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س ــام  ــه الس ــی علی ــان عل ــوالی متقی ــدگاه م از دی

ــور  ــا حض ــام عرصه ه ــد در تم ــد و بای ــردم اصلن م
ــد؛  ــردم را ببینن ــد م ــان بای ــند. حاکم ــته باش داش

یعنــی بــرای مــردم نقــش قائــل و نیــز مردمــدار باشــند 
و خــود را رعیــت و خــادم مــردم بداننــد. بی شــک 
ــت  ــردم، حکوم ــی م ــارکت سیاس ــور و مش ــدون حض ب
محکــوم بــه ضعــف و در نهایــت شکســت خواهــد 
بــود. از دیــدگاه امــام علــی)ع( بــرای مشــارکت مــردم 
در امــور سیاســی اجتماعی و تأثیرگــذاری آنــان بــر 
سیاســت و حکومــت، چنــد نکتــه بایــد مدنظــر باشــد؛

اول ایفــای نقــش در تعییــن رهبــران و حاکمــان؛ هــرگاه 
ــرای  ــتانداری را ب ــا اس ــدار ی ــی)ع( فرمان ــرت عل حض
ایالتــی می فرســتاد، نامــه ای بــرای معرفــی وکای 
ــپس  ــد؛ س ــردم بخوان ــان م ــا در می ــت ت وی می نوش
می فرمودنــد: اگــر مــردم تــو را پذیرفتنــد، مشــغول بــه 
ــا ــد، آن ه ــاف کردن ــا اخت ــد ی ــر نپذیرفتن ــو و اگ  کار ش

ــدن  ــل ش ــی ارزش  قائ ــن یعن ــرد. ای ــذار و برگ  را واگ
بــرای مــردم و صاحــب نقــش و اثــر دانســتن آن هــا کــه 
باعــث آرامــش جامعــه و وحــدت و پیشــرفت خواهــد 

شــد...
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ویژه های امروز

که منافع ملی اخبار روز  زیر هیچ قراردادی را 
کشور را تأمین نکند، امضا نمی کنیم

 سخنگوی دولت با اشاره به اینکه هرگاه FATF به اجازه دوباره قانونی 
کرد:  کید  کسب شود تأ که باید آن مجوز   نیاز داشته باشد ما قبول داریم 

 البته هیچ وقت سخنگوی شورای نگهبان به صراحت به این مسئله 
نپرداخته است. ما در دولت پاسخ های...

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار با مسئوالن ستاد سرشماری نفوس و مسکن:

دستکاری در آمارها گناهی کبیره است
در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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 دربی 83 در یک نگاه

همه چشم انتظار جمعه سرخابی
صفحه 6

مشــاور عالــی و دســتیار نظامــی مقــام معظــم رهبــری بــا بیــان اینکــه امــروزه خاقیــت مبنــای 
ــته  ــی داش ــات خوب ــه اقدام ــن زمین ــان در ای ــهر اصفه ــت: ش ــت، گف ــعه یافتگی شهرهاس  توس
ــن  ــی شــهروندان در ای ــت زندگ ــش کیفی ــوان شــاهد افزای ــات، می ت ــن اقدام ــا توســعه ای و ب
شــهر بــود. بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، ســردار ســید یحیــی رحیــم 
صفــوی در آئیــن افتتاحیــه تقاطــع غیرهمســطح 25 آبــان و رونمایــی از 160 تاکســی »آریــو« 
فــرودگاه اصفهــان کــه در قالــب ســی ودومین برنامــه از ســری برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد 
افتتــاح« برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم شــهیدپرور و مؤمــن اصفهــان لیاقــت زندگــی 
بهتــری را دارنــد، اظهــار کــرد: از ایــن رو بــه شــهروندان، شــورای شــهر و شــهرداری بــه دلیــل 
ــه  ــته ب ــال گذش ــی س ــه ط ــازی ک ــی و زیباس ــی، عمران ــای حمل ونقل ــرداری از پروژه ه بهره ب
بهره بــرداری رســیده، تبریــک می گویــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی فــاز نخســت قطــار 
ــان  ــروژه 25 آب ــرداری از پ ــن بهره ب ــزرگ اســتقال و همچنی ــدان ب ــروژه می شــهری، اجــرای پ
بیانگــر توجــه ویــژه مســئوالن بــه رفــاه شــهروندان اســت، افــزود: ایــن اقدامــات بیانگــر توجــه 

مســئوالن ایــن شــهر بــه آرمان هــای انقــاب و شــهدا بــرای تأمیــن رفــاه مــردم اســت. 
ــروزه  ــه ام ــان اینک ــا بی ــن ب ــری همچنی ــم رهب ــام معظ ــی مق ــتیار نظام ــی و دس ــاور عال مش
ــه  ــن زمین ــان در ای ــهر اصفه ــرد: ش ــه ک ــت، اضاف ــعه یافتگی شهرهاس ــای توس ــت مبن خاقی
اقدامــات خوبــی داشــته و بــا توســعه ایــن اقدامــات، می تــوان شــاهد افزایــش کیفیــت زندگــی 
ــران شــهری  ــت زندگــی شــهروندان و کارآمــدی مدی ــود. وی کیفی ــن شــهر ب  شــهروندان در ای
را دو شــاخصه اصلــی شــهرهای خــاق عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن شــهرها میــزان رضایتمنــدی 
شــهروندان از مســئوالن زیــاد و زمینــه اشــتغال و کســب درآمــد شــهروندان نیــز فراهــم شــده 
اســت. ســردار رحیــم صفــوی همچنیــن بــه ظرفیت هــای گردشــگری موجــود در شــهر و اســتان 
اصفهــان اشــاره کــرد و افــزود: در ایــن راســتا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه اصفهــان در حــال 
حاضــر ظرفیــت پذیــرش میلیون هــا گردشــگر را دارد و توســعه زیرســاخت های ایــن امــر نیــز 

در اصفهــان ضــروری اســت.
   ارتقای زیرساخت های حمل ونقلی اصفهان در دستور کار شهرداری

 شــهردار اصفهــان گفــت: ارتقــای زیرســاخت های حمل ونقلــی در اصفهــان در دســتور کار اســت 
و از ایــن رو بهره بــرداری از تقاطع هــای غیرهمســطح 25 آبــان و شــهید باالیــی، میــدان بــزرگ 

اســتقال، فــاز دو خــط اول قطــار شــهری و... از جملــه اقدامــات اســت. 
ــی از 160  ــان و رونمای ــع غیرهمســطح 25 آب ــرداری از تقاط ــن بهره ب ــژاد در آئی ــدی جمالی ن مه

دســتگاه خــودروی »آریــو« بــرای نوســازی نــاوگان تاکســیرانی فــرودگاه اصفهــان کــه در قالــب 
ــان  ــهرداری اصفه ــاح« ش ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــای »ه ــری برنامه ه ــه از س ــی ودومین برنام س
ــرایط  ــادی در ش ــاظ اقتص ــه لح ــور ب ــر کش ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش برگ
نامناســبی قــرار دارد، اظهــار داشــت: می تــوان گفــت کــه در پیــچ تاریخــی در حــوزه اقتصــادی 

قــرار داریــم و در ایــن زمینــه رهبــر معظــم انقــاب بارهــا تذکراتــی را داده انــد.
   تشکیل نخستین قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور در شهرداری اصفهان

وی در ادامــه بــه تشــکیل قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی در شــهرداری اصفهــان بــه عنــوان نخســتین 
دســتگاه کشــور پــس از نامگــذاری امســال بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« اشــاره 
ــز  ــون نی ــان تشــکیل شــده و تاکن ــاد توســط بازرســی شــهرداری اصفه ــن نه کــرد و افــزود: ای
فعالیت هــای خوبــی را داشــته اســت. شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه تعریــف ادبیــات جدیــد 
ــاد  ــن نه ــان ای ــران و کارکن ــادی در بیــن مدی ــات جه ــوان ادبی ــان تحــت عن در شــهرداری اصفه
ــازی ــران، شهرس ــژه عم ــهرداری و به وی ــای ش ــه حوزه ه ــوع در هم ــن موض ــت: ای ــراز داش  اب

حمــل و نقــل و ... نمــود بیرونــی داشــته و فعالیــت بســیج گونه حــوزه عمرانــی نیــز مصداقــی 
بــر ایــن مدعاســت.

راه اندازی فاز دوم خط یک متروی اصفهان در چند روز آینده
ــی در شــهر  ــای زیرســاخت های حمل ونقل ــر اینکــه ارتق ــد ب ــا تأکی ــه ب ــژاد در ادام جمالی ن
اصفهــان مــورد توجــه اســت، تصریــح کــرد: راه انــدازی فــاز اول قطــار شــهری در یــک ســال اخیر 

و همچنیــن راه انــدازی فــاز دوم در مــاه جــاری از جملــه ایــن اقدامــات بــوده اســت.
   اصفهان روزبه روز جهانی تر می شود

ــرد  ــاره ک ــان اش ــه در اصفه ــیر دوچرخ ــر مس ــاد 100 کیلومت ــب ایج ــه تصوی ــان ب ــهردار اصفه  ش
و گفــت: تصویــب ایــن الیحــه بســیار ســخت بــود و معــاون شهرســازی و معمــاری در ایــن زمینه 

فعالیت هــای زیــادی را انجــام داده انــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه همــه مدیــران شــهر اصفهــان و نــه فقــط مدیــران شــهری، همــت خــود 
را بــرای افزایــش تــراز شــهر اصفهــان بــه کار گرفته انــد، افــزود: امیدواریــم ایــن شــهر روزبــه روز 

ــود. ــر ش جهانی ت
   تقاطع غیرهمسطح 25 آبان، ثمره همدلی مسئوالن و مردم

رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: بــه نمایندگــی از اعضــای شــورای شــهر و شــهردار 
اصفهــان بایــد بگویــم اصفهــان در میــان شــهرهای ســایر کانشــهرهای کشــور، کمتریــن میــزان 

بدهــی بانکــی را دارد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، رضــا امینــی در آئیــن افتتــاح تقاطــع 
25 آبــان و رونمایــی از 160 تاکســی جدیــد فــرودگاه اصفهــان اظهــار کــرد: در کمــال تأســف در 
ســال های اخیــر شــاهد بی مهــری مســئوالن بــه مــردم اصفهــان هســتیم کــه ســبب شــده دل 

مــردم ایــن شــهر شــهیدپرور رنجیــده و حقــوق به حــق آن هــا نادیــده گرفتــه شــود.
   ایجاد فضای تعامل با وجود تضارب آرا در میان دستگاه های اجرائی استان

