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شیوع ناخوشایند ربا در جامعه

ربا، فسادِ آشکار

مرگ روزانه 43 نفر در حوادث رانندگی در کشور

جادههاییبابویخون

سرمقاله

سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

مفهوم ایجاد کرده است. 
روایت حاکمیت از موضوع سبک زندگی به مثابه 
از  ابزاری برای مهندسی فرهنگی است که یکی 
منویات حاکمیت برای تحقق آرمان تمدن نوین 
اسالمی بوده و اهمیت این موضوع را به ضرورت 

از این حیث بدل کرده است...
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جریمه تبلیغاتی
روزانه چیزی حدود 50 نفر قربانی تصادفات جاده ای 
می شوند و در راه های کشور جان می دهند!این 
آمار رسمی و قابل تامل است؛ همچنین به دلیل 
و  راهنمایی  مقررات  به  توجه  وعدم  بی قانونی 
رانندگان،غیراستاندارد  انگاری  سهل  و  رانندگی 
بودن برخی جاده ها و معابر و نیز غیرایمن بودن 
سوانح   ... و  انبوه  تولیدِ  با  داخلی  خودروهای 
متعددی رخ می دهد و از سوی دیگر جان بسیاری 
دالیل  و  رود.عوامل  می  بین  از  هموطنانمان  از 
پیش گفته از عوامل اصلی جان باختن هموطنان 
در جاده هاست. براساس اعالم پژوهشکده بیمه 
ناایمن  تصادفات  نظر  از  ما  ایران، کشور  مرکزی 
رانندگی در بین 190 کشور جهان، رتبه 189 را به  

خود اختصاص داده است...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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اولین پیروزی ایران 
در جام جهانی زیر 17 سال

درخششیوزهاینوجوان

نگاهی به سریال نفس شیرین

ازنفسافتاده



بین الملل
ترامپ: ایران از کره شمالی 

حمایت مالی می کند! 
دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور آمریــکا، در  مصاحبــه با 
شــبکه تی بــی ان، مدعــی شــد ایــران از کــره شــمالی بــه 

صــورت مالــی حمایــت می کنــد.
او در ایــن مصاحبــه گفــت: »مــن اعتقــاد دارم کــه آن هــا 
ــد.  ــی می کنن )ایرانی هــا( از کــره شــمالی حمایــت مال
آن هــا بــا کــره شــمالی تجــارت می کننــد و ایــن 

ــی اســت.« ــی ناپذیرفتن موضوع
ــا  ــه ب ــن مصاحب ــه ای ــکا در ادام ــور آمری ــس جمه رئی
ــاره برجــام گفــت: مــن  تکــرار مواضــع قبلــی خــود درب
ــق  ــک تواف ــران ی ــته ای ای ــق هس ــه ام. تواف ــا گفت باره
وحشــتناک اســت. چنیــن توافقــی هرگــز نبایــد صورت 
می گرفــت. ایــن توافــق در مــدت کوتاهــی ایــران را بــه 

ــاند.   ــی می رس ــب اتم بم
ــدی در  ــران بازیگــر ب ترامــپ در ادامــه مدعــی شــد: ای
منطقــه اســت. مــن معتقــدم کــه آنهــا )ایرانی هــا( بــه 
کــره شــمالی کمــک مالــی می کننــد و بــا ایــن کشــور 
ــه  ــا ربطــی ب ــد اینه ــد. برخــی می گوین تجــارت می کنن

برجــام نــدارد امــا مــن چنیــن اعتقــادی نــدارم.

سرکرده طالبان: اهداف ما 
با داعش مشترک است 

ســرکرده گــروه طالبــان بــه عناصــر خــود دســتور داد کــه 
ــا همقطــاران داعشــی خــود را متوقــف کننــد؛  جنــگ ب
زیــرا اهــداف ایــن دو گروه تروریســتی مشــترک اســت. 
ــتی  ــروه تروریس ــرکرده گ ــدزاده«، س ــت هللا آخون »هب
طالبــان در افغانســتان بــه عناصــر این گــروه دســتور داد 
ــد؛  ــارزه نکنن ــا تروریســت های داعــش مب ــر ب ــه دیگ ک
زیــرا ایــن دو گــروه اهــداف مشــترکی بــا یکدیگــر دارند.

بازداشت 12 فلسطینی 
در کرانه باختری

نظامیــان رژیــم صهیونیســتی 12 جــوان فلســطینی را از 
شــهرهای نابلــس، بیت لحــم، رام هللا و الخلیــل در کرانــه 

باختــری بازداشــت کردنــد.
»فلســطین الیوم«،  وبــگاه  گــزارش  اســاس  بــر 
شــاهدان عینــی اعــام کردنــد نزدیــک بــه 15 خــودروی 
ــد« در  ــکر الجدی ــه اردوگاه »عس ــرائیلی ب ــی اس نظام
ــه و  ــه حمل ــدام ب ــد و اق ــورش بردن ــس ی ــرق نابل ش
ــازل کــرده، چندیــن تــن را در ایــن اردوگاه  تفتیــش من

بازداشــت کردند.
از ســوی دیگــر دههــا شهرک نشــین صهیونیســت تحــت 
حراســت شــدید امنیتــی بــه منطقــه تاریخــی »القبــور 
ــام  ــه انج ــدام ب ــد و اق ــل  رفتن ــه« در الخلی و االضرح

ــد. ــودی کردن ــای تلم آیین ه

بغداد آماده گفت وگو 
با اربیل است

»فالــح الفیــاض« مشــاور امنیــت ملــی عــراق از آمادگی 
ــه  ــات منطق ــا مقام ــو ب ــرای گفت وگ ــدرال ب ــت ف دول
کردســتان بــرای بــرون رفــت از تمامــی مشــکات ایجاد 

شــده، خبــر داد.
ــار داشــت:  ــی اظه ــوی مطبوعات ــک گفت وگ وی طــی ی
دولــت عــراق، همه پرســی جدایــی منطقــه کردســتان و 
ــه رســمیت نمی شناســد  ــی ب ــج آن را از نظــر قانون نتای
امــا بــرای برون رفــت از مشــکات ایجــاد شــده، آمــاده 
گفت وگــو بــا اربیــل اســت. وظیفــه دولــت عــراق اتخــاذ 
تمامــی تصمیمــات الزم بــرای حمایــت از وحــدت عــراق 

بــدون اســتفاده از گزینــه  نظامــی اســت.

امنیت را در ادلب برقرار می کنیم 
ــت  ــار داش ــه، اظه ــت وزیر ترکی ــم، نخس ــی ییلدری بینال
کــه ایــن کشــور در عملیــات خــود در ادلــب ســوریه بــا 

مســکو هماهنــگ اســت.
ییلدریــم اظهــار داشــت: »مــا امنیــت را در ادلــب برقــرار 

می کنیــم.«
نیروهــای ترکیــه در اجــرای توافقــات آســتانه، از دیــروز 

وارد منطقــه کاهــش تنــش ادلــب شــده اند.

عربستان: دست دشمنان ایران را 
به گرمی می فشاریم 

ــی  ــور در کنفرانس ــا حض ــی ب ــدهللا المعلم ــر عب مباش
ــتان و  ــام عربس ــن ن ــرار گرفت ــه ق ــع ب ــری راج خب
ائتــاف عربــی تحــت امــرش در لیســت ســیاه 
ــت. ــخن گف ــودکان س ــوق ک ــض حق ــورهای ناق کش

وی ادعــا کــرد: عربســتان بــا نگرانــی بــه گزارشــی کــه 
ســازمان ملــل متحــد در خصــوص کــودکان یمــن ارائه 

کــرده اســت مــی نگــرد. 
بــرای  ائتــاف  هــای  تــاش  بــه  ایــن گــزارش 
بازگردانــدن »دولــت قانونــی یمــن« و حمایــت از 

کــودکان یمنــی نیــز اشــاره داشــته اســت. 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــا ب ــگاران پرســید آی یکــی از خبرن
ــد  ــی کن ــک تســلیحاتی م ــا کم ــی ه ــه حوث ــران ب ای
شــما قصــد نداریــد ایــن کشــور را تحــت پیگــرد قــرار 
دهیــد و از طریــق دولــت ترامــپ بــه ایــران فشــار وارد 
کنیــد، آیــا شــما بــه دنبــال ایــن نیســتید کــه دولــت 
آمریــکا را تشــویق کنیــد کــه در مــورد رابطــه بــا ایــران 
تجدیــد نظــر کنــد بویــژه اینکــه آنهــا بــه برجــام پایبنــد 

نیســتند؟
ــد  ــت: قص ــوال گف ــن س ــه ای ــخ ب ــی در پاس  المعلم
ایــران و  نــدارم در خصــوص برجــام کــه میــان 
کشــورهای پنــج بــه عــاوه یــک منعقــد شــده اســت 
اظهــار نظــری بکنــم امــا بایــد بگویــم کــه رفتــار ایــران 
ــه در  ــئول ک ــور مس ــک کش ــار ی ــده رفت ــاب دهن بازت
ــد  ــی کن ــت م ــی فعالی ــواده بین الملل ــوب خان چارچ
نیســت. پــس از انعقــاد توافــق هســته ای مــا انتظــار 
ــدن  ــورهای متم ــه کاروان کش ــران ب ــه ای ــتیم ک داش
بپیونــدد امــا بــه نظــر نمــی رســد چنیــن اتفاقــی رخ 
داده باشــد. تهــران در امــور عــراق، لبنــان، عربســتان، 
بحریــن، یمــن، ســوریه و دیگــر کشــورها دخالــت می 
کنــد. ایــران از زبانــی خصمانــه بهــره مــی برد و دســت 
بــه آزمایــش موشــک های بالســتیک مــی زنــد و در 
نتیجــه اگــر دولــت آمریــکا یــا هــر دولــت دیگــری بــه 
ایــن مســائل اذعــان کنــد و بــه مقابلــه بــا این مســائل 

بپــردازد مــا دســتش را مــی فشــاریم.

خبرکوتاه

پیش بینی آیت هللا خامنه ای 
درباره بی نتیجه بودن مذاکره 

با آمریکا درست بود 
ــی و اســتاد  »خــوان کــول« تاریخــدان معــروف آمریکای
تاریــخ خاورمیانــه و جنــوب آســیا در دانشــگاه واشــنگتن 
در یادداشــتی دربــاره برجــام بــر بیانــات رهبــر انقــاب در 
ــا آمریــکا  ــودن مذاکــره ب ــاره بی نتیجــه ب ســال 2014 درب

صحــه گذاشــت. 
وی در ایــن یادداشــت بــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر 
انقــاب حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در آســتانه مذاکــرات 
هســته ای ایــران و 1+5 نوشــت: دونالــد ترامــپ رئیــس 
ــر  ــاف نظ ــدارد برخ ــد ن ــر قص ــه نظ ــکا ب ــور آمری جمه
ــار  ــومین ب ــرای س ــی، ب ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
ــه توافــق هســته ای )برجــام( را تاییــد  ــران ب پایبنــدی ای

ــد. کن
ــه  ــده اســت: ترامــپ، برنام ــن یادداشــت آم ــه ای در ادام
ــه  ــی آن از تروریســم ک ــت ادعای ــران و حمای موشــکی ای
هیچکــدام از آنهــا ارتباطــی بــه برجــام ندارنــد را بهانــه ای 
بــرای تاییــد نکــردن پایبنــدی ایــران بــه ایــن توافــق قــرار 

داده اســت.
خــوان کــول در ادامــه یادداشــت خــود آورده اســت: 
ــزب هللا  ــت از ح ــر حمای ــه خاط ــران را ب ــا ای ــپ مرتب ترام
ــا  ــد ام ــم می کن ــم مته ــت از تروریس ــه حمای ــان ب لبن
ــی  ــغال غیرقانون ــر اش ــه خاط ــی را ب ــن اتهام ــز چنی هرگ
اراضــی فلســطین و بیــرون رانــدن اجبــاری خانواده هــای 
ــد؛  فلســطینی از خانه هایشــان متوجــه اســرائیل نمی کن
در صورتیکــه اگــر تهدیــد و ارعــاب اســرائیل و تهاجــم آن 

ــت. ــود نداش ــم وج ــی ه ــود، حزب الله ــان نب ــه لبن ب
 ایــن مــورخ آمریکایــی در بخــش دیگــری از یادداشــت 
خــود می گویــد: هرچنــد ایــران از ابتــدا بــه موجــب 
ــاخت  ــال س ــه ای دنب ــت هللا خامن ــود آی ــر خ ــوای رهب فت
بمــب اتــم نبــود، امــا برجــام تمــام مســیرهای احتمالــی 
را بــه ســمت ســاخت ســاح هســته ای بســت. در واقــع، 
آمریــکا در برجــام بــه همــه چیــز دســت یافــت و برنامــه 

ــا حــد امــکان محــدود کــرد. ــران را ت هســته ای ای

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

جریمه تبلیغاتی
ــرب  ــیرالئون در غ ــور، س ــا کش ــت تنه ــن جه و از ای
نامناســب تری  وضعیــت  آفریقاســت کــه  قــاره 
نســبت بــه ایــران دارد. ایــن رتبــه را بایــد نــگاه کــرد 
ــر، اول  ــد از آخ ــا بای ــرا م ــت. چ ــر پرداخ ــه تفک و ب
ــما  ــن و ش ــه م ــئوالن بلک ــط مس ــه فق ــیم؟ ن باش
ــکاری داشــته باشــیم.  ــد بیندیشــیم و راه ــم بای ه
آمــار کشــتگان کــم نیســت؟! اخیــرا مســئوالن 
ــه  ــی ک ــد رانندگان ــام کردن ــی اع ــی و رانندگ راهنمای
روی خودروشــان شــعر و شــعار می نویســند یــا 
اســتیکر و برچســب روی آن می چســبانند 30 هــزار 
ــد  ــام کردن ــوند.آقایان اع ــی ش ــه م ــان جریم توم
دلیــل ایــن جریمــه، جلوگیــری از حواس پرتــی 
ــز در  ــات نی ــن مقام ــی از همی ــدگان اســت. یک رانن
ــود وی  ــود خ ــرده ب ــد ک ــدام، تاکی ــن اق ــه ای توجی
ــته ها در  ــن نوش ــی از همی ــد یک ــه بتوان ــرای اینک ب
ــغول  ــه مش ــد، ده ثانی ــت را بخوان ــک وان ــت ی پش
ــوده  ــان نب ــت فرم ــه پش ــانس آورده ک ــوده و ش ب
اســت وگرنــه ...! شــکی نیســت کــه برخــی از شــعار 
ــا  ــی از خودروه ــت بعض ــه پش ــی ک ــته های و نوش
نوشــته شــده و خودنمایــی مــی کنــد، جــذب کننــده 
ــه خــود  ــدگان را ب ــد حــواس رانن اســت و مــی توان
ــکل  ــن مش ــت ای ــرار اس ــر ق ــا اگ ــد ام ــغول کن مش
ــی  ــای تبلیغات ــت تابلوه ــت نخس ــود، اولوی ــع ش رف
ــی در ســطح بزرگــراه هــا هســتند؛ چــرا کــه  آنچنان
ــه  ــر ب ــر و جــذاب ت ــواز ت ــه مراتــب چشــم ن ــان ب آن
نظــر مــی رســند و بــه دلیــل فلســفه وجودی شــان 
چشــم هــای زیــادی را خیــره مــی کنند.کافــی 
اســت بــه چنــد اتوبــان اصلــی پایتخــت و یــا ســایر 
ــوید  ــه ش ــا متوج ــد ت ــر بزنی ــزرگ س ــهرهای ب ش
چگونــه شــرکت های بازرگانــی باآخریــن ترفندهــای 
گرافیکــی، ســعی مــی کننــد حــواس راننــدگان را بــه 
ــد. شــعرها ونوشــته هــای پشــت  ــب کنن خــود جل
چنــد اتومبیــل در برابــر ایــن تابلوهــای خــوش 
ــن  ــتند. همی ــچ« هس ــا هی ــاب »تقریب ــگ و لع رن
ــات  ــودم. برخــی از تبلیغ ــران ب ــروز در مســیر ته دی
از یــک برنــد، تعــداد و تنوعــش بــی حســاب اســت 
ــای  ــات و طــرح ه ــوع کلم ــه واســطه تن ــا ب و اتفاق
رنگارنــگ ، بســیار جــذاب تــر از آن شــعارهای کوتــاِه 
بــا مضمــون و گاهــی ارزشــی اســت امــا اینهــا 
ظاهــرا بــا کســی کار نــدارد و حــواس کســی را پــرت 

نمی کنــد، عجــب!
ــم از آن تابلوهــای   تابلوهــای درون شــهری هــم ک
غــول پیکــر بــرون شــهری ندارنــد. اینهــا هــم توجــه 
ــت  ــر درس ــرده و اگ ــب ک ــود جل ــه خ ــدگان را ب رانن
باشــد کــه هســت، باعــث تصــادف و خســارت 
ــت  ــرار اس ــر ق ــود. اگ ــی ش ــرده ...م ــدای ناک و خ
وســیع  فکــری  بایــد  صــورت گیــرد،  اقدامــی 
ــد در  ــات بای ــامان داد؛ تبلیغ ــات را س ــرد و تبلیغ ک
ــم از  ــودرو اع ــدگان خ ــه رانن ــند ک ــی باش محل های
ماشــین یــا موتــور و... بــه آن جــذب نشــوند؛ بایــد 
بیشــتر در پیــاده رو قــرار گیرنــد یــا محلــی خــاص! 
ــای  ــه خودروه ــات بدن ــا و تبلیغ ــته ه ــی نوش حت
ــز همــان  ــوس هــای شــهری نی ــل اتوب عمومــی مث
ــی  ــواس پرت ــاد ح ــی و ایج ــب کنندگ ــت جل خاصی
را دارد، امــا تبلیــغ روی دســتگیره هــای داخــل 
ــی اشــکال  ــا ب ــم اشــکال ی ــد ک ــی توان ــوس م اتوب
ــه  ــای بدن ــش و نگاره ــی از نق ــی بعض ــد، حت باش
ــد  ــی توانن ــز م ــا و... نی ــل ه ــر پ ــا و زی ــان ه خیاب
ــه  ــه آن توج ــی ب ــرا کس ــند؛ چ ــن باش ــر آفری خط
نمــی کنــد؟! واقعیــت ایــن اســت کــه تبلیغــات در 
ســطح ملــی نیازمنــد ســاماندهی اســت، چــه از نظر 
کیفــی و کمــی و چــه از نظــر جایــگاه و محــل نصــب 
و انتشــار؛ زیــرا در تبلیغــات نیــز دچــار اســراف زیــاد 
هســتیم و برخــی از تبلیغاتــی کــه انجــام مــی شــود 

ــدارد. ــی اســت و ســودی ن ــه مل ــط هزین فق

همایــش سراســری پلیــس پیشــگیری ناجــا 
ــام(  ــی )انتظ ــی و مراقبت ــات حفاظت و مؤسس
ــا حضــور  ــوم انتظامــی امیــن ب در دانشــگاه عل
دادســتان کل کشــور و معــاون هماهنــگ کننــده 
ناجــا در ســالن غدیــر دانشــگاه انتظامــی امیــن 

برگــزار شــد.
ــر  ــد جعف ــلمین محم ــام والمس ــت االس حج
منتظــری، دادســتان کل کشــور در ایــن مراســم 
ضمــن تبریــک هفتــه نیــروی انتظامــی گفــت: 
ــرای مــردم فراهــم  بایــد زمینــه خدمتگــزاری ب
ــتری  ــه بس ــن هفت ــه ای ــم ک ــود و امیدواری ش
باشــد کــه مــردم بــا خدمــات و جان فشــانیهای 
ایــن  نیروهــا آشــنا شــوند و حلقــه بیــن مــردم و 

نیــروی انتظامــی تقویــت شــود.
وی افــزود: یکــی از بزرگتریــن نعمت هایــی 
کــه خداونــد بــه ملــت ارزانــی داشــته، نعمــت 
ــر،  ــن ام ــرای ای ــوان ب ــی ت ــت و م ــت اس امنی

ــت  ــن نعم ــندیت ای ــوان س ــه عن ــث را ب احادی
معرفــی کــرد کــه توجــه مســتقیم و مســتمر بــه 
آن نعمــت نمی شــود. ســامت و صحــت بــدن، 
گرفتــار بیمــاری نبــودن؛ یــک نعمــت اســت کــه 
زندگــی را لــذت بخــش مــی کنــد. امنیــت مهــم 
اســت و پیامبــر نیــز بــر آن تاکیــد کــرده اســت.
وی تاکیــد کــرد: در قــوه قضاییــه، مقننــه و 
ــی  ــد وحــدت و هماهنگــی و همدل ــه بای مجری
ــه  ــده ای ب ــه  ع ــرا ک ــد چ ــته باش ــود داش وج
ــد  ــه بای ــتند ک ــوه هس ــه ق ــف س ــال تضعی دنب
ــد   ــان بای ــود. خودم ــظ ش ــجام حف ــن انس ای
مشــکات درونــی را حــل کنیــم و نبایــد اجــازه 
دخالــت دشــمن را بدهیــم. تضعیــف قــوه 
قضاییــه بــه نفــع چــه کســی اســت، آیــا بــه نفع 
ــیم.  ــب باش ــدار و مراق ــد بی ــت. بای ــام اس نظ
ــا برخــی از ایــن  قــوه قضاییــه گاهــی اوقــات ب
نامهربانــی هــا مواجــه می شــود. قــوه قضاییــه 

رســالتش برخــورد بــا جــرم و مجــازات مجرمان 
ــه وظیفــه خــود عمــل  ــی ب اســت. اگــر در جای
می کنــد آیــا بایــد آن را تضعیــف کنیــم یــا 
تشــویق، تضعیــف قــوه قضاییــه بــه نفــع کســی 
نیســت. ایــن قــوه  بایــد از خــود صیانــت کنــد 
تــا بتوانــد اجــرای عدالــت را داشــته باشــد اگــر 
ضعف هایــی هــم داشــته باشــد نبایــد آن را 

ــم. ــف کنی تضعی
ــره  ــر مه ــا ه ــه داد: ب ــور ادام ــتان کل کش دادس
ــی  ــه سیاس ــی ریش ــه کم ــی ک ــوی و جریان ق
ــگ  ــه آن ان ــد؛ ب ــه برخــورد کن ــوه قضایی دارد، ق
وقتــی  قضاییــه  قــوه  می زننــد.  سیاســی 
بــا معــاون رییــس جمهــور ســابق برخــورد 
می کنــد، انــگ سیاســی می زننــد و تصــور 
بــا  می کشــد.  عقــب  قــوه  ایــن  می کننــد 
ــود،  ــی ش ــورد م ــی برخ ــت فعل ــکان دول نزدی
انــگ سیاســی بــه قــوه قضاییــه زده می شــود. 
قــوه قضاییــه بــا نزدیــکان و جریان هــای دولــت 
فعلــی و گذشــته برخــورد کنــد، انــگ سیاســی 
می زننــد. قــوه قضاییــه هــم منــع قانونــی دارد و 
هــم منــع اخاقــی و نمی توانــد همــه جزییــات 

ــد. ــو کن ــردم بازگ ــرای م ــده را ب پرون
بــا  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
ــیب های  ــگیری از آس ــوع پیش ــه موض ــاره ب اش

اجتماعــی، اظهار داشــت: در مســاله پیشــگیری 
ــه ســلبی و  ــد جنب از آســیب های اجتماعــی بای

ــت.  ــر گرف ــی را در نظ ایجاب
ــلبی  ــی از س ــای ایجاب ــگیری، برخورد ه در پیش
بیشــتر جــواب می دهد. پیشــگیری بســیار مهم 
اســت و بایــد از عناصــر تاثیرگــذار اســتفاده کنــد. 
مــا آســیب های اجتماعــی مختلفــی داریــم. در 
مــورد حاشــیه نشــینی، تجــاوز بــه منابــع ملی و  
اعتیــاد بایــد اقدامــات پیشــگیرانه انجــام شــود 
و معاونــت پیشــگیری در قــوه قضاییــه بایــد بــا 
معاونــت پیشــگیری از وقــوع جــرم در نیــروی 

انتظامــی، همــکاری داشــته باشــند.
ــاد  ــورد موضــوع اعتی دادســتان کل کشــور در م
گفــت: مســئله مــواد مخــدر بــه شــدت جامعــه 
ــه  ــازی ک ــای مج ــد، فض ــد می کن ــا را تهدی م
ــان و  ــه کی ــت نمی شــود ب ــا مدیری در کشــور م

ــد. ــه می زن ــواده ضرب ــاق خان اخ
دادســتان کل کشــور بــا رد شــایعات بنــگاه های 
دروغ پراکنــی و وابســته بــه اســتکبار بــرای 
ــه،  ــوه قضایی ــه ق ــه بدن ــردن ب ــه وارد ک خدش
افــزود: مــا مــی دانیــم آبشــخور ایــن شــایعات 
در انگلیــس و امریکاســت و بــا آن برخــورد مــی 
کنیــم. اقدامــات و تــاش هــای قــوه قضائیــه 
در بازشناســی فتنــه 88 و برخــورد قاطعانــه بــا 

آنهــا باعــث شــد عــده ای بــه ســمت جعل ســند 
و جعــل نامــه برونــد. در حالیکــه رئیــس قــوه 
ــرف  ــن ح ــه ای ــت ک ــرده اس ــام ک ــه اع قضائی
هــا دروغ اســت. اینهــا می خواهنــد اقتــدار قــوه 

قضائیــه را زیــر ســوال ببرنــد. 
وی بــه موضــوع آســیب هــای فضــای مجــازی 
ــازی  ــای مج ــی فض ــت: وقت ــرد و گف ــاره ک اش
ــه انســانی  ــل ب یــک نوجــوان 13 ســاله را تبدی
ــت  ــری هف ــه دخت ــی کند،ک ــت م ــرگ صف گ
ســاله را بــه قتــل مــی رســاند بایــد ایــن 
موضوعــات بــرای مــردم تبییــن شــود. فضــای 
مجــازی در افزایــش آمــار طــاق موثــر اســت.

بایــد مــردم بداننــد اگــر فضــای مجــازی اینگونه 
ــکاتی  ــه مش ــرد چ ــرار گی ــراد ق ــار اف در اختی

بــرای آنهــا بــه وجــود مــی آیــد.
ــه ایــن ســؤال  دادســتان کل کشــور در پاســخ ب
کــه یکــی از اعضــای ناظــر کمیتــه تعییــن 
مصادیــق محتــوای مجرمانــه گفتــه اســت 
کانال هــای  از  یکــی  از  شــکایتی  تاکنــون 
تلگرامــی ضدانقــاب مطــرح نشــده اســت، 
فعالیت هــای  بــرای  کانــال  ایــن  گفــت: 
ــتفاده  ــرام اس ــتر تلگ ــود از بس ــی خ ضدانقاب
ــرام را روشــن  ــف تلگ ــه زودی تکلی ــد و ب می کن

. می کنیــم

ادامه از صفحه اول

 رئیــس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان گفــت: 
بعــد از اینکــه ترامــپ مطالــب خــود را مطــرح کنــد، 

ــم داد.  ــوری را خواهی ــخ در خ پاس
ــور خارجــه کشــورمان  ــر ام ــف وزی محمدجــواد ظری
در حاشــیه مراســم همایــش آیــت هللا هاشــمی 
رفســنجانی و هشــت ســال دفــاع مقــدس در 
ــا  ــه ایــن ســْوال کــه قــرار اســت ترامــپ ت پاســخ ب
چنــد روز آینــده راهبــرد خــود در قبــال ایــران و 
ــاره  ــن ب ــران در ای ــع ای ــد، موض ــام کن ــام را اع برج
ــوری اســامی  ــرد: جمه ــار ک ــود، اظه چــه خواهــد ب
ــتقل از  ــه مس ــودش را در منطق ــت خ ــران سیاس ای
از  بعــد  و  دنبــال می کنــد  دیگــران  لفاظی هــای 
ــه  ــد ک ــرح کن ــود را مط ــب خ ــپ مطال ــه ترام اینک

البتــه تقریبــا مشــخص اســت، پاســخ در خــوری را 
خواهیــم داد.

ــن اســت کــه  ــر امورخارجــه افــزود: واقعیــت ای وزی
منطقــه مــا مدتهاســت از سیاســت های غلــط ایــاالت 
متحــده رنــج می بــرد و اســتوانه ثبــات و مقابلــه بــا 
ــا ایــران بــوده و بقیــه  تروریســم و تکفیــر همــواره ب
کشــور های دنیــا در مــورد واقعیــات منطقــه کــم کــم 

ــوند. ــن می ش ــد روش دارن
وی خاطرنشــان کــرد: ترامــپ و دوســتانش کــه 
ــه  ــلیحات در منطق ــتر تس ــروش بیش ــال ف ــه دنب ب
دنبــال می کننــد  را  برخــی سیاســت ها  هســتند 
کــه جــزء ضــرر بــرای خودشــان و ایــاالت متحــده و 

ــت. ــد داش ــزی نخواه ــه چی منطق

علــی اکبــر والیتــی دربــاره نظــر خــود نســبت بــه 
ــارات  ــی اظه ــران و برخ ــه ای ــکا علی ــای آمری تحریم ه
ــا  ــت: آمریکایی ه ــار داش ــداران، اظه ــپاه پاس ــاره س درب
ــه دشــمنی علیــه  ــون از هــر گون از ابتــدای انقــاب تاکن
ــپاه  ــد. س ــودداری نکردن ــران خ ــامی ای ــوری اس جمه
پاســداران بــر اســاس تعریــف قانــون، حافظــان انقــاب، 
حــدود و ثغــور جمهــوری اســامی ایــران و قانــون 
ــده  ــر عه ــز ب ــه ســنگینی را نی اساســی هســتند و وظیف

ــد. دارن
تــا کنــون  عمــا  پاســداران  ســپاه  داد:  ادامــه  وی 
خطــرات زیــادی را از جمهــوری اســامی ایــران بــا 
ــم  ــا ه ــمنان م ــد. دش ــع کرده ان ــمندانه دف ــاع هوش دف
ــد  ــا و صهیونیســت ها می دانن ــه خصــوص آمریکایی ه ب

نقــش ســپاه در دفــاع از کشــور، نظــام و حمایــت 
ــا حــول محــور  ــه عمدت ــه ک ــران در منطق از دوســتان ای

ــت. ــاس اس ــم و حس ــدر مه ــتند چق ــت هس مقاوم
وی همچنیــن بــه کمک هــای مستشــاری ســپاه در 
ــود  ــر ســپاه نب ــرد و گفــت: اگ ــراق اشــاره ک ســوریه و ع
بــه جــای حکومت هــای کنونــی ایــن کشــورها کــه 
ــا  ــل آمریکایی ه ــتند عوام ــردم هس ــته از رای م برخواس
کــه همیــن داعشــی ها در راس آن قــرار دارنــد در بغــداد 

و دمشــق حاکــم می شــدند.
ــد  ــن عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تاکی ای
ــوری اســامی  ــرد:  نقــش ســپاه در حفاظــت از جمه ک
و آرمان هــای اســام بســیار برجســته اســت. همانطــور 

کــه امــام فرمودنــد اگــر ســپاه نبــود کشــور نبــود.

ظریف:

پاسخ در خوری به ترامپ خواهیم داد 
علی اکبر والیتی: 

آمریکایی ها به نقش سپاه ایران در منطقه آگاهند

هشدار فرمانده سپاه 
نسبت به حماقت آمریکایی ها:

ارتش آمریکا را همسنگ با 
داعش درنظر خواهیم گرفت

ســردار سرلشــکر محمدعلــی جعفــری فرمانــده 
ــه   ــامی در جلس ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس کل س
شــورای راهبــردی ســپاه در واکنــش بــه برخــی 
ادعاهــای آمریکایی هــا مبنــی بــر قــراردادن ســپاه در 
لیســت گروه هــای تروریســتی بــا تشــریح اقدامــات 
خصمانــه آمریکایی هــا در ماه هــای اخیــر علیــه ملــت 

ایــران و تأکیــد بــر اینکــه جمهــوری اســامی اجــرای 
ــه  ــک جانب ــروج ی ــا خ ــادل ب ــا را مع ــون کاتس قان
ــد، گفــت: همانطــور کــه در  ــکا از برجــام می دان آمری
گذشــته نیــز اعــام کرده ایــم؛ در صورتــی کــه قانــون 
تحریم هــای جدیــد آمریــکا اجــرا شــود ایــن کشــور 
بایــد پایگاه هــای منطقــه ای خــود تــا شــعاع 2 هــزار 
کیلومتــری بــرد موشــک های ایــران را منتقــل کنــد.

ــده موجــود  ــار پراکن ــه اخب ــی ک ــزود: در صورت وی اف
درخصــوص حماقــت دولــت آمریــکا مبنی بــر درنظر 
گرفتــن ســپاه بــه عنــوان گــروه تروریســتی صحیــح 
باشــد، ســپاه نیــز ارتــش آمریــکا را در سراســر جهــان 
بویــژه منطقــه خاورمیانــه، همســنگ داعــش درنظــر 

خواهــد گرفــت.
سرلشــکر جعفــری بــا بیــان اینکــه اگــر آمریکایی هــا 
ــه مســائل را  ــن گون ــی خــود از طــرح ای هــدف نهای
ــد،  ــرار داده ان ــه ق ــاره منطق ــران درب ــا ای ــره ب مذاک
مســیری کامــاً اشــتباه را انتخــاب کرده انــد، تصریــح 
کــرد: جمهــوری اســامی ایــران در نظــر دارد مســائل 
منطقــه را در جایــی غیــر از میــز مذاکــره حــل کنــد، 
ــه طرفــی  ــرای مذاکــره وجــود دارد و ن ــه حرفــی ب ن

ــرای آن. ب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــا، ب ــار آمریکایی ه ــی رفت وی در ارزیاب
اینکــه تحریم هــای جدیــد آمریــکا شــانس هرگونــه 
تعامــل را بــرای همیشــه از بیــن خواهــد بــرد، گفــت: 

ــل  ــا کام ــرای م ــام را ب ــه برج ــا تجرب ــن تحریم ه ای
می کنــد و آن تجربــه ایــن اســت کــه گفت وگــو 
ــه  ــت ن ــمنی اس ــار و دش ــزار فش ــکا اب ــرای آمری ب

ــا حــل مســئله. تعامــل ی
فرمانــده کل ســپاه در پایــان بــا تأکیــد براینکــه 
ــران ثابــت کــرد کــه نمی توانیــم  ــا ای ــکا ب ــار آمری رفت
ــام  ــاس برج ــًا براس ــود را صرف ــی خ ــط خارج رواب
ــد،  ــا بدانن ــرد: آمریکایی ه ــح ک ــم، تصری ــم کنی تنظی
جمهــوری اســامی ایــران از فرصــت رفتــار احمقانــه 
ــرای ایجــاد جهــش در  ــا برجــام ب ــپ ب ــت ترام دول
برنامه هــای موشــکی، منطقــه ای و دفاعــی متعــارف 

ــرد. ــد ک خــود اســتفاده خواه

امنیت 
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حجــت االســام والمســلمین محســنی اژه ای 
ســخنگوی دســتگاه قضــا در یکصــد و نوزدهمیــن 
ــانه ها  ــدگان رس ــا نماین ــود ب ــری خ ــت خب نشس
ــان  ــردم عزیزم ــای م ــی عزاداری ه ــا آرزوی قبول ب
در ایــام شــهادت امــام حســین)ع( از حضــور 
ــر  ــا در مراســم تشــییع پیک ــر آنه پرشــور و بی نظی
ــًا  ــرد و گفــت: حقیقت ــی ک شــهید حججــی قدردان
یــک تحفــه الهــی بــرای مــردم عزیزمــان و همــه 
ایثارگــران، جوانــان، شــهدا و مدافعــان از ارزش هــا 

ــود. ب
ــنی اژه ای  ــلمین محس ــام و المس ــت االس  حج
ــه در  ــوه قضائی ــه عملکــرد ق ــا اشــاره ب در ادامــه ب
احقــاق حقــوق مــردم خاطرنشــان کــرد: قــوه 
قضائیــه همانطــور کــه بار هــا گفته ایــم به طــور 
ــم از  ــاد اع ــه فس ــا هرگون ــت ب ــم اس ــد مصم ج
ــدون  ــه ب فســاد اقتصــادی، امنیتــی و نفــوذ بیگان

ــد. ــارزه کن ــزی مب ــط قرم ــه  و خ ــچ ماحظ هی

ــوده  ــم ب ــه مصم ــوه قضائی ــن ق ــزود: همچنی وی اف
و هســت کــه از حقــوق مــردم دفــاع کنــد کــه 
نمونه هایــی از آن را ایــن روز هــا شــاهد هســتید. 
مــا بــا اینکــه یکســری از دســتگاه های اجرایــی 
ــه  ــارش ب ــد و ب ــام ندادن ــی انج ــان را بخوب وظیفه ش
دوش قــوه قضائیــه افتــاده اســت، امــا دوش مــان را 
ــا از حقــوق مــردم  ــار ســنگین برده ایــم ت زیــر ایــن ب
دفــاع کــرده و بــا مفســدین و مجرمیــن مقابلــه کنیم.
ــش  ــه کاه ــاره ب ــا اش ــه ب ــوه قضائی ــخنگوی ق  س
ــتگاه  ــات دس ــه اقدام ــه ب ــواری باتوج ــار زمین خ آم
ــات  ــواری و تصرف ــار زمین خ ــد: آم ــادآور ش ــا ی قض
کــم شــده اســت، ولــی مبــارزه همچنــان بطــور جــد 

ــه دارد. ادام

وی در ادامــه بــه موضــوع بانک هــا اشــاره کــرد 
و افــزود: در رابطــه بــا بانک هــا کــه خبرهایــش 
مکــررًا در اینجــا یــا جا هــای دیگــر گفتــه 
شــده بایــد گفــت کــه متأســفانه بانک هــا 
بــه  بــه وظیفــه جــدی خودشــان نســبت 
اعتبارســنجی ای  می دهنــد،  تســهیاتی کــه 
ــته  ــد داش ــه بای ــی ک ــد و نظارت ــد بکنن ــه بای ک
تضمینــی کــه  و  نمی کننــد  عمــل  باشــند، 
ــع  ــی از مناب ــد و بخش ــد، نمی گیرن ــد بگیرن بای
ــدود و محــدود  ــده ای مع ــار ع ــا در اختی بانک ه
قــرار می گیــرد و در جــای خــودش مصــرف 
نمی شــود و از ســوی دیگــر پــول هــم بــه بانــک 

برنمی گــردد.

معــاون اول دســتگاه قضا از دســتگیری فــردی در 
ایــن زمینــه خبــر داد و اظهــار کــرد: اخیــرًا یکــی از 
ایــن افــرادی کــه فســاد بانکــی داشــته دســتگیر 
شــد کــه گزارشــی کــه از بانــک مرکــزی گرفتــه ام 
ــن  ــک ای ــا 14 بان ــه ب ــن اســت ک نشــان دهنده ای

فــرد مرتبــط بــوده و تســهیات گرفتــه اســت.
 وی افــزود: ایــن فــرد بازداشــت می شــود و 
فــردی کــه ایــن مقــدار بدهــی بانکــی اش اســت 
ــی  ــت و نفوذ های ــدرت ران ــه از ق ــت ک ــوم اس معل
بایــد اســتفاده کــرده باشــد کــه نــه یــک بانــک نــه 
دو بانــک بلکــه 14 بانــک بــه ایــن فــرد تســهیات 
داده انــد، معــوق هــم شــده اســت، ولــی بــاز بانکی 

دیگــر بــه او پــول داده اســت.

ــه  ــرد: اینک ــه خاطرنشــان ک ــوه قضائی ســخنگوی ق
مقصــر  مقــداری  یــک  می کنیــم  عنــوان  مــا 
بانک هــا هســتند به خاطــر ایــن اســت. آنهایــی 
ــه  ــت ک ــوب اس ــند، خ ــا را می شناس ــه رانتخوار ه ک
ــراد  ــن اف ــه ای ــد ک ــد و ببینن ــا ورود کنن ــن جا ه در ای
از چــه رانتــی اســتفاده کردنــد کــه توانســته اند 
تســهیات بگیرنــد و معــوق بشــود و تــا قــوه قضائیه 
ــود  ــفانه خ ــود، متأس ــن وارد نش ــک ضابطی ــا کم ب

بانک هــا اقــدام جــدی نمی کننــد.
ــم  ــرد: مصم ــح ک ــا تصری ــتگاه قض ــخنگوی دس س
ــه کنیــم و در  ــه فســاد مقابل ــا هرگون هســتیم کــه ب
ایــن مســیر هیچگونه خــط قرمــزی را نمی شناســیم 
ــه  ــم. البت ــاع کنی ــم از حقــوق مــردم دف و می خواهی
طبیعــی اســت کــه در ایــن مبــارزه فراگیــر بــا فســاد، 
مشــکاتی نیــز پیــش می آیــد کــه مــا این مشــکات 
را بــه جــان می خریــم و در ایــن مســیر از شــماتت و 
ــم. ــی نداری ــان ابای ســنگ اندازی دشــمنان و مخالف

سخنگوی قوه قضائیه:
 در مبارزه با فساد خط قرمز نمی شناسیم

ــه  ــتاییان ب ــاورزان و روس ــی ازکش ــدار جمع ــی در دی ــعید جلیل س
مناســبت روز روســتا اظهــار داشــت: اگــر در تقویــم رســمی یــک 

ــام گــذاری شــده اســت،  ــام روز روســتا ن ــه ن روز ب
بــه خاطــر ایــن اســت تــا از ســوی مــردم، مســئوالن 
و نظــام بــه »روســتا« و »روســتاییان« توجــه 

ــرد. بیشــتری صــورت بگی
وی در ادامــه افــزود: اگــر مقــام معظــم رهبــری بــر 
تولیــد و اشــتغال تاکیــد ویــژه دارنــد بــه ایــن دلیــل 

ــش اشــتغال  ــد و افزای ــق تولی ــی از بســترهای رون ــه یک اســت ک
ظرفیــت روستاهاســت البتــه نبایــد تمــام ظرفیــت روســتاها را در 
تولیــد و اشــتغال منحصــر کــرد زیــرا تــوان و ظرفیت روســتا بســیار 
ــزرگان و مفاخــر  ــه اســت و بســیاری از ب ــن دو مقول بیشــتر از ای

کشــور زاده روســتاها بــوده و هســتند. 
ــف در روســتاهای  اســتعدادهای بســیاری در عرصــه هــای مختل
ــد  ــا بای ــدن آنه ــکوفا ش ــرای ش ــه ب ــود دارد ک ــور وج ــر کش سراس
مشــخص شــود هــر یــک از دســتگاه هــای مختلــف چــه کارویــژه 
ای نســبت بــه روســتاها دارند؟جلیلــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد 
مشــخص شــود وضــع موجــود روســتاها بــه چــه شــکلی اســت 
ــام  ــه نظ ــت: البت ــم، گف ــه داری ــدر فاصل ــوب چق ــع مطل ــا وض و ب

ــه  ــات ب ــا و خدم ــاخص ه ــیاری از ش ــامی در بس ــوری اس جمه
ــه گذشــته  ــرق، گاز، جــاده و... نســبت ب ــد آب، ب روســتاییان مانن
ــن  ــا ای ــی دارد ام ــل دفاع ــوب و قاب ــه خ کارنام
ــه دارد.  ــا وضــع مطلــوب فاصل کافــی نیســت و ب
ــد  ــز بای ایــن جلســات و نشســت های مشــابه نی
کمــک کنــد تــا بتوانیــم ضمــن آســیب شناســی 
دقیــق از وضــع موجــود، بــه ســمت وضــع مطلوب 

ــر شــویم. نزدیــک ت
ــری  ــش دیگ ــام در بخ ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
از ســخنانش بــه اهمیــت نقــش مــردم در پیشــبرد اهــداف 
ــز در  ــتا نی ــود روس ــردم خ ــت: م ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــان ه و آرم
ــد  ــوب نقــش مهــم و جــدی دارن ــه ســمت وضــع مطل حرکــت ب
و اینطــور نیســت کــه همــه مشــکات فقــط از طریــق دســتگاه هــا 
و مســئوالن حــل شــود. اخیــرا ســفری بــه روســتای کریــم آبــاد 
رشــتخوار در اســتان خراســان رضــوی داشــتم و از نزدیــک دیــدم 
کــه چنــد جــوان توانســته اند بــا ابتــکار عمــل و خاقیــت، طــی 15 
ــه شــهر را »معکــوس« کننــد و  ــد مهاجــرت از روســتا ب ســال رون
حتــی آمــار برخــی آســیب های اجتماعــی ماننــد طــاق و اعتیــاد 

ــر« برســانند. ــه »صف را ب

رئیــس مجلــس گفــت: بــرای اتمــام پــروژه هــای نیمــه تمام 
نیــاز بــه 600 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار اســت کــه بــا وضــع 

کنونــی ایــن مهــم بــه نتیجــه نخواهد رســید. 
ــس در صحــن  ــس مجل ــی رئی ــی الریجان  عل
علنــی مجلــس در جریــان ارائــه گــزارش 
ــه  ــازمان برنام ــس س ــت رئی ــر نوبخ محمدباق
ــت  و بودجــه در خصــوص نحــوه عملکــرد دول
ــی  ــام عمران ــه تم ــای نیم ــذاری پروژه ه در واگ

بــه مــردم گفــت: واگــذاری پروژه هــای نیمــه تمــام عمرانــی 
یکــی از 20 موضــوع مهمــی اســت کــه نماینــدگان و دولــت 

ــد. ــق داشــته ان ــق آن تواف ــه تحق نســبت ب
ــای  ــام پروژه ه ــرای اتم ــرد: ب ــح ک ــس تصری ــس مجل رئی
نیمــه تمــام نیــاز بــه 600 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار اســت 
کــه بــا وضــع کنونــی ایــن مهــم بــه نتیجــه نخواهــد رســید.
ــی  ــون اساس ــل 44 قان ــق اص ــه طب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پروژه هــای عمرانــی پــس از اتمــام بایــد واگــذار شــود، 
ــری  ــام ام ــه تم ــای نیم ــذاری پروژه ه ــن واگ ــزود: بنابرای اف
ــاق  ــن اتف ــد ای ــز بای ــرا پــس از اتمــام نی ــی اســت، زی عقان

رخ مــی داد.

ــا اشــاره بــه اینکــه هــدف مجلــس و دولــت  الریجانــی ب
ــی  ــی یک ــام عمران ــه تم ــای نیم ــام پروژه ه ــه اتم در زمین
اســت، گفــت: بایــد یــادآور شــد کــه دولــت 
ــرده  ــدام ک ــر اق ــی دی ــه کم ــن زمین در ای
اســت؛ 3 الــی 4 ســال اســت کــه نســبت 
ــام از  ــه تم ــای نیم ــذاری پروژه ه ــه واگ ب

ــود. ــد می ش ــس تاکی ــوی مجل س
وی بــا اشــاره بــه پیشــنهاد دولــت در 
خصــوص تامیــن اعتبــار از صنــدوق توســعه اظهــار کــرد: 
بــرای تحقــق ایــن مهــم نیــاز بــه اذن رهبــر انقــاب اســت، 
زیــرا ایــن مهــم در اساســنامه صنــدوق نیــز مــورد تاکیــد 
قــرار گرفتــه اســت برایــن اســاس یــا بایــد خــود دولــت 
پیگیــر موضــوع باشــد یــا از طریــق مجلــس آن را پیگیری 

کنــد.
ــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر دولــت بــرای  رئیــس مجلــس ب
تســریع در امــر واگــذاری پروژه هــای نیمــه تمــام عمرانــی 
ــاده  ــامی آم ــورای اس ــس ش ــون دارد مجل ــه قان ــاز ب نی
همــکاری و کمــک اســت، افــزود: اعتقــاد داریــم بایــد از 

منابــع انــدک موجــود اســتفاده بهینــه صــورت بگیــرد.

رئیس مجلس  تأکید کرد:

اقدام دیرهنگام دولت برای اتمام پروژه ها 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

خدمات رسانی به روستا با وضع مطلوب فاصله دارد

حجت االسالم و المسلمین منتظری:

به زودی تکلیف تلگرام را روشن می کنیم
آبشخور شایعات و جعلیات اخیر، آمریکا و انگلیس است



فناوری
گوپرو هیرو 6 در برابر هیرو 5

جدیــد  نســل  از  به تازگــی   )GoPro( گوپــرو 
دوربین هــای ورزشــی و اکشــن کم خــود رونمایــی 

ــت.  ــرده اس ک
بــا   )Black 6  Hero( بلــک  گوپــرو هیــرو 6 
بهبودهــای متعــددی همــراه شــده اســت کــه 
ــن  ــا رزولوش ــرداری ب ــکان فیلمب ــه ام ــوان ب می ت
ــتره   ــار گس ــه در کن ــر ثانی ــم ب ــرخ 6۰ فری 4K و ن

ــرد.  ــاره ک ــر اش ــی بهت دینامیک
ــده  سفارشی ســازی شــده  GP1، همچنیــن  پردازن
هیــرو 6 بلــک را قــادر می ســازد بــه فیلمبــرداری 
صحنــه آهســته بــا رزولوشــن 1۰8۰p و نــرخ 
ــا  ــردازد. ام ــه بپ ــر ثانی ــم ب ــاده ۲4۰ فری فوق الع
ــه  ــه حــدی هســتند ک ــرو 6 ب ــای هی ــا بهبوده آی
کاربــران هیــرو ۵ را در به روزرســانی و خریــد 
ترغیــب  گوپــرو  اکشــن کم  جدیــد   نســل 

کند؟ 
در آزمایــش اول کــه بــه حــذف لرزش هــا مربــوط 
ــه نســل  ــود، هیــرو 6 عملکــرد بهتــری نســبت ب ب
گذشــته  خــود داشــت و موفق بــه ثبــت ویدیوهایی 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــرزش ش ــدون ل ب
هیــرو ۵ در شــرایط مشــابه لرزش هــای اندکــی را 

ــد.  ــت می کن ثب
در بخش گســتره  دینامیکی نیز اکشــن کم جدید گوپرو 
بهبودهــای محسوســی را به همــراه دارد؛ این موضــوع از 
 اهمیــت زیــادی بــرای کاربــران و ورزشــکاران برخــوردار 

است. 
یکــی از قابلیت هــای جدیــد هیــرو 6، توانایــی 
ــن  ــته در رزولوش ــه آهس ــای صحن ــت ویدیوه ثب

ــت.  ــه اس ــر ثانی ــم ب ــرخ ۲4۰ فری 1۰8۰p و ن
ــت  ــده، کیفی ــام ش ــی انج ــال در بررس ــن ح ــا ای ب
ــت  ــت کیفی ــن حال ــط شــده در ای ــای ضب ویدیوه
مطلوبــی نداشــته و شــاهد شکســت بســیاری در 

ــه  اشــیا هســتیم.  لب
ــون  ــی اکن ــن ورزش ــن دوربی ــل ای ــرف مقاب در ط
توانایــی حــذف لرزش هــا در ویدئــوی صحنــه 
ــه را دارد  ــر ثانی ــم ب ــرخ 1۲۰ فری آهســته 1۰8۰p و ن

ــت. ــی اس ــل توجه ــرفت قاب ــه پیش ک

ناتوانی اپل در تعبیه 
قابلیت جدید گلکسی نوت 9

ــر  ــه »مینگ چــی کــو« تحلیلگــر معتب ــق گفت طب
ــه  ــه نیم ــوت 9 ک ــی ن ــیا، گلکس ــک آس الکترونی
دوم ۲۰18 عرضــه خواهــد شــد، احتمــاالً دارای 
یــک حســگر تصویــری )اپتیــکال( اثر انگشــت در 

پشــت گوشــی باشــد. 
ــه از  ــی ک ــه کاربران ــت ک ــی اس ــن معن ــن بدی ای
ــادر  ــرد، ق ــد ک ــوت 9 اســتفاده خواهن گلکســی ن
ــی  ــه راحت ــل دستگاهشــان را ب ــود قف ــد ب خواهن
بــا قــرار دادن انگشتشــان روی قســمتی از پشــت 

ــد.  ــاز کنن گوشــی ب
ایــن همــان ویژگــی بود کــه براســاس گــزارش وال 
اســتریت ژورنــال بنــا بــوده اپــل در آیفــون X بــه 

کار بگیــرد. 
اپــل بــا مشــکل کمبــود زمــان بــرای تعبیــه ایــن 
 ویژگــی مواجــه شــد و بــه ناچــار از آن صرف نظــر 

کرد. 
ــه  ــر س ــال حاض ــو در ح ــی ک ــه مینگ چ ــه گفت ب
ــر انگشــت  ــرای تأمیــن حســگرهای اث شــرکت ب

ــد. ــت می کنن ــونگ رقاب ــاز سامس ــورد نی م

اخبار اقتصادی

ضد و نقیض های »نان«
در حالــی کــه معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از بــاال رفتن 
ــه  ــس اتحادی ــد، رئی ــر می ده ــان خب ــت آرد و ن کیفی
نانوایــان ســنگک، پاییــن بــودن کیفیــت آرد یارانــه ای را 
ــام  ــنگک اع ــان س ــت ن ــش کیفی ــل کاه ــی از دالی یک
کــرده و می گویــد 9۰ درصــد نانوایــان از کیفیــت آردهــای 

ــد.  ــی ناراضی ان دولت
یــزدان ســیف، مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی، 
ــه  ــی نیم ــان ط ــدم، آرد و ن ــت گن ــای کیفی ــاره ارتق درب
ــام  ــای انج ــاس آزمایش ه ــرد: براس ــار ک ــال اظه امس
درصــد  تــا 1.۵   1 امســال  پروتئیــن گنــدم  شــده، 
افزایــش یافتــه و بــا آنکــه در ســال 1۳96 واردات گنــدم 
ــه 84  ــره 8۲ ب ــی از نم ــان ایران ــت ن ــته ایم، کیفی نداش
بیشــتر شــده اســت کــه ثمــره زحمــات معاونــت زراعــت 

ــت.  ــاورزی اس ــاد کش وزارت جه
ــا  ــه محمدرض ــد ک ــرح ش ــی مط ــارات در حال ــن اظه ای
ــن  ــنگکی، در ای ــان س ــه نانوای ــس اتحادی ــژاد، رئی نظرن
ــار  ــی کــه در اختی ــه ایســنا گفــت: آردهــای دولت ــاره ب ب
ــی  ــیار نامرغوب ــت بس ــرد، کیفی ــرار می گی ــا ق نانوایی ه
دارد و 9۰ درصــد نانوایــان از کیفیــت آنها شــاکی هســتند؛ 
چــرا کــه نــان ســنگک بایــد بــا گنــدم مناســب و آرد بــا 
ــت  ــاودار( یاف ــو و چ ــدم، ج ــن در گن ــن )پروتئی گلوت

می شــود. 
ــدن  ــرد ش ــر و ت ــدن خمی ــش آم ــث ک ــاده باع ــن م ای
بافــت فــرآورده نهایــی می گــردد و بــاال کــه باشــد خمیــر 
ــب  ــنگک مناس ــت س ــرای پخ ــرم و ب ــل از آن ن حاص
اســت. در حــال حاضــر بــه دلیــل نامرغــوب بــودن گنــدم 
و آرد دولتــی شــاهد نارضایتــی نانوایــان، مــردم و حتــی 

مســئوالن هســتیم.

