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رئیس جمهور در مراسم
رژه نیروهای مسلح:

 برای دفاع از سرزمین خود 
گرفت  کسی اجازه نخواهیم  از 

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی، روز جمعه 
در مراسم رژه نیرو های مسلح با گرامیداشت آغاز...
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ماندگارترین قیام 
چرا از قیام امام حسین ؟ع؟ به عنوان ماندگارترین قیام 
تاریخ نام می بریم؟ چرا آثار این قیام و پیامدهای آن 
چرا  است؟  تاریخ  قیام های  سایر  با  مقایسه  غیرقابل 
این قیام، روز به روز شکوفاتر و تاثیرگذارتر می شود؟ 
با کلمات و جمالت  و  و هزاران چرایی که به سادگی 
نمی توان پاسخ داد. گرچه هزاران کتاب و مقاله و ... 
در طول 1379 سالی که از این واقعه تاریخی می گذرد 
عمق  هنوز  اما  است  منتشر گردیده  و  چاپ  و  نوشته  
آثار این قیام بی نظیر قابل مطالعه و پژوهش و تحقیق 
است. بی شک بررسی و تبیین ابعاد مختلف این قیام 
قابل  و  شگرف  تأثیر  آزادی خواهانه  و  اصالح طلبانه 
اقشار  روشنگری  و  مبهم  نکات  بیان  در  مالحظه ای 

مختلف مردم به ویژه اقشار تأثیرگذار جامعه دارد... 

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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 »هستی«، روایتـی کودکانه 
از روزهای جنگ

|صفحه 10

 اجرای طرح »پلیس مدرسه«
کاهش ترافیک اصفهان برای 
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آشنایی با نحوه محاسبه 
مالیات بر ارزش افزوده
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امپراطور ترک در راه استقالل
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 رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور 
در نامه ای اعالم کرد:

ثبت ملی 9 اثر میراث 
ناملموس استان اصفهان
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دبیر همایش سفیران پایان میگرن:

 میگرن، تسلیم 
دانشمندان ایرانی شد
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 گرانی 10 درصدی 
اجاره بهای مسکن در تابستان
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آداب و رسوم محرم در یزد
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 شهردار منتخب اصفهان 
در دیدار با معاون شهردار فرایبورگ:

 اصفهان، پل ایران 
در تعامل با جهان است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان با اشاره به اینکه بیگانه نمی تواند مشکالت کشور را حل کند، تأکید کردند:

 در مذاکرات هسته ای بایستی دقّت و مراقبت الزم انجام می گرفت تا این جور نباشد که طرفِ مقابل، هر غلطی خواست بکند
نقض برجام محسوب نشود ]امّا[ ما اگر یک مختصر تکانی بخوریم، نقض برجام محسوب شود

پای قدرتمند خود را با عصای بیگانه عوض نکنید

 قابل توجه 
مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

بر  مالیات  اظهارنامه  الکترونیکی  ارائه  مهلت 
سامانه طریق  از   96 تابستان  دوره  افزوده   ارزش 

سالجاری  مهرماه   15 تا  حداکثر   www.evat.ir
می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف 87580

 رئیس سازمان اوقاف کشور 
در پاسخ به کیمیای وطن:

 موقوفات قرآنی 
کشور است از نیازهای اساسی 

آیین  در  علی محمدی،  االسالم والمسلمین  حجت 
افتتاح هتل 47 واحدی آستان مقدس آقاعلی عباس...

صفحه 4

به بهانه آغاز سال تحصیلی 96-97

باز آمد بوی ماه مدرسه
محرومیت 130 هزار دانش آموز از تحصیل
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یادداشت

مهر، ماه نشاط و شادی
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کوتاه خبر 
ظریف: اگر آمریکا خواهان امتیاز 

جدید است ایران هم امتیاز می خواهد
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: اگــر آمریــکا خواهــان 
ــز  ــران نی ــق هســته ای اســت، ای ــد در تواف ــازات جدی امتی
ــور  ــر ام ــف وزی ــواد ظری ــد. محمدج ــی می خواه امتیازات
خارجــه کشــورمان کــه بــرای شــرکت در نشســت مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل بــه نیویــورک ســفر کــرده اســت، 
در گفــت و گــو بــا روزنامــه نیویــورک تایمــز، هرگونــه 
ــاره  افزایــش مــدت زمــان  ــا آمریــکا درب مذاکــره جدیــد ب
ــران  ــرد: ای ــد ک ــته ای را رد و تاکی ــق هس ــروط تواف ــا ش ی
ــد  ــت خواه ــق صحب ــن تواف ــر ای ــاره تغیی ــی درب در صورت
کــرد کــه تغییــرات دربــاره تمــام موضوعــات برنامــه جامــع 
ــح کــرد:  ــف تصری ــدام مشــترک )برجــام( باشــد. ظری اق
آیــا شــما )آمریکایی هــا( حاضریــد 10 تــن اورانیــوم 
ــری  ــش دیگ ــد. وی در بخ ــران را بازگردانی ــده ای ــی ش غن
از گفت وگــو کــه بــا جمعــی از روزنامه نــگاران و ســردبیران 
نیویــورک تایمــز انجــام شــده اســت، ســخنرانی روز 
سه شــنبه دونالــد ترامــپ رییس جمهــوری آمریــکا در 
ــته ای را  ــق هس ــه تواف ــل ک ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــده  ــکا خوان ــاری آمری ــه شرمس ــویه و مای ــی یک س توافق
ــود را عجیــب و قریــب توصیــف کــرد. رییــس دســتگاه  ب
دیپلماســی کشــور هم چنیــن گفــت: آنچــه دولــت آمریــکا 
بــه معنــای واقعــی خواهــان آن بــود، ایــن بــود کــه 
ــان  ــور هم زم ــه ط ــران را داشــته باشــد و ب ــی از ای امتیازات
ــا  ــت آورد، ام ــه دس ــری ب ــازات بیش ت ــد امتی ــاش کن ت
ــد.  ــازی ندهن ــا دیگــر طرف هــای توافــق امتی واشــنگتن ی
ــت  ــی اس ــر توافق ــت ه ــاف ماهی ــا خ ــع کام ــن موض ای
ــور  ــه ط ــزود: ب ــود. وی اف ــل می ش ــره حاص ــه از مذاک ک
ــچ توافقــی کامــل نیســت، چراکــه یــک توافــق  قطــع هی
ــن  ــر ای ــد. در غی ــه دســت می آی ــده بســتان ب در نتیجــه ب
صــورت شــما بــه توافقــی دســت نخواهیــد یافــت. ظریــف 
ــق  ــال تواف ــکا در قب ــت آمری ــاره موضــع دول ــه درب در ادام
هســته ای کــه گفتــه خواســتار متممــی بــرای ایــن توافــق 
ــاره  یــک  ــد درب ــا بای ــار کــرد: چــرا م اســت آن را رد و اظه
ــم. اگــر شــما خواهــان یــک متمــم  متمــم گفت وگــو کنی
هســتید پــس ایــن متمــم بایــد در خصــوص تمــام 

ــد. ــق باش ــات تواف موضوع

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

ماندگارترین قیام 
ــرآغازی  ــه س ــین )ع( ک ــام حس ــرت ام ــام حض آری، قی
ــکل گیری  ــود و ش ــس از خ ــای پ ــداری ملت ه ــرای بی ب
قیام هــای خونخواهانــه و آزادی طلبانــه گردیــد و بــا اهــداف 
ــام)ص(،  ــر اس ــان پیامب ــت زم ــاح ام ــون اص ــی چ مهم
ــی  ــای دین ــای ارزش ه ــر و احی ــروف و نهی از منک امربه مع
و اســامی صــورت گرفــت، تنهــا قیــام و حرکتــی بــود کــه 
ــر انجــام شــد و  ــودی کف ــردن اســام و ناب ــده ک ــرای زن ب
بخوبــی بــه هــدف مــورد نظــر رهبــری ایــن قیــام، یعنــی 

امــام حســین)ع(، رســید. 
قیــام امــام حســین)ع( و حادثــه کربــا گرچــه در مــدت 
ــار و پیامدهــای  ــام آث ــن قی ــا ای ــاد ام ــاق افت کوتاهــی اتف
ــول  ــواه در ط ــان های آزادی خ ــام و انس ــرای اس ــی ب مهم
تاریــخ بــه ارمغــان گذاشــت. بــه جــرأت و بــه تحقیــق بایــد 
گفــت کــه ایــن قیــام عــاوه بــر اینکــه بــه احیــای دیــن 
ــت  ــکوفایی درخ ــد و ش ــب رش ــرد و موج ــک ک ــدا کم خ
اســام گردیــد، روح شــهادت طلبــی و شــجاعت را در 
مســلمانان دمیــد و درس فــداکاری و ایثــار را بــه بشــریت 
آموخــت و دســتگاه فاســد امــوی و دســتگاه های مشــابه 
آن را بــا خطــرات جــدی مواجــه ســاخت و الگویــی بــرای 
ــدت  ــد و در م ــن ش ــای خونی ــا و نهضت ه ــام ه ــه قی هم
کوتاهــی بــه ســقوط خافــت آل ابوســفیان و در درازمــدت 
ــد، در  ــر ش ــه منج ــت بنی امی ــدن خاف ــده ش ــه برچی ب
همیشــه تاریــخ بــرای آزادی انســان ها ایفــای نقــش 
نمــوده اســت. حادثــه کربــا در طــول تاریــخ بــه یــک الگــو 
و سرمشــق بــزرگ تبدیــل شــد و شــیوه مبــارزه بــا ظلــم 
و فســاد را بــه آزادگان جهــان نشــان داد و فرهنــگ جهــاد 
ــاد  ــه ودیعــه نه ــارز ب ــه مســلمانان مب و شــهادت طلبی را ب
ــکوفاتر  ــر ش ــان دیگ ــر زم ــرن از ه ــد از 14 ق ــون بع و اکن
ــت.  ــده اس ــلمانان انجامی ــکوفایی مس ــه ش ــده و ب گردی
یکــی از پیامدهــای مهــم ایــن قیــام احیــای دیــن 
اســام و آئیــن پیامبــر)ص( اســت آن هــم در زمانــی کــه 
ــی حــذف  ــد( در پ ــه و یزی ــای فاســد بنی امیه)معاوی خلف
ــای  ــد و بدعت ه ــر)ص( بودن ــام پیامب ــام و ن ــن اس دی
ــوان  ــا تمــام ت ــد. آن هــا ب ــی را در دیــن رســوخ دادن فراوان
وارد عمــل شــده بودنــد امــا قیــام امــام حســین)ع( 
ــرد.  ــرآب ک ــش ب ــان را نق ــیطانی آن ــه های ش ــه نقش هم
ــا شــهادت امــام حســین)ع( و  ــد ب آن هــا تصــور می کردن
یارانــش و بــه اســارت بــردن اهل بیــت ایشــان توانســته اند 
هــم دشــمن خــود را از ســر راه بردارنــد و هــم از دیگــران 
ــا  ــای مخالفــت ب ــا هیــچ کــس بن ــد ت زهــر چشــم بگیرن
حکومــت آنــان را در ســر نپروراند.آنــان بــا قتل عــام فجیــع 
امــام حســین)ع( و یارانــش و بــه اســارت بــردن اهل بیــت 
ایشــان و پی کوبــی و آذیــن بســتن شــهرهایی چــون کوفــه 
و شــام و همچنیــن برپاکــردن مجالــس ســرور و شــادی 
و بــر نیــزه کــردن ســرهای نورانــی و مطهــر شــهدای کربــا 
ــد، موجــب تحقیــر  و دیگــر جنایت هایــی کــه انجــام دادن
ــع  ــال درواق ــن اعم ــه ای ــل از اینک ــدند، غاف ــت ش اهل بی
تیرخــاص و شــمارش معکوس بــرای از بیــن رفتــن 
ــاک  ــود. خــون پ ــه و دســتگاه امــوی ب ــی امی خافــت بن
ــلمانان  ــداری مس ــث بی ــش باع ــهداء)ع( و یاران سید الش
ــد  ــد و فاس ــره پلی ــد و چه ــام ش ــت اس ــاری درخ و آبی
ــت  ــوان گف ــی ت ــه صراحــت م ــود. ب ــا نم ــه را برم بنی امی
بــا قیــام امــام حســین)ع( نــه تنهــا آییــن پیامبــر بــزرگ 
اســام  نجــات یافــت بلکــه از محــو اهــداف رســالت ســایر 
ــن  ــه همی ــد. شــاید ب ــل آم ــه عم ــری ب ــز جلوگی ــا نی انبی
دلیــل اســت کــه در زیــارت وارث امــام حســین)ع( را وارث 
انبیــای بزرگــی چــون حضــرت آدم)ع( ، حضرت نــوح)ع(، 
حضــرت موســی)ع( و حضــرت عیســی)ع( معرفــی کــرده 
اســت.امروز کســی نمــی توانــد قیــام امــام حســین)ع( و 
ــار و پیامدهــای بی نظیــرش را منکــر شــود بلکــه همــه  آث
عقــا و اندیشــمندان عالــم و آزادگان جهــان قیــام امــام را 
ماندگارتریــن قیــام می داننــد چراکــه اصــل بقــای اســام 
ــه برکــت آن قیــام عظیــم  و شــکوفایی و گســتردگی آن ب

اســت.

ــم  ــر معظ ــه ای رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
و  رئیــس  دیــدار  در  اســامی  انقــاب 
نماینــدگان مجلــس خبــرگان، بــا اشــاره 
ــن  ــتثنایی ای ــر و اس ــی نظی ــگاه ب ــه جای ب
وظیفــه ای  اســامی،  نظــام  در  مجلــس 
مهــم را از مجلــس خبــرگان درخواســت 
کردنــد و گفتنــد: ایــن مجلــس بایــد بــا 
تشــکیل یــک هیــأت اندیشــه ورز کــه دارای 
ــه  ــد، ب ــق باش ــردی و عمی ــگاه کان و راهب ن
بررســی چگونگــی حرکــت انقــاب اســامی 
ــداف  ــمت اه ــه س ــته ب ــال گذش در ۳۸ س
و  توقف هــا  پیشــرفتها،  و  خــود  اصلــی 
احیانــًا پســرفت ها در ایــن مســیر بپــردازد و 
براســاس جمــع بنــدی خــود از دســتگاههای 

مطالبه گــری کنــد. مختلــف 
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بــا اشــاره 
بــه ســخنان ســخیف، زشــت، ابلهانه، آشــفته 
و سراســر غیرواقعــِی رئیــس جمهــور آمریکا 
ــد  ــل تأکی ــازمان مل ــی س ــع عموم در مجم
از قــدرت  ایــن ســخنان ناشــی  کردنــد: 
نبــود، بلکــه ناشــی از عصبانیــت، درماندگــی 
ــا  ــرا آمریکایی ه ــت زی ــزی اس ــبک مغ و س
از اینکــه نقشــه های چندیــن ســاله آنهــا 
ــر  ــور مؤث ــا حض ــیا، ب ــرب آس ــه غ در منطق
ــر آب  ــش ب ــران، نق ــامی ای ــوری اس جمه
شــده اســت، بــه شــدت ناراحــت و عصبانــی 

ــتند. هس
مجلــس  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
ــر  ــتثنایی و بی نظی ــی اس ــرگان را مجلس خب
از لحــاظ ترکیــب، کارکــرد و وظایــف خواندنــد 

ــف  ــار وظای ــس در کن ــن مجل ــد: ای و افزودن
کنونــی آن، بایــد یــک نــگاه و ارزیابــی کان 
و راهبــردی بــه مســیر و حرکــت انقــاب 

ــد. ــته باش ــامی داش اس
ــه  ــه، ب ــد نمون ــان چن ــا بی ایشــان ســپس ب
تبییــن وظیفــه مطالبه گــری پرداختنــد و 
ــه  ــا، »ن ــاب م ــن انق ــی از عناوی ــد: یک گفتن
ــه  ــروز اگرچ ــود و ام ــی« ب ــه غرب ــرقی ن ش
قطــب شــرق وجــود نــدارد امــا غــرب یعنــی 
ــدرت و  ــا ق ــی ب ــکا و دولت هــای اروپای آمری

ــد. ــوت وجــود دارن ق
ــه  ــد: »ن ــه ای افزودن ــت هللا خامن حضــرت آی
مجــذوب  سیاســت،  در  یعنــی  غربــی« 
غــرب  تحت تأثیــر  و  مطیــع  و  ملحــق  و 
ــم  ــا نیفتی ــت آنه ــیر خواس ــیم، در مس نباش
و کشــور و فرهنــگ آن را از آمیختگــی بــا 
ــم، و  ــش کنی ــرب پاالی ــط غ ــگ منح فرهن
ــوص  ــن خص ــد در ای ــرگان بای ــس خب مجل

مطالبه گــری کنــد. و  ارزیابــی 
ارکان  از  را  اقتصــادی«  »اقتــدار  ایشــان، 
ــد: از عناصــر  ــد و گفتن ــدار کشــور خواندن اقت
اصلــی اقتــدار اقتصــادی، »قــدرت پــول 
اســت،  مــردم«  خریــد  قــدرت  و  ملــی 
و  بی مباالتــی  اثــر  بــر  اگــر  بنابرایــن 
ملــی  پــول  ارزش  غلــط،  سیاســت های 
روز بــروز تنــزل یافــت و در ایــن زمینــه 
عقب گــرد و پســرفتی داشــتیم، خبــرگان 
بایــد از دولــت، مجلــس و دســتگاههای 

کنــد. مطالبه گــری  مســئول، 
مســئله »عدالــت، مبــارزه بــا فقــر و تقســیم 

ــود  ــئله ای ب ــومین مس ــروت« س ــح ث صحی
ــره  ــامی از آن در زم ــاب اس ــر انق ــه رهب ک
مســائل اصلــی انقــاب و مســائلی کــه 
نیازمنــد ارزیابــی و مطالبه گــری خبــرگان 
اســت، نــام بردنــد و افزودنــد: عدالــت و 
توزیــع درســت ثــروت در کشــور، مــورد 
تأکیــد اســام و متفــاوت بــا حرف هــای 
نادرســت مارکسیســتی اســت و بایــد کشــور 
ــر و  ــه فقی ــه نحــوی اداره کــرد کــه فاصل را ب
غنــی یــا همــان چیــزی کــه امــروز در دنیــا 
اســت،  بعنــوان ضریــب جینــی مطــرح 

ــد. ــش یاب کاه
رهبــر انقــاب اســامی، مســئله »تدّیــن 
ــا  ــم برشــمردند و ب مــردم« را مســئله ای مه
اشــاره بــه تکــرار ایــن حــرف از ســوی برخــی 
ــه  ــردم را ب ــم م ــا نمی خواهی ــه »م ــراد ک اف
زور بــه بهشــت ببریــم«، افزودنــد: ایــن 
تعبیــر، نادرســت و مغالطه آمیــز اســت زیــرا 
ــه  ــه زور ب هیچ کــس نمی خواهــد مــردم را ب
ــکل  ــه ش ــد از راه و ب ــا بای ــرد ام ــت بب بهش
ــردم  ــه روی م ــت را ب ــیر بهش ــت، مس درس
بــاز، و آنهــا را بــه حرکــت در آن مســیر، 

ــم. ــویق کنی تش
ایشــان افزودنــد: فلســفه ارســال پیامبــران، 
هدایــت مــردم بــه بهشــت و دور کــردن آنــان 
از جهنــم بــوده اســت، البتــه ایــن حــرف هــم 
کــه در اســام هیــچ اجبــاری وجــود نــدارد، 
حــرف درســتی نیســت و حــدود شــرعی در 

برخــی مــوارد وجــود دارد.
ادامــه  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــه  ــکات از جمل ــائل و مش ــی مس ــه برخ ب
مشــکات اقتصــادی اشــاره کردنــد و گفتنــد: 
ــور  ــئوالن کش ــن مس ــردم و همچنی ــاد م آح
ــادی  ــم از اقتص ــکات اع ــل مش ــد، ح بدانن
ــردم  ــوِد م ــت خ ــه دس ــا ب ــی، تنه و فرهنگ
ــی  ــای داخل ــوان و ظرفیت ه ــه ت ــکاء ب و ات
بــه  اتــکاء  بــا  نــه  و  اســت  امکان پذیــر 

ــه. بیگان
ــوع  ــن موض ــد: ای ــان کردن ــان خاطرنش ایش
ــا  ــود ت ــرار ش ــه تک ــدر در جامع ــد آن ق بای
بصــورت یــک گفتمــان رایــج و قطعــی درآیــد 
زیــرا کشــور، جوانهــای پرانگیــزه و افــراد 
توانــا و صاحــب فکــر و ایــده و خاقیــت 
ــی و  ــدی و علم ــف تولی ــهای مختل در بخش
ــتفاده  ــان اس ــد از آن ــه بای ــی دارد ک آموزش

ــود. ش
ــا تأکیــد بــر اینکــه  رهبــر انقــاب اســامی ب
ــل  ــور را ح ــکات کش ــد مش ــه نمی توان بیگان
کنــد، افزودنــد: مــن نمی گویــم بــا دنیــا 
انقــاب تــا  قطــع رابطــه کنیــم و از اول 
ــا  ــترده ب ــات گس ــر ارتباط ــواره ب ــون هم کن
دنیــا تأکیــد داشــته ام امــا می گویــم »پــای 
قدرتمنــد خــود را بــا عصــای بیگانــه عــوض 

ــد!« نکنی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در خصــوص 
ــرات  ــه مذاک ــه، ب ــه بیگان ــکاء ب ــوع ات موض
ــد: اشــکالی  ــد و گفتن هســته ای اشــاره کردن
هســته ای  مذاکــرات  بــه  نســبت  کــه 
ــات  ــز در جلس ــرر نی ــم و مک ــته و داری داش
ــت  ــن اس ــم ای ــرح کردی ــئوالن مط ــا مس ب
کــه مذاکــره اشــکالی نداشــت امــا بایــد در 
ــت الزم انجــام  ــت و دق ــره مراقب ــن مذاک ای
می گرفــت تــا اینگونــه نباشــد کــه هــر 
ــد،  ــام بده ــل انج ــرف مقاب ــه ط ــی ک غلط
ــر  ــا ه ــود ام ــوب نش ــام محس ــض برج نق
نقــض برجــام محســوب  ایــران،  اقــدام 

ــود. ش

ــت  ــی عصبانی ــل اصل ــی از دالی ــان یک ایش
پیشــرفت  را  ایــران  ملــت  بدخواهــان 
مســائل  در  اســامی  نظــام  روزافــزون 
منطقــه ای و جهانــی دانســتند و بــا اشــاره به 
ســخنان رئیــس جمهــور آمریــکا در مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل، گفتنــد: علــِت نطــق 
ابلهانــه و بســیار زشــت و ســخیف و بــا 
ادبیــات گانگســتری و کابویــی و سراســر 
دروغ محــض و بــا آشــفتگِی رئیــس جمهــور 
ــبک  ــی و س ــت و درماندگ ــکا، عصبانی آمری

ــت. ــا اس ــزی آنه مغ

تأکیــد کردنــد:  اســامی  انقــاب  رهبــر 
ســخنان رئیــس جمهــور آمریــکا، بــرای 
ملــت آمریــکا افتخارآمیــز نبــود و بایــد 
نخبــگان آمریــکا، از ایــن ســخنان و داشــتن 
ــرم  ــاس ش ــوری احس ــس جمه ــن رئی چنی
کننــد کــه ایــن احســاس شــرم را نیــز بیــان 

کرده انــد.
ــد:  ــر انقــاب اســامی خاطرنشــان کردن رهب
ــد  برخــی در تحلیل هــای خــود اشــتباه نکنن
ــدرت و  ــل ق ــه دلی ــکا ب ــع آمری ــرا مواض زی
توانایــی در مقابــل ایــران نیســت بلکــه کامــًا 
ــت  ــت و عصبانی ــف و شکس ــل ضع ــه دلی ب

اوســت.
اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
بــه حضــور موفقیــت آمیــز و عزتمندانــه 
جمهــوری اســامی در مســائل منطقــه و 
جهــان، تأکیــد کردنــد: بایــد ایــن عــزت را بــا 
ــن  ــر درســت، و همچنی ــر و فک ــل و تدبی عق
بــا اشــتباه نکــردن در نحــوه مــراودات و 
ــرد. ــظ ک ــا، حف ــاو موضع گیریه تصمیم گیریه

ــزت  ــن ع ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
و  جوانــان  و  مــردم  مجاهــدت  بواســطه 
ریختــه شــدن خــون شــهدا بــه دســت 
آمــده اســت، گفتنــد: شــهید عزیــز محســن 
ُحججــی یــک نمونــه بــود و مــا از ایــن 
ــم  ــان بســیار داری ــان جوان ــا در می ــه ه نمون
و خداونــد متعــال ایــن نمونــه را بــه دالیلــی 
ــا همــه  ــرد ت ــدگان برجســته ک ــل دی در مقاب
ــه  ــوند ک ــریف ش ــت ش ــن حقیق ــلیم ای تس
انگیــزه انقابــی در میــان جــوان، بــه فضــل 
ــه روز در حــال افزایــش اســت. ــی روز ب اله

ــت هللا  ــاب، آی ــر انق ــخنان رهب ــش از س پی
ــرگان، مواضــع  ــس خب ــس مجل ــی رئی جنت
ــامی را  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــی رهب انقاب
ــزود:  ــد و اف ــردم خوان ــی م ــه دلگرم را مای
انقابــی بــودن شــرط موفقیــت اســت و 
اگــر انقابــی نباشــیم، توفیقــی حاصــل 

. د نمی شــو
ــه  ــاره ب ــا اش ــرگان ب ــس خب ــس مجل رئی
ــس  ــی مجل ــی و تحقیقات ــای علم فعالیت ه
ــرای  ــی ب ــزاری همایش های ــرگان، از برگ خب
طــاب و دانشــگاهیان در نقــاط مختلــف 
ــاماندهی و  ــزوم س ــر ل ــر داد و ب ــور خب کش
ــده در  ــرح ش ــبهات مط ــه ش ــخگویی ب پاس

ــرد. ــد ک ــازی تأکی ــای مج فض

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان با اشاره به اینکه بیگانه نمی تواند مشکالت کشور را حل کند، تأکید کردند:

پای قدرتمند خود را با عصای بیگانه عوض نکنید
ادامه از صفحه اول

سرلشکر رشید:
ایران را قتلگاه متجاوزان 

خواهیم کرد 
ــا )ص(  ــم االنبی ــزی خات ــرارگاه مرک ــده ق فرمان
ــامی  ــوری اس ــلح جمه ــای مس ــت: نیروه گف
ــن  ــمنان ای ــه دش ــه ب ــخ تر از همیش ــران راس ای
پیــام را یــادآور می شــوند کــه هــر گونــه اشــتباه 
در محاســبه در مقابــل ملــت و نیروهــای مســلح 

ــود.  ــا پاســخی کوبنــده همــراه خواهــد ب ب
ــید«  ــی رش ــدار »غامعل ــکر پاس ــردار سرلش س
فرمانــده قــرارگاه مرکــزی خاتــم االنبیــا )ص( در 
مراســم رژه نیروهــای مســلح جمهوری اســامی 
ایــران در بندرعبــاس اظهــار کــرد: فرارســیدن 
هفتــه دفــاع مقــدس، هفتــه دفــاع همــه جانبــه 
ملــت شــریف ایــران در برابــر هجــوم وحشــیانه 

رژیــم بعثــی را بــه همــه مــردم هرمــزگان و 
کشــور و رزمنــدگان آن دوران تبریــک عــرض 

می کنــم.
وی ادامــه داد: 2۸ ســال از پایــان جنــگ گذشــته 
اســت و مــا هنــوز از خــوب و بــد جنــگ صحبــت 
ــه  ــاز نگ ــگ را ب ــخ جن ــر و تاری ــم و دفت می کنی
نبســته ایم. هشــت ســال جنــگ  و  داشــته 
ــورمان و  ــردم کش ــرای م ــی ب ــه ای تاریخ حادث
ــود. ــی نب ــه ای محل ــود. جنــگ مــا حادث ــا ب دنی

سرلشــکر رشــید خاطرنشــان کــرد: جنــگ مــا از 
ــای  ــره و جنگ ه ــام و ک ــاک ویتن ــگ در خ جن
بــود، چــون شــرایط  مهمتــر  از خــود  قبــل 
مــا و منطقــه ویــژه بــود. حضــرت امــام بــا 
رهبر ی هــای خــود قدرت هــای منطقــه را بــه 
ــی زد  ــرف م ــام ح ــام از اس ــید. ام ــش کش چال
ــه  ــکان مــی داد، ب ــان را ت ــا ســخن خــود جه و ب

همیــن دلیــل هــر دو ابــر قــدرت شــرق و غــرب از 
ــد. ــاع کردن ــدام دف ص

وی افــزود: امــروز مقاومــت در سرتاســر منطقــه 
ــی در  ــدگان ایران ــت رزمن ــوی مقاوم ــل الگ حاص

هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت. 
ــا  ــدگان م ــدن رزمن ــا خوان ــه و دع ــا از چفی آن ه
ــی  ــده اله ــق وع ــا تحق ــد. این ه ــو می گیرن الگ
ــاد.  ــاق افت ــام اتف ــی ام ــش بین ــا پی ــه ب ــود ک ب
امــروز روحیــه و چهــره بــا صابــت شــهید بزرگوار 
حججــی و بســیاری از شــهدای دیگــر در مقابــل 
تکفیری هــا یــادآور دوران دفــاع مقــدس اســت. 
ملــت ایــران امثــال حججــی بســیار دارد کــه بــه 

ــد پرداخــت. ــاع از کشــورمان خواهن دف
ــا )ص(  ــم االنبی ــزی خات ــرارگاه مرک ــده ق فرمان
اســت  ایــن  مهــم  نکتــه  خاطرنشــان کــرد: 
ــش  ــی ارت ــان دریای ــای قهرم ــروز نیروه ــه ام ک

جمهــوری اســامی ایــران و ســپاه پاســداران 
بــا بهــره گیــری از دکتریــن جنگــی پیشــرفته بــا 
شــناورهای تنــدرو و موشــک  ها و بالگردهــا و در 
سراســر منطقــه و بــه اعتــراف آمریکایی هــا، ابــر 

ــتند. ــارس هس ــج ف ــدرت خلی ق
ــد و  ــل تعه ــام حاص ــرد: برج ــان ک وی خاطرنش
ــرای  ــران ب مســئولیت پذیــری نظــام مقــدس ای
دادن  نشــان  و  خواهــی  صلــح  دادن  نشــان 
قــدرت ایــران اســت. نیروهــای مســلح جمهــوری 
اســامی ایــران راســخ تر از همیشــه بــه دشــمنان 
ــه  ــر گون ــه ه ــوند ک ــادآور می ش ــام را ی ــن پی ای
اشــتباه در محاســبه در مقابــل ملــت و نیروهــای 
مســلح بــا پاســخی کوبنــده همــراه خواهــد بــود. 
پیــام نیروهــای مســلح ایــن اســت کــه امنیــت 
ــورت  ــرده و در ص ــرار ک ــه برق ــات را در منطق و ثب

ــم. ــاوزان می کنی ــگاه متج ــا را قتل ــاوز آنج تج

امنیت
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مراقبــت  مذاکــرات  ایــن  در  بایــد 
تــا  می گرفــت  انجــام  الزم  دقــت  و 
ــه نباشــد کــه هــر غلطــی کــه  اینگون
ــل انجــام بدهــد، نقــض  طــرف مقاب

نشــود.  محســوب  برجــام 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

جمهــوری  رییــس  روحانــی،  حســن 
ایــران روز چهارشــنبه در هفتــاد و دومیــن 
عمومــی  مجمــع  ســاالنه  اجــاس 
ــرد. ــخنرانی ک ــد س ــل متح ــازمان مل س

یــک روز پــس از ســخنرانی تهاجمــی 
دونالــد ترامــپ، رییــس جمهــوری ایاالت 
متحــده آمریــکا علیــه تهــران و در حالیکه 
ــخنان او  ــان س ــای جه ــانه ه ــب رس اغل
ــه  ــران ن ــه ای ــت ک ــد گف ــش دادن را پوش
می خواهــد امپراتــوری تاریخــی اش را 
ــش  ــد انقاب ــه می خواه ــد و  ن ــا کن احی
ــن  ــد. حس ــادر کن ــرنیزه ص ــه زور س را ب
سیاســت  دربــاره  همچنیــن  روحانــی 
مداخلــه  کــرد:  خاطرنشــان  خارجــی 

ــه نتیجــه ای  ــرای مــردم منطق خارجــی ب
ــداوم و گســترش بحــران برجــای  جــز ت
ــوریه،  ــای س ــت. بحران ه ــد گذاش نخواه
یمــن و بحریــن راه حــل نظامــی ندارنــد 
و  خشــونت  توقــف  طریــق  از  تنهــا  و 
ــر  ــان پذی پذیــرش رای و نظــر مــردم پای

ــت. اس
رســانه هــای انگلیســی زبــان بــه بازتــاب 
روحانــی  االســام  حجــت  ســخنرانی 
رئیــس جمهــوری کشــورمان در هفتــاد و 
ــل  ــن مجمــع عمومــی ســازمان مل دومی

ــد. ــورک پرداختن ــد در نیوی متح
شــبکه خبــری ســی بــی اس آمریــکا بــا 
ــوری  ــس جمه ــارات رئی ــه اظه ــاره ب اش
ــکا  ــار آمری ــول اعتب ــر اف ــی ب ــران مبن ای
را  از ســوی ترامــپ، ســخن روحانــی 

ــت  ــف اس ــه تاس ــه ›مای ــر اینک ــی ب مبن
اگــر ایــن توافــق از ســوی نــا اهــان تــازه 
وارد بــه جهــان سیاســت از بیــن بــرود‹، 
ــپ  ــد ترام ــه دونال ــاب ب ــوح خط ــه وض ب
رئیــس جمهــوری آمریــکا توصیــف کــرد. 
ایــن شــبکه اعــام کــرد: روحانــی گفــت 
کــه در ایــن صــورت جهــان فرصتــی 
امــا  داد،  خواهــد  دســت  از  را  بــزرگ 
چنیــن اقدامــی هرگــز ایــران را از مســیر 
پیشــرفت و توســعه بازنخواهــد داشــت.

خبرگــزاری رویتــرز گــزارش داد روحانــی 
ــه  ــته ای ب ــق هس ــر تواف ــدار داد اگ هش
ــت« از  ــه سیاس ــان عرص ــت »نااه دس
بیــن بــرود، مایــه تاســف خواهــد بــود و 
دنیــا فرصــت بزرگــی را از دســت خواهــد 

داد.

ــت:  ــم گف ــره ه ــی الجزی شــبکه تلویزیون
ــود در  ــخنرانی خ ــی در س ــن روحان حس
ــار  ــل اظه ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
ــچ  ــب هی ــد را از جان ــران تهدی داشــت ای

ــرد. ــی  پذی ــس نم ک
ــه  ــت: » ب ــی گف ــت روحان ــن نوش گاردی
صراحــت اعــام مــی  کنــم کــه جمهــوری 
اســامی ایــران اولیــن کشــوری نخواهــد 
بــود کــه برجــام را نقــض مــی کنــد ولــی 
در مواجهــه بــا نقــض آن عکــس العمــل 
متناســب و قاطــع خواهــد داشــت. اگــر 
ایــن توافــق بــه دســت »نااهــان عرصــه 
ــف  ــه تأس ــرود، مای ــن ب ــت« از بی سیاس
خواهــد بــود و دنیــا فرصــت بزرگــی 
از دســت خواهــد داد. مــا ظلــم را  را 
نمی پســندیم و از مظلــوم دفــاع مــی  

ــد  ــم و تهدی ــد نمــی  کنی ــا تهدی ــم. م کنی
را از جانــب هیــچ کــس نمی پذیریــم. 
عــراق،  ســوریه،  یمــن،  شــود  نمــی  
در  و  میانمــار،  افغانســتان،  بحریــن، 
بســیاری مناطــق دیگــر در فقــر و جنــگ 
و عــده  ای  زندگــی کننــد  و درگیــری 
ــت و  ــد امنی ــی  توانن ــه م ــد ک ــان کنن گم
ــاه و توســعه بلندمــدت در کشــورهای  رف

ــند.« ــته  باش ــود داش خ
صهیونیســتی،  رســانه های  همچنیــن 
و  پســت  اورشــلیم  روزنامــه  شــامل 
ــری  ــبکه های خب ــرائیل، ش ــز آو اس تایم
نیــوز،  اســکای  بی بی ســی،  همچــون 
فرانــس 24، فاکــس نیــوز و رســانه های 
ــی مبســوط  ــر در گزارش های ــدد دیگ متع
رئیس جمهــور  ســخنرانی  انتشــار  بــه 
ــژه  ــه وی ــل ب ــازمان مل ــورمان در س کش
ــپ در  ــع ترام ــاره موض ــارات وی درب اظه

ــد. ــته ای پرداختن ــق هس ــال تواف قب

بازتاب سخنرانی حسن روحانی در سازمان ملل در رسانه های خارجی

نااهالن تازه وارد به سیاست؛ تندترین کنایه ای که گوش رسانه های انگلیسی شنید

حســن  والمســلمین  حجت االســام 
رژه  مراســم  در  جمعــه  روز  روحانــی 
ــاز  ــت آغ ــا گرامیداش ــلح ب ــای مس نیرو ه
مــاه محــرم الحــرام ایــن مــاه را مــاه ایثــار 
ــت: ۳۶  ــار داش ــت و اظه ــهادت دانس و ش
ســال پیــش مــردم بــزرگ ایــران در برابــر 
ــه  ــونت بار ب ــبوعانه و خش ــاوز س ــک تج ی
پیــروی از ســاالر شــهیدان و بــا اقتــدا بــه 
ــدهللا الحســین)ع(  ــا عب امــام شــهیدان اب
و فرهنــگ عاشــورا، بــا همــه وجــود از 
شــرف، تمامیــت ارضــی و عــزت خــود بــه 

ــد. ــاع کردن ــی دف خوب
را هرگــز  نظامــی خــود  ایــران قــدرت 
بــرای تجــاوز بــه ســرزمین دیگــری آمــاده 

ــت. ــرده اس نک
رئیــس جمهــور گفــت: تنهــا جنــگ و 
ــرور،  ــر آن، غ ــه سراس ــی ک ــاع مقدس دف
حماســه، پیــروزی و در نهایــت افتخــار بــود 
و یــک وجــب از ســرزمین ایــران در اختیار 
متجاوزیــن قــرار نگرفــت، دفــاع مقدســی 
بــود کــه امــام عزیزمــان بــه عنــوان، ولــی 
فقیــه و فرمانــده کل قــوا آن را رهبــری 

کردنــد و مــردم عزیــز و نیرو هــای مســلح 
ــد. ــه جــان خریدن ــز آن فرمــان را ب نی

روحانــی تصریــح کــرد: باوجــودی کــه 
در  جهانــی  بــزرگ  قدرت هــای  همــه 
متجاوزیــن  از  مقــدس  دفــاع  دوران 
دفــاع کردنــد، امــا مــردم مــا یکــه و تنهــا 
ــه  ــد ب ــدا و امی ــه خ ــوکل ب ــا ت ــط ب و فق
آینــده، پیروزمندانــه و بــا ایثــار و فــداکاری 
حماســه های  و  پیروزی هــا  توانســتند 

ــد. ــم بزنن ــی را رق بزرگ
رئیــس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه 

ــا  ــی م ــدرت دفاع ــلح و ق ــای مس نیرو ه
ــح در  ــزت و صل ــم ع ــرای تحکی ــواره ب هم
ایــن ســرزمین بــوده اســت، اظهار داشــت: 
ایــران قــدرت نظامــی خــود را هرگــز بــرای 
تجــاوز بــه کشــور و ســرزمین دیگــری 
ــن  ــواره ای ــه هم ــرده اســت، بلک ــاده نک آم
قــدرت خــود را بــرای دفــاع و بازدارندگــی 
ــت. ــرده اس ــاده ک ــن آم ــر متجاوزی در براب
روحانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه ملــت بــزرگ 
ایــران همــواره در پــی صلــح و امنیــت در 
ــوده و از مظلومیــن  کل منطقــه و جهــان ب
ــه  ــت: چ ــرد، گف ــد ک ــاع خواه ــان دف جه
مــردم  از  نخواهیــد  چــه  و  بخواهیــد 
مظلــوم یمــن، ســوریه و فلســطین دفــاع 
خواهیــم کــرد و چــه بخواهیــد و نخواهیــد 

آن  را  خــود  نظامــی  و  دفاعــی  قــدرت 
مقــدار کــه الزم بــوده و بــرای بازدارندگــی 
خواهیــم تقویــت  بدانیــم،   ضــروری 

کرد.
ــا  ــه تنه ــرد: ن ــح ک ــور تصری ــس جمه رئی
موشــک ها، بلکــه نیــروی هوایــی، زمینــی 
و دریایی مــان مــورد حمایــت همــه مــردم 
مســلمان و غیــور ســرزمین ایران قــرار دارد 
و بــرای دفــاع از ســرزمین خــود از کســی 

اجــازه نخواهیــم گرفــت.
ــد و  ــی خاطــر نشــان کــرد: اگــر عه روحان
ــی  ــا وقت ــم، ت ــی ببندی ــا کس ــی را ب پیمان
ــل  ــرف مقاب ــه ط ــتاده ایم ک ــای آن ایس پ
هــم بــه ایــن عهــد و پیمــان احتــرام 

ــذارد. بگ

روحانی در مراسم رژه نیروهای مسلح:

برای دفاع از سرزمین خود از کسی اجازه نخواهیم گرفت 

اخبار نماز جمعه
امام جمعه اصفهان:

جوانان زمان جنگ امروز سازنده  
موشک شدند

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: جوانــان بعــد از جنــگ 
ســاخت  زمینه ســاز  همین هــا  و  شــدند  تجربــه دار 
باعــث  امــروز  شــدند کــه  موشــک هایی  و  ســاح ها 
افزایــش قــدرت نظامــی مــا اســت آیــت هللا ســید یوســف 
ــه  ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم ــژاد در خطبه ه طباطبایی ن
شــهر اصفهــان گفــت: خداونــد غیــر از عــذاب آخــرت 

ــز دارد. ــا نی ــخت در دنی ــرم و س ــذاب ن ع
ــه انســان از  ــی اســت ک ــرم عذاب ــذاب ن ــه داد: ع وی ادام
آن با خبــر نمی شــود و ماننــد اســتدراج بــه خودشــان 
ــاد  واگذاشــته می شــوند؛ عــذاب خود فراموشــی بســیار زی
شــده اســت و انســان خــود را گــم می کنــد و اگــر انســان 
مراقــب نباشــد و تقــوای الهــی نداشــته باشــد دچــار 
خود فراموشــی می شــود.امام جمعــه اصفهــان افــزود: 
اگــر عبــادات بــا تمــام شــرایط انجــام شــود صحیــح اســت 
امــا ممکــن اســت قبــول نباشــد؛ امــا هــر عملــی از متقیــن 
ــرد:  ــح ک ــول درگاه حــق می شــود.طباطبایی نژاد تصری مقب
ــا مشــاهده  ــدارد ام ــاز ب ــا ب ــد انســان را از بدی ه ــاز بای نم
می شــود کــه بعضــی مواقــع ایــن اتفــاق نمی افتــد و ایــن 
ــده  ــول نش ــت مقب ــده اس ــده ش ــه خوان ــازی ک ــی نم یعن
ــوب را  ــل خ ــر عم ــاه اث ــت؛ گن ــته اس ــر الزم را نداش و اث
خنثــی می کنــد و نمی گــذارد عمــل خــوب مــورد پذیــرش 

خداونــد قــرار بگیــرد  و ذخیــره قیامــت شــود.
ــه  ــی ک ــه اعمال ــبت ب ــد نس ــان بای ــرد: انس ــان ک وی اذع
انجــام می دهــد مراقبــت کنــد و بدانــد اعمالــی کــه انجــام 
می دهــد در روز قیامــت مــورد ســؤال قــرار می گیــرد؛ 
بایــد  امــا  می کنــد  بســیاری  خیــر  انســان کارهــای 
ــب  ــد مراق ــد و بای ــت می کن ــا مراقب ــدر از آن ه ــد چق دی
ــت:  ــان داش ــان بی ــه اصفه ــود. امام جمع ــی ب خود فراموش
انســان فرامــوش می کنــد کیســت و چــه کار هایــی انجــام 
ــرای  ــط ب ــه فق ــد ک ــام می ده ــی انج ــت و اعمال داده اس
ــر  ــدارد؛ اگ ــه ن ــودی توج ــل وج ــه اص ــت و ب ــم اس جس
انســان خــدا را فرامــوش کنــد در اصــل خــود را فرامــوش 

ــرده اســت. ک

امام جمعه یزد مطرح کرد:
پیشرفت و موفقیت های ایران 

اسالمی دلیل عصبانیت آمریکایی ها
امام جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه ســخنان ســخیف و 
ملــل  آمریــکا در ســازمان  بی اســاس رئیس جمهــور 
افــزود: پیشــرفت و موفقیت هــای ایــران اســامی و 
ــت  ــن عصبانی ــل ای ــت دلی ــه مقاوم ــای جبه پیروزی ه

اســت.  آمریکایی هــا 
در  یــزد  امام جمعــه  ناصــری  محمدرضــا  آیــت هللا 
ــن  ــه ای ــاز جمع ــی نم ــادی سیاس ــن عب ــای آیی خطبه ه
هفتــه یــزد ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری امام حســین 
ــح از  ــری صحی ــزوم بهره گی ــر ل ــش ب ــاران باوفای )ع( وی

ــرد. ــد ک ــام تأکی ــن ای ای
نماینــده ولی فقیــه در اســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
یکــی از اصلی تریــن دالیــل حفــظ مکتــب شــیعه و 
ــوگواری  ــس س ــوده و مجال ــورا ب ــه عاش ــام حماس اس
سیدالشــهدا)ع( مذهــب را بیمــه کــرده اســت، بــه فرموده 
امــام راحــل عظیم الشــأن مبنــی بــر اینکــه در هــر زمــان 
ــرد اشــاره  ــرار گی ــو ق ــد الگ ــا بای ــی حماســه کرب و مکان
ــه سیاســی  ــه ایشــان جنب ــه توصی ــا ب ــزود: بن ــرد و اف ک
ــری اســت  ــه دیگ ــر جنب ــر از ه ــزاداری باالت ــس ع مجال
و مســئله جلســات ســوگواری، صرفــًا مســئله گریســتن 
نیســت ویکــی از دالیــل توصیه هــای مکــرر ائمــه اطهــار 
بــرای برگــزاری و شــرکت در مجالــس عــزاداری اباعبــدهللا 
ــری از  ــامی و جلوگی ــه اس ــظ جامع ــین )ع(، حف الحس

ــوده اســت. ــب ب ــدن مکت آســیب دی
ــرد:  ــه ک ــزد اضاف ــه ی ــاز جمع ــه نم ــن هفت ــب ای خطی
ــایر  ــا س ــل ب ــدم تعام ــی ع ــه معن ــل ب ــن اص ــت ای رعای
کشــورها و قطــع ارتبــاط بــا آن هــا نیســت بلکــه بــه ایــن 
ــم و  ــد را پذیرفته ای ــت خداون ــا حاکمی ــه م ــت ک معناس
ــود و در  ــم ب ــی نخواهی ــا مّتک ــن قدرت ه ــه ای ــز ب هرگ
مقابــل زیاده خواهی هــای آن هــا ایســتادگی خواهیــم 

ــرد. ک
بــه ســخنان ســخیف و  ادامــه  یــزد در  امام جمعــه 
بی اســاس اخیــر رئیس جمهــور آمریــکا در ســازمان 
ــای  ــن عصبانیت ه ــل ای ــزود: دلی ــرد و اف ــاره ک ــل اش مل
ایــران  پیروزی هــای  و  پیشــرفت ها  آمریکایی هــا 

اســامی و نــاکام مانــدن دشــمنان اســام اســت.

امام جمعه کرمان:
افرادی با بی بصیرتی موجب 

دلسردی در اجرای فریضه امر به 
معروف می شوند

ــه  ــر ب ــه ام ــر فریض ــت: اگ ــان گف ــه کرم ــام جمع ام
ــود  ــرا ش ــح اج ــور صحی ــر به ط ــی از منک ــروف و نه مع
مشــکات زیــادی رفــع می شــود امــا افــرادی به دلیــل 
نداشــتن بصیــرت، ایــن امــر را به گونــه ای مطــرح 

می کننــد کــه موجــب دلســردی می شــود. 
آیــت هللا ســیدیحیی جعفــری در خطبه هــای نمــاز 
جمعــه کرمــان اظهــار داشــت: هفتــه اول مــاه محــرم، 
ــه معــروف و نهــی از منکــر اســت و اگــر  هفتــه امــر ب
ــکات  ــود مش ــرا ش ــح اج ــور صحی ــه به ط ــن فریض ای
ــل نداشــتن  ــرادی به دلی ــا اف ــع می شــود ام ــادی رف زی
ــد کــه  ــه ای مطــرح می کنن ــن امــر را به گون بصیــرت، ای
ــا  ــان ب ــه کرم ــود.امام جمع ــردی می ش ــب دلس موج
بیــان اینکــه یکــی دیگــر از ســخنان و دســتورات امــام 
حســین )ع(، گــره گشــودن از کار مــردم اســت، گفــت: 
ــه  ــد کــه چگون ــاد داری ــه ی ــی را بســیار ب جنــگ تحمیل
ناجوانمردانــه بــه مــا تحمیــل شــد. صــدام بــه قــدری 
ــه در  ــت ک ــان داش ــگ اطمین ــود در  جن ــروزی خ از پی
ــح  ــد از فت ــه بع ــود را ب ــت خ ــه صحب ــه ای بقی مصاحب

تهــران موکــول کــرد. 
وی گفــت: امــام راحــل)ره( متقابــا بــا اطمینــان بیــان 
ــه دشــمن ســیلی محکمــی خواهیــم زد و در  ــد ب کردن
زمــان جنــگ، همــه دنیــا بــا دشــمن مــا بــود و وضــع 
بســیار بــدی از لحــاظ تســهیات داشــتیم امــا ایمــان و 
فــداکاری مــردم مــا را بــه پیــروزی رســاند.امام جمعــه 
کرمــان گفــت: امــا امــروز غیــر از دیــروز اســت و مــا در 
زمینــه تســلیحات بســیار پیشــرفته هســتیم و دشــمنان 
بایــد بداننــد و می داننــد کــه در صــورت حملــه بــه 

ــد خــورد. ــری خواهن ــران شکســت جبران ناپذی ای



فناوری
 تأخیر در عرضه تراشه های 

جدید اینتل
دارنــد کــه  آن  از  گزارش هــای جدیــد حکایــت 
نســل بعــدی پردازنده هــای شــرکت اینتــل بــا 
ــازار  ــال ۲۰۱۸ وارد ب ــان س ــا پای ــک، ت ــام کانن لی ن

ــد.  ــد ش نخواه
بــا فرآینــد ســاخت ۱۰  اینتــل  گفتــه می شــود 
نانومتــری بــه مشــکالتی برخــورده اســت کــه باعــث 
بــه تأخیــر افتــادن عرضــه ی تعــدادی از محصــوالت 

ــد شــد.  ــن شــرکت خواهن ای
تراشــه های  داشــت  قصــد  ابتــدا  در  اینتــل 
کانن لیــک را در ســال ۲۰۱۷ روانــه ی بــازار کنــد؛ امــا 
از آن زمــان تاکنــون، عرضــه ی تراشــه های یادشــده 

ــت. ــاده اس ــق افت ــه تعوی ــار ب ــن ب چندی

 گوگل لنز بزرگترین 
ویژگی پیکسل 2

گــوگل در کنفــراس چنــد مــاه پیــش خــود قابلیــت 
جدیــدی بــه نــام گــوگل لنــز معرفــی کــرد. اکنــون 
انتظــار مــی رود ایــن قابلیــت بــه مهم تریــن ویژگــی 

نســل دوم گوشــی های پیکســل تبدیــل شــود. 
گــوگل لنز چیســت؟ این قابلیت سیســتم هوشــمندی 
اســت کــه توســط دوربیــن فعــال می شــود و کارهــای 

مختلفــی انجــام می دهــد. 
ــن  ــز دوربی ــق لن ــه از طری ــیائی ک ــال اش ــرای مث ب
مشــاهده می کنیــد نظیــر بارکــد، کتــاب، فیلــم وحتــی 

نقاشــی و ... را تشــخیص می دهــد. 
افــزودن مخاطــب از روی کارت ویزیــت، ترجمــه 
اطالعــات  جســتجوی  مختلــف،  زبان هــای  از 
محصــول، بــاز کــردن آدرس هــای اینترنتــی در 
مرورگــر شــما و شناســایی حیوانــات و گیاهــان تنهــا 

بخشــی از توانایی هــای گــوگل لنــز اســت.

