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 بهره گیری از تکنولوژی نوین
 از جمله عوامل رشد 

و بالندگی صنعت آبفاست

کیمیای وطن دالیل موفقیت 
»دور همی« را بررسی کرد:

فرمول جادویی
»دور همی«

به مناسبت روز جهانی »زن و روستا«
رشد 14 برابری 
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مردم انقالبی اصفهان با مشت های 
 گره  کرده، اهانت رئیس جمهوری آمریکا 

به ایران را محکوم کردند

حاجی بابایی: آمریکا می داند 
که ایران در آستانه یک حرکت 
بزرگ اقتصادی در منطقه است
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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...
|صفحه 2

برجام، افشاگر چهره کریه ترامپ
رفتار نامعقول و به دور از فرهنگ دیپلماتیک بین المللی 
ایران که  و عصبانیت همیشگی ترامپ نه نسبت به 
نسبت به همه دنیا و از جمله مقامات پیشین آمریکا، 
ستاره بخت آمریکا را به افول خواهد کشید و جایگاه این 
 کشور قدرتمند را به شدت متزلزل خواهد کرد؛ چنانچه 
این تزلزل از روزهای اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز 
شده و همچنان ادامه دارد؛ هر چند مقامات کاخ سفید 
تا  بکوشند  دائما  آمریکا  دفاع  و  وزیر خارجه  از جمله 
ترامپ را مهار کنند، اما دنیا فهمیده که او مهارشدنی 
نیست و در چند دقیقه تمامی بافته های عقالی کشورش 

را بر باد می دهد.
 فکر نکنیم ترامپ با برجام مخالف است؛ بلکه او با 
همه توافقات دولت قبل آمریکا مخالف است و یکی 

پس از دیگری دارد پنبه همه آن ها را می زند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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ظریف در برنامه »نگاه یک«:

توان موشکی ما قابل مذاکره نیست 

خشکسالی 90 درصد از وسعت 
گرفته است استان اصفهان را فرا
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هشدار صالحی:

گر برجام به هم بخورد، اجرای  ا
پروتکل الحاقی را متوقف می کنیم 
در  اتمی،  انرژی  رئیس سازمان  علی اکبر صالحی، 
مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما 

با رد مطالبه نابحق و غیرقانونی ترامپ...

الریجانی در دیدار با رئیس پارلمان ارمنستان:

رفتار های آمریکا برای جهان 
مشکل ساز است

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه توافق 
هسته ای به صورت مکرر توسط آمریکا نقض شده 

است، گفت: کشورهای 1+5 مخالف ...
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بــه روایتــی امــروز 25 محــرم مصــادف بــا ســالروز 
شــهادت امــام ســجاد علیه الســام اســت. شــهادت ایــن 
امــام همــام را کــه زینــت و الگــوی عبادت کننــدگان درگاه 
ــد  ــه مناســبت، چن الهــی اســت، تســلیت می گوییــم و ب
ویژگــی از آن امــام)ع( را یــادآور می شــویم؛ از جملــه 
ــاری  ــام بردب ــجاد علیه الس ــام س ــارز ام ــای ب ویژگی ه
ــه  ــبت ب ــت نس ــا و گذش ــر ناگواری ه ــکیبایی در براب و ش
ــرده  ــا ک ــا جف ــی ی ــه او بی حرمت ــه ب ــت ک ــانی اس کس

ــد.  بودن
در طــول تاریــخ همیشــه کســانی بوده انــد کــه گاه از 
ــاداری  ــتی و دنی ــرای دنیاپرس ــی ب ــی و زمان روی ناآگاه
بــا اولیــای الهــی بــه ســتیز برخاســته و آنــان را آزار 

ــم:  ــه کنی ــتان توج ــن داس ــه ای ــد. ب می داده ان
روزی مــردی علی بن الحســین علیه الســام را دیــد و 
زبــان بــه اهانــت گشــود و ســخت ناســزا گفــت. همراهان 
ــع  ــام مان ــا ام ــد، ام ــه کنن ــتند او را تنبی ــام می خواس ام
شــدند و فرمودنــد: »متعــّرض او نشــوید!« ســپس به آن 
مــرد رو کردنــد و فرمودنــد: »کار مــا بیــش از این هــا بــر 
تــو پوشــیده اســت؛ اگــر نیــازی داری بگــو تــا برآوریــم.« 
مــرد از شــکیبایی و بزرگــواری و نیــز لحــن مایــم و 
محبت آمیــز امــام بــه شــدت متأثــر شــد؛ شــرم سراســر 
ــر  ــت دیگ ــه از خجال ــا ک ــا آنج ــت ت ــودش را فراگرف وج

ــد. ــگاه کن ــام ن ــه صــورت ام نتوانســت ب
امــام بی درنــگ دســتور دادنــد تــا خدمتکارانشــان هــزار 
ــرگاه  ــس از آن روز ه ــد. پ ــرار دهن ــار او ق ــم در اختی دره
ــد، می گفــت: »گواهــی می دهــم  آن مــرد امــام را می دی
ــی و  ــدان وح ــدا و از خان ــول خ ــدان رس ــو از فرزن ــه ت ک

ــوت هســتی.« نب
ــد  ــد باش ــا بای ــوی م ــه الگ ــام)ع( ک ــر ام ــی دیگ ویژگ
گذشــت و بخشــایش اســت. یکــی از عموزاده هــای 
ــن«  ــام »حسن بن حس ــه ن ــام ب ــجاد علیه الس ــام س ام
ــود. روزی حســن وارد  ــدا کــرده ب ــی پی ــا ایشــان کدورت ب
را  علیه الســام  زین العابدیــن  امــام  و  مســجد شــد 
در آنجــا دیــد. بی درنــگ بــا پرخــاش و تندگویــی آن 
حضــرت را آزرده خاطــر ســاخت. امــام در برابــر ســخنان او 
کوچک تریــن واکنشــی از خــود نشــان ندادنــد تــا اینکــه 

حســن از مســجد خــارج شــد.
ــان  ــه خانه ش ــام ب ــجاد علیه الس ــام س ــب هنگام ام ش
رفتنــد و بــه او فرمودنــد: بــرادر! آنچــه امــروز در حضــور 
اهــل مســجد دربــاره مــن گفتــی، اگــر راســت باشــد، از 
خداونــد می خواهــم کــه مــرا بیامــرزد و اگــر نســبت های 
نــاروای تــو بــه مــن دروغ باشــد، از خداونــد می خواهــم 
کــه تــو را بیامــرزد. درود بــر تــو و رحمــت و بــرکات خــدا 

شــامل حــال تــو بــاد!«
امــام ایــن ســخنان را گفتنــد و بیــرون آمدند.حســن کــه 
هرگــز چنیــن برخــوردی را از امــام انتظــار نداشــت و خــود 
را بــرای شــنیدن ســخنان تنــد و کوبنــده آمــاده کــرده بود، 
ــواری  ــی از بزرگ ــر کوه ــود را در براب ــد و خ ــود آم ــه خ ب
و شــرافت یافــت. شــرمنده و بــا چشــمی گریــان در 
پــی حضــرت روان شــد و از امــام پــوزش طلبیــد. امــام 
ــه او را  ــد ک ــان دادن ــد و اطمین ــت آوردن ــش رق ــر حال ب

بخشــیده اند.
ــی  ــع و فروتن ــم تواض ــان می کنی ــه بی ــوم ک ــی س ویژگ
ــن علیه الســام پیوســته  ــام زین العابدی ــام اســت. ام ام
بــا فقیــران همنشــین و هم خــوراک می شــدند؛ بــه 
گونــه ای کــه گویــی یکــی از آنــان بــه حســاب می آمدنــد. 
امــام بــا ایــن رفتــار بــه مــردم می فهماندنــد کــه 
خودبزرگ بینــی در برابــر ذات خداونــد شایســته نیســت؛ 

زیــرا او آفریننــده آســمان ها و زمیــن اســت. 
ــی راه  ــا آرامــش و فروتن حضــرت ســجاد علیه الســام ب
ــدند.  ــارج نمی ش ــدال خ ــرز اعت ــز از م ــد و هرگ می رفتن

امــام  دیگــر  ویژگــی  قدرتمنــدی،  هنــگام  در  عفــو 
ــه  ــی مدین ــماعیل، وال ــت. هشام بن اس ــام اس علیه الس
بــود کــه در زمــان فرمانروایــی خویــش بــر امــام ســجاد 
ــد او  ــرانجام ولی ــرد. س ــتم می ک ــیار س ــام بس علیه الس
را از حکومــت عــزل کــرد و منادیــان ولیــد در مدینــه نــدا 
دادنــد: هــر کــس کــه در زمــان فرمانروایــی هشــام بــر او 
ســتم شــده یــا از او حقــی ضایــع گشــته، می توانــد حــق 

ــد.  ــب کن خــود را از او طل
ــام  ــب ام ــه از جان ــش از هم ــان بی ــن می ــام در ای هش
ســجاد علیه الســام بیــم داشــت؛ زیــرا در حــق آن 
حضــرت بســیار جفــا کــرده بــود؛ امــا برخــاف تصــور او، 
ــر او ســام  ــه رو شــدند، ب ــا وی روب هنگامــی کــه امــام ب
کردنــد و از یــاران خــود نیــز خواســتند تــا متعــرض 
او ـ کــه اکنــون ضعیــف و ناتــوان اســت ـ نشــوند. 
همچنیــن امــام بــه او اطمینــان دادنــد و فرمودنــد: »ای 
ــان و  ــت مظلوم ــی رضای ــا می توان ــماعیل! ت هشام بن اس
بی پناهــان را جلــب کــن و از ناحیــه مــا نگــران نبــاش!«

انفاق هــای پنهانــی و در تاریکــی شــب، اطعــام نیازمنــدان، 
از  سیدالســاجدین  طوالنــی  ســجده های  و  عبــادات 
بــه  اســت کــه  ایشــان  منحصربه فــرد  ویژگی هــای 
ــنده ــدار بس ــن مق ــه همی ــدن کام ب ــاه ش ــور کوت  منظ

 می کنیم.

سرمقاله
بهقلممدیرمسئول

برجام،افشاگرچهرهکریهترامپ
و پایبنــد نبــودن آمریــکا را بــه قراردادهــای بین المللــی بــه 

بدتریــن شــرایط خواهــد کشــاند. 
او نــه بــا قراردادهــای خارجــی، بلکــه بــا بســیاری از مصوبات 
ــت برخاســته و در حــال  ــه مخالف ــز ب ــی کشــورش نی داخل
ــی الزم را  ــری و روان ــات فک ــع او ثب ــت؛ درواق ــو آن هاس لغ
بــرای ریاســت جمهــوری یــک کشــور مدعــی قــدرت نــدارد. 
ــر  ــپ را زی ــار ترام ــا رفت ــف دنی بعضــی از رســانه های مختل
ــه  ــکا را ب ــا آمری ــن رفتاره ــه ای ــته اند ک ــرده و نوش ــوال ب س
هــرج و مــرج خواهــد کشــاند. برخــی مثــل رویتــرز ترامــپ 
ــس  ــی رای ــته اند؛ حت ــر دانس ــرا و هیاهوگ ــرج و مرج گ را ه
گفتــه رفتــار پرزیدنــت دونالــد دون شــان کشــور قدرتمنــدی 
ــد کشــور  ــا چن ــه ب ــا را ک ــرارداد نفت ــل آمریکاســت. او ق مث
اســت لغــو کــرده و اخیــرا بــه همراهــی اســرائیل از یونســکو 
ــی  ــا و حــرکات غیرمنطق ــن رفتاره خــارج شــده اســت. ای
اخیــر ترامــپ مــی رود تــا آمریــکا را به کشــوری یاغــی تبدیل 
کنــد. کار بــه اینجــا رســیده کــه گاردیــن می نویســد: چگونــه 

رفتــار کنیــم تــا ترامــپ را کنــار بگذاریــم؟ 
ــت  ــن اســت کــه حــرکات ترامــپ توانســته مل واقعیــت ای
مــا را بیــش از هــر زمــان دیگــر متحــد کنــد. یــک روزنامــه 
بایــد هزینه هــای ســنگینی می شــد  نوشــته  خارجــی 
تــا ایرانیــان از هــر گــروه حتــی کســانی کــه نظــام را 
ــد.  ــکا قــرار گیرن ــل آمری ــد، در یــک صــف مقاب قبــول ندارن
اینجاســت کــه بایــد گفــت و بــه یقیــن رســید کــه دشــمنان 
ــد  ــث ش ــت باع ــن حرک ــده اند. ای ــده ش ــق آفری ــن احم دی
ــول  ــه ق ــا شــنیده شــود و ب ــا صــدای واحــد در کشــور م ت
آن روزنامــه فرانســوی، ایــران برنــده ایــن ماجراســت و تیــر 
آمریــکا بــه خطــا رفتــه اســت. از طرفــی اظهــار خوشــحالی 
ــا و مســلمانان را  ــردم دنی ــول صهیونیســتی، م ــم مجع رژی
بــه حمایــت بیشــتر از ایــران فراخوانــد؛ زیــرا اســرائیل منفــور 
ــه  ــان ک ــت؛ همچن ــان اس ــان جه ــلمانان و آزادی خواه مس
آمریــکا و ایــن تنفــر، امــروز بــه شــدت رو بــه فزونــی بــوده و 
ایــن لطــف الهــی اســت. حاال کشــوری مثــل عربســتان و ... 
کــه محلــی از اعــراب در نظــام بین المللــی ندارنــد، ذوق زده 
هــم بشــوند، بــه کلــی اهمیــت نــدارد. امــروز بــه لطــف الهی 
و نادانی هــا و خودخواهی هــای ترامــپ بــا »تنهاتریــن 
آمریــکای تاریــخ« مواجــه هســتیم؛ زیــرا دقایقــی از موضــع 
بدعهــد ضــد برجامــی آمریــکا نگذشــته بــود کــه »فدریــکا 
ــا،  ــه اروپ ــی اتحادی ــت خارج ــئول سیاس ــی«، مس موگرین
پشــت تریبــون قــرار گرفــت و بــر حمایــت کشــورهای 
اروپایــی از برجــام بــه طــور صریــح تأکیــد کــرد و گفــت کــه 
ــه عــاوه ســه کشــور مهــم  جهــان حامــی برجــام اســت. ب
اروپایــی )انگلیــس، آلمــان و فرانســه( نیــز بیانیــه مشــترک 
دادنــد و از حیــات برجــام حمایــت کردنــد. چیــن و روســیه 

ــد. ــر لــزوم اســتمرار برجــام تصریــح کردن نیــز ب
ــه  ــر بیانی ــار دیگ ــم ب ــی ه ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل آژان
ــش در  ــه تعهدات ــان ب ــران همچن ــه ای ــرد ک ــد ک داد و تأیی
ــزوای  ــی و ان ــی تنهای ــن یعن ــرده اســت؛ ای برجــام عمــل ک
آمریــکای جنایتــکار و بدعهــد کــه هرگــز نمی تــوان بــه قــول 
و وعــده اش دل بســت. اکنــون محــور حقــارت بــه محوریــت 
ــرائیل،  ــکا، اس ــورهای آمری ــه و کش ــمیت یافت ــپ رس ترام
ــع  ــده اند و درواق ــراه ش ــن هم ــارات و بحری ــتان، ام عربس
محــور شــرارت منطقــه و یاغیــان منطقــه ای و حامیــان 
تروریسســت عیــان و آشــکار شــده اند.البته ترامــپ جرئــت 
ــپرد  ــره س ــه کنگ ــد و آن را ب ــو کن ــام را لغ ــود برج ــرد خ نک
کــه ایــن خــود دلیــل اســتحکام بین المللــی برجــام اســت 
کــه لغوشــدنی نیســت و قطعــا باقــی خواهــد مانــد؛ لیکــن 
بی اثــر خواهــد شــد؛ همچنــان کــه در ایــن مــدت نیــز اثــر 
جالــب توجهــی از آن آشــکار نشــده اســت. همچنیــن ایــن 
نکتــه شــایان ذکــر اســت کــه  تحریــف نــام تاریخــی »خلیج 
ــتفاده  ــز اس ــکا و نی ــور آمری ــوی رئیس جمه ــارس« از س ف
ــران،  ــردم ای ــف م ــت« در توصی ــت تروریس ــر »مل از تعبی
ــه  ــدارد ک ــم ن ــه او هوشــمندی اســافش را ه نشــان داد ک
همــواره می کوشــیدند بیــن حکومــت و مــردم ایــران جدایــی 
ــت  ــه او مل ــد؛ بلک ــی بگیرن ــود ماه ــد و از آب گل آل بیندازن
ایــران را متحدتــر از همیشــه کــرد؛ او اینــک در بیــن ایرانیــان، 
حتــی آنــان کــه دلشــان بــا نظــام صــاف نیســت، منفورتــر 
ــای  ــه فعالیت ه ــپ ســپاه را ب از گذشــته اســت.اینکه  ترام
تروریســتی متهــم کــرد نیــز، نشــانه ناتوانــی و تــرس او از 
قــدرت ســپاه اســت کــه همــه دنیــا بــه ایــن قــدرت شــهادت 
ــد کــه ســپاه  ــد و اعتــراف می کنن ــد و همــه می دانن می دهن
پاســداران، حامــی مظلومــان و محرومــان اســت و در مقابــل 
ظالــم بــا تمــام تــوان ایســتاده و می ایســتد و امــروز مــردم 
مــا در تجمــع خــود، ایــن حمایــت را بــه جهانیــان مخابــره 
کردند.ترامــپ در حالــی ســپاه را تروریســت خوانــد کــه خــود 
بهتــر می دانــد اگــر ســپاه نبــود، هم اکنــون دو کشــور عــراق 
و ســوریه و شــاید خیلــی دیگــر از نقــاط منطقــه در دســت 

داعــش بــود.
 دنیــا بایــد بدانــد کــه ایرانیــان یــک تــار مــوی یــک ســرباز 
ــیاری از  ــد و بس ــا نمی دهن ــای آن ه ــه دنی ــه هم ــپاه را ب س

مــردم کشــورهای مســلمان نیــز بــر ایــن باورنــد.

ــرژی  ــس ســازمان ان ــر صالحــی، رئی  علی اکب
ــگار  ــا خبرن ــی ب ــه اختصاص ــی، در مصاحب اتم
خبرگــزاری صداوســیما بــا رد مطالبــه نابحــق و 
غیرقانونــی ترامــپ درخصوص بازرســی از مراکز 
نظامــی کشــورمان گفــت: مــا بــه موافقت نامــه 
ــه  ــم؛ البت ــی متعهدی ــکل الحاق ــان و پروت پادم
تــا زمانــی کــه برجــام پابرجــا باشــد؛ چــون این 
پروتــکل هنــوز بــه تصویــب مجلــس نرســیده 
و آن را داوطلبانــه اجــرا می کنیــم. در ادامــه 
از ســخنان معــاون رئیس جمهــور  بخشــی 

آورده شــده اســت.
متعهدبهبازرسیمندرجدربرجام

مــا بــه مــوارد بازرســی منــدرج در برجــام نیــز 
ــه تعهداتمــان  ــن چارچــوب ب ــم و در ای متعهدی
عمــل می کنیــم؛ امــا خــارج از ایــن چارچــوب 
قطعــا بــه هــر خواســته دیگــری عمــل نخواهیم 
کــرد و از آن تمکیــن نمی کنیــم؛ همچنــان کــه 

ــم. ــل کرده ای ــه عم ــون این گون تاکن

ــی کشــورمان  ــز نظام ــده بازرســی از مراک پرون
پــس از بازدیــد آمانــو از ســایت پارچیــن بســته 
شــد. از ابتــدا ســه بــار از ایــن ســایت نظامــی 
ــل و یــک  ــار در اوای ــد شــده اســت؛ دو ب بازدی
بــار هــم همیــن اواخــر کــه پرونــده بســته شــد 
و آخــرش دیدنــد کــه تمــام ادعاهــا و اتهامــات 

ــود. ــا ب ــده نابج مطرح ش
در ایــن بازدیــد نمونه گیــری و آزمایــش کردنــد 
و بــه جایــی نرســیدند و نظــر ایــران تأمیــن و 

حقانیــت موضــع کشــورمان تاییــد شــد.
توقفبرجاممساویبا

توقفپروتکلالحاقی
ــکل  ــد پروت ــواردی مانن ــوب م ــط در چارچ فق
الحاقــی کــه متعهــد هســتیم عمــل می کنیــم؛ 
ــا زمانــی کــه برجــام هســت؛ چــون  آن هــم ت
اگــر قــرار باشــد برجــام بــه هــم بخــورد، اجرای 
ــود؛  ــف می ش ــا متوق ــز قطع ــکل نی ــن پروت ای
ــی  ــا توقــف برجــام، اجــرای آن بی معن ــرا ب زی

در  بازرســی ها  درخصــوص  بــود.  خواهــد 
ماننــد  پادمــان  موافقت نامــه  چارچــوب 
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــای آژان ــر اعض دیگ
ــام  ــدات برج ــوب تعه ــز در چارچ ــی و نی اتم
 متعهدیــم؛ البتــه تــا زمانــی کــه ایــن توافــق 

پابرجاست.
صرفــا در ایــن چارچــوب اجــازه بازرســی 
می دهیــم و شــیوه ها و نحــوه بازرســی در 
ایــن چارچــوب نیــز روشــن اســت کــه طبــق 
قاعــده ای بایــد عمــل شــود و مــا فقــط در آن 

چارچــوب و قاعــده عمــل می کنیــم.
تدابیرسازماندرصورتلغوبرجام
یقیــن داشــته باشــید عــاوه بــر اینکــه 
پل هــای پشــت ســرمان را خــراب نکرده ایــم 

پل هــای متعــددی را هــم ســاخته ایم. 
اگــر روزی مســئوالن نظــام بــه عللــی ببیننــد 
کــه برجــام دیگــر منفعتــی بــرای کشــورمان 
نــدارد و بــرای از ســرگیری غنی ســازی 20 
درصــد در فــردو تصمیــم بگیرنــد، 4 روزه 
می توانیــم غنی ســازی 20 درصــد را آغــاز 

ــه. ــی چ ــد یعن ــان می فهمن ــم؛ خودش کنی
البتــه مــا می خواهیــم برجــام همچنــان 
ــرود و فعالیت هــای  ــدون خدشــه پیــش ب ب

ــاف  ــم از اکتش ــته ای اع ــوزه هس ــی در ح فن
و اســتخراج، تحقیــق و توســعه، ســاخت 
ــاوری  ــتفاده از فن ــد و اس ــای جدی نیروگاه ه
هســته ای در حــوزه ســامت، کشــاورزی 
ــا  ــی رود. م ــش م ــی پی ــه خوب ــت ب و صنع
نمی خواهیــم وارد میــدان چالشــی شــویم و 
اعــام می کنیــم کــه مــا را وادار بــه واکنــش 

ــد. نکنن
تأسفبرایرئیسجمهورآمریکا

آمریــکا  رئیس جمهــور  اخیــر  ســخنان 
بســیار ناپســند و رکیــک بــوده و بســیار 

ــوری  ــور کش ــه رئیس جمه ــت ک ــت اس زش
بیــان  قالــب  ایــن  در  را  دیدگاه هایــش 
کنــد. واقعــا مــردم آمریــکا از داشــتن چنیــن 
ــت  ــه نتوانس ــرمنده اند ک ــوری ش رئیس جمه
ــات را مطــرح  ــور موضوع در شــأن رئیس جمه
ــد،  ــی باش ــات اختاف ــد موضوع ــد و هرچن کن
ــا  ــور اقتض ــس کش ــور و رئی ــان رئیس جمه بی
می کنــد کــه در چارچــوب نزاکــت باشــد؛ جــای 
تأســف اســت کــه رئیس جمهــور آمریــکا 

این گونــه ســخن گفــت.
برجامقابلمذاکرهدوبارهنیست

آقــای ترامــپ بــا بــه کار بــردن تعبیــر »غــروب 
جمهــوری  می گویــد  برجــام  در  آفتــاب« 
اســامی ایــران پــس از 10 ســال شــرایط 
برایــش همــوار اســت تــا برنامــه هســته ای را 
در ابعــاد مختلــف توســعه دهــد و این را ســبب 
مشــروعیت دادن بــه فعالیت هــای هســته ای 

کشــورمان می دانــد.
مقــام معظــم رهبــری از ابتــدا فرمودنــد ایــران 
در پــی فعالیــت غیرصلح آمیــز هســته ای 
نیســت؛ بنابرایــن راه مــا روشــن اســت؛ مــا در 
ــان  ــز هســتیم؛ آن ــی فعالیت هــای صلح آمی پ

ــد. ــکل آفرینی می کنن ــان مش ــرای خودش ب

ادامه از صفحه اول

علی اکبــر والیتــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، طــی یادداشــتی بــه 
ــکا واکنــش نشــان  ــی رئیس جمهــور آمری ــارات ضــد ایران اظه

داد.
ــار رئیس جمهــور بی منطــق و کاســبکار  وی اظهــار داشــت: رفت
آمریــکا کــه ظاهــرا فرصــت مطالعــه تاریخــی نداشــته و صرفــا 
بــه امــور بازرگانــی مشــغول بــوده و هســت، بــرای ملــت بــزرگ 
ــاله دارد،  ــزار س ــی چنده ــابقه تمدن ــه س ــران ک ــریف ای و ش
ــون  ــت همچ ــن مل ــد ای ــت و بی تردی ــدی نیس ــوع جدی موض
ــرد. ــا ایســتادگی خواهــد ک ــل زیاده خواهی ه همیشــه در مقاب

ــران بارهــا و بارهــا مواضــع  ــوری اســامی ای ــزود: جمه وی اف
ــود.  ــد ب ــد خواه ــر آن پایبن ــرده و ب ــام ک ــود را اع ــی خ اصول
انقــاب  پاســداران  ســپاه  جملــه  از  نظامــی  نیروهــای 

ــا  ــن ســرزمین اســت و نه تنه ــردم ای ــه م ــق ب اســامی، متعل
ــان آورده،  ــه ارمغ ــامی ب ــران اس ــرای ای ــت را ب ــدار و امنی اقت
ــان  ــا تجزیه خواه ــت و ایســتادگی توانســته ب ــا مقاوم ــه ب بلک
و تضعیف کننــدگان کشــورها و دولت هــای قانونــی منطقــه 
مقابلــه کنــد و تروریســت ها و جریان هــای افراطــی و تکفیــری 

ــاند. ــت بکش ــول و ذل ــه ق ــا را ب ــان آن ه و حامی
ــامی  ــوری اس ــود آورده: جمه ــت خ ــن یادداش ــی در ای والیت
ایــران حتمــا در برابــر هــر اقــدام علیــه منافــع خویــش 
واکنــش مناســب و متناســب نشــان خواهــد داد و پشــت ســر 
ــد تمــام روزهــای  ــه مانن ــی، ب ــر محبــوب، شــجاع و انقاب رهب
پیــروزی و اســتقرار و ثبــات، بــه گام هــای بلنــد خــود در حفــظ 
ــد               ــه خواه ــامی ادام ــوری اس ــای جمه ــت از آرمان ه و حراس

داد.

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: دولــت 
ــاز اســت و ترامــپ بایــد  آمریــکا کامــا ریــاکار و حقه ب

دوبــاره درس تاریــخ و جغرافیــا بخوانــد. 
احمــد توکلــی، عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام، دربــاره ســخنرانی ترامــپ و لفاظی هایــی او علیه 
ــپ  ــدد ترام ــای متع ــرد: لفاظی ه ــار ک ــورمان اظه کش
علیــه ایــران نشــان می دهــد کــه بیانــات مقــام معظــم 
ــکا،  ــودن آمری ــاد ب ــل اعتم ــر قاب ــاره غی ــری درب رهب
بایــد بــرای خوش بین تریــن افــراد هــم جاافتــاده                                                                       

باشــد.
ــه اظهارنظرهــا نشــان می دهــد  ــه داد: این گون وی ادام
ــاد  ــاط و اعتم ــرای ارتب ــی را ب ــچ دولت ــکا هی ــه آمری ک

ــد. ــاح نمی دان ذی ص

توکلــی بیــان کــرد: مــردم ایــران نشــان دادنــد هنگامــی 
کــه خطــری تمامیــت ارضــی کشــور را تهدیــد می کنــد، 

دولــت و ملــت ایــران پشــت هــم می ایســتند.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام دربــاره اینکــه 
ــج ع.ر.ب.ی  ــارس را خلی ــه ف ــج همیش ــپ خلی ترام
خوانــد، گفــت: ایــن حــرف نشــان می دهــد کــه دولــت 
ــد  ــپ بای ــاز اســت؛ ترام ــاکار و حقه ب ــا ری ــکا کام آمری

ــد. ــا بخوان ــخ و جغرافی ــاره درس تاری دوب
ــه تغییــر موضــع  ــکا روزان ــان اینکــه آمری ــا بی ــی ب توکل
ــک  ــوان ی ــه عن ــام ب ــرد: برج ــان ک ــد، خاطرنش می ده
قــرارداد بســته شــده و مذاکــره دوبــاره دربــاره آن 
معنایــی نــدارد؛ آمریــکا بــا وجــود بدعهــدی فــراوان در 
برجــام، گســتاخانه بــه دنبــال امتیــازات جدیــد اســت.

والیتی:

ترامپ فرصت مطالعه تاریخ را نداشته است
عضومجمعتشخیصمصلحتنظام:

دولت آمریکا، ریاکار و حقه باز است 
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،،
رئیــس ســازمان انــرژی اتمی هشــدار 
داد: اگــر برجــام به هم بخورد، اجرای 
پروتکل الحاقی را متوقف می کنیم؛ 
زیــرا اکنــون بــه طــور داوطلبانــه در 
حــال اجــرای آن هســتیم و هنــوز بــه 

تصویــب مجلــس نرســیده اســت

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای رضــا قربانــی  دادخواســتی بــه خواســته 
مطالبــه بــه طرفیــت ســجاد فرهــادی بــه ایــن 
شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 96/591  ثبــت و بــرای 
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 17:45  وق 96/10/19 س
شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المکان 
میباشــد لذا حســب مــاده 73 قانــون آئین دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 
ــده  ــود و از خوان ــر میش ــع و نش ــار طب ــر االنتش کثی
مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر 
ــت  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق ــورا مراجع ش
ــور  ــدم حض ــورت ع ــود. در ص ــر ش ــیدگی حاض رس
دادخواســت ابــاغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه بعــدا نیــازی بــه آگهی 
 باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز

 است.
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان  

برخــوار
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
96/07/22 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/734/م 

تاریخ ارسال: 96/07/23

آگهی فقدان سند مالکیت« 
ســند مالکیــت مقــدار 246/75 ســهم مشــاع از 
53000 ســهم ششــدانگ پــاک ثبتــی 12 فرعــی 
ــه 216  ــت در صفح ــش 5  ثب ــی بخ از 15177-اصل
ــت162735 -  ــل ثب ــر 99خروجــی -امــاک ذی دفت
باشــماره چاپــی 915580-بنــام آقــای علیرضــا عبــد 
ــت  ــه ش ش 1723 - ثب ــد مصطفــی ب ــزدان فرزن ی
و صــادر و تســلیم شــده ، و بموجــب ســند قطعــی 
شــماره35675 مــورخ 1379/7/7 دفتــر خانــه 89- 
ــا  ــون ب ــده و اکن ــال گردی ــرده انتق ــه نامب ــان ب اصفه
تقدیــم درخواســت کتبی بــه شــماره وارده26023078 
ــی  ــهادیه محل ــرگ استش ــورخ 1396/6/16 ودو ب م
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 77548 مــورخ 
1396/6/14 بــه گواهــی دفترخانــه 89-اصفهــان 
رســیده ، لذامدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
آن بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و و 
ــک  ــای مل ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــت ص درخواس
فــوق را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آئی ــل م ــک اصاحــی ذی ی
ثبــت در یــک نوبــت آگهــی میشــود چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا 
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ 

ــی  ــدت ده روز اعتراض ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای انتش
ــا  ــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ی خــود را کتب
ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ  ــه ای ــه ب ســند معامل
ــس و اصــل ســند  ــب صــورت مجل ــا مرات ــد ت نمائی
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی 
اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــق مقــررات خواهــد شــد.  ــی طب المثن
م الــف 23021 رئیــس منطقــه ثبــت  اســناد و اماک 

شــمال اصفهــان ایروانی 

دادنامه 
 9609970352400957  : دادنامــه  شــماره 
 : پرونــده  شــماره   1396/6/29  : تنظیــم  تاریــخ 
 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9609980352400216
اعرابــی  عبدالحســین  خواهان ها:آقــای   960234
کوپائــی فرزنــد علــی آقــا 2. آقــای غامرضــا حســنی 
فرزنــد محمدحســین 3- آقــای عبــاس باغانــی 
فرزنــد محمــد بــا وکالــت آقــای سیدســعید طائــی 
طبــاء فرزنــد مهــدی بــه نشــانی اصفهــان - خ 
مــدرس- سرچشــمه - کــوی مهرآبــاد 9- بــن بســت 

ــینی  ــر حس ــید اصغ ــای س ــده: آق ــرو خوان کیخس
خوراســگانی بــا وکالــت آقــای حســین همــت 
ــه  ــانی زعفرانی ــه نش ــر ب ــد اصغ ــتجردی فرزن کاردس
ــه  ــف طبق ــاختمان ال ــف س ــدان ال ــف – می - خ ال
ــتگی  ــم ورشکس ــدور حک ــته: ص ــد8 خواس دوم واح
گردشــکار: دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی را اعــام و مبــادرت بصــدور رای 
مــی نمایــدرای دادگاه  در خصــوص دادخواســت 
ــت از  ــه وکال ــاء ب ــی طب ــعید طائ ــید س ــای س آق
آقایــان عبدالحســین اعرابــی کوپائــی فرزندعلــی 
آقــا 2- عبــاس باغانــی فرزنــد محمــد 3- غامرضــا 
حســنی فرزنــد محمــد حســین بــه طرفیــت آقــای 
ســید اصغــر حســینی خوراســگانی بــا وکالــت 
آقــای حســین همــت کار بــه خواســته صــدور حکــم 
ورشکســتگی بــا تعییــن تاریــخ توقــف آقــای ســید 
ــه  ــه اینک ــر ب ــگانی ، 1- نظ ــینی خوراس ــر حس اصغ
 9609973737100299 شــماره  دادنامــه  حســب 
ــه  ــادگان ب ــی چ ــعبه اول دادگاه حقوق ــادره از ش ص
ــینی  ــر حس ــای اصغ ــودن آق ــر ب ــراز تاج ــت اح جه
خوراســگانی دعــوی اعســار وی پذیرفتــه نشــده 
ــدق کارت  ــر مص ــه تصوی ــه ماحظ ــر ی ــت و نظ اس
بازرگانــی صــادره از اتــاق بازرگانــی وصنایــع ومعــادن 

ــم  ــه حج ــه ب ــا توج ــز ب ــان ونی ــعبه اصفه ــران ش ای
ــا  ــام آنه ــده و أرق ــه خوان ــادره ازناحی ــای ص چک ه
ــذا  ــدارد  ل ــودن  خوانده ــر تاجــر ب ــت ب ــی دالل همگ
ــت 2-  ــرز اس ــردادگاه مح ــده ب ــودن  خوان ــر ب تاج
شــماره های  بــه  ثبتــی  اجراییه هــای   حســب 
و   96/4/21-9600594/1 9600230/1-96/2/28و 
و   92/6/19  -920098/1  –  96/2/28-9600230/1
و   93/7/28  -930471/1 و   94/4/1  -9600202/1
9600202/1-96/2/24و  9301470/1-93/7/30و 
و   91/4/8-9100942 و1/   91/5/8  -9101099/1
و   93/4/11-9300571/1 و   91/3/8-9100620/1
و   96/2/20-9600176/1 و   92/5/19-9300860/1
9301460/1-93/7/28 – 9600177/1- 96/2/20   و 
ونیــز   96/2/20-9600176/1 و   96/4/1-9600200/1
ــی  دادنامه هــای شــماره 276 9400 شــعبه 29 حقوق
اصفهــان و 1907 910 شــعبه 9 حقوقــی اصفهــان و 110 
9400 شــعبه 29 حقوقــی اصفهــان و 940108 شــعبه 
ــای  ــارالیه دارای بدهی ه ــان ، مش ــی اصفه 29 حقوق
اثبــات شــده متعــددی اســت 3- نظربــه اینکــه بــه 
گواهــی صــادره از واحــد اجــرای احکام مدنــی خوانده 
ــه جهــت عجــز از پرداخــت دیــون وعــدم تکافــوی  ب
امــوال در بازداشــت بــه ســر مــی بــرد .لــذا دادگاه بــا 

ــده  ــف خوان ــات یادشــده توق ــع جه ــه جمی توجــه ب
ــه  ــه ب ــا توج ــته ب ــرز دانس ــون مح ــت دی را از پرداخ
مســتندات ارائه شــده مســتندأبه مــواد 2 و 412و415 
و 416 و 417 و 433 و 536 و 537 قانــون تجــارت و 
مــاده 1 قانــون اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی حکــم 
بــه اعــان ورشکســتگی آقــای ســید اصغــر حســینی 
ــف 1391/11/28  ــخ توق ــن تاری ــا تعیی خوراســگانی ب
ــم  ــدور حک ــن ص ــردد و ضم ــی گ ــام م ــادر و اع ص
ــا  ــردد ت ــی گ ــوال وی صــادر م ــوم ام ــر و م ــرار مه ق
توســط اداره تصفیــه نســبت بــه اجــرای مهــر و مــوم 
و تصفیــه امــوال ایشــان و پرداخــت دیــون و وصــول 
ومطالبــات تــا ختــم تصفیــه اقــدام نمایــد رای صادره 
موقتــًا قابــل اجرا اســت و حســب مــواد 536 و 537 
ــون تجــارت از طــرف تاجــر ورشکســته ظــرف ده  قان
روز از تاریــخ اعــان و از طــرف اشــخاص ذینفــع کــه 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــتند ظ ــم هس ــران مقی درای
اعــان واز طــرف انهایــی کــه خــارج از کشــور اقامــت 
دارنــد ظــرف دو مــاه از تاریــخ اعــان قابــل اعتــراض 
ــق نشــر در  مــی باشــد. اعــان مــی بایســت از طری

ــد ــه عمــل آی ــه ب روزنام
ــی  ــعبه 24 دادگاه حقوق ــس ش ــف 22681. رئی م ال

اصفهــان علــی رئیســی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــزادی           دارای  ــا به ــد رض ــا محم ــم / آق خان
شــماره شناســنامه 123 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــن شــورا درخواســت گواهــی  کاســه 146/96 از ای
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
ــماره  ــه ش ــی ب ــزاده  نایین ــه علی ــادروان خدیج ش
ــگاه  ــخ 96/6/19 در اقامت شناســنامه 4694 در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم 
ــا  ــد رض ــی : محم ــه : 1- متقاض ــت ب ــر اس منحص
بهــزادی  پســر 2-محمدعلــی  بهــزادی پســر 
ــزادی پســر  ــزادی پســر 4-داود  به 3-حســن  به
ــه  دیگــری  5-منوچهــر بهــزادی پســر متوفــی ورث
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد .  این ن
آگهــی  نوبــت  یــک  در  را  مزبــور  درخواســت 
ــا  ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف 
ــورا  ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ی
ــت  ــا انقضــای مهل ــی اســت ب ــل دارد ، بدیه تحوی
 مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 
ــی  ــمی – قاض ــد قاس ــف 288 احم ــد .   م ال ش
شــعبه ســوم حقوقــی شــورای حــل اختاف شــهر 

ســتان ناییــن

هشدارصالحی:

 اگر برجام به هم بخورد 
اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کنیم 
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ظریفدر»نگاهیک«:

توان موشکی ما قابل مذاکره نیست 
الریجانیدردیداربارئیسپارلمانارمنستان:

رفتار های آمریکا برای جهان مشکل ساز است

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان، بــا حضــور 
ــق  ــاره نط ــیما، درب ــبکه اول س ــک« ش ــگاه ی ــه »ن در برنام
ــت:  ــت و گف ــر پرداخ ــه اظهارنظ ــام، ب ــده برج ــپ و آین ترام
صحبت هــای آقــای ترامــپ بیانگــر ادبیــات غیرمناســبی بــود 
ــی  ــع عموم ــان در مجم ــخنرانی ایش ــم در س ــر ه ــه پیش ت ک
ملــل متحــد شــاهد بودیــم؛ بســیاری از رســانه های آمریکایــی 
ــخنرانی  ــس از س ــد پ ــل متح ــی مل ــع عموم در دوران مجم
آقــای روحانــی و در مقایســه بــا ترامــپ گفتنــد کــه ترامــپ بــا 

ایــن لحــن نامناســب ســخنرانی، ایــران را پیــروز کــرد.
غربــی  رســانه های  تحلیل هــای  بیشــتر  افــزود:  ظریــف 
ــن  ــرای گفت ــی ب ــپ حرف ــای ترام ــه آق ــت ک ــر آن اس بیانگ
نداشــت. درواقــع ترامــپ نداشــتن اســتراتژی را پشــت پــرده 

ــود. ــرده ب ــان ک ــد پنه ــای تن حرف ه
محمدجــواد ظریــف افــزود: اکنــون در منطقــه ای زندگــی 
ارزش  بــه  آمریکایــی  مرگبــار  می کنیــم کــه ســاح های 
ــه  ــده و آن را ب ــرازیر ش ــه س ــه منطق ــارد دالر ب ــا میلی صده
یــک انبــار بــاروت تبدیــل کــرده و ایــن در شــرایطی اســت کــه 

جمهــوری اســامی هیچــگاه علیــه کشــوری تجــاوز نکــرده، اما 
ــا مقاومــت  ــزرگ ب مــورد تجــاوز قــرار گرفتــه و ایــن مــردم ب

ــد. ــاوز را پشــیمان کردن خــود متج
وی گفــت: بنابرایــن حــق داریــم کــه امکانــات دفاعــی داشــته 
باشــیم و اجــازه ندهیــم کســی در آن دخالــت کنــد؛ بــه همیــن 
علــت موضــوع موشــک های مــا هیــچ وقــت موضــوع مذاکــره 

نبــوده اســت.
ــن  ــد در ای ــرار باش ــر روزی ق ــا اگ ــرد: ام ــه ک ــف اضاف ظری
زمینــه بحــث کنیــم، حــرف بــرای زدن زیــاد داریــم. جمهــوری 
اســامی کمتریــن هزینــه دفاعــی را در منطقــه دارد؛ کشــوری 
ماننــد عربســتان ســعودی در ســال 2016 شــصت و ســه 
میلیــارد دالر هزینــه تســلیحاتی کــرده و امــارات متحــده عربی 
ــارد دالر  ــون شــهروند، پارســال 22 میلی ــم میلی ــک و نی ــا ی ب

ــه تســلیحاتی داشــت. هزین
ــه  ــم ک ــره کنی ــد روزی مذاک ــرار باش ــر ق ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
ــوع  ــان را موض ــاع خودم ــرا دف ــم )زی ــراری را نداری ــن ق چنی
مذاکــره نمی دانیــم(، آن هــا حرفــی بــرای زدن ندارنــد و حتمــا 

مــا مدعــی خواهیــم بــود.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان تأکیــد کــرد: جمهــوری اســامی 

در پــی تجــاوز علیــه هیــچ کشــوری نبــوده و نیســت.
وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: اکنــون به ویــژه در حــوزه 
ــه و  ــکل گرفت ــان ش ــران در جه ــع ای ــه نف ــاع ب ــام، اجم برج
ایــاالت متحــده آمریــکا کامــا منــزوی شــده اســت؛ بنابرایــن 
سیاســت کنونــی آقــای ترامــپ محکــوم بــه شکســت اســت. 
در طــول 300 ســال گذشــته ایــران بــا وجــود داشــتن امکانــات 
فــراوان بــه ســرزمین های کشــور دیگــری چشمداشــتی 
نداشــته و مــردم در ســرزمین خــود احســاس آرامــش 

می کننــد.

ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــکا  ــط آمری ــرر توس ــورت مک ــه ص ــته ای ب ــق هس تواف
نقــض می شــود، گفــت: کشــورهای 1+5 مخالــف 

ــتند.  ــکا هس ــات آمری اقدام
ــامی،  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
ــان، رئیــس پارلمــان ارمنســتان،  ــا آرا بابلوی ــدار ب در دی
ــران  ــایه ای ــت و همس ــور دوس ــتان، کش ــت: ارمنس گف
ــن  ــبی بی ــط مناس ــا و رواب ــطح همکاری ه ــت و س اس

ــود دارد. ــور وج دو کش
ــط اقتصــادی و تجــاری  ــی افــزود: ســطح رواب الریجان
بــرای گســترش دارد؛  دو کشــور زمینه هــای الزم را 
به ویــژه بــا فعــال کــردن تجــار دو کشــور بــه گســترش 

ــم. ــور امیدواری ــاری در دو کش ــه تج رابط
رئیــس مجلــس شــورای اســامی بــه ضــرورت فعــال 
کــردن تجــار ارمنســتان تاکیــد کــرد و گفــت: امیــدوارم 
آلودگــی رود ارس توســط ارمنســتان بررســی و برطــرف 
دو کشــور  بــرای  ارس  رود  مشــکل  ادامــه  شــود؛ 

آسیب زاســت.
الریجانــی ادامــه داد: نقــش ارمنســتان در صلــح و ثبات 
منطقــه مفیــد بــوده و اکنــون در شــرایط آشــفتگی های 
ــه  ــتگی های منطق ــکا، همبس ــط آمری ــده توس پیش آم

بســیار مفیــد و موثــر خواهــد بــود.
ــرات دو  ــه مذاک ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ســاله هســته ای کشــورمان اشــاره کــرد و گفــت: اخیــرا 
آمریــکا بــه صــورت مکــرر توافقنامــه هســته ای را نقــض 
ــف  ــورهای 1+5 مخال ــایر کش ــد س ــر چن ــد؛ ه می کن
اقدامــات آمریــکا هســتند، امــا ایــن رفتــار آمریکاییــان 

ــد شــد. ــان مشکل ســاز خواه ــرای جه ب

وی گفــت: اســتدالل آمریکاییــان ایــن اســت کــه توافق 
هســته ای بــا روش قبلــی بــوده و تعهــدی بــرای دولــت 
جدیــد بــه وجــود نمــی آورد؛ بــا ایــن اســتدالل کودکانــه 
حتــی قوانیــن اقتصــادی هــم نمی توانــد بیــن کشــورها 

ــکل بگیرد. ش
در ایــن دیــدار رئیــس پارلمــان ارمنســتان نیــز بــا ابــراز 
ــت  ــی در نشس ــر الریجان ــخنان دکت ــحالی از س خوش
امنیتــی منطقــه گفــت: نقــش ایــران در صلــح و ثبــات 
ــرای  ــی ب ــک خوب ــده و کم ــواره تعیین کنن ــه هم منطق

ــوده اســت. ــه ب ــدار در منطق ــح پای ایجــاد صل
ــا  ــورش ب ــاط کش ــه ارتب ــتان ب ــان ارمنس ــس پارلم رئی
ایــران اشــاره کــرد و خواســتار گســترش آن به ویــژه در 
عرصه هــای اقتصــادی و تجــاری شــد و از فعــال شــدن 

تجــار ارمنســتان اســتقبال کــرد. 
وی اظهــار داشــت: ایجــاد منطقــه آزاد اقتصــادی مــورد 
ــی  ــادی ف ــط اقتص ــد رواب ــور می توان ــت دو کش موافق

مابیــن را تقویــت کنــد.



فناوری
پرقدرت ترین باتری گوشی همراه

میــزان عمــر باتــری گوشــی های هوشــمند از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
ــر  ــا عم ــد ت ــاش می کنن ــف ت ــای مختل کمپانی ه

ــد.  ــش دهن ــود را افزای ــای خ باتری ه
ــوس  ــد ایس ــی جدی ــد گوش ــت بدانی ــب اس جال
خصوصیاتــی  بــا   Zoom  3  ZenFone یعنــی 
همچــون دوربیــن دوگانــه بــا قابلیــت زوم اپتیــکال 
و عمــر باتــری ۱۶ ســاعت و ۴۶ دقیقــه، در صــدر 
لیســت پرقدرت تریــن باتــری گوشــی همــراه قــرار 

ــه اســت.  گرفت
البتــه ایــن تنهــا گوشــی ایســوس موجــود در ایــن 
 ۴ ZenFone ــی ــه گوش ــرا ک ــوده؛ چ ــت نب لیس
ــه،  ــاعت و ۱۹ دقیق ــر ۱۵ س ــزان عم ــا می Max ب

ــن لیســت اســت.  ــر ای ــن گوشــی برت دومی
ــوس،  ــی های ایس ــه گوش ــب ب ــن رقی نزدیک تری
 Moto E۴ گوشــی ای از موتوروالســت. گوشــی
Plus توانســته بــا یــک بــار شــارژ، در تســت های 

ــاورد. ــه دوام بی ــاعت و ۴۸ دقیق ــه ۱۴ س مربوط

سرعت لپ تاپ خود را زیاد کنید
ــرعت  ــدی س ــکل کن ــا مش ــز ب ــما نی ــر ش اگ
کامپیوتــری  بازی هــای  اجــرای  هنــگام 
روبــه رو هســتید، بهتــر اســت ایــن مطلــب را 

ــد.  ــه کنی مطالع
زمانــی کــه بــه مبحــث ســخت افزار و نــکات 
می توانیــد  باشــید،  داشــته  توجــه  پایــه 
افزایــش ســرعت را تجربــه کنیــد. گــرد و غبار 
ــتند؛  ــاال هس ــرعت ب ــمنان س ــی، دش و کثیف
چــرا کــه در مقابــل جریــان هــوا قــرار گرفتــه 
ــش از حــد سیســتم  ــث داغ شــدن بی و باع

می شــوند. 
داغ  حــد  از  بیــش  قطعــات  زمانــی کــه 
ــده و  ــک، پردازن باشــند، ســرعت کارت گرافی
ــد  ــدا خواه ــش پی ــم کاه ــزای مه ــایر اج س
کــرد. در ایــن صــورت در اجــرای بازی هــا بــه 

ــورد.  ــد خ ــکل خواهی مش
روی  صحیــح  درایورهــای  نصــب  زمانــی 
کامپیوتــر وینــدوزی تنهــا یــک جــوک بــه 
حســاب می آمــد؛ درواقــع محــدود بــودن 
ــاد  طیــف ســخت افزارها و شــباهت بســیار زی
آن هــا، کاربــران را از نصــب درایورهــای مختلــف 
بی نیــاز می کــرد؛ ولــی حــاال همــه چیــز 
تغییــر کــرده و امــروزه کامپیوترهــا همــراه 
ــا  ــا ب ــک و تقریب ــدوز و م ــس، وین ــا لینوک ب
عرضــه  یکســان  معمــاری  و  ســخت افزار 
می شــوند؛ ایــن یعنــی شــما از هــر سیســتم 
عاملــی اســتفاده می کنیــد، بایــد درایورهــای 
آن را هــم بــه روز نگــه داریــد. شــرایط در 
رابطــه بــا کارت گرافیــک کمــی متفــاوت 

ــت.  اس
اگرچــه درایورهــای کارت گرافیــک اینتــل )که به 
ــنگین  ــای س ــرای بازی ه ــرای اج ــه ب هیچ وج
توصیــه نمی شــوند( بــا آپدیــت وینــدوز بــه روز 
می شــوند، امــا بــرای دریافــت آخریــن درایــور 
ــدام  ــان اق ــد خودت ــی بای ــک اصل کارت گرافی

کنیــد. 
گرافیــک  مدیریــت  نرم افزارهــای  البتــه 
 AMD همچــون  مختلــف  شــرکت هایی 
Gaming Evolved و Nvidia GeForce قــادر 

بــه دریافــت خــودکار آپدیت هــا هســتند.

اخبار اقتصادی
کاهش ذخایر بنزین

نتیجه بی توجهی به سوخت گاز
ــد طــی ســال های  ــار نشــان می ده ــه آم ــی ب نگاه
ــه  ــش یافت ــور کاه ــن کش ــر بنزی ــا ۹۵ ذخای ۹۲ ت
ــت  ــعه صنع ــه توس ــه ب ــوع، توج ــن موض ــت؛ ای اس
ســی.ان.جی و جایگزینــی آن بــا بنزیــن را بــه یــک 

ــل کــرده اســت. ــزام تبدی ال
ــی  ــن صنف ــه انجم ــرایطی ک ــن، در ش ــش از ای  پی
ــن حــوزه  ــاالن ای صنعــت ســی.ان.جی و ســایر فع
از اقدامــات مؤثــر شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش 
فرآورده هــای نفتــی بــه عنــوان سیاســتگذار در 
ــد  ــاش کردن ــد شــدند، ت صنعــت ســی ان جی ناامی
ــای  ــاال زده و از ســایر بخش ه ــود، آســتین ب ــا خ ت
ــن  ــه ای ــد. ب ــک بگیرن ــتا کم ــن راس ــی در ای دولت
ترتیــب محمــد شــریعتمداری، وزیــر صنعــت، معدن 
ــری،  ــحاق جهانگی ــه ای از اس ــی نام ــارت، ط و تج
ــا  ــرد ت ــت ک ــوری، درخواس ــاون اول رئیس جمه مع
ــن  ــن گاز و بنزی ــت بی ــاف قیم ــاد اخت ــاره ایج درب
ــد  ــق اســتانداردهای بین المللــی قیمــت گاز بای )طب
ــرد.  ــورت بگی ــی ص ــد(، بررس ــن باش ــرخ بنزی ۲۰ ن
ــه  ــس دبیرخان ــایخی، رئی ــن مش ــه محس ــه گفت ب
ــن  ــی از مهم تری ــی.ان.جی، یک ــت س ــی صنع دائم
بخش هــای اجرایــی شــدن طــرح ســی.ان.جی 
ــای  ــتفاده در خودروه ــورد اس ــزات م ــه تجهی مقول
گازســوز اســت کــه متاســفانه طــی ســال های 
ــازن  ــاد واردات مخ ــم زی ــل حج ــه دلی ــته ب گذش
ــوادث  ــاهد ح ــتاندارد ش ــی غیراس ــی ان جی چین س
ــاح  ــه اص ــم ک ــه بودی ــن زمین ــادی در ای ــیار زی بس

ــد.  ــژه ای را می طلب ــه وی ــز توج ــد نی ــن رون ای
بــر اســاس آمــار وضعیــت موجــود بنزیــن در پایــان 
ســال ۹۲، معــادل ۱۷۰۵ میلیــون لیتــر، پایــان ســال 
ــال ۹۴، ۱3۱۵  ــان س ــر، پای ــون لیت ۹3، ۱۱۷۹ میلی
ــون  ــان ســال ۹۵، ۸۶۶ میلی ــر و در پای ــون لیت میلی
لیتــر بــوده اســت. بــه عبارتــی میــزان ذخایــر 
ــا  ــن کشــور طــی ســال های ۹۲ ت اســتراتژیک بنزی
۹۵ بــا کاهــش ۸3۹ میلیــون لیتــری مواجــه بــوده 

اســت.

مساعدت بانک ملی ایران 
با 22 طرح کالن اقتصادی

ــال  ــاه نخســت امس ــج م ــران در پن ــی ای ــک مل بان
طــرح کان  عملیــات ۲۲  اجــرای  در  مســاعدت 

ــت.  ــرده اس ــوب ک ــادی را مص اقتص
بــه گــزارش بانــک ملــی ایــران، ایــن اقــدام در حوزه 
درخواســت تســهیات ارزی و ریالــی یــا تمدیــد 
دوران مشــارکت مدنــی بــوده اســت. تصویــب یــک 
ــد  ــور تولی ــه منظ ــی ب ــره تســهیات ارزی – ریال فق
ــون  ــغ ۱۶ میلی ــه مبل ــی ب ــای گچ ــرگ و پنل ه گچب
ــعه  ــدوق توس ــع صن ــل مناب ــزار دالر از مح و ۴۶۱ ه
ملــی و نیــز ۲۰۰ میلیــارد ریــال از محــل منابــع 

ــوده اســت. ــوارد ب ــن م ــه ای ــی، از جمل داخل
ــاژی از  ــوالد آلی ــمش ف ــد ش ــرح تولی ــب ط  تصوی
توســعه  صنــدوق  ریالــی  ســپرده گذاری  محــل 
ملــی بــه مبلــغ یــک هــزار و ۲۶۰ میلیــارد ریــال بــه 
ــغ  ــه مبل ــی ب ــل بین الملل ــک هت ــداث ی ــراه اح هم
ــر  ــزو دیگ ــی، ج ــع داخل ــال از مناب ــارد ری 3۰۰ میلی
ــا  ــران در آن ه ــی ای ــک مل ــه بان ــت ک ــواردی اس م

ــت.  ــرده اس ــارکت ک مش
همچنیــن امســال در راســتای اجــرای سیاســت های 
دولــت محتــرم مبنــی بــر ســاماندهی و کمــک بــه 
راه انــدازی، تکمیــل و تقویــت واحدهــای تولیــدی بــا 
ــه  ــران ب ــی ای ــک مل ــر، بان ــر از ۱۰۰ نف اشــتغال کمت
۲۵ بنــگاه اقتصــادی مبلــغ حــدود ۹۶ میلیــارد ریــال 

تســهیات پرداخــت کــرده اســت.

F.Mostajeran@eskimia.ir
فرزانه مستاجرانگروه اقتصاد

ــر  ــه رهب ــود ک ــال ۹۲ ب ــتین روز س در نخس
معظــم انقــاب ضمــن تاکیــد بــر لــزوم 
حماســه اقتصــادی در کشــور، سیاســت های 
سیاســت  بــارز  مصــداق  را  آمریکایی هــا 
ــی«  ــتکش مخمل ــر دس ــی زی ــه چدن »پنج
خواندنــد و فرمودنــد: مــن هــر چنــد در 
مذاکــره بــا آمریــکا مشــکلی نمی بینــم، امــا 
ــن  ــه ای ــته ب ــای گذش ــاس تجربه ه ــر اس ب

ــتم.  ــبین نیس ــوع خوش موض
رهبــر معظــم انقــاب اســامی افزودنــد: 
برداشــت مــا ایــن اســت کــه پیشــنهاد 
مذاکــره یــک تاکتیــک آمریکایــی بــرای 
ــران  ــا و مــردم ای فریــب افــکار عمومــی دنی
بایــد  نیســت،  این گونــه  اگــر  و  اســت 
آمریکایی هــا ایــن موضــوع را در عمــل ثابــت 

ــد. کنن
 برجام پس از گذشت زمان

ــذرد  ــوع می گ ــن موض ــت از ای ــال اس ۴ س
و  ایــران  مــردم  ســال   ۴ ایــن  در  و 
سیاســتمداران لحظــه بــه لحظــه در اضطراب 

بوده انــد.  آن  نتیجــه  و  برجــام 
ــر  ــر س ــه ب ــی ک ــک ها و لبخندهای ــه اش چ

ایــن برجــام خودنمایــی کردنــد؛ اشــک 
مــادر شــهیدان هســته ای وقتــی کــه گلــوگاه 
ــر  ــا ســیمان پ راکتورهــای هســته ای مان را ب
کردنــد و لبخنــد جوانک هایــی کــه پــس 
از امضــای برجــام بی خبــر از همــه جــا 
ــا  ــکا در خیابان ه ــم آمری ــیدن پرچ ــا پوش ب
بــه گمــان  و شــادی می کردنــد؛  رقــص 
اینکــه دیگــر بــا آمریــکا دوســت شــده ایم و 
ــم از  ــرواز می توانی ــن پ ــا اولی ــح ب ــردا صب ف
فــرودگاه تهــران مســتقیم بــه آمریــکا برویــم 
ــم  ــز ک ــئوالن نی ــد مس ــن لبخن ــن بی و در ای

ــود. نب

 اقتصاد پس از برجام
ــور  ــاد کش ــا و اقتص ــام م ــس از برج ــا پ ام
نه تنهــا گشایشــی ندیدیــم، بلکــه بــا روی 
ــد؛  ــم ش ــر ه ــاع بدت ــپ اوض ــدن ترام کار آم
ــدن  ــم خوان ــا تروریس ــه وی ب ــی ک ــا جای ت
ــدارد  ــول ن ــام را قب ــت برج ــران گف ــردم ای م
ــا پادشــاه عربســتان  و رقــص شمشــیرش ب
ــد هــزار ســاله  باعــث شــد حتــی تاریــخ چن
را فرامــوش کنــد و از خلیــج همیشــه فــارس 
بــه عنــوان خلیــج عربــی یــاد کنــد. آن وقــت 
ــوز  ــه هن ــی را ک ــتیم برجام ــار داش ــا انتظ م
ــاورد و  ــاد بی ــه ی ــده، ب ــک نش ــرش خش مه
قبــول داشــته باشــد. چــه خوش باوریــم مــا 
ــم  ــان حاک ــی در جه ــت کثیف ــه سیاس و چ

ــت. اس
 بازار تحت تأثیر برجام

ــود  ــرار ب ــه ق ــار ک ــر ب ــار ســال ه ــن چه در ای
ــران  ــازار ای ــد، ب ــد برجــام اتفاقــی بیفت در رون
کــه  انــگار  و  می شــد  تشــویش  دچــار 
بازاریــان نیــز باورشــان شــده بــود قــرار اســت 
اتفــاق خاصــی رخ دهــد. آخریــن تشــویش 
ــر اثــر برجــام در هفته هــای اخیــر رخ  ــازار ب ب
داد کــه قــرار بــود ترامــپ نظــر نهایــی خــود را 

ــد.  ــراز کن ــاره برجــام اب درب

ــر  ــر نظ ــر س ــا ب ــته گمانه زنی ه ــه گذش در هفت
ــاره برجــام باعــث شــد در  ــد ترامــپ درب جدی
بــازار ایــران تاطمــی ایجــاد شــود. گرچــه قبــل 
از آن کاخ ســفید عــدم خــروج از برجــام را 
اعــام و بــه نحــوی بی تاثیــری نظــرات ترامــپ 
را گوشــزد کــرده بــود، امــا بــه دلیــل فشــارهای 
ــازار  ــپ، ب ــر ترام ــد از نظ ــره بع ــی کنگ احتمال
ایــران مشــوش بــود؛ ایــن تشــویش بــه طــور 
بــارز توانســت قیمــت دالر را تغییــر دهــد؛ امــا 
ایــن تغییــرات تــا روز پنجشــنبه ادامه داشــت. 
ــس از  ــت دالر پ ــر، قیم ــنبه ۲۰ مه روز پنجش
ــه  ــر نســبت ب ــدون تغیی ــش، ب ــد روز افزای چن
ــرخ  ــد. ن ــه ش ــان معامل ــل، ۴۰۱۶ توم روز قب
ــه ۴۸۱۵  ــان افزایــش ب ــا ۲۲ توم ــورو هــم ب ی
تومــان و پونــد بــا ۲ تومــان افزایــش بــه ۵3۶۰ 
تومــان رســید. پــس از ســخنرانی ترامــپ نیــز 
ــزول گذاشــت. ایــن  ــه ن ــرخ دالر رو ب ــاره ن دوب
ــود کــه اتفــاق می افتــاد.  ــار اولــی نب ــان ب جری
متاســفانه عــده ای ســودجو از احساســات 
ــرده و  ــتفاده ک ــام سوء اس ــاره برج ــردم درب م
ــاید در  ــد. ش ــویش می کنن ــار تش ــازار را دچ ب
ایــن بــازار گل آلــود بتواننــد کاســبی هــم بکنند.

 عبرت از گذشته
ــس  ــت پ ــد درس ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــدند  ــه ش ــان متوج ــپ بازاری ــخنان ترام از س
ــت  ــق نیس ــام مواف ــا برج ــپ ب ــد ترام هرچن
امــا نظــر او تاثیــری بــر رونــد برجــام نــدارد. 
ســران  حمایــت  بــا  نتیجه گیــری  ایــن 
کشــورهایی چــون فرانســه و انگلیس بیشــتر 
قــوت و بــازار در آرامــش قــرار گرفــت؛ ضمــن 
ــام نتوانســته گشایشــی  ــون برج ــه تاکن اینک
ــش  ــه نبودن ــد ک ــاد کن ــران ایج ــازار ای را در ب
مشــکلی را بــه وجــود آورد؛ بــه همیــن دلیــل 
بــا اعــام نظــر ترامــپ دربــاره برجــام، شــاهد 

ــم.  ــت دالر بودی ــت قیم ــش و تثبی کاه
کاش مــا اندکــی ماننــد رهبــر فرزانه مــان 
از گذشــته عبــرت می گرفتیــم و متوجــه 
ــه حــال  ــش ب ــه هیچ کــس دل می شــدیم ک
ــود  ــن خ ــان. ای ــر خودم ــوخته، مگ ــا نس م
مــا هســتیم کــه می توانیــم بــا اقتصــاد 
مقاومتــی کــه از طــرف رهبــری بــر آن تاکیــد 
ــه کشــورمان ســر و ســامان دهیــم؛  شــده، ب
نــه آمریــکا و نــه برجــام، کاری بــرای کشــور 

مــا نمی کننــد.
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همچنان پرقدرت 
با اجرای اقتصاد مقاومتی

ــش از  ــرآورد صــادرات بی ــاد کشــاورزی از ب ــر جه ــاون وزی مع
یــک میلیــون تنــی لبنیــات تــا پایــان امســال خبــر داد و گفت: 
صــادرات ایــن محصــوالت رکــورد تاریخ کشــاورزی ایــران را زده 
اســت. حســن رکنــی اظهــار کــرد: تولیــد محصــوالت پروتئینــی 
ــازار را  ــاز ب ــه نی ــرار دارد ک ــی ق ــی در وضعیت ــرایط کنون در ش
ــت صــادرات  ــق دادن و تقوی ــال رون ــه دنب ــد و ب ــن می کن تأمی
ــم  ــی را بتوانی ــازار داخل ــتر ب ــن ارزآوری بیش ــا ضم ــت ت اس
از ایــن طریــق بــه نفــع تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان 
تنظیــم کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه پیش بینــی و بــرآورد 
وزارت کشــاورزی بــرای صــادرات شــیر و لبنیــات حــدود یــک 
ــزار  ــدود ۱۰۰ ه ــزود: ح ــت، اف ــاری اس ــال ج ــن س ــون ت میلی
تــن شــیر و انــواع لبنیــات در هــر مــاه بــه کشــورهای مختلــف 
صــادر شــده کــه طــی پنــج ماهــه امســال بیــش از ۵۰۰ هــزار 
ــن  ــران چنی ــاورزی ای ــخ کش ــتیم؛ در تاری ــادرات داش ــن ص ت

اتفاقــی ســابقه نداشــته کــه البتــه در نیمــه ابتدایــی امســال 
ایــن رقــم بیشــتر شــده اســت؛ امــا نتوانســتیم آمــار دقیــق آن 

ــم. ــت کنی را از گمــرک دریاف
ــه اینکــه ســاالنه  ــا اشــاره ب  معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ب
۱۰ درصــد تولیــدات مرتبــط بــا صنعــت شــیر و لبنیــات صــادر 
ــرآورده  ــوع ف ــوالت ۲۰ ن ــادرات محص ــه داد: ص ــود، ادام می ش
مختلــف را شــامل می شــود و بــه کشــورهای مختلفــی از 
همســایگان ایرانــی تــا کشــورهای اروپایــی صــادر شــده اســت. 
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آمارهــای رســمی منتشرشــده 
ــزار و ۷۷۰  ــدود ۱۸۸ ه ــال ح ــت امس ــه نخس ــج ماه ــی پن ط
تــن انــواع محصــوالت لبنــی بــه ارزش 3۲۹ میلیــون و ۲۰۰ دالر 
بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــده کــه از نظــر وزنــی بــا ۴.۶ 
ــه  ــا ۲۸.3۵ درصــد رشــد نســبت ب درصــد و از نظــر ارزشــی ب
همیــن بــازه زمانــی در ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات دربــاره آخریــن 
تأثیــر  گفــت:  موبایــل  رجیســتری  طــرح  اطاعــات 
ــه  ــان در حــد هزین ــر قیمــت ماکســیمم هم رجیســتری ب
ــن اســت کــه اجــرای  ــر ای ــا ب ــر م گمــرک اســت کــه تدبی
ایــن طــرح، فشــاری بــر روی مــردم نیــاورد؛ آن کارگروهــی 
کــه تشــکیل شــده، یکــی از موضوعاتــش ایــن اســت کــه 
افزایــش قیمــت در گوشــی موبایــل نداشــته باشــیم؛ چــون 
بناســت بــازار را مدیریــت و ســاماندهی کنیــم. بنابرایــن اگر 
بنــا باشــد کــه مــردم در ایــن حــوزه آســیب ببیننــد، طبیعــی 
نیســت؛ کســانی بایــد آســیب ببیننــد کــه قاچــاق می کننــد.

ــراه  ــا هم ــا م ــردم ب ــت م ــه داد: بناس ــی ادام  آذری جهرم
ــد،  ــه قاچــاق می کنن ــده ای را ک ــع ع ــوی مناف باشــند و جل
بگیریــم؛ پــس تمــام تاشــمان را می کنیــم. البتــه طبیعتــا 
ــر  ــه ه ــد؛ ب ــود می آی ــه وج ــکاتی ب ــرح مش ــرای ط در اج

حــال ایــن سیســتم قطعــا نمی توانــد بــدون خطــا باشــد. 
اگــر هــم بــا اجــرای طــرح اختاالتــی بــه وجــود آمــد، مــا 
ــکات را  ــنویم و مش ــت بش ــرع وق ــم در اس ــول می دهی ق

حــل کنیــم. 
نیــز  ثابــت  اینترنــت  تعرفــه  دربــاره  ارتباطــات  وزیــر 
ــق و  ــه دقی ــم ک ــع کردی ــردم را جم ــرات م ــرد: نظ ــار ک اظه
ــه  ــور خاص ــه ط ــه ب ــری ک ــل نظ ــود. اص ــده ب حساب ش
ــه  ــردم ب ــه م ــود ک ــن ب ــرد، ای ــاره ک ــه آن اش ــود ب می ش
ــرض  ــده، معت ــرار داده ش ــه ق ــی ک ــم اینترنت ــقف حج س
هســتند کــه ایــن میــزان پاســخگوی نیازهایشــان نیســت. 
ــرح  ــن ط ــه ای ــردم ب ــه م ــی ک ــد نگاه ــر می رس ــه نظ ب
ــکار  ــع آوری اف ــوده و از جم ــل ب ــع و کام ــته اند، جام داش
ــرا  ــید؛ چ ــی رس ــدی عقای ــه جمع بن ــود ب ــی می ش عموم

ــت. ــوده اس ــاد ب ــا زی ــزان بازخورده ــم می ــه حج ک
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مالیات مشاغل

 میلیون تن، میزان تولید 
سیب کشور

 دالر، قیمت هر بشکه 
نفت سبک ایران

در ۵ ماهــه نخســت امســال، حجــم وصــول مالیــات مشــاغل 
۱۸ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

بــرآورد میــزان تولیــد ســیب در ایــران حــدود ۳.۷ میلیــون 
تــن اســت.

قیمــت نفــت خــام ســبک ایــران در هفتــه منتهــی بــه 6 اکتبــر 
)۱4 مهــر( بــه بشــکه ای ۵۵ دالر و ۳۱ ســنت رســید.
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  پوند انگلیس 

۱۰,۶۶۰ ریال 

  ریال عربستان

۱۱,۱۰۰ ریال 

  لیر ترکیه

۹,۵۷۰ ریال 

  رینگیت مالزی 

۳۹,۹۶۲ ریال 

  دالر آمریکا 
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  یورو 

۱۰,۹۱۷ ریال 

 اتحادیه طال   درهم امارات
جواهر و سکه 

تهران

،،
در نخســتین روز ســال 92 بــود کــه 
ــد  ــر معظــم انقــاب ضمــن تاکی رهب
در  اقتصــادی  حماســه  لــزوم  بــر 
کشــور، سیاســت های آمریکایی ها را 
مصداق بارز سیاست »پنجه چدنی 
زیــر دســتکش مخملــی« خواندنــد

یــک کارشــناس حقــوق کســب و کار گفــت: اخــذ مالیــات از مســکن 
آن،  دوگانــه  ماهیــت  لحــاظ  بــه 
عنــوان  بــه  مطــرح شــدن  یعنــی 
یــک  و  اجتماعــی  ضــرورت  یــک 
یــک  عنــوان  بــه  ســرمایه گذاری، 
ــا  ــرای دولت ه ــدار ب ــد پای ــع درآم منب

می شــود.  تلقــی 
در  اظهــار کــرد:  مصطفــی خلیلــی 
کشــورهای توســعه یافته از مالیــات 
ــع  ــن مناب ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ب
درآمــدی دولــت یــاد می شــود؛ امــا در 

مقابــل بــه مبانــی دریافــت مالیــات، مؤلفه هــا و اســتحقاق دریافــت 
ــود.  ــراوان می ش ــه ف ــز توج ــت آن نی ــدم دریاف ــا ع ی

وی افــزود: ایــن حساســیت نســبت بــه بخــش مســکن بــه مراتــب 
ــات از  ــذ مالی ــه اخ ــرا ک ــود؛ چ ــد ب ــا خواه ــایر بخش ه ــتر از س بیش
مســکن بــه لحــاظ ماهیــت دوگانــه آن یعنــی مطــرح شــدن از یــک 
ســو بــه عنــوان یــک نیــاز یــا ضــرورت اجتماعــی و از ســوی دیگــر بــه 
عنــوان یــک منبــع درآمــد یــا ســرمایه گذاری، بــا وجــود هزینه هــای 
زیــاد اجتماعــی بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد پایــدار بــرای دولت هــا 

ــی می شــود.  ــز تلق نی
ــن کارشــناس حقــوق کســب و کار گفــت: موضــوع قانونگــذاری و  ای
اصــاح قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا ایــن حــوزه گاه بــا پیچیدگی هــا 
یــا دشــواری هایی همــراه اســت؛ هرچنــد کــه ایــن مســئله از میــزان 

ــه هیچ وجــه نخواهــد کاســت.  ضــرورت آن ب
خلیلــی بــا اشــاره بــه مــاده ۷۷ قانــون مالیات هــای مســتقیم 
تصریــح کــرد: ایــن مــاده درخصــوص دریافــت مالیــات از ســازندگان 

ــال داشــته اســت.  ــه دنب ســاختمان، بایدهــا و نبایدهــای جــدی را ب
ــرای اشــخاص  ــه ب ــی ک ــاده ای قانون م
حقیقــی و حقوقــی کــه بــه ســاخت و 
فــروش هــر نــوع ســاختمان مشــغول 
ــات  ــر مالی ــاوه ب ــی ع ــند، مالیات باش
مقــرر در مــاده ۵۹ ایــن قانــون درنظــر 
گرفتــه شــده اســت. در این مــاده آمده 
ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــد اش درآم
ــوع  ناشــی از ســاخت و فــروش هــر ن
ســاختمان حســب مــورد مشــمول 
ــر درآمــد موضــوع  ــات ب ــررات مالی مق

ــود.  ــد ب ــون خواه ــن قان ــاب ســوم ای ــارم و پنجــم ب فصــول چه
بــه گفتــه خلیلــی در آیین نامــه مــاده ۷۷ نیــز بــه مســائلی همچــون 
نحــوه و شــرایط اخــذ مالیــات از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی 
ســازنده مســکن اشــاره شــده؛ بــه نحــوی کــه مقــرر شــده اولیــن نقل 
و انتقــال قطعــی امــاک متعلــق بــه اشــخاص حقیقــی کــه بیــش از 
ســه ســال از تاریــخ صــدور پایــان کار ســاختمان آن هــا گذشــته باشــد، 
صرفــا مشــمول پرداخــت مالیــات موضــوع مــاده )۵۹( قانــون خواهد 

بــود. 
وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســئله مزیــد بــر علــت شــده تــا اشــخاص 
ــادرت  ــی مب ــخاص حقیق ــب اش ــد در قال ــعی کنن ــز س ــی نی حقوق
ــت  ــن حال ــت: در ای ــد، گف ــاختمان کنن ــروش س ــاخت و ف ــه س ب
شــرکت های ســازنده گاه از ادامــه فعالیــت خــود منصــرف می شــوند 
کــه در ایــن  صــورت بــه جهــت در اختیــار داشــتن بخشــی از نیــروی 
ــی  ــای اجتماع ــتغال و پیامده ــش اش ــا کاه ــئله ب ــت مس کار در کلی

ــم شــد. ناشــی از آن مواجــه خواهی

ــش  ــان در همای ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
مدیــران عامــل صنعــت آب و فاضــاب 
کشــور کــه بــا حضــور دکتــر اردکانیــان 
ــه  ــد، ب ــزار ش ــاز برگ ــدس جانب و مهن
مســیر  ارتقــای  و  رشــد  پایه هــای 
چشــم انداز صنعــت آب و فاضــاب 
ــت: اســتفاده  در کشــور پرداخــت و گف
از تکنولوژی هــای نویــن، بهره گیــری 
از ظرفیــت مدیریــت کارآمــد، اســتفاده 
در  داخلــی  ظرفیت هــای  از  بهینــه 
ــزات و خدمــات،  ــن تجهی بخــش تأمی

ــی بخــش خصوصــی، اســتفاده از ظرفیــت  ــی و فن ــع مال جــذب مناب
قانونــی تبصــره 3 و به کارگیــری نیــروی متخصــص از جملــه عواملــی 
ــای صنعــت آب و فاضــاب کشــور را  ــه مســیر رشــد و ارتق هســتند ک

همــوار می ســازند.
مهنــدس هاشــم امینــی افــزود: توســعه زیرســاخت ها مؤلفــه بســیار 
مهمــی در مســیر رشــد و توســعه چشــم انداز صنعــت آب و فاضــاب 
ــی  ــا یکپارچگ ــوان ب ــه می ت ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــوب می ش ــور محس کش
ــن  ــزار و همچنی ــخت افزار و نرم اف ــش س ــوزه IT در بخ ــاخت ح زیرس
توجــه ویــژه بــه مشــکات امنیتــی و پدافنــد غیرعامــل، توســعه 
خدمــات غیرحضــوری و رفــع موانــع مشــارکت ســرمایه گذاری خارجــی 
در صنعــت آب و فاضــاب بــه اهــداف و چشــم انداز صنعــت آب و 
فاضــاب در زمــان مقــرر دســت یافــت.وی بــه راهکارهــای بهره بــرداری 
ــه و  ــمرد: تهی ــن برش ــا را چنی ــت و آن ه ــع پرداخ ــر از مناب ــه بهت هرچ
ــت  ــه مدیری ــژه ب ــه وی ــران، توج ــت بح ــع مدیری ــه جام ــرای برنام اج

تقاضــا، تــاش در جهــت کاهــش آب بــدون درآمــد، به کارگیــری 
تله متــری و هوشمندســازی تأسیســات، 
پیشــگیری از توســعه صنایــع آب بــر 
در مناطــق، کنتــرل مصــارف ادارات و 
ارگان هــا به ویــژه نهادهــای نظامــی و 
اجــرای برنامــه جامــع بهره بــرداری از 

ــات. تأسیس
در  را  آب  بازچرخانــی  سیســتم  وی 
افزایــش راندمــان اســتفاده از آب حائــز 
ــا  ــت: ب ــار داش ــمرد و اظه ــت برش اهمی
توجــه بــه محدودیــت شــدید منابــع آبی 
در کشــور، توجــه بــه سیســتم بازچرخانــی آب و پســاب ضــروری به نظر 
می رســد و نیــز تنوع بخشــی بــه روش هــای تأمیــن و توزیــع آب، توجــه 
بــه اســتحصال انرژی هــای نــو، حــذف کاربــری فضــای ســبز عمومــی و 
پیگیــری جــدی اجرایــی شــدن تفاهم نامــه نظــام مهندســی در مدیریت 
مصــرف منابــع آبــی مؤثــر واقــع می شــود.مهندس امینــی واقعی شــدن 
قیمــت آب و محلــی شــدن تعرفه هــای آب و فاضــاب را از عوامــل مهــم 
ــان داشــت: اتخــاذ  ــی اقتصــاد آب و فاضــاب برشــمرد و بی در بالندگ
تصمیــم درخصــوص کســری بودجه ناشــی از تخفیفــات، محــدود کردن 
نــرخ تخفیــف بــرای کاربرهــای مشــمول موضــوع نظیــر کاربری هــای 
مذهبــی، جلــب بیــش از پیــش مشــارکت بخــش خصوصــی در تأمیــن 
منابــع مالــی مــورد نیــاز پروژه هــا، غیرانتفاعــی شــدن طرح هــای آبفــا 
در موافقت نامه هــا، افزایــش درآمدهــا بــا اســتفاده از ظرفیــت قانونــی 
ــراردادن  ــر ق ــا مدنظ ــه ب ــتند ک ــواردی هس ــه م ــاده ۱۱ از جمل ــد م مانن

می تواننــد موجــب شــکوفایی اقتصــاد آب شــوند.

کاله 
ــران در ســال ۱3۷۰  ــردم ای ــی م ــای ســطح ســبد غذای ــود و ارتق ــدف بهب ــا ه ــه ب ــد کال برن
تأســیس شــد. نتیجــه فعالیت هــای انجام شــده در ایــن مجموعــه طــی ســال های گذشــته 
کــه همگــی در راســتای ارتقــای ســبد غذایــی هموطنــان و ســرافرازی ایــران اســامی اســت، 
ایــن برنــد را در جایــگاه ۴۸ام صنایــع غذایــی در جهــان )بــه گــزارش یــورو مانیتــور(، برنــد 
ــرار  ــران ق ــی در ای ــای لبن ــه در فرآورده ه ــده نمون ــا صادرکنن ــال تنه ــر و ۷ س ــوب و برت محب

داده اســت. 
ــرد و امــروز بیــش از ۲۵۰۰  ــاز ک ــر شــیر فعالیــت خــود را آغ ــه 3 لیت ــا جــذب روزان ــه ب کال
ــن  ــش از ۲۶۵۰ ت ــه بی ــد روزان ــن موضــوع باعــث تولی ــه ای ــه دارد ک ــن جــذب شــیر روزان ت
ــه  ــه  صــورت روزان ــر ب ــد، ۴۰۰۰ نف ــد تولی ــن فرآین ــی می شــود. در ای ــای لبن ــواع فرآورده ه ان
ــدگان  ــه دســت مصرف کنن ــا محصــوالت نهایــی ب ــد ت در بخش هــای مختلــف فعالیــت دارن
برســد. کالــه توانایــی تولیــد ۴۰۰۰ تــن پنیــر را دارد و توانســته محصــوالت متنوعــی را کــه در 
ــد  ــد کن ــه ای تولی ــار داشــتن متخصصــان حرف ــا در اختی ــد می شــود، ب خــارج از کشــور تولی
و در اختیــار ایرانیــان قــرار دهــد. در شــرکت کالــه بیــش از ۱۵۰۰۰ نفــر بــه صــورت مســتقیم 

مشــغول کار هســتند. 