راهکار مخابرات برای هزینه های 
ناخواسته تلفن ثابت

آنایــن  از شــارژ  ایــران  معــاون شــرکت مخابــرات 
ســرویس های هوشــمند تلفــن ثابــت بــرای جلوگیــری 
از هزینه هــای ناخواســته روی صورت حســاب مشــترکان 

ــر داد.  خب
داوود زارعیــان دربــاره اعتــراض کاربــران در حــوزه تلفــن 
ثابــت بیــان کــرد: شــکایت در حــوزه قبــوض تلفــن ثابت 
ــه ای کــه وجــود  ــا نکت و مکالمــه بســیار کــم اســت، ام
دارد، اســتفاده برخــی از مشــترکان از ســرویس های 
هوشــمند شــامل مســابقات و نوارهــای ضبط شــده 
اســت. حتــی در مــواردی ممکــن اســت خــود خانــواده  
ســرویس ها  ایــن  از  فرزندانشــان  امــا  ندانــد  هــا 
اســتفاده کننــد. مشــترکان می تواننــد در تهــران 1818 و 
ــز  ــد و ری ــر ۲۰۰۰ را شــماره گیری کنن در اســتان های دیگ
مکالمــات خــود را بــه صــورت آنایــن بشــنوند. بــه ایــن 
ــوط  ــا مرب ــع می شــوند کــه هزینه هــای آنه ترتیــب مطل

بــه چــه بخشــی بــوده اســت. 
زارعیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه راهــکار مخابــرات بــرای 
مشــکل ســرویس های هوشــمند اظهــار کــرد: مخابــرات 
ــن  ــرده اســت؛ بدی ــری ک ــم فک ــن موضــوع ه ــرای ای ب
ــا از  ــرده ت ــن ک ــه سیســتم ســرویس را آنای صــورت ک
ــن را روی شــبکه های هوشــمند  ــن پــس شــارژ آنای ای

داشــته باشــیم. 
هزینــه ســرویس های هوشــمند نیــز از ایــن پــس 
ــرد. وی  ــرار می گی ــتم ق ــن روی سیس ــورت آنای ــه ص ب
ــرات  ــه مخاب ــکل از ناحی ــر مش ــه اگ ــه اینک ــخ ب در پاس
ــد،  ــکایت کنن ــرح ش ــد ط ــترکان بخواهن ــد و مش باش
ــت:  ــرد، گف ــورت می گی ــش ص ــدام بخ ــه ک ــه ب مراجع
ــد،  ــا شــماره ۲۰۲۰ تمــاس بگیرن مشــترکان می تواننــد ب
یــا بــه بازرســی ها مراجعــه کــرده و یــا از طریــق پرتــال 
اعتــراض کننــد. البتــه در ایــن شــرایط مخابــرات تقریبــًا 
اطمینــان دارد کــه از ایــن ســرویس های هوشــمند 

ــت. ــده اس ــتفاده ش اس

A.Ghalriz.a@eskimia.ir
عاطفه قلع ریزگروه اقتصاد

ــور  ــود آن در کش ــه وج ــت ک ــئله ای اس ــا مس رب
غیــر قابــل انــکار اســت و بــا شــیوع روز افــزون 
ــم  ــر شــاهد بوده ای ــا کمت آن مواجــه هســتیم ام
کــه اهالــی رســانه و مســئوالن در ایــن خصــوص 
ــد و مثــل هــر معضــل و  ــان آورن ــه می ســخن ب
ــه  ــدام ب ــدی اق ــور ج ــه ط ــری ب ــکل دیگ مش
بررســی ابعــاد و ریشــه های آن کننــد و در صــدد 

ــد.  ــده شــدن آن برآین برچی
همیــن مســئله ســبب شــده کــه امــروز بــا غــول 
ــر  ــا مواجــه شــویم و شــاهد خــم شــدن کم رب

اقتصــاد باشــیم.
ــه گــزارش کیمیــای وطــن، اگــر چــه همیشــه  ب
ــه  ــرام ب ــری ح ــن ام ــای دی ــوی علم ــا از س رب
ــده  ــده ش ــدا خوان ــا خ ــگ ب ــه و جن ــمار رفت ش
اســت، امــا همــواره شــاهد رشــد زیــر پلــه ای ربــا 
در جامعــه بوده ایــم؛ هــر چنــد امــروز دیگــر ربــا 
زیــر پلــه ای نیســت و به راحتــی آن را در بســیاری 
از معامــات کاســبان و در ســطح بــازار شــاهدیم 
و بــه صــورت رســمی نیــز در سیســتم بانکــداری 
ــه  ــد و ب ــرد می دهن ــه ف ــه ب ــی ک ــه ازای وام ب
ازای هــر روز تأخیــر، پــول مــازاد از فــرد دریافــت 

می شــود.
ربــا در لغــت بــه معنــای افــزون شــدن، نشــو و 
ــدا  ــه دهخ ــدن )لغت نام ــاد ش ــردن و زی ــا ک نم
المحیــط، ج 4، ص ۳۳۲(  ج 1۲۵، قامــوس 
و در اصطــاح بــه معنــای خریــد و فــروش 
ــوض آن  ــا ع ــه کاال ب ــت ک ــه ای اس ــا معامل و ی
ــری  ــر دیگ ــزون ب ــی اف ــوده و یک ــس ب همجن

ــت. اس
مجــازات  رباخــوار  بــرای  قانــون  در  اگرچــه 
تعریف شــده اســت امــا اینکــه چگونــه به راحتــی 
رباخــواری صــورت می گیــرد و هــرروز بــا تعــداد 
ــوال  ــای س ــم، ج ــراد مواجهی ــن اف ــادی از ای زی
ــردد  ــال نمی گ ــازات اعم ــون مج ــا قان ــت. آی اس

ــده اســت؟ ــون مان ــک قان ــا در حــد وضــع ی ی

ربــا در حالــی قارچ گونــه رشــد می کنــد 
کــه حتــی بســیاری از مســئوالن بــا شــنیدن 
ــد و  ــام آن از مصاحبــه کــردن هــراس دارن ن
ــی  ــن خصوص ــه در ای ــد ک ــح می دهن ترجی
ــه مســائل  ــی نداشــته باشــند و ب گفت وگوی

ــد. دیگــر بپردازن
 گسترش روزافزون ربا

هرچنــد در ایــن میــان مســئوالن مرتبــط 
بــا حــوزه اصنــاف و کاســبان حاضــر بــه 
ــا در  ــزان رب ــه می ــه چ ــدند ک ــو نش گفت وگ
ــرده  ــد ک ــب کاران رش ــان و کاس ــن بازاری بی
ربــا  بیــن اصنــاف مختلــف  اســت و در 
چگونــه صــورت می گیــرد، امــا یکــی از 
ــوزه  ــال در ح ــه ۵۰ س ــادی ک ــاالن اقتص فع
بــازار فعالیــت داشــته اســت و بــا وضــع بازار 
ــت و  ــه نیس ــهرها بیگان ــر ش ــان و دیگ اصفه
در لبــاس تجــارت خدمــت کــرده اســت، ربــا 
ــد و  ــام می دان ــاف اس ــر و خ ــک منک را ی
ــه روز  ــه روزب ــت ک ــا سال هاس ــد: رب می گوی
رشــد کــرده و امــروز فقــر و نــداری، بیــکاری، 
فســاد و غیــره ماحصــل شــیوع ربــا در 

ــت. ــه اس جامع

محمدصــادق مشــایخ در گفت وگــو بــا خبرنگار 
ــه  ــراز خرســندی از اینک ــا اب ــای وطــن ب کیمی
ــی  ــارم دموکراس ــن چه ــوان رک ــانه ها به عن رس

بــرای بررســی ابعــاد و آســیب های ربــا 
ــده اند،  ــور وارد ش ــاد کش ــه و اقتص ــر جامع ب
ــوده، ایــن  گفــت: آنچــه مایــه خوشــحالی ب
اســت کــه از یــک ســال و نیــم پیــش 
تاکنــون مراجــع تقلیــد و حوزه هــای علمیــه 
بــه بحــث در مــورد ربــا و هشــدار دربــاره ضرر 
و زیــان آن وارد شــده اند و از آســیب های 
ــودن  ــرام ب ــا، ح ــودن بانک ه ــوی ب ــا، رب رب
ــاال و دریافــت  ــا بهره هــای ب ســود و وام هــا ب
ــن  ــد و حــذف ای دیرکردهــا ســخن می گوین
 مســائل را از سیســتم بانکــداری طلــب 

می کنند.
وی گفــت: بااینکــه امــروز ســود بانک هــا 1۵ 
ــه 1۰درصــد  ــک ب درصــد شــده اســت، نزدی
ــود را در  ــرمایه های خ ــه س ــی ک ــه مردم ب
ــد،  ــت کنن ــود دریاف ــا س ــته ت ــک انباش بان

ــزوده شــده اســت. اف
پیشکســوت حــوزه اقتصــاد گفــت: اگــر 
بانک هــا از ســرمایه های پولــی مــردم در 
ــه  ــد ک ــتفاده می کردن ــه ای اس ــک به گون بان
ــا  ــد و ب ــادی می ش ــق اقتص ــازار و رون وارد ب
اســتفاده از ســرمایه های مردم در کســب وکار 
ســود بــه مــردم تخصیــص می یافــت، 
ایــن ســود ربــا محســوب نمی شــد امــا 
ــا  ــاخت وی ــه س ــدام ب ــا اق ــه بانک ه اینک
ــران  ــا گ ــرده و هــرروز ب ــره ک و مســکن و غی
کــردن قیمــت مســکن حتــی مــردم را 
رکــود  ســبب  و  می کننــد  بی خانمان تــر 
اقتصــادی می شــوند، ایــن ســود بانکــی ربــا 

ــرام. ــت و ح اس
وی بــا بیــان اینکــه در ژاپــن هرکســی 
فــردی می ســپارد  بــه  کــه ســرمایه ای 
ــزدش  ــد کارم ــد بای ــت کن ــود دریاف ــا س ت
را نیــز بپــردازد، گفــت: ایــن درحالی کــه 
ــک  ــه در بان ــی ک ــه ازای هــر پول ــران ب در ای
ــه  ــد ک ــت می کنن ــود دریاف ــد، س می گذارن

ــت. ــن رباس عی

 ربا، ماحصل ناکارآمدی 
سیستم های اقتصادی

رئیــس خانه صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهان 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن، گفــت: 
ربــا مثــل آتــش بــر خرمــن زدن اســت و تمــام 

جامعــه را خــراب می کنــد.
محمدرضــا برکتین با اشــاره به اینکــه ربا ماحصل 
ناکارآمــدی سیســتم های اقتصادی اســت، ادامه 
ــع غیررســمی، ســودهایی  ــر اســاس مناب داد: ب
ــازار رد و  ــن کاســب کاران و در ســطح ب ــه در بی ک
 بــدل می شــود، بیــش از نرخ هــای دولتــی

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ربــا عیــن قــارچ 
تصریــح کــرد:  اســت،  حــال گســترش  در 
در  رســمی  شــکل  بــه  امــروز  رباخــواری 
بانک هــا و درانــدازه بــزرگ در جامعــه وجــود 
از  ســنگین  رقم هــای  دریافــت  بــا  و  دارد 
ــرخ  ــش از ن ــی بی ــه حت ــودهایی ک ــردم و س م
 مصــوب اســت، اقتصــاد کشــور را بــه زمیــن زده 

است.
تجــارت  و  معــدن  خانــه صنعــت،  رئیــس 
اصفهــان تصریــح کــرد: امــروز مــا نتوانســتیم بــه 
شــعارهایی کــه مبتنــی بــر تقویــت کارآفرینــی و 

ــم. ــل کنی ــت عم ــتغال زایی اس اش

وی بــا اظهــار اینکــه امــروز ربــا آن قــدر شــیوع 
پیــدا کــرده کــه دیگــر قبــح آن ریختــه اســت، 
اظهــار داشــت: در گذشــته شــاید ۵ نفــر بودند 
کــه پــول می گرفتنــد و در ازای پــول، ســود بــه 
ــروز در ســطح  ــا ام ــد ام ــران می پرداختن دیگ
ــمی  ــرخ رس ــر ن ــا دو براب ــودها و رب ــازار س ب

بانک هاســت.
برکتیــن بــا بیــان اینکــه نــرخ رســمی 
تســهیات در بانک هــا 18 درصــد اســت 
بــه  قدیمــی  و  خصوصــی  بانک هــای  و 
شــکل های مختلفــی تســهیات و ســود بــه 
ــه  ــد، ادام ــت می کنن ــود پرداخ ــتری خ مش
ــرخ بانکــی اســت و  ــر ن ــره آزاد دو براب داد: به
متأســفانه از یــک مقطعــی بی انضباطی هــای 
اقتصــادی باعــث شــد کــه جامعــه دچــار ربــا 

ــود. ش
ــا در جامعــه  براســاس ایــن گــزارش، امــروز رب
ــن  ــردن اســت و ای ــی در حــال رشــد ک به راحت
واقعــه در حالــی صــورت می گیــرد که مســئوالن 
ترجیــح می دهنــد کــه نبیننــد، ســخن نگویند و 
بــه وجــودش اعتــراف نکننــد. همیــن مقاومت 
ــه  ــده ک ــبب ش ــل س ــن معض ــول ای ــرای قب ب
 به جــای اندیشــیدن و حــل مســئله، آن را رهــا 

کنند.

شیوع ناخوشایند ربا در جامعه

ربا، فسادِ آشکار

رئیــس کانــون انجمن هــای صنفــی مســئوالن ایمنــی و بهداشــت 
ــل حــوادث ناشــی از  ــان اینکــه یکــی از آشــکارترین عل ــا بی کار ب
کار، تجهیــزات غیراســتاندارد اســت، از تــداوم ورود ایــن تجهیــزات 
ــه  ــاد از اینک ــا انتق ــاد کرد.ســید ابوالفضــل اشــرف منصوری، ب انتق
ــازی  ــرای استانداردس ــتانداردی ب ــچ اس ــور هی ــفانه در کش متاس
تجیهــزات حفاظــت و ایمنــی فنــی نیــروی کار از ســوی ســازمان 
ــق  ــن نشــده، گفــت: طب اســتاندارد و دســتگاه های مربوطــه تدوی
مــاده 91 قانــون کار، کارفرمایــان و مســئوالن تمــام واحدهــا مکلــف 
هســتند بــر اســاس مصوبــات شــورای عالــی حفاظــت فنــی بــرای 
ــط کار،  ــران در محی ــت کارگ ــامت و بهداش ــت و س ــن حفاظ تأمی
ــرار  ــان ق ــار آن ــرده و در اختی ــه ک ــات الزم را تهی ــایل و امکان وس
ــرد  ــد چگونگــی کارب ــن مســئوالن واحدهــا موظفن ــد؛ همچنی دهن
ــت  ــد و در خصــوص رعای ــوزش دهن ــروی کار آم ــه نی وســایل را ب
مقــررات حفاظتــی و بهداشــتی نظــارت کننــد کــه تعــداد معــدودی 

از کارفرمایــان و مســئوالن واحدهــا ایــن نــکات را رعایــت می کننــد. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی از اصلی تریــن، بدیهی تریــن و 
ــزات  ــه تجهی ــوط ب ــی از کار مرب ــوادث ناش ــل ح ــکارترین عل آش
حفاظــت فنــی اســت، ادامــه داد: در عیــن حــال تجهیزاتــی کــه در 
ایــن حــوزه وارد می شــوند، فاقــد اســتاندارد هســتند کــه بــه رغــم 

ــد.  داشــتن ظاهــر قابــل قبــول، هیــچ کیفیتــی ندارن
ــا بیــان اینکــه در حــوزه رعایــت ایمنــی و بهداشــت نیــروی  وی ب
کار ، بهتریــن دســتورالعمل ها و آیین نامه هــا در داخــل کشــور 
وجــود دارد کــه برگرفتــه از دســتورالعمل های بین المللــی هســتند، 
ــروی کار،  ــی نی ــت فن ــزات حفاظ ــش واردات تجهی ــزود: در بخ اف
قــرار بــود حــدود ۲ ســال پیــش معاونــت وقــت روابــط کار وزیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی مذاکراتــی بــا گمــرک داشــته باشــد 
امــا آنچــه کــه در حــال حاضــر مشــاهده می شــود تــداوم واردات 

ایــن تجهیــزات و محصــوالت اســت.

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان آب هــای معدنــی و آشــامیدنی 
ــش  ــدم افزای ــته بندی و ع ــد آب بس ــدی تولی ــت 4۰ درص از اف
قیمــت محصــوالت تولیــدی طــی شــش ماهــه دوم ســال جاری 

ــر داد. خب
ــه  ــواره در شــش ماه ــه هم ــه اینک ــا اشــاره ب ــر، ب ــان فروه پیم
ــه  ــته بندی از جمل ــای بس ــروش آب ه ــد و ف ــال تولی دوم امس
ــر  ــت: بناب ــت مواجــه می شــود، گف ــا اف ــی و آشــامیدنی ب معدن
محاســبات انجــام شــده، پــس از آنکــه وارد شــش ماهــه دوم 
ســال می شــویم، بــه دلیــل کاهــش دمــا بــا کاهــش 4۰ درصــدی 

ــد.  ــم ش ــه رو خواهی ــته بندی روب ــروش آب بس ــد و ف تولی
ــه میــزان یــک میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون  وی ادامــه داد: ســاالنه ب
لیتــر آب بســته بندی در ایــران تولیــد می شــود کــه حــدود 
8۰۰ میلیــون لیتــر آن مربــوط بــه شــش ماهــه اول ســال و ۵۰۰ 
میلیــون لیتــر مربــوط بــه شــش ماهــه دوم ســال اســت. دبیــر 

انجمــن تولیدکننــدگان آب هــای معدنــی و آشــامیدنی همچنیــن 
ــه دوم  ــته بندی در نیم ــت آب بس ــا قیم ــه آی ــه اینک ــخ ب در پاس
ــر، اعــام  ــا خی ــود ی ــی مواجــه خواهــد ب ــر قیمت ــا تغیی ســال ب
ــوالت آب  ــا محص ــاط ب ــی در ارتب ــر قیمت ــه تغیی ــرد: هیچگون ک

ــت. ــم داش ــاری نخواهی ــال ج ــان س ــا پای ــته بندی ت بس
فروهــر همچنیــن در مــورد اینکــه چــه تدابیــری بایــد اندیشــیده 
شــود تــا تولیــد آب بســته بندی طــی شــش ماهــه دوم ســال بــا 
چنیــن کاهشــی روبــه رو نشــود، اظهــار کــرد: ایــن مســئله مربوط 
بــه تمامــی کشــورهایی اســت کــه تولیــد و فــروش آب در آن هــا 
ــه دو بخــش نیمــه اول و نیمــه دوم ســال تقســیم می شــود؛  ب
بنابرایــن تنهــا عامــل اثرگــذار در رابطــه بــا جلوگیــری از کاهــش 
مصــرف آب بســته بندی در یــک کشــور، مقولــه فرهنگــی اســت و 
بایــد بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم کــه مــردم از مزایای اســتفاده 

از آب بســته بندی اعــم از آشــامیدنی و معدنــی مطلــع باشــند.

۵۶ ۲۴۳ درصد؛ کاهش واردات سیگار 8
در سال جاری

دالر؛ قیمت هر تن گندم 
دروم صادراتی

درصد؛ افزایش ساخت و ساز 
در بازار مسکن

واردات ســیگار در 6 ماهــه اول ســال 96 نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته بــا کاهــش 56 درصــدی روبــه رو بــوده 

اســت.
 هــر تــن گنــدم دروم کشــور بــه قیمــت 243 دالر بــه فــروش 

می رســد.
رشــد ۸  امســال  اول  مــاه   4 در  آپارتمــان  ســاز  و  ســاخت 

اســت. داشــته  درصــدی 
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،،
رباخواری امروز به شــکل رســمی در 
بانک هــا و درانــدازه بــزرگ در جامعــه 
وجــود دارد و بــا دریافــت رقم هــای 
ســنگین از مــردم و ســودهایی کــه 
حتــی بیــش از نــرخ مصــوب اســت، 
زده  زمیــن  بــه  را  کشــور   اقتصــاد 

است

چاشنی
شــرکت کشــت و صنعــت ماریــان )چاشــنی( در ســال 1۳48 تأســیس شــد و با رشــد 
ســریع و جــذب مشــتریان روز افــزون در تولیــد انــواع کمپــوت، کنســرو حبوبــات و 
ــا،  ــدون گاز، ترشــی، مرب ــوه ای ب ســبزیجات و کنســروهای گوشــتی و نوشــیدنی می
خیارشــور، زیتــون شــور، رب گوجــه فرنگــی، آبلیمــو، آبغــوره، ســس گوجــه فرنگــی 

توانســته اســت در گام نخســت رضایــت مشــتریان را کســب کنــد.
مدیریــت شــرکت افتخــار دارد تــا بــا بهــره گیــری از تکنولــوژی روز، بــه کارگیــری متــد 
کارآمــد، انتخــاب بهتریــن مــواد اولیــه و بهــره منــدی از کادری توانمنــد و بــا تجربــه، 
بــه ســهم خــود گامــی شایســته در راه پیشــرفت و بهبــود کیفیــت برداشــته و همــواره 

رضایــت کامــل مصــرف کننــدگان )مشــتریان( خــود را فراهــم آورد.
شــرکت کشــت و صنعــت ماریــان )چاشــنی( بــا پشــتوانه ســال ها تجربــه تحقیقاتــی و 
اندوخته هــای علمــی و عملــی در زمینــه تولیــد انــواع کمپــوت، کنســرو، مربــا، ترشــی و 
نوشــیدنی میوه ای بدون گاز به عنوان پیشــرو در صنایع غذایی و ســامتی کشــور اســت 
کــه بــا تــاش مؤثــر، خــود را بــه منظور بــاال بردن ســطح رضایــت مشــتریان با اســتفاده 
ــرده ــز ک ــگ و علمــی متمرک ــه و ســاختار و نظامــی هماهن ــواد اولی ــن م  از مرغوب تری

 است.

تولید ملی

ــذ  ــد اخ ــوان روش جدی ــه عن ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب مالی
مالیــات بــا ایجــاد یــک پایــه مالیاتــی گســترده مــورد توجــه 
بســیاری از کشــورها بــوده اســت. درکشــور مــا نیــز مالیــات 
ــی و  ــاختار مالیات ــاح س ــور اص ــه منظ ــزوده ب ــر ارزش اف ب
ــی  ــه زمان ــی پروس ــس از ط ــت پ ــای دول ــش درآمده افزای
نســبتًا طوالنــی بــه تصویــب مجلــس رســید و در نیمــه دوم 
ســال 1۳87 بــه اجــرا گذاشــته شــد. بــا توجــه بــه اینکــه این 
قانــون طیــف وســیعی از کاالهــا و خدمــات را دربرمی گیــرد، 
ــر متغیرهــای کان اقتصــادی  ــات ب ــن مالی ــار ای مطالعــه آث
کشــور از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و در ایــن میــان، 
ــر اســاس مــاده 1۲ از  بررســی معافیــت هــای داده شــده ب
ــوری  ــزوده، فاکت ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــل دوم قان فص
مهــم به شــمار می آیــد. عرضــه کاالهــا و ارائــه خدمــات زیــر 
و همچنیــن واردات آنهــا حســب مــورد از پرداخــت مالیــات 

معــاف هســتند:
1ـ  محصوالت کشاورزی فرآوری نشده.

۲ـ  دام و طیور زنده، آبزیان، زنبورعسل و نوغان.
۳ـ  انواع کود، سم، بذر و نهال.

4 ـ آرد خبــازی، نــان، گوشــت، قنــد، شــکر، برنــج، حبوبــات 
و ســویا، شــیر، پنیــر، روغــن نباتــی و شیرخشــک مخصوص 

ــودکان. تغذیه ک
ــواع کاغــذ چــاپ،  ــر تحریــر و ان ۵ ـ کتــاب، مطبوعــات، دفات

تحریــر و مطبوعــات.
ــه  ــوض ب ــدون عـ ــورت ب ــه صـ ــدایی ب ــاالهای اهـ 6 ـ کـ
وزارتـــخانه ها، مؤسســات دولتـــی و نهادهــای عمومــی 

غیردولتــی بــا تأییـــد هیـــئت وزیــران و حـــوزه های علمیــه با 
ــا. ــده هدای ــوزه گیرن ــید ح تأیـ

7 ـ کاالهایــی کــه همــراه مســافر و بــرای اســتفاده شــخصی 
تــا میــزان معافیــت مقــرر طبــق مقــررات صــادرات و واردات، 
وارد کشــور می شــود. مــازاد بــر آن طبــق مقــررات ایــن قانــون 

مشــمول مالیــات خواهــد بــود.
8ـ  اموال غیر منقول.

ــی  ــات درمان ــی، خدم ــی درمان ــوازم مصرف ــواع دارو، ل 9 ـ ان
)انســانی، حیوانــی و گیاهــی( و خدمــات توانبخشــی و 

ــی. حمایت
1۰ ـ خدمــات مشــمول مالیــات بــر درآمــد حقــوق، موضــوع 

قانــون مالیــات هــای مســتقیم.
ــات و  ــا، مؤسس ــک ه ــاری بان ــی و اعتب ــات بانک 11- خدم
تعاونی هــای اعتبــاری و صنــدوق هــای قرض الحســنه مجــاز 
و خدمــات معامــات و تســویه اوراق بهــادار و کاال در بورس ها 

و بازارهــای خــارج از بــورس.
1۲ ـ خدمــات حمــل و نقــل عمومــی مســافری درون و 

برون شــهری، جــاده ای، ریلــی، هوایــی و دریایــی.
1۳ـ  فرش دستباف.

14 ـ انــواع خدمــات پژوهشــی و آموزشــی کــه طبــق 
آئین نامــه ای کــه بــا پیشــنهاد مشــترک وزارتخانه هــای 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، امــور اقتصــادی و دارایــی، 
ــرورش  ــوزش و پ ــوزش پزشــکی، آم ــان و آم بهداشــت، درم
ــخ  ــاه از تاری ــش م ــدت ش ــرف م ــی ظ ــور اجتماع و کار و ام
تصویــب قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه تصویب هیئت 

ــد. ــیده باش ــران رس وزی
1۵ـ  خوراک دام و طیور.

16 ـ رادار و تجهیــزات کمــک ناوبــری هوانــوردی ویــژه 
فــرودگاه هــا براســاس فهرســتی کــه به پیشــنهاد مشــترک 
وزارت راه و ترابــری و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی تهیــه 
شــده و ظــرف مــدت شــش مــاه از تاریــخ تصویــب قانــون 
ــران  ــت وزی ــب هیئ ــه تصوی ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب مالی

رســیده باشــد.
17ـ  اقــام بــا مصــارف صرفــًا دفاعــی )نظامــی و انتظامی( 
و امنیتــی براســاس فهرســتی کــه بــه پیشــنهاد مشــترک 
وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و وزارت امــور 
ــران  ــت وزی ــب هیئ ــه تصوی ــه و ب ــی تهی اقتصــادی و دارای

رســیده باشــد.
ــه  ــزوده از جمل ــر ارزش اف ــات ب ــذ مالی ــه اخ ــم ک می دانی
ــش  ــدف کاه ــا ه ــا ب ــه دولت ه ــت ک ــت هایی اس سیاس
نابرابری هــای درآمــدی اتخــاذ می کننــد. در ایــن مالیــات 
هــر کــس کــه بیشــتر مصــرف می کنــد، مالیــات بیشــتری 
ــن  ــا در ای ــت گذاری معافیت ه ــت. سیاس ــد پرداخ خواه
مالیــات هــم معمــوالً بــه گونــه ای اســت کــه همیــن هــدف 
را پشــتیبانی می کنــد؛ مثــاً کاالهــا و خدماتــی کــه مــورد 
نیــاز طبقــات پاییــن درآمــدی هســتند )نظیــر مــواد غذایی 
و خدمــات درمانــی و آموزشــی( مشــمول معافیــت شــده 
و کاالهــا یــا خدماتــی کــه بیشــتر مــورد اســتفاده طبقــات 
ــگری،  ــرات، گردش ــر جواه ــتند، )نظی ــاال هس ــد ب ــا درآم ب
مــواد غذایــی آمــاده و کاالهــای لوکــس( مشــمول مالیــات 

ــا ایــن نــگاه اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده  می شــوند. ب
سیاســتی درســت و اصولــی اســت.

ــن  ــا ای ــت ب ــرای مخالف ــده ب ــا ش ــل ادع ــن دلی اصلی تری
نــوع مالیــات در کشــور، افزایــش ســطح عمومــی قیمت ها 
اســت. موافقــان ایــن ادعــا اســتدالل می کننــد کــه اضافــه 
ــه  ــد، منجــر ب ــه قیمــت نهاده هــای تولی ــات ب کــردن مالی
افزایــش قیمــت تمــام شــده کاالهــا و خدمــات می شــود. 
ایــن اســتدالل غلــط نیســت، امــا نکاتــی وجــود دارد کــه از 

اعتبــار و روایــی مطلــق ایــن ادعــا می کاهــد.
مالیــات بــر ارزش افــزوده مالیــات بــر مصــرف اســت. بــه 
عبــارت دیگــر تولیدکننــده یــا توزیع کننــده هیــچ مالیاتــی 
ــار مالیاتــی بــه مصرف کننــده  نخواهــد پرداخــت و همــه ب
منتقــل خواهــد شــد. طبیعــی اســت کــه کاالها یــا خدمات 
مشــمول ایــن مالیــات بــا افزایــش قیمــت روبــه رو خواهند 
شــد امــا همانگونــه کــه در بــاال مشــاهده می شــود، بخــش 
قابل توجهــی از کاالهــا و خدمــات از ایــن مالیــات معــاف 
ــرآوری  ــال کاالهــای کشــاورزی ف ــوان مث ــه عن هســتند. ب
ــت،  ــاورزی، آرد، گوش ــای کش ــروری، نهاده ه ــده، دام پ نش
برنــج، روغــن نباتــی، قنــد و شــکر، برنــج، حبوبــات، امــوال 
غیرمنقــول، کتــاب و مطبوعــات، خدمــات حمل ونقــل، 
خدمــات بانکــی، خدمــات آموزشــی و پژوهشــی از جملــه 
ــرای  ــن ب ــتند. همچنی ــاف هس ــات مع ــا خدم ــا ی کااله
صــادرات و ســرمایه گذاری هــم نــرخ مالیاتــی صفــر منظور 

شــده اســت.
افــزون بــر اینهــا، بــا اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده، دیگــر 
قانــون تجمیــع عــوارض باطــل بــوده و قیمــت تمــام شــده 
ــد  ــش خواه ــاالً کاه ــون احتم ــمول آن قان ــای مش کااله
ــون  ــده در قان ــی ش ــوارض پیش بین ــرخ ع ــرا ن ــت؛ زی یاف

ــر  تجمیــع عــوارض در اغلــب مــوارد از مجمــوع مالیــات ب
ــه  ــا خدمــت بیشــتر اســت. ب ــزوده همــان کاال ی ارزش اف
عنــوان مثــال، در قانــون تجمیــع عــوارض برای نوشــابه های 
گازدار عــوارض معیــن شــده بــود. امــا طبــق قانــون مالیات 

بــر ارزش افــزوده، ایــن نــرخ بــه مراتــب کمتــر اســت.
کشــش قیمتــی کاالهــا و خدمــات نیــز در میــزان تاثیــرات 
ــوان  ــه عن ــات نقــش دارد. ب ــوع مالی ــن ن و پی آمدهــای ای
مثــال، طبیعــی اســت کــه بــا افزایــش قیمــت طــا 
تقاضــای آن کاهــش خواهــد یافــت. واردکننده، جواهرســاز، 
ــه  ــات را ب ــا مالی ــا آنج ــروش ت ــرده ف ــروش و خ عمده ف
مصرف کننــده منتقــل می کننــد کــه کاهــش فــروش 
ــد.  ــتر نکن ــا را بیش ــان آن ه ــا زی ــش تقاض ــی از کاه ناش
ــه  ــات ب ــال مالی ــروش در انتق ــا طاف ــاز ی ــی طاس یعن
مصرف کننــده ناچــار اســت بــه کاهــش تقاضــا هــم توجــه 
داشــته باشــد. بــه همیــن دلیــل تغییــر قیمــت و تغییــر در 
تقاضــای کاالهــا و خدمــات مختلــف با هــم تفــاوت خواهد 
داشــت و ایــن باعــث ایجــاد تــوازن در بــازار عرضــه و تقاضــا 
و عادالنه تــر شــدن قیمــت کاالهــای لوکــس خواهــد شــد.

امــا از منظــر اقتصــاد کان هــم می تــوان بــه ایــن مســئله 
نگریســت. افزایــش مالیات هــا منجــر بــه کاهــش تقاضای 
کل خواهــد شــد و در شــرایطی کــه عرضــه تغییــری نکــرده، 
ــد.  انتظــار مــی رود ســطح عمومــی قیمت هــا کاهــش یاب
امــا دولــت درآمــد ناشــی از مالیــات را در دوره زمانــی بعــد 
ــد  ــاطی می توان ــت انبس ــن سیاس ــرد. ای ــد ک ــرج خواه خ
تقاضــای کل را مجــددًا افزایــش دهــد و کاهــش قیمــت در 
دوره قبــل را خنثــی کنــد. بــه عبــارت بهتــر ایــن سیاســت 
مالــی در بلنــد مــدت تأثیــر قابل توجهــی بــر ســطح عمومی 

قیمت هــا نخواهــد داشــت.

بررسی آثار و دالیل معافیت های مالیات بر ارزش افزوده
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هشت بهشت
هواشناسی اصفهان؛ گسترده ترین 

شبكه ایستگاهی دركشور  
مدیــركل هواشناســی اســتان اصفهــان در گردهمایــی 
ــی  ــت: هواشناس ــتان  گف ــی اس ــای ادارات هواشناس روس
اســتان اصفهــان دارای گســترده ترین شــبكه ایســتگاهی 

ــت.  ــور اس در كل كش

ــود در  ــی موج ــبكه هواشناس ــزود: ش ــدی اف بیجن
اســتان از غربــی تریــن نقطــه تــا شــرقی تریــن آن 

ــد.  ــی ده ــع را پوشــش م ــر مرب ۷۰۰ كلیومت
مدیریــت هواشناســی اســتان بــا اســتفاده از تــوان 
ــا همدلــی،  و تخصــص كارشناســان زبــده خــود و ب
ــف توانســته  ــداوم و مضاع ــكاری م همراهــی و هم
ــرده و  ــی ک ــی ط ــه خوب ــی را ب ــد و تعال ــیر رش مس
خــود را بــه اســتانداردهای مــورد نظــر ســازمان 

ــازد. ــك س ــزی نزدی مرك
وی ادامــه داد: تشــكیل جلســات منظــم ســاالنه دو 
مرتبــه ویــژه كارشناســان و چهــار مرتبــه ویــژه روســا 
ــی را  ــای تخصص ــروه ه ــم كارگ ــده بتوانی ــث ش باع
فعــال کــرده و ثمــره آن كســب رتبــه هــای برتــر در 

كشــور بــوده اســت. 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــت: هواشناس ــان داش وی بی
ــود  ــنل خ ــف پرس ــاش مضاع ــن ت ــه یم ــون ب اكن
ــی و  ــگاه اصل ــه جای ــا ب ــال ه ــس از س ــته پ توانس

ــردد.  ــاز گ ــود ب ــژه خ وی

 2 میلیون اصفهانی هنوز
 کارت ملی هوشمند ندارند

ــار  ــان گفــت: در کن ــرکل پســت اســتان اصفه مدی
افزایــش خدمــات الکترونیــک صنــدوق هــای 
ــاد حفــظ شــده و در حــال  ــوان نم ــه عن پســتی ب
ــدوق  ــهرها و 25۰ صن ــدوق در ش ــر 52۰ صن حاض

ــت. ــود اس ــتان موج ــطح اس ــتایی در س روس
 ســعید رجالــی، بــا اشــاره اینکــه  5 درصــد 
ترافیــک و درآمــد کل پســت کشــور را پســت 
اســتان اصفهــان بــه عهــده دارد کــه بــا 239 خــط 
می گیــرد،  انجــام  مرســوالت  مبادلــه  پســتی 
ــای  ــیماک از پروژه ه ــف و س ــرح جی ن ــزود: ط اف
ــتان  ــت اس ــت دار پس ــی و اولوی ــاد مقاومت اقتص

ــت. ــان اس اصفه
وی گفت:بایــد در ایــن زمینــه بنیــاد مســکن و 
ــیماک  ــرح س ــا ط ــد ت ــی ورود کنن ــام مهندس نظ
ــم؛  ــتقر کنی ــتان مس ــن اس ــوان چهارمی ــه عن را ب
ایــن ســامانه یــک زیرســاخت نــرم افــزاری بــرای 
ــه  ــت ک ــن اس ــاک و اماک ــه ام ــت یکپارچ مدیری
ــای کاری و اداری  ــا و فرآینده ــد تراکنش ه می توان
امــور مربــوط بــه امــاک را در میــان دســتگاه های 

ــد. ــی مربوطــه الکترونیکــی کن اجرای
ــای  ــد واحده ــه 53 درص ــان اینک ــا بی ــی ب رجال
ــق  ــزود: طب ــتند، اف ــال هس ــتا فع ــتی در روس پس
ــی  ــر کارت مل ــزار نف ــون و ۷۰۰ ه ــک میلی ــار ی آم

خــود را تعویــض کرده انــد.
بــا توجــه بــه پایــان یافتــن اعتبــار کارت ملی هــای 
شــهروندان  از   96 ســال  پایــان  تــا  قدیمــی 
می خواهیــم زودتــر اقــدام کــرده و بــه آخــر ســال 

ــد. ــول نکنن موک

حضور اصفهان در نمایشگاه 
تجهیزات پزشکی عمان  

ــال  ــاه س ــر م ــا ۱9 مه ــخ ۱۷ ت ــان از تاری ــور عم کش
ــس  ــگاه و کنفران ــن نمایش ــان هفتمی ــاری میزب ج
بیــن المللــی تجهیــزات و خدمــات پزشــکی خواهــد 

بــود. 
شــرکت نمایشــگاه هــای بیــن المللــی اســتان 
مرکــز  رســمی  نماینــده  عنــوان  بــه  اصفهــان 
ســازمان  منتخــب  تنهــا  و  عمــان  نمایشــگاهی 
توســعه تجــارت ایــران بــرای چهارمیــن ســال 
ــای  ــش ه ــران را در بخ ــی ای ــون مل ــی پاوی متوال
ــتی-  ــات بهداش ــکی، خدم ــزات پزش ــی تجهی اصل
و  و گردشــگری ســامت، ســازماندهی  درمانــی 

برگــزار کــرده اســت. 
ــی  ــن الملل ــای بی ــل شــرکت نمایشــگاه ه مدیرعام
ــه  ــت: توج ــوص گف ــن خص ــان در ای ــتان اصفه اس
ــاالی کشــورمان در زمینه هــای  ــه پتانســیل هــای ب ب
هــای  قابلیــت  بهداشــتی-درمانی،  مختلــف 
متخصصــان پزشــکی ایــران و همچنیــن فراهــم 
بــودن بســترهای مناســب برای حضــور ایــران در بازار 
ــث شــد شــرکت نمایشــگاه های  ــان، باع کشــور عم
ــرای  ــان از ســال 2۰۱۴ ب ــی اســتان اصفه بیــن الملل
ــان فراهــم  ــار شــرایطی را در کشــور عم نخســتین ب
ســازد تــا برتریــن هــای ایــران بتواننــد در نمایشــگاه 
پزشــکی عمــان بــا برنــدOman Health  بــه صورت 
گروهــی و در قالــب پاویــون ایــران مشــارکت داشــته 

باشــند.
ــگاه  ــن نمایش ــزود: در هفتمی ــان اف ــول محققی رس
بیــن المللــی تجهیــزات و خدمــات پزشــکی عمــان 
ــا  ــان برپ ــد عم ــای جدی ــگاه ه ــز نمایش ــه در مرک ک
اســت، شــاهد حضــور حــدود 3۰ شــرکت، مؤسســه، 
ــی  ــران در فضای ــور ای ــتان از کش ــن و بیمارس انجم
ــداوم  ــه ت ــود ک ــم ب ــع خواهی ــر 3۰۰ مترمرب ــغ ب بال
حضــور هدفمنــد و منســجم ایرانیــان در ایــن رویــداد 

تخصصــی را نشــان مــی دهــد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

ــروز  ــه ام ــا ب ــای دانشــگاه از گذشــته ت زمین ه
کمــی آب رفتــه اســت و بخــش هایــی از زمیــن 
هــای دانشــگاه در گذشــته واگــذار شــده اســت. 
ــه  اراضــی دانشــگاه از گذشــته تاکنــون از 3۰۰ ب

2۰۰ متــر کاهــش یافتــه اســت.  
 معاون اداری و مالی 

دانشگاه اصفهان  
ولــی هللا میرخانی،بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از 
طرح هایــی کــه دانشــگاه پیگیــری می کنــد 
اســت  طــرح تصفیــه پســاب خاکســتری 
ــه  ــتیم آب مجموع ــرح توانس ــن ط ــا ای افزود:ب
آب  مصــرف  میــزان  کــه  را  خوابگاه هــا 
خاکســتری آن هــا زیــاد بــود از بخش اب ســیاه 
جــدا و تصفیــه کنیــم. تصفیــه آب خاکســتری 
ــت در  ــام اس ــویی و حم ــامل آب روش ــه ش ک
دانشــگاه از ســال 9۴ در دســتور کار قــرار گرفــت 
ــر ایــن شــد ابتــدا اب خاکســتری  و تصمیــم ب
از اب ســیاه و غیــر قابــل اســتفاده جــدا شــود 
ــاورزی  ــتفاده کش ــورد اس ــه م ــس از تصفی و پ

ــرد. ــرار گی ق

اســتانداردهای  نظــر  از  افــزود:  میرخانــی 
و  شــیمیایی  نظــر  از  آب  ایــن  ســامت 
ــرای مصــارف  ــدارد و ب ــک مشــکلی ن بیولوژی
ابیــاری کشــاوزی قابــل اســتفاده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه یــک میلیــارد و 5۰۰ 
میلیــون تومــان بــرای تجهیــز پکیــج تصفیــه 
ــح کــرد: پــس از  ــه شــده اســت، تصری هزین
راه انــدازی پکیــج تصفیــه آب خاکســتری در 
بخــش خابــگاه هــای دانشــجویی دانشــگاه، 
ــب اب را  ــم 2۰۰ مترمکع ــته ای ــون توانس تاکن
دوبــاره بــه چرخــه بازگردانیــم و مورد اســتفاده 
ــاری فضــای ســبز دانشــگاه  کشــاورزی و ابی

ــم. ــرار دهی ق
وی همچنیــن ادامــه داد: بــا همکاری شــرکت 
آبفــا اســتان بیــش از 35۰میلیــون تومــان از 
ــه را از شــرکت آبفــا  هزینــه ایــن تصفیــه خان

تامیــن کردیــم.
ــدازی پکیــج دیگــر  همچنیــن در صــدد راه ان
ــه  ــاف تصفی ــج کف ــن پکی ــون ای ــتیم چ هس
کامــل را نمــی دهــد. عــاوه بــر انکــه در نظــر 
ــکونی را  ــازل مس ــتری من ــم اب خاکس داری

ــم. ــه کنی هــم جــدا و تصفی

 تدوین  طرح جامع 
فضای کاربردی در دانشگاه

ــه  بــه گفتــه وی اجــرای قنــات در دانشــگاه ب
شــیوه ســنتی یکــی دیگــر از راههــای تامیــن 
ــت.  ــگاه اس ــاورزی دانش ــاز کش ــورد نی آب م
ــات هــا  ــار اینــچ اب از طریــق قن ــون چه تاکن
بازیابــی کــرده ایــم و بــا احــداث ایــن قنــات 
ــرف  ــر مص ــازاد ب ــای م ــنتی آب ه ــای س ه
ــورد  ــا م ــم ت ــی کنی ــع آوری م ــان را جم گیاه
اســتفاده کشــاورزی قــرار گیرد.ایــن در حالــی 
ــا  ــات ه ــن قن ــداث ای ــرای اح ــه ب ــت ک اس
هزینــه ای بالــغ بــر یــک و نیــم میلیــارد 

ــت. ــده اس ــرف ش ــان ص توم
بــه گفتــه میرخانــی اســتفاده از ابیــاری قطــره 
ای و بارانــی یکــی دیگــر از راههــای دانشــگاه 
آب  در مصــرف  در جهــت صرفــه جویــی 
بــوده اســت کــه دانشــگاه تاکنــون ۴۰ هکتــار 
ــه ایــن صــورت  از فضــای ســبز دانشــگاه را ب

ــد. ــاری مــی کن آبی
ــار  ــت هکت ــد و بیس ــه ص ــان اینک ــا بی وی ب
فضــای ســبز در داخــل دانشــگاه وجــود دارد  
کــه ایــن میــزان حــدود 6۰ درصــد از فضــا را 
شــامل مــی شــود  افزود: امســال حدود  ســه 
ــا  ــگاه ه ــز خاب ــه تجهی ــان هزین ــارد توم میلی
شــده اســت، کــه تامیــن ایــن مبلــغ معــادل 

ــار ســال گذشــته اســت. ــر چه ۱5 براب
اینکــه طــرح جامــع فضــای  بیــان  بــا   
شــده  انــدازی  راه  دانشــگاه  در  کاربــردی 
 اســت، گفــت: بــا ایــن طــرح موقعیــت

ســاختمان هــای دانشــگاه تــا 2۰ســال اینــده 
ــال  ــان س ــا پای ــا ت ــده و نهایت ــایی ش شناس
ــگاه  ــت دانش ــده وضعی ــال این ــل س ــا اوای ی

ــود. ــی ش ــخص م مش
 زمین های دانشگاه اصفهان

آب رفت!
معــاون اداری و مالــی دانشــگاه اصفهــان 
بــا اشــاره بــه حفــظ اراضــی دانشــگاه گفــت: 
زمین هــای دانشــگاه از گذشــته تــا بــه امــروز 
کمــی آب رفتــه اســت، یعنــی بخــش هایــی 
از زمیــن هــای دانشــگاه در گذشــته واگــذار 
ــته  ــگاه از گذش ــی دانش ــت. اراض ــده اس ش
ــه  ــر کاهــش یافت ــه 2۰۰ مت ــون از 3۰۰ ب تاکن
اســت و علــی رغــم اینکــه ســند داریــم برخی  
ــر  ــه پیگی ــد، البت ــند گرفته ان ــر روی آن، س ب
ایــن موضــوع هســتیم و امیــدوارم مقامــات 

اســتانی نیــز بــه مــا کمــک کننــد .

میرخانــی بــا بیــان اینکه اســناد دانشــگاه جمــع آوری 
شــده تــا زمینــی کــه جــزء اراضــی دانشــگاه بــوده اگر 
ــود،  ــت ش ــگاه رعای ــوق دانش ــاده حق ــان افت در خیاب
افــزود: مــا معتقیــدم اگــر چیــزی اضافــه نمــی کنیــم 

حداقــل چیــز از اراضــی دانشــگاه کــم نشــود. 
نبایــد مشــکات مالــی، دانشــگاه را بــه ســمت 
ــته  ــرد. در گذش ــگاه بب ــای دانش ــن ه ــروش زمی ف
ــون  ــا اکن ــت ام ــی رخ داده اس ــن چنین ــی ای اتفاقات
ــوزش  ــرای ام ــا را ب ــه فض ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ه

ــم . ــترده کنی ــد گس ــل بع نس
 با جدیت به دنبال زمین های 

از دست رفته هستیم
معــاون مالــی اداری دانشــگاه گفــت: دفتــر حقوقــی 
دانشــگاه بــه جــد دنبــال پیگیــری اراضــی از دســت 
ــال  ــه دنب ــه ب ــر اینک ــاوه ب ــت ع ــگاه اس ــه دانش رفت
ــد  ــر بای ــتیم و اگ ــین هس ــای پیش ــخ قرارداده فس

ــم پرداخــت. ــا خواهی ــم حتم خســارتی بدهی
ــه  ــت: ب ــی در خصــوص بدهــی دانشــگاه گف میرخان
ــی  ــر س ــغ ب ــور  بال ــادی کش ــت اقتص ــت وضعی عل
میلیــارد تومــان بدهــی داشــتیم کــه بــا برنامــه ریــزی 
بدهــی افــراد پرداخــت شــده و برخــی از طلــب هــا 

تســویه شــده اســت.
 دانشــمند برتــر اســتاد ISI خبــر داد: در صورتــی کــه 
بودجــه احداث ســاختمان دانشــگاه اصفهــان در چهار 
ســال گذشــته صفــر بــوده اســت، بــا صرفــه جویــی و 
جلوگیــری از هزینــه هــای بــی مــورد و کاهــش هزینه 
ــی را  ــش عمران ــه دربخ ــود بودج ــتیم کمب ــا توانس ه
ــل  ــرای تکمی ــرارداد ب ــه 2 ق ــن اینک ــم. ضم ــم کنی ک

ســاختمان هــای نیمــه کاره در دســت اجــرا اســت.

Z.Rahmani@eskimia.ir
زهرا رحمانیگروه اصفهان

ــزی و کنتــرل پروژه هــای  رئیــس برنامــه ری
شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان گفــت: 
ــیر آب  ــر روی مس ــر ب ــن گی ــامانه روغ س
مقطــر گــرم بــا رویکــرد زیســت محیطــی 
اصفهــان  نفــت  پاالیــش  شــرکت  در 

ــد. ــب ش ــاخته و نص س
 علــی محمــد یســلیانی افــزود: ایــن 
ســامانه بــا هــدف تصفیــه آب ورودی بــه 
دیــگ بخــار ازروغــن هــای محلــول در آب، 
افزایــش طــول عمــر و بازدهــی دیــگ بخار 
ــل توجــه در مصــرف  ــی قاب ــه جوی و صرف

آب، طراحــی، ســاخته و نصــب شــد.