CCleaner بدافزار
 CCleaner اپلیکیشــن  در  کشف شــده  بدافــزار 
ــل، ســونی  ــوگل، اینت ــی چــون گ ــای بزرگ کمپانی ه
مایکروســافت و ... را نیــز در ســطح صنعتــی هــدف 

ــرار داده اســت.  ق
چنــد روز قبــل توســعه دهندگان CCleaner اعــالم 
ــوده  ــزاری آل ــه بداف ــد کــه اپلیکیشــن آن هــا ب کردن
ــع آوری  ــران را جم ــات کارب ــه اطالع ــت ک ــده اس ش
می کنــد و بــه دســت هکرهــا می رســاند؛ ایــن 
مــورد در یکــی از نســخه های قبلــی اپلیکیشــن 

ــت.  ــث رخ داده اس ــورد بح م
بایــد اشــاره کنیــم کــه ایــن نســخه حــدود یــک مــاه 
ــران قــرار داشــت و  ــود در دســترس کارب ــرای دانل ب
ــتر  ــوع بیش ــن موض ــت ای ــل اهمی ــن دلی ــه همی ب

مشــخص می شــود. 
نســخه آلــوده ی اپلیکیشــن CCleaner پیــش 
از این کــه بدافــزار مــورد بحــث در آن شناســایی 
ــرار  ــار ق ــت انتش ــاه در حال ــک م ــدود ی ــود، ح  ش

داشت. 
از  حاکــی  زمینــه  ایــن  در  اولیــه  ارزیابی هــای 
ــن کار،  ــام ای ــا از انج ــدف هکره ــه ه ــد ک آن بودن
دسترســی بــه رایانه هــا و جمــع آوری اطالعــات 

ــت.  ــوده اس ب
ســرور  بــه  جمع آوری شــده  اطالعــات  تمامــی 
مــورد نظــر هکرهــا ارســال شــده اســت؛ امــا نهایتــًا 
مشــخص نشــد کــه چــه اقدامــی روی ایــن داده هــا 

انجــام شــده اســت.

اخبار استان
 توسعه حمل و نقل ریلی
2۸ میلیارد دالر نیاز دارد

ــت  ــد از باف ــیه بازدی ــازی در حاش ــر راه و شهرس وزی
ــاوگان و زیرســاخت  فرســوده تهــران گفــت: توســعه ن
ــاز  ــذاری نی ــارد دالر ســرمایه گ ــی کشــور ۲۸ میلی ریل

دارد. 
عبــاس آخونــدی ادامــه داد: بــرای دســتیابی بــه 
ــم  ــالش کنی ــد ت ــه بای ــه دو ده ــل پای ــازی ری شهرس
ــردد  ــن ت ــی را جایگزی ــل ریل ــل و نق ــم حم ــا بتوانی ت

ــم.  ــا کنی خودروه
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه در توســعه 
شهرســازی ریــل پایــه بایــد وضــع مــا از جهــت 
ســرعت و ایمنــی و همچنیــن از لحــاظ آرامــش روانــی 
ــوان  ــه عن ــد، ادامــه داد: امــروز ب ــود یاب مســافران بهب
روز جهانــی بــدون خــودرو بــرای همــه مــا یــک تذکــر 
اســت کــه از خــودرو کمتــر اســتفاده کــرده و بــه حمــل 
ــد  ــردان بای ــم دولتم ــم. ه ــی رو بیاوری ــل عموم و نق

ــه را داشــته باشــند و هــم شــهروندان.  ــن تجرب ای
آخونــدی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره توســعه 
ــه  ــل پای ــازی ری ــعه شهرس ــرای توس ــی ب ــاوگان ریل ن
ــًا  ــی صرف ــل ریل ــل ونق ــعه حم ــت: توس ــار داش اظه
بــه افزایــش نــاوگان محــدود نمی شــود. توســعه 
ــه ای  ــل حوم ــل و نق ــن حم ــاخت ها و همچنی زیرس

ــت.  ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــی نی ریل
در حــال حاضــر روزانــه یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر 
ــه بخــش  ــد ک ــران می آین ــه ته ــراف ب از شــهرهای اط
اعظمــی از آنهــا بــا خــودرو ســفر می کننــد. در حالــی 
کــه خــودرو مشــکالت زیــادی بــه خصــوص آالیندگــی 

هــوای شــهرها را در پــی دارد.

گرانی 10 درصدی اجاره بهای 
مسکن در تابستان

ــتاجران  ــرای مس ــادی را ب ــای زی ــتان 96 فرازه تابس
ــدای شــروع  ــه همــراه داشــت. از همــان ابت کشــور ب
ســال جدیــد زمزمــه کاهــش نــرخ ســود ســپرده های 
بانکــی باعــث شــد تــا چنــد هفتــه پیــش از آغــاز نقــل 
و انتقــاالت مســتاجران، بــازار اجاره بهــای مســکن 
دســتخوش تغییــرات اساســی شــود. درســت شــبیه 

اتفاقــات تابســتان ســال گذشــته. 
اواخــر بهــار پارســال دولــت کاهــش نــرخ ســود 
ــا  ــاید ب ــا ش ــرد ت ــی ک ــی را عملیات ــپرده های بانک س
ایــن کار رونقــی بــه بخــش صنعــت کشــور بدهــد. امــا 
نــه ســال گذشــته و نــه امســال بخــش تولیــد کشــور 
عکس العمــل چندانــی بــه کاهــش نــرخ ســود بانکــی 
)در کوتــاه مــدت( نشــان نــداد. بــر اســاس گفته هــای 
ــا در  ــاره به ــرخ اج ــال ن ــکن. امس ــازار مس ــاالن ب فع

تابســتان حــدود ۱۰ درصــد رشــد داشــته اســت.

 خداحافظی با اسکناس
 ۵00 تومانی

مدیــر کل ریالــی و نشــر بانــک مرکــزی گفــت: 
ــر  ــال 9۷ منتش ــدای س ــی از ابت ــکناس ۵۰۰ تومان اس

 . د نمی شــو
مســعود رحیمــی افــزود: اســکناس های ۵۰۰ تومانــی 
ــه  ــال 96 ب ــان س ــا پای ــزی ت ــک مرک ــود در بان موج
پایــان می رســد. وی گفــت: از ســال 9۷ انتشــار 
ــزی  ــک مرک ــی از دســتور کار بان اســکناس ۵۰۰ تومان
خــارج می شــود. مدیــرکل ریالــی و نشــر بانــک 
ــد ســعید  ــام عی ــک مرکــزی در ای مرکــزی گفــت: بان
غدیــر خــم، اســکناس های ۵۰۰ تومانــی کــه قبــاًل 
ــی  ــت. رحیم ــرده اس ــع ک ــود را توزی ــده ب ــاپ ش چ
ــی،  ــکناس ۵۰۰ تومان ــار اس ــف انتش ــا توق ــزود: ب اف

ســکه ۵۰۰ تومانــی ضــرب می شــود.

مالیــات بــر ارزش افــزوده اصطالحــی اســت کــه 
ــه وفــور شــنیده  چنــد ســالی اســت در ایــران ب
ــات  ــوع مالی ــن ن ــود ای ــه می ش ــود. گفت می ش
بــه دلیــل برخــی ویژگی هــا مثــل درآمدزایــی و 
شــفافیت زایــی در اکثــر کشــورهای دنیــا رایــج 
شــده اســت. بــرای شــناخت بهتــر ایــن نــوع از 
مالیــات و آشــنایی بــا نحــوه محاســبه آن ابتــدا 
بایــد درک درســتی از مفهــوم »ارزش افــزوده« 

در اقتصــاد داشــت. 
ــت  ــارت اس ــاده عب ــان س ــه زب ــزوده ب ارزش اف
از ارزشــی کــه در هــر مرحلــه از تولیــد بــر یــک 
ــل  ــد تبدی ــاًل در فراین ــود. مث ــزوده می ش کاال اف
درخــت بــه تختــه و تختــه بــه مبــل و صندلــی 
ــده  ــد ش ــت کاالی تولی ــر قیم ــه ب ــر مرحل در ه
افــزوده می شــود کــه بــه آن ارزش افــزوده مــی 
گوینــد. بــه ایــن ارزش اضافــی ایجــاد شــده از 
ــزوده«  ــی، »ارزش اف ــل و صندل ــا مب ــت ت درخ
گفتــه می شــود. مالیــات بــر ارزش افــزوده نیــز 
در واقــع مالیاتــی اســت کــه بــر همیــن قیمــت 

ــرد.  ــق می گی ــده تعل ــه ش اضاف
ــه  ــت ک ــان آن اس ــن می ــم در ای ــه مه ــا نکت ام
ــه ای  ــکل مجموع ــه ش ــه ب ــی ک ــا از زمان کااله
از مــواد خــام هســتند تــا زمانــی کــه بــه 
ــت  ــه دس ــده و ب ــل ش ــی تبدی ــای مصرف کااله
چندیــن  می رســند  نهایــی  مصــرف کننــده 
مرحلــه را پشــت ســر می گذارنــد و در هــر 
افــزوده  آنهــا  اقتصــادی  ارزش  بــر  مرحلــه 
ــز در  ــزوده نی ــر ارزش اف ــات ب ــود. مالی می ش
ــاوت  ــه التف ــا ب ــاس م ــر اس ــل ب ــی مراح تمام
ــت  ــروش محاســبه و دریاف ــد و ف ــت خری قیم
می شــود. تولیدکننــدگان نیــز در هــر مرحلــه 
ــده را  ــبه ش ــزوده محاس ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــد و  ــه قیمــت تمــام شــده کاال اضافــه می کنن ب
ــذ  ــی اخ ــده نهای ــرف کنن ــت از مص آن را در نهای

. می کننــد
 محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

فــرض کنیــد یــک فعــال اقتصــادی قصــد دارد 
مــاده خامــی را بــه قیمــت ۱۰۰۰ تومــان بــه یــک 
تولیدکننــده بفروشــد. فروشــنده مــاده خــام در 
ایــن مرحلــه بایــد مالیــات بــر ارزش افــزوده را 

بــا نــرخ مصــوب آن )9 درصــد( محاســبه و آن را 
بــه قیمــت کاال بیفزایــد. 

بــه عبــارت دیگــر وی بایــد 9۰ تومــان بــه عنــوان 
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه قیمــت کاال 
ــت ۱۰9۰  ــه قیم ــود را ب ــول خ ــد و محص بیفزای
تومــان بــه تولیدکننــده بفروشــد. وی در فاکتــور 
ــده را  ــه ش ــت کاالی فروخت ــود قیم ــروش خ ف
ــزوده را 9۰  ــر ارزش اف ــات ب ــان و مالی ۱۰۰۰ توم
تومــان عنــوان می کنــد. تولیــد کننــده نیــز پــس 
ــی  ــه کاالی خاص ــام را ب ــول خ ــه محص از اینک
ــت ۱۲۰۰  ــه قیم ــد دارد آن را ب ــرد قص ــل ک تبدی
تومــان بــه یــک عمــده فــروش بفروشــد. 
وی نیــز در فاکتــور خــود قیمــت فــروش را 
۱۲۰۰ تومــان و مالیــات بــر ارزش افــزوده را 
۱۰۸ تومــان عنــوان می کنــد و کاالی خــود را 
بــه قیمــت ۱3۰۸ تومــان بــه عمده فــروش 

می فروشــد. 
ــزوده،  ــر ارزش اف ــات ب ــان مالی ــن ۱۰۸ توم از ای
9۰ تومــان همــان مالیاتــی اســت کــه فروشــنده 
ــه تولیدکننــده انتقــال داده اســت  مــاده خــام ب
اســت کــه  مالیاتــی  نیــز  آن  تومــان   ۱۸ و 
تولیدکننــده در ازای ۲۰۰ تومــان ارزش افــزوده ای 

ــرده اســت. ــرای کاالی خــود ایجــاد ک ــه ب ک

در ادامــه ایــن رونــد عمــده فــروش نیــز قصــد 
ــد و آن را  ــت کاال بیفزای ــر قیم ــان ب دارد ۱۰۰ توم
بــه قیمــت ۱3۰۰ تومــان بــه یــک خــرده فــروش 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــز مالی ــد. وی نی بفروش
ــان را  ــبه و ۱۱۷ توم ــد محاس ــرخ 9 درص ــا ن را ب

ــر  ــزوده در نظ ــر ارزش اف ــات ب ــوان مالی ــه عن ب
می گیــرد. وی در فاکتــور خــود قیمــت فــروش 
ــزوده را  ــر ارزش اف ــات ب ــان و مالی را ۱3۰۰ توم
۱۱۷ تومــان درج می کنــد و در نهایــت ۱4۱۷ 
تومــان از خــرده فــروش دریافــت می کنــد. 
از ایــن ۱۱۷ تومــان، ۱۰۸ تومــان مالیات هــای 
مربــوط بــه دو حلقــه قبــل اســت و 9 تومــان نیز 
مالیاتــی اســت کــه عمــده فــروش بــه ازای ۱۰۰ 
ــزوده، محاســبه  ــر قیمــت کاال اف ــه ب ــی ک تومان

شــده اســت.
ــور  ــد دارد کاالی مذک ــز قص ــروش نی ــرده ف خ
ــده  ــرف کنن ــه مص ــان ب ــت ۱4۰۰ توم ــه قیم را ب

ــد.  ــی بفروش نهای
بــه  تومــان   ۱۲6 می بایســت  وی  نتیجــه  در 
عنــوان مالیــات بــر ارزش افــزوده در نظــر 
گیــرد. وی در فاکتــوری کــه بــرای مصــرف 
کننــده نهایــی صــادر می کنــد قیمــت کاال را 
۱4۰۰ تومــان و مالیــات بــر ارزش افــزوده را ۱۲6 
ــان، ۱۱۷  ــن ۱۲6 توم ــد. از ای ــان درج می کن توم
تومــان همــان مالیــات حلقه هــای قبــل اســت 
ــه ازای  ــه ب ــت ک ــی اس ــز مالیات ــان نی و 9 توم
ــزوده ایجــاد شــده توســط  ــان ارزش اف ۱۰۰ توم
ــن  ــت. ای ــده اس ــبه ش ــروش محاس ــرده ف خ
بــدان معناســت کــه مصــرف کننــده نهایــی برای 
خریــد کاالی مذکــور بایــد ۱۵۲6 تومــان بپــردازد 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــان آن مالی ــه ۱۲6 توم ک
ــن  ــه در ای ــوع مبالغــی ک ــع مجم اســت. در واق
چرخه توســط فروشــند مــاده خــام، تولیدکننده، 
ــوان  ــه عن ــروش ب ــرده ف ــروش و خ ــده ف عم
مالیــات بــر ارزش افــزوده )۱۲6=9۰+۱۸+9+9( 
ــه  ــه حلق ــک حلق ــت و از ی ــده اس ــت ش پرداخ
ــط  ــت توس ــت در نهای ــده اس ــل ش ــر منتق دیگ

ــود. ــت می ش ــی پرداخ ــده نهای ــرف کنن مص
 پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

ــه  ــر ارزش افــزوده ب نحــوه پرداخــت مالیــات ب
ــت  ــکل اس ــن ش ــه ای ــی ب ــور مالیات ادارات ام
کــه مشــمولین در پایــان دوره هــای ســه ماهــه 
ــر ارزش  ــات ب ــه مالی ــه اظهارنام ــه ارائ ــدام ب اق
ــه  ــان ماب ــن زم ــا در ای ــد. آن ه ــزوده می کنن اف
ــی  ــزوده پرداخت ــر ارزش اف ــات ب ــاوت مالی التف

ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــا مالی ــد ب ــان خری در زم
ــازمان  ــه س ــروش را ب ــان ف ــده در زم ــذ ش اخ
بــاال،  مثــال  در  می پردازنــد.  مالیاتــی  امــور 
از  خــام  مــاده  خریــد  هنــگام  تولیدکننــده 
فروشــنده 9۰ تومــان مالیــات بــر ارزش افــزوده 
بــه وی پرداختــه اســت و هنــگام فــروش 
محصــول خــود بــه قیمــت ۱۲۰۰ تومــان ۱۰۸ 
ــه حلقــه  ــر ارزش افــزوده را ب تومــان مالیــات ب

بعــدی منتقــل می کنــد. 
وی هنــگام مراجعــه بــه ســازمان امــور مالیاتــی 
فقــط مابــه التفــاوت ایــن دو مالیــات )۱۸=9۰-

مالیاتــی می پــردازد.  امــور  اداره  بــه  را   )۱۰۸
ایــن بــدان معناســت کــه هــر کــدام از فعــاالن 
اقتصــادی، مالیــات بــر ارزش افــزوده را از حلقــه 
بعــدی خــود دریافــت و آن را بــه اداره امــور 
مالیاتــی پرداخــت می کننــد و هیچکــدام در 
عمــل از جیــب خــود پولــی بــه عنــوان مالیــات 
ــر در  ــد. اگ ــزوده پرداخــت نمی کنن ــر ارزش اف ب
پایــان دوره هــای مالیاتــی ســه ماهــه مشــخص 
شــود کــه مبلغــی کــه یــک فعــال اقتصــادی بــه 
ســازمان امــور مالیاتــی پرداختــه اســت بیــش 
از مالیــات بــر ارزش افــزوده ای اســت کــه 
می بایســت پرداخــت کنــد، در ایــن صــورت وی 
می توانــد در مــورد ایــن مبلــغ اضافــی تقاضــای 

ــا تهاتــر کنــد. اســترداد ی

ایــن شــیوه محاســبه دارای چنــد مزیــت عمــده 
ــادی  ــه اقتص ــد، چرخ ــن فراین ــت. اواًل در ای اس

ــود.  ــفاف می ش ــد ش ــک کاال می پیمای ــه ی ک
مزیــت دوم ایــن اســت کــه دریافــت ایــن 
متوجــه  را  فشــاری  و  بــار  هیــچ  مالیــات 
ــه،  ــر مرحل ــه در ه ــد چــرا ک ــده نمی کن تولیدکنن
فروشــنده پــس از فــروش کاالی خــود، مالیــات 
بــر ارزش افــزوده را محاســبه و بــه قیمــت کاال 
می افزایــد و پــس از دریافــت آن از خریــدار 
بعــدی و درج در فاکتــور فــروش، آن را بــه اداره 
ــبه  ــات محاس ــردازد و مالی ــی می پ ــور مالیات ام
ــذ  ــی اخ ــده نهای ــت از مصرف کنن ــده در نهای ش

می شــود. 
ــت  ــق عدال ــود تحق ــه خ ــه نوب ــز ب ــر نی ــن ام ای
پــی دارد، چــرا کــه مصــرف  را در  مالیاتــی 
کننــده ای کــه بیشــتر مصــرف می کنــد مالیــات 
ــا  ــر، از آنج ــرف دیگ ــردازد. از ط ــتری می پ بیش
ــوع  ــن ن کــه کاالهــای ضــروری و اساســی از ای
ــدگان  ــرف کنن ــتند و مص ــاف هس ــات مع مالی
بابــت مصــرف آنهــا مالیاتــی نمی پردازنــد و 
فقــط بابــت کاالهــای غیراساســی مالیــات 
دریافــت  کــرد  ادعــا  می تــوان  می پردازنــد 
مالیــات بــر ارزش افــزوده نوعــی مالیــات 
ــق  ــی در تحق ــش مهم ــت و نق ــرف اس ــر مص ب

عدالــت مالیاتــی ایفــا می کنــد.

  درصد؛ کاهش تقاضا ۴۷۰
در بازار کفش

کیلوگرم؛ سهمیه برنج 
هیئت های مذهبی

 میلیون بشکه؛ ذخایر 
نفت خام جهان

امســال تقاضــای خریــد کفــش نســبت بــه ســال گذشــته 
حــدوداً 50 درصــد کاهــش داشــته اســت.

ســهمیه برنــج تــا ســقف ۲00 کیلوگــرم در اختیــار هیئت هــای 
دارای مجــوز رســمی قــرار خواهــد گرفــت.

بــه  بــه ۱5 ســپتامبر  نفــت خــام در هفتــه منتهــی  ذخایــر 
رســید. بشــکه  میلیــون   ۴۷0.۳
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،،
ارزش افــزوده بــه زبــان ســاده عبــارت 
اســت از ارزشــی کــه در هــر مرحلــه از 
تولیــد بــر یــک کاال افــزوده می شــود.

دراژه
ــزات  ــوژی و تجهی ــرفته ترین تکنول ــری از پیش ــره گی ــا به ــی دراژه ب ــع غذای ــرکت صنای ش
کشــورهای آلمــان، فرانســه و بلژیــک بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد کننــده تافی هــای 
ــوه ای،  ــه رژیمــی، دســر می ــه، ژل ــوه ای و پودرهــای ژل ــز دار، کالســیک و می روکــش دار، مغ
کــرم کارامــل و کــرم شــکالت، در زمینــی بالــغ بــر 4۰۰۰۰ متــر مربــع در شــهرک صنعتــی یــزد 

ــده اســت.  تأســیس گردی
ــا رعایــت کامــل اســتانداردهای جهانــی موفــق بــه کســب نشــان اســتاندارد  ایــن شــرکت ب
تشــویقی از مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران شــده و عــالوه بــر آن توانســته 
ــد.  ــای ISO ,۲۲۰۰۰ ISO 9۰۰۱ و HACCP را از SGS شــرکت اخــذ نمای اســت گواهینامه ه
محــور اصلــی در کلیــه فعالیتهــای شــرکت صنایــع غذایــی دراژه معرفــی نســل های جدیــدی 
ــب  ــدگان و کس ــرف کنن ــای مص ــه نیازه ــخگویی ب ــتای پاس ــوالت در راس ــا و محص از طعمه

ــد.  ــان می باش ــت آن رضای
ــراخ و  ــینه ای ف ــنده و س ــتارگان درخش ــوه س ــا انب ــیرینی ب ــهر ش ــه ش ــت ب ــهره اس ــزد ش ی
ــع  ــروه صنای ــوازی. گ ــان ن ــی و میهم ــخت کوش ــر، س ــه هن ــهره اند ب ــان ش ــتبر، و کویری س
غذایــی دراژه بــا الهــام از نــام و شــهرت خــود ســر پاســداری از هنــر و ارزش کار پیشکســوتان 

عرصــه شــیرینی و شــکالت را دارد.

تولید ملی
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صدای مشتری مخابرات استان اصفهان

احیای معادن متروکه و اشتغالزایی

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــداف کالن  ــی از اه ــوری یک ــتری مح مش
ــت.  ــان اس ــتان اصفه ــرات اس مخاب

طرح هــای  بــا  بیشــتر  آشــنایی  بــرای 
ــوری  ــتری مح ــتای مش ــرات در راس مخاب
بــا مهنــدس منیــره نــادری مســئول صدای 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــتری مخاب مش
گفــت و گــو پرداختیــم. آنچــه می خوانیــد 

ــت. ــن گفتگوس ــل ای حاص
 مشتری محوری در شرکت 

مخابرات چگونه تعریف شده است؟
ــود  ــا وج ــه در دنی ــی ک ــاس تعاریف ــر اس ب
دنیــا  در  ســازمان ها  ســری  یــک  دارد 
ــتند  ــور هس ــر مح ــه مدی ــد ک ــود دارن وج
ــه  ــی ب ــن صدای ــن ســازمان ها باالتری در ای
گــوش می رســد صــدای مدیــر اســت. 
بعضــی ســازمان ها هــم کارشــناس محــور 
هســتند یعنــی اینکــه صدایــی کــه بیشــتر 

و بلندتــر از همــه بــه گــوش می رســد 
همچنیــن  اســت.  صــدای کارشناســان 
دارنــد  وجــود  دنیــا  در  ســازمان هایی 
کــه مشــتری محــور هســتند در ایــن 
ســازمان  وجــودی  فلســفه  ســازمان ها 
ــر  ــتری دارد ب ــه مش ــادی ب ــتگی زی وابس
ــه  ــه ب ــی ک ــن صدای ــاس بلندتری ــن اس ای
گــوش می رســد صــدای مشــتریان اســت. 
ایــن ســازمان ها مشــتری کانــون و  در 
محــور تمــام فعالیت هاســت و در واقــع 
ســایر عوامــل حــول ایــن امــر می چرخــد. 
ــرات اســتان اصفهــان یــک  ســازمان مخاب
ســازمان مشــتری محــور اســت و بــر 
همیــن اصــل طــرح صــدای مشــتری پایــه 

ــت.  ــده اس ــزی ش ری
هــدف از اجــرای ایــن طــرح دریافــت، 
ــه  ــل تمــام داده هــا ب ــری و تبدی ــدازه گی ان
گزارشــات مفیــد و هــدف دار، انــدازه گیــری 
میــزان رضایتمنــدی مشــتریان و همچنیــن 

ریشــه یابــی و تجزیــه و تحلیــل تمــام 
ــی  ــی و داخل تماس هــای مشــتریان بیرون
ســازی  همســو  بــرای  آن  پاالیــش  و 

ــت. ــات اس اقدام
 برای شنیدن صدای مشتری از 
چه روش هایی استفاده می کنید؟

اســتان  مخابــرات  مشــتری  صــدای 
ــه  ــی را ب ــای ارتباط ــه درگاه ه ــان هم اصفه
صــورت علمــی پوشــش می دهــد و بــا 
توجــه بــه اینکــه تلفــن در دســترس ترین، 
راحت تریــن و ارزان تریــن درگاه ارتباطــی 
بــود ســامانه مکانیــزه اپراتــوری بــرای 
شــماره  ســر  مشــتریان  بــا  ارتبــاط 

انــدازی کــرد. راه  را  اختصاصــی ۵۰۰۰ 
ــا  ــی م ــاخت های ارتباط ــر س ــه در زی البت
راه هایــی ماننــد پیامــک و اینترنــت هــم در 
نظــر گرفتــه شــده تــا مشــتریان بتواننــد از 
ــاط  ــرات در ارتب ــا مخاب ــف ب ــای مختل راه ه

باشــند.

اولویــت دار بخــش معــدن در دولــت  برنامه هــای  از  یکــی 
ــد  ــه قص ــه ب ــادن متروک ــریع تر مع ــه س ــای هرچ ــم احی دوازده

اشــتغالزایی اســت. بــر ایــن اســاس 
طــرح احیــای ۵۰۰ معــدن متروکه در 
ــا هــدف رونــق و همچنیــن  کشــور ب
ــل ۲۵  ــرای حداق ــتغال ب ــاد اش ایج
هــزار نفــر اجرایــی خواهــد شــد. 
اولویــت دار  برنامه هــای  از  یکــی 
ــم  ــت دوازده ــدن در دول ــش مع بخ
احیــای هرچــه ســریع تر معــادن 

ــن حــوزه اقتصــاد و  ــه ای ــق بخشــیدن ب ــه قصــد رون ــه ب متروک
بــا هــدف اشــتغالزایی خواهــد بــود. از ایــن رو دولــت دوازدهــم 
برنامه هــای متفاوتــی بــرای رونــق بخشــی معــدن در دســتور کار 
دارد. قــرار اســت کارگروهــی تخصصــی بــرای احیــای ۵۰۰ معــدن 
متروکــه در کشــور فعالیــت خــود را آغــاز کنــد. ایــن عملیــات بــا 
هــدف رونــق و همچنیــن ایجــاد اشــتغال بــرای حداقــل ۲۵ هزار 
نفــر اجرایــی خواهــد شــد. »محمدرضــا بهرامــن« رئیــس خانــه 
ــدرو  ــکل و ایمی ــن تش ــی ای ــه هم اندیش ــران در جلس ــدن ای مع
اعــالم کــرد کــه بــا راه انــدازی هــر واحــد معدنــی به طــور میانگیــن 
ــن  ــه ای ــوند ک ــغول کار می ش ــانی مش ــروی انس ــدود ۵۰ نی ح
مســاله بــا احیــای معــادن متروکــه عملیاتــی خواهــد شــد. یکــی 
ــای  ــن ســرمایه بنگاه ه ــی تأمی ــق اقتصــاد مل ــای رون از زمینه ه
اقتصــادی اســت کــه نیازمنــد حمایــت دولــت و اعطــای 
ــاه  ــج م ــی پن ــا ط ــاس بانک ه ــن اس ــر ای ــت. ب ــهیالت اس تس
ــارد تومــان تســهیالت پرداخــت  ــا ۲۰۸ هــزار میلی اول امســال ت
کرده انــد کــه از ایــن رقــم بیــش از ۱33 هــزار میلیــارد بــه 

ــای اقتصــادی اختصــاص  ــردش بخش ه ــن ســرمایه در گ تأمی
پیــدا کــرده اســت. طبــق پیش بینــی رئیــس کل بانــک مرکــزی 
طــول  در  بانک هــا  اســت  قــرار 
ــارد  ــزار میلی ــا 6۷۰ ه ســال جــاری ت
تومــان تســهیالت پرداخــت کننــد 
نشــان  گزارش هــا  تازه تریــن  کــه 
می دهــد کــه حــدود ۲۰۸ هــزار و 
۲۰۰ میلیــارد تومــان از ایــن مبلــغ 
ــاه پرداخــت شــده  ــان مردادم ــا پای ت
اســت. بســته حمایــت از توســعه 
ــوری  ــاون اول رئیس جمه ــرًا توســط مع ــی اخی صــادرات غیرنفت
و رئیــس ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی جهــت اجــرا بــه 
کلیــه دســتگاه ها ابــالغ شــد. ایــن بســته بــه پیشــنهاد کارگــروه 
ــی اقتصــاد )توســعه صــادرات  ــی پیشــبرد برون گرای ــه مل برنام
غیرنفتــی( در جلســه مــورخ نهــم مردادمــاه ســال جــاری ســتاد 
فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی بــه تصویــب رســیده اســت. الزم 
ــم  ــاده و ۲۱ تبصــره تنظی ــه در ۲۵ م ــن ابالغی ــر اســت ای ــه ذک ب
و جایگزیــن بســته حمایــت از صــادرات غیرنفتــی ســال ۱39۵ 
می شــود و جهــت اجــرا از تاریــخ یکــم فروردیــن مــاه تــا پایــان 
ــه  ــن زمین ــت. در همی ــرا اس ــاری الزم االج ــال ج ــفندماه س اس
»محمــد الهوتــی« رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران معتقــد 
اســت کــه آمارهــای گمــرک نیــز ایــن پیــام را می دهــد کــه بــه 
ــا مشــکالت  ــی نیــاز داریــم ت ــا انقالب ــه ی یــک حرکــت جهادگران
تولیــد و صــادرات را در اســرع وقــت و بــا کمتریــن هزینــه 
ــزوده  ــا ارزش اف ــد ب ــمت تولی ــه س ــم ب ــرده و بتوانی ــرف ک برط

ــم. ــت کنی ــر حرک ــزوده باالت ــا ارزش اف ــادرات ب ــتر و ص بیش

آشنایی با نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
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 اونس جهانی طال 

ــل  ــه دلی ــاه؛ ب ــک رف ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتقبال بــی نظیــر و درخواســت هــای مکرر مشــتریان 
ــزوم ایجــاد  ــت باشــگاه و ل ــد مهل ــه تمدی ــل ب ــر تمای ب
ــای  ــه اعض ــرای کلی ــزه ب ــاز و جای ــب امتی ــت کس فرص
باشــگاه بــازه زمانــی طــرح » همراهــان رفــاه« تــا پایــان 

ــد شــد. مهرمــاه ســالجاری تمدی
در جشــنواره همراهــان رفــاه بــه تراکنــش هــای انجــام 
شــده مرتبــط بــا رفــاه کارت اعــم از ، برداشــت وجــه از 
ــه  ــک هــا ب ــال وجــه از کارت ســایر بان ــرداز، انتق خودپ
رفــاه کارت، پرداخــت از طریــق کانــالUSSD ، اینترنــت 
ــال بانــک )خریــد شــارژ،  بانــک، موبایــل بانــک و پورت
پرداخــت قبــض، پرداخــت قســط(، امتیــاز تعلــق 
ــد  ــی توانن ــاه کارت م ــدگان رف ــا دارن ــرد . ضمن می گی

ــان در  ــت آن ــتان« و عضوی ــوت از دوس ــق »دع از طری
ــد. ــاز دریافــت کنن باشــگاه امتی

بــر ایــن اســاس بــه ۵ نفــر اول کــه باالتریــن امتیــاز را 
کســب کــرده باشــند بــدون قرعــه کشــی و بــه کســانی 
ــه  ــس از قرع ــند پ ــا 9۰۰۰ باش ــاز ۱۰۰۰ت ــه دارای امتی ک

ــده ای اهــدا خواهــد شــد. ــز ارزن کشــی جوای
ــت  ــده اس ــاز ش ــاه آغ ــرداد م ــنواره از دوم خ ــن جش ای
ــد. ــا پایــان مهرمــاه مــاه ســالجاری ادامــه مــی یاب و ت
متقاضیــان بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر مــی 
ــانی ــه نش ــک ب ــانی بان ــالع رس ــگاه اط ــه پای ــد ب  توانن
مرکــز  بــا  یــا  و  مراجعــه   www.refah-bank.ir
ــه شــماره  ــراد( ب ــک )ف اطالع رســانی و پاســخگویی بان

تلفــن ۸۵۲۵ -۰۲۱ تمــاس بگیرنــد.

ویــژه  هــواداری  جشــنواره  قرعــه کشــی  دوره  نخســتین 
ــد. ــزار ش ــر برگ ــاری کوث ــه اعتب ــر کارت موسس ــدگان کوث دارن
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــواداری  ــنواره ه ــی جش ــه کش ــر؛ قرع ــاری کوث ــه اعتب موسس
ویــژه دارنــدگان کوثــر کارت هــواداری بــا حضــور دکتــر عیســی 
رضایــی مدیرعامــل، معاونیــن، مدیــران و کارشناســان موسســه 
اعتبــاری کوثــر انجــام شــد. عبــدهللا فتاحــی معــاون بازاریابــی 
ــه  ــم قرع ــر در مراس ــاری کوث ــه اعتب ــتریان موسس ــور مش و ام
کشــی اولیــن دوره جشــنواره هــواداری کوثــر کارت گفــت: طرح 
کوثــر کارت هــواداری از اولویت هــای موسســه در ســال 96 
ــه امــروز موفقیت هــای بســیاری در زمینــه  ــا ب می باشــد کــه ت
جــذب هــواداران فوتبــال و افزایــش ضریــب نفــوذ ایــن طــرح 
ــح  ــه دســت آورده اســت. فتاحــی تصری ــن مشــتریان ب در بی

ــه ای  ــواداری، ایجــاد تجرب ــزاری جشــنواره ه ــدف برگ ــرد: ه ک
ــن دوره  ــه داد: در اولی ــواداران اســت. وی ادام ــرای ه ــد ب جدی
قرعــه کشــی جشــنواره هــواداری، تمــام دارنــدگان کوثــر کارت 
هــواداری بــا حداقــل موجــودی شــرکت داده شــده اند. معــاون 
بازاریابــی و امورمشــتریان افــزود: در دوره نخســت قرعــه کشــی 
جشــنواره هــواداری، یــک دســت پیراهــن تیــم محبوب هــوادار 
بــا امضــاء بازیکــن مــورد عالقــه بــه ۱4۵ برنــده خــوش 

شــانس اهــداء خواهــد شــد. 
ــاری  ــات موسســه اعتب ــاوری اطالع ــر فن ــی مدی حســین نجف
ــتین دوره  ــی نخس ــه کش ــوه قرع ــون نح ــه پیرام ــر در ادام کوث
جشــنواره هــواداری گزارشــی ارائــه نمــود. براســاس ایــن 
گــزارش، اســامی برنــدگان اولیــن دوره قرعــه کشــی جشــنواره 

ــت. ــده اس ــالم ش ــاه( اع ــهریور م ــژه ش ــواداری )وی ه

 تمدید جشنواره بزرگ »همراهان رفاه« 
تا پایان مهرماه سال جاری

 قرعه کشی جشنواره هواداری 
بانک کوثر برگزار شد



هشت بهشت
 اجرای طرح »پلیس مدرسه«
برای کاهش ترافیک اصفهان

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
ــش  ــرای کاه ــد ب ــی جدی ــال تحصیل ــت: در س گف
ترافیــک در زمــان بازگشــایی مــدارس از طــرح 
 پلیــس مــدارس بــه صــورت جــدی اســتفاده 

می شود. 
 ســرهنگ رضــا رضایــی افــزود: پلیــس راهنمایــی 
و رانندگــی اســتان بــرای کاهــش بــار ترافیــک 
ــدات  ــدارس تمهی ــایی م ــل بازگش ــر و فص اول مه
ــای  ــام نیروه ــرده و تم ــی ک ــش بین ــژه ای را پی وی
ایــن پلیــس در 10 روز ابتدایــی مهــر مــاه بــه صورت 

ــد. ــاش در مــی آین آمــاده ب
ــن  ــای ای ــت ه ــی گش ــازی تمام ــال س وی از فع
تقاطع هــا،  بــر ســر  نیروهــا  پلیــس، اســتقرار 
بــه  موتــوری  هــای ضربــت  اکیــپ  افزایــش 
و  تصادفــات  بــه  ســریع  رســیدگی  منظــور 
روانســازی ترافیــک، مدیریــت هوشــمند ترافیــک 
توســط سیســتم مکانیــزه بــه منظــور برخــورد 
ــای  ــه ه ــر برنام ــف از دیگ ــای متخل ــا خودروه ب
 پلیــس بــرای آغــاز فصــل بازگشــایی مــدارس 

است. 
وی  بــر رعایــت خــودداری از ثبــت نــام دانش اموزان 
ــد  کــرد و گفــت:  بیــش از ظرفیــت خودروهــا تاکی
ــاده و  ــه منظــور پی ــد ب ــوزان بای ــش ام ــن دان والدی
ســوار کــردن دانــش آمــوزان از توقــف هــای دوبلــه 

در کنــار مــدارس خــودداری کننــد . 
رئیــس پلیــس راهــور اســتان همچنیــن از اجــرای 
طــرح پلیــس مدرســه بــرای کاهــش ترافیــک زمان 
بازگشــایی مــدارس و عبــور ایمــن دانــش آمــوزان 
از عــرض خیابــان هنــگام تعطیلــی مــدارس خبــر 
داد و گفــت: برایــن منظــور بــا هماهنگــی آمــوزش 
و پــرورش اســتان بــرای هــر مدرســه چهــار پلیــس 

مدرســه اختصــاص داده شــده اســت.

گازی ها، محیط زیست کاله قاضی 
را پاکسازی کردند 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

کارکنــان شــرکت گاز اســتان اصفهــان، در یــک 
قاضــی   ملــی کاله  پــارک  در  نمادیــن  حرکــت 
از  شــده،  رهــا  هــای  زبالــه  آوری  جمــع  بــا 
ــداری  ــی پاس ــت اله ــن موهب ــت، ای ــط زیس  محی

نمودند.
ــان  ــا بی ــان ب مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفه
اهمیــت حفــظ و حراســت از محیــط زیســت بویــژه 
ــه  ــزود: منطق ــتان اف ــده  اس ــت ش ــق حفاظ مناط
کاله قاضــی و پــارک قمیشــلو زیســتگاه گونــه 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــات اس ــادی ازحیوان ــای زی ه
ــت داران  ــگران و دوس ــرای گردش ــی ب ــه عطف نقط

ــد . ــت باش طبیع
ســید مصطفــی علوی، بــا اشــاره به خشکســالی های 
اخیــر بویــژه رودخانــه زاینــده رود بیــان داشــت: 
ــمت  ــه س ــدی ب ــیب تن ــا ش ــان ب ــفانه اصفه متاس
ــود  ــث وج ــکی باع ــن خش ــی رود، ای ــدن م کویرش
ریزگردهــا وافزایــش ســطح آلودگــی  در هــوا 
ــط  ــه در محی ــن زبال خواهــد شــد، از ســویی ریخت
زیســت نیــز منجــر بــه تشــدید تخریــب و از بیــن 

ــود. ــی ش ــالم م ــت س ــط زیس ــن محی رفت
ــای آن در  ــه و بقای ــود زبال ــرد: وج ــد ک  وی تاکی
طبیعــت موجــب آســیب و تخریــب محیط زیســت 
ــت و  ــط زیس ــداری محی ــظ و نگه ــود، حف ــی ش م
ــه  ــوده ک ــی ب ــه عموم ــک وظیف ــا ی ــت زیب طبیع
تمامــی افــراد جامعــه بایــد نســبت بــه آن اهتمــام 

ــد. ورزن
وی افــزود: بــرای پاکســازی محیــط از زبالــه و 
ــاز  ــازی نی ــه فرهنگ س ــا ب ــی زیب ــتن محیط داش
اســت و هریــک از مــا مــی توانیــم ســفیر صیانــت 

ــیم. ــت باش ــط زیس ــالمت محی و س

 راه اندازی نخستین سامانه 
تاکسی اینترنتی در کاشان 

سرپرســت ســازمان مدیریــت و نظارت برتاکســیرانی 
شــهرداری کاشــان گفــت: ازمهرماه امســال نخســتین 
ــاک«در  ــا نام»ســی ت ــی ب ســامانه تاکســی اینترنت

کاشــان راه انــدازی مــی شــود.

ــح  ــتفاده صحی ــرد: اس ــان ک ــان  بی ــن عرف محس
آســایش  و  ایمنــی  راســتای  در  تکنولــوژی  از 
مســافران از مهمتریــن اهــداف راه انــدازی ســامانه 

ــت. ــاک« اس ــی ت ــی »س ــی اینترنت تاکس
وی افــزود: شــهروندان مــی تواننــد تقاضای ســفر 
درون شــهری خــود را در ســریع تریــن زمــان 
ــا  ــالع داده و ب ــده اط ــه رانن ــن ب ــورت آنالی ــه ص ب
اطمینــان و آســایش و امنیــت بــه مقصــد برســند.
از مهرمــاه نخســتین ســامانه  داد:  ادامــه  وی 
تاکســی اینترنتــی بــا نام»ســی تــاک«در کاشــان 
راه انــدازی مــی شــود. ســازمان تاکســیرانی 
شــهرداری کاشــان تنهــا ارگانــی اســت کــه مجــوز 
راه انــدازی تاکســی اینترنتــی را دارد و هیــچ 
شــرکت دیگــری نمــی توانــد اقــدام بــه راه انــدازی 

ــد.   ــامانه ای کن ــن س چنی

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

رئیــس ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
ــل را  ــپ در ســازمان مل کشــور ســخنان ترام
نشــانه شکســت اســتکبار جهانــی و نداشــتن 
منطــق و پشــتوانه دانســت و گفــت: حاکمــان 
آمریــکا منطــق ندارنــد وآنهــا بــر مبنــای 

ــوند. ــه می ش ــان مواج ــا جه ــدری ب قل
حجــت االســالم والمســلمین علــی محمــدی 
در آییــن افتتــاح هتــل 47 واحــدی آســتان 
مقــدس آقاعلــی عبــاس و شــاهزاده محمــد 
اینکــه حاکمــان  بــه  بــا اشــاره  بــادرود، 
آمریــکا منطــق ندارنــد بلکــه آنهــا بــر مبنــای 
ــان مواجــه می شــوند گفــت:  ــا جه ــدری ب قل
مــا بایــد بــا اســتفاده از قــدرت قــرآن کریــم و 
اهل بیــت)ع( در برابــر دشــمنان قــرار بگیریم، 
ــت  ــدرت و صالب ــام ق ــا تم ــی ب ــام خمین ام
در برابــر اســتکبار جهانــی قــرار گرفــت و 
 فرمــود: آمریــکا هیــچ غلطــی نمی توانــد 

بکند.
  نماینــده ولــی فقیــه در ســازمان اوقــاف ، بــا 
تأکیــد بــر اتصــال بــه قــرآن و اهــل بیــت)ع( 
ــزود:  ــمنان، اف ــر دش ــروزی در براب ــرای پی ب
چنــدی قبــل رهبــر معظــم انقــالب فرمودنــد  

بــا قــدرت، شــجاعت و صالبــت در برابــر 
ــکا ظاهــر شــوید و  گســتاخی حاکمــان آمری
بایــد آنهــا بداننــد مســؤوالن کشــور برخاســته 
از ملــت ایــران و دارای پشــتوانه مردمــی 

ــران هســتند. ــرور ای ملــت شــهید پ
ــای  ــت ه ــه رســانه  ای و فعالی ــه هجم وی ب
ضــد فرهنگــی در جهــان علیــه قــرآن کریــم 
و ائمــه معصومیــن)ع( اشــاره کــرد و افــزود: 
ایــن تهاجــم فرهنگــی و فکــری نشــانه 
کارآمــدی و کارآیــی قــرآن کریــم و اهــل 

ــت. ــت)ع( اس بی
 استفاده درست از منابع 

حجــت االســالم والمســلمین علــی محمدی، 
بــر لــزوم اســتفاده از منابــع بــر مبنــای برنامــه 
جامــع در فعالیت هــای عمرانــی  اشــاره کــرد و 
گفــت: بایــد رعایــت مســائل فنــی و تخصصی 
ــت مــردم و حفــظ  ــب رضای ــرای جل کامــل ب
ایمنــی در اقدامــات توســعه ای و عمرانــی 

وجــود داشــته باشــد.
بــه گفتــه وی مدیریــت بــه روز، انقالبــی، 
اســالمی، متواضعانــه و تــوأم بــا حســن خلق 
و رفتــار حســنه از ضرورت هــای مدیریــت 
بقــاع متبرکــه اســت کــه بایــد مســؤوالن بــه 

ــژه داشــته باشــند. ایــن مســائل دقــت وی

 جدیت برای ثبت موقوفات جدید 
مطابق با نیاز روز

نماینــده ولــی فقیــه در ســازمان اوقــاف درادامه 
ــش  ــه پرس ــخ ب ــود در پاس ــای خ ــت ه صحب
خبرنــگار کیمیــای وطــن در خصــوص ترویــج 
وقف هــای جدیــد و تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
دراوقــاف گفــت: خوشــبختانه بــا پیگیــری 
ــه در  ــی ک ــی نیات ــه تمام ــورت گرفت ــای ص ه
ــد و  ــود احصــاء گردی ــده ب ــا آم ــه ه ــف نام وق
ــی  ــام جزئیات ــد نیزتم ــات جدی ــرای موقوف ب
ــور  ــه ادارات کش ــود را ب ــنامه ها ب ــه در بخش ک
 ارســال کرده ایــم تــا درایــن زمینــه اقــدام 

نمایند .
وی تصریــح کــرد: هــم اکنــون یکــی از نیازهای 
اساســی کشــور، موقوفــات قرآنــی اســت، و در 
ایــن رابطــه جهــت کلــی بــه تمامــی ادارت داده 
شــده اســت تــا براســاس نیــاز هــای روز اقــدام 

بــه ثبــت نیــات واقفیــن نمایند.
 اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی   

وی در رابطــه بــا اجــرای پــروژه هــای اقتصــاد 
ــن مســئله  ــه ای ــه ب ــاع متبرک ــی در بق مقاومت
اظهــار داشــت: بــه عنــوان مثــال اجــرای طــرح 
هــای عمرانــی در امامــزادگان اصفهــان کــه این 
ــرح  ــن ط ــی ازای ــد  و بخش ــاح ش ــه افتت هفت
هــا بــا مشــارکت بخــش خصوصــی بــه اجــرا 
ــه  ــا مراجع ــردم ب ــه م ــل اینک ــه دلی ــید، ب رس
پرداخــت هزینه هــای  از  اماکــن  ایــن  بــه 
زیاد)اقامتی،تجــاری و فرهنگی( به مراکزشــهر 

ــاد  ــای بارزاقتص ــوند مصداق ه ــی ش ــاف م مع
مقاومتــی  بــه شــمارمیرود، البتــه اجــرای 
ــی  ــای عمران ــروژه ه ــای توســعه و پ طــرح ه
در تمامــی بقــاع متبرکــه کشــور در حــال انجــام 

اســت.