تولید ملی

اجرای رجیستری بدون افزایش قیمت گوشی صادرات لبنیات رکورد شکست

ــکاران  ــات گندم ــت مطالب ــر در پرداخ تأخی
و اعــام نــرخ خریــد تضمینــی، باعــث 
ــدم  ــزه گن ــت پایی ــر کش ــطح زی ــده س ش
بــه  نســبت  فصــل کشــت  شــروع  در 
مــدت مشــابه پارســال ۴۰ درصــد کاهــش 
پیــدا کنــد. طبیعتــا امنیــت غذایــی بــه 
ــد  ــی بای ــاد مقاومت ــرفصل اقتص ــوان س عن
باشــد؛  دولــت  برنامه هــای  اولویــت  در 

چنانچــه در تمــام کشــورهای جهــان تولیــد 
کاالهــای اســتراتژیک ماننــد گنــدم و برنــج 
مــورد حمایــت دولــت قــرار می گیــرد و 
ــه منظــور  دولتمــردان از کشــاورزان خــود ب
تأمیــن و حفــظ امنیــت غذایــی کشورشــان 

می کننــد.  حمایــت 

یکــی از اصلی تریــن ابزارهــای حمایــت 
از تولیــد در کشــور مــا خریــد تضمینــی 
ایــن  در  اســت.  محصــوالت کشــاورزی 
راســتا دولــت هــر ســال در زمان مشــخصی 
بــه کشــاورزان اعــام می کنــد کــه اگــر 
ــا  ــد آن را ب ــت کنن ــول را کش ــان محص ف

قیمــت معینــی کــه اعــام کــرده خریــداری 
ــز از  ــاورزان نی ــن کش ــرد؛ بنابرای ــد ک خواه
فــروش محصــول خــود اطمینــان می یابنــد 
و اقــدام بــه کشــت آن می کننــد؛ پــس 
ــدند  ــق ش ــر موف ــول اگ ــت محص از برداش
ــازار  ــه قیمــت بیشــتر در ب کاالی خــود را ب

ــه  ــت آن را ب ــه، دول ــر ن ــند و اگ می فروش
قیمتــی کــه پیــش از آن اعــام کــرده، 

می کنــد. خریــداری 
خریــد  مکانیــزم  اســاس،  ایــن  بــر   
قیمــت  اینکــه  بــر  مشــروط  تضمینــی 
منصفانــه  دولــت  ســوی  از  پیشــنهادی 
ــده  ــد ســال آین ــی تولی باشــد، حجــم مکف

می کنــد. تضمیــن  را 

خودکفایی گندم در معرض تهدید

 بهره گیری از تکنولوژی نوین مالیات مسکن، درآمدی پایدار برای دولت هاست
از جمله عوامل رشد و بالندگی صنعت آبفاست



هشتبهشت
برگزاری بیستمین دوره نمایشگاه 

صنعت ساختمان اصفهان 
بیســتمین نمایشــگاه جامــع صنعت ســاختمان از 27 
ــی  ــاه در محــل نمایشــگاه های بین الملل ــا 30 مهرم ت
ــزار  ــتان برگ ــل شهرس ــع در پ ــان واق ــتان اصفه اس

خواهــد شــد.
ــگاه های  ــرکت نمایش ــانه ش ــد رس ــزارش واح ــه گ ب
نمایشــگاه  ایــن  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی 
میزبــان 140 مشــارکت کننده از اســتان های اصفهــان، 
ــرز، مرکــزی، فــارس، ســمنان، خراســان  تهــران، الب
رضــوی، یــزد، گلســتان و هرمــزگان و نماینــدگان 
فــروش کشــورهای چیــن، ایتالیــا و آلمــان خواهــد 

ــود.   ب
نمایشــگاه جامــع صنعــت ســاختمان اصفهــان 
ــگاهی  ــای نمایش ــع فض ــر مرب ــال در 9000 مت امس
شــامل چهــار ســالن و فضــای بــاز، آخریــن تولیدات 
و خدمــات مشــارکت کنندگان خــود را در زمینــه انــواع 
محصــوالت دکوراســیون داخلــی خانــه و آشــپزخانه، 
ــح   ــاختمان، مصال ــازی س ــازی و مقاوم س سبک س
ــرژی در  ــه ســاختمانی، بهینه ســازی مصــرف ان اولی
ســاختمان، نمــا و پوشــش های خارجــی ســاختمان، 
تجهیــزات الکتریکــی و مکانیکــی، گروه هــای مرتبــط 
بــه  نشــریات  و  انجمن هــا  آموزشــی،  علمــی، 

ــد.  ــه می کن ــان ارائ مخاطب
گزینــش تخصصی تــر مشــارکت کنندگان، حــذف 
ــا  ــن کــردن آن هــا ب شــرکت های توزیعــی و جایگزی
شــرکت های تولیــدی، از ویژگی هــای مهــم ایــن 

نمایشــگاه اســت.
ایــن نمایشــگاه طــی ســاعات بازدیــد 16 تــا 22 
میزبــان متخصصــان و فعــاالن صنعــت ســاختمان و 

ــود.   ــد ب ــوزه خواه ــن ح ــدان ای عالقه من

لغومجوزچند دفترکاریابی غیردولتی
مدیــر کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل تعــاون، کار 
ــوز  ــت: مج ــان گف ــتا ن اصفه ــی اس ــاه اجتماع و رف
فعالیــت دفاتــر مشــاوره شــغلی و کاریابی هــای 
غیردولتــی داخلــی پایــا، کاویــان و رهنمــا در اســتان 

ــد. ــال ش ــان ابط اصفه
ــرای  ــتای اج ــت: در راس ــادی گف ــال میره ــید کم س
آیین نامــه انضباطــی موسســات کاریابــی غیردولتــی، 
ــی  ــی داخل ــی غیردولت ــر کاریاب ــت دفت مجــوز فعالی
رهنمــا در شهرســتان فریدونشــهر و مجــوز فعالیــت 
و  پایــا  داخلــی  غیردولتــی  کاریابی هــای  دفتــر 
کاویــان در شهرســتان اصفهــان بــه علــت عــدم 

ــد. ــو ش ــرد لغ ــدان عملک ــت و فق فعالی

ایجاد اشتغال در مناطق محروم 
با توسعه صنایع کوچک 

ــع  ــازمان صنای ــل س ــت و مدیرعام ــر صنع ــاون وزی مع
ایــران  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  و  کوچــک 
ــا  ــت ب ــن و نشس ــی نایی ــهرک صنعت ــد از ش در بازدی
ــت  ــهرک، موقعی ــن ش ــرمایه گذاران ای ــران و س صنعتگ
شــهرک  صنعتــی ناییــن  را بی نظیــر و در مســیر 
ــور  ــرب  کش ــرق و غ ــوب و ش ــه جن ــمال ب ــدور ش کری
عنــوان کــرد و گفــت: آمــاده  هرگونــه تعامــل و همکاری 
ایجــاد  قبــال  ایــن شــهرک در  بــا ســرمایه گذاران 
اشــتغال مناســب بــه منظــور تحقــق اهــداف  اقتصــاد 
ــم  ــری  خواهی ــم رهب ــام معظ ــر مق ــد نظ ــی م مقاومت

ــود. ب
علــی یزدانــی کیفیــت برتــر، کاهــش هزینه هــای 
تولیــد،  توجــه بــه بازارهــای داخلــی و صادراتــی, 
نوســازی، بهــره وری، آمــوزش، اصــالح تکنولوژیکــی و... 
را الزمــه موفقیــت دربــازار دانســت و افــزود: امــروز رمــز 
ــا در خوشه ســازی، خوشــه ای  ــت کســب و کاره موفقی
ــای  ــه بازاره ــادی و ورود ب ــای اقتص ــردن فعالیت ه ک

ــد اســت. جدی
بنگاه هــای  بــه  نســبت  را  بنگاه هــای کوچــک  وی 
و  دانســت  بیشــتری  اشــتغال زایی  دارای  بــزرگ 
ــروم و  ــق مح ــتغال در مناط ــاد اش ــرد: ایج ــح ک تصری
کمتــر توســعه یافته بــا  توســعه صنایــع کوچــک مقــدور 

ــود. ــد ب خواه

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

شــهردار اصفهــان در دیدارهــای جداگانــه با رؤســای 
اتــاق بازرگانــی و مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر 
ارزش هــای دفــاع مقــدس بــر لــزوم همــکاری بین 

شــهرداری و ایــن دو نهــاد تاکیــد کــرد.
 شــهردار اصفهــان در دیــدار بــا رئیــس و نماینــدگان 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد 
ــر  ــده و اگ ــت ش ــاق تقوی ــا ات ــترک ب ــاط مش نق
ــو و وحــدت  ــا گفت وگ ــز وجــود دارد، ب ــی نی اختالف
رویــه حــل و فصــل شــود تــا زمینــه رشــد و آبادانــی 
شــهر فراهــم شــود، گفــت: برنامــه مــا در شــهرداری 
در 120 صفحــه تنظیــم شــده کــه نــام ایــن برنامــه 
»ســنجش پذیر« اســت؛ ایــن برنامــه بــه شــیوه ای 
ــا مشــکل مواجــه شــد  اســت کــه هــر جــای آن ب
می تــوان آن را اصــالح و در مســیر صحیــح هدایــت 

کــرد. 
 قــدرت هللا نــوروزی بــا تاکیــد بر اینکــه مســائل اصفهان 

در تمامــی حوزه هــا بــا پیچیدگی هــای فراوانــی مواجــه 
ــواری در  ــگ دوچرخه س ــن فرهن ــزود: تبیی ــت، اف اس
ــد زیرســاخت های آن  ــا بای ــان خــوب اســت؛ ام اصفه
بــه صــورت اصولــی فراهــم شــود تــا مــردم از خطــرات  

احتمالــی مصــون باشــند.
ــد  ــوق شــهروندی تاکی ــه موضــوع حق ــا اشــاره ب وی ب
ــهری  ــائل ش ــام مس ــهروندی در تم ــوق ش ــرد: حق ک
ــه روی آن  ــی ک ــی از مکان های ــاری باشــد؛ یک ــد ج بای
حســاب ویــژه ای بــاز کــرده ام بخــش خصوصــی و اتــاق 

ــی اســت. بازرگان
 تکمیل موزه دفاع مقدس، نیاز مردم شهر 

است 
ــاد حفــظ  ــر کل بنی ــا مدی ــدار ب ــان در دی شــهردار اصفه
ــرد:  ــد ک ــدس تاکی ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش آث
الزم اســت هرچــه زودتــر مــوزه دفــاع مقــدس در شــهر 
اصفهــان راه انــدازی شــود تــا ارزش هــای دفــاع مقدس 

بیــش از گذشــته بــرای جوانــان شــهر نمایــان شــود.
نــوروزی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود رشــادت های 

مــردم اصفهــان، حــق مــردم ایــن شــهر در کشــور 
ــاع  ــوزه دف ــرد: م ــح ک ــده، تصری ــه ش ــده گرفت نادی
مقــدس بایــد بالفاصلــه پــس از جنــگ بــرای 
نمایــش ایثارگری هــای ایــن مــردم در نظــر گرفتــه 

ــداد. ــاق رخ ن ــن اتف ــا ای ــد؛ ام می ش
ــوزه  ــن م ــریع تر ای ــه س ــد هرچ ــه داد: بای وی ادام
تکمیــل شــود تــا افتخــار آن نصیــب مــا در مدیریت 
شــهری و مســئوالن حــوزه نشــر ارزش هــای دفــاع 

مقــدس شــود.
 عالقه بسیاری به کمک به بنیاد حفظ 

آثار و نشر ارزش ها داریم
ــه  ــک ب ــه کم ــیاری ب ــه بس ــرد: عالق ــد ک وی تاکی
بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــا داریــم تــا 
ارزش هــای دفــاع مقــدس بیــش از گذشــته بــرای 

ــود. ــان ش ــهر نمای ــان ش جوان
وی بــا بیــان اینکــه فکــر و برنامــه خوبــی نیــز بــرای 
ــرد:  ــه ک ــم، اضاف ــان داری ــهدای اصفه ــتان ش گلس
بایــد جاذبه هایــی بــرای ایــن مــکان در نظــر گرفتــه 
ــد  ــت و آم ــا رف ــن مکان ه ــه ای ــان ب ــا جوان شــود ت

بیشــتری داشــته باشــند.
بــا  شــهرداری  در  اینکــه  بیــان  بــا  نــوروزی 
چالش هــای بزرگــی مواجــه هســتیم، گفــت: آرزو 
ــت  ــود نداش ــکالت وج ــن مش ــم کاش ای می کردی

ــه مســائل  ــه این گون ــگاه بیشــتری ب ــم ن ــا بتوانی ت
فرهنگــی داشــته باشــیم. بــا وجــود ایــن مشــکالت 
آمادگــی همــکاری الزم در حــوزه حفــظ و نشــر 

ــم.     ــدس را داری ــاع مق ــای دف ارزش ه

 تکمیل باغ موزه دفاع مقدس، حق مردم 
شهر است

ســردار مجتبــی شــیروانیان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
در شــرایطی کــه دشــمن اصلــی ملــت ایــران یعنــی 
ــت و  ــه مل ــکا هجمه هــای بی ســابقه ای را علی آمری
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی بــه راه انداختــه 
مشــاهده می کنیــم ســالیق مختلــف مــردم در کنــار 

ــد از  ــورت متح ــه ص ــد و ب ــرار می گیرن ــر ق یکدیگ
ــد، گفــت:  ــاع می کنن ــوری اســالمی دف ــان جمه کی
ــه نقــش بی بدیــل اصفهــان در هشــت  ــا توجــه ب ب
ســال دفــاع مقــدس، حــق ایــن شــهر بــوده کــه در 
دهــه هفتــاد مــوزه دفــاع مقــدس آن تکمیل شــود؛ 
ــر دالیلــی، ایــن کار مــدت زیــادی طــول  ــا ب امــا بن

کشــید.
وی بــا بیــان اینکــه موزه هــای دفــاع مقــدس جــزو 
مبلمــان شــهری محســوب می شــود، اضافــه کــرد: 
ــاز  ــود و نی ــاس می ش ــون احس ــأ هم اکن ــن خ ای
اســت کارهــای بیشــتری در ایــن خصــوص صــورت 

. گیرد
 اصفهان نیاز به توسعه زیرساخت های 

گردشگری دارد
رئیــس کمیســیون تشــکل های اتــاق بازرگانــی نیــز 
ــا قــدرت  ــار کــرد: شــهرداری ب ــن جلســه اظه در ای
اجرایــی کــه دارد، می توانــد موانــع موجــود بــر ســر 
راه گردشــگری را برطــرف کنــد و آن را در مســیر 

توســعه قــرار دهــد.
ــای  ــه ظرفیت ه ــان اینک ــا بی ــینا ب ــن پورس  محس
بســیار زیــادی در شــهر اصفهــان بــرای گردشــگری 
وجــود دارد، افــزود: بــا وجــود ایــن زیرســاخت های 

مناســبی بــرای ایــن موضــوع وجــود نــدارد.  

شهردار اصفهان در دیدار با رؤسای اتاق بازرگانی و حفظ ارزش های دفاع مقدس:

شهرداری آماده همکاری با بخش خصوصی 
و تکمیل موزه دفاع مقدس است

مدیــر امــور تعــاون اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه منطقی تریــن و اساســی ترین 
راه بــرای توزیــع عادالنــه ثــروت گرایــش بــه ســمت اقتصــاد 
تعاونــی اســت، گفــت: پایــه و محــور اقتصــاد تعاونــی، 
از  اســتفاده  و  زیــاد  تعــداد  عضویــت  و  عدالت خواهــی 
ــزرگ و شــراکت در  ســرمایه های افــراد و تشــکیل ســرمایه ب

ــت. ــی اس ــع تعاون مناف
علیرضــا تیغ ســاز افــزود: بــه نظــر اقتصاددانــان، تعــاون 
ــر  ــای قش ــا آن نیازه ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــن راه بهتری
محــروم جامعــه را بــرآورد و فاصلــه طبقاتــی را کــم و ثــروت را 
بــه صــورت عادالنــه توزیــع کــرد؛ زیرا تعــداد زیــادی از افــراد از 

ــد. ــتفاده می کنن ــاون اس ــش تع ــع بخ مناف
وی ادامــه داد: از ســه ســال پیــش طــرح توســعه ای جدیــد 

بــا عنــوان توســعه عمــران شهرســتان ها در اســتان اجــرا 
ــد  ــم درص ــت کم نی ــد دس ــرح بای ــن ط ــه در ای ــود ک می ش
ــث  ــر باع ــن ام ــوند؛ ای ــی ش ــو تعاون ــتان عض ــت اس جمعی
ــداد  ــا شــد. تع ــراد در تعاونی ه ــادی از اف ــداد زی ــت تع عضوی
ــراد دارد. ــای اف ــزان تقاض ــه می ــتگی ب ــت بس ــتر عضوی بیش

ــا را  ــدادی از تعاونی ه ــته تع ــال گذش ــه س ــت: در س وی گف
ــه  ــی ک ــال تعاونی های ــم؛ مث ــال کردی ــدادی را فع ــل و تع منح
دارای مشــکالتی هســتند کــه در اختیــار اداره تعــاون نیســت، 

ــا تعاونــی را منحــل کننــد. بایــد مســائل خــود را حــل ی
ــه طــور متوســط هفــت  تیغ ســاز ادامــه داد: در هــر تعاونــی ب
تــا چندیــن هــزار نفــر عضــو هســتند و بــه طــور میانگیــن 16 تا 
ــکیل  ــود. تش ــاد می ش ــا ایج ــغلی در تعاونی ه ــت ش 20 فرص

تعاونــی بــرای همــه افــراد آزاد اســت.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

از 418 گلخانــه مســتقر در شهرســتان دهاقــان، 55 
ــا  ــی گازبه ــی بده ــب توجه ــدار جال ــه مق ــه ب گلخان
دارنــد و بدهــی معــوق برخــی از ایــن گلخانه هــا بــه 

ــد.   ــن دوره می رس چندی
ــدار  ــان در دی ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
بــه  وضعیــت گازرســانی  و  دهاقــان  اداره گاز  از 
ایــن شهرســتان  در نشســت بــا فرمانــدار ایــن 
شهرســتان گفــت: در حــال حاضــر بیــش از 14 
هــزار مشــترک در شهرســتان دهاقــان از نعمــت گاز 
طبیعــی برخــوردار هســتند و امیدواریــم مشــترکان 
بــا رعایــت اصــول ایمنــی و اصــالح الگــوی مصــرف 
و پرداخــت بــه موقــع گازبهــا قــدردان ایــن نعمــت 

ــند. ــی باش اله
موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  علــوی  مصطفــی   
ــرکت  ــه ش ــتان ب ــن شهرس ــکار ای ــای بده گلخانه ه
گاز گفــت: از 418 گلخانــه ایــن شهرســتان، 55 
ــا  ــی گازبه ــی بده ــب توجه ــدار جال ــه مق ــه ب گلخان
دارنــد و بدهــی معــوق برخــی از ایــن گلخانه هــا بــه 

می رســد.  دوره  چندیــن 
 وی بیــان داشــت: همــه اطــالع دارنــد کــه تامیــن 

ــه مــردم از طریــق وصــول  بخــش عمــده ای از یاران
گازبهاســت؛ لــذا بایــد دولــت را در پرداخــت یارانــه 

ماهانــه مــردم یــاری کــرد.
ــی  ــان صنعت ــان داشــت: الزم اســت متقاضی  وی بی
و گلخانه هــا جهــت تامیــن گاز مــورد نیــاز خــود 
طــرح موضــوع کــرده و درخواســت خــود را بــه 
ــبکه  ــعه ش ــرای توس ــا ب ــد ت ــه کنن ــرکت گاز ارائ ش
اقــدام شــود. گازبهــا بــه هیچ وجــه قابــل بخشــش 

ــود. ــت ش ــع پرداخ ــه موق ــد ب ــت و بای نیس
شهرســتان  فرمانــدار  نشســت،  ایــن  ادامــه  در 
دهاقــان بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش کشــاورزی 
 و دامپــروری ایــن منطقــه ســرمایه گذاری شــده 
و در حــال حاضــر بــه گاز طبیعــی بــه عنــوان یکــی 
از زیرســاخت های مهــم نیــاز اســت، افــزود: از 
ــا  ــه ب شــرکت گاز تقاضــا می شــود کــه در ایــن زمین

ــد. ــکاری کن ــاعدت و هم ــاورزان مس کش
 قاســمیان بــا اشــاره بــه راه انــدازی تعــدادی واحــد 
صنعتــی در شهرســتان دهاقــان، توســعه شــبکه گاز 
را در ایــن منطقــه تقاضــا کــرد و همچنیــن بــر رفــع 
مشــکالت کشــاورزان ایــن شهرســتان کــه بــه دالیــل 
مختلــف دچــار خســارت شــدند و تــوان مالــی بــرای 

پرداخــت بدهی هــای خــود ندارنــد، تاکیــد کــرد. 

مدیــر منطقــه 9 شــهرداری اصفهــان گفــت: طراحــی جدیــد 
ــرح ســاماندهی  ــرای اجــرای ط ــی ب ــه تجــاری و فرهنگ مجموع
خــاص  شــرایط  و  محدودیت هــا  بــا  منارجنبــان  اطــراف 

اســت. انجــام شــده  فرهنگــی  میــراث  تعیین شــده 
ســید عبــاس روحانــی افــزود: طــرح ســاماندهی اطــراف 
ــا  ــهرداری ب ــوی ش ــش از س ــال پی ــه س ــدود س ــان ح منارجنب
ــای  ــی شــد و هماهنگی ه مشــارکت بخــش خصوصــی کلنگ زن
الزم بــا آمــوزش و پــرورش بــرای آزادســازی مــدارس در مســیر 
ــراث  ــازمان می ــفانه س ــا متاس ــت؛ ام ــورت گرف ــرح ص ــن ط ای

ــرد. ــی وارد ک ــرح ایرادات ــن ط ــوارد ای ــی م ــه برخ ــی ب فرهنگ
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه تعامــل بیــن ســرمایه گذار، 
ــرح اول  ــرای ط ــرای اج ــی ب ــراث فرهنگ ــازمان می ــراح و س ط
ســاماندهی اطــراف منارجنبــان انجــام نشــد، شــهرداری درصــدد 

ــرای  ــرای اج ــهرداری ب ــتا ش ــن راس ــد و در ای ــرح برآم ــر ط تغیی
طــرح ســاماندهی اطــراف منارجنبــان بــا یکــی از ســرمایه گذاران 
ــا مجموعــه تجــاری و فرهنگــی در  ــه وارد مذاکــره شــد ت باتجرب

ــان ایجــاد شــود. ــای تاریخــی منارجنب ــار بن کن
وی ادامــه داد: بــرای تحقــق ایــن مهــم زمینــی بــه مســاحت 18 
ــن و  ــهرداری زمی ــده و آورده ش ــازی ش ــع آزادس ــر مرب ــزار مت ه
پروانــه و آورده ســرمایه گذار بخــش خصوصــی ســاخت مجموعــه 

تجــاری و فرهنگــی خواهــد بــود.
 روحانــی بــا بیــان اینکــه پیمانــکار پــروژه مشــخص شــده، گفــت: 
اجــرای مجموعــه تجــاری و فرهنگــی در مجــاورت منارجنبــان بــه 
ــته  ــای گذش ــت. طراحی ه ــر اس ــی زمان ب ــث میراث ــل مباح دالی
ــرای  ــون ب ــا اکن ــود؛ ام ــراث نب ــراث فرهنگــی می ــد می ــورد تأیی م

ــدی انجــام شــده اســت. ــروژه طراحی هــای جدی ــن پ ای

اســتاندار اصفهــان گفــت: خشکســالی 90 درصــد از 
وســعت اســتان پهنــاور اصفهــان را فراگرفتــه و ایــن 

ــه دارد. ــه ادام ــت ک ــده سال هاس پدی
ــدگان  ــع نماین ــه مجم ــان در جلس ــتاندار اصفه  اس
اســتان اصفهــان در فرمانــداری ســمیرم افــزود: 
ایــن موضــوع بــرای بیشــتر مناطــق و شهرســتان ها 
ــد. ــدق می کن ــز ص ــمیرم نی ــتان س ــه شهرس از جمل

ــزد،  ــه گفتــه وی اصفهــان در میــان ســه اســتان ی ب
خراســان جنوبــی و سیســتان و بلوچســتان کــه 
گرفتــه  قــرار  دارنــد،  خشکســالی  قرن هاســت 

ــت. اس
ــر اســاس  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب اســتاندار اصفهــان ب
آمــار در طــول 45 ســال گذشــته تنهــا یکــی دو ســال 
وضعیــت بدتــر از امســال بــوده، تصریــح کــرد: همــه 
مــردم و مســئوالن بایــد در ایــن وضعیــت همفکــری 
و هم افزایــی داشــته باشــند تــا بتوانیــم از ایــن 

شــرایط خــاص عبــور کنیــم.
ــال  ــد س ــالی های چن ــرد: خشکس ــادآوری ک وی ی
ــمیرم  ــیر س ــتانی و سردس ــه کوهس ــر در منطق اخی
بــروز کــرده و خســارت زیــادی بــه بخش کشــاورزی 

و باغــی وارد کــرده اســت.
ــه  ــز در ادام ــس نی ــردم ســمیرم در مجل ــده م نماین

ایــن نشســت مســائل و مشــکالت حــوزه انتخابیــه 
ــه  ــی منطق ــع آب ــت: مناب ــرد و گف ــوان ک ــود را عن خ
ــن  ــاز کشــاورزی و شــرب ای ــد نی ــدا بای ســمیرم ابت

ــد. ــن کن شهرســتان را تامی
اصغــر ســلیمی بــا اشــاره بــه خشکســالی بی ســابقه 
و قطــع گســترده درختــان به ویــژه در شــرق ســمیرم 
تصریــح کــرد: منابــع آبــی محــدود اســت؛ امــا نبایــد 
ــه در  ــی ک ــاز مردم ــت و نی ــه خواس ــه ب ــدون توج ب
ــر  ــی دیگ ــه جای ــتند، آن را ب ــی هس ــع آب ــار مناب کن

منتقــل کــرد.
وی تاکیــد کــرد: تولیــد ســیب ایــن شهرســتان نیــز 
بــه علــت تــداوم خشکســالی ها کاهــش داشــته کــه 
ایــن کاهــش، معیشــت و اقتصــاد مــردم را نیــز بــا 

مشــکالتی مواجــه کــرده اســت.
هاشــم امینــی، مدیــر عامــل آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان، هــم از اجرایــی شــدن شــبکه جمــع آوری 
فاضــالب محلــه قلعــه و کوشــک ســمیرم در دو مــاه 

آینــده خبــر داد.
گفتنــی اســت ســمیرم دارای 5 هــزار و 200 کیلومتــر 
ــادی و روســتا، 4 شــهر و 4  ــع وســعت، 150 آب مرب
بخــش و 30 هــزار هکتــار بــاغ و تولیــد ســاالنه 300 

تــا 350 هــزار تــن ســیب درختــی اســت.

 مدیر امور تعاون اداره کل تعاون اصفهان:

 تعاون، فاصله طبقاتی را کم می کند
 طرح ساماندهی منارجنبان 

مطابق با خواسته میراث فرهنگی

 درخواست فرماندار دهاقان از مدیر عامل شرکت گاز اصفهان:

 شرکت گاز با کشاورزان خسارت دیده مدارا کند
خشکسالی 90 درصد از وسعت 
استان اصفهان را فراگرفته است

اصفهان4
درحاشیه

 هنرسرای قلم نطنز 
در اختیار هنرمندان 

شــهردار نطنــز گفــت: هنرســرای قلــم شــهرداری نطنــز آمــاده 
ــری  ــای فرهنگی هن ــی و برنامه ه ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
اســت. علــی پیراینــده تأکیــد کــرد: شــهرداری آمادگــی دارد 
ــه  ــداث و ب ــهرداری اح ــت ش ــه هم ــه ب ــم را ک ــرای قل هنرس
ــی و  ــای آموزش ــزاری دوره ه ــرای برگ ــیده ب ــرداری رس بهره ب
ــن حــوزه  ــار فعــاالن ای ــری در اختی فعالیت هــای فرهنگی هن

قــرار دهــد. 
وی افــزود: در راســتای حمایــت از فعالیت های فرهنگی هنــری در 
نطنــز، شــورای شــهر و شــهرداری نطنــز اســتقبال از هنرمندان 
ــد  ــود می دان ــه خ ــهر وظیف ــری را در ش ــای هن و فعالیت ه
ــری  ــای فرهنگی هن ــهرداری فضاه ــاس ش ــن اس ــر همی و ب

ــار آن هــا می گــذارد. ــه صــورت متعــادل در اختی خــود را ب

شهردار کاشان از نابینایان 
مساعدت خواست

شــهردار کاشــان در آییــن گرامیداشــت روز جهانــی نابینایــان 
و تجلیــل از کارکنــان کم بینــا و نابینــای شــهرداری کاشــان از 
کارمنــدان روشــندل شــهرداری خواســتار انتقــال مشــکالت و 
مســائل موجــود در بافــت کاشــان بــا هــدف مناسب ســازی و 

توانمندســازی شــهر شــد.   
ــه و  ــه همــکاری صمیمان ــان اینک ــا بی ســعید ابریشــمی راد ب
ــار دیگــر همــکاران باعــث  ــه شــانه روشــندالن در کن شــانه ب
افتخــار اســت، گفــت: امیــدواری بــه زندگــی و بــه اســتقبال 
فــردا رفتــن، درس بزرگــی اســت کــه از شــما می تــوان 

ــت. آموخ

دپوی کاالی قاچاق لو رفت 
ــه  ــک محمول ــف ی ــتان از کش ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
لــوازم خانگــی بــه ارزش یــک میلیــارد و 500 میلیــون ریــال 
و دســتگیری یــک قاچاقچــی خبــر داد. وی گفــت: مامــوران 
اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاالی پلیــس آگاهــی اصفهــان مطلــع 
شــدند فــردی اقــدام بــه دپــوی یــک محمولــه لــوازم خانگــی 
ــه صــورت  ــه بررســی موضــوع ب ــرده ک ــاری ک خارجــی در انب
ــروی  ــتار خس ــرهنگ س ــرار گرفت.س ــتورکار ق ــژه در دس وی
افــزود: مامــوران پــس از اعــزام 67 دســتگاه یخچــال، فریزر، 
ــر،  ــی، مایکروف ــویی، جاروبرق ــویی و ظرفش ــین لباسش ماش
ــوی خارجــی را  ــه پت ــداد 83 تخت 16 دســتگاه ال ای دی و تع

کشــف کردنــد.
ــی را  ــه گمرک ــوط ب ــدارک مرب ــا م ــک کااله ــزود: مال   وی اف
ــس از  ــتگیر و پ ــر دس ــک نف ــه ی ــن رابط ــداد و در ای ــه ن ارائ

ــد. ــل داده ش ــی تحوی ــع قضائ ــه مراج ــده ب ــکیل پرون تش

 600 اتوبوس باید از رده خارج شود
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان گفت: در 
حــال حاضــر میانگیــن عمــر نــاوگان اتوبوســرانی در اصفهــان 
8.5 ســال بــوده و از مــرز بحــران گذشــته اســت.  هم اکنــون 
از هــزار و 260 اتوبــوس شــهر اصفهــان، 600 اتوبــوس بــا عمــر 
بــاالی 10 ســال در نــاوگان اتوبوســرانی شــهر اصفهــان وجــود 
دارد؛ یعنــی نیمــی از اتوبوس هــا بــاالی 10 ســال ســن دارنــد 

و بایــد از رده خــارج شــوند.
ــقف  ــت س ــته دول ــال گذش ــزود: در س ــی اف ــا صلوات  علیرض
ــی در  ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم ــرای نوســازی ن ــار را ب اعتب
کالن شــهرها، 2 هــزار و 200 میلیــارد تومــان اعــالم کــرد؛ امــا 
ایــن اعتبــار عمــال محقــق نشــد.وی گفــت: مراجعــات مکــرر 
ــه تعمیــرگاه در روز باعــث  راننــدگان اتوبوس هــای اصفهــان ب
بــه هــم ریختــن ســرفاصله ها می شــود و ســرفاصله 20 

ــه افزایــش خواهــد یافــت. ــه 40 دقیق ــه ای ب دقیق

 15میلیارد ریال پروژه مخابراتی 
در اردستان 

ــی  ــای مخابرات ــرای طرح ه ــتان از اج ــرات اردس ــر مخاب مدی
بــه ارزش حــدود 15 میلیــارد ریــال در ایــن شهرســتان خبــر 
ــرداری می رســند. ــه بهره ب ــز امســال ب ــان پایی ــا پای داد کــه ت

ــه شــهر  ــوری اردســتان ب ــر ن ــان افــزود: فیب حمیدرضــا ترکی
مهابــاد بــه طــول 45 کیلومتــر فیبــر و 22 کیلومتــر حفــاری از 
ــا اختصــاص 10  جملــه طرح هــای در دســت اجراســت کــه ب
میلیــارد ریــال اعتبــار بیــش از 90 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

دارد و بــه زودی تکمیــل مــی شــود.
وی افــزود: همچنیــن طــرح فیبــر نــوری اردســتان بــه شــهر 
زواره نیــز بــه طــول 15کیلومتــر فیبــر و 13 کیلومتــر حفــاری 
بــا اعتبــار 5 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات شــرکت 
مخابــرات در دســت اجراســت کــه ایــن طــرح نیــز تــا پایــان 

ــد. ــام می رس ــه اتم ــاری ب ــال ج ــاه س ــان م آب

،،
دیدارهــای  در  اصفهــان  شــهردار 
جداگانــه بــا رؤســای اتــاق بازرگانــی 
و مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر 
ارزش هــای دفــاع مقــدس بــر لــزوم 
همــکاری بیــن شــهرداری و ایــن دو 

نهــاد تاکیــد کــرد
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ قســمتی 
ــر  ــه مســاخت 544/63 مت ــه ب ــاب خان ــک ب از ی
مربــع مفــروز از شــماره پــالک شــماره 663 فرعــی 
ــی  ــک حــوزه ثبت ــع در بخــش ی ــی واق از 36 اصل
قمصــر کــه در اجــرای قانــون تعیین تکلیــف و برابر 
ــای منصــور  ــات در ســهم آق رای شــماره 983 هی
اســالمی فرزنــد ناصــر اســتقرار یافتــه و در جریــان 
ثبــت مــی باشــد و طبــق تبصــره مــاده 13 قانــون 
ــف و  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی و م
بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
مرقــوم در روز دوشــنبه مــورخ 96/08/29 ســاعت 
9 صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
.لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــد و اعتراضــات  ــی در محــل حضــور یابن ــن آگه ای
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد .
ــه  ــه ب ــت هزین ــار 96/07/24 پرداخ ــخ انتش تاری

ــد. ــی باش ــی م ــده متقاض عه
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک قمصــر، رضــا 

ــف ــی 1359/ م ال طویل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــد حــدود ششــدانگ یــک  ــه اینکــه تحدی نظــر ب
بــاب خانــه بــه مســاخت 663/57 متــر 

ــالک شــماره 668 فرعــی از 36  ــروز از پ ــع مف مرب
اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر 
کــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف و برابــر 
ــور  ــای منص ــهم آق ــات در س ــماره 983 هی رای ش
اســالمی فرزنــد ناصــر اســتقرار یافتــه و در جریــان 
ثبــت مــی باشــد و طبــق تبصــره مــاده 13 قانــون 
ــف و  ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آیی و م
بــر طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
ــورخ 96/08/29 ســاعت  ــوم در روز دوشــنبه م مرق
9 صبــح  در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
ــه کلیــه مجاوریــن  .لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی ب
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــات  ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ای
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

ــد شــد . ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ت
تاریــخ انتشــار 96/07/24 پرداخــت هزینــه بــه 

ــد. ــی باش ــی م ــده متقاض عه
رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک قمصــر، رضــا 

ــف ــی 1358/ م ال طویل

آگهی مزایده نوبت اول 
ــر دارد  اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم در نظ
ــده کالســه 960053 یکدســتگاه  ــا پرون ــاط ب در ارتب
کامیــون ال کا 911 نارنجــی مــدل 1356 کــه طبــق 
نظــر کارشــناس بــه میــزان 280000000ریــال ارزیابی 
گردیــده اســت  را بــه مزایــده بگــذارد لــذا مزایــده 

از مبلــغ کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی بــه فــروش خواهــد رســید ضمنــا 
مبلــغ ده درصــد از قیمــت مزایــده بــه صــورت 
ــپرده  ــوان س ــه عن ــس ب ــی المجل ــدی ف ــه نق وج
ــدوق دادگســتری ســپرده مــی  ــه صن دریافــت و ب
ــر  ــا نظ ــده ب ــده مزای ــه از برن ــی وج ــود و مابق ش
ــاه  ــک م ــت ی ــر ظــرف مهل اجــرای احــکام حداکث
اخــذ خواهــد شــد . در صورتــی کــه برنــده مزایــده 
مابقــی وجــه مزایــده را ظــرف مهلــت مقــرر نپــردازد  
ســپرده او پــس از کســر هزینــه اجرایــی بــه نفــع 
ــل  ــانیکه مای ــد  از کس ــد ش ــط خواه ــت ضب دول
ــی  ــوت م ــند دع ــی باش ــده م ــرکت در مزای ــه ش ب
ــاعت  ــورخ 96/8/11  س ــنبه  م ــود در روز پنجش ش
10 صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری 
ــه هــم رســانند متقاضیــان مــی  ســمیرم حضــور ب
تواننــد قبــل از تاریــخ فــوق در واحــد اجــرای احکام 
حضــور یافتــه و از خصوصیــات و مشــخصات مــال 

ــع شــوند .  ــه کارشــناس مطل ــور در نظری مذک
م الــف 1195مدیــر دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی 

دادگســتری شهرســتان ســمیرم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ــده از  ــزی ش ــماره 13/1206مج ــالک ش ــه  پ خان
ــه  ــان  ک ــت اصفه ــش 14 ثب ــع در بخ 13/150 واق
طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی  بــه نــام خانــم بیگــم  
ــین  و  ــید حس ــد س ــتانی  فرزن ــینی کوهانس حس

بتــول جانثــاری الدانــی فرزنــد حاجــی تقــی    در 
ــدود  ــد ح ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب جری
ــا  ــک بن ــده اســت این ــل نیام ــه عم ــی آن  ب قانون
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت 
ــد حــدود پــالک  ــرده تحدی و طبــق تقاضــای نامب
مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 96/8/16 ســاعت 
ــد  ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح  در مح 9 صب
آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
ــد و  ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر در ای مق
ــق مــاده  ــا مجاوریــن مطاب اعتراضــات مالکیــن ی
20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.م الــف 
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اســناد و امــالک اصفهــان – حیــدری 

آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد حیدریــان دولــت آبــادی دارای 
شناســنامه شــماره 102 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 572/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان علــی حیدریــان دولت 
آبــادی بــه شــماره شناســنامه 147 در تاریــخ 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود    1395/09/07
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــه:1- حبیبــه کوهســاری دولــت  منحصــر اســت ب

آبــادی فرزنــد براتعلــی ش.ش 134 )همســر 
متوفــی(  )2( طاهــره ش.ش 412 )3( شــهربانو  
 )5(  7426 ش.ش  بتــول   )4(  117 ش.ش 
زهــره ش.ش 286 )6( خدیجــه ش.ش 258 
)7( زهــرا 4225  همگــی فروتــن دســتجردی 
فرزنــد حبیــب الــه  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــا هــر کــس اعتراضــی دارد  ــد ت ــی نمای ــی م آگه
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

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

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/731/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/22

آگهی حصر وراثت
آقــای محتــرم مــرادی حبیــب آبــادی دارای 
شناســنامه شــماره 4687 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کالســه 573/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن 
ــوده  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه دادگاه درخواس
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــادی ب ــب آب ــری حبی خی
3384 در تاریــخ 1395/12/14  اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــرادی  ــرم م ــه:1- محت ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
 4687 ش.ش  علــی  فرزنــد  آبــادی  حبیــب 
 5027 ش.ش  علــی   )2( متوفــی(   )همســر 

)3( اصغــر  ش.ش 5536 )4( زهــرا ش.ش 
7496 )5( مرتضــی ش.ش 5959 )6( زهــره 
ش.ش 142  همگــی خیــری حبیــب آبــادی 
بــا  اینــک  متوفــی(  محمد)فرزنــدان  فرزنــد 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
ــا هــر کــس اعتراضــی دارد  ــد ت ــی نمای ــی م آگه
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

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

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/732/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/22