پاالیشــگاه  قبلــی  ســامانه  وی گفــت: 
ظرفیــت الزم و کارایــی مناســب بــرای 
ــود در آب  ــن موج ــل روغ ــازی کام جداس
مقطــر گــرم را نداشــت، بــه همیــن دلیــل 
ــا طــرح حــذف روغــن  ســامانه موجــود ب
کــه شــامل ›کواالسر‹)شــامل ســه مرحلــه 
ــال(  ــن فع ــن، کرب ــیت، رزی ــر انتراس فیلت

ــد. ــن ش ــت، جایگزی اس
ــا اشــاره بــه بازگشــت کمتــر از ســه  وی ب
ســال ســرمایه انجــام شــده، اظهــار کــرد: 
ایــن طــرح در زمــره طــرح هــای رده 
اول و ســودآور صنعتــی اســت و ســود 
اقتصــادی حاصــل از جلوگیــری از دورریــز 
آب کندانــس، بــه گونــه ای اســت کــه 

ــدود  ــرح ح ــه ط ــرمایه اولی ــت س بازگش
ــده  ــرآورد ش ــاه ب ــار م ــال و چه ــک س ی

ــت. اس
یســلیانی، افزایــش طــول عمــر تجهیــزات 
تصفیــه آب و تولیــد بخــار را از ویژگی هــای 
ایــن طــرح عنــوان کــرد و گفــت: بــا 
ــدد  ــتفاده مج ــت و اس ــه بازگش ــه ب توج
ــه آب و  ــزات تصفی ــس، تجهی از آب کندان
تولیــد بخــار بــا بــار کمتــری کار کــرده و در 
 نتیجــه عمــر مفیــد آنهــا افزایــش خواهــد

یافت.
کنتــرل  و  ریــزی  برنامــه  رئیــس 
نفــت  پاالیــش  شــرکت  پروژه هــای 
ــی  ــه داد: کاهــش آالیندگ ــان ادام اصفه

ــن  ــم ای ــای مه زیســت محیطــی از مزای
ــذف  ــه ح ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــرح اس ط
روغــن از آب کندانــس برگشــتی موجــب 
ــن  ــده و بدی ــز آن ش ــری از دور ری جلوگی
ترتیــب کاهــش آالیندگی کلی پاالیشــگاه 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب را ب
ــر  ــول عم ــش ط ــرد: افزای ــد ک وی تاکی
و تأسیســات تولیــد آب مقطــر مــورد 
نیــاز دیــگ بخــار، افزایــش راندمــان 
ــای  ــود و ارتق ــار، بهب ــگ بخ ــی دی حرارت
محیطــی،  زیســت  عملکــرد  ســطح 
ــی  ــادی کان ناش ــی اقتص ــه جوی صرف
از افزایــش طــول عمــر مفیــد کاری 
دیــگ بخــار و تأسیســات تولیــد آب 
مقطــر بــه ویــژه بــا توجــه بــه بــاال بــودن 
 قیمــت آنهــا از دیگــر مزایــای ایــن طــرح

 است.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه ورزش

ــا  مدیــر عامــل بانــک صنعــت و معــدن ، ب
ــن  ــک در تامی ــن بان ــه ای ــه اینک ــاره ب اش
مالــی راه آهــن پیشــتاز اســت گفــت: 
گرفتــن  بــا  بانــک  ایــن  خوشــبختانه 
آوردن  پاییــن  و  هــای کافــی  تضمیــن 
اولیــن  آینــده  تــا دوســال  ریســک کار 
تهــران  الســیر  قطــار ســریع  فاینانــس 
در  کیلومتــر   25۰ ســرعت  -اصفهان)بــا 

ســاعت و طــی مســافت تهــران تــا اصفهــان 
در دو ســاعت( را بهــره بــرداری خواهدکــرد.

گردهمایــی  در  افخمــی،  اشــرف  علــی   
ــک  ــران ســتاد و شــعب بان سراســری مدی
کاشــان  در  کشــور  معــدن  و  صنعــت 
ــی  ــن مال ــروژه تامی ــن پ ــه داد: دومی ادام
فاینانــس ایــن بانــک در راه آهــن را انعقــاد 
ــارد دالری قطــار  ــم میلی ــک و نی ــرارداد ی ق
ــک  ــا بان ــهد ب ــران- مش ــیر ته ــریع الس س
ــط  ــن خ ــرارداد اولی ــن ق ــت ای ــن اس چی

اعتبــاری منعقــد شــده کشــور اســت کــه بــه 
طــول هــزار کیلومتــر طــی چهــار ســال اجــرا 

می شــود.
وی افــزود: ایــن بانــک در بحــث نوســازی 
نــاوگان هواپیمایــی کشــور و خریــد هواپیمــا 
نیــز از طریــق شــرکت ایربــاس ۱۰ هواپیمــا 
بــا 33۰ میلیــون یــورو را تامیــن کــرده 

اســت.
ــس  ــاه پ ــول ۱۷ م ــرد: درط ــح ک وی تصری
ــاری  ــط اعتب ــن خ ــام اولی ــت برج از گذش

ــون دالر  ــغ ۴۰ میلی ــه مبل ــد ب ــا کشــور هن ب
،قــرارداد ۱/۴ میلیــارد دالری بــا روســیه 
ــرارداد   ــی ، ق ــروگاه حرارت ــرای احــداث نی ب
ــرارداد  ــش و ق ــا اتری ــارد دالری ب ۱/5 میلی
یورویــی  میلیــون   5۰۰ اعتبــاری  خــط 

بادانمــارک را بســتیم.
بــه گفتــه وی، بانــک هــای ایــران در شــبکه 
ــی  ــک خارج ــش از 5۰۰ بان ــا بی ــی ب خارج
ــدن  ــت و مع ــک صنع ــد و بان ــل دارن تعام
نیــز بــا ۸2 بانــک خارجــی در حــال ارتبــاط 

ــی اســت. و گــردش مال
رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل بانــک 
در  بانــک  معــدن گفت:ایــن  و  صنعــت 
بزرگتریــن کرکتــر  پتروشــیمی  صنعــت 

ــدارد  ــتان ن ــی عربس ــه حت ــه ک در خاورمیان
اجــرا  حــال  در  و  مالــی کــرده  تامیــن 
ــروژه هــای صنعــت پتروشــیمی در  دارد. پ
عســلویه، گلســتان، مسجدســلیمان و چنــد 
ــال  ــده در ح ــال آین ــا دوس ــر ت ــهر دیگ ش

اجرااســت.
ــده  ــفتگی ایجادش ــی از آش به گفته وی،بخش
در نظــام بانکــی نیــز ناشــی از فعالیــت 
ــت ناســالم کــه  ــا رقاب ــای غیرمجــاز ب بانکه
پیــش  بــه طــرف ســاماندهی  آرام  آرام 
از  بســیاری  در  اکنــون  اســت،  مــی رود 
ــرای  ــی ب ــی اروپای ــی حت ــورهای مترق کش
ــره  ــد به ــک بای ــول در بان ــپرده گذاری پ س

پرداخت کــرد. منفــی 

سامانه روغن گیر در شرکت پاالیش نفت اصفهان ساخته شد

مدیر عامل بانک صنعت و معدن  عنوان کرد:

بهره برداری از اولین فاینانس قطار سریع السیر تهران -اصفهان

فرمانده انتظامی مبارکه:
برقراری امنیت درکشور

کارجمعی است
M.Bagheri@eskimia.ir

محمدباقریمبارکه

امنیــت  انتظامــی شهرســتان مبارکــه گفــت:  فرمانــده 
ــروی  ــه نی ــت و وظیف ــردم اس ــرای م ــت ب ــن نعم باالتری
ــده  ــد ش ــر آن تأکی ــه ب ــت، ک ــا امنی ــظ و ارتق ــی حف انتظام

ــت. اس
 ســرهنگ احمــد نیکبخــت بابیــان اینکــه بایــد کارکنیــم کــه 
اعتمــاد مــردم بــه پلیــس روزبــه روز افزایــش یابــد، گفــت: 
ــه  ــت و وظیف ــردم اس ــرای م ــت ب ــن نعم ــت باالتری امنی
نیــروی انتظامــی حفــظ و ارتقــا امنیــت، کــه بــر آن تأکیــد 

شــده اســت.
کشــورهای  در  می بینیــم  همان گونــه کــه  افــزود:  وی 
هم جــوار امنیــت وجــود نــدارد و اگــر مــا نســبت بــه ناامنــی 
ــوع  ــن موض ــر ای ــود را ب ــز خ ــد تمرک ــیم بای ــی باش نگران

بگذاریــم کــه مشــکل و ناامنــی در کشــور بــه وجــود نیایــد.
فرمانــده انتظامــی مبارکــه بــا تأکیــد بــر اینکــه تمــام 
پیشــرفت های کشــور در زمینــه علمــی، اقتصــادی، سیاســی 
و … در ســایه امنیــت اســت، اظهــار کــرد: برقــراری امنیــت 
ــوان گفــت کــه دســتگاه  ــا نمی ت کاری جمعــی اســت و تنه

ــه تأمیــن امنیــت بپــردازد. ــا انتظامــی ب قضایــی و ی
وی ادامــه داد: بایــد مشــارکت عمومــی در ایــن زمینــه 
وجــود داشــته باشــد و در شهرســتان مبارکــه بــا همدلــی و 
همراهــی شــورای تأمیــن، دســتگاه های اجرایــی، بســیج و 
مــردم، وضعیــت خوبــی ازلحــاظ امنیــت برقرارشــده اســت.

ــای  ــای گروه ه ــود فعالیت ه ــرد: باوج ــوان ک ــت عن نیکبخ
تکفیــری، ســلفی و داعــش و بــا هجمه هایــی کــه از طــرف 
دشــمن به نظــام اســامی وارد می شــود نظــام اســامی بــا 
همدلــی نیروهــای نظامــی، انتظامــی و امنیتــی باقــوت بــه 

حرکــت خــود ادامــه می دهــد.
وی گفــت: شــهدای مدافــع حــرم و وطــن، گــواه ایــن ماجــرا 
ــرار  ــور برق ــوب در کش ــت مطل ــی امنی ــن یعن ــتند و ای هس

اســت.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

ــران  ــن اجاســیه شــهدا و ایثارگ ــر نهمی دبی
روحانــی اســتان اصفهــان گفت: کل شــهدای 
ــزار و 55۸  ــور ۴ ه ــطح کش ــت در س روحانی
نفــر اســت کــه نســبت بــه اقشــار دیگــر آمــار 
بســیار باالیــی را شــامل مــی شــود و طبــق 
آمــار بنیــاد شــهید تعــداد شــهدای روحانیــت 

2.5 برابــر ســایر اقشــار اســت.
ــاره  ــا اش ــور ، ب ــا غفاری پ ــام رض حجت االس
بــه اینکــه آمــار شــهدای روحانــی در اســتان 
اصفهــان 59۰ نفــر اســت کــه 55۸ نفــر آن ها 

شــهدایی هســتند کــه زادگاهشــان اصفهــان 
بــوده و 32 نفــر از شــهدا هــم کســب و 
کارشــان در اصفهــان بــوده اســت گفــت: طبق 
ــی  ــاب اصفهان ــون و ط ــداد روحانی ــار تع آم
حاضــر در جنــگ بالــغ بــر 3 هــزار نفــر بــوده 

اســت.
ــا  ــه ه ــاب درجبه ــور ط ــه داد:حض وی ادام
ــیعه  ــت ش ــه روحانی ــت ک ــی ازآن اس حاک
مــردم را بــه حضــور در دفــاع مقــدس 
دعــوت می کــرده وخــود نیــزدر ایــن عرصــه 
پیشــگام بــوده انــد .وبــا بیــان اینکــه از 
ســال ۸۸زندگینامــه شــهدا در قالــب کتــاب 

ــه چــاپ  ــد ب ــی« در دو جل »شــاهدان روحان
از  دایرة المعارفــی  افــزود:  اســت  رســید 
شــهدای روحانــی کــه در دفــاع مقــدس 

ــت. ــه اس ــال تهی ــتند در ح ــور داش حض
ــران  ــهدا و ایثارگ ــیه ش ــن اجاس ــر نهمی دبی
ــرد: در  ــه ک ــان ،اضاف ــتان اصفه ــی اس روحان
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــهدای روحان ــتاد ش س
ــه در  ــده ولی فقی ــا نماین ــت آن ب ــه ریاس ک
اســتان اصفهــان، آیــت هللا طباطبایی نــژاد 
اســت مقــرر شــد هــر ســال در شهرســتان ها 
ــادواره شــهدا  ــه ی ــای علمی و بعضــی حوزه ه
برگــزار شــود و اجاســیه هــم بــه طور ســاالنه 

برگــزار شــود کــه بــه عنــوان یــک روش 
شــهدای  یــادواره  درآمدهاســت؛  جــاری 
ــال  ــا در ح ــده ی ــزار ش ــا برگ ــتان ها ی شهرس

ــت. ــزاری اس برگ
ــن اجاســیه  ــه نهمی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
شــهدا و ایثارگــران روحانــی اســتان اصفهــان 
امــام  ناحیــه  2۰ مهــر مــاه درحســینیه 
صــادق)ع( از ســاعت ۸:3۰ تــا ۱۱:۱5 بــا 
ســخنرانی جانشــین نمایندگــی ولی فقیــه در 
ســپاه برگــزار خواهد شــد افزود:امســال با در 
نظــر گرفتن تألیفــات افــراد، مســئولیت های 
شــهید، نقــش در اجتمــاع، مدت زمــان زندان 
قبــل از انقــاب و مســئولیت در جبهه هــا بــه 
ــار شــهید حجت االســام ســید  ــوان معی عن
ــرور  ــهدای ت ــه از ش ــتی نژاد ک ــن بهش حس
در ســال 6۰ هســتند بــه عنــوان شــهید ســال 

ــهید  ــد؛ ش ــاب ش ــان انتخ ــتان اصفه در اس
ــز حجت االســام  ســال در ســطح کشــور نی
مصطفــی ردانی پــور از شــهدای روحانــی 

اصفهــان هســتند معرفــی گردیدنــد.
وی بیــان داشــت: از جملــه اقدامــات انجــام 
شــده در ایــن مــدت سرکشــی بــه ۱5 
خانــواده شــهدای روحانــی بــوده کــه بیشــتر 
خانواده هایــی  بیــن  از  و  شهرســتان ها  از 
ــرزده  ــا س ــه آن ه ــر ب ــه کمت ــده ک ــام ش انج
خانــواده  بــا  همچنیــن  اســت؛  شــده 
ــته ایم  ــدار داش ــز دی ــتی نژاد نی ــهید بهش ش
و مصاحبــه شــده اســت کــه بخشــی از 
فعالیت هــای ایــن شــهید بــه چــاپ خواهــد 
رســید و در اختیــار مــردم قــرار داده می شــود، 
در روز برگــزاری اجاســیه نیــز از خانــواده این 

ــد شــد.  ــل خواه شــهید تجلی

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

جیره بندی آب در روستای قمیشلو 
دهیــار روســتای قمیشــلو دهاقــان گفــت: بــا وجــود اتصــال 
چــاه جدیــد بــرای تامین آب آشــامیدنی روســتای قمیشــلو 
ــم  ــدی آب حاک ــره بن ــوز جی ــن روســتا هن متاســفانه در ای
ــبز و  ــای س ــزود: فض ــی اف ــی بگ ــا داتل ــت. محمودرض اس
ــی  ــان در زمین ــلو دهاق ــتای قمیش ــودک روس ــتان ک بوس
بــه مســاحت پنــج هــزار و ۸۰۰ متــر مربــع ایجــاد شــده و 
درحــال حاضــر آمــاده نصــب وســایل بــازی اســت کــه تــا 

چنــد مــاه آینــده بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
ــتا  ــن روس ــوده آب در ای ــای فرس ــبکه ه ــاح ش وی از اص
خبــرداد و افــزود: ایــن عملیــات بــا همــکاری اداره آبفــار و با 

هزینــه هفــت میلیــارد ریــال انجــام شــده اســت.
ــن آب  ــرای تامی ــد ب ــاه جدی ــال چ ــه اتص ــاره ب  وی بااش
آشــامیدنی، تصریــح کــرد: متاســفانه در ایــن روســتا هنــوز 
جیــره بنــدی آب حاکــم اســت. مشــکل کمبــود پزشــک و 
تــردد خودروهــای ســنگین معــادن در محورهــای مواصاتی 

از دیگــر مشــکات ایــن روستاســت.

بیکاری در حوزه های علمیه
 پایین است 

مدیرحــوزه علمیــه کاشــان گفــت: میــزان بیــکاری در 
ــی و  ــای تبلیغ ــت ه ــل فعالی ــه دلی ــه ب ــای علمی حوزه ه
دینــی کــه طــاب عهــده دار مــی شــوند، بســیار کــم اســت.
ــل  ــاوت  تحصی ــه تف ــی، ب ــور فرج ــام منص ــت االس حج
درحــوزه و دانشــگاه اشــاره کــرد و افــزود: اگــر در دانشــگاه ها 
فــارغ التحصیــل ارشــد و دکتــرا زیــاد داریــم، ایــن میــزان 
ــه دلیــل فعالیــت هــای  بیــکاری در حــوزه هــای علمیــه ب
تبلیغــی و دینــی کــه طــاب عهــده دار مــی شــوند، بســیار 

کمتــر اســت.

مرمت چهار اثر تاریخی در فریدن
ــا  ــدن ب ــگری فری ــی و گردش ــراث فرهنگ ــت می  سرپرس
ــن  ــر تاریخــی ای ــار اث ــه کار و بازســازی چه ــه اینک اشــاره ب
شهرســتان در حــال انجــام اســت، گفــت: محوطــه ســازی 
مدرســه ســنگی و مــوزه مــردم شناســی شهرســتان فریــدن 
بــا هزینــه بالــغ بــر 2 میلیــارد ریــال در حــال انجــام اســت.
 محمــود ســلیمی همچنیــن از مرمــت کلیســای روســتای 
ــر 5۰۰  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــدن ب ــتان فری ــواران شهرس س
میلیــون ریــال خبــر داد و گفــت: مرمــت و محوطــه ســازی 
کوشــک روســتای بلمیــر بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۱۰۰ میلیون 
ریــال و نیــز مرمــت حمــام روســتای ســفتجان ایــن 
شهرســتان بــا هزینــه ای بالــغ بــر 2۰۰ میلیــون ریــال کــه از 
تابســتان ســال جــاری آغــاز شــده، در حــال تکمیــل اســت.
ســلیمی ادامــه داد: تعییــن حریــم و نمونــه بــرداری از تپــه 
پــاش قلعــه ایــن شهرســتان نیــز بــا هزینــه ۴۰۰ میلیــون 

ریــال در حــال انجــام اســت. 

 مستند »محیط بان و پلنگ« 
در آمریکا برتر شد

ــگاه  ــگ‹ ســاخته شــده در پناه ــان و پلن ــط ب ــم ›محی فیل
حیــات وحــش عبــاس آبــاد ناییــن در معتبرترین جشــنواره 
ــا در  ــش دنی ــات وح ــت و حی ــط زیس ــای محی ــم ه فیل

آمریــکا، بــه عنــوان بهتریــن فیلــم شــناخته شــد.
 رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت ناییــن گفــت: ایــن 
ــکاری اداره حفاظــت  ــزی و هم ــه ری ــا برنام ــه ب مســتند ک
محیــط زیســت نائیــن و پشــتیبانی اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان اصفهــان تهیــه شــده، از تولیــدات 

ــی جــام جــم محســوب مــی شــود. شــبکه جهان
حســین اکبــری افــزود: ایــن فیلــم، کار مشــترک فتــح هللا 
ــم بخــش  ــن فیل ــزه بهتری ــا عســگری، جای ــری و نیم امی

ــکا را از آن خــود کــرد ه اســت . ›انســان و طبیعــت‹ آمری

مهاجرت روزانه 11 خانوار به اصفهان  
ــوار  ــه ۱۱ خان ــت: روزان ــان گف ــهر اصفه ــورای ش ــس ش رئی
بــه قصــد ســکونت از شــهرها و اســتان هــای همجــوار بــه 

ــد. ــه می کنن ــان مراجع اصفه

ــار  ــز آم ــاس مرک ــه براس ــان اینك ــا بی ــن ، ب ــح هللا معی فت
شــهرداری اصفهــان، وســعت شــهر اصفهــان نیــم درصــد از 
اســتان اصفهــان اســت کــه 6۴ درصــد آن در حریــم و 36 
درصــد آن محــدوده قانونــی شــهر اســت، افــزود: روزانــه 2۸ 
هــزار نفــر بــا یــك هــزار و ۷۴۰ ســرویس حمــل و نقــل از 
ــه  ــن شهرشــده و روزان ــان وارد ای شــهرهای همجــوار اصفه
ــای  ــتان ه ــهرها و اس ــکونت از ش ــد س ــه قص ــوار ب ۱۱ خان
همجــوار بــه اصفهــان مراجعــه می کننــد.۷۰ درصــد ســاکنان 
اصفهــان متولــد شــهر و یــا حومــه شــهر اصفهــان هســتند.

كارگاه آموزشی برای اپراتورهای 
ایستگاه سوخت رسانی  

 در راســتای همــكاری مشــترك فیمابیــن اداره فنــی و 
ــای  ــرآورده ه ــش ف ــی پخ ــركت مل ــتان و ش ــه ای اس حرف
ــا و  ــین ه ــارت تكنیس ــای مه ــان، ارتق ــه اصفه ــی منطق نفت
ــانی CNG، كارگاه  ــوخت رس ــای س ــتگاه ه ــای ایس اپراتوره
ــزات در  ــال تجهی ــارد ری ــار ۱۰ میلی ــا اعتب ــی CNG ب آموزش
ــان  ــه ای شــهید بهشــتی اصفه ــی و حرف مركــز آمــوزش فن
راه انــدازی شــد. مدیــر كل فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان 
گفــت: بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون و فراگیرشــدن صنعــت 
ــه منظــور اجــرای  CNG در کشــور، تقاضــای گســترده ای ب
آمــوزش هــای مــورد نیــاز وتربیــت نیــروی انســانی ماهــر در 
بخــش هــای مختلــف ایــن صنعــت از جملــه بهــره بــرداری، 

تعمیــر و نگهــداری جایــگاه هــا ایجــاد کــرده اســت .
ــور  ــه منظ ــی ب ــن كارگاه آموزش ــت: ای ــی گف ــب جال ابوطال
آمــوزش اپراتــوری و تکنســین ایســتگاه هــای ســوخت 
رســانی CNG مطابــق اســتانداردها و آییــن نامــه هــای 
ســازمان در راســتای ایجــاد زمینــه اشــتغال و تثبیــت شــغلی 

ــود. ــی ش ــزار م ــان برگ متقاضی

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الزمان)عج(

تعداد شهدای روحانی 2.5 برابر سایر اقشار است 

،،
زمین هــای دانشــگاه از گذشــته تــا به 
امــروز کمــی آب رفتــه اســت و بخــش 
از زمیــن هــای دانشــگاه در  هایــی 
گذشــته واگــذار شــده اســت. اراضــی 
دانشــگاه از گذشــته تاکنــون از ۳۰۰ 

بــه ۲۰۰ متــر کاهــش یافتــه اســت.  
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معاون اداری و مالی دانشگاه اصفهان:

زمین های دانشگاه اصفهان آب رفت
نباید مشکالت مالی، دانشگاه را به سمت فروش زمین ببرد
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کوتاه اخبار 
پوکی بی سابقه پسته رفسنجان 

ــنجان  ــاورزی رفس ــاد کش ــی، مدیرجه ــین رضای حس
کــه هفتــه گذشــته پیــش بینــی کــرده بــود: امســال 
نزدیــک بــه ۶۵ هزارتــن پســته خشــک از بــاغ هــای 
ــی  ــون از پوک ــود، اکن ــی ش ــت م ــتان برداش شهرس
 بــی ســابقه ایــن محصــول در رفســنجان خبــر 

می دهد.
ــول  ــی محص ــد پوک ــه درص ــام اینک ــا اع ــی ب  رضای
پــس از برداشــت پســته تــر و فــرآوری در پایانــه های 
ضبــط پســته مشــخص مــی شــود، گفــت : تاکنــون 
میانگیــن پوکــی پســته امســال شهرســتان در ارقــام 
اکبــری۳۵ درصــد ، کلــه قوچــی و فندقــی ۳۲ درصــد 

و در احمــد آقایــی ۲۹ و نیــم درصــد اســت.
ــی  ــن گرم ــال ، همچنی ــتان پارس ــرمای زمس وی س
هــوای فروردیــن و گرمــای بیــش از حــد تیــر و 
مــرداد امســال رفســنجان را باعــث بــروز پدیــده 
»پارتنوکارپــی« دانســت و افــزود: بــا بــروز ایــن پدیده  
بــه رغــم انجــام گــرده افشــانی ، تشــکیل مغــز پســته 

ــی شــود .  ــوک م ــال شــده و پســته پ دچــار اخت

آموزش در حوزه دامپزشکی 
به سمت سوداگری رفته است

ــات واکســن و سرم ســازی  ــس موسســه تحقیق رئی
ــوداگری  ــمت س ــه س ــوزش ب ــوزه آم ــت: ح رازی گف
رفتــه و برخــی جوانــان را بــه این ســمت می کشــانند و 
دامپزشــکی را دســتمایه تامیــن مالــی خــود می کننــد.

ــا  ــه دامپزشــکی ب ــان اینک ــا بی مســعود هاشــم زاده ب
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــه رو اس ــی روب ــای مهم چالش ه
ــر  ــادی درگی ــیار زی ــای بس ــا چالش ه ــوزه ب ــن ح ای

اســت و مهم تریــن آن ســوداگری اســت.
ــات واکســن و سرم ســازی  ــس موسســه تحقیق رئی
ســمت  بــه  آمــوزش  حــوزه  اضافــه کــرد:  رازی 
ســوداگری رفتــه و برخــی جوانــان را بــه ایــن ســمت 
تامیــن  دســتمایه  را  دامپزشــکی  و  می کشــانند 
مالــی خــود می کننــد. مــا ظرفیــت ۵۰۰ دانشــجو 
ــرش  ــر پذی ــزار نف ــاالی ۲ ه ــاله ب ــا هرس ــم ام  را داری

می شوند.

 بم رتبه دوم جرائم اینترنتی 
استان کرمان را دارد 

ــن شهرســتان  ــت: ای ــم گف ــای ب ــس فت ــس پلی رئی
بعــد از کرمــان کــه ۴۴ درصــد جرائــم اینترنتــی 

اســتان را داراســت، در رتبــه دوم قــرار دارد. 
عطــاهللا اکبــرزاده بــا اشــاره بــه اینکــه شهرســتان بــم 
17 درصــد کل جرائــم اینترنتی در اســتان کرمــان را در 
یــک ســال گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت، 
اظهارداشــت: ایــن شهرســتان بعــد از کرمــان کــه ۴۴ 
درصــد جرائــم اینترنتــی اســتان را داراســت، در رتبــه 

دوم قــرار دارد.
وی بــا بیــان اینکــه از کل جرائــم اینترنتــی رخ 
ــه  ــوط ب ــد آن مرب ــم، ۲7 درص ــتان ب داده در شهرس
برداشــت های غیــر مجــاز از حســاب های بانکــی 
شــهروندان بــوده، خاطــر نشــان کــرد: ضــروری اســت 
شــهروندان از افشــای اطاعــات بانکــی خــود از قبیــل 
رمــز دوم،cvv۲  و تاریــخ انقضــای کارت بانکــی خــود 
بــه ســایرین خــودداری کــرده و از انجــام امــور بانکــی 
خــود در اماکــن ارائــه دهنــده اینترنــت عمومــی 
ماننــد کافــی نت هــا و وای فــای هــای رایــگان و …. 

ــد . ــاب کنن اجتن

 اجرای طرح ابالغ الکترونیکی
 اوراق مالیاتی

ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری  مرکــز  رییــس 
ســازمان امــور مالیاتــی کشــور از اجــرای طــرح ابــاغ 
الکترونیکــی اوراق مالیاتــی در آینــده نزدیــک خبر داد 
و گفــت: از ۳۰ آذرمــاه ســال جــاری اوراق مالیاتــی را 
بــه صــورت الکترونیکــی بــه مودیــان ابــاغ مــی کنیم.

ــی  ــور مالیات ــد از اداره کل ام ــی در بازدی ــادی خان ه
ــر اهمیــت طــرح جامــع  ــا تاکیــد ب اســتان کرمــان ب
ــور  ــد ام ــر جدی ــا حضــور وزی ــرد: ب ــار ک ــی اظه مالیات
ــتری  ــتاب بیش ــرح ش ــن ط ــی ای ــادی و دارای اقتص

ــت. ــه اس گرفت
وی تاکیــد کــرد: تنهــا راه تحقــق درآمدهــای مالیاتــی 

اجــرای کامــل طــرح جامــع مالیاتــی اســت.

راه اندازی سامانه خبر استاندارد
 در استان یزد

یــزد گفــت:  اســتان  اســتاندارد  اداره  کل  مدیــر 
بــرای نخســتین بــار در کشــور و بــا مشــارکت 
ــزد،  ــتان ی ــای اس ــط عمومی ه ــت اندرکاران رواب دس

ســامانه خبــر اســتاندارد ایجــاد می شــود . 
محمدحســین ماجدی اردکانــی بــا بیــان اینکــه 
ــی،  ــرکت های دولت ــر و ش ــای دوای ــط عمومی ه رواب
نهادهــای انقــاب اســامی و موسســات عمومی غیر 
دولتــی نقــش  بســیار مهــم و اثرگــذاری در اشــاعه 
فرهنــگ اســتاندارد دارنــد، اظهــار کــرد:  متاســفانه در 
بخش هایــی از جامعــه امــروزی رعایــت اســتاندارد 
ــته  ــه شایس ــه ک ــت و آنگون ــگ اس ــت کمرن و کیفی
جامعــه اســامی ماســت، مــردم نتوانســته اند از 
ــع و  ــتاندارد مطل ــمت اس ــه س ــش ب ــای گرای مزای

ــند.  ــد باش بهره من
ــه  ــوز ب ــه نظــر می رســد کــه مــردم هن وی افــزود: ب
خوبــی نتوانســته انــد مــا را باورکننــد و قصــور اصلــی 

ــم.  ــود می دانی ــا از خ را م
اگــر در ایــن شــرایط، اســتاندارد از جایــی کــه هســت 
ــا  ــر رود، قطع ــه باالت ــک پل ــی ی ــاد تغییرات ــا ایج ب
شــهر ونــدان اســتفاده وافــی و کافــی را از ایــن 
ــال طرح هــا  ــه دنب ــن ب ــرد؛ بنابرای ــد ب ــه خواهن مقول
و راه هایــی هســتیم تــا بتوانیــم بــا صــرف کمتریــن 
هزینــه و یــا حتــی بــدون هزینــه، فرهنگ اســتاندارد 
انتشــار جامعــه  مختلــف  طبقــات  بیــن  در   را 

 دهیم .

معــاون دادســتان یــزد بــا اشــاره به ضرورت 
برخــورد بــا تصــرف غیرقانونــی اراضــی در 
ایــن اســتان گفــت: اجــرای طــرح حدنــگار 
در مناطــق درخطــر تصــرف غیرقانونــی، در 

اولویــت قــرار گیــرد.
علی محمــد دشــتکیان در جلســه هماهنگی 
طــرح  اجــرای  متولــی  دســتگاه های 
حدنــگار در اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
ــات  ــزاری جلس ــک برگ ــدون ش ــه ب اینک
ارگان هــای  و  دســتگاه ها  هماهنگــی 
دخیــل در موضــوع طــرح می توانــد در 
ــت:  ــر باشــد، گف ــرح مؤث ــن ط ــرای ای اج
ــالی  ــتورالعمل ارس ــون و دس ــق قان مطاب
و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  ســوی  از 
ــه اداره  ــوه قضائی ــی، ق ــت اجتماع معاون
ثبت اســناد و امــاک را محــور اجــرای 
ــازمان ها  ــرار داده و از س ــگار ق ــرح حدن ط
و ارگان هــای مختلــف خواســته اســت 
ــال  ــت دو س ــس از گذش ــا پ ــر ت حداکث
از ابــاغ ایــن دســتورالعمل، اطاعــات 
 اراضــی خــود را در اختیــار اداره اســناد قــرار

 دهند.

و  ثبت اســناد  کل  اداره  از  افــزود:  وی 
ــزان  ــم می ــزد می خواهی ــتان ی ــاک اس ام
اجــرای طــرح و ســطح فعالیــت ادارات و 
را طــی گزارشــی  ســازمان های مختلــف 
ــن  ــد و در ای ــی اعــام کن ــه دســتگاه قضای ب
گــزارش به طــور دقیــق بــه فعالیت هــای 
صــورت گرفتــه در اســتان و اداراتــی کــه 
بــه هــر دلیــل از همــکاری در اجــرای 
 ایــن طــرح خــودداری کردنــد، اشــاره

 شود.

ــزد  ــاب ی ــی و انق ــتان عموم ــاون دادس مع
ادامــه داد: اداره کل ثبت اســناد و امــاک 
ــایی  ــه شناس ــبت ب ــد نس ــزد بای ــتان ی اس
مناطــق خطــری کــه در معــرض تصــرف 
غیرقانونــی قــرار دارنــد، اقــدام کنــد و اجــرای 
طــرح حدنــگار را در ایــن مناطــق در اولویــت 
ــز  ــق را نی ــن مناط ــزارش ای ــد و گ ــرار ده ق
بــه دســتگاه قضایــی اســتان گــزارش دهــد 
ــه از  ــن رابط ــز در ای ــی نی ــا دســتگاه قضای ت
نهادهایــی کــه اراضــی آن هــا در ایــن مناطــق 
خطــر قــرار دارد بخواهــد کــه هوشــیاری 

ــد. ــه خــرج دهن بیشــتری ب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب ــتکیان در ادام دش
پیشــگیری در اولویــت قــرار ، اظهــار داشــت: 
ــادی از  ــا حــد زی ــوان ت ــا پیشــگیری می ت ب
تخلفاتــی کــه در حوزه هــای مختلــف صــورت 
می گیــرد جلوگیــری کــرد؛ چراکــه حجــم 
ــل  ــه دلی ــی ب ــای قضای ــادی از پرونده ه زی
عــدم آگاهــی افــراد بــه وجــود آمــده اســت 
اطاع رســانی  موضــوع  تکیه بــر  بــا  کــه 
تخلفــات  از  زیــادی  حــد  تــا  می تــوان 

ــرد. ــری ک جلوگی

ــه در حــوزه  ــان اینک ــی بابی ــام قضای ــن مق ای
مقابلــه بــا تصــرف غیرقانونــی اقدامــات 
مناســبی در حــوزه اطــاع رســانی صــورت 
نگرفتــه اســت، گفــت: بایــد بــا اســتفاده 
و  مطبوعــات  ملــی،  رســانه  ظرفیــت  از 
رســانه های بومــی در حــوزه اطاع رســانی 
ــراد  ــا اف ــرد ت ــاز ک ــترده ای را آغ ــت گس فعالی
ــات  ــی و تبع ــی مل ــدوده اراض ــا مح ــاآگاه ب ن

تصــرف غیرقانونــی آن آشــنا شــوند.
ــزد  ــاب ی ــی و انق ــتان عموم ــاون دادس مع
ــروی  ــذار از نی ــه قانونگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــت  ــه از فعالی ــت ک ــته اس ــی خواس انتظام
ــه جلوگیــری  مشــاورین امــاک فاقــد پروان
ــد، تصریــح کــرد: بخــش قابل توجهــی از  کن
ــا  ــوان ب ــی را می ت ــی اراض ــرف غیرقانون تص
نظــارت و آمــوزش مشــاورین اماکــی کــه در 
محــدوده مناطــق خطــر قــرار دارنــد، کاهــش 
داد؛ بــه صورتــی کــه مشــاورین امــاک 

ایــن مناطــق در خصــوص اراضــی ملــی 
آموزش هــای  و  شــده  توجیــه  دولتــی  و 
موردنیــاز را ببیننــد کــه ایــن موضــوع بــدون 
 شــک در کاهــش وقــوع جــرم مؤثــر خواهــد

بود.
وی بابیــان اینکــه دســتگاه قضایــی اســتان 
ــای  ــا و ارگان ه ــکاری بــا نهاده ــاده هم آم
قضایــی  پیگــرد  موضــوع  در  مختلــف 
ــی  ــرف اراض ــه تص ــدام ب ــه اق ــی ک متخلفان
ملــی و دولتــی کرده انــد، اظهــار داشــت: 
نوبــت  بــدون  پرونده هــا  ایــن  پیگیــری 
ــف  ــای مختل ــود و ارگان ه ــیدگی می ش رس
مشــاورین  به کارگیــری  بــا  می تواننــد 
باالیــی  آگاهــی  ســطح  از  حقوقــی کــه 
ــتند، از  ــوردار هس ــن برخ ــه قوانی ــبت ب نس
ــرف  ــرده و از تص ــت ک ــود حراس ــی خ اراض
ــود  ــت خ ــت مالکی ــی تح ــی اراض غیرقانون

جلوگیــری کننــد.

معاون دادستان یزد مطرح کرد:

نقشمهماطالعرسانی
درکاهشتخلفات

ــک ســال  ــت: در ی ــزد گف ــرکل بهزیســتی ی ــی، مدی ــل عفت جلی
ــر  ــتان زی ــن اس ــوان ای ــزار زوج ج ــت ه ــش از هش ــته بی گذش
ــد و از  ــرار گرفتن ــک ق ــری ژنتی ــی غربالگ ــرح مل ــش ط پوش

ــدند. ــوردار ش ــای الزم برخ ــاوره ه مش
عفتــی  افــزود: اجــرای طــرح غربالگری ژنتیــک در قانــون برنامه 
ششــم توســعه کشــور اجبــاری شــده و اســتقبال زوج هــای جوان 

یــزدی بــرای انجــام آن خوب اســت.
وی ادامــه داد: هــم اکنــون بــا همــکاری ســایر بخــش هــا، تمــام 
ازدواج هــای اســتان یــزد زیــر پوشــش طــرح غربالگــری و انجــام 
مشــاوره ژنتیــک قــرار گرفتــه و در صــورت نیــاز نیــز آزمایش هــای 

مربــوط بــه آن انجــام مــی گیــرد.
ایــن مســئول بــه اهمیــت پیشــگیری بــه عنــوان یــک سیاســت 
راهبــردی در بهزیســتی اشــاره کــرد و گفــت: بــا پیشــگیری هــای 

ــه  ــزد ورودی ناشــنوا ب ــر در ی ــه، در ســال هــای اخی انجــام گرفت
ــن  مــدارس اســتثنایی اســتان وجــود نداشــته اســت و همچنی
اگــر ناشــنوایی نیــز متولــد شــود، بــه خاطــر خدمــات ارائــه شــده 

وارد محیــط  هــای آموزشــی طبیعــی مــی شــود.
ــی گفــت: در حــال حاضــر حــدود ســه هــزار و ۵۰۰ ناشــنوا  عفت
ــر پوشــش خدمــات مســتمر ســازمان بهزیســتی هســتند و  زی
همچنیــن ۲۰ درصــد از دانشــجویان معلــول اســتان را ناشــنوایان 
تشــکیل می دهنــد کــه هزینه هــای تحصیلــی آنهــا را بهزیســتی 
پرداخــت مــی کند.مدیــرکل بهزیســتی یــزد در خصــوص وضعیت 
ــار داشــت: در اســتان جمعیــت ســالمندی  ــزد اظه ســالمندی ی
حــدود ۹ و نیــم درصــد اســت کــه حــدود ۲ دهــم درصــد از کشــور 
باالتــر اســت کــه بــه ۲ عامــل کاهــش رشــد جمعیــت و افزایــش 

ــردد. ــر برمی گ متوســط عم

 نصیــری، معــاون ســرمایه گــذاری میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان یــزد گفــت: امســال 
نزدیــک بــه هــزار نفــر از گردشــگران خارجــی بــا حضــور در 
میــان جمعیــت عــزاداران امام حســین)ع(، بــا آنهــا همنــوا 

شــدند.
نصیــری افزود:گردشــگران در ایــن ایــام در مراســم ســینه 
زنــی و زنجیــر زنــی مــردم یــزد، نخــل بــرداری و پخت آش 

نــذری شــرکت کردنــد.
ــن گردشــگران از کشــورهای فرانســه،  ــزود: ای ــری اف نصی
ــان،  ــن، آلم ــپانیا، ژاپ ــن، اس ــا، چی ــل، ایتالی ــد، برزی هلن
اســترالیا و ســایر کشــورها در قالــب یــک تــور بــه همــراه 
روحانــی مســلط بــه زبــان انگلیســی، در مراســم عــزاداری 
شــرکت کردنــد و کمیتــه گردشــگری مذهبــی اســتان یــزد 

در قالــب برنامــه هایــی متنــوع، گردشــگران را بــا مراســم 
ــرد. ــنا ک ــین)ع( آش ــام حس ــزاداری ام ع

ــزد  ــی ی ــه بین الملل ــن حســینی، مســئول دبیرخان همچنی
ــگ  گردشــگران خارجــی و  ــران از حضــور پررن حســینیه ای
ــزاداری محــرم امســال نســبت  ــی در مراســم های ع داخل

بــه ســال گذشــته خبــر داد.
حســينی گفــت: بــا توجــه بــه ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی 
یــزد امســال برنامــه هــای گســترده تری نســبت بــه ســال 
قبــل بــرای گردشــگران در ایــام تاســوعا و عاشــورا از ســوی 

دبیرخانــه بین المللــی یــزد حســینیه ایــران برگــزار  شــد.
وی افــزود: بیــش از هــزار و ۵۰۰ بســته فرهنگــی بــه زبــان 
ــای  ــورا و زیبایی ه ــام عاش ــفه قی ــورد فلس ــی در م انگلیس

اســام بــه گردشــگران ارائــه شــد.

ــن  ــع مؤثرتری ــهرکرد در جم ــگاه ش ــار، دانش ــتین ب ــرای نخس ب
دانشــگاه های مهندســی دنیــا قــرار گرفــت. 

ــر  ــت: بناب ــهرکرد، گف ــگاه ش ــس دانش ــامحمدی، رئی ــایان ش ش
اعــام پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام )ISC(، ایــن واحــد 
ــا کیفیــت در حــوزه مهندســی  ــا انجــام تحقیقــات ب دانشــگاهی ب
ــار در بیــن  ــرای نخســتین ب و دریافــت حــد آســتانه اســتنادها، ب
مؤثرتریــن دانشــگاه های مهندســی دنیــا قــرار گرفــت.وی افــزود: 
ــداد  ــاس تع ــگاه ها براس ــی دانش ــدی بین الملل ــه بن ــی رتب بررس
مقــاالت برتــر، تعــداد اســتنادها، تعــداد نســبت اســتناد بــه مقاالت 
)CPP( و تعــداد مــدارک، در پایــگاه شــاخص های اساســی علــم 

)ESI( انجــام می شــود.
شــامحمدی اضافــه کــرد: بــر اســاس گــزارش ایــن پایــگاه، 
ــای ۹۲  ــب رتبه ه ــا کس ــی، ب ــوزه مهندس ــهرکرد در ح ــگاه ش دانش

ــاالت  ــه مق ــتناد ب ــبت اس ــر، ۳1۵ در نس ــاالت برت ــداد مق در تع
)CPP(، یــک هــزار و ۲۰۵ در تعــداد اســتناد و ۸۹۰ در تعــداد 
ــی  ــگاه های مهندس ــن دانش ــع مؤثرتری ــت در جم ــدارک، توانس م
ــر  ــگاه دیگ ــن ۳۰ دانش ــش از ای ــه داد: پی ــرد. وی ادام ــرار گی ق
کشــور بــه عنــوان مؤثرتریــن دانشــگاه های مهندســی دنیــا معرفــی 
شــده بودند.پایــگاه شــاخص های اساســی علــم )ESI( بــه عنــوان 
ــه  ــار ب ــک ب ــاه ی ــر دو م ــای آی.اس.آی )ISI( ه ــی از پایگاه ه یک
ــات  ــت تحقیق ــاس کیفی ــر اس ــا ب ــر دنی ــگاه های برت ــه دانش ارائ

می پــردازد.
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــم ب ــن ه ــش از ای ــهرکرد پی ــگاه ش دانش
جمــع دانشــگاه های یــک درصــد برتــر دنیــا قــرار گرفت.دانشــگاه 
شــهرکرد در غــرب شــهرکرد )مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیاری( 

و کیلومتــر ۲ جــاده ســامان، در ابتــدای بلــوار رهبــر قــرار دارد.

اردوی  از  اســتان  اســکواش  هیئــت  رییــس 
اســتعداد های برتــر ایــران در دو بخــش پســران و 
ــر  ــی کرمــان خب ــه میزبان ــران از 1۸ مهــر جــاری ب دخت

داد. 
ــت اســکواش اســتان  ــدوی، رییــس هیئ معصومــه مه
کرمــان، گفــت: ایــن هیئــت بعــد از دو میزبانــی موفــق 
منتخبــان بــا اســتعداد ایــران، ایــن بــار بــرای نخســتین 
بــار میزبــان قهرمانــان کوچــک ســال و ماهــر اســکواش 

ایران)زیــر ۹ ســال و زیــر 11 ســال( اســت.
و  آگاهــی  میــزان  افزایــش  عملکــرد،  ارتقــای  وی 
دانــش مربیــان اســتان و موفــق عمــل کــردن از حیــث 
ــه از اردو  را از دالیــل  برگــزاری و پشــتیبانی ایــن مرحل

ــمرد. ــان برش ــی کرم میزبان

مهــدوی بــه اســامی اســتعداد های دعــوت شــده 
در ایــن اردو اشــاره کــرد و افــزود: محمدچنگانیــان، 
ــان،  ــواه از اصفه ــرا دادخ ــن زه ــی و نازنی ــان نجف پرنی
ایلیــا رشــیدی از کرمانشــاه، مهدیــه الونــد از گلســتان، 
ــد  ــاران محم ــان،  ب ــن نکوپای ــی، پارمی ــا مصلح کوش
پــور و هســتی شــمیرانی از تهــران، ثمیــن حســن 
ــی،  ــد چاووش ــارس، بارب ــمی از ف ــا هاش ــور و مهرس پ
از  طیــاری  جعفــر  آریــن  و  نــژاد  شــعبان  آرشــام 
از  زاده  ابراهیــم  ایلیــا  و  صالحــی  فرنــاد  گیــان، 
ارشــیا  گلســتان،  بهــار  نیکــی هاشــمی،  و  کیــش 
ــه  ــان، از جمل ــی از کرم ــرزاده طالب ــا اصغ ــه و پوری یگان
ــن اردو ــه ای ــده ب ــوت ش ــتعدادهای دع ــان اس  منتخب

 هستند.

استانها

مدیرکل بهزیستی استان یزد خبر داد:

استقبالزوجهایجوانیزدیازطرحغربالگریژنتیک
دانشگاهشهرکرددرجمعمؤثرترین

دانشگاههایمهندسیدنیا

معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی استان یزد خبر داد:

بازدیدیکهزارگردشگرازمراسمعزاداری
رئیس هیئت اسکواش استان کرمان اعالم کرد:

کرمان؛میزباناستعدادهایبرترایران

رئیس اداره آب منطقه ای ابرکوه گفت:
مرگ آب خوان ها در صورت استفاده 

از آب شیرین کن در کشاورزی
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــوه ب ــه ای ابرک ــس آب منطق رئی
شهرســتان یکــی از دشــت های ممنوعــه کشــور اســت 
گفــت: تنهــا 1۰ رشــته قنــات از 1۰۳ قنــات ابرکــوه 

باقی مانــده اســت.
محمدحســین باقــری، رئیــس اداره آب منطقــه ای 
از  یکــی  به عنــوان  ابرکــوه  شهرســتان  از  ابرکــوه، 
ــر  ــت: ب ــرد و گف ــی یادک ــه و بحران ــت های ممنوع دش
طبــق آمــار، بارش هــای کشــور در ســال آبــی ۹۶- ۹۵ 
ــترین  ــه بیش ــته ک ــش داش ــد کاه ــزان ۸ درص ــه می ب
ــه  ــتان، کهگیلوی ــزد، خوزس ــتان های ی ــش در اس کاه
ــمالی  ــان ش ــی و خراس ــان غرب ــد، آذربایج و بویراحم

ــت. اس
ــومین  ــوان س ــئله آب به عن ــه مس ــان اینک ــری بابی باق
ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  در  تهدیــد کشــور 

ــغ  ــا جمعیتــی بال ــران ب مطرح شــده اســت، افــزود: ای
ــتراتژیک  ــع اس ــه مناب ــا تخلی ــر، ب ــون نف ــر ۸۰ میلی ب
آب هــای زیرزمینــی بــه میــزان ۶۰ میلیــارد مترمکعــب 

ــت. ــه اس ــال مواج در س
جــزو  را  ابرکــوه  شهرســتان  چاهگیــرِ  دشــت  وی 
 ec شــورترین ســفره های آب اســتان بــا متوســط
بــاالی 11 هــزار دانســت و اظهــار کــرد: ایــن دشــت در 
ــا کاهــش شــدید  ــار مشــکات ُافــت ســطح آب، ب کن
کیفیــت آب زیرزمینــی نیــز مواجــه اســت امــا اجــرای 
ــدای  ــر از ابت ــت چاهگی ــی دش ــل حجم ــرح تحوی ط
ــای  ــت آب چاه ه ــود کیفی ــه بهب ــر ب ــال 1۳۹۵ منج س
و ۴۸۳  هــزار  دو  میــزان  بــه  منطقــه  کشــاورزی 

ــت. ــده اس ــانتیمتر ش ــر س ــوس ب میکرومه
تأکیــد کــرد:  ابرکــوه  منطقــه ای  آب  اداره  رئیــس 
شهرســتان دارای 1۰۳ رشــته قنــات در ســال 1۳۵۰ 
بــوده کــه هم اکنــون ایــن تعــداد بــه کمتــر از 1۰ رشــته 
رســیده اســت؛ همچنیــن وقــوع بیــش از ۳۰ فروچالــه 
ــی طــی ســنوات  ــت ســطح آب زیرزمین ــل ُاف ــه دلی ب

اخیــر، ابرکــوه را بــه یکــی از دشــت های ممنوعــه 
بحرانــی اســتان بــا مجمــوع کســری تجمعــی مخــزن 

ــت. ــرده اس ــل ک ــب تبدی ــارد مترمکع 1/1 میلی
ــه  ــی آب ب ــل حجم ــرح تحوی ــد: ط ــادآور ش ــری ی باق
آب هــای  ســفره  از  صیانــت  به منظــور  کشــاورزان 
ــه  ــان ســال ۹۴ در منطق ــا پای ــه ت ــی اســت ک زیرزمین
ــر به صــورت 1۰۰ درصــد و در منطقــه ابرکــوه ۹۹  چاهگی

ــت. ــده اس ــرا ش ــد اج درص
ــش  ــه بخ ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــری اضاف باق
اســتان  آب  مصرف کننــده  عمده تریــن  کشــاورزی 
اســت، نیــازی جــدی بــه تغییــر رویکــرد مصــرف آب 
در ایــن بخــش احســاس می شــود. در همیــن راســتا 
چاه هــای  روی  بــر  آب شــیرین کن ها  از  اســتفاده 
کشــاورزی، عــاوه بــر برداشــت بیشــتر، موجــب ُافــت 
ســفره و شــوری آب می شــود کــه نمــک حاصــل از آن 
در گوشــه ای رهاشــده، بــا یــک بــارش بــه ســفره های 
زیرزمینــی برمی گــردد و درنتیجــه به صــورت مضاعــف 

موجــب مــرگ آبخوان هــا می شــود.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
راه اندازی سامانه ردیابی وسایل 

نقلیه امدادی از طریق موبایل
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای چهارمحال 
و بختیــاری، احمــد جمشــیدی، اظهــار کرد: بــه منظور 
تســهیل در راه انــدازی ســامانه رد یابــی وســایل نقلیــه 
ــن  ــرای تأمی ــداد خــودرو ب ــدادی، شــرکت های ام ام
ــی  ــه ج ــر گزین ــاوه ب ــد ع ــی می توانن ــامانه رد یاب س
ــه  ــایل نقلی ــی وس ــد ردیاب ــامانه جدی ــی اس، از س پ

امــدادی از طریــق موبایــل اســتفاده کننــد.
ــزار  ــن نرم اف ــن قابلیت  هــای ای وی افــزود: از مهم تری
ــای  ــخصات خودرو ه ــاهده مش ــت و مش ــکان ثب ام
و  قانونــی  مجــوز  دارای  امدادگــران  و  امــدادی 
بــا ســامانه های  تمــاس  از طریــق  اطاع رســانی 
ــا در  ــتقرار آن ه ــل اس ــاس مح ــر اس ــی 1۴1 ب ارتباط

راه هــا بــه امداد خواهــان اســت.
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
ــتفاده از  ــا اس ــه داد: ب ــاری ادام ــال و بختی چهارمح
ســامانه 1۴1 توســط مــردم، خودرو هــای امــداد غیــر 
مجــاز و سوء اســتفاده احتمالــی از چرخــه خــارج 

می شــود.