 بنای شکایت از هیچ اداره ای نداریم  
وی در خصــوص بدهــی آمــوزش و پــرورش به 
ــه  ــه آمــوزش و پــروش ب اوقــاف گفــت: مــا ب
دلیــل وظیفــه ای کــه دارد و مســؤول فرهنگی و 
آموزش کشــور اســت بنــای ناســازگاری و قصد 
ــم ومقــرر شــده اســت  ایجــاد اضطــراب نداری
ــرارداد  ــود و ق ــته ش ــه ای نوش ــم نام ــه تفاه ک
ــته  ــه نوش ــکل منصفان ــه ش ــه ب ــاره روزان اج

شــود. 
محمــدی افــزود: رویکــرد مــا بــا وجــود 
ــه از  ــت ک ــن نیس ــت ای ــی دول ــکالت مال مش

دســتگاه های حکومتــی و دولتــی شــکایت 
کنیــم چــرا کــه مــا همــه تحــت لــوای جمهوری 
اســالمی هســتیم و یــک هــدف داریــم و امیــد 
اســت بــا همراهی دســتگاه آمــوزش و پرورش 
طبــق جلســاتی کــه بــا هــم داشــته ایم بتوانیــم 

ــه پیــش ببریــم. ــه خوبــی ب کارهــا را ب
ــا توســعه  ــاف دررابطــه ب رئیــس ســازمان اوق
ــت:  ــه گف ــاع متبرک ــی دربق ــگری مذهب گردش
حضــور4 میلیــون نفــر زائــر در آقــا علــی عباس 
ــده اســت و  یــک ظرفیــت بســیار مهــم و ارزن
ــه هرکــدام از ایــن افــراد  بایــد تــالش کنیــم ب
ــی  ــی و قرآن ــالمی و دین ــاب اس ــه ن ــک نکت ی

ــم.  آمــوزش دهی
تفاهمنامه هایــی بــا ســازمان میــراث فرهنگــی 
نوشــته شــده و امیــد اســت بــا همراهــی 
ــگری  ــث گردش ــم در بح ــا بتوانی ــتر آن ه بیش
مذهبــی بــه صــورت فعال تــر عمــل کنیــم. وی 
تصریــح کــرد: گردشــگری مذهبــی مــورد عالقه 
گردشــگران و افــراد در سرتاســر جهــان اســت، 
از طرفــی امامــزادگان در مناطــق مــورد عالقــه 
گردشــگران قــرار گرفتــه اســت، پیگیری هــای 
ــی  ــگری مذهب ــترش گردش ــرای گس ــدی ب ج
و  مثبــت  نتایــج  امیدورایــم کــه  و  داریــم 
ــه  ــی فقی ــده ول ــد. نماین ــته باش ــی داش خوب
ــالش  ــا ت ــان ب ــتان اصفه ــت: اس ــاف گف دراوق
خــوب مدیریــت اوقــاف و مســؤوالن اســتانی 
ــه  و شهرســتانی یکــی از اســتان های موفــق ب

ــی رود. شــمار م

رئیس سازمان اوقاف کشور در پاسخ به کیمیای وطن:

موقوفات قرآنی، از نیازهای 
اساسی کشور است 

فرمانــده انتظامــی اســتان بــا بیــان اینکــه بــازار اصفهــان یکی 
از قدیمــی تریــن و ریشــه دار تریــن بازارهــای کشــور اســت از 
ــرای مشــارکت در طــرح  ــان اصفهــان ب اعــالم آمادگــی بازاری

خیریــن امنیــت ســاز خبــر داد. 
   ســردار مهــدی معصــوم بیگــی، در دیــدار اعضــای انجمــن 
ــرد  ــت:  رویک ــان گف ــتان اصفه ــاف اس ــازار و اصن ــالمی ب اس
نیــروی انتظامــی در اســتان برقــراری امنیــت بــا اســتفاده از 
ــت و در  ــی اس ــای مردم ــردم و نهاده ــارکت م ــت مش ظرفی
ایــن میــان مجموعــه بــازار بــه عنــوان یکــی از نهــاد مردمــی 
می توانــد بــه ارتقــای امنیــت نقــش بســزایی داشــته باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه ابعــاد مختلــف امنیــت فرهنگــی جامعــه 
ــازار  ــه ب ــروز مجموع ــت: ام ــه دشــمن اســت گف ــورد هجم م
ــی  ــی و ســبک زندگ ــار فرهنگ ــی در اصــالح رفت ــش مهم نق

مــردم دارد و ایــن نقــش از طراحــان تولیــد لبــاس تــا تولیــد 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــازار بس ــط ب ــنده و محی ــده ، فروش کنن

اســت.
ســردار معصــوم بیگــی گفــت: ســاماندهی تردد موتورســیکلت 
ــرح  ــرای ط ــازار، اج ــری ب ــز کالنت ــت و تجهی ــازار، تقوی در ب
ــژه  ــای وی ــت ه ــال گش ــور فع ــی، حض ــام بخش ــای انتظ ه
بــرای امنیــت بیشــتر گردشــگران و مجموعــه بــازار و انجــام 
طــرح هــای مشــترک فرهنگــی و اجتماعــی از جملــه مباحث 

مطــرح شــده بــا بازاریــان اســت .
 گفتنــی اســت در ایــن نشســت همچنیــن اعضــای انجمــن 
اســالمی بــازار و اصنــاف اســتان اصفهــان بــا اســتقبال 
از طــرح خیریــن امنیــت ســاز، آمادگــی خــود را بــرای  

ــد.  ــالم کردن ــرح اع ــن ط ــرای ای ــارکت دراج مش

ــتی  ــراث فرهنگی،صنایع دس ــازمان می ــس س رئی
و گردشــگری کشــور، در نامــه ای بــه اســتاندار 
اصفهــان، مراتــب ثبــت ملــی 9 اثــر میــراث 
ــرد. ــه او اعالم ک ــان را ب ــتان اصفه ــوس اس ناملم

ــه  ــاب ب ــه ای خط ــان، در نام ــر مونس ــی اصغ عل
رســول زرگرپــور اســتاندار اصفهــان، مراتــب ثبــت 
ــان  ــراث ناملمــوس اســتان اصفه ــر می ــی 9 اث مل
ــی ثبــت کشــور تائیــد شــده  را کــه در شــورای مل

ــرد.  ــالغ ک ــه وی اب ب

ــاده 1  ــرای م ــت :»در اج ــده اس ــه آم ــن نام در ای
از قانــون تشــکیل ســازمان میراث فرهنگــی و 
گردشــگری مصــوب ســال 1382 و مــواد 11 و 
12 از قانــون الحــاق جمهــوری اســالمی ایــران بــه 
ــراث  فرهنگــی  ــی حفــظ می کنوانســیون بین الملل
ــواد 2 و 3  ــال 1384 و م ــوب س ــوس مص ناملم
آیین نامــه اجرایــی قانــون مذکــور مصــوب 6بهمــن 
ــررات  ــت مق ــا رعای ــران و ب ــأت وزی ــاه 87 هی م
میراث فرهنگــی  مذکــور،  اجرایــی  آیین نامــه 

ــه   ــمیرم« ب ــی س ــوان »نمدمال ــا عن ــوس ب ناملم
ــاد«  ــی نجف آب ــارت ارغوان باف ــماره 1414، »مه ش
ــه  شــماره  ــان« ب ــم اصفه ــه  شــماره 1416، »خات ب
ــماره 1418،  ــه  ش ــهرضا« ب ــفالگری ش 1417، »س
طالکوبــی  مهــارت  »کوفی گری/کوفته گــری، 
»گــوژکاری  و   1419 شــماره  بــه   فلــز«  روی 
)ُجنــده کاری(، گونــه ای قلم زنــی در اصفهــان« 
اصفهــان«  »ملیله ســازی   ،1420 شــماره  بــه  
بــه  شــماره 1421، »دانــش بومــی برنــج کاری 

ــی  ــش بوم ــماره 1422، »دان ــه  ش ــان« ب در لنج
ــه ســنبک  ــر چال ــی در کوی ــه دیم کاشــت هندوان
ــماره 1423 در  ــه  ش ــدگل« ب ــتان آران  و  بی شهرس
فهرســت ملــی میراث فرهنگــی ناملمــوس کشــور 
و »فــن و مهــارت ســاخت اســطرالب مســطح« به  
شــماره 105، در فهرســت ملــی نیازمنــد پاســداری 
یکــم  در  ناملمــوس  میراث فرهنگــی  فــوری 
ــی  ــت رســیده اســت. گفتن ــه  ثب شــهریورماه 96 ب
ــراث فرهنگــی  ــرکل می ــن مدی اســت پیــش از ای
از آثــار  از تهیــه 70 پرونــده  اســتان اصفهــان 
ــان  ــتان اصفه ــوس اس ــوس و ناملم ــراث ملم می
ــا  ــه شــورای ثبــت ملــی کشــور ت جهــت ارســال ب

ــر  ــایان ذک ــر داده بود.ش ــال 1396 خب ــدای س ابت
ــر اســاس  ــان ب اســت ســال 1395 اســتان اصفه
گــزارش اداره کل ثبــت آثــار ملــی ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری کشــور، 
ــه  ــار تاریخــی کشــور را ب ــی آث ــت مل ــه اول ثب رتب
خــود اختصــاص داده اســت، همچنیــن درمراســم 
بین المللــی  اجــالس  پانزدهمیــن  اختتامیــه 
ــت  ــینی،لوح های ثب ــان حس ــر غالم ــل از پی تجلی
ملــی 4 میــراث ناملمــوس اســتان اصفهــان 
اســتان  محــرم  مــاه  آیین هــای  بــه  مربــوط 
اصفهــان بــا حضــور مســؤوالن کشــوری و اســتانی 

ــد. ــی ش رونمای

ــه  ــازی ب ــای مج ــروزه فض ــت: ام ــهرضا گف ــه ش ــام جمع  ام
ــال  ــداف و دنب ــرای اه ــرای اج ــمنان ب ــت دش ــزاری در دس اب
ــل  ــان تبدی ــی آن ــای ضــد اســالمی و ضــد انقالب کــردن آرمانه
ــر  ــای کاذب را نش ــق عرفانه ــن طری ــان از ای ــت، آن ــده اس ش
می دهنــد و شــبهات زیــادی را ترویــج می کننــد. حجــت 
االســالم ســیف هللا یعقوبــی ، بــا اشــاره بــه اینکــه متأســفانه 
ــازی،  ــبکه های مج ــتفاده از ش ــا اس ــمنان ب ــا دش ــان م در زم
ــه  ــرای نســلهای جــوان و نوجــوان جامع ــادی را ب شــبهات زی
بــا طــرح  تــالش می کننــد  ایجــاد می کننــد گفت:آنــان 
ــر  ــین)ع( را زی ــام حس ــام ام ــاس قی ــف اس ــؤاالت مختل س
ســؤال بــرده و مبانــی اعتقــادی نســل جــوان و نوجــوان 
جامعــه را نســبت بــه ایــن امــور سســت و بــی اثــر کننــد.وی 
اضافــه کــرد: هرانــدازه معــارف حقیقــی شــیعه بــه ویــژه زوایای 

مختلــف تاریــخ کربــال بهتــر و بیشــتر بــرای مــردم بیــان شــود، 
ــر و  ــات مذهبــی فعالیــت بهت ــوان اعتــراف کــرد کــه هیئ می ت
ســودمندتری داشــته اند. هــرگاه معنویــات در جامعــه افزایــش 
یابــد، جرایــم هــم کــم می شــود و ماه هایــی هماننــد محــرم، 
صفــر و رمضــان، فرصــت مناســبی بــرای توجــه بــه معنویــات 
ــی دشــمن  ــرد: وقت ــوان ک ــی عن اســت.حجت االســالم یعقوب
ــود در  ــداف خ ــرای اه ــال اج ــه دنب ــازی ب ــق فرهنگس از طری
ــم.  ــل انجــام دهی ــدام متقاب ــد اق ــم بای ــا ه ــه اســت م جامع
ــود،  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــهرضا در بخ ــه ش ــام جمع ام
ــاغ  ــه ب ــاد مجموع ــهرضا در ایج ــهرداری ش ــدام ش ــت: اق گف
بانــوان یکــی از بهتریــن کارهــای بــود کــه در ایــن زمینــه انجــام 
شــد، اینگونــه اقدامــات از انجــام کارهایــی همچــون برگــزاری 

دوچرخه ســواری مختلــط مــرد و زن جلوگیــری می کنــد.
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ابراهیم قربانیکاشان

ــروه  ــژه کاشــان در کارگ ــدار وی ــاون اســتاندارو فرمان مع
بازآفرینــی  اجتماعــی و ســالمت ســتاد  فرهنگــی، 
ــر  ــرکل دفت ــا حضورمدی ــان کــه ب شــهری اســتان اصفه
اصفهــان  اســتانداری  فرهنگــی  و  اجتماعــی  امــور 
ــاره  ــا اش ــد ب ــزار ش ــداری برگ ــات فرمان ــالن جلس درس
ــه آســیبهای اجتماعــی در ســطح کشــور و نگرانــی در  ب
ایــن زمینــه، افــزود: بــا توجــه بــه تاکیــد مقــام معظــم 
رهبــری و جلســات متعــددی کــه در ایــن حوزه داشــتند 
دولــت تدبیــر و امیــد نیــز در ایــن خصــوص وارد عمــل 

شــدند.
حمیدرضــا مومنیــان گفــت: دولــت محتــرم ایــن توصیــه 
ــرار داده  ــالب را در دســتور کار خــود ق ــر معظــم انق رهب

ــن  ــرده ودر ای ــال ک ــث را دنب ــدی مباح ــور ج ــه ط و ب
خصــوص نهادهایــی را بــرای پیگیــری ایــن آســیبها بــه 

ــه اســت. کار گرفت
مومنیــان افــزود: یکــی از ایــن نهادهــا ســتاد بــاز 
آفرینــی بافتهــای فرســوده و ناکارآمــد هســت کــه ایــن 
ــن  ــت عناوی ــهری تح ــز ش ــی در مراک ــای تاریخ بافته
مختلــف کارکردهــای نامناســبی داشــته و در کنــار 
ایــن بافتهــا حاشــیه نشــینی شــکل گرفتــه کــه عمدتــًا 
مســائل و ناهنجاریهــای اجتماعــی در ایــن بافتهــا اتفــاق 
می افتــاد. وی افــزود: ســتاد بازآفرینــی در دولــت 
یازدهــم و بــا مســئولیت رئیــس جمهــور در کشــور 
مطــرح شــد و ســپس درســطوح اســتانی بــا مســئولیت 
اســتانداران و در شهرســتانها توســط فرمانــدار ایــن 
معضــالت پــی گیــری می شــود. مومنیــان بــا اشــاره بــه 
ــه در کاشــان انجــام شــده  ــن زمین ــه در ای ــی ک اقدامات
گفــت: ســتاد بازآفرینــی درکاشــان تشــکیل شــده و بــا 
ــالغ شــرح  مشــخص نمــودن کمیته هــای مربوطــه و اب
وظایــف آنهــا، مسئولیتشــان نیــز در ایــن حــوزه تعییــن 

شــده اســت.
دکتــر مومنیــان ضمــن اشــاره بــه تخصیــص اعتبــار در 
ــی  ــکاری و همراه ــا هم ــت: ب ــار داش ــه اظه ــن زمین ای
ــا  ــت ت ــر آن اس ــعی ب ــی س ــتگاه های اجرای ــه دس هم
ــرار  ــی ق ــه و بررس ــورد مطالع ــیب زا م ــای آس محله ه
گرفتــه و در جهــت رفــع مشــکالت و معضــالت آن 

ــردد. ــدام گ اق
ــه از  ــن زمین ــه در ای ــی ک ــت: در تحقیقات ــان گف مومنی
کشــورهای دیگــر ماننــد انگلســتان داشــتیم دریافتیــم 
ــه  ــهری ک ــای ش ــن زمینه ــن و پررونق تری ــه گران تری ک
فعالیــت اقتصــادی و بانکــداری در آنهــا صــورت می گیرد 
ــا کار آمــد ســالهای قبــل  همــان بافتهــای فرســوده و ن
هســتند کــه بــاز آفرینــی و احیــا شــده اند.فرماندار 
ــرمایه های  ــوده س ــای فرس ــه بافت ه ــه اینک ــاره ب باش
بــا  می توانیــم  نیــز  مــا  افــزود:  هســتند،  نهفتــه 
ــی  ــا ی ــا کــردن آنه ــای فرســوده و احی ــی بافته بازآفرین
ــتند،  ــهری را دارا هس ــاختهای ش ــل زیرس ــد اق ــه ح ک

ــم. ــره را ببری ــتفاده و به ــت اس نهای

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــب اصفه ــهردار منتخ ش
ــن  ــر همی ــت: ب ــان گف ــات اصفه خصوصی
اســاس مــی تــوان از ایــن شــهر بــا عنــوان 
پــل اصلــی ایــران در ارتبــاط بــا جهــان یــاد 

کــرد.
  قــدرت هللا نــوروزی در ادامــه دیــدار خــود 
بــا هیئــت آلمانــی شــهرخواهر خوانــده 
ــای  ــی ه ــه ویژگ ــورگ ب ــان در فرایب اصفه
ــا  ــان ب ــی اصفه ــی و فرهنگ ــهری، تاریخ ش
قدمــت و غنــای بــاال اشــاره نمــود و افــزود: 
ــته  ــه توانس ــتیم ک ــحال هس ــون خوش اکن

ــان  ــورگ در آلم ــون فرایب ــهری چ ــم ش ای
را بــه عنــوان شــهر خواهرخوانــده خــود 

ــم. ــاب کنی انتخ
وی بیــان کــرد: در حــال حاضــر ادیــان 
یکدیگــر  کنــار  در  اصفهــان  در  مختلــف 
بصــورت مســالمت آمیــز زندگــی مــی کننــد 
کــه ایــن موضــوع نشــان از فرهنــگ غنــی 

اصفهــان دارد.
نــوروزی گفــت: در برنامــه هایــی کــه بــرای 
شــهردار شــدن اعــالم کــردم محورهــای 
مهمــی چــون محیــط زیســت، حمــل و نقل 

ــر  ــه مهمت ــرو و از هم ــعه مت ــی، توس عموم
گردشــگری را بیــان داشــتم و دنبــال اجرای 

آن نیــز هســتم. 
تصریــح  اصفهــان  منتخــب  شــهردار 
اول مــن در  اولویــت  کــرد: گردشــگری 
ــرای  ــرای اج ــد ب ــا بای ــت ام ــان اس اصفه
و  زیســت  محیــط  مســئله  ابتــدا  آن 
ــه  ــرار داد؛ ک ــه ق ــورد توج ــل را  م ــل نق حم
خوشــبختانه کشــور و شــهر شــما دارای ایــن 
توانمندی هــا اســت و امیــد اســت بتوانیــم 
ــا را  ــه ه ــن برنام ــر ای ــا یکدیگ ــل ب در تعام

ــم. ــو ببری ــر جل بهت
نــوروزی بیــان داشــت: ترکیــب هیئت شــما 
ــف  ــائل مختل ــه مس ــت ک ــه ای اس ــه گون ب

اجتماعــی و شــهری را پوشــش مــی دهــد 
و امیــدوار هســتیم در مــدت اقامــت در 
اصفهــان اقامــت بســیار خوشــی را داشــته 

باشــید.
 تقویت روابط خواهرخواندگی 

اصفهان و فرایبورگ  
ــاون  ــدار مع ــن دی ــری از ای ــش دیگ در بخ
اقتصــادی شــهردار فرایبــورگ اظهار داشــت: 
ــه  ــت ک ــه اس ــل توج ــیار قاب ــا بس ــرای م ب
ــذاری  ــت گ ــان وق ــب اصفه ــهردار منتخ ش

ــکر دارد. ــای تش ــت و ج ــرده اس ک
ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدک ب ــو نای ات
ــفر  ــان س ــه اصفه ــه ب ــت ک ــار اس ــن ب اولی
ــی  ــرش اصل ــت: نگ ــان داش ــد بی ــی کن م

ــی  ــن خواهرخواندگ ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای م
اصفهــان و فرایبــورگ را تقویــت کنیــم.

فرایبــورگ  شــهردار  اقتصــادی  معــاون 
ــب  ــهردار منتخ ــخنان ش ــه س ــاره ب ــا اش ب
اصفهــان بیــان داشــت: امیــد اســت تــا بــه 
ــوان در  ــگ بت ــالت تنگاتن ــن تعام ــال ای دنب
ــل  ــی و حم ــادی، اجتماع ــای اقتص حوزه ه
و نقــل پیشــرفتهای قابــل توجهــی را شــاهد 
باشــیم. در هــر صــورت بســیار عالقــه منــد 
هســتیم کــه بتــوان ایــن ارتباطــات دانشــی 

ــم. ــال کنی را دنب
ــوت  ــان دع ــهری اصفه ــت ش وی از مدیری
ــود در  ــده خ ــهر خواهرخوان ــا از ش ــود ت نم

ــند ــته باش ــدار داش ــورگ دی فرایب

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

آمادگی سازمان اتوبوسرانی برای 
سرویس دهی مراسم قالیشویان     

مدیــر عامــل ســازمان اتوبوســرانی کاشــان و حومــه 
در آســتانه فرارســیدن مراســم ســنتی مذهبــی 
بــن  امامــزاده ســلطانعلی  قالیشــویان در جــوار 
امــام محمــد باقــر )ع( از اعــالم آمادگــی ســرویس 
دهــی بــه شــرکت کننــدگان در ایــن مراســم مطابــق 
ســنوات گذشــته خبــر داد و افــزود: بــرای جابجایــی 
زائــران و شــیفتگان ایــن امــام زاده ســرویس هــای 
اتوبوســرانی از مراکــز پیــش بینــی شــده در کاشــان 
ــه مــی  ــات ارائ ــن خدم ــه زائری و مشــهد اردهــال  ب

کننــد.

دهــی  ســرویس  ســاماندهی  از  همچنیــن  وی 
توســط اتوبــوس هــای بخــش غیردولتــی شهرســتان 
ــزود:  ــر داد و اف ــویان خب ــم قالیش ــان در مراس کاش
برابــر مصوبــه کمیتــه حمــل و نقــل ســتاد برگــزاری 
ــکان  ــه مال مراســم ســنتی مذهبــی قالیشــویان کلی
ــام  اتوبــوس هــای فــوق مــی تواننــد جهــت ثبــت ن
ــا در  ــی ب ــرویس ده ــژه س ــب وی ــت برچس و دریاف
دســت داشــتن مــدارک خــودرو تــا تاریــخ 5مهرمــاه  
ــا  ــد.وی ب ــه نماین ــرانی مراجع ــازمان اتوبوس ــه س ب
اشــاره بــه ترافیــک جــاده منتهــی بــه مشــهد اردهــال 
ــری از  ــزاری مراســم و در راســتای جلوگی در روز برگ
ــا  ــروز حــوادث رانندگــی از شــهروندان خواســت: ب ب
توجــه بــه ســرویس دهــی بــا حداکثــر ظرفیــت در 
قالــب ســرویس هــای رفــت و برگشــت از ســاعت 6 

ــد .  ــی 20 شــب   اســتفاده نماین ــح ال صب

 ورود ۹ هزار دانش آموز 
به مدارس فریدن 

رئیــس آمــوزش و پــرورش فریــدن گفــت: در 
ــش آمــوز در 90  ــد 9 هــزار دان ــی جدی ســال تحصیل
آموزشــگاه بــا 401 کالس بــه تحصیــل مــی پردازنــد.  
ــش  ــن نمــرات دان ــی؛ از رشــد میانگی ــی عالی نیازعل
آمــوزان و نیــز معــدل دروس نهایــی نســبت به ســال 
گذشــته خبــر داد و عنــوان کــرد: در هدایــت تحصیلی 
دانــش آمــوزان موفــق بوده ایــم و توانســتیم آن هــا 

را بــه رشــته هــای مــورد نظــر ســوق دهیــم.
 وی بــا بیــان ایــن کــه بــرای شــروع ســال تحصیلــی 
ــوزش،  ــه آم ــکلی در زمین ــه ای مش ــچ مدرس در هی
ــزود: در  ــت، اف ــم داش ــات نخواهی ــات و امکان خدم
روســتای نماگــرد بــه دلیــل وجــود مدرســه تخریبــی 
ــال  ــتا در س ــن روس ــاری ای ــاز دهی ــاختمان نوس س
تحصیلــی جدیــد در اختیــار آمــوزش و پــرورش قــرار 
ــازی  ــاده س ــن از آم ــم چنی ــت.عالیی ه ــه اس گرفت
خوابــگاه هنرســتان آیــت هللا خامنــه ای در آینــده ای 
نزدیــک خبــر داد وافــزود: تکمیــل مدرســه نهرخلــج 
و مدرســه خیرســاز طالکــوب داران در آینــده ای 
نزدیــک رخ میدهــد وی از رایزنــی بــرای رفــع نقــاط 
ــتان  ــدارس شهرس ــی م ــراف برخ ــز اط ــه خی حادث
بــا شــهرداری هــا خبــر داد و از رشــد چشــمگیر 
اعتبــارات آمــوزش و پــرورش شهرســتان از 360 
ــارد  ــه 2 میلی ــان در 4 ســال گذشــته ب ــون توم میلی
ــخن  ــز س ــاری نی ــال ج ــان در س ــون توم و 400میی
گفــت و افــزود: ایــن رشــد قابــل توجــه مرهــون فکر 
ــوده  ــداری ب ــران شهرســتان در فرمان و اندیشــه مدی

اســت . 

افتتاح ۷ طرح عمرانی در امام زاده 
آقا علی عباس)ع( نطنز 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــازمان  ــس س ــه و رئی ــی فقی ــده ول ــور نماین باحض
ــی؛  ــرح عمران ــور، 7 ط ــه کش ــور خیری ــاف و ام اوق
ــار در  ــال اعتب ــارد ری ــا 73 میلی ــی ب ــی و درمان رفاه
آســتان مقــدس آقــا علــی عبــاس و شــاهزاده 
محمــد )ع( بــادرود افتتــاح وبــه بهره بــرداری رســید.

طــی دو ســال اخیــر بــا تــالش مســووالن اوقــاف و 
ــرح  ــداد 7 ط ــن تع ــه و مشــارکت خیری ــور خیری ام
عمرانــی بــه ارزش 73  میلیــارد ریــال از  منابــع 
داخلــی آســتان مقــدس، شــامل 30 واحــد تجــاری، 
اســفالت میــدان ولــی عصــر )عــج(، درمانــگاه 
دوطبقــه، هتــل بــا 48ســوئیت، آبنمــای ورودی 
آســتان، ســالن کنفرانــس بــا تجهیــزات کامــل، دفتر 

ــاح شــد. ــر افتت ــرش زائ پذی

 خودنمایی زمستان در مزارع 
بوئین میاندشت 

از  برخــی  تابســتان؛  روزهــای  آخریــن  بــا  همزمــان 
ــخ  ــت ی ــن میاندش ــاورزی بوئی ــی کش ــوالت اراض محص
ــع  ــغول جم ــتان مش ــه تابس ــی ک ــت. در حال ــته اس بس
کــردن بســاط خویــش از طبیعــت اســت؛ در روزهــای آخــر 
ایــن فصــل داغ، برخــی از محصــوالت اراضــی کشــاورزی 
روســتای امیرآبــاد از توابــع بوئیــن میاندشــت یــخ بســته 
ــای روز  ــه و انته ــاعات اولی ــه در س ــده ک ــت.این پدی اس
ــن  ــردم ای ــاورزان و م ــب کش ــتری دارد تعج ــدت بیش ش
ــی  ــوروز ملک ــت. ن ــته اس ــال داش ــه دنب ــتان  را ب شهرس
ــه  ــدن، از کشــاورزان خواســت ب ــس هواشناســی فری رئی
ــی  ــق غرب ــل درمناط ــای حداق ــش دم ــد کاه ــل رون دلی
وسردســیر اســتان، نســبت بــه برداشــت ذرت علوفــه ایــی 

ــد. ــدام کنن ــه اق ــت یونج ــام کش واتم
وی افــزود : باتوجــه بــه روندکاهش دماوبــه منظورجلوگیری 
ازتخریــب پوشــش گیاهــی دامــداران ومرتعــداران عشــایری 
ازمراتــع ییالقــی  بــه خــروج دام  وروســتایی نســبت 

دراســتان اقــدام نماینــد.

شهردار منتخب اصفهان در دیدار با معاون شهردار فرایبورگ:

اصفهان پل ایران در تعامل با جهان است

،،
هــم اکنــون یکــی از نیازهــای اساســی 
کشــور، موقوفات قرآنی اســت، و در 
ایــن رابطــه جهــت کلــی بــه تمامــی 
ادارت داده شــده اســت تــا براســاس 
نیــاز هــای روز اقــدام بــه ثبــت نیــات 

واقفیــن نماینــد.
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کوتاه اخبار 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

از دوران کودکی 
 ۲۰۰ یــزد گفــت:  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
در  خودکشــی  موضــوع  بــا  مرتبــط  پرونــده 

اســت.  شــده  تشــکیل  بهزیســتی 
جلیــل عفتــی، مدیــرکل بهزیســتی اســتان یــزد بــا 
بیــان اینکــه بیــکاری، اعتیــاد، فقــر و ســایر بزه هــا 
بــه انحــای گوناگــون ســامت اجتماعــی را تهدیــد 
مــی کنــد، گفــت: بــدون توجــه بــه ایــن موضوعات 
ــه  ــاالت و اشــاعه آن، اجــرای هرگون و بســتر اخت

برنامــه ای کاری عبــث و بیهــوده اســت.
ــا  ــی ب ــگیری از خودکش ــش پیش ــی در همای عفت
اشــاره بــه اینکــه ۲۰۰ پرونــده مرتبــط بــا موضــوع 
خودکشــی در بهزیســتی تشــکیل شــده اســت 
ایــن  روی  بــر  شــده  انجــام  بررســی  گفــت: 
ــا  ــروه ســنی ۱۵ ت ــد گ ــی ده ــا نشــان م پرونده ه
۳۹ ســال بیشــترین تعــداد پرونــده هــای مرتبــط 
ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــی را ب ــا خودکش ب
وی ســطح تحصیــات افــراد را زیــر دیپلــم و 
عمدتــا راهنمایــی دانســت و گفــت: افــراد بــا 
خــوردن قــرص و رگ زنــی اقــدام بــه خودکشــی 
نمــوده انــد و اکثــر آنهــا ســابقه اختــاالت روحــی 

ــد. ــته ان ــی داش و روان

 برگزاری دوره آموزشی 
مربیگری هندبال بانوان 

دوره آموزشــی مربیگــری درجــه ســه هندبــال 
ــا شــرکت ۲۲ نفــر از شــهر های بروجــن،  ــوان ب بان
ــد. ــزار ش ــن برگ ــهر در بروج ــرخ ش ــهرکرد و ف ش

گفتنــی اســت، ایــن دوره آموزشــی بــه مــدت ســه 
روز ادامــه داشــت.

شــهر بروجــن )مرکــز شهرســتان بروجــن( در 
فاصلــه ۶۲ کیلومتــری شــهرکرد مرکــز اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارد.

 بازیگوشی کودکان 
و مرگ در تانکر 

ــازی در  ــال ب ــه در ح ــه ک ــر بچ ــر و پس ــه دخت س
یــک بــاغ پســته در منطقــه نجــف شــهر ســیرجان 

ــد.  ــه شــده و جــان باختن ــد دچــار حادث بودن
ــخ کــه عصــر روز پنجشــنبه رخ  ــه تل در ایــن حادث
داد یــک خواهــر و دو بــرادر نجــف شــهری در اثــر 
خفگــی ناشــی از کمبــود اکســیژن در تانکــر فــوت 

شــدند.
بنابــر اعــام اورژانــس شهرســتان ســیرجان در این 
حادثــه یــک دختــر پنــج ســاله و دو پســر شــش 
و دوازده ســاله کــه جهــت بــازی بــه داخــل یــک 
تانکــر خالــی رفتــه بودنــد بــه علــت بســته شــدن 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــده و ج ــه ش ــر خف در تانک

ــد. دادن
گفتنــی اســت، مــادر ایــن بچــه هــا جهــت 
پســته چینی بــه بــاغ پســته رفتــه و فرزنــدان 

خــود را بــه همــراه بــرده بــود.

 کشف محموله میلیاردی 
الستیک قاچاق در شهرکرد 

فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری از کشــف 
محمولــه الســتیک قاچــاق بــه ارزش یــک میلیــارد 

ریــال در شــهرکرد خبــر داد. 
ســردار غامعبــاس غامــزاده گفــت: مأمــوران مبارزه 
ــال و  ــی چهارمح ــس آگاه ــاق کاال و ارز پلی ــا قاچ ب
بختیــاری در بازرســی از یــک انبــار در شــهرکرد، ۱۵۷ 
حلقــه الســتیک خارجــی قاچــاق خــودرو بــه ارزش 

یــک میلیــارد ریــال کشــف و ضبــط کردنــد.
وی افــزود: در ایــن راســتا یــک نفــر دســتگیر و بــه 

مرجــع قضایــی معرفــی شــد.

سنگ نوردان کرمانی، فاتح سکوی 
سوم مسابقات قهرمانی آسیا شدند

اعظــم کرمــی و حدیــث نظــری در قالــب تیــم 
ــز ســرعت امــدادی  ــران، مــدال برن ــوان ای ــی بان مل
ــه  ــه ب ــیا ک ــی آس ــنگ نوردی قهرمان ــابقات س مس
میزبانــی تهــران برگــزار شــد را بــه خــود اختصــاص 

ــد.  دادن
عصمــت گنجعلــی پــور، نایــب رئیــس هیئــت 
اســتان  ورزشــی  صعودهــای  و  کوهنــوردی 
ــن دوره  ــت و پنجمی ــه بیس ــام اینک ــا اع ــان ب کرم
رده  در  آســیا  قهرمانــی  مســابقات ســنگ نوردی 
ــاری  ــهریور ج ــنبه ۲۷ ش ــاالن از دوش ــنی بزرگس س
ــور  ــرد و زن از ۱۰ کش ــنگ نورد م ــت ۱۶4 س ــا رقاب ب
جهــان در تهــران آغــاز شــد، گفــت: از اســتان کرمــان، 
ــادی  ــاره بدرآب ــری، به ــث نظ ــی، حدی ــم کرم اعظ
ســه  در  فاطمــه جعفــری  و  ســرعت  رشــته  در 
ــوان  ــه عن ــگ و ســرعت ب رشــته ســرطناب، بولدرین
بازیکــن، ســجاده ســلطانی نــژاد بــه عنــوان مربــی 
تیــم ملــی ســنگ نــوردی و راضیــه هاشــمی و 
ــن دوره از  ــوان داور، در ای ــه عن ــژاد ب ــن راینی ن امی

رقابت هــا حضــور یافتنــد.

 برگزاری مسابقه عکس محرم 
در شهرستان مهریز 

مســابقه عکــس محــرم بــا محورهــای شــور حســینی 
ســنتی  آیین هــای  و  نوجوانــان  و  کــودکان  در 

عــزاداران در محــرم برگــزار می شــود. 
ــر  ــر هفــت اث ــه ارســال حداکث هــر عــکاس مجــاز ب
ــرم  ــد در مح ــده بای ــال ش ــر ارس ــد و تصاوی می باش
ســال جــاری تهیــه شــده و بــدون ویرایــش باشــد.
ــاری  ــال ج ــرم س ــا ۲۹ مح ــد ت ــدان می توانن عاقمن
شــماره  طریــق  از  را  خــود  آثــار  )۲8مهرمــاه( 
 DVD یــا CD ۰۹۱۶۲۶۵۹۷۹ )تلگــرام( و یــا از طریــق

ــد. ــال کنن ــز ارس ــتان مهری ــداری شهرس ــه بخش ب

ــرکت آب  ــرداری ش ــت و بهره ب ــر حفاظ مدی
ــرایط  ــل ش ــه دلی ــت: ب ــزد گف ــه ای ی منطق
ــت،  ــزد،  از ۱۹ دش ــتان ی ــی آب در اس بحران
ــی آب  ــه بحران ــه و ممنوع ــت ممنوع ۱4 دش

ــت.  ــده اس ــام ش اع
جلســه  حاشــیه  در  حکیمــی  محمد رضــا 
شــورای حفاظــت آب ابرکــوه اظهــار داشــت: 
دشــت ابرکــوه یکــی از ایــن دشــت های 
بحرانــی اســت و از پنــج دشــت آزاد نیــز 
دو دشــت  »کویــر ســیاه کــوه« و »کویــر 
درانجیــر« در دســتور کار ممنوعیــت قــرار 
دارد و بــه زودی ممنوعــه اعــام می شــود. 
بــه عــاوه اینکــه پنــج دشــت آزاد در مناطــق 
ــا  ــی آن ه ــه آب زیرزمین ــرار دارد ک ــری ق کوی
بــه لحــاظ کمــی و کیفــی در وضعیــت بســیار 

ــرار دارد. ــی ق نامطلوب
 بهترین روش آبیاری در بخش 

کشاورزی ، آبیاری نوین است
حکیمــی بــا بیــان اینکــه بهتریــن روش 
آبیــاری در بخــش کشــاورزی ، آبیــاری نویــن 
زیر زمینــی  آب  درصــد   8۲ اســت گفــت: 
اســتان یــزد در بخــش کشــاورزی ، ۱۱ درصــد 
در بخــش شــرب و هفــت درصــد در بخــش 

ــود. ــرف می ش ــزد مص ــتان ی ــت اس صنع
وی بــا بیــان اینکه کشــاورزان بــرای جلوگیری 
از تشــدید بحــران آبــی در اســتان از توســعه 

کاشــت محصوالت کشــاورزی غیــر اقتصادی 
پرهیــز کننــد افــزود: الزم اســت بــرای مقابلــه 
بــا بحــران کــم آبــی، کاشــت محصــوالت کــم 
ــاال نظیــر پســته ،  ــا ارزش افــزوده ب آبخــواه ب
ــه ای در  ــران  و کاشــت محصــوالت گلخان زعف

دســتور کار کشــاورزان قــرار گیــرد.
 تجهیز چاه ها به کنتور هوشمند

حکیمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه از مجمــوع ســه 
 هــزار و 8۷۳ حلقــه چــاه در اســتان یــزد

۲ هــزار و ۲8۰ حلقــه آن مربــوط بــه چاه هــای 
کشــاورزی اســت عنــوان کــرد: آب ۲ هــزار و 
۶۳۰ رشــته قنــات و ۳8۷ دهنــه چشــمه 
در بخــش  کشــاورزی اســتفاده می شــود. 
ــودن  ــی ب ــل بحران ــه دلی ــد ب ــاورزان بای کش
آب در اســتان یــزد برداشــت آن را بــا تجهیــز 
چاه هــا بــه کنتــور هوشــمند مدیریــت کننــد.

وی یکــی از مهمتریــن راه هــای مدیریــت 
مصــرف آب در بخــش کشــاورزی را اجــرای 
ــوان و  پــروژه نصــب کنتورهــای هوشــمند عن
خاطرنشــان کــرد:  تاکنــون یــک هــزار و ۳۱۵ 
ــاه  ــه چ ــاورزی و ۱8۰ حلق ــاه کش ــه چ حلق
ــز  ــور هوشــمند مجه ــه نصــب کنت ــی ب صنعت

شــده اســت.
 45 میلیون متر مکعب صرفه جویی

وی بــا تأکیــد بــر لــزوم برداشــت هــر 
ــدازه ســهم واقعــی خــودش  ــه ان مشــترک ب

گفــت: در اجــرای طــرح خاموشــی چاه هــای 
کشــاورزی در زمســتان ســال گذشــته بــا 
متــر  میلیــون   4۵ همــکاری کشــاورزان 
مکعــب صرفه جویــی در برداشــت انجــام 
شــد کــه ایــن امــر در بلنــد مــدت در تعــادل 
بخشــی میــزان افــت مخــازن زیر زمینــی 

ــت. ــر اس مؤث
 آثار مثبت اجرای طرح خاموشی 

چاه های آب کشاورزی
مثبــت  آثــار  بــه  اشــاره  بــا  حکیمــی 
آب  چاه هــای  خاموشــی  طــرح  اجــرای 
برنامه ریزی هــای  بــا  افــزود:  کشــاورزی 
ــرح 4۵ روزه  ــز ط ــال نی ــده امس ــام ش انج
خاموشــی زمســتانه چاه هــای کشــاورزی 
ــزد  ــه ی ــرا ک ــود، چ ــرا می ش ــتان اج در اس
ــت  و  ــور اس ــتان کش ــن اس ــم بارش تری ک
ــی ۲۰  ــتان ط ــن اس ــی در ای ــزان بارندگ می
ــان  ــش نش ــد کاه ــته ۱۵ درص ــال گذش س

می دهــد.
همچنیــن بــه گفتــه رئیــس اداره منابــع آب 
شهرســتان ابرکــوه ،دشــت ابرکــوه بــه دلیــل 
وضعیــت بحرانی ناشــی از کاهــش بارندگی، 
خشکســالی، ایجــاد فــرو چاله هــا و خشــک 
شــدن قنــات  هــا، یکــی از دشــت های 

ممنوعــه بحرانــی کشــور اســت.
ــال  ــرد: از س ــری اظهارک ــین باق ــد حس محم

آب،  عالــی  شــورای  مصوبــه  بــا   ۱۳۹۳
ــع  ــادل بخشــی مناب ــا و تع ــی احی طــرح مل
ــدادی از  ــد و در تع ــاغ ش ــی اب آب زیرزمین
دشــت های بحرانــی کشــور بــه عنــوان نمونــه 
ــارت  ــتر و نظ ــیت بیش ــا حساس ــی ب آزمایش
ــوه  ــه ابرک ــری در حــال اجراســت ک ــق ت دقی

نیــز یکــی از ایــن دشت هاســت.
وی تأکیــد کــرد: تشــکیل و پیگیــری شــورای 
 ۱۱۷ بــا  شهرســتان  آب  منابــع  حفاظــت 
ــرح  ــن ط ــج ای ــه از نتای ــه در ۳۰ جلس مصوب

ــت. اس
ایــن مســئول اضافــه کــرد: نصــب ۹۰ درصــد 
کنتورهــای هوشــمند بــر روی چــاه هــای آب 
کشــاورزی و تعییــن تکلیــف تمــام چاه هــای 
ــرح  ــت ط ــج مثب ــه ای از نتای ــاز نمون غیرمج
احیــا و تعــادل بخشــی در شهرســتان اســت.
باقــری بــا اشــاره بــه اجــرای طرح خاموشــی 
یــک ماهــه ۶48 حلقــه چــاه کشــاورزی 
شهرســتان در ســال گذشــته افــزود: بــا 
ــی  ــی و همدل ــاورزان و همراه ــی کش همراه
ــن  ــرای ای ــع آب اج ــت مناب ــورای حفاظ ش

قــرار  اســتقبال کشــاورزان  مــورد  طــرح 
ــت.  گرف

وی بــا بیــان اینکــه طــرح افزایــش ۲۷ 
ســانتی متــری ســطح آب زیرزمینــی دشــت 
ابرکــوه از آثــار مثبــت اجــرای مصوبــه شــورای 
ــت،  ــال ۱۳۹۵اس ــع آب در س ــت مناب حفاظ
بــه  آب  حجمــی  تحویــل  یادآورشــد: 
کشــاورزان در منطقــه چاهگیــر از ســال قبــل 
و شــارژ کنتــور هوشــمند، بهبــود کیفیــت 
ــوس  ــزار و ۵۰۰ میکروم ــزان ۲ ه ــه می آب ب
در  چاهگیــر  دشــت  در  ســانتی متر  بــر 
ــا شــور شــدن چــاه هــای  دهــه اخیــر کــه ب
کشــاورزی روبــرو بــود، از دیگــر آثــار اجــرای 
موفــق طــرح تحویــل حجمــی آب در دشــت 

ــت. ــر اس چاهگی
رئیــس اداره منابــع آب ابرکــوه تصریــح کــرد: 
امســال خاموشــی چــاه  هــای کشــاورزی بــه 
۲ دوره ۲۲ و ۲۳ روزه برنامــه ریــزی شــد کــه 
مرحلــه اول از اواخــر آذر مــاه امســال آغــاز و 
ــه دوم از  ــه ۱۵ روزه، مرحل ــک وقف پــس از ی

ــاز می شــود. ــن آغ اول بهم

مدیر بهره برداری آب منطقه ای یزد: 

 ۱۴ دشت ممنوعه بحرانی آب 
در استان یزد وجود دارد 

محمدرضــا علمــدار یــزدی، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اســتان یــزد گفــت: صادرکننــدگان اســتان یــزد بــرای 
شــرکت در انتخــاب صــادر کننــده برگزیــده اســتانی ســال ۹۵ 
تــا دهــم مهرمــاه ۹۶ مهلــت دارنــد تــا بــا مراجعــه بــه ســایت 

ســازمان توســعه تجــارت ایــران ثبــت نــام کننــد.
ــه در  ــدگان نمون ــادر کنن ــر از ص ــایی و تقدی ــزود: شناس وی اف
ــا  ــه ب ــدگان نمون ــادر کنن ــاب ص ــن دوره انتخ ــت و یکمی بیس
ــه  ــاالن عرص ــی از فع ــی و قدردان ــدف تحقق اهداف صادرات ه

صادرات كاال و خدمات غيرنفتــی انجــام می شــود.
علمــدار یــزدی ادامــه داد: صادرکننــدگان در صــورت تمایــل بــه 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــتانی می توانن ــت اس ــن رقاب ــرکت در ای ش
ســایت ســازمان توســعه تجــارت ایــران و ســامانه نمونــش بــه 

آدرس nemoonesh.tpo.ir اقــدام بــه ثبــت نــام کننــد.

ــط و  ــرایط ، ضواب ــه ش ــس از مطالع ــان پ ــزود: داوطلب وی اف
ــد  ــه ســال می توانن ــدگان نمون ــای انتخــاب صــادر کنن معیار ه
ــد  ــام و ک ــت ن ــور ثب ــامانه مذک ــی در س ــکل الکترونیک ــه ش ب

ــد. ــت کنن ــری دریاف رهگی
ــش  ــامانه نمون ــری از س ــد رهگی ــذ ک ــت: اخ ــار داش وی اظه
ازســوی متقاضیــان الزامــی اســت و دریافــت اســناد و مــدارک 
مشــارکت کننــدگان حقیقــی و حقوقــی بــدون ارائــه کــد 

ــود. ــد نب ــر نخواه ــکان پذی ــری ام رهگی
علمــدار یــزدی بیــان کــرد: متقاضیــان می تواننــد مــدارک 
ــه  ــاه ۹۶ ب ــا ۱۵ مهرم ــهریور ت ــود را از ۲۲ ش ــتندات خ و مس
دبیرخانــه کارگــروه انتخــاب صــادر کننــدگان برگزیــده اســتانی 
ســال ۹۵ مســتقر در حــوزه تجــارت خارجــی ســازمان صنعــت، 

ــد. ــه دهن ــزد ارائ معــدن و تجــارت ی

ســید محمــد طباطبایــی در نشســت شــورای هماهنگــی 
ثبت احــوال اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان 
ــی  ــای حیات ــار آماره ــه انتش ــه ب ــا توج ــور ب ــوال کش ثبت اح
ــتگاه  های  ــه دس ــار ب ــن آم ــام ای ــن اع ــانی و همچنی و انس
خواســتار، وظیفــه ســنگین و خطیــری بــر دوش دارد، گفــت: با 
توجــه بــه اقدامــات زیرســاختی انجام شــده در ســنوات اخیــر، 
ــه لحــاظ پوشــش و  ــد آمارهــای جمعیتــی در ســازمان ب تولی

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــرفت چش ــا، پیش ــت داده ه کیفی
اطاعــات  پایــگاه  از  یــزد  اســتان  ثبت احــوال  مدیــرکل 
ــات  ــک اطاع ــن بان ــوان مهم تری ــوال به عن ــی ثبت اح جمعیت
ــه وجــود بیــش از ۱۱۰  ــا اشــاره ب ــرد و ب ــام ب انســانی کشــور ن
ــار  ــامانه اظه ــن س ــان در ای ــی ایرانی ــورد اطاعات ــون رک میلی
داشــت: اطاعــات ایــن ســامانه در ســطوح مختلــف در بیــش 

از ۲۰۰ هــزار نقطــه در اختیــار کاربــران مجموعــه و ســازمان ها و 
ــرار دارد. ــف ق ــای مختل نهاده

ــزد حــدود ۳۰۰  ــون در اســتان ی ــه اینکــه تاکن ــا اشــاره ب وی ب
هــزار کارت هوشــمند ملــی بــه متقاضیــان تحویل شــده، 
ــر  ــد هرچــه زودت افــزود: ســایر شــهروندان واجــد شــرایط بای

ــد. ــدام کنن ــمند اق ــی هوش ــذ کارت مل ــت اخ جه
طباطبایــی بابیــان اینکــه تــا پایــان ســال ۹۷ حــدود ۶۰۰ هــزار 
ــرای شــهروندان واجــد شــرایط  کارت ملــی هوشــمند دیگــر ب
یــزدی صــادر خواهــد شــد افــزود: برخــاف قبــل کــه صــدور 
ــرد،  ــه را طــی می ک ــی هوشــمند پروســه ای چندماه کارت مل
بــا ثبــت درخواســت شــهروندان از ایســتگاه های مربــوط بعــد 
از یــک هفتــه کارت صــادر خواهــد شــد و تقریبــًا بعــد از ۱۵ روز 

بــه دســت متقاضیــان خواهــد رســید.

مســعود جمیلــی در مراســم افتتــاح ســاختمان اداره راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان منوجــان اظهــار داشــت: 
ــتان  ــوب اس ــاده ای جن ــل ج ــل و نق ــداری و حم اداره کل راه
کرمــان بــا داشــتن هشــت اداره، خدمــات خوبــی را در حــوزه 
ــرده  ــه ک ــدگان ارائ ــردم و رانن ــه م ــل ب ــل و نق ــداری و حم راه

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین حمــل و نقــل محصــوالت 
کشــاورزی در جنــوب اســتان کرمــان از طریــق جــاده صــورت 
می گیــرد، گفــت: توجــه بــه زیرســاخت محورهــای ارتباطــی و 
ایمــن کــردن تــردد در ایــن محورهــا از اولویت هــای ایــن اداره 

کل در جنــوب اســتان اســت.
ــی  ــای اصل ــردد را از اولویت ه ــای پرت ــازی محوره وی ایمن س
ــاله  ــر س ــرد: ه ــوان ک ــت و عن ــا دانس ــی راه ه ــوزه ایمن در ح

هزینه هــای زیــادی بــرای ایمن ســازی محورهــا در حــوزه 
ــد مــردم  جنــوب اســتان کرمــان صــرف می شــود کــه می طلب
و راننــدگان در حفــظ و نگهــداری ایــن عائــم کوشــش کننــد.

ــتان  ــوب اس ــاده ای جن ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــی  ــای اصل ــردد در محوره ــی ت ــرای ایمن ــرد: ب ــان ک ــان بی کرم
حــوزه جنــوب کرمــان ســامانه های ثبــت تخلــف و دوربین هــای 
ــن در  ــم ۱۰ دوربی ــده و امســال ه ــرل ســرعت نصــب گردی کنت

ــوب اســتان نصــب خواهــد شــد. محورهــای ارتباطــی جن
جمیلــی از فعــال بــودن ۱۰ دوربیــن نظــارت تصویــری در حــوزه 
ــش و  ــا افزای ــت: ب ــر داد و گف ــتان خب ــوب اس ــای جن محوره
ــه  ــروز حــوادث کاهــش یافت ــه ب ــن ســامانه ها زمین نصــب ای
ــر تخلفــات راننــدگان حادثه ســاز از طریــق  و نظــارت بهتــری ب

پایــش تصویــری صــورت خواهــد گرفــت.

ــت  ــی مدیری ــورای هماهنگ ــت ش ــلیمانی در نشس ــم س قاس
ــه خانواده هــای  ــا تســلیت ب بحــران چهارمحــال و بختیــاری ب
ــه  ــداث گردن ــال اح ــل در ح ــزش تون ــه ری ــتگان حادث درگذش
ــی اســتانداری، اداره  چــری تأکیــد کــرد: معاونــت امــور عمران
کل مدیریــت بحــران و اداره راه و شهرســازی اســتان موظفنــد 
ــوص  ــی درخص ــر کارشناس ــام نظ ــری و اع ــه پیگی ــبت ب نس
ــی  ــانه های گروه ــق رس ــه از طری ــن حادث ــف ای ــاد مختل ابع

ــد. اقــدام کنن
وی بــا بیــان اینکــه از لحظــات ابتدایــی وقــوع حادثــه، تمامــی 
ــه همــراه نیرو هــای امــدادی و مردمــی و محلــی  مســئوالن ب
ــت:  ــد گف ــاز کردن ــانی را آغ ــده و کار امدادرس ــه ش وارد منطق
ــردم، مســئوالن و گروه هــای  ــل و همراهــی م همــکاری، تعام
مختلــف امدادرســان در ایــن زمینــه، مطلــوب و قابــل تقدیــر 

اســت.
رئیــس شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران چهارمحــال 
ــداث  ــی اح ــات اجرای ــه عملی ــرد: ادام ــه ک ــاری اضاف و بختی
ــی و براســاس  ــکات ایمن ــت ن ــا رعای ــل چــری بایســتی ب تون
اســتاندارد های علمــی انجــام تــا از بــروز دیگــر حــوادث 

ــود. ــری ش ــی جلوگی احتمال
ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه گردنــه چــری یکــی از 
ــاری  ــای ارتباطــی چهارمحــال و بختی ســخت گذرترین محور ه
اســت و تاکنــون ده هــا نفــر در ایــن مســیر بــه علــت ســرما و 
یــا ســوانح رانندگــی جــان خــود را از دســت داده انــد، گفــت: 
ــز و  ــه خی ــاط حادث ــع نق ــدف رف ــا ه ــری ب ــل چ ــداث تون اح
ــر متخصصــان و  ــاده ای و براســاس نظ کاهــش خســارات ج

ــود. ــام می ش ــوری انج ــاوران کش مش

استانها

 ۱0مهرماه آخرین مهلت ثبت نام 
برای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال95 

 اضافه شدن ۱0 دوربین نظارتی 
در محورهای ارتباطی جنوب کرمان 

مدیرکل ثبت احوال استان یزد خبر داد:

صدور کارت ملی هوشمند در کمتر از یک هفته
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری خبر داد:

دستور ویژه برای بررسی حادثه تونل چری 

جانشین فرمانده ناجا در سفر به کرمان:
 مقابله با مواد مخدر

نیازمند همکاری همه جانبه است 
ــواد مخــدر  ــا م ــارزه ب ــا مب ــده ناجــا گفــت: تنه جانشــین فرمان
کافــی نیســت، بلکــه مقابلــه بــا ایــن موضــوع نیازمنــد همــکاری 

همــه جانبــه اســت. 
ــان،  ــه کرم ــود ب ــفر خ ــیه س ــی در حاش ــکندر مؤمن ــردار اس س
وظیفــه اصلــی پلیــس را حفــظ و ارتقــاء امنیــت عمومــی جامعه 
دانســت و گفــت: از آنجایــی کــه مســائل امنیتــی همــواره حائــز 
ــائل  ــی مس ــفر، بررس ــن س ــدف از ای ــذا ه ــتند، ل ــت هس اهمی
امنیتــی اســتان کرمــان بــه ویــژه بحــث مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

ــی آن اســت. ــدات داخل ــت و تولی اعــم از ترانزی
ــت، شــرایط  ــان اینکــه اســتان کرمــان در بحــث امنی ــا بی وی ب
ــا تــاش  ــد، افــزود: خوشــبختانه ب ــی را ســپری مــی کن مطلوب
مضاعــف پلیــس کرمــان، ایــن اســتان بــا کاهــش قابــل توجــه 
افزایــش ۳۰ درصــدی کشــفیات  و  وقــوع جرایــم خشــن 
مــواد مخــدر روبــرو بــوده و همیــن مســائل ســبب بهبــود 

شــاخص های امنیتــی اســتان کرمــان نســبت بــه ســال گذشــته 
شــده اســت.

خصــوص  در  انتظامــی کشــور  نیــروی  فرمانــده  جانشــین 
راهکارهــای پلیــس بــرای مقابلــه بــا پدیــده شــوم مــواد مخــدر 
ــری  ــوع را پیگی ــه دو موض ــن رابط ــس در ای ــت: پلی ــان داش بی
ــگیری  ــدر، پیش ــواد مخ ــا م ــه ب ــدم اول در مقابل ــه ق ــد ک می کن
ــا و  ــا، نهاده ــکاری خانواده ه ــد هم ــئله نیازمن ــن مس ــت و ای اس
رســانه ها اســت تــا تقاضــا بــرای مــواد مخــدر کاهــش پیــدا کنــد.