آگهی حصر وراثت
دارای  آبــادی  شــاپور  جعفــری  اکبــر  آقــای 
شــرح  بــه   6609802831 شــماره  شناســنامه 
دادخواســت بــه کالســه 571/96 ش ح 1 )وراثــت( 
ــت  ــر وراث ــی حص ــت گواه ــن دادگاه درخواس از ای
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
حســین جعفــری شــاپور آبــادی بــه شــماره 
شناســنامه 542 در تاریــخ 1396/04/19  اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:1- عبــاس 
ش.ش 28  )2( فاطمــه ش.ش 32 )3( مهــری  
   6609802831 ش.ش  اکبــر   )4(  16 ش.ش 
ــد حســین   ــادی فرزن همگــی جعفــری شــاپور آب
ــا انجــام تشــریفات  ــدان متوفــی( اینــک ب )فرزن

ــی  ــی م ــور را آگه ــت مزب ــی درخواس مقدمات
نمایــد تــا هر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامه 
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

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

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/733/م الــف بــه تاریــخ  1396/07/22

آگهی احضار متهم
ــد  ــدی نوشــهری فرزن ــای مه ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ــرک  ــی- ت ــن و فحاش ــام توهی ــه اته ــین ب حس
انفــاق- ممانعــت از حــق  از طــرف ایــن دادســرا 
تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریــه بــه 
واســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت او ممکــن 
نگردیــده بدینوســیله در اجــرای مــاده 174قانــون 
آئیــن دادرســی کیفــری کراتــب بــه نامبــرده ابــالغ 
ــارآگهی در  ــخ انتش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــا ظ ت
شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب 
شهرســتان برخــوار جهــت پاســخگوئی بــه اتهــام 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــود در ص ــر ش ــش حاض خوی
پــس از یــک مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام 

ــی معمــول خواهــد شــد. قانون
شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و انقــالب 

برخوار
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

ــخ 96/07/22 ــه تاری ــف ب 5/37/727/م ال



5 رسانیامروز دوشنبه 24 مهرماه 1396 - سال سوم - شماره 552 روزنامه اطالع 
 در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 

هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

تیران-بلوار بهشتی 2080 مشاغل 46/157/500 210/000/000 1390 1396/04/31 20431 نورا... محمودی 1

تیران-قراتپه 2080 مشاغل 0 360/000/000 1390 1396/04/25 19454 علی عسگری 2

تیران-محله اقاقیا 2080 مشاغل 6/632/400 40/500/000 1390 1396/04/25 19417 لطف ا... مرندی 3

تیران 2080 مشاغل 0 240/000/000 1390 1396/04/25 19452 حامد خوانساری 4

تیران 2080 مشاغل 4/525/500 30/000/000 1390 1396/04/25 19426 مجید نریمانی 5

تیران 2080 مشاغل 3/620/400 24/000/000 1390 1396/04/25 19428 محمود شفیعی زاده 6

تیران 2080 مشاغل 3/620/400 24/000/000 1390 1396/04/25 19430 سید رضا اسماعیلیان 7

تیران 2080 مشاغل 5/528/000 35/000/000 1390 1396/04/25 19435 افشین نیک اختر 8

تیران 2080 مشاغل 15/367/200 84/000/000 1390 1396/04/25 19437 خاکسار خاکسار 9

تیران 2080 مشاغل 9/343/200 54/000/000 1390 1396/04/25 19439 هادی مرادی 10

تیران 2080 مشاغل 0 480/000/000 1390 1396/04/30 20201 محمدرضا شریفی 11

تیران 2080 مشاغل 2.111.900 14/000/000 1390 1396/04/30 20207 االله موحدخواه 12

تیران 2080 مشاغل 0 360/000/000 1390 1396/04/30 20205 خاکزاد خاکزاد 13

تیران 2080 مشاغل 0 360/000/000 1390 1396/04/30 20203 رضا ستاری 14

تیران 2080 مشاغل 4/825/200 31/500/000 1390 1396/02/21 5936 محمود صانعی 15

تیران 2080 مشاغل 9/042/000 52/500/000 1390 1396/02/21 5956 آهن آالت برادران رحیمی 16

تیران 2080 مشاغل 43/650/000 200/000/000 1390 1396/02/21 5938 حسین رحیمی 17

تیران 2080 مشاغل 6/933/600 42/000/000 1390 1396/04/25 19456 احمد آقا بابائیان 18

تیران 2080 مشاغل 1/508/500 10/000/000 1390 1396/04/25 19450 افشین مهرابی 19

تیران 2080 مشاغل 2/639/880 17/500/000 1390 1396/04/25 19447 حسن محمدی 20

تیران 2080 مشاغل 3/394/120 22/50/000 1390 1396/04/25 19445 مصالح فروشی دادخواه 21

تیران 2080 مشاغل 4/223/800 28/000/000 1390 1396/04/25 19415 صادق رضایی 22

تیران 2080 مشاغل 1/131/380 7/500/000 1390 1396/04/25 19443 نورا... یاوری مقدم 23

تیران 2080 مشاغل 12/957/600 72/000/000 1390 1396/04/31 20433 رضا تویسرکانی 24

تیران 2080 مشاغل 19/828/750 105/000/000 1390 1396/04/31 20428 جواد کوکی 25

تیران 2080 مشاغل 19/828/750 105/000/000 1390 1396/04/31 20429 علی بیگی 26

تیران 2080 مشاغل 2/111/900 14/000/000 1390 1396/04/31 20435 علی مختاری 27

تیران 2080 مشاغل 3/167/850 21/000/000 1390 1396/04/31 20438 علیرضا نصر 28

تیران 2080 مشاغل 29/608/000 144/000/000 1390 1396/04/31 20443 مجتبی معینی 29

تیران 2080 مشاغل 294/160 1/950/000 1390 1393/10/01 52248 فاطمه پورپیرعلی 30

تیران 2080 مشاغل 490/260 3/250/000 1391 1393/10/01 52249 فاطمه پورپیرعلی 31

تیران 2080 مشاغل 362/040 2/400/000 1390 1393/09/23 51058 مهدی یوسفی 32

تیران 2080 مشاغل 422/380 2/800/000 1391 1393/09/23 51059 مهدی یوسفی 33

تیران 2080 مشاغل 3/017/000 20/000/000 1391 1393/10/29 58091 محمد جمال الدین 34

تیران 2080 مشاغل 470/650 3/120/000 1390 1393/09/20 50803 محمد سلیمی 35

تیران 2080 مشاغل 633/570 4/200/000 1391 1393/09/20 50804 محمد سلیمی 36

تیران 2080 مشاغل 4/525/500 30/000/000 1390 1396/04/25 19420 محمد علی حمزه 37

تیران 2080 مشاغل 543/060 3/600/000 1390 1395/08/03 40141 مهدی نامداری 38

تیران 2080 مشاغل

تیران 2080 مشاغل

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ قطعی تاریخ صدور برگ قطعی سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

خیابان مدرس سیایت هشتم 2087 مشاغل 524 480 3.496.500 1389 1396/06/16 37392 رمضان پور 1

خیابان مدرس سیایت دهم 2087 مشاغل 1 438 560 9.590.400 1389 1396/06/16 37388 حسین زمان 2

2087 میدان معلم جنب ساختمان پزشکان مشاغل 45 947 500 209.790.000 1389 1396/06/16 37386 احمد اناری 3

میدان معلم جنب بیمه پارسیان 2087 مشاغل 824 180 5.494.500 1389 1396/06/16 37385 محمدی 4

میدان امام حسین کوچه ذراتی 2087 مشاغل 51 192 250 230.769.000 1389 1396/06/16 37384 علیرضا بهر امی 5

2087 میدان امام حسین مشاغل 13 884 600 76.923.000 1389 1396/06/16 37383 امیر علی سرخه 6

خیابان آیت اله کاشانی جنب بانک ملی 2087 مشاغل 42 201 250 194.805.000 1389 1396/06/16 37382 حمید موسویان 7

کاشان میدان جهاد 2087 مشاغل 3 701 300 24.675.300 1389 1396/06/16 37381 اکرامی 8

خیابان بهشتی 2087 مشاغل 1 573 420 10.489.500 1389 1396/06/16 37380 حیدرزاده 9

خیابان ایت اله کاشانی 2087 مشاغل 1 348 650 8.991.000 1389 1396/06/16 37379 علیرضا کمر 10

خیابان ایت اله کاشانی 2087 مشاغل 1 198 800 7.992.000 1389 1396/06/16 37376 عباس زراعت 11

خیابان بهشتی 2087 مشاغل 1 918 080 12.787.200 1389 1396/06/16 37375 حامد برزوئی 12

کاشان میدان جهاد 2087 مشاغل 3 146 850 20.979.00 1389 1396/06/16 37368 مرتضی خاکسار حکیمی 13

96619 م الفاداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

منبع مالیات اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ صدور برگ قطعی شماره صدور برگ قطعی نام و نام خانوادگی ردیف

مشاغل 11/150/400 163/000/000 1392 1396/03/17 10786 سید مهدی آیت 1

مشاغل 2/136/040 72/360/000 1390 1393/09/15 48408 سید مهدی آیت 2

 در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان به نشانی کاشان، میدان جهاد نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند . بدیهی است در 
غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد .

 در اجرای ماده 208 قانون مالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه اعالم میگردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیئت حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

 در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی تیران و کرون به نشانی تیران – پارک اداری –  نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند . بدیهی است در 
غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد .

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان آدرس اداره : امور مالیاتی شهرضا

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

شهرضا شهرضا عملکرد 120.000.000 507.000.000 1391 1396/04/18 35492776 کشت ودام چهار فصل هونجان 1

شهرضا شهرضا عملکرد 86.000.000 371.000.000 1390 1396/03/31 34824706 کشت ودام چهار فصل هونجان 2

شهرضا شهرضا عملکرد 15.750.000 63.000.000 1391 1396/03/31 34824023 فن آوران روز چهلستون البرز 3

شهرضا شهرضا عملکرد 4.541.831 18.167.325 1390 1396/04/31 36546038 گروه صنعتی ماهان پلیمر سپاهان 4

شهرضا شهرضا عملکرد 3.600.000 14.400.000 1390 1396/03/27 34595157 صاعقه نوین قشقایی 5



رئیــس کنگــره علمــی انجمــن دندانپزشــکان گفــت: 
ــم در  ــه مه ــگیری، نکت ــات پیش ــه موضوع ــه ب توج

ــت.  ــدان اس ــان و دن ــامت ده س
ــی  ــره علم ــن کنگ ــس دوازدهمی ــی، رئی ــا عطای لی
ســالیانه انجمــن دندانپزشــکان عمومــی ایــران، اظهــار 
کــرد: شــعار کنگــره نیــز ســامت دهــان و دنــدان در 
هــزاره ســوم اســت؛ چــرا کــه امــروزه ســامت دهــان 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــئله ب ــن مس ــدان، مهم تری و دن
مافیــای  امــروزه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عطایــی 
ایمپلنــت و صنعــت ایمپلنــت در حــال فراگیــر شــدن 
 در دنیاســت، گفــت: امــروز بــه ســامت دهــان 
ــه  ــر ب ــم و کمت ــر می پردازی ــور کمت ــدان در کش و دن
ــی  ــم؛ در حال ــه می کنی ــگیری توج ــات پیش موضوع

ــه  ــد ب ــز بای ــدان نی ــی دن ــوزه زیبای ــی در ح ــه حت ک
ــرد. ــه ک ــگیری توج ــئله پیش مس

وی اضافــه کــرد: در صورتــی کــه بــه ســامت دهــان 
ــت  ــه ایمپلن ــاج ب ــر احتی ــدان توجــه شــود، کمت و دن
ــن بســیاری از ســازمان های  ــم؛ همچنی ــدا می کنی پی
اصلــی بایــد ســامت دهــان و دنــدان را ترویــج کننــد 
ــر  ــازمان های بیمه گ ــوند. س ــور ش ــد درمان مح و نبای

نیــز بــه همیــن موضــوع توجــه داشــته باشــند.
ــه  ــد توج ــن بای ــرد: همچنی ــان ک ــی خاطرنش عطای
ــامت  ــی س ــرح مل ــتای ط ــر در راس ــه اگ ــت ک داش
دهــان و دنــدان گام برداریــم و ایــن موضــوع را 
ــا  ــدان ی ــیدگی دن ــاخص پوس ــم، ش ــذاری کنی پایه گ

می یابــد. DMF جامعــه کاهــش 

محمدرضــا فاخــر، متخصــص ارتوپــد، گفــت: بــا مصــرف 
مــواد حــاوی آنتی اکســیدان ها از بــروز دردهــای مفاصــل 

و غضروفــی جلوگیــری کنیــد. 
محمدرضــا فاخــر اظهــار کــرد: بــرای کاهــش درد مفاصــل 
و  ســویا  ماننــد  مکمل هایــی  غضروف هــا،  تقویــت  و 
ــر خاصیــت ضــد درد  آووکادو موجــود اســت کــه عــاوه ب
ــوند. ــوب می ش ــکّن محس ــاب و مس ــد الته ــل، ض مفاص

وی بیــان کــرد: ســویا باعــث تقویــت مفاصــل و بازســازی 
غضروف هــا شــده و در کاهــش دردهــای مفصلــی و 
ــد  ــراد بای ــت و اف ــودمند اس ــش و س ــتخوان ها اثربخ اس
ــای  ــود ج ــه خ ــی روزان ــه غذای ــویا را در برنام ــرف س مص
دهنــد تــا دچــار درد مفاصــل و مشــکل غضروفــی نشــوند.

ــوده  ــیدان ب ــاوی آنتی اکس ــویا ح ــرد: س ــوان ک ــر عن فاخ

ــا  ــد ب ــیت دارن ــیر حساس ــه ش ــبت ب ــه نس ــرادی ک و اف
ــای  ــی و ویتامین ه ــواد معدن ــویا از م ــیر س ــوردن ش خ
بدنشــان  اســتخوان های  و  نمی ماننــد  بی بهــره  شــیر 
بــا جــذب کلســیم الزم از اســتحکام کافــی برخــوردار 

می شــود.
وی تاکیــد کــرد: مصــرف ماهــی چــرب ســالمون درد 
ــن  ــگای 3 و همچنی ــد و ام ــکین می ده ــل را تس مفاص
ــوده و بــرای دردهــای  ماهــی کیلــکا سرشــار از کلســیم ب

ــت. ــد اس ــروزی مفی آرت
فاخــر اظهــار کــرد: روغــن ســیاه دانه بــا ترکیبــی از بــادام 
تلــخ باعــث کاهــش درد آرتــروز زانوســت؛ بــه طــور کلــی 
مــواد غذایــی حــاوی آنتی اکســیدان بــرای مفاصــل 

ســودمند اســت.

رئیس کنگره علمی انجمن دندانپزشکان مطرح کرد:

راهکار اساسی کاهش شاخص پوسیدگی دندان 
محمدرضا فاخر، متخصص ارتوپد:

سویا و آووکادو مصرف کنید تا زانو درد نگیرید 

 قوی ترین معجون های گیاهی
برای دفع سنگ کلیه

ــه آن دچــار هســتند،  ــان ب ــردان و زن ــروزه بســیاری از م ــه ام ــی ک ــی از بیماری های  یک
ســنگ  کلیــه اســت.

ســنگ کلیه، یکــی از شــایع ترین بیماری هــا در مــردان و زنانــی اســت کــه بــه 
علــت غلیــظ شــدن رســوبات کلســیمی در کلیه هایشــان، شــاهد بــروز ســنگ ها 
و کریســتال های کوچــک در کلیــه خــود هســتند؛ ســنگ های کوچکــی کــه بــا 
ــرد  ــرای ف ــدیدی را ب ــاری ادرار، درد ش ــان در مج ــی و حرکتش ــن جابه جای کوچک تری
ــا پیشــرفت بیمــاری و افزایــش  ــن شــخص ممکــن اســت ب ــد؛ همچنی ایجــاد می کنن
درد کلیــه بــه نشــانه های دیگــری ماننــد تهــوع، دل درد، اســتفراغ، تــب و لــرز نیــز دچــار 

شــود. 
ــزایی در  ــر بس ــا تاثی ــرف آن ه ــه مص ــم ک ــی می کنی ــی را معرف ــب گیاهان ــن مطل در ای

ــه دارد. ــنگ  کلی ــع س ــش درد و دف کاه
 طرز تهیه دمنوش برگ توت فرنگی

ــر آب  ــک لیت ــا ی ــی را ب ــرگ توت فرنگ ــرم از ب ــد ۴۰ گ ــه بای ــنگ  کلی ــه س ــان ب مبتای
ــار  ــول را هــر ۵ ســاعت یک ب ــا ۴ دقیقــه بجوشــانند. ســپس ایــن محل ــه مــدت 3 ت ب

بنوشــند.

 طرز استفاده از آب کرفس با عرق بهارنارنج
نوشــیدن نصــف اســتکان آب کرفــس بــا عــرق بهارنارنــج نیــز پیــش از هــر غــذا در افــراد 

دارای ســنگ  کلیــه مفیــد اســت.
 طرز تهیه دمنوش دانه بوداده خرمالو

ــو نیــز، یکــی دیگــر از درمان هــای ســنگ کلیــه اســت.  ــه بــوداده خرمال اســتفاده از دان
بــرای ایــن منظــور بایــد دانــه بــوداده خرمالــو را آســیاب کــرده و یــک قاشــق چای خــوری 
از پــودر آن را در یــک لیــوان آب جــوش بــه مــدت ۲۰ دقیقــه َدم کنیــد. نوشــیدن ایــن 

محلــول بــه مــدت 3 روز بــرای دفــع ســنگ توصیــه می شــود.
 طرز تهیه دمنوش برگ  پنیرک

ــم  ــک و نی ــرک را در ی ــرگ پنی ــرم از ب ــد ۱۰۰ گ ــد، بای ــه دارن ــنگ کلی ــه س ــرادی ک اف
ــا 3 دقیقــه جوشــیدن، آن را صــاف کننــد و در یــک  لیتــر آب بجوشــانند و پــس از ۲ ت
لیــوان بریزنــد؛ همچنیــن می تواننــد یــک قاشــق غذاخــوری روغــن زیتــون را بــه ایــن 
جوشــانده اضافــه کننــد؛ ایــن محلــول را بایــد پیــش از هــر غــذا نوشــید. همچنیــن اگــر 
ســنگ کلیــه باعــث درد شــود و در کلیــه یــا حالــب )لولــه باریکــی کــه ادرار را از کلیه هــا 
بــه مثانــه منتقــل می کنــد( جابه جــا شــده باشــد، بایــد ترکیــب ۱۰۰ گــرم بــرگ پنیــرک 
را بــا ۱۰۰ گــرم گل بابونــه جوشــاند، ســپس بــه آن یــک قاشــق غذاخــوری روغــن زیتــون 
اضافــه کــرد و پیــش از هــر غــذا نوشــید. ایــن نوشــیدنی ســنگ را کامــا خــرد و بــدون 

ــد. ــدن خــارج می کن ــچ دردی از ب هی

معــاون وزارت بهداشــت گفــت: دلیــل ۷۰ درصــد 
از مــرگ و میرهــا، بیماری هــای غیرواگیــر بــوده  
ــی  ــت و چاق ــه نادرس ــا، تغذی ــل آن ه ــه عام ک

اســت. 
بهداشــت  وزارت  بهداشــت  معــاون  رئیســی، 
جامعــه  در  غذایــی  امنیــت  بحــث  گفــت: 
بین المللــی بحثــی آشناســت و از ســال۱۹۹۶ 
بحــث تامیــن غذایــی و امنیــت غذایــی مطــرح 
ــرار  ــا ق ــئله در اولویت ه ــن مس ــت؛ ای ــده اس ش
ــت. ــه اس ــورد توج ــتگذاری ها م دارد و در سیاس

وی بیــان کــرد: تامیــن و تولیــد و همچنیــن 
دسترســی بــه غــذا بســیار مهــم اســت و ایمــن 
بــودن غــذا و دسترســی بــه آن بایــد مــورد توجــه 

قــرار بگیــرد؛ زیــرا بســیاری از مشــکات موجــود 
در دنیــا بــه بحــث تغذیــه مربــوط اســت و همیــن 
مســئله می توانــد دســتمایه سیاســت گذاری مــا 

باشــد .
رئیســی ادامــه داد: فقــر و تغذیــه، مســئله مهمی 
ــت  ــا امنی ــند ت ــد بکوش ــئوالن بای ــت و مس اس
ــت  ــه امنی ــتیابی ب ــد؛ دس ــاد کنن ــی را ایج غذای
ــع  ــداری و توزی ــه و نگه ــا الگــوی تغذی ــی ب غذای

ــتقیمی دارد. ــاط مس ــذا ارتب غ
حفــظ ســامتی و تغذیــه خانــواده مهــم اســت و 
آگاهــی در خریــد غــذا و دسترســی بــه خدمــات 
ــه  ــادی دارد و هم ــت زی ــوار اهمی ــتی خان بهداش
ــت  ــر امنی ــکاری یکدیگ ــا هم ــد ب ــازمان ها بای س

غذایــی را تامیــن کننــد.
نیازمنــد  چاقــی،  و  داد: کم وزنــی  ادامــه  وی 
ــث  ــول بح ــرح تح ــت و در ط ــدی اس ــه ج توج
اصــاح الگــوی تغذیــه جامعــه مطــرح اســت؛ در 
کارگــروه ســامت اقدامــات خوبــی انجــام شــده 
ــای  ــش بیماری ه ــان در کاه ــور کارشناس و حض

ــر اســت. ــر موث غیرواگی
 کاهش 75 درصدی 

سوءتغذیه در کشور
 ۵۰ بحــث کاهــش  تصریــح کــرد:  رئیســی 
درصــدی گرســنگی کــودکان زیــر ۵ ســال مطــرح 
شــد و بــر طبــق گــزارش فائــو ۷۶ کشــور از 
ــد  ــه ایــن برنامــه دسترســی پیــدا کردن جهــان ب
و ۲۹ کشــور از جملــه ایــران از ایــن برنامــه 
ــا ۷۵ درصــد کاهــش  ــران ت ــد و ای پیشــی گرفتن

ســوءتغذیه داشــته اســت.

ــود آهــن  ــد کاهشــی کمب رئیســی افــزود: در رون
ــن راه  ــه ای ــد ادام ــم و نیازمن ــق بودی ــم موف ه
هســتیم و بــرای دختــران دبیرســتانی ۱۲ تــا ۱۸ 

ســال، قرص هــای آهــن توزیــع می شــود.
ــرد: بیــش از ۷۰ درصــد از مــرگ و  ــوان ک وی عن
میرهــا مربــوط بــه بیماری هــای غیرواگیــر بــوده 
ــه نادرســت، فشــار خــون و  ــل آن تغذی ــه عام ک
ــد  ــرک الزم را بای ــه و تح ــت و تغذی ــی اس چاق

ــه قــرار دهیــم. جــزء برنامــه روزان
 60 درصدِ 60 ساله ها اضافه وزن دارند

ــاالی ۶۰  ــراد ب ــد از اف ــرد: ۶۰ درص ــد ک وی تاکی
ــرف  ــه مص ــتند ک ــه وزن هس ــار اضاف ــال دچ س
ــوی  ــردم و الگ ــن م ــی در بی ــد و چرب ــاالی قن ب
تغذیــه نامناســب، دلیــل ایــن اضافــه وزن اســت 
و باعــث بــروز بیماری هــای غیرواگیــر می شــود.

ــر  ــه براب ــا س ــک م ــرف نم ــزود: مص ــی اف رئیس

حــد متوســط دنیــا بــوده و عامــل مهمــی بــرای 
بــروز بیماری هــای قلبــی و فشــار خــون اســت و 
بایــد نحــوه اســتفاده درســت و بــه انــدازه از آن را 
جــدی بگیریــم .وی اظهــار کــرد: مــردم به ســمت 
ــه طــور  ــی ب ــد؛ ول غذاهــای فســت فودی می رون
ــا  ــت و ب ــود اس ــه بهب ــا رو ب ــت م ــی وضعی کل
تغذیــه مناســب می توانیــم جلــوی 3۰ درصــد از 

ســرطان ها را بگیریــم.
جــزء کشــورهایی  مــا  داد:  ادامــه  رئیســی 
ــی نداریــم و  مصــرف  هســتیم کــه تحــرک خوب
نمــک و میــزان  چربــی مردمــان مــا باالتــر از حد 
ــای  ــرد: بخش ه ــار ک متوســط دنیاســت.وی اظه
دولتــی و خصوصــی بایــد بــا همــکاری یکدیگــر 
امنیــت غذایــی را بیشــتر کننــد و مــن امیــدوارم 
ــاد  ــتری ایج ــی بیش ــت غذای ــده امنی ــال آین س

کنیــم.

#طب_سنتی

سالمت6

رئیسی هشدار داد:

مصرف زیاد نمک و قند در کشور

تازههایپزشکی

تاثیر نوعی قارچ بر درمان افسردگی
ــود  ــب موج ــی ترکی ــه نوع ــد ک ــان می ده ــا نش آزمایش ه
ــاره  ــت »دوب ــروم( قابلی ــک ماش ــی )مجی ــارچ جادوی در ق
تنظیــم کــردن« مغــز افــراد مبتــا بــه افســردگِی غیرقابــل 
ــان  ــه درم ــکان را ب ــد پزش ــه امی ــن یافت ــان را دارد. ای درم

ــت. ــش داده اس ــردگی افزای افس
از  تیمــی  توســط  کــه  محــدودی  آزمایش هــای  در 
متخصصــان امپریــال کالــج لنــدن صــورت گرفتــه، بــه 
ــردان  ــاده روانگ ــردگی دوزی از م ــه افس ــا ب ــار مبت ۱۹ بیم
»سیلوســایبین« داده شــد. در حــدود نیمــی از ایــن بیمــاران 
فعالیــت  در  تغییراتــی  همچنیــن  و  فــوری  پیشــرفتی 
مغزی شــان گــزارش شــد کــه ایــن حالــت تــا حــدود پنــج 

ــت. ــه داش ــه ادام هفت
ــد  ــراد نبای ــه اف ــرده ک ــد ک ــم تخصصــی تاکی ــن تی ــه ای البت
بــه خوددرمانــی روی آورنــد. بــه گفتــه اعضــای ایــن تیــم، 
ــرای  ــی ب ــوان درمان ــه عن ــایبین ب ــه سیلوس ــل از آنک ــا قب ت
افســردگی پذیرفتــه شــود، ضــروری اســت تــا آزمایش هــا 

ــود. ــام ش ــورد انج ــن م ــترده تر در ای گس
بــه گفتــه دکتــر رابیــن کارهــارت  هریــس، سرپرســت 
ــه  ــا ب ــراد مبت ــز اف ــج، مغ ــال کال ــی در امپری ــم تخصص تی
افســردگی از صحبــت کــردن و پاســخ دادن خــودداری کــرده 

ــد. ــم می کن ــاره تنظی ــاده آن را دوب ــن م و ای
چنیــن  از  بیمــاران  گفــت:  کارهــارت  هریــس  دکتــر 
ــاره تنظیــم شــدم،  ــد. مــن دوب قیاس هایــی اســتفاده کردن
ــی از  ــادم و یک ــه راه افت ــاره ب ــدم، دوب ــد ش ــاره متول دوب
ــاال  ــوده و ح ــده ب ــب ش ــزش تخری ــه مغ ــت ک ــاران گف بیم

ــت. ــده اس ــز ش تمی

 افزایش ۳6 درصدی 
مرگ های عصبی

 شــمار مرگ هــای ناشــی از اختــاالت عصبــی نظیــر 
بیــن  صــرع  و  مغــزی  ســکته  پارکینســون،  آلزایمــر، 
ســال های ۱۹۹۰ تــا ۲۰۱۵، تــا 3۶.۷ درصــد افزایــش داشــته 

ــت.  اس
ایــن  طبــق گــزارش محققــان روســی در ســال ۲۰۱۵ 
بیماری هــا ۱۶.۸ درصــد مرگ هــای جهانــی را تشــکیل 
ــا  ــن تعــداد ســال های زندگــی همــراه ب ــد. همچنی می دادن
ــان در طــول ۲۵ ســال گذشــته  ــی و معلولیــت در جه ناتوان
ــم در  ــن رق ــه ای ــی ک ــش داشــته؛ در حال ۷.۴ درصــد افزای

ــت. ــوده اس ــد ب ــال ۲۰۱۵، ۱۰.۲ درص س
واســیلی والســوف، اســتاد دانشــگاه تحقیقــات ملــی 
ــی  ــل اصل ــی از دالی ــد: »یک ــاره می گوی ــن ب ــیه، در ای روس
افزایــش اختــاالت عصبــی، افزایــش طــول عمــر جمعیــت 
جهــان اســت.«به گفتــه وی »افــراد عمــر طوالنی تــری 
ــل  ــه زوال عق ــا ب ــر مبت ــه اخی ــد ده ــش از چن ــد و بی دارن
می شــوند. دلیــل دیگــر نیــز رشــد جمعیــت جهــان اســت.«

عصبــی،  اختــاالت  شــایع ترین  محققــان،  بــه گفتــه 
ســردردهای ناشــی از تنــش )حــدود ۱۵۰۰ میلیــون مــورد(، 
ــا  ــراه ب ــردردهای هم ــون(، س ــدود ۱۰۰۰ میلی ــرن )ح میگ
مصــرف بیــش از حــد دارو )حــدود ۶۰ میلیــون( و بیمــاری 
آلزایمــر و ســایر انــواع زوال عقــل )حــدود ۴۶ میلیــون 

ــت. ــوده اس ــورد( ب م

تغذیه

 B12 تخم مرغ و ویتامین
ــرای  ــذی ضــروری ب ــواد مغ ــی از م ــرغ منبع تخم م
ــزارش وزارت  ــاس گ ــر اس ــت. ب ــدن اس ــرد ب عملک
ــرم  ــزرگ ۶.۲۸ گ ــرغ ب ــکا، تخم م ــاورزی آمری کش
پروتئیــن داشــته کــه مــاده مغــذی مــورد نیــاز بــرای 

ــرژی و ترمیــم ســلولی اســت.  دریافــت ان
ــوده  ــن A ب ــی از ویتامی ــن منبع ــرغ همچنی تخم م
کــه جــزو ویتامین هــای آنتی اکســیدانی محســوب 
در  موجــود  دیگــر  مغــذی  مــواد  از  می شــود. 
ــه نیاســین، آهــن، پانتوتنیــک  ــوان ب تخم مــرغ می ت
اســید، ســدیم، ســلنیوم و ویتامیــن B۱۲ معــروف 

ــرد. ــن اشــاره ک ــه کوباالمی ب
 ویتامین B12 موجود در تخم مرغ

بــر اســاس گــزارش وزارت کشــاورزی آمریــکا، 
ــا ۰.۴۵  یــک عــدد تخم مــرغ درشــت حــاوی تقریب
ــد از  ــدود ۱۹ درص ــا ح ــن B۱۲ ی ــرم ویتامی میکروگ

ــت.  ــده اس ــه ش ــه توصی ــرف روزان ــزان مص می
همچنیــن تخم مــرغ خیلــی درشــت حــاوی ۰.۵ 
میکروگــرم ویتامیــنB۱۲  معــادل ۲۰ درصــد از نیــاز 
ــز  ــو نی ــرغ جامب ــت. تخم م ــده اس ــه توصیه ش روزان
۵۶ میکروگــرم  ویتامیــن B۱۲ معــادل ۲3 درصــد از 
ــد. ــن می کن ــدن را تامی ــه ب ــده روزان ــاز توصیه ش نی

 فواید
بــر اســاس تحقیقــات دانشــگاه مریلنــد، ویتامیــن 
B۱۲ بــه بــدن کمــک می کنــد تــا کربوهیــدرات 
موجــود در غــذا را بــرای دریافــت انــرژی بــه گلوکــز 
 DNA تبدیــل کنــد. همچنیــن بــه بــدن بــرای تولیــد
و RNA )مــاده ژنتیکــی موجــود در ســلول های 
بــدن( کمــک می کنــد. ویتامیــن B۱۲  توانایــی 
بــدن را بــرای اســتفاده از آهــن و تولیــد ســلول های 
قرمــز خــون در جهــت پیشــگیری از کم خونــی 
افزایــش می دهــد. ایــن ویتامیــن همچنیــن همــراه 
ــک  ــن کم ــل متیونی ــد اس-آدنوزی ــوالت در تولی ف
ــاده شــیمیایی موجــب کاهــش  ــن م ــه ای ــرده ک ک
نشــانه های افســردگی و افزایــش عملکــرد سیســتم 

ایمنــی می شــود. 
 مالحظات

ــرم اســیدفولیک در  مصــرف بیشــتر از ۸۰۰ میکروگ
روز ممکــن اســت نشــانه های کمبــود ویتامیــن 
و  ســوزش  بی حســی،  عصبانیــت،  شــامل   B۱۲
مورمــور شــدن اندام هــا، خســتگی و مشــکات 

ــد.  ــان کن ــی را پنه تنفس
بــر اســاس تحقیقــات مرکــز پزشــکی دانشــگاه 
مریلنــد، کمبــود ویتامیــن B۱۲ ممکــن اســت منجــر 
بــه آســیب عصبــی دائمــی شــود کــه معمــوال نــادر 
اســت. از طرفــی اگرچــه تخم مــرغ منبــع فراوانــی از 
ویتامیــن B۱۲ بــوده، امــا حــاوی چربــی اشباع شــده 
در  تجمــع چربــی  باعــث  اســت کــه می توانــد 
رگ هــا و درنهایــت افزایــش فشــار خــون، ســکته و 
بیماری هــای قلبــی شــود. بنابرایــن حداقــل بخشــی 
ــن B۱۲ را از  ــه ویتامی ــده ب ــه توصیه ش ــاز روزان از نی
طریــق منابعــی ماننــد شــیر خامــه گرفته شــده، 

ــد. ــت کنی ــرغ و ماهــی دریاف ســینه م

زیبایی

ناخن هایی قوی و محکم 
ــا،  ــا ناخن هــای محکــم، ســالم و زیب داشــتن دســتانی ب
یکــی از مهم تریــن معیارهــای زیبایــی، جذابیــت و زنانگــی 

ــد.  ــه حســاب می آی ب
ــه  ــدن ب ــیب دی ــس از آس ــا پ ــع ناخن ه ــتر مواق در بیش
ــتعد  ــگ و مس ــا، زردرن ــا ژل ه ــا ی ــواع الک ه ــیله ان وس

می شــوند.  شکســتن 
امــروز بــا چنــد دســتور زیبایــی ســاده کــه می توانــد منجــر 
بــه اســتحکام و تقویــت ناخن هــا شــود آشــنا می شــویم. 
ــن  ــر از ای ــری موث ــرای نتیجه گی ــد ب ــت بدانی ــوب اس خ
ــوازم  ــا ل ــزار ی ــه هیــچ عنــوان نیازمنــد اب درمان هــا شــما ب
خاصــی نخواهیــد بــود؛ تنهــا اســتفاده از چنــد مــاده ســاده 
و طبیعــی کــه بــه راحتــی در آشــپزخانه منزلتــان هــم قابــل 

تهیــه خواهنــد بــود کافــی اســت.
 آب لیمو و نمک دریایی

یــک قاشــق  غذاخــوری نمــک  دریایــی را بــا یــک قاشــق  
غذاخــوری آب لیمــوی تــازه مخلــوط کــرده و نیم لیتــر 
ــود را  ــای خ ــد ناخن ه ــد و بع ــه کنی ــم اضاف ــرم ه آب ول
ــس از  ــد. پ ــرار دهی ــی ق ــا طبیع ــول کام ــن محل درون ای
۱۵ دقیقــه ناخن های تــان را بــا آب  بشــویید و بــه وســیله 
ــی  ــن خوراک ــا روغ ــب ی ــده مناس ــرم مرطوب کنن ــک ک ی

ــد.  ــرب کنی ــوب و چ ــا را مرط ــذی، ناخن ه مغ
اگــر ایــن درمــان را بــه مــدت ۲ هفتــه و یــک روز در میــان 
انجــام دهیــد، ناخن هایــی ســالم بــا مقاومــت زیــاد 

ــد داشــت.  خواهی
اســتفاده از آب لیمــو باعــث روشــن شــدن ناخن هــا هــم 
خواهــد شــد. بــرای جذابیــت بیشــتر کار می توانیــد کمــی 
گلبــرگ گل و روغــن گل رز هــم بــه محلــول خــود اضافــه 

کنیــد.
 روغن زیتون، عسل و تخم مرغ

ــده  ــی گرم ش ــون کم ــن زیت ــوری روغ ــق  غذاخ ــار قاش چه
ــا دو قاشــق   ــل لمــس باشــد( ب ــر قاب ــد داغ و غی را )نبای
خــام  تخم مــرغ  یــک  و  خــام  عســل  غذاخــوری 

شکسته شــده خــوب مخلــوط کنیــد.
ــب  ــن ترکی ــود را درون ای ــای خ ــه ناخن ه ــا ۱۵ دقیق ۱۰ ت
طبیعــی قــرار دهیــد و بعــد بــا آب  ولــرم )بــدون اســتفاده 
از صابــون( بشــویید. اگــر بــه مــدت ۲ تــا 3 هفتــه، ۲ بــار 
ــید  ــن باش ــد، مطمئ ــام دهی ــان را انج ــن درم ــه ای در هفت
ــن  ــود، بدی ــر می ش ــم و انعطاف پذی ــان محک ناخن های ت
شــکل دیرتــر هــم می شــکند. ایــن محلــول طبیعــی 
ــم  ــتانتان ه ــت دس ــه پوس ــانی ب ــث آبرس ــی باع و خانگ

خواهــد شــد.
 آب لیمو و روغن زیتون

اســتفاده از ترکیــب آب لیمــو و روغــن زیتــون موجــب 
 اســتحکام ناخن هــا و جلوگیــری از پوسته پوســته  شــدن 
ــی اســت ســه قاشــق  ــا می شــود. کاف ــه آن ه ســطح روی
ــوری  ــق  غذاخ ــک قاش ــا ی ــون را ب ــن زیت ــوری روغ  غذاخ
بــدون  را  ناخن های تــان  و  کنیــد  ترکیــب  آب لیمــو 
ــه  ــا ۱۵ دقیق ــان ۱۰ ت ــرای مدت زم ــی ب ــه پوشش هیچ گون
ــویید.  ــا آب بش ــد ب ــد و بع ــرار دهی ــول ق ــن محل درون ای
بــرای نتیجه گیــری بهتــر ایــن درمــان را بــه مــدت 3 
هفتــه، یــک یــا دو بــار در هفتــه انجــام دهیــد و خودتــان 

شــاهد تغییــرات اساســی در ناخن های تــان باشــید. 
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دوره بــارداری، یکــی از مهم تریــن دوران زندگــی 
یــک زن اســت؛ دوره ای کــه وظیفه شناســی زن 
ــر  ــا تحــت تاثی ــد و خانم ه ــدا می کن ــل پی تکام
ــامت  ــرای س ــد و ب ــرار می گیرن ــن دوران ق ای
خــود و جنیــن ملــزم بــه رعایــت بعضــی نــکات 

می شــوند.
 بــارداری، دوره بســیار حساســی اســت کــه طــی 
آن مــادران بایــد از همــه لحــاظ مراقــب ســامتی 
خــود باشــند و توجــه مــادر بــه اصــول بهداشــتی 
و تغذیــه ای، ســامت خــود و جنیــن را - البتــه 
صرف نظــر از مســائل ژنتیکــی - تــا حــد زیــادی 

ــد. ــن می کن تضمی
در طــب ســنتی، مصــرف بعضــی خوراکی هــا بــه 
مــادران بــاردار توصیــه می شــود. دربــاره باید هــا و 
نبایدهــای تغذیــه در دوران بــارداری از نــگاه طــب 
ــا مریــم یــاوری،  ــا گفت وگویــی را ب ســنتی، ایمن
متخصــص طــب ســنتی و عضــو هیئــت علمــی 
ــان، انجــام داده  ــوم پزشــکی اصفه دانشــگاه عل

ــد. ــه می خوانی ــه مشــروح آن را در ادام ک
 توصیه های عمومی دوران بارداری 

کدامند؟ 
ــه  ــی ارائ ــبک زندگ ــرای س ــه ب ــی ک توصیه های
می شــود، تحــت عنــوان ۶ اصــل اساســی بــرای 
حفــظ تندرســتی از آن هــا یــاد می شــود و البتــه 
ــا در دوران  ــت دارد؛ ام ــراد اهمی ــه اف ــرای هم ب
بــارداری بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار بگیرنــد.