 آغاز برداشت ذرت علوفه ای 
از مزارع خاتم

ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــی جه ــور باغبان ــر ام مدی
خاتــم از آغــاز برداشــت ذرت علوفــه ای از مــزارع ایــن 

ــر داد. شهرســتان خب
محمدرضــا تاج آبــادی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: در 
حــال حاضــر ســطح زیــر کشــت ذرت در شهرســتان 
دو هــزار و ۵۰۰ هکتــار اســت کــه ۵۰۰ هکتــار به کشــت 

ذرت علوفــه ای اختصــاص دارد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی، تقریبًا 
11۰ روز از زمــان کاشــت ذرت طــول می کشــد تــا 

ــود. ــت ش ــه ای برداش ــورت ذرت علوف به ص
ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــی جه ــور باغبان ــر ام مدی
می کنیــم  پیش بینــی  داشــت:  اظهــار  خاتــم 
از  بیــش  عملکــرد ذرت علوفــه ای در شهرســتان 
ــه ای  ــرف ذرت علوف ــت و مص ــار اس ــن در هکت ۶۵ ت
عــاوه بــر مصــارف داخــل شهرســتان، تقریبــًا بــاالی 
ــزد و  ــه ســایر شهرســتان های اســتان ی 7۰ درصــد ب

می شــود. فرســتاده  هم جــوار  شهرســتان های 

افتتاح 10 پروژه صنعتی در بردسیر 
ــیر  ــتان بردس ــدار شهرس ــور، فرمان ــف پ ــد نج مجی
ــته 1۰  ــال گذش ــک س ــی ی ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــرداری  ــره ب ــه به ــده و ب ــاح ش ــی افتت ــروژه صنعت پ
ــام شــامل  ــه تم ــروژه نیم ــت: ۹پ رســیده اســت، گف
استخرشــنا،مجتمع فرهنگــی هنری،جــاده هــای 
روســتای راســک و باغبــزم تعییــن تکلیــف و تامیــن 
ــده  ــاز ش ــا آغ ــی آنه ــات اجرای ــه عملی ــده ک اعتبارش

ــت. اس

واگذاری بیش از 80 فقره انشعاب 
در جیرفت 

فاضــاب  و  آب  امــور  مدیــر   ، مشــایخی  اکبــر 
ــال  ــهریور امس ــی ش ــت: ط ــت گف ــتان جیرف شهرس
۸1 فقــره انشــعاب آب شــامل انشــعاب مســکونی و 

ــد. ــذار ش ــان واگ ــه متقاضی ــاری ب ــعاب تج انش
در شــهرهای  انشــعاب  تعــداد  ایــن  افــزود:  وی 
واحــد  توســط  ســاردوئیه  و  جبالبــارز  جیرفــت، 

شــد. واگــذار  مشــترکین 

راه اندازی ارتباط اتوماسیون اداری 
شهرداری کرمان 

اطاعــات  فنــاوری  و  آمــار  ســازمان  مدیرعامــل 
ــیون اداری  ــاط اتوماس ــت: ارتب ــان گف ــهرداری کرم ش
شــهرداری کرمــان در بســتر شــبکه دولــت راه انــدازی 

ــی شــود.  م
مرتضــی عرب نــژاد، مدیرعامــل ســازمان آمــار و 
فنــاوری اطاعــات شــهرداری کرمــان گفــت :بــا ایــن 
اقــدام، ارتبــاط »ECE« پروتــکل تبــادل الکترونیکــی 
مکاتبــات واحدهــای زیرمجموعــه شــهرداری با ســایر 
نهادهــا و ارگان هــا جهــت ارســال و دریافــت در بســتر 
شــبکه دولــت از طریــق اتوماســیون اداری شــهرداری 

کرمــان فراهــم شــد.
وی هــدف از ایــن اقــدام را تســریع در رونــد مکاتبــات 

واحدهــای شــهرداری بــا ســایر نهادهــا عنــوان کــرد.
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پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر   ، احمــدی  مجتبــی 
ــوز  ــت مج ــا دریاف ــت: ب ــج گف ــه گن ــتان قلع شهرس
ــی  ــر از مربیان ــرورش ۴۵ نف ــوزش و پ از اداره کل آم
ــش  ــز پی ــا مراک ــدارس ی ــس در م ــابقه تدری ــه س ک
دبســتانی داشــتند، بــه صــورت حــق التدریــس 

ــدند. ــذب ش ج
وی افــزود: آمــوزگاران جــذب شــده در مــدارس 
شهرســتان قلعــه گنــج ســاماندهی شــده و از 1۵ 
ــدا  ــر کار خــود را شــروع و ســر کاس حضــور پی مه
کــرده اند.احمــدی تصریــح کــرد : در روزهــای آینــده 
نیــز دوره هــای آموزشــی بــرای معلمــان جــذب شــده 

ــزار مــی شــود. برگ

راه اندازی اتوبوس دیابت در یزد 
به زودی 

محمدرضــا آقایــی مدیــر مرکــز تحقیقاتــی درمانــی 
ــگ  ــج فرهن ــور تروی ــه منظ ــت: ب ــزد گف ــت ی دیاب
ســامت، بیماریابــی و ارائــه خدمــات مطلــوب 
درمانــی اتوبــوس دیابــت در یــزد افتتــاح می شــود.

ــزد  ــت در ی ــوس دیاب ــه اتوب ــان اینک ــا بی ــی ب  آقای
ــت  ــوس دیاب ــزود: اتوب ــت، اف ــده اس ــدازی ش راه ان
در پارک هــا، میادیــن اصلــی شــهر و مکان هــای 
خدمــات  و  شــده  مســتقر  شــهروندان  تجمــع 
ــون،  ــد خ ــت قن ــری تس ــه، غربالگ ــاوره تغذی مش
بــه  را  فشــارخون  و  انســولین  تزریــق  نحــوه 

می کنــد. ارائــه  مراجعیــن 

،،
اشــاره  بــا  یــزد  دادســتان  معــاون 
تصــرف  بــا  برخــورد  به ضــرورت 
غیرقانونــی اراضــی در ایــن اســتان 
در  حدنــگار  طــرح  اجــرای  گفــت: 
مناطــق درخطــر تصــرف غیرقانونــی 

گیــرد. قــرار  اولویــت  در 

اســتان کرمــان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
گفــت: جامعــه از نیــروی انتظامــی انتظــار 
ــواد  ــا مســئله م ــه برخــورد جــدی ب دارد ک
ــی  ــکار اساس ــد و راه ــته باش ــدر داش مخ

ــد. ــرای آن بیندیش ب
ــا  ــردار رض ــا س ــه ناج ــبت هفت ــه مناس ب
بنی اســدی، فرمانــده انتظامــی اســتان 
کرمــان و جمعــی از فرماندهــان و کارکنــان 
نیــروی انتظامــی بــا نماینــده ولی فقیــه در 

ــد. ــدار کردن ــان دی ــتان کرم اس
آیــت هللا ســیدیحیی جعفــری، نماینــده 
ایــن  در  اســتان کرمــان،  در  ولی فقیــه 
ــدار نیــروی انتظامــی را حافــظ جــان و  دی

مــال مــردم دانســت و بــا نقــل روایتــی از 
ــرت  ــت: حض ــار داش ــی )ع( اظه ــام عل ام
هماننــد  بی نیــازی  می فرمایند:»هیــچ 
ــر از جهــل، هیــچ  عقــل، هیــچ فقــری بدت
ــتیبانی  ــچ پش ــر از ادب و هی ــی باالت میراث

ــت.« ــردن نیس ــورت ک ــر از مش باالت
وی ادامــه داد: بیشــتر افــرادی کــه دنبــال 
کارهــای خطرنــاک می رونــد، فکــر و عقــل 
خــود را بــه کار نینداخته انــد؛ زیــرا اگــر دیــن 
ــا  ــد از لغزش ه ــل می توان ــد عق ــم نباش ه

ــری کند.   جلوگی
ــناس  ــراد کارش ــا اف ــورت ب ــری مش جعف
ــان  ــرار داد و بی ــد ق ــورد تأکی ــده را م و زب

داشــت: در مکتــب اســام بــر امر مشــورت 
ــر  ــی شــده اســت و پیامب ــدات فراوان تأکی
اکــرم )ص( بــا اینکه بــه امور مختلــف آگاه 
بودنــد، امــا خداونــد دســتور بــه مشــورت به 
ایشــان داد و در امــر مشــورت نیــز بایــد بــا 
افــراد عاقــل و خردمنــد همصحبــت شــد و 

از فوایــد و ســود آن بهــره بــرد.
جعفــری گفــت: امنیت مــواد مخــدر از جمله 
ــاج  ــر راه ع ــه اگ ــت ک ــردم اس ــات م توقع
ــود،  ــدا ش ــائل پی ــن مس ــرای ای ــی ب اساس

ــد. ــحال می کن ــردم را خوش م
فرمانــده  بنی اســدی فر،  رضــا  ســردار 
ــدار  ــن دی ــان، در ای ــتان کرم ــی اس انتظام

اظهــار داشــت: نیــروی انتظامی در راســتای 
وظایفــی کــه بــه عهــده دارد و بــرای تأمیــن 
ــاش  ــام ت ــه تم ــل در جامع ــت کام امنی

خــود را بــه کار می بــرد.
وی بحــث مــواد مخــدر و اعتیــاد جوانــان را 
ــوان  ــت و عن ــس دانس ــای پلی از دغدغه ه
کــرد: اعتیــاد بــه مــواد مخــدر یکــی از دالیل 
ــه  ــت ک ــاق در خانواد ه هاس ــه ط ــر ب منج
ــال دارد.  ــه دنب ــز ب آســیب های بعــدی را نی
ــه  ــات جامع ــر معض ــه دیگ ــدی ب بنی اس
الکلــی،  مشــروبات  مصــرف  جملــه  از 
حاشیه نشــینی و ... اشــاره کــرد و ابــراز 
داشــت: همــکاری ائمــه جمعــه و جماعــات 
آســیب های  از  جامعــه  ســازی  آگاه  در 
موجــود اســت و رفــع ایــن مشــکات تأثیــر 

ــت. ــد داش ــزایی خواه بس

نماینده ولی فقیه در کرمان:

مردمانتظاربرخوردجدیبامسئلهموادمخدررادارند



ــار  ــران اظه ــر  ای ــن آلزایم ــس  انجم ــی،  رئی ــه صالح معصوم
کــرد: بیمــاری آلزایمــر  یــک عارضــه  پیــش رونــده اســت کــه 
ــه  ــد ک ــر می کن ــز را درگی ــرات مغ ــه  و خاط ــمت  حافظ قس
علــت اصلــی بــروز آن ورود مــوادی  بــه فضــای مغــزی اســت 
کــه فعــل و انفعــاالت  شــیمیایی  ایــن عضــو حیاتــی از بــدن را 
دچــار  مشــکل می کنــد و همیــن امــر  ســبب ایجــاد فراموشــی 

ــود. ــار می ش ــرد بیم ــر  در ف و آلزایم
ــاالت   ــر فعــل و انفع ــرد: ســلول های مغــزی  در اث ــان ک وی بی
ناقــص شــیمیایی  می میرنــد و همیــن مســئله  باعــث از بیــن 
رفتــن و یــا تضعیــف کارایــی  مغــز  می شــود و در اثــر تخریــب  
ــد. صالحــی  ــه وجــود می آی ــر  ب ســلول ها، فراموشــی  و آلزایم
تأکیــد کــرد: هنگامــی  کــه فــرد دچــار عارضــه  آلزایمــر  شــده، 
بــه اختــال  حافظــه  مبتــا می شــود و ایــن عارضــه  بــه مــرور 

ــردی  در  ــاالت  عملک ــرده  و اخت ــرفت  ک ــفانه  پیش ــان  متأس زم
ــد. ــاد می کن ــاران  را ایج بیم

ــا  ــر  مبت ــه  آلزایم ــه عارض ــه ب ــی  ک ــرد: بیماران ــوان ک  وی عن
هســتند  در محیط هایــی کــه نــور کمــی در آن مکان هــا وجــود 
دارد ، بســیار وحشــت  کــرده  و توهــم  پیــدا مــی کننــد. وی ادامه 
داد: رشــد ســالمندی در کشــورهای در حــال توســعه افزایــش 
پیــدا کــرده و همیــن امــر ســبب بــاال رفتــن مبتایــان آلزایمــر 
ــازمان  ــن س ــاس تخمی ــر اس ــود و ب ــورها می ش ــن کش در ای
جهانــی بهداشــت، حــدود 700 هــزار نفــر از مــردم ایــران مبتــا 
ــا  ــق پیش بینی ه ــر طب ــت: ب ــتند.صالحی گف ــر هس ــه آلزایم ب
ــه 131  ــه آلزایمــر ب ــا ب ــا ســال 2050 جمعیــت بیمــاران مبت ت
میلیــون نفــر می رســد کــه ایــن مســئله زنــگ خطــری بــرای 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــه جهان جامع

مســعود طهماســیان، دبیراجرایــی چهارمیــن همایــش 
تصویربــرداری  اظهارداشــت:  ایــران  مغــز  نقشــه برداری 
ــد  ــواب مانن ــاالت خ ــز در اخت ــردی مغ ــاختاری و عملک س
ــی  ــال ب ــواب( و اخت ــس در خ ــف تنف ــواب )توق ــه خ آپن
ــا و  ــن بیماری ه ــزم ای ــناخت مکانی ــه ش ــر ب ــی، منج خواب

ــت. ــده اس ــز ش ــا در مغ ــی از آنه ــرات ناش تغیی
وی افــزود: در چنــد مطالعــه اخیــر کــه توســط پژوهشــکده 
علــوم و فنــاوری هــای پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی و 
مرکــز تحقیقــات اختــاالت خــواب دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کرمانشــاه و بــا همــکاری محققــان صاحــب نامــی از آلمــان 
و انگلیــس انجــام شــده، ارتبــاط مســتقیم بیــن اختــاالت 
ــد  ــز مانن ــردی مغ ــای عملک ــبکه ه ــرات ش ــواب و تغیی خ
شــبکه پایــه ای مغــز و شــبکه درک هیجــان و نیــز آتروفــی 

در بخــش هــای مختلــف مغــز ماننــد هیپوکامــپ و آمیگدال 
دیــده شــده اســت.

طهماســیان بیــان کــرد: بــه تازگی در یــک مطالعــه فراتحلیل 
نشــان داده ایــم کــه در بیمــاران مبتــا بــه آلزایمــر، اختــال 
ــود. وی  ــی ش ــده م ــتر دی ــر بیش ــج براب ــواب پن ــه خ آپن
اظهارداشــت: آپنــه خــواب، یکــی از مهــم تریــن فاکتورهــای 
اســت. همچنیــن  آلزایمــر  از  قابــل پیشــگیری  خطــر 
مطالعاتــی کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه و زیــر 
ــه خزایــی انجــام شــده اســت، نشــان داده  نظــر حبیــب ال
ــزان  ــارداری، می ــر دوران ب ــه آخ ــه ماه ــی س ــی خواب ــه ب ک
ــد  ــی ده ــش م ــان را افزای ــد از زایم ریســک افســردگی بع
و بــا درمــان اختــال بــی خوابــی تحــت نظــر روان پزشــک، 
شــدت افســردگی بعــد از زایمــان کاهــش پیــدا مــی کنــد.

صالحی مطرح کرد:

وجود 700هزار بیمار آلزایمری در کشور 
طهماسیان:

بالهايى كه بى خوابى سر مغزتان مى آورد  

دمنوش های مناسب برای دیابتی ها
ــی  ــزان کاف ــه می ــولین ب ــت، انس ــاری دیاب  در بیم
ترشــح نمی شــود یــا انســولین موجــود قــادر 
نیســت وظایــف خــود را بــه درســتی انجــام دهــد؛ 
بنابرایــن قنــد خــون نمی توانــد بــه طــور موثــر وارد 
ســلول های بــدن شــود و مقــدار آن افزایــش پیــدا 

می کنــد. 
بــاال بــودن قنــد خــون در طوالنی مــدت آســیب هایی 
را بــه سیســتم قلــب و عــروق، کلیه هــا، چشــم 
و اعصــاب وارد می کنــد. بــرای درمــان دیابــت 
ــود  ــی وج ــی مختلف ــیمیایی و گیاه ــای ش دارو ه
دارنــد کــه بــه کنتــرل ایــن عارضــه و پیشــگیری از 
پیشــرفت آن در مبتایــان بــه دیابــت کمک شــایانی 

می کننــد. 
در ایــن مطلــب برخــی از گیاهانــی را معرفــی 
می کنیــم کــه مصــرف آن هــا در افــراد دچــار دیابــت 

ــد اســت.  مفی

ــه  ــت اســت ک ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ــه ای ــه توجــه ب البت
اســتفاده از هــر نــوع داروی شــیمیایی یــا گیاهــی بایــد 
ــا متخصــص طــب ســنتی صــورت  ــر نظــر پزشــک ی زی

گیــرد.
 خواص چای ترش

چای تــرش یــا چای قرمــز کــه بــه چای مکــه نیــز 
معــروف اســت، از گیــاه رز چینــی تهیــه می شــود. ایــن 
چــای را می تــوان بــه شــکل ســرد و گــرم مصــرف کــرد. 
مصــرف چــای تــرش تاثیــر بســزایی در کاهــش قنــد و 

ــه دیابــت نــوع 2 دارد. فشــار خــون مبتایــان ب
 خواص چای دارچین

ــود  ــات موج ــه ترکیب ــورت گرفت ــات ص ــاس تحقیق براس
در دارچیــن، قنــد خــون را کاهــش می دهــد و بــه بــدن 
کمــک می کنــد تــا بــه بهتریــن شــکل از انســولین 

ــد. اســتفاده کن
 خواص گشنیز

ــاب  ــده الته ــرف کنن ــرا، برط ــکین دهنده صف ــنیز تس گش
و تشــنگی در بیمــاران دیابتــی اســت همچنیــن مصــرف 

ــش  ــراس، افزای ــولین از پانک ــح انس ــاه در ترش ــن گی ای
حساســیت بافتــی و کاهــش قنــد خــون نقــش موثــری 

دارد.
 خواص گزنه

ــش  ــبب کاه ــه س ــاه گزن ــرف گی ــنتی، مص ــب س در ط
ــه  ــرگ گزن ــاره ب ــن عص ــود همچنی ــون می ش ــز خ گلوک
ــزان قندخــون و  ــش می ــر افزای ــی در براب ــش حفاظت نق

تخریــب ســلول های پانکــراس دارد.
 خواص گیاه خارمریم

گیــاه خارمریــم حــاوی مــاده ای بــه نــام »ســیلیمارین« 
میلی گــرم،   200 مقــدار  بــه  آن  اســت کــه مصــرف 
ــتا و  ــون ناش ــر قندخ ــش مختص ــار، کاه ــه ب ــه س روزان

چربی هــای خــون را بــه همــراه دارد.
 خواص شنبلیله

دانــه گیــاه شــنبلیله در طــب ســنتی بــرای درمــان 
بیماری هــای مختلــف از جملــه دیابــت کاربــرد دارد. 
مصــرف دمنــوش شــنبلیه در مبتایــان بــه دیابــت 

ــت. ــد اس مفی

ایــن روزهــا روش هــای زیــادی بــرای زایمــان هــای کــم 
ــب و  ــدام معای ــه هرک ــرده ک ــدا ک ــه رواج پی درد در جامع

محاســن خــاص خودشــان را دارنــد.
متخصــص زنــان و زایمــان در مــورد بی حســی نخاعی در 
زایمــان بــی درد، در گفــت و گــو بــا ایمنــا گفــت: بســیاری 
ــان، دردی  ــه درد زایم ــتند ک ــاور هس ــن ب ــر ای ــان ب از زن
غیرقابــل تحمــل اســت و بــا نزدیــک شــدن بــه روزهــای 

آخــر بــارداری، طبیعتــا ایــن تــرس تشــدید مــی شــود.
ــاردار بخواهــد  نــدا مقتــدری اصفهانــی افــزود: اگــر زن ب
نــوزاد خــود را بــا بــی حســی »اپیــدورال« بــه دنیا بیــاورد، 
داروهــای ضــد درد )بــا تشــخیص متخصــص بیهوشــی( 
ــرات او  ــتون فق ــه س ــاص در ناحی ــای خ ــه ه ــه منطق ب

)نخــاع( وارد مــی شــود. 

وی خاطرنشــان کــرد: در ســال هــای اخیــر بــی 
حســی نخاعــی )اســپاینال( یــا اپیــدورال، بیــن 
زنــان بــاردار بســیار پرطرفــدار شــده اســت. در این 
روش هــا بــا اســتفاده از یــک ســوزن اســتاندارد، 
داروی بیهوشــی بــه فواصــل مهــره هــای ســتون 

فقــرات تزریــق مــی شــود.
ــر  ــرد: اگ ــح ک ــان تصری ــان و زایم متخصــص زن
ــی برســد و دارو در آن  ــه فضــای نخاع ســوزن ب
ــا  ــی ی ــن روش نخاع ــود، ای ــق ش ــه تزری منطق
ــر ســوزن  ــا اگ ــده مــی شــود، ام اســپاینال نامی
بــه ایــن فضــا نرســد و داروی تزریــق شــده وارد 
مایــع مغــزی نخاعــی نشــود، از روش اپیــدورال 

اســتفاده شــده اســت.

وی افــزود: از طرفــی میــزان داروی بیهوشــی در روش 
اول 1,5 تــا 1.7 ســی ســی و در روش دوم 20 تــا 30 

ســی ســی خواهــد بــود.
ــن  ــا ممک ــه  آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
اســت در ایــن روش هــا بــه نخــاع آســیب وارد 
شــود، بیــان داشــت: بســیار بــه نــدرت چنیــن اتفاقی 
می افتــد و فقــط درصــد کمــی دچــار اختــاالت 
زودگــذر مــی شــوند کــه آن هــم بــه مــرور زمــان رفــع 

مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: بســیاری از زنــان بعــد از 
ــی  ــر داروی بیهوش ــن تاثی ــن رفت ــا از بی ــان و ب زایم
دچــار ســردرد و کمــردرد مــی شــوند و معموال نســبت 
بــه ایــن موضــوع نگــران هســتند، امــا در ۹۹ درصــد 
ــا گذشــت زمــان  مــوارد موضــوع مهمــی نیســت و ب
و اســتفاده از داروهــای ســبک کــه از ســوی پزشــک 
معالــج تجویــز می شــود، مشــکل حــل خواهد شــد.

ــب  ــت: اغل ــه گف ــان در ادام ــص زن ــن متخص ای
ــا خــوردن مایعــات کافئیــن دار و  ــز ب ســردردها نی
ــن مــی رود و  ــاز از بی ــه صــورت طاق ب ــدن ب خوابی

ــه مصــرف دارو هــم نیســت. ــاز ب نی
ــی  ــی حس ــای ب ــتفاده از روش ه ــزود: اس وی اف
موضعــی هــم برای مــادر و هــم بــرای نــوزاد مزایای 
ــارداری موجــب ایجــاد ورم  ــوال ب ــادی دارد. معم زی
عمومــی در دســت و پــای زنــان بــاردار مــی شــود 
و همیــن تــورم در حلــق، نــای، ســتون فقــرات و در 
 واقــع همــه اندام هــای داخلــی فرد قابل مشــاهده

 است.
وی بیــان داشــت: هنگامــی کــه در بیهوشــی 
عمومــی از لولــه تنفســی برای زنــان باردار اســتفاده 
مــی شــود، ناحیــه تنفســی بــه دلیــل تــورم کوچک 
ــا  ــیژن ب ــادل اکس ــال آن تب ــه دنب ــده و ب ــر ش ت
ــی  ــن موضــوع م ــه ای ــر می شــود ک ــا کمت ــه ه ری

توانــد جــان فــرد را بــه خطــر بینــدازد. وی تصریــح 
کــرد: از طرفــی بــه دلیــل بــه هــم خــوردن آناتومــی 
ــاال آمــدن معــده و نزدیــک شــدن مــواد  شــکم و ب
 بیهوشــی بــه ریــه، ســامت خانــم بــاردار بــه خطــر 

می افتد.
از ســوی دیگــر در بــی هوشــی عمومــی خطراتــی 
هــم جــان جنیــن را تهدیــد مــی کنــد. مثــا خــون 
مــادر از طریــق جفــت بــا خــون جنیــن در تمــاس 
ــه در  ــی ک ــای بیهوش ــرار دارد و داروه ــتقیم ق مس
ــن روش اســتفاده مــی شــود، وارد خــون مــادر  ای

مــی شــود.
ــی  ــی حس ــتفاده از ب ــن اس ــر ای ــزود: بناب وی اف
موضعــی مــی توانــد تــا حــد زیــادی مانــع انجــام 
ــود و در  ــور ش ــورد در کش ــی م ــای ب ــزارین ه س
ایــن بیــن، اپیــدورال بیشــتر از بــی حســی نخاعــی 

ــود. ــی ش ــه م ــپاینال( توصی )اس
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متخصص زنان و زایمان مطرح کرد:
سزارین های بی مورد ممنوع

تازههایپزشکی
میزان پایین کلسیم، منجر به 
حمله قلبی ناگهانی می شود

ــم  ــای رژی ــش ه ــن بخ ــم تری ــی از مه ــیم یک  کلس
غذایــی ماســت کــه اگــر بــه شــیوه متعــادل مصــرف 
نشــود، مــی توانــد عامــل بــروز بســیاری از کمبودهــا 

ــدن باشــد. در ب
ــدن در  ــیم ب ــد کل کلس ــان ۹۹ درص ــه محقق ــه گفت ب
ــای  ــده در فض ــد باقیمان ــت و 1 درص ــتخوان هاس اس
ــی در  ــی ناگهان ــه قلب ــرار دارد. حمل ــلولی ق ــرون س ب
ــت و  ــنده اس ــاران کُش ــد بیم ــش از ۹0 درص ــورد بی م
ــد  ــه 70 درص ــک ب ــردان و نزدی ــی از م ــش از نیم بی
زنانــی کــه بــه ایــن علــت جانشــان را از دســت 
ــی در  ــاری قلب ــی بیم ــابقه بالین ــچ س ــد، هی می دهن

ــد. ــته ان ــته نداش گذش
ســومیت چانــگ، سرپرســت تیــم تحقیــق از موسســه 
قلــب ســدارز ســینای کالیفرنیــا، در این بــاره می گوید: 
»مطالعــه مــا نشــان مــی دهــد میــزان کلســیم خــون 
در افــرادی کــه دچــار حملــه قلبــی ناگهانــی شــدند، در 

مقایســه بــا گــروه کنتــرل کمتــر بــود.«
محققــان دریافتنــد افــراد دارای پاییــن تریــن میــزان 
کلســیم در خونشــان در مقایســه بــا افــراد دارای 
باالتریــن میــزان کلســیم، دو برابــر بیشــتر در معــرض 

ــه قلبــی ناگهانــی هســتند. حمل
ــار  ــورد دچ ــه 2۶7 م ــوط ب ــای مرب ــان داده ه محقق
شــده بــه حملــه قلبــی ناگهانــی و ۴۴5 گــروه کنتــرل 
ــک دوره  ــول ی ــان در ط ــیم خونش ــزان کلس ــه می را ک
ــی  ــود، بررس ــده ب ــری ش ــدازه گی ــم ان ــی منظ درمان
کردنــد. تمامــی نمونــه هــای مبتــا بــه حملــه قلبــی 
ــه  ــه حمل ــدن ب ــار ش ــل از دچ ــی، در ۹0 روز قب ناگهان
قلبــی، میــزان کلســیم خونشــان انــدازه گیــری شــده 

ــود. ب

۸۰ درصد ریسک ابتال به 
»شیزوفرنی« ژنتیکی است

ــر،  ــی تفک ــر توانای ــه ب ــی اســت ک شــیزوفرنی اختال
ــذارد. ــی گ ــر م ــرد تاثی ــار ف احســاس و رفت

طبــق برآوردهــای قبلــی، ژن هــا بیــن 50 تــا ۸0 درصد 
مســئول ابتــا بــه ایــن بیمــاری شــناخته شــده بودند.

امــا برآوردهــای جدیــد نشــان مــی دهــد ژنتیــک بــه 
انــدازه 7۹ درصــد در بــروز ایــن اختــال نقــش دارد.

ریکــی هیلکــر، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه 
کپنهــاگ دانمــارک، در ایــن بــاره مــی گویــد: »نتایــج 
مــا نشــان مــی دهــد مولفــه ژنتیکــی بــا بــرآورد 7۹ 

ــه شــیزوفرنی نقــش دارد.« درصــد در ابتــا ب
ــر  ــددی نظی ــای متع ــان، فاکتوره ــه محقق ــه گفت ب
توالــی DNA، تغییــرات وراژنتیــک DNA، تفاوت هــای 
موجــود در تجلــی ژنــی، فاکتورهای محیطــی و تعامل 
پیچیــده بیــن ایــن مــوارد بــر بــروز شــیزوفرنی تاثیــر 

مــی گذارنــد.
محققــان دریافتنــد کــه ثبــات داده هــای مربــوط بــه 
ــای همســان 37 درصــد و در  شــیزوفرنی در دوقلوه

ــود. دوقلوهــای غیرهمســان 7 درصــد ب

تغذیه

غذاهایی که به آب رسانی بدن 
کمک می کنند

نوشــیدن آب تــازه  کافــی، شــرط الزم بــرای بــه دور 
ــت.  ــری اس ــد پی ــردن رون ــد ک ــاری و کن ــدن از بیم مان
هــر فــردی کــه از نعمــت ســامتی برخــوردار و مایــل بــه 
حفــظ آن اســت، بایــد روزانــه حــدودًا ۶ تــا ۸ لیــوان 225 

میلی لیتــری آب تــازه بنوشــد. 
آب رســانی هنــگام دوچرخــه ســواری بســیار مهــم 
ــه  ــس از دوچرخ ــی پ ــه حت ــد ک ــد بدانی ــا بای ــت ام اس
ســواری هــم بایــد بــه بــدن آب رســانی کــرد، متاســفانه 
کمتــر کســی بــه ایــن مســئله توجــه نشــان مــی دهــد. 
خیلی هــا در طــول روز بــه انــدازه کافــی آب مصــرف نمی 
کننــد. اگــر مــدام بــه بــدن آب رســانی کنیــد، دیگــر نباید 
نگــران دهیدراتــه شــدن بــدن هنــگام ورزش و تمریــن 

باشــید.
اگــر از جملــه کســانی هســتید کــه زیــاد آب نمی خوریــد 
مــی توانیــد بــه غذاهــای آبــدار اکتفــا کنیــد. بــه عــاوه 
مــواد معدنــی موجــود در ایــن غذاهــا مــی تواننــد 
جایگزیــن الکترولیــت هایــی شــوند کــه در اثــر تعریــق 
از دســت مــی دهیــد، انــرژی مــی دهنــد و از التهابــات 

جلوگیــری مــی کننــد.
 طالبی

ــم  ــذای ترمی ــی غ ــتر از ۹0% آب دارد و نوع ــی بیش طالب
کننــده بــه حســاب مــی آیــد کــه مــی توانــد جایگزیــن 

ــدن شــود. ــر گلیکــوژن در ب ذخای
 انواع توت ها

تــوت هــا بیشــتر از ۹2% آب دارنــد و منبــع آنتوســیانین 
هســتند. ایــن مــاده کــه بــه تــوت هــا رنــگ داده اســت 
ــرد و درد را  ــی ب ــن م ــن را از بی ــس از تمری ــات پ التهاب

کــم مــی کنــد.
 سوپ

ــبزیجات  ــواع س ــت و ان ــه از آب گوش ــی ک ــوپ های س
ــواد  ــوده و م ــدیم ب ــار از س ــوند، سرش ــی ش ــت م درس
معدنــی بــه بــدن مــی رســاند کــه ترکیبــات الکترولیــت 

ــد. ــل مــی کنن را تکمی
 حبوبات

ــگام پخــت، آب  ــج و بلغــور جــو هن ــی مثــل برن حبوبات
زیــادی جــذب مــی کننــد و بــدن مــا نیــز هنــگام هضــم 
آن، ایــن آب را بــه خــود جــذب مــی کنــد. فیبر بلغــور جو 

کلســترول را بــه خــود جــذب مــی کنــد.
 فلفل دلمه ای

ــن  ــرآب تری ــی از پ ــا ۹2% آب، یک ــه ای ب ــل دلم  فلف
ــن C و  ســبزیجات اســت؛ همچنیــن سرشــار از ویتامی

ــت. A اس
 کاهو

کاهــوی ســاالدی ۹۶% آب اســت امــا انــواع دیگــر 
ــدار. ــا آب ــتند ت ــذی هس ــتر مغ ــا بیش کاهوه

 خیار
ــدار اســت و پوســت آن دارای  ــدازه کاهــو آب ــه ان ــار ب خی
مــاده ای بــه نــام ســیلیکا بــوده کــه بــه قابلیــت ارتجاعی 

پوســت، ناخــن هــا و مفاصــل کمــک مــی کنــد.
 کرفس

کرفس با ۹5% آب، کالری کم و فیبر باالیی دارد.

زیبایی
آشنایی با خوب و بد 

انواع ضدعرق ها
ــدف  ــا ه ــق )antiperspirant( ب ــوالت ضدتعری محص
ــمت های  ــا و قس ــه زیربغل ه ــت در ناحی ــش رطوب کاه

ــده اند. ــی ش ــدن طراح ــر ب دیگ
 ایــن محصــوالت بــه انــواع مختلفــی تقســیم می شــوند 
و عواملــی ماننــد نحــوه کاربــرد، رایحه هــای مــورد 
ــن تقســیم بندی نقــش  اســتفاده و فرموالســیون، در ای

ــد.  دارن
ــد  ــر می توانیــد تصمیــم بگیری ــدن راهنمــای زی ــا خوان ب

کــه کــدام نــوع بــرای شــما مناســب اســت. 
 ضدتعریق استیک یا ضدتعریق اسپری؟

ضدتعریق هــا بیشــتر از هــر جــای دیگــر، بــرای زیربغــل  
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. ایــن محصــوالت حــاوی 
کلریــد آلومینیــوم هســتند که الیــه محافظتــی خاصی را 
روی پوســت بــرای مقابلــه بــا رطوبــت ایجــاد می کنــد. 
بعضــی از متخصصــان، انتخــاب ضدتعریق هایــی )چــه 
در قالــب اســپری و چــه در قالــب اســتیک یــا رولــی( 
ــه حــاوی 10 درصــد  ــد ک ــردان پیشــنهاد می کنن ــه م را ب
ــاد داشــته  ــه ی ــا بیشــتر باشــند. ب ــوم ی ــد آلومینی کلری
ــد و در  ــری دارن ــرد راحت ت ــپری ها کارب ــه اس ــید ک باش
شــرایط مختلــف می تــوان ســریعا از آن هــا اســتفاده کرد.

ــا  ــردن ی ــن ورزش ک ــد درحی ــما می توانی ــن، ش در ضم
پرداختــن بــه فعالیت هــای روزانــه، از اســپری ضدتعریق 

بــرای کنتــرل رطوبــت در ســطح پاهــا اســتفاده کنیــد. 
 مشکالت ناشی از بوی بد بدن 

ــق را  ــه تعری ــت ک ــرار اس ــه اول ق ــا در درج ضدتعریق ه
کنتــرل کننــد، نــه چیــز دیگــر. پــس اگر بعــد از اســتفاده 
از ضدتعریق هــای اســپری یــا اســتیک، بــا بــوی بــد بدن 
ــاوی  ــت ح ــوالت دئودوران ــا محص ــدید، حتم ــه ش مواج
ــوالت  ــن محص ــد. ای ــه کنی ــق را تهی ــات ضدتعری ترکیب
حــاوی الــکل هســتند کــه بــا باکتری هــای بــو زا در زمــان 
تعریــق مقابلــه می کنــد. انتخــاب بیــن نــوع اســتیک یــا 
اســپری بــه ایــن نکتــه مهــم بســتگی دارد کــه بــوی بــد 

دقیقــا از کــدام ناحیــه بــدن استشــمام می شــود. 
 محصوالت طبیعی در مقابل

 محصوالت شیمیایی 
ــاب  ــا،  انتخ ــورد ضدتعریق ه ــر در م ــم دیگ ــوع مه موض
بیــن انــواع طبیعــی یــا انــواع شــیمیایی اســت. قبــل از 
ــان،  ــه متخصص ــه به گفت ــد ک ــد بدانی ــری بای تصمیم گی
ضدتعریق هــای طبیعــی حــاوی کلریــد آلومینیــوم 
نیســتند. از آنجایــی کــه کلریــد آلومینیــوم به عنــوان یکی 
از ترکیبــات کلیــدی بــرای جلوگیــری از تعریــق شــناخته 
ــود  ــی در نب ــای طبیع ــی ضدتعریق ه ــود، اثربخش می ش

ایــن ترکیــب مهــم زیــر ســوال مــی رود.
 مالحظات پایانی 

ــوع  ــد و چــه ن ــق اســتیک را انتخــاب کنی چــه ضدتعری
اســپری را، هیــچ محصولــی نمی توانــد جایگزیــن اصــول 
اولیــه رعایــت بهداشــت شــود. بنابرایــن، هــر روز دوش 
بگیریــد و ضدتعریــق را روی پوســت کامــا خشــک 
اســتعمال کنیــد. رعایــت ایــن نــکات خصوصــا در دوران 
بلــوغ اهمیــت خاصــی دارد، چــون غــدد تعریــق در ایــن 

ــد. دوره فعالیــت شــدیدتری دارن

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و نهم: ايفاى نقش در پيروزى 
تحصيلى فرزند )1(

از امــور بديهــى اســت كــه والديــن در ترغيــب و 
تشــويق فرزنــدان خــود نســبت بــه فــرا گيــرى علوم، 
فنــون و دروس، نقــش تعييــن كننــده و ارزنــده اى 
دارنــد. اگــر والديــن در ايفــاى نقــش خود بــا آگاهى 
و برنامــه حســاب شــده عمــل کننــد، موفقيــت 
فرزندشــان در تحصيــل قطعــى خواهــد بــود. بــراى 
ــده  ــت و ارزن ــد نقــش مثب ــادر بتوان ــدر و م ــه پ اينك
ــد،  ــا کن ــد ايف ــى فرزن ــروزى تحصيل ــود را در پي خ

ــد: باي
1 - بــه فرزنــد خــود چنيــن وانمــود كنــد كــه مدرســه 
ــدارس  ــن م ــه او از بهتري ــت دارد و مدرس او را دوس
محــل اســت و بديــن وســيله ديــد و نگاهــى مثبــت 
ــا  ــز ب ــا او ني ــد ت ــد ترســيم کن ــراى فرزن از مدرســه ب

عاقــه بــه مدرســه اش بينديشــد.
2 - ارائــه برداشــت مثبــت از تحصيــل توســط 
ــوب  ــق و خ ــه، تحقي ــه مطالع ــد را ب ــن، فرزن والدي
و  ترغيــب مــى كنــد  و  درس خوانــدن تشــويق 
ــراى او خواهــد  ــى دوســت داشــتنى ب مدرســه محل
ــل  ــان خاطــرات شــيرين دوران تحصي ــذا بي شــد؛ ل
و بيــان نتايــج مثبــت و ارزشــمندى كــه از تحصيــل 
بــه دســت آمــده و بيــان عــزت و احتــرام و اكرامــى 
كــه از كســب علــم و دانــش نصيــب والدیــن شــده، 
بســيار خــوب و عالــى مــى توانــد فرزنــد را بــه درس 
و مطالعــه و مدرســه و معلــم خوشــبين كنــد و ايــن 
نقــش بســيار مهمــى در پيشــرفت تحصيلــى او 

ــت. ــد داش خواه
3 - ايجــاد احســاس پشــتيبانى در تحصيــل بــراى 
بچــه هــا مهــم اســت، اگــر والديــن در ارائــه كمــك 
ــد، او را تقويــت  ــد در يادگيــرى دريــغ نورزن ــه فرزن ب
روحــى کــرده انــد. بايــد فرزنــد را تشــويق كــرد تــا بــه 
محــض برخــورد بــا مشــكل درســى، از پــدر و مــادر 
ســوال کنــد؛ پاســخگويى گــرم بــه ســواالت و ايجــاد 
زمينــه بــراى بيــان مشــكات درســى و كمــك بــه او 
ــورى  ــردن، از ام ــى ک ــكل و راهنماي ــل مش ــراى ح ب
ــل بســيار  ــودك در تحصي ــت ك ــه در موفقي اســت ك

مؤثــر اســت.
۴ - والديــن بايــد ســاعات و اوقاتــى را بــه مطالعــه 
ــان  ــا بچــه متوجــه شــود كــه آن اختصــاص دهنــد ت
نيــز خــود را بــى نيــاز از مطالعــه نمــى داننــد و 
ــل  ــه و تحصي ــث تشــويق او در مطالع ــر باع ــن ام اي

مى شــود.
5 - شــركت دادن فرزنــد در گفــت وگوها و مباحثات 
خانوادگــى مــى توانــد او را بــراى فكــر كــردن آمــاده 
ــزه ــاد انگي ــرى او ايج ــر و يادگي ــراى تفك ــد و ب  كن

 كند.
از کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت
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ــن  ــت. ای ــی اس ــاس عاطف ــک احس ــادت ی حس
اختــال نوعــی واکنــش عاطفــی در برابــر از دســت 
دادن  احتمالــی یــا تصــور از دســت دادن محبــت 

اســت.
فرزنــدان در یــک خانــواده وقتــی کــودک دیگــری 
بــه دنیــا مــی آیــد بــا آن بــه رقابــت مــی پردازنــد تا 
عشــق و عاقــه انحصــاری پــدرو مــادر را از دســت 

ندهند. 
بچــه هــا در اثــر اینکــه بیشــتر یــا کمتــر مــورد توجه 
والدیــن خویــش قــرار مــی گیرنــد، در خانه نســبت 
بــه همدیگــر حســادت می ورزنــد. وقتــی بچــه ای 
متولــد مــی شــود، خواهــران یا بــرادران بــزرگ تر او 
بــه ایــن دلیــل کــه محبــت مــادر متوجــه نــوزاد می 
 شــود، ناراحت می شــوند و نســبت به او حســادت 

می ورزند.

ــی  ــد روان شناس ــناس ارش ــوی، کارش ــادره عل ن
کــودک، در گفــت و گــو بــا خبرنــگار مــا گفــت: اگر 
والدیــن بــا حســــادت کــــودک برخورد درســتى 
ــد  ــدا خواه ــه پی ــودک ادام ــادت ک ــد، حس نکنن
کــرد و بــدون تردیــد از لحــاظ عاطفــى و روانــى، 

مشــــکاتى را بــــراى او ایجــاد خواهــــد کرد.
ایــن کارشــناس ارشــد روان شناســی کــودک 
ــارج از  ــودک، خــ ــادت ک ــر حســ ــه داد: اگ ادام
ــام دوران  ــت در تم ــن اســ ــود، ممک ــرل ش کنت
کودکــى، نوجوانــى، بزرگســالى و حتــى تــــا پایان 
عمــر او نیــــز ادامــه پیدا کنــد؛ از ایــــن رو والدین 
بایــد بــا بــــه کارگیــرى روش هــاى مختلــف، از 
ــد. ــگیرى کنن ــودکان پیش ــادت در ک ــاد حس ایج

وی افــزود: والدیــن آگاه کســــانى هســــتند کــه 
نســــبت بــه فرزنــدان خــود، رفتــــارى محبــت 
آمیــز و عادالنــــه دارنــد و هیــچ تبعیضــى میــان 

ــوند. ــل نمى شــ ــان قائ آن

بــه گفتــه وی والدیــن نبایــد بــا همــه  فرزندان 
خــود بــه یــک روش ثابــت و یکســــان 
ــا و  ــات، نیازه ــه خصوصی ــد؛ چراک ــار کنن رفت
ــا هــم فــــرق دارد.  خواســــته هاى کــودکان ب
ــا  ــد ب ــن بای ــار والدی ــر رفت ــن خاط ــه همی ب
کــودکان براســاس ویژگــى هــا، توانایــى هــا و 

ــد.  ــان باش ــات آن احتیاج
ــن  ــح داد: والدی ــه توضی ــن زمین ــوی در ای عل
ــد  ــود، مانن ــدان خ ــک از فرزن ــر ی ــا ه ــد ب بای
فــردى مســتقل رفتــار کننــد و بــه شــخصیت 
آنــان توجــه کافــى داشــــته باشــند، کارهــای 
ــد و  ــرار دهن ــویق ق ــان را مــورد تشــ خــوب آن
ــاح  ــان را اص ــد و ناپسندش ــادات ب ــار و ع رفت
کننــد و در صــورت لــزوم، وظایفــى را بــه 

ــد.  ــول کنن ــود مح ــودکان خ ک
ایــن روان شــناس کــودک بــا اشــاره بــه 
ــا کــودک  ــزرگ ترهــا در برخــورد ب رفتارهــای ب
حســود تصریــح کــرد: مهم تریــن چیــزی کــه 
در تمــام رفتارهــای کــودک بایــد مــورد توجــه 
ــاری  ــه الگــوی رفت ــن اســت ک ــرد، ای ــرار گی ق
کــودکان، بزرگ ترهــا هســتند؛ بنابرایــن هنــگام 
بــه دنیــا آمــدن یــک نــوزاد جدیــد در خانــواده، 
حســادت کــودکان نســبت بــه عضــو تــازه وارد 
خانــواده افزایــش می یابــد کــه ایــن حســادت 

می  توانــد ریشــه در رفتــار والدیــن داشــته 
باشــد.

ــز  ــه چی ــودکان هم ــرد: ک ــان ک وی خاطرنش
ــان  ــا آن ــد ب ــد، بای ــی درک می  کنن ــه خوب را ب
یــک  و در  رفتــار کــرد  بزرگ ترهــا  ماننــد 
ــه  ــت ک ــودک گف ــه ک ــوی دوســتانه ب گفت وگ
ــاص  ــرایط خ ــل ش ــه دلی ــازه وارد ب ــو ت عض

ــتری دارد. ــه بیش ــه توج ــاز ب ــود نی خ
علــوی در رابطــه بــا آثــار بــد حســادت در آینده 
فرزنــدان مــا گفــت: حســادت عــاوه بــر ایجاد 
عصبانیــت، تنفــر و احســاس خودکم بینــی در 
بچه هــا، باعــث می شــود در ســنین باالتــر 

ــا محیــط و افــراد  شــخص تمــاس خــود را ب
اجتمــاع از دســت بدهــد و تنهــا بمانــد.

وی بــا بیــان اینکــه حســادت غالبــًا بــا تــرس 
درونــی و خشــم همــراه اســت، افــزود: کــودک 
حســود گمــان می کنــد مظلــوم واقــع شــده و 
کســی از او حمایــت نمی کنــد؛ پــس او در صدد 
انتقــام اســت و حســادت مــی ورزد. حســادت 
ــه  ــری در خان ــد دیگ ــه فرزن ــی ک ــرای کودک ب
ــب ادراری،  ــورت ش ــه ص ــود ب ــد می ش متول
خشــم، اضطــراب، افســردگی و بازگشــت بــه 

ــود. ــر می ش ــی ظاه ــای دوران کودک رفتاره
ایــن روان شــناس کــودک خاطرنشــان کــرد: 
فــرو نشــاندن حســادت کــودک بــا اســتفاده 
 از فشــار، اجبــار یــا تنبیــه امــکان پذیــر 

نیست. 
آگاهــی دادن یکــی از راه هــای درمان حســادت 
در کــودکان اســت، بــه کــودک گفتــه شــود کــه 
ــودک  ــه ک ــر ب ــم و اگ ــت داری ــو را دوس ــا ت م
ــر  ــه خاط ــود، ب ــی ش ــه م ــتر توج ــر بیش دیگ

ــی اوســت. کوچکــی و ناتوان
ــن  ــی در عی ــت یعن ــت عدال ــزود: رعای وی اف
توجــه و محبــت بــه کــودک کوچــک تــر، 
ــودکان  ــه ک ــود را متوج ــت خ ــی از محب بخش
ــد. ــز کنی ــا پرهی ــد و از مقایســه آنه دیگــر کنی

محســن بهمنــی کشــکولی در آســتانه برگــزاری بیســت و 
هفتمیــن کنگــره ســالیانه چشــم پزشــکی ایــران، اظهارداشــت: 
ــه  ــوط ب ــک ســمپوزیوم و ســه کارگاه مرب ــره امســال، ی در کنگ
جراحــی هــای زیبایــی صــورت، مجــاری اشــکی و تومورهــای 
پلــک خواهیــم داشــت کــه بــا حضــور مهمانــان خارجــی برگــزار 

مــی شــود.
مســئول گــروه هــای تخصصــی جراحــی پاســتیک و ترمیمــی 
ــکا،  ــان از آمری ــج مهم ــور پن ــال، از حض ــره امس ــم در کنگ چش
ــن  ــر داد و گفــت: ای ــن آســیا و اقیانوســیه خب ــد و همچنی هلن
افــراد، ســخنرانی هــای مهمــی در زمینــه جراحــی پاســتیک و 

ترمیمــی چشــم خواهنــد داشــت.
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران در ادامــه بــه جراحی های 
زیبایــی و ترمیمــی صــورت و عوارضــی کــه مــی توانــد بــر روی 

ــزود: هــر  چشــم و اطــراف آن داشــته باشــد، اشــاره کــرد و اف
گونــه عمــل جراحــی و غیــر جراحــی در نواحــی میانــی و فوقانی 
صــورت، می توانــد بــر روی چشــم و ارگان هــای چشــم دخالــت 

داشــته باشــد.
بهمنــی کشــکولی بــر ضــرورت پیشــگیری از عــوارض چشــمی 
ایــن قبیــل جراحــی هــای زیبایــی صــورت تاکیــد کــرد و گفــت: 
جراحــی هــای زیبایــی در ناحیــه پلــک هــا، ابروهــا و گونــه هــا و 

پیشــانی، مــی توانــد بینایــی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد.
ــم  ــی چش ــتیک و ترمیم ــان پاس ــن جراح ــی انجم ــر علم دبی
ایــران اظهارداشــت: مــا نمــی گوییــم چــه کســی بایــد در کجــای 
صــورت جراحــی کنــد، امــا اگــر قــرار اســت جراحــی یــا تزریــق 
از پیشــانی تــا گونــه صــورت بگیــرد، قبــل از آن بهتــر اســت بــا 

معاینــه چشــم پزشــکی همــراه باشــد.

و  نروفیزیولــوژی  تخصــص  فــوق  احمــدی  یــار  علیرضــا 
متخصــص بیماری هــای مغــز و اعصــاب بیــان کــرد: درون مغــز 
هــر انســانی میلیــون هــا رشــته عصبــی فعالــی وجــود دارنــد که 
تمــام واکنــش هــای حســی بــدن را بــه ســرعت نــور یــا فراتــر 
از آن وارد هســته هــای مرکــزی مغــز می کننــد و میــان همیــن 
رشــته های عصبــی نوعــی پیامبران شــیمیایی یا نروترنســمیترها 
هســتند کــه از آنهــا پیام هــای شــادی را بــه شــکل هورمون هایــی 
در مغــز ترشــح مــی کننــد و در ایــن میان ســروتونین یــا هورمون 
شــادی یکــی از حیاتــی تریــن هورمون هــای مغــزی اســت کــه 

در ســامت مغــز تاثیــر بســزایی دارد.
ــژه در  ــه وی ــون ســروتونین ب ــه ترشــح هورم ــان اینک ــا بی وی ب
افــراد افســرده و غمگیــن بســیار حیاتی بــوده، ادامــه داد: ورزش 
یکــی از بهتریــن محرک هــای تولیــد ســروتونین در مغــز اســت؛ 

بــه گونــه ای کــه مــی تــوان آن را بــه عنــوان نســخه ای کاربــردی 
و بــی هزینــه بــرای افــراد دچــار افســردگی و بــه ویــژه مبتایــان 
بــه ســردردهای عصبــی تجویــز کــرد. روزی نیــم ســاعت ورزش 
گروهــی در جمــع دوســتانه، نســبت بــه هــزاران قــرص و داروی 
ضــد افســردگی و شــادی آور و حتــی مســکن هــا، اثــر بخشــی 

چشــمگیرتری اســت.
ــرای ایجــاد  ــی ب ــچ هورمــون ذات ــادآور شــد: هی ــار احمــدی ی ی
افســردگی در مغــز هیــچ فــردی بــه طــور طبیعــی وجــود نــدارد و 
در واقــع حــس غمگینــی بــر اثــر کاهــش ترشــح هورمون هــای 
مــی  شــکل  مغــز  عصبــی  باریکه هــای  درمیــان  شــادی 
ــی  ــع دوســتانه و حت ــا جم ــردن ب ــن ورزش ک ــر ای ــرد و بناب گی
شــوخی و خنــده بهتریــن نســخه طبیعــی بــرای درمــان انــواع 

ــت. سردردهاس

،،
عاطفــی  احســاس  یــک  حســادت 
اســت. ایــن اختــال نوعــی واکنــش 
دادن   دســت  از  برابــر  در  عاطفــی 
احتمالــی یــا تصــور از دســت دادن 

اســت. محبــت 

استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد:

عوارض هولناک بوتاكس دور چشم را جدى بگيريد 
یاراحمدی مطرح کرد:

بهترین مُسکن طبیعی برای مقابله با سردردهای عصبی 

یک کارشناس ارشد روان شناسی کودک مطرح کرد:

حسادت یک احساس عاطفی است
کودکان همه چیز را به خوبی درک می  کنند
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 کاهش ۳۰ درصدی چاپ قرآن

 به خط عثمان طه
معــاون نظــارت بــر چــاپ و نشــر قــرآن بــا اشــاره بــه 
ــتاد  ــط اس ــه خ ــرآن ب ــاپ ق ــدی چ ــش ۳۰ درص کاه
عثمــان طــه گفــت: امســال در مجلــس، ترویــج قــرآن 
ــزی  ــوم نیری ــژه مرح ــه وی ــی ب ــر ایران ــط مفاخ ــه خ ب

مصــوب شــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از تســنیم، احمــد 
زرنــگار معــاون نظــارت بــر چــاپ و نشــر قرآن ســازمان 
ــای  ــام مجوزه ــون تم ــه اکن ــان اینک ــا بی ــرآن ب دارالق
ــرآن اخــذ شــود،  ــد از ســازمان دارالق ــرآن بای چــاپ ق
ــرآن،  ــاپ ق ــش از چ ــد پی ــران بای ــرد: ناش ــار ک اظه
ــر چــاپ  ــارت ب ــت نظ ــه معاون ــرآن را ب نســخه ای از ق
ــد و پــس از بررســی غلــط هــای  ســازمان ارســال کنن
احتمالــی و تصحیــح آن، مجــوز چــاپ اعطــا می شــود.