ــواد  ــاق م ــا قاچ ــارزه ب ــر، مب ــوع دیگ ــرد: موض ــح ک وی تصری
ــری  ــدی آن را پیگی ــورت ج ــه ص ــس ب ــه پلی ــت ک ــدر اس مخ
ــت  ــان در مســیر ترانزی ــه اســتان کرم ــی ک ــد و از آنجای مــی کن
محمولــه هــای مــواد مخــدر قــرار دارد، ســعی بــر ایــن اســت تــا 
ــر کویــر و اســتفاده از فناوری هــای جدیــد،  ــا اشــراف کامــل ب ب
ــواد مخــدر صــورت  ــا م ــارزه ب ــی در خصــوص مب ــرل دقیق کنت

گیــرد.
ســردار مومنــی یــادآور شــد: ۷۰ درصــد کشــفیات مــواد مخــدر 
ــش  ــان نق ــتان کرم ــه اس ــت ک ــور اس ــرق کش ــه ش ــق ب متعل

ــار دارد. ــن آم ــده ای در ای عم
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کوتاه از استانها
  قاتل مسلح فراری 
به دام پلیس افتاد 

ــت  ــتان جیرف ــی شهرس ــی انتظام ــین فرمانده جانش
ــس  ــط پلی ــراری توس ــلح ف ــل مس ــتگیری قات از دس

ــر داد.  ــت خب ــی جیرف آگاه
ــی  ــین فرمانده ــی، جانش ــا محمدرضای ــرهنگ رض س
انتظامــی شهرســتان جیرفــت گفــت: در خردادمــاه 
امســال بــر اثــر اختافــات خانوادگــی، مــرد ۲۳ ســاله 
ــه  ــه ضــرب گلول ــداران جیرفــت ب ــل پای ای در محــل پ
بــه قتــل رســید و بافاصلــه عملیــات شناســایی و 
ــرار  ــس ق ــتور کار پلی ــل در دس ــل قت ــتگیری عام دس

ــت. گرف
وی افــزود: اقدامــات فنــی و تخصصــی پلیــس بــرای 
دســتگیری قاتــل ادامــه داشــت تــا اینکــه پــس 
از حــدود ۳ مــاه تــاش، محــل اختفــای قاتــل در 
ــد. ــایی ش ــران( شناس ــرق ته ــک )ش ــتان قرچ شهرس

 مسابقات او اسپرت انتخابی 
تیم چهارمحال و بختیاری 

مســابقات او اســپرت انتخابــی تیــم چهارمحــال و 
بختیــاری بــرای حضــور در رقابت هــای کشــوری در 

ــد. ــزار ش ــهرکرد برگ ــی ش ــی تخت ــالن ورزش س
۱8۰ ورزشــکار از شــهر های شــهرکرد، فرخشــهر، بروجــن، 
فرادنبــه، لــردگان، هفشــجان، بلداجــی، فیل آبــاد و 

ــتند. ــرکت داش ــا ش ــن رقابت ه ــدر در ای باباحی
در  لــردگان  و  شــهر  فــرخ  شــهرکرد،  تیم هــای 
بخش هــای هنــری و رزمــی ایــن مســابقات بــه 
ترتیــب بــه عناویــن اول تــا ســوم دســت یافتنــد.

 آغازبرداشت خیارسبز 
پاییزه در کذاب 

ــن  ــرای دومی ــت: ب ــذاب گف ــاورزی ک ــاد کش مدیرجه
بــار پیاپــی کشــاورزان کذابــی از مــزارع خــود خیارســبز 

برداشــت می کننــد. 
ــاورزی  ــی کش ــار از اراض ــزود: ۱۰هکت ــر اف ــروری ف مس

ــاص دارد. ــبز اختص ــت خیارس ــه کاش ــذاب ب ک
وی اعــام کــرد: از هــر هکتــار بــه طــور متوســط 8۰ تــن 
خیارســبز برداشــت مــی شــود کــه بطــور کلــی برداشــت 
8۰۰ تــن خیارســبز از ســطح مــزارع کــذاب پیش بینــی 

می شــود.
ــر  ــذاب اواخ ــت دوم در ک ــبز نوب ــت خیارس ــان کاش زم
ــاز و  ــاه آغ ــاه و برداشــت آن از اواســط شــهریور م تیرم

ــه دارد. ــاه ادام ــک م ــه مــدت ی ب

 افزایش یک و نیم هکتاری 
سطح زیر کشت زعفران در بافق 

رئیــس جهــاد کشــاورزی بافــق از افزایــش یــک و نیــم 
هکتــاری ســطح زیــر کشــت زعفــران درایــن شهرســتان 

خبــر داد. 
ــا  ــزود: ب ــر اف ــن خب ــه ای ــا اشــاره ب ــد عســکری ب حمی
توزیــع بیــش از ۱۷ تــن پیــاز زعفــران بین کشــاورزان در 
دوره کاشــت قبلــی، ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول 

بــه ۷۵هکتــار رســید.
وی بــا بیــان اینکــه بــه طــور میانگیــن از هــر هکتــار در 
ــران برداشــت  ــرم زعف ــزارع بیــش از ۳.۵کیلوگ ــن م ای
ــن  ــش از ۵۰۰ کشــاورز در ای ــرد: بی ــان ک ــی شــود بی م

ــد. ــت می کنن ــه فعالی زمین

اضافه شدن سه عروسک به جمع 
عروسک های ایرانی در اردکان 

ــی از  ــا رونمای ــن ب ــرزمین م ــکی س ــنواره عروس جش
ــی،   ــای ماه بی ب ــا نام ه ــی اردکان ب ــک بوم ــه عروس س
مهــراب و یــک عروســک تاریخــی زرتشــتی در اردکان 

برگــزار شــد. 
ــدار اردکان در مراســم جشــنواره  ــی فرمان ــادی مقیم ه
ــن عروســک ها  ــن، ســاخت ای عروســکی ســرزمین م
را تمرکــز بــر بخــش ظریــف فرهنگــی دانســت و گفــت: 
ــکار  ــا ابت ــن جشــنواره ب ــدگان ای طراحــان و برگــزار کنن
ــه،  ــن منطق ــی ای ــک های بوم ــاخت عروس ــود در س خ
ــرمایه  ــه س ــته ب ــی وابس ــه کار فرهنگ ــد ک ــان دادن نش
ــا راه خــودش را پیــدا می کنــد. نیســت بلکــه فکــر پوی

ــفیر  ــده را س ــاخته ش ــک های س ــن عروس ــی ای مقیم
ــه  ــتار توج ــت و خواس ــی اردکان دانس ــراث فرهنگ می
ــن  ــعه ای ــاخت و توس ــه س ــی اردکان ب ــراث فرهنگ می

عروســک ها شــد.
وی در ادامــه بــه همزیســتی صلح آمیــز ادیــان اســام 
و زرتشــتیان در اردکان اشــاره و اظهــار کــرد: ایــن امــر 
نشــان می دهــد کــه چقــدر فرهنــگ مــا غنــی اســت و 
متأســفانه مــا بــه دالیــل زیــادی از ایــن فرهنــگ فاصله 

گرفته ایــم.
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ــت :  ــزد گف ــتان ی ــارت اس ــج و زی ــر ح ــین مدی جانش
ــن  ــاده روی اربعی ــن پی ــور در آیی ــه حض ــدان ب عاقه من
ــامانه  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــط می توانن ــینی فق حس
ــد.  ــدام کنن ــام اق ــت ن ــش ثب ــه پی ــبت ب ــماح نس س

علی محمــد حســینی پور در گفت  و گــو بــا خبرنــگار 
تســنیم در یــزد اظهــار داشــت: تاکنــون از طریــق 
ســامانه ســماح بیــش از ۶۱۳ نفــر ثبــت نــام کرده انــد و 
متقاضیــان می تواننــد هــم بــه صــورت شــخصی و هــم 
بــا مراجعــه بــه یکــی از ۶۱ دفتــر زیارتــی فعــال و تحــت 
ــام از  ــت ن ــرای ثب ــارت در اســتان ب ــارت حــج و زی نظ

ــد. طریــق ســامانه ســماح اقــدام کنن
وی افــزود: پــس از پیــش ثبــت نــام، عاشــقان شــرکت 
ــتقرار  ــس از اس ــد پ ــزرگ می توانن ــش ب ــن همای در ای
ــاه در  ــت مهرم ــه نخس ــه در هفت ــراق ک ــولگری ع کنس
اســتان  ایجــاد می شــود، نســبت بــه اخــذ روادیــد 

ــد. اقــدام کنن
ــرکت در  ــرای ش ــران ب ــه زائ ــان اینک ــینی پور بابی حس
ــد  ــام کنن همایــش اربعیــن در ســامانه ســماح ثبــت ن
و از ســفرهای شــخصی بــدون روادیــد خــودداری کننــد 
ادامــه داد: ثبــت نــام کننــدگان در ســامانه ســماح 
ــات  ــل و خدم ــل و نق ــه، حم ــون بیم ــی همچ از مزایای

بهره مندمی شــوند.

دبیرخانــه  مســئول  حســینی  سیدحســن 
بین المللــی یــزد حســینیه ایــران از حضــور 
پررنگ تــر گردشــگران خارجــی و داخلــی در 
ــبت  ــال نس ــرم امس ــزاداری مح ــم های ع مراس

بــه ســال گذشــته خبــر داد. 
ــی  ــت جهان ــه ثب ــه ب ــا توج ــت: ب ــینی گف حس
بافــت تاریخــی یــزد امســال برنامــه هــای 
گســترده تری نســبت بــه ســال قبــل بــرای 
گردشــگران در ایــام تاســوعا و عاشــورا از ســوی 
ایــران  دبیرخانــه بین المللــی یــزد حســینیه 

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
وی بــا اشــاره بــه کســب آمادگی هــای الزم بــرای 
حضــور گردشــگران در ایــام محــرم در یــزد عنوان 
ــه  ــرد: بیــش از هــزار و ۵۰۰ بســته فرهنگــی ب ک
زبــان انگلیســی در مــورد فلســفه قیــام عاشــورا 
و زیبایی هــای اســام آمــاده شــده کــه بــه 

گردشــگران ارائــه خواهــد شــد.
ــی  ــور و همراه ــن حض ــزود: همچنی ــینی اف حس
کارشناســان روحانــی مســلط بــه زبان هــای 
مختلــف دنیــا همــراه بــا گردشــگران بــرای پاســخ 

بــه شــبهات آن هــا نیــز پیش بینــی شــده اســت.
الزم  برنامه ریزی هــای  شــد:  یــادآور  وی 
بــرای حضــور گردشــگران داخلــی و خارجــی 
یــزد  محــرم  آیین هــای  و  مراســم ها  در 
امســال  انجــام شــده کــه  ایــران  حســینیه 
ــی،  ــینه زن ــم س ــگران در مراس ــن گردش ــز ای نی
ــه، پخــت غــذای  ــی، تعزی ــرداری، زنجیرزن نخل ب
ــد. ــرکت می کنن ــان و ... ش ــام غریب ــذری، ش ن

بــرای  حســینیه هایی کــه  افــزود:  حســینی 
شــده  گرفتــه  نظــر  در  گردشــگران  حضــور 

ــینیه  ــل، حس ــاهزاده فاض ــینیه ش ــامل حس ش
حوزه هــای  حظیــره،  مســجد  امیرچخمــاق، 
دبیرخانــه  مســئول  اســت.   ... و  ســنتی 
ــن از  ــران همچنی ــینیه ای ــزد حس ــی ی بین الملل
برگــزاری مجلــس روضــه و ســخنرانی بــه زبــان 
انگلیســی از پنجــم مــاه محــرم در یــزد خبــر داد.
وی عنــوان کــرد: امســال بــرای اولیــن بــار 
گردشــگرانی از کشــورهای مختلــف دنیــا بــه طور 
ــور گردشــگری تاســوعا و عاشــورای  خــاص در ت
یــزد و همچنیــن تورهــای زیــادی از داخل کشــور 
بــرای حضــور در ایــن مراســم ثبــت نــام کرده انــد 
کــه ایــن نشــان از اهمیــت بــاالی ظرفیــت 

ــزد اســت. ــی ی مذهب
ــت  ــن ظرفی ــه ای ــر ب ــرد: اگ ــد ک ــینی تاکی حس

توجــه شــود، عــاوه بــر ترویــج فرهنــگ اســام و 
تشــیع، رشــد اقتصــادی خوبــی بــرای اســتان بــه 

دنبــال خواهــد داشــت.
ــان کــرد: گردشــگران در روز عاشــورا  حســینی بی
ــتان های  ــرداری شهرس ــل ب ــم نخ ــز در مراس نی
اشــکذر، تفــت، اردکان و مهریــز حضــور خواهنــد 

یافــت.  
وی ادامــه داد: ایــن حرکــت فرهنگــی بــرای 
هشــتمین ســال متوالــی ازســوی دبیرخانــه 
ــا همــکاری  ــران، ب ــزد حســینیه ای ــی ی بین الملل
ــی،  ــراث فرهنگ ــی می ــگری مذهب ــه گردش کمیت
اداره اوقــاف و امــور خیریــه، شــهرداری یــزد 
و معاونــت بین الملــل حــوزه علمیــه برگــزار 

می شــود.

مسئول دبیرخانه بین المللی »یزد حسینیه ایران« خبر داد:

حضور گردشگران خارجی در آیین های محرم یزد



وحیــد نقشــینه دبیــر همایــش ســفیران پایــان میگــرن در 
ایــن همایــش گفــت: پیــام پایــان میگــرن و مســیر رهایــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــفیران و مبلغان ــد س ــن دردی نیازمن از چنی
مــژده درمــان را بــه ســایر مشــتاقان دردمنــد برســانند و در 

ایــن مســیر طوالنــی مــا را همراهــی و یــاری دهنــد.
ــم  ــود طع ــه خ ــرن ک ــان میگ ــفیران پای ــه داد: س وی ادام
شــیرین پایــان درد را چشــیده انــد بهتریــن پیــام رســانان 
ــود و پویــش  ــد ب ــن حرکــت و جنبــش در کشــور خواهن ای
همگانــی پایــان میگــرن کــه آغــازش را امــروز جشــن 
ــد  ــا خواه ــر دوش م ــن را ب ــنگین ای ــالت س ــم رس گرفتی
ــه  ــن جامع ــزرگ ای ــواده ب ــی جــزو خان ــه همگ گذاشــت ک
هســتیم، روزهــای ســخت ایــن درد و نیــز روزهــای شــیرین 

ــم. ــان آن را داری درم

ــا پایــه گــذاری  دبیــر ایــن همایــش افــزود: در ســال 88 ب
ــق بیشــتری  ــد رون ــن امی روش درمــان قطعــی میگــرن ای
ــاری  ــت بیم ــی از هف ــوان یک ــه عن ــه ب ــرن ک ــت و میگ گرف
ناتــوان کننــده بشــر شــناخته می شــد تســلیم دانشــمندان و 

ــی شــد. محققــان ایران
ــان  ــفیران پای ــی س ــش همگان ــاز پوی ــرد: آغ ــان ک وی بی
ــان  ــرای پای ــه رشــد ب ــی و روب ــت جمع ــاز حرک ــرن اغ میگ
دادن بــه ایــن بیمــاری، آغــاز خلقــی مشــترک بــه دســتان 
شــما ســفرا آغــاز تــاش جدیــد توســط کادر درمانــی و اغــاز 
حرکتــی نــو بــرای پایــان دادن بــه آلــرژی ، آســم، ســرطان 
ــه در  ــش موسس ــق و پژوه ــم تحقی ــط تی ــه توس ــت ک اس
حــال یافتــن روزنــه هــای امیــد جدیــدی بــرای درمــان ایــن 

ســه بیمــاری هســتیم.

ــار  ــوژی  اظه ــوژی  و آنکول ــوق تخصــص هموتول ــد کاوه ف احم
ــل  ــه دالی ــور  ب ــر کش ــی در سراس ــای گوارش ــرد: بیماری ه ک
مختلفــی از جملــه آلودگــی هــوا و نــوع تغذیــه در افــراد بــروز 
مــی کنــد؛ ســرطان گــوارش  ماننــد مــری و معــده بــه دالیــل 

ــد. ــدا می کن ــش  پی ــترس  افزای ــه اس ــی از جمل مختلف
ــی   ــی، کم تحرک ــر چاق ــر اث ــون  ب ــرطان کول ــرد: س ــان ک وی بی
ــاوی  ــاده ح ــای  آم ــرف غذه ــن مص ــه و همچنی ــوع تغذی و ن

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــده  افزای ــواد نگهدارن ــت  و م نیتری
کاوه عنــوان کــرد: کم تحرکــی ، تغذیــه نامناســب  و ورزش 
ــود  ــرطان ها ش ــیاری از س ــروز  بس ــث ب ــد باع ــردن می توان نک
ــزرگ  ــا رعایــت  ســبک زندگــی ســالم  ازســرطان روده ب امــا ب
در  افــرادی کــه  تأکیــد کــرد:  وی  می شــود.  پیشــگیری 
6 مــاه 10 درصــد از وزن خــود را از دســت می دهنــد و یــا 

ــد و  ــدا می کن ــر پی ــان  تغیی ــده و مزاجش ــی ش ــار کم خون دچ
ــان   ــا در مدفوعش ــه و ی ــی گرفت ــهال های خون ــن  اس همچنی
ــکاب روده   ــی  و چ ــرای بررس ــد ب ــود بای ــده  می ش ــون دی خ
خــود بــه پزشــک متخصــص مراجعــه کننــد.کاوه ادامــه 
ــری  ــک س ــار ی ــان دچ ــد از درم ــت بع ــن اس ــار ممک داد: بیم
ــک  ــوان ی ــه عن ــه پت اســکن ب ــی باشــد  ک متاســتاز های مخف
ــدن  ــد حرکــت ســلول های ســرطانی در ب ــن  می توان روش نوی
ــکن  ــرد: پت اس ــح ک ــد.وی تصری ــدا کن ــتجو  و آن را پی را جس
بــه عنــوان یــک روش نویــن راهنمــای خوبــی بــرای پزشــک 
ــتازهای   ــی از متاس ــه  برخ ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــوب می ش محس
ــود  ــدا نمی ش ــکن پی ــی  اس ــی  ت ــیله س ــه وس ــه ب ــزی ک مغ
ــت  ــد حرک ــا روش پت اســکن می توانن پزشــکان متخصــص ب

ــد. ــدا کنن ــی پی ــه خوب ــرطانی  را ب ــلول های س س

دبیر همایش سفیران پایان میگرن:

میگرن تسلیم دانشمندان ایرانی شد
فوق تخصص هموتولوژی  و آنکولوژی:

الغری ناگهانی را جدی بگیرید

خواص ترب سیاه در درمان بیماری ها
تــرب دارای انــواع گوناگونــی بــوده و در طــب ســنتی از انــواع مختلــف ایــن گیــاه بــرای 
درمــان بســیاری بیماریهــا اســتفاده میشــود. اثــرات و اعمــال طبــی کــه بــرای تــرب 
ذکــر شــده شــامل خاصیــت آنتــی بیوتیــک، مــدر، آنتــی اکســیدان، ضــد التهــاب، 
ــرب ســیاه میباشــد.  ــرب، ت ــواع ت ــن ان ــض میباشــد. یکــی از مهمتری محــرک و قاب
ــرای تنظیــم  ــژه ب ــرای درمــان بســیاری از بیماریهــای گوارشــی و به وی ــاه ب از ایــن گی
عملکــرد صفــرا اســتفاده میشــود. از دیگــر خــواص تــرب میتــوان بــه درمــان ســرفه 
و ســرماخوردگی، برونشــیت مزمــن، کاهــش ورم مفاصــل، تســکین درد ســیاتیک و 
پاکســازی کبــد اشــاره نمــود. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا خــواص تــرب ســیاه در درمــان 

بیماریهــا تــا انتهــا بــا مــا همــراه باشــید.
 گیاه شناسی ترب سیاه

تــرب گیاهــی یــک ســاله بــا بــرگ هــای پهــن، ناصــاف، کرکــدار و بریدگیهــای نامنظــم 
اســت کــه ارتفــاع ســاقه  آن بــه یــک متــر مــی رســد. فصــل برداشــت ایــن تــرب در 
پاییــز اســت و معمــوال بــه شــکلهای مختلــف و در قطرهــای متفــاوت دیــده میشــود. 
ــه ســیاه باشــد.  ــل ب ــا مای ــز، بنفــش، ســبز ی ــگ پوســت آن ممکــن اســت قرم رن
گل هــای آن بــه رنــگ ســفید، زرد یــا آبــی روشــن و بنفــش اســت کــه در انتهــای 
شــاخه ظاهــر مــی شــود. در طــب ســنتی آمــده اســت، خــواص تــرب ســیاه از ســایر 

انــواع تــرب و تربچــه هــای رنگــی بیشــتر اســت و مــی تــوان از آن در پختــن ســوپها 
اســتفاده کــرد.

 خواص ترب سیاه )طبیعت و خواص درمانی(
طبــع تــرب ســیاه گــرم و خشــک اســت. برخــی از مهمتریــن خــواص درمانــی تــرب 

ســیاه عبارتنــد از:
یکــی از مهمتریــن خــواص تــرب ســیاه اســتفاده از شــربت تهیــه شــده از آن بــرای 
درمــان ســرفه و مشــکات تنفســی اســت. بــه ایــن منظــور تـــرب ســیاه را بــه شــکل 
حلقــه هــای نازکــی ببریــد و الیــه الیــه روی هــم بچینیــد. در بیــن هــر طبقــه، کمــی 
عســل بریزیــد و آب اضافــه کنیــد. اجــازه دهیــد روی حــرارت مایــم اجــاق بجوشــد. 

ســپس از ایــن شــربت میــل کنیــد.
ترب سیاه خاصیت ملین داشته و برای درمان یبوست مفید است.

ــیاه،  ــرب س ــود در ت ــن ث موج ــژه ویتامی ــه وی ــا ب ــواع ویتامینه ــود ان ــل وج ــه دلی ب
ــت. ــد اس ــیار مفی ــتگی بس ــع خس ــرای رف ــی ب ــاده غذای ــن م ــتفاده از ای اس

اســتفاده از تخــم تــرب خاصیــت شــیر افــزا داشــته و باعــث افزایــش شــیر مــادران 
شــیرده میگــردد.

تــرب ســیاه مانــع بــروز ســنگ مثانــه مــی  شــود، بــه  عــاوه کلیــه را فعــال میکنــد و 
همچنیــن باعــث پــودر و خــرد شــدن ســنگهای کلیــه بــه ویــژه ســنگهای از جنــس 

اگــزاالت کلســیم میشــود.

بــرای درمــان هــر بیمــاری یــا مشــکلى ابتــدا بایــد 
ــان  ــه درم ــپس ب ــف و س ــروز آن را کش ــت ب عل
ــی  ــان دهن بین ــت درم ــن جه ــه همي ــت ب پرداخ

ــا علــت آن باشــد. نیــز بایــد متناســب ب
مرجــان محمدیــان دکتــرای روانشناســی عمومــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه محیــط روی فــرد دهــن بیــن 
بســیار تاثیــر گــذار اســت؛ بیــان کــرد: در اصطــاح 
روانشناســی افــراد دهــن بین شــخصیت وابســته 
دارنــد، بــه ايــن معنــا کــه از محیــط اطــراف خــود 
ــور  ــه ط ــه ب ــان اینک ــا بی ــد. وى ب ــه می کنن تغذی
ــته  ــتقل و وابس ــخصیت مس ــوع ش ــی ٢ ن عموم
داریــم افــزود: محیــط بــرای شــخصیت وابســته 
مهــم اســت یعنــی زمانــی خوشــحال اســت کــه 
ــان  ــوده و حالش ــود ب ــرجای خ ــا س ــه آدم ه هم

خــوب باشــد و مشــکلی نداشــته باشــند.
محمديــات ادامــه داد: در واقــع فــردی کــه دارای 
شــخصیت وابســته اســت از محیــط تغذیــه 
ــط اطــراف خــود  ــد و اگــر مــوردی در محی می کن
مشــاهده کنــد بــر روی رفتــار او تاثیــر گذار اســت.
ــی  ــی عموم ــرای روانشناس ــن دکت ــه ای ــه گفت ب
ــورت  ــن ص ــه اي ــى ب ــته طبيع ــخصیت وابس ش
اســت کــه شــخصیت کــودک، والــد و بالــغ او در 
ــد  ــی شــخصیت وال ــردن اســت؛ یعن حــال کار ک
ــه  ــت و در نتیج ــرد اس ــر ف ــم ب ــش حاک و منطق
ــر  ــم ب ــات حاک ــرات و هیجان ــق تاثی ــن منط ای
ــته  ــخصیت وابس ــر ش ــا اگ ــرد، ام ــرد را می گی ف
تبدیــل بــه اختــال شــخصیت وابســته شــود بــه 
صــورت بیمارگونــه از محیــط تاثیــر می پذیــرد 

ــرده  ــد نک ــغ او رش ــد و بال ــخصیت وال ــی ش یعن
ــا  ــان ب ــده اســت. محمدی و در کودکــی باقــی مان
ــه  ــی ک ــن زمان ــن بی ــراد ده ــه اف ــه اینک اشــاره ب
ــس  ــد او را لم ــد بای ــت می کنن ــی صحب ــا کس ب
کننــد تــا مخاطــب آنهــا را نــگاه کنــد، اظهــار کــرد: 
ایــن افــراد زمانــی کــه مخاطــب آنهــا را نــگاه کــرد 
ــد و چــون شــخصیت  حرف هــای خــود را می زنن
ــرار دارد، کار  ــا ق ــق در آن ج ــه منط ــا ک ــد آنه وال
ــار  ــه صــورت بیم ــف اســت، ب ــا ضعی ــد ی نمی کن
گونــه هــر آنچــه را کــه از محیــط اطــراف دریافــت 

می کننــد، در رفتــار خــود نشــان می دهنــد.
وی تصریــح کــرد: در واقــع فــرد دهــن بیــن 
ــته  ــخصیت وابس ــال ش ــه اخت ــی ک ــی کس یعن
دارد؛ ماننــد کســی می مانــد کــه سیســتم ایمنــی 
ــن  ــا ورود کوچکتری ــت و ب ــف اس ــش ضعی بدن
ویــروس در بدنــش رشــد و نمــو کــرده و شــروع 

بــه نشــان دادن عائــم می کنــد، لــذا کوچکتریــن 
حــرف روی افــکار فــرد دهــن بیــن نفــوذ کــرده و 
ــن  ــار در شــخص دهن بی ــه صــورت رفت خــود را ب
ایــن دکتــرای روانشناســی  نشــان می دهــد. 
عمومــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا دهــن 
ــر در  ــرد: اگ ــان ک ــت، بی ــان اس ــل درم ــی قاب بین
حالــت خیلــی خفیفــی باشــد قابــل درمــان 
اســت و بــا تقویــت شــخصیت والــد و بالــغ فــرد 
ــا  ــود، ام ــرف می ش ــکل برط ــن مش ــن ای دهن بی
اگــر بــه صــورت اختــال شــخصیت وابســته 
باشــد، پروســه و فرآینــد درمــان طوالنــی اســت.
شــخصیت  اختــال  اگــر  افــزود:  محمدیــان 
وابســته از کودکــی و در هــر کــدام از مراحــل رشــد 
شــناختی در فــرد دهــن بیــن شــکل گرفتــه بایــد 
ــه آن هــا  ــوان ب ــا بت وارد ناخــودآگاه ذهــن شــد ت
کمــک و شــخصیت والــد را در آنهــا تقویــت کــرد.

وی خاطرنشــان کــرد: بــرای درمــان مشــکل 
دهــن بینــی بایــد از حالــت کودکــی و ثبــت 
شــناخت فــرد در کودکــی بکاهیــم تــا دهــن بینــی 
کــم شــود و معمــوال افــراد دهــن بیــن معتــاد و 
ــه  ــداوم را ب ــای م ــا پرخوری ه ــوده ی ــیگاری ب س

ــد. ــود دارن ــمی در خ ــم جس ــوان عائ عن
ایــن دکتــرای روانشناســی عمومــی در پایــان 
ــادر  ــدر و م ــراد از پ ــن اف ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــه اي ــن مســئله ب ــت: ای ــد گف ــی دارن دهن بین
ــار  ــا بیم ــودک آنه ــه شــخصیت ک ــت اســت ک عل
اســت و حتــی اگــر پــدر و مــادر خــود را از دســت 
ــد  ــد داشــت، مانن ــن خواهن ــک جایگزی ــد ی دهن
ــا مســیر  ــردی دارد ت ــه ف ــاز ب ــه نی ــا ک ــک نابین ی
ــن  ــع ای ــرای رف ــن ب ــه او نشــان دهــد؛ بنابرای را ب
ــکاو  ــا روان ــک ی ــت از روانپزش ــر اس ــکل بهت مش
ــرد. ــت ک ــای الزم را دریاف ــاوره و راهنمایی ه مش
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سالمت6

چگونه دهن بین نباشیم؟

دانستنیها

دانستنی های علمی پزشکی؛
ساالد بخورید تا سکته نکنید!

حــوزه کلینیــک در نظــر دارد تازه تریــن دانســتنی های 
پزشــکی را در اختیــار مخاطبــان قــرار دهد.

 توجه به سالمت بدن با خوردن کلم 
بروکلی

ــظ  ــه حف ــی ب ــم بروکل ــود در کل ــولفورافان موج س
ســامت دیــواره معــده کمــک کــرده و از رشــد بیــش 
از حــد باکتــری هلیکوباکتــر پیلــوری و یــا چســبیدن 
بیــش از حــد ایــن باکتــری بــه دیــواره معــده 

ــد. ــری مــی کن جلوگی
 از خوابیدن هنگام تغییر ارتفاع هواپیما 

خودداری کنید
ــرود  ــگام ف ــژه هن ــه وی ــاع ب ــی ارتف ــر ناگهان تغیی
هواپیمــا و یــا کاهــش ســریع ارتفــاع در بســیاری از 
افــراد باعــث احســاس گرفتگــی در گــوش هــا مــی 
ــه  ــد ک ــی کن ــروز م ــی ب ــن احســاس زمان شــود؛ ای
ــری  ــا فشــار داخــل براب فشــار خــارج گــوش هــا ب
نمــی کنــد؛  معمــوال ایــن فشــارها را مــی تــوان بــا 
ــا قــورت دادن آب دهــان کــه  ــازه کشــیدن و ی خمی
ــام  ــه ن ــوش ب ــی در گ ــال کوچک ــدن کان ــاز ش ــه ب ب
ــا  ــرد ب ــل ک ــه اســتاش منجــر مــی شــود، تعدی لول
وجــود ایــن، اگــر فــرد در ایــن زمــان خــواب باشــد، 
ــه اســتاش بســته  ــد و لول فشــارها باقــی مــی مانن
ــد باعــث باروترومــای گــوش )گرفتگــی  و مــی توان

ــرواز( شــود. گــوش ناشــی از پ
 با خوابیدن عضله بسازید

ترمیــم عضــات و عضلــه ســازی شــما حیــن 
خــواب روی می دهــد، شــما ممکــن اســت بــا 
ــن  ــم گرفت ــت ک ــان و دس ــه خواب ت ــی ب ــی توجه ب
ــرای  ــان ب ــا و تاش های ت ــت آورده ــام دس آن، تم
ــی رود  ــن م ــازی از بی ــه س ــوزی و عضل ــی س چرب
و همچنیــن کمبــود خــواب، روی هورمون هایــی 
ــی  ــر منف ــد اث ــرل می کنن ــه اشــتهای  شــما را کنت ک

می گــذارد.
 ساالد بخورید تا سکته قلبی نکنید!

خــوردن مقــدار زیــادی از ســبزیجات غنــی از نیترات 
ماننــد کاهــو، اســفناج، چغنــدر و هویــج، خطــر ابتــا 
بــه ســکته و حملــه قلبــی را کاهــش داده در طــول 
هضــم، بــدن شــما نیتــرات را بــه اکســید نیتریــک 
تبدیــل و رگ هــای خونــی را شــل و ریلکــس و بــه 

ــد.  کاهــش فشــار خــون کمــک می کن
 غذایی که باعث حلقه های تیره زیر 

چشم می شوند
خســتگی یکــی از علــل گودگــی  زیــر چشــم 
ــگ  ــت را رن ــتگی پوس ــود. خس ــی ش ــوب م محس
پریــده و باعــث مــی شــود، رگ هــای زیــر چشــم به 
خوبــی مشــاهده شــود. اگــر بیــش از حــد کافئیــن 
مــی نوشــید خســتگی غــدد هورمونــی شــما را 
ــتفاده از  ــی اس ــم غذای ــد. در رژی ــی کن ــک م تحری
ســودا هــم نبایــد باشــد. چــرا کــه آســپارتام موجــود 
ــتگی  ــث خس ــای گازدار باع ــابه ه ــودا و نوش در س

ــی شــود. ــدت م ــی م طوالن

تغذیه

فلفل سیاه؛ ادویه سالمتی 
ــدن  ــامت ب ــرای س ــرای ب ــادی ب ــواص زی ــیاه خ فلفل س
ــک  ــم، زین ــیم، منیزی ــیم، کلس ــن، پتاس دارد و دارای آه
ــواد  ــایر م ــن C و س ــن A، ویتامی ــروم، ویتامی )روی(، ک
مغــذی اســت. بهتریــن زمــان بــرای افــزودن فلفل ســیاه 

ــه غــذا، در اواخــر زمــان پخــت اســت. ب
فلفل ســیاه قابلیــت جــذب مــواد مغــذی مختلــف ماننــد 
افزایــش  بتاکاروتنــرا  ســلنیم،   ،C و   A ویتامین هــای 
ــد و  ــک می کن ــرد کم ــامت ف ــظ س ــه حف ــد و ب می ده
در مبــارزه بــا ســرطان، عفونت هــا و درمــان التهــاب موثــر 
ــری  ــواد موجــود در ســلول ها جلوگی اســت و از خــروج م
نتیجــه   می کاهــد.  روده ای  فعالیت هــای  از  و  می کنــد 
ایــن امــر، افزایــش شــکل فعــال و قابــل اســتفاده  مــواد 

ــدن اســت. مغــذی در ب
فلفل ســیاه بــا تحریــک جوانه هــای چشــایی بــه افزایــش 
ــد و  ــک می کن ــده کم ــک از مع ــید هیدروکلری ــح اس ترش
ــد  ــکاتی مانن ــکین مش ــب تس ــوارش موج ــهیل گ ــا تس ب
می شــود،  یبوســت  و  ســوء هاضمه  نفــخ،  کولیــک، 
همچنیــن به واســطه  خــواص ضدباکتریایــی در درمــان 
بیماری هــای روده ای ناشــی از باکتری هــا نیــز موثــر 

ــت. اس
فلفل ســیاه  می توانــد موجــب افزایــش اشــتها نیــز بشــود 
و در طــب کهــن بــرای درمــان بی اشــتهایی از آن اســتفاده 
مــی شــده اســت، بــرای رفــع بــی اشــتهایی نصــف قاشــق 
چای خــوری فلفل ســیاه را بــا یــک قاشــق غذاخــوری 
ــم  ــور منظ ــان را به ط ــن درم ــد، ای ــوط کنی ــکر زرد مخل ش
ــرات مثبــت آن را در  ــا تاثی ــد ت ــرار بدهی مــورد اســتفاده ق

افزایــش اشــتها مشــاهده کنیــد.
کمــک بــه کاهــش وزن از خــواص فلفل ســیاه اســت.

اگرچــه فلفل ســیاه می توانــد باعــث افزایــش اشــتها شــود، 
ــرای کاهــش وزن  ــد راهــی ب ــن حــال می توان ــی در عی ول
ــه  فلفل ســیاه در شکســتن  ــه  خارجــی دان ــز باشــد. الی نی
ســلول های چربــی موثــر اســت همچنیــن ایــن ادویــه از 

ذخیــره  چربــی در بــدن جلوگیــری مــی کنــد.
از فلفل ســیاه به همــراه نمــک مــی توانیــد بــه دلیــل 
ــه و  ــات لث ــش التهاب ــرای کاه ــی ب ــد التهاب ــت ض خاصی
درمــان مشــکاتی ماننــد بــوی بــد دهــان و خونریــزی لثــه 

ــد. اســتفاده کنی
فلفل ســیاه یــک داروی ضدنفــخ اســت و موجــب کاهــش 
گازهــای معــده می شــود و بــه جلوگیــری از تشــکیل آنهــا 

ــد. کمــک می کن
ــی  ــاب و ضدآرتریت ــت ضدالته ــر خاصی فلفل ســیاه به خاط
خــود در درمــان التهــاب مفاصــل مفیــد اســت و بــه گردش 
ــای  ــد از درده ــه می توان ــد و درنتیج ــک می کن ــون کم خ
مفصلــی ناشــی از گــردش خــون ضعیــف، جلوگیــری کند.

ــا  ــارزه ب ــا خــواص آنتی اکســیدانی اش در مب فلفل ســیاه ب
ــینه  ــزرگ و سرطان س ــرطان روده ب ــا س ــرطان مخصوص س
مفیــد اســت همچنیــن از بــدن در برابــر فشــار خــون 
ــی محافظــت  ــی و عروق ــای قلب ــت و بیماری ه ــاال، دیاب ب
ســروتونین  تولیــد  افزایــش  بــا  می کند.فلفل ســیاه 
عمــل  طبیعــی  ضدافســردگی  داروی  یــک  همچــون 
می کنــد، بنابرایــن بــرای بهبــود عملکــرد شــناختی مغــز و 

حــال روحی تــان، فلفل ســیاه مصــرف کنیــد.

زیبایی

 نکاتی برای داشتن 
موهای سالم و پرپشت

مــن از تعریــف و تمجدیــد دیگــران دربــاره 
ــن خاطــر  ــه ای ــه ب ــرم. ن ــذت مــی ب ــم ل موهای
کــه بگویــم بهتریــن موهــا را دارم بلکــه بــه 
ــاب ســخت  ــف هــا را بازت ــه تعری ــل ک ــن دلی ای
کوشــی هایــم در نگهــداری از موهــا مــی دانــم. 
ــگ  ــم را رن ــه موهای ــت ریش ــه هیچوق اول اینک
نکــردم. دوم اینکــه بــا پوســت ســرم مثــل 
ــوب  ــم و از مرط ــی کن ــار م ــم رفت ــت بدن پوس
ــرم کننــده اســتفاده مــی کنــم و… .  کننــده و ن
همانطــور کــه بــرای پوســت صورتتــان هیچوقــت 
ــی  ــم نم ــده را از قل ــوب کنن ــاب و مرط ضدآفت
ــور  ــد همینط ــم بای ــا ه ــورد موه ــد در م اندازی

ــید. باش
 بالش ساتن استفاده کنید

پارچــه هــای نخــی رطوبــت مــو و پوســت را بــه 
ــد. پــس بهتــر اســت کــه  خــود جــذب مــی کن
ــش اســتفاده  ــرای بال ــای ســاتن ب از پارچــه ه
کنیــد زیــرا خنــک تــر هســتند. بنابرایــن اصــا 
عــرق نمــی کنیــد و موهایتــان ژولیــده و خشــک 

نمــی شــوند.
 موها را همیشه شامپو نزنید

اتفاقــی کــه بــا شــامپو زدن روزانــه بــرای موهــا 
ــد ایــن اســت کــه کــف ســر بیــش از  مــی افت
حــد روغــن تولیــد کــرده و موهــا را چــرب مــی 
ــویید. و  ــاره آن را بش ــد دوب ــن بای ــد. بنابرای کن
همینطــور ایــن چرخــه ادامــه پیــدا مــی کنــد و 
موهــا خشــک مــی شــوند. پیشــنهاد مــن ایــن 
ــامپو  ــا را ش ــان موه ــک روز درمی ــه ی ــت ک اس
ــد  ــی زنی ــامپو نم ــه ش ــی ک ــد. در روزهای بزنی
کــف ســرتان را وقتــی کــه خیــس اســت مثــل 
مواقعــی کــه شــامپو مــی زنیــد ماســاژ بدهیــد. 
ــا  ــی ه ــدن چرب ــته ش ــرای شس ــن کار ب همی

ــی اســت. کاف
 نرم کننده را از قلم نیندازید

حتــی مواقعــی کــه موهــا را شــامپو نمــی زنیــد 
هــم از نــرم کننــده اســتفاده کنیــد. بیشــتر خانــم 
هــا نــرم کننــده مــو را بــه خاطــر اینکــه موهــا را 
ســبک مــی کنــد دوســت ندارنــد. در واقــع نــرم 
ــد.  ــز دارن ــت رســانی نی ــده هــا نقــش رطوب کنن
ــد  ــا بزنی ــط موه ــد از وس ــتفاده بای ــگام اس هن
ــپس  ــد س ــه بمان ــد دقیق ــرای چن ــد ب و بگذاری

بشــویید.
 روغن آجیل مصرف کنید

ــن  ــه روغ ــادی ب ــاد زی ــخصه اعتق ــه ش ــن ب م
هــای طبیعــی دارم. بــه خصــوص روغــن آجیــل 
ــادام بــه  زیــرا ملکــول هــای روغــن نارگیــل و ب
ــه  ــی ک ــد. در حال ــی کنن ــوذ م ــا نف ــل موه داخ
روغــن دیگــر مثــل روغــن آرگــون، ســیلیکون و 
ــل  ــره روی موهــا مــی نشــیند. روغــن نارگی غی
هــم درســت مثــل شــیره نارگیــل بــه پوســت و 

مــو نفــوذ مــی کننــد. 

خانواده
 جمله هایی که هرگز 

نباید به کودک بگویید
ــا را  ــاوت ه ــالگی تف ــت س ــن هف ــودک در س ک
درک و تحــت تاثیــر آنهــا قــرار مــی گیــرد و دیگــر 
ــه  ــد ب ــوان او را متقاع ــی ت ــازی نم ــه وســیله ب ب
انجــام رفتــار درســت کــرد از ایــن رو بایــد در ایــن 

ســن کــودک را بــا مفهــوم قانــون آشــنا کــرد.
ناهیــد ازغنــدی روانشــناس کــودک اظهــار کــرد: 
و  نکــردن  حــرف گــوش  از  والدیــن  بیشــتر 
ــر انجــام خواســته  لجبــازی کــودک خــود در براب
ــه  ــد توج ــتنداما بای ــد هس ــه من ــان گل ــای ش ه
رفتارهــای صحیــح  آمــوزش  باشــند  داشــته 
ــه دوران پیــش از  ــا مختــص ب ــدان تنه ــه فرزن ب

ــت. ــه نیس مدرس
وی بــا بیــان اینکــه هنگامــی کــه کــودک 7 
ــه ســن مدرســه رســید، درواقــع  ســاله شــد و ب
بــزرگ تــر شــده و روابــط اجتماعــی وســیع تــری 
پیــدا خواهــد کرد،ادامــه داد: او در ایــن ســن در 
رفتــار دوســتان و همســاالنش دقیــق تــر شــده و 
تفــاوت هــا را درک و تحــت تاثیــر آنهــا قــرار مــی 
گیــرد و دیگــر بــه وســیله بــازی نمــی تــوان او را 
ــه انجــام رفتــار درســت کــرد بلکــه در  متقاعــد ب
ــوم  ــا مفه ــودک را ب ــا ک ــت ت ــن الزم اس ــن س ای

قانــون آشــنا کــرد.
ــع  ــرط وض ــن ش ــت: اولی ــناس گف ــن روانش ای
ــد در  ــز بای ــودکان نی ــه ک ــت ک ــن اس ــون ای قان
تعییــن مقــررات و محدودیــت هــا حــق صحبــت 
ــان داده  ــه آن ــی ب ــد فرصت ــند و بای ــته باش داش
ــا فکــر و احســاس خــود را بازگــو کننــد،  شــود ت
ــز  ــا شــش ســاله نی ــج ت ــک کــودک پن ــی ی حت
ــک  ــع ی ــت و در وض ــما صحب ــا ش ــد ب ــی  توان م
قانــون منصفانــه، کمــک کنــد، امــا شــنیدن 
ــه  ــه ب ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــش ب ــرف  های ح
ــته   ــه و از خواس ــخنش را پذیرفت ــم، س ــور حت ط

ــد. ــاه بیایی ــود کوت ــای خ ه
ــان اینکــه برخــی از محدودیــت  هــا را  ــا بی وی ب
ــی  ــع و برخ ــودک وض ــک ک ــه کم ــد ب ــی  توانی م
محدودیــت هــای دیگــر را خودتــان مقــرر کنیــد، 
اضافــه کــرد: بایــد توجــه داشــته باشــید کــه در 
مقابــل مقاومــت او در پذیرفتــن و انجــام قوانیــن 
وضــع شــده در منــزل، نبایــد بــا خشــونت بــا او 

برخــورد کنیــد.
وی تصریــح کــرد: محدودیت هــا را بــه طــور 
بــه  را  منظورتــان  و  مشــخص کــرده  کامــل 
روشــنی بیــان و راهنمایــی  هــای الزم را بــه 
ــه  ــد ب ــودکان بای ــرا ک ــد، زی ــو کنی ــودک بازگ ک
ــی  ــه انتظار ات ــا چ ــه از آنه ــد ک ــق بدانن ــور دقی ط
ــد، همچنیــن از گفتــن عبارت هــای گنــگ و  داری

نامشــخص خــودداری کنیــد.
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دکتــر غامرضــا حاجتــی رئیــس هیئــت مدیــره 
ــه جــام جــم گفــت: یکــی از  انجمــن آلزایمــر ب
شــایع تریــن بیمــاری هــای اختــاالت عصبــی 
بــه  اســت،  عقــل«  »زوال  یــا  »دمانــس« 
ــت  ــدی اس ــک فراین ــس ی ــر دمان ــی دیگ عبارت
ــده مغــز  ــب پیــش رون کــه مشــخصه آن تخری
و شــناخت در یــک زمینــه از ســطح هوشــیاری 

ــت. ــال اس نرم
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــص ب ــک متخص ــن پزش ای
ــت  ــس اهمی ــاری دمان ــناخت در بیم ــه ش مقول
ــه ای از  ــع مجموع ــناخت در واق ــت: ش دارد گف
چنــد تــا فراینــد اســت، مهــم تریــن موضوعاتــی 
ــد  ــر قــرار مــی گیرن کــه در شــناخت تحــت تاثی
عبارتنــد از حافظــه، فراینــد زبــان، موقعیــت 
ــش  ــن فــردی، کُن ــط بی ســنجی، قضــاوت، رواب
ــی  ــام م ــره انج ــورت روزم ــه بص ــی ک ها)اعمال
شــوند( و فراینــد حــل مســئله . ایــن هــا عواملی 
هســتند کــه باعــث مــی شــود انســان فعالیــت 
هــای روزمــره زندگــی را انجــام دهــد و بــه طــور 
ــه  ــت ک ــای شناختی س ــور ه ــن فاکت ــا ای کل ب

ــوان عملکــرد مناســب مغــزی داشــت. مــی ت
 آلزایمر شایع ترین علت دمانس 

است
ایــن  عقــل  زوال  در  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ــد چــرا  ــه تدریــج از بیــن مــی رون ــد هــا ب فراین
 کــه ســلول هــای مغــزی بــه دلیلــی نابــود 

مــی شــود، حــال آلزایمــر 60 درصــد علــل 
دمانــس را شــامل مــی شــود، ویژگــی مشــخصه 
ــز  ــای مغ ــلول ه ــه س ــت ک ــن اس ــر ای آلزایم
ــد و  ــن مــی رون دســته دســته و تدریجــی از بی
ــز  ــدام قســمت از مغ ــه ک ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
ــا آن  ــب شــود عملکــرد هــای متناســب ب تخری
ــال  ــرای مث ــی رود ب ــت م ــز از دس ــمت نی قس
ــه  ــوط ب ــش مرب ــا بخ ــس ه ــی از دمان در برخ
ــته از  ــن دس ــه ای ــی رود ک ــت م ــه از دس حافظ
ــا کاهــش حافظــه شــکایت  بیمــاران در رابطــه ب
مــی کننــد و یــا برخــی دیگــر در قســمتی از مغــز 
ــال  ــار اخت ــت دچ ــار هس ــه رفت ــوط ب ــه مرب ک
شــده و در بررســی هــای متخصصیــن مشــخص 
مــی شــود کــه بیمــار مبتــا بــه دمانــس شــده 

ــر. ــا خی اســت ی
بــه گفتــه حاجتــی، تشــخیص قطعــی دمانــس 
یــا زوال عقــل در زمــان حیــات ممکــن نیســت 
ــورت  ــد ص ــز بای ــا روی مغ ــی ه ــه بررس ــرا ک چ
ــب  ــر حس ــاری ب ــخیص بیم ــا تش ــرد و تنه گی
معاینــات بالینــی و تســت هــای کمکــی اســت.

 اولین اقدام در مواجه با بیمار 
آلزایمری

ــد:  ــر ش ــاب و روان متذک ــص اعص ــن متخص ای
اولیــن اقــدام بــرای یــک بیمــار مبتــا بــه 
دمانــس یافتــن علــت پیدایــش بیمــاری اســت. 
در 15درصــد مــوارد بیمــاری کــه تشــخیص 

دمانــس داده مــی شــود علتــش برگشــت 
نیــز وجــود دارد.  راه درمــان  پذیــر اســت و 
چنــد بیمــاری مهــم وجــود دارد کــه مــی توانــد 
ــه  ــه البت ــرد شــود ک ــس در ف ــروز دمان ــث ب باع
در صــورت تشــخیص قابــل درمــان اســت. کــم 
ــود  ــن ب 12، کمب ــود ویتامی ــد، کمب کاری تیروئی
ــورت  ــه در ص ــت ک ــیدفولیک و... از عواملیس اس
ــس  ــش دمان ــث پیدای ــروز ممکــن اســت باع ب
شــود امــا ناگفتــه نمانــد کــه قابــل درمــان نیــز 

ــت. هس
 نشانه های هشدار دهنده

ــن  ــم هشــداردنده ای ــا عائ ــه ب ــی در رابط حاجت
بیمــاری خاطرنشــان کــرد: در بحــث آلزایمــر 3 
دســته عائــم وجــود دارد. تخریــب حافظــه یکی 
ــن عامــت هاســت امــا در برخــی  از شــایع تری
افــراد ممکــن اســت اولیــن نشــانه نباشــد. 
ــی  ــه بالین ــع از معاین ــس درواق تشــخیص دمان
ــتان  ــواده و دوس ــه از خان ــی ک ــار و اطاعات بیم
وی در اختیــار پزشــک قــرار مــی دهنــد ممکــن 
ــد مــدت در نظــر  اســت. در آلزایمــر حافظــه بلن
گرفتــه نمــی شــود و تنهــا شــکایت حافظــه برای 
ــرد  ــر ف ــر اگ ــاده ت ــی س ــه عبارت ــت ب ــر اس اخی
ــاک  ــاورد خطرن ــر نی ــه خاط ــر را ب ــع اخی وقای

اســت.
وی در خصــوص دســته دوم نشــانه هــا گفــت: 
تغییــرات روانشــناختی و رفتــاری در دســته دوم 

ــد. شــخصیت، توهمــات،  ــه ان ــرار گرفت ــم ق عائ
شــناختی،  تغییــرات  افســردگی،  هذیان هــا، 
تغییــر در تکلــم و... ازجملــه نشــانه هــای روانــی 
و عصبــی هســتند. گــروه ســوم کــه عائــم 
عملکــردی هســتند بدیــن معناســت کــه بیمــار 
ــز  ــود عاج ــه خ ــای روزان ــام کاره ــر از انج دیگ
اســت. هرچــه ســطح بیمــاری فــرد بــاال تــر مــی 
رود تخریــب حافظــه او نیــز بیشــتر مــی شــود.

ــاالی  ــت ب ــوم جمعی ــت: در عم ــار داش وی اظه
ــه  ــا ب ــراد مبت ــد از اف ــدود 5 درص ــال ح 65 س
دمانــس هســتند هرچــه ســن بــاال مــی رود آمار 
هــا افزایــش پیــدا مــی کنــد در واقــع ســن عامل 
اصلــی و خطــری در پیدایــش دمانــس اســت. 
ــه ای  ــه گون ــا ب ــه م ــش ســن جامع ــد افزای رون
ــران  ــک بح ــا ی ــده ب ــه آین ــه در 2 ده ــت ک اس
ــد.  ــم ش ــه خواهی ــه مواج ــن رابط ــدی در ای ج
بــر اســاس تخمین هــا حــدود 600 تــا 700 هــزار 
بیمــاری مبتــا بــه آلزایمــر در کشــور وجــود دارد.