ــا وجــود تضــارب آرا میــان دســتگاه های  وی تصریــح کــرد: در مــدت اخیــر، فضــای تعامــل ب
اجرائــی اســتان فراهــم شــده؛ بــه نحــوی کــه تقاطــع غیرهمســطح 25 آبــان، ثمــره ایــن همدلی 
اســت کــه بایــد از شــهردار و معاونــان وی و همچنیــن اســتاندار قدردانــی کنیــم. رئیــس شــورای 
ــا تســهیات بانکــی  ــان ب ــه می شــود شــهرداری اصفه ــان ادامــه داد: گفت اســامی شــهر اصفه
ــای  ــی از اعض ــه نمایندگ ــه ب ــد ک ــف می کن ــای مختل ــاح پروژه ه ــه افتت ــدام ب ــت اق گران قیم
شــورای شــهر و شــهردار اصفهــان، بایــد بگویــم اصفهــان در میــان شــهرهای ســایر کانشــهرهای 
کشــور، کمتریــن میــزان بدهــی بانکــی را دارد. وی اضافــه کــرد: اگــر امــروز شــاهد افتخــارات 
شــهر در زمینــه پروژه هــای مختلــف هســتیم، دلیــل آن چیــزی نیســت مگــر همدلــی و حمایــت 

مــردم اصفهــان و صبــوری و تــاش پیمانــکاران و مســئوالن.
   ساخت پروژه های بزرگ و کوچک در شهر

ــه بهره بــرداری از 160 دســتگاه تاکســی فــرودگاه اصفهــان گفــت:  ــا اشــاره ب امینــی در ادامــه ب
ــن  بخشــی  ــا همــکاری بی ــم کــه خوشــبختانه ب ــن اقدامــی بودی ــود در انتظــار چنی مدت هــا ب
همــت ســازمان تاکســیرانی و همــکاری فــرودگاه شــاهد ارتقــای سیســتم حمــل و نقــل کــه 
ــل و  ــای در دســت تکمی ــه پروژه ه ــا اشــاره ب ــود، هســتیم. وی ب ــان ب ــاز شــهر اصفه ــورد نی م
کلنگ زنــی اصفهــان گفــت: تکمیــل فــاز اول ســالن اجــاس بــرای اوایــل ســال آینــده، تکمیــل 
پــروژه خــط نخســت قطــار شــهری اصفهــان در ســه ماهــه ســال آینــده، تعییــن تکلیــف خــط 
دوم قطــار شــهری بــا فاصلــه 300 متــری از میــدان نقــش جهــان، طــرح زوج و فــرد خودروهــا، 
ــای  ــش جایگاه ه ــوا، افزای ــی ه ــع آلودگ ــش جام ــرح کاه ــر، ط ــی معاب ــردن بعض ــاده راه ک پی
کوچــک سوخت رســان، پویــش سه شــنبه های بــدون خــودرو، احــداث کمربنــد شــمال 
ــوده  ــای فرس ــرای بافت ه ــزی ب ــهدا، برنامه ری ــتان ش ــالن گلس ــداث س ــان، اح ــرب اصفه  غ
برنامه ریــزی بــرای توجــه بــه محیــط زیســت اصفهــان، خریــد 450 دســتگاه اتوبــوس و تکمیــل 

ــت. ــری اس ــت پیگی ــای در دس ــه برنامه ه ــت آباد از جمل ــل بهش تون

شهردار اصفهان درآئین بهره برداری از تقاطع غیر همسطح 25 آبان مطرح کرد:

اصفهان روزبه روز جهانی تر می شود

قدرت خرید کارگران
 آب رفت

صفحه 3

   ||عکس از رضا سلطانی نجف آبادی



یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی  خبر سیاسی 

رهبــر معظــم انقــاب گفتنــد: گاهــی مراکــز مختلــف 
ــد  ــورم و رش ــرخ ت ــا ن ــکاری ی ــرخ بی ــوص ن درخص
ــه  ــد ک ــان می کنن ــی بی ــای متفاوت ــادی، آماره اقتص
ــردم  ــادی در م ــاد بی اعتم ــن مســئله موجــب ایج ای

می شــود.
از مرکــز  بــه نقــل  بــه گــزارش کیمیــای وطــن 
ــری، حضــرت  ــام معظــم رهب ــر مق اطاع رســانی دفت
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن آی
پیــش از ظهــر دیــروز )سه شــنبه( در دیــدار مســئوالن 
مســکن و  نفــوس  عمومــی  سرشــماری   ســتاد 

اعضــای شــورای  عالــی آمــار کشــور و مدیــران مرکــز 
 آمــار ایــران، »آمــار و اطاعــات دقیــق، متمرکــز 
ــد  ــری کارآم ــی در تصمیم گی ــه اصل ــی« را پای و علم
بــرای کشــور خواندنــد و بــا تأکیــد بــر اهمیــت طــرح 
سرشــماری عمومــی، خطــاب بــه مــردم خاطرنشــان 
ــه طــور جــدی در  ــد ب ــز بای ــد: همــه مــردم عزی کردن

ایــن طــرح مهــم مشــارکت کننــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی آمــار را ضرورتــی 
قطعــی و اصلــی بــرای برنامه ریــزی درخصــوص 
کشــور  گســترده  و  متنــوع  نیازهــای  و  منابــع 
دانســتند و افزودنــد: آحــاد مــردم عزیــز بــرای 
 آنکــه تصمیم گیری هــا در کشــور، »درســت،  بجــا 
و کارآمــد« باشــد، هــم در ایــن طــرح مهــم شــرکت 
کننــد و هــم آمــار و اطاعــات مــورد نیــاز را بــه صــورت 
ــد.  ــرار دهن ــاری ق ــار دســتگاه های آم ــق در اختی دقی
ــه  ــد جنب ــئوالن گفته ان ــه مس ــز همچنان ک ــا نی آماره

ــه دارد. محرمان
ــه  ــاب ب ــه خط ــه ای در ادام ــت هللا خامن ــرت آی حض
متولیــان آمــار در کشــور خاطرنشــان کردنــد: در 
ــود  ــن ش ــود تبیی ــت موج ــد وضعی ــم بای ــا ه  آماره
و هــم »رونــد تغییــرات« شناســایی شــود تــا در 
ــیار  ــرات در آن بس ــرعت تغیی ــه س ــی ک روزگار کنون
ــر  ــور ب ــران کش ــئوالن و تصمیم گی ــت، مس ــاد اس زی

ــوند. ــر نش ــا غافلگی ــر رونده ــر تغیی اث
 ایشــان بــا اشــاره بــه اهمیــت دقــت و صحــت آمارهــا

و ضربــه ســنگینی کــه آمــار غلــط بــه کشــور می زنــد 
افزودنــد: متأســفانه کشــور از لحــاظ آمارگیــری عقــب 
اســت و حتــی برخــی مســئوالن از حقایــق و آمارهــای 

ــع نیســتند. واقعــی در بعضــی بخش هــا مطل
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه عنــوان نمونــه بــه 
ــد  اهمیــت آمــار در اقتصــاد دانش بنیــان اشــاره کردن
و گفتنــد: اقتصــاد دانش بنیــان کــه راه پیشــرفت 
کشــور اســت، متکــی بــه »عنصــر انســانِی بــا ســواد 
و مبتکــر« اســت و بایــد مشــخص شــود کــه در هــر 
یــک از شــاخه های اقتصــادی و فنــی، چــه تعــدادی 
ــکار  ــتعداد و دارای ابت ــا اس ــای ب ــان و نیروه  از جوان

و انگیزه وجود دارند.
ــش  ــه نق ــن ب ــه ای همچنی ــت هللا خامن ــرت آی حض
اشــاره  مقاومتــی  اقتصــاد  در  آمــار  تعیین کننــده 
کردنــد و افزودنــد: راه عــاج حقیقــِی مشــکات 
کشــور، اقتصــاد مقاومتــی اســت و اگــر تمــام راه های 
دنیــا هــم بــه روی مــا بــاز شــود، امــا اقتصــاد کشــور 
ــه ای  ــه، معادل ــن معادل ــت ای ــد، در نهای درون زا نباش

اســت. شکســت خورده 
ــاد  ــق اقتص ــه تحق ــد: الزم ــان کردن ــان خاطرنش ایش
مقاومتــی، وجــود آمــار و اطاعــات دقیــق از وضعیــت 
نیازهــای  و  تولیــدی  بنگاه هــای  و  داخــل  تولیــد 

ــت. آن هاس
ــران  ــئوالن و تصمیم گی ــه مس ــار ب ــگاِم آم ــه  بهن »ارائ
ــکار و گفتمان هــای عمومــی«  کشــور و ســازندگان اف
نکتــه دیگــری بــود کــه رهبــر انقــاب اســامی بــر آن 

تأکیــد کردنــد.
 ایشــان بــا اشــاره بــه مســئله »پیــرِی جمعیــت 
کاهــش  سیاســت های  نادرســت  اســتمرار  و 
ــت 4 درصــدی در  ــد: رشــد جمعی ــت« افزودن جمیع
ســال های دهــه 60، نیــاز بــه عــاج داشــت کــه عــاج 
آن، همــان سیاســت های کاهــش جمعیــت بــود؛ امــا 
ــا ارائــه آمــار بهنــگام  تــداوم ایــن سیاســت ها بایــد ب
توســط مســئوالن در وقــت معینــی، متوقــف یــا کُنــد 
می شــد؛ زیــرا مشــکل پیــرِی جمعیــت، یکــی از 
ــورهای  ــروز کش ــت و ام ــاج اس ــدون ع ــکات ب مش

ــد. ــرای آن ندارن ــی ب ــز راه حل پیشــرفته نی
ــه ای در ادامــه اختــاف در  ــت هللا خامن حضــرت آی
آمارهــای مراکــز آمــاری را »بایــی بــزرگ« خواندنــد 
درخصــوص  مختلــف  مراکــز  افزودنــد: گاهــی  و 
نــرخ بیــکاری یــا نــرخ تــورم و رشــد اقتصــادی 
ایــن  کــه  می کننــد  بیــان  متفاوتــی  آمارهــای 
مــردم  در  بی اعتمــادی  ایجــاد  موجــب   مســئله 

می شود.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه نادرســت 
خوانــدن بعضــی آمارهــای دولت هــای قبلــی توســط 
ایــن  منشــأ  بایــد  افزودنــد:  بعــدی  دولت هــای 
دوگانگی هــا مشــخص شــود؛ یعنــی یــا در آن دوره در 
بیــان آمارهــا اشــکالی وجود داشــته اســت یــا در دوره  
ــا  ــتکاری در آماره ــورت، دس ــر ص ــس از آن و در ه پ
 کــه در معــرض قضــاوت مــردم فهیــم نیــز قــرار دارد

گناهی کبیره است.
ــه  ــد: از جمل ــه ای تأکیــد کردن حضــرت آیــت هللا خامن
مرکــز  یــک  در  آمــار  تمرکــز  اساســی،   کارهــای 
 و همچنیــن تمرکــز بــر روی یــک شــیوه علمــی 