اولیــن مــورد آن خــوردن غذاســت؛ دربــاره آداب 
غذاخــوردن یــک مــادر بــاردار اگــر بخواهیــم بــه 
طــور خاصــه اشــاره کنیــم، اهمیــت دارد خانــم 
ــم  ــی، غذاهــای حجی ــده غذای ــاردار در هــر وع ب
بــه مقــدار زیــاد مصــرف نکنــد و از پرخــوری در 

ــزد. ــن دوران بپرهی ای
خانــم بــاردار چنــد نــوع غــذا را نبایــد بــه 
صــورت همزمــان مصــرف کنــد؛ غذاهــای خــام 
ــد؛  ــتفاده نکن ــه اس ــای پخت ــا غذاه ــراه ب را هم
گرســنگی طوالنــی در دوران بــارداری را هــم توصیه 

ــت. ــر اس ــون مض ــم؛ چ نمی کنی
 یک خانم باردار از چه مواد غذایی 

باید استفاده و از خوردن چه غذاهایی 
باید امتناع کند؟ 

خوراکی هــای مناســب ایــن دوران، خوراکی هــای 
ســبک هســتند کــه هضــم ســریع دارنــد؛ مثــل 
آش هــای ســاده، شــورباهایی کــه بــا زیــره تهیــه 
می شــود، گوشــت بــره و گوشــت لطیــف پرندگان 

کــه قابــل توصیــه اســت.
ــه،  ــد ســیب، ب ــده می توان ــای میان وع خوراکی ه
گابــی، انــار و بــادام باشــد. از ایــن خوراکی هــا در 
ــوان »حافظــان  ــه عن کتاب هــای طــب ســنتی ب
جنیــن« یــاد می شــود؛ چــرا کــه مصــرف آن هــا 
باعــث می شــود احتمــال بــارداری موفــق را 

افزایــش دهیــم.
در ایــن دوران مــادران بــاردار مجــاز نیســتند هــر 

نــوع خوراکــی را اســتفاده کننــد؛ چــون مصــرف 
بعضــی از آن هــا احتمــال ســقط جنیــن را 

افزایــش می دهــد.
ــن  ــک در جنی ــل زرش ــا مث ــی از خوراکی ه بعض
ایجــاد نقــص می کننــد؛ افــرادی کــه خطــر 
ــن  ــران و روغ ــد زعف ــد، بای ــن دارن ــقط جنی س
ــد؛  ــرف کنن ــدود مص ــورت مح ــه ص ــد را ب کنج
رنگ هــای  کــه  خوراکی هایــی  از  همچنیــن 
نکننــد؛ مصــرف  دارنــد، اســتفاده  خوراکــی 
ــد بســیار محــدود  نوشــابه ها و فســت فودها بای

ــود. ش
 طب سنتی خوردن غذاهای تند 

یا تلخ را برای مادران باردار مناسب 
نمی داند؛ علت چیست؟ 

مصــرف غذاهــای تنــد و تلــخ شــانس بــارداری 
ــای  ــد. بعضــی گروه ه ــق را کاهــش می ده موف
ــه ورا،  ــن، آلوئ ــل دارچی ــز مث ــی نی ــر غذای دیگ
کرفــس، گل گاوزبــان، رزمــاری و پونــه هــم 
ــد. ــش می دهن ــن را افزای ــقط جنی ــال س احتم
 تندی صرفا در طعم غذا نیست؛ بلکه 
در بوهای تند مثل عطرها و ادکلن ها هم 

هست؛ آیا آن ها هم همین آثار را برای 
مادران باردار دارند؟ 

ــاس  ــر اس ــد ب ــای تن ــتفاده از عطره ــه؛ اس بل
دیــدگاه طــب ســنتی در دوران بــارداری ممنــوع 

اســت و توصیــه نمی شــود.

 مادران باردار چه نوشیدنی هایی را 
نمی توانند مصرف کنند؟ 

مصــرف زیــاد چــای، چــای پررنــگ و قهــوه در 
ــود. ــه نمی ش ــارداری توصی دوران ب

بــر اســاس دیــدگاه پزشــکی ایرانی مصــرف آب 
ــد  ــه نمی شــود و آب بای ــاد توصی ــدار زی ــه مق ب
ــود.  ــیده ش ــنگی نوش ــزان تش ــاس می ــر اس ب
اگــر بیمــار احســاس عطــش نکــرد و بیمــاری 
ــه  ــه آب ب ــیدن اضاف ــت، نوش ــه ای نداش زمین
صــاح مــادر بــاردار نیســت؛ زیــرا مصــرف زیــاد 

ــد. ــم می زن ــه ه ــدن را ب ــادل ب آب، تع
متخصصــان تغذیــه هــم بــه ایــن نتیجه دســت 
لیــوان آب  یافته انــد کــه نمی تــوان میــزان 

ــه کــرد. ــه همــه افــراد توصی مشــخصی را ب
 بعضی از خانم ها پیش از بارداری 
به انجام ورزش مشغول بوده اند؛ اما 
این دوران را دوران استراحت فرض 
می کنند؛ طب سنتی درباره تحرک و 

ورزش دوران بارداری چه توصیه هایی 
دارد؟ 

از  بســیاری  درمــان  بــرای  بدنــی  فعالیــت 
ــه یبوســت، بهتریــن  ــارداری از جمل شــکایات ب
راهکارهاســت؛ البتــه جــای دقــت دارد کــه 
ــارداری  ــا در دوران ب ــی از ورزش ه ــام بعض انج
مناســب نیســت؛ از جملــه ورزش های ســنگین 
ــاردار  ــادر ب ــتگی در م ــاد خس ــث ایج ــه باع ک

می شــود.
ــای  ــرد در زمان ه ــه ف انجــام ورزش مایمــی ک
ــردن  ــد و از ورزش ک ــتراحت کن ــخصی اس مش
ــوان  ــه عن ــت؛ ب ــب اس ــود، مناس ــته نش خس
مثــال پیــاده روی آرام بــه مــادران بــاردار توصیــه 

می شــود.
 استحمام مادران باردار باید چگونه 

باشد؟ 
اســتحمام در بــارداری بارهــا و بــا طــول مــدت 
ــرد آب  ــت ک ــد دق ــاد مناســب نیســت و بای زی
مــورد اســتفاده در حمــام نبایــد زیــاد ســرد یــا 

زیــاد گــرم باشــد.
در مــاه پایانــی بــارداری، حمــام یــک روز 
در میــان بــرای تســهیل در زایمــان توصیــه 

. د می شــو
 یکی از نکات مهمی که بسیار توصیه 

می شود، وضعیت روحی و روانی در 
دوران بارداری است؛ شما چه نظری در 

این باره دارید؟ 

هــر کاری کــه خســتگی روحــی در مــادر بــاردار 
ایجــاد کنــد، مناســب نیســت.

حــاالت روحــی و فکــری شــدید مثــل غــم 
ــث  ــه باع ــحالی ک ــر خوش ــی خب ــه و حت و غص
خوشــحالی شــدید در مــادر شــود، جایز نیســت.

 ورم هم در بعضی اندام های مادران 
باردار مثل پاها و دست ها دیده 

می شود؛ برای رفع آن چه باید کرد؟ 
ــارداری  ــی دوران ب ــای پایان ورم بیشــتر در ماه ه
ــت؛  ــم هس ــی ه ــا طبیع ــد؛ کام ــاق می افت اتف
ــرل  ــر فشــار خــون کنت ــد از نظ ــاردار بای ــادر ب م

شــود.
ــادر  ــود و م ــرل ش ــد کنت ــر بای ــانه های خط نش
بــاردار از خوددرمانــی بپرهیــزد، بــه پزشــک 

ــد. ــظ کن ــود را حف ــش خ ــه و آرام مراجع
 خواب مادران باردار چگونه باید 

باشد؟ 
هــم  بــه  را  بــدن  تعــادل  خــواب  اختــال 
ــار موجــود ۶3 درصــد  ــق آم ــه طب ــد؛ البت می زن
ــادران  ــد م ــه اول و ۸۰ درص ــه ماه ــراد در س اف
بــاردار در ســه ماهــه دوم بــارداری، اختــال 

را تجربــه می کننــد. خــواب 

ــه در خــواب  ــی ک مطالعــات نشــان داده مادران
اختــال دارنــد، احتمــال ابتــا بــه فشــار خــون 
بــاال، کــم شــدن رشــد داخــل رحمــی جنیــن و 

زایمــان زودرس در آن هــا بیشــتر اســت.
ــی  ــاردار فعالیــت بدن ــم ب توصیــه می شــود خان
ــش از  ــاه پی ــام کوت ــد؛ حم ــته باش ــی داش کاف
خــواب می توانــد آرامــش بیشــتری هنــگام 

ــاردار بدهــد. ــادر ب ــه م خــواب ب
مثــل  آرام بخشــی  روش هــای  دادن  انجــام 
ــد  ــاردار بای ــادران ب ــود؛ م ــه می ش ــوگا توصی ی
از خــوردن قهــوه و چــای پیــش از خــواب 

بپرهیزنــد.

،،
ــارداری، یکــی از دوران  زندگــی  دوران ب
افــراد اســت؛ ایــن دوره شــرایط خــاص 
خــود را دارد و افــراد بایــد از همــه لحــاظ 
ــرا  مراقبت هــای الزم را انجــام دهنــد؛ زی
هرگونه کار اشــتباه باعث صدمه دیدن 

جنیــن می شــود

مریم یاوری، متخصص طب سنتی:

مصرف غذاهای تند و تلخ، شانس بارداری موفق را کاهش می دهد
خانواده

اصول اساسى در تربیت فرزند )1(
اصل اول: احترام به همسر )2(

S.Iravani@eskimia.ir
صدیقه ایروانیگروه خانواده

در ادامه مطلب احترام به همسر آمده است: 
ــه نظــر مى رســد  ــى و خســته ب ــن کــودک، عصب ای
ــد  ــى خواه ــویش و نگران ــراب و تش ــار اضط و دچ
شــد و اســتعدادهاى او شــکوفا نخواهــد شــد؛ زیــرا 
شــکوفایى اســتعداد در ســایه آرامــش خانوادگــى 

ــت. ــر اس امکان پذی
ــش  ــه آرام ــد ک ــر کنن ــان فک ــى از آقای ــد بعض نبای
همسرشــان در پرتــو تأمیــن امکانــات رفاهــى 
و قــوت و غــذا و لبــاس و مبلمــان و... اســت؛ 
بلکــه آرامــش زمانــى حاصــل خواهــد شــد کــه زن 
ــه  ــد شــوهرش او را دوســت دارد و ب احســاس کن
او عاقه منــد اســت و نشــانه ایــن عاقه منــدى 
ــراى او  ــذارد و ب ــرام بگ ــه او احت ــه ب ــن اســت ک ای
ــژه ایــن احتــرام و اکــرام  ارزش قائــل باشــد؛ به وی
در جمــع و در حضــور دیگــران بیشــتر اهمیــت پیــدا 
ــى،  ــام، احوالپرس ــق س ــرام از طری ــد؛ احت مى کن
پاســخ بــه درخواســت ها، نیازهــاى روحــى و روانــى 
او را در نظــر داشــتن، بــا او بــودن، در بــدو ورود بــه 
منــزل ســراغ او را گرفتــن و زمانــى از اوقــات را 
بــراى او در نظــر گرفتــن؛ البتــه بایــد زمــان در نظــر 
گرفته شــده، زمــان زنــده باشــد، نــه زمانــى کــه بــا 
کوله بــارى از خســتگى و کوفتگــى از ســر کار آمــده 
اســت؛ زمانــى کــه حوصلــه شــنیدن و گفتــن باشــد 
ــا نشــاط روحــى و  ــا آمادگــى کامــل و ب ــد ب و بتوان
بشاشــت چهــره بــه گفته هــاى همســر توجــه کنــد.

روایــت اســت کــه شــخصى خدمــت امــام حســن 
ابــن  یــا  عــرض کــرد:  و  رســید  مجتبــى)ع( 
ــم؛  ــوهر بده ــرم را ش ــم دخت ــول الّله! مى خواه رس
بــه چــه کســى شــوهر بدهــم؟ حضــرت فرمودنــد: 

ــوا باشــد. ــه باتق ــه کســى ک ب
هــا  بعــد علــت ایــن امــر را چنیــن فرمودنــد: »اِْن َاَحبَّ
ــْم َیْظِلْمهــا« زیــرا: اگــر  هــا َفَل ــْم ُیِحبَّ َاکَْرَمهــا و اِْن َل
 دختــرت را دوســت بــدارد، اکرامــش مى کنــد 
و اگــر دوســت نداشــته باشــد، بــه او ظلــم نخواهــد 

 . کرد
یعنــى اگــر دوســتش داشــته باشــد، بــه او احتــرام 
می گــذارد و او را اکــرام کــرده و بــه قــول معــروف 
ــتش  ــر دوس ــى اگ ــد؛ ول ــابى زن دارى مى کن حس
ــه او  نداشــته باشــد، چــون آدم باتقوایــى اســت، ب
ــه  ــط خان ــازد، محی ــا او مى س ــد و ب ــم نمى کن ظل
را گــرم نگــه مــى دارد و نمى گــذارد بــه ســردى 

گرایــد.
پــس مســئله اکــرام همســر چیــزى اســت کــه از 
پیــش از تولــد و حتــى از دوران ازدواج اهمیــت دارد 

و بایــد همیشــگى باشــد.



در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها، با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت 30 روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات 
حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها، با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

2003 . خ امام خمینی مشاغل 11,752,800 66,000,000 1390 1395/11/05 127416 عنایت اله ضیایی 1

2003 . خ امام خمینی مشاغل 63,091,100 273,000,000 1390 1396/04/31 50374 مجید سجادی 2

2003 مشاغل 688,404,000 2,460,000,000 1390 1396/03/10 25018 علی ملک پور 3

2003 .خ امام خمینی مشاغل 48,665,000 220,000,000 1390 1396/04/31 50336 هادی محمدی 4

خ درخشان 2003 مشاغل 53,680,000 240,000,000 1390 1396/04/31 50376 سید جعفر حسینی راد 5

خ امام خمینی 2003 مشاغل 152,399,000 570,000,000 1390 1396/04/25 45167 لبنیات پاک 6

خ امام رضا 2003 مشاغل 38,635,000 180,000,000 1390 1396/04/31 51742 ولی اله استاد حسینی 7

خ درخشان 2003 مشاغل 15,367,200 84,000,000 1390 1396/04/31 50357 عزیزی 8

خ درخشان 2003 مشاغل 77,224,000 320,000,000 1390 1396/04/31 50360 امید کیانی 9

خ امام رضا 2003 مشاغل 71,210,000 300,000,000 1390 1396/04/31 50046 مجد احدی راد 10

خ درخشان 2003 مشاغل 31,614,000 152,000,000 1390 1396/04/31 50268 احمد الجوردی 11

خ امام خمینی 2003 مشاغل 29,608,000 144,000,000 1390 1396/04/31 48800 علی نصری 12

خ امام خمینی 2003 مشاغل 48,665,000 220,000,000 1390 1396/04/31 50038 حمید رضا حسن زاده 13

2003 .خ امام خمینی مشاغل 65,196,000 280,000,000 1390 1396/04/31 50032 اصغر لطیفی 14

خ امام رضا 2003 مشاغل 53,680,000 240,000,000 1390 1396/04/31 51818 امیر حسین امینی 15

2003  خ امام رضا مشاغل 19,828,750 105,000,000 1390 1396/04/31 51711 سید رضا حسینی نسب 16

2003 .خ امام خمینی مشاغل 35,626,000 168,000,000 1390 1396/04/31 51834 حمید رجبی 17

.خ درخشان 2003 مشاغل 101,280,000 400,000,000 1390 1396/04/31 51234 امیر ملک پور 18

.خ درخشان 2003 مشاغل 161,420,000 600,000,000 1390 1396/04/31 51211 مشتاق اسفندیار وحیدی 19

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

خ عبدالرزاق بازارچه حاج محمدجعفر کوی شاهرخ پ 60 2006 مشاغل 6,100,399,420 17,644,500,000 90 1396/04/24 46308 معصومه قاسمی نیسیانی 1

ابن سینا 2006 مشاغل 115,265,600 448,000,000 90 1396/4/31 53849 مهدی شرافتی 2

خیابان مدرس سرچشمه 2006 مشاغل 18.280.200 99.000.000 90 1395/10/15 96391 فضل هللا نباتی 3

خیابان مدرس سرچشمه 2006 مشاغل 19.349.120 103.500.000 91 1395/10/15 96392 4 فضل هللا نباتی

خیابان مدرس سرچشمه 2006 مشاغل 21.596.870 112.500.000 92 1395/10/15 96393 فضل هللا نباتی 5

خیابان مدرس سرچشمه 2006 مشاغل 27.216.250 135.000.000 93 1395/10/15 96394 فضل هللا نباتی 6

خیابان ابن سینا کوی 11 2006 مشاغل 70.910.000 300.000.000 90 1395/12/26 120435 امید صفوی نیا 7

2006 خیابان ابن سینا کوی مشاغل 106.514.360 418.800.000 90 1396/04/30 52009 علی شکری زاده 8

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

رهنان 2003 مشاغل 125,336,000 480,000,000 1390 96/4/31 50016 محمدحسین باقرصاد 1

رهنان کوچه باقرصاد روبروی انصاریان 2003 مشاغل 50,671,000 228,000,000 1390 96/4/31 50238 غالم صباغ 2

کهندژ خ امام رضا چهارراه شهدا 2003 مشاغل 71,210,000 300,000,000 1390 96/4/31 50025 جعفر بلوچی 3

آدرس مودی اداره و  واحد مالیاتی منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ  تشخیص شماره برگ تشخیص کالسه پرونده نام و نام خانوادگی ردیف

اصفهان 200835 مشاغل 979950000 3000000000 1390 1395/09/20 82998 6001 مرتضی اربابان 1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان آدرس اداره: دروازه تهران - ابتدای خیابان رباط - اداره امور مالیاتی 2003 - واحد مالیاتی 200334

آدرس اداره: خیابان جی - چهارراه پروین

آدرس اداره: خیابان جی - نبش چهارراه پروین

آدرس اداره: دروازه تهران - ابتدای خیابان رباط - اداره امور مالیاتی 2003 - واحد مالیاتی 200334

آدرس اداره: چهارباغ پایین - اداره 2008

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

 در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

خیابان ولی عصر جنب اداره پست 2006 مشاغل  70,310,600  298,000,000 91 1396/05/29 70350 سعید کاظمی 1

خ ولیعصر سه راه صغیر 2006 مشاغل  276,354,350  985,500,000 91 1396/5/29 70328 رضا عابدینی زاده 2

احمد اباد 2006 مشاغل  129,351,500  495,000,000 91 1396/5/29 70361 منصور مدرسی 3

خ کمال مقابل حسینیه 2006 مشاغل  80,530,370  332,100,000 91 1396/5/29 70279 سعید حکمت پور 4

خ ولیعصر مقابل شهرداری 2006 مشاغل  36,881,570  173,700,000 91 1396/6/30 106410 منصور محمدی 5

خ ولیعصر مقابل شهرداری 2006 مشاغل  41,002,450  190,200,000 92 1396/06/30 106413 منصور محمدی 6

خ کمال 2006 مشاغل  5,692,800  36,000,000 90 1396/4/14 41309 ابرهیم اعزازی 7

ولی عصر 2006 مشاغل  16,482,000  90,000,000 90 1396/04/31 54064 سعید ابزری 8

خ کمال 2006 مشاغل  10,488,000  60,000,000 90 1396/4/28 49796 فریبا رزاق پسران 7

خ کمال 2006 مشاغل  2,097,900  14,000,000 92 1396/6/30 106728 فریبا رزاق پسران 8

خ کمال 2006 مشاغل  1,273,720  8,500,000 91 1396/6/30 106726 فریبا رزاق پسران 7

م احمد اباد خ ولی عصر 2006 مشاغل  8,490,000  50,000,000 90 1396/4/27 2325 علی فالح جهان توری 8

2006 خ ولی عصر کوی 45 مشاغل  8,989,500  52,500,000 90 1396/4/27 48470 حمید صالحی 9

م احمد اباد سرد خانه بصیر 2006 مشاغل  10,488,000  60,000,000 90 1396/4/27 48473 پرویز بابائی 10

ولی عصر کوی حمام جنت 2006 مشاغل  10,488,000  60,000,000 90 1396/04/27 48480 امید دلخواه 11

ولی عصر 2006 مشاغل  9,289,200  54,000,000 90 1396/4/27 48485 اصغر خامسی پور 12

ولی عصر کوی بهداد 2006 مشاغل  12,486,000  70,000,000 90 1396/4/27 48490 اسد اله بهروزی 13

خ ولی عصر کوی گلمحمدی 2006 مشاغل  5,493,000  35,000,000 90 1396/4/31 53383 هااشم عامری 14

سروش بین احمد اباد و سروش 2006 مشاغل  80,000,000  80,000,000 90 1396/4/27 48701 محمد مهدی نظارتی 15

خ ولی عصر کوی گلمحمدی 2006 مشاغل  5,493,000  35,000,000 90 1396/4/31 53419 16 امین حاجی علی اکبری

خ سروش روبرو هنرستان کوی قصر 2006 مشاغل  16,482,000  90,000,000 90 1395/11/17 104770 رضا فخری 17

سروش چهارراه عسگریه پخش صغیر 2006 مشاغل  4,495,500  30,000,000 90 1396/4/27 48466 مرتضی اشتری 18

چهارراه عسگریه خ صغیر 2006 مشاغل  27,216,250  135,000,000 91 1396/6/30 106425 حسین شاهین مقدم 19

چهارراه عسگریه خ صغیر 2006 مشاغل  27,216,250  135,000,000 92 1396/6/30 106427 حسین شاهین مقدم 20

96619 م الفاداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
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در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره        2006           
واقع در خیابان  جی نبش چهارراه پروین            مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی      2006        تسلیم نمایید.

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

خیابان ابن سینا کوی 11 2006 مشاغل 78.102.800 324.000.000 91 1396/07/03 107777 امیدصفوی نیا 1

خیابان ابن سینا کوی 11 2006 مشاغل 88.892.000 360.000.000 93 1396/07/03 107773 امیدصفوی نیا 2

خیابان ابن سینا کوی 11 2006 مشاغل 55.744.200 372.000.000 94 1396/07/03 107775 امیدصفوی نیا 3

خیابان ابن سینا پشت بیمارستان امین 2006 مشاغل 1.757.078.740 5.222.590.432 متمم90 1396/04/31 53886 احمدرضا نظری 4

خیابان ابن سینا پشت بیمارستان امین 2006 مشاغل 581.349.000 1.860.000.000 90 1395/12/26 120458 احمدرضا نظری 5

منبع مالیاتی منبع مالیاتی درآمد مشمول مالیات سال عملکرد مرحله رسیدگی شماره برگ رای تاریخ صدور نام و نام خانوادگی ردیف

مشاغل 17,081,400 93,000,000 1393 هیئت بدوی 1396/01/19 2964 رضا باقری 1

مشاغل 12,486,000 170,000,000 1392 هیئت بدوی 1395/06/21 63505 رضا باقری 2

مشاغل 25,942,500 210,000,000 1392 هیئت بدوی 1395/06/21 63506 منیر ارباب پور بیدگلی 3

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها  با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی 
تیران و کرون واقع در تیران-پارک اداری مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به واحد مالیاتی 208021 تسلیم نمایید.

منبع مالیات اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ رای هیات حل اختالف شماره رای هیات حل اختالف نام و نام خانوادگی ردیف

مشاغل 3/600/000 144/000/000 1393 1396/03/28 57 سید مهدی آیت 1

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها  با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

هفتون نرسیده به کوچه عبدلی 2006 مشاغل  227,353,400  822,000,000 1390 1396/03/27 34857 محمد رضا اسدی 1

خ پروین خ هفتون چهار راه گاز 2006 مشاغل  122,608,250  472,500,000 1390 1396/04/19 43839 محمد منتظری 2

هفتون شش راه جنب مدرسه 2006 مشاغل  106,874,000  419,580,000 1390 1396/04/11 39878 سید محمد علیخانی 3

خ هفتون کوی باشگاه کور مرادی پ 16 2006 مشاغل  169,811,000  630,000,000 1390 1396/03/27 34807 محسن مردانی 4

خ جی 2006 مشاغل  350,580,000  1,200,000,000 1390 1396/04/17 42757 حسن نظری 5

خ پروین ک شهید اقاجانی پ 14 2006 مشاغل  106,874,000  420,000,000 1390 1395/11/19 105844 حسین حسینی 6

خ پروین خ حکیم شفائی سوم مجموعه سجاد پ 58 2006 مشاغل  287,643,000  1,018,980,000 1390 1396/03/06 23190 حسین قاسمی  علی آبادی 7

خ تاالر انتهای خیابان جنب مسجد سیدالشهدا 2006 مشاغل  220,760,000  800,000,000 1390 1396/04/21 45188 فرامرز قهارزاده 8

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

خ پروین خ سپنتا بن اسالمی سمت چپ 2006 مشاغل  87,992,900  357,000,000 1390 1396/03/06 23181 ناصر فاطمی 1

پل تمدن بلوار عبدهللا خزایی 2006 مشاغل  91,139,750  367,500,000 1390 1396/03/27 34839 انبار ستاره 2

خ حکیم شفائی دوم کوچه بهرام پالک 4 2006 مشاغل  88,892,000  360,000,000 1390 1396/04/26 46464 شهین صباغ 3

خ سروستان ک شهید مطهری پ 20 2006 مشاغل  455,475,000  1,500,000,000 1390 1393/04/28 51052 لیال خدائی علی آبادی 4

خ هفت تیر نبش ک 18 2006 مشاغل  124,856,000  480,000,000 1390 1396/04/24 46459 محمد رضا غالمی 5

خ معراج بعد از مدرسه امام باقر 2006 مشاغل  59,671,250  262,500,000 1390 1396/04/19 43845 محمد کالهدوزان 6

2006 پروین ساختمان تخت جمشید مشاغل  54,688,750  245,000,000 1390 1396/04/21 45243 عباس زارع 7

خ هفتون بعد از چهار راه گاز روبروی بهداری 2006 مشاغل  40,702,750  189,000,000 1390 1396/04/14 41575 علیرضا عابدی 8

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

اصفهان شش راه جنب کانال آب 2006 مشاغل  1/771/912/500 5.250.000.000 1390 1395/12/14 115015 اکبرصالحی مزده 1

شهرک صنعتی جی -خ اول جنب شرکت مریم 2006 مشاغل  810/430/200 2.508.000.000 1390 1396/02/17 12686 اصغر جعفری 2

2006 جی شرقی خیابان مالک اشتر مشاغل  393/858/000 1.320.000.000 1390 1396/02/31 20467 رضا محمودیان 3

اصفهان شهرک صنعتی /خ سوم 2006 مشاغل  278/693/000 990.000.000 1390 1396/02/17 12620 سیدعباس حسینی 4

اصفهان شهرک صنعتی /خ سوم 2006 مشاغل  278/693/000 990.000.000 1390 1396/02/17 12626 سید فریدالدین اجاقی 5

- شهرک صنعتی جی 2006 مشاغل  262/154/500 935.000.000 1390 1396/02/17 12704 کارتن نفیس 6

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام شخص حقوقی ردیف

تیران - پارک اداری اداره امور مالیاتی تیران و کرون 2080 اشخاص حقوقی 2/500/000 10.000.000 1390 1396/04/30 20235 شرکت کیان ساخت تیران 1

تیران - پارک اداری اداره امور مالیاتی تیران و کرون 2080 اشخاص حقوقی 8/100/720 32.402.880 1390 1396/04/31 20440 پروژه گالب 2

تیران - پارک اداری اداره امور مالیاتی تیران و کرون 2080 اشخاص حقوقی 26/337/740 105.350.957 1390 1396/04/30 20229 تعاونی زیتون 3

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

در اجرای ماده 208 قانون مالیات هاب مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 14 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی  واقع در خیابان حکیم نظامی خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره  246 و ماده 247 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

96619 م الفاداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی تاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

14:00 1396/07/24 971,208,750 2,975,000,000 1389 1396/06/25 1417 فاطمه لری وازیچه 1

14:00 1396/07/24 167,000,000 620,000,000 1387 1396/06/25 1418 حجت اله شفیعی 2

14:00 1396/07/25 6,900,000 42,000,000 1388 1396/06/26 1419 رمضانعلی رفیعی 3

14:00 1396/07/26 53,440,000 240,000,000 1389 1396/06/27 1419 رمضانعلی رفیعی 4

14:00 1396/07/27 15,300,000 84,000,000 1390 1396/06/28 1419 رمضانعلی رفیعی 5

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات کالسه سال عملکرد شماره برگ تشخیص تاریخ برگ شخیص نام و نام خانوادگی ردیف

کیلومتر 3 جاده نجف آباد 2096 مشاغل 36123620 170665163 1390 1396/04/30 1050 جوانه منجمد 1

آدرس اداره: خیابان جی - نبش چهارراه پروین

آدرس اداره: خیابان جی
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96619 م الفاداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

منبع مالیات اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ رای هیات حل اختالف شماره رای هیات حل اختالف نام شخص حقوقی ردیف

اشخاص حقوقی 2/500/000 10/000/000 1390 شرکت کیان ساخت تیران 1

اشخاص حقوقی 8/100/720 32/402/880 1390 پروژه گالب 2

اشخاص حقوقی 26/337/740 105/350/957 1390 تعاونی زیتون 2

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی نام و نام خانوادگی ردیف

16 1396/08/13 1 993 000 13 300 000 1389 1396/07/11 42218 مهدی جعفری 1

16 1396/08/13 12 486 000 70 000 000 1389 1396/07/11 42247 محمد عبدی 2

16 1396/08/13 2 307 690 15 400 000 1389 1396/07/11 42220 احمد رحمانی 2

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره  واقع در خیابان              
مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به واحد مالیاتی  تسلیم نمایید.

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

ساعت جلسه تاریخ تشکیل جلسه اصل مالیات درآمد مشمول مالیات تاریخ برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی سال عملکرد شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی نام و نام خانوادگی

16 1396/08/23 6 891 600 42 000 000 1389 1396/07/18 44875 میثم بارفروش

16 1396/08/23 22 570 900 116 400 000 1390 1396/07/18 44865 رضا نجفی فخر

16 1396/08/23 19 723 750 105 000 000 1390 1396/07/18 44862 حمید موسویان

16 1396/08/23 9 738 750 56 250 000 1390 1396/07/18 44861 جواد خائفی

16 1396/08/23 23 470 000 120 000 000 1390 1396/07/18 44845 آقای قربانی

16 1396/08/23 11 087 400 63 000 000 1389 1396/07/18 44802 حمید رضا قمی

16 1396/08/23 1 198 800 8 000 000 1389 1396/07/18 44804 پیغمبر پور

16 1396/08/23 4 495 500 30 000 000 1389 1396/07/18 44805 تقی صحرایی

16 1396/08/23 749 250 5 000 000 1390 1396/07/18 44806 تقی صحرایی

16 1396/08/23 9 688 800 56 000 000 1390 1396/07/18 44818 جواد چرانی

16 1396/08/23 11 287 200 64 000 000 1389 1396/07/18 44817 جواد چرانی

در اجرای ماده 208 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 16:00 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف امور مالیاتی شهرستان - کاشان - امور کمیسیون ها که در محل تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت 
حسب مقررات تبصره  246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت 16:00 تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات حل اختالف مالیاتی امور مالیاتی شهرستان - کاشان - امور کمیسیون ها که در محل تشکیل می گردد حضور بهم رسانید . در غیر اینصورت 
حسب مقررات تبصره  246 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

 در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوط اعالم میگردد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ درج در روزنامه رسمی ضمن مراجعه به اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان به نشانی کاشان - میدان جهاد نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نمایند . بدیهی است در 
غیر اینصورت وفق مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اوراق مذکور به اداره اجراء و وصول مالیاتها ارسال خواهد شد .

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ صدور برگ قطعی شماره برگ قطعی نام و نام خانوادگی ردیف

خیابان بهشتی 2087 مشاغل 4 120 880 27 472 500 1389 1396/07/15 43863 جواد خائفی 1

در اجرای ماده 208 قانون مالیات ها، با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به 
هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید .

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات / عوارض درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف

دشت مهیار 2093 عملکرد 197683100 723000000 1390 1396/04/29 30439 محمود سعادتی 1

شهرک رازی 2093 عملکرد 23170300 118800000 1390 1396/04/31 30833 یاری 2

شهرک رازی 2093 عملکرد 74506400 312000000 1390 1396/04/31 30898 علی اکبر پایداری 3

کیلومتر 50 اصفهان به شهرضا شهرک صنعتی 2093 عملکرد 21596870 112500000 1390 1396/04/31 30918 مهدی ماهرانی 4

خیابان پاسداران 2093 عملکرد 9192670 111716884 1390 1396/04/27 29822 مهناز حسینی 5

توپ و تور
 فرشاد احمدزاده 

تحت عمل جراحی قرار گرفت
هافبــک تکنیکــی پرســپولیس صبــح دیــروز تحــت 
عمــل جراحــی داخلــی قــرار گرفــت و پزشــکان 
ــر  ــاه دیگ ــک م ــال را ی ــه فوتب ــت او ب ــان بازگش زم

ــد. ــالم کردن اع
 بــه گــزارش ایســنا و بــه نقل از باشــگاه پرســپولیس، 
بنــا بــر اعــالم دکتــر علیرضــا حقیقــت، فرشــاد 
ــر  احمــدزاده روز یکشــنبه در بیمارســتان محــب کوث
تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت. دکتــر عرفانیــان 
کــه ایــن جراحــی را بــر عهــده داشــت، عمــل را خوب 
ــک  ــن پزش ــرد. همچنی ــف ک ــش توصی و رضایت بخ
تیــم فوتبــال پرســپولیس اعــالم کــرد احمــدزاده ظهر 
ــد  ــص خواه ــتان مرخ ــنبه( از بیمارس ــروز )دوش ام
شــد و زمــان بازگشــت او بــه میادیــن حداکثــر یــک 

مــاه دیگــر خواهــد بــود. 
ــپولیس در  ــازی پرس ــب ب ــن ترتی ــه ای ــدزاده ب احم
ــی  ــه نیمه نهای ــت مرحل ــازی برگش ــی، ب ــام حذف ج
لیــگ قهرمانــان آســیا و حداقــل دو بــازی لیــگ برتر 
ــر اســتقالل تهــران و ســایپا را از دســت خواهــد  براب

داد.

 هر بازی در نقش جهان 
۱۰۰ میلیون تومان

ــازی در  ــک ب ــزاری ی ــپاهان در ازای برگ ــگاه س باش
ــون تومــان  ــغ 100 میلی ــان،  مبل ورزشــگاه نقــش جه
فــوالد  باشــگاه  اســت.  خواســته  ذوب آهــن  از 
ــغ  مبارکــه ســپاهان در نامــه ای رســمی آخریــن مبل
اعالم شــده جهــت اســتفاده تیــم فوتبــال ذوب آهــن 
ــازی 100  ــر ب ــرای ه ــان را ب ــش جه ــگاه نق از ورزش
میلیــون تومــان اعــالم کــرد. ذوب آهــن پیــش از ایــن 
ورزشــگاه یــادگار امــام قــم را جهــت میزبانــی خــود 
ــهر  ــگاه فوالدش ــن ورزش ــت رفت ــر کش ــدت زی در م

ــود. ــرده ب اعــالم ک

سورپرایز دیاز 
برای دیدار برابر پرسپولیس

ــاس  ــدار حس ــرای دی ــالل ب ــی اله ــرمربی آرژانین س
ــه ای  ــر پرســپولیس قصــد دارد از مهاجــم اروگوئ براب

ــرد.  ــره بگی ــی تیمــش به ــب اصل در ترکی
دیــاز  رامــون  کــه  نوشــتند  عربــی  رســانه های 
ــپولیس  ــر پرس ــدار براب ــرای دی ــالل ب ــرمربی اله س
ماتیــاس  او کســی جــز  و  دارد  یــک ســورپرایز 
بریتــوس اروگوئــه ای نیســت. ایــن بازیکــن 28 
ســال ســن دارد و در خــط حملــه بــازی می کنــد. او 
بــا رقــم باالیــی بــه الهــالل پیوســت، امــا نتوانســت 

ــد. ــرآورده کن ــارات را ب انتظ

ــران،  ــال ای ــک فوتب ــته ی ــگ دس ــم لی ــه نه هفت
ــری  ــدار پیگی ــزاری 9 دی ــا برگ ــنبه ب ــروز دوش ام

. د می شــو
هفتــه نهــم لیــگ آزادگان در حالــی آغــاز می شــود 
کــه در طــول هفتــه ای کــه گذشــت، اخبــاری مبنــی 
بــر جدایــی محمــود فکــری از نفــت مســجد 
ــدول  ــدر ج ــه در ص ــی ک ــم زمان ــلیمان، آن ه س
ــا  ــه گــوش می رســید؛ ام ــد، ب ــرار دارن ــدی ق رده بن
پــس از گذشــت یــک روز مشــخص شــد کــه 
ــا برطــرف شــدن  فکــری قصــد جدایــی نــدارد و ب
اختالفــات بــه کارش در ایــن تیــم ادامــه می دهــد. 
ــی هــم  ــه گذشــته اتفــاق عجیب در بازی هــای هفت
افتــاد و طلبــکاران باشــگاه صبــا، هنــگام آغــاز بازی 
ایــن تیــم مقابــل شــهرداری ماهشــهر بــه ورزشــگاه 
رفتــه بودنــد تــا بــا گرفتــن لبــاس و تجهیــزات ایــن 

تیــم، طلبشــان را وصــول کــرده باشــند. 
ایــن هفتــه دو تیــم پاییــن جدولــی راه آهــن و صبــا 
ــوز  ــه هن ــن ک ــد و راه آه ــم می رون ــاف ه ــه مص ب
ایــن فصــل پیــروزی کســب نکــرده، امیــدوار اســت 
ــه ادامــه  ــد ب ــدار بتوان ــن دی ــروزی در ای ــا پی کــه ب

فصــل و بقــا در لیــگ یــک امیــدوار باشــد. 
رده  ایرانجــوان  دشــوار  بــازی  بــه  توجــه  بــا 

هفدهمــی مقابــل گل گهــر ســیرجان، راه آهــن ایــن 
ــدار از  ــن دی ــروزی در ای ــا پی ــا ب ــانس را دارد ت ش

ــود. ــدا ش ــدول ج ــای ج انته
 شهرداری تبریز - نفت مسجد سلیمان

هفتــه ای  پایــان  در  ســلیمان  مســجد  نفــت 
ــه یکــی از تیم هــای پاییــن  پرحاشــیه بایــد در خان
جــدول بــه میــدان بــرود. شــهرداری تبریــز هفتــه 
ــاالی  ــای ب ــر از تیم ه ــی دیگ ــل یک ــته مقاب گذش
جــدول یعنــی نســاجی مازنــدران شکســت خــورد 
ــد و  ــته باش ــودی داش ــدول صع ــد در ج ــا نتوان ت
در همــان رده پانزدهــم جــدول رده بنــدی باقــی 
ــک  ــگ ی ــای لی ــین رقابت ه ــم صدرنش ــد. تی بمان
ــل  ــختی مقاب ــه کار س ــتم در خان ــه هش ــم، هفت ه
ــا دو  ــودش را ب ــه خ ــی ک ــت و در حال ــوان داش مل
درخشــش  بــا  می دیــد،  شکســت خورده  گل 
ــین  ــتاره پیش ــن س ــل ای ــداوودی و دب ــالد می می
اســتقالل توانســت بــه بــازی برگــردد و بــازی را بــه 
ــا یــک شکســت خانگــی دیگــر  تســاوی بکشــد ت
برایــش ثبــت نشــود. مسجدســلیمانی های 17 
ــاالی  ــی در ب ــت خوب ــر حاشــیه امنی ــازی دیگ امتی
جــدول ندارنــد و بــادران، نســاجی و بــرق جدیــد 16 

ــد. ــود می بینن ــر خ ــت س ــازی را پش امتی

 برق جدید شیراز - بادران تهران
دو تیــم هم امتیــاز و باالنشــین لیــگ یــک ایــن 
ــا  ــن رقابت ه ــم ای ــای مه ــی از بازی ه ــه یک هفت
ــل را  ــه فص ــد ک ــرق جدی ــد. ب ــزار می کنن را برگ
ــا داوود  ــه راه ب ــرد، در ادام ــاز ک ــت آغ ــا شکس ب
مهابــادی اوج گرفــت و بــا پیــروزی مهــم هفتــه 
گذشــته در خانــه ماشین ســازی تبریــز توانســت 
ــد.  ــه کن ــان اضاف ــع مدعی ــه جم ــودش را ب خ
ــه  ــادی ایــن هفتــه در خان البتــه شــاگردان مهاب
کار آســانی ندارنــد و بایــد پذیــرای بــادران یکــی 
از آماده تریــن تیم هــای لیــگ یــک باشــند. 
ــه  ــتند در خان ــته نتوانس ــه گذش ــا هفت بادرانی ه
مقابــل خونــه بــه خونــه پیــروز شــوند و فرصــت 

ــد.  صدرنشــینی را از دســت دادن
ــد  ــم، می دان ــن تی ــی، ســرمربی ای ــد ربیع محم
کــه در حــال حاضــر و بــا حواشــی ای کــه پیرامون 
ــن  ــود دارد، بهتری ــلیمان وج ــجد س ــت مس نف
فرصــت را بــرای رســیدن بــه صــدر جــدول دارد 
و نبایــد ایــن فرصــت طالیــی را از دســت بدهنــد. 
در حــال حاضــر بــادران و برق جدیــد 16 امتیازی 
هســتند؛ امــا بــر حســب تفاضــل گل در رده دوم 
و چهــارم جــدول رده بنــدی قــرار گرفته انــد. هــر 

دو تیــم ایــن شــانس را دارنــد کــه بــا پیــروزی 
در ایــن دیــدار و نتیجــه نگرفتــن نفــت مســجد 
ــه صــدر  ــه ب ــدار ایــن هفت ســلیمان در دیگــر دی

جــدول رده بنــدی برســند.
 مس کرمان - نساجی مازندران

مــس کرمــان هفتــه گذشــته یــک بــازی 6 
ــد  ــروز ش ــرز پی ــین الب ــل اکس ــازی را مقاب امتی
ــدول  ــم در ج ــن تی ــیدن ای ــن کش ــا پایی ــا ب ت
رده بنــدی بــه رده پنجــم برســد و خــودش را 
بیــش از پیــش بــه صــدر جــدول نزدیــک کنــد. 
ــار  ــر از انتظ ــی فرات ــا نخع ــال ب ــه امس ــا ک آن ه
ظاهــر شــده اند، ایــن هفتــه هــم دوبــاره در 
ــر از تیم هــای مدعــی  ــرای یکــی دیگ ــه پذی خان
لیــگ آزاداگان هســتند و کار ســخت تری نســبت 

بــه هفتــه قبــل دارنــد. نســاجی مازنــدران 
ــته  ــول گذش ــتر از فص ــی بیش ــل خیل ــن فص ای
امیــدوار بــه شکســتن طلســم نرســیدن بــه 
ــا مهــدی  ــد کــه ب ــر هســتند و می دانن لیــگ برت
ــا  ــر در دســترس اســت. آن ه ــن ام پاشــازاده ای
ــن  ــه ای ــا ب ــرد پ ــا ب ــان ب ــد مــس کرم هــم مانن
ــا  دیــدار می گذارنــد. ایــن تیــم هفتــه گذشــته ب
پیــروزی خانگــی دو بــر صفــر مقابــل شــهرداری 

ــد. ــان می رون ــه کرم ــز ب تبری
در حــال حاضــر مــس کرمــان 1۵ امتیــازی و در 
رده پنجــم و نســاجی 16 امتیــازی و در رده ســوم 
ــر دو  ــت. ه ــه اس ــرار گرفت ــدی ق ــدول رده بن ج
تیــم شــانس صعــود بــه صــدر جــدول رده بنــدی 

را دارنــد.

هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال ایران

دوئل ۶ امتیازی باالنشینان

ســرمربی آلمانــی تیــم فوتبــال اســتقالل کــه بــا یــک تســاوی 
کارش را در لیــگ برتــر آغــاز کــرده، چنــد آبی پــوش را در لیســت 
ســیاه خــود قــرار داده و قصــد دارد نیم فصــل خانه تکانــی کنــد. 
ــتقالل  ــده اس ــن جداش ــوان اولی ــاید بت ــاری را ش ــی جب مجتب
دانســت.  هافبــک باتجربــه ای کــه نظــرات متفاوتــی درخصــوص 
ــن  ــور او در ای ــت و حض ــود داش ــتقالل وج ــه اس ــتش ب بازگش
تیــم موافقــان و مخالفانــی داشــت. جبــاری بــه همــراه رحمتــی 
ــان در  ــای حضــور منصوری ــن روزه ــه در آخری ــد ک ــی بودن نفرات
اســتقالل توســط هیئت مدیــره از حضــور در تمریــن منــع 
ــه دارد. شــواهد  ــون ادام ــن تاکن ــاری از تمری شــدند. دوری جب
نشــان می دهــد کــه رغبتــی بــرای بازگشــت جبــاری بــه جمــع 
ــال  ــی فوتب ــن قدیم ــن بازیک ــوان ای آبی پوشــان نیســت و می ت
ــدا  ــم ج ــن تی ــه از ای ــت ک ــی دانس ــن آبی پوش ــور را اولی کش

می شــود. 

یعقــوب کریمــی از جملــه بازیکنانــی بــود کــه تمدیــد قــراردادش 
ــل و  ــیل نق ــنه آش ــل پاش ــن فص ــدای ای ــان در ابت ــا آبی پوش ب
انتقاالتــی ایــن باشــگاه محســوب شــد. در فضایــی که هــواداران 
اســتقالل بابــت نقــل و انتقــاالت ایــن باشــگاه سرمســت بودنــد، 

تمدیــد قــرارداد بــا ایــن بازیکــن مــورد انتقــاد قــرار گرفــت. 
حســن بیت ســعید، یکــی از بهتریــن بازیکنــان دو، ســه فصــل 
اخیــر در لیــگ برتــر کــه در ابتــدای ایــن فصــل بــا پیشــنهادهای 
فراوانــی روبــه رو بــود، ســرانجام اســتقالل را بــرای ادامــه 
فوتبالــش برگزیــد و یکــی از اولیــن نفراتــی بــود کــه بــا ایــن تیم 
بــه توافــق رســید و از اولیــن خریدهــای ایــن فصــل اســتقالل 
محســوب می شــود. بیت ســعید در بیشــتر بازی هــای ایــن 
 فصــل آبی پوشــان حضــور داشــته، امــا نه تنهــا در زدن گل 
ــم  ــرد او ه ــی عملک ــته، حت ــی نداش ــاس گل توفیق ــال پ و ارس

ــوده اســت. ــاع نب ــل دف ــد و شــاید قاب ــه بای آن طــور ک

ــدو گفــت: کیمیــا علیــزاده  ــوان فدراســیون تکوان نایب رئیــس بان
تــا بازی هــای آســیایی 2018 جاکارتــا نمی توانــد در میادیــن 

مختلــف شــرکت کنــد. 
ــح  ــزاده توضی ــا علی ــی کیمی ــرایط فعل ــاره ش ــروی درب ــرا س زه
ــرده  ــی ک ــود را جراح ــپ خ ــای چ ــش پ ــت پی ــد وق داد: او چن
بــود و االن هــم بــه دلیــل مصدومیتــی کــه داشــت، پــای راســت 
ــزاده دوران نقاهــت  ــرد. در حــال حاضــر علی خــود را جراحــی ک
پــس از مصدومیــت را پشــت ســر می گــذارد و امیــدوارم 
هرچــه زودتــر بــه آمادگــی و ســالمتی کامــل برســد؛ امــا طبــق 
ــیایی  ــای آس ــا بازی ه ــزاده ت ــم، علی ــه داری ــی ک برنامه ریزی های
2018 در هیــچ تورنمنتــی شــرکت نمی کنــد و ان شــاءهللا در 

ــذارد.  ــابقات می گ ــه مس ــا ب ــا پ جاکارت
او همچنیــن دربــاره رقابت هــای قهرمانــی کشــور تکوانــدوی 
بانــوان گفــت: ســرمربی تیــم ملــی بانــوان خانــم کمرانــی 

ایــن رقابت هــا حضــور دارد و عملکــرد  در محــل برگــزاری 
ــوری  ــابقات کش ــا مس ــد. قطع ــی می کن ــدوکاران را بررس تکوان
یکــی از معیارهــای دعــوت تکوانــدوکاران بــه اردوهــای تیــم ملــی 
اســت و بــا توجــه ویــژه ای ایــن رقابت هــا را پیگیــری می کنیــم. 
ــه داد:  ــور ادام ــی کش ــای قهرمان ــاره  رقابت ه ــن درب وی همچنی
ــای  ــن تیم ه ــا بی ــه مدال ه ــتیم ک ــاهد هس ــر ش ــال حاض در ح
ــن مســئله نشــان  ــج اســتان تقســیم می شــود؛ ای ــا پن ــار ت چه
می دهــد کــه اســتان های کشــور بــر روی تکوانــدوی بانــوان 

ســرمایه گذاری خوبــی کرده انــد. 
ــده   ــای آین ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ــدو ب ــوان تکوان ــس بان نایب رئی
ــی کشــور  ــای قهرمان ــام رقابت ه ــس از اتم ــت: پ ــی گف ــم مل تی
ــل  ــای داخ ــس از بازی ه ــه پ ــی ک ــداد بین الملل ــتین روی نخس
ســالن داریــم، گرنداســلم اســت؛ ســعی می کنیــم تیــم خوبــی را 

ــم. ــزم کنی ــا اع ــن رقابت ه ــه ای ب

کوتاه اخبار 

حذف یوزپلنگ ایرانی در آخرین 
دور جام جهانی سنگنوردی

رضــا علیپــور در مرحلــه یک هشــتم جــام جهانــی ژیامــن 
ــا از دور رقابت هــا حــذف  ــه دلیــل ُســر خــوردن پ چیــن ب
شــد. رضــا علیپــور ملقــب بــه یوزپلنــگ ایرانــی در مرحلــه 
ــا  ــت ب ــن در رقاب ــن چی ــی ژیام ــام جهان ــتم ج یک هش
ــت  ــا شکس ــرخوردن پ ــل س ــه دلی ــی ب ــکار اوکراین ورزش
ــم  ــت. او در رده یازده ــار رف ــابقات کن ــورد و از دور مس خ
ــه و ۵8  ــج ثانی ــان پن ــی زم ــه مقدمات ایســتاد. او در مرحل
صــدم ثانیــه را ثبــت کــرده بــود. در ایــن رقابت هــا احســان 
ــا رکــورد 6.61 در رده بیســت و چهــارم و مرتضــی  اســرار ب

ــد.  ــرار گرفتن ــدی در رده ســی و ســوم ق محم
در مــاده ســرعت ســی و ســه ســنگنورد حضــور داشــتند. 
ــنگنوردی  ــابقات س ــه مس ــن مرحل ــا آخری ــن رقابت ه ای
ــال  ــن در ح ــی چی ــه میزبان ــه ب ــت ک ــرعت اس ــاده س م
برگــزاری اســت. رضــا علیپــور، احســان اســرار و مرتضــی 
ــد. ــا بودن ــن رقابت ه ــران در ای ــده ای محمــدی، ســه نماین

 استفاده از تماشاگرها 
به عنوان امدادگر

مســابقات انتخابــی فوتســال جــام  ملت هــای آســیا 
ــد.  ــاز ش ــز آغ ــران در تبری ــی ای ــه میزبان ــنبه ب از روز یکش
از  نپــال  ازبکســتان و  در نخســتین دیــدار، تیم هــای 
ســاعت 14 بــه مصــاف هــم رفتنــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــازی وجــود داشــت، برخــی  ناهماهنگی هایــی در اولیــن ب
ــه  ــدار افتتاحی ــد. دی ــود آم ــه وج ــز ب ــب نی حواشــی عجی
مســابقات بــا ۵ دقیقــه تأخیــر آغــاز شــد؛ چــرا کــه تعــداد 
ــا مســئوالن برگــزاری  ــود، ام ــر می ب ــد 8 نف امدادگرهــا بای
ــرده  ــاب ک ــن کار انتخ ــرای ای ــر را ب ــا 4 نف ــابقات تنه مس
ــداد  ــودن تع ــم ب ــد از اینکــه ناظــران AFC از ک ــد. بع بودن
امدادگرهــا ایــراد گرفتنــد، مســئوالن ایرانــی، 4 نفــر از بیــن 
تماشــاگران را پاییــن آورده و بــا پوشــاندن کاور بــه تنشــان، 

ــد!  ــر از آن هــا اســتفاده کردن ــوان امدادگ ــه عن ب
ــداری  ــابقات خری ــن مس ــرای ای ــگر LED ب ــک نمایش ی
ــد.  ــتفاده ای از آن نش ــه اس ــازی افتتاحی ــا در ب ــده، ام ش
یکــی از دو اســکوربرد ورزشــگاه نیــز خــراب بــود و دیگــری 
نیــز نتیجــه را اشــتباه نشــان مــی داد. همچنیــن از دیــرک 
دروازه هندبــال بــرای ایــن مســابقات اســتفاده شــده 
اســت. اســتفاده از گونــی بــرای نگهداشــتن دیرک هــا کــه 
ــه  ــرار گرفت ــاد ق ــورد انتق ــز م ــران و روســیه نی ــازی ای در ب
بــود، در مســابقات تبریــز نیــز تکــرار شــده اســت. ایــن کار 
باعــث شــده تیــر افقــی باالیــی دروازه از خــط دروازه، 

ــرد. ــرار گی ــر ق عقب ت

دوری کیمیا علیزاده از تکواندو تا بازی های آسیایی 2018قلم قرمز شفر روی چند بازیکن آبی



پیشهناد فیلم

مفتآباد

کارگردان: پژمان تیمورتاش
نویسنده: پژمان تیمورتاش

امیــن  ارجمنــد،  بــرزو  افشــاریان،  ســجاد  بازیگــران: 
اســفندیار، دنیــا مدنــی، احســان بیات فــر، محمدرضــا 
ــری،  ــی می ــری، عل ــدا می ــوی، ن ــزه عل ــیدپی، فائ جمش

امیرحســین مجیــدی
خالصهداستانفیلم

داســتان در یــک خانــه  مجــردی شــلوغ می گــذرد کــه پنــج 
ــد.  ــا شــرایط ســخت زندگــی کنن ــد در آن ب جــوان مجبورن
یکــی از آن هــا معتــاد اســت و در حــال تــرک اعتیــاد؛ یکــی 
ــگاه درس  ــات دانش ــرای امتحان ــد ب ــی بای ــت؛ یک الل اس
بخوانــد کــه دوبــاره مشــروط نشــود؛ یکــی خانــه  پــدری را 
ــای  ــا پ ــاال ب ــت داده و ح ــکار از دس ــا پیمان ــد ب در زد و بن
ــی رســول کــه  شکســته خانه نشــین شــده و دیگــری یعن
درواقــع صاحــب اصلــی خانــه  اســت، یــک بی خیــال 
تمام عیــار اســت کــه بــرای کار بــه تهــران مهاجــرت کــرده. 
ــه تهــران وضعیــت  خبــر آمــدن ناگهانــی همســر رســول ب

ــد... . ــارج می کن ــادی خ ــت ع ــه را از حال خان
ــده؛  ــق ش ــات تلفی ــا ادبی ــکل ب ــن ش ــه بهتری ــاد ب ُمفت آب
ــا فیلمنامــه متفــاوت اســت،  اگرچــه نــوع روایــِت رمــان ب
ــه مخصــوص  ــده می شــود ک ــی دی ــاد عمق ــا در ُمفت آب ام
آنکــه  بــی  ادبیــات  از  اســتفاده  اســت.  رمان نویســی 
ــِز  ــا ُپ ــد ی ــزاری کن ــتفاده اب ــد از آن اس ــاز بخواه فیلمس
روشــنفکری بدهــد، باعــث شــده تــا ُمفت آبــاد یــک 
اثــر امیدوارکننــده در مســیر ادبیــات و ســینما باشــد؛ 
ــه ســابقه  فیلمســاز نگاهــی  ــی ب ــر وقت ــا از ســوی دیگ ام
می اندازیــم، درک خواهیــم کــرد کــه ســاخت فیلــم کوتــاه 
یــا مســتند بــه فیلمســاز کمــک کــرده تــا فیلمــی موفــق 
و جــذاب بــرای تماشــاگر عــام و خــاص بســازد؛ زیــرا کــه 
ایــن فیلــم بــا یــک فیلمنامــه منســجم بــا میزانســن های 
اســتاندارد منطبــق شــده و از جهتــی دیگــر تیمورتــاش در 
ــای  ــا افه ه ــرم ی ــیر ف ــدش اس ــم بلن ــن فیل ــاخت اولی س
ســینمایی نشــده کــه ایــن نشــانه ای از پختگــی فیلمســاز 

محســوب می شــود.
ــردش  ــی های منحصربه ف ــس از گفت وگونویس ــاد پ  ُمفت آب
ــاریان  ــجاد افش ــور س ــتی دارد؛ حض ــر درس ــاب بازیگ انتخ
در کنــار بــرزو ارجمنــد و ســایر بازیگــران از مهم تریــن 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــم ب ــن فیل ــای ای ویژگی ه

حرف و نقل

مهــدی عطریــان، از اســتادان پیشکســوت خوشنویســی 
اصفهــان، می گویــد: بــه عقیده  مــن اصفهان پایتخــت واقعی 
ــزرگان  ــون ب ــت؛ چ ــه  دوره هاس ــور در هم ــی کش خوشنویس
ــد. در  ــد و بالیده ان ــد کرده ان ــهر رش ــن ش ــی در ای خوشنویس
زمــان قاجاریــه مــا میــرزا غالمرضــا اصفهانــی را داشــته ایم و 
بعــد زین العابدیــن اشــرف الکتــاب را؛ ســردر مســجد امــام 
هــم توســط علیرضا عباســی نوشــته شــده و همــه  ایــن افراد 

از خوشنویســان بــزرگ تاریــخ کشــور هســتند.
غــزل شــاکری، بازیگــر ســینما کــه پیــش از ایــن در 
اثــری از محمــد رحمانیــان تجربــه ایفــای نقــش بــر صحنه 
تئاتــر را داشــته، قــرار اســت در جدیدتریــن تجربــه خــود در 
نمایــش »آکواریــوم« بــه کارگردانــی ســیامک احصایــی بــه 

ایفــای نقــش بپــردازد.
ــق«  ــی »عقی ــریال تلویزیون ــش س ــا پخ ــان ب همزم
قطعــه موســیقایی تیتــراژ ایــن مجموعــه بــا صــدای 
علیرضــا قربانــی منتشــر شــد. قطعــه موســیقایی تیتــراژ 
ســریال تلویزیونــی »عقیــق« بــا شــعر مســعود کالنتــری، 
آهنگســازی و خوانندگــی علیرضــا قربانــی و تنظیــم کارن 

ــد. ــر ش ــر منتش همایون ف
ــدی  ــوش عاب انیمیشــن »پیشــخدمت« ســاخته فرن
نامــزد بهتریــن انیمیشــن جشــنواره جهانی فیلم ترســناک 

جنایــی »آناتومــی« در یونــان شــد.
ــه  ــه داســتان های راه یافت ــا و مجموع فهرســت رمان ه
بــه مرحلــه دوم نخســتین دوره جایــزه احمد محمــود اعالم 

. شد
احمدرضــا درویــش در برنامــه »چهــل چــراغ« دربــاره 
ــر از  ــم »رســتاخیز« گفــت: مشــکل »رســتاخیز« فرات فیل

گمانه زنی هــای رســانه ای اســت.
بردیــا کیــارس بــه  عنــوان رهبــر ارکســتر بــه موزیــکال 
ــراه  ــاه هم ــر آبان م ــا اواخ ــت ت ــت« پیوس ــور توئیس »الی
ــور  ــش »الی ــروه، نمای ــدگان گ ــروه خوانن ــتر و گ ــا ارکس ب

ــد. ــی کن ــت« را همراه توئیس
ــر خــود  ــا اث نوریوکــی هاراگوچــی پــس از ۴۰ ســال ب
»مــاده و فکــر« )حــوض روغــن( در مــوزه هنرهــای معاصر 

ــد. ــدار می کن ــران دی ته
منیرالدیــن بیروتــی، داســتان نویس، می گوید: ژانرنویســی 
ــات مــد می شــود، مــد  ــد چیزهــای دیگــری کــه در ادبی مانن
شــده و از درون نجوشــیده اســت. نویســنده ای کــه می گویــد در 
ژانــر خاصــی می نویســد یــا بایــد نابغــه باشــد یــا مقلــد؛ از نظر 
مــن نــگاه ســومی وجــود نــدارد؛ زیــرا زمانی که شــما مولــد ژانر 
نباشــید و بگوییــد می خواهــم رمانتیــک بنویســم، قطعــا بایــد 
اصولــی را کــه پیشــینیان تعییــن کرده انــد، بخوانیــد و از آن هــا 

اســتفاده کنید.
ــارراه اســتانبول«  ــم ســینمایی »چه ــرداری فیل فیلمب
بــه تهیه کنندگــی و کارگردانــی مصطفــی کیایــی بــه نیمــه 

رســید.
آکادمــی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار در نشســت 
اضطــراری خــود تصمیــم به اخــراج »هــاروی واینســتاین« 

از ایــن نهــاد ســینمایی گرفت.
»آی وی وی«، هنرمنــد مطــرح چینــی کــه در حــال 
ســاخت مســتندی دربــاره پناهندگان اســت، از قانون شــکنی 
بــا حقــوق بشــر ســخن   آمریــکا در زمــان مواجهــه 

گفت.

کوتاه اخبار 
نقدفیلم»ساالرمگسها«

درخانهحکمتاصفهان
ــوی  ــا« از س ــاالر مگس ه ــم »س ــد فیل ــت نق نشس

ــود.  ــزار می ش ــان برگ ــت اصفه ــه حکم خان
برگــزاری  ادامــه  در  اصفهــان  حکمــت  خانــه 
سلسله جلســاتی بــا محوریــت آمــوزش فلســفه 
برگــزاری  بــه  نســبت  حوزه هــای گوناگــون،  در 
ــوان  ــا عن ــم و ب ــد فیل ــت نق ــا محوری ــاتی ب جلس
»فیلمســفه« اقــدام کــرده اســت. در ایــن جلســات 
یــک فیلــم بــه نمایــش درمی آیــد و ســپس مــورد 
نقــد و بررســی قــرار می گیــرد. نخســتین جلســه از 
ــاالر  ــم »س ــش فیل ــه نمای ــات ب ــن سلسله جلس ای
ــم  ــن فیل ــت. ای ــه اس ــاص یافت ــا« اختص مگس ه
از رمــان معروفــی بــا همیــن نــام نوشــته »ویلیــام 

ــت.  ــده اس ــاس ش ــگ« اقتب گلدین
نشســت نقــد و بررســی فیلــم »ســاالر مگس هــا« 
ــای  ــی، از اعض ــین توکل ــر غالمحس ــور دکت ــا حض ب
هیئــت علمــی گــروه فلســفه دانشــگاه اصفهــان، روز 
ــت  ــه حکم ــاعت ۱۶ در خان ــان س ــم آب ــنبه یک دوش

ــود. ــزار می ش برگ

آخرینخبرازبیستوسومین
نمایشگاهمطبوعات

بیســت و ســومین نمایشــگاه مطبوعــات تهــران بــا 
ــان مــاه  ــا ۱۲ آب حضــور بیــش از ۶۰۰ رســانه، از ۵ ت
ســال جــاری در مصــالی امــام خمینــی)ره( تهــران 

ــود. ــزار می ش برگ
 اگــر مــاه بهمــن بــرای اهالــی ســینما ماهــی 
پررونــق و پرحادثــه اســت و کتاب بازهــا برپایــی 
ــر  ــت ه ــاب در اردیبهش ــی کت ــگاه بین الملل نمایش
مطبوعــات  اهالــی  می کشــند،  انتظــار  را  ســال 
ــن  ــان چنی ــاه آب ــال در م ــر س ــم ه ــانه ها ه و رس

را تجربــه می کننــد؛  پررویــدادی  روزهــای 
ــام  ــالی ام ــد مص ــقف بلن ــر س ــه در زی ــی ک روزهای
ــد  ــی مطبوعــات گــرد هــم می آین ــی)ره( اهال خمین
ــار هــم  ــا خط مشــی های مختلــف فکــری در کن و ب

ــد. ــل می پردازن ــه تعام ب
برگــزاری نمایشــگاه مطبوعــات از جملــه رویدادهای 

مهــم و جالــب توجــه فرهنگــی در کشــور ماســت.
ــان ایــن نمایشــگاه  اگرچــه شــاید در ظاهــر مخاطب
ــه دســتی  ــند ک ــانی باش ــانه و کس ــی رس ــا اهال تنه
بــر قلــم در مطبوعــات دارنــد، امــا آمــار بــاالی 
ــان  ــال نش ــر س ــگاه در ه ــدگان از نمایش بازدیدکنن
می دهــد کــه بســیاری از مــردم هــم عالقه منــد 
هســتند از نزدیــک بــا قلــم به دســتان سرزمینشــان 
ــت رســانه ها  ــد و چــون فعالی آشــنا شــوند و از چن

ــد.  ــر در بیاورن س
برخــط  رســانه   ۱۱۵ از  بیــش  اســت  گفتنــی 
رســانه   ۷۰ و  خبــری(  پایــگاه  و  )خبرگــزاری 
ــتانی( در  ــه ای و اس ــی، منطق ــری )محل غیرسراس
ــدان  ــان عالقمن ــات امســال میزب نمایشــگاه مطبوع

مطبوعــات خواهنــد بــود.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــر  ــت مدی ــراوان در نهای ــای ف ــس از گمانه زنی ه پ
ــه »دور همــی«  ــه برنام ــر داد ک شــبکه نســیم خب
ــن  ــه ای ــر ب ــار دیگ ــری ب ــران مدی ــرای مه ــا اج ب
ــر  ــن اظهارنظ ــه ای ــت. البت ــد گش ــبکه بازخواه ش
ــا واکنشــی  ــوز ب ــگارش ایــن گــزارش هن ــگام ن هن
ــت؛  ــده اس ــه رو نش ــری روب ــران مدی ــوی مه از س
امــا بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه ابــراز عالقــه خــود 
مهــران مدیــری در آخریــن قســمت برنامــه »دور 
ــه  ــری ب ــه نظــر می رســد بازگشــت مدی همــی« ب

ــن برنامــه قطعــی باشــد.  ای
ــری در آخریــن قســمت »دور همــی« وقتــی  مدی
بــا درخواســت تماشــاگران برنامــه بــرای بازگشــت 
بــه دنیــای ســریال مواجــه شــد، عنــوان کــرد کــه 
ــمتی را  ــریال های 9۰ قس ــاخت س ــوان س ــر ت دیگ

ــی«  ــر »دور هم ــی نظی ــر برنامه های ــا اگ ــدارد؛ ام ن
ــه اجــرا  ــرای مــردم ب ــاز هــم ب ســاخته شــود، او ب
خواهــد پرداخــت. در گــزارش امــروز بــه بهانــه ایــن 
خبــر بــه راز موفقیــت برنامــه »دور همــی« خواهیم 

پرداخــت.
مهرانمدیری

ــد  ــی می توان ــه تنهای ــری ب ــران مدی ــام مه ــا ن قطع
ــن  ــد. او در ای ــه باش ــک برنام ــت ی ــل موفقی عام
و ســریال های  موفــق  برنامــه  آنقــدر  ســال ها 
خاطره انگیــز ســاخته کــه بــدون تردیــد نامــی 

ــود.  ــد ب ــران خواه ــون ای ــدگار در تلویزی مان
در ســال هایی کــه تلویزیــون بــه دالیــل نامعلــوم از 
ــان  ــاز مــی زد، مخاطب ــا مدیــری ســر ب همــکاری ب
رســانه ملــی بــا ریزشــی کامــال محســوس مواجــه 
شــدند. از آن ســو بــا قــدم گذاشــتن مهــران 
مدیــری بــه دنیــای شــبکه نمایــش خانگــی 

ناگهــان حجــم زیــادی از مخاطبــان تلویزیــون بــه 
ــد و  ــوچ کردن ــی ک ــش خانگ ــبکه نمای ــمت ش س
هــر هفتــه بــه انتظــار کارهــای مدیــری نشســتند. 
ــان  ــیاری از کارگردان ــد بس ــث ش ــاق باع ــن اتف ای
ــش  ــری را در پی ــز راه مدی ــرح نی ــران مط و بازیگ
ــد و راهــی شــبکه نمایــش خانگــی شــوند.  بگیرن
ــا  ــری ب ــی مدی ــش خانگ ــبکه نمای ــد در ش هرچن
ــت کم  ــا دس ــد، ام ــه ش ــیاری مواج ــکالت بس مش
ایــن مزیــت را داشــت تــا بعضــی از مدیــران رســانه 
ملــی بــه ایــن نتیجــه برســند کــه مدیــری تــا چــه 
ــی  ــانه مل ــود او در رس ــت و نب ــوب اس ــدازه محب ان
تنهــا یــک بازنــده دارد و آن هــم تلویزیــون اســت. 
بی شــک برنامــه »دور همــی« مدیــون حضــور 
مدیــری اســت و او در بســیاری از قســمت ها، 
ــه  ــید و آن را ب ــه را کش ــن برنام ــور ای ــه ج یک تن

ــاند. ــی رس ــگاه فعل جای
شبکهنسیم

ظهــور شــبکه نســیم، یکــی از بهتریــن گام هــای 
صداوســیما در ۱۰ ســال اخیــر بــوده اســت. هم اکنون 
رســانه ملــی صدهــا شــبکه گوناگــون دارد، امــا بــدون 
شــک شــبکه نســیم بــا برنامه هایــی همچــون 
»خندوانــه« و »دور همــی« و چندیــن برنامــه موفــق 
دیگــر در همیــن مــدت کوتــاه پربیننده تریــن شــبکه 
تلویزیونــی بــوده اســت و تنهــا شــبکه 3 و ورزش آن 
هــم بــه دلیــل پخــش مســابقات فوتبــال بــا نســیم 
قابــل رقابــت هســتند و بقیــه شــبکه ها بــا اختالفــی 

فاحــش در رده هــای بعــدی جــای دارنــد.
ــی  ــا آگاه ــاوت ب ــردی متف ــا رویک ــیم ب ــبکه نس  ش
نســبت بــه خواســت بیشــتر بیننــدگان پــا بــه عرصــه 
رقابــت گذاشــت و همیــن عامــل هــم یکــی از 
رازهــای موفقیــت ایــن شــبکه بــوده و جــای تعجــب 
دارد کــه چــرا دیگــر شــبکه ها راه ایــن شــبکه موفــق 

را در پیــش نمی گیرنــد.

سروشجمشیدی
از  یکــی  شــک  بــدون  جمشــیدی  ســروش 
ــوده  ــر ب ــال اخی ــک س ــون در ی ــای تلویزی پدیده ه
اســت. بازیگــری موفــق در دنیــای تئاتــر و ناشــناخته 
در دنیــای تلویزیــون کــه خیلــی زود بــا هوشــمندی 
ــری  ــده ای در بازیگ ــه پدی ــل ب ــری تبدی ــران مدی مه

ــد. ــران ش ای

ــق   شــخصیت »قیمــت« کــه جمشــیدی او را خل
ــد بســیاری  ــی زود توانســت مانن ــود، خیل ــرده ب ک
اخیــر  ســال های  در  مدیــری  کاراکترهــای  از 
ــن  ــد. ای ــردم برس ــزد م ــراوان ن ــت ف ــه محبوبی ب
ــم  ــدی جمشــیدی ه ــون توانمن ــه مدی ــاق البت اتف
ــه بیشــتر  ــی ک ــرا او نشــان داد در زمان هســت؛ زی
ورطــه  بــه  کشــور  سرشــناس  کمدین هــای 
بی مزگــی افتاده انــد تــا چــه انــدازه می توانــد 
ــد. ــق کن ــان خل ــرای مخاطب ــات خاصــی را ب لحظ

سیامکانصاری
ســیامک انصــاری، یــار وفــادار مهــران مدیــری در 
تمامــی ایــن ســال ها، بــاز هــم بــا همــان حــال و 
ــته  ــر از گذش ــد کم رنگ ت ــگی هرچن ــوای همیش ه
نقــش مهمــی در موفقیــت »دور همــی« داشــت و 
بــاز هــم تمامــی اتفاقــات تلــخ را بــا همــان لبخنــد 
همیشــگی تحمــل کــرد. شــاید کمتــر بازیگــری در 
کشــور وجــود داشــته باشــد کــه بــه ایــن انــدازه بــه 
کارگــردان خــود اعتماد داشــته باشــد؛ اما ســیامک 
انصــاری بــا وجــود همه اســتعدادی کــه از او ســراغ 
داریــم، همچنــان یــار مــورد اعتمــاد و البتــه وفــادار 
مدیــری اســت و بی هیــچ چشمداشــتی همچنــان 
هــر نقشــی را کــه مدیــری می خواهــد ایفــا می کنــد 
ــیامک  ــدارد. س ــی ن ــم هراس ــرار ه ــگ تک و از ان
انصــاری هرچنــد درخشــش همیشــگی را در »دور 
همــی« نداشــت، امــا بــدون شــک حضــور او یکــی 

از عوامــل موفقیــت ایــن برنامــه بــوده اســت.

فیلمبــرداری فیلــم »اولیــن تولــد« بــه کارگردانــی علــی 
عطشــانی بــا ضبــط ســکانس های مربــوط بــه فــرودگاه، 
بــا بــازی دنیــز ریچــارد، جــی عبــدو و نینــا نائبــی و تــام 
برنگــر در شــهر لــس آنجلــس ایالــت کالیفرنیــای کشــور 

آمریــکا بــه پایــان رســید. 
تــام برنگــر در »اولیــن تولــد« بــا گریــم دونالــد ترامــپ 
ــه اســت. ــن رفت ــوی دوربی ــکا جل ــوری آمری رئیس جمه

هالیــوود  بازیگــران  از  شناخته شــده ای  چهره هــای 
ــور  ــر، تیل ــام برنگ ــر، ت ــرت نیپ ــر، راب ــون ول کیلم همچ
کــول، دنیــز ریچــاردز، گریــگ گرانبــرگ، ویلیــام بالدوین، 
ــن  ــز در ای ــدر نی ــان، اســتیو وایل ــدو، کــن دویتی جــی عب

فیلــم ایرانی آمریکایــی ایفــای نقــش کرده انــد. 
ــی  ــدی آمریکایی ایران ــک کم ــه ی ــم ک ــن فیل داســتان ای
اســت، دربــاره دختــری آمریکایــی بــه نــام کیــت اســت 

کــه پــدر او از ســناتورهای جمهوری خــواه مجلــس ســنا و 
از مخالفــان اصلــی ایــران اســت و پســری ایرانــی بــه نام 
بــن کــه پــدر او در ایــران از مخالفــان سرســخت آمریــکا و 
هرگونــه توافقــی بــا آن هاســت. کیــت و بــن چنــد ســالی 
اســت در آمریــکا بــا هــم ازدواج کردنــد و زندگــی آرامــی 

دارنــد تــا اینکــه مقابلــه ۲ پــدر پیــش می آیــد. 
ــترک  ــد مش ــن تولی ــه اولی ــم ک ــن فیل ــرداری ای فیلمب
ــتودیویی  ــه اس ــی ۴۰ جلس ــت، ط ــوود اس ــران و هالی ای
و میدانــی انجــام شــد. علــی عطشــانی، کارگــردان ایــن 
فیلــم ســینمایی، طــی روزهــای گذشــته در واکنــش بــه 
ــازی  ــای مج ــکا در فض ــوری آمری ــخنان رئیس جمه س
ــه آقــای ترامــپ رو دیــدم... ای کاش  نوشــت: »مصاحب
ــون  ــه در خدمتت ــی ک می تونســتی قســمت هایی از فیلم

ــور!« ــای رئیس جمه ــن آق ــاختیم رو ببینی س

ــد اســت  ــری معتق ــن ســبز حــوزه هن ــل مؤسســه بهم مدیرعام
اکــران فیلــم خارجــی طبــق قواعــد و مقــررات قانونــی می توانــد 

یکــی از عوامــل رونــق دادن بــه ســینماها باشــد. 
محمــود کاظمــی دربــاره مســئله اکــران فیلــم خارجــی در 
ــل  ــزه زاده مدیرعام ــد حم ــه محم ــری ک ــوزه هن ــینماهای ح س
ســازمان ســینمایی ســوره حــوزه هنــری بــه آن اشــاره کــرده بــود، 
گفــت: ســخنان آقــای حمزه زاده رئیس ســازمان ســینمایی ســوره 
در نشســت مدیــران امــور ســینمایی حــوزه هنــری کامــال گویــا بود 
ــای  ــی از گزینه ه ــه یک ــت ک ــاره داش ــه اش ــن نکت ــه ای و وی ب
ــی  ــم خارج ــد فیل ــری می توان ــوزه هن ــینماهای ح ــران در س اک
ــر ایــن موضــوع هــم تاکیــد کــرد کــه حمایــت از  ــی ب باشــد؛ ول

ــت اول اســت.  ــا اولوی ــرای م ــی ب ــد مل تولی
مدیرعامــل مؤسســه بهمــن ســبز گفــت: هزینه هــای ســینماداری 
ــینماداران وارد  ــه س ــادی ب ــار زی ــت و فش ــکن اس ــا کمرش واقع

می کنــد. هــر ســال تعــداد فیلم هــای پرمخاطــب محــدود اســت 
و در فصل هایــی از ســال، بــه دالیــل مختلــف مــردم رغبــت 
کمتــری بــرای فیلــم دیــدن در ســینما دارنــد و مــا در بهمــن ســبز 
کوشــیده ایم عــوارض ناشــی از ایــن مشــکالت را در سراســر ایــران 
بــه حداقــل برســانیم؛ امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در ایــن فضــا، 
ــریال های  ــش س ــت. نمای ــاده ای نیس ــالن ها کار س ــت س مدیری
ــت  ــن دس ــی از ای ــا برنامه های ــرت ی ــزاری کنس ــب، برگ پرمخاط
ــد و در  ــگ کن ــادی را کم رن ــکالت اقتص ــی از مش ــد بخش می توان
ــه  ــک گزین ــم خارجــی هــم ی ــن برنامه هــا، نمایــش فیل ــار ای کن
اســت. اگــر مجــاری قانونــی مســئول، مجــوز اکــران تعــدادی از 
ــش  ــا را نمای ــم آن ه ــا ه ــد، م ــادر کنن ــی را ص ــای خارج فیلم ه
ــم  ــران فیل ــم. اک ــدام می کنی ــط اق ــق ضواب ــم داد و طب خواهی
ــرای  ــینماداری را ب ــای س ــی از هزینه ه ــد بخش ــی، می توان خارج

تمــام ســینماداران بخــش دولتــی و خصوصــی جبــران کنــد.

فرهنگ و هنر10

،،
ظهور شــبکه نســیم، یکی از بهترین 
گام های صداوسیما در 10 سال اخیر 
شــبکه  شــک  بــدون  اســت.  بــوده 
همچــون  برنامه هایــی  بــا  نســیم 
در  همــی«  »دور  و  »خندوانــه« 
همیــن مــدت کوتــاه پربیننده تریــن 

شــبکه تلویزیونــی بــوده اســت.

کیمیایوطندالیلموفقیت»دورهمی«رابررسیکرد:

فرمول جادویی»دور همی«

بخشیازوصیتنامه
شهیدعلیآذرفر
بسم هللا الرحمن الرحیم

لبیک یا خمینی )روحی فداک(
اسالم علیک یا ابا عبد ا…

ــود  ــدانیت معب ــه وحـ ــم ب ــهادت می ده ش
ــاء  ــت اوصی ــاء و والی ــوت انبی ــان و نب رحم
ــق اســت هرچــه از او صــادر می شــود و  حـ
قطعــی اســت هرچــه را او بخواهــد؛ بهشــت 
قیامــت  قطعــا  و  اســت  حــق  دوزخ  و 
فرامی رســد و همــه در روز محشــر در محضــر 
ــه  ــه( ب ــل جالل ــق )ج ــرت ح ــت حض عدال
تناســب عملکردمــان بــا مقــام و رتبــه 
از  خــاص حاضــر می شــویم و در آن روز 
ــزای  ــی ج ــدس باری تعال ــام اق ــرف مق ط

اعمالمــان داده خواهــد شــد و رحیمیــت او 
در آن روز فقــط بــر احــوال عابــدان مخلــص 
و صدیقــان و صالحــان اســت؛ آن هایــی کــه 
فقــط بــرای او زیســتند و برای او خواســتند و 
بــرای او بودنــد و بــرای او رفتنــد، آن هایی که 
خــوف و خشــیت الهــی چنــان وجودشــان را 
گرفتــه بــود کــه اگــر نبــود امیــد بــه فضــل و 
ــد. ــی می کردن ــب ته ــر آن قال ــش ه رحمت
ــدا در آن روز  ــذاب خ ــم و ع ــب و خش غض
ــر  ــرای غی ــه ب ــت ک ــانی اس ــوال کس ــر اح ب
او بودنــد و زندگی شــان آلــوده بــه حــق 
مردمــان بــود، بــر کســانی کــه ریــاکار بودنــد 
و مفســد؛ آری، از خشــم و غضــب خــدا در آن 
روز اگــر همــه عالــم را فدیــه بدهیــد، رهایــی 
نخواهیــد جســت؛ پــس آمــاده باشــید 

ــا  ــی الدنی ــا ف ــم الرزقن ــید.   الله ــه بچش ک
زیــارت الحســین)ع( و فــی االخــرة شــفاعة 
ای  شــیعیان!  ای  ولــی  الحســین)ع(: 
ــین)ع(!  ــی حس ــان واقع ــان! ای محب محب
بــه دامــان موالیتــان چنــگ زنیــد کــه 
رزمنــدگان  بــه  اســت.  الهــی  ریســمان 
ــه  ــقان هللا ب ــه عاش ــیج ب ــادالن بس ــه دری ب
ــه  ــه هللا ک ــه مالئک ــان ب ــین زم ــاران حس ی
واقعــا فقــط امــام لیاقــت بوســیدن دســت 
و بازویشــان را دارد بــه ســبقت گیرنــدگان راه 
ــهدای  ــه ش ــهادت، ب ــالص و ش ــق و اخ عش
افتخارآفرینــان اســالم و  تاریــخ و  زنــده 
دیــن بــه عارفــان کــه مقــام عرفانــی آن هــا 
را در شــب های خــون و شــهادت و ایثــار 
داخــل  در  تــار  شــب های  و  عملیات هــا 

ــالص  ــرای اخ ــاخته ب ــش س ــای از پی گوره
ــیدن  ــق و رس ــرت ح ــه حض ــردن ب ــدا ک پی
ــب های  ــه ش ــت و در نیم ــام عبودی ــه مق ب
یــا  و  العفــو  الهــی  نــدای  کــه  مــرده 
ــب را  ــی دل ش ــدی ادرکن ــا مه ــین و ی حس
ــد؛  ــازه در آن می دم ــد ت ــکافد و کالب می ش
ــدن ســالم  ــی کــه بعضی هــا ب بدیــن عزیزان
ــد  ــا ندارن ــا پ ــد ی ــت ندارن ــا دس ــد ی ندارن
ــدر  ــان آنق ــد در بدن هایش ــم ندارن ــا چش ی
آثــار ترکش هــا و گلوله هاســت و گاهــی 
ــا  ــن ترکش ه ــتند ای ــون نتوانس ــات چ اوق
ــد  ــزان در بیاورن ــن عزی ــن ای ــدن نازنی را از ب
یــا خودشــان نماندنــد و از بیمارســتان فــرار 

ــد. ــا آمدن ــه جبهه ه ــاره ب ــد و دوب کردن
بــدن یــا قســمتی از آن چــرک کــرده و مانــع 

ــا  ــن درده ــه ای ــا می شــود ک ســالمتی آن ه
بســیار اجــری دارد. بــه خــدا قســم لیاقــت 
بوســه زدن بــر ایــن زخم هــا، بــر ایــن 
ــان  ــازوی ایــن جوان ــر دســت و ب بدن هــا، ب

ــدارد.  عاشــق را کســی ن
خدایــا الاقــل فرجــی حاصــل کــن کــه 
ــا  ــل م ــد و الاق ــده بمانن ــهیدان زن ــن ش ای
باشــیم.  پیــام آوران  ایــن  از  پیام گیرنــده 
فقــط و فقــط التمــاس دعــای فــراوان 
ــیران و  ــب و ش ــان ش ــن عارف ــی ای از همگ
پاســداران اســالم، هــم بــرای امــام امــت و 
ــت  ــالمتی و هدای ــروزی و س ــرای پی ــم ب ه
دارم.  را  مســلمین  و  اســالم  رزمنــدگان 
ان شــاءهللا همیشــه ســالم باشــید و بــه 

ــد. ــت کنی ــالم خدم اس

تئاتر

پیگیریدغدغهایمادرانه
نمایــش »کمپراچیکــو«، دومیــن اثــر پرنیــا قناتــی، هــر شــب ســاعت ۲۱ 

در تماشــاخانه بــاران روی صحنــه مــی رود.
 پرنیــا قنانــی، کارگــردان »کمپراچیکــو«، دربــاره مضمــون ایــن اثــر 
نمایشــی کــه از ۱۱ مهرمــاه در تماشــاخانه بــاران روی صحنــه رفتــه، 
گفــت: ایــن نمایــش دربــاره تجــارت کــودکان و سوءاســتفاده هایی اســت 
کــه آن هــا تجربــه می کننــد. درواقــع علی محمــد رحیمــی، نویســنده 
ــالدی در  ــه در ۱۷۰۰ می ــه ای ک ــاس واقع ــر اس ــر را ب ــن اث ــنامه، ای نمایش
ــه  ــت ب ــرادی دس ــی آن اف ــه ط ــزی رخ داده ک ــای مرک ــپانیا و اروپ اس
دزدیــدن و تجــارت کــودکان می زدنــد و بــا تغییــر شــکل ذهنــی و ظاهــری 

ــت.  ــته اس ــتند، نوش ــروش می گذاش ــه ف ــا را ب آن ه
ــی  ــرد: وقت ــان ک ــرا بی ــرای اج ــوژه ب ــن س ــاب ای ــل انتخ ــاره دالی وی درب
ــوان یــک زن چنیــن ســوژه ای را انتخــاب می کنیــد، حتمــا دالیــل  ــه عن ب
ــده  ــودک دزدی ــدادی ک ــر تع ــن اث ــرار دارد. در ای ــت آن ق ــه ای پش مادران
ــه فــروش می رســند؛ وقتــی  می شــوند و بعــد از تغییــر شــکل ظاهــری ب
مــن بــه ایــن اتفــاق کــه در دنیــای مــدرن هــم بــه اشــکال گوناگــون رخ 
می دهــد، فکــر می کنــم، مطمئنــا ایــن تــرس در وجــودم شــکل می گیــرد 
کــه اگــر فرزنــد مــن جــای آن کــودکان بــود، چــه بالیــی ســرش می آمــد. 
مــادر بــودن باعــث بــه وجــود آمــدن ترس هــای بیشــتری در وجــود زنــان 

می شــود کــه شــاید مــردان کمتــر تجربــه اش کننــد. 
در نمایــش »کمپراچیکــو« کــه دومیــن اثــر پرنیــا قناتــی در مقــام کارگردان 
ــالد  ــدی، می ــر صم ــی، نیلوف ــه رضای ــان، فرزان ــا ایمانی ــت، محمدرض اس
فــرج زاده، ماهــگل کرامتــی، نوش آفریــن کیهــان، علــی هیهاونــد، هامــون 

ــد. ــش می کنن ــای نق ــی ایف هوشــیار و علیرضــا یزدان
ــاه هــر شــب ســاعت ۲۱ در تماشــاخانه  ــا 3۰ مهرم ــر نمایشــی ت ــن اث  ای

ــی رود. ــه م ــاران روی صحن ب

سینما

»بیعشق«،بهترینفیلمفستیواللندنشد
ــده  ــاخته ش ــد س ــه در هن ــی ک ــی ایران ــردان نام ــم کارگ ــتین فیل نخس
ــم لنــدن شکســت  ــم منتخــب روســیه را در فســتیوال فیل نتوانســت فیل

ــد.  بده
فیلــم »بی عشــق« ســاخته آنــدری زویاگینتســف برنــده جایــزه بهتریــن 
ــردان  ــن کارگ ــب ای ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــدن ش ــم لن ــتیوال فیل ــم فس فیل
ــار توانســت ایــن افتخــار را از آن خــود کنــد. ایــن  روس بــرای دومیــن ب
ــان هیاهــوی طــالق  ــاره پســری کوچــک اســت کــه در می ــم کــه درب فیل
ــم  ــش فیل ــیه در بخ ــمی روس ــود، ورودی رس ــد می ش ــش ناپدی والدین

ــت.  ــم هس ــال ه ــکار امس ــز اس ــان جوای خارجی زب
هیئــت داوران فســتیوال فیلــم لنــدن بــه هدایــت آندرئــا آرنولــد کارگــردان، 
ــتیاقی  ــا اش ــه ب ــره ک ــا و تی ــاعرانه، زیب ــیار ش ــی بس ــر را »فیلم ــن اث ای
بی باکانــه تعریــف شــده« خوانــد و گفــت بــا وجــود اینکــه ایــن داســتان 
ــن  ــراژدی آن طنی ــردد، ت ــیه می گ ــواده در روس ــک خان ــور ی ــول مح ح

ــی دارد.  جهان
»بی عشــق« در فســتیوال فیلــم کــن هــم بــه نمایــش درآمــد و ســومین 
فیلــم زویاگینتســف خواهــد بــود کــه پــس از »بازگشــت« و »لویاتــان« 
ــود.  ــتاده می ش ــکار فرس ــه اس ــیه ب ــمی روس ــده رس ــوان نماین ــه عن ب
»لویاتــان« کــه فیلمــی بــه شــدت خوش نقــد بــود، در ســال ۲۰۱۴ 
ــود.  ــده ب ــدن ش ــتیوال لن ــم فس ــن فیل ــزه بهتری ــب جای ــه کس ــق ب موف
ــت  ــه »پش ــود از جمل ــر خ ــب دیگ ــت ۱۰ رقی ــف توانس ــم زویاگینتس فیل
ابرهــا« ســاخته مجیــد مجیــدی را شکســت بدهــد کــه در فســتیوال لنــدن 
ــه  ــه ای گفت ــدی در مصاحب ــت. مجی ــود را داش ــی خ ــش جهان پیش نمای
ــران بســازد  ــود کــه می خواســت فیلمــی خــارج از ای ــد ســالی ب ــود چن ب
و »پشــت ابرهــا« را امتــدادی از باورهــای ســینمایی خــود خوانــد کــه در 
ارزش هــای انســانی، عشــق، دوســتی و ارتبــاط خانوادگــی ریشــه دارنــد.

شبکه نمایش خانگی

توزیعفصلسوم»شهرزاد«درزمستان
پــس از انتشــار آخریــن قســمت »شــهرزاد« و پــس از نقدهــای 
تنــد و تیــز دربــاره افــت فصــل دوم ایــن ســریال، ســید محمــد 
امامــی توضیخاتــی دربــاره فصــل جدیــد ســریال و دالیــل 
ــه  ــو ب ــمت و س ــن س ــه ای ــه ب ــبرد قص ــرای پیش ــازندگان ب س

ــرد.  ــه ک ــردم ارائ ــدان و م منتق
محمــد امامــی دربــاره حــذف شــخصیت بــزرگ آقــا کــه برخــی 
ــد،  ــوان کرده ان ــریال عن ــن س ــت ای ــت اف ــرا را عل ــن ماج همی
ــم. در  ــذف کردی ــا را ح ــزرگ آق ــش ب ــه نق ــا آگاهان ــت: م گف
ــی  ــم؛ گاه ــر داری ــروج کاراکت ــوع خ ــف دو ن ــای مختل پروژه ه
ایــن خــروج بــر مبنــای یــک اجبــار اتفــاق می افتــد و گاهــی بــر 
مبنــای ضروریــات؛ بــه عنــوان مثــال، زمانــی اســت کــه بــزرگ 
ــی  ــار آن را در زندگ ــه آث ــرد ک ــی می گی ــی تصمیمات ــک خاندان ی
ــی  ــر زمان ــن اث ــاال ای ــد؛ ح ــوان دی ــه می ت ــای قص ــه آدم ه هم
ــان  ــتر نش ــودش را بیش ــت، خ ــواده نیس ــزرگ خان ــود ب ــه خ ک

می دهــد.
ــده »شــهرزاد« درخصــوص فصــل ســوم گفــت: قصــه   تهیه کنن
در فصــل ســوم تمــام می شــود. البتــه قصــه »شــهرزاد« 
دیگــر  آن،  دل  از  می تــوان  و  دارد  را  دادن  ادامــه  پتانســیل 
کاراکترهــا را بیــرون کشــید و سرگذشــت آن هــا را تعریــف 
کــرد؛ امــا بــا چیــزی کــه مخاطــب از مــا می خواهــد، در فصــل 
ــان داســتان ســریال  ســوم مشــخص می شــود و همان جــا پای

ــود. ــد ب ــهرزاد« خواه »ش
 او اضافــه می کنــد: معتقــدم فصــل ســوم بــه لحــاظ داســتانی 
همانــی اســت کــه مــردم دوســت دارنــد. فصــل ســوم شــهرزاد 

زمســتان 9۶ پخــش خواهــد شــد.
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دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

روزگاری بــه شــوخی گفتــه می شــد همــه پزشــکان 
بدخــط هســتند؛ امــا امــروز نه تنهــا پزشــکان، بلکــه 
ــر  ــال بدخط ت ــه روز در ح ــم روزب ــا ه ــیاری از م بس

شــدن هســتیم. 
21 تــا 28 مهــر »هفتــه هنــر خوشنویســی« نامگذاری 
ــی در  ــه کهن ــی ریش ــر خوشنویس ــت. هن ــده اس ش
ــی  ــی از تمدن های ــوان یک ــه عن ــران ب ــران دارد. ای ای
کــه دارای الفبــای مخصــوص بــه خــود اســت 
جایــگاه مهمــی در تمــدن بشــری دارد. ایــن جایــگاه 
ــا  ــن الفب ــه ای ــرد ک ــدا ک ــتری پی ــی ارزش بیش زمان
ــد  ــری ش ــل آن هن ــد و حاص ــر درآم ــت هن در خدم
ــر ســال های ســال  ــن هن ــام خوشنویســی. ای ــه ن ب
در جای جــای زندگــی مــا نمایــان بــود؛ امــا بــا 
ــر رو  ــن هن ــم ای ــد کم ک ــای جدی ــور تکنولوژی ه ظه
ــا  ــروزه تقریب ــه ام ــی ک ــا جای ــاد ت ــه فراموشــی نه ب

ــودی اســت.  ــال ناب ــا دســت در ح نوشــتن ب
ــال  ــان در 10 س ــت خط خودت ــه دس ــی ب ــر نگاه اگ
اخیــر بیندازیــد، قطعا از ســیر ســقوط آن شــگفت زده 
خواهیــد شــد. تایــپ کامپیوتــری بــا موبایــل، تبلــت 
پــر  را  ... کامــا جــای دســت خط  و لپ تــاپ و 
کــرده اســت و مــا هــر روز از هنــر خوشنویســی 
دورتــر می شــویم. هرچنــد ایــن اتفــاق بــا توجــه بــه 
ــا  ــر اســت، ام ــدرن اجتناب ناپذی ــی م ــت زندگ ماهی
واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ پدیــده ای نمی توانــد 

ــرد. ــر را در زندگــی بگی جــای هن
حفــظ هنــر خوشنویســی واقعــا کار دشــواری اســت؛ 
ــر  ــن هن ــظ ای ــنگرهای حف ــن س ــی از آخری ــا یک ام
مــدارس هســتند. خوشــبختانه هنــوز در مــدارس مــا 
ــام  ــان را انج ــودکار تکالیفش ــداد و خ ــا م ــودکان ب ک
می دهنــد؛ پــس می تــوان امیــد داشــت کــه از میــان 
ایــن دانش آمــوزان نوپــا، افــرادی را بــه ســمت هنــر 
خوشنویســی ســوق داد. البتــه ایــن اتفــاق قطعــا کار 
ســاده ای نیســت؛ زیــرا هنــوز در مــدارس مــا معلــم 
تخصصــی بــرای درس هنــر وجود نــدارد و متاســفانه 
ــدارس  ــوی م ــوان از س ــچ عن ــه هی ــر و ورزش ب هن
جــدی گرفتــه نمی شــوند؛ از همیــن رو گام اول بــرای 
پیشــرفت در هنــر، تربیــت معلمــان تخصصــی بــرای 
ــه  ــوزان ب ــا دانش آم ــت ت ــر اس ــد هن ــی مانن دروس

صــورت پایــه ای هنــر را فرابگیرنــد. 
ــه  ــه در جامع ــت ک ــد داش ــد امی ــدی بای در گام بع
نیــز قــدر هنــر را بیشــتر بداننــد و دانش آمــوزان 
ــته های  ــه رش ــوم ب ــای هج ــه ج ــتان ب دوره دبیرس
ــا  ــر شــوند ت پزشــکی و مهندســی، راهــی رشــته هن
یکــی از نیازهــای مهــم جامعــه یعنــی هنــر همچنــان 

ــد.  ــده بمان زن
در پایــان امیدواریــم در ایــن زندگی ماشــینی همــراه با 
فشــار و اســترس، دســت کم شــما بتوانیــد لحظاتــی 
را بــدون دغدغه هــای روزمــره از هنــر لــذت ببریــد یــا 

خــود خالــق هنــری ماننــد خوشنویســی باشــید.

جامعه

 تداوم خشکسالی بسیار شدید 
در ۱۲ استان

ــران  ــت بح ــالی و مدیری ــی خشکس ــز مل ــس مرک رئی
ســازمان هواشناســی وضعیــت خشکســالی کشــور را 
ــهریورماه  ــه ش ــی ب ــه منته ــه و 8۴ ماه ــازه 12 ماه در ب
را  خشکســالی  دچــار  اســتان های  و  تشــریح کــرد 

برشــمرد. 
وضعیــت  آخریــن  بــه  اشــاره  بــا  فاتــح  شــاهرخ 
ــه شــاخص  ــا توجــه ب ــار کــرد: ب خشکســالی کشــور اظه
ــهریورماه ۹۶،  ــان ش ــه پای ــی ب ــه منته SPEI دوازده ماه
ــف و  ــب مناطــق کشــور شــاهد خشکســالی خفی در اغل

ــتیم.  ــط هس متوس
وی افــزود: در بــازه کوتاه مــدت دوازده ماهــه، اســتان های 
خوزســتان و جنــوب ایــام بــا خشکســالی بســیار شــدید 
مواجــه بــوده و شــمال بوشــهر، جنــوب کهگیلویــه و 
ــمالی،  ــان ش ــارس، خراس ــی از ف ــد، بخش های بویراحم
گلســتان، زنجــان، آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، 
خراســان رضــوی، یــزد، شــمال و شــرق کرمــان، خراســان 
جنوبــی، سیســتان و بلوچســتان، دچــار خشکســالی 
ــالی  ــوارد خشکس ــی م ــی در برخ ــتند و حت ــدید هس ش

ــود.  ــاهده می ش ــدید مش ــیار ش بس
ــران  ــت بح ــالی و مدیری ــی خشکس ــز مل ــس مرک رئی
بــر اســاس  ادامــه گفــت:  ســازمان هواشناســی در 
درصــد   88.۷ کوتاه مــدت،  خشکســالی  شــاخص 
مســاحت کشــور بــا درجــات مختلــف خشکســالی مواجه 
اســت کــه 2۴.۵ درصــد خشکســالی خفیــف، ۳۵ درصــد 
خشکســالی متوســط، 21.۷ درصــد خشکســالی شــدید، 
ــا  ــت و تنه ــدید اس ــیار ش ــالی بس ــد خشکس ۷.۵ درص
ــی  ــرایط طبیع ــور در ش ــاحت کش ــد مس ــدود 10 درص ح

ــرار دارد.  ق

رایزنی برای راه اندازی رشته 
»موسیقی« برای نابینایان

اینکــه  بیــان  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر  معــاون 
جــذب  دوم  متوســطه  دوره  در  نابینــا  دانش آمــوزان 
ــی  ــال رایزن ــت: در ح ــوم انســانی می شــوند گف رشــته عل
ــرای  ــیقی« را ب ــته »موس ــا رش ــتیم ت ــزی هس و برنامه ری
دانش آمــوزان نابینــا راه انــدازی کــرده و در هــر مرکــز 
اســتان در یــک هنرســتان ایــن امــکان را فراهــم کنیــم تــا 
ــوند.  ــته ش ــن رش ــتعد وارد ای ــای مس ــوزان نابین دانش آم
دکتــر مجیــد قدمــی ضمــن تبریــک روز جهانــی نابینایــان 
ــوزان  ــر از دانش آم ــش از ۳۵0 نف ــال بی ــرد: امس ــار ک اظه

نابینــا و ناشــنوا در کنکــور سراســری پذیرفتــه شــدند. 
ــع  ــت توزی ــان و وضعی ــی نابینای ــام آموزش ــاره نظ وی درب
ــان  ــی نابینای ــام آموزش ــت: نظ ــا گف ــی آن ه ــب درس کت
همــان نظــام آموزشــی عــادی اســت و کتــب درسی شــان 

ــود. ــل می ش ــل تبدی ــه بری ب

کوتاه حوادث 
 خودکشی نافرجام 
فوتبالیست ایرانی

ــا  ــاف ب ــل اخت ــه دلی ــی ب ــت های ایران ــی از فوتبالیس یک
همســرش دســت بــه خودکشــی زد. طبــق اطــاع بعضــی 
منابــع آگاه، یــک فوتبالیســت کــه گفتــه می شــود در لیــگ 
ــی  ــات خانوادگ ــل اختاف ــه دلی ــت، ب ــاغل اس آزادگان ش
ــرگ  ــاش پزشــکان از م ــا ت ــه خودکشــی زد و ب دســت ب
ــم را  ــی س ــرای خودکش ــن ب ــن بازیک ــت. ای ــات یاف نج
ــس و  ــع اورژان ــه موق ــیدن ب ــا رس ــا ب ــرد؛ ام ــاب ک انتخ
مــداوای وی از مــرگ نجــات یافــت و خودکشــی وی 

ــد. ــام مان نافرج

 چشم انتظاری کُشنده 
خانواده »پارسا«

و  می گــذرد  پارســا  خانــواده  چشــم انتظاری  از  روز   100
هنــوز از سرنوشــت ایــن کــودک هشــت ســاله ناپدیدشــده 
ــرای  ــز ب ــری نیســت؛ حــاال همشــاگردی های پارســا نی خب
ــاه  ــم تیرم ــده اند. یازده ــا ش ــه دع ــت ب ــدنش دس پیداش
گذرانــدن گــردش  از  پــس  خانــواده ای  بــود؛  امســال 
ــران بازمی گشــتند؛  ــه ته ــج روزه خــود از شــمال کشــور ب پن
حوالــی عصــر بــرای اســتراحت در منطقــه وانــا و در نزدیکــی 
خروجــی تونلــی بــه همیــن نــام و در محلــی کــه بــه »نقش 
ــراز  ــان ه ــه خروش ــار رودخان ــت در کن ــروف اس ــاه« مع ش
ــه  ــی متوج ــت دقایق ــس از گذش ــا پ ــد؛ ام ــف می کنن توق
ــوند  ــود می ش ــاله خ ــر هشت س ــا پس ــدن پارس ــد ش ناپدی
و امدادگــران نزدیک تریــن هــال  احمــر را در آن حوالــی 
ــه و  ــتن منطق ــا گش ــده ب ــروه اعزام ش ــازند. گ ــر می س باخب
ــقوط  ــر س ــی ب ــی را مبن ــه روز گزارش ــس از س ــه پ رودخان
ــواده  ــه خان ــد و ب ــم می کن ــراز تنظی ــه ه ــا در رودخان پارس
قنــدی اطمینــان می دهــد کــه پسرشــان در رودخانــه 
ــا آن  ــواده پارس ــه خان ــه ای ک ــت؛ فرضی ــرده اس ــقوط ک س
ــدن  ــوده ش ــال رب ــد احتم ــد و معتقدن ــاور ندارن ــوز ب را هن
فرزندشــان نیــز وجــود دارد. حــاال پــس از گذشــت صــد روز 
از آن واقعــه اثــری از پارســا یافــت نشــد و سرنوشــت ایــن 

ــت.  ــده اس ــوم مان ــان نامعل ــی همچن ــربچه تهران پس
پــدر پارســا کــه صــدای خــش افتــاده اش درد انتظــار را در 
ذهــن هــر شــنونده ای حــک می کــرد، می گویــد: هــر هفتــه 
ــم و  ــه می رفت ــه منطق ــری از پارســا ب ــردن اث ــدا ک ــرای پی ب
ــه  ــد ب ــزاری چنگک مانن ــا اب ــه را ب ــادی از رودخان ــاط زی نق
ــراد  ــه از اف ــن زمین ــی در ای ــتم؛ حت ــر می گش ــول ۵ مت ط
ــم؛ از  ــد هــم کمــک گرفت ــا منطقــه آشــنا بودن بومــی کــه ب
ــرورش  ــتخرهای پ ــا اس ــه ت ــی گرفت ــات وحش ــه حیوان الن
ماهــی و کارخانه هــای اطــراف رودخانــه همــه را گشــتم؛ امــا 

دریــغ از یافتــن اثــری هرچنــد کوچــک از پارســا. 
ــا  ــرای پارس ــی ب ــردن مژدگان ــن ک ــدی از تعیی ــن قن محس
ــه در  ــراد باتجرب ــه اف ــه توصی ــد: ب ــد و می گوی ــر می ده خب
این گونــه حــوادث و بــرای پیــدا کــردن پســرم ۵00 میلیــون 
ــد،  ــدا کن ــه پســرم را پی ــرای کســی ک ــی را ب ــان مژدگان توم
در نظــر گرفتیــم و هــر جــا کــه توانســتیم عکــس و شــماره 
تلفــن خــودم و منزلمــان را پخــش کردیــم تــا اگــر کســی او 

را پیــدا کــرد بــا مــا تمــاس بگیــرد.

کنش    وا

روابط عمومی و امور بین الملل 
صندوق بازنشستگی کشوری   

کانال تلگرامی صندوق بازنشستگی کشوری به 
نشانی @cspf_news برای اطاع رسانی خدمات و 
انتشار اخبار رسمی مرتبط با این صندوق، راه اندازی 
شد. کاربرانی که در پیام رسان تلگرام فعالیت دارند، 
می توانند کانال »بازنشستگی کشوری« را به نشانی 
@cspf_news در این رسانه اجتماعی، جست و 

جو کرده و از این پس از آخرین اخبار، اطاعیه ها و 
گزارش های مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری، 

مطلع شوند.

 رئیس سازمان حفاظت
 محیط زیست   

در مواقعی که تصمیم گیری در استان بنا به دالیلی 
از جمله عدم تعامل و تفاهم با مسئوالن استانی 

با مانع مواجه می شود، باید در اسرع وقت مراتب 
جهت رفع مشکل و اقدام الزم اطاع داده شود.

مدیرکل تدوین استاندارد و تعرفه 
سالمت وزارت بهداشت   

در مورد مقایسه عدد کا در خدمات بیهوشی و مقایسه 
آن با برخی خدمات دیگر مانند زالو درمانی که در فضای 

مجازی ارایه شده و محاسبات غیر کارشناسی و غلط 
با هدف تشویش اذهان گروه پزشکی بیان شده است 

که باید گفت، براساس کتاب ارزش نسبی، حق الزحمه 
متخصصین بیهوشی براساس چهار فاکتور ارزش پایه 
بیهوشی، ارزش زمان، ارزش کدهای تعدیلی و ارزش 

ریکاوری محاسبه می شود در حالی که محاسبات 
آن گونه که در فضای مجازی منتشر شد صرفا شامل 

مقایسه یکی از اجزای تعرفه بیهوشی یعنی ارزش پایه 
بیهوشی با خدماتی مانند زالو درمانی بوده است.

فرمانده انتظامی پایتخت   
در آستانه اربعین حسینی عوامل اطاعاتی پلیس 

پایتخت در اقدامی غافلگیرانه ضمن دستگیری اعضای 
باند ۶ نفره جعل اسناد دولتی، مخفیگاه این باند و حدود 
یکصد هزار ویزای جعلی را کشف کردند. فروش این گونه 

ویزاهای جعلی می تواند آثار نامطلوبی در روند سفر 
زائران گرامی به عتبات عالیات داشته باشد و چه بسا به 

دستگیری زائران منجر شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خانواده   

از مشاغل سبز و فناوری می توان برای اشتغال زایی، رفع 
مشکات اقتصادی در روستا و بهبود شرایط محیطی 
استفاده کرد. حفاظت از قنات ها، بازیابی آب باران و 

استفاده دوباره از فاضاب روستایی می تواند منابع آب را 
احیا و بحران آب را حل کند. زنان روستایی با استفاده از 
صفحات خورشیدی می توانند در روستاها برق تولید کنند. 

هم اکنون روستاهایی وجود دارد که زن ها با صفحه های 
خورشیدی هم برای روستا برق تولید می کنند و هم 

توانایی فروش آن را دارند.

6 روز زندگی مرد شیشه ای با جسد همسرش!

ــد  ــا جس ــی ب ــش روز زندگ ــس از ش ــاد پ ــرد معت م
همســرش، ماجــرا را بــه پــدرش گفــت و همــراه او بــه 

ــا تســلیم شــود. ــری رفــت ت کانت
ــال  ــر امس ــنبه 20 مه ــوز، پنجش ــام نی ــزارش ج ــه گ ب
ــوب  ــی ای ــا قاض ــرج ب ــری ک ــوران کانت ــی از مام یک
ابراهیمیــان، بازپــرس کشــیک ویــژه قتــل کــرج تماس 
ــوان  ــی ج ــد زن ــف جس ــان کش ــت و او را در جری گرف
ــت  ــر ماهدش ــکن مه ــاختمان های مس ــی از س در یک

ــر داد. خب
بازپــرس جنایــی همــراه تیمــی از کار آگاهــان پلیــس 
ــی  ــرم در آپارتمان ــه ج ــی صحن ــم بررس ــی و تی آگاه
ــا  ــود، حاضــر شــدند. آن ه ــه جســد کشــف شــده ب ک
مشــاهده کردنــد جســد متعلــق بــه زنــی جــوان 
ــی  ــده و در یک ــده ش ــی پیچی ــل پتوی ــه داخ ــت ک اس
ــم  ــه پنج ــکنه در طبق ــدون س ــان ب ــای آپارتم از اتاق ه

ــت. ــاده اس ــاختمان افت س
ــر  ــر اث بررســی های اولیــه نشــان مــی داد زن جــوان ب
ــد  ــه نظــر می رســید چن ــل رســیده و ب ــه قت خفگــی ب
روزی از مرگــش می گــذرد. بــا هماهنگــی قضایــی 
ــد.  ــل ش ــی منتق ــکی قانون ــه پزش ــول ب ــد مقت جس
ــول در  ــی داد مقت ــان م ــی نش ــه قضای ــات اولی تحقیق
ــه همــراه شــوهرش  آپارتمــان دیگــری در همــان طبق
کــه معتــاد شیشــه ای اســت، زندگــی می کــرده و 
ســاعاتی پیــش شــوهر او بــا حضــور در کانتــری خــود 

ــت. ــرده اس ــاش ک ــل را ف ــلیم و راز قت را تس
ــرای  ــرکش ب ــرد همس ــی م ــای قضای ــا هماهنگی ه ب
تحقیقــات بــه پلیــس آگاهــی منتقــل شــد و بــه قتــل 

همســرش اعتــراف کــرد.
متهــم بــه افســر تحقیــق گفــت: مــن ابتــدا بــه هروئین 
ــه را  ــرف شیش ــی مص ــس از مدت ــتم و پ ــاد داش اعتی
شــروع کــردم. ده ســال قبــل کــه بــرای خریــد مــواد 
ــودم  ــه ب ــرج رفت ــتان های ک ــی از بوس ــه یک ــدر ب مخ
ــاد  ــز اعتی ــه او نی ــا همســرم آشــنا شــدم ک در آنجــا ب
داشــت و بــرای خریــد مــواد آمــده بــود. همیــن 
باعــث آشــنایی مان شــد و پــس از چنــد مــاه بــا هــم 
ــم.  ــکار بودی ــردو بی ــن و همســرم ه ــم. م ازدواج کردی

گاهــی مواقــع خانــواده ام هزینــه زندگی مــان را تأمیــن 
ــع  ــان قط ــی کمک هایش ــس از مدت ــا پ ــد؛ ام می کردن
شــد. تصمیــم گرفتیــم بــا برداشــتن ســاکی در ســطح 
ــود  ــردم وانم ــزد م ــن ن ــا رفت ــم و ب ــه بزنی ــهر پرس ش
ــان را  ــف پولم ــارقان کی ــتیم و س ــافر هس ــم مس کنی
زده انــد و پولــی بــرای بازگشــت بــه شــهرمان نداریــم. 
ــه  ــم و هزین ــول می گرفتی ــردم پ ــد از م ــن ترفن ــا ای ب
ــا  ــه دنی ــان ب ــته فرزندم ــال گذش ــم. س ــواد می کردی م
ــار روز  ــس از چه ــه پ ــکل ری ــل مش ــه دلی ــا ب ــد، ام آم

ــرد. ــوت ک ــتان ف ــتری بودن در بیمارس بس
ــه  ــرم س ــن و همس ــال م ــر امس ــت: 1۵ مه ــم گف مته
بــار مــواد مصــرف کردیــم. ســاعت 21 بــود کــه بــه زور 
همســرم مــرا بیــدار کــرد کــه بلنــد شــو برویــم بیــرون 
تــا بــرای صبــح فردایمــان شیشــه بخریــم. مــن قبــول 
ــد  ــرای خری ــح ب ــم صب ــه او گفت ــدم. ب ــردم و خوابی نک
بیــرون می رویــم. همســرم دســت بردار نبــود تــا اینکــه 
ــاز کــردم،  احســاس خفگــی کــردم. چشــمانم را کــه ب
دیــدم همســرم پایــش را روی گردنــم گذاشــته اســت. 
وحشــت کــرده بــودم؛ او را هــل دادم کــه کنــاری افتــاد. 
ــم.  ــه بخری ــم شیش ــو بروی ــد ش ــت بلن ــه زور می گف ب
ــش را  ــتانم گلوی ــا دس ــدم و ب ــی ش ــم عصبان ــن ه م
گرفتــم کــه بیهــوش شــد. روز بعــد شیشــه خریــدم و 
بــه خانــه آمــدم. چنــد بــار همســرم را صــدا کــردم تــا 
ــمتش  ــه س ــداد. ب ــواب ن ــا ج ــد، ام ــواد بکش ــد م بیای

رفتــم و متوجــه شــدم مــرده اســت. 
دو روز در کنــار جســد می نشســتم و بــا همســرم 
ــدم.  ــار او می خوابی ــم کن ــب ها ه ــی زدم. ش ــرف م ح
ــه  ــدم و ب ــو پیچی ــل پت ــد او را داخ ــد از دو روز جس بع
ــا  ــردم و آنج ــکنه ب ــی از س ــای خال ــی از آپارتمان ه یک
ــی زدم و  ــه او ســر م ــن شــش روز ب ــردم. در ای ــا ک ره
ــال  ــر امس ــنبه 20 مه ــرانجام پنجش ــودم. س ــارش ب کن
طاقــت نیــاوردم؛ موضــوع را بــه پــدرم گفتــم و همــراه او 

ــردم. ــی ک ــم و خــود را معرف ــری رفت ــه کانت ب
ــا  ــرش، او ب ــل همس ــه قت ــاد ب ــرد معت ــراف م ــا اعت ب
ــرج  ــی ک ــرس شــعبه اول دادســرای جنای دســتور بازپ

ــد. ــی ش ــس آگاه ــتگاه پلی ــه بازداش روان

الهــام جعفــری بدرآبــادی، پژوهشــگر اجتماعــی، بــر ایــن بــاور 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــی مب ــرد اجتماع ــق رویک ــرای تحق ــه ب ــت ک اس
مخــدر بایــد بــه ســازمان های غیردولتــی کمــک شــود تــا 
اهــداف و سیاست هایشــان را بــرای مقابلــه بــا اعتیــاد بازنگــری 
ــش  ــدر بخ ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــه مب ــزود: در زمین ــد. وی اف کنن
ــا در  ــت؛ ام ــی اس ــروی انتظام ــده نی ــر عه ــف ب ــی از وظای مهم
 زمینــه کاهــش تقاضــا نیــز کــه شــامل کاهــش آســیب، درمــان 
و پیشــگیری اســت، ســازمان های غیردولتــی می تواننــد نقــش 
ــرد: در  ــار ک ــادی اظه ــری بدرآب ــند. جعف ــته باش ــی داش مهم
ــی اوقــات  ــی اینجاســت کــه مــا خیل ــه مشــکل اصل ایــن زمین
ــه آن هــا  ــم و ب ــا ســازمان های غیردولتــی نداری ــی ب ــه خوب میان
ــک  ــی کم ــازمان های غیردولت ــه س ــد ب ــم؛ بای ــک نمی کنی کم
بازنگــری کننــد.  شــود تــا اهــداف و سیاست های شــان را 
ــا کمــک ســازمان های  ــه داد: ب ــی ادام ــن پژوهشــگر اجتماع ای

ــه و پیشــگیری از مصــرف  ــوان در بحــث مقابل ــی می ت غیردولت
مــواد مخــدر صنعتــی، شــیمیایی و روانگردان هــا، عمــوم مــردم 
بــه ویــژه قشــر نوجــوان و جــوان را هوشــیار کــرد. ایــن گرایــش 
بــه اســتعمال ایــن مــواد همــراه بــا نابــودی ســامتی، اقتصــاد، 
فرهنــگ و ... اســت. وی تصریــح کــرد: بســیاری از کشــورها بــا 
دادن اختیــارات و کمــک بــه ســازمان های غیردولتــی در بحــث 
ــان  ــروژه درم ــی از پ ــتند بخش ــدر توانس ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
و کاهــش آســیب را بــه نتیجــه برســانند. ایــن پژوهشــگر 
ــدی  ــا ج ــاد را کام ــئله اعتی ــد مس ــرد: بای ــد ک ــی تاکی اجتماع
بگیریــم و بپذیریــم کــه ایــن مســئله آســیب جامعــه ماســت. 
ــئله،  ــک مس ــوان ی ــه عن ــاد ب ــده اعتی ــن پدی ــس از پذیرفت پ
همــه دســتگاه های مربوطــه و نیروهــای مســئول بایــد بــا هــم 
ــده  ــن پدی ــه مشــکات ناشــی از ای ــر ب ــا کمت ــد ت همــکاری کنن

ــن زده شــود. دام

رئیــس پلیــس جعــل و کاهبــرداری آگاهــی ناجــا گفــت: 
زائــران اربعیــن بــرای دریافــت ویــزای عــراق از طریــق 
ســامانه »ســماح« اقــدام کننــد و فریــب تبلیغــات دروغیــن 
ســایت ها بــرای دریافــت ویــزای ارزان و ســریع را نخورنــد.

 ســرهنگ محمدرضــا اکبــری اظهــار داشــت: بــرای دریافــت 
ــدام  ــماح« اق ــامانه »س ــق س ــراق از طری ــور ع ــزای کش وی
کنیــد و مــدارک هویتــی و گذرنامــه خــود را بــه افــراد 

ــد.  ــل ندهی ــناس تحوی ناش
وی افــزود: زائــران بایــد بــرای دریافــت گذرنامــه شــخصا بــه 
دفاتــر پلیــس+10 مراجعــه کننــد و بــه هیــچ عنــوان مــدارک 
خــود را بــه افــراد ناشــناس، دفاتــر و مؤسســات غیرمجــاز 

تحویــل ندهنــد. 
رئیــس پلیــس جعــل و کاهبــرداری پلیــس آگاهــی ناجــا 
ــت  ــه دق ــود ب ــی خ ــدارک هویت ــه از م ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

مواظبــت کنیــد و در صــورت گــم شــدن موضــوع را بــه 
ــرای  ــد، گفــت: ب ــن واحــد انتظامــی اطــاع دهی نزدیک تری
ــه  ــاز مراجع ــای مج ــه صرافی ه ــاز ب ــورد نی ــت ارز م دریاف
ــدا  ــرزی و دالالن ارزی ج ــاط م ــد ارز در نق ــرده و از خری ک

ــد. ــودداری کنی خ
وی خاطرنشــان کــرد: مواظــب تبلیغــات دروغیــن بعضــی 
ــرکت  ــراق و ش ــه ع ــفر ب ــاره س ــات درب ــایت ها و مؤسس س
در مراســم اربعیــن بــا کمتریــن قیمــت ویــزا و ســریع ترین 
زمــان باشــید؛ زیــرا در این گونــه مــوارد احتمــال کاهبــرداری 

متصــور اســت. 
اکبــری تصریــح کــرد: هنــگام ســفر بــه کشــور عــراق 
ــی  ــار عراق ــه دین ــعی در معاوض ــه س ــرادی ک ــب اف مواظ
ــار  ــد، باشــید؛ زیــرا احتمــال ارائــه دین ــا پــول ایرانــی دارن ب

جعلــی از ســوی جاعــان وجــود دارد. 

زائران اربعین مراقب تبلیغات ویزای ارزان قیمت باشندباید مسئله اعتیاد را کامال جدی بگیریم

ــی توســعه، شــاخص  ــه ســازمان جهان ــی ک در حال
»توانمندســازی« زنــان را در عرصــه اشــتغال و 
شــاخص های  از  یکــی  روســتایی  کارآفرینــی 
ــد  ــا بای ــد، ام ــی می کن ــر کشــوری معرف  توســعه ه
معنــای  بــه  تنهــا  توانمندســازی  کــه  گفــت 
ــان  ــرای آن ــتغال زایی« ب ــی« و »اش »مهارت آفرین
نیســت؛ بلکــه زنــان بایــد همــگام بــا تغییــر 
ســبک زندگــی روســتایی در عرصــه مدیریتــی 
ــد؛  ــور یابن ــورایاری ها حض ــا و ش ــر دهیاری ه نظی
ــری  مدیریتــی کــه آمارهــا حاکــی از رشــد 1۴ براب

دارد.  آن 
زنــان  مدیریتــی  عرصــه  ایســنا،  بــه گــزارش 
در روســتا طبــق آمارهــای منتشرشــده توســط 
معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری 
ــت.  ــوده اس ــه رو ب ــمگیری روب ــش چش ــا افزای ب
افزایــش تعــداد دهیــاران زن از زمــان تشــکیل 
نخســتین شــورای اســامی شــهر و روســتا در 
ســال 1۳۷8 تــا آخریــن دوره انتخابــات ایــن شــورا 
ــر شــده اســت؛  ــش از 1۴ براب ــاری بی در ســال ج
ــان در  ــتر زن ــور بیش ــت از حض ــه حکای ــی ک رقم

دارد. روســتا  مدیریتــی  عرصه هــای 
تعــداد دهیــاران زن در دوره اول شــوراهای اســامی 
شــهر و روســتا کــه در ســال 1۳۷8 تشــکیل شــد 

1۵0 نفــر، در دوره دوم شــوراها )در ســال 1۳82( بــا 
رشــد 1۵۶ درصــدی، از 1۵0 بــه حــدود ۴00 نفــر، در 
دوره ســوم شــوراها )در ســال 1۳8۶( با رشــد 12۳ 
درصــدی از ۴00 نفــر بــه 888 نفــر و در دوره چهــارم 
ــدی  ــد ۷۴ درص ــا رش ــال 1۳۹2( ب ــوراها )در س ش

بــه 1۵۴۴ نفــر رســیده اســت. 
دفتــر  توســط  منتشرشــده  آمــار  اســاس  بــر 
ــن  ــتایی ای ــعه روس ــت توس ــزی و مدیری برنامه ری
تعــداد در پایــان دوره چهــارم شــوراها در ســال 
ــا رشــد ۳۴.۴۳ درصــدی بــه 21۶۷ نفــر  جــاری ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــار زن افزای دهی
 مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی

حضــور و مشــارکت زنــان در عرصه هــای اجتماعــی، 
فرهنگــی و سیاســی در دولــت یازدهــم، رشــد 
چشـــمگیری داشـــته و ایــن نشــان دهنده نقـــش 
فعاالنـــه ایـــن قشـــر در توسـعه کشـــور اسـت. در 
جهانــی  ســازمان  راســتا گزارش هــای  همیــن 
در  زنــان  »توانمندســازی«  شــاخص  توســعه، 
ــی  ــتایی را یک ــی روس ــتغال و کارآفرین ــه اش عرص
معرفــی  کشــور  هــر  توســعه  شــاخص های  از 
می کنــد. حضــوری کــه مشــارکت زنــان در عرصــه 
مدیریتــی روســتا، یکــی از مصادیــق آن محســوب 

می شــود.