رئیــس هیئــت مدیــره انجمــن آلزایمــر تشــریح 
ــر  ــس، آلزایم ــه دمان ــن عارض ــایع تری ــرد: ش ک
ــی  ــس عروق ــان دمان ــن می ــا در ای ــت. ام اس
کــه بــر اســاس ســکته هــای مغــزی و گرفتگــی 
هــای رگ هــای مغــزی ایجــاد مــی شــود در رده 
دومیــن عارضــه دمانــس قــرار دارد و بیــن 15 تــا 
30 درصــد کل دمانــس ها را این دســته تشــکیل 
مــی دهــد، و امــا ســومین حالــت شــایع مربــوط 

بــه ترکیــب ایــن دونــوع بــا یکدیگــر اســت.
 ایدز، پارکینسون و... فاکتور های 

خطر در پیدایش دمانس
حاجتــی افــزود: البتــه عوامــل دیگــری در بــروز 
دمانــس نیــز دخیــل اســت امــا درصــد کمــی را 
ــه  ــد ضرب ــد همانن ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ب
بــه ســر، مصــرف الــکل، بیمــاری هــای حرکتــی 
)ماننــد پارکینســون( و برخی از عفونــت ها)مانند 
ــرای  ــور خطــری ب ــد فاکت ــی توانن ــز م ــدز( نی ای
ابتــا بــه دمانــس باشــند. ناگفتــه نمانــد، برخــی 
از ســموم هــم در پیدایــش ایــن عارضه بــی تاثیر 
نیســت هماننــد ســمومی کــه در صنعــت وجــود 
دارد.ایــن متخصــص اعصــاب و روان در رابطــه بــا 
پیشــگیری از بیمــاری آلزایمــر یــادآور شــد: افراد 
ــد  ــود بای ــی خ ــم زندگ ــارم و پنج ــه چه در ده
اقدامــات پیشــگیرانه را رعایــت کننــد، مغــز بایــد 
در چندیــن حــوزه بــه کار گرفتــه شــود، 90 درصــد 
ــرادی  ــت، اف ــکار اس ــی بی ــول زندگ ــز در ط مغ
ــا تســت  ــد و ی ــاد مــی گیرن ــد ی ــان جدی کــه زب
هــای هــوش را انجــام مــی دهنــد مغــز را درگیــر 
فعــل و انفعــاالت مناســب مــی کننــد و ذخایــر 

مغزیشــان بــاال مــی رود و بــه عبارتی افــرادی در 
حــوزه کامــی و نوشــتاری فعالیــت باالیــی دارند 
ــاری  ــن دســته از بیم ــوارض ای ــر دچــار ع و کمت

هــا مــی شــوند.
 گول تبلیغات درمان آلزایمر را 

نخورید!
ــل  ــر ح ــن آلزایم ــره انجم ــت مدی ــس هیئ رئی
جــداول ســودوکو و انجــام تســت هــای هــوش 
را مناســب دانســت و اظهــار کــرد: ایــن دســته از 
اقدامــات ورزش هــای مغــزی اســت امــا در کنار 
ــام  ــز انج ــمانی را نی ــای جس ــد ورزش ه آن بای
داد عــاوه بــر آن نیــز بایــد تغذیــه مناســب را در 
برنامــه غذایــی خــود بگنجانیــم. تغذیــه مناســب 
بایــد روزانــه یــک بشــقاب میــوه و یــک بشــقاب 

ســبزیجات را شــامل شــود.

حاجتــی در رابطــه بــا داروهــای موجــود در 
ــن  ــه در ای ــراط گرایان عطــاری هــا و تبلیغــات اف
خصــوص بــه جــام جــم آنایــن گفــت: امــروزه 
متاســفانه تبلیغــات افراطــی در این زمینه بســیار 
زیــاد شــده و الزم بــه ذکــر اســت تاکنــون دارویی 
بــرای درمــان آلزایمــر وجــود نــدارد و تمامــی این 
تبلیغــات تنهــا نقــش تجــاری داشــته و بــه هیچ 
عنــوان منشــا علمــی نــدارد. افــراد گــول تبلیغات 
را نخورنــد چــرا کــه یقینــا ایــن داروهــا معجــزه 
نمــی کننــد، امــا در دنیــا یکســری تحقیقــات در 
حــال انجــام اســت تــا واکســنی را در خصــوص 
ــال  ــد و در س ــداع کنن ــر اب ــگیری از آلزایم پیش
ــرفته و  ــای پیش ــان ه ــر درم ــده منتظ ــای آین ه
تحولــی بــزرگ در بیمــاری آلزایمــر خواهیــم بود.
ــان  ــا زن ــه آی ــش ک ــن پرس ــا ای ــخ ب وی در پاس
ــردان  ــا م ــوند ی ــی ش ــر م ــار آلزایم ــتر دچ بیش
گفــت: آلزایمــر در زنــان دو برابــر مــردان اســت، 
امــا دمانــس عروقــی در مــردان شــایع تــر بــوده، 
در خصــوص علــت یابــی ایــن قضیــه متاســفانه 
ــیده  ــت نرس ــه ثب ــخصی ب ــات مش ــوز اطاع هن

اســت.

،،
 بنابــر آمــار انجمن آلزایمر ایــران، هر 3 ثانیه 
یــک نفــر بــه آلزایمــر مبتــا مــی شــود. هــر 
ســاله در این روز افراد مبتا به این بیماری، 
مراقبیــن و انجمــن هــا در سراســر دنیــا، روز 
جهانــی بیمــاری آلزایمــر را گرامــی مــی دارند.

گول تبلیغات درمان آلزایمر را نخورید
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برگزاری طرح بصیرت عاشورایی در 

۳۴۰ بقعه متبرکه استان اصفهان
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقــاف و 
ــرح  ــزاری ط ــان از برگ ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ام
ــا الشــهادۀ«  ــا شــعار »ِکراَمُتن بصیــرت عاشــورایی ب
در بیــش از ۳۰ بقعــه متبرکــه اســتان اصفهــان 

ــرداد. خب
حجت االســام و المســلمین حســن امیــری، معــاون 
فرهنگــی و اجتماعــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان اظهارکــرد: همزمــان بــا فــرا رســیدن 
ــورایی  ــرت عاش ــرح بصی ــرارگاه ط ــرم، ق ــاه مح م
مختلــف  دســتگاه های  نماینــدگان  حضــور   بــا 
فرهنگــی و مذهبــی اســتان تشــکیل شــده اســت.

ــطح  ــزاده س ــه در ۷۱۳ امام ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــزار  ــرم برگ ــاه مح ــزاداری م ــای ع ــتان برنامه ه اس
ــا  ــورایی ب ــرت عاش ــرح بصی ــزود: ط ــود، اف می ش
ــا شــهادت  ــت م ــا الشــهادۀ« )کرام شــعار »ِکراَمُتن
اســت( در جــوار ۳۰۰ بقعــه متبرکــه اســتان اصفهــان 

برگــزار می شــود. 
وی بیــان کــرد: تجمــع بــزرگ »لبیــک یــا حســین «، 
احلــی مــن العســل )همایــش نوجوانان حســینی (، 
همایــش شــیرخوارگان حســینی ، برگــزاری همایش 
ــام  ــزاداری ام ــم ع ــی مراس ــی ، برپای ــروان زینب ره
نهضــت  همایــش  اجــرای  سجاد علیه الســام، 
ــزت،  ــور ع ــوی و منش ــای عل ــا خطبه ه ــداری ب بی
تجمــع »لبیــک یــا رســول هللا« از جملــه مهم تریــن 

ــت.  ــورایی اس ــرت عاش ــرح بصی ــای ط برنامه ه

راهپیمایی احیای »امربه  معروف 
و نهی ازمنکر« در یزد برگزار شد

ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــر س ــین دبی  جانش
از منکــر اســتان یــزد گفــت: نمازگــزاران یــزدی 
همزمــان بــا سراســر کشــور در تجدیــد میثــاق 
ــروف  ــه مع ــر ب ــزرگ آم ــین )ع( ب ــام حس ــا ام ب
و در حمایــت از فراگیــر شــدن ایــن دو فریضــه، 

راهپیمایــی کردنــد. 
ســیدعلی محمــد حســینیان، جانشــین دبیــر ســتاد 
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان یــزد 
گفــت: مــردم دارالعبــاده در تمامــی شهرســتان هــا 
ــا  ــاق ب ــد میث ــا سراســر کشــور در تجدی ــان ب همزم
ــروف و در  ــه مع ــر ب ــزرگ آم ــین )ع( ب ــام حس ام
ــه در روز  ــن دو فریض ــدن ای ــر ش ــت از فراگی حمای

ــد. ــی کردن ــه راهپیمای جمع
حســینیان افــزود: ایــن برنامــه همچــون ســال 
ــداری هــا، نیــروی  ــا هماهنگــی فرمان هــای قبــل ب
انتظامــی و ســتادهای نمــاز جمعــه و شــورای 

ــد. ــا ش ــامی برپ ــات اس ــی تبلیغ هماهنگ
ــی  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــتاد ام ــر س ــین دبی جانش
ــی  ــم زمان ــل ه ــه دلی ــت: ب ــتان یزدگف ــر اس از منک
هفتــه دفــاع مقــدس بــا آغــاز مــاه محــرم برنامــه 
هــای روز جمعــه بــا همــکاری ســپاه پاســداران و بــا 

ــود. ــیجیان ب ــداران و بس ــور پاس حض

ان الحســین مصبــاح الهــدی و ســفینه  کیمیای وطن

النجــاه مــاه محــرم مــاه حــزن و انــدوه آل هللا و مــاه ماندگاری 
ــرای  ــرم ب ــاالنه مح ــای س ــت عزاداری ه ــیع اس ــام و تش اس
ــن  ــوان پرنفوذتری ــته به عن ــین)ع( توانس ــام حس ــب ام مصائ
رســانه تاریــخ بشــریت ایفــای نقــش کنــد و علی رغــم 
نقشــه ها و اقدامــات شــوم دشــمنان نــام و یــاد امــام حســین 
ــخ  ــه تاری ــرای همیش ــش را ب ــا وفای ــاران ب ــام و ی علیه الس

زنده و پاینده و پویا و تأثیرگذار نگه دارد.
ــان های  ــت و انس ــه آزادی و حری ــان های پاکباخت ــق انس عش
خداجــو و پــاک سرشــت بــه امــام حســین )ع( مــرز 
نمی شناســد چنانچــه دیده ایــم و شــنیده ایم و می بینیــم 
ــادی هســتند  ــف کســان زی ــان مختل ــه از ادی و می شــنویم ک
ــزاداران  ــای ع ــاک پ ــا خ ــد و ی ــذر می دهن ــرم ن ــه در مح ک

حســین را ســورمه چشــم می کننــد و خــود را در مســیر 
ــد  ــب کنن ــره ای نصی ــا حــض و به ــد ت ــرار می دهن ــزاداران ق ع
ــه امــام حســین علیه الســام حــد و  آری، عاقــه و محبــت ب
ــی نمی شناســد  ــرز جغرافیای ــاد و حــد و م ــن و اعتق ــرز دی م
ــم  ــار عال ــه و کن ــا و گوش ــه دنی ــرم در هم ــاه مح ــروز در م ام
پرچــم عــزای حســین برافراشــته اســت و همــه دنیــا حســین 
ــم  ــر تعظی ــرش س ــند و در براب ــت کارش را می شناس و عظم
ــال ۶۱ هـــ.ق  ــن روز در س ــهور در ای ــر مش ــرو می آورند.بناب ف
آقــا وموالیمــان حضــرت اباعبــدهللا الحســین ســید الشــهداء 
علیــه الســام بــا اهــل بیــت و اصحابشــان وارد کربــای معلی 

شــدند.
در آنجــا اســب حضــرت حرکــت نکــرد. امــام پرســیدند: 
نــام ایــن زمیــن چیســت؟گفتند:”غاضریه“نام دیگــرش را 

ــرات“ اســم دیگــری هــم دارد؟  پرســیدند گفتند:”شــاطئ الف
گفتند:”کربا“هــم مــی گوینــد. در ایــن هنــگام حضــرت 
ــم  ــد و فرمودند:”الله ــدیدی نمودن ــه ش ــیدند و گری ــی کش آه
انــی أعــوذ بــک مــن الکــرب و الباء.“بــه خــدا قســم زمیــن 
ــا را  ــردان م ــا م ــم اینج ــدا قس ــت.به خ ــن اس ــا همی کرب
ــه  ــارا ب ــودکان م ــان و ک ــا زن ــم اینج ــدا قس ــند! بخ می کش
اســیری می برند!بخــدا قســم اینجــا پــرده حرمــت مــا دریــده 
می شــود. ای جــوان مــردان ، فــرود آییــد کــه محــل قبرهــای 

ــت….  ــا اینجاس م
 نینوا ) و كربال( 

ــرت را در  ــت حض ــتور یاف ــّر دس ــه ح ــت ك ــی اس ــوا جای نین
ــام  ــرود آورد. ام ــی دژ و قلعــه ف ــف و ب ــی آب و عل ــی ب بیابان
بــرای اقامــت در محــل مناســب تــری، بــه حركــت خــود ادامه 
داد تــا بــه ســرزمینی رســید. اســم آنجــا را ســوال فرمــود؛ تــا 
نــام كربــا را شــنید، پــس گریســت و فرمــود: پیــاده شــوید، 
اینجــا محــل ریختــن خــون مــا و محل قبــور ماســت، و همین 
جــا قبــور مــا زیــارت خواهــد شــد، و جــدم رســول خــدا چنین 

وعــده داد .
ــرای حضــرت  ــاد نامــه ای بدیــن مضمــون ب ــن زی عبیــدهللا ب
نوشــت: خبــر ورود تــو بــه كربــا رســید. مــن از جانــب یزیــد 
بــن معاویــه مأمــورم ســر بــر بالیــن ننهــم تــا تــو را بكشــم و یا 
بــه حكــم مــن و حكــم یزیــد بــن معاویــه بــاز آیــی! والســام. 
ــت!  ــی نیس ــه را جواب ــن نام ــود: ای ــام( فرم ــه الس امام)علی

زیــرا بــر عبیــدهللا عــذاب الهــی الزم و ثابــت اســت. 
ــاد را  ــن زی ــه اب ــون نام ــام( چ ــه الس ــین )علی ــام حس ام

خوانــد، فرمــود: 
ــق؛  ــُوِق ِبَســَخِط الخالِ ــوٌم اشــَتَروا َمرضــاِت الَمخل ــَح َق »ال َافَل
رســتگار نشــوند آن گروهــی كــه خشــنودی مــردم را بــا غضــب 
ــدا  ــب خ ــر غض ــردم را ب ــنودی م ــد. )خش ــروردگار خریدن پ

مقــدم داشــتند( 
تعــداد نظامیانــی كــه لبــاس و ســاح جنگــی و حقــوق 
ــام  ــگ ام ــه جن ــه و ب ــه گرفت ــی امی ــب بن ــت غاص از حكوم
ــزار  ــر ۳۰ ه ــغ ب ــد را، بال ــده بودن ــام( آم ــین )علیه الس حس

ــد. ــته ان ــو نوش جنگج

روز دوّم ماه محرّم الحرام:

ورود امام حسین علیه السالم به کربال

هرســاله بــا نزدیــک شــدن بــه ایــام محــرم 
مــردم نقــاط مختلــف ایــران از جملــه یــزد 
ــتقبال  ــه اس ــی ب ــوم خاص ــا آداب و رس ب

محــرم مــی رونــد.
در اســتان یــزد شــور حســینی در مــردم بــه 
ویــژه جوانــان و نوجوانــان بــا ســیاه پــوش 
کــردن هــر کــوی و بــرزن، برافراشــتن 
پرچم هــا و بیــرق ســیاه بــه یــاد مظلومیــت 
ــا  ــش در کوچــه ه ــام حســین و خاندان ام
وخیابــان از روزهــای قبــل محــرم نمایــان و 

شــهر بــه اســتقبال محــرم مــی رود.
ــی، ســخنرانی،  ــای روضــه خوان مراســم ه
دســته هــای ســینه زنــی و زنجیرزنــی 
یــزد از شــهرت خاصــی برخوردارنــد و از 
تــوان  مــی  یــزد  معــروف  هیات هــای 
ــاغ  ــاغ، ب ــف ب ــادان، علقمــه، خل ــات فه هی
ــه  ــدم، بعثــت، خرمشــاه، گنبدســبز، پنب گن

کاران و مســجدجامع را نــام بــرد.
 نخل برداری

نخــل بــرداری از مهمتریــن آداب عــزاداری 
در اســتان یــزد مــی باشــد کــه اوج و شــکوه 
عــزاداری مــردم ایــن خطــه کویــری اســت

ایــن نخــل معمــوال از جنــس چــوب اســت 
ویژگیهــای  از  بــرداری  نخــل  مراســم  و 
ــزاداری در  ــرم و ع ــرد مح ــه ف ــر ب منحص

ــت.  ــزد اس ی
بــه  را  )نخــل(  تابوتــی  شــبه  یزدی هــا 
تابوتــی  دوش مــی کشــند کــه یــادآور 

اســت کــه پیکــر امــام حســین )ع( در آن 
ــگی اش  ــزار همیش ــه م ــگ ب ــدان جن از می
ــن  ــوت در بی ــن تاب ــل ای ــل شــد؛ حم منتق
ــای  ــرم از کاره ــف مح ــم های مختل مراس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــی ب ــی و اساس اصل

نخلهــا در دیگــر ایــام ســال بــدون تزئییــن 
در کنــار حســینه هــا، تکایــا و میادیــن 
ــق  ــنبل عش ــد و س ــرار دارن ــهر ق ــزرگ ش ب
ــه امــام حســین)ع(  و ارادت مــردم یــزد ب
ــه  ــد و مــردم نســبت ب ــه شــمار مــی رون ب
آن احتــرام وارادت خاصــی قائــل هســتند.

نخــل هــای میــدان بعثــت، امیــر چخمــاق 
نخــل  از جملــه  تفــت  امــام  میــدان  و 
هــای معــروف یــزد هســتند و مراســم 
ــدان  ــورای می ــر روز عاش ــرداری عص نخل ب
ــورا  ــروب روز عاش ــا غ ــه ت ــت ک ــام تف ام

خاصــی  وجــال  شــکوه  از  دارد  ادامــه 
برخــوردار اســت.

ــاق و  ــدان امیرچقم ــای می ــل ه ــه نخ البت
بعثــت یــزد در چندســال گذشــته بــه دلیــل 
ــه  ــی ب ــای احتمال ــیب ه ــری از آس جلوگی
ــی  ــی و مذهب ــنگ تاریخ ــار گرانس ــن آث ای

برداشــته نشــده اســت.
ــل  ــور خی ــا حض ــرداری ب ــل ب ــم نخ مراس
عظیــم عــزاداران حســینی انجــام مــی 
در  خــاص  نیــت  بــا  هرکــس  و  شــود 
ــت  ــد، اقلی ــی کن ــرکت م ــم ش ــن مراس ای
ــزد  ــتیان ی ــژه زرتش ــه وی ــی ب ــای مذهب ه
نیــز مراســم عــزاداری امــام حســین و 
ــه  ــته وب ــاره نشس ــه نظ ــرداری را ب ــل ب نخ
مظلومیــت حســین و خانــدان او اشــک 

ــد. ــی ریزن م
 مراسم روضه خوانی

ــزد از  ــی در ی ــه خوان ــای روض ــم ه مراس
ــا پاســی از شــب در  ــح ت ــاز صب ــد از نم بع
برخــی  و  و مســاجد  تکایــا  حســنیه ها، 
منــازل و اماکــن موقوفــه بــا شــور و شــکوه 

ــود. ــی ش ــزار م ــی برگ خاص
عــزاداری را از حســینیه خــود شــروع کــرده 
و بــه همــراه دســته و شــبیه هــای خــود بــه 
ســمت میــدان امیــر چخمــاق روانــه شــده؛ 
در آنجــا نخــل را بوســیده بــه دور کلــک آن 
ــکوه و  ــزاداری باش ــس از ع ــده و پ چرخی

نمایشــی بــاز مــی گشــته اســت.

ــت  ــن هیئ ــاغ از معروفتری ــأت پشــت ب هی
هاســت.در یــزد نیــز ماننــد بســیاری از 
ــزاداری در  ــای ع ــور، هیئت ه ــهرهای کش ش
قالــب هیئــت ســینه زنی و زنجیــر زنــی 

تشــکیل می شــود. 
ــزد  ــتان ی ــای اس ــی از هیئت ه ــت برخ قدم
بــه قرن هــا می رســد کــه آداب و ســنن 
بــه  و حتــی تجهیــزات عــزاداری نســل 
ــه  ــادگار گذاشــته شــده اســت ب ــه ی نســل ب
گونــه ای کــه حفظ و صیانــت از آن ســرلوحه کار 
 دســت اندرکاران هیئت هــای عــزاداری در هــر دوره 

است.
ــه  ــه از محل ــا برگرفت ــیاری از هیئت ه ــام بس ن
و شــهر اســت و جالــب آنکــه در برخــی از 
ــی در آن  ــنی خاص ــروه س ــه گ ــی ک هیئت های

حضــور می یابنــد نامــی در حــد ســنین 
یــاران و فرزنــدان حضــرت ابا عبــدهللا را دارا 
ــی  ــت »عل ــه هیئ ــوان ب ــه می ت ــتند ک هس
ــا  ــه ســنین کــودکان و ی ــوط ب اصغــر« مرب
»قمر بنــی هاشــم« بــرای جوانــان نــام بــرد 
البتــه بدیهــی اســت کــه اختصــاص گــروه 
ســنی خــاص بــه هیئت هــا نمادیــن بــوده 
ــال  ــودک، خردس ــای ک ــام هیئت ه و در تم
نوجــوان، جــوان، میانســال و پیرمــردان 
دوشــادوش هــم بــه عــزاداری می پردازنــد

و  از مجالــس معــروف روضــه خوانــی 
ــی  ــجد مصل ــوان مس ــی ت ــزد م ــم ی قدی
ــه امــام حســینی هــا، مســجد  عتیــق، خان
ــاق و  ــاق خ ــجد بی ــب، مس ــاه طهماس ش

ــرد. ــام ب ــار را ن ــینیه صف حس

آداب و رسوم محرم در یزد

،،
مراســم هــای روضــه خوانــی در یــزد از 
بعــد از نمــاز صبــح تــا پاســی از شــب 
در حســنیه ها، تکایــا و مســاجد و 
برخــی منــازل و اماکــن موقوفــه بــا 
شــور و شــکوه خاصــی برگــزار مــی 

شــود.

گردشگری
آیین های سنتی عزاداری حسینی 

در استان چهارمحال و بختیاری )2(
 مراسم »چاق چاقو« در شهر سامان:

هــای  آییــن  از  یکــی  چاقــو  چــاق  مراســم 
عــزاداری حســینی اســت کــه اصالتــًا مربــوط بــه 
شهرســتان ســامان مــی باشــد و هــم اکنــون در 
این شهرســتان )شــهر ســامان و اکثر روســتاهای 
ــی  ــر( و برخ ــوراب صغی ــل ش ــه مث ــر مجموع زی
نقــاط اســتان چهارمحــال و بختیــاری )مثــل 

ــود. ــی ش ــزار م ــجان( برگ سورش
ــو  ــاق چاق ــم چ ــه مراس ــوط ب ــم مرب ــه مه نکت
ــم  ــیاری از مراس ــاف بس ــه برخ ــت ک ــن اس ای
ــب  ــه شــب )اغل ــو در نیم عاشــورایی، چــاق چاق
ســاعت ۳ نیمــه شــب( و فقــط یــک شــب )در 

ــود. ــی ش ــزار م ــورا( برگ ــب عاش ش
از جمعیــت  بزرگــی  دســته  مراســم  ایــن  در 
ــی  ــژه و آهنگ ــعاری وی ــاص، اش ــکلی خ ــا ش ب
مخصــوص در شــهر ســامان بــه راه افتــاده و 
ــت را  ــوب تخ ــا چ ــنگ ی ــه س ــر دو قطع ــر نف ه
ــم  ــر ه ــاص ب ــی خ ــا نظم ــه و ب ــت گرفت در دس

. بنــد می کو
مــردم شــهر ســامان بویــژه جوانترهــا، هــر ســاله 
ــه هــا،  ــه تکی شــب عاشــورا از ســاعت 9 شــب ب
از ســاعت  و  رفتــه  هــا  و حســینیه  مســاجد 
حــدود 2 بامــداد بــا صــدای نــی، ســنج، طبــل و 
خوانــدن نوحــه ویــژه و صــف بنــدی، بــا کوبیــدن 
چــوب یــا ســنگ هــا بــه هــم و »یــا علــی )ع(« 
گفتــن بــه ســمت هیئــت چــاق چاقــو رفتــه و در 
حالــی کــه جمعیــت آنــان بیشــتر و بیشــتر مــی 
شــود و صــدای ســنگ و چــوب هــا ســکوت 
ــه  ــح، ب ــا اذان صب ــکند، ت ــم می ش ــب را در ه ش
 عــزاداری در خیابان هــا و کوچــه هــای شــهر 

می پردازند. 
زنــان و کــودکان هــم بــر بــام هــا و جلــوی درب 
منــازل جمــع شــده و همــه شــهر مملــو از غمــی 

ســنگین مــی شــود. 
ــد شــهر را  ــی کــه هــوا تاریــک اســت بای ــا زمان ت
ــاز  ــزاری نم ــا برگ ــم ب ــن مراس ــه ای ــد ک دور بزنن
ــان  ــهر پای ــع ش ــجد جام ــح در مس ــت صب جماع
ــزاداری روز  ــرای ع ــود را ب ــردم خ ــد و م ــی یاب م

عاشــورا آمــاده می کننــد.
یکــی از فلســفه هــای اجــرای ایــن برنامــه 
ــام  ــه ام ــت ک ــب عاشوراس ــان ش ــادآوری جری ی
حســین )ع( بیعــت را از یــاران خــود برمــی دارد 
ــا مــی خواهــد کــه هــر کســی کــه نمــی  و از آنه
خواهــد بمانــد بــرود و از فرزنــدان خویــش مــی 
خواهــد کــه دو تکــه ســنگ را بــه هــم بکوبنــد تــا 
ــرک  ــا را ت ــه کرب ــای اســب کســانی ک صــدای پ

ــد. ــت زده نکن ــا را خجال ــد، آنه ــی کنن م

ــون  ــاده ۱4 قان ــه موجــب م ب

ثبــت اســناد و امــاک تحدید 

عمومــی  حــدود  حــدود 

ــع در بخــش  ــر واق ــات زی رقب

ــک  ــی خوروبیابان ۶ حــوزه ثبت

ــای  ــح روزه ــاعت 8 صب از س

تعییــن شــده شــروع وبــه 

ــد ــد آم ــل خواه عم

))۳۳85- اصلــی واقــع در 

شــهر جنــدق فروعــات بشــرح 

ــل (( ذی

2۰۳5 فرعــی– آقــای حســن 

ــش  ــد ش ــد محم آزادی فرزن

ــاب مغــازه  دانــگ یــک ب

ــای محمــد  2۳9۱ فرعــی– آق

حشــمت فرزنــد جعفرقلــی 

بــاب  یــک  دانــگ  شــش 

ــه  خان

2۷۱۰ فرعــی– آقــای ابراهیــم 

و  الــه  روح  فرزنــد  عــارف 

غیــره شــش دانــگ یــک 

ــه  ــاب خان ب

آقــای  فرعــی–   2944

ــد  ــی فرزن ــیدعلی طباطبائ س

ــگ  ــش دان ــن ش سیدمحس

ــور  ــن محص ــه زمی ــک قطع ی

۳۰۱۷ فرعــی– آقــای ابراهیــم 

و  یوســف  فرزنــد  حیــدری 

یــک  دانــگ  غیــره شــش 

ــه  ــاب خان ب

9۶/8/۶

۳۰92 فرعــی– آقــای علــی 

ــد مهــدی  ــی فرزن ــر یغمائ اکب

شــش دانــگ یــک قطعــه 

ــور ــن محص زمی

ــی–  ــی از ۶۰  فرع ۳228 فرع

ــد  ــی فرزن ــه نبیئ ــم صفی خان

ــک  ــگ ی ــش دان ــن ش حس

ــه  ــاب خان ب

آقــای  فرعــی–   ۳229

ــد  ــی فرزن ــیدعلی طباطبائ س

سیدمحســن شــش دانــگ 

ــور   ــن محص ــه زمی ــک قطع ی

ــای رســول  ــی– آق ۳2۳۰ فرع

محمــد  فرزنــد  حشــمت 

بــاب  یــک  دانــگ  شــش 

نیمه ســاز  خانــه 

آقــای  فرعــی–   ۳2۳۱

ــد  ــی فرزن ــیدعلی طباطبائ س

سیدمحســن شــش دانــگ 

ــور  ــن محص ــه زمی ــک قطع ی

بــا بنــای احداثــی 

9۶/8/۷

آقــای  فرعــی–   ۳2۳2

ــد  ــی فرزن ــیدعلی طباطبائ س

سیدمحســن شــش دانــگ 

ــور  ــن محص ــه زمی ــک قطع ی

آقــای  فرعــی–   ۳2۳۳

فرزنــد  حیــدری  علیرضــا 

ــک  ــگ ی ــش دان ــدی ش مه

خانــه   بــاب 

ــید  ــای س ــی– آق ۳2۳۶ فرع

فرزنــد  طباطبائــی  احمــد 

غیــره  و  سیدابوالقاســم  

شــش دانــگ قنــات و مزرعــه 

حســین آبــاد.

 2۳۳4 از  فرعــی   ۳245

ســیدعلی  آقــای  فرعــی– 

فرزنــد  طباطبائــی  محمــد 

ســیدعلی اکبــر شــش دانــگ 

ــور  ــن محص ــه زمی ــک قطع ی

 2۳۳4 از  فرعــی   ۳24۶  

فاطمــه  خانــم  فرعــی– 

شــاهنگیان فرزند سیدهاشــم 

شــش دانــگ یــک قطعــه 

محصــور  زمیــن 

۳24۷ فرعــی از 2۰2۳ فرعی– 

حیــدری  حســین  آقــای 

فرزنــد یوســف شــش دانــگ 

ــه ــاب خان ــک ب ی

9۶/8/8

ــی–  ــی از ۳429 اصل ۱8۱ فرع

ــد  ــی فرزن ــای محمــد عارف آق

ــک  ــگ ی ــش دان ــن ش حس

ــع  ــن محصــور واق ــه زمی قطع

ــر ــتای مص در روس

فرعــی   ۱۳۶ از  فرعــی   ۱82

آقــای  اصلــی–   ۳429 از 

سیدهاشــم طباطبائــی فرزنــد 

یــک  دانــگ  شــش  داراب 

بــاب خانــه واقــع در روســتای 

ــر مص

فرعــی   ۱۳۶ از  فرعــی   ۱8۳

آقــای  اصلــی–   ۳429 از 

ســیدمحمد طباطبائــی فرزنــد 

یــک  دانــگ  شــش  داراب 

بــاب خانــه در روســتای مصــر

9۶/8/9

))۳45۳- اصلــی واقــع در 

شــهر فرخــی فروعــات بشــرح 

ــل (( ذی

ــه  ــم مبارک ــی– خان ۷5۳ فرع

ترابــی فرزنــد حبیــب الــه 

بــاب  یــک  دانــگ  شــش 

خانــه 

۷۶۷ فرعــی از 2۷۱ فرعــی– 

آقــای مهــدی پرهیــزگار فرزند 

عبدالمحمــد و غیــره شــش 

ــه   ــاب خان دانــگ یــک ب

۷۶8 فرعــی از 2۷۱ فرعــی– 

آقــای مهــدی پرهیــزگار فرزند 

ــش  ــره ش ــد و  غی عبدالمحم

دانــگ یــک بــاب مغــازه 

۱ فرعــی از ۳454  اصلــی– 

ــد  آقــای مجیــد افاکــی فرزن

صمــد شــش دانــگ یــک 

ــه  ــع در مزرع ــه واق ــاب خان ب

خرمشــهر

9۶/8/۱۰

ــه  ــر ب ــوق الذک ــای ف در روزه

ترتیــب از ســاعت 8 صبــح 

تعییــن حــدود شــروع و بعمل 

خواهــد آمــد لــذا از صاحبــان 

ــه  ــا ب ــن آنه امــاک و مجاوری

ــوت  ــی دع ــن آگه ــیله ای وس

ــاعت و  ــه در س ــود ک ــی ش م

تاریــخ مقــرر در محــل حضــور 

ــد و چنانچــه هــر یــک از  یابن

صاحبــان یــا نماینــده قانونــی 

آنهــا در موقــع تحدیــد حــدود 

ــاده  ــق م حاضــر نباشــد مطاب

۱5 قانــون مزبورملــک آنهــا 

از  اظهــار شــده  بــا حــدود 

طــرف مجاوریــن تحدیــد و 

اگرصاحبــان امــاک مجاور در 

موقــع مقــرر حاضــر نباشــند و 

نســبت بــه حــدود یــا حقــوق 

ــرای خــود  ارتفاقــی ، حقــی ب

ــاده 2۰  ــق م ــل باشــند طب قائ

قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

ــد حــدود  صورتمجلــس تحدی

بمــدت ۳۰ روز دادخواســت 

و  دادگاه  تســلیم  را  خــود 

ــط در  ــت ضب ــید آن را جه رس

پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم 

ــد. نمای

تاریخ انتشار:

 شنبه  ۱ / ۷ /۱۳9۶                                                                             

 محمد علی بیطرف

رئیس ثبت خوروبیابانک

آگهی تحدید حدود عمومی قسمتی از بخش شش حوزه ثبت اسناد وامالک شهرستان خوروبیابانک
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آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه شناس ــانی ب ــی کاش ــه نیکوی ــم عالی خان
شــماره 51471 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   728/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان امیرحســین زوار علــی اکبــری 
ــه شــماره شناســنامه 1061 در تاریــخ 96/06/16  ب
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ورث
بــه حســن زوار علــی اکبــری فرزنــد مهــدی 
بــه ش.ش 137 پــدر، شمســی وردی فرزنــد 
اســتاد تقــی بــه ش.ش 372 مــادر، عالیــه 
نیکویــی کاشــانی فرزنــد احمــد بــه ش.ش 
اکبــری  علــی  زوار  یوســف  همســر،   51471
فرزنــد امیرحســین بــه ش.ش 1250514002، 
امیرمهــدی زوار علــی اکبــری فرزنــد امیرحســین 
والغیــر.  فرزنــدان   1250848008 ش.ش  بــه 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1178/ م الــف

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  بــه  گــودرزی  ابوالفضــل  آقــای 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 22 ب ش
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   733/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــه  ــادی ب ــی محمودآب ــه عباس ــادروان محبوب ش
شــماره شناســنامه 1066 در تاریــخ 90/09/28 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
ــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــه حی ورث
ــه  ــه ب ــت ال ــد نعم ــودرزی فرزن ــه ابوالفضــل گ ب
ش.ش 22 فرزنــد، ذبیــح الــه عباســی محمــود 
آبــادی فرزنــد احمــد بــه ش.ش 105 پــدر، 
ــر  ــی اصغ ــد عل ــرام حســنی مشــگانی فرزن احت
ــا انجــام  ــه ش.ش35 مــادر، والغیــر. اینــک ب ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ی
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صادر 

ــد. ــد ش خواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1197/ م الــف

آگهی حصر وراثت
آقــای محمدرضــا کاظمــی بــه شناســنامه شــماره 
ــه کالســه 730/96  ــه شــرح دادخواســت ب 65 ب
ــت  ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
شــماره  بــه  لتحــری  کاظمــی  رمضانعلــی 
شناســنامه 880 در تاریــخ 96/06/07 اقامتــگاه 
ــه حیــن  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دایمــی خــود ب
ــه صاحــب  الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــه  ــین ب ــد حس ــی فرزن ــور برزک ــی پ ــان عل ج
ش.ش 91 همســر، اصغــر کاظمــی لتحــری 
فرزنــد رمضانعلــی بــه ش.ش 10، خســرو کاظمی 
مرتضــی   ،21 بــه ش.ش  رمضانعلــی  فرزنــد 
کاظمــی لتحــری فرزنــد رمضانعلــی بــه ش.ش 
ــی  ــد رمضانعل 55، احمــد کاظمــی لتحــری فرزن
بــه ش.ش 1417، محمدرضــا کاظمــی فرزنــد 
رمضانعلــی بــه ش.ش 65، فرخنــده کاظمــی 
ــه ش.ش 1380،  ــی ب ــد رمضانعل ــری فرزن لتح
ــه  ــی ب ــد رمضانعل ــری فرزن ــی لتح ــره کاظم زه
ــد رمضانعلــی  ش.ش 32، فاطمــه کاظمــی فرزن
بــه ش.ش 15 فرزنــدان والغیــر. اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تا 
هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک  ن
ــادر  ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب م

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

کاشــان، فاطمــه حســین پــور1180/ م الــف

آگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــروان ب ــه به ــم فاطم خان
129 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 722/96 
ــت  ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی 
ــنامه 5 در  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــی فین ابراهیم
ــدرود  ــگاه دایمــی خــود ب ــخ 96/06/01 اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت بــه فاطمــه بهــروان فرزنــد 
ــم  آقاعلــی بــه ش.ش129 همســر، صدیقــه خان
ــه ش.ش  ــه ب ــاب یدال ــد ارب ــی فرزن ــالح فین ف
2509 مــادر والغیــر. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب و ی
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

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

کاشــان، فاطمــه حســین پــور1166/ م الــف

آگهی ابالغ اجراییه
ــه  کالســه: 139604002126000172/1بدینوســیله ب
ــی  ــماره مل ــر بش ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــا وثق وف
1261883535 بدهــکار پرونده کالســه 9600183 
کــه برابــر گــزارش مأمــور پســت کاشــان در 
ــل از پمــپ  ــام رضــا قب ــوار ام آدرس کاشــان- بل
بنزیــن شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد 
ــورخ  ــماره 34976 م ــی ش ــند رهن ــر س ــه براب ک

ــر اقتصــاد  ــک مه ــن شــما و بان 1394/06/03 بی
مبلــغ 786/277/534 ریــال بابــت اصــل و 
مبلــغ 213/722/466 ریــال بابــت ســود و مبلــغ 
تاخیــر  بابــت خســارت  ریــال   119/599/179
تادیــه تــا تاریــخ 1395/11/25 و از ایــن تاریــخ تــا 
روز وصــول بدهــی مبلــغ 201/000 ریــال بــه عنــوان 
ــه و مبلــغ 5/000/000 ریــال بعنــوان  جریمــه روزان
حــق الوکالــه بــه بانــک و پنــج درصــد ایــن مبالــغ 
بعنــوان حقــوق دولتــی بصنــدوق دولــت بدهــکار 
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش م
بســتانکار درخواســت صــدور اجراییــه نمــوده پس 
ــه  ــادر و بکالس ــه ص ــی اجرایی ــریفات قانون از تش
فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا 
طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد 
رســمی بشــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجراییــه محســوب 
اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار 
چــاپ و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز 
ــدام و در  ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب نس
غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری 
عملیــات اجرایــی مــازاد پــالک هــای ثبتــی 
15/7319 بخــش دو کاشــان و 3122/5 بخــش 
یــک کاشــان طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

خواهــد شــد.
رییس ثبت اسناد و امالک کاشان 

1177/  م الف

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

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

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی  قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  ــت آب ــت ملــک دول در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
بااســتناد  ثبــت اصفهــان  برخــوار بخــش 16 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  ــروزی و مالکان ــات مف ــادی تســلیمی تصرف ع
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور اســناد 
ــند   ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن م
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــدت  ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
ــق مقــررات اســناد  و عــدم وصــول اعتــراض طب
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 
ــماره 139660302018000502  ــت.برابر رای ش نیس
کالســه پرونــده 1392114402018000920 آقــای 
مرتضــی قربانــی ســینی فرزنــد حاجــی بشــماره 
ــه  ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ــنامه 45 ص شناس
مســاحت   بــه  بــاب کارگاه  یــک  ششــدانگ 
484.26 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 
از پــالک 28  اصلــی واقــع در شــهرک ولــی عصــر 
ــداری بطــور مــع  ــان خری ــت اصفه بخــش 16 ثب

ــدادی ــد ح ــای محم ــطه از آق الواس
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/16
اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 612 

/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/06/26

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

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

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی  قان
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  ــت آب ــت ملــک دول در واحــد ثبتــی حــوزه ثب
بااســتناد  ثبــت اصفهــان  برخــوار بخــش 16 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  ــروزی و مالکان ــات مف ــادی تســلیمی تصرف ع
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور اســناد 
ــند   ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری ــی توانن م
ــن اداره  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م م
ــدت  ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ تس
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
ــق مقــررات اســناد  و عــدم وصــول اعتــراض طب
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 
نیســت.برابر رای شــماره 139660302018000503 
کالســه پرونــده 1392114402018001001 آقــای 
ــی بشــماره شناســنامه  ــد عل رســول کاروی فرزن

بــه  نســبت  اصفهــان   از  صــادره   52854
مســاحت   بــه  بــاب کارگاه  یــک  ششــدانگ 
108.80 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از 
ــی  ــه صنعت ــع در منطق ــی واق ــالک 313  اصل پ
دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــه و حــاج  ــه عالم ــم فاطم ــک رســمی خان از مال

ــا ــدری نی ــن ص ــد حس محم
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/07/01

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/07/16
اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 615 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان آقــای ســیدرضا آمیــری 
ــه وجــه  ــه خواســته مطالب ــی دادخواســتی ب فین
چــک شــماره 272472- 95/11/22 مبلــغ ســی 
و پنــج میلیــون ریــال همــراه بــا مطالبــه هزینــه 
ــت  ــه طرفی ــه ب ــر تادی دادرســی و خســارت تاخی
ــه مجتمــع شــوراهای حــل  ــا ب ــی افخمــی نی عل
اختــالف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه 
ــه  ــالف ب ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه اول حقوق ش
کالســه 387/96 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/8/24 
ــده از  ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 16  وق س
آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــن  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
ــی  ــالغ م ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ام
ــی  ــه دادرس ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ــردد ک گ
ــا  ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند. ضمن ــر ش حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمایــم آن بــه دفتــر شــورا 
ــه  ــه منزل ــی ب ــن آگه ــد انتشــار ای ــه نماین مراجع
ابــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور، 

ــود. ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نم شــورا تصمی
مســئول دفتــر شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

کاشــان 1195/ م الــف

آگهی اخطار اجرایی
ــام  ــلم ن ــه:1- نام:مس ــوم علی ــخصات محک مش
ــل  ــانی مح ــادی نش ــار آب ــادری جب خانوادگی:ن
ــوم  ــخصات محک ــکان  مش ــول الم اقامت:مجه
ــرد  ــهیلی منف ــام خانوادگی:س ــرا ن ــام: میت ــه: ن ل
نشــانی محــل اقامــت: خیابــان خاندایــی، پشــت 
فرهنگســرای مهــر، روبــروی دبیرســتان ربیعــی، 
شــرکت پخــش عقــاب. محکــوم بــه: بــه موجــب 
رای شــماره 182/96 تاریــخ 96/3/16 حــوزه 5 
ــه  ــان ک ــتان کاش ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش
ــه محکــوم  ــه اســت. محکــوم علی ــت یافت قطعی
ــون  ــت میلی ــغ دویس ــت مبل ــه: پرداخ ــت ب اس
ــغ  ــت مبل ــته و پرداخ ــل خواس ــت اص ــال باب ری
5/400/000 ریــال بابــت خســارت دادرســی و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان مطالبــه 
ــه و  ــوم ل ــق محک ــول در ح ــی وص 95/10/19 ال
ــت.  ــق دول ــی در ح ــر اجرای ــم عش ــت نی پرداخ
آییــن  قانــون   306 مــاده   2 تبصــره  رعایــت 
دادرســی مدنــی الزامــی اســت. مــاده 34 قانــون 
ــه محکــوم  اجــرای احکام:همیــن کــه اجراییــه ب
ــف اســت  ــه مکل ــوم علی ــالغ شــد محک ــه اب علی
ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و درصورتــی کــه 
ــد  ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق خ
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــد. ــدارد صریحــا اعــالم نمای ــی ن مال
دفتــر شــعبه پنجــم شــورای حــل اختــالف 

الــف م  کاشــان1196/ 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
بــاب  یــک  ششــدانگ  تحدیدحــدود  چــون 
ــالک شــماره 1502 فرعــی از 3431  ــه پ ــه  ب خان
اصلــی واقــع در روســتای بیاضــه بخــش 5 
خوروبیابانــک کــه بــه موجــب درخواســت شــماره 
آقــای    96/06/23 مــورخ   969210211418598
محمــود حــالج فرزنــد حســین درخواســت ادامــه 
ــت و  ــوده اس ــوق را نم ــالک ف ــی پ ــات ثبت عملی
بــه نامــش درجریــان ثبــت اســت و تحدیــد 
حــدود عمومــی آن بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا 
ــت  ــون ثب ــاده 15 قان ــه دســتور قســمت اخیرم ب
تحدیدحدودملــک  مالــک  تقاضــای  وبرطبــق 
مرقــوم در روز یکشــنبه 96/07/23 ســاعت 10 
ــد  ــل خواهدآم ــه عم ــروع وب ــل ش ــح درمح صب
لذابــه موجــب ایــن آگهــی بــه مالــک ومجاوریــن 
اخطارمــی گــردد کــه درروزوســاعت مقرردرمحــل 
مجاوریــن  اعتراضــات  حضوریابندضمنــا 
وصاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی بــه 
ــره  ــدوطبق تبص ــه خواهدش ــدت30 روز پذیرفت م
ــده  ــون تعییــن تکلیــف پرون 2 مــاده واحــده قان
ــدت  ــرف م ــرض ظ ــت معت ــی ثب ــای معترض ه
ــن  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی
ــع  ــه مرج ــت ب ــم دادخواس ــتی باتقدی اداره بایس
ــت  ــم دادخواس ــی تقدی ــی گواه ــالح قضائ ذیص

ــد.  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای رااخذوب
تاریخ انتشار:  شنبه  1396/07/01

 محمد علی بیطرف 
م الف  253  رئیس ثبت خوروبیابانک

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــان   ــه 960227 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه  ــر مطالب ــی ب ــتی مبن ــی دادخواس ــن معین امی
ــم  ــی تقدی ــاری گنهران ــه طرفیــت  مهــدی مخت ب
ــرای روز شــنبه  نمــوده اســت، وقــت رســیدگی ب
تعییــن   4/30 ســاعت   1396/8/13 مــورخ 
ــکان  ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب ــده اســت. ب گردی
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 

رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 
ســجاد- اول اربــاب- رو بــه روی مدرســه لیلــی 
پــور- جنــب ســاختمان صبا-پــالک 57 کــد 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــتی 8165756441 ش پس
اصفهان-شــعبه    شــورای حــل اختــالف اصفهان 
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
ــت  ــدم حضــور وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمایی
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شــود.
م الــف/ 18353 مدیــر دفتــر شــعبه 26 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــان   ــه 960808 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
مرتضــی آکوچکیــان دادخواســتی مبنــی بــر 
اللهــی  شــکر  مهــدی  طرفیــت  بــه  مطالبــه 
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــت، وق ــوده اس ــم نم تقدی
روز .... مــورخ 96/8/7 ســاعت 9/30 تعییــن 
ــکان  ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب ــده اســت. ب گردی
ــر  ــده حســب تقاضــای خواهــان براب ــودن خوان ب
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان 
ــرم   ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــار راه وکال مجتم چه
ــی  ــه و نســخه ثان ــالف مراجع شــورای حــل اخت
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت 
عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض و تصمی
ــع  ــعبه 7 مجتم ــر ش ــر دفت ــف/19326 مدی م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
11/960718ش  پرونــده کالســه  خصــوص  در 
خواهــان  عبدالحســین ایــوز دادخواســتی مبنــی 
بــر مطالبــه خســارت بــه طرفیــت نویــد حیــدری 
تقدیــم نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــده  ــن گردی ــاعت 11 تعیی ــورخ 96/8/6 س .... م
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــاده  ــر م ــان براب ــده حســب تقاضــای خواه خوان
ــب در  ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 73 قان
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابان 
شــیخ صدوق شــمالی چهــار راه وکال  شــورای حل 
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.
ــع  ــعبه 11 مجتم ــر ش ــر دفت ــف/18408 مدی م ال

ــان ــالف اصفه شــماره 2 شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــان   ــده کالســه 960474 خواه در خصــوص پرون
همــت هللا هنرمنــد جهرمــی دادخواســتی مبنــی 
بــر اســترداد چــک بــه طرفیــت هــادی جوســتانی 
تقدیــم نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای روز 
.... مــورخ 96/8/6 ســاعت 4/30 عصــر تعییــن 
ــکان  ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب ــده اســت. ب گردی
ــر  ــده حســب تقاضــای خواهــان براب ــودن خوان ب
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب 
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان 
ابتــدای خیابــان شــیخ صــدوق – چهــار راه 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 2  ش ــع ش وکال مجتم
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
ــت  ــدم حضــور وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمایی
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شــود.
ــع  ــعبه 29 مجتم ــر ش ــر دفت م الف/19322مدی

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ش

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای علــی رفیعــی فرزنــد مرتضیبــا تســلیم  دو 
بــرگ شــهادت شــهود مدعــی مفقــود شــدن یــک 
جلــد ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی 708499 
واقــع  پــالک 432/272  بمیــزان ششــدانگ 
ــه در صفحــه 29  ــان ک ــت اصفه در بخــش 16 ثب
دفتــر 67 ذیــل ثبــت شــماره 12512 بــه نامــش 
ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده و اظهــار داشــته 
ــود شــده اســت  ــی مفق ــه جای ــر جــا ب کــه در اث
چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آئی ــق م ــد طب نمــوده ان
ــر کــس  ــه ه ــی شــود ک ــی م ــب آگه ــت مرات ثب
مدعــی انجــام معاملــه )غیــر آنچــه در ایــن 
آگهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند 
مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریخ انتشــار 
ــه و  ــن اداره مراجع ــه ای ــا ده روز ب ــی ت ــن آگه ای
اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت و ســند معاملــع تســلیم نمایــد تــا 
مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
کننــده مســترد گــردد .اگــر ظــرف مهلــت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم 

ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. صــادر و ب
تاریخ انتشار : 1396/07/01 

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

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره:638 
/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/06/27

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای ناصــر حیــدری  دادخواســتی بــه خواســته 
ــن  ــه ای ــان ب ــت هاجــر کریمی ــه طرفی ــه ب مطالب
ــت و  ــه 96/217  ثب ــه کالس ــه ب ــلیم ک ــورا تس ش
بــرای ظــرف ده روز پــس از آگهــی وقت رســیدگی 
ــده  ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش تعیی
مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 
ــع  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام در یک

ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک و نشــر میشــود و از خوان
ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م عم
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و 
در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 
شــود. در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ 
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
نمود.چنانچــه بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقط 

ــت درج و مــدت آن ده روز اســت. یــک نوب
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان  

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: محمــد خــدادادی 
فرزنــد اکبــر بــه نشــانی خــرزوق محکــوم علیــه 
ــا و قمــر آقــا و امیــر عبــاس  : فرنگیــس و فریب
ــکان   ــول الم ــانی مجه ــه نش ــد ب ــی برومن همگ
محکــوم بــه : بــه موجــب رأی شــماره 336 
بــه تاریــخ 96/05/31 حــوزه برخــوار  شــورای 
ــوم  ــه محک ــوم علی ــوار  محک ــالف برخ حــل اخت
اســت بــه : محکــوم علیهــم محکــوم بــه حضــور 
ــه  ــوان ورث ــه عن ــمی ب ــناد رس ــه اس در دفترخان
ــک  ــال ی ــد و انتق ــدی برومن مرحــوم محمــد مه
ربــع دانــگ از یــک دانــگ مشــاع از یــک طــاق 
از 30 طــاق پــالک 43 از بخــش 16 اصفهــان 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 175000 ری ــت مبل و پرداخ
ــت  ــال باب ــغ 600000 ری ــت مبل ــی و پرداخ دادرس

ــل. ــه وکی ــق الوکال ح
ــه  ــن ک ــون اجــرای احــکام : همی ــاده 34 قان  م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه 
موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی محکــوم ب
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم به از آن میســر 
ــه اجــرای  ــادر ب ــه خــود ق ــی ک باشــد و در صورت
مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا اعــالم 

نمایــد.  
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــوار  ــتان برخ ــری شهرس ــعبه 101 کیف ــر ش از دفت
ــه  ــه 960030 ک 101 ب ــه کالس ــده مطروح در پرون
خوانــده آقــای خســرو عطائیــان فرزنــد براتعلــی 
متهــم  پرونــده فــوق الذکــر کــه مجهــول المــکان 
ــم پرســتو  ــالم شــده اســت و شــاکی آن خان اع
موضــوع  بــه  محمدرضــا  فرزنــد  ســرداریان 
توهیــن و فحاشــی از طریــق تلفــن همراه،تهدیــد  
ــی  ــار م ــد اخط ــی باش ــیدگی م ــان رس در جری
نمایــد کــه بــرای روز مــورخ 1396/08/30 ســاعت 
11:00 صبــح در دادگاه شــعبه 101 جزایــی برخــوار 
مراجعــه نمایــد و یــا چنانچــه جهــات ردی داریــد 
بــه صــورت کتبــی قبــل از موعــد مقــرر بــه دفتــر 
مربــوط اعــالم و ارســال داریــد و اال تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ و دادگاه غیبــا رای صــادر خواهــد 
نمــود ایــن آگهــی وفــق مــاده 73 قانــون  آئیــن 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور 
ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــی ی مدن

ــود.  ــار درج ش کثیراالنتش
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش
5/37/642/م الــف بــه تاریــخ 96/06/29