و مورد توافق است.
ــد در  ــای جدی ــتفاده از ابزاره ــد اس ــا تأیی ــان ب ایش
جمــع آوری و پــردازش اطاعــات آمــاری خاطرنشــان 
ــد  ــی نبای ــماری عموم ــه سرش ــام نتیج ــد: اع کردن
پــردازش  بــا  بایــد  نتایــج  و  بیفتــد  تأخیــر   بــه 
و جمع بنــدی علمــی و دقیــق، تــا پایــان ســال اعــام 

. د شو
ایشــان همچنیــن ارزیابــی نتایــج و کارکردهــای 
ــاله  ــم انداز 20 س ــند چش ــون س ــی همچ ــناد مهم اس
و سیاســت های کان کشــور را یکــی دیگــر از وظایــف 
ــد:  ــان کردن ــمردند و خاطرنش ــار برش ــز آم ــم مرک مه
مرکــز آمــار، هــم بایــد تحقــق سیاســت ها را بررســی 
کنــد و هــم درخصــوص نتایــج و کارکردهــای اجــرای 
سیاســت ها اعــام نظــر کنــد تــا در صــورت نامطلــوب 
اصــاح  و  بازبینــی  سیاســت ها  نتایــج،   بــودِن 

شوند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار با مسئوالن ستاد سرشماری نفوس و مسکن:

دستکاری در آمارها، گناهی کبیره است

معــاون وزارت امــور خارجه کشــورمان از نهایی شــدن 
یکــی از حســاس ترین موافقت نامه هــای ایــران 
ــج  ــی خلی ــیه جنوب ــایه حاش ــورهای همس ــا کش ب
فــارس و تعییــن طوالنی تریــن مــرز دریایــی ایــران 

در دریــای عمــان خبــر داد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ایرنــا، 
ــور خارجــه  ــل وزارت ام ــی و بین المل ــاون حقوق مع
از تعییــن طوالنی تریــن مــرز دریایــی جمهــوری 

اســامی ایــران در دریــای عمــان خبــر داد و گفــت: 
ــان  ــران و عم ــه ای ــی در موافقت نام ــوآوری اساس ن
ــی  ــع احتمال ــتفاده از مناب ــوه اس ــه نح ــوط ب مرب
هیدروکربــن موجــود در محــدوده مــرز دریایــی 

ــت. اس

ســید عبــاس عراقچــی روز سه شــنبه در یادداشــتی 
 نوشــت: در حالــی کــه بعضــی از کشــورهای منطقــه 
بــه تنش هــای  از منطقــه  و کشــورهای خــارج 
تخریــب  در  و ســعی  دامــن می زننــد  موجــود 
فضــای سیاســی حاکــم بــر روابــط جمهــوری 

اســامی ایــران با کشــورهای همســایه دارنــد، برای 
نخســتین بــار بعــد از انقــاب شــکوهمند اســامی 
 و در یــک تحــول تاریخــی، یکــی از مهم تریــن 
موافقت نامه هــای  و  اســناد  حســاس ترین  و 
ــی  ــیه جنوب ــایه حاش ــورهای همس ــا کش ــران ب ای
خلیــج فــارس نهایــی و طوالنی تریــن مــرز دریایــی 
جمهــوری اســامی ایــران در دریــای عمــان تعییــن 

شــده اســت.

ســخنگوی دولــت بــا اشــاره بــه اینکــه هــرگاه 
FATF بــه اجــازه دوبــاره قانونــی نیــاز داشــته باشــد 
ــول داریــم کــه بایــد آن مجــوز کســب شــود  مــا قب
تأکیــد کــرد: البتــه هیــچ وقــت ســخنگوی شــورای 
ــه  ــئله نپرداخت ــن مس ــه ای ــت ب ــه صراح ــان ب نگهب
بــه  اســت. مــا در دولــت پاســخ های روشــنی 
ابهامــات مطرح شــده بــه FATF داده ایــم؛ امــا 
ــام ایجــاد  ــی، ابه ــای نفت ــل قرارداده ــوز هــم مث هن
می کنــد؛ در حالــی کــه جواب هــای مــا صریــح 
ــدان  ــوان حقوق ــا عن ــردی ب ــا ف ــی اســت، ام و قانون
ــه نظــر مــن ایــن مســئله  ــد کــه می گویــد ب می آورن
ــه ابهامــات رفــع  ــم ک ــد چــه کنی ــا بای ــام دارد. م ابه
ــر  ــه زی ــم ک ــان را می دهی ــن اطمین ــا ای ــود؟ م ش
هیــچ قــراردادی را کــه منافــع ملــی کشــور را تأمیــن 

نکنــد، امضــا نمی کنیــم.
نوبخــت همچنیــن تأکیــد کــرد: دولــت قطعــا هیــچ 
ایــران  بدخواهــان  را کــه  تحریم هایــی  از  یــک 
ــم  ــمارد؛ تحری ــمیت نمی ش ــه رس ــد ب ــاد کرده ان ایج
ــا نیســت  ــد م ــورد تأیی  هســته ای و غیرهســته ای م
و مــا آن را بــه هیــچ وجــه در کشــور اجــرا نمی کنیــم؛ 
امــا اشــخاص حقیقــی و غیرحقیقــی کــه در زمینــه 
 LC ــد ــر بخواهن ــتند، اگ ــم هس ــته ای تحری غیرهس

ــد. ــول نمی کن ــد، طــرف خارجــی آن را قب ــاز کنن ب
ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه ایــن پرســش 

ــترکی  ــف مش ــه تعری ــا FATF ب ــما ب ــا ش ــه آی ک
از  رســیده اید، گفــت:  تروریســتی  گروه هــای  از 
ــام شــده  ــه صراحــت اع ــی ب ــات ایران ســوی مقام
ــه  ــت ک ــم پذیرف ــی را خواهی ــا آن توصیه های ــه م ک
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس ــوب قان در چارچ
ــت  ــم صراح ــا ه ــی م ــون اساس ــد. قان ــران باش ای
ــاره  ــم، درب ــا تروریس ــارزه ب ــن مب ــا ضم ــه م دارد ک
ــه ای  ــع حمایت گران ــش موض ــای آزادی بخ نهضت ه
ــون  ــوب قان ــم در چارچ ــا ه ــت و م ــم داش خواهی
اساســی خــود عمــل می کنیــم. مــا در گذشــته 
در لیســت ســیاه بودیــم؛ امــا اکنــون در حالــت 
تعلیــق قــرار گرفته ایــم و در ایــن زمینــه یــک ســال 
فرصــت داریــم و تأکیــد می کنیــم بســیاری از ایــن 

نمی شــود. اجرائــی  داخلــی،  نگرانی هــای 

ــاری  ــکل هی ــان از مش ــه نش ــی ک ــش ویدئوی پخ
کلینتــون در راه رفتــن و تلوتلــو خــوردن داشــت 
شــانس پیــروزی وی را در انتخابــات در جریــان 
درصــد کاهــش   7 اینترنتــی  بندی هــای   شــرط 

داد.
ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
رویتــرز، بــه گفتــه بــازار پیش بینی هــا موســوم  
»پردیکــت ایــت«، کاهــش 7 درصــدی شــانس 
پپــروزی کلینتــون در انتخابــات هشــتم نوامبــر 
ــنبه  ــامتی وی در روز یکش ــی از س ــل نگران ــه دلی ب
و رســیدن احتمــال پیــروزی وی بــه 64 درصــد 
بیشــترین کاهشــی بــود کــه ظــرف یــک روز صــورت 

ــت. گرف
ســریع ترین افــت کمــی پــس از پخــش ویدئــو 
صــورت گرفــت کــه توســط یــک رهگــذر گرفتــه شــده 
و در شــبکه های اجتماعــی بــه نمایــش گذاشــته 

شــد.
ــون روز  ــروزی کلینت ــال پی ــاره احتم ــرط بندی درب ش
دوشــنبه اندکــی )حــدود یــک درصــد( بهبــود یافــت؛ 
ولــی حجــم شــرط بندی پــس از لغــو ســفر وی 
ــی  ــای مال ــع آوری کمک ه ــرای جم ــا ب ــه کالیفرنی ب
انتخاباتــی و حضــور وی در دیگــر گردهمایی هــا 

ــود. ــن ب بســیار پایی

ســتاد انتخاباتــی کلینتــون فــاش کــرد کــه کلینتــون 
ــد روز  ــه شــده و طــی چن 68 ســاله دچــار ذات الری
آلرژی هــای  و  از ســرفه کــردن  مرتــب  گذشــته 

ــت. ــکایت داش ــه ش مربوط
ایــن مشــکل جســمانی، تازه تریــن ضربــه را بــه 
کلینتــون بــرای راهیابــی بــه کاخ ســفید وارد کــرد؛ آن 
هــم در زمانــی کــه دونالــد ترامــپ پیشــتازی رقیــب 
دمکــرات خــود را در بیشــتر نظرســنجی ها پــاک 

کــرده و شانه به شــانه وی پیــش مــی رود.
بــه دنبــال نمایــش ویدئــوی کلیتــون، در عــوض بــازار 
ــد  ــر ش ــپ داغ ت ــروزی ترام ــاره پی ــرط بندی درب  ش
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ــه جمع بنــدی  ــا اشــاره ب اکبــر رنجبــرزاده، عضــو هیئت رئیســه مجلــس ب
ــت  ــر نوبخ ــت: محمدباق ــاره FATF گف ــی درب ــت مل ــی امنی ــورای عال ش
ــاره  ــی درب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ــرد ک ــام ک ــت اع ــخنگوی دول س

ــت. ــیده اس ــدی رس ــه جمع بن ــرارداد FATF ب ق
وی تصریــح کــرد: در همیــن راســتا احتمــاال از دریابــان شــمخانی، دبیــر 
ــس  ــور در مجل ــا حض ــا ب ــود ت ــوت ش ــی، دع ــت مل ــی امنی ــورای عال ش

ــد. ــه کن ــت ارائ ــه وکای مل ــی را ب ــدی گزارش ــن جمع بن ــاره ای درب
ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش ــدآباد در مجل ــردم اس ــده م نماین
وکای ملــت نگــران تکــرار برجامــی دیگــر در کشــور هســتند، ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه بدعهدی هــای طــرف غربــی در نحــوه اجــرای برجــام نماینــدگان 
آمریکایی هــا  آن  مقابــل  طــرف  قراردادهایــی کــه  دربــاره   مجلــس 

و اروپایی ها باشند، حساسیت خاصی به خرج می دهند. تسنیم
ــامی در  ــورای اس ــس ش ــات مجل ــت: در انتخاب ــات گف ــر اطاع وزی
ســال گذشــته نیــز وزارت اطاعــات کوشــید تــا فضــای جامعــه شــاهد 