 اهمیت توانمندسازی زنان روستایی
گفت وگــو  در  جامعه شــناس،  عنبــری،  موســی 
ــازی  ــت توانمندس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــنا، ب ــا ایس ب
زنــان روســتایی بــرای ایفــای نقــش مؤثــر در 
ــتراتژی  ــن اس ــت: مهم تری ــی گف ــن اجتماع میادی
ــان  ــان، توانمندســازی آن ــگاه زن ــرای تحــول جای ب
ــه معنــای  ــان تنهــا ب اســت؛ امــا توانمندســازی زن
ــان  ــرای آن ــتغال زایی« ب ــی« و »اش »مهارت آفرین
نیســت؛ بلکــه زنــان بایــد همــگام بــا تغییــر ســبک 
ــتا،  ــی روس ــه مدیریت ــتایی در عرص ــی روس زندگ
ــد.  ــور یابن ــورایاری ها حض ــا و ش ــر دهیاری ه نظی
ایــن جامعه شــناس ضمــن اشــاره بــه روز جهانــی 
ــر اهمیــت حضــور  ــا تاکیــد ب ــان و روســتا«، ب »زن
ــه  ــتایی ادام ــی روس ــای مدیریت ــان در عرصه ه زن
ــور  ــای حض ــه معن ــان ب ــازی« زن داد: »توانمندس
آنــان در همــه حوزه هــای مدیریتــی، فعالیت هــای 

ــت.  ــی اس ــارکت های اجتماع ــی و مش محیط
ــود  ــا وج ــد ب ــاش کنن ــد ت ــتایی بای ــان روس زن
ــورایاری ها  ــود دارد در ش ــه وج ــی ک محدودیت های
احیــای  بــا  و  یابنــد  حضــور  دهیاری هــا  و 
ــن  ــی از مهم تری ــال یک ــتا از اضمح ــای روس فض
عرصه هــای تولیــد در کشــور کــه در ســال های 
اخیــر مــورد غفلــت قــرار گرفتــه، جلوگیــری کننــد.

 تسلط رسانه ها و ورود سبک زندگی 
شهری

ــهری و  ــی ش ــبک زندگ ــاد از ورود س ــا انتق وی ب
ــون  ــون تلویزی ــانه هایی همچ ــدن رس ــلط ش مس
تعامــات  و  اجتماعــی  فعالیــت  کاهــش  در 
بــا ماشــینی  داد:  ادامــه  روســتاییان  رودرروی 
ــه بیــش  شــدن کشــاورزی، یکــی از قشــرهایی ک
از همــه از دایــره فعالیــت خــارج می شــوند، زنــان 
ــدن  ــین ش ــث خانه نش ــاق باع ــن اتف ــتند. ای هس
زنــان روســتایی شــده اســت. نبایــد مکانیــزم 
توســعه و نوســازی روســتایی در حــدی بــاال باشــد 
کــه ایــن مدرن ســازی، مکانیزم هــای زندگــی 

ــد.  ــم بکوب ــتایی را در ه روس
ــد  ــان در فرآین ــش زن ــه نق ــاره ب ــا اش ــری ب عنب
توســعه کشــورها تصریــح کــرد: نقــش زنــان 
در ایــن زمینــه تــا حــدی اســت کــه در همــه 
ــی  ــعه، در مبحث ــات توس ــا و نظری ــار، دیدگاه ه آث
ایــن  زنــان در  اهمیــت حضــور  بــه  جداگانــه 
میــدان پرداختــه شــده اســت. در حــوزه سیاســت 
نیــز همــواره بــر روی انگیزه هــا، خواســته ها و 
نیازهــای زنــان حســاب جداگانــه ای بــاز می شــود. 

فرامــوش کــردن نقــش اعضــای نیمــی از اجتمــاع 
در شــرایطی کــه روســتاها بــا مهاجــرت روســتاییان 
ــث  ــتند، باع ــال هس ــال اضمح ــهرها در ح ــه ش ب
ــت  ــادی از جمعی ــی زی ــیل بخش ــود پتانس می ش
نادیــده گرفتــه شــود.این جامعه شــناس بــا اشــاره 
بــه بازاندیشــی زنــان در هویــت و جایگاهشــان در 
ــبت  ــان نس ــروزه زن ــه داد: ام ــروز ادام ــای ام دنی
بــه گذشــته توانایــی و قــدرت بیشــتری بــرای 
حضــور در اجتمــاع پیــدا کرده انــد. در حــال حاضــر 
پیشــرفت های تکنولوژیکــی بــه کمــک زندگــی 
آمــده  دشــوار عشــایری و روســتایی گذشــته 
و آن هــا را وارد فضایــی از رفــاه شــهری کــرده 
اســت. همــراه بــا ایــن تغییــرات اســت کــه زنــان 
دیگــر تنهــا در خانــه حضــور ندارنــد و وارد فضــای 
»کنشــگری اجتماعــی« شــده اند و می کوشــند 
ــد در آن  ــه بتوانن ــه ای برســند ک ــه شــرایط عادالن ب
ــه  ــا اشــاره ب ــری ب ــای نقــش بپردازند.عنب ــه ایف ب
اینکــه حضــور زنــان، فرآینــد توســعه را منطقی تــر 
ــان  ــور زن ــرد: حض ــار ک ــد، اظه ــانی تر می کن و انس
ــد  ــور از بازتولی ــعه در کش ــردن توس ــر ک ــا مدنی ت ب

خشــونت در ایــن راه پیشــگیری می کنــد. 

به مناسبت روز جهانی »زن و روستا«

رشد 14 برابری 
مدیریت زنان روستایی

ــیم«  ــام »نس ــه ن ــی ب ــال ۹0، زن جوان ــاه س ــر 0۴ دی م عص
هراســان بــه کانتــری شــهریار رفــت و از ناپدیــد شــدن بــرادر 
ــت:  ــن زن گف ــر داد. ای ــب« خب ــام »حبی ــه ن ــاله اش ب ۳0 س
ــرادرم  ــراه ب ــن هم ــا تلف ــا ب ــام فریب ــه ن ــی ب ــح زن ــروز صب دی
ــت  ــرون رف ــه بی ــب از خان ــس از آن حبی ــت و پ ــاس گرف تم
ــا  ــتم، ام ــرادرم گش ــال ب ــا را دنب ــه ج ــت. هم ــر بازنگش و دیگ
ــم  ــرادرم ه ــراه ب ــن هم ــاوردم. تلف ــت نی ــه دس ــری از او ب خب
ــد. ــده باش ــرش آم ــی س ــم بای ــت و می ترس ــوش اس خام

بــه دنبــال اظهــارات ایــن زن تــاش بــرای افشــای راز ناپدیــد 
ــتین گام از  ــس در نخس ــد. پلی ــاز ش ــوان آغ ــرد ج ــدن م ش
تحقیقــات بــه بررســی پرینــت مکالمــات تلفنــی حبیــب 
پرداخــت و نشــانی از فریبــا یافــت. بــه ایــن ترتیــب فریبــا 28 
ســاله کــه همــراه همســرش دریــک بــاغ در شــهریار ســکونت 

داشــتند، بازداشــت شــدند. 
فریبــا در همــان بازجویــی مقدماتــی راز جنایــت را برمــا کــرد 
و گفــت: مدتــی پیــش بــه خانــه دوســتم نســیم رفتــم تــا از 
ــرادرش  ــود و ب ــه نب ــا دوســتم در خان ــم؛ ام ــول قــرض کن او پ
حبیــب مــرا بــه خانــه دعــوت کــرد. وقتــی وارد خانــه دوســتم 
ــرداری  ــت ســیاه فیلمب ــرا آزار داد و از جنای ــرادرش م شــدم، ب
ــه  ــر ب ــرد اگ ــدم می ک ــب تهدی ــد حبی ــه بع ــرد. از آن روز ب ک
ــد  ــش می کن ــهریار پخ ــم را درش ــم، فیل ــی بزن ــوهرم حرف ش
ــا  ــرا را ب ــی ماج ــس از مدت ــه پ ــا اینک ــرد. ت ــم را می ب و آبروی
ــا  ــورم کــرد ب ــان گذاشــتم. فــاروق مجب شــوهرم فــاروق در می

ــم. ــوت کن ــان دع ــه خانه م ــرم و او را ب ــاس بگی ــب تم حبی
ایــن زن ادامــه داد: وقتــی حبیــب بــه خانه مــان آمــد، او را بــه 
بــاغ بــردم. همــان موقــع شــوهرم بــا چــوب بــه ســرش زد و 
مــرا از بــاغ بیــرون فرســتاد. شــب کــه برگشــتم، گفــت حبیــب 

را خفــه و جنــازه اش را در بــاغ دفــن کــرده اســت.
بــه دنبــال اظهــارات ایــن زن مامــوران بــه بــاغ رفتنــد، امــا بــا 
ــپس  ــود. س ــازه ای در آن نب ــه جن ــدند ک ــه رو ش ــی روب گودال
فــاروق ۳2 ســاله تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و گفــت: چنــد 
ــاغ، از ترســم  ــازه حبیــب در ب روز پــس از کشــتن و دفــن جن
جنــازه را بیــرون آوردم و آن را بــه بیابان هــای احمدآبــاد 

ــردم و آنجــا رهــا کــردم. شــهریار ب
ــه پلیــس داد، بقایــای  ــه دنبــال اطاعاتــی کــه ایــن مــرد ب  ب
جنــازه مثله شــده قربانــی کشــف شــد. بــه ایــن ترتیــب فــاروق 
ــران  ــتان ته ــابق اس ــری س ــعبه 11۳ دادگاه کیف ــا در ش و فریب
پــای میــز محاکمــه ایســتادند. در آن جلســه فــاروق بــه دفــاع 
پرداخــت و گفــت: حبیــب دســت بــه جنایــت کثیفــی زده بــود 
ــدم  ــه مهدورال ــاد ب ــا اعتق ــن ب ــد. م ــته می ش ــد کش ــه بای ک
بــودن او را کشــتم. فریبــا نیــز منکــر معاونــت در قتــل شــد. 

ــه و  ــاص تبرئ ــاروق را از قص ــی ف ــت قضای ــه هیئ در آن جلس
مطابــق مــاده ۳0۳ قانــون جدیــد مجــازات اســامی وی را بــه 
پرداخــت دیــه و 10 ســال زنــدان محکــوم کــرد. فریبــا نیــز بــه 2 
ســال زنــدان محکــوم شــد. ایــن رأی بــا اعتــراض اولیــای دم 
در شــعبه 2۴ دیــوان عالــی کشــور تحــت رســیدگی موشــکافانه 
ــرای  ــده ب ــب پرون ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــد نش ــت و تأیی ــرار گرف ق

رســیدگی دوبــاره بــه شــعبه هــم عــرض فرســتاده شــد. 
در دومیــن جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده که در شــعبه دوم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران تشــکیل شــد، فریبــا پشــت 
ــت  ــک می ریخ ــه اش ــی ک ــتاد و در حال ــاع ایس ــون دف تریب

ــرد.  ــرار ک ــی اش را تک حرف هــای قبل
وی گفــت: مــن بــه اجبــار همســرم حبیــب را بــه بــاغ کشــیدم 

و همســرم او را کشــت. 
ــا  ــا ب ــتم ت ــرم خواس ــول دارم از همس ــت: قب ــز گف ــاروق نی ف
حبیــب قــرار بگــذارد؛ امــا من قصــد کشــتن او را نداشــتم. فقط 
می خواســتم مدارکــی بــه دســت بیــاورم کــه بــه پلیــس ارائــه 
دهــم؛ امــا وقتــی زنــم فهمیــد کــه حبیــب فیلم هــای ســیاه را 
همــراه خــودش نیــاورده، او را خفــه کــرد و مــن در حمــل جنازه 

بــه او کمــک کــردم. 
ــاوز  ــه تج ــت ب ــه دس ــی ک ــتان کس ــه داد: در افغانس وی ادام
بزنــد، بایــد کشــته شــود و کســی هــم او را قصــاص نمی کنــد. 
ــیم، از  ــب را بکش ــر حبی ــم اگ ــر می کردی ــرم فک ــن و همس م

ــم. ــان می مانی ــاص در ام قص
ــان تناقض گویی هــای ایــن متهــم هیئــت قضایــی وارد  ــا پای ب
شــور شــد و بــا توجــه بــه مــدارک موجــود در پرونــده فــاروق را 
از قصــاص معــاف و فریبــا را بــه ۵ ســال زنــدان محکــوم کــرد. 
همچنیــن بــا تکمیــل تحقیقــات روشــن شــد پســردایی فــاروق 
در مثلــه کــردن جنــازه و دفــن آن شــرکت داشــته اســت. بــه 
ــدان  ــه زن ایــن ترتیــب متهــم ردیــف ســوم نیــز بازداشــت و ب

محکــوم شــد.
ــی  ــوان عال ــوم در دی ــف دوم و س ــان ردی ــدان متهم ــم زن حک
ــم  ــور حک ــی کش ــوان عال ــات دی ــا قض ــد؛ ام ــد ش ــور تأیی کش
معافیــت فــاروق از قصــاص را نپذیرفتنــد و خواســتار رســیدگی 
ــده  ــب پرون ــن ترتی ــه ای ــدند. ب ــده ش ــن پرون ــه ای ــاره ب دوب
ــد.  ــتاده ش ــتان فرس ــک اس ــری ی ــه دادگاه کیف ــر ب ــار دیگ ب
ــده کــه در شــعبه  ــه ایــن پرون در ســومین جلســه رســیدگی ب
ــه ریاســت قاضــی  ــران ب ــک اســتان ته ــری ی دوم دادگاه کیف
ــک مستشــار تشــکیل  ــا حضــور ی ــی و ب ــی بوئین محســن زال

ــد.  ــت را خوان ــتان کیفرخواس ــده دادس ــدا نماین ــد، ابت ش
وی گفــت: چــون اولیــای دم پیگیــر پرونــده نشــدند و ردی از 
ــه بررســی  ــه ب ــه دســت نیامــده، رئیــس قــوه قضائی آن هــا ب
ــا  ــا ب ــت ت ــت داده اس ــم فرص ــه مته ــه و ب ــده پرداخت پرون
ــا کــه حــاال  ــن بیــن فریب ــد. در ای ــه مصالحــه کن پرداخــت دی
بــه دلیــل ســقوط از روی تخــت زنــدان دچــار شکســتگی مهــره 
ــا شــنیدن  ــود، ب ــل شــده ب ــه دادگاه منتق ــا ویلچــر ب کمــر و ب
ــا  ــت: م ــاد و گف ــه افت ــه گری ــتان ب ــده دادس ــارات نماین اظه
ــاص  ــرم از قص ــا همس ــم ت ــول را بپردازی ــه مقت ــم دی حاضری

ــد.  ــی یاب رهای
ســپس فــاروق بــه دفــاع پرداخــت. وی گفــت: حبیــب بــه زنــم 
ــد.  ــته می ش ــد کش ــل بای ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــرده ب ــاوز ک تج
مــن در ایــن جلســه می خواهــم حقیقــت را بگویــم. وی ادامــه 
داد: مــن بــه تنهایــی حبیــب را کشــتم و جنــازه اش را در بــاغ 
دفــن کــردم؛ امــا وقتــی پلیــس همســرم را دســتگیر کــرد، از 
ترســم جنــازه را از زیــر خــاک بیــرون کشــیدم و بــا همدســتی 
پســردایی ام آن را مثلــه کــردم. ســپس تکه هــای جنــازه را در 
ــه را  ــه زودی دی ــرم ب ــن حاض ــردم. م ــا ک ــهریار ره ــیه ش حاش

بپــردازم و در ایــن بــاره هیــچ مشــکلی نــدارم. 
وی در حالــی کــه ســرش را پاییــن انداختــه بــود، گفــت: حــاال 
از اولیــای دم کــه هرگــز بــا آن هــا روبــه رو نشــده ام، از خداونــد و 
قضــات دادگاه تقاضــا دارم مــرا ببخشــند. در پایــان این جلســه 

هیئــت قضایــی وارد شــور شــد تــا رأی را صــادر کنــد.

حبیب را باید می کشتم!
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ــد  ــه 895 واح ــن افتتاحی ــش آیی ــدی پی چن
مســکونی و یــک بــاب مدرســه 12 کالســی 
ــا حضــور معــاون  در مســکن مهــر فوالدشــهر ب
ــرکت  ــل ش ــازی و مدیرعام ــر راه و شهرس وزی
عمــران فوالدشــهر و جمعــی از مدیــران شــهری 

برگــزار شــد. 
در ایــن مراســم 895 واحــد از 2000 واحــد 
ــاح  ــهر افتت ــن ش ــده ای ــر باقی مان ــکن مه مس
ــال  ــان س ــا پای ــود ت ــی می ش ــد و پیش بین ش
ــم  ــکونی ه ــای مس ــده واحده ــداد باقی مان تع

ــود. ــل داده ش تحوی
 تأمین واحدهای آموزشی 

به عهده وزارت آموزش و پرورش است
در ایــن مراســم حبیــب هللا طاهرخانــی بــا 
ــهر  ــد فوالدش ــهر جدی ــه در ش ــه اینک ــاره ب اش
ــر ســاخته شــده،  32 هــزار واحــد مســکن مه
ــی  ــل توجه ــداد قاب ــا تع ــن واحده گفــت: از ای

ــت.  ــده اس ــل داده ش تحوی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیش بینــی مــا بــر این 
ــه رو  ــا مشــکالتی روب ــر ب ــه مســکن مه ــود ک ب
ــی  ــن مال ــع تأمی ــرد: مناب ــان ک ــود، اذع می ش
ــوده  ــی ب ــارات بانک ــل اعتب ــروژه از مح ــن پ ای

ــه همــراه آورده متقاضیــان ســاختمان ها  کــه ب
ــه خدمــات  ــه ارائ ــا در مرحل ســاخته شــده؛ ام

ــت. ــاز اس ــادی نی ــای زی ــهری، هزینه ه ش
ــران  ــی عم ــادر تخصص ــرکت م ــل ش مدیرعام
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــد کشــور ب شــهرهای جدی
مســکن مهــر شــهرهای جدیــد از مراکــز شــهر 
دور هســتند، اذعــان کــرد: همیــن باعــث شــده 
ــرق، گاز  ــد آب، ب ــا انتقــال زیرســاخت ها مانن ت

ــود.  ــراه ش ــادی هم ــای زی ــا هزینه ه و ... ب
طاهرخانــی کــه در ســالن اجتماعــات مدرســه 
تازه تأســیس »بهــار دانــش« ســخن می گفــت، 
ادامــه داد: مطابــق بــا قانــون ســاماندهی 
ــای  ــن واحده ــکن، تأمی ــه مس ــد و عرض تولی
آموزشــی بــه عهــده وزارت آمــوزش و پــرورش 
ــوزش  ــه مشــکالت آم ــا توجــه ب ــا ب اســت؛ ام
و پــرورش در ایــن شــهر، شــرکت عمــران 
شــهر جدیــد فوالدشــهر طبــق دســتور عهــده دار 
ــر  ــکن مه ــهر و مس ــدارس فوالدش ــاخت م س

ــت. ــده اس ش
ــهرهای  ــه ش ــروز در کلی ــه ام ــا ب ــزود: ت وی اف
ــد کشــور 70 مدرســه ســاخته شــده و 60  جدی
مدرســه دیگــر نیــز بایــد ســاخته شــود؛ از ایــن 
رو شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد مشــکلی 
ــرد  ــدارد. رویک ــی ن ــای آموزش ــن فض در تأمی

ــودن  ــور ب ــی مح ــازی اجتماع ــا در مدرسه س م
مــدارس اســت. در چنیــن مدارســی فضاهــای 
آمــوزش در کنــار فضاهــای ورزشــی، فضاهــای 
عمومــی و رفاهــی و فضاهایــی بــرای تعامــالت 

ــود.  ــف می ش ــی تعری اجتماع
رفــاه  بــرای  داد:  ادامــه  راه  وزیــر  معــاون 

مــردم ســاکن در ایــن شــهرها ابتــدا بایــد 
مراکــز محــالت بــا ســاخت فروشــگاه ها و 
ــرد و  ــکل گی ــی ش ــات رفاه ــایر خدم ــه س ارائ
ــات  ــدان خدم ــه فق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــر  ــکن مه ــی مس ــل اصل ــه، معض ــی اولی  رفاه

است.

 نبود بخشداری
مشکل اصلی فوالدشهر

همچنیــن حجت االســالم مســعود ســرافراز 
ایــن مراســم  در  امــام جمعــه فوالدشــهر، 
قدیمی تریــن  از  یکــی  فوالدشــهر،  گفــت: 
شــهرهای جدیــد کشــور اســت و بعــد از اســتان 

ــود  ــر را در خ ــکن مه ــن مس ــران، بزرگ تری ته
ــت.  ــای داده اس ج

ــهر  ــن ش ــت ای ــون جمعی ــزود: هم اکن وی اف
ــن  ــر تخمی ــزار نف ــا 100 ه ــدود 80 ت ــزی ح چی
زده می شــود و بــه تعبیــر فرمانــدار لنجــان 
ــد. ــش می یاب ــه روز افزای ــت روزب ــن جمعی ای

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرافراز ب ــالم س حجت االس
ایــن شــهر مشــکالت زیــادی دارد، اذعــان 
کــرد: بخشــی از ایــن مشــکالت ناشــی از 
ــن  ــت. ای ــهر اس ــن ش ــداری در ای ــود بخش نب
ــن شــهر  ــون ای ــق قان ــی اســت کــه طب در حال
مجــوز تأســیس بخشــداری را دارد؛ امــا بــا 
ــل در  ــل تعل ــرر دلی ــای مک ــود پیگیری ه وج
ــی  ــت. حت ــخص نیس ــوز مش ــورد هن ــن م ای
بــا همــکاری آقــای کوهکــن نماینــده مجلــس 
ایــن موضــوع را پیگیــری کرده ایــم و وزیــر 
ــن  ــه ای در ای ــر مصوب ــد اگ ــم گفته ان ــور ه کش

ــد. ــدام کنی ــت، اق ــوص هس خص
امــام جمعــه فوالدشــهر اضافــه کــرد: بــا وجــود 
جمعیــت زیــاد مســکن مهــر فوالدشــهر، ایــن 
شــهر تنهــا دو کالنتــری دارد و ایــن بــرای 
ــه  ــت. ب ــم اس ــهر ک ــن ش ــت ای ــن امنی تأمی
یقیــن بــرای افزایــش میــزان امنیــت نیــاز بــه 

ــت. ــداری اس بخش

 اولویت اول فوالدشهر
تکمیل مسکن مهر است

ــیروانی  ــا ش ــم حمیدرض ــن مراس ــه ای در ادام
فوالدشــهر،  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل 
اولویــت اصلــی برنامه هــای خــود را از ابتــدای 
آغــاز بــه کار مدیریتــی اش، تکمیــل و ســاخت 

ــرد. ــوان ک ــر عن ــکن مه مس
وی اضافــه کــرد: در فوالدشــهر 65 میلیــارد 
ــف  ــرح، تعری ــب 36 ط ــروژه در قال ــان پ توم
و  پروژه هــا  اتمــام  زمــان  در  کــه  شــده 
شــد.  خواهــد  اطالع رســانی  بهره بــرداری 
شــیروانی بــا اشــاره بــه ســاخت مدرســه »بهــار 
دانــش« گفــت: ایــن مدرســه در محیطــی 
ــا 1328  ــن ب ــع زمی ــر مرب ــر 2523 مت ــغ ب بال
متــر مربــع زیربنــا در طــول مــدت 10 مــاه بــه 

بهره بــرداری رســید. 
مدیرعامــل شــرکت عمــران فوالدشــهر در ادامــه 
فوالدشــهر،  جمعــه  امــام  همکاری هــای  از 
ــده  ــدار و نماین ــهردار، فرمان ــهر، ش ــورای ش ش
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم لنج م
ــاد و خاطــره رئیــس شــورای  ــرد و ی ــر ک تقدی
شــهر و مدیرعامــل آتش نشــانی فوالدشــهر 
را کــه در حادثــه ای جــان خــود را از دســت 

ــت. ــی داش ــد، گرام دادن

با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت:

افتتاح 895 واحد مسکن مهر در فوالدشهر

@kimia_vatan :کانال تلگرامی    -   eskimia.ir :وب سایت روزنامه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

اهانت هــای  پــی  در  جهــان  نصــف   مــردم 
از مواضــع  آمریــکا و در حمایــت  رئیس جمهــور 
و ســپاه  اســالمی  دولــت جمهــوری  مســئوالن 
پاســداران انقــالب اســالمی هماننــد همــه قشــرهای 
مختلــف ملــت ایــران بــه صحنــه آمدنــد و در تجمــع 
ســخنان  پاســداران،  خیابــان  در  اعتراض آمیــز 

ســخیف ترامــپ را محکــوم کردنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار کیمیــای وطــن، رئیس  جمهــور 
ــرد  ــکا جمعه شــب گذشــته ضمــن اعــالم راهب آمری
جدیــد دولــت آمریــکا در رابطــه بــا ایــران و برجــام 
از تریبــون کاخ ســفید، بــا لحــن تنــدی در ســخنان 
ــردم  ــرد و م ــی ک ــران بی احترام ــت ای ــه مل ــود ب خ
ایــران را بــه عنــوان ملــت تروریســم نــام بــرد و در 
ســخنان خــود از واژه جعلــی »خلیــج ع.ر.ب.ی« به 
جــای »خلیــج فــارس« اســتفاده کــرد؛ امــا مــردم 
همیشــه در صحنــه اصفهــان کــه بارهــا حمایت هــای 
خــود را از مواضــع جمهــوری اســالمی در دوران 
ــه  ــگامانه ب ــد، پیش ــات کرده ان ــالمی اثب ــالب اس انق
ــئوالن  ــع مس ــت از مواض ــد و در حمای ــدان آمدن می
دولــت جمهــوری اســالمی ایــران و ســپاه پاســداران 
از دولــت آمریــکا و رئیس جمهــور ایــن کشــور اعــالم 

انزجــار کردنــد.
ــت  ــا قرائ ــان ب ــردم اصفه ــی م ــع ضدآمریکای  تجم
قــرآن و پخــش ســرود ملــی ایــران شــروع  شــد؛ 
ــکا« و  ــر آمری ــرگ ب ــعار »م ــا  ش ــردم ب ــپس م س
ــکا  ــب آمری ــت غاص ــرائیل« از دول ــر اس ــرگ ب »م

ــد. ــار کردن ــالم انزج اع
در ایــن بیــن پالکارد هــای فراوانــی نیــز بــر دســتان 
مــردم بــود کــه بــر روی آن هــا جمالتــی ماننــد »مــا 
ملــت بصیریــم، ذلــت نمی پذیریــم« یــا »پاســداران 

نــور چشــم مــردم ایــران« نوشــته شــده بــود.
دیگــر  بــار  نیــز  زنــان  حضــور  بیــن  ایــن  در 
ــتن  ــت داش ــا در دس ــان ب ــود. زن ــه آفرین ب حماس
دست نوشــته هایی بــا عبــارت »یــا زینــب اگــر 
نتوانســتیم مدافــع حرمــت باشــیم، آمدیــم تــا 
حامــی مدافعــان حرمــت شــویم« و ســردادن 
شــعارهای »نصــر مــن هللا و فتــح قریــب«، »مــرگ 
بــر آمریــکای مردم فریــب« بــه دهــان آمریکایی هــا 

می زدنــد.  مشــت 
ــای وطــن حاکــی از آن  ــگار کیمی مشــاهدات خبرن
ــز  ــی نی ــای تحقیق ــن گروه ه ــن بی ــه در ای ــود ک ب

ــی  ــه بعض ــی ب ــرده و در پالکاردهای ــل ک ــوب عم خ
ــاالنه 700  ــه س ــه هزین ــکا از جمل ــات آمری از جنای
ــاق  ــکا، قاچ ــای آمری ــون دالری ماجراجویی ه میلی
300 هــزار کــودک و عــدم پیوســتن بــه کنوانســیون 
ــرداد  ــای 28 م ــه کودت ــراف ب ــودک، اعت ــوق ک حق
پــس از 60 ســال، 40 بــار وتــوی قطعنامه هــا علیــه 
ــد. ــرده بودن ــم صهیونیســتی اشــاره ک ــات رژی جنای

از  خــود  حمایــت  اعــالم  در  اصفهــان  مــردم 
ــرور  ــهید ت ــه ای از ش ــر جمل ــی، ب ــای انقالب گروه ه
می گویــد  کــه  بهشــتی  ســیدمحمد  آیــت هللا 
»آمریــکا عصبانــی بــاش و از ایــن عصبانیــت 
بمیــر« نیــز، تاکیــد کــرده و علیــه رژیــم آل ســعود 
شــعار »مــرگ بــر آل ســعود خائــن« و »مــرگ بــر 

اســرائیل« ســر دادنــد.
در ادامــه نیــز بیانیــه تشــکل ها و مراکــز علمــی 
اســالمی دانشــگاه های اصفهــان قرائــت شــد کــه در 
آن آمریــکا بــا لفــظ »گانگســتر« خطــاب شــده بــود 
و مــردم بــا تکبیرهــای خــود آن را همراهــی کردنــد.
ــپاه  ــوازان س ــروه رزم ن ــن گ ــان همچنی ــن می در ای
ــد  ــرا کردن ــه حماســی را اج ــان دو قطع صاحب الزم
ــرد و در  ــاد ک ــت ایج ــی در جمعی ــور خاص ــه ش ک
ــام  ــای ســالمتی ام ــت دع ــا قرائ ــان مراســم، ب پای

ــت. ــان یاف ــان پای ــه ایش ــل ب ــج( و توس زمان)ع
در ایــن مراســم شــهردار اصفهــان، کــوروش محمدی 
و علیرضــا نصــر از اعضــای شــورای اســالمی شــهر 
اصفهــان، حســن کامــران نماینــده مــردم اصفهــان 
در مجلــس، فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان 

ــرارگاه  ــده ق ــواد اســتکی فرمان ــان، ســردار ج اصفه
عملیاتــی سیدالشــهدا و ســردار مجتبــی شــیروانیان 
ــای  ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــاد حف ــر کل بنی مدی
دفــاع مقــدس و تعــدادی دیگــر از مســئوالن مــردم 

ــد. را همراهــی کردن
 اقدامات ترامپ، تکمیل کننده برنامه 

اوباما  
ســخنران ویــژه ایــن مراســم نماینــده مــردم همدان 
در مجلــس شــورای اســالمی بــود. وی در ســخنانی 
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــاره داش ــئله اش ــن مس ــه ای ب
ــا برپایــی تجمعــات و راهپیمایــی  سراســر کشــور ب
اعتراض آمیــز علیــه آمریــکا، از ایــن حرکــت اصفهان 
اســتقبال کــرده تــا حرکتــی عظیــم در کشــور ایجــاد 
ــار کــرد: انقــالب  ــی اظه شــود.حمیدرضا حاجی بابای
اســالمی جهــان را بــه دو قطــب تقســیم کــرد؛ یکــی 
ــان  ــری جه ــان و دیگ ــالم و آزادی خواه ــان اس جه
غــرب و تمــدن غــرب بــه ســردمداری آمریــکا؛ از آن 
روز تاکنــون جمهــوری اســالمی بــا تفکــر نــاب اهــل 

 بیــت در مبــارزه بــا آمریــکای جنایتــکار اســت.  
 اقدامات امروز ترامپ در تناقض با 

برنامه های اوباما نیست؛ بلکه تکمیل کننده 
سیاست های اوست

وی بیــان کــرد: شــما هیــچ روزی را در ایــن چهــل 
ــران و  ــن ای ــه بی ــد ک ــدا نمی کنی ــته پی ــال گذش س
آمریــکا کشــمکش و مبــارزه وجــود نداشــته باشــد 
و هرچــه پیــش رفتیــم جمهــوری اســالمی موفق تــر 
و قوی تــر جلــو رفتــه و هیــچ موضوعــی در مســائل 

جهانــی شــکل نمی گیــرد، مگــر آنکــه نــام جمهــوری 
ــد. ــث می درخش ــالمی در آن مباح اس

رئیــس فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس 
ــت  ــه اس ــکا منفعالن ــرکات آمری ــرد: ح ــح ک تصری
ــتمدارانی  ــکا سیاس ــه در آمری ــاهدیم ک ــروز ش و ام
ــاب  ــه خط ــا را دیوان ــر آن ه ــه ظاه ــه ب ــد ک حاکمن
برنامه ریــزی  گــروه  آنکــه  از  غافــل  می کننــد؛ 
نــوع  برنامه ریــزی می کنــد، در  آمریــکا  کــه در 
ظاهــری  حــرکات  جــز  برنامه ریزی هایشــان 
ــره  ــا چه ــا ب ــر اوبام ــه داد: اگ ــم.وی ادام نمی بینی
ــده  ــت های پیچی ــا سیاس ــری ب ــان ک ــدان و ج خن
خــود بــه خیــال خــود می خواســتند عرصــه را 
ــاس  ــر اس ــد و ب ــگ کنن ــالمی تن ــوری اس ــر جمه ب
برنامه ریزی هــای خــود ایــران را در تنگنــا قــرار 
دهنــد، ایــن برنامه هــای آن هــا تدویــن شــده 
توســط گــروه پشــت پــرده آمریکاســت و بایــد گفت 
امــروز اقدامــات ترامــپ در تناقــض بــا برنامه هــای 
ــت های  ــده سیاس ــه تکمیل کنن ــت؛ بلک ــا نیس اوبام

ــت. اوس
 ساخت داعش برای تجزیه منطقه بود

وجــود  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  حاجی بابایــی 
ــای  ــخاص و چهره ه ــه اش ــدی ک ــای ب پیش بینی ه
ــتند،  ــه داش ــوادث منطق ــوص ح ــی درخص سیاس
رهبــر انقــالب بــا صالبــت ایســتادند و ســپاه 
پاســداران را مأمــور ختــم قائلــه داعــش در منطقــه 
کردنــد، مطــرح کــرد: روســیه هــم بــا تمــام قــدرت 
ــپاه  ــا س ــتد؛ ام ــش بایس ــر داع ــت در براب نتوانس

پاســداران بــرای ایجــاد امنیــت در اصفهــان، تهــران 
ــران  ــدن ای ــردم متم ــور و م ــهرهای کش ــام ش و تم
ــن مشــکل را  ــد و ای طومــار داعــش را درهــم پیچی
ــس  ــده مجل ــت.این نماین ــالم برداش ــیر اس از مس
یــادآوری کــرد: دشــمنان برنامه ریــزی کــرده بودنــد 
ــی کــه داعــش در عــراق اســت، کردســتان  ــا زمان ت
عــراق را نیــز تحریــک بــه تجزیه طلبــی کــرده و 
ــدا  ــالمی ج ــت اس ــتان را از ام ــور کردس ــردم غی م
کننــد و شــما می بینیــد وقتــی کــه داعــش در عــراق 
شکســت خــورد و امیدشــان از داعــش ناامیــد شــد، 
ــا هوشــیاری  اقــدام بــه تجزیــه عــراق کردنــد کــه ب
ــن طــرح و نقشــه شکســت  ــه ای کشــورهای منطق

ــت. ــورده اس خ
 ایران، قدرت برتر اقتصادی منطقه 

حاجی بابایــی بــا بیــان اینکــه امــروز ایــران بــا 
ــی  ــدرت اول نظام ــه زن، ق ــک های نقط ــوه موش انب
و دفاعــی در منطقــه اســت، تصریــح کــرد: اگــر در 
ابتــدای جنــگ تنهــا 500 موشــک نقطه زن داشــتیم، 
امــروز 23 هــزار شــهید اصفهــان زنــده بودنــد و تمام 
ایــن شــهدا منشــأ خدمــت بــه جامعــه می شــدند؛ 
داشــتن ایــن حجــم از موشــک های نقطــه زن 

باعــث عصبانیــت آمریــکا شــده اســت.
وی تأکیــد کــرد: امــروز اقتــدار بین المللــی داریــم و 
آمریــکا اقتــدار مــا را درک کــرده و حرکــت عظیمــی 
ــا قــدرت اقتصــادی منطقــه  شــکل گرفتــه اســت ت
ــی  ــاد مقاومت ــا اقتص ــت ب ــن حرک ــویم؛ ای ــز ش نی
ــد  ــیر می توان ــن مس ــت در ای ــده و حرک ــروع ش ش

مــردم مــا را از ســختی های ناشــی از تحریــم 
برهانــد و آمریــکا امــروز می کوشــد تــا ایــران قــدرت 
اقتصــادی اول منطقــه نباشــد و حــرکات تحریمــی 
ــه همیــن دلیــل اســت. و ضــد اقتصــادی آن هــا ب
 قدمت آمریکا به اندازه درختان کهنسال 

ایران هم نیست
ــه ســپاه پاســداران در  ــان اینک ــا بی ــی ب حاجی بابای
ــرد:  ــان ک ــگاه دارد، بی ــا جای ــا و قلب ه ــه خانه ه هم
امــروز ســپاه پاســداران و بســیج دیگــری در عــراق و 
ســوریه و یمــن شــکل گرفتــه و قدمــت آمریــکا بــه 
انــدازه درختــان کهنســال ایــران هم نیســت و کســی 

ابتــدای تاریــخ ایــران را نمی توانــد پیــدا کنــد.
اگــر  کــرد:  مطــرح  ترامــپ  بــه  خطــاب  وی 
ــای آن  ــد، معن ــارس را بفهمی ــج ف ــی خلی می خواه
را از ســربازان خــود کــه توســط بســیجی ها دســتگیر 
ــی  ــای ابرقدرت ــه ادع شــدند، بپرســید؛ ســربازانی ک
دارنــد، امــا زانــو زدنــد و گریــه کردنــد؛ آمریــکا 
تــا 2000 کیلومتــری مرزهــای ایــران نمی توانــد 
قدرت نمایــی کنــد و ایــن موضــوع را خودشــان بهتــر 
ــه ای از  ــز در بره ــد ج ــام)ره( فرمودن ــد و ام می دانن
ابتــدای اســالم، مردمــی ماننــد مــردم ایــران وجــود 

ــت. ــته اس نداش
 باید بیش از یک و نیم میلیون شغل در 

کشور ایجاد شود
رئیــس فراکســیون نماینــدگان والیــی مجلــس  
ــه  ــالمی یکپارچ ــران اس ــروز ای ــه ام ــان اینک ــا بی ب
ــار  ــران یــک ب ــزرگ ای ــت ب ــد کــرد: مل اســت، تأکی

ــه میــدان بیاییــد؛  دیگــر مثــل همیشــه پرقــدرت ب
آمریــکا می دانــد کــه ایــران در آســتانه یــک حرکــت 
ــد  ــت و می خواه ــه اس ــادی در منطق ــزرگ اقتص ب
چنــد تبصــره بــه برجــام اضافــه کنــد؛ یکــی اینکــه 
ــته ای  ــک هس ــان درس فیزی ــر ایرانی ــد دیگ ــا اب ت
ــران  ــت ای ــه مل ــد ک ــود نخوانن ــگاه های خ در دانش

ــت. ــد پذیرف ــی را نخواه ــن ننگ چنی
ــی  ــک نظام ــران موش ــه ای ــه داد: دوم آنک وی ادام
نداشــته باشــد؛ آمریــکا صدهــا میلیــارد دالر از 
عربســتان گرفتــه تــا اســم خلیــج فــارس را جعــل 
کنــد و ســوم آنکــه تحریم هــای همه جانبــه ای 
ــد  ــران نتوانن ــردم ای ــا م ــد ت ــع کن ــران وض ــه ای علی
پیشــرفت اقتصــادی داشــته باشــند؛ امــا بایــد 
ــرای  ــم ب ــغل ه ــک ش ــکا ی ــایه آمری ــم در س بدانی
جوانــان ایرانــی فراهــم نخواهــد شــد و شــاغالن مــا 

نیــز بیــکار می شــوند.
ــم  ــک و نی ــش از ی ــد بی ــت: بای ــی گف حاجی بابای
میلیــون شــغل در کشــور ایجــاد شــده و همــه 
حاشیه ســازی ها در جمهــوری اســالمی متوقــف 
شــود و همــه پشــت ســر رهبــری پیــش بــه  ســوی 
اقتصــاد مقاومتــی بــرای ایجــاد 1.5 میلیــون شــغل 
ــا  ــم ت ــت کنی ــادی حرک ــی اقتص ــور و پویای در کش
ــم ارزش  ــال ه ــک ری ــپ ی ــای ترام ــر حرف ه دیگ
نداشــته باشــد؛ آمریــکا بدانــد اگــر اختالف نظرهایــی 
ــت  ــری تبعی ــا از رهب ــا همــه م هــم وجــود دارد، ام
خواهیــم کــرد و یــک صــدا فریــاد »مــرگ بــر 
آمریــکا« و »مــرگ بــر اســرائیل« ســر خواهیــم داد.

مردم انقالبی اصفهان با مشت های گره  کرده، اهانت رئیس جمهوری آمریکا به ایران را محکوم کردند

حاجی بابایی: آمریکا می داند که ایران در آستانه یک حرکت بزرگ اقتصادی در منطقه است
عکاس: رضا سلطانی نجف آبادی