آگهی حصر وراثت
دارای  خرزوقــی  پــور  طالبــی  بهــرام  آقــای 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 727 ب
ــن  ــت( از ای ــه 523/96 ش ح 1 )وراث ــه کالس ب
ــت نمــوده  دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراث
ــیب  ــادروان مس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــور خرزوق ــی پ طالب
3974 در تاریــخ 1396/04/22  اقامتــگاه دائمــی 
ــه حیــن الفــوت  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود ب
نصــرت  بــه:1-  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن 
موســوی فرزنــد آقــا میــرزا ش.ش 83 )همســر 
متوفــی(  )2( مســعود طالبــی پــور  ش.ش 581 
)3( علیرضــا ش.ش 763 )4( بهــرام ش.ش 
727 )5( ناصــر طالبــی پــور ش.ش 710 )6( 
مریــم طالبــی پــور ش.ش 1810054087 )7( 
 76 ش.ش  زهــرا   )8(  1736 ش.ش  زهــره 
ــیب   ــد مس ــی فرزن ــور خرزوق ــی پ ــی طالب همگ
)فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد 
ــا وصیتنامــه از  ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ت
ــخ نشــر نخســتین  ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد شــد. ــی صــادر خواه گواه
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/645/م الــف بــه تاریــخ  1396/06/30

آگهی حصر وراثت
آقــای مجیــد رحیمی خرزوقــی دارای شناســنامه 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   4580 شــماره 
ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ش   520/96 کالســه 
ــت نمــوده  دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراث
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی 
ــه شــماره شناســنامه  ــی ب ــر رحیمــی خرزوق اکب
28 در تاریــخ 1396/06/02  اقامتــگاه دائمــی 
ــه حیــن الفــوت  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود ب
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- معصومــه 
ــکراله ش.ش 95  ــد ش ــی فرزن ــی خرزوق رحیم
)همســر متوفــی(  )2( مجیــد ش.ش 4580 
ــی  ــم رحیم ــا ش.ش 138 )4( مری )3( علیرض
ش.ش 57 )5( مهــری ش.ش 56 )6( لیــال 
ش.ش  راضیــه   )7(  53 ش.ش  رحیمــی 
ــی  ــد عل ــی  فرزن ــی خرزوق ــی رحیم 183  همگ
اکبــر  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام 

تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 
ــا  ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
 دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/644/م الــف بــه تاریــخ  1396/06/30

آگهی حصر وراثت
دارای  آبــادی  حبیــب  نظیفــی  اکــرم  خانــم 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 50 ب ــنامه ش شناس
ــن  ــت( از ای ــه 524/96 ش ح 1 )وراث ــه کالس ب
ــت نمــوده  دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراث
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســن 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــادی ب ــب آب ــی  حبی بیگ
460 در تاریــخ 1396/06/12  اقامتــگاه دائمــی 
ــه حیــن الفــوت  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود ب
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- اکــرم نظیفــی 
ــر ش.ش 50  ــی اکب ــد عل ــادی فرزن ــب آب حبی
ــب  ــی حبی ــرا نظیف ــی(  )2( صغ ــر متوف )همس
ــادر  ــین  ش.ش 4771 )م ــد حس ــادی فرزن آب
متوفــی( )3( بهنــام ش.ش 6600129141 )4( 
شــیما ش.ش 6600032650 )5( شــیوا ش.ش 
6600103957  همگــی بیگــی حبیــب آبــادی 
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــن )فرزن ــد حس فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و 
ــزد او باشــد از تاریــخ  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ی
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/643/م الــف بــه تاریــخ  1396/06/30

تاریخ ارسال:96/06/30

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960799 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــه     ــر مطالب ــی ب ــتی مبن ــی دادخواس ــر زمان طاه
ــوده و  ــم نم ــز آزادگان  تقدی ــت  پروی ــه طرفی ب
وقــت رســیدگی بــرای روز ...............  مــورخ 
 . اســت  11تعییــن گردیــده  96/8/3 ســاعت 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد 
ــه  ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب ــا خوان منتشــر ت
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق 
شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع 
حــرم شــورای حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه 
ــد. در  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــالغ  ــت رســیدگی اب ــدم حضــور در وق صــورت ع
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

خواهــد شــد.
شــماره: 19275م الــف دفتــر شــعبه 7  شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان

ابالغ وقت رسیدگی 
ــده کالســه 960676 شــعبه 5   در خصــوص پرون
خواهــان  احمــد وطنــی  دادخواســتی مبنــی بــر 
مطالبــه  مبلــغ 40000000 ریــال بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی بــه طرفیــت  حســن کریمیــان 
کاکلــی  قــدرت الــه شــیری تقدیــم  نمــوده 
اســت کــه وقــت رســیدگی بــرای روز چهــار شــنبه  
مــورخ 96/8/3 ســاعت 10/30 صبــح تعییــن 
ــکان  ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت ب ــده اس گردی
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان  برابــر 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
یــک نوبــت در جرایــد منتشــر  تــا خوانــده قبــل 
از وقــت رســیدگی  بــه ایــن شــعبه واقــع در 
اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  
مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم  طبقــه 2 شــعبه 
5 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
ــورای  ــعبه 5  ش ــر ش ــف دفت ــماره: 18391 ال ش

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

ابالغ وقت رسیدگی 
 در خصــوص پرونــده کالســه 960677 شــعبه 
ــی  ــی  دادخواســتی مبن 5 خواهــان  احمــد وطن
ــام  ــه انضم ــال ب ــغ 10000000 ری ــه  مبل ــر مطالب ب
ــدرت  ــت   ق ــه طرفی ــی ب ــق خســارات قانون مطل
ــت  ــه وق ــت ک ــوده اس ــم  نم ــیری تقدی ــه ش ال
رســیدگی بــرای روز چهــار شــنبه  مــورخ 96/8/3 
ســاعت 10صبــح تعییــن گردیــده اســت بــا توجــه 
بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
تقاضــای خواهــان  برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن 
ــد  ــت در جرای ــک نوب ــب ی ــی مرات ــی مدن دادرس
منتشــر  تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی  بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق 
شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع 
حــرم  طبقــه 2 شــعبه 5 مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــالغ قانون ــت رســیدگی اب ــدم حضــور در وق ع
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شــد.
ــورای  ــعبه 5  ش ــر ش ــف دفت ــماره: 18390 ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
ــش 14  ــع در بخ ــماره 32/1223 واق ــالک  ش پ
ــام  ــه ن ــات ب ــق رای هی ــه طب ــان  ک ــت اصفه ثب
قربانعلــی  رحیمــی  ســبدانی فرزنــد حیــدر 
ــات  ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــروز و   در جری مف
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ــد ح تحدی

اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 
15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدید 
ــورخ  ــنبه  م ــوم در روز یکش ــالک مرق ــدود پ ح
96/7/23 ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع 
ــه موجــب ایــن  ــذا ب ــه عمــل خواهــد آمــد، ل و ب
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه 
ــی در محــل  ــن آگه ــرر در ای در روز و ســاعت مق
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب
ــه  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی صــورت مجل

خواهــد شــد. 
م الف 20481

 تاریــخ انتشــار : 96/7/1 رئیــس منطقــه  ثبــت 
اســناد و امــالک غــرب اصفهــان – حیــدری 

آگهی ابالغیه اجرائیه کالسه : 
 139504002004000237/1
 شماره پرونده :139504002004000237/1

ــماره  ــده : 9500599/2 ش ــی پرون ــماره بایگان  ش
ابالغیــه : 139505102004003471  تاریــخ صــدور 
1395/10/26  دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره 
17 شــهر اصفهــان  اســتان اصفهــان   بدینوســیله 
بــه آقــای مصطفــی کالهــدوزی بــه نشــانی 
خیابــان 15   - آپادانــا  خیابــان   - اصفهــان   :
خــرداد - پــالک 89 بدهــکار پرونــده کالســه 
گــزارش  برابــر  کــه   139504002004000237/1
ــه شــما میســر  ــی ب ــالغ واقع ــور مربوطــه اب مام
نگردیــده ابــالغ مــی گــردد کــه برابرســند رهنــی 
تنظیمــی   91/12/22 مــورخ   80902 شــماره 
ــان  ــماره 17 اصفه ــمی ش ــناد رس ــه اس دفترخان
 ، اصــل  بابــت  3/004770800ریــال  مبلــغ 
مبلــغ2/897/842/501  ریــال بابــت ســود ، 
مبلــغ 1/008/589/666 ریــال بابــت خســارت 
ــه  ــه روزان ــخ 93/7/1 و ذم ــا تاری ــه ت ــر تأدی تأخی
مبلــغ 5/255/752 ریــال بانضمــام بیمــه و 
حــق الوکالــه بــه مدیریــت شــعب بانــک تجــارت 
ــر  ــه ب ــید ک ــی باش ــکار م ــان بده ــتان اصفه اس
ــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت  ــر ع اث
تشــریفات  از  پــس  نمــوده  اجرائیــه  صــدور 
ــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن  ــی اجرائی قانون
ــاده 18  ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش ــرح م ــراء مط اج
آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی بشــما 
ــی  ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــردد از تاری ــی گ ــالغ م اب
کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط 
یــک نوبــت در روزنامــه ...... چــاپ اصفهــان درج 
و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت 
ــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر ایــن ب

ــات  ــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملی صــورت ب
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

خواهــد شــد./20287
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغیه پرونده  اجرایی: 
 139604002003000358/1
 شماره پرونده :139604002003000358/1

ــماره  ــده : 9600746/1 ش ــی پرون ــماره بایگان  ش
آگهــی  ابالغیــه : 139603802003000155  تاریــخ 
آقــای  بــه  بدینوســیله    1396/6/19 صــدور 
حســین باقــرزاده خوراســگانی فرزنــد رســول بــه 
شــماره ملــی 1273078055 صــادره از اصفهــان و 
خانــم بتــول علــی اصغــرزاده خوراســگانی فرزنــد 
حســین بــه شــماره ملــی 1283795396 صــادره 
ــدان  ــان می ــه آدرس اصفه ــردو ب ــان ه از اصفه
شــهیدرجائی 22بهمــن خیابــان فاضلــی نرســیده 
بــه خیابــان بهــار 4 نبــش خیابــان بهــار 4 طبقــه 
ــی  ــالغ م ــتی 8159966576 اب ــب کدپس 3 جن
شــود کــه بانــک ملــی شــعبه چهــارراه آبشــار بــه 
ــماره 9408729574  ــی ش ــرارداد بانک ــتناد ق اس
مبلــغ  وصــول  جهــت   94/12/26 مــورخ 
ــغ 84591168  ــل و مبل ــال اص 239930842 ری
ــال خســارت  ــغ 16800697 ری ــال ســود و مبل ری
تاخیــر تادیــه  تــا تاریــخ 96/3/20و از آن بــه بعــد 
روزانــه مبلــغ 183946 ریــال تــا روز تســویه کامل 
ــه  ــما اجرائی ــه ش ــررات علی ــق مق ــی و طب بده
ــه در  ــه کالس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــادر نم ص
ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 
1396/05/8 مامــور پســت، محــل اقامــت شــما 
بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده، لــذا بنــا 
بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامه 
اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در روزنامه 
ــه  ــود و چنانچ ــی ش ــی م ــن آگه ــای وط کیمی
ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز 
ابــالغ محســوب مــی گــردد، نســبت بــه پرداخــت 
ــی  ــات اجرائ ــد، عملی ــدام ننمایی بدهــی خــود اق
جریــان خواهــد یافــت. م الــف 20274 رییــس 

ــان اســدی اداره اجــرای اســناد رســمی اصفه

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم  به آقای حنیف 

دایلی  فرزند عبدالحسین
 شــماره پرونــده 9609986836300773 شــماره 
ــه :  ــماره ابالغنام ــعبه : 960859  ش ــی ش بایگان
ــحر  ــم  س ــان خان 9610106836305107   خواه
ــت  ــه طرفی ــتی  ب ــامانی  دادخواس ــقی  س عش
خوانــده آقــای حنیــف دایلــی بــه خواســته طــالق  
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده 9609986836300773 شــعبه 3 دادگاه  
ــهید  ــع ش ــان مجتم ــتان  اصفه ــواده شهرس خان
قدوســی  ثبــت و وقت رســیدگی  مــورخ 96/8/2 
ســاعت 8:30 تعییــن  کــه حســب دســتور  دادگاه  
طبــق موضــوع  مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانده و 
درخواســت خواهــان  مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیــر االنتشــار  آگهــی مــی  گــردد  تــا 
خوانــده ظــرف یــک مــاه  پــس از تاریــخ انتشــار  
آگهــی بــه دفتــر  دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل  خــود  نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 
 جهــت رســیدگی در دادگاه رســیدگی حاضــر

 گردد 
دادگاه  دفتــر شــعبه ســوم  الــف 20442  م   

اصفهــان  خانــواده 
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توپ و تور
 خاک بازی تماشاگران 
در ورودی نقش جهان

وجــود تل هــای خــاک دور ورزشــگاه نقــش جهــان 
اصفهــان و حضــور تماشــاگران در ایــن ورزشــگاه 
باعــث شــده تــا گــرد و خــاک شــدیدی ورودی 
ــس از  ــرد. پ ــر بگی ــان را در ب ــش جه ــگاه نق ورزش
تکمیــل ورزشــگاه جهــان و برگــزاری بازی هــا در آن، 
ــرای  ــری ب ــوز تدبی ــه هن ــود دارد ک ــی وج نقص های
ــا اندیشــیده نشــده اســت. یکــی از آن نقص هــا  آنه
وجــود تل هــای متفاوتــی از خــاک بیــرون ورزشــگاه 
اســت کــه از ســوی هیــچ ســازمانی بــرای برداشــتن 
ــه  ــر اینک ــرد و جالب ت ــورت نمی گی ــی ص ــا اقدام آنه
هیــچ مقــام مســئول و یــا ســازمانی نیــز مســئولیت 
از آغــاز دیــدار  آن را برعهــده نمی گیــرد. پیــش 
تیم هــای ســپاهان و پرســپولیس، وجــود هــواداران 
ــا  ــادی کــه وزیــدن گرفــت باعــث شــد ت فــراوان و ب
گــرد و خــاک شــدیدی ورودی ورزشــگاه نقــش 
جهــان را در بــر بگیــرد و بــه نوعــی بــرای تماشــاگران 

ــد. حاضــر ایجــاد مزاحمــت کن

 معضالت پیش روی 
ورود زنان به ورزشگاه ها

رییــس فدراســیون فوتبــال ایــران می گویــد کــه 
موضــوع حضــور بانــوان و خانواده هــا در ورزشــگاه ها 
موضــوع کالنــی اســت کــه اجــرای آن نیازمنــد 
تصمیم گیــری همــه جانبــه اســت. تــاج تاکیــد دارد 
ــع  ــه جم ــوع ب ــن موض ــورد ای ــام در م ــر نظ ــه اگ ک
بنــدی برســد، او بــه عنــوان فدراســیون فوتبــال آماده 
اجــرای ایــن تصمیــم اســت. موضــوع حضــور بانــوان 
در ورزشــگاه ها از جملــه مســائلی اســت کــه در طــی 
ــه همــراه  ســال های گذشــته مباحــث مختلفــی را ب
داشــته اســت. حاشــیه های دیــدار تیــم ملــی 
فوتبــال ایــران برابــر ســوریه بــه ایــن موضــوع دامــن 
ــوان  ــا طــرح مجــدد بحــث حضــور بان زد و اکنــون ب
ــی و  ــکار عموم ــوی اف ــوع از س ــگاه ها موض در ورزش

ــری اســت. ــی در حــال پیگی مســئوالن دولت
حضــور بانــوان در ورزشــگاه ها قطعــًا نیازمنــد اتخــاذ 
تدابیــر و راهکارهــا و فراهــم کــردن زیــر ســاخت هایی 
اســت کــه بایــد پیــش از اجــرا بــرای آن بایــد 
ــات  ــی، امکان ــگاه اختصاص ــید. جای ــری اندیش تدبی
ایــاب و ذهــاب،  رفاهــی، ســرویس بهداشــتی، 
از اســتادیوم و ناهنجاری هــای  بازگشــت شــبانه 
از مهم تریــن دغدغه هایــی اســت کــه  فرهنگــی 
ــوان در  ــور بان ــوع حض ــیر موض ــا در مس ــن روزه ای

می کنــد. خودنمایــی  ورزشــگاه ها 
ــاره  ــال درب ــیون فوتب ــس فدراس ــاج، ریی ــدی ت مه
ــرد:  ــار ک ــگاه ها، اظه ــوان در ورزش ــور بان ــث حض بح
شــخصًا بــه عنــوان رییــس فدراســیون فوتبــال 
ــدارم،  ــوان در ورزشــگاه ها ن ــا حضــور بان ــی ب مخالفت
و  تصمیم گیــری کالن  نیازمنــد  مهــم  ایــن  امــا 
تدبیــری ویــژه دارد کــه بایــد پیــش از اجرایــی شــدن 

ــا فکــر شــود. ــه آنه ب

کوتاه اخبار 
 هدف والیبال، موفقیت 

در المپیک است
وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: امیدواریــم والیبــال 
ایــران در بازی هــای آســیایی ۲۰۱۷ جاکارتــا دوبــاره بــه 
مــدال طــال برســد. مســعود ســلطانی فــر در مراســم 
تجلیــل از تیم هــای ملــی والیبــال ایــران اظهــار 
داشــت: مقــام ســومی جهــان نشــان داد کــه اتفاقــات 
مهمــی در والیبــال مــا افتــاده اســت و نتایــج ۲ مــاه 
ــه  ــد. وی ادام ــاوت باش ــالک قض ــد م ــل نمی توان قب
داد: ملــی پوشــان نشــان دادنــد کــه ظرفیــت والیبــال 
ایــران بســیار بــاال اســت. الزم بــه یــادآوری نیســت کــه 
ــره و  ــای ک ــل تیم ه ــروزی مقاب ــل پی ــال قب ــا ۲۰ س ت
ژاپــن بــرای مــا آرزو بــود، ولــی حــاال تیم هــای امیــد 
ــیایی  ــابقات آس ــی مس ــران راه ــال ای ــر ۲۳ س و زی
می شــوند. وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان ایــن 
مطلــب کــه تیــم ملــی والیبــال در بیــن تیم هــای برتــر 
ــی  ــان ایســتاده و از طرفــی پشــتوانه ســازی خوب جه
ــم در  ــزود: امیدواری ــرای آن انجــام شــده اســت، اف ب
ــدال  ــه م ــاره ب ــا دوب ــای آســیایی ۲۰۱۸ جاکارت بازی ه
طــال برســیم و هــدف بــزرگ و بلندمــدت مــا موفقیــت 

ــت. ــک ۲۰۲۰ اس در المپی

 آخرین وضعیت مصدومیت 
سرلک پورقاز و کریمی

پزشــک تیــم فوتبــال ســپاهان دربــاره آخریــن وضعیــت 
آســیب دیدگــی ســه بازیکــن ایــن تیــم توضیحاتــی ارائــه 
کــرد. عبــاس ربیعــی در مــورد مصدومیــت میــالد ســرلک 
ــورد  ــا شــک در م ــل پرســپولیس گفــت: ب ــازی مقاب در ب
خون ریــزی داخــل جمجمــه، ایــن بازیکــن را فرســتادیم 
تــا از ســر او MRI گرفتــه شــود؛ امــا خوشــبختانه مشــکل 

جــدی نــدارد و شــرایط خوبــی دارد.
ــرلک  ــود س ــه می ش ــه گفت ــاره اینک ــی درب ــاس ربیع  عب
ــن در  ــن بازیک ــرد: ای ــار ک ــده اظه ــی ش ــار فراموش دچ
ولــی  می شــناخت  را  مــن  شــدن  مصــدوم  لحظــه 
طبیعــی اســت وقتــی ضربــه بــه ســر می خــورد، متوجــه 
نمی شــود چــه اتفاقــی می افتــد؛ امــا عنــوان شــدن 

ــت.  ــت نیس ــی درس فراموش
پزشــک ســپاهان پیرامــون وضعیــت عــزت هللا پورقــاز کــه 
او هــم بــه دلیــل مصدومیــت برابــر پرســپولیس تعویــض 
شــد، عنــوان کــرد: ابتــدا شــک داشــتیم شکســتگی مهــره 
گــردن بــرای او رخ داده؛ ولــی خطــر از بیــخ گــوش ایــن 
بازیکــن گذشــت و االن کوفتگــی کمــر و مهــره گــردن دارد. 
ــازی  ــرای ب ربیعــی در خصــوص شــرایط علــی کریمــی ب
ــا  کــردن گفــت: لیگامنــت مــچ پــای کریمــی در دیــدار ب
فــوالد خوزســتان آســیب دیــد کــه ســعی داشــتیم ایــن 
ــی  ــم؛ ول ــا پرســپولیس کنی ــاده مســابقه ب بازیکــن را آم
ایــن اتفــاق نیفتــاد امــا امیــدوار هســتیم شــرایط او بــرای 

دیــدار هفتــه آینــده بــا نفــت تهــران بهتــر شــود.
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علیرضــا منصوریــان پــس از حواشــی فــراوان 
ــن  ــا ای ــتعفا داد ت ــتقالل اس ــرمربیگری اس از س
ــه دامــن امپراطــور  باشــگاه بحــران زده دســت ب
ــم ســرمربی سرشــناس  ــا شــود. فاتح تری ترک ه
فوتبــال ترکیــه گزینــه اول اســتقاللی ها بــرای 

ــت.  ــان اس ــی منصوری جایگزین
رســانه های ترکیــه از پیشــنهاد 5 میلیــون یورویــی 
اســتقالل بــه ایــن مربــی خبــر داده انــد رقمــی کــه 
ــخ  ــی تاری ــن مرب ــه گرانتری ــم را ب ــد تری می توان
فوتبــال ایــران تبدیــل کند. فــارغ از اینکه اســتقالل 
اصــاًل توانایــی پرداخــت چنیــن مبلغــی را دارد یــا 
نــه در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت بــه 
ســوابق و کارنامــه یکــی از معروف تریــن مربیــان 
فوتبــال ترکیــه و اروپــا. فاتح تریــم در دوران بــازی 
بازیکــن مشــهوری در فوتبــال ترکیــه بــود امــا آن 
ــال  ــاری در فوتب ــچ اعتب ــه هی ــال ترکی ــان فوتب زم
جهــان نداشــت و از تیم هــای درجــه چهــار و 
پنــج فوتبــال بــه شــمار می رفــت. تریــم امــا بعــد 
ــری روی آورد.  ــه مربیگ ــال ب ــان دوران فوتب از پای
ــد ســال مربیگــری در باشــگاه های  او بعــد از چن
ــت  ــه و هدای ــو و گُزتپ ــد آنکاراگوج ــی مانن کوچک
ــال ۱99۳  ــه، در س ــاله های ترکی ــر ۲۱ س ــم زی تی
بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی 
ایــن کشــور انتخــاب شــد و ایــن آغــاز دوران 
پرافتخــار مربیگــری تریــم بــود کــه نزدیــک بــه دو 

دهــه بــه طــول انجامیــد.

 تریم در راه امپراطوری
اولیــن افتخــار تریــم در فوتبــال ترکیــه صعــود بــه 
یــورو 96 بــود. هــر چنــد ترکیــه در همــان مراحــل 
اولیــه حــذف شــد امــا همیــن صعــود کافــی بــود 
تــا نام تریــم در فوتبــال اروپــا شــنیده شــود. 
پــس از ایــن مســابقات تریــم گاالتاســرای رفــت 
و موفــق شــد ایــن تیــم را 4 بــار پیاپــی قهرمــان 

لیــگ حرفــه ای ترکیــه کنــد. 

قهرمانــی  تریــم  درخشــش  اوج  نقطــه  امــا 
ــال  ــای س ــی یوف ــال قهرمان ــرای در فین گاالتاس
۲۰۰۰ بــود. گاالتاســرای بــا هدایــت فاتح تریــم 
ــات  ــر را در ضرب ــق شــد آرســنال آرســن ونگ موف
پنالتــی شکســت دهــد و بزرگتریــن افتخــار 
ــد.  ــب کن ــان را کس ــا آن زم ــه ت ــی ترکی فوتبال

همیــن موفقیــت ســبب شــد تــا تریــم بــه عنــوان 
مربــی راهــی لیــگ ســری آ ایتالیــا شــود.

ــه  ــل ب ــک فص ــا ی ــم در فیورنتین ــری تری مربیگ
ــر  ــا مدی ــم ب ــری تری ــا درگی ــد ام ــول انجامی ط
ــای  ــا بازی ه ــد، ام ــراج او ش ــث اخ ــگاه باع باش
هجومــی و درخشــان فیورنتینــا در آن فصــل او را 
بــه یکــی از محبوب تریــن مربیــان ایتالیــا تبدیــل 
کــرد و بــه همیــن دلیــل هــم باشــگاه بــزرگ آ ث 
ــوان  ــه عن ــم را ب ــت فاتح تری ــم گرف ــالن تصمی می

ــد.  ســرمربی اســتخدام کن
اوضــاع امــا بــرای تریــم در میــالن خــوب پیــش 
نرفــت و او نتوانســت موفقیتــی در ایــن باشــگاه 
کســب کنــد. بعــد از ایــن اتفاق تریــم بــرای 
همیشــه قیــد مربیگــری در خــارج از ترکیــه را زد 
و بــه گاالتاســرای بازگشــت. از ایــن دوران بــه بعــد 
تریــم یــا مربــی گاال بــود و یــا مربــی تیــم ملــی 
ترکیــه. اوج درخشــش تریــم در تیــم ملــی ترکیــه 
ــا  ــم ت ــن تی ــه ای ــود ک ــورو ۲۰۰۸ ب ــای ی رقابت ه
نیمــه نهایــی پیــش رفــت و در نهایــت در دیــداری 
تماشــایی بــا گل دقیقــه نــود مغلــوب آلمان شــد. 
بعــد از ایــن درخشــش ها تریــم چنــد بــاری 
ــت و برگشــت  ــه رف ــی ترکی ــم مل ــان گاال و تی می
ــش از  ــاه پی ــن دو م ــت همی ــا در نهای ــت ت داش

تیــم ملــی ترکیــه کنــار گذاشــته شــد.
ــی  ــومین مرب ــای ۲۰۱6 س ــام ملت ه ــم در ج تری
ــم  ــی ه ــه موفقیت ــود و البت ــابقات ب ــران مس گ
ــورد  ــث شــد او م ــاق باع ــن اتف ــرد. ای کســب نک
ــرد و بســیاری در  ــرار بگی ــه ق خشــم مــردم ترکی
ــه پایــان رســیده  ــد دوران او ب ترکیــه اعتقــاد دارن

اســت. 

ــزرگ  ــه ب ــدری در ترکی ــه ق ــم ب ــد نام تری ــر چن ه
ــد  ــا کســی نمی توان ــن راحتی ه ــه ای ــه ب اســت ک

ــود. ــای او ش ــر توانایی ه منک
ــی  ــاق مبارک ــد اتف ــران می توان ــه ای ــم ب ورود تری
ــود  ــه خ ــه در کارنام ــی ای ک ــور مرب ــد. حض باش
مربیگــری تیمــی همچــون آ ث میــالن را در 
کارنامــه دارد قطعــًا می توانــد بــه فوتبــال مــا 
کمــک کنــد. امــا حضــور ایــن مربــی بــزرگ 
ــورد.  ــد خ ــم نخواه ــم رق ــا ه ــن راحتی ه ــه ای ب
اســتقالل وضعیــت مالــی چنــدان مطلوبــی نــدارد 
ــه  ــم چگون ــور تری ــه حض ــت هزین ــوم نیس و معل
تأمیــن خواهــد شــد. در کنــار این هــا هنــوز تریــم 
هیــچ واکنشــی بــه درخواســت اســتقالل نداشــته 
ــن پیشــنهاد  ــوم نیســت او ای اســت و اصــاًل معل
ــه  ــال ترکی ــرایط فوتب ــع ش ــد. در واق ــول کن را قب
ــال  ــاوت اســت. فوتب ــا بســیار متف ــال م ــا فوتب ب
ــه ای شــده اســت و  ــا حرف ــام معن ــه تم ــه ب ترکی
باشــگاه های بــزرگ ایــن کشــور امکاناتــی در 

ــل  ــد. در مقاب ــزرگ اروپایــی دارن حــد تیم هــای ب
ــات حــرف آخــر را مــی  ــال مــا امکان امــا در فوتب
ــا در حــد شــماره انگلیســی  ــد و لیــگ مــا تنه زن
بازیکنــان، حرفــه ای شــده اســت. ایــن امکانــات 
ضعیــف فوتبــال مــا چالــش اصلــی حضــور 
مربیــان بــزرگ در ایــران اســت زیــرا بــدون 
ــر  ــان ب ــی از دســت مربی ابزارهــای الزم کار چندان

ــد. ــد آم نخواه
ــورو ســؤال های  ــون ی ــا رقــم 5 میلی ــه جــز اینه ب
بســیاری را بــرای طرفــداران اســتقالل بــه وجــود 
ــه  ــت ک ــن اس ــؤال ای ــن س ــد آورد. مهم تری خواه
ــی در اســتقالل وجــود دارد  ــن چنیــن پول اگــر ای
ــد  ــگاه مانن ــاخت های باش ــر س ــرف زی ــرا ص چ
ســاختن اســتادیوم اختصاصــی و زمین هــای 
تمریــن و تجهیــز تیم هــای پایــه نمی شــود؟ 
و آیــا آوردن تریــم و صــرف ایــن هزینــه ۲۰ 
ــت  ــرای موفقی ــی ب ــد تضمین ــاردی می توان میلی

ــد؟ ــتقالل باش اس

امپراطور ترک در راه استقالل

 مربــی پیشــین تیــم فوتبــال پرســپولیس عملکــرد دروازه بــان
 ایــن تیــم مقابــل ســپاهان اصفهــان را نامطمئــن و پــر اشــتباه 
ــد پیراهــن تیــم  ــد بیرانون ــا ایــن رون توصیــف کــرد و گفــت: ب
ملــی را از دســت می دهــد. نــادر باقــری دربــاره دیــدار 
ــان  ــپاهان اصفه ــپولیس و س ــم پرس ــب دو تی ــنبه ش پنجش
ــه  ــر دو ب ــاوی دو ب ــا تس ــه ب ــر ک ــگ برت ــم لی ــه هفت در هفت
ــر دو  ــرای ه ــختی ب ــیار س ــازی بس ــت: ب ــید، گف ــان رس پای
ــاز  ــه نی ــود ک ــه ای ب ــه گون ــم ب ــر دو تی ــرایط ه ــود. ش ــم ب تی
ــاع  ــط دف ــدید از خ ــینگ ش ــپاهان پرس ــتند. س ــرد داش ــه ب ب
ــپولیس  ــود و پرس ــرار داده ب ــتور کار ق ــپولیس را در دس پرس
هــم طبــق برنامــه همیشــگی اش بــازی رو بــه جلــو و اســتفاده 
از تمــام فضــای زمیــن را در دســتور کار قــرار داده بــود تــا بــرای 
مهاجمانــش ایجــاد موقعیــت کنــد. مربــی پیشــین دروازه بــان 
ــد  ــاره اشــتباهات فــردی علیرضــا بیرانون هــا پرســپولیس درب

ــر  ــه تســاوی دو ب ــا ســپاهان کــه منجــر ب ــازی ب ــان ب در جری
ــر  ــن فک ــرد: م ــح ک ــد، تصری ــان ش ــان در اصفه دو سرخپوش
ــد،  ــد می کن ــد را تهدی ــم بزرگتریــن مشــکلی کــه بیرانون می کن
بــی رقیــب بودنــش در پرســپولیس اســت. او از فیکــس بــودن 
ــزه الزم را از  ــه همیــن خاطــر انگی خیالــش راحــت اســت و ب
دســت داده اســت. بیرانونــد دو اشــتباه داشــت کــه بــرای هــر 
ــای  ــابقه بازی ه ــه س ــا از او ک ــد ام ــش می آی ــی پی دروازه بان
ــن  ــر همی ــت. اگ ــتری می رف ــار بیش ــی دارد انتظ ــن الملل بی
رونــد ادامــه داشــته باشــد بعیــد نیســت پیراهــن تیــم ملــی 
ــه  ــری در ادام ــد. باق ــت بده ــم از دس ــی ه ــب اصل را در ترکی
افــزود: برانکــو نشــان داده مربــی عاقلــی اســت و شــاید الزم 
باشــد در بازی هــای داخلــی بــه بیرانونــد شــوک مثبــت بدهــد 
ــدا  ــه پی ــاری ک ــه درجــه و اعتب ــان ب ــن دروزه ب ــا حــواس ای ت

کــرده بیشــتر جمــع شــود.

مربــی تیــم ملــی کشــتی آزاد بــا بیــان ایــن کــه نتایــج 
مســابقات جهانــی پاریــس واقعیــت کشــتی ایــران 
نبــود گفــت: قطعــًا کادر فنــی تیــم ملــی از حضــور 
کشــتی گیران ترســو کــه نمی تواننــد غیــرت ایرانــی را بــه 
نمایــش بگذارنــد جلوگیــری خواهــد کــرد. امیــر توکلیــان 
دربــاره آخریــن وضعیــت تیــم ملی کشــتی آزاد ایــران در 
ــه رقابت هــای داخــل ســالن آســیا در  ــزام ب آســتانه اع
عشــق آبــاد ترکمنســتان اظهــار کــرد: بازی هــای داخــل 
ســالن آســیا ماننــد بازی هــای آســیایی از ســطح باالیــی 
برخــوردار اســت و همــه حریفــان درجــه یک و عنــوان دار 
ــد.  ــا می گذارن ــن رقابت ه ــه ای ــا ب ــک پ ــان و المپی جه
ــی  ــب اصل ــا ترکی ــده ب ــر کشــورهای شــرکت کنن بیش ت
ــه ایــن رقابت هــا می آینــد و ســطح کیفــی مســابقات  ب
ــن  ــی در ای ــج خوب ــران نتای ــم ای ــدوارم تی باالســت. امی

رقابت هــا کســب کنــد تــا بــار دیگــر قــدرت کشــتی ایــران 
را نشــان بدهیــم. مربــی تیــم ملــی کشــتی آزاد افــزود: 
ــا  ــن رقابت ه ــه ای ــا ب ــوان پ ــی ج ــا ترکیب ــران ب ــم ای تی
می گــذارد و 6 نفــر از کشــتی گیــران اعزامــی ایــران 
بــرای نخســتین بار اســت کــه در رقابت هــای رســمی بــه 
روی تشــک می رونــد. انتخابــی تیــم ملــی ایــن فرصــت 
را در اختیــار جوانــان گذاشــت کــه خــود را بــه کادر فنــی 
تیــم ملــی نشــان بدهنــد و اعتمــاد کادر فنــی را جلــب 
ــی را  ــای انتخاب ــرات دوم رقابت ه ــی نف ــا تمام ــد. م کنن
بــرای حضــور در ایــن رویــداد انتخــاب کرده ایــم و پــای 
ــی 4۰ روز  ــرات اعزام ــتاده ایم. نف ــی ایس ــون انتخاب قان
ــد بســیاری از  ــم مانن ــدوارم بتوانی ــد و امی در اردو بوده ان
رویدادهــا بــار دیگــر بــا کســب نتایــج خــوب دل مــردم 

را شــاد کنیــم.

ورزش

،،
پیشــنهاد  از  ترکیــه   رســانه های 
بــه  اســتقالل  یورویــی  میلیــون   5
ــد رقمــی کــه  ایــن مربــی خبــر داده ان
می توانــد فاتــح تریــم را بــه گرانتریــن 
مربــی تاریــخ فوتبــال ایــران تبدیــل 

کنــد

متن آگهی مزایده
 ۱۳96۰4۳۰۲۰۰۳۰۰۰۰۲5  : مزایــده  شــماره 
ــوال  ــده ام ــی مزای ــت 96/6/۲6  آگه ــخ ثب تاری
غیــر منقــول )95۰۰4۸۷/۱(  بــر اســاس پرونــده 
بــه   ۱۳95۰4۰۰  ۲۰۰۲۰۰۰۰۱۱ شــماره  اجرایــی 
شــماره بایگانــی فــوق ســه و یــک صــدم ســهم 
از شــش و هشــت دهــم ســهم از هفــده ســهم 
ــده  ــاع از باقیمان ــهم مش ــت س ــت و هف از بیس
ــع در  ــی واق ــی ۲۰۱۲ اصل ــالک ثبت ششــدانگ پ
بخــش 5 اصفهــان متعلــق بــه حمیــد مشــکالنی 
فرزنــد خســرو بــه کــد ملــی ۰۰۷49۳۲4۷۰ ، بــه 
نشــانی اصفهــان ، خیابــان شــریعتی ، نرســیده 
ــوی  ــس ، کوچــه شــریعتی ، ک ــارراه پلی ــه چه ب
ــماره  ــه ش ــه وارده ب ــر نام ــه براب ــی ک ــار غرب به
اداره   95/۰4/۲۱-۱۳95۰5۰۰  ۲۰۰۳۰۰5۳۰4
ثبــت اســناد و امــالک منطقــه جنــوب اصفهــان 
ــت دارد و حــدود و  ــابقه ثب ــرده س ــام نامب ــه ن ب
مشــخصات بــه شــرح ذیــل مــی باشــد: شــماال 
ــول  ــه ط ــوی ب ــداز ج ــه گالن ــت ب ــواری اس دی
5۳/۲5 متــر شــرقا بــه خــط مســتقیم مفــروض 
بــه قطعــه ۲۰۱۲/۱ بــه طــول ۳۳/۲۰ متــر جنوبــا 
اول بــه دیــوار اشــتراکی بــا پــالک ۲۰۱۱ بــه 
طــول ۲۲/۲5 متــر دوم دیواریســت بــه گال انــداز 
طــول ۲۸/۲۰ متــر غربــا دیواریســت بــه گالنــداز 
ــر مــی باشــد ، کــه  ــه طــول ۲۷/۳۰ مت جــوی ب
ــماره وارده  ــه ش ــی ب ــزارش کارشناس ــب گ حس
۳۰۱4۸6۳-۱۳95/۰9/۲9 پــالک مرقــوم عبــارت 
اســت از: محــل مــورد نظــر بصــورت زمیــن 
ــادل 6۰۱/۲5  ــطح آن مع ــه س ــت ک ــری اس بای
متــر مربــع مــی باشــد کــه در قبــال طلــب خانــم 
کتایــون رســتم پــور و 5٪ اجرایــی بازداشــت 
ــمی ارزش ۱۷  ــناس رس ــط کارش ــد و توس گردی
ســهم مشــاع از ۲۷ ســهم ششــدانگ ملــک 
ــارد یکصــد  ــج میلی ــغ چهــل و پن ــه مبل ــور ب مزب
میلیــون ریــال ارزیابــی گردیــد کــه ســه و یــک 
ــای  ــهم آق ــم س ــت ده ــش و هش ــدم از ش ص
حمیــد مشــکالنی بــه مبلــغ ۷/9۸5/۳5۲/94۱ 
ریــال مــی باشــد و از ســاعت 9 صبــح الــی ۱۲ 
روز شــنبه مــورخ 96/۷/۲۲ در شــعبه اســناد 
ــان  ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــه ای اداره اج ذم
ــور  ــان اله ــدای خیاب ــان ابت ــانی اصفه ــه نش ب
طبقــه چهــارم از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی 
رســد و مورد مزایــده از مبلــغ ۷/9۸5/۳5۲/94۱ 
ریــال قیمــت ارزیابــی شــده توســط کارشــناس 
ــس  ــر ک ــه ه ــروع و ب ــتری ش ــمی دادگس رس
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
نقــدًا فروختــه مــی شــود. طالبیــن مــی تواننــد 
بــه آدرس فــوق مراجعــه و از مــورد مزایــده 
ــت  ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــل آورن ــه عم ــدن ب دی
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه بدهــی هــای 
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و آب و بــرق و گاز 
و غیــره بــه عهــده برنــده مزایــده اســت. ضمنــًا 
چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد، 
ــان  ــی در هم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع مزای
ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. 

ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای 
وطــن چــاپ اصفهــان چــاپ و منتشــر خواهــد 
شــد. توضیحــا خریــداران جهــت شــرکت در 
جلســه مزایــده بــا ارائــه کل مبلــغ پایــه مزایــده 
بــه صــورت چــک رمــزدار و تضمینــی بانــک ملــی 
ایــران امــکان حضــور در جلســه مزایــده رادارنــد./

م الف ۲۰۰۰5
تاریخ انتشار آگهی مزایده: ۱۳96/۰۷/۱

آگهی مزایده نوبت اول
ــتری  ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــعبه اول اج ش
ــون  ــاده 4 قان ــی م ــر دارد در اجرای ــن در نظ نایی
افــراز و فــروش امــالک مشــاع و مــاده 9 آییــن 
نامــه اجرایــی آن ششــدانگ پــالک ثبتــی 9۲۸ 
فرعــی از ۱96۲۷ اصلــی مفــروز و مجزی شــده از 
۲۰ و ۸۸ فرعــی از اصلــی مرقــوم واقــع در بخــش 
دو ۲ ناییــن ملکــی خانمهــا فاطمــه و مریــم 
بقائــی نائینــی فرزنــد اصغــر )هــر کــدام مالــک 
ــه 96۰۱۷۲ح  ــده کالس ــگ ( . را در پرون ــه دان س
ــه  ــت پای ــا قیم ــده و ب ــق مزای ــی از طری اجرای
ــه فــروش برســاند،  کارشناســی تعییــن شــده ب
متقاضیــان خریــد مــی تواننــد در روز یــک شــنبه 
مورخــه ۱۳96/۰۷/۳۰ ســاعت ۱۰ صبــح در محــل 
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ناییــن حاضر 
و در مزایــده شــرکت نماینــد، برنــده مزایــده 
ــنهاد  ــغ را پیش ــن مبل ــه باالتری ــت ک ــی اس کس
نمایــد، ضمنــا متقاضیــان خریــد بایســتی ۱۰ 
درصــد مبلــغ پایــه کارشناســی را قبــل از جلســه 
پرداخــت و با در دســت داشــتن فیــش مذکور در 
جلســه شــرکت نماینــد، برنــده مزایــده بایســتی 
مابقــی وجــه را قبــل از یکمــاه از تاریــخ مزایــده 
ــز  ــن واری ــه حســاب ســپرده دادگســتری نایی ب
نمایــد حضــور متقاضیــان خریــد در جلســه 
ــج روز  ــد پن ــی توانن ــن م ــوده و طالبی ــی ب الزام
قبــل از انجــام مــزا یــده از محــل مربــوط واقــع 
در ناییــن - خیابــان ولیعصــر ) عــج( کوچــه 
مســجد صاحــب الزمــان بازدیــد نماینــد )شــماره 
حســاب ســپرده دادگســتری ناییــن جهــت واریز 
ــزی  ــی مرک ــک مل ــه ۰۰4 ۲۱۷۱۲9۰۲۸۳ بان وج
ــق  ــک طب ــصات مل ــی باشد(مشخش ــن م نابی

نظــر کارشــناس
نیمــه  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ  مســاحت 
محصــور بــه پــالک ثبتــی 9۲۸ فرعــی از ۱96۲۷ 
از ۲۰ و ۸۸  و مجــزی شــده  اصلــی مفــروز 
فرعــی واقــع در بخــش ۰۲ ناییــن بــه مســاحت 
عرصــه طبــق ســند مالکیــت ۲۲۲/۱۰ متــر مربــع 
فاقــد اعیانــی و ســاختمان میباشــدقیمت پایــه 
کارشناســی بــا توجــه بــه مراتــب معنونــه جهــت 
ــال.  ــال ۸۸۷/۰۰۰/۰۰۰ /۱ری ــده ری ــزاری مزای برگ
ــی  ــف ۲55شــعبه اول اجــرای احــکام مدن م ال

ــن  ــی نایی دادگاه عموم

آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــان در   اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ۳ اصفه
نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونده 

اجرایــی کالســه ۲۷ 96۰۸ج / ۳لــه ســید زینــب 
ــر  ــی ب ــری مبن ــی صاب ــه رجبعل ــوی و علی رض
ــال مشــاع در روز چهارشــنبه مورخــه  تقســیم م
96/۷/۲6 ســاعت ۱۰:۳۰ صبــح در محــل اجــرای 
احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیــر زمیــن 
ــی  ــگ ملک ــش دان ــروش ش ــت ف ــاق ۱5 جه ات
بــا مشــخصات منــدرج در نظریــه کارشناســی کــه 
ذیــال درج شــده اســت ملکــی محکــوم علیــه و 
ــه مــی  ــه محکــوم علی ــون در تصــرف مالکان اکن
ــتری  ــمی دادگس ــی رس ــط کارشناس ــد توس باش
ــه وی  ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ب
مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار 
نمایــد طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف 5 روز 
قبــل از جلســه مزایــده بــه صــورت نقــد یــا چــک 
ــرای  ــه اج ــی در وج ــک مل ــده بان ــن ش تضمی
احــکام حقوقــی در جلســه مزایــده شــرکت 
قیمــت  باالتریــن  دهنــده  پیشــنهاد  نماینــد 
برنــده مزایــده خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد 
مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت 
ــده  ــی برعه ــای اجرای ــه ه ــت هزین ــد گرف خواه
ــک مــورد  ــه مــی باشــد.اوصاف مل محکــوم علی
مزایــدہ: از محــل مــورد نظــر بــه ادرس اصفهــان 
ــان  ــل از خوراســگان - خیاب ــان جــی - قب خیاب
ــی - کوچــه شــهید فــوالدی )۱۲( -  مســجد عل
اولیــن فرعــی ســمت راســت - پــالک 5۱ - بــا 
ومعاینــه  بازدیــد   ۸۱56۱-6۸۷۷5 کدپســتی 
محلــی بــه عمــل اورده کــه گــزارش آن بــه شــرح 
ــل  ــل: مح ــخصات مح ــالم میگردد:مش ــر اع زی
ــامل  ــاره ش ــوق االش ــا آدرس ف ــه ب ــازع فی متن
یکبــاب منــزل مســکونی در حــد دو طبقــه 
)همکــف و اول( بــوده کــه دارای موقعیــت ورود 
ــوق  ــاختمان ف ــد س ــی باش ــی م ــمت غرب از س
ــا  ــری ب ــر آج ــوار بارب ــد دارای دی ــان بازدی در زم
ســقف تیرچــه و بلــوک بــوده و فاقــد نماســازی 
خارجــی مــی باشــد البتــه ســمت داخــل حیــاط 
ــاط  ــف حی ــوده و ک ــی ب ــر کارتن ــای آج دارای نم
نیــز موزائیــک مــی باشــد بنابــر اظهــارات پــالک 
ــی  ــمی و ثبت ــت رس ــند مالکی ــد س ــور فاق مذک
بــوده و دارای قولنامــه عــادی مــی باشــد بــر ایــن 
ــدود ۱۲۸/5  ــه ح ــاحت عرص ــاس دارای مس اس
متــر مربــع و اعیانــی آن در دوطبقــه حــدود ۲۰۰ 
ــف دارای  ــه همک ــد طبق ــی باش ــع م ــر مرب مت
ــف  ــش ک ــا پوش ــالن ب ــواب و س ــاق خ ــک ات ی
ــچ و  ــدود گ ــوار ان ــه دی ــک و موکــت و بدن موزائی
ــرمایش  ــد س ــی باش ــی م ــگ و نقاش دارای رن
ــی و گرمایــش بخــاری گازی. . . . مــی  ــر آب کول
ــه  ــرامیک و بدن ــف س ــپزخانه دارای ک ــد اش باش
ــا  ــزی ب ــت فل ــی و دارای کابین ــقف کاش ــا س ت
آبگرمکــن مــی باشــد دربهــای داخلــی چوبــی و 
ــه همکــف آلومینیومــی و در  پنجــره هــا در طبق
ــه اول دارای  ــد طبق ــی باش ــزی م ــه اول فل طبق
مشــخصات مشــابه طبقــه همکــف مــی باشــد 
منــزل دارای انشــعاب آب و بــرق و گاز مــی 
ــوارد  ــه م ــه ب ــا توج ــی: ب ــد.نظریه کارشناس باش
ــامل  ــات ش ــع جه ــن جمی ــا درنظرگرفت ــاال و ب ب

ــود و  ــت موج ــی در وضعی ــه و اعیان ــراژ عرص مت
در نظــر گرفتــن موقعیــت مکانــی پــالک فــوق، 
ــر در  ــل موث ــه عوام ــعابات و کلی ــت و انش قدم
موضــوع باالخــص عرضــه و تقاضــا و بالمعــارض 
منــزل  ارزش  انتقــال  و  نقــل  جهــت  بــودن 
مســکونی مذکــور بــه مبلــغ ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
)دومیلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال( بــرآورد و 

اعــالم نظــر مــی گــردد.. 
ــی   ــکام  مدن ــرای اح ــر اج ــف ۱9۳۳۱ مدی م ال

ــان  ــتری اصفه دادگس

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت شــش دانــگ پــالک ثبتــی  ۱۷5 
فرعــی ۱445۷--اصلــی بخــش 5 ثبــت در 
ــت ۱۸۲۳۰5  ــل ثب ــوب- ذی ــر 9۸۷جن ۱6۱- دفت
بــا شــماره چاپــی ۸۲4۰۷۸ - بنــام علیرضــا 
هاشــمی زاده فرزنــد ســیف الــه بــه ش ش 5۰9 
-ثبــت و صــادر و تســلیم شــده و بموجــب ســند 
انتقــال قطعــی ۰9۰ 55 مــورخ ۱۳۷۷/۳/۳۱ دفتر 
ــرده انتقــال شــده ،  ــه نامب ــان ب ــه 4۰-اصفه خان
ســپس ملــک مزبــور بموجــب صــورت مجلــس 
بــه   ۱۳۸4/4/۱۱ مــورخ  تفکیکــی ۳4۱۳/س 
فروعــات ۱4۸۷ الــی : ۱494 از ۱445۷ تفکیــک 
و فروعــات ۱4۸9 و ۱49۲و ۱49۳ بــه غیــر انتقال 
گردیــده و مابقــی در مالکیــت مالــک باقیســت 
و ایشــان بــا درخواســت کتبــی بــه شــماره وارده 
بــرگ  ودو   ۱۳96/۲/۲4 مــورخ   ۲6۰۱4565
استشــهادیه محلــی کــه امضــاء شــهود آن ذیــل 
بــه گواهــی  مــورخ96/4/۲۱  شــمارہ 4۰۷65 
دفترخانــه : 64- اصفهــان رســیده ، لــذا مدعــی 
ــی  ــت جابجای ــت آن بعل ــه ســند مالکی اســت ک
مفقــود گردیــده اســت, و درخواســت صدور ســند 
ــای ملــک فــوق را نمــوده اســت  مالکیــت المثن
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  ــب ب ــذا مرات ل
ذیــل مــاده ۱۲۰ آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
ــی  ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی میش ــت آگه نوب
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــد  ــی باش ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
ــل  ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روز اعت
ــه ایــن اداره  ــه ب ــا ســند معامل ســند مالکیــت ی
تســلیم و رســید اخــذ نمائیــد تــا مراتــب صــورت 
مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده 
ــر ظــرف  ــی اســت اگ ــردد بدیه ســند مســترد گ
ــورت  ــا در ص ــید ی ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق م
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ارائ

ــق مقــررات خواهــد  ــی طب المثن
م الــف ۲۰۳۳۳ رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 

امــالک شــمال ایــران 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــان در  ــعبه ۳ اصفه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونده 
ــی شــیخ  ــه عل ــی کالســه96۱۲۳6 , ج ۳ ل اجرائ