ــد. ــی نباش ــای انتخابات ــب نامزده تخری
ــید  ــام س ــنیم، حجت االس ــزاری تس ــت خبرگ ــوزه دول ــزارش ح ــه گ ب
در همایــش  دیــروز سه شــنبه  اطاعــات،  وزیــر  علــوی،  محمــود 
نماینــدگان وزیــر علــوم در هیئت هــای نظــارت دانشــگاه ها گفــت: 
ــت در  ــش و امنی ــاهد آرام ــر ش ــال های اخی ــد در س ــث ش ــه باع آنچ
محیط هــای دانشــگاهی باشــیم، رفتــار تــوأم بــا احتــرام و کرامــت بــا 

ــود. ــلبی ب ــای س ــز از برخورده ــجویان و پرهی دانش

ــود  ــاری می ش ــی و ناهنج ــب بی نظم ــه موج ــت: آنچ ــار داش وی اظه
تحقیــر شــخصیت انســان ها و بی احترامــی اســت. آنچــه موجــب 
ــب  ــز از تخری ــر و پرهی ــه همدیگ ــرام ب ــت احت ــت اس ــش و امنی آرام
شــخصیت دیگــران اســت. بــر همیــن اســاس در انتخابــات مجلــس 
ــا  ــید ت ــات کوش ــز وزارت اطاع ــته نی ــال گذش ــامی در س ــورای اس ش
فضــای جامعــه شــاهد تخریــب نامزدهــای انتخاباتــی نباشــد و نتیجــه 
ــا آرامــش  ایــن اقــدام نیــز همان گونــه کــه مشــاهده شــد، برگــزاری ب

ــود. ــات در سراســر کشــور ب انتخاب
وزیــر اطاعــات بــا تأکیــد بــر حفــظ حرمــت و شــخصیت دانشــجویان 
ــؤاالت  ــا س ــر ب ــت: اگ ــگاهی گف ــط دانش ــای محی ــه برخورده  در هم
ــق او  ــا اســتدالل و منط ــد ب  و شــبهه دانشــجویان مواجــه شــدیم، بای
را اقنــاع کنیــم؛ زیــرا  قطعــا در صــورت  برخــورد ســلبی، بــا همراهــی 

او مواجــه نخواهیــم شــد.
علــوی اظهــار داشــت: حفــظ شــأن و کرامــت انســان ها یــک تاکتیــک 
ابــزاری نیســت؛ بلکــه دســتور دیــن مبیــن اســام اســت و حفــظ شــأن 

انســان ها اقتضــا می کنــد کــه بــا او بــا احتــرام  و ادب رفتــار شــود.
ــم  ــال می کنی ــران دنب ــامی ای ــوری اس ــا در جمه ــه م ــزود: آنچ وی اف
ــت  ــاس امنی ــی و احس ــش روان ــار آرام ــه در کن ــت جامع ــظ امنی حف
اســت؛ زیــرا در ایــن نــوع از نظــم و امنیــت اســت کــه فرهنــگ 
ــر  ــا ایمان ت ــر و ب ــه روز دینمدارت ــه روزب ــد و جامع ــد می کن ــه رش  جامع

می شود.
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مردمازنگاهامامعلی)ع(
ادامه از صفحه یک: 

دوم نقــش مــردم در نظــارت بــر حکومــت اســت. مــردم باید با 
چشــم و گــوش بــاز دولتــی را کــه خــود پذیرفته انــد زیــر نظــر 
بگیرنــد. هــم مراقــب کــج روی و اقدامــات نادرســت احتمالــی 
باشــند و هــم در فــراز و نشــیب ها دولــت را حمایــت و کمــک 
ــن  ــدون ت ــه ســامت و ب ــا از گردنه هــای ســهمناک ب ــد ت کنن
دادن بــه غیــر عبــور کنــد و بــه اصطــاح بــار بــه منــزل برســاند. 
بدیهــی اســت بــا گســتردگی وظایــف اجرائی و مســئولیت های 
خــرد و کان دولــت، امــکان نظــارت مســتقیم مــردم وجــود 
نمایندگانــی  مــردم  اســامی،  جمهــوری  در  لــذا   نــدارد؛ 
ــوار  ــذاری و هم ــر قانونگ ــاوه ب ــه ع ــد ک ــاب می کنن را انتخ
کــردن راه بــرای خدمــت دولــت حاکــم، بــر عملکــرد او 
ــارت  ــن نظ ــزارش ای ــد گ ــه بای ــد  ک ــتقیم دارن ــارت مس  نظ
را بــه مــردم بدهنــد تــا مــردم بــا آرامــش و خیــال راحــت بــه 
ــا در  ــرد دولت ه ــه عملک ــد. گرچ ــت بپردازن ــتیبانی از دول پش
دیــد مــردم اســت و کــم و زیــاد می تواننــد نتیجــه اقدامــات 
دولــت را در زندگــی خــود بــه خوبــی لمــس کننــد و اظهــار نظر 

نیــز داشــته باشــند.  
 ســومین موضعــی کــه مــردم را در آن صاحــب نقــش می دانند
نصیحــت و بیــان حقایــق تلــخ اســت. حضــرت علــی)ع( یکی 
ــکار  ــت او در آش ــردم را نصیح ــر م ــر ب ــب رهب ــوق واج  از حق
و نهــان می دانــد و از مــردم می خواهــد بــا نصیحــت عــاری از 

دغــل و دورویــی، او را یــاد  کننــد.
ــئوالن  ــه مس ــت ک ــردم اس ــم م ــئولیت های مه ــن از مس  ای
ــان  را نصیحــت و حقایــق تلــخ موجــود در جامعــه را بــرای آن
عنــوان کننــد و خواهــان پیگیــری امــور و اصــاح و رفــع 
مشــکات و تبدیــل تلخی هــا بــه شــیرینی باشــند؛ ایــن 
ــود  ــرح می ش ــردم مط ــات م ــوان مطالب ــا عن ــروز ب ــر ام  ام
و آســیب های اجتماعــی و فرهنگــی و عملکردهــای متناقــض 

ــا اصــول و... از آن جمله انــد.   ب
قائــل  مــردم  بــرای  علــی)ع(  کــه  نقشــی  چهارمیــن 
شــده اند، بازخواســت و اســتیضاح و مخالفــت کــردن بــا 
تخلفــات احتمالــی و تصمیمــات غیراصولــی اســت.  بــه 
ــردم  ــی م ــوق سیاس ــی از حق ــی)ع( یک ــرت عل ــاد حض اعتق
از  امــر مشــارکت در حکومــت، ســؤال کــردن مــردم  در 
ــن  ــی در ذه ــرا گاه ــت؛ زی ــه اس ــان جامع ــگان و حاکم نخب
ــاد  ــوءظن ایج ــران س ــران و مدی ــرد رهب ــاره عملک ــردم درب م
باشــند  داشــته  پرســش  حــق  مــردم  اگــر   می شــود. 
 و رهبــران نیــز خــود را موظــف بــه پاســخگویی بداننــد
ــود  ــرف می ش ــا برط ــوء آن ه ــان س ــن و گم ــانی ظ ــه آس ب
و عاقــه و محبــت مــردم بــه حکومــت و رهبــران خــود 
ــای  ــرا در حقوق ه ــه اخی ــزی ک ــد چی ــد. همانن ــی می مان باق
ــی  ــه ای مردم ــه مطالب ــل ب ــاد و تبدی ــاق افت ــی و... اتف نجوم
برخــورد  و  رســیدگی  بــه  موظــف  مســئوالن   شــد کــه 
ــردم  ــوز م ــفانه هن ــن متأس ــدند. لک ــردم ش ــه م ــزارش ب و گ
ندیده انــد.  عیــان  بــه  را  موضــوع  ایــن  کامــل  نتیجــه 
و گــوش  چشــم  نظارتــی کــه  دســتگاه های  ان شــاءهللا 
مــردم محســوب می شــوند و خــود دولــت کــه خــادم 
ــد  ــام خواه ــه را اع ــد و نتیج ــری می کن ــت، پیگی ــردم اس م
ــی از شــاخص های توســعه سیاســی  ــدون شــک یک ــرد. ب ک
مشــارکت سیاســی مــردم در اداره کشــور خواهــد بــود. 
ــان  ــردم بی ــش م ــرای نق ــی)ع( ب ــه عل ــوردی ک ــن م پنجمی
انسان هاســت.  آزادی  حــق  و  آزادی  وجــود  می فرماینــد، 
ــردم  ــان م ــبت می ــاره نس ــی درب ــه نکات ــی)ع( ب ــرت عل  حض
و حکومــت و نــگاه حاکمــان بــه قــدرت اشــاره کرده انــد 
ــت  ــی اس ــی آزادی سیاس ــم مبان ــا تحکی ــل آن ه ــه حاص  ک
 و همیــن مبانــی اســت کــه شــیوه حکومتــداری و رفتــار خاص 
و اســتثنایی آن حضــرت را نیــز توجیــه می کنــد کــه در آینــده 

بــه آن خواهیــم پرداخــت.
ــا  ــم را ب ــائل مه ــه مس ــری هم ــم رهب ــروز می بینی ــه ام  اینک
مــردم در میــان می گذارنــد و مطالبــات مــردم را دنبــال 
ــه آن توجــه  ــی)ع( ب ــه عل ــزی اســت ک ــان چی ــد هم می کنن

ــت. ــده اس ــه ش ــوی گرفت ــب عل ــتند و از مکت داش

معروفومنکر
ــت  ــی اس ــول و فروع ــام دارای اص ــن اس ــن مبی دی
ــاری  ــود از ارزش و اعتب ــگاه خ ــدام در جای ــر ک ــه ه ک
برخــوردار اســت و هیچ یــک نمی توانــد جــای دیگــری 
را بگیــرد یــا یکــی کم رنــگ و دیگــری پررنــگ باشــد؛ 
بلکــه ایــن اصــول و فــروع بایــد بــه تمامی مــورد توجه 
ــع آن جامعــه اســامی باشــد.  ــه تب هــر مســلمان و ب
اصــول دیــن، اعتقــادی اســت کــه بایــد بــه تحقیــق بــه 
آن رســید و بــاور داشــت و در واقــع وقتــی بــه اصــول 
معتقــد شــدیم، نوبــت بــه فــروع می رســد کــه عملــی 
و نشــان از بــاور و اعتقــاد اســت. اگــر فــروع دیــن بــه 
خوبــی عملــی شــود، بــه طــور حتــم جامعــه اســامی 
ــی  ــانی زندگ ــت انس ــد و در بهش ــت می رس ــه بهش ب
ــن ســادگی نیســت؛ چــرا کــه  ــه ای ــد؛ امــا کار ب می کن
ــه همــه  ــر بتوانیــم ب ممکــن اســت مــا مســلمانان دی
ــه موقــع و بجــا  ــن ب دســتورات و احــکام و فــروع دی
عمــل کنیــم؛ زیــرا هــم دچــار نســیان هســتیم و هــم 
ــواع مختلــف شــیاطینی کــه مــا را از اقــدام  گرفتــار ان
ــا فرامــوش  ــد. یکــی از فــروع تقریب ــی بازمی دارن عمل
ــر  ــت، ام ــروع اس ــه ف ــر بقی ــا احیاگ ــه اتفاق ــده ک ش
ــال  ــر. ح ــی از منک ــری نه ــت و دیگ ــروف اس ــه مع ب
از خــود بپرســیم مــا چنــد معــروف داریــم کــه 
ــه روی  ــا ب ــم، ام ــه آن را نمی بینی ــل ب ــانی از عم نش
ــم  ــر می بینی ــد منک ــه چن ــا روزان ــم ی ــود نمی آوری خ
کنــارش  از  تأســف  بــا کمــال  امــا  و می شــنویم، 
اتفاقــا همیــن کم توجهــی  بی تفــاوت می گذریــم؟ 
بهشــت مــا را بــه جهنــم نزدیــک می کنــد و جامعــه ای 
 کــه بایــد در آن خوبی هــا و فضائــل متبلــور شــود 
بــه  تبدیــل  ببینیــم،  آن  در  را  زیبایی هــا  همــه  و 
ــت کم  ــا دس ــام ی ــاف اس ــر برخ ــه ظاه ــه ای ب جامع
ــی)ع( ــام عل ــرت ام ــد. حض ــه آن می کن ــه ب کم توج