معــاون نظــارت بــر چــاپ و نشــر قــرآن ســازمان 
ــع و  ــز طب ــای مرک ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــرآن ب دارالق
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــع و نش ــز طب ــت: مرک ــر گف نش
ایــران بــه دســتور رهبــر معظــم انقــاب تشــکیل شــد. 
ــراب در مصاحــف  ــز کاهــش اِع یکــی از اهــداف آن نی
بــود کــه البتــه معتقدیــم کاهــش عامــت بایــد طــوری 
باشــد کــه افــراد راحــت بتواننــد قــرآن را بخواننــد؛ بــر 
ــرای همــه  ــوع کتابــت ب همیــن اســاس شــاید ایــن ن

ــدن نباشــد. ــل خوان مــردم قاب
وی ســازمان دارالقــرآن را مرکــز رســمی اعطــای مجــوز 
ــای  ــزود: اعط ــمرد و اف ــرآن برش ــر ق ــاپ و نش ــه چ ب
مجــوز در دارالقــرآن و مرکــز طبــع و نشــر، مــوازی 
ــرای  ــمی ب ــز رس ــه مرک ــرا ک ــت؛ چ ــادی نیس کاری زی
اعطــای مجــوز مــا هســتیم و مرکــز طبــع و نشــر تنهــا 
بــه قرآن هایــی کــه خــود چــاپ می کنــد، مجــوز 
می دهــد. زرنــگار در ادامــه بــه ترویــج چــاپ قــرآن بــا 
خــط اســاتید ایرانــی اشــاره کــرد و گفــت: 8 شــهریور 
96 جلســاتی در مجلــس بــود کــه نماینــده نیریــز مــاده 
واحــده ای بــه مجلــس ارســال کردنــد کــه خــط اســتاد 
ــرآن  ــت ق ــد کتاب ــرر ش ــه مق ــد ک ــج یاب ــزی تروی نیری
بــه رســم الخــط مفاخــر ایرانــی بــه ویــژه خــط اســتاد 
نیریــزی کــه بــه فرمــوده رهبــری در قله اســت، توســعه 

یابــد.
معــاون نظــارت بــر چــاپ و نشــر قــرآن بــا بیــان اینکــه 
مرحــوم نیریــزی بیــش از 1۰۰ بــار قــرآن را کتابــت کــرده 
کــه برخــی از آنهــا در اختیارمــان اســت، تصریــح کــرد: 
محدودیتــی کــه در رســم قیاســی خــط اســتاد نیریــزی 
وجــود دارد، جلــوی پیشــرفت چــاپ ایــن خــط را 
ــاتید  ــیاری از اس ــون بس ــم اکن ــا ه ــت ام ــه اس گرفت
خوشــنویس کشــورمان هــم قــرآن را کتابــت کردنــد کــه 
قابــل تقدیــر اســت؛ بــا ایــن حــال مــا همچنــان دنبــال 
نشســت هایی بــا مســئوالن هســتیم تــا قرآن هــای بــا 
خطــوط خوشنویســان ایرانــی بــه ویــژه اســتاد نیریــزی 
را ترویــج دهیــم. وی در ادامــه بــه کاهــش ۳۰ درصــدی 
چــاپ قــرآن بــه خــط عثمــان طــه اشــاره کــرد و افــزود: 
ــاپ  ــه، چ ــورت گرفت ــای ص ــا تاش ه ــون ب ــم اکن ه
قــرآن بــه خــط اســاتید ایرانــی ترویــج یافتــه و ناشــران 

هــم از چــاپ ایــن خطــوط اســتقبال می کننــد.

گردشگری

مردم هنوز با اقامتگاه های 
بوم گردی ناآشنایند

یــک راهنمــای تورهــای گردشــگری گفــت: اگــر طــی یــک 
نظرســنجی از همشــهریان خــود دربــاره اقامتگاه هــای 
ــی  ــد، حت ــات بگیری ــوی اطاع ــان رض ــردی در خراس بوم گ
اســم ایــن اقامتگاه هــا را نیــز تاکنــون نشــنیده انــد و علــت 

ــردد. ــب برمی گ ــانی نامناس ــه اطاع رس ــر ب ــن ام ای
پوریــا کریمیــان اقبــال در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کــرد: 
اقامتگاه هــای بوم گــردی یــک پدیــده جدیــد در کشــورمان 
ــه  ــک و حوم ــتاهای کوچ ــه در روس ــی رود ک ــمار م ــه ش ب
ــاخت های  ــا زیرس ــد، ام ــده ان ــاد ش ــزرگ ایج ــهرهای ب ش
ایــن اقامتگاه هــا ســالیان خیلــی دور در کشــورهای دیگــر 
ایجــاد شــد.این راهنمــای تورهــای گردشــگری خاطرنشــان 
کــرد: اقامــت در مراکــز بوم گــردی، حســی را بــه توریســت 
ــی  ــل اســت؛ گوی ــاوت از اســکان در هت ــه متف ــد ک می دهن
ــن  ــان در ای ــند و میزب ــه باش ــی رفت ــه مهمان ــگران ب گردش
ــد مهمــان خویــش از مســافران پذیرایــی  اقامتگاه هــا مانن
می کنــد. وی گفــت: برخــی از ایــن اقامتگاه هــا را می تــوان 
ــم  ــور می کن ــه تص ــه البت ــرد ک ــایت رزرو ک ــق وب س از طری
ــی  ــه ارتباط ــه حلق ــرد ک ــاره ک ــد اش ــتند. بای ــتثنا هس اس
ــا  ــن اقامتگاه ه ــان و ای ــن تورگردان ــتان بی ــی در اس مدون
وجــود نــدارد، در حالــی کــه اســتان های فــارس و اصفهــان 

در ایــن زمینــه از مــا جلوتــر هســتند.
کریمیــان اقبــال بــا بیــان اینکــه بخــش دولتــی در زمینــه 
ــزود:  ــد، اف ــی نمی کن ــا حمایت ــن اقامتگاه ه ــات از ای تبلیغ
ــن  ــب ای ــد، اغل ــفر می کنن ــران س ــه ای ــه ب ــافرانی ک مس
اقامتگاه هــا را نمی شناســند، مگــر اینکــه مهمانــی کــه قبــًا 
بــه ایــن اقامتگاه هــا رفتــه بــرای افــراد دیگــر تعریــف کــرده 
باشــد و بــه اصطــاح تبلیــغ دهــان بــه دهــان صــورت گرفته 

باشــد.
ــوان  ــه عن ــت: ب ــت گف ــای دول ــوص حمایت ه وی در خص
ــا  ــوید، ب ــوک می ش ــرودگاه بانک ــه وارد ف ــی ک ــال وقت مث
تعــداد نامحــدود نقشــه های رنگارنــگ رایــگان، متفــاوت و 
پــر از عکــس مواجــه می شــوید کــه جاذبه هــای شــهرها و 
ــای شــهرهای بســیار  ــی جاذبه ه ــردی و حت مناطــق بوم گ
دور را می توانیــد در آن هــا مشــاهده کنیــد و ایــن نوعــی از 

حمایــت دولتــی اســت.
ایــن راهنمــای تورهــای گردشــگری ادامــه داد: گردشــگران 
داخلــی نیــز بــا کمبــود اطاعــات مواجــه هســتند و 
اگــر نظرســنجی از همشــهری های خــود دربــاره ایــن 
ــد، حتــی اســم ایــن اقامتگاه هــا را نیــز  اقامتگاه هــا بگیری
تاکنــون نشــنیده انــد و علــت آن به اطاع رســانی نامناســب 

ــردد. ــه برمی گ ــن رابط در ای
وی بــا بیــان اینکــه میــزان اقامــت مســافر در مشــهد از پنج 
ــزود:  ــه اســت، اف ــه حــدود دو شــب کاهــش یافت شــب ب
ــر قــرار  ایــن مســئله اشــغال مراکــز اقامتــی را تحــت تأثی
داده و بــه عــدم رونــق برخــی از مراکــز گردشــگری منجــر 

شــده اســت.

فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا 
ــطح  ــداد و س ــال تع ــه امس ــان اینک ــا بی ب
ــت،  ــته اس ــش داش ــور کاه ــق در کش حری
افــرادی کــه  از  نفــر  حــدود ۴۰  گفــت:  
به طــور عمــدی یــا ســهوی اقــدام بــه ایجــاد 
حریــق در مراتــع و جنــگل هــا کــرده بودنــد، 
دســتگیر شــده و تحــت پیگــرد قضایــی قرار 

گرفته انــد.
ســرهنگ قاســم ســبزعلی در گفت وگــو 
ــاره تعــداد  ــا درب ــگاران پوی ــا باشــگاه خبرن ب
حریــق در جنــگل هــا و مراتــع کشــور طــی 
ــال  ــرد: امس ــار ک ــته اظه ــای گذش ــاه ه م
نســبت بــه ســال گذشــته وضعیــت بهتــری 
و  تعــداد  چــرا کــه  بوده ایــم؛  شــاهد  را 
داشــته  هــا، کاهــش  حریــق   وســعت 

است.
وی ادامــه داد: امســال تعــداد حریــق در 
مراتــع و جنــگل ها نســبت به ســال گذشــته 
حــدود 2۰ درصــد کاهــش داشــته کــه ایــن 
رونــد نزولــی در ســطح آتش ســوزی هــا نیز 

ــود. ــاهده می ش مش
فرمانــده یــگان حفاظــت ســازمان جنگل هــا 
ــش از 16  ــته بی ــال گذش ــرد: س ــح ک تصری
ــع و جنگل هــای کشــور  ــار از مرات هــزار هکت
طعمــه حریــق شــد کــه ایــن میــزان امســال 

بــه 6 هــزار و 7۰۰ هکتــار رســید.

وجــود  بــا  امســال  ســبزعلی،  به گفتــه 
اینکــه میــزان حریــق هــا در تعــداد و ســطح 
ــه ســال گذشــته کاهــش داشــت  نســبت ب
ــگل هــا  ــا عمــق آتش ســوزی هــا در جن ام
ــور بیشــتر از ســال قبــل  و نقــاط صعب العب

بــود.

به ترتیــب  گذشــته  ســال  داد:  ادامــه  وی 
و گلســتان  همــدان  اصفهــان،  اســتان های 
بیشــترین تعــداد آتش ســوزی را داشــتند کــه 
امســال بیشــترین تعــداد آتش ســوزی در 
مراتــع و جنــگل هــا بــه اســتان هــای گلســتان، 
فــارس و خوزســتان اختصــاص یافــت؛ اســتان 
خوزســتان بــا توجــه بــه تعــداد و ســطح حریــق 

ــا، شــرایط مناســبی نداشــت. ه

ــا  ــگان حفاظــت ســازمان جنگل ه ــده ی فرمان
ــا  ــطح حریق ه ــر س ــرد: از نظ ــان ک خاطرنش
ــارس،  ــای ف ــتان ه ــته اس ــال گذش ــز س نی
خوزســتان و اردبیــل در جایــگاه هــای باالیــی 
قــرار داشــتند کــه امســال این مســئله بیشــتر 
در اســتان هــای خوزســتان، کرمــان و فــارس 

ــد. ــود آم به وج
عمــق  امســال  داد:  توضیــح  ســبزعلی 
حریق هــا در جنگل هــای کشــور بیشــتر از 
ســال قبــل بــود و بــا وجــود برخــی تذکــرات 
بــاز هــم آتش ســوزی در نقــاط جنگلــی و 

پیوســت. به وقــوع  صعب العبــور 
ــای آن  ــق و اطف ــوع حری ــه داد: وق وی ادام
در جنگل هــا به مراتــب ســخت تر از مراتــع 
اســت؛ چراکــه نقــاط صعب العبــور و وزش 
هــر  می توانــد  جنگل هــا  در  شــدید  بــاد 
 لحظــه بــه شــعله ور شــدن آتــش کمــک 

کند.
ــا  ــگان حفاظــت ســازمان جنگل ه ــده ی فرمان
تصریــح کــرد: امســال حــدود 2۰ درصــد 
تعــداد آتش ســوزی ها و حــدود 6۰ درصــد 
ســطح آنهــا نســبت مــدت مشــابه ســال قبــل 

کاهــش داشــت.
ــگاه  ــم هیچ ــرد: امیدواری ــار ک ــبزعلی اظه س
آتش ســوزی در مراتــع و جنــگل هــا به وقــوع 
نپیونــدد؛ چراکــه ایــن حریق هــا می توانــد 

خســارات جبران ناپذیــری را بــه گونه هــای 
ــد. ــاب گیاهــی کشــور وارد کن نای

وی بــا بیــان اینکــه امســال در برخــی نقاط 
ــاد  ــهوًا در ایج ــا س ــدًا ی ــراد عم ــی اف بعض
حریــق جنگل هــا و مراتــع نقــش داشــتند، 
گفــت: بابــت ایــن مســئله نزدیــک بــه ۴۰ 
نفــر دســتگیر و بــه مقــام قضایــی معرفــی 
ــرم  ــام و ج ــب اته ــر ترتی ــه بناب ــده اند ک ش
انجام شــده یــا عمــدی و غیرعمــدی بــودن 

ــه می شــود. آن، مجــازات در نظــر گرفت
ســازمان  حفاظــت  یــگان  فرمانــده 
از  برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  جنگل هــا 
ایــن پیگردهــای قضایــی و دســتگیری 
ــام و  ــتان، ای ــای خوزس ــتان ه ــا در اس ه
ــح  ــت، تصری ــه اس ــام گرفت ــاه انج کرمانش
ــا محــرز  ــن قضای کــرد: اگــر عمــدی در ای
بــه  متهــم  فــرد  قانــون  طبــق  شــود، 

مجــازات و پرداخــت جریمــه محکــوم 
می شــود؛ در صــورت غیرعمــدی بــودن 
ــرد  ــا ف ــون ب ــق قان ــز طب ــق نی ــاد حری ایج

می شــود. برخــورد  خاطــی 
ــور  ــی به ط ــر کس ــرد: اگ ــد ک ــبزعلی تأکی س
بــروز  بــه  اقــدام  غیرعمــدی  و  عمــدی 
آتش ســوزی و حریــق در مراتــع و جنگل هــای 
کشــور کنــد، بنابــر قانون مجــازات خواهد شــد 
ــرای ایــن عمــل خســارت در نظــر گرفتــه  و ب

ــد شــد. خواه
وی همچنیــن عملکــرد مردم بــرای جلوگیری 
از بــروز حریــق در جنگل هــا و مراتع را مناســب 
دانســت و تأکیــد کــرد: خوشــبختانه امســال 
فرهنگ ســازی مناســبی بــرای جلوگیــری از 
آتش ســوزی در مراتــع و جنگل هــا انجــام 
 گرفــت امــا بایــد ایــن مهــم روزبــه روز بیشــتر 

شود.

دستگیری ۴۰ نفر به دلیل آتش سوزی عمدی و غیرعمدی در جنگل ها و مراتع کشور

آتش افروزان در چنگال قانون

آیــت هللا ســبحانی گفــت: بایــد نیــروی انتظامــی در چارچــوب 
ــه در  ــزی ک ــد، چی ــارزه کن ــی مب ــل بدحجاب ــا معض ــون ب قان
ســال های اخیــر شــاهد موفقیــت چشــمگیری دربــاره آن 

ــم. نبودی
بــا  دیــدار  در  مهــر(   16( یکشــنبه  روز  آیــت هللا ســبحانی 
ــام ســوگواری  ــا تســلیت ای ــا، ب ــده ناج ســردار اشــتری، فرمان
ــت:  ــی گف ــروی انتظام ــه نی ــک هفت ــهدا )ع( و تبری سیدالش
ــی و  ــت دین ــم، امنی ــد کری ــزرگ خداون ــای ب ــی از نعمت ه یک
ــل  ــور قاب ــت در کش ــن دو نعم ــروز ای ــه ام ــت ک ــی اس اجتماع
ــر  ــه پ ــن منطق ــروز در بی ــراِن ام ــت و ای ــس اس ــه و لم تجرب

ــت. ــل اس ــت کام ــه در امنی ــوب خاورمیان آش
ــه آیــه ای از قــرآن کریــم تاکیــد کــرد: امنیــت،  ــا اشــاره ب وی ب
نعمــت بزرگــی اســت کــه تمــام کارهــای دیگــر در ســایه اش، 
جامــه عمــل بــه خــود می پوشــد؛ از همیــن رو نیــز امــام 

خمینــی )ره( کار نیــروی انتظامــی را عبــادت می دانســت.
ــی از  ــه مســئله حجــاب یک ــان اینک ــا بی ــن اســتاد حــوزه ب ای
ــروی  ــد نی ــرد: بای ــد ک ــت، تاکی ــه اس ــم جامع ــات مه معض
انتظامــی در چارچــوب قانــون بــا معضــل بدحجابی مبــارزه کند، 
چیــزی کــه در ســال های اخیــر شــاهد موفقیــت چشــمگیری 
ــانه ها در  ــت رس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــاره آن نبودی درب
ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب تاکیــد کــرد: در ترویــج 
فرهنــگ حجــاب و عفــاف بایــد رســانه ها نیــز همــراه و همــگام 
ــا پلیــس باشــند و طبــق آخریــن آمــار، 8۵ درصــد مــردم از  ب
فعالیت هــای امنیــت اخاقــی پلیــس رضایــت دارنــد و مابقــی 

هــم بایــد توجیــه شــوند.
ــود  ــار خ ــی از آث ــدار، یک ــن دی ــان ای ــبحانی در پای ــت هللا س آی
دربــاره عقایــد وهابیــت را بــه ســردار اشــتری تقدیــم کــرد و آنهــا 

را بــه مطالعــه آن توصیــه کــرد.

ــه مناســبت  ــران گفــت: ب ــراث فرهنگــی ته ــر کل می مدی
ــا  ــودکان کار ب ــی ک ــگاه نقاش ــودک، نمایش ــی ک روز جهان
ــش  ــا برنامه هــای نمای ــراه ب ــی هم ــرش ایران موضــوع ف
ــرش  ــوزه ف ــی در م ــی و کارگاه نقاش ــه خوان ــم، قص فیل

برگــزار می شــود.
در  می خواهیــم  اگــر  خســروآبادی گفــت:  رجبعلــی 
آینــده نســلی مســئول در قبــال حفــظ میــراث فرهنگــی 
ــودکان  ــت ک ــرای تربی ــروز ب ــد از ام ــیم، بای ــته باش داش
نبایــد اجــازه دهیــم توســعه  ســرمایه گذاری کنیــم، 
فزاینــده شهرنشــینی موجــب بیگانگــی نســل های آینــده 

ــود. ــهر ش ــی ش ــت تاریخ ــا و هوی ــا موزه ه ب
مدیــرکل میــراث فرهنگــی تهــران گفــت: اختصــاص 
برنامه هــای اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان تهــران 
بــه کــودکان کار، پیــام همنــوع دوســتی را از موزه هــا 

بــه عنــوان مهــم تریــن مــکان فرهنگــی شــهری مخابــره 
خواهــد کــرد؛ اینکــه تاریــخ تمــدن یــک ملــت بــه تمامــی 
افــراد جامعــه بــه دور ازهرگونــه تعصــب و تبعیــض تعلــق 
ــه  ــع عادالن ــدار، توزی ــگری پای ــه داد: گردش دارد. وی ادام
ثــروت را در جامعــه بــه همــراه خواهــد داشــت و ایــن امــر 
موجــب خواهــد شــد تــا دیگــر شــاهد نباشــیم کودکانــی 
بــرای امــرار معــاش خانــواده خــود در ســال هایی کــه بایــد 
ــه مشــغول باشــند، در محیط هــای  ــه بازی هــای کودکان ب

ســخت و خطرنــاک مشــغول کار باشــند.
خســروآبادی گفــت: کــودکان کار نیــز ماننــد همــه کــودکان 
ــه تفریــح دارنــد کــه در نظــر داریــم  در ایــن دوران نیــاز ب
بــا همراهــی نهادهــای مرتبــط، برنامه هــای گردشــگری و 
تفریــح در طبیعــت را بــرای ایــن کــودکان برنامــه ریــزی 

و اجرایــی کنیــم.

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــا اینک ــر ب نظ
فرعــی   2266 شــماره  پــاک  ســاختمان 
از27/19۰۴ واقــع در بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان 
ــی  ــرا رضائ ــام زه ــه ن ــات ب ــق رای هی ــه طب ک
ــروز ودر  ــین مف ــد حس ــد محم ــی فرزن برزان
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
ــک  ــت. این ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن ب قانون
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 1۵ قانــون 
ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
پــاک مرقــوم در روز یکشــنبه مــورخ 96/8/7 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گرددکــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد. 
ــماره : 22166/م  ــار :96/7/17 ش ــخ انتش تاری
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق ــف رئی ال

ــدری ــان – حی ــرب اصفه غ

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
فرعــی   2269 شــماره  پــاک  ســاختمان 
از27/19۰۴ واقــع در بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان 
کــه طبــق رای هیــات بــه نــام محمــد حســین 
رضائــی برزانــی فرزنــد نعمــت الــه  مفــروز ودر 
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
ــک  ــت. این ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن ب قانون
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 1۵ قانــون 
ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
پــاک مرقــوم در روز یکشــنبه مــورخ 96/8/7 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گرددکــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد. 
ــماره : 2216۵/م  ــار :96/7/17 ش ــخ انتش تاری
ــاک  ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــس منطق ــف رئی ال

ــدری ــان – حی ــرب اصفه غ

ابالغیه 
شــماره اباغنامه :961۰1۰679۵۳۰۰۵9۰ شــماره 
شــماره   96۰998679۵۳۰۰2۵6: پرونــده 
تنظیــم  تاریــخ   96۰2۵8: شــعبه  بایگانــی 
شــونده  ابــاغ  مشــخصات   1۳96/۰6/1۵:
حقیقــی : 1- نــام : کبــری 2- نــام خانوادگــی 
المــکان  :مجهــول  نشــانی   -۳ کریمــی   :
ــاعت  ــنبه س ــور :1۳96/۰8/2۰ ش ــخ حض تاری
17:۰۰ محــل حضــور : اصفهــان – خیابــان 

ســجاد – خیابــان آیــت الــه اربــاب – روبــروی 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل مدرس
 1۳96/۰8/2۰  : حضــور  تاریــخ   ۵7 –پــاک 
ســاعت حضــور : 17:۰۰ در خصــوص دعــوی 
بانــک انصــار بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر 
ــن شــعبه حاضــر  ــوق جهــت رســیدگی در ای ف
ــه :961۰1۰679۵۳۰۰۵91  ــماره اباغنام شوید.ش
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی : 1- نــام : 
ســهیل 2- نــام خانوادگی:نصیــری ۳- نشــانی 

ــکان  ــول الم : مجه
ــی  ــعبه 2۳ حقوق ــف ش ــماره :19288/م ال ش
شــورای حــل اختــاف اصفهــان )مجتمــع 

ــک ( ــماره ی ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰1۳2 خواهــان 
حمیــد رضــا  قجاونــد بــه وکالــت حمیــد 
ســلیمی دادخواســتی مبنــی بــر )نســخه ثانــی 
ــه طرفیــت  پیوســت ( اســترداد الشــه چــک ب
مرتضــی صنایعــی تقدیــم نمــوده اســت. وقــت 
رســیدگی مــورخ 96/8/2۰ ســاعت 1۴ تعییــن 
ــودن  ــه مجهــول المــکان ب ــده ، باتوجــه ب گردی
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در زنــدان 
ــی  ــخه ثان ــه و نس ــعبه ۴۳ مراجع ــزی ش مرک
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد دئــر 
ــاغ  ــیدگی اب ــت رس ــور وق ــدم حض ــورت ع ص
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش
شــود . طــی فیــش بانکــی بــه شــماره 12۰/۰۰۰ 
مبلــغ 18۰772 جهــت نشــر آگهــی واریــز شــده 
خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد بــه هزینــه 
خواهــان وفــق مــاده 7۳آییــن دادرســی مدنــی 
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ی
ــعبه  ــن ش ــه ای ــه را ب ــاپ و نتیج ــار چ االنتش

ــد.  ــام نمایی اع
شــماره :21۵۴۳/م الــف مســئول دفتــر شــعبه 

۴۳ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰12۵ خواهــان 
حمیــد رضــا  قجاونــد بــه وکالــت حمیــده 
ســلیمی دادخواســتی مبنــی بــر )نســخه ثانــی 
ــه طرفیــت  پیوســت ( اســترداد الشــه چــک ب
حســین کرباســی تقدیــم نمــوده اســت. وقــت 
 1۴/۳۰ ســاعت   96/8/2۰ مــورخ  رســیدگی 
تعییــن گردیــده ، باتوجــه بــه مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــدان مرکــزی شــعبه ۴۳ مراجعــه و نســخه  زن
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد دئر 
ــاغ  ــیدگی اب ــت رس ــور وق ــدم حض ــورت ع ص
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش
شــود . طــی فیــش بانکــی بــه شــماره 12۰/۰۰۰ 

مبلــغ 18۰77۳ جهــت نشــر آگهــی واریــز شــده 
خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد بــه هزینــه 
خواهــان وفــق مــاده 7۳آییــن دادرســی مدنــی 
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ی
ــعبه  ــن ش ــه ای ــه را ب ــاپ و نتیج ــار چ االنتش

ــد.  ــام نمایی اع
شــماره :21۵۴1/م الــف مســئول دفتــر شــعبه 

۴۳ شــورای حــل اختــاف اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ش   96۰۵6۴ پرونــده کاســه  خصــوص  در 
6 خواهــان بانــک قــرض الحســنه رســالت 
 ۴2۰۴۴۰ ثبــت  شــماره  بــه  عــام  ســهامی 
ــد  ــی و حــق امضــا ء محم ــت عامل ــه مدیری ب
حســین حســین زاده بــا وکالــت نفیســه عــرب 
زاده و حســین محمدیــان  دادخواســتی مبنــی 
ــدی  ــه محم ــت 1- نجیم ــه طرفی ــه ب بر:مطالب
2- فهیمــه هندیــان پــور  تقدیــم نمــوده اســت 
ــرای روز ............. مورخــه  . وقــت رســیدگی ب
96/8/2۰ ســاعت 8 صبــح تعییــن گردیــده 
ــده  ــودن خوان ــه مجهــول المــکان ب ــا توجــه ب ب
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
ــاک ۵7  ــا – پ ــاختمان صب ــب س ــور – جن پ
ــورای  ــع ش ــتی 816۵7۵6۴۴1 مجتم ــد پس ک
حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 6شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه 
ــد.  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ 
ــی  ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش

شــود.
شــماره: 21۵۵7/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 6 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــک ش ــماره ی ــع ش مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی 

الری فرزند ناصر 
 961۰1۰68۳7۰۰۵6۰۴: اباغنامــه  شــماره 
 96۰99868۳7۰۰۰79۳: پرونــده  شــماره 
تاریــخ   96۰8۵6: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
مهــروش  خواهــان   1۳96/۰7/۰6: تنظیــم 
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــت دادخواس مرحم
بــه  ناصــر  فرزنــد  الری  مرتضــی  آقــای 
ــه ایــن  خواســته مطالبــه مهریــه مطــرح کــه ب
ــه  ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
دادگاه   1۰ شــعبه   96۰99868۳7۰۰۰79۳
خانــواده شهرســتان اصفهــان ثبــت ووقــت 
رســیدگی مــورخ 1۳96/۰8/2۰ ســاعت ۰9:۰۰ 
طبــق  دادگاه  دســتور  حســب  تعییــن کــه 
موضــوع مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و در خواس خوان

نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی 
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ــت و در  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــیدگی در دادگاه  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــردد.  ــر گ حاض
الــف قاضــی شــعبه 1۰  شــماره :21۴9۳/م 
ــید  ــان – س ــتان اصفه ــواده شهرس دادگاه خان

صــادق طباطبائــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای / خانم 

هاشم انصاری طادی فرزند احمد 
شــماره اباغنامــه :961۰1۰۰۳۵۰۳۰6۴62شــماره 
شــماره   9۵۰998۰۳۵۰۳۰۰۵9۳: پرونــده 
تنظیــم  :9۵۰72۵تاریــخ  شــعبه  بایگانــی 
ــد  ــید حام ــای / س ــان آق :1۳96/۰7/۰۵ خواه
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــوی  دادخواس موس
آقــای / هاشــم انصــاری طــادی فرزنــد احمــد  
ــه  ــرح ک ــارت مط ــه خس ــته مطالب ــه خواس ب
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ب
کاســه9۵۰998۰۳۵۰۳۰۰۵9۳  شــعبه ۳ دادگاه 
ــت  ــان ثب ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
ووقــت رســیدگی مــورخ 1۳96/۰8/21 ســاعت 
۰9:۳۰ تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و در خواس خوان
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی 
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ــت و در  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــیدگی در دادگاه  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــردد.  ــر گ حاض
شــماره :21۵11/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی  
شــعبه ۳ دادگاه عمومــی حقوقــی  شهرســتان 

اصفهــان – مصطفــی شــبانی  

دادنامه 
 96۰997۰۳۵۳2۰۰996: دادنامــه  شــماره 
شــماره   1۳96/۰6/27 تنظیــم:  تاریــخ 
شــماره  پرونــده:9۵۰998۰۳6۴9۰172۴ 
پرونــده کاســه   96۰۵۴6: شــعبه  بایگانــی 
دادگاه   1۰6 شــعبه   9۵۰998۰۳6۴9۰172۴
جزایــی   1۰6( اصفهــان  شــهر  دو  کیفــری 
ســابق(- مجتمــع شــهید بهشــتی تصمیــم 

 96۰997۰۳۵۳2۰۰996 شــماره  نهایــی 
فرزنــد  مرشــدی  بهــروز  آقــای   : شــاکی 
اصفهــان-  اســتان  نشــانی  بــه  محمدرضــا 
شهرســتان اصفهــان- شــهر اصفهــان- خیابــان 
ربــاط دوم خیابــان شــهید عادلپــور کوچــه نــدا 
مجتمــع کــوروش واحــد۳ متهــم:  آقــای تقــی 
محمدپــور فرزنــد جهانگیــر بــه نشــانی  مجهول 

ــه اشــخاص  ــن ب ــا: 1-توهی ــام ه ــکان  اته الم
عــادی 2-تهدیــد ۳-مزاحمــت تلفنــی رای 
دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای تقــی محمدپور 
فرزنــد جهانگیــر دائــر بــر ایــراد اهانــت و تهدیــد  
نســبت بــه آقــای بهــروز مرشــدی فرزنــد 
محمدرضــا در مــورخ 9۵/1۰/2۵ ایــن دادگاه 
بــا توجــه بــه تحقیقــات معمولــه شــکایت 
ــراد  ــا ای ــوام ب ــای ت ــه پیامک ه شــاکی ماحظ
اهانــت و تهدیــد ارســالی از خــط تلفــن همــراه 
ــا اســتعام صــورت  ــه متهــم و مضاف ــق ب متعل
گرفتــه از شــرکت مخابــرات در ایــن خصــوص 
ــی و  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــم عل ــه مته و اینک
ــوری  در  ــی حض ــر آگه ــق نش ــار از طری احض
محــل دادســرا و جلســه دادگاه نداشــته اســت 
و توجهــا بــه کیفرخواســت صــادره از دادســرای 
عمومــی و انقــاب اصفهــان لــذا بــزه انتســابی 
ــواد 6۰8 و  ــه م ــتندا ب ــته و مس ــرز دانس را مح
669 قانــون مجــازات اســامی مصــوب 7۵ 
حکــم بــه محکومیــت متهــم بــه پرداخــت 
مبلــغ یــک میلیــون ریــال جــزای نقــدی 
بابــت بــزه اهانــت و تحمــل 7۴ ضربــه شــاق 
تعزیــری بابــت بــزه تهدیــد صــادر و اعــام مــی 
ــازات  ــون مج ــاده 1۳۴ قان ــتناد م ــه اس دارد ب
اســامی مصــوب 92 صرفــا مجــازات اشــد 
ــی  ــادره غیاب ــد رای ص ــی باش ــرا م ــل اج قاب
ابــاغ قابــل  از  و ظــرف بیســت روز پــس 
ــرف  ــددا ظ ــعبه و مج ــن ش ــی در همی واخواه
مهلــت بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 

ــد. ــی باش ــتان م ــر اس ــعب تجدیدنظ در ش
شــماره :21۵۰۵/م الــف رئیــس شــعبه 1۰6 
دادگاه کیفــری 2 اصفهــان محســن الهــی نــژاد

دادنامه
 96۰997۰۳۵1۴۰1۰۴6 دادنامــه:  شــماره 
ــده:  ــماره پرون ــم :1۳96/۰6/28 ش ــخ نظی تاری
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان 96۰998۰۳۵1۴۰۰۰1۵ ش
ــه 96۰998۰۳۵1۴۰۰۰1۵  ــده کاس :96۰۰1۵ پرون
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   1۴ شــعبه 
ــماره  ــی ش ــم نهای ــان تصمی ــتان اصفه شهرس
96۰997۰۳۵1۴۰1۰۴6  خواهــان: آقــای قاســم 
نشــانی  بــه  ســیروس  فرزنــد  شــیروانی 
اصفهــان- ملــک شــهر خیابــان مطهــری- 
بــن   – خیابــان گلســتان- کوچــه کیــوان 
بســت پارســا- مجتمــع شــاهین ۵- واحــد۳ 
خوانــدگان: 1- آقــای مرتضــی عبدالهــی فرزنــد 
ــد  ــد فرزن ــاهین میرالون ــای ش ــین 2- آق حس
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب ــی همگ نق
عملیــات  بــه  اعتــراض   : خواســته 
قانونــی  و 1۴7  مــواد 1۴6  اجرایی)موضــوع 
ــا  اجــرای احــکام مدنــی ( گردشــکار : دادگاه ب
ــده ختــم رســیدگی را  ــات پرون بررســی محتوی
ــه صــدور  ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی ــام و ب اع
خصــوص  در  دادگاه  رای  نمایــد  مــی  رای 
دادخواســت قاســم شــیروانی بــه طرفیــت 
الونــد  عبداللهــی 2- شــاهین  مرتضــی   -1

ــی  ــات اجرای ــه عملی ــراض ب ــته اعت ــه خواس ب
در خصــوص توقیــف یــک واحــد آپارتمــان 
اصلــی   68 از  فرعــی   2928 ثبتــی  پــاک 
ــه  ــه موجــب اجرائی ــه ب ــان ک بخــش 1۴ اصفه
9۵۰۴۳۳ توقیــف گردیــده، دادگاه بــا توجــه بــه 
دادخواســت خواهــان، اظهــارات وی، رونوشــت 
ــدم  ــه، ع ــت نام ــه 9۵/8/27، وکال ــه نام مبایع
حضــور خوانــدگان و ســایر قرایــن موجــود، 
ــه  دعــوی خواهــان را وارد دانســته ، مســتندا ب
مــواد 1۴6 و 1۴7 قانــون اجــرای احــکام مدنــی 
حکــم بــه رفــع توقیــف از پــاک فــوق را صــادر 
مــی دارد. رأی صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــاغ قاب بیســت روز پــس از اب

ــد./ق ــی باش ــعبه م ش
شــماره :21۴98/م الــف  رئیــس شــعبه 1۴ 
ــه  ــان- روح ال ــی اصفه ــی حقوق دادگاه عموم

ــی  ــی بروجن اقبال

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   96۰۴7۴  : پرونــده  کاســه 

96/6/۳۰ مــورخ   96۰997679۴1۰2۰28:
حــل  شــورای   11 شــعبه   : رســیدگی  مرجــع 
اختــاف اصفهــان خواهــان : حســین طالبــی 
: اصفهــان خ جــی کوچــه کشــاورز  نشــانی 

خوانــده : 1=محمــد باقــری کجانــی 2- علــی 
باقــری کجانــی  نشــانی : هــر دو مجهــول المــکان  
خواســته : مطالبــه گردشــکار : پــس از ارجــاع 
پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کاســه فوق 
ــه مشــورتی  ــی و اخــذ نظری و طــی تشــریفا قانون
ــم رســیدگی را اعــام و  اعضــاء قاضــی شــورا خت
بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نماید. 
ــان  ــوی خواه رأی قاضــی شــورا در خصــوص دع
ــد  ــدگان محم ــت خوان ــه طرفی ــی ب ــین طالب حس
ــه  ــاال ب ــی ب ــری کجان ــی باق ــی و عل ــری کجان باق
خواســته الــزام بــه انتقــال ســند رســمی خــودرو 
ســواری پرایــد بــه شــماره انتظامــی ۵12-۵۳ 
ح 16 بــه انضمــام مطلــق خســارات وارده بــا 
ــل  ــتعام بعم ــده اس ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
جلســه  در  خوانــدگان  حضــور  عــدم  و  آمــده 
ــان،  ــه آن ــی ب ــاغ واقع ــم اب ــی الرغ ــیدگی عل رس
شــورا دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت تشــخیص 
ــون  ــاده 198 قان ــتناد م ــه اس ــورا ب ــذا ش داده ، ل
آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت 
ــه حضــور در  ــری ب ــی باق ــف دوم عل ــده ردی خوان
دفترخانــه اســناد رســمی و انتقــال رســمی ســند 
خــودرو بنــام خواهــان و پرداخــت ۵7۰/۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز مبلــغ 12۰/۰۰۰ ریــال 
ــی در  ــه قانون ــای تعرف ــر مبن ــی ب ــت نشــر آگه باب
ــد. رأی  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــوری و ظ ــادره حض ص
ــای  ــی در دادگاهه ــد نظرخواه ــل تجدی ــاغ قاب اب
عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد و نســبت 
ــه اســتناد بنــد۴ مــاده  ــده ردیــف اول ب ــه خوان ب
ــه رد  ــی حکــم ب ــون آییــن دادرســی مدن 8۴ قان

ــردد. ــوا صــادر مــی گ دع

شــماره :21۵۴۵/م الــف قاضــی شــورای 
حــل اختــاف شــعبه 11حــوزه قضایــی اصفهــان

دادنامه 
دادنامــه  شــماره   96۰۵۴1  : پرونــده  کاســه 

96/6/2۵ مــورخ   96۰997679۳7۰26۰۴:
حــل  شــورای   7 شــعبه   : رســیدگی  مرجــع 
ــان خواهــان: حســین ابراهیمــی  ــاف اصفه اخت
اصفهان-خیابــان   : نشــانی  اســداله  فرنــد 
جنــب  منیرالدولــه  خیابــان  شــاهپور جدیــد 
وکیــل:  یــدک  ســپاهان گلچیــن  تعمیــرگاه 
ــرب زاده   ــه ع ــان 2- نفیس ــین محمدی 1- حس
نشــانی : اصفهــان- خیابــان شــیخ صــدوق 
ــوان(  ــارت )ارغ ــک تج ــاختمان بان ــمالی س ش
طبقــه ســوم واحــد8  خوانــده: حســین مرتضائی 
بوئینــی نشــانی : مجهــول المــکان شــورا بــا 
ــه  ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
ــه صــدور رأی مــی  ــادرت ب ــه شــرح آتــی مب و ب
نمایــد. رأی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
دعــوی آقــای حســین ابراهیمــی فرزنــد اســداله 
ــه  ــان 2- نفیس ــین محمدی ــت 1- حس ــا وکال ب
عــرب زاده  بــه طرفیــت آقــای حســین مرتضائــی 
بوئینــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ ســی میلیون 
ــه شــماره ۴767۴7 مــورخ  ریــال وجــه چــک ب
92/7/۵  بــه عهــده بانــک ملــی ایران بــه انضمام  
مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه دادخواســت 
تقدیمــی، تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع  نســبت بــه 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارائ ــود اب ــان از خ ــوی خواه دع
اســت  لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
ــه  اســتناد مــواد ۳1۰  ــه نظــر مــی رســد کــه ب ب
و ۳1۳ قانــون تجــارت و 198 و ۵1۵ و ۵19 
ــی حکــم  ــن دادرســی مدن ــون آیی و ۵22 قان
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــت خوان ــه محکومی ب
ســی میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و 
یــک میلیــون و ششــصد و چهــل و پنــج هــزار 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی  و حــق الوکالــه 
و خســارت  قانونــی  تعرفــه  طبــق  وکیــل 
ــخ ســر رســید چــک  ــه از تاری ــر در تأدی تأخی
اجــرای  تاریــخ  تــا   )92/7/۵( موصــوف 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رأی ص نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد.
ــعبه 7  ــی ش ــف  قاض ــماره :21۵۴6/م ال ش

ــان ــاف اصفه شــورای حــل اخت

،،
ــم هیچــگاه آتش ســوزی در  امیدواری
مراتــع و جنــگل هــا به وقــوع نپیوندد؛ 
می توانــد  حریق هــا  ایــن  چراکــه 
بــه  را  جبران ناپذیــری  خســارات 
گونه هــای نایــاب گیاهــی کشــور وارد 

کنــد.

کودکان کار، مهمانان ویژه موزه فرش در روز جهانی کودکنیروی انتظامی با بدحجابی، قانونی مبارزه کند



اطالعرسانی8
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک دولت آباد برخوار
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــی موضــوع م ســند رســمی آگه
و مــاده 13 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ــل  ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش ــمی براب ــند رس س
هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت  
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس رس
ــت  ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت 
ــات  ــادی تســلیمی تصرف مشــاعی  و اســناد ع
ــان  ــارض متقاضی ــه و بالمع ــروزی و مالکان مف
ــاده  ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی
ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون   3
ــمی و  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــت  ــناد مالکی ــه صــدور اس اشــخاص نســبت ب
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــود  ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس از تاری
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 
اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و 
ــررات اســناد  ــق مق ــراض طب ــدم وصــول اعت ع
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان مالکی

ــت. نیس
 139660302018000511 شــماره  رای  برابــر 
کالســه پرونــده 1391114402018002138 آقــای 
علــی اصغــر محمــدی کتایونچــه فرزنــد عبــاس 
بشــماره شناســنامه 9 صادره از اصفهان  نســبت 
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یــک ب ب
247.65 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 
از پــالک 61 فرعــی از 44  اصلــی واقــع در 
ــداری  خــورزوق بخــش 16 ثبــت اصفهــان خری
ــدری  ــدر حی ــای حی ــطه از آق ــع الواس ــور م  بط

کتایونچه
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــون  ــاده 3 قان ــوع م ــی موض ــمی آگه ــند رس س
ــون تعییــن تکلیــف  و مــاده 13 آئیــن نامــه قان
وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــمی ــند رس س
ــات موضــوع  ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــاد  ــت آب ــک دول ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت واح
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــده  ــل محــرز گردی ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م باش
ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب آگهــی ب
ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظرف 
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م
ــت صــادر خواهــد شــد.  ــررات اســناد مالکی مق
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب
 139660302018000518 شــماره  رای  1-برابــر 
کالســه پرونــده 1392114402018001276 آقــای 
ــی  ــد تق ــد محم ــیون فرزن ــواد کرباس محمدج
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 4644 ص ــماره شناس بش
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــر  ــاحت  135.90 مت ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ی
مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
ــت  ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق 313  اصل
آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
رای شــماره 139660302018000519  برابــر   -2
ــده 1391114402018003300 آقــای  کالســه پرون
محمــد حســین کرباســیون فرزنــد محمــد تقــی 
ــان   ــادره از اصفه ــنامه 2658 ص ــماره شناس بش
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یک 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت  135.90 مت ــاب کارگاه ب ب
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 313  اصلی 
ــاد بخــش  ــت آب ــی دول ــه صنعت ــع در منطق واق
 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960875 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان احمــد شــاهرخ دادخواســتی مبنــی 
بر:مطالبــه  بــه طرفیــت محمــود شــریف 
وقــت   . اســت  نمــوده  تقدیــم  مــرادی 
رســیدگی بــرای روز دوشــنبه مــورخ 96/8/22 
ســاعت 10/30 تعییــن گردیــده اســت. بــا 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب توج
ــاده 73  ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض حس
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جراید 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
ــع حــرم   ــارراه وکال مجتمــع شــهدای مداف چه
شــورای حــل اختــالف مراجعــه و نســخه 
ــم را اخــذ نماییــد.  ثانــی دادخواســت و ضمائ
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــم مقتضــی اتخــاذ مــی  شــده تلقــی و تصمی

ــود. ش
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 21540/م ال ش
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ــع ش 7 مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــه 960875 ش 7  ــده کالس ــوص پرون در خص
خواهــان احمــد شــاهرخ دادخواســتی مبنــی 
بر:مطالبــه  بــه طرفیــت علیرضــا شــهبازی 
تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای 
 11 ســاعت   96/8/22 مــورخ  دوشــنبه  روز 
تعییــن گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
آئیــن  قانــون   73 مــاده  برابــر  خواهــان 
ــر  ــد منتش ــب در جرای ــی مرات ــی مدن دادرس
ــه ایــن  ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب ــا خوان ت
شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
ــع حــرم   ــارراه وکال مجتمــع شــهدای مداف چه
شــورای حــل اختــالف مراجعــه و نســخه 
ــم را اخــذ نماییــد.  ثانــی دادخواســت و ضمائ
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ 
ــم مقتضــی اتخــاذ مــی  شــده تلقــی و تصمی

ــود. ش
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 21539/م ال ش
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ــع ش 7 مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610100367800193: ابالغنامــه  شــماره 
 9609980367800031: پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960037: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم :1396/06/13 خواهــان  ســتاد اجرایی 
فرمــان حضــرت امــام )ره(  دادخواســتی بــه 
ــک  ــول المال ــم مجه ــده/ مته ــت خوان طرفی
ــم  ــوال  تقدی ــادره ام ــته مص ــه خواس ــی ب ثبت
ــتان  ــتان شهرس ــی شهرس ــای عموم دادگاه ه
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
دادگاه ویــژه اصــل 49 قانــون اساســی اصفهان 
واقــع در اصفهــان- خ چهاربــاغ باال- خ شــهید 
نیکبخت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان طبقــه اول اتــاق شــماره  146 ارجــاع 
ثبــت   9609980367800031 کالســه  بــه  و 
گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1396/08/24 
و ســاعت 10:00 تعییــن شــده اســت . بــه 
ــم  ــودن خوانده/مته ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
ــاده  ــز  م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه و درخواس
هــای  دادگاه  دادرســی  آییــن  قانــون   73
ــتور  ــی و دس ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
ــد  ــت در یکــی از جرای ــب یــک نوب دادگاه مرات
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه 
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 
دادخواســت و ضمائــم  نســخه دوم  خــود 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض رس
شــماره: 21525/ م الــف مدیــر دفتــر  دادگاه 
ــان-  ــی اصفه ــون اساس ــل 49 قان ــژه اص وی

ــدی احم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610460351300026: درخواســت  شــماره 
شــماره پرونــده :9609980351300400 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   960455: شــعبه  بایگانــی 
:1396/07/05  خواهــان  محمودرضــا بخــردی 
جهانگیــر  وکالــت  بــا  محمدرضــا  فرزنــد 
عباســیی ســورکی فرزنــد حیــدر  دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده ســید محمــد حکیمیــان 
بــه خواســته خلــع یــد و  فرزنــد رســول 
ــم دادگاه  ــوال تقدی ــل ام ــه اجــرت المث مطالب
هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان 
ــعبه 13  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ــان  ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق دادگاه عموم
واقــع در اصفهــان- خ چهاربــاغ باال- خ شــهید 
نیکبخــت  ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان طبقــه 2 اتــاق شــماره  206 ارجــاع و 
بــه کالســه 960455 ثبــت گردیــده کــه وقــت 
رســیدگی آن 1396/08/24 و ســاعت 8 صبــح 
تعییــن شــده اســت . بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان 
و بــه تجویــز  مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد 
آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
ــیدگی  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف

حاضــر گــردد.
ــعبه 13  دادگاه  ــی ش ــف منش ــماره: 21520/ م ال ش
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان- حیــدر علــی 

هاشــم پــور

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610100353204788: ابالغنامــه  شــماره 
 9609980365600158: پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960866: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم :1396/07/04 نظــر بــه اینکــه شــکایت 
ــه  ــامحمد علی ــد ش ــان فرزن ــول ضرغامی رس
شــماره  بــه  بهــرام  فرزنــد  حبیبــی  زهــرا 
ــد از  ــرا و تهدی ــر افت ــر ب شناســنامه 4922 دائ
ــای  ــم دادگاه ه ــک تقدی ــال پیام ــق ارس طری
اصفهــان  شهرســتان  شهرســتان  عمومــی 
ــعبه 106  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ــری( شهرســتان ارجــاع  دادگاه عمومــی )کیف
ــی 960866 ک  ــماره بایگان ــه و ش ــه کالس و ب
106 ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 
96/08/24 ســاعت 9/00 صبــح تعییــن شــده 
اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــن  ــی آیی ــاده 115 قانون ــز م ــه تجوی ــم ب مته
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
ــک  ــب ی ــتور دادگاه مرات ــری و دس ــور کیف ام
ــی  ــد کثیراالنتشــار آگه ــت در یکــی از جرای نوب
ــی  ــر آگه ــس از نش ــم پ ــا مته ــود ت ــی ش م
و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و 
ــت  ــود در وق ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ضم
ــردد.  ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور مطابــق 
ــه عمــل خواهــد  ــی ب ــررات رســیدگی غیاب مق

ــد.  آم
ــعبه 106   ــی ش ــف منش ــماره: 21515/ م ال ش
ــان ــتان اصفه ــی شهرس ــی جزای دادگاه عموم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
960440 ش  پرونــده کالســه  در خصــوص 
مدیریــت  بــه  انصــار  بانــک  خواهــان    6
ــی  ــر رضای ــت اصغ ــا وکال ــی ب ــادی میرزای ه
ــت  ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ــی ب دادخواســتی مبن
 -2 فالورجانــی  جمشــیدی  اســماعیل   -1
تقدیــم  فالورجانــی  جمشــیدی  عبــاس 
نمــوده اســت، وقــت رســیدگی بــرای روز 
 11/30 ســاعت   96/8/23 مورخــه   .....
ــه  ــه ب ــا توج ــده اســت. ب ــن گردی ــح تعیی صب
حســب  خوانــده  بــودن  المــکان  مجهــول 
ــد منتشــر  ــب در جرای تقاضــای خواهــان مرات
بــه  از وقــت رســیدگی  تــا خوانــده قبــل 
ــجاد- اول  ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ای
خیابــان اربــاب- روبــروی مدرســه نیلــی 
پــور- جنــب ســاختمان صبــا پــالک 57- کــد 
پســتی 8165756441 مجتمــع شــورای حــل 
ــل  ــورای ح ــعبه 6 ش ــان- ش ــالف اصفه اخت
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی ــم را اخ و ضمائ
ــالغ شــده تلقــی و  حضــور وقــت رســیدگی اب

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره : 21565 / م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 

6 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی احضار متهم
وجــود  فــرض  بــا  دادگاه  بــه  )مربــوط 
 : ابالغنامــه  شــماره  خواســت(  کیفــر 
 : پرونــده  شــماره   9610100353003953
9509980366100912 شــماره بایگانــی شــعبه: 
960190 تاریــخ تنظیــم: 1396/07/02 محاکــم 
ــان  ــتان اصفه ــتری شهرس ــری دو دادگس کیف
پرونــده  در  خواســت  کیفــر  موجــب  بــه 
ســلیمانی  مرتضــی  بــرای   960190 کالســه 
ــراد ضــرب و جــرح  ــام ای ــه اته شــاهیوردی ب
ــه رســیدگی  ــر نمــوده ک عمــدی تقاضــای کیف
ــت  ــن شــعبه ارجــاع و وق ــه ای ــه موضــوع ب ب
رســیدگی بــرای مورخــه 1396/08/27 ســاعت 
08/30 تعییــن گردیــده اســت. بــا عنایــت بــه 
ــی  ــدم دسترس ــودن و ع ــکان ب ــول الم مجه
بــه متهــم و در اجــرای مقــررات مــواد 115 
و 180 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای 
ــب  ــری مرات ــور کیف ــالب در ام ــی و انق عموم
ــاع  ــت دف ــم جه ــا مته ــر ت ــت منتش ــک نوب ی
از اتهــام انتســابی در وقــت مقــرر در دادگاه 
حاضــر گــردد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
حضــور، مطابــق مقــررات رســیدگی غیابــی بــه 

ــد. ــد آم ــل خواه عم
شــماره: 21497 / م الــف متصــدی دادگاه 
ــهر  ــری دو ش ــعبه 104 دادگاه کیف ــری ش کیف
ســعید  ســابق(-  جزایــی   104( اصفهــان 

احمــدی

آگهی احضار متهم
وجــود  فــرض  بــا  دادگاه  بــه  )مربــوط 
 : ابالغنامــه  شــماره  خواســت(  کیفــر 
 : پرونــده  9610100353003961شــماره 
بایگانــی  شــماره   9409980365701309
ــم: 1396/07/02 ــخ تنظی شــعبه: 950103 تاری

ــتان  ــتری شهرس ــری دو دادگس ــم کیف محاک
در  خواســت  موجــب کیفــر  بــه  اصفهــان 
ــرای ســعید خــادم  ــده کالســه 950103 ب پرون
الفقــراء بــه اتهــام خیانــت در امانــت تقاضــای 
ــه  ــوع ب ــه موض ــیدگی ب ــه رس ــوده ک ــر نم کیف
ــرای  ــت رســیدگی ب ــاع و وق ــن شــعبه ارج ای
ــح  ــاعت 08/30 صب ــه 1396/08/29 س مورخ
تعییــن گردیــده اســت. بــا عنایــت بــه مجهــول 
ــم  ــه مته ــدم دسترســی ب ــودن و ع ــکان ب الم
ــون  و در اجــرای مقــررات مــواد 115 و 180 قان
آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
در امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت منتشــر تــا 
متهــم جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در وقــت 
ــت  ــی اس ــردد. بدیه ــر گ ــرر در دادگاه حاض مق
در صــورت عــدم حضــور، مطابــق مقــررات 

ــه عمــل خواهــد آمــد. رســیدگی غیابــی ب
دادگاه  متصــدی  الــف  م   / شــماره: 21496 
ــهر  ــری دو ش ــعبه 104 دادگاه کیف ــری ش کیف
اصفهــان )104 جزایــی ســابق(- ســعید احمدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610100350305654  : ابالغنامــه  شــماره 

9609980350300565  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960700 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
تنظیــم: 1396/06/12 خواهان/شــاکی شــهاب 
خوانــده/  طرفیــت  بــه  دادخواســتی  افــرا 
متهــم اســماعیل رضایــی و احمــد زاغیــان 
ــول و  ــی منق ــث )مال ــب ثال ــته جل ــه خواس ب
ــی  ــای عموم ــم دادگاه ه ــول( تقدی ــر منق غی
نمــوده  اصفهــان  شهرســتان  شهرســتان 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 3 دادگاه 
ــع  ــان واق ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
در اصفهــان- خ چهاربــاغ بــاال- خ شــهید 
کل  دادگســتری  ســاختمان   – نیکبخــت 
ــاق شــماره 305  ــه 3 ات ــان طبق اســتان اصفه
ارجــاع و بــه کالســه 9609980350300565 
آن  رســیدگی  وقــت  کــه  گردیــده  ثبــت 
ــده  ــن ش ــاعت 08:30 تعیی 1396/08/29 و س
ــودن  ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــت . ب اس
خوانده/متهــم و درخواســت خواهان/شــاکی و 
بــه تجویــز  مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
خوانده/متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از 
ــه و ضمــن اعــالم  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب مف
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
دادگاه  منشــی  الــف  م   /19279 شــماره: 
حقوقــی شــعبه 3 دادگاه عمومــی حقوقــی 

شــبانی مصطفــی  اصفهــان-  شهرســتان 

ابالغیه
 9610106793801241 ابالغنامــه:  شــماره 
 9609986793800636 پرونــده:  شــماره 
تاریــخ  بایگانــی شــعبه : 960636  شــماره 
ابــالغ  مشــخصات  تنظیــم:1396/06/19 
ــام  ــه 2-ن ــام :معصوم ــی: 1-ن ــونده حقیق ش
نشــانی :مجهــول  خانوادگی: زابلی پور 3- 
المــکان تاریــخ حضــور:1396/08/22 دوشــنبه 
ســاعت 10:00 محــل حضــور: اصفهــان- چهــار 
ــع  ــار راه وکال- مجتم ــدوق- چه ــیخ ص راه ش
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف

ســاعت  حضــور:1396/08/22  تاریــخ 
حضــور:10:00 در خصــوص دعــوی علیرضــا 
در  شــما  طرفیــت  بــه  منــش  محجــوب 
ــن  ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق
ابالغنامــه  شوید.شــماره  حاضــر  شــعبه 
ابــالغ  مشــخصات   9610106793801242:
ــام  ــام : ســعیده 2- ن شــونده حقیقــی : 1- ن
خانوادگــی : زابلــی پــور 3- نشــانی : مجهــول 

المــکان 
شــماره : 19273 / م الــف شــعبه 8 حقوقــی 
شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع 

ــرم (  ــع ح ــهدای مداف ش

مزایده
ــل  ــورای ح ــکام ش ــرای اح ــم اج ــعبه پنج ش
اختــالف اصفهــان در خصــوص پرونــده کالســه 
6738/95 ش ج 5 لــه آقــای حســینعلی 
ادیــب و علیــه محمــد درجزانــی بــه آدرس 
ــگان  ــان فرزان ــاز 2 خیاب ــتان ف ــان بهارس اصفه
ــالک  ــدی هشــت پ ــان محم ــالک 122 خیاب پ
هــای  هزینــه  و  بــه  محکــوم  بابــت   284
ریــال   120/885/758 مبلــغ  بــه  اجرایــی 
ــه شــرح :  ــه ب امــوال توقیفــی از محکــوم علی
ســواری پــژو 405 بــه شــماره انتظامــی 863 د 
92 ایــران 53 رنــگ بــژ- مــدل 1384 شــماره 
شاســی  شــماره   12484089282 موتــور 
14232582 مــی باشــد در لحظــه ی بازدیــد از 
خــودرو اتــاق از نظــر ظاهــری ســالم و خــوب 
ــی  ــاب خوردگ ــر آفت ــودرو در اث ــگ خ ــی رن ول
خــراب شــده و نیــاز بــه رنــگ و نقاشــی 
ــاًل  ــب قب ــدوق عق ــور و درب صن دارد درب موت
ــپر  ــت س ــده اس ــزی ش ــگ آمی ــض و رن تعوی
جلــو شکســته کــه بایــد تعویــض گــردد موتــور 
و گیربکــس و دیفرانســیل مســتعمل ولــی 
ــدود 60%  ــتیک ح ــه الس ــار حلق ــالم و چه س
ــا و  ــه ه ــا و آین ــه ه ــاج دارد شیش ــالم و ع س
ــا  ــودرو ت ــه خ ــالم و بیم ــن س ــاک ک ــرف پ ب
ــی  ــناد بررس ــار دارد اس ــال 1396 اعتب ــر م مه
شــده ســند و کارت و پــالک بنــام آقــای 
محمــد درجزانــی محکــوم علیــه پرونــده مــی 
ــز  ــوز نی ــه س ــودرو دوگان ــوخت خ ــد و س باش
ــتعمل  ــا مس ــی ه ــش صندل ــد روک ــی باش م
بــود. هیــأت کارشناســی پــس از بحــث و 
بررســی و بــا توجــه بــه مــدل و نــوع خــودرو و 
شــرایط موجــود قیمــت خــودرو در بــازار هزینــه 
140/000/000 ریــال بــرآورد و اعــالم مــی گــردد 
کــه مــورد اعتــراض هیچیــک از طرفیــن واقــع 
ــده ای  ــه مزای ــه جلس ــر دارد ک ــد در نظ نگردی
ــح در  ــا 11 صب ــاعت 10 ت ــورخ )96/8/7( س م
محــل اجــرای احــکام شــورای حــل اختــالف 
واقــع در خیابــان آتشــگاه روبــروی پمــپ 
بنزیــن مجتمــع شــورای حــل اختــالف شــماره 
2 طبقــه دوم )مجتمــع شــهید حججــی( برگزار 
نمایــد طالبیــن شــرکت در جلســه مزایــده 
ــه  ــز ده درصــد قیمــت پای ــا واری ــد ب مــی توانن
حداقــل 5 روز قبــل از روز برگــزاری مزایــده 
بــه شــماره حســاب )2171350205001( بانــک 
ملــی و ارائــه فیــش آن بــه ایــن شــعبه اجــرای 
نماینــد  بازدیــد  امــوال توقیفــی  از  احــکام 
پیشــنهاد دهنــده ی بــاال تریــن مبلــغ برنــده ی 

ــود. ــد ب ــده خواه مزای
شــماره : 19295 / م الــف اجــرای احــکام 
ــورای  ــک ش ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ش

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه 960857 ش 6  ــده کالس ــوص پرون در خص
خواهــان  شــهرام روغنــی دادخواســتی مبنــی 
ــی  ــه امام ــت ال ــت عنای ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ب
وقــت  اســت،  نمــوده  تقدیــم  بیســتگانی 
 96/8/30 مــورخ   .... روز  بــرای  رســیدگی 
ــه  ــا توج ــت. ب ــده اس ــن گردی ــاعت 11 تعیی س
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ــان شــیخ  ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خیاب
ــل  ــورای ح ــارراه وکال ش ــمالی چه ــدوق ش ص
اختــالف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم  ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی ــم را اخ و ضمائ
ــی و  ــالغ شــده تلق ــت رســیدگی اب حضــور وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره : 21542 / م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ــع ش 11 مجتم

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامــه :9610106805100945 شــماره 
پرونــده:9609986805100280 شــماره بایگانــی 
شــعبه: 960280 تاریــخ تنظیــم: 1396/07/05 

خواهــان  آقــای/ خانــم علیرضــا آقابابائــی  
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای/
خانــم محمــود جــوی فرزنــد ذبیــح الــه 
ــن  ــه ای ــه ب ــرح ک ــه مط ــته مطالب ــه خواس ب
ــه  ــده کالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
9609986805100280 شــعبه 51 شــورای حــل 
اختــالف اصفهان)مجتمــع شــماره 3( ثبــت و 
وقــت رســیدگی مــورخ 1396/08/30  ســاعت 
08:00 تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق 
موضــوع مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان  بــودن 
ــده/ و درخواســت خواهــان مراتــب یــک  خوان
ــی  ــد کثیراالنتشــار آگه ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک ماه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــل خــود، نســخه  ــالم نشــانی کام ــن اع و ضم
ــت و در  ــم را دریاف ــی دادخواســت و ضمائ ثان
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــردد. گ
ــر شــعبه  ــر دفت ــف مدی شــماره: 21544/ م ال
شــورای حــل اختــالف شــعبه 51 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــماره 3(- 

ــتانی   ــه داس راضی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامــه :9610100351006938 شــماره 
پرونــده:9509980351000697 شــماره بایگانــی 
شــعبه: 950852 تاریــخ تنظیــم: 1396/07/06  
آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی و دادخواســت و 
ــم شــرکت پارســامهر  ــای/ خان ــه آق ــم ب ضمائ
ــی کاظــم هــادی  ــه مدیریــت عامل صفاهــان ب
ــم  ــای/ خان ــان  آق ــد  خواه ــتجردی فرزن دس
محیــن الیــل زاده فرزنــد احمــد  دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــدگان شــرکت پارســامهر 
دســتجردی،  هــادی  کاظــم  صفاهــان، 
صدیقــه، حســن، ســارا، نیلوفــر، رویــا همگــی 
ــین،  ــد حس ــری فرزن ــره مظاه ــواه، طاه دادخ
زهــرا  قاســم،  فرزنــد  محمدجوادکشــاورز 
و  بتــول کشــاورز  قاســم،  فرزنــد  کشــاورز 
ــادرات  ــک ص ــتی بان ــاورز، سرپرس ــا کش فریب
ــت اســناد و امــالک زنجــان،  زنجــان، اداره ثب
ــی  ــان، عل ــالک اصفه ــناد و ام ــت اس اداره ثب
کاظمــی فرزنــد یدالــه، کریــم حیــدری فرزنــد 
ــه  ــد ب ــارت الون ــتا تج ــرکت ایس ــقلی، ش عش
و  ســند  ابطــال  موقــت،  دســتور  خواســته 
ــه  ــرح ک ــمی مط ــند رس ــم س ــه تنظی ــزام ب ال
ــده  ــه شــماره پرون ــن شــعبه ارجــاع و ب ــه ای ب
 10 شــعبه   9509980351000697 کالســه 
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق دادگاه عموم
ــورخ 1396/09/04  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ثب
ســاعت 17:00 تعییــن کــه حســب دســتور 
ــون آئیــن  دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قان
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــی ب ــی مدن دادرس
ــر صفاهــان  ــده شــرکت پارســا مه ــودن خوان ب
بــه مدیریــت کاظــم هــادی دســتجردی و 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه درخواس
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد 
تــا خوانــده شــرکت پارســامهر صفاهــان  ظــرف 
ــه  ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ ــک م ی
دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی 
کامــل خــود، نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
دادگاه   10 شــعبه  الــف  م   /21521 شــماره: 

اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامــه :9610100367800190 شــماره 
پرونــده:9609980367800029 شــماره بایگانــی 
ــم: 1396/06/13  ــخ تنظی شــعبه: 960035 تاری
خواهــان ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت 
امــام)ره(  دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده/
متهــم مهــدی وطــن خــواه بــه خواســته 
ــم دادگاه هــای عمومــی  مصــادره امــوال تقدی
شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
ــل 49  ــژه اص ــه دادگاه وی ــیدگی ب ــت رس جه
ــان-  ــع در اصفه ــان واق ــون اساســی اصفه قان
 – نیکبخــت  بــاال – خ شــهید  خ چهاربــاغ 
ــان  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
طبقــه اول اتــاق شــماره 146 ارجــاع و بــه 
کالســه 9609980367800029 ثبــت گردیــده 
کــه وقــت رســیدگی آن 1396/09/13 و ســاعت 
09:00 تعییــن شــده اســت . بــه علــت مجهــول 

المــکان بــودن خوانده/متهــم و درخواســت 
خواهان/شــاکی و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
ــک  ــب ی ــی و دســتور دادگاه مرات ــور مدن در ام
ــی  ــد کثیراالنتشــار آگه ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــرآگهی 
و اطــالع از مفــاد آن  بــه دادگاه مراجعــه و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف دادخواســت و ضمائ

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
ــر دادگاه  ــر دفت ــف مدی شــماره : 21523 /م ال
ــان –  ــی اصفه ــون اساس ــل 49 قان ــژه اص وی

ــدی احم

دادنامه
شــماره  پرونــده:281/96  شــماره 
تاریــخ رســیدگی:  دادنامــه:525/96/7/15  
فــوق  وقــت  در   96/7/5 بتاریــخ   96/6/29
حــل  شــورای  اول  شــعبه  جلســه  العــاده 
ــده  ــاء کنن ــدی امض ــه تص ــان ب ــالف کاش اخت
ــوق  ــه ف ــده کالس ــت پرون ــکیل اس ــل تش ذی
ــرار دارد. قاضــی شــورا از توجــه  تحــت نظــر ق
اوراق و محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی 
ــاذ  ــه اتخ ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــالم و بش را اع
تصمیــم مــی نمایــد. رای قاضــی شــورا در 
خصــوص دعــوی خواهــان مجیــد خزائــی بــه 
ــه  ــه خورشــید ب ــده قاســم جام ــت خوان طرفی
ــغ 30/000/000  ــه مبل ــه وجــه ب خواســته مطالب
و  دادرســی  خســارات  انضمــام  بــه  ریــال 
ــت پرداخــت وجــه  ــه باب ــر تادی خســارت تاخی
بــه حســاب نامبــرده بــا بررســی اوراق پرونــده 
و اســتعالم بعمــل آمــده از بانــک مربوطــه 
وصــف  علیرغــم  خوانــده  حضــور  عــدم  و 
ــورتی  ــه مش ــه نظری ــا ب ــی و توجه ــالغ قانون اب
اعضــاء محتــرم شــورای حــل اختــالف دعــوی 
خواهــان را وارد دانســته لــذا بــه اســتناد مــواد 
قانــون  از   519-515-502-198-197-194
ــه  ــوق را ب ــده ف ــی خوان ــی مدن ــن دادرس آیی
پرداخــت مبلــغ 30/000/000 ریــال بابــت اصــل 
ــال  ــغ 1/590/000 ری ــت مبل ــته و پرداخ خواس
بابــت خســارات دادرســی و پرداخــت خســارت 
تاخیــر تادیــه از زمــان مطالبــه تــا زمــان وصــول 
بــر مبنــای نــرخ تــورم اعالمــی از ســوی بانــک 
مرکــزی کــه حیــن االجــرا محاســبه و تعییــن 
ــی  ــوم م ــان محک ــق خواه ــود در ح ــی ش م
نمایــد رای صــادره غیابــی بــدوا ظــرف 20 روز 
از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
ــرف  ــی ظ ــت واخواه ــای مهل ــس از انقض و پ
20 روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

ــد. ــی باش ــان م ــتری کاش ــی دادگس عموم
حــل  شــورای  حقوقــی   1 شــعبه  قاضــی 
اختــالف کاشــان- امیدالــه 1321/ م الــف

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــری کاش ــا جعف ــای رض آق
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 10 ب
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   811/96
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان تــوران گلچهــرگان بــه شناســنامه 
شــماره 21386 در تاریــخ 88/01/27 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــا  ــه رض ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــه ش.ش  ــد حســین ب ــری کاشــی فرزن جعف
ــین  ــد حس ــی فرزن ــری کاش ــاس جعف 10، عب
کاشــی  جعفــری  نــگار   ،702 ش.ش  بــه 
بــه ش.ش 116، ماشــااله  فرزنــد حســین 
ــه ش.ش  ــد حســین ب ــری کاشــی فرزن جعف
ــد حســین  255، اکــرم جعفــری کاشــی فرزن
بــه ش.ش 70 فرزنــدان. اینــک بــا انجــام 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد  ــه آگهــی مــی نمای یــک نوبــت و یــک مرتب
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه از 
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 

ــد شــد. ــی صــادر خواه واال گواه
ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
کاشــان ، فاطمــه حســین پــور 1324 م/الــف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 9610106794200842: ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونده:9609986794200775 شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   960778 شــعبه:  بایگانــی 
ــیدگی  ــت رس ــالغ وق ــی اب 1396/06/28  آگه
بــه آقــای/ خانــم توحیــد رزمــی فــر خواهــان  
آقــای حســین هدایتــی  دادخواســتی بــه 
ــر  ــی ف ــد رزم ــای توحی ــده آق ــت خوان طرفی
ــرح  ــرارداد مط ــه ق ــه وج ــته مطالب ــه خواس ب
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
 9609986794200775 کالســه  پرونــده 
شــعبه 12 حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
حــرم(  مدافــع  شــهدای  اصفهان)مجتمــع 
ــورخ 1396/09/13  ــیدگی م ــت رس ــت و وق ثب
ــه حســب دســتور  ــن ک و ســاعت 08:30 تعیی
ــون آئیــن  دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73 قان
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــی  ب دادرســی مدن
بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان  مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــک  ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م آگه
ــر  ــه دفت ــی ب ــخ انتشــار آگه ــاه پــس از تاری م
دادگاه مراجعــه و ضمــن  اعــالم نشــانی کامــل 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــود، نس خ
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد. 
شــماره : 20430 /م الــف مســئول دفتــر شــعبه 
شــورای حــل اختــالف شــعبه 12 حقوقــی 
اصفهان)مجتمــع  اختــالف  حــل  شــورای 
شــیروی  هاجــر  حــرم(-  مدافــع  شــهدای 

خوزانــی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای مصطفی شــهبازی دارای شناســنامه شــماره 
1004 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 2184/96 
ح/10از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مختار 
تاریــخ 96/6/24   در  بشناســنامه 10   شــهبازی 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
ــی  ــر  1-مصطف ــک همس ــر و ی ــر و 2 دخت 4 پس
شــهبازی بــه ش ش 1004 نســبت بــا متوفــی 
بــه ش ش 717  فرزنــد 2-محمــد شــهبازی 
ــد 3-مســعود شــهبازی  ــا متوفــی فرزن نســبت ب
ــد 4-  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 708 نس ب
ــا  ــه ش ش 2533 نســبت ب محمــود شــهبازی ب
ــه ش ش  ــد 5-نرگــس شــهبازی ب ــی فرزن متوف
ــهربانو  ــد 6-ش ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 34526 نس
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 358 نس ــهبازی ب ش
فرزنــد 7-کوکــب شــهبازی به ش ش 919 نســبت 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــی همس ــا متوف ب
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــا وصیتنامــه از متوفــی  هرکســی اعتراضــی دارد ی
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظرف 
یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد. 
شماره : 22171/م الف رئیس شعبه دهم شورا

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای اســداله کریمــی رزوۀ دارای شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 187 ب ش
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   2170/96
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصــر وراث
شــادروان محمــود کریمــی رزوه  بشناســنامه 
ــگاه دائمــی  2274  در تاریــخ 1393/3/28  اقامت
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــت  ــر و هف ــه پس ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــه  ــک همســر 1-احمــد کریمــی رزوه ب ــر و ی دخت
ش ش 2902 نســبت بــا متوفــی فرزند 2-اســداله 
کریمــی رزوه بــه ش ش 187 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش 3509  ــی رزوه ب ــی کریم ــد 3-عل فرزن
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4-ریحــان کریمــی رزوه 
بــه ش ش 13 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 5-مهین 
کریمــی رزوه بــه ش ش 2817 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد 6-شــهناز کریمــی رزوه بــه ش ش 30 
ــی  ــرین کریم ــد 7-نس ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
رزوه بــه ش ش 5908 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــبت  ــه ش ش 62 نس ــی رزوه ب ــن کریم 8-پروی
بــا متوفــی فرزنــد 9-فاطمــه کریمــی رزوه بــه ش 
ــره  ــد 10-خاط ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ش 585 نس
کریمــی رزوه بــه ش ش 1150034912 نســبت بــا 
ــه  ــد 11-هاجــر قلعــه گشــنیزجانی ب متوفــی فرزن
ــر  ــر و الغی ــی همس ــا متوف ــبت ب ش ش 89 نس
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیم 

دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شماره : 22181/م الف رئیس شعبه دهم شورا

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای عبدالرضــا دارای شناســنامه شــماره 29 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســۀ 2171/96 
ح/10 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت 
بشناســنامه  ســودانی   عبدالرضــا  شــادروان 
29  در تاریــخ 1345/8/27  اقامتــگاه دائمــی 
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود ب
ــر و دو  ــه پس ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
دختــر 1-عبدالرضــا رضائــی ســودانی بــه ش ش 
29 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 2-عبدالرحیــم 
رضائــی ســودانی بــه ش ش 16 نســبت بــا 
ــه ش ش  ــی ب ــم رضائ ــد 3-کری ــی فرزن متوف
13 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4-مریــم رضائــی 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 770 نس ــودانی ب س
ــه  ــودانی ب ــی س ــلطان رضائ ــاه س ــد 5-م فرزن
ش ش 677 نســبت بــا متوفــی فرزنــد و الغیــر 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را ســه نوبــت پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه 
ــی دارد  ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ی
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
شــماره : 22182/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

ــورا ش

رونوشت آگهی حصروراثت
چهارســوقی  شــکرانی  صدیقــه  آقای/خانــم 
شــرح  بــه   385 شــماره  شناســنامه  دارای 
ــه کالســۀ 2167/96 از ایــن شــورا  دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــی  چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمدعل
زهرائــی بشناســنامه 25098  در تاریــخ 96/6/20  
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــر  ــک همس ــر و ی ــه دخت ــر و س ــک پس ــه ی ب
1-وحیدرضــا زهرائــی بــه ش ش 1377 نســبت 
ــه ش  ــی ب ــه زهرائ ــد 2-نفیس ــی فرزن ــا متوف ب
ش 1881 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3-نرگــس 
زهرائــی بــه ش ش 521 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد 4-مریــم زهرائــی بــه ش ش 2067 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 5-صدیقــه شــکرانی 
چهارســوقی بــه ش ش 385 نســبت بــا متوفــی 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــر و الغی همس
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک نوبــت پــی 
ــا  ــد ت ــی مــی نمای ــه آگه ــی ماهــی یکمرتب در پ
هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــی  ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ن
ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : 22183/م ال

شــورا
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گزارش

هم رکابی پلیس ومردم

A.Galandari@eskimia.ir
اصغرقلندریگروه ورزش

موفــق  برگــزاری  درپــی  شــهرداری  ورزش  ســازمان 
وپرشــکوه همایــش پیــاده روی در ورزش صبحگاهــی 
»ایرانــی پهلــوان، ایرانــی قهرمــان« کــه باحضــور گســترده 
ایثارگــران، جانبــازان، وکارکنــان بازنشســته نیروهــای 
ــه  ــه ورزشــی آبشــار، ب ــان درمجموع ــواده آن مســلح وخان
ــرای اقشــارمختلف  ــی ب ــت از ورزش صبحگاه منظورحمای
جامعــه وتامین ســالمت پــدران ومــادران کالنشــهراصفهان، 
وپلیــس  ســواری  دوچرخــه  هیــات  همــکاری  بــا 
بــزرگ دوچرخــه  بــه برگــزاری همایــش  راهوراقــدام 
ــت  ــت، امنی ــرای امنی ــس ب ــوان »پلی ــت عن ــواری تح س
ــبت  ــه مناس ــه ب ــش ک ــن همای ــود. درای ــه« نم ــرای هم ب
ــش  ــا حضوربی ــی ب ــروی انتظام ــه نی ــت هفت گرامیداش
از 500 دوچرخــه ســوار از یگان هــای مختلــف پلیــس 
وشــهروندان اصفهانــی بــه مــورد اجــرا درآمــد، مدیرعامــل 
ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان درجمــع شــرکت 
ــه  ــدگان درایــن همایــش ضمــن عــرض تبریــک هفت کنن
ــان  ــهر اصفه ــت ش ــان امنی ــه حافظ ــی ب ــروی انتظام نی
ــه ازگلســتان شــهدا آغازشــد،  ــش ک ــن همای ــت: در ای گف
ــالل  ــان ه ــی، داوطلب ــای انتظام دوچرخــه ســواران نیروه
ــف  ــهروندان مختل ــواری وش ــه س ــات دوچرخ ــر، هی احم
ــداه رود  ــیه زاین ــذر ازحاش ــس ازگ ــم پ ــی درکناره اصفهان
تــا مجموعــه ورزشــی آبشــار دوم رکاب زدنــد ومــورد 
ــمی،  ــی قاس ــد. عل ــتداران ورزش قرارگرفتن ــویق دوس تش
مدیرعامــل ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اهمیــت ورزش درجامعــه امــروزی تصریــح کــرد: 
تعامــل بیــن نهادهــا و ارگان هــای مختلــف بــرای ترویــج 
ــل درکالن شــهرها را  ــه جــای اتومبی اســتفاده دوچرخــه ب
ــه آلودگــی هــوای کالنشــهرهایی  ــا توجــه ب ــد وب مــی طلب
ناپذیــر.  اجتنــاب  اســت  ضرورتــی  اصفهــان   نظیــر 
ــدون  ــای م ــه ریزی ه ــا برنام ــبختانه ب ــزود: خوش وی اف
ــه در  ــای دوچرخ ــتکاه ه ــکیل ایس ــازمان ورزش و تش س
دو ســال گذشــته، ســبب گردیــده تــا شــهروندان اصفهانــی 
بــا فرهنــگ اســتفاده از دوچرخــه دررفــت وآمدهــای 
درون شــهری بیشترآشــنا شــوند کــه حضــور بیــش از 500 
ــت  ــن حقیق ــای ای ــش گوی ــن همای ــوار درای ــه س دوچرخ

اســت. 
مدیرعامــل ســازمان ورزش شــهرداری از تشــکیل یکصــد 
وپنجــاه گــروه دوچرخــه ســوار 100 نفــره درمحــالت و 
ــرد:  ــه ک ــرداد واضاف ــان خب ــهر اصفه ــف ش ــق مختل مناط
ــی  ــای هفتگ ــا واجــرای برنامه ه ــن گروه ه ــا تشــکیل ای ب
در روزهــای جمعــه وبرگــزاری تورهــای دوچرخــه ســواری 
شــهری ســعی خواهیــم کــرد ، شــهروندان مشــتاق را جهت 
اســتفاده ازدوچرخــه وشــرکت درهمایــش هــا و مســابقات 
تشــویق نمائیــم تــا ضمــن ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه، 
ســاعاتی شــاد وپرنشــاط را بــرای شــهروندان فراهــم 
آوریــم. در پایــان ایــن همایــش بــه قیــد قرعــه هدایایــی از 
قبیــل دوچرخــه، کاله ایمنــی وحوالــه خریــد لوازم ورزشــی 
کــه از طــرف ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان و پلیــس 
ــه  ــدادی از دوچرخ ــه تع ــود، ب ــده ب ــده ش ــدارک دی راهورت

ســواران شــرکت کننــده درایــن همایــش اهــداء شــد.

کوتاه اخبار 
قرعه کشی بی سابقه!

اعــالم زمــان و مــکان قرعه کشــی مرحلــه یک هشــتم 
نهایــی جــام حذفــی از ســوی ســازمان لیــگ داغ دل 
اصفهانی هــا را تــازه کــرد. ســازمان لیــگ رســمًا اعــالم نمــود 
کــه قرعه کشــی مرحلــه یک هشــتم نهایــی مســابقات 
جــام حذفــی فوتبــال کشــور دوشــنبه شــب هفته جــاری در 

ــزار خواهــد شــد.  ــازده صداوســیما برگ اســتودیوی ی
هرچنــد ســازمان لیــگ مســتقیمًا اشــاره ای بــه ایــن 
موضــوع نکــرده اســت امــا زمــان و مــکان برگــزاری مراســم 
نشــان می دهــد کــه قرعه کشــی جــام حذفــی قــرار اســت 
در اتفاقــی بی ســابقه بــه صــورت زنــده در برنامــه ُپربیننــده 
ــود ، ایــن  ــود انجــام شــود. جــدای از انجــام در برنامــه ن ن
ــت  ــابقه اس ــم کم س ــر ه ــت دیگ ــک جه ــی از ی قرعه کش
ــن  ــان در ای ــال اصفه ــدگان فوتب ــان نماین ــت توأم و آن غیب
ســابقه  اخیــر  ســال های  در  رقابت هاســت.  از  مرحلــه 
نداشــته اســت کــه ســپاهان و ذوب آهــن هــر ۲ در همــان 

ــد. ــار رون ــا کن ــه اول از دور رقابت ه مرحل

شکایت درخشان از علی کریمی
ســرمربی تیــم نفــت تهــران از علــی کریمــی بابــت اتهامــی 
کــه بــه او زده شــکایت می کنــد. بعــد از درگیری هــای 
رســانه ای کــه حمیــد درخشــان و علــی کریمــی بــر 
ــی در  ــد، کریم ــدا کردن ــران پی ــت ته ــای نف ــر ماجراه س
ــر  ــار دیگ ــک ب ــان ی ــر درخش ــرد اگ ــالم ک ــه ای اع مصاحب
دربــاره اش صحبــت کنــد، می گویــد در کمیتــه اخــالق چــه 

پرونــده ای دارد. 
در واکنــش بــه ایــن موضــوع درخشــان قصــد دارد از علــی 
ــه  ــوص ب ــن خص ــان در ای ــد. درخش ــکایت کن ــی ش کریم
ــه  ــی همیش ــی کریم ــت: »عل ــه« گف ــگار »ورزش س خبرن
بــرای مــن قابــل احتــرام بــوده و هســت امــا ایــن حرفــی 
ــت  ــد آن را ثاب ــام ســنگین اســت کــه بای کــه زده یــک اته
کنــد. او هــر مــورد اخالقــی از مــن می دانــد، بگویــد. 
نمی خواهــم لفــظ شــکایت را روی ایــن بگــذارم، امــا بدانیــد 
ــن  ــر ای ــم در مراجــع دیگ ــه اخــالق و ه ــم در کمیت ــه ه ک

ــرد.« ــری خواهــم ک ــام را پیگی اته

 روس ها با بازوبند مشکی
 مقابل ایران

ــل  ــا مقاب ــن روزه ــران در ای ــی ای ــازی تدارکات ــن ب دومی
میزبــان جــام جهانــی ۲018 در ورزشــگاه کازان آرنــا برگزار 
خواهــد شــد جایــی کــه روســیه بعــد از بــرد 4-۲ برابــر 
ــال  ــول فوتب ــر غ ــل دیگ ــد مقاب ــاال بای ــی ح ــره جنوب ک
آســیا یعنــی ایــران بــه میــدان بــرود. ایــن بــازی تحــت 
الشــعاع مــرگ مدیرورزشــی سرشــناس باشــگاه زنیــت 
ــا  ــان روســیه ب ــا بازیکن ــورگ قــرار گرفــت ت ســن پطرزب
بازوبندهــای مشــکی و یــک دقیقــه ســکوت بــه احتــرام 
ــت وارد  ــگاه زنی ــد باش ــانی مدیرفقی ــتانتین سارس کنس

زمیــن شــوند.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

تیــم ملــی فوتبــال زیــر 17 ســال ایــران موفــق 
ــی  ــدار خــود در جــام جهان ــن دی شــد در اولی
ــد  ــد و تیــم قدرتمن ــه کار بزرگــی بزن دســت ب
گینــه را بــا ســه گل درهــم بکوبــد. ایــران که در 
گــروه c ایــن مســابقات بــا تیم هــای آلمــان، 
گینــه و کاســتاریکا هــم گــروه اســت در اولیــن 

مســابقه خــود بــه مصــاف گینــه رفــت.
ایــران بــا ترکیــب علــی غــالم زاده، علــی 
ســتاوی، احمــد جاللــی، امیــر اســماعیل 
ــین  ــین حس ــریعتی، امیرحس ــا ش زاده، طاه
ــاد، محمــد  ــار صی زاده، محمــد شــریفی، الهی
ــادری و یونــس دلفــی  غبیشــاوی، محمــد ق

ــت. ــت گذاش ــن رقاب ــه ای ــا ب پ
 نیمه اول

نیمــه اول ایــن دیــدار بــا برتــری نســبی 
ــه  ــدون گل ب ــاوی ب ــا تس ــران ب ــان ای نوجوان

ــید.  ــان رس پای
ــا  ــه گینه ای ه ــاد ک ــی افت ــاق در حال ــن اتف ای
تــوپ  صاحــب  بیشــتر  نیمــه  ایــن  در  را 
ــتند؛  ــه داش ــظ نتیج ــعی در حف ــد و س بودن
ــرز  ــا م ــار ت ــی دو ب ــران یک ــان ای ــا نوجوان ام
فروپاشــی دروازه حریــف پیــش رفتنــد کــه در 

ــد. ــق نبودن ــر موف ــن ام ای

 نیمه دوم
امــا پــس از آغــاز نیمــه دوم، ایــن ایرانی هــا 
ــا چهــره منقلــب شــده خــود،  ــد کــه ب بودن

صاحــب تــوپ و میــدان شــدند. 
البتــه گینه ای هــا در ایــن دقایــق بــه دنبــال 
متوقــف کــردن ملــی پوشــان ایــران بودنــد 
ــع  ــال دف ــه دنب ــود ب ــاع خ ــوع دف ــا ن و ب

ــد. ــران بودن ــی ای حمــالت ابتدای
امــا در نهایــت ایــن اتفــاق نیفتــاد چــرا کــه 
از دقیقــه 59 توفــان ملــی پوشــان نوجــوان 
ایــران آغــاز شــد و آنهــا موفــق شــدند 

ــر برســانند.  ــه ثم حمــالت خــود را ب
الهیــار صیــاد در دقیقــه 59 توانســت بــا 

ــی یکــی از گل هــای اســتثنایی  شــوتی دیدن
روز دوم را بــه ثمــر رســاند. پــس از ایــن گل و 
در حالــی کــه تصــور می شــد نوجوانــان ایــران 
بــرای دفــاع از گل حســاس خــود بــه زمیــن 
خــودی بازگردنــد ایــن اتفــاق نیفتــاد و توفــان 
ــه 69  ــه در دقیق ــا اینک ــه داشــت ت ــا ادام آنه
خطــای مهلــک مدافــع گینــه ای روی محمــد 
قــادری باعــث شــد تــا داور بــه نشــانه پنالتی 
در ســوت خــود بدمــد و محمــد شــریفی نیــز 
پشــت تــوپ ایســتاد و دومیــن گل ایــران را 

بــه ثمــر رســاند. 
ــا ایــن خطــا مدافــع تیــم  در ایــن دقیقــه و ب
ــم 10  ــن تی ــا ای ــازی اخــراج شــد ت ــه از ب گین

ــازی ادامــه دهــد. ــه ب نفــره ب
پــس از ایــن گل شــاگردان چمنیــان بــاز هــم 
میــل بــه دروازه حریــف داشــتند و توانســتند 
یــک بــار دیگــر بــا حرکــت زیبــای خــود گلزنی 
کننــد تــا پیــروزی خــود را مســتحکم تر کــرده 
ــه 90  ــه دقیق ــازی ب ــه ب ــی ک ــند. در حال باش
ــود ســعید کریمــی موفــق شــد گل  رســیده ب
ســوم ایــران را بــا دریبــل دروازه بــان حریــف 

وارد دروازه گینــه کنــد. 
ــا  ــرا گینه ای ه ــود زی ــان کار نب ــن پای ــه ای البت
موفــق شــدند در وقت هــای تلــف شــده 
یکــی از گل هــا را جبــران کننــد و ایــن دیــدار 

در نهایــت بــا نتیجــه 3 بــر یــک به ســود ایران 
ــر  ــرد ۲ ب ــه ب ــا توجــه ب ــان رســید و ب ــه پای ب
ــران در  ــل کاســتاریکا ای ــا مقاب ــک آلمانی ه ی

صــدر گــروه جــا گرفــت.
ایــران در دیــدار بعــدی خــود بــه مصــاف 
آلمــان یکــی از مدعیــان اصلــی قهرمانــی 

خواهــد رفــت. 
تنهــا یــک تســاوی هــم برابــر آلمــان می توانــد 
خیــال ایــران را بــرای صعــود تــا حــد زیــادی 

راحــت کنــد.
 نکته

ــود  ــض خ ــدار از 3 تعوی ــن دی ــران در ای - ای
اســتفاده کــرد. وحیــد نامــداری در دقیقــه 55 
جایگزیــن یونــس دلفــی شــد، ســعید کریمی 
در دقیقــه 80 بــه جــای حســین زاده وارد 
زمیــن شــد و مجیــد نصیــری نیــز در دقیقــه 
86 بــا ورود بــه جــای الهیــار صیــاد ســومین 

تعویــض ایــران نــام گرفــت.

- الهیــار صیادمنــش مهاجــم شــمالی و 
ریزنقــش نوجوانــان ایــران در حالــی موفــق 
شــد بــه زیبایــی هرچــه تمام تــر قفــل 
ــازی  ــه دوم ب ــل نیم ــه را در اوای دروازه گین
بشــکند کــه بنــا بــه ادعــای رســانه های 
هنــدی گل ایــن مهاجــم در صدرکاندیداهای 
کســب عنــوان گل برتــر روز نخســت مرحلــه 
گروهــی جــام جهانــی قــرار گرفتــه اســت. 
صیادمنــش کــه در خــط حملــه ایــران 
ــت  ــادی داش ــی زی ــی تاب ــی ب ــرای گلزن ب
ــوپ را دریافــت  ــی ت ــه خوب ــه گل ب در صحن
ــوتی  ــا ش ــا ب ــد ت ــل زد و چرخی ــرد، دریب ک
ــه  ــه را ب ــور دروازه گین ــرکش ت ــی و س دیدن
لــرزه در آورد. گلــی کــه در صــدر اخبــار 
ــر  ــی زی ــام جهان ــای ج حاشــیه ای رقابت ه
17 ســال هنــد در ســال ۲017 قــرار گرفــت و 
 تعریــف و تمجیدهــا از آن بــه باالتریــن حــد

 رسید.

اولین پیروزی ایران در جام جهانی زیر 17 سال

درخشش یوزهای نوجوان

ــال  ــای ســال فوتب ــا انتخــاب بهترین ه ــاه ت ــک م ــه ی در فاصل
دنیــا ، فدراســیون بیــن المللــی، تاریــخ و آمــار ی از کاندیداهای 

کســب عنــوان برتریــن مربــی ســال ۲017 رونمایــی کــرد. 
صعــود بــه جــام جهانــی ۲018 آن هــم بــرای دومیــن بــار پیاپــی 
ــام  ــا ن ــد ت ــث ش ــل باع ــد از برزی ــم بع ــن تی ــوان دومی ــه عن ب
ســرمربی پرتغالــی ایــران هــم در بیــن گزینه هــای کســب عنوان 
مربــی برتــر ســال ۲017 از ســوی فدراســیون بیــن المللــی تاریخ 

و آمــار فوتبــال IFFHS قــرار بگیــرد. 
طبــق روال هــر ســال فدراســیون جهانــی تاریــخ و آمــار 
جایزه هــای ســاالنه خــود را از بیــن کاندیداهــای بهتریــن 
ــر  ــرات برت ــه نف ــر ب ــان ، 15 نوامب ــال جه ــان فوتب ــردان و زن م
اعطــا می کنــد کــه در بیــن کاندیداهــا مربــی برتــر ســال در رده 
ــود.  ــده می ش ــم دی ــی ه ــی روش پرتغال ــوس ک ــردان کارل م
ــوع  ــن موض ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب ــایت le bled parle فرانس س

نوشــت: »هوگــو بــروس، برنــده جــام ملت هــای آفریقــا ۲017 
بــا شــیرهای رام نشــدنی کامــرون در بیــن کاندیداهــای کســب 

ــه اســت. ــرار گرفت ــردان ســال ق ــر م ــی برت ــوان مرب عن
او در ایــن راه بایــد بــا یواخیــم لــو ســرمربی تیــم ملــی آلمــان، 
روبرتــو مارتینــز ســرمربی بلژیــک، تیتــه ســرمربی برزیــل، وحید 
ــن لوپتگــی ســرمربی  ــن، جولی ــچ ســرمربی ژاپ ــل هودزی حلی
ــران  ــرمربی ای ــی روش س ــوس ک ــور کارل ــن ط ــپانیا همی اس
ــی شــد  ــه مدع ــن ســایت فرانســوی در ادام ــد«. ای ــت کن رقاب
آنــدره آنانــا دروازه بــان آژاکــس آمســتردام کــه فصــل قبــل هــم 
عنــوان برتریــن دروزاه بــان جهــان از دیــدی فدراســیون جهانــی 
ــار هــم  ــن ب ــود ای ــه خــود اختصــاص داده ب ــخ و آمــار را ب تاری
 IFFHS ایــن عنــوان را تکــرار خواهــد کــرد تــا رکــورد جالبــی در
Lebledparle. بــه ثبــت برســاند. خبــری کــه بــه تأییــد ســایت

com نیــز رســیده اســت.

ــپولیس  ــال پرس ــم فوتب ــارات تی ــی اردوی ام ــرًا حواش ظاه
تمامــی نــدارد. پــس از موضــوع خوشــگذرانی برخــی از 
ــیده  ــر رس ــاال خب ــد، ح ــاز ش ــه خبرس ــم ک ــن تی ــان ای بازیکن
ــا االهلــی  ــازی ب کــه در اردوی امــارات ایــن تیــم کــه بــرای ب
عربســتان در یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا برپــا 
ــا  ــارات )م.ی( ب ــم ام ــی مقی ــر ایران ــک تاج ــود، ی ــده ب ش
ــی  ــد میلیون ــد ص ــغ چن ــپولیس ، مبل ــور در اردوی پرس حض
ــه  ــواداری هدی ــک ه ــوان کم ــه عن ــگاه ب ــران باش ــه مدی را ب

می دهــد.
پــس از ایــن اتفــاق و بــه جهــت برتــری پرســپولیس مقابــل 
ــه هــر بازیکــن حــدود ۲5 هــزار  ــران باشــگاه ب ــی، مدی االهل
ــول  ــن پ ــان از ای ــون توم ــی ۲5 میلی ــادل تقریب ــم، مع دره
ــن  ــب ای ــه عجی ــد. نکت ــت می کنن ــاداش پرداخ ــی پ اهدای
ماجــرا آنجاســت کــه ســه نفــر از کارمنــدان باشــگاه هــم کــه 

معمــواًل در تمــام اردوهــای خارجــی ایــن تیــم حضــور دارنــد، 
جمعــًا مبلغــی حــدود 85 میلیــون تومــان دریافــت کرده انــد. 
ــا اعــالم شــماره حســاب  ســؤال اینجاســت، باشــگاهی کــه ب
و درخواســت رســمی کمــک از هــواداران، بــه اهــدای 10 هــزار 
ــم  ــه تصمی ــت، چگون ــوش اس ــود دلخ ــواداران خ ــی ه تومان
ــه  ــن س ــگاه را بی ــول باش ــون پ ــد 10 میلی ــه چن ــرد ک می گی

ــد؟  ــد تقســیم کن کارمن
ــرکت  ــک ش ــپولیس ی ــم پرس ــه تی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
دولتــی تلقــی می شــود و مطابــق قانــون تمــام کمک هــا 
ــه حســاب  ــد ب ــدا بای ــن باشــگاه ابت ــه ای ــای نقــدی ب و هدای
ــف  ــص آن در ردی ــا تخصی ــپس ب ــده و س ــز ش ــه واری خزان
هزینــه کــرد باشــگاه بــا امضــای مدیرعامــل وصــول و هزینــه 
ــن  ــی ای ــد صــد میلیون ــاره کمــک چن ــه درب ــی ک شــود؛ اتفاق

ــت. ــداده اس ــارات رخ ن ــاکن ام ــی س ــوادار ایران ه

ورزش

،،
تیــم ملــی فوتبــال زیــر 17 ســال ایــران 
موفــق شــد در اولیــن دیــدار خــود در 
جــام جهانــی دســت بــه کار بزرگــی 
بزنــد و تیــم قدرتمنــد گینــه را بــا ســه 

گل درهــم بکوبــد

پاداش ۸۵ میلیونی برای ۳ کارمند پرسپولیسکی روش گزینه مربی برتر سال 2017 دنیا

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای شناســنامه  احمــد دهقانپــور  آقــای 
شــماره 116۲ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
۲17۲/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که 
شــادروان محمدحســن دهقانپــور بشناســنامه 
70۲  در تاریــخ 96/6/1۲  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه یک پســر و پنج 
دختــر و یــک همســر 1-احمددهقانپــور بــه ش 
ش 116۲ نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۲- زهــره 
دهقانپــور بــه ش ش 419 نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد 3- اللــه دهقانپــور بــه ش ش 48873 
ــور   ــال دهقانپ ــد 4-لی ــی فرزن ــا متوف نســبت ب
ــد  ــا متوفــی فرزن ــه ش ش ۲۲78 نســبت ب ب
ــبت  ــه ش ش 77۲ نس ــور ب ــا دهقانپ 5-فریب
ــه  ــور ب ــاز دهقانپ ــد 6-فرحن ــی فرزن ــا متوف ب
فرزنــد  بــا متوفــی  نســبت  ش ش 1۲53 
7-عــزت صــدری بــه ش ش 793 نســبت بــا 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ــی همس متوف
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک نوبــت 
پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
ــزد او باشــد از تاریــخ نشرنخســتین  متوفــی ن
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. 
شــماره : ۲۲184/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
واجانــی  اســفید  مختــاری  حســن  آقــای 
ــرح  ــه ش ــماره 6403۲ ب ــنامه ش دارای شناس
ایــن  از  بــه کالســۀ ۲178/96  دادخواســت 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــب  ــادروان زین ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
در    30 بشناســنامه  اســفیدواجانی  یزدانــی 
تاریــخ 95/11/8  اقامتــگاه دائمــی خــود بدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه شــش پســر و یــک دختــر 
ــاری اســفیدواجانی   ــا مخت ــر 1-غالمرض و الغی
بــه ش ش 30 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
بــه  اســفیدواجانی   مختــاری  ۲-علیرضــا 
ــا متوفــی فرزنــد  ش ش 5774۲ نســبت ب
3-اصغــر مختــاری اســفیدواجانی  بــه ش ش 
57743 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 4-حســن 
ــه ش ش 6403۲  ــفیدواجانی  ب ــاری اس مخت
5-حســین  فرزنــد  متوفــی  بــا  نســبت 
مختــاری اســفیدواجانی  بــه ش ش 1863 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد 6-عبــاس مختــاری 
نســبت   1۲54 بــه ش ش  اســفیدواجانی  
مختــاری  7-اشــرف  فرزنــد  متوفــی  بــا 
اســفیدواجانی  بــه ش ش 64033 نســبت 
ــا انجــام  ــک ب ــر این ــی همســر و الغی ــا متوف ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــه  ــت پــی در پــی ماهــی یکمرتب یــک نوب

آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

شــد. 
شــماره : ۲۲185/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
ــری دارای  ــدی نظ ــاه محم ــان ش ــم مرج خان
شناســنامه شــماره 698 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســۀ ۲165/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــرکوب   ــه س ــادروان فاطم ــه ش ــح داده ک توضی
  1396/6/18 تاریــخ  در    ۲5۲30 بشناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــاه  ــرداد ش ــر 1-مه ــر و دو دخت ــک پس ــه ی ب
ــبت  ــه ش ش 343 نس ــری  ب ــدی نظ محم
ــد ۲-مرجــان شــاه محمــدی  ــا متوفــی فرزن ب
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 698 نس ــری ب نظ
نظــری  محمــدی  شــاه  3-مریــم  فرزنــد 
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 104۲ نس ب
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  والغیــر اینــک ب
ــی  ــی در پ ــت پ ــه نوب ــور را س ــت مزب درخواس
ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــی ظــرف  ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

ــد شــد.  صــادر خواه
شــماره : ۲۲186/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

دادگاه

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  آموزنــده  خانــم  ســیمین  خانــم 
شناســنامه شــماره 116۲ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه ۲169/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
ــده   ــر آموزن ــح داده کــه شــادروان منوچه توضی
  96/6/۲7 تاریــخ  در    6106 بشناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
ــج  ــر و پن ــک همس ــر- ی ــک پس ــه ی ــت ب اس
ــه ش ش  ــده ب ــین آموزن ــر 1-محمدحس دخت
ــن  ــد ۲-پروی ــی فرزن ــا متوف ــبت ب 4150 نس
آموزنــده  بــه ش ش 340 نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش 1163  ــده ب ــوران آموزن ــد 3-پ فرزن
ــم  ــد 4-ســیمین خان ــا متوفــی فرزن نســبت ب
ــا متوفــی  ــه ش ش 116۲ نســبت ب ــده ب آموزن
فرزنــد 5-گیتــی آموزنــده بــه ش ش ۲49 
ــده  ــدا آموزن ــد 6-وی ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
ــد  ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 388 نس ب
و الغیــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــی  ــی در پ ــت پ ــک نوب ــور را ی ــت مزب درخواس
ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 

اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــی ظــرف  ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ی

ــد.  ــد ش ــادر خواه ص
شــماره : ۲۲187/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
ــی دارای شناســنامه  ــال رئیســی وانان ــم لی خان
شــماره 163 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
۲156/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان ســیده ســکینه رضــوی  بشناســنامه 
۲3۲1  در تاریــخ 96/6/8  اقامتــگاه دائمــی 
حیــن  ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود 
ــه  ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
بــه  فارســانی  عزیزیــان  1-نســرین  دختــر 
بــا متوفــی فرزنــد   ش ش 6339 نســبت 
ــه ش ش 57۲  ــانی ب ــان فارس ــه عزیزی ۲-ژال
ــی  ــال رئیس ــد  3-لی ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 163 نس ــی ب وانان
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  ــد اینــک ب فرزن
ــی  ــی در پ ــت پ ــه نوب ــور را س ــت مزب درخواس
ماهــی یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــی ظــرف  ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــه م س

ــد شــد.  صــادر خواه
شــماره : ۲۲189/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  دهقانــی  علیرضــا  آقــای 
شــماره 4۲ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
۲175/96 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان محمــود دهقانــی پــوده بشناســنامه 
ــگاه  ــخ 96/3/۲4  اقامت 893/3553  در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه  ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
پســر- ســه دختــر 1-علیرضــا دهقانــی بــه ش 
ــا متوفــی فرزنــد ۲-هدایــت  ش 4۲ نســبت ب
ــا  ــبت ب ــه ش ش ۲053 نس ــوده ب ــی پ دهقان
متوفــی فرزنــد 3-عنایــت الــه دهقانــی پــوده 
ــد ــی فرزن ــا متوف ــه ش ش 1۲58 نســبت ب ب

4- نصــرت دهقانــی پــوده بــه ش ش 150 
ــد 5-منیــژه دهقانــی  ــا متوفــی فرزن نســبت ب
پــوده بــه ش ش 3۲ نســبت بــا متوفــی فرزند
6- عــزت دهقانــی پــوده بــه ش ش ۲097 
ــام  ــا انج ــک ب ــد این ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
را  مزبــور  درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات 
یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش

ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی
شــد. 

ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : ۲۲190/م ال
شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم شــیوا نظارتــی زاده دارای شناســنامه 
شــماره 46490 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه ۲160/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان بــدری درمیانــی طباطبائــی  
  96/5/14 تاریــخ  در    1006 بشناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
ــل  ــام ذی ــه ن ــر ب ــد و همس ــه 4 فرزن ــت ب اس
1- شــهریار نظارتــی زاده بــه ش ش 1440 
فرزنــد ۲-شــهزاد نظارتــی زاده بــه ش ش 
ــه ش  ــی زاده ب ــیوا نظارت ــد 3-ش 31600 فرزن
ش 46490 فرزنــد 4-شــراره نظارتــی زاده بــه 
ش ش 1038 فرزنــد 5-رضــا نظارتــی زاده بــه 
ش ش ۲۲7 همســر متوفــی و الغیــر اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه را یکمرتب
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی اعتراض
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه شــورا تقدی ــاه ب م

ــد.  ــد ش خواه
ــف رئیــس شــعبه دهــم  شــماره : ۲۲191/م ال

شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  میرمقتدائــی  مجیــد  ســید  آقــای 
شــرح  بــه   65114 شــماره  شناســنامه 
ایــن  از   ۲151/96 بــه کالســه  دادخواســت 
وراثــت  حصــر  گواهــی  درخواســت  دادگاه 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه 431   ــی  بشناس ــد میرمقتدائ ــید احم س
در تاریــخ 96/5/1  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه 4 فرزنــد و همســر 
ــی  ــل: 1-ســید حســین میرمقتدائ ــام ذی ــه ن ب
۲-عبدالرســول  فرزنــد   1775 ش  ش  بــه 
فرزنــد   66875 ش  ش  بــه  میرمقتدائــی 
بــه ش ش  میرمقتدائــی  3-ســید مجیــد 
65114 فرزنــد 4-مهــدی میرمقتدائــی بــه ش 
ــه ش  ــادوز ب ــول قب ــد 5-بت ش 71599 فرزن
ــا  ــک ب ــر این ــی و الغی ــر متوف ش 5۲8 همس
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه را یکمرتب
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی اعتراض
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه شــورا تقدی ــاه ب م

ــد.  ــد ش خواه
شــماره : ۲۲19۲/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  کوپائــی  مؤمنــی  محمــد  آقــای 
شناســنامه شــماره 39 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه ۲179/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــی   ــی کوپائ ــی مومن ــادروان رجبعل ــه ش داده ک
  96/5/30 تاریــخ  در    185۲ بشناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه 8 پســر و ســه دختــر و یــک عیــال بــه نــام 
ذیــل :  1-محمــد مؤمنــی کوپائــی بــه ش ش 
احمدمؤمنــی کوپائــی بــه ش ش  39 فرزند ۲- 
ــه ش  ــی ب ــی کوپائ ــا مؤمن ــد 3-علیرض 5 فرزن
ــی  ــی کوپائ ــعود مؤمن ــد 4-مس ش ۲951 فرزن
بــه ش ش 905 فرزنــد 5-عبدالمحمــود مؤمنــی 
فرزنــد 6-مهــدی  بــه ش ش 59  کوپائــی 
فرزنــد  بــه ش ش ۲390  مؤمنــی کوپائــی 
ــه ش ش 1۲7۲  ــی ب ــی کوپائ ــر مؤمن 7-جعف
بــه ش  فرزنــد 8-جــواد مؤمنــی کوپائــی 
مؤمنــی کوپائــی  9-زهــرا  فرزنــد   686 ش 
بــه ش ش ۲067 فرزنــد 10-زهــره مؤمنــی 
ــمیه  ــد 11-س ــه ش ش ۲۲39 فرزن ــی ب کوپائ
مؤمنــی کوپائــی بــه ش ش 3477 فرزنــد 
ــه ش ش 3  ــی ب ــفی کوپائ ــت یوس 1۲-عصم
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــر متوف همس
مقدماتــی درخواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای م
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
شــماره : ۲۲170/م الــف  رئیــس شــعبه دهــم 

شــورا 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم مریــم صادقــی برزانــی دارای شناســنامه 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 109ب
۲185/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان محمد صادقــی بشناســنامه 305  در 
تاریــخ 95/9/10 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــر   ــک همس ــد و ی ــه 7 فرزن ــت ب ــر اس منحص
ــه ش ش36۲۲  ــی ب ــام :  1-اصغرصادق ــه ن ب
فرزنــد ۲-اکبــر صادقــی بــه ش ش 83 فرزنــد 
فرزنــد    5۲ بــه ش ش  صادقــی  3-تقــی 
3-علــی صادقــی  بــه ش ش 815 فرزنــد 
4- مریــم صادقــی بــه ش ش 109 همســر 
ــه ش ش ۲9  ــی ب ــه صادق ــی  5-فاطم متوف
ــه ش ش 3۲  ــی ب ــه صادق ــد  6- صدیق فرزن
ــه ش ش 1635  ــی ب ــرا صادق ــد  7- زه فرزن
فرزنــد  اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی 
یــا  دارد  اعتراضــی  هرکســی  تــا  نمایــد 
ــخ  ــزد او باشــد از تاری وصیتنامــه از متوفــی ن
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
شــماره : ۲۲17۲/م الــف  رئیــس شــعبه 

ــورا  ــم ش ده

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای میــالد محســنی پــور دارای شناســنامه 
شــرح  033۲39۲-1۲7بــه  شــماره 
دادخواســت بــه کالســه ۲186/96 از ایــن 
وراثــت  حصــر  درخواســت گواهــی  شــورا 
ــح داده کــه شــادروان  ــن توضی نمــوده و چنی
اشــرف محســنی هونجانــی بشناســنامه 763  
در تاریــخ 96/7/1 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
۲فرزنــد  بــه  اســت  منحصــر  آن مرحــوم 
و یــک همســر  بــه نــام ذیــل:  1-میــالد 
ــه  ش ش 1۲7-033۲39۲  ــور ب ــنی پ محس
ــه ش  ــور ب ــنی پ ــعود محس ــد  ۲- مس فرزن
ــه  ــد  3- طلعــت مســائلی ب ش  1490۲فرزن
ش ش 416 مــادر متوفــی والغیــر  اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را یکمرتبــه  آگهــی مــی نمایــد تــا 
هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از 
ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن متوف
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
شــماره : ۲۲173/م الــف  رئیــس شــعبه 

ــورا  ــم ش ده

رونوشت آگهی حصروراثت
ــادی دارای  ــان محمدآب ــه مردانی ــم فاطم خان
1۲7۲59۲383بــه  شــماره  شناســنامه 
شــرح دادخواســت بــه کالســه ۲183/96 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر  از 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــادی  ــان محمدآب ــنعلی مردانی ــادروان حس ش
 96/4/۲6 تاریــخ  در    48 بشناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
اســت بــه یــک پســر ودختــر و یــک همســر  
1-امیرحســین مردانیــان محمدآبــادی بــه ش 
ش 4960۲47460 نســبت بــا متوفــی فرزنــد   
ــه ش  ــادی ب ــان محمدآب ــه مردانی ۲- فاطم
ــد  ــی فرزن ــبت بامتوف ش 1۲7۲59۲383نس
3- زهــرا مردانیــان محمدآبــادی بــه ش ش 
۲684 نســبت بــا متوفــی فرزنــد  4- فرزانــه 
رضایــی بــه ش ش 4960177063 نســبت بــا 
متوفــی همســر  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 
پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه  آگهــی مــی نماید 
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
شــماره : ۲۲174/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

شــورا

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  جــاری  چاووشــی  زهــره  خانــم 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه شــماره 11 ب
شــورا  ایــن  از  ۲180/96ح/10  کالســه  بــه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــرم  ــادروان محت ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــخ  ــنامه 78  در تاری ــیرانی بشناس ــی ش برهان
96/6/7 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــر    ــروال غی ــر و چهاردخت ــک پس ــه ی ــت ب اس
ــه  ش ش ۲  ــاری  ب ــی ج ــا چاووش 1-علیرض
نســبت بــا متوفــی فرزنــد  ۲- ایران چاووشــی 
جــاری بــه ش ش 6 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
3- ثریــا چاووشــی جــاری بــه ش ش ۲ 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد  4- زهره چاووشــی 
جــاری بــه ش ش11 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــه ش ش 1۲  ــاری ب ــی ج ــری چاووش 5- مه
ــا  ــک ب ــر  این ــد والغی ــی فرزن ــا متوف نســبت ب
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت پــی در پــی ماهــی یکمرتبــه  
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــم دارد واال گواهــی صــادر خواه دادگاه تقدی

شــد. 
شــماره : ۲۲175/م الــف  رئیــس شــعبه دهــم 

را شو

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای شناســنامه  اصغــر خشــایاری  آقــای 
ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره ۲۲ب
۲181/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
بهارانچــی  عباســی  فاطمــه  شــادروان  کــه 
بشناســنامه ۲18  در تاریــخ 96/1/۲7 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــه  ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
پســر وســه دختــر  1-اکبــر خشــایاری بــه ش 
ش 38 نســبت بــا متوفــی فرزنــد  ۲- اصغــر 
خشــایاری بــه ش ش ۲۲ نســبت بــا متوفــی 
ــه ش ش  ــایاری ب ــین خش ــد  3- حس فرزن
ــد  4-خدیجــه  ــی فرزن ــا متوف 877 نســبت ب
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 9 نس ــایاری ب خش
ــه ش  ــی ب ــرا خشــایاری ولدان ــد  5- زه فرزن
ش ۲0 نســبت بــا متوفــی فرزنــد  6- ســکینه 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش 1 نس ــایاری ب خش
فرزنــد   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
پــی  نوبــت  یــک  در  را  مزبــور  درخواســت 
ــد  ــی نمای ــی م ــه  آگه ــی یکمرتب ــی ماه در پ
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

ــد شــد.  ــی صــادر خواه واال گواه
شــماره : ۲۲176/م الــف رئیــس شــعبه دهــم 

را شو



پیشهناد فیلم

قصهها

کارگردان: رخشان بنی اعتماد
نویسنده: رخشان بنی اعتماد، فرید مصطفوی

هاشــمی،  مهــدی  معتمدآریــا،  فاطمــه  بازیگــران: 
حســن معجونــی، صابــر ابــر، شــاهرخ فروتنیــان، باران 
کوثــری، مهــراوه شــریفی نیــا، ریمــا رامیــن فــر، بابــک 
ــادی، محمدرضــا  ــان مع ــه، پیم ــان، گالب آدین حمیدی
فروتــن، فرهــاد اصالنــی، عاطفــه رضــوی، حبیــب 

ــان ــگار جواهری ــی، ن رضای
خالصهداستانفیلم:

»قصــه هــا«  گــذر بــه هفــت موقعیــت از زندگــی 
آدم هایــی اســت کــه در شــرایطی شــبیه بــه بســیاری 
ــد... ــه، روزگار می گذرانن ــر جامع ــای دیگ ــا و آدم ه از م

فیلــم ســینمایی »قصه هــا« ســیزدهمین ســاخته 
ــت.  ــاد اس ــی اعتم ــان بن رخش

رخشــان  اســت کــه  فیلــم کوتــاه   7 »قصه هــا« 
ــا  ــه ســراغ آدم ه ــب، ب ــکاری جال ــا ابت ــاد ب ــی اعتم بن
وشــخصیت های فیلم هــای گذشــته خــود رفتــه و 
سرنوشــت شــخصیت ها و آدم هــای »روســری آبــی«، 
»زیــر پوســت شــهر«، »گیالنــه«، »خــارج از محــدوده« 

و ... را نمایــش می دهــد. 
فیلــم »قصه هــا« جایــزه بهتریــن فیلمنامــه هفتــاد و 
یکمیــن جشــنواره فیلــم ونیــز، جایــزه بــزرگ هیئــت 
کارگردانــی  بــرای   2014 پاســیفیک  آســیا،  داوران 
رخشــان بنــی اعتمــاد و جایــزه بهتریــن فیلم جشــنواره 
کلکتــه را کســب کــرده اســت و در جشــنواره های 
ــو و ...  ــان، تورنت ــیدنی، بوس ــورن، س ــی ملب بین الملل
بــه نمایــش درآمــده اســت. حســن معجونــی، فاطمــه 
معتمدآریــا، پیمــان معــادی، نــگار جواهریــان، فرهــاد 
اصالنــی، صابــر ابــر، ریمــا رامیــن فــر و ... همــه و همــه 
بــه بهتریــن شــکل ممکــن در فیلــم بــه ایفــای نقــش 
ــی  ــای ب ــوان بازی ه ــت می ت ــه جرئ ــد و ب پرداخته ان
ــزرگ آن دانســت.  ــازات ب ــم را یکــی از امتی ــل فیل بدی
ــای  ــدون تماش ــا« را ب ــت »قصه ه ــد گف ــا بای در انته
فیلم هــای پیشــین بنــی اعتمــاد نیــز می توانیــد ببینیــد 
ــای  ــًا از خوبی ه ــد و اتفاق ــذت ببری ــایش ل و از تماش
فیلــم همیــن اســت کــه موقعیــت آدم هــای آن را حتی 
ــد  ــان می توانی ــنامه و گذشته ش ــتن شناس ــدون داش ب

زندگــی و بــا آنهــا همــذات پنــداری کنیــد.

حرف و نقل

حامــد هــاکان خواننــده جــوان موســیقی پــاپ که 
چنــد روز پیــش در ســن ۳4 ســالگی درگذشــت، روز 

یکشــنبه تشــییع و بــه خانــه ابــدی رهســپار شــد.
ــه کارگردانــی  فیلــم ســینمایی »خانــه دختــر« ب
شــهرام شــاه حســینی و تهیــه کنندگــی محمــد 
ــره از  ــود، باالخ ــف ب ــال توقی ــه س ــه س ــته ک شایس
ــر« از  ــه دخت ــود. »خان ــران می ش ــده اک ــه آین هفت
جملــه پنــج فیلمــی اســت کــه بــه تازگــی از توقیــف 

خــارج شــده اند.
هفــت فیلــم کوتــاه ایرانــی در یــک شــب در یــک 
مرکــز فیلــم کوتــاه بریتانیایــی بــه نمایــش درمی آیــد.

بــرد پیــت در صحنــه فیلمبــرداری فیلــم جدیــدش 
بــا عنــوان »Ad Astra« کــه واژه ای التیــن بــه معنــای 
ــا لبــاس فضانــوردی  »بــه ســوی ســتارگان« اســت، ب

حضــور یافــت.
ــاره  ــون، درب ــده تلویزی ــه کنن ــی، تهی ــی پورکیان عل
ــی  ــه تازگ ــه ب ــده« ک ــن ب ــه م ــتت را ب ــریال »دس س
جلــوی دوربیــن رفتــه اســت، بیــان کــرد: ایــن ســریال 
از روز پنجشــنبه 1۳ مهــر در لوکیشــنی در حوالــی خیابان 
جــردن کــه یــک انبــار توزیــع لبــاس اســت، کلید خــورد.

ــان«  ــروه »لی ــت گ ــریفیان، سرپرس ــن ش محس
نشــان هنــری فســتیوال بیــن المللــی نوازنــدگان »نــی 
انبــان« را کــه بــرای درمــان موســی کمالــی، خالــق نوای 
جهلــه، بــه حــراج گذاشــته بــود، بــه مدیرعامــل صندوق 

اعتبــاری هنــر اهــدا کــرد.
فیلــم انیمیشــن »آدم خانگــی« از تولیــدات مرکــز 
گســترش ســینمای مســتند و تجربــی بــه کارگردانــی 
ــم  ــن فیل ــزه بهتری ــده جای ــدار، برن ــرار پای ــه اب مرضی
و بهتریــن شــخصیت پردازی جشــنواره کانتربــری 

انگلیــس شــد.
ــون  ــه تاکن ــه اینک ــا اشــاره ب غالمرضــا موســوی ب
ــده  ــه عه ــری ب ــمعی بص ــات س ــه تخلف ــیدگی ب رس
ــوده اســت، بیــان کــرد:  دادســرای فرهنــگ و رســانه ب
بهتــر اســت رســیدگی بــه ایــن نــوع تخلفــات بــه عهــده 

ــک دادگاه تخصصــی گذاشــته شــود. ی
ــه  ــاد ب ــا انتق ــاژ« ب ــردان »آوانت ــد کارت، کارگ محم
ــف داوری  ــت: ســالیق مختل ــره کوچــک داوران گف دای
جریــان ســینما را می ســازد. تنــوع داوری موجــب 
ــک  ــز ی ــار و جریان ســاز شــدن جوای ــوع شــدن آث متن

جشــنواره می شــود.
ــنده  ــوی« نویس ــت همینگ ــه »ارنس ــی ک نامه های
آمریکایــی برنــده نوبــل، در انتقــاد از فضایــی که شــهرت 
برایــش ایجــاد کــرده، نوشــته اســت، بــه زودی منتشــر 

می شــود.
ــا  ــان ب ــارض« همزم ــردان »تم ــت، کارگ ــد آبس عب
ــه«  ــر و تجرب ــروه »هن ــم در گ ــن فیل ــاز نمایــش ای آغ
ــرای  ــه ب ــت ک ــحال کننده اس ــی خوش ــت: »خیل گف
اولیــن بــار می توانــم آن را روی پــرده و بــدون زیرنویس 

و بــا تماشــاگران ایرانــی ببینــم.«
دومیــن نشســت تاریــخ اصفهــان بــا عنــوان 
ــنبه 1۹  ــر« چهارش ــی دیگ ــی از نگاه ــان شناس »اصفه
مهرمــاه ســاعت 1۸ تــا ۳0: 1۹ در خانــه صفــوی برگــزار 

می شــود.

اخبارکوتاه

»زرد«رکوردزد!
فیلــم ســینمایی »زرد« بــه کارگردانــی مصطفــی تقــی زاده، 
در ســه روز اول اکــران بــه فــروش نیــم میلیــاردی رســید. 
ایــن فیلمســاز بــا روایــت جذابــی از زندگــی چنــد جــوان، 
خیلــی زود جــای خــود را در بیــن فیلمســازهای قدرتمنــدی 
چــون رامبــد جــوان و تهمینــه میالنــی و ســامان مقــدم بــاز 
کــرده اســت. فیلــم ســینمایی »زرد« کــه سوپراســتارهایی 
ــران  ــت بازیگ ــرام رادان را در لیس ــات و به ــاره بی ــون س چ

ــردازد.  ــان می پ ــه مســئله جوان خــود دارد، ب
شــیوه روایــت هیجــان انگیــز فیلــم در کنــار داســتان جذاب 
و البتــه بازیگــران سرشــناس، موجــب شــدند تــا مصطفــی 
تقــی زاده هــم یکــی از رکورددارهــای ســال ۹۶ باشــد. فیلــم 
ــان  ــارد توم ــم میلی ــران نی ــس از اک ــا ســه روز پ »زرد« تنه

فــروش داشــته اســت.

»مراسمپردهبرداری«
بهلهستانمیرود

فیلــم کوتــاه »مراســم پــرده بــرداری« بــه کارگردانــی مهدی 
بوســتانی شــهربابکی، در لهســتان نمایــش داده می شــود. 
فیلــم کوتــاه »مراســم پــرده بــرداری« بــه کارگردانــی مهدی 
 PUBLICYSTYKA ــه فســتیوال بوســتانی شــهربابکی، ب

لهســتان راه پیــدا کــرد. 
ــر  ــتر ب ــه بیش ــنواره ک ــن جش ــن دوره ای ــت و چهارمی بیس
ــز  ــات اجتماعــی- سیاســی متمرک ــا موضوع ــی ب فیلم های
اســت، 20 تــا 22 اکتبــر در شــهر کوژلــه برگــزار خواهــد شــد 
و در آن 24 فیلــم خارجــی و 2۸ فیلــم لهســتانی بــه رقابــت 

خواهنــد پرداخــت. 
ایــن نهمیــن حضــور بیــن المللــی انیمیشــن کوتاه »مراســم 
پــرده بــرداری« اســت. ایــن فیلــم کوتــاه پیــش از ایــن بــه 
ــون  ــان، کارت ــد آلم ــل فرانســه، دتمول جشــنواره های گرونوب
کالب ریمینــی ایتالیــا، مــووی اســکرین پــرو آمریــکا، 
آمریــکا،  انیمیشــن  نیــو  پاریــس،  ایرانــی  فیلم هــای 
ســایبورگ ایتالیــا و FIC ESMI آرژانتیــن راه یافتــه و 
نشــان ویــژه جشــنواره نیــو انیمیشــن آمریــکا را تصاحــب 

ــرده اســت. ک

فیلمنامهجدیدسعیدروستایی
بازنویسیشد

تهیــه کننــده »متــری شــش و نیــم« از درخواســت پروانــه 
ســاخت بــرای نســخه بازنویســی ایــن فیلمنامــه بــه قلــم 

ســعید روســتایی خبــر داد. 
ــه  ــاره ب ــا اش ــینما، ب ــده س ــه کنن ــاداتیان، تهی ــال س جم
فیلمنامــه »متــری شــش و نیــم« کــه قــرار اســت توســط 
ــن  ــه ای ــت: فیلمنام ــود، گف ــاخته ش ــتایی س ــعید روس س
ــی  ــت و ط ــده اس ــی ش ــاره بازنویس ــینمایی دوب ــروژه س پ
هفتــه آینــده بــاز هــم بــرای دریافــت پروانــه ســاخت اقــدام 

می کنیــم. 
ــا بازنویســی صــورت  ــدوارم ب ــه امی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
گرفتــه پروانــه ســاخت آن صــادر شــود، تاکیــد کــرد: 
»متــری شــش و نیــم« یــک فیلمنامه بســیار خــوب دارد و 
بــی شــک تبدیــل بــه یــک فیلــم بســیار خــوب می شــود.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــی امســال صــدا  ــی از ســریال های محرم یک
ــود.  ــیرین« ب ــس ش ــه »نف ــیما مجموع و س
مجموعــه ای کــه قــرار بــود بــه بحــث اهــدای 
ــل  ــن عم ــه ای ــدگان را ب ــردازد و بینن ــو بپ عض
خداپســندانه دعــوت کنــد. نفــس اینکــه 
ــد  ــاس مانن ــی حس ــاره موضوع ــریالی درب س
اهــدای عضــو ســاخته شــود، عملــی شایســته 
تقدیــر اســت و عوامــل ایــن ســریال بــا همین 
ــریک  ــزرگ ش ــی ب ــم در ثواب ــک ه گام کوچ
ــزارش  ــن گ ــا در ای ــه م ــا آنچــه ک شــده اند، ام
و  نقــد  پرداخــت،  آن خواهیــم  بیــان  بــه 
بررســی ایــن ســریال بــه عنــوان یــک برنامــه 
ــان  ــرار اســت مخاطب ــه ق ــی اســت ک تلویزیون
ــو  ــدای عض ــده اه ــا پدی ــنایی ب ــن آش را ضم
ــی  ــای گیرنده هــای تلویزیون ــد و پ ســرگرم کن

بنشــاند.
ســریال نفــس شــیرین بــا وجــود بهــره بــردن 
ــر  ــد بازیگ ــوت و چن ــر پیشکس ــد بازیگ از چن

چهــره، نــه تنهــا از نظــر محتوایــی بســیار 
ضعیــف و مــالل آور بــود؛ بلکــه در بحــث فنــی 
ــود کــه ایــن شــک را  ــان ضعیــف ب هــم آنچن
ــًا  ــا واقع ــه آی ــرد ک ــاد می ک ــدگان ایج در بینن
اســتانداردهای تلویزیــون تــا ایــن حــد پاییــن 
آمــده کــه چنیــن ســریال هایی را در ســاعات 
طالیــی )گلــدن تایــم( خــود پخــش می کنــد؟

محتوا
محتــوا و داســتان ایــن ســریال آنقــدر دم 
ــه  ــود ک ــده ب ــاب ش ــف انتخ ــتی و ضعی دس
حتــی قابــل مقایســه بــا ســریال های ضعیــف 
ــیرین  ــس ش ــریال نف ــود. س ــم نب ــی ه ترک
ــن  ــده در ای ــف ش ــای ردی ــواع تلخی ه ــا ان ب
ســریال، عــالوه بــر اینکه شــیرین نیســت، کام 

ــد.  ــخ می کن ــم تل ــب را ه مخاط
ــران  ــه مدی ــی دارد ک ــه لزوم ــتی چ ــه راس ب
ــودن خــود  ــرای نشــان دادن فعــال ب ســیما ب
و رونــق آنتن هــای تلویزیــون، هرچیــزی را 
تحــت عنــوان ســریال وارد جــدول کاری خــود 

و برنامه هــای تلویزیــون کننــد!؟ 

ایــن دســت ســریال های  بــا  صداوســیما 
ــا ســریال های  ــا افتــاده می خواهــد ب پیــش پ
دوری  باعــث  و  کنــد  رقابــت  ماهــواره ای 
ماهواره بین هــا از آثارخارجــی شــده و آن هــا 
ــد؟! ــوت کن ــور دع ــیمای کش ــوی س ــه س راب

بازیگران
چــه  ســریال  بازیگــران  بــازی  متاســفانه 
بازیگــران پیشکســوت و چــه جوان هــا در 
ایــن ســریال بــه حــدی مصنوعــی و ضعیــف 
ــت  ــک می انداخ ــه ش ــاگر را ب ــه تماش ــود ک ب
ــازی هســتند  ــًا در حــال ب ــران واقع ــه بازیگ ک
ــد  ــل از کلی ــن قب ــی مت ــغول دورخوان ــا مش ی

ــتند.  ــروژه هس ــوردن پ خ
فخرالدیــن صدیق شــریف و داریوش اســدزاده، 
دو تــن از قدیمی تریــن بازیگــران ایــران در 
ایــن ســریال، بــه گــواه اکثــر بیننــدگان یکــی از 
ضعیف تریــن بازی هــای عمــر هنریشــان را بــه 
نمایــش گذاشــتند کــه جــز احســاس تأســف، 
ــوان  ــوان عن ــاره آن نمی ت ــتری درب ــز بیش چی

کــرد. 
ــخصیت  ــوان ش ــه عن ــار ب ــی تب ــا جالل علیرض
اصلــی، یکــی از منفعل تریــن بازیگــران ســریال 
ــا  ــی ب ــه شــخصه آشــنایی چندان ــود. بنــده ب ب
ــًا  ــا واقع ــدارم ام ــان ن ــری ایش ــابقه بازیگ س
ایــن ســریال در حــد  ایشــان حداقــل در 
ســیاهی لشــکرهای ســینما هــم اســتعداد از 
خــود بــروز نــداد و بــا اختــالف در صــدر بدترین 
ــود.  ــون ب ــر تلویزی ــال های اخی ــران س بازیگ

ــًا  ــم واقع ــریال ه ــران س ــر بازیگ ــاره دیگ درب
ــت. ــران گف ــش از دیگ ــزی بی ــوان چی نمی ت

کارگردانی
ــد کــه گفتــه می شــود در  ســیامک خواجــه ون
ــم  ــد فیل کارنامــه هنــری خــود دســتیاری چن
ســینمایی را دارد، در این ســریال حتی از حفظ 
ــف  ــای مختل ــود در نماه ــران خ ــورد بازیگ راک
یــک ســکانس هــم عاجــز بــود و عمــالً هیــچ 
نشــانه ای از کارگردانــی در ســریال او دیــده 

نمی شــد. 
قصــد مــا واقعــًا تخریــب ایشــان و سریالشــان 
نیســت امــا آیــا واقعــًا ایــن ســریال چیــزی به 

اســم کارگردانی داشــت؟!

کاش حداقــل کارگــردان محترم قبل از ســاخت 
از ســریال های  عــدد  ایــن ســریال، چنــد 
خارجــی معــروف را کــه در دســترس همــه 

ــه ســاخت  ــم ب ــد و بعــد تصمی هســت، می دی
ســریال می گرفــت تــا حداقــل بــا چنــد شــات 

ــدیم.  ــه رو می ش ــده روب ــرداری ش ــی ب کپ
همیــن  از  ســریال  ایــن  متاســفانه  امــا 
حداقل هــای کارگردانــی هــم محــروم بــود و مــا 
هرچــه فکــر کردیــم دلیــل انتخــاب ایشــان بــه 

ــدیم. ــه نش ــردان را متوج ــوان کارگ عن
ــود  ــا کمب ــه صــدا و ســیما ب ــن موضــوع را ک ای
ــن  ــان ای ــر روز از زب ــت، ه ــه اس ــه مواج بودج
ســوال  امــا  می شــنویم  محتــرم  ســازمان 
اینجاســت کــه ایــن ســازمان عریــض و طویــل 
ــی  ــمی و خیل ــد رس ــزار کارمن ــن ه ــا چندی ب
بیــش از اینهــا غیــر رســمی در مجموعــه خــود 
ــت  ــا کیفی ــریال های ب ــاخت س ــدازه س ــه ان ب

ــدارد؟  ــل ن عوام
ــا  ــاله صده ــیما هرس ــدا و س ــکده ص در دانش
ــارغ  ــف ف ــر متخصــص در رشــته های مختل نف
ــه  ــت ک ــوال اینجاس ــوند؛ س ــل می ش التحصی
چــرا صــدا و ســیما از همیــن حاصــل دســترنج 

خــودش اســتفاده نمی کنــد. 
ــن  ــرم ای ــگ ن ــه در جن ــر اینک ــم ت ــوال مه س
روزهــا آیــا ســالح صــدا و ســیما بــرای مقابلــه 
ــیرین  ــس ش ــن نف ــی همی ــم فرهنگ ــا تهاج ب

ــت؟  اس
ــا  ــود دارد ام ــم وج ــر ه ــیار دیگ ــواالت بس س
همیــن کــه مســئوالن محتــرم رســانه ملــی بــه 
ــا  ــرای م ــد ب ــد ســوال پاســخ دهن ــن چن همی

ــده اســت. راضــی کنن

گــروه بازیگــران و عوامــل اجرایــی نمایــش »هملــت 
ــان  ــی تاجبخــش فنایی ــه کارگردان و ُدن کیشــوت« ب
ــود را  ــای خ ــر تمرین ه ــن اث ــا ای ــد ت ــخص ش مش
بــرای اجــرا در ســالن اصلــی تئاتــر شــهر آغــاز کنــد.

تاجبخــش فناییــان دربــاره وضعیــت تمریــن و 
بــه  ُدن کیشــوت«  و  نمایــش »هملــت  اجــرای 
خبرنــگار مهــر گفــت: گــروه بازیگــران نمایــش 
مشــخص شــده اســت و بــا آمــاده شــدن موســیقی 
ــاز  ــت و ُدن کیشــوت« را آغ ــر، تمرین هــای »همل اث
ــن  ــرای تمری ــاه فرصــت ب ــم. حــدود ســه م می کنی
نمایــش در اختیــار داریــم کــه البتــه بــرای نمایــش 
ــه کار پرحجمــی اســت،  ــت و ُدن کیشــوت« ک »همل

ــت. ــی اس ــان کم زم
ــن  ــی ای ــروه بازیگــران و عوامــل اجرای ــاره گ وی درب

ــدود ۳2  ــش ح ــن نمای ــزود: در ای ــی، اف ــر نمایش اث
بازیگــر حضــور دارنــد. ســیامک صفــری، بهنــام 
ــم  ــی، کاظ ــر کربالی ــزاده، امی ــید جهان ــکر، جمش تش
ــش  ــران در نمای ــر از بازیگ ــدادی دیگ ــی و تع بلوچ
نقــش  ایفــای  بــه  کیشــوت«  ُدن  و  »هملــت 

می پردازنــد.
فناییــان از ســعید ذهنــی و خســرو خورشــیدی 
ــه نمایــش  ــوان آهنگســاز و طــراح صحن ــه عن ــز ب نی

ــرد. ــام ب ــوت« ن ــت و ُدن کیش »همل
ــان  ــاره زم ــوت« درب ــت و ُدن کیش ــردان »همل کارگ
ــد:  ــادآور ش ــی ی ــر نمایش ــن اث ــرای ای ــکان اج و م
قــرار اســت ایــن نمایــش را بعــد از جشــنواره تئاتــر 
فجــر، در بهمــن مــاه ســال جــاری در ســالن اصلــی 

ــم. ــه ببری ــه صحن ــر شــهر ب ــه تئات مجموع

مدیــر یــک موسســه تولیــد آثــار موســیقایی از انتشــار 
مجموعــه آثــار کیهــان کلهــر مصــادف بــا ســالروز تولــد ایــن 
نوازنــده شــناخته شــده ایرانــی در قالــب هشــت آلبــوم 

جداگانــه خبــر داد.
امیــر مردانــه، مدیــر موسســه موســیقایی »ســاز و آواز« 
ــن  ــه تازه تری ــاره ب ــا اش ــر، ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــت وگ در گف
ــرد:  ــان ک ــه بی ــن موسس ــه در ای ــام گرفت ــای انج فعالیت ه
روز چهــارم آذر مــاه همزمــان بــا ســالروز تولــد اســتاد کیهــان 
ــار  ــرده از آث ــوح فش ــت ل ــب هش ــه ای در قال ــر، مجموع کله
ــه  ــی ب ــیقی ایران ــرح موس ــده مط ــن نوازن ــده ای ــر ش منتش
همــراه یــک بســته مکتــوب از پیشــینه هنری اســتاد، منتشــر 
می شــود. وی ادامــه داد: آلبــوم دیگــری کــه از اســتاد کیهــان 
ــن  ــکاری ای ــه هم ــوط ب ــت، مرب ــار اس ــت انتش ــر در دس کله
هنرمنــد جهانــی بــا گــروه »رامبرانــت« اســت کــه بــه تازگــی 

در تهــران و چندیــن کشــور اروپایــی کنســرت هایی داشــتند. 
ایــن آلبــوم کــه نشــر آن در ایــران از چنــدی قبــل بــه موسســه 
»ســاز و آواز« واگــذار شــده، اواخــر ســال جــاری در دســترس 

ــرد. ــرار می گی ــدان ق ــه من عالق
ــخ  ــاره تاری ــی درب ــیک ایران ــیقی کالس ــنواره موس ــر جش دبی
انتشــار فراخــوان دومیــن دوره ایــن رویــداد موســیقایی 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــح داد: فراخــوان آمــاده شــده، ام ــز توضی نی
ــی شــدن منتشــر  ــد از نهای ــه بع ــام گرفت ــه انج ــی ک تغییرات
می شــود.کیهان کلهــر عــالوه بــر برگــزاری کنســرت مشــترک 
بــا گــروه »رامبرانــت« در وزارت کشــور، طــی چنــد مــاه 
ــدد  ــرت های متع ــران، کنس ــاره در ای ــور دوب ــا حض ــته ب گذش
عنــوان  بــا  و شهرســتان ها  تهــران  در  را  پرتماشــاگری  و 
»پردگیــان بــاغ ســکوت« همــراه بــا هنرمندانــی چــون هــادی 
آذرپیــرا، نویــد افقــه و علــی بهرامــی فــر برگــزار کــرده اســت.

فرهنگ و هنر10

،،
به راستی چه لزومی دارد که مدیران 
ســیما بــرای نشــان دادن فعــال بــودن 
خــود و رونــق آنتن هــای تلویزیــون، 
ســریال  عنــوان  تحــت  را  هرچیــزی 
وارد جــدول کاری خــود و برنامه هــای 

تلویزیــون کننــد!؟ 

نگاهیبهسریالنفسشیرین

از نفس افتاده

چهبرسریادگاریهایقدیمیترین
عکاسسینمامیآید؟

ــا  ــن تصمیم ه ــاره از جدیدتری ــر بیچ ــد اصغ فرزن
ــر  ــت. اصغ ــیو او گف ــار و آرش ــه آث ــرای مجموع ب
ــکاس  ــه( ع ــر ژول ــام مســتعار اصغ ــا ن بیچــاره )ب
ــود. او دارای بزرگ تریــن آرشــیو عکــس  ســینما ب
از تاریــخ ســینما و تئاتــر ایــران بــود. یکــی 
از عکاســان ســینما دربــاره او معتقــد اســت: 
»اصغــر بیچــاره، یــادگار عکاســی و ســینمای 
ــینمای  ــی از س ــده  عکاس ــه پرون ــت ک ــران اس ای
ایــن کشــور را در دوربینــش دارد.« بیچــاره، پیــش 
ــمندش را  ــار ارزش ــرود و آث ــکا ب ــه آمری ــه ب از اینک
ــپارد،  ــتانش بس ــی از دوس ــت یک ــت دس ــه امان ب

آن آثــار را در قالــب یــک مــوزه شــخصی در 
خانــه خــودش، نگهــداری می کــرد. اســناد و 
اشــیای مهمــی در ایــن مــوزه وجــود داشــت کــه 
ــان  ــن عکاس ــی از قدیمی تری ــامل دوربین های ش
ایــران ماننــد »ماشــاءهللا خان عکاس باشــی«، 
مجموعــه ای از زمــان قاجــار و اولیــن عکس هــای 

ــد.  ــران می ش ــینمای ای ــخ س تاری
گذشــته  ســال  خــرداد   ۲۳ اینکــه  از  پــس 
دریچه هــای دوربیــن او بــرای همیشــه بســته 
ــد او در  ــت، فرزن ــا رف ــاره از دنی ــر بیچ ــد و اصغ ش
ــود: »در  ــرده ب ــار ک ــنا اظه ــا ایس ــی ب گفت وگوی
ــدرم  ــای پ ــایل و دوربین ه ــتیم وس ــاش هس ت
را بنــا بــه وصیــت خــودش در محلــی بــرای 
ــدام از  ــم. هیچ ک ــش بگذاری ــدان به نمای عاقه من

ــدرم  ــیون پ ــوزه و کلکس ــایل م ــا و وس دوربین ه
ــام  ــودم تم ــن خ ــت، م ــه اس ــروش نرفت ــه ف ب
ــت  ــا دس ــرده و ب ــته بندی ک ــیله ها را بس ــن وس ای
ــی  ــه زمان ــت ســپرده ام.« حــاال ک ــه امان خــودم ب
ــکاس  ــت ع ــم از درگذش ــال و نی ــک س ــدود ی ح
قدیمــی ســینمای ایــران می گــذرد، تــورج ژولــه، 
فرزنــد او، در گفت وگویــی بــا ایســنا دربــاره تصمیم 
ــدرش  ــایل پ ــیو و وس ــرای آرش ــواده ب ــن خان ای
اظهــار کــرد: فعــًا ایــن آثــار بــه نمایــش عمومــی 
درنمی آینــد. مــا پیــش از ایــن تصمیــم داشــتیم 
ــد موزه هــای  آرشــیو و وســایل او را در جایــی مانن
ســازمان میراث فرهنگــی در معــرض دیــد عمــوم 
ــرف  ــن کار منص ــی از ای ــه دالیل ــا ب ــم ام بگذاری
شــدیم. او ادامــه داد: احتمــااًل بــا جــای دیگــری 

مکان هایــی  صحبــت کنیــم؛  ایــن کار  بــرای 
ــه  ــی ک ــا موزه های ــی ی ــای خصوص ــد موزه ه مانن
ــتند.  ــی نیس ــازمان میراث فرهنگ ــه س زیرمجموع
ــاره ایــن  ــه وصیــت پــدرش درب ــا اشــاره ب ــه ب ژول
ــایل  ــیو و وس ــن آرش ــای ای ــرد: ج ــد ک ــار تاکی آث
امــن ومحفــوظ اســت؛ زیــرا ایــن آثــار متعلــق بــه 
مــا نیســت و بنابــر وصیــت پــدرم بایــد در معــرض 
ــاره  ــر بیچ ــد اصغ ــرد. فرزن ــرار بگی ــوم ق ــد عم دی
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا قصــد ندارنــد 
ایــن آثــار را در اختیــار مــوزه ســینما قــرار بدهنــد، 
گفــت: بخــش کوچکــی از ایــن مجموعــه متعلــق 
بــه تاریــخ سینماســت؛ در حالــی کــه بخــش قابــل 
توجهــی از آرشــیو او، تاریــخ عکاســی ایران اســت و 
لزومــًا ارتباطــی بــه مــوزه ســینما پیــدا نمی کنــد.

سینما

»آهویپیشونیسفید۲«کلیدخورد
ــی ســید  ــه کارگردان ــوی پیشــونی ســفید 2« ب ــم ســینمایی »آه فیل
جــواد هاشــمی، بــه عنــوان اثــری غیرمتعــارف بــا فانتزی هــای 
ــوان،  ــودک و نوج ــر ک ــد در ژان ــات جدی ــار از اتفاق ــه و سرش کودکان
ــوی  ــاری جل ــای س ــی در جنگل ه ــال تحصیل ــاز س ــا آغ ــان ب همزم

ــت.  ــن رف دوربی
تاکنــون بازیگرانــی چــون محمدرضــا شــریفی نیا، لیــال اوتــادی، تــرالن 
پروانــه، امیررضــا احمــدی، امیرغفارمنــش، امیــر ســهیلی و داریــوش 

ــد.  ــای نقــش کرده ان ــر ایف ــن اث ــه ای ــرو در ســکانس های اولی پی
ــاری و در  ــای س ــینمایی در دل جنگل ه ــر س ــن اث ــه ای ــر اولی تصاوی
ــادرش را  ــدر و م ــو و پ ــای آه ــتان و ماجراه ــی، داس ــی چوب کلبه های

تصویــر کرده انــد. 
»آهــوی پیشــونی ســفید 1« کــه پنــج ســال پیــش بــه عنــوان 
پرهزینه تریــن فیلــم کــودک تاریــخ ســینمای ایــران روی پــرده رفتــه 
اســت، توانســت جایــزه بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران را از بیســت 
و پنجمیــن جشــنواره فیلــم کــودکان و نوجوانــان اصفهــان از آن خــود 
کنــد. ســیدجواد هاشــمی در اثــر جدیــد خــود، قصــه دیگــری از آهــوی 

ــد.  ــت می کن ــفید را روای ــونی س پیش
ــفید 2«  ــونی س ــوی پیش ــینمایی »آه ــم س ــتان فیل ــه داس در خالص
آمــده اســت: »اختاپــوس« از درون یــک غــار، امــورات قلعــه را 
ــیدن  ــا و نوش ــن آهوه ــه دام انداخت ــرای ب ــد. او ب ــی می کن فرمانروای
ــا  ــا آهوهــا ب ــه ام ــه خدمــت گرفت ــه« را ب ــل بل ــن آن هــا »ب عصــاره ت
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــرار می کنن ــه ف ــفید« از قلع ــونی س ــه »پیش نقش
مــادر »آهــوی پیشــونی ســفید« برگشــته تــا آهــو را از »ســاالر« یعنــی 
پــدر خوانــده اش پــس بگیــرد و »پیشونی ســفید« بــه دلیــل رنجــش 

ــا... ــردد ام ــادرش بازگ ــش م ــه پی ــد ب ــاالر، می خواه از س

تئاتر

»بویخواب«محمدچرمشیراجرامیشود
ــیر را  ــد چرمش ــته محم ــواب« نوش ــوی خ ــش »ب ــلیمی نمای ــهراب س س
ــه  ــه صحن ــهر ب ــر ش ــه تئات ــقایی مجموع ــالن قش ــان در س ــه اول آب از هفت

می بــرد. 
ــت  ــن فعالی ــاره جدیدتری ــر، درب ــر تئات ــردان و بازیگ ســهراب ســلیمی، کارگ
ــر  ــگار مهــر گفــت: محمــد چرمشــیر ب ــه خبرن ــی ب ــه کارگردان خــود در زمین
ــاد هوشــنگ حســامی  ــام اســتاپارد کــه توســط زنده ی اســاس طرحــی از ت
ــا  ــی ب ــی نجف ــی امین ــط عل ــر« و توس ــی دیگ ــش از نوع ــوان »آرام ــا عن ب
عنــوان »صلــح انفــرادی« ترجمــه شــده اســت، بازخوانــی ای را انجــام داده 
و نمایشــنامه ای را بــا عنــوان »بــوی خــواب« نوشــته کــه قــرار اســت ایــن 
اثــر نمایشــی را از هفتــه اول آبــان در ســالن قشــقایی مجموعــه تئاتــر شــهر 

بــه صحنــه ببریــم. 
وی دربــاره بازیگــران ایــن اثــر نمایشــی افــزود: در نمایــش »بــوی 
خــواب«، مســعود دلخــواه، قاســم زارع و ژیــال آل رشــاد بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد. 
ــوان دســتیار کارگــردان، جــواد روشــن  ــه عن ــده صمــدی ب ســلیمی از حمی
بــه عنــوان مدیــر برنامــه ریــزی، رضــا مهدیــزاده بــه عنــوان طــراح صحنــه، 
ادنــا زینلیــان بــه عنــوان طــراح لبــاس و ابراهیــم اثباتــی بــه عنــوان طــراح 

موســیقی »بــوی خــواب« نــام بــرد.
وی افــزود: ســال گذشــته پیشــنهاد اجــرای نمایشــنامه امانوئــل اشــمیت بــا 
عنــوان »جنایــت در تئاتــر بولــوار« را بــه تئاتــر شــهر ارائــه دادم امــا بــه مــن 
اعــالم شــد کــه بــه دلیــل شــرایط مالــی اثــر دیگــری را بــرای اجــرا پیشــنهاد 
دهــم کــه در نهایــت نمایشــنامه »بــوی خــواب« بــرای اجــرا در نظــر گرفتــه 
ــی از  ــری ســهراب ســلیمی نمایش های ــی اســت در کارنامــه هن شــد. گفتن
ــا« و  ــرای دو دنی ــرارآمیز«، »مهمانس ــوای اس ــون »ن ــمیت چ ــل اش امانوئ

ــده می شــود. ــرزه« دی »عشــق ل

عکس

الههعبدالهآبادیبهکانونعکساصفهانمیآید
کانــون عکــس اصفهــان روز چهارشــنبه 1۹ مهــر مــاه در برنامــه »متــن 
ــانه«  ــرد نشانه شناس ــا رویک ــران ب ــری ای ــی هن ــتاری در عکاس نوش
میزبــان خانــم الهــه عبداله آبــادی اســت. الهــه عبدالــه آبــادی 
ــتان  ــک از هنرس ــم گرافی ــدرک دیپل ــابور، دارای م ــد 1۳۶7 نیش متول
ــان و  ــر اصفه ــگاه هن ــی از دانش ــی عکاس ــابور، کارشناس ــوره نیش س
ــران اســت و ســابقه   ــر ته کارشناســی ارشــد عکاســی از دانشــگاه هن
حضــور بــه عنــوان مــدرس در گروه هــای عکاســی دانشــگاه های 
هنــر اصفهــان و دانشــگاه ســمنان، دانشــکده هنــر و همچنیــن 
ــردی و  ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــابور، دانش ــگاه نیش ــس در دانش تدری
انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و کالس هــای آزاد دانشــگاه شــهید 
ــی  ــاپ مجموعه های ــود دارد. چ ــه  خ ــران و …را در کارنام ــتی ته بهش
ــا  ــس صب ــاب عک ــال 1۳۹2، کت ــی PRIVATE س ــریه عکاس در نش
1۳۹1، کتــاب نخســتین جشــنواره دانشــجویی عکــس دانشــگاه 
تهــران 1۳۹2 و شــرکت در نمایشــگاه های گروهــی از جملــه: پرچــم – 
گالــری مهــروا- تهــران–۹۶، دومیــن اکســپوی عکــس تهــران – خانــه 
ــوی  ــالید ش ــی: اس ــی دهل ــتیوال عکاس ــران- ۹2، فس ــدان ای هنرمن
ــی- ۹2، جشــنواره عکــس  ــان- هندوســتان- دهل ــده جه ــار برگزی آث
ــر  ــران – دفت ــان ای ــینمای جوان ــن س ــزگان – انجم ــت هرم اردیبهش
ــای  ــران )نگارخانه ه ــدان ای ــه هنرمن ــه ران– خان ــاس –۹2، ت بندرعب
میرمیــران و نامــی( – تهــران –۹2، یازدهمیــن جشــنواره بیــن المللــی 
هنــر و فرهنــگ ترکیــه – 2011، اولیــن اکســپوی عکــس صبــا _ تهــران 
ــگاه  ــس دانش ــجویی عک ــنواره دانش ــر- ۹1، جش ــتان هن -فرهنگس
ــی – هندوســتان  ــران – ۹0، پرچــم ایران ــدان ای ــه هنرمن تهــران – خان
–۹0، عکســبازی – گالــری آران – تهــران –۹0 و… بخشــی از کارنامــه 

ــد اســت. ــن هنرمن ــری ای هن

امروز دوشنبه 17 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 546 روزنامه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

شمارهناشناس
نویسندهآرش آذرپناه

10 هزار تومان قیمت
نیماژ نشر

سفرنامهحاجیمهندس:
سفرنامهفرش

نویسندهعلی حصوری
35 هزار تومان قیمت

چشمه نشر

مادامپو
نویسندهلین کالن

3۲ هزار و 500 تومان قیمت
قاصدک صبا نشر

انتشار مجموعه آثار کیهان کلهرهملت و دُن کیشوت مشخص شدند
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مرگ روزانه 43 نفر 

در حوادث رانندگی در کشور
جاده هایی با بوی خون

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

ــتان  ــراق، افغانس ــوریه، ع ــر در س ــا نف ــه ده ه روزان
ــت  ــان را از دس ــگ جانش ــر جن ــر اث ــتان ب و پاکس
جــزء  تقریبــًا  بحــران  و  ناامنــی  می دهنــد. 
ــر  ــر اث ــرگ ب ــت. م ــه اس ــر خاورمیان جدایی ناپذی
ــازه ای  ــوع ت ــاً موض ــرزمین اص ــن س ــگ در ای جن
نیســت؛ امــا در دل خاورمیانــه ناامــن، ایــران نمــادی 
ــا ایــن وجــود در ایــران  از امنیــت و ثبــات اســت. ب
روزانــه 43  نفــر بــه دلیلــی غیــر از جنــگ جــان خود 

را از دســت می دهنــد. 
ــاید  ــت و ش ــده اس ــب و تکان دهن ــار عجی ــن آم ای
امــا  باشــد؛  بســیاری ســخت  بــرای  بــاورش 
ــث  ــی باع ــر ســوانح رانندگ ــر اث ــرگ ب متأســفانه م
شــده آمــار مرگ و میــر در کشــور مــا گاهــی از ایــن 

همســایه های جنــگ ز ده هــم بیشــتر باشــد. 
ــر  ــی ه ــی و رانندگ ــای راهنمای ــاس آماره ــر اس ب
ســاله حــدود 16 هــزار ایرانــی جــان خــود را 
در ســوانح رانندگــی از دســت می دهنــد. آمــار 
ــک  ــه فل ــر ب ــم س ــوادث ه ــن ح ــان ای مصدوم

 . می کشــد
ــش از 70  ــًا بی ــه تقریب ــت ک ــف بار آنجاس ــه تأس نکت
ــل خطاهــای انســانی  ــه دلی ــن حــوادث ب درصــد ای
ــی، ســبقت  ــاال، خواب آلودگ ــد. ســرعت ب رخ می ده
در  مرگ و میــر  اصلــی  عامــان  و...  غیرمجــاز 

تصادف هاســت. 
همــه مــا می دانیــم این هــا عامــل تصــادف اســت 
امــا  بــا ســرعت می رویــم، ســبقت غیرمجــاز 
همچنــان  خواب آلودگــی  اوج  در  و  می گیریــم 

رانندگــی می کنیــم. 
خودروهــای کشــور یکــی از پایین ترین اســتانداردها 
ــت  ــم محدودی ــل ه ــن دلی ــه همی ــت و ب را داراس
ــر از  ــران کمت ــای ای ــیاری از جاده ه ــرعت در بس س
ــا ایــن وجــود بــا همیــن  100 کیلومتــر اســت امــا ب
خودروهــای ناامــن هموطنــان نــه تنهــا بــا ســرعتی 
بیــش از حــد مجــاز رانندگــی می کننــد بلکــه 
همزمــان هــم بــا تلفــن همــراه صحبــت می کننــد 
هــم غــذا می خورنــد و هــم در جــاده ویــراژ 

می دهنــد. 
عائــم راهنمایــی  و رانندگــی هــم در جــاده بــه جــای 
ــیبل  ــتر س ــد بیش ــدگان باش ــای رانن ــه راهنم اینک
عروســی  کاروان هــای  ترقه هــای  هدف گیــری 
اســت. مــرگ ســاالنه 16 هــزار نفــر و مصدوم شــدن 
ــه  ده هــا هــزار نفــر صدمه هــای جبران ناپذیــری را ب

ــد.  ــاد آن وارد می کن ــوص اقتص ــه خص ــور ب کش
مــا بارهــا در همیــن روزنامــه از عــزم اجتماعــی برای 
ــی  ــم، عزم ــخ گفته ای ــرای تل ــن ماج ــا ای ــه ب مقابل
کــه معلــوم نیســت کــی جــزم خواهــد شــد. تنهــا 
می توانیــم امیــدوار باشــیم کــه روزی ایــن حــوادث 

تلــخ بــه پایــان برســد.

اخبار استان

زنان کدام شهرها از زندگی 
خانوادگی رضایت دارند

ــی،  ــط زندگ ــت از محی ــه رضای ــوط ب ــاخص مرب در ش
زنــان قزوینــی بــا 7۹/36درصــد ســرآمد هســتند 
و زنــان 1۵ تــا ۲4ســاله ســاکن خراســان جنوبــی 
ــا  ــط زندگیشــان را ب ــت از محی ــزان رضای ــن می کمتری

۵۸/6۵درصــد، دارنــد. 
در شــاخص های مربــوط بــه رضایــت شــغلی نیــز 
ــگاه را  ــن جای ــان ســاکن خراســان جنوبی پایین تری زن
ــا 04/ 6۵درصــد بــه خــود اختصــاص داده انــد. ایــن  ب
درحالیســت کــه در شــاخص مربــوط بــه رضایــت 
از درآمــد، زنــان ســاکن اســتان مرکــزی بــا ۵۵/ 
ــد  ــرار دارن ــت ق ــطح از رضای ــن س ــد در باالتری ۸0درص
و زنــان زنجانــی بــا 37/ 3۹درصــد از درآمدشــان 

ــد.  ــت را دارن ــن رضای کمتری
زنــان  میــان  در  زندگــی  از  شــاخص های رضایــت 
ــان دهنده  ــل نش ــد و غیر محص ــد درآم ــاغل، فاق غیر ش
۲4ســاله  تــا   1۵ زنــان  اســت.  متفاوتــی  نتایــج 
۲3/71درصــد  بــا  غربــی  آذربایجــان  غیر محصــل 
ــن  ــان ای ــی را در می ــت از زندگ ــزان رضای ــن می باالتری
ــان ســمنانی نیــز در همیــن  ــد. زن ــان دارن دســته از زن
شــاخص بــا 4۹ / 31درصــد در پایین تریــن رده جــدول 
ــان  ــز زن ــان غیر شــاغل نی ــان زن ــد. در می ــرار گرفته ان ق
اردبیلــی بــا 4۹/74درصــد پایین تریــن میــزان رضایــت 

از زندگــی را در میــان هم میهنانشــان دارنــد.

 تمدید بیمه تکمیلی فرهنگیان
 تا پایان مهرماه

معــاون اداره کل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و 
پــرورش بــا بیــان اینکــه قــرارداد بیمــه تکمیلــی فرهنگیــان 
ــال  ــت: در ح ــد شــده اســت، گف ــاه تمدی ــان مهرم ــا پای ت
رایزنــی بــا مســئوالن یکــی از بانک هــا هســتیم تــا 

ــم. ــا کنی ــان اعط ــه فرهنگی ــی را ب وام های
و پشــتیبانی  تعــاون  اداره کل  اکبــر حاجیلــو معــاون 
ــه  ــت بیم ــرورش در خصــوص »وضعی وزارت آمــوزش و پ
تکمیلــی فرهنگیــان«، اظهــار داشــت: هنــوز بــر ســر نــرخ 
ــیده ایم و  ــی نرس ــق قطع ــه تواف ــه ب ــرکت های بیم ــا ش ب
ــاه،  ــات در مهرم ــه خدم ــه در ارائ ــری از وقف ــرای جلوگی ب
ــا پایــان مهــر تمدیــد کرده ایــم  قــرارداد ســال گذشــته را ت

ــه نتیجــه قطعــی برســیم.  ــن خصــوص ب ــا در ای ت
آمــوزش  وزارت  و پشــتیبانی  تعــاون  اداره کل  معــاون 
و پــرورش در »خصــوص ارائــه تســهیات رفاهــی بــه 
اعطــای  خصــوص  در  خاطر نشــان کــرد:  فرهنگیــان« 
ــا  ــا مســئوالن یکــی از بانک ه ــان ب ــه فرهنگی تســهیات ب
جلســاتی داشــته ایم و امیدواریــم بتوانیــم وام هایــی 
ــن  ــوز ای ــه هن ــم؛ البت ــر بگیری ــان در نظ ــرای فرهنگی را ب

ــت. ــده اس ــی نش ــوع قطع موض

کوتاه اخبار 

سقوط مرگبار تریلی به دره
رئیــس پلیــس راه اســتان همــدان گفــت: ســقوط 
ــع در  ــاد واق ــه نورآب ــری در گردن ــه دره ۵00 مت ــی ب تریل

ــد.  ــده ش ــرگ رانن ــب م ــرد موج ــور نهاوند بروج مح
ــب  ــنبه ش ــاعت ۲0 ش ــرد: س ــار ک ــا اظه ــرهنگ رض س
یــک دســتگاه خــودروی ترابــری ســنگین هنــگام قــرار 
ــانحه  ــار س ــه دچ ــرازیری گردن ــمت س ــن در قس گرفت
می شــود. وی توضیــح داد: راننــده ایــن وســیله نقلیــه 
بایــد بــا دنــده ســنگین از گردنــه بــه پاییــن می آمــد کــه 
ایــن مؤلفــه را رعایــت نکــرده و موجــب شــتاب گرفتن 
خــودرو و بــاال  رفتــن ســرعت ایــن وســیله نقلیــه 

می شــود.
 وی بیــان کــرد: ناتوانــی راننــده در کنتــرل وســیله نقلیــه 
منجــر بــه منحرف شــدن وســیله نقلیــه از جــاده اصلــی 

و ســقوط آن بــه دره ۵00 متــری شــد.
 رئیــس پلیــس راه اســتان همــدان تاکیــد کــرد: محــور 
نهاوند بروجــرد یکــی از جاده هــای حادثه خیــز ایــن 

اســتان بــه شــمار مــی رود.
و  خطرنــاک  پیچ هــای  وجــود  عزیــزی  ســرهنگ 
غیراســتاندارد و عــرض کــم ایــن جــاده را از عامــل بــروز 

ــمرد. ــاده برش ــن ج ــی در ای ــوانح فوت س

 کشف حشیش از مسافر خارجی
 در فرودگاه

رئیــس پلیــس فــرودگاه شــیراز از توقیــف 4 کیلوگرم 
ــن  ــی در ای ــافر خارج ــیش از مس ــدر حش ــواد مخ م

فــرودگاه خبــر داد. 
ســرهنگ خســروی رئیــس پلیــس فــرودگاه شــیراز 
ــه ای در  ــرز ماهران ــه ط ــدر ب ــواد مخ ــن م ــت: ای گف

ــود.  ســاک مســافر جاســازی شــده ب
ــرد:  ســرهنگ خســروی از شــهروندان درخواســت ک
در صــورت مشــاهده هرگونــه مــورد مشــکوک، مراتــب 
ــد. ــه مرکــز فوریت هــای پلیســی 110 اطــاع دهن را ب

افشای مرگ مشکوک 
پسربچه 2 ساله

ــی در  ــه کودک ــی ک ــرد جوان ــال زن و م ــرداد امس خ
آغــوش داشــتند بــه بیمارســتانی در تهــران مراجعــه 

ــد. کردن
ــرگ  ــه از م ــات اولی ــان معاین ــکان در هم ــا پزش ام
پســرک خبــر دادنــد. بافاصلــه هــم موضــوع از طریق 
پلیــس بــه بازپــرس کشــیک پایتخــت اعــام شــد.

ــد  ــرک، جس ــرگ پس ــکوک بودن م ــه مش ــه ب باتوج
ــرای تعییــن علــت مــرگ و آزمایــش سم شناســی  ب

ــه پزشــکی قانونــی انتقــال داده شــد.  ب
ــی  ــکی قانون ــی، پزش ــات سم شناس ــس از آزمایش پ
علــت مــرگ را مســمومیت بــر اثــر مصــرف متــادون 
اعــام کــرد. بنابرایــن بازپــرس جنایــی دســتور احضار 
پــدر و مــادر کــودک را صــادر کــرد تــا تحقیقــات فنــی 

در ایــن خصــوص انجــام شــود.

کنش    وا

آیت هللا مکارم شیرازی   
هدف اصلی دشمن در حال حاضر فضای مجازی 

است و امید دشمن نیز به آن بیشتر از فضاهای دیگر 
است و شیطنت های خود را در این فضا می ریزد، 

بنابراین باید یکی از اولویت های اصلی کشور فضای 
مجازی باشد؛ چرا که عامل بسیاری از آسیب ها از 

جمله طالق، همین ارتباطات مجازی است. باید 
نیروی انتظامی در جذب پرسنل خود از افراد مؤمن و 
متدین استفاده کند، چرا که در روزهای سخت همین 

افراد هستند که به کمک کشور می آیند که شهدای 
مدافع حرم نمونه برجسته این گونه انسان هایی 

هستند که محصول مستقیم دعاهای ندبه و توسل 
است.

آیت هللا سبحانی   
یکی از نعمت های بزرگ خداوند کریم، امنیت دینی 
و اجتماعی است؛ که امروز این دو نعمت در کشور 

قابل تجربه و لمس است و ایرانِ امروز در بین منطقه  
پرآشوب خاورمیانه در امنیت کامل است.

وزیر آموزش و پرورش   
کسی که در مدرسه سکان هدایت تعلیم و تربیت 

را در دست دارد باید از طریق بسترهای الکترونیک 
اطالعات و دانش خود را به روزرسانی کند. امروز 

در همه سطوح مدیریت و برنامه ریزی با نقص در 
بروز و استفاده از خالقیت در یافتن روش های جدید 

مواجهیم. ما باید با جرئت و اعتماد به کمک خداوند 
و بنیه کارشناسی نیروی انسانی راه های جدید را 
برای عبور از موانع تجربه کنیم. عالقه مند کردن 

دانش آموزان به اشتغال و بازار کار حائز اهمیت است 
که در این زمینه رایزنی هایی با سازمان فنی و حرفه ای 

داشته ایم که امیدواریم این هفته نهایی شود. در 
این زمینه دوره های 10 تا 12 ساعته با پودمان های 

سبک طراحی شده و ان شاءهللا ظرف یکی دو هفته 
آینده با همیاری وزارت رفاه رونمایی شده و به صورت 

آزمایشی در مدارس به اجرا در خواهد آمد.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی 
سازمان حفاظت محیط زیست   

یک فعال محیط زیست باید بتواند با زبانی جذاب، 
ساده و مؤثر از آرمان های خودش دفاع کند. 

فعال محیط زیست بر کیفیت و عیار لبخند مردم 
سرزمینش نیز می افزاید. در چنین سرزمینی خشونت 

کاهش می یابد و رشد پایدار اقتصادی در آن رخ 
می دهد.

دبیرکل شبکه ملی سازمان های 
مردم نهاد ناشنوایان ایران   

ماهیت ناشنوایی مترادف با ضعف و ناتوانی شناخته 
شده و بر همین اساس طبیعی است که پذیرش 

زبان و هویت ناشنوایان توسط افرادی که مدتی پس 
از تولد شنوایی خود را از دست داده و وارد دنیای 
ناشنوایان می شوند با مقاومت هایی روبه رو شوند.

مهرمــاه ســال ۹3 بــود کــه خبرهایــی از وقــوع اسیدپاشــی بــه 
چنــد زن اصفهانــی افــکار عمومــی را درگیــر خــود کــرد، همزمان 
ــه  ــوران پلیــس آگاهــی رســیدگی ب ــژه از مأم ــا آن تیمــی وی ب
ــاد  ــا و ابع ــن واکنش ه ــا باالگرفت ــد و ب ــاز کردن ــوع را آغ موض
ماجــرا رئیــس پلیــس آگاهــی ناجــا شــخصًا مســئولیت 
ــه  ــرد ک ــام ک ــت و اع ــده گرف ــر عه ــرا را ب ــن ماج ــری ای پیگی

ــرار دارد. ــز کاری اش ق ــرا روی می ــن ماج ــده ای پرون
ــار  ــان چه ــت. از می ــته اس ــال گذش ــه س ــام س ــاال از آن ای ح
زنــی کــه قربانــی فــرد یــا افــرادی شــدند کــه هنــوز دســتگیر 
نشــده اند، یکــی از آن هــا ازدواج کــرد و دیگــری مراحــل 
درمانــش را در خــارج از کشــور ســپری می کنــد و پرونــده 
اسیدپاشــی همچنــان روی میــز رئیــس پلیــس آگاهــی 

ــت. ــوح اس ــی مفت ــه عبارت ــت و ب ناجاس
ســردار محمدرضــا مقیمــی در گفت وگــو بــا ایســنا بــرای 
ــن  ــه ای ــی از رســیدگی ب ــات و ناگفته های ــار جزئی نخســتین ب

ــت: ــده اس ــه آم ــه در ادام ــرده ک ــان ک ــده را بی پرون
 گفته بودید که پرونده اسیدپاشی ها در اصفهان 

روی میز شماست و رسیدگی به آن ادامه دارد، از 
آخرین جزئیات این پرونده بگویید.

ــت.  ــم هس ــن ه ــز م ــت و روی می ــوح اس ــده مفت ــه، پرون بل
اتفاقــًا حــدودًا هفتــه گذشــته بــود کــه دوبــاره در جلســه ای بــا 
حضــور رئیــس پلیــس آگاهــی اصفهــان در دفتــر کارم بحــث 

ــم. ــری و بررســی کردی اسیدپاشــی را پیگی
 نتیجه چه شد؟

ــی  ــود؛ حت ــدا نمی ش ــرم پی ــرد مج ــه ف ــم ک ــم بگوی نمی خواه
ــن  ــا ای ــر ب ــی دیگ ــکاب جرائم ــل ارت ــه دلی ــت ب ــن اس ممک
فــرد برخــورد شــده باشــد. حتــی شــخصی داشــتیم کــه 
خیلــی گزینه هایــش بــه ایــن اسیدپاشــی نزدیــک بــود و 
ــا  ــا م ــود ام ــی را مطــرح کــرده ب ــی خــودش هــم ادعاهای حت

ــم. نپذیرفتی
 چرا؟

چــون ایــن جــرم زوایایــی داشــته کــه شــامل حــال ایــن فــرد 
نمی شــده و بــه همیــن جهــت مــا آن را نپذیرفتیــم.

 و تحقیقات را ادامه دادید؟
ــوع  ــن موض ــور روی ای ــام کش ــه تم ــه اینک ــه ب ــا توج ــه. ب بل
حســاس شــده بــود، طبیعتــًا کســی کــه ایــن جــرم را انجــام 

ــداد.  ــام ن ــری انج ــه دیگ ــدام مجرمان ــود اق داده ب
ــم و در  ــیده بودی ــرد رس ــن ف ــی ای ــک قدم ــا ی ــًا ت ــا تقریب م

اسیدپاشــی آخــر بــا فاصلــه کمــی بــه محــل رســیدیم و حــدود 
یکــی دو دقیقــه بــا مجــرم در صحنــه جــرم فاصلــه داشــتیم.

 از جایش خبر داشتید؟
جــای دقیــق کــه نــه، نقطــه را او تعییــن می کــرد امــا فضــا و 

ــم.  ــی کــرده بودی ــای جــرم را مــا پیش بین جغرافی
ــودم، خاطــرم  ــزده ب ــا حــاال ن ــی اســت کــه ت این هــا حرف های
ــی  ــم جنای ــه رئیــس وقــت جرائ هســت کــه آن زمــان مــن ب
آگاهــی ناجــا مأموریــت دادم کــه بــه ایــن موضــوع رســیدگی 

ــه اصفهــان فرســتاده بودیــم.  کنــد و واحــدی از تهــران را ب
ــه  ــور ک ــت. همان ط ــور داش ــه حض ــد در منطق ــن واح ــه ای ک
ــم  ــه ه ــن حادث ــه از چهارمی ــی دو دقیق ــه یک ــه فاصل ــم ب گفت
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان و هــم تیمــی کــه از 

ــه محــل رســیدند. ــد ب ــه بودن ــه آنجــا رفت ــران ب ته
 اما مجرم دستگیر نشد ...

قطعــًا اگــر فضــای آرامــی وجــود داشــت و مجــرم احســاس 
باالســت،  دســتگیری اش  احتمــال  نمی کــرد کــه  خطــر 
بیــرون می آمــد و مــا می توانســتیم دســتگیرش کنیــم. 
مــا برنامه ریزی هایــی داشــتیم و در آن جغرافیــای جــرم و 
ســاعت هایی کــه مجــرم کار خــودش را انجــام داده بــود، پیــک 
زمانــی بــرای مــا معلــوم بــود و پیش بینــی مــا ایــن بــود کــه 
ــد و  ــلوغ ش ــی ش ــفانه کم ــا متأس ــم؛ ام ــتگیرش می کنی دس
ــرای مجــرم صــادر  ــدام ب ــم اع ــو حک برخــی رســانه ها جلوجل
کردنــد و فضــا طــوری شــد کــه متهــم دیگــر بیــرون نیامــد و بــه 

ــرک کــرد. ــه را ت ــی صحن عبارت
حتــی مــا در چنــد مــورد دیگــر فــردی کــه مبــادرت بــه 
ــه  ــو ب ــا چاق ــا ب ــود ی ــرده ب ــان ک ــازل در اصفه ــش زدن من آت
ــم  ــتگیر کردی ــایی و دس ــی زد را شناس ــا م ــر خانم ه ــت س پش
کــه متوجــه شــدیم مجــرم اصــاً اصفهانــی نبــود و صبح هــا از 

ــد. ــان می آم ــه اصفه ــر ب ــتانی دیگ اس
 فرد اسیدپاش، اصفهانی بود؟

ممکن است اصفهانی نباشد.
 آنجا هیچ دوربینی نبود که چهره مجرم را ثبت 

کند؟
االن هســت امــا آن زمــان نبــود. آن موقع مقــدورات کمتــر از االن 

بــود و متأســفانه دوربینــی نبود.
 پیگیر این پرونده هستید؟

بلــه، همچنــان رســیدگی بــه ایــن پرونــده در دســتور کار مأموران 
و کارآگاهــان پلیــس آگاهی قــرار دارد.

بیشــترین  ثبت احــوال کشــور  ســازمان  ســخنگوی 
اســامی انتخابــی خانواده هــا بــرای نوزادانشــان در 
ــن  ــت: همچنی ــرد و گف ــام ک ــال را اع ــه اول س 6ماه
 7۵0 از  بیــش  جــاری  ســال  اول  شــش ماهه  در 
رســیده ثبــت  بــه  کشــور  در  والدت  واقعــه   هــزار 

است. 
ســیف هللا ابوترابــی ســخنگوی ســازمان ثبت احــوال 
ــوت و والدت در  ــی ف ــه حیات ــار دو واقع ــه آم کشــور، ب
ــت:  ــرد و گفـ ــاره ک ــاری اش ــال ج ــش ماهه اول س ش
در شــش ماهه اول ســال جــاری 764 هــزار و 3۲4 
واقعــه والدت و 1۸1 هــزارو ۵4۲ واقعــه فــوت بــه ثبــت 

رســیده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه والدیــن نــوزادان همچــون آمارهــای 
موجــود ســال قبــل نام هــای امیرعلــی و فاطمــه را 

ــاب  ــان انتخ ــرای فرزندانش ــام ب ــن ن ــوان بهتری ــه عن ب
می کننــد، اظهــار کــرد: نام هــای امیرعلــی، محمــد، 
ــوزادان پســر  علــی، امیرحســین و ابوالفضــل در بیــن ن
ــب در  ــنا و زین ــا، یس ــرا، حلم ــه، زه ــای فاطم و نام ه
ــی را داشــته اند.  ــر بیشــترین فراوان ــوزادان دخت ــن ن بی
ــور، 10  ــوال کش ــازمان ثبت اح ــخنگوی س ــه س ــه گفت ب
ــن  ــوی والدی ــه از س ــرانه و دختران ــب پس ــم منتخ اس
 ۹6 ســال  اول  شــش ماهه  در  نوزادانشــان  بــرای 
ــد،  ــی، محم ــر امیرعل ــوزادان پس ــرای ن ــب ب ــه ترتی ب
ــا،  ــین، محمدطاه ــل، حس ــین، ابوالفض ــی، امیرحس عل
بــرای  و  محمدرضــا  و  محمدحســین  امیرعبــاس، 
ــب،  ــنا، زین ــا، یس ــرا، حلم ــه، زه ــر فاطم ــوزادان دخت ن
ــده  ــام ش ــه اع ــاران و ریحان ــا، آوا، ب ــرا، ره نازنین زه

ــت. اس

معــاون پیشــگیری از معلولیت هــای ســازمان بهزیســتی بــا 
ــاری نشــده اســت،  ــک اجب ــه اینکــه مشــاوره ژنتی اشــاره ب
گفــت: بــا انجــام طــرح غربالگــری مجــوز ازدواج بــه زوجین 

می شــود.  داده 
مینــو رفیعــی در مــورد طــرح غربالگــری، اظهارداشــت: 
غربالگــری بــه معنــای آزمــودن اســت و هــر آزمونــی، 
آزمایش گرفتــن نیســت بلکــه در طــرح غربالگــری افــرادی 
کــه دارای ریســک هســتند، بررســی شــده و در صورتــی کــه 
ــی  ــک معرف ــاوره ژنتی ــه مش ــد، ب ــاال باش ــا ب ــک آن ه ریس
می شــوند. وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــاوره ژنتیــک اجبــاری 
نیســت و نشــده ادامــه داد: طــرح غربالگــری اجبــاری شــده 
ــط  ــی توس ــش نامه های تخصص ــردن پرس ــز پرک ــه آن نی ک
ــد  ــا کارشناسی ارش ــانس و ی ــه دارای لیس ــت ک ــرادی اس اف
ــتی  ــی در بهزیس ــای تخصص ــن روز دوره ه ــتند و چندی هس

ــازمان  ــای س ــگیری از معلولیت ه ــاون پیش ــد. مع گذرانده ان
بهزیســتی تأکیــد کــرد: در ایــن پرســش نامه افــراد ســئواالت 
ــه  ــویم ک ــه می ش ــا متوج ــد و م ــخ می دهن ــه پاس را صادقان
ایــن زوج در آینــده چقــدر در معــرض خطــر قــرار می گیرنــد 
و میــزان ریســک خانواده هــا در بــارداری مشــخص خواهــد 

شــد. 
بــه گفتــه رفیعــی، بســیاری از مــردم ازدواج فامیلــی را 
ــد؛  ــو، می دانن ــک، پســرعمو و دخترعم ــل نزدی ــواًل فامی معم
ــود  ــن وج ــر و همچنی ــای دورت ــه ازدواج فامیل ه در حالی ک
ــک در خانــواده،  ــول و دارای مشــکل ژنتی ــرد معل ــک ف ی
می توانــد باعــث بــروز بیماری هــای ژنتیکــی در فرزنــد 
آن هــا باشــد و بــه همیــن دلیــل بایــد بــا انجــام مشــاوره های 
ــه دنیــا آمــدن کــودک دارای مشــکل را  ژنتیکــی، احتمــال ب

بررســی کــرد.

مشاوره ژنتیک اجباری نیست»امیرعلی« و »فاطمه« درصدر نام های انتخابی کشور

مدیــرکل مــدارس غیردولتــی وزارت آموزش و 
پــرورش ضمــن اعــام اینکــه در حــال بازبینی 
الگــوی شــهریه مــدارس غیردولتــی هســتیم 
گفــت: حتمــًا امســال الگــوی شــهریه هــم بــه 
ــذار در  ــم های تأثیرگ ــی و مکانیس ــت فن جه
شــهریه بازبینــی می شــود و امیدواریــم بــرای 
ســال تحصیلــی آینــده ایــن الگــو بــه حــدی 
جامــع و مانــع باشــد کــه حداقــل نارضایتــی 

را شــاهد باشــیم. 
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــعودی در گفت وگ ــن مس حس
ــدارس  ــرد م ــر عملک ــارت ب ــد نظ ــاره رون درب
غیردولتــی اظهــار کــرد: تصــور می کنــم آنقــدر 
کــه روی مــدارس غیردولتــی نظــارت وجــود 
دارد در هیــچ نهــاد و دســتگاه دیگــری وجــود 

نداشــته باشــد.
تأســیس  ابتــدای  همــان  از  افــزود:  وی 
ــود دارد و  ــی وج ــی قوانین ــدارس غیردولت م
مؤســس بایــد حائــز شــرایط قانونــی الزم 

ــد.  باش
ــت  ــت موافق ــس از دریاف ــس پ ــرای مؤس ب
اصولــی وظایفــی تعریــف شــده کــه بســیاری 

ــی کار اســت. ــا متوجــه بعــد نظارت از آنه

 نظارت بر عملکرد مدارس غیردولتی
و  آمــوزش  وزارت  غیردولتــی  مــدارس  مدیــرکل 
ــای  ــا و واحده ــه معاونت ه ــان اینک ــا بی ــرورش ب پ
تخصصــی آمــوزش و پــرورش نیــز بــر عملکــرد 
ــت:  ــد گف ــی دارن ــتمر و دائم ــارت مس ــدارس نظ م
همان طــور کــه بــر مــدارس دولتــی نظــارت می شــود، 
عملکــرد مــدارس غیردولتــی نیــز مــورد بررســی قــرار 
ــی از  ــه نظارت ــه مرحل ــن س ــر ای ــاوه ب ــرد. ع می گی
ــارت  ــورای نظ ــه، ش ــارت منطق ــورای نظ ــق ش طری
 اســتان و شــورای سیاســت گذاری ســتاد وجــود

دارد.
مســعودی دربــاره برخــورد بــا مــدارس متخلــف در فصل 
ــف«  ــور تخل ــات »تص ــی اوق ــرد: گاه ــار ک ــام اظه ثبت ن
ــودش را  ــهریه خ ــث ش ــًا در بح ــه عمدت ــود دارد ک وج

نشــان می دهــد. 
ــه  ــی ک ــد؟ در حال ــهریه می رون ــمت ش ــه س ــرا هم چ
مدرســه کارکردهــای دیگــری هــم دارد و کارکرد آموزشــی، 
برنامــه درســی، پرورشــی، تربیتــی و نیــروی انســانی آن 

بــرای مــا مهمتــر اســت.
وی افــزود: تعریفــی کــه مــا از شــهریه داریــم بــا تعریفی 
ــهریه  ــت. ش ــاوت اس ــیار متف ــد بس ــران دارن ــه دیگ ک
ــوب  ــی مص ــه درس ــق برنام ــه طب ــت ک ــزی اس آن چی

ــه  ــردم ب ــه م ــی ک ــت پول ــن اس ــی ممک ــده؛ ول ش
مدرســه می دهنــد بیشــتر باشــد کــه آن هــم بابــت 
فاکتورهــای دیگــر اســت و جــزو شــهریه مصــوب 
ــن  ــه همی ــدارس از جمل ــه ســرویس م نیســت ک

ــوارد اســت. م
 اعتراض از سوی مؤسسان نسبت به 

شهریه پایین مدارس
آمــوزش  وزارت  غیردولتــی  مــدارس  مدیــرکل 
و پــرورش بــا بیــان اینکــه امســال بیشــترین 
اعتراضات را از ســوی مؤسســان نســبت به شــهریه 
ــه  ــات ب ــت: اعتراض ــتیم گف ــدارس داش ــن م پایی
علــت باالبــودن شــهریه ها نبــود؛ بلکــه اعتراضاتــی 
ــد.  ــرح ش ــزان آن مط ــودن می ــت پایین ب ــه عل ب

بســیاری از مســئولین و نهادهــای نظارتــی ســراغ 
ــه در  ــد شــهریه ای ک ــراز می کنن ــد و اب ــا می آین م
فــان اســتان تعییــن کردید پاســخگوی نیازشــان 
نیســت. چــون شــهریه را بــر اســاس الگــو تعییــن 
کردیــم و در برخــی مناطــق رشــد کمــی داشــت. 
ــاس  ــر اس ــهریه ب ــوی ش ــم الگ ــد معتقدی هرچن
شــاخص ها و واقعیاتــی کــه خــود مؤسســان 
بیــان کرده انــد تعییــن می شــود و در فرمــول 

ــرد. ــرار می گی ق

مســعودی ادامــه داد: مؤسســان مــا ناراضــی 
ــده  ــون هــم ســازوکارهایی دی ــد؛ البتــه در قان بودن
ــراض داشــتند و  ــا حــق اعت شــده و مؤسســان م

مــا اعتراض هــا را بررســی کردیــم. 
ــش  ــال افزای ــه امس ــتیم ک ــادی داش ــدارس زی م
ــا ۹  ــل شــش ت ــه ســال قب شهریه شــان نســبت ب
ــاد،  ــه ابع ــن هم ــا در نظــر گرفت ــه ب ــود ک درصــد ب
ــر 10  ــورم زی ــرخ ت ــر ن ــی اگ ــت؛ حت ــی نیس مکف
ــن  ــای تعیی ــی از آیتم ه ــورم یک ــد. ت ــد باش درص

ــت. ــهریه اس ش
 بازبینی الگوی شهریه مدارس 

غیردولتی
وی ضمــن اعــام اینکــه در حــال بازبینــی الگــوی 
شــهریه مــدارس غیردولتــی هســتیم عنــوان کــرد: 
حتمــًا امســال الگــوی شــهریه هــم بــه جهــت فنی 
و مکانیســم های تأثیرگــذار در شــهریه بازبینــی 
می شــود و امیدواریــم بــرای ســال تحصیلــی 
آینــده ایــن الگــو بــه حــدی جامــع و مانــع باشــد 

کــه حداقــل نارضایتــی را شــاهد باشــیم.

مدیــرکل مــدارس غیردولتــی وزارت آمــوزش و 
ــی  ــت در برخ ــن اس ــه ممک ــزود: البت ــرورش اف پ
ــا  ــوب از خانواده ه ــهریه مص ــش از ش ــدارس بی م

ــویم. ــر آن نمی ش ــه منک ــد ک ــول بگیرن پ
ــن  ــار انجم ــا در اختی ــهریه فوق برنامه ه ــن ش تعیی
ــت.  ــه اس ــهریه منطق ــن ش ــه تعیی ــاء و کمیت اولی
البتــه راه هایــی بــرای کــم کــردن ایــن شــهریه وجود 
دارد. معتقدیــم ســرویس بایــد بــرای روزهــای 
ناچــاری باشــد؛ درحالی کــه همــه بــه ســمت 
ــد  ــدا می کنن ــوق پی ــن س ــه گرفت ــرویس مدرس س
رفت و آمــد  را  مدرســه  مســیر  دانش آمــوزان  و 
ــواده  ــدارس خان ــه در برخــی م ــا اینک ــد. ی نمی کنن
اصــرار بــه تهیــۀ غــذای گــرم از رســتوان های خــاص 

دارنــد کــه هزینه هــا را بــاال می بــرد. 
ــه شــود کــه در ســاعات  ــد ایــن موضــوع نهادین بای
ــده  ــه وع ــود و ن ــف ش ــده تعری ــه، میان وع مدرس
غذایــی. مــا بــه تربیــت دانش آمــوزی اصــرار داریــم 
و نبایــد بچه هــا فــرض کننــد بــه هتــل یــا رســتوران 

آمده انــد.

مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد:

 بازبینی الگوی »شهریه« 
مدارس غیردولتی

مــرد جــوان پــس از 1۸ ســال دوســتی دختــر مورد عاقــه اش را 
کشــت و بــرای فــرار از جنایــت جســد او را مثلــه کــرد. 

ــدور  ــرای ص ــته ب ــال روز گذش ــس از دو س ــت پ ــل جنای عام
ــد و  ــر ش ــران حاض ــتان ته ــک اس ــری ی ــم در دادگاه کیف حک

ــت. ــرگ اس ــاده م ــه آم ــت ک گف
ــوران  ــه مأم ــود ک ــال ۹4 ب ــاه س ــن م ــم بهم ــامگاه نوزده ش
ــه در  ــه از ســطل های زبال ــع آوری زبال شــهرداری در حــال جم

ــدند. ــه رو ش ــوزی روب ــته مرم ــا بس ــتان ب ــان ۲1 کردس خیاب
مامــوران شــهرداری بســته مشــکوک را کــه نوارپیــچ شــده بــود، 
ــدن  ــا دی ــاز شــد، همگــی ب ــی بســته ب ــی وقت ــد؛ ول ــاز کردن ب
ــی  ــدند و خیل ــوکه ش ــک زن ش ــده ی ــای بریده ش ــت و پ دس
ــره  ــری 1۲4 یوســف آباد مخاب ــوران کانت ــه مأم زود ماجــرا را ب
ــی  ــس آگاه ــوران اداره 10 پلی ــی از مأم ــه تیم ــد. در ادام کردن
ــات  ــرای تحقیق ــی ب ــرای جنای ــرس دادس ــراه بازپ ــران هم ته
ــا توجــه  بیشــتر در صحنــه جــرم حاضــر شــدند. کارآگاهــان ب
ــات  ــوان تحقیق ــد زن ج ــن جس ــده روی ناخ ــرح کارش ــه ط ب
خــود را آغــاز کردنــد. تجســس های پلیســی ادامــه داشــت تــا 
ــا حضــور در اداره پلیــس  ــواده ای ب ــد خان ــد روز بع ــه چن این ک
از ناپدیدشــدن دختــر 3۵ ساله شــان بــه نــام آزاده خبــر 
دادنــد. کارآگاهــان در ایــن مرحلــه طــرح ناخــن دســت جســد 
مثله شــده را پیــش روی خانــواده دختــر گمشــده قــرار دادنــد و 
در ایــن شــاخه از تحقیقــات مشــخص شــد کــه نیم تنــه جســد 
ــای  ــت. ردیابی ه ــده اس ــه آزاده گمش ــق ب ــوان متعل ــر ج دخت
پلیســی بــرای دســتگیری عامــل ایــن جنایــت ادامــه داشــت 
ــه رفتارهــای مــرد جوانــی کــه همیشــه  ــا این کــه مأمــوران ب ت
همــراه خانــواده آزاده پیگیــر سرنوشــت خونیــن دختــر جــوان 
بــود، مشــکوک شــدند و در ایــن مرحلــه خانــواده آزاده هــدف 

تحقیــق قــرار گرفتنــد.
ــواده  ــی از خان تیــم پلیســی در ایــن شــاخه از کاوش هــای فن
آزاده پــی بردنــد کــه محمــد 44 ســاله از 1۸ ســال قبــل با دختر 
جــوان در ارتبــاط بــوده و خانواده هایشــان نیــز از دوســتی آن هــا 

بــا اطــاع هســتند.
مأمــوران بــا توجــه بــه مرموزبــودن رفتارهــای مــرد جــوان وی 
را به عنــوان مظنــون اصلــی پرونــده بازداشــت کردنــد و محمــد 
ــل  ــرای قت ــود را در ماج ــه ســعی داشــت خ ــدت ک ــن م در ای
بی گنــاه معرفــی کند، روز دوم اســفندماه ســکوتش را شکســت 
ــت:  ــش گف ــد در اعترافات ــرد. محم ــراف ک ــل آزاده اعت ــه قت و ب
ــرد و  ــن ک ــادرم توهی ــه م ــی او ب ــتم ول ــت داش »آزاده را دوس
بــه همیــن خاطــر کنترلــم را از دســت دادم. آزاده را ابتــدا خفــه 
ــه  ــازه را مثل ــت جن ــن جنای ــرار از ای ــرای ف ــرس ب ــردم و از ت ک

ــه انداختــم.« کــرده و داخــل ســطل زبال
ــرای پیداکــردن دیگــر اعضــای جســد مثله شــده  تحقیقــات ب
آزاده ادامــه داشــت امــا هیــچ ردی از آن هــا بــه دســت نیامــد 
ــم  ــدور حک ــرای ص ــد ب ــات، محم ــال تحقیق ــس از دو س و پ
ــه  ــته جلس ــح روز گذش ــد. صب ــل ش ــری منتق ــه دادگاه کیف ب
رســیدگی بــه ایــن پرونــده در شــعبه دوم دادگاه کیفــری یــک 
اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی محســن زالــی برگــزار شــد. 
در ابتــدای ایــن جلســه پــدر و مــادر آزاده پشــت تریبــون قــرار 
گرفتنــد و خواســتار قصــاص بــرای قاتــل دخترشــان شــدند.

ــاع از  ــرای دف ــا محمــد ب ــی دســتور داد ت در ادامــه قاضــی زال
ــب  ــت ل ــل جنای ــون بایســتد. ســپس عام ــود پشــت تریب خ

بــه ســخن گشــود و گفــت: »1۸  ســال قبــل از قتــل در میــدان 
ولی عصــر آزاده بــه عنــوان مســافر ســوار خودرویــم شــد و بــرای 
دوســتی و آشــنایی بیشتر شــماره تماســم را در اختیار آزاده قرار 
دادم. از همان جــا دوســتی مــا شــروع شــد. روزهــای نخســت 
بــا توجــه بــه عاقــه ای کــه بیــن مــا پیــش آمــده بــود، قصــد 
داشــتیم تــا بــا هــم ازدواج کنیــم؛ امــا با گذشــت مدتــی متوجه 
شــدیم کــه در یک ســری از مســائل بــا هــم تفاهــم نداریــم و از 
ازدواج کــردن پشــیمان شــدیم و دوســتی مان ادامــه داشــت. در 
ایــن مــدت 1۸  ســال گاهــی اوقــات پیــش می آمــد کــه بــا هــم 
قهــر می کردیــم امــا پــس از مدتــی بــه خاطــر مناســبت های 
ــروع  ــتی مان ش ــم و دوس ــک می دادی ــم پیام ــه ه ــف ب مختل
می شــد. دوســتی مــا بــه نوعــی خانوادگــی شــده بــود و همــه 

اعضــای خانــواده اش مــرا می شــناختند.«
محمــد افــزود: »مدتــی طوالنــی بــود کــه از هــم خبــر نداشــتیم 
ــاه  ــن م ــم بهم ــح روز نوزده ــم صب ــم گرفتی ــه تصمی ــا اینک ت
بــرای خریــد بــا هــم بیــرون برویــم. ســاعت 6 صبــح همــراه 
آزاده بــه کله پــزی رفتیــم و بــا هــم صبحانــه خوردیــم. ســپس 
بــرای دیــدن یــک خانــه بــه پردیــس رفتیــم و در آن جــا بــود 
کــه بــا هــم درگیــر شــدیم. آزاده آن روز مثــل همیشــه نبــود و 
ــد؛  می گفــت کــه خســته شــده اســت و می خواهــد ازدواج کن
بــرای آزاده یــک خواســتگار آمــده بــود کــه خانــواده اش اصــرار 
ــار  ــا خــودش کن ــوز ب ــی آزاده هن ــا داشــتند ول ــر ازدواج آن ه ب
نیامــده بــود؛ بــه همین خاطــر عصبانــی و پرخاشــگر شــده بــود 
و بــا فحاشــی و بدگویــی بــه مــن و مردهــا ادعــا کــرد کــه مــن 
ــا  ــا از همین ج ــاف م ــه ام. اخت ــازی گرفت ــه ب ــی اش را ب زندگ
شــروع شــد کــه آزاده بــا توجــه بــه این کــه می دانســت مــادرم 
خــط قرمــز زندگــی ام اســت بــه مــادرم توهیــن و ناســزا گفــت 
ــک  ــی داد و در ی ــا آزارم م ــن حرف ه ــنیدن ای ــل ش ــه تحم ک
لحظــه عصبانــی شــدم و دســتم را جلــوی دهانــش گرفتــم کــه 

ــان متوجــه شــدم آزاده دیگــر نفــس نمی کشــد.« ناگه
ــرگ آزاده  ــی متوجــه م ــه داد: »وقت ــت ادام ــن جنای ــل ای عام
ــه  ــازه اش را ب ــر جن ــن خاط ــه همی ــودم ب ــیده ب ــدم، ترس ش
ــان  ــردم. پــس از آن از ســر خیاب ــه ام در منطقــه ایوانــک ب خان
ــدام  ــتم و اق ــی نداش ــال خوب ــدم، ح ــز خری ــوی تی ــک چاق ی
ــش را در دو  ــای بدن ــرده و اعض ــد آزاده ک ــردن جس ــه مثله ک ب
ــطل  ــل س ــته ها را داخ ــردم. بس ــته بندی ک ــزرگ بس ــه ب کیس
زبالــه مقابــل خانــه پــدرم انداختــم و از زمانی کــه خانــواده آزاده 
بــه دنبــال دخترشــان بودنــد، بــرای ردگــم کنــی بــا آنهــا همــراه 
شــدم تــا این کــه عــذاب وجــدان مجبــورم کــرد لــب بــه ســخن 
بــاز کنــم و نمی دانــم چــرا دیگــر اعضــای بدنــش پیــدا نشــده 

اســت.«
محمــد گفــت: »حرفــی بــرای دفــاع از خــودم نــدارم و از روزی 
ــار مــن شــدند، مــرا  ــواده ام متوجــه ایــن اقــدام مرگب کــه خان
تــرک کــرده و هیچ وقــت بــه دادگاه نیامــده و پیگیــر کارهایــم 
ــه  ــز ب ــت نی ــرده اس ــه تحصیلک ــرادرم ک ــی ب ــده اند و حت نش
ماقاتــم نیامــده؛ البتــه بــه آنهــا حــق می دهــم کــه بــه خاطــر 
ایــن کاری کــه کــردم، چنیــن رفتــاری بکننــد و به همیــن خاطر 
خــودم را آمــاده اعــدام کــرده ام.« بنــا بــه ایــن گــزارش، رئیــس 
ــم  ــدور حک ــرای ص ــم ب ــارات مته ــنیدن اظه ــس از ش دادگاه پ
ــی را  ــا حکــم نهای ــا قضــات دیگــر شــده ت ــی وارد شــور ب نهای

صــادر کنــد.

محاکمه عامل جنجالی ترین جنایت پایتخت

گفته های پرونده اسیدپاشی اصفهان نا
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صفحه اول روزنامه المصری الیوم

 - باقیمانده اجساد قربانیان کشتار داعش طی دو هفته به مصر خواهد رسید.

صفحه اول روزنامه نیویورک تایمز - 
تیم ترامپ نبرد با مولر )مسئول پرونده بررسی دخالت 

روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016( را رها کردند.

 - ارتش ترکیه امنیت ادلب را بر عهده می گیرد و نیروهای روسی از حومه های شهر صفحه اول روزنامه عربستانی الحیات

حفاظت می کنند.

صفحه اول هفته نامه آبزرور
 - انتشار وحشت در منطقه موزه لندن با حادثه خودرو 

که 11 عابر پیاده را مجروح ساخت.

مواد الزم
یکبستهماکارونیشکلدار

بهمیزانکافیپنیرموزارال
درازایهربستهماکارونی۲عددتخممرغ

درازایهرتخممرغ1قاشقغذاخوریشیر
۲پیمانهپودرسوخاری
ادویهپیتزا

اقاشقغذاخوری(پونه،ریحان،پودرسیر)

اقاشقغذاخوریروغن
1پیمانهقارچ،زیتون

1پیمانهفلفلدلمهایواسفناج

 طرز تهیه
قبــل از شــروع ظرفــی را بــا روغــن چــرب کنیــد یــا داخلــش را بــا کاغــذ روغنــی بپوشــانید. 
ضخامــت ماکارونــی بایــد ۲ الــی ۴ ســانتیمتر باشــد. پــس انــدازه ظــرف بــرای یــک بســته 

ماکارونــی بایــد ۲۰ در ۲۰ باشــد.
ماکارونــی را بپزیــد و تــا وقتــی کــه داغ هســت تمــام مــواد و پنیــر را بــه آن اضافــه کنیــد و 

خــوب هــم بزنیــد.
ماکارونــی را داخــل ظرفــی کــه از قبــل چــرب کرده ایــد بریزیــد و یــک انــدازه صــاف کنیــد. 
روی ماکارونــی یــک کاغــذ روغنــی قــرار داده و بــا دســت فشــار بدهیــد. ســپس ظــرف را 
بــه مــدت ۲ ســاعت داخــل یخچــال بگذاریــد. اگــر یــک شــب داخــل یخچــال بمانــد بهتــر 

اســت.
تخم مــرغ و شــیر را داخــل یــک ظــرف بــا هــم مخلــوط کنیــد و داخــل ظــرف دیگــری پــودر 

ســوخاری و ادویــه را هــم بزنیــد.
ــد و  ــا را از ظــرف جــدا کنی ــو لبه ه ــا چاق ــد ب ــا ســرد شــد، می توانی ــی کام ــی ماکارون وقت

ــد. کامــا از ظــرف دربیاوری
ســپس ماکارونــی را در اندازه هــای کوچک تــری بــرش بزنیــد. اگــر اندازه هــا بــزرگ باشــند 

داخلشــان گــرم نمی شــود و در روغــن از هــم جــدا می شــوند.

ــدا داخــل تخم مــرغ  ــد ابت ــرش زدی ــر ب بعــد از اینکــه ماکارونی هــا را در اندازه هــای کوچک ت
و بعــد داخــل پــودر ســوخاری بغلتانیــد تــا کامــا رویشــان را بپوشــاند. بعــد داخــل ظرفــی 

کنــار بگذاریــد.
سپس نیم ساعت دیگر آن ها را داخل یخچال قرار بدهید تا دوباره سرد بشوند.

روغــن را روی شــعله متوســط گاز داغ کنیــد و لقمه هــا را داخــل روغــن ســرخ کنیــد تــا طایــی 
قهوه ای رنــگ بشــوند. روغــن بایــد کامــا داغ باشــد و داخــل تــاوه را زیــادی پــر نکنید.

بعــد از ســرخ کــردن لقمه هــا را روی دســتمال کاغــذی یــا ســینی ســیمی قــرار بدهیــد تــا 
روغــن اضافــی اش کشــیده شــود.

بعد از این که لقمه ها را سرخ کردید با سس میل کنید.
ــا سرخ شــدن خوشــمزه تر  ــذا ب ــن غ ــا ای ــای سرخ شــده را نمی پســندند؛ ام ــا غذاه خیلی ه
می شــود. اگــر لقمه هــا از هــم جــدا می شــوند بــه خاطــر اینســت کــه خــوب ســرد نشــده اند 
ــودر ســوخاری  ــد بیشــتر داخــل پ ــادی آبکــی شــده اســت. می توانی ــواد زی ــه م ــن ک ــا ای ی

بغلتانیــد تــا آب مــواد را بــه خــودش جــذب کنــد و مــواد بــه هــم بچســبند.
ــه خاطــر اینســت کــه روغــن خــوب  ــگام ســرخ کردن پخــش می شــوند ب اگــر لقمه هــا هن
داغ نشــده. شــعله را زیــاد کنیــد تــا روغــن کامــا داغ بشــود و ســعی کنیــد همــه لقمه هــا را 

ــاوه نریزیــد. یک دفعــه داخــل ت

زندگیامروز دوشنبه 17 مهرماه 1396 - سال سوم - شماره 546 روزنامه
دریچه

 بچه های مدرسه روستای تاچل علیشیر)از توابع مسجد سلیمان( 
با سوزاندن هیزم گرم می شوند.

 دهمین جشنواره نانو و جشنواره برترین های نانو در محل 
نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. - عکس از مهر

تجدید میثاق شهردار اصفهان با آرمان های شهدا
عکس از ایمنا 

  الش، گیوه محلی یا همان پای افزار دست ساز مختص استان 
کردستان است که از دو الیه اصلی زیرین و الیه رویه با نخ های 

مخصوص و الیاف طبیعی ساخته می شود. - عکس از فارس

وضعیت نابه سامان پناهندگان روهینگیا در اردوگاه تانگخالی

ملک سلمان پادشاه عربستان با ۱۵۰۰ نفر خدمه و پله برقی 
طالیی به مسکو سفر کرد و در کاخ کرملین با والدیمیر پوتین، 

رئیس جمهوری روسیه دیدار نمود. 

جدول سودوکو - شماره 96

کاریکاتور - شرط وزیر خارجه سعودی برای ایران!

ه م�ز و�ش مه ای �ز ه ماکارو�ز ل�ق ه�ی
�ت
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فارس

امامحسین)ع(میفرمایند:
»َماَخَلَقالّلُهِمْنَشْىٍءِإالَوَلُهَتْسِبیٌحَیْحَمُدِبِهَرّبُه«.

»خداوندهیچموجودىرانیافرید،جزآنكهبراىاوتسبیحى

قراردادتاباآنخداراستایشكند«.

حدیث روز

)بحار االنوار، ج ۶۱، ص ۲۹، ح۸ (

   سبک زندگی
 دست نیاز را فقط باید به سوی 

معبود دراز کرد 
ســبک زندگــی امــام سرشــار از بزرگ منشــی و توجــه 
ــد کــه  ــه کرامــات انسانیســت. ایشــان روا نمی دارن ب
ــر انســانی هماننــد خــود دســت نیــاز  انســان در براب
ــد و از نیازمنــدی همچــون خــود، درخواســت  دراز کن
ــد:  ــد. حضــرت می فرماین ــت ده ــه ذل ــن ب ــد و َت کن
ــه  ــر گون ــی از ه ــه و خال ــچ پیرای ــدون هی ــن ب »م
شــائبه، مخلصانــه و بــا تمــام وجــودم بــه درگاه 
ــو  ــه ت ــه ب ــس ک ــر ک ــته ام و از ه ــدا( پیوس ــو )خ ت
ــود را  ــت خ ــده ام و درخواس ــت روگردانی ــاج اس محت
ــو  ــان ت ــه احس ــود ب ــه خ ــانی ک ــه کس ــز متوج هرگ
نیــاز دارنــد، ننمــوده ام؛ زیــرا دانســتم، نیــاز را از 
نیازمنــدان خواســتن، ســفاهت عقــل و گمراهــی 
خــرد اســت.«)صحیفۀ ســجادیه، نیایــش ۲8( فقــط 
توجــه بــه همیــن یــک فــراز از نــوعِ بینــش امــام و 
ــیاری  ــق آن بس ــر طب ــی ب ــبک زندگ ــکل دادن س ش
از مشــکات انســان های عصــر حاضــر، به ویــژه 
مؤمنــان را حــل خواهــد کــرد و نقطه عطفــی را در 

ــرد.     ــد ک ــاد خواه ــان  ایج ــی انس زندگ
 حضــرت در مناجات العارفیــن از پــروردگار می خواهــد 
ــه  ــت ب ــا بازگش ــه ب ــرد ک ــرار گی ــانی ق ــرۀ کس در زم
ــد، همــان گوهــر آرامشــی  ســوی خــدا، آرام می گیرن
کــه خــدا آن را در صــدِف یــاِد خــود قــرار داده اســت.

بازی یادتان نرود
مــادری مــی گفــت: مــن وقتــی می بینــم فرزنــدم حوصلــه 
ــازی ترتیــب می دهــم کــه در  ــدارد، یــک ب ــدن ن درس خوان
ــارش  ــا کن ــود. مث ــن می ش ــش تمری ــازی درس های آن ب
می نشــینم و از او می خواهــم روی هــر کلمــه ای کــه دســت 
ــز و  ــی طنز آمی ــا حرکات ــپس ب ــد. س ــذارم آن را بخوان می گ
کلماتــی بچگانــه بــازی را انجــام می دهــم.در مقابــل مــادر 
دیگــری می گفــت: موقــع انجــام تکالیــف فرزنــدم چنــان 
ــر  ــه کلمــه مشــق او را زی ــم و کلمــه ب ســخت گیری می کن
ــی  ــره و گاه ــرس و دله ــا ت ــدم ب ــه فرزن ــرم ک ــر می گی نظ
ــان  ــا را خودت ــد. رفتاره ــق هایش را می نویس ــه مش ــا گری ب

ــر اســت؟ ــد. کــدام موفق ت قضــاوت کنی

کتاب خوانی
ــد  ــد فرزن ــۀ تول ــه در زمین ــی ک ــا و قصه های ــدن کتاب ه خوان
ــما و  ــودک ش ــدن ک ــه آماده ش ــد ب ــت، می توان ــد اس جدی
ــد. نحــوۀ آمــوزش  کم کــردن از حساســیت هایش کمــک کن
کــودکان زیــر 7 ســال بــه صــورت غیرمســتقیم اســت. پــس 
تاثیرگذارتریــن روش آمــوزش، می توانــد کتاب خوانــدن و 
ــت  ــردن جذابی ــرای باال ب ــد. ب ــه باش ــردن قص ــا تعریف ک ی
نیــز  انگشــتی  عروســک های  از  می توانیــد  داســتانتان 
اســتفاده کنیــد و یــا از خــود کــودک هــم در بــازی مشــارکت 
بخواهیــد. مشــارکت کــودک می توانــد فکــر او را بــرای 
برخــورد صحیــح بــا خواهــر یــا بــرادر کوچکــش خــاق کنــد.

   خانواده

مطروحه 

در دیــدار اســفندماه ســال گذشــته مقــام معظــم رهبــری 
ــاع  ــاره دف ــان درب ــعار ایش ــت از اش ــاعران، دو بی ــا ش ب
مقــدس بــه درخواســت شــعرای حاضــر در اختیــار آنــان 

قــرار گرفــت تــا ادامــه آن را بســرایند:
درنگی کرده بودم کاش در بزم جنون من هم 
لبی تر کرده زان صهبای جام پرفسون من هم 

هزاران گام در راه است و دل مشتاق و من حیران 
که ره چون می توانم یافتن سوی درون من هم

مقام معظم رهبری

بنده حقیر نیز در ادامه سرودم: 
به سر شور شهادت داشت و خورشید حیران بود 

به یاد ظهر عاشورا دمادم غرق خون من هم 
و در خواب خوشی دیدم شقایق های عاشق را 

شدم پرپر کنار الله های واژگون من هم
سحر با چشم بارانی ز سوز دل دعا کردی 
سری بردم فراز آسمان نیلگون من هم 

شهادت روزی ات شد با والی عشق و شیدایی 
سرافراز آمدم ای دوست از این آزمون من هم

محمدامین فردوسی

   سالم باشیم
ساده ترین ترفند برای کاهش 

فشارخون!
اســتفاده مرتــب از ســونا می توانــد خطــر ابتــای مــردان بــه 

فشــارخون بــاال را بــه نصــف کاهــش دهد.
طبــق اعــام مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از امــراض آمریــکا 
حــدود 7۵میلیــون فــرد بزرگســال در ایــن کشــور بــه 
ــور  ــاال فاکت ــارخون ب ــتند. فش ــا هس ــاال مبت ــارخون ب فش
ــزی  ــکتۀ مغ ــی و س ــاری قلب ــرای بیم ــدی ب ــرزای ج خط
اســت. رژیــم غذایــی ســالم، مرتــب ورزش کــردن و کنتــرل 
وزن برخــی از راهکارهایــی هســتند کــه می تواننــد بــه 

ــد. ــاال کمــک کنن ــرل فشــارخون ب ــا کنت پیشــگیری ی
ــد  ــردان می توانن ــد م ــن بررســی متخصصــان دریافتن در ای
ــا  ــر ابت ــان از خط ــۀ هفتگیش ــه برنام ــونا ب ــزودن س ــا اف ب
بــه فشــارخون بــاال بکاهنــد. در ایــن بررســی متخصصــان 
فنانــدی ۱۶۲۱ مــرد ۴۲ تــا ۶۰ســاله را بــرای مــدت حــدود 
۲۴ ســال تحــت کنتــرل داشــتند و در ایــن مدت فشــارخون 
ــی  ــان ارزیاب ــه اســتفاده از حمــام ســونا را در آن ــادت ب و ع
کردنــد. بــه گفتــۀ متخصصــان، در پایــان مطالعــه ۲۵۱ مــرد 
ــان  ــدند. متخصص ــا ش ــاال مبت ــارخون ب ــۀ فش ــه عارض ب
ــام  ــار از حم ــا ســه ب ــه دو ت ــه در هفت ــی ک ــد مردان دریافتن
ســونا اســتفاده کردنــد در مقایســه بــا ســایر مــردان 
۲۴درصــد کمتــر احتمــال دارد کــه بــه فشــارخون بــاال مبتــا 

شــوند.

   شعر

کیمیای وطن