ــی  ــه مســعود ویســی مبن ــو مســعودی و علی اب
بــر مطالبه روز یکشــنبه مــورخ 96/۷/۳۰ســاعت 
ــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری  9 صب
اصفهــان طبقــه زیــر زمیــن اتــاق ۱5 جهــت 
فــروش ششــدانگ ملکــی بــا مشــخصات 
ــال درج  ــه ذی ــی ک ــه کارشناس ــدرج در نظری من
ــی و  ــعود ویس ــای مس ــی آق ــت ملک ــده اس ش
ــد  ــی باش ــک م ــه مال ــرف مالکان ــون در تص اکن
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 
شــرح ذیــل ارزیابــی شــده و نظریــه وی مصــون 
از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
ــل  ــد ظــرف 5 روز قب ــد مــی توانن ــن خری طالبی
ــه و  ــوق مراجع ــه نشــانی ف ــده ب از جلســه مزای
ــا همــراه داشــتن ۱۰ درصــد  از ملــک بازدیــد و ب
ــا چــک تضمیــن شــده  ــد ی ــه صــورت نق ــا ب به
ــی  ــکام حقوق ــرای اح ــه اج ــی در وج ــک مل بان
ــنهاد  ــد . پیش ــرکت نماین ــده ش ــه مزای در جلس
دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد 
بــود تســلیم ملــک مــورد مزایــده پــس از 
پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت خواهــد گرفــت 
هزینــه هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه 
مــی باشــد . اوصــاف ملــک مــورد مزایــده محــل 
مــورد نظــر واقــع در اصفهــان - خیابــان گلــزار - 
انتهــای کوچــه شــهید کیان ارثــی )49(- نبشــی 
ــا کــد پســتی  ــن بســت آســمان پــالک ۳۸ ب ب
مشــخصات  باشــد.  مــی   ۸۱  549-55۸4۱
ملــک : محــل مــورد بازدیــد بــه آدرس بــاال دارای 
موقعیــت عرصــه بــه صــورت دو نبشــی بــوده کــه 
شــامل یکبــاب ســاختمان مســکونی در حد ســه 
طبقــه شــامل یــک ســالن مکمــل در همکــف به 
همــراه دو طبقــه روی آن می باشــد . ســاختمان 
فــوق بــا قدمــت حــدود 6 ســال و دارای اســکلت 
ــی باشــد  ــب م ــا ســقف تیرچــه و بلوک ــی ب بتن
ســاختمان مذکــور در زمــان بازدیــد دارای نمــای 
خارجــی آجــر کارتنــی بــا پوشــش کــف پارکینگ 
موزائیــک و بدنــه ســرامیک و درب فلــزی ریلــی 
مــی باشــد .دارای راه پلــه ســنگی بــا نــرده 
فلــزی بــوده ودارای پنجــره آلــو مینیومــی مــی 
ــویت  ــامل س ــط ش ــی فق ــورد ارزیاب ــد . م باش
مکمــل بــه همــراه واحــد مســکونی فوقانــی آن 
مــی باشــد . اعیانــی موجــود مربــوط بــه واحــد 
ــا  ــاق خــواب و ســالن ب مســکونی شــامل دو ات
ــچ و  ــدود گ ــه ان ــرامیک و بدن ــف س ــش ک پوش
دارای رنــگ و نقاشــی مــی باشــد . درب هــای 
داخلــی چوبــی بــوده و آشــپزخانه بــا کــف 
ســرامیک و بدنــه تــا ســقف کاشــی بــا کابینــت 
چوبــی مــی باشــد . دور ســقف در ســالن حجــم 
ــد  ــی باش ــردازی م ــور پ ــده و دارای ن کاری ش
ــاری  ــی بخ ــی و گرمایش ــر اب ــی کول . سرمایش
گازی بــوده و ســاختمان دارای انشــعاب آب 
ــد .  ــی باش ــه م ــرق و گاز جداگان ــترک و ب مش
ــت  ــش 4 ثب ــک 4۳۲9/۲4 بخ ــماره مل ــا ش ب
اصفهــان شــامل ششــدانگ عرصــه و اعیــان بــا 
مســاحلت ۷6/۲4 متــر مربــع بــه نــام مســعود 
ویســی مــی باشــد . اعیانــی موجــود در ســویت 

مکمــل حــدود۳5/56 متــر مربــع و دارای یــک 
ــراه سرویســی  ــه هم ــا ســالن ب ــاق خــواب ب ات
ــی  ــی م ــه فوقان ــخصات طبق ــا مش ــام ب و حم
واحــد مســکونی  ارزش ششــدانگ   . باشــد 
ــغ  ــه مبل ــا ب ــور جمع ــویت مذک ــراه س ــه هم ب
ــد  ــارد و هفتص ــال ) دو میلی ۲/۷5۰/۰۰۰/۰۰۰ ری
 و پنجــاه میلیــون ریــال ( بــر آورد و اعــالم نظــر 

می گردد .
ــکام  ــرای اح ــر و دادورز اج ــف ۱9۳۰۱ مدی م ال

ــوری  ــن منص ــان  حس ــی اصفه حقوق

آگهی مزایده((
 اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه اول اصفهــان در 
نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونــد 
ه اجرایــی کالس96۲54۰ ج / اول لــه زهــرا فهیم 
ــه  ــر مطالب ــی ب ــه محمدرضــا شــیخی مبن و علی
مبلــغ ۸۲/۱۲۷/946 ریــال بابــت محکــوم بــه و 
ــی و حــق االجــرای دولتــی  ــه هــای اجرای هزین
در روز یکشــنبه مورخــه 96/۷/۳۰ ســاعت 9/۳۰ 
صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری 
اتــاق ۱5 جهــت  زیرزمیــن  طبقــه  اصفهــان 
فــروش امــوال توقیفــی کــه توســط کارشــناس 
ــی  ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ــتری ب ــمی دادگس رس
ــن  ــه وی مصــون از تعــرض طرفی شــده و نظری
ــد  ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای ــده برگ ــع گردی واق
میتواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه مزایــده بــه 
نشــانی پارکینــگ جــاده قلعــه شــور مراجعــه و 
از امــوال بازدیــد و بــا ســپردن ۱۰ ٪ قیمــت پایــه 
ــماره  ــه ش ــتری ب ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ب
شــرکت  مزایــده  جلســه  در   ۲۱۷۱۲9۰۲۱۰۰۰۸
نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت 
برنــده مزایــده خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد 
مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صورت 
خواهــد گرفــت. هزینــه هــای اجرایــی بــر عهــده 
محکــوم علیــه مــی باشــد.اوصاف ملــک مــورد 
مزایــده یکدســتگاه پرایــد ۱۳۲ مــدل ۱۳9۱ آبــی 
رنــگ فیــروزه ای کــه دو درب چــپ زدگــی دارد 
ســپر عقــب فرســوده و الســتیک هــا حــدود۳ 
درصــد  فرســوده و اســتهالک خــودرو متناســب 
مــدل مــی باشــد بــه ارزش ۱۰5/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بر 

آورد شــده اســت . 
ــکام  ــرای اح ــر و دادورز اج ــف ۱9۳۲۷مدی م ال

ــوری  ــن منص ــان – حس ــی  اصفه حقوق

آگهی مزایده
ــواده  ــعبه ۱۳ خان ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
ــده ای در  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ اصفه
ــه 96۱۳۳۸  ــی کالس ــده اجرای ــوص پرون خص
ج/ ۱۳لــه زهــرا حیــدری و علیــه ســید محمــد 
بــر مطالبــه مهریــه در روز  رجائــی مبنــی 
ــح  یکشــنبه مورخــه 96/۷/۳۰ ســاعت  ۱۰ صب
در محــل اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان 
طبقــه زیرزمیــن اتــاق ۱5 جهــت فــروش 
امــوال توقیفــی کــه توســط کارشــناس رســمی 
ــده  ــی ش ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ــتری ب دادگس

ــن  ــرض طرفی ــون از تع ــه وی مص و نظری
واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد 
میتواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه  مزایــده 
ــرودگاه  ــاده ف ــر ج ــگ فج ــانی پارکین ــه نش ب
مراجعــه و از امــوال بازدیــد و بــا ســپردن ۱۰ ٪ 
قیمــت پایــه بــه حســاب ســپرده دادگســتری 
بــه شــماره ۲۱۷۱۲9۰۲۱۰۰۰۸حســاب  در جلســه 
مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده 
ــود  ــده خواهــد ب ــده مزای ــن قیمــت برن باالتری
تســلیم مــال )اتومبیــل( مــورد مزایــده پــس 
ــد  ــورت خواه ــای آن ص ــام به ــت تم از پرداخ
گرفــت و هزینــه هــای اجرایــی بــر عهــده 

ــی باشــد. ــه م ــوم علی محک
اتومبیــل  اتومبیــل مــورد مزایــده  اوصــاف 
ســواری 4۰5 مــدل ۱۳۸۸ نقــره ای رنــگ 
ســالم و بــدون عیــب الســتیک هــا 65٪ و نیاز 
ــال  ــت ۱5۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه قیم ــری دارد ب ــه باط ب
م الــف ۱9۳۲۰مدیــر و دادورز اجــرای حقوقــی 

اصفهــان - حســن منصــوری 

آگهی فقدان سند 
ــم   ــر نج ــت هللا پی ــای نعم ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ــک  ــلیم ی ــا تس ــم  ب ــد ابوالقاس ــن فرزن الدی
بــرگ استشــهاد  شــهود  بشــماره شناســه یکتا 
مــورخ96/6/۲۱   -۱۳96۰۲۱5569۱۰۰۰۸۰۸
ــود  ــی مفق ــان مدع ــه ۳۳۷ اصفه ــر خان دفت
ــج –  ــه و پن ــک حب ــت  ی ــند مالکی ــدن س ش
یازدهــم  حبــه مشــاع از ۷۲ حبــه ششــدانگ  
پــالک ۱46 فرعــی از ۲۳ اصلــی   واقــع در 
بخــش ۱4 ثبــت اصفهــان  کــه در ذیــل ثبــت 
 ۸6۰ جلــد  دفتــر    ۱۱6 صفحــه    ۱5۷5۲4
بشــماره چاپــی ۲۱۰۸4۷ صــادر و تســلیم 
ــند  ــه س ــته ک ــار داش ــک  اظه ــده و مال گردی
مالکیــت مرقــوم در اثــر جابجایــی مفقــود  
گردیــده و نامبــرده تقاضــای صــدور ســند 
مالکیــت  المثنــی نمــوده انــد  لــذا دفتــر چــه 
ســند مالکیــت  مذکــور  از درجــه اعتبار  ســاقط 
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی 
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی ــل م ذی
یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــزد خــود  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی مرق
ــی ظــرف  ــن آگه ــخ انتشــار ای میباشــد از تاری
ــن  ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ ــدت ده روزاعت م
ــه  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت ی ارائ
بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا 
مراتــب صــورت مجلــس و اصل ســند مالکیت 
ــده ســند مســترد گــردد بدیهــی  ــه کنن ــه ارائ ب
ــی  ــرر اعتراض ــدت مق ــرف / م ــر ظ ــت اگ اس
ــند  ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــید ی نرس
ــه  ــدام ب ــه نشــود اق ــه ارائ ــا معامل ــت ی مالکی
صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 

ــد .  ــد ش خواه
م الــف ۲۰4۸۲  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں 

ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان

مسابقات پاریس واقعیت کشتی ایران نبودبیرانوند نیاز به شوک دارد



پیشهناد فیلم

هیهات

کارگــردان: هــادی مقــدم دوســت، محمدهــادی نائیجــی، 
روح هللا حجــازی، دانــش اقباشــاوی

نویســنده: محمدهــادی نائیجــی، هــادی مقــدم دوســت، 
ــش اقباشــاوی روح هللا حجــازی، دان

بازیگــران: حمیــد فــرخ نــژاد، حامــد بهــداد، مینــا ســاداتی، 
بهــاران بنــی احمــدی، بابــک حمیدیــان

 خالصه داستان فیلم: 
ــی و  ــات اجتماع ــا موضوع ــک ب ــی اپیزودی ــات، فیلم هیه

ــت. ــورایی اس ــم عاش مفاهی
المللــی  بیــن  نــام  بــا  »هیهــات«  ســینمایی  فیلــم 
»Never« اولیــن فیلــم ۴ اپیــزودی ســینمای ایــران بــا ۴ 
کارگــردان و نویســنده، دانــش اقباشــاوی، هــادی ناییجــی، 
ــدم دوســت و ســید روح هللا حجــازی اســت.  ــادی مق ه
اینکــه چهــار فیلمســاز جــوان تصمیــم می گیرنــد کــه 
ــل تحســین اســت، آن  ــم بســازند قاب ــه فیل ــن زمین در ای
چیــزی کــه از مختصــات ســاختاری ایــن فیلم پیداســت با 
چهــار داســتان حــدود بیســت دقیقــه ای طرف هســتیم که 
ــردازی  ــرار اســت برخــاف شــیوه های مرســوم قصــه پ ق
ــدودی  ــان مح ــینما زم ــه در س ــت دقیق ــا بیس ــد ام کنن
اســت بــرای اینکــه یــک درام بــه چفــت و بســت محکــم 
برســد. از همیــن لحــاظ اگــر هــر کــدام از ایــن اپیزودهــا 
ــت و  ــد باف ــاخته می ش ــاه س ــم کوت ــک فیل ــب ی در قال
ــح  ــور واض ــه ط ــا ب ــدام از قصه ه ــر ک ــی ه ــای ارزش الیه ه
ــه  ــر چ ــک اگ ــای اپیزودی ــًا فیلم ه ــد. اساس ــده می ش دی
ــد امــا  ــو می رون ــه جل در راســتای یــک هــدف مشــترک ب
ایــن مســئله حائــز اهمیــت اســت کــه فیلمســاز مخاطب را 
هــم در نظــر بگیــرد. در بعضــی از ســکانس های هیهــات بــه 
خصــوص در اپیــزود دوم و چهــارم احســاس می شــود کــه 
فیلمســاز فقــط بــه دنبــال حدیــث نفــس خــودش اســت 
ــرگ  ــاخ و ب ــک ش ــی کوچ ــک جریان ــه ی ــد ب و می خواه

اضافــی بدهــد.

حرف و نقل

بــه  فیلــم ســینمایی »بــاد ســیاه« )ره شــه با(   
کارگردانــی »حســین حســن« بــا نقــش آفرینــی مریــم 
بوبانــی )بازیگــر ایرانــی( بــه عنــوان فیلــم منتخــب عــراق 
بــه نودمیــن دوره مراســم جوایــز ســینمایی اســکار 2018 

معرفــی شــد.
 علــی مرادخانــی، معــاون امــور هنــری وزارت ارشــاد در 
مراســم تجلیــل از محمــود فرشــچیان گفت: نــکات زیادی 
در فعالیت هــا و آثــار فرشــچیان اســت کــه االن می توانیــم 
در حضــور او جشــن بگیریــم. در دنیــا از نداشته های شــان 
خیلــی چیزهــا می ســازند، وقتــی مــا چنیــن داشــته های 
غنــی ای داریــم چــه خــوب اســت بــرای آینــدگان از 
داشــته های مان بگوییــم. او جــزو مــوارد اســتثنایی هنــر 
ایــران اســت و بایــد بتوانیــم وضعیتــی را کــه فرشــچیان 

تعریــف کــرده، بیشــتر تبییــن کنیم.
 پردیــس تئاتــر »شــهرزاد« میزبــان نمایــش »قرمــز و 

دیگــران« بــه کارگردانــی بهمــن معتمدیــان اســت. 
ــا ششــم  ــز و دیگــران« در روزهــای دوم ت نمایــش »قرم
ــه خواهــد  ــر شــهرزاد روی صحن مهرمــاه در پردیــس تئات

رفــت.
 مرتضــی میرباقــری معــاون ســیما در حاشــیه بازدیــد 
از پروژه هــای شــهرک تلویزیونــی، ســینمایی گفــت: 
ــران ــینمای ای ــد س ــده و نق ــه ای پربینن ــت« برنام  »هف

است. 
ــددی  ــای متع ــا واکنش ه ــه ب ــن برنام ــال ها ای ــی س ط
روبــرو بــوده کــه در ســری جدیــد »هفــت« تــاش 
ــدون  ــدگار و ب ــا برنامه ریــزی دقیــق، کاری مان می کنیــم ب

حاشــیه تولیــد کنیــم.
ــن 81  ــوت، در س ــده پیشکس ــن، خوانن ــادر گلچی  ن

ــت. ــالگی درگذش س
 »تــام هنکــس« بازیگــر مطرح هالیــوودی قرار اســت 
در بازســازی فیلــم »مــردی بــه نــام اوه« درنقــش اصلــی 

ــازی کند. ب
 کیانــوش عیــاری در نشســت تخصصــی فیلــم »خانه 
پــدری« تأکیــد کــرد: تنهــا ۷ بازیگــر در ایــران هســتند کــه 

بــه دور از قــدرت نمایــی نقــش بــازی می کننــد.
ــش  ــای نمای ــا تمرین ه ــن روزه ــان ای  افســانه ماهی
»کوکــوی کبوتــران حــرم« نوشــته علیرضا نادری را ســپری 
می کنــد تــا از 1۳ مهــر ایــن نمایشــنامه را در پردیــس تئاتر 

شــهرزاد روی صحنــه ببرد.
 فیلــم مســتند بلنــد »مــادام«، ســاخته نرگــس 
ــه بخــش رقابتــی مســتند شــانزدهمین دوره  ــی ب خرقان
جشــنواره بین المللــی گریــت لیکــس در آمریــکا راه یافت.

 حســام اســامی کارگــردان ســینمای مســتند دربــاره 
ــه  ــتم« ک ــره بیس ــن دای ــتند »متهمی ــژه مس ــران وی اک
ــد را در  ــتند بلن ــم مس ــن فیل ــس بهتری ــی تندی ــه تازگ ب
جشــن مســتقل ســینمای مســتند کســب کــرده اســت، 
ــنواره  ــم در جش ــن فیل ــای ای ــن نمایش ه ــت: از اولی گف
ــم  ــنواره فیل ــن جش ــی و پنجمی ــینماحقیقت« و س »س
فجــر بــا هماهنگی هایــی کــه مرتضــی رزاق کریمــی انجام 
داد و بــا صحبت هایــی کــه بــا مرکــز گســترش ســینمای 
مســتند و تجربــی کردیــم ایــن پیشــنهاد مطــرح شــد کــه 
امــکان نمایــش »متهمیــن دایــره بیســتم« را در زندان هــا 

ــم. ــم کنی ــت فراه ــاح و تربی ــای اص و کانون ه
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بــوی  نیســت؛  زیبــا  هیچ وقــت  جنــگ 
خــون می دهــد و طعــم تلــخ آوارگــی امــا 
بــا این حــال آن قــدر تأثیرگــذار اســت کــه 
ــد موضــوع محــوری نوشــتن داســتان  می توان

ــود.  ش
داســتانی همان قــدر واقعــی! کتــاب »هســتی« 
نوشــته »فرهــــاد حســن زاده« روایتــی اســت 
ــگ،  ــه از روزهــای جن مســتند، ســاده و کودکان
ــت و  ــم مقاوم ــیدن طع ــا و از چش از آوارگی ه

ــداری.  پای
در ادامــه بــه معرفــی بیشــتر ایــن کتــاب 

زیــم: می پردا
 موضوع داستان

»هســتی«، داســتان زندگــی دختــر نوجوانــی 
اســت کــه ســودای متفاوت بــودن در ســر دارد؛ 
ــال هایش  ــن و س ــم س ــل ه ــد مث نمی خواه
باشــد. از کارهــای دخترانــه خوشــش نمی آیــد 

و دنیــای پســران را ترجیــح می دهــد. 
دوســت دارد وقتــی بــزرگ شــد، خلبــان، راننده 
تریلــی یــا دروازه بــان تیــم صنعت نفــت آبادان 
ــه  ــگ، آرزوهــای کودکان شــود امــا شــروع جن

او را تغییــر می دهــد. اتفاقاتــی کــه در زندگــی 
ــر  ــث تغیی ــد باع ــواده اش رخ می ده او و خان
دیدگاهــش نســبت بــه آدم هــا، محیــط اطراف، 
مفاهیــم و... می گــردد بــه طــوری کــه در رونــد 
داســتان، مخاطــب شــاهد پوســت اندازی آرام 

آراِم شــخصیت هســتی اســت.
از  بســیاری  زندگــی  راوی  هســتی  رمــان 
ــه  ــت ک ــرزی اس ــق م ــردِم مناط ــودکان و م ک
ــه  ــا در چ ــد آن ه ــًا ندانن ــا کام ــاید خیلی ه ش
ــگ  ــا جن ــه ب ــد، چگون ــی کردن ــرایطی زندگ ش
کنــــار آمدنــد و با چــه مظلومیتی سختی هــــا 

ــدند.  ــلیم نش ــا تس ــد ام ــان خریدن ــر ج را ب
حســن زاده از آدم هایــی می گویــد که همســــر، 
مــادر، فرزنــدان و زندگــــی شان را دوســت 
ــاع  ــد، دف ــگ می رون ــه جن ــا ب ــته اند ام داش
می کننــد و تحولــی بــزرگ مثــل جنــگ باعــث 
نشــان  را  خــود  واقعــی  هویــت  می شــود 

ــد.  دهن
ــا  ــه م ــادی از هم ــواده اش نم ــتی و خان هس
ــک ها،  ــاد اش ــتند؛ نم ــگ هس ــای جن در روزه

فداکاری هــا. و  ترس هــا  شــادی ها، 
 شروع داستان

در  مهمــی  بســیار  نقــش  داســتان  آغــاز 

دارد.  مخاطــب  جــذب  و  تأثیرگــذاری 
ــه  ــده ب شــروع  جــذاب باعــث می شــود خوانن
ســرعت بــا متــن درگیــر شــود. ســندی ولچــل 
پنــج دقیقــه فرصــت  می نویســد: »فقــط 
داریــد خواننــده را در همــان ابتــدا جــذب کنیــد 
یــا او را بــرای همیشــه از دســت بدهیــد.« 
فرهــاد حســن زاده در ابتــدای کتــاب بــا زبانــی 
ــتان را  ــخص، داس ــد اول ش ــی و از دی صمیم
روایــت می کنــد. محیــط، زمــان و مــکان 
ــات  ــاص و اصطاح ــامی خ ــان و اس ــا زب را ب
ــران،  ــوب ای ــد: جن ــی می کن ــی معرف ــه خوب ب

آبــادان و ماهــشهــــر.
 توصیف و اشخاص داستان

و  نوســتالژیک  فضایــی  بــا  »هســتی« 
خاطره انگیــز باعــث می شــود مخاطــب بــه 
راحتــی بــا اشــخاص ارتبــاط برقــرار کنــد. 
نویســنده بــا اســتفاده از واژه هــا، ضرب المثل هــا 
و گاه لهجــه جنوبــی )کــه توضیحاتــش در 
پاورقــی کتــاب می آیــد( نثــر کتــاب را مانــدگار 
و واقعی تــر کــرده اســت بــه گونــه ای کــه گویــی 
نویســنده شــانه بــه شــانه هســتی و خانــواده 
او در حرکــت اســت تــا وقایــع را از دیــد آنــان 

ثبــت کنــد. 
ــگ،  ــرِ جن ــی درگی ــر کودک ــن زاده از منظ حس
آن می نگــرد،  واقعیت هــای  و  بــه جامعــه 
بــه مســائل اجتماعــی انتقادهــای مایــم وارد 
ــا  ــد و از ایــن طریــق باعــث می شــود ت می کن

ــی  ــی منطق ــتان یکپارچگ ــزای داس ــام اج تم
خــود را حفــظ کننــد و واقعــی بــه نظــــر 

ــند. برس
»نظریه هــای  کتــاب  در  جیمــز«  »هنــری 
روایــت هنــری« می گویــد: »رمان نویــس بایــد 
ــام راوی  ــرا در مق ــد زی ــگار بدان خــود را تاریخ ن
ــرد  ــی نمی ب ــه جای ــی راه ب ــای تخیل رویداده
ــی در کارش  ــه پشــتوانه ای منطق ــرای اینک و ب
وارد ســازد بایــد بــه نقــل رویدادهایــی بپــردازد 
ــاب  ــن زاده در کت ــده اند.« حس ــی ش ــه واقع ک
ــه  ــگ را همان طــور ک ــت جن »هســتی« واقعی

ــد. ــت می کن ــوده، روای ب
 شخصیت پردازی

در رمــان »هســتی« اشــخاص داســتان و 
گفت وگــوی میــان آن هــا بــه واقعیــت خیلــی 
نزدیــک اســت. بــه عبــارت دیگــر فضــای 
رئالیســتی و مکالمــات موفــق از عوامــل مهــم 
و تأثیرگــذار ایــن داســتان بــه شــمار مــی رود. 
گاه نویســنده درون اشــخاص و ناخــودآگاه 
ذهــن آنــان را مــی کاود و ترس هــا، نگرانی هــا 
و احساســات آن هــا را مســتقیم بــرای خواننده 
ــوی گــچ  ــه دســتم ت ــد: »از این ک ــان می کن بی
ــس  ــد ح ــم نمی آم ــود خوش ــده ب ــی ش زندان
ــی  ــی ام...« گاه ــم زندان ــودم ه ــردم خ می ک
از زبــان اشخــــاص داســتان خبــر از حــوادث 
تلــخ آینـــده می دهــد، حوادثــی کــه در زندگــی 

ــود.  خیلــی از مــردم پیــش آمــده ب

آدم هایــی کــه مجبــور بودنــد از شهرشــان، 
روزی  آنچــه  هــر  و  دلبستگی هاشــان  از 
»یــواش  بکَننــد:  دل  دوســتش  داشــتند، 
یــواش خوابــم می بــرد کــه یــک مرتبــه 
ــد...از  ــتناکی لرزی ــای وحش ــا صداه ــن ب زمی
بیــن صداهــای بیــرون حــرف یکــی را شــنیدم 
ــا....  ــه هوائیه...هواپیماه ــت: حمل ــه می گف ک

ــردن!« ــه ک حمل
 طنـــز

فرهــاد حســن زاده از معــدود نویســندگانی 
ــز دارد  ــوم طن ــه درک درســتی از مفه اســت ک
و موقعیت هــا و کاربردهایــش را خیلــی خــوب 

می شناســد. 
ــای  ــر روزه ــاب هســتی روایت گ ــد کت ــر چن ه
امــا  اســت  ســرزمین  از  دفــاع  و  جنــگ 
اســتفاده از طنــز باعــث می شــود تــا مخاطــب 
بــه ایــن پیــام نویســنده پــی ببــرد کــه در تمــام 
ــان  ــاک، انس ــخ و دردن ــار، تل ــات اندوه ب لحظ
ــه  ــت ک ــودی روبروس ــای طنزآل ــا موقعیت ه ب
ــی را  ــه دادن زندگ ــد ادام ــرژی و امی ــه او ان ب

می دهــد.
ــاز و  ــان ب ــا پای ــت ب ــتانی اس ــتی« داس »هس
نویســنده قضاوت هــا را بــر عهــده خواننــده 
ــرای  ــه ب ــب ک ــت دلچس ــی اس ــد. کتاب می نه
ــت  ــیوه روای ــا ش ــده ام ــته ش ــان نوش نوجوان
مخاطــب  بــرای  بی شــک  آن  پرداخــِت  و 

ــت. ــذاب اس ــز ج ــال نی بزرگس

S.Iravani@eskimia.ir
صدیقه ایروانیگروه فرهنگ

امــروز اولیــن روز آغــاز ســال تحصیلــی اســت، 
ــود.  ــه می ش ــدارس نواخت ــگ م ــه زن روزی ک
ایــن زنــگ، زنــگ مهــر و محبــت اســت، زنــگ 
ــی  ــی و همراه ــت و همدل ــتی و صمیمی دوس
اســت. اولیــن روز مهــر، روز مهــرورزی اســت، 
روز آفتــاب، روز شــکفتن احســاس، روز زمزمــه 
ــنایی و  ــادی و آش ــاط و ش ــاز نش ــد، آغ و لبخن
آشــتی دانش آمــوزان بــا کتــاب و معلــم و 
ــین ترین  ــروز، دل نش ــت. ام ــازه اس ــای ت دنی
آهنــگ زندگــی یعنــی زنــگ مدرســه بــه 
بــه فصــل فاصله هــا و  صــدا در می آیــد و 
دوری از کتــاب و خوانــدن و نوشــتن پایــان 
دوران  خاطره انگیزتریــن  امــروز  می دهــد. 
ــه  ــودکان ب ــود. ک ــاز می ش ــاره آغ ــی، دوب زندگ

پیاده رو هــای خــزان زده و پوشــیده از بــرگ 
بازی هــای  و  لبخندهــا  بهارانه تریــن  پاییــز، 
ــاره  ــه را می بخشــند. عطــر رویــش، دوب کودکان
در زمیــن دانــش و فرهنــگ، دوردســِت صمیمی 
روســتاها تــا گســتره پرهیاهــوی شــهرها را 
پــر می کنــد. میــز و نیمکت هــای چوبــی و 
ــد و  ــر می خیزن ــتانی ب ــواب تابس ــزی از خ فل
دیــدار هم شــاگردی های ســاِل  در شــلوغی 
ــیده ها  ــازه رس ــه ت ــد و ب ــان می گیرن ــل ج قب
حیــاط  ســکوت  می گوینــد.  خوش آمــد 
مدرســه، در هیاهــوی دانش آمــوزاِن خوشــحال، 
حلقــه  قدیمــی،  دوســت های  می شــکند. 
ــد  ــتان جدی ــد و دوس ــر می کنن ــتی را بازت دوس
را بــه جمــع خــود می خواننــد. آری! امــروز، روز 
علــم اســت؛ روز بازگشــایی دروازه هــای دانــش 
ــار  ــوی به ــدگان آن. مهــر آن قــدر ب ــرای جوین ب

می دهــد کــه پاییــز بــودن آن بــه یــاد نمی آیــد. 
مهــر، فصــل خشــکیدن و زرد شــدن و ریختــن 
نیســت فصــل شــکفتن و پــرواز و رشــد و کمال 
اســت. از امــروز و بــا پایــان یافتــن فصــل 
ــای  ــهرها و کوچه ه ــر در ش ــوی مه ــتان ب تابس
کشــورمان پیچیــده اســت. و چشــم انتظــاری 
درهــای مــدارس بــه پایــان رســیده و از عزیــزان 
ــال  ــاز س ــا آغ ــد. ب ــتقبال می کن ــودش اس خ
ــی در اول مهــر، میلیون هــا دانش آمــوز  تحصیل
بــه شــوق آموختــن، روانــه مدرســه می شــوند. 
همه ســاله بــا شــروع مــاه مهــر کوچه هــا 
پیــدا  دیگــری  بــوی  و  رنــگ  و خیابان هــا 
ــوه  ــد و شــور و شــوق دانش آمــوزان جل می کنن

ــد.  ــه می بخش ــه جامع ــی ب زیبای
ــف دارای  ــات مختل ــا مدرســه از جه ــن روزه ای
ــا  اهمیــت اســت. ایجــاد نگــرش  مثبــت و پوی

انگیــزه تــاش و  در دانش آمــوزان، تقویــت 
تحصیــل، کاهــش دغدغــه، اضطــراب و تردیــد و 
زدودن هرگونــه آثــار بدبینــی نســبت بــه درس و 
مدرســه و کاس و معلــم، و ســرانجام آشــنایی 
بــا شــخصیت و دیدگاه هــای دانش آمــوزان 
اول مدرســه صــورت  روزهــای  می توانــد در 
پذیــرد. مهــر نقطــه آغــاز ســفر بــه مــاه اســت. 
مهــرِ مدرســه کــه در دل هــا خانــه می کنــد، 
ــاه  ــه م ــفر ب ــرای س ــد ب ــاده می کن ــا را آم آن ه
مهربانــی، ســفری پــر جاذبــه در بــاغ مدرســه. 
ــازه اش،  ــوای ت ــاعد و ه ــاک مس ــه خ ــی ک باغ
کمــک می کنــد تــا درخــت دانایــی زودتــر در آن 
قــد بکشــد و بــه آســمان برســد. مــاه مهــر، روز 
تولــد همــه آدم هاســت؛ تولــدی کــه خاطــره اش 
ــت  ــیرین و دوس ــد. ش ــه می مان ــرای همیش ب
داشــتنی. هــر چنــد در هفــت ســالگی، بــا 

ــد. ــده باش ــن ش ــه، آذی ــک های کودکان اش
ــام)ره(  ــرت ام ــام حض ــی از پی ــان بخش در پای
ــرور  ــی را م ــال تحصیل ــاز س ــبت آغ ــه مناس ب

و  معلمــان  بــه  خطــاب  کــه  می کنیــم 
معّلمــان  بــر  »اکنــون  خانواده هافرمودنــد: 
متعّهــد و مســئوِل دبســتانی و دبیرســتانی 
اســت کــه بــا کوشــش خــود جوانانــی را تحویل 
دانشــگاه ها دهنــد کــه بــا آگاهــی از انحرافــات 
گذشــته دانشــگاه، بــر فرهنــگ غنی و مســتقل 
اســامی ایــران تکیــه کننــد و بــر اســاتید 
متعهــد اســت کــه ... جوانانــی متعهــد نســبت 
ــام  ــداف اس ــه اه ــور و آگاه ب ــح کش ــه مصال ب
تحویــل جامعــه دهنــد و مطمئــن باشــند کــه بــا 
ایــن خدمــت، اســتقال و آزادی کامــِل میهــن 
عزیزشــان تضمیــن خواهــد شــد. و از ایــن 
روســت کــه نقــش خانــواده و خصــوص مــادر 
در نونهــاالن و پــدر در نوجوانــان بســیار حّســاس 
اســت و اگــر فرزنــدان در دامــن مــادران و 
حمایــت پــدران متعهــد بــه طــور شایســته و بــا 
آمــوزش صحیــح تربیــت شــده و بــه مــدارس 
فرســتاده شــوند، کار معلمــان نیــز آســان تر 

ــود.« ــد ب خواه

مهر، ماه نشاط و شادی
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نگاهی به کتاب »هستی« نوشته »فرهــاد حسن زاده«

 هستی، روایتـی کودکانه 
از روزهای جنگ

هفدهمین جشنواره هنرهای 
 نمایشی خانه خورشید 

به کار خود پایان داد
بــا همــت مؤسســه فرهنگــی گل نرگس)عــج( و 
همــکاری ســازمان تبلیغــات اســامی و حــوزه هنــری 
اصفهــان جشــنواره هنرهــای نمایشــی خانــه خورشــید 
ــان داد. ــکار خــود پای ــروه نمایشــی ب ــا شــرکت 10 گ ب
ایــن جشــنواره بــا حضــور پــر رنــگ اهالــی هنــر و مــردم 
ــوان و  ــدان نوج ــی هنرمن ــان و هنرنمای ــریف اصفه ش
جــوان و در ژانــر طنــز و اســتندآپ کمــدی هفته گذشــته 

در ســالن آمفــی تئاتــر ســوره برگــزار گردیــد.
ــر  ــر تئات ــاتید هن ــنواره )اس ــن دوره از جش ــن ای مدعوی
ــدی  ــتاد مه ــد، اس ــول هنرمن ــتاد رس ــینما(: اس و س
شــهداد، خانــم پــری کربایــی، آقــای هاشــمی )ســید 
خنــدان(، پیشکســوت آقــای بهشــتی، امیرحســین 

ــی عنایت
ــمی،  ــرزاد قاس ــان، ف ــرو ثقفی ــنواره: خس داوران جش

ــان ــد حاجی محم
دبیر جشنواره: اسماعیل یعقوبی

نمایش هــای راه یافتــه بــه بخــش مســابقه ایــن 
جشــنواره بــا رقابتــی نزدیــک، بــه ترتیــب حائــز 

نهــم گردیدنــد. تــا  اول  رتبه هــای 
ــی  ــه کارگردان ــال باطــل 2« ب ــش »خی ــه اول: نمای رتب
خانــم ملیحــه نظــری خــواه و بازیگــری خانم هــا، النــاز 

زارعــی و زهــرا جعفــری
ــه  ــته« ب ــدر ورشکس ــش  »پ ــترک: نمای ــه دوم مش رتب
ــا،  ــری خانم ه ــی و بازیگ ــاره میرعبداله ــی به کارگردان
ملیــکا غامــی، نرگــس مؤذنــی، نــدا میرضــی، مریــم 
ــه  ــوالدی، فاطم ــرا پ ــور، زه ــی پ ــام عال ــاوری، اله خ
ــه  ــواده« ب ــز »خان ــش طن ــن نمای ــیان و همچنی رئیس
کارگردانــی آذر زنگنــه و بازیگــری شــکیبا حاجــی پــور، 
ــور،  ــی پ ــه عل ــان، ریحان ــه طالبی ــی، هانی ــکا ندیم ملی

ــیان ــه رئیس فاطم
رتبــه ســوم: نمایــش »جنجــال« بــه کارگردانــی ملیحــه 
نظــری خــواه و بازیگــری زهــرا نــوروزی، فاطمــه 

ــعودی ــیخ ابومس ــورا ش ــی، ن ــه کیوان ــوروزی، صفی ن
رتبه هــای چهــارم تــا نهــم بــه ترتیــب: نمایــش 
»ســالن تئاتــر« بــه کارگردانــی: مینــا حیــدری و 
ــی،  ــدی غیاث ــدری، مه ــا حی ــا، مین ــری خانم ه بازیگ
ســهیا مختــاری، نــدا رضایــی، آیــدا فاتحــی، نمایــش 
ــی و  ــینعلی قربان ــی حس ــه کارگردان ــل« ب ــر زب »وزی
بازیگــری علــی رحیمــی، محمدحســین متوســل، 
علیرضــا محمدیــان، حســینعلی قربانــی، نمایــش 

»مــرگ وارد می شــود« بــه کارگردانــی نســرین وفایــی 
و بازیگــری خانم هــا فاطمــه نگهــداری، بهــاره صابــری، 
ــش  ــاهی، نمای ــرا ش ــادری، زه ــب ن ــی، زین ــا فاتح لی
»دکتــر عوضــی« بــه کارگردانــی نســرین وفایــی 
و بازیگــری خانم هــا صبــا امیــن الرعایــا، اعظــم 
ــوش  ــی، فرن ــکا فاحت ــی، ملی ــرا روحان ــدری، زه حی
ــن  ــا چنی ــه کج ــش »ب ــری، نمای ــرا جعف ــوروزی، زه ن
ــری  ــی و بازیگ ــی رحیم ــی عل ــه کارگردان ــتابان« ب ش
پویــا قــدم زن، محمــد مهــدی بهــادران، علــی نــوروزی، 
غامرضــا صادقــی، نمایش »مســابقه بیســت ســؤالی« 
بــه کارگردانــی ســیما شــریفی و بازیگــری کیمیــا 
ــور،  ــهبان پ ــن ش ــوی، آیلی ــه موس ــتانی، محدث عربس

ــی ــن صادق ــی، نگی ــرا کرمان زه
رتبه اول بازیگری زن: الناز زارعی

رتبه اول بازیگری مرد: علی رحیمی
گفتنــی اســت جشــنواره هنرهــای نمایشــی خانــه 
ــت مؤسســه فرهنگــی گل نرگــس  ــا مدیری خورشــید ب
)عــج( و همــکاری ســازمان تبلیغــات اســامی اســتان 
ــری  ــوزه هن ــری ح ــی هن ــت فرهنگ ــان و معاون اصفه
ــهریور و  ــای ش ــار و در ماه ه ــاله دوب ــر س ــان ه اصفه
ــزار  ــدان برگ ــدان و هنرمن ــور عاقه من ــا حض ــفند ب اس

می شــود.

تلویزیون

 روایت همایون اسعدیان 
از »لحظه گرگ میش«

همایــون اســعدیان پــس از 10 ســال فعالیــت ســینمایی بــه 
تلویزیــون بازگشــته اســت تــا ســریال تاریخــی »لحظــه گرگ 
ــه  ــی س ــر اجتماع ــریال در ژان ــن س ــازد. ای ــش« را بس و می
دهــه از تاریــخ )از ســال ۶0 تاکنــون( را روایــت می کنــد. ایــن 
کارگــردان بــا اشــاره بــه دشــواری های ســاخت ســریال های 
تاریخــی می گویــد: کاش آن موقــع کــه تلویزیــون گفــت ایــن 
ســریال را بســاز، یــک نــه گفتــه بــودم و دچــار این مشــکات 
نمی شــدم! اینجــا هالیــوود نیســت کــه خیابــان 1۹۳0 
آمریــکا را بســازند. فکــر می کنــم اساســًا در کشــور مــا بــرای 

ایــن نــوع کارهــای تاریخــی کــه بــه چشــم نمی آیــد شــرایط 
مناســبی وجــود نــدارد. مــا یــک شــهرک ســینمایی غزالــی 
داریــم و چهــار کاخ قدیمــی کــه ســریال هایی کــه مربــوط بــه 
دوره پهلــوی اول و یــا اواخــر قاجــار اســت ســاختنش بســیار 
راحــت اســت چــرا کــه دکــوری دارنــد کــه روی آن کار ســاخته 
ــه ســه  ــور می شــویم ب ــه مجب ــی ک ــا در کارهای می شــود. ام
چهــار دهــه گذشــته برویــم کــه نــه دکــوری بــرای آن وجــود 
دارد و نــه دیگــر در تهــران فعلــی می توانیــد دهــه ۶0 را بگیــرد 
ــادآور شــد:  همــه جــای  کار دشــوار می شــود. وی ســپس ی
تهــران آنقــدر تغییــر کــرده اســت کــه هیــچ شــباهتی حتــی 
بــه دهــه 80 هــم نــدارد چــه برســد بــه دهــه ۶0. متأســفانه 

مــا هنــوز بــه صــورت آماتــوری کار می کنیــم.

سینما
 تصویر سکانس پایانی فیلم 

به وقت شام منتشر شد
ــینمایی  ــم س ــی فیل ــکانس پایان ــر از س ــن تصوی جدیدتری
ــا«  ــم حاتمی کی ــی »ابراهی ــه کارگردان ــام« ب ــت ش ــه وق »ب
منتشــر شــد. محمــد ذوقــی مدیــر روابــط عمومــی ســازمان 
هنــری رســانه ای اوج درخصــوص آخریــن مراحــل ســاخت 
فیلــم »بــه وقــت شــام« ســاخته ابراهیــم حاتمی کیــا گفــت: 
ــم  ــاخته »ابراهی ــام« س ــت ش ــه وق ــم »ب ــرداری فیل فیلمب
ــه پایــان رســیده و ایــن فیلــم مراحــل پــس  حاتمی کیــا« ب
از تولیــد خــود را بــرای حضــور در جشــنواره فیلــم فجــر آغــاز 

ــت  ــه وق ــینمایی »ب ــم س ــت فیل ــی اس ــرد. گفتن ــد ک خواه
شــام« بــه تهیــه کنندگــی محمــد خزاعــی دومیــن همــکاری 
ــه  ــت ک ــازمان اوج اس ــا و س ــی کی ــم حاتم ــترک ابراهی مش
بــرای نخســتین بــار در ســطح اول ســینمای ایــران بــه 
صــورت مســتقیم بــه حــوادث منطقــه و گروه هــای تکفیــری 
می پــردازد. جدیدتریــن ســاخته حاتمی کیــا در ابتــدا بــا نــام 
»پــرواز بــه وقــت شــام« آغــاز بــه کار کــرد و در ادامــه بــه »بــه 
ــک  ــر و باب ــادی حجازی ف ــام داد. ه ــر ن ــام« تغیی ــت ش وق
حمیدیــان از بازیگــران مطــرح ایرانــی هســتند کــه در ایــن اثر 
ــن  ــرداد خوشــبخت تدوی ــد. مه ــه ایفــای نقــش پرداخته ان ب

اثــر را بــر عهــده داشــته اســت.

* آگهی مناقصه *
شهرداری میمه به استناد مجوز شماره ۹5/1125 مورخ ۹5/11/۳0 شورای محترم اسامی شهر و 
براساس درخواست شماره ۹۶/2۴05 مورخ ۹۶/۶/1۳ دفتر فنی شهرداری میمه در نظر دارد اجرای 

عملیات جدولگذاری بتنی و بلوک فرش پیاده رو خیابان های مولوی و مطهری و آزادگان شهر میمه را 

با اعتبار اولیه به مبلغ ۳/800/000/000 ریال طبق نقشه و مشخصات موجود در شهرداری میمه از طریق 

مناقصه و با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ درج 

آگهی در روزنامه حداکثر تا تاریخ 96/7/13 به شهرداری واقع در میمه، بلوار انقاب اسامی مراجعه 

و نسبت به دریافت فرم مربوط به شرکت در مناقصه اقدام و یا جهت کسب اطاعات با شماره تلفن 

45422434-031 این شهرداری تماس حاصل و یا به سایت www.meymeh.ir مراجعه نمایند.
ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است و هزینه چاپ آگهی بعهده برنده 

محسن صدرالدین کرمی - شهردار میمهمناقصه می باشد.

نوبت اول

یادداشت

ایّام سوگواری و دستان خالی 
سینمای ایران

ــش  ــران و پخ ــرم، اک ــام مح ــا ای ــان ب ــم زم ــاله ه ــر س ه
برنامه هــای طنــز و کمــدی هــم در ســینما و هــم در رســانه 
ــز  ــدم پخــش ســریال های طن ــف می شــود. ع ــی متوق مل
ــا  ــی آن هــا ب ــل جایگزین ــه دلی ــام محــرم ب ــون در ای تلویزی
ــانه  ــه رس ــی ب ــدان بزرگ ــه چن ســریال های مناســبتی ضرب
ملــی وارد نمی کنــد. امــا در ســینما داســتان جــور دیگــری 
ــروش ســینمای  ــم ف اســت. در حــال حاضــر بخــش اعظ
ــن  ــان در ای ــه اکرانش ــت ک ــزی اس ــای طن ــران از فیلم ه ای
ایــام متوقــف می شــود و بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن ایــام 
مــردم بیشــتر بــه عــزاداری و مراســم مذهبــی می پردازنــد، 
ــد  ــی آی ــل درم ــه تعطی ــت نیم ــه حال ــران ب ــینمای ای س
ــه ســینما وارد  ــه بدن ــی ب ــه خطرناک ــه ضرب ــن قضی ــه ای ک
می کنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت حفــظ حریــم ایــام مقــدس، 
بــه خصــوص ایــام ســوگواری محــرم، ســینماگران و مدیران 
ــاید  ــد. ش ــش بگیرن ــری را در پی ــت دیگ ــد سیاس ــا بای م
ــد  ــزی و سیاســت گذاری درســت و تولی ــا برنامه ری ــوان ب بت
آثــار ســینمایی بــا اســتاندارد بــاال کــه متناســب بــا ایــن ایام 
باشــد ســینمای ایــران را از ایــن مهلکــه نجــات داد. تولیــد 
آثــار ســینمایی فاخــر بــا موضــوع عاشــورا و کربــا و زندگــی 
امــام حســین)ع( و یــاران ایشــان و ســایر موضوعــات 
وابســته، عــاوه بــر فرهنگ ســازی صحیــح در حــوزه دیــن 
ــا  کــه موجــب پیوســتگی بیشــتر اهــل فرهنــگ و مــردم ب
ــبی  ــاره مناس ــد چ ــود می توان ــز می ش ــت نی ــن و سیاس دی

بــرای رونــق ســینمای مــا در ایــام ســوگواری باشــد.

ه های ارکا�ن �ن �ت

ماه در جنگل
کارگردان سیامک شایقی

بازیگران الدن مستوفی، آزیتا 
حاجیان، فربد فرهنگ، مهسا 

طهماسبی، رزگار خاطری، کیوان زند

دریاچه ماهی
کارگردان مریم دوستی

بازیگران ستاره اسکندری، الله 
اسکندری، حسن نجاریان، رهام 

تدریسی، نادر فالح، حدیثه تهرانی

ملی و راه های نرفته اش
کارگردان تهمینه میالنی

بازیگران میالد کی مرام، ماهور 
الوند، السا فیروزآذر، جمشید 

هاشم پور، افسر اسدی
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طراحی نظام ارائه خدمات اجتماعی
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: 
در حــال حاضــر در بهزیســتی ۵۹۲ مرکــز شــبانه روزی بــرای 
نگهــداری از کــودکان بــی سرپرســت و بدسرپرســت داریــم. 
حبیــب هللا مســعودی فریــد در همایــش ســامت اجتماعی 
و ضــرورت آن بــا محوریــت خانــواده، از طراحــی نظــام ارائــه 
ــه  ــا دو هفت ــرد: ت ــار ک ــر داد و اظه ــی خب ــات اجتماع خدم
ــوت آن  ــود و پایل ــام می ش ــی آن تم ــش طراح ــر بخ دیگ
ــایر  ــد از آن در س ــرا و بع ــن اج ــاه در قزوی ــد م ــی چن ط

ــد.  ــد ش ــرا خواه ــتان ها اج اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در ســازمان 
بهزیســتی بــا همــکاری تعــداد زیــادی نظــام ارائــه خدمــات 
اجتماعــی را طراحــی می کنیــم، افــزود: ســامت اجتماعــی 
ــا محیــط پیرامــون  ــه معنــی کیفیــت تعامــل انســان ها ب ب
خــود اســت. معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی با 
ــان اینکــه آســیب های اجتماعــی و ســامت اجتماعــی  بی
دو روی یــک ســکه هســتند، افــزود: نمی توانیــم بــه 
آســیب های اجتماعــی بپردازیــم بــدون اینکــه بــه ســامت 
اجتماعــی توجــه نکنیــم. مســعودی فریــد بــا تأکیــد 
ــی  ــی و حت ــدای کودک ــی از ابت ــه ســامت اجتماع ــر اینک ب
قبــل از تولــد آغــاز می شــود و بایــد روی آن کار کنیــم، 
ــد، دارای  ــا می آی ــه دنی ــه ب ــی ک ــر کودک ــرد: ه ــح ک تصری
میلیاردهــا ســلول عصبــی و 100 تریلیــون ارتباطــات عصبــی 
ــای محیطــی در  ــی محرک ه ــر از کودک ــن اگ اســت بنابرای
کــودکان ایجــاد شــود و والدیــن آمــوزش ببیننــد، کــودکان 
بــا ســلول های مغــزی بیشــتری وارد عرصــه دبســتان 
می شــوند. وی بــا اشــاره بــه تأکیــدات مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر اقتصــاد مقاومتــی، بیــان کــرد: رد پــای 
ــود  ــده می ش ــا دی ــی برنامه ه ــی در تمام ــاد مقاومت اقتص
ــه  ــی ک ــم از هزینه های ــا بتوانی ــرده ت ــاظ ک ــد آن را لح و بای
ــم. ــری کنی ــود، جلوگی ــل می ش ــه تحمی ــر جامع ــا ب بعده

 بهره مندی فرزندخوانده
از مستمری بازماندگان

معــاون بیمــه ای ســازمان تأمیــن اجتماعــی از بهــره منــدی 
فرزنــد خوانــده بیمــه شــده متوفــی از مســتمری بازماندگان 
خبــر داد. محمــد حســن زدا در ایــن بــاره گفــت: در اجــرای 
ــی سرپرســت و  ــان ب ــودکان و نوجوان ــت از ک ــون حمای قان
بدسرپرســت مصــوب 10/۷/۹۲ مجلــس شــورای اســامی 
و آئیــن نامــه اجرائــی مصــوب 1۴/۴/۹۴ هیــات وزیــران، 
ــوده و از تمامــی  ــد حقیقــی ب ــده در حکــم فرزن فرزندخوان

حقــوق و مزایــای قانونــی بهــره منــد خواهــد شــد. 
براســاس گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی، وی بــا اشــاره بــه شــرایط فرزنــدان بــرای 
برخــورداری از مزایــای مســتمری بازمانــدگان اظهار داشــت: 
ــه  ــا مادامــی ک ــر ت ــده دخت ــد خوان ــن اســاس، فرزن ــر ای ب
ــتمری  ــد از مس ــرده باش ــا ازدواج نک ــته ی ــتغال نداش اش
بازمانــدگان برخــوردار خواهــد شــد و فرزنــد خوانــده پســر 
نیــز تــا پــس از رســیدن بــه ســن بیســت ســالگی، منحصرًا 
ــگاهی  ــع دانش ــل در مقاط ــه تحصی ــتغال ب ــورت اش در ص
ــد  ــره من ــدگان به ــتمری بازمان ــای مس ــد از مزای می توانن

شــوند.