ــروف  ــه مع ــر ب ــه ام ــت دو فریض ــا اهمی ــاط ب  در ارتب
و نهــی از منکــر فرموده انــد: »و مــا اعمــال البــر 
کلهــا و الجهــاد فــی ســبیل هللا عنداالمــر بالمعــروف و 
النهــی عــن المنکــر اال کنفثــه فــی بحــر لجــی«: تمــام 
ــل  ــاد در راه خــدا، در مقاب ــی جه کارهــای نیــک و حت
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه انــدازه  آب دهانــی 

ــاور بیــش نیســت.«  ــی پهن ــل دریای در مقاب
دو فریضــه  امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه هــر 
ــه دیــن مبیــن اســام هســتند  دو جــزو فــروع ده گان
ــام  ــدس اس ــرع مق ــی در ش ــگاه واالی ــان جای آنچن
ــا  ــم ب ــرآن کری ــات ق ــه از آی ــدود 30 آی ــه ح ــد ک دارن
ــازل  ــا ن ــوص آن ه ــف درخص ــارات مختل ــاظ و عب الف
ــن  ــخنان معصومی ــر آن، در س ــاوه ب ــت. ع ــده اس ش
علیهم الســام، درخصــوص آن هــا نــکات فراوانــی 
بیــان شــده کــه در منابــع و متــون معتبــر حدیــث مــا 

ــط شــده اســت. ــت و ضب ثب
 فقهــا و محدثیــن نیــز در کتاب هــای خــود هــر 
ــاره   ــاز کــرده و درب ــوان ب ــن عن ــی را تحــت ای یــک باب
آن مطالــب ارزنــده ای را نگاشــته اند. در اهمیــت و 
منزلــت ایــن دو فریضــه همیــن بــس کــه جــزو فــروع 
ــدای  ــود و خ ــا خ ــد ب ــده اند. بیایی ــمرده ش ــن ش دی
خوبی هــا  نشــر  در  دســت کم  عهــد کنیــم   خــود 
هســتند،  معــروف  همــه  کــه  زیبایی هایــی  و 
ــی  ــم و از طرف ــت کنی ــه هم ــیم؛ بلک ــاوت نباش بی تف
بــه کمتریــن وظیفــه دربــاره نهــی از منکــر عمــل کنیــم 
ــاق  ــه در اخ ــال چ ــم؛  ح ــار بگذاری ــی را کن و بی تفاوت
ــا در مســائل اقتصــادی، سیاســی و ... . ــی ی اجتماع

آلترناتیوروحانی
برایاعتدالگرایانمشخصشد

ــه  ــور، رئیــس شــورای سیاســتگذاری جبه محســن صفرپ
ــا  ــا دارد ب ــان بن ــه اعتدال گرای ــت: جبه ــان، گف اعتدال گرای
علــی الریجانــی بــرای دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت 

جمهــوری دیــدار داشــته باشــد.
وی تأکیــد کــرد: علــی الریجانــی یکــی از گزینه هــای 
مطــرح جبهــه اعتدال گرایــان بــرای آلترناتیــو حســن 
ــا  ــود ب ــای خ ــم در دیداره ــا داری ــا بن ــت و م ــی اس روحان

ــم. ــره بپردازی ــی و مذاک ــه رایزن ــان ب ایش
اعتدال گرایــان  جبهــه  سیاســتگذاری  شــورای  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: مــا بــه جــز آقــای الریجانــی گزینه هــای 
ــورد  ــو را م ــه آلترناتی ــا گزین ــم و قطع ــم داری ــری ه دیگ
نظرســنجی قــرار می دهیــم و پــس از کســب حــد و 
نصــاب در نظرســنجی از وی بــه عنــوان آلترناتیــو روحانــی 

اســتفاده می کنیــم.
صفرپــور ادامــه داد: جبهــه اعتدال گرایــان در دیــداری هــم 
کــه بــا ناطــق نــوری داشــت، از ایشــان جهــت کاندیداتــوری 
بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری دعــوت کــرد کــه آقــای 
ــه  ــدارم. البت ــور ن ــرای حض ــی ب ــن آمادگ ــد م ــق گفتن ناط
ایــن توضیحــات مــا را قانــع نکــرد و مــا بــاز بــا ایشــان بــه 

رایزنــی خواهیــم پرداخــت. 
مرتضــی حاجــی، وزیــر دولــت اصاحــات، دیــروز در 
رقیــب  بزرگ تریــن  کــه  اســت  گفتــه  گفت و گویــی 

فــارس اســت.  الریجانــی  روحانــی، 

جدیدترینشناورسپاهرونماییشد
»شــناور تنــدرو بــرد بلنــد بالگردبــر ســپاه« بــا حضــور 
ــی  ــهر رونمای ــپاه در بوش ــی س ــروی دریای ــده نی  فرمان

و به  آب  انداخته شد.
ســردار علــی رزمجــو در مراســم بــه  آب اندازی »شــناور 
ــی  ــه دوم دریای ــر« در منطق ــد بالگردب ــرد بلن ــدرو ب تن
ســپاه در بنــدر بوشــهر در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
داشــت: امــروز شــاهد برگــزاری مراســم الحــاق شــناور 
ــِد  ــرد بلن ــدرو ُب ــناورِ تن ــوان »ش ــا عن ــری ب ــهید ناظ ش
ــر  ــری ب ــن دیگ ــرگ زری ــه ب ــتیم ک ــر« هس ــرد َب بالگ

افتخــارات ســپاه اســت.
فرمانــده منطقــه دوم نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران 
خاطرنشــان کــرد: بــه فضــل خــدا، بــرگ زریــن 
می شــود  افــزوده  نظــام  افتخــارات  بــر   دیگــری 
ــا  ــری ب ــد ناظ ــهید محم ــناور ش ــاق ش ــاهد الح و ش
قابلیــت حمــل بالگــرد هســتیم کــه بــا موفقیــت 

ــت. ــده اس ــام ش انج
ــا تاش هــا و اقدامــات  ســردار علــی رزمجــو افــزود: ب
ورود جدیدتریــن  انجام شــده، شــاهد  شــبانه روزی 
قابلیــت  بــا  دنیــا  روز  شــناورهای  بدنــه  از  نــوع 
دریانــوردی در امــواج خروشــان و نشســت و برخاســت 
بالگــرد هســتیم کــه گامــی در راســتای توفیقــات 

ــت. ــی اس ــه دفاع ــور در عرص ــتر کش بیش
ــاد  ــال »اقتص ــروز در س ــرد: ام ــان ک ــئول بی ــن مس ای
مقاومتــی، اقــدام و عمــل«، شــاهد یکــی از بزرگ ترین 
دســتاوردهای دفاعــی و الحــاق شــناوری هســتیم کــه 
 تمــام مراحــل طراحی و ســاخت آن توســط متخصصان 

و پاسداران حریم والیت انجام گرفته است.
فرمانــده منطقــه دوم نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران 
ــای  ــن موفقیت ه ــت: ای ــراز داش ــامی اب ــاب اس انق
عرصــه دفاعــی در واقــع خوشــحالی بــرای دوســتداران 
ــاب  ــمنان انق ــرای دش ــدی ب ــأس و ناامی ــام و ی نظ

ــارس اســامی اســت. ف
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حتمــا شــما هــم ایــن روزهــا نــام رنــو کوئیــد را شــنیده اید؛ 
ــداران  ــه طرف ــو ک ــت از رن ــا کیفی ــت و ب ــی ارزان قیم خودروی
ــا  ــن روزه ــعه دارد. ای ــال توس ــورهای در ح ــیاری در کش بس
دعــوا بــرای گرفتــن امتیــاز تولیــد رنــو کوئیــد بیــن دو غــول 
خودروســازی ایــران زیــاد اســت. ســایپا کــه انحصــار تولیــد 
پرایــد را در اختیــار دارد، علی رغــم همــه انتقادهایــی کــه بــه 
ایــن خــودرو می شــود، تنهــا بــه دلیــل قیمــت ارزان بخــش 
بزرگــی از بــازار خــودروی کشــور را در اختیــار دارد. از آن ســو 
ــا  ــت را تقریب ــای ارزان قیم ــازار خودروه ــه ب ــودرو ک ایران خ
تمــام و کمــال بــه ســایپا واگــذار کــرده، در تــاش اســت کــه 
بــا گرفتــن امتیــاز تولیــد خــودروی رنــو کوئیــد، نه تنهــا یــک 
ــد را از  ــد، بلکــه دســت پرای محصــول ارزان قیمــت تولیــد کن

بــازار بــزرگ خــودرو کوتــاه کنــد.
 همیــن موضــوع باعث شــده تــا دو رقیب ســنتی خودروســاز 
ایــران، رقابــت ســختی را بــرای بــه دســت آوردن ایــن گنــج 
پنهــان آغــاز کننــد. البتــه در ایــن میــان، رنــو نیــز فرصــت را 
ــا  ــاز را از ایرانی ه ــترین امتی ــد بیش ــا بتوان ــده ت ــب دی مناس
بگیــرد و در عیــن حــال رقیــب فرانســوی خــود، یعنــی پــژو 
ــرای  ــران شکســت دهــد. حــاال حتمــا ایــن ســؤال ب را در ای
ــو کوئیــد چــه خصوصیتــی دارد  شــما پیــش می آیــد کــه رن
ــه  ــودرو ب ــایپا و ایران خ ــن س ــن چنی ــده ای ــث ش ــه باع ک
خاطــرش دوســتی دیرینــه را کنــار بگذارنــد. بــرای درک بهتــر 

ایــن ماجــرا، نگاهــی خواهیــم داشــت بــه رنــو کوئیــد.

    ارزان محبوب
ــود  ــرد، مشــخص ب ــی ک ــد رونمای ــو از کوئی ــه رن ــی ک از زمان
ــد  ــای جدی ــن اتومبیل ه ــی از ارزان تری ــت یک ــرار اس ــه ق ک
موجــود در سراســر جهــان باشــد و احتمــال می رفــت قیمــت 
ــی  ــو حت ــر رن ــال حاض ــود. در ح ــروع ش آن از ۴۷۰۰ دالر ش
فراتــر از انتظارهــا عمــل کــرده و کوئیــد را بــا شــروع قیمــت 
ــی  ــد رونمای ــی فقــط ۳۸۸۵ دالر در هن ــه یعن ۲۵۶۹۶۸ روپی
کــرده کــه گران تریــن مــدل آن هــم ۳۵۳۰۰۰ روپیــه )۵۳۴۰ 
دالر( قیمت گــذاری شــده اســت. راز قیمــت کــم آن در ایــن 

ــترک  ــه مش ــد در کارخان ــه کوئی ــت ک ــه اس ــت نهفت واقعی
رنو-نیســان در Chennai هنــد کــه قلــب خودروســازی 
ــا  ــی رود و ب ــمار م ــه ش ــتان ب ــت هندوس ــع دیتروی و در واق
ــع  ــد شــده اســت. در واق ــرخ بومی ســازی ۹۸ درصــد تولی ن
کوئیــد یــک ماشــین شــهری اســت کــه بــر اســاس پلتفــرم 
ــامل  ــاد آن ش ــده و ابع ــاخته  ش ــان س ــو نیس CMF-A رن
۳۶۷۹ میلیمتــر طــول، ۱۵۷۹ میلیمتــر عــرض و ۱۴۷۸ 
ــم ۲۴۲۲  ــور آن ه ــن دو مح ــه بی ــاع و فاصل ــر ارتف میلیمت
میلیمتــر اســت. رنــو کوئیــد از فاصلــه نســبتا زیــاد ۱۸۰ 

میلیمتــر از ســطح زمیــن، بهــره می بــرد و بــرای جاده هایــی 
ــد، بســیار مناســب اســت. ــی دارن ــت پایین ــه از کیفی ک

    عملکرد اتومبیل
حداکثــر ســرعت: ۱۳۵ کیلومتــر بــر ســاعت، شــتاب ۰ تــا ۱۰۰: 
۱۷ ثانیــه، مصــرف ســوخت شــهری: ۴.۷ لیتــر در ۱۰۰ کیلومتر 
مصــرف ســوخت جــاده ای: ۳.۹ لیتــر در ۱۰۰ کیلومتر، ســیکل 

ترکیبــی مصــرف ســوخت: ۴ لیتــر در ۱۰۰ کیلومتــر
    امکانات رفاهی و آپشن ها

ــوای  ــه ه ــدد، کیس ــداد(: ۱ ع ــوع و تع ــوا )ن ــه های ه کیس
ــزی  ــل مرک ــی: قف ــی و حفاظت ــتم های امنیت ــده، سیس رانن
بــه همــراه ریمــوت کنتــرل رادیویــی، سیســتم ضــد ســرقت 
سیســتم های تهویــه مطبــوع: کنتــرل دســتی، سیســتم های 
ــا صفحــه  نمایــش  ــراه ب ــری هم ــا: سیســتم ناوب مولتی مدی
لمســی ۷ اینچــی مجهــز بــه بلوتــوث، USB، AUX، سیســتم 
صندلی هــای جلــو و عقــب: تنظیــم دســتی، سیســتم 
آیینه هــا: آینه هــای جانبــی برقــی، سیســتم شیشــه ها: 

ــی.  ــو برق ــه های جل ــر شیش باالب
همــه ایــن مشــخصات بــه اضافــه ظاهــر زیبــای ایــن 
ــث  ــا( باع ــد و تیب ــا پرای ــه ب ــت کم در مقایس ــودرو )دس خ
ایــران محبــوب باشــد  ایــن خــودرو نیامــده در   شــده 
بکشــند.  نقشــه  بــرای خریدنــش  از حــاال  و خیلی هــا 
ــه  ــن خــودرو ب ــت ســرانجام ای ــد کــه در نهای ــد دی ــه بای البت
کجــا خواهــد کشــید و آیــا اصــا خودروســازان ایرانــی 
ــا  ــود ی ــران ش ــازار ای ــودرو وارد ب ــن خ ــوند ای ــی می ش  راض

خیر.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

رنوی ارزان قیمت، رقیب جدی پراید

ــال  ــا در س ــه بانک ه ــد ک ــان می ده ــی ها نش بررس
ــه  ــان وج ــارد توم ــزار میلی ــش از ۱۲ ه ــته بی گذش
التــزام دریافــت کرده انــد. وجــه التــزام تقریبــا 
همــان جریمــه دیرکــرد اســت کــه بــا اندکــی تغییــر 
ــی  ــای خــود را در نظــام بانک ــام، ج و تعویــض ن

تفــاوت  اســت.  کــرده  بــاز  کشــور 
جریمــه دیرکــرد بــا وجــه التــزام، فقــط 
در تعییــن شــرط در حیــن امضــای 
قــرارداد اســت. بــه عبــارت دیگــر اگــر 
ــق  ــه مطاب ــرارداد ک ــن ق ــک در مت بان
ــا  ــود اســامی طراحــی شــده ب ــا عق ب
ــد  ــم برس ــه تفاه ــهیات ب ــده تس گیرن

کــه در صــورت عــدم بازپرداخــت تســهیات در 
ــت  ــه دریاف ــی اضاف ــک مبلغ ــید، بان ــان سررس زم
ــزام تلقــی  خواهــد کــرد، وجــوه دریافتــی وجــه الت
ــام  ــرط انج ــم و ش ــن تفاه ــر ای ــا اگ ــود؛ ام می ش
نشــده باشــد، جریمــه دیرکــرد تلقــی می شــود. بــا 

ــی  ــه حت ــد ک ــن حــال، بررســی ها نشــان می ده ای
ــن  ــتر از ای ــهیات بیش ــرد تس ــه دیرک ــم جریم رق
اســت؛ بــرای مثــال بانــک ملــت در ســرفصل ســود 
تســهیات خــود، درآمــد ۳ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد 
ــش ۵۷ درصــدی  ــه افزای ــرده ک ــف ک ــی تعری تومان
ــه ســال قبــل داشــته اســت.  نســبت ب
البتــه در توضیــح ایــن مبلــغ آمــده 
ــود  ــع س ــل جم ــم حاص ــن رق ــه ای ک
معــوق تســهیات استمهال شــده، وجــه 
التــزام اوراق مشــارکت و جریمــه تأخیر 

ــت. ــهیات اس تس
 الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن رقــم 
ــت  ــک ثب ــاب های بان ــه در حس ــت ک ــدی اس درآم
ایــن  همــه  اســت  ممکــن  لزومــا  و  می شــود 
ــه  ــا توج ــت ب ــن اس ــود و ممک ــق نش ــد محق درآم
ــق  ــات از طری ــی اوق ــه گاه ــودگی هایی ک ــه بخش ب
ــان ــد. خراس ــش یاب ــود، کاه ــام می ش ــا اع بانک ه

درآمد ۱۲ هزار میلیاردی بانک ها از جریمه دیرکرد
در شــرایطی کــه طــی ماه هــای گذشــته بعضــی محصــوالت 
ــکر  ــرغ، ش ــز، م ــت قرم ــد گوش ــاورزی مانن ــی کش  اساس
و برنــج، بــازار پرنوســان و گرانــی را تجربــه کرده انــد وزیــر 
جهــاد کشــاورزی اعــام کــرد: گرانفروشــی یــک محصــول 
ماننــد گوشــت مــرغ در خرده فروشــی ها و مغازه هــای 

ــاورزی  ــاد کش ــه وزارت جه ــهر ب ــطح ش س
ارتباطــی نــدارد و ایــن وزارتخانــه تــا مراکــز 
پاســخگویی  بــه  موظــف  عمده فروشــی 

اســت. 
محمــود حجتــی اظهــار کــرد: در زمینــه 
گوشــت مــرغ، بایــد دیــد قیمــت آن در 
مراکــز عمده فروشــی چقــدر اســت؛ بــر 

اســاس آخریــن گزارش هــای رســیده از کیلویــی ۶۵۰۰ تــا 
حــدود ۶۹۰۰ تومــان متفــاوت اســت و ایــن محصــول کــه 
بــا ایــن قیمــت در مراکــز عمده فروشــی خریــد و فــروش 
ــازار  ــان در ب ــی ۷۵۰۰ توم ــد بیشــتر از کیلوی می شــود، نبای

خرده فروشــی بــه دســت مصرف کننــدگان برســد. 

در  قیمــت  ایــن  از  گران تــر  اگــر  تصریــح کــرد:  وی 
مغازه هــای ســطح شــهر فروختــه می شــود کــه بایــد 
دیــد مســئول کنتــرل و نظــارت کیســت و بــه وزارت جهــاد 

ــدارد.  ــی ن ــاورزی ارتباط کش
حجتــی بــا تأکیــد بــر اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای 
ــه  ــف از جمل ــازار محصــوالت مختل ــم ب تنظی
تــا مراکــز عمده فروشــی  گوشــت مــرغ 
قیمــت  روزی  اگــر  افــزود:  دارد،  وظیفــه 
عمده فروشــی  مراکــز  در  مــرغ  گوشــت 
ماننــد میــدان بهمــن بــه بیشــتر از کیلویــی 
۷۰۰۰ تومــان رســید، وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــر  ــا اگ ــت؛ ام ــخگویی اس ــه پاس ــف ب موظ
ایــن اتفــاق نیفتــاد و در مراکــز عمده فروشــی مــرغ گــران 

ــند.  ــخگو باش ــد پاس ــی بای ــتگاه های نظارت ــد، دس ش
وی دربــاره بــازار شــکر نیــز عنــوان کــرد: گرچــه در گذشــته 
ــون  ــا هم اکن ــا نوســاناتی مواجــه شــد، ام قیمــت شــکر ب

بــازار ایــن محصــول متعــادل شــده اســت. ایســنا

ــت  ــا و حمای ــری درآمده ــد کس ــری معتقدن ــدگان کارگ ــه نماین ــی ک در حال
ــت  ــتمر کیفی ــت مس ــث اف ــزد، باع ــی م ــش واقع ــا از افزای ــردن دولت ه نک
زندگــی مشــموالن قانــون کار شــده، معــاون روابــط کار وزارت کار بــر کاهــش 
قــدرت خریــد کارگــران ُمهــر تأییــد زد. سیدحســن هفده تــن، چنــدی پیــش 
بــا بیــان اینکــه تغییــر چندانــی در معیشــت کارگــران احســاس نمی کنیــم، 
گفــت: نیــروی کار بایــد دســت کم ۵۰ درصــد از حقوقــش را پس انــداز کنــد؛ 
درحــال حاضــر قــدرت خریــد کارگــران روزبــه روز کاهــش می یابــد. معــاون 
روابــط کار وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی یــادآور شــد: دســتمزد کارگــران 
ــون، ۶۷ درصــد قــدرت خریــدش را از دســت داده اســت؛  از ســال ۸۴ تاکن
یعنــی یــک  هــزار تومانــی کــه نیــروی کار بــه دســت مــی آورد، بــه انــدازه ۳۰۰ 
تومــان ســال ۸۴ قــدرت خریــد نــدارد و ایــن اشــتباه دولتمــردان در تنظیــم 
اقتصــاد کان کشــور بــوده کــه امــروز جبــران آن، کار بســیار مشــکلی اســت. 
هفده تــن افــزود: مــا وقتــی می توانیــم بــه خــود ببالیــم و افتخــار کنیــم کــه 

ــد. ــداز بکن ــش را پس ان ــروی کار دســت کم ۵۰ درصــد از حقوق نی
  وی اضافــه کــرد: مــا در بخــش روابــط کار تاش هــای زیــادی کردیــم 
ــد ــته باش ــتاورد داش ــور دس ــاد کش ــرای اقتص ــه ب ــه ک ــت کم ۸ برنام  و دس
طراحــی کردیــم کــه امیــد اســت بــه زودی اجرائــی شــود. کارگــران می گوینــد 
مخــارج خانــوار همزمــان بــا شــروع نیمــه دوم ســال در حــال افزایــش اســت 
ــاه  ــان در م ــون توم ــر از ۳ میلی ــد کمت ــا درآم ــت ب ــن معیش ــکان تأمی و ام

وجــود نــدارد. خبرفارســی

ــی کشــور ســاالنه  ــع آب ــان اینکــه کســری مناب ــا بی محمــد حاج رســولی ها، ب
بــه ۵.۷ میلیــارد متــر مکعــب رســیده، اعــام کــرد: امســال بــا مســدود کــردن 
۲۰ هــزار چــاه غیرمجــاز، یــک میلیــارد متــر مکعــب آب زیرزمینــی مدیریــت 
ــی  ــارات تعادل بخش ــش اعتب ــه افزای ــاره ب ــا اش ــولی ها ب ــود. حاج رس می ش
آب در دولــت یازدهــم بــا هــدف حفــظ منابــع آب زیرزمینــی گفــت: بــر ایــن 
ــور در  ــف کش ــت های مختل ــی در دش ــت و بازرس ــروه گش ــاس، ۸۰۰ گ اس
حــال بازرســی و نظــارت هســتند. مشــاور وزیــر نیــرو در تشــریح اقدام هــای 
ــرد: در  ــح ک ــی کشــور تصری ــع آب انجام شــده در راســتای تعادل بخشــی مناب
ــای  ــب کنتوره ــاز و نص ــای غیرمج ــردن چاه ه ــد پرک ــی مانن ــت اقدامات دول
هوشــمند آب و بــرق رشــد چشــمگیری داشــته اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
امســال و ســال گذشــته میــزان اعتبــارات تعادل بخشــی آب در اســتان 
خراســان رضــوی، ۲۲۰ میلیــارد ریــال تعییــن شــده، در حالی کــه ایــن 
ــود، اظهــار داشــت: در زمینــه  میــزان در ۳ ســال گذشــته ۱۱ میلیــارد ریــال ب
نصــب کنتورهــای هوشــمند نیــز امســال عملیــات نصــب ۵۰ هــزار عــدد کنتــور 
ــزان در ســال های  ــن می ــه ای ــرق در حــال انجــام اســت ک هوشــمند آب و ب
ــا  ــئول ب ــام مس ــن مق ــت. ای ــوده اس ــور ب ــزار کنت ــا ۵ ه ــن ۴ ت ــته بی گذش
یــادآوری اینکــه کســری منابــع آبــی در ســطح کشــور ســاالنه پنــج میلیــارد 
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــد ک ــود، تأکی ــرآورد می ش ــب ب ــر مکع ــون مت و ۷۰۰ میلی
ــن  ــم ای ــان برنامــه ششــم توســعه می توانی ــا پای ــزی انجام شــده ت برنامه ری

کســری را جبــران کنیــم. مهــر

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان بیســکوئیت، شــیرینی و شــکات می گویــد: 
ــه  طــور قاچــاق وارد کشــور شــده در  شــیرینی و شــکات خارجــی کــه ب
فروشــگاه های زنجیــره ای عرضــه می شــود. جمشــید مغــازه ای بــا اشــاره 
بــه نســبت بــاالی واردات شــیرینی و شــکات بــه شــکل قاچــاق نســبت 
ــری  ــا جلوگی ــته های م ــی از خواس ــرد: یک ــار ک ــمی اظه ــه واردات رس ب
ــدون کنتــرل و  ــی ب ــن مــواد غذای از قاچــاق در ایــن حــوزه اســت کــه ای
نظــارت وارد کشــور نشــوند؛ امیدواریــم بــا فرمایشــات جدیــد مقــام معظم 
رهبــری درخصــوص امحــای کاالهــای قاچــاق ایــن امــر محقق شــود. وی 
ــا بیــان اینکــه واردات رســمی مــا در صنعــت شــیرینی و شــکات کــم  ب
ــی اســت کــه در فروشــگاه های مختلــف  اســت، ادامــه داد: ایــن در حال
بــه وفــور ایــن مــواد غذایــی کــه مشــابه داخلــی نیــز دارد، دیــده می شــود. 
وی تعرفــه بــاالی واردات شــیرینی و شــکات را یکــی از عوامــل افزایــش 
ــن ۴۰  ــکات بی ــیرینی و ش ــه واردات ش ــت: تعرف ــت و گف ــاق دانس قاچ
ــت  ــت اس ــا از دول ــته های م ــی از خواس ــن یک ــت و ای ــد اس ــا ۷۰ درص ت
کــه شــیرینی و شــکات قاچــاق دســت کم از فروشــگاه های بــزرگ 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــع آوری ش ــت جم ــارت دول ــت نظ ــره ای تح زنجی
ــه داد:  ــکات ادام ــیرینی و ش ــد ش ــت تولی ــبی وضعی ــودن نس ــت ب مثب
ــج  ــا در پن ــادرات م ــوع ص ــا در مجم ــم؛ ام ــل نداری ــت کام ــه رضای البت
ماهــه ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۵.۸ درصــد 

افزایــش داشــته اســت. تابنــاک

کاهش قدرت خرید کارگران تأیید شد

آغاز ماجراجویی جدید نفتی عربستان
عربســتان ســعودی بــار دیگــر در آســتانه تصمیم گیــری بــزرگ بیــن کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده نفــت، یــک ماجراجویــی جدیــد 
در بــازار نفــت را کلیــد زده اســت؛ درحالــی کــه ایــن روزهــا ثبــات و آرامــش، مهم تریــن حلقــه مفقــوده بــازار نفــت شــده، رکــورد 

جدیــدی بــرای افزایــش تولیــد نفــت را بــه ثبــت رســانده اســت.

در قاب تصویر

عرضه شکالت های قاچاق در فروشگاه های زنجیره ایاعالم ۲ سناریوی مدیریت منابع آب

حتما بخوانید!
3درآمد 12 هزار میلیاردی بانک ها از ... چهارشنبه  24  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 252 ســـــال دوم                  ݡسݒ
اقتصـــاد

گازی و اسپیلت )تومان( کولر  قیمت انواع 

ال جی 18000

2145000ال جی 9000

4000000ٌا جنرال 24000 سرد

6100000گری 36000 سرد

3300000اسپیلت مدیا 24000

1650000اسپیلت مدیا 12000

اسپیلت مدیا 24000 
اینورتر

4150000

3470000

 آالینده های هوا در اصفهان 
افزایش می یابد

ــداری  ســازمان هواشناســی، پای
افزایــش  بــا  همــراه  هــوا 
ــه  ــا س ــا را ت ــیل آالینده ه پتانس
اســتان  بــرای  آینــده  روز 

اصفهان پیش بینی کرد.
 اداره کل هواشناســی اســتان 
اصفهــان روز سه شــنبه اعــام 
کــرد: تحلیــل نقشــه های هواشناســی، بیانگــر اســتقرار جــوی 

ــرروی اســتان اســت.  ــدار ب ــه نســبت پای ب
بــر ایــن اســاس وضعیــت جــوی در بیشــتر مناطــق اســتان 
بــه صــورت صــاف تــا قســمتی ابــری، در بعدازظهرهــا گاهــی 
ــه دلیــل وجــود پشــته در ســطوح  ــود. ب ــاد خواهــد ب وزش ب
ــی  ــز پیش بین ــا نی ــش پتانســیل آالینده ه ــی جــو، افزای میان
ــا دو  ــک ت ــده ی ــاعت آین ــا در ۲۴ س ــینه دم ــود. بیش می ش

درجــه ســانتیگراد کاهــش خواهــد داشــت. 
ــا  ــاف ت ــنبه ص ــرای روز پنجش ــان ب ــهر اصفه ــوای کانش ه
بــاد  ابــری و غبــار صبحگاهــی، گاهــی وزش  قســمتی 
ــا ۳۸  ــان ب ــدگل و چوپان ــت. آران و بی ــده اس ــی ش پیش بین
درجــه بــه عنــوان گرم تریــن و بوئیــن میاندشــت بــا ۶ درجــه 
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــردترین نقط ــوان س ــه عن ــانتیگراد ب س

اندازه گیــری شــده اســت.

 نتایج ادغام مخابرات های استانی 
در مخابرات ایران

یکــی از مدیــران مخابــرات ایــران، نتایــج انحــال ۳۱ شــرکت 
ــق  ــن طری ــت: از ای ــرد و گف ــرات اســتانی را تشــریح ک مخاب
مبلــغ ۳۰ میلیــارد تومــان صرفه جویــی ســاالنه در ســال 

ــق خواهــد شــد.  ــی ۹۵ محق مال
ــرات  ــرکت مخاب ــی ش ــور مال ــر کل ام ــی، مدی ــال بیگدل کم
ایــران، دربــاره نتایــج انحــال ۳۱ شــرکت مخابــرات اســتانی 
و ادغــام آن هــا در شــرکت مخابــرات ایــران در مجمــع 
فوق العــاده شــرکت مخابــرات ایــران اظهــار داشــت: بــه ایــن 
وســیله شــرکت های مخابــرات اســتانی از ۲۵ درصــد مالیــات 
ــارد  ــغ ۳۰ میلی ــد شــد و مبل ــاف خواهن ــی ســاالنه مع تکلیف
تومــان صرفه جویــی ســاالنه در ســال مالــی ۹۵ محقــق 

خواهــد شــد. 
ــاداش تشــویقی  ــه پ ــه ارائ ــدام روی ــن اق ــه وی در ای ــه گفت ب
ــه ۹  ــان ک ــت؛ همچن ــد یاف ــه خواه ــتگی ادام ــرای بازنشس ب
ــه بازنشســته شــده اند.  ــا ایــن روی ــرات ب ــد مخاب هــزار کارمن
ــن ادغــام، یکپارچگــی در  ــج ای ــی گفــت: از دیگــر نتای بیگدل
ــرا در گذشــته  ــای اســتانی اســت؛ زی نحــوه اداره مخابرات ه
اعمــال ســایق مختلــف در مدیریــت مخابرات هــای اســتانی 

ــد.  ــده می ش دی
وی ادامــه داد: ایــن بــه معنــی از دســت رفتــن برنــد همــراه 
اول نیســت و حقــوق ســهامداران اقلیــت نیــز در ایــن ادغــام 

تســت خواهــد شــد.

 افزایش حق بیمه فرهنگیان 
به میزان افزایش حقوق

مدیــر اداره تعــاون پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش 
جزئیــات بیمــه تکمیلــی فرهنگیــان و وضعیــت ارائــه خدمات 
ــان تشــریح کــرد و گفــت: حــق بیمــه  ــه آن دندانپزشــکی را ب
فرهنگیــان بــه انــدازه افزایــش حقــوق آنــان اســت. فرشــید 
ــوص  ــان درخص ــادات فرهنگی ــه انتق ــش ب ــیاری در واکن س
عــدم تعهــد دندانپزشــکی در بیمــه تکمیلــی گفــت: بــه لحــاظ 
ــد  ــن تعه ــت، ای ــان داش ــه فرهنگی ــق بیم ــر ح ــه ب ــری ک  اث
را در بیمــه تکمیلــی وارد نکردیــم. در گذشــته ۲۰۰ هــزار تومــان 
ــم  ــن رق ــت خدمــات دنداپزشــکی پرداخــت می شــد و ای باب
ــکی  ــی دندانپزش ــزار تومان ــد ۲۰۰ ه ــود. تعه ــت ب ــال ها ثاب س
حتــی یــک دنــدان ســاده را پوشــش نمــی داد؛ امــا ۱۲ هــزار 

ــه حــق بیمــه فرهنگیــان اضافــه می شــد.  تومــان ب
مدیــر اداره تعــاون پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش ادامه 
داد: درمانگاه هــای فرهنگیــان وجــود دارد کــه تخفیــف ۲۰ تــا 
ــد.  ــکی می ده ــت دندانپزش ــان باب ــه فرهنگی ــدی ب ۳۰ درص
بیــش از ۱۲۰ درمانــگاه وجــود دارد کــه بیشــتر خدمــات 
ــی از  ــه یک ــد. البت ــه می دهن ــکی را ارائ ــف دار دندانپزش تخفی
نقیصه هــای آن، وجــود آن هــا در شــهرهای بــزرگ اســت کــه 
ــکی در  ــات دندانپزش ــترش خدم ــا گس ــا م ــی از طرح ه یک

مراکــز درمانگاهــی اســت.

 می توانیم سوخت صنعت برق هسته ای
 را تأمین کنیم

ــرژی  نائب رئیــس کمیســیون ان
اســامی  شــورای  مجلــس 
توافــق  چارچــوب  در  گفــت: 
برجــام، مــا ســوخت مــورد نیــاز 
را  هســته ای  بــرق  صنعــت 

می توانیم تأمین کنیم. 
خامکانــی  امیــری  حســین 
افــزود: احــداث دو واحــد جدیــد نیــروگاه اتمــی در بوشــهر در 
راســتای سیاســت تنوع بخشــی بــه ســبد انــرژی الکتریکــی 
ــای موجــود کشــور اســت.  در کشــور و اســتفاده از ظرفیت ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامه ریزی هــا ۲۰ هــزار مــگاوات 
نیــروگاه اتمــی در کشــور پیش بینــی شــده اســت، بیــان کــرد: 
موقعیتــی کــه در بوشــهر وجــود دارد در دیگــر ســواحل کشــور 
نیــز هســت و از طرفــی مــا بــا همــه مشــکاتی کــه بــر ســر 
راه داشــتیم، باالخــره بــه باشــگاه هســته ای دنیــا پیوســتیم. 
ــوخت  ــن س ــازی و تأمی ــرد: غنی س ــان ک ــری خاطرنش امی
در کشــور بــه رســمیت شــناخته شــده اســت و در چارچــوب 
توافــق برجــام مــا ســوخت مــورد نیــاز صنعــت برق هســته ای 

ــم. ــن کنی ــم تأمی ــان را می توانی خودم
 نماینــده مــردم زرنــد و کوهبنــان در مجلــس شــورای 
ــه آغــاز عملیــات اجرائــی واحدهــای ۲  ــا اشــاره ب اســامی ب
ــن  ــدی ای ــه زمان بن ــروگاه اتمــی بوشــهر گفــت: برنام و ۳ نی
ــه واحــد  ــه ک ــز ۱۰ ســاله اســت؛ این گون ــد نی دو واحــد جدی
دوم ایــن نیــروگاه تــا ۸ ســال آینــده و واحــد ســوم نیــز تــا ۱۰ 

ــند. ــرداری برس ــه بهره ب ــده ب ــال آین س

 آغاز عملیات ایمن سازی 
خط لوله نفت مارون – اصفهان

ــف  ــای مختل ــا حضــور واحده ب
ایمن ســازی  عملیــات  فنــی، 
ــارون  ــت خــام م ــه نف خــط لول
محــدوده  در  اصفهــان،  بــه 
ــه  ــر ۲۰ و تقاطــع رودخان کیلومت
مــارون در اســتان خوزســتان 
آغــاز شــد. بــه گــزارش شــرکت 
خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران- منطقــه اصفهــان، بــا 
ــر بخشــی از مســیر  ــری و تغیی حضــور همــکاران واحــد تراب
رودخانــه واقــع در تقاطــع کیلومتــر ۲۰ خــط لولــه نفــت خــام 
ــه  ــط لول ــن خ ــازی ای ــات ایمن س ــان، عملی ــارون – اصفه م
آغــاز شــد. مدیــر منطقــه اصفهــان در تشــریح اهــداف ایــن 
عملیــات گفــت: بــه دلیــل حجــم زیــاد آب رودخانــه، بخشــی 
از لولــه نفــت خــام ۳۰ اینــچ مســیر مــارون بــه اصفهــان در 
محــدوده کیلومتــر ۲۰ در بســتر ایــن رودخانــه نمایــان شــد که 
ــگیری از  ــه و پیش ــط لول ــن خ ــازی ای ــور ایمن س ــه منظ ب
ــدار  ــن و پای ــال ایم ــداوم انتق ــت محیطی و ت ــوادث زیس ح
نفــت خــام، تصمیــم بــه تغییــر مســیر بخشــی از مســیر ایــن 
رودخانــه گرفتــه شــد تــا همــکاران واحدهــای تعمیــرات خــط 
 خوردگــی و ســاختمان بتواننــد نســبت بــه ایمن ســازی

ــد.  ــدام کنن ــه اق ــط لول ــن خ ــش ای ــض پوش ــر و تعوی تعمی
مجتبــی بشــارتیان افــزود: بــه همیــن منظــور بــا انجــام ایــن 
ــن خــط  ــرای ایمن ســازی ای ــه کار ب ــات ســنگین، زمین عملی

لوله مهم و استراتژیک فراهم شده است.

نیمی از گردوی چهارمحال و بختیاری 
صادر می شود

ــاد  ــازمان جه ــی س ــر باغبان مدی
و  چهارمحــال  کشــاورزی 
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــاری ب بختی
ــت  ــر کش ــطح زی ــترین س بیش
ایــن محصــول در هرســتان های 
ســامان و بــن اســت، گفــت: ۵۰ 
درصــد گــردوی تولیدی اســتان، 
بــه اســتان های همجــوار ارســال و مابقــی در داخــل اســتان 

مصرف می شود.
 ابراهیــم شــیرانی اظهــار کــرد: برداشــت گــردو از نیمــه 
ــه  ــتان ادام ــاه در اس ــه اول مهرم ــا ده ــاز و ت ــهریورماه آغ ش
ــه اینکــه ســطح اختصــاص یافتــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب می یاب
بــه باغــات گــردو ۷ هــزار هکتــار اســت، افــزود: از ایــن میــزان 

ــارور اســت.  ــی غیرب ــارور و مابق ــار ب ــزار هکت ۵ ه
شــیرانی بــا بیــان اینکــه بــه طورمیانگیــن در هــر هکتــار ۱.۲ 
ــی  ــرد: پیش بین ــح ک ــود، تصری ــت می ش ــردو برداش ــن گ ت
می شــود ۶ هــزار تــن گــردو از باغــات اســتان برداشــت 
ــه  ــبت ب ــدی نس ــردوی تولی ــه گ ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ش
ســال گذشــته حــدود ۱۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت، گفــت: 
ســرمازدگی خشکســالی و ســرمای دیــررس بهــاره بــه باغات 
اســتان از عوامــل کاهــش تولیــد ایــن محصــول بــوده اســت.

 شــیرانی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین ســطح زیــر کشــت 
 ایــن محصــول درشهرســتان های ســامان و بــن اســت 
افــزود: ۵۰ درصــد گــردوی تولیــدی اســتان، بــه اســتان های 
همجــوار ارســال و مابقــی در داخــل اســتان مصــرف می شــود. 
مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی اســتان خاطرنشــان کــرد: از 
ــای  ــاح و احی ــاورزی، اص ــاد کش ــازمان جه ــای س برنامه ه
ــام  ــاختن ارق ــتعد س ــازده و مس ــام کم ب ــد ارق ــات، پیون باغ

تجــاری اســت.

 پیشرفت 70 درصدی شبکه فاضالب 
منطقه حسن آباد یزد

ــزد  ــهر ی ــاب ش ــع آوری فاض ــای جم ــرای طرح ه ــر اج مدی
ــن آباد  ــاب حس ــبکه فاض ــذاری ش ــات لوله گ ــت: عملی گف
شــهر یــزد بــا پیشــرفت فیزیکــی ۷۰ درصــد در حــال 
ــح  ــاره تصری ــن ب ــان در ای ــدی ثابتی ــد مه ــت. محم اجراس
ــاب  ــذاری فاض ــر لوله گ ــش از ۲۰ کیلومت ــون بی ــرد: تاکن ک
ــال از  ــارد ری ــر ۹۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه ب ــن منطق در ای
ــدار  ــده و در م ــرا ش ــی اج ــی و داخل ــارات عمران ــل اعتب مح

بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت. 
ــن  ــاب ای ــبکه فاض ــل ش ــتای تکمی ــرد: در راس ــان ک وی بی
منطقــه، حــدود ۴۵ میلیــارد ریــال هزینــه بــرای ۱۰ کیلومتــر 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــذاری م لوله گ
 ثابتیــان یکــی از مشــکات اصلــی اجــرای ایــن طــرح 
ــر  ــد بعضــی معاب ــه و آســفالت جدی