گزارش
پاساژگردی، آری یا نه؟

پاســاژها و مراکــز خریــد بــزرگ، وجــه جدایی ناپذیــر 
بــا  اســت؛ مراکــز و مال هایــی  امــروزی  زندگی هــای 
ــر  ــًا دیگ ــه صرف ــده ک ــذب کنن ــد و ج ــیونی جدی دکوراس
تجــاری نیســتند و طبقــات تفریحــی ـ فرهنگــی را نیــز بــه 
خــود اختصــاص داده انــد؛ همیــن امکانــات زمینــه گذرانــدن 
اوقــات فراغــت در ایــن مکانهــا را چشــمگیر کــرده اســت. 
ــی  ــا حت ــح و ی ــد، تفری ــه خری ــه بهان ــدگان ب مراجعه کنن
ــاژگردی  ــود پاس ــکاری خ ــان بی ــاعاتی از زم ــدن س گذران
بــا  نگرانی هایــی  کــه  حالیســت  در  ایــن  می کننــد؛ 
ایجــاد پدیــده پاســاژگردی بوجــود آمــده و آن تبدیــل 
ــه  ــازار« ب ــت ب »فضاهــای بســته تجــاری و تحــت حاکمی
ــر  ــنا، دکت ــزارش ایس ــه گ ــت. ب ــی« اس ــای عموم »فضاه
الهــام اســماعیلی روانشــناس بالینــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
روندهــای مختلــف اجتماعــی همــواره مبتنــی بــر یــک نیــاز 
ایجــاد می شــوند، گفــت: نیازهــا همــواره دلیلــی بــر شــکل 
ــف اجتماعــی هســتند.  ــری رفتارهــا و روندهــای مختل گی
وی بــا بیــان ایــن کــه میــزان شــادکامی در جامعــه ایــران 
در رتبه هــای بســیار پاییــن قــرار دارد، اظهــار کــرد: بســیاری 
ــی  ــای مختلف ــه کاره ــت خــود ب ــذران وق ــرای گ ــراد ب از اف
ــه موضــوع  ــوان ب ــا می ت ــه آن ه ــه از جمل ــد ک روی می آورن
پاســاژ گــردی اشــاره کــرد؛ بــه طــوری کــه امــروزه پاســاژ 
گــردی بــرای تأمیــن شــادکامی افــراد مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. 
ــوه  ــه ق ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــی، ب ــناس بالین ــن روانش ای
خــودآگاه انســان همــواره بــه دنبــال تأمیــن نیازهــا اســت، 
عنــوان کــرد: نیازهــای انســان هیــچ گاه مرتفــع نمی شــود، 
مگــر در صورتــی کــه راهــکاری را بــرای رفــع نیــاز بــه ذهــن 
ــه شــده  ــه دهیــم؛ در حالــی کــه تمــام راهکارهــای ارائ ارائ
راهکارهایــی درســت و صحیــح نیســتند. مصطفــی ســراج، 
ــار  ــاره اظه ــن ب ــز در ای ــران نی ــتی ته ــابق بهزیس ــر س مدی
کــرد: متاســفانه بســیاری از پاســاژهای شــهری در کشــور 
ــت  ــه فعالی ــروع ب ــی ش ــای فرهنگ ــه ریزی ه ــدون برنام ب

کرده انــد. 
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه پاســاژگردی بخشــی از هویــت 
ــه  ــاژگردی ب ــرات پاس ــروزه مض ــت: ام ــت، گف ــهری اس ش
مراتــب بیشــتر از محاســن آن اســت. همچنیــن دکتــر پوریا 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــناس نی ــه ش ــدی جامع گل محم
ــت:  ــت، گف ــد نیس ــی جدی ــوع و تفریح ــاژگردی موض پاس
ــردان شــکل  ــت و انتخــاب م ــا مدیری بازارهــای قدیمــی ب
گرفتــه و اداره می شــد، در حالــی کــه پاســاژهای امــروزی 
ــان اداره شــده و انتخــاب و ســلیقه  ــگاه و نگــرش زن ــا ن ب

ــه نقــش مهمــی را در شــکل گیــری پاســاژها دارد.  زنان
ــاوه  ــران ع ــی ای ــای قدیم ــیاری از بازاره ــزود: بس وی اف
بــر مراکــز خریــد دارای تماشــاخانه، مســاجد و حمــام 
ــا  ــز ب ــر همیــن اســاس پاســاژهای امــروزی نی ــد. ب بوده ان
ــای  ــن نیازه ــر گرفت ــا در نظ ــی ب ــای قدیم ــد از بازاره تقلی
فرهنگــی و اجتماعــی افــراد در حوزه هــای مختلــف شــروع 

ــد. ــت کرده ان ــه فعالی ب

کوتاه اخبار 

طناب دار در کالس درس
کاس  در  را  خــود  گلســتانی  مدرســه  مدیــر 
حلق آویــز کــرد. مدیــر مدرســه روســتای صفــا 
ــنبه  ــر روز پنجش ــان عص ــتان گمیش ــان شهرس ایش
وقتــی بچه هــا رفتنــد خــود را در کاس حلــق آویــز 
کــرد و بــه زندگــی خــود پایــان داد. گفتــه می شــود 
وی از مشــکات روحــی رنــج می بــرده اســت. 
ــر  ــن خب ــان ای ــتان گمیش ــدار شهرس ــاج فرمان توم
ــت  ــوع در دس ــت: موض ــه اس ــرده و گفت ــد ک را تأیی

ــت. ــی اس بررس

6 کشته و زخمی در انفجار 
کپسول گاز خودرو

در   ۴0۵ پــژو  یــک  کپســول گاز  انفجــار  براثــر 
جایــگاه ســوخت ســیان جــی کشــکوییه متاســفانه 
یــک کــودک 6 ســاله فــوت و پنــج نفــر دیگــر 
مصــدوم شــدند. بنابــر اعــام اورژانــس شهرســتان 
ــر اثــر انفجــار کپســول  رفســنجان، درایــن حادثــه ب
ــگاه  ــگام ســوختگیری در جای خــودروی ۴0۵ در هن
اتوبــوس و  ســیان جــی کشــکوییه یکدســتگاه 
پیــکان هــم دچارخســارت شــدند. در اعــام اولیــه 
اورژانــس شهرســتان رفســنجان طبــق اطاعــات 
اولیــه یــک کــودک شــش ســاله فــوت شــده اســت 
و پنــج نفــر دیگــر در بیمارســتان بســتری هســتند.

ثروتمندترین زن جهان درگذشت
ــوری محصــوالت آرایشــی  ــن امپرات ــک بزرگتری مال
بهداشــتی جهــان بــا بیــش از ۴0 میلیــارد دالر 
ــان  ــت. »لیلی ــالگی درگذش ــن ۹۴ س ــروت در س ث
ــی  ــوازم آرایش ــرکت ل ــک ش ــور« وارث و مال بتانک
بهداشــتی ُارئــال فرانســه بــود. وبســایت اقتصــادی 
فوربــز رقــم دقیــق ثروتــی کــه او بــه عنــوان صاحــب 
ــوازم آرایشــی  ــای ل ــن امپراتوری ه ــی از بزرگتری یک
در جهــان بــرای بازمانــدگان خــود بــه ارث گذاشــته 
ــت.  ــرده اس ــام ک ــارد دالر اع ــت را ۷/۴۴ میلی اس
ــوازم آرایشــی بهداشــتی  ــور شــرکت ل ــان بتانک لیلی
ُارئــال را در ســال 1۹۵۷ از پــدر شــیمیدان خــود کــه 
ــا  ــون آن را ب ــرد و اکن ــه ارث ب ــود، ب ــذار آن ب بنیانگ
ــر  ــرای دخت ــل، ب ــتر از قب ــب بیش ــه مرات ــی ب ارزش
ــان زمانیکــه 1۵ ســال  ــه ارث گذاشــت. لیلی خــود ب
ــرکت  ــوز وارد ش ــوان کارآم ــه عن ــت ب ــتر نداش بیش
کوچــک پــدر خــود شــد و بــه مــرور در ایــن شــرکت 
مســئولیت های مهمتــری بــه عهــده گرفــت. او 
پــس از مــرگ پــدرش در ســال 1۹۵۷ میــادی 
صاحــب ُارئــال و رئیــس هیئــت مدیــره آن شــد و با 
همــکاری همســر خــود، آن را بــه یــک نــام جهانــی 
تبدیــل کــرد. ُارئــال اکنــون بزرگتریــن تولیــد کننــده 
لیلیــان  اســت.  در جهــان  آرایشــی  محصــوالت 
بتانکــور در روزی کــه ُمــرد ثروتمندتریــن زن جهــان 
بــود و در فهرســت کلــی افــراد ثروتمنــد جهــان نیــز 

ــرار داشــت. ــه ســیزدهم ق ــرد در رتب ــس از 1۲ م پ

کنش    وا

رئیس کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
کشور   

کارگران فصلی به دلیل اینکه نیمی از سال را شاغل نیستند، 
در مدت بیکاری از شمول بیمه تأمین اجتماعی نیز محروم 

می شوند که این موضوع در نهایت زمان بازنشستگی این 
کارگران را به تعویق می اندازد. سال های گذشته مسئوالن 
اعام کردند که کارگران فصلی در دوران بیکاری می توانند 

از بیمه اختیاری استفاده کنند؛ این در حالی است که بیمه 
اختیاری به هیچ وجه مشکل بیمه منقطع کارگران را حل 

نمی کند چرا که بیمه اختیاری ماهیت بیمه تأمین اجتماعی 
را ندارد و جزو سوابق کارگران محسوب نمی شود.

سرپرست اداره کل اسناد هویتی سازمان 
ثبت احوال کشور   

با توجه به قوانین و مقررات سازمان ثبت احوال، انتخاب 
نام های خارجی برای افراد به دلیل عدم انطباق آنها با 

فرهنگ ایرانی ممنوع است. طرح تجمیع کارت هوشمند 
ملی با سایر مدارک شناسایی، طبق بند )د( ماده ۴6 

ثبت احوال، از مهم ترین برنامه های این سازمان است که 
می تواند جایگزین بسیاری از مدارک هویتی مردم باشد و 

ظرفیت های متعددی برای آن پیش بینی شده، اما در حال 
حاضر به طور دقیق مشخص نیست که این کارت به جای 

کدام کارت ها تجمیع می شود.

معاونت اداری، مالی و عمرانی دانشگاه 
پیام نور   

کلیه دانشجویان عزیز می توانند صرفًا با پرداخت شهریه 
ثابت اقدام به ثبت نام نموده و جهت پرداخت مابقی 

شهریه خود از وام صندوق رفاه دانشجویان استفاده نمایند 
و نیز در صورتی که از تسهیات استفاده نکنند تا پایان ترم 

جهت واریز شهریه متغیر فرصت خواهند داشت.

 رئیس انجمن هماتولوژی و آنکولوژی 
ایران   

16 مرکز پیوند مغز استخوان در ایران راه اندازی شده 
است و مراکز پیوند در کشور ما با سرعت زیادی پیشرفت 

کرده اند. تمام روش های پیوند مغز استخوان در ایران 
انجام می شود و ساالنه حدودًا هزار پیوند در سراسر کشور 
صورت می گیرد؛ در مجموع یک میلیون دالر صرفه جویی 
ارزی انجام شده است زیرا برای ورود هر سلول از خارج 

از کشور ۲0 تا ۵0 هزار دالر باید پول بدهیم، اما هزینه 
سلول بنیادی در ایران رایگان است و پیوند 3 تا ۴ میلیون 

هزینه دارد.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران   
طبق گزارش کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی ۲6 درصد 

افراد 1۸ تا 60 سال از نظر علمی از تحرک کافی برخوردار 
نیستند. آمار داخل کشور نشان می دهد که بی حرکتی در 
ایران به 3۹ درصد می رسد. بی حرکتی و تغذیه نامناسب 
باعث شده تا تقریبًا از هر دو زن ایرانی و تقریبًا هر 3 مرد 

ایرانی یک نفر از اضافه وزن رنج ببرد که اگر پیشگیری 
در دستور کار سیاستگزاران نظام سامت کشور قرار نگیرد 
بزودی شاهد اتفاقات ناگواری در این زمینه خواهیم بود.

طالق به دلیل خرید کتاب

ــز  ــود، هرگ ــی ب ــاب و کتابخوان ــق کت ــه عاش ــهیل ک س
تصــورش را هــم نمی کــرد کــه خریــد یــک کتــاب 

ــد. ــاز کن ــواده ب ــه دادگاه خان ــای او را ب ــاده پ س
ــد  ــی کلی ــن زوج از زمان ــی ای ــال در زندگ ــوا و جنج دع
خــورد کــه ســهیل، بــا ذوق و شــوق کتــاب مــورد 
آن  از  بعــد  آورد.  بــه خانــه  و  را خریــد  عاقــه اش 
ــن  ــه ای ــی 1۵ ماه ــت زندگ ــروع و در نهای ــا ش فریاده

زوج بــه دادگاه خانــواده کشــیده شــد.
ــواده قــرار  زن جــوان وقتــی مقابــل قاضــی دادگاه خان
گرفــت، دربــاره زندگــی اش گفــت: از وقتــی ازدواج 

ــتم.  ــی نداش ــی آرام ــرده ام زندگ ک
روزی کــه بــا ســهیل آشــنا شــدم او گفــت کــه عاشــق 
ــه او  ــر ب ــن خاط ــه همی ــت. ب ــی اس ــاب و کتابخوان کت
جــواب  خواســتگاری اش  بــه  و  شــدم  عاقه منــد 
مثبــت دادم. تصــور می کــردم ســهیل مــرد دانــا و 
عاقلــی باشــد. ولــی از چنــد وقــت بعــد از آغــاز زندگــی 
ــردم و ســهیل  ــه اشــتباه می ک ــدم ک مشــترکمان فهمی
ــه او  ــه تصــور می کــردم. عاق ــود ک اصــًا آن مــردی نب
ــی  ــت. گاه ــی اس ــدن افراط ــاب خوان ــاب و کت ــه کت ب

چنــد شــبانه روز نمی خوابــد و کتــاب می خوانــد. 
به خاطــر  بــار  دو  یکــی  امــا  نکنیــد،  بــاور  شــاید 
و  بــد  حالــش  حــدش  از  بیــش  کتابخوانی هــای 
ــعی  ــال س ــن ح ــا ای ــد. ب ــتری ش ــتان بس در بیمارس
می کــردم تحمــل کنــم. تــا این کــه چنــد شــب پیــش 
ســهیل بــه خانــه آمــد و متوجــه شــدم کــه یــک کتــاب 
بســیار گرانقمیــت خریــده اســت. او ایــن کتــاب را بــه 
قیمــت بســیار باالیــی خریــده بــود. در صورتی کــه 
ــرای  ــت. ب ــوب نیس ــم خ ــی ه ــا خیل ــی م ــع مال وض
همیــن بشــدت عصبانــی شــدم. دیگــر نتوانســتم 
نابــود  تحمــل کنــم. زندگــی مــا به خاطــر کتــاب 
شــده بــود. بــا ایــن همــه مشــکات مالــی کلــی پــول 
ــود. آن هــم وقتی کــه  ــرای خریــد یــک کتــاب داده ب ب
خانه مــان پــر از کتــاب اســت. دیگــر نتوانســتم تحمــل 

ــودم. ــده ب ــی ش ــًا عصب ــم. واقع کن
 ایــن مــرد بی مســئولیت نمی دانســت کــه زندگــی 
مشــترک یعنــی چــه. بــرای همیــن بشــدت بــا او دعــوا 
ــق را  ــه ح ــای این ک ــه ج ــم ب ــهیل ه ــی س ــردم. ول ک
ــی  ــه راه انداخــت و حت ــداد ب ــه مــن بدهــد، داد و بی ب
ــه  ــه مــن توهیــن کــرد و از مــن خواســت کــه از خان ب

ــود کــه تصمیــم گرفتــم  ــروم. همــان زمــان ب بیــرون ب
ــال و بی مســئولیت  ــن مــرد بی خی ــرای همیشــه از ای ب

جــدا شــوم.
ــه قاضــی گفــت:  ــز ب در ادامــه جلســه، مــرد جــوان نی
آقــای قاضــی بهنــاز از روز اول می دانســت مــن عاشــق 
ــه  ــد ک ــن می مان ــل ای ــم مث ــاب نخوان ــر کت ــم. اگ کتاب
ــار آمــده  ــا ایــن موضــوع کن نفــس نکشــم. خــودش ب

بــود. 
ــًا  ــم. اتفاق ــاب بخــرم و بخوان ــه کت ــد هــر هفت مــن بای
خــودش هــم کتــاب خوانــدن را دوســت دارد، امــا 
ــدم  ــه آم ــه خان ــه ام ب ــورد عاق ــاب م ــا کت ــه ب شــبی ک
ــه راه انداخــت کــه بشــدت تعجــب  ــی ب ــان جنجال چن
کــردم. او فریــاد مــی زد و نمی توانســتم ســاکتش 
کنــم. بــرای همیــن مــن هــم کــه بشــدت تــوی ذوقــم 
ــردم.  ــوا ک ــا او دع ــدم و ب ــی ش ــود، عصبان ــورده ب خ
ــط  ــود و فق ــاکت ش ــت س ــر نیس ــدم حاض ــی دی وقت
ــاز  ــم. بهن ــرون انداخت ــه بی ــد او را از خان ــاد می زن فری
فقــط به خاطــر این کــه مــن عاشــق کتــاب بــودم 
ــی  ــرد و در 1۵ ماه ــل ک ــم تبدی ــه جهن ــان را ب زندگی م
ــر  ــرم غ ــب س ــم مرت ــی می کردی ــم زندگ ــا ه ــه ب ک
ــرای همیــن مــن هــم دیگــر نمی خواهــم در  مــی زد. ب
کنــار او زندگــی کنــم. در پایــان قاضــی ســعی کــرد ایــن 
زوج را از جدایــی منصــرف کنــد، ولــی وقتــی اصــرار آنها 
را دیــد رســیدگی بــه پرونــده را بــه جلســه آینــده موکول 
کــرد و از آنهــا خواســت تــا جلســه بعــد بــا یک مشــاوره 

ــد. ــت کنن ــاره مشکلشــان صحب ــواده درب خان
 با فکر ازدواج کنید

دکتــر مهیــار، روان شــناس در ایــن بــاره می گویــد: 
ــد ممکــن اســت پــس از ازدواج  ــد بدانن زن و مــرد بای
نتواننــد برخــی از رفتارهــای طــرف مقابــل خــود را 
ــش از  ــد پی ــا بای ــل آنه ــن دلی ــه همی ــد. ب ــوض کنن ع

ازدواج تمــام جوانــب را بســنجند. 
برخــی از زنــان و مــردان وقتــی در زمــان آشــنایی عیــب 
یــا ایرادهایــی از طــرف مقابــل خــود می بیننــد، بــا ایــن 
ــا را  ــن ایراده ــد ای ــس از ازدواج می توانن ــه پ ــور ک تص
ــن ســکوت  ــد و همی ــد، ســکوت می کنن ــر طــرف کنن ب
زندگــی  آغــاز  و  ازدواج  زمــان  در  می شــود  باعــث 
مشــترک مشــکات و اختافــات زیــادی به وجــود 

آیــد.

ــط و کار وزارت بهداشــت  ــز ســامت محی ــی مرک ــاون فن مع
ضمــن اشــاره بــه بازدیــد نیروهــای بهداشــت محیــط 
صفــر،  و  محــرم  ماه هــای  در  عــزاداری  هیئت هــای  از 
ــه  ــا پروان ــه اســتفاده از ظــروف پاســتیکی ب ــرد ک ــد ک تاکی
ــی  ــذورات منع ــع ن ــت توزی ــت جه ــاخت از وزارت بهداش س
نــدارد. محســن فرهــادی گفــت: دســتورالعملی خطــاب بــه 
معاونت هــای بهداشــت دانشــگاه های علــوم پزشــکی در 
ــط در  ــت محی ــای بهداش ــاص نیروه ــای خ ــورد کنترل ه م
ــوم پزشــکی  ــه دانشــگاه های عل ــر ب ــای محــرم و صف ماه ه
سراســر کشــور صــادر شــده اســت کــه طبــق آن دانشــگاه ها 
از ابتــدای محــرم هماهنگی هــای درون بخشــی و بــرون 
ــتر  ــد. بیش ــام می دهن ــه انج ــن زمین ــود را در ای ــی خ بخش
ــرار  ــت. ق ــی اس ــاوره ای و آموزش ــز مش ــا نی ــن کنترل ه ای
اســت طبــق ایــن دســتورالعمل کارگــروه ســامت و امنیــت 

غذایــی اســتان ها و شهرســتان ها بــا نهادهــای مختلــف 
ماننــد صنعــت، معــدن و تجــارت، ســازمان های دامپزشــکی 
اســتان  سیاســی  مقامــات  و  ذیربــط  اتحادیه هــای  و 
هماهنگی هــای الزم را انجــام دهنــد. وی ادامــه داد: در ایــن 
ــد مســاجد، تکیه هــا و  بازرســی ها مکان هــای عــزاداری مانن
ــاوره های الزم  ــوند و مش ــد می ش ــمی بازدی ــای رس هیئت ه
در زمینــه بهداشــت فــردی و مناســب بــودن فضــای عــزاداری 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــادی ب ــود. فره ــه می ش ــا ارائ ــه آنه ب
ــن  ــردی در تأمی ــت ف ــکات بهداش ــت ن ــی و رعای خودمراقبت
ــر اســت، افــزود: در محــرم و  ســامت عــزاداران بســیار مؤث
صفــر بــا منازلــی روبــرو هســتیم کــه غــذا توزیــع می کننــد؛ 
ــل تاســوعا و عاشــورا و  ــل در روزهــای تعطی ــن دلی ــه همی ب
اربعیــن و ۲۸ صفــر نیروهــای بهداشــت محیــط فعــال بــوده 

و کنترل هــا ادامــه دارد.

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس گفــت: 
ــان دادن  ــرای پای ــرورش ب ــوزش و پ ــت و آم ــم دول منتظری
بــه تبعیــض مــدارس الیحــه ای بدهنــد، اگــر ایــن کار را 
ــرزاده  ــت می ــم. میرحمای ــان ورود می کنی ــا خودم ــد م نکنن
ــه  ــته ک ــه گذش ــبت ب ــوز نس ــم دانش آم ــرد: تراک ــار ک اظه
تعــداد آن هــا ۲0 میلیــون بــوده، بســیار پاییــن آمــده اســت. 
در گذشــته مــدارس دو شــیفته و یــا حتــی ســه شــیفته کار 
ــل  ــرای ح ــبق، ب ــت اس ــرد: در دول ــه ک ــد. وی اضاف می کردن
مشــکات مالــی آمــوزش و پــرورش شــیفت بعدازظهــر بــه 
بهانــه عملکــرد بهتــر شــیفت صبــح منحــل شــد. ســخنگوی 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس ادامــه داد: ایــن در 
حالــی بــود کــه مــا مــدارس جدیــد نســاخته بودیــم. بــرای 
آنکــه پــول مدیــر و معلــم را ندهیــم بــه شــیفت صبــح فشــار 
آوردیــم و تعــداد دانش آمــوزان در کاس هــا زیــاد شــد. 

میــرزاده بــا اشــاره بــه اینکــه نمی شــود تعــداد دانش آمــوزان 
در مــدارس غیرانتفاعــی را بــا مــدارس عــادی مقایســه کــرد، 
بیــان کــرد: قانــون بــه افــراد اجــازه می دهــد تــا ســرمایه خــود 
را صــرف تعلیــم و تربیــت کننــد و ممکــن اســت شــهروندان 
هــم بــا وجــود اینکــه دولــت مدرســه دارد، فرزندانشــان را در 
مدرســه غیــر انتفاعــی ثبت نــام کننــد. او ادامــه داد: مــدارس 
غیرانتفاعــی حضورشــان قانونــی اســت. بایــد بگذاریــم 
کســانی کــه مایــل بــه ســرمایه گذاری در ایــن بخش هســتند 
کار خودشــان را ادامــه بدهنــد و بــه ایــن طریق بــاری از دوش 
دولــت بردارنــد. میــرزاده ضمــن مخالفــت با تقســیم مدارس 
ــی،  ــه دولت ــم نمون ــه اس ــی ب ــرد: مدارس ــد ک ــی، تاکی دولت
هیئــت امنایــی و خــاص به طــور کاماغیــر کارشناســی، 
ــه  ــد هرچ ــه بای ــده اند ک ــاد ش ــز ایج ــه و تبعیض آمی بی روی

زودتــر پرونــده ایــن مــدارس جمــع شــود.

اولتیماتوم مجلس به دولت درباره مدارس هیئت امناییبازدید نیروهای بهداشت محیط از هیئت های عزاداری
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پاییــز هــزار رنگ ســرانجام از راه رســید. مدارس 
بــار دیگــر بــاز شــدند و میلیون هــا دانــش آمــوز 
و دانشــجو بــرای کســب علــم راهــی مــدارس و 
ــن  ــد مدرســه رفت ــر چن دانشــگاه ها شــدند. ه
پــس از ســه مــاه تعطیــات تابســتانی کار 
ــس از  ــوزان پ ــا دانش آم ــت ام ــاده ای نیس س
ــد  ــه هــم خــو می کنن ــان ب مــدت کوتاهــی چن
ــان ســال کار  کــه دیگــر جــدا کردنشــان در پای

ســختی خواهــد بــود. 
هــر چنــد درس خوانــدن در اکثــر مقاطــع 
تحصیلــی رونــدی کامــًا مشــابه دارد امــا 
ــت  ــتان از اهمی ــدن در دوران دبس درس خوان
ویــژه ای برخــوردار اســت. از دوران دبســتان 
ــرده  ــام ب ــل ن ــی تحصی ــوان دوران طای ــه عن ب
می شــود زیــرا پایــه هــر دانــش آمــوزی 
در دوران دبســتان شــکل می گیــرد و اگــر 
خــدای نکــرده ایــن پایــه دچــار اشــکال 
ــری  ــران ناپذی ــات جب ــد صدم ــود می توان ش
ــده ایجــاد  در آمــوزش و پــرورش افــراد در آین

ــد. کن
روانــی  ویژگی هــای  دوره، کــودک  ایــن  در 
و آمادگــی کاملــی بــرای تربیــت پذیــری و 

ــودک از  ــمی ک ــوزش رس ــوزی دارد. آم ادب آم
ــن  ــن ای ــود. بنابرای ــاز می ش ــه آغ ــن مرحل ای
ــرای  ــت ب ــن فرص ــه بهتری ــی را ک دوران طای
تعلیــم و تربیــت کــودک اســت، نبایــد بــه 

ســادگی از کــف داد.
بــه گفتــه کارشناســان، کیفیــت نظــام آموزشــی، 
ارتبــاط مســتقیمی بــا امکانــات مــدارس و 
محیــط دارد؛ بــه عبارتــی، وجــود فضــا و زمــان 
ــری  ــاز در یادگی ــن نی ــی، اولی ــب و کاف مناس

اســت. 
نظــام آمــوزش و پــرورش مناســب، یکــی 
از پایه هــای پیشــرفت در جوامــع امــروزی 
اســت. ســرمایه گــذاری در جهــت ارتقــای 
ســطح کّمــی و کیفــی آمــوزش، هرچنــد بــازده 
ــت  ــرای تربی ــدم اول ب ــا ق ــدارد، اّم ــوری ن ف
ــت. ــه اس ــاز جامع ــورد نی ــانی م ــروی انس نی

 بنابرایــن یکــی از مهم تریــن مســائلی کــه بایــد 
بــه آن پرداختــه شــود ایجــاد محیــط آموزشــی 

مناســب در مــدارس کشــور اســت.
 دوست یابی و استقالل

در ســال های نخســت تحصیــل، کــودک میــل 
شــدیدی بــه رفاقــت بــا هــم ســاالن خــود دارد 
ــت.  ــر نیس ــکان پذی ــواده ام ــن کار در خان و ای
هــم چنــان کــه یادگیــری و علــم آمــوزی نیــز 

ــد  ــدور نمی باش ــواًل مق ــه معم ــط خان در محی
حتــی اگــر امکانــات الزم بــرای آمــوزش کــودک 
در خانــه فراهــم باشــد و مــادری بتوانــد کــودک 
خــود را آمــوزش دهــد، بــاز هم کــودک از حضور 
ــا   در مدرســه بــی نیــاز نیســت؛ زیــرا زندگــی ب
همســاالن و تــن دادن بــه زندگــی جمعــی بــا 
ــه  ــوط ب ــج مرب ــار و نتای ــات، آث تمــام خصوصی
آن چیــزی اســت کــه هرگــز خانــواده قــادر بــه 

ایجــاد آن نیســت.
 اولین برخورد معلّم با دانش آموزان

اولیــن برخــورد معّلــم بــا دانــش آمــوزان 
مهم تریــن تأثیــر را در شــکل گیــری شــخصیت 
ــر  ــت. اگ ــد داش ــی او خواه ــی و تربیت آموزش
ــا تبّســم و  ــه و همــراه ب ایــن برخــورد، مهربانان
خــوش رویــی باشــد دانــش آمــوزان بــه درس 
و مدرســه و معّلــم عاقــه منــد می شــوند. 
ضــرب المثــل معروفــی در ایــن زمینــه هســت 
کــه می گویــد: درس معلــم آر بــود زمزمــه 
محبتــی / جمعــه بــه مکتــب آورد طفــل گریــز 

ــای را. پ
 13 میلیون دانش آموز

ــون و ۷۹۵  ــال 1۲ میلی ــا امس ــاس آماره براس
ــه  ــه مدرس ــوز ب ــش آم ــر دان ــزار و ۵۲۵ نف ه
ــون و 6۸1  ــت میلی ــار، هف ــن آم ــد. از ای رفته ان

هــزار و ۷1۸ نفــر در دوره ابتدایــی، ســه میلیــون 
و ۵۷ هــزار و 30۹ نفــر در دروه متوســطه اول و 
ــون و ۹۹3 هــزار و ۵60 نفــر در دوره  یــک میلی

ــده اند.  ــام ش ــت ن ــطه دوم ثب متوس
همچنیــن 6۲ هــزار و ۹3۸ دانــش آمــوز نیــز در 

مــدارس اســتثنایی ثبــت نــام کرده انــد.
 از مهر جا نماند

ــام معظــم  ــا دســتور مق از دو ســال گذشــته ب
ــم  ــان ه ــوزان افغ ــش آم ــی دان ــری تمام رهب
ــئوالن  ــه مس ــه گفت ــدند. ب ــدارس ش ــی م راه
در حــدود 3۷0 هــزار دانــش آمــوز افغانســتانی 

ــده اند.  ــام ش ــت ن ــدارس ثب ــال در م امس
همچنین امســال کمپینــی تحت عنــوان »#از_

ــه  ــازی ب ــبکه های مج ــد« در ش مهر_جا_نمانن
راه افتــاد و تــاش شــد حمایت همــه جانبه ای 
 از تحصیــل دانــش آمــوزان افغانســتانی صورت 

گیرد.
 130 هزار بازمانده از تحصیل

بــر اســاس آمارهــای وزارت آمــوزش و پــرورش 
حــدود 130 هــزار دانــش آمــوز ایرانــی همچنــان 

ــف اقتصــادی و اجتماعــی از  ــل مختل ــه دالی ب
تحصیــل بازمانده انــد. ایــن دانــش آمــوزان 
کــه اکثــرًا ســاکن مناطــق کــم برخــوردار کشــور 
هســتند چشــم امیدشــان بــه مســئوالن اســت 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــل را ب ــه تحصی ــرایط ادام ــا ش ت

دســت بیاورنــد.
 مشکالت

بودجــه  توجــه  قابــل  افزایــش  بــا وجــود 
آمــوزش و پــرورش در ســال های اخیــر بازهــم 
ــدارس  ــه م ــتیم ک ــوع هس ــن موض ــاهد ای ش
ــان  ــه گریب ــت ب ــیاری دس ــکات بس ــا مش ب
ــوزش  ــل آم ــض و طوی ــازمان عری ــتند. س هس
ــه اش  ــی از بودج ــش بزرگ ــه بخ ــرورش ک و پ
صــرف ادارات پــر شــمار و کارمنــدان فــراوان آن 
می شــود بــا مشــکاتی همچــون پاییــن بــودن 
ســرانه محیــط آموزشــی، طرح هــای نیمــه کاره، 
وســایل  نبــود  گلــی،  و  خشــت  مــدارس 
ــیاری  ــب و بس ــی مناس ــی و سرمایش گرمایش
ــه  ــزرگ و کوچــک دیگــر دســت ب مشــکات ب

ــت. ــان اس گریب

به بهانه آغاز سال تحصیلی 96-97

باز آمد بوی ماه مدرسه
محرومیت 130 هزار دانش آموز از تحصیل

یــک روز تابســتان زن میانســالی بــه اداره آمــد و ناپدیــد 
شــدن همســرش را گــزارش کــرد. 

چهــره آرام زن و نگرانــی مصنوعــی او همــان زمــان شــک 
ــال  ــن ح ــا ای ــت، ب ــرا برانگیخ م

ــم. تحقیقــات را آغــاز کردی
ــده  ــرد گمش ــراد« م ــری از »م اث
و کانتری هــا  بیمارســتان ها  در 
نبــود. کســی هــم بــه عنــوان 
ــول  ــت پ ــت درخواس ــا جه آدم رب
بــرای آزادی مــراد تمــاس نگرفته 

ــود.  ب
ــراد  ــد م ــخص ش ــی مش از طرف
ــد  ــوده کــه چن مــرد ثروتمنــدی ب
مــاه قبــل بــه طــرز مرمــوزی 

ــت. ــده اس ــته ش ورشکس
ــن ورشکســتگی  ــت ای ــی عل در پ

بودیــم کــه متوجــه شــدیم مــراد مدتــی اســت بــا مــرد 
جوانــی بــه نــام ســیروس، مــردی کــه ســابقه کیفــری 

داشــت آشــنا شــده اســت.
 ردپای یک زن

همیــن طــور کــه تحقیقــات مــا ادامــه داشــت، دریافتیــم 
مــراد بــا دختــر جوانــی بــه نــام ســهیا هــم مدتی اســت 

آشــنا شــده و ســهیا هــم خواهــر ســیروس اســت.
ســراغ افــرادی رفتیــم کــه از مــراد بدهــی داشــتند، یکــی 
از آنهــا در تحقیقــات گفــت: »مــراد یکــی از کســبه های 
خوشــنام بــازار بــود و از آنجــا کــه خیلــی اعتبــار داشــت، 
طــرف  از  حرفــی  و  ضامــن  هیــچ  بــدون  چکــش 

بازاری هــا پذیرفتــه می شــد. 
ــه  ــود، پذیرفت ــای او ب ــر و امض ــا مه ــی ب ــا چک ــر کج ه
ــه اســتعام پــول در حســاب  می شــد و حتــی نیــازی ب
ــی  ــش زن جوان ــد روز پی ــه چن ــن ک ــا ای ــود. ت ــراد نب م
بــرای خریــد بــه مغــازه ام آمــد، او چنــد ســرویس طــا 
از مــن خریــداری کــرد و در ازای پــول چکــی را بــا مهــر 
ــراد چــک را  ــار م ــه اعتب ــراد داد. باتوجــه ب و امضــای م
قبــول کــردم، امــا زمانــی کــه بــرای وصــول آن بــه بانــک 

ــی اســت. ــم متوجــه شــدم حســاب مــراد خال رفت
ــا از  ــه آنه ــود و هم ــراد ب ــام شــاکیان م ــن حــرف تم ای
ــا چک هــای مــراد، طــا  ــد کــه ب زنــی صحبــت می کردن
و جواهــر و وســایل خریــده بــود: چک هایــی کــه اعتبــار 

نداشــت.
 بازداشت مظنونان پرونده

احتمــال دســت داشــتن ســیروس و خواهــرش ســهیا 
ــن  ــه همی ــت و ب ــود داش ــراد وج ــدن م ــد ش در ناپدی

ــدند.  ــت ش ــا بازداش ــر دوی آنه ــور ه منظ
ــت  ــد، واقعی ــس می دی ــود را در دام پلی ــه خ ــهیا ک س
را برمــا کــرد و گفــت: »ایــن کار نقشــه ســیروس بــود، 
ــم  ــی ه ــول خوب ــام داده و پ ــن کار را انج ــار ای ــد ب چن
ــاب  ــیروس انتخ ــوژه ها را س ــم. س ــب زده بودی ــه جی ب
ــردم.  ــل می ک ــه او عم ــق نقش ــم طب ــن ه ــرد و م می ک
ــوان  ــه عن ــیروس ب ــود. س ــراد ب ــا م ــوژه م ــن س آخری
این کــه خواهــرم در شــرف ازدواج اســت، مــرا بــه مــراد 

معرفــی کــرد. چنــد جلســه ای بــا مــراد بیــرون رفتــم و 
ــم.  ــب کن ــودم جل ــه خ ــه اش را ب ــتم عاق توانس

باهــم قــرار ازدواج گذاشــتیم و بعــد از ایــن کــه مطمئــن 
شــدم مــراد بــه مــن عاقــه 
پیــدا کــرده بــه بهانه هــای 
مختلــف بــا مــراد بــه خریــد 

می رفتــم. 
مــراد  بــه  مدتــی  از  بعــد 
گفتــم بــرای خرید عروســی 
بــه پــول نیــاز دارم و از آنجــا 
ــر کار  ــام روز س ــو تم ــه ت ک
در  نمی توانــی  و  هســتی 
ــن  ــا م ــدت ب ــن م ــام ای تم
مــن  بــه  باشــی  همــراه 
چــک بــده تــا بتوانــم خریــد 

ــم.« کن
ســهیا گفــت: »بعــد از جلــب اعتمــاد مــراد، چک هــای 
بیشــتری گرفتــم و خریدهــای ســنگینم را انجــام دادم. 
بعــد از چنــد روز، زمانــی کــه چک هــا بــرای وصــول بــه 
ــر شــد و ســراغ  ــت، او از ماجــرا باخب ــراد رف حســاب م
ــه از آن سوءاســتفاده  ــت ک ــادی گف ــد و از اعتم ــن آم م
ــود، او  ــرادرم ب ــت اجــرای نقشــه ب ــود. حــاال نوب شــده ب
مــراد را تهدیــد کــرد کــه مزاحــم خواهــرم شــدی و از تــو 
ــان  ــرت در می ــا همس ــوع را ب ــم و موض ــکایت می کن ش
ــا مــراد حرفــی  ــرو باعــث شــد ت می گــذارم. تــرس از آب
ــر  ــن بی خب ــده م ــد ش ــرا ناپدی ــه چ ــن ک ــا ای ــد، ام نزن

هســتم.«
 ناپدید شدن ساختگی

صحبت هــای دختــر جــوان، شــک مــا را بــه یقیــن 
تبدیــل کــرد کــه ناپدیــد شــدن مــراد یــک نقشــه بــوده 

ــد. ــرار کن ــش ف ــت بدهکاران ــا از دس ت
حــاال نوبــت مــا بــود تــا بــا شــگردی مــراد را از 

بیاوریــم.  بیــرون  مخفیگاهــش 
ــد از  ــود کن ــرار شــد وانم ــردم و ق ــت ک ــا ســهیا صحب ب
ــراد را  ــا م ــد ازدواج ب ــت و قص ــیمان اس ــش پش کارهای
ــید و  ــراد رس ــوش م ــه گ ــا ب ــن حرف ه ــم ای دارد. کم ک
مــرد میانســال از مخفیگاهــش بیــرون آمــد و موفــق بــه 

دســتگیری او شــدیم.
مــراد کــه فکــرش را هــم نمی کــرد از مــا رودســت 
بخــورد، در تحقیقــات گفــت: »وقتــی ایــن اتفاقــات 
برایــم رخ داد، همســرم متوجــه حــال بــدم شــد و چنــد 
ــه نمی توانســتم  ــی ام پرســید. مــن ک ــاره ناراحت ــار درب ب
ــرای  ــم؛ ماج ــی کن ــر مخف ــی را دیگ ــن بزرگ ــه ای راز ب

ــردم.  ــرح ک ــرادرش را مط ــهیا و ب ــرداری س کاهب
ــنهاد  ــن پیش ــه م ــه ب ــی گای ــد از کل ــم بع ــرم ه همس
ــرای  ــه مســافرت رفتــم و ب ناپدیــد شــدن را داد. مــن ب
ــی  ــه آگاه ــرم را ب ــد همس ــک نکن ــی ش ــه کس ــن ک ای

ــد.« ــرح کن ــناریویی را مط ــن س ــا چنی ــتادم ت فرس
راز ناپدیــد شــدن مــرد میانســال یکــی از خاطــرات 
ســرهنگ بهگــذر، رئیــس ســابق اداره یازدهــم پلیــس 

ــت. ــت اس ــی پایتخ آگاه

دردسرهای عشق پیری



   دورهمی خوشمزه

آخرین تیترهای نشریات جهان

صفحه اول روزنامه فایننشیال تایمز

 - دستگیری ها، جرقه اعتراضات خیابانی در بارسلونا را زد

 صفحه اول روزنامه 
یو اس ای تودی

 - چه کسی در انتخابات آلمان مداخله می کند؟ )روسیه 

نیست(

گاردین صفحه اول روزنامه 
 - شمار قربانیان زمین لرزه مکزیک به 225 نفر رسید

طرح روی جلد مجله تایم
- شرمساری میانمار

   ترفند خانه داری
راه کارهایی برای تمیزی کیف ها

 کیف های چرمی: 
روی کیــف را بــا کمــی مخلــوط شــیر و تربانتیــن پــاک 
کنیــد. ســپس بــا یــک دســتمال تمیــز آن را خشــک 
کنیــد و بــا واکــس بــی رنــگ، کیــف را واکــس بزنیــد 

و در آخــر بــا یــک بــرس نــرم کیــف را بــراق کنیــد.
 کیف های پارچه ای: 

ــه  ــپس ب ــید. س ــف بپاش ــک روی کی ــودر تال ــی پ کم
کمــک بــرس، اضافــات پــودر را پــاک کنیــد. اگــر بــاز 
هــم لکــه ای روی کیــف باقــی مانــد، آن را بــا کمــی آب 
و صابــون پــاک کنیــد. ســپس بــا یــک پارچــه آغشــته 
بــه آب ســرد و ســرکه جــای لکــه را آب کشــی کنیــد.

 کیف های جیر: 
بــا یــک دســتمال خشــک، گــرد و غبــار کیــف را 
ــک  ــیله ی ــه وس ــای آن را ب ــه ه ــپس لک ــد. س بگیری
ــرس  ــک ب ــا ی ــد. ب ــاک کنی ــرم پ ــمباده ن ــذ س کاغ
مخصــوص جیــر، کیــف را بــرس کنیــد تــا کامــًا تمیــز 

ــود. ش
 کیف های مخمل: 

ــک  ــا ی ــل را ب ــف مخم ــار اســتفاده، کی ــر ب ــس از ه پ
ــد.  ــار آن را بزدایی ــرد و غب ــد و گ ــاک کنی ــر پ ــرس زب ب
ــت  ــم محافظ ــذ ضخی ــک کاغ ــا ی ــف را ب ــپس کی س

ــرد. ــود نگی ــه خ ــرد و خــاک ب ــاره گ ــا دوب ــد ت کنی

مواد الزم
۱ عدد سینه مرغ
 ۲ پیمانه لوبیا سبز 
 ۲ پیمانه برنج خام

۲ قاشق غذاخوریرب گوجه فرنگی 
۲ قاشق غذاخوریپیاز داغ

به میزان کافی نمک
به میزان کافی فلفل

به میزان کافی زرچوبه
۲ قاشق غذاخوریزعفران  

ــوی اشــتها  ــذه و همــون ب ــی خــوش طعــم و لذی ــر اینکــه خیل ــا مــرغ عــاوه ب ــو ب ــا پل لوبی
برانگیــز لوبیــا پلوهــای اصیــل رو داره بــرای اون دســته از افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی نمیتونــن 
گوشــت قرمــز بخــورن گزینــه ای عالیــه …. امیــدوارم تهیــه اش کنیــن و از مــزه اش لــذت 

ببریــن
 طرز تهیه

1. ابتــدا بایــد لوبیــا هــارو خــورد کــرده و بپزیــم پــس ابتــدا ســر و تــه لوبیاهــارو بــا چاقــو بریده 
و بعــد بــه انــدازه دلخــواه خوردشــون میکنیم.

2. حــاال لوبیــا هــارو داخــل قابلمــه ریختــه و کمــی آب هــم داخــل قابلمــه میریزیــم. مقــدار 
آب نبایــد زیــاد باشــه چــون مــا نیمخوایــم بعــد از پختــن لوبیاهــا آب اضافــه بیــاد تــا مجبــور 

بشــیم آبشــو دور بریزیــم.
3. بعــد از اینکــه لوبیــا پخــت و آبــش هــم کشــیده شــد یــک قاشــق از پیــاز داغ و کمــی نمــک 
بهشــون اضافــه کــرده و کمــی بــا هــم تفتشــون میدیــم. دقــت کنیــن تــا لوبیاهــا خیلــی نــرم 

نشــن چــون ممکنــه در فراینــد دم کشــیدن برنــج شکلشــون رو از دســت بــدن.
4. حــاال نوبــت بــه پخــت مــرغ میرســه پــس مرغمــون رو خــورد میکنیــم. در صورتــی کــه مرغ 
ــدازه ای کــه بخوایــم میتونیــم  ــه هــر شــکل و ان هنــوز کمــی یــخ زده باشــه خیلــی راحــت ب

بــرش بزنیمــش.

5. حــاال  مابقــی پیــاز داغ، روغــن، فلفــل، زرچوبــه و مــرغ خــورد شــده رو داخــل ماهیتابــه 
ریختــه و مــواد رو بــا هــم تفــت میدیــم تــا مــرغ تغییــر رنــگ بــده و یکــم مــزه بگیــره.

6. بعــد حــرارت رو مایــم کــرده و در ماهیتابــه رو میبندیــم اجــازه میدیــم تــا مــرغ بپــزه. در 
صورتــی کــه تکــه هــای مــرغ کوچیــک باشــه مــرغ خیلــی زود بــا آبــی کــه خــودش مینــدازه 

پختــه میشــه.
7. حــاال رب رو بــه مرغــی کــه پختــه اضافــه کــرده و بــا هــم تفتشــون میدیــم تــا رب ســرخ 

بشــه و از خامــی دربیــاد. بــه مقــدار کافــی نمــک هــم اضافــه میکنیــم.
8. بعد از سرخ شدن رب لوبیا پخته رو به مرغ اضافه میکینم.

9. حــاال حــدود 3/1 الــی 2/1 لیــوان آب بــه مایــه لوبیــا پلومــون اضافــه میکنیــم فقــط بــرای 
اینکــه مایــه کمــی بــه خــورد هــم بــره و شــکل بگیــره و راحــت تــر بــه خــورد برنــج بــره.

10.وقتــی کمــی آب رو بــا مــواد مخلــوط کنیــم و مایــه رو هــم بزنیــم مایــه خــودش رو میگیــره 
و آمــاده اس.

11. حــاال مایــع لوبیــا پلــو رو بــا برنجــی کــه آبکــش کردیــم مخلــوط کــرده و داخــل قابلمــه ای 
کــه کمــی روغــن کفــش ریختیــم پخــش میکنیــم و 3/1 فنجــون آب هــم دور تــا دور قابلمــه 

میدیــم تــا برنجمــون خــوب دم بکشــه و بعــد هــم بــرای مــدت نیــم
ساعت الی سه ربع برنج رو دم میذاریم.

   سالم باشیم
ابزار جدید برای سنجش عقل

ــتی  ــای عصبی-زیس ــاس ویژگی ه ــرا براس ــان اخی محقق
ــاس  ــه مقی ــراد، ب ــی اف ــی اجتماع ــن روانشناس و همچنی
SD- -ــه گــو ــام »مقیــاس عقــل ســن دی ــه ن جدیــدی ب

ــت  ــرد دس ــل و خ ــطح عق ــنجش س ــرای س WISE«، ب
یافته اند.بــه گــزارش مشــرق، از ســایت ســاینس دیلی، 
تاکنــون مقیاس هــای مختلفــی بــرای ســنجش عقــل 
افــراد وجــود داشــته کــه در مراکــز درمانــی از آن اســتفاده 
می شــد امــا ایــن مقیــاس تــازه بــه علــت اینکــه از 
ویژگی هــای عصبی-زیســتی و روانشناســی اجتماعــی 
خــاص هــر فــرد در انــدازه گیــری اســتفاده می کنــد، بســیار 
ــر اســت.در ایــن ســنجش تمــام نواحــی مغــز کــه  دقیق ت
ــوند،  ــه می ش ــه کار گرفت ــان ب ــف انس ــای مختل در رفتاره
بررســی می شــود. بــه طــور مثــال تفکــر و رفتارهــای 
ــوع دوســتی و همکاری هــای  ــی، ن ــد همدل اجتماعــی مانن
اجتماعــی در بخشــی از مغــز فعــال می شــوند و بخش های 
دیگــر نیــز بــه مســئولیت پذیــری، تصمیــم گیــری، 
عملگرایــی، کنتــرل عاطفــی، درک خــود و منعکــس کــردن 
افــکار خــود، تحمــل و شــکیبایی و توانایــی برخــورد صحیح 
ــوط  ــی مرب ــم زندگ ــی و مبه ــش بین ــل پی ــور غیرقاب ــا ام ب
ــای  ــوارد در بخش ه ــن م ــی ای ــا بررس ــتند.محققان ب هس
مختلــف مغــز و همچنیــن وضعیــت روانشناســی اجتماعی 

ــد.  ــد را ایجــاد کردن ــاس جدی ــن مقی ــراد، ای اف

   سبک زندگی
عزت طلبی و ذلّت ستیزی 

ــت  ــزت اس ــب ع ــس طال ــت و هرک ــزت از آن خداس ع
ــِه  َه َفِللَّ بایــد آن را نــزد خــدا بجویــد »َمــن کَاَن ُیِریــُد اْلِعــزَّ
ــه پیامبــر  ــا«85 در قــرآن کریــم خطــاب ب ُه َجِمیًع ــزَّ اْلِع
ــوُد  ــَک اْلَیُه ــی  َعن ــن َتْرَض ــه: »َو َل ــد ک ــود می فرمای خ
ــود و نصــاری   ــم؛86 یه َتُه ــَع ِملَّ ِب ــی  َتتَّ َو الَ النَّصــاری َحتَّ
ــه از  ــی ک ــا زمان ــد ت ــد ش ــنود نخواهن ــو خش ــز از ت هرگ
ــر  ــه پیامب ــی ک ــن در صورت ــی« بنابرای ــت کن ــان تبعی آن
ذلــت تبعیــت از آنــان را بپذیــرد تــا آن هــا از او خشــنود 
ــد  ــه خداون ــا در ادامــه آی ــد؛ ام ــه نکنن ــد و توطئ می گردن
ــِه  بــه پیامبــر دســتور می دهــد کــه بگویــد: »ِإنَّ ُهــَدی اللَّ
ُهــَو اْلُهــَدی «87 بــه طــور قاطــع و بــا عــزت تمــام ســخن 

ــد. ــان را رد کن آن
ــه  ــرآن اســت، هرگون ــات ق ــری از صف اساســًا نفوذناپذی
بطــان، دروغ، تحریــف، تغییــر و شکســت در آن راه 
ــاره ی صفــت قــرآن در ایــن کتــاب  ــدارد. از ایــن رو درب ن
می خوانیــم »ِإنَّــُه َلِکتــاٌب َعِزیــٌز * الَّ َیأِْتیــِه اْلباِطــُل ِمــن 
َبْیــِن َیَدْیــِه َو الَ ِمــْن َخْلِفــه؛88 ایــن کتــاب نفوذناپذیــر ]و 
صاحــب عــزت[ اســت هیــچ باطلــی چــه از پیــِش رو یــا 

ــد...« ــه آن راه نمی یاب ــر ب ــت س از پش
ــای  ــر مبن ــز ب ــام- نی ــام حسین-علیه الس ــیره ی ام س
همیــن حبــل متیــن الهــی بــود و لحظــه ای تــن بــه ذلت 
و ســر بــه خــواری نــداد و ســطر ســطر قیــام او نشــانگر 

ــود. ــر راه هدایــت الهــی ب عزت مــداری و پایــداری ب

این ماده شاید بهره هوشی 
نوزادتان را پایین بیاورد

جدیدتریــن تحقیقــات می گویــد زنــان بــارداری 
کــه در معــرض فلورایــد بیشــتری هســتند، احتمــال 
اینکــه نوزادانــی بــا بهــره هوشــی )آی کیــو( کمتــری 

بــه دنیــا بیاورنــد، بیشــتر اســت.
ــی  ــاده معدن ــک م ــوز، ی ــت نی ــزارش بهداش ــه گ ب
طبیعــی موجــود در پوســته زمیــن بــوده و بــه 
طــور گســترده در طبیعــت پراکنــده اســت و برخــی 
فلورایــد  حــاوی  آب  منابــع  و  غذایــی  مــواد   از 

هستند. 
ایــن نتیجــه گیــری در ادامــه تحقیقــات گســترده ای 
ــوص  ــه بخص ــن زمین ــوع در ای ــن ن ــه اولی ــت ک اس
محســوب می شــود و در کشــورهای کانــادا، امریــکا 

و مکزیــک انجــام شــده اســت.
ــی  ــای اطاعات ــان داده ه ــتا محقق ــن راس  در همی
ــه  ــی را تجزی ــودک مکزیک ــادر و ک ــر روی 300 م ب
و تحلیــل کرده انــد و نتایــج نشــان داده،  هــر 
ــر ادرار  ــر لیت ــد در ه ــت فلورای ــرم غلظ 0.5 میلی گ
ــره  ــد او به ــد فرزن ــد از تول ــده و بع ــاردار در آین زن ب
ــن آورده اســت. ــد شــده را پایی هوشــی بچــه متول

 در همیــن راســتا دانشــمندان هشــدار داده انــد 
ــن در  ــزی جنی ــد مغ ــرای رش ــد ب ــد می توان فلورای

دوران بــارداری مــادر خطرنــاک باشــد.

   خانواده

زندگیامروز شنبه 01 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 534 روزنامه
دریچه

 افتتاح زائر سرای امام زاده آقا علی عباس )ع( بادرود
عکس از ایمنا

 کودکان روهینگیایی و فرار از جهنم میانمار - عکس از میزان

 تصویری از ورود اولین تانک های ارتش عراق به خاک ایران در
۳۱ شهریور ۱۳۵۸ که آغازگر جنگ تحمیلی هشت ساله شد 

  یادواره ۱۲۷ شهید محله مارنان و اربعین شهید محسن 
حججی - عکس از ایمنا 

 ژست جالب موتورسوارها در رژه بزرگ نیروهای مسلح 
به مناسب آغاز هفته دفاع مقدس - عکس از مهر 

گریه های مادر »بنیتا« در مراسم شیرخوارگان حسینی )ع(  
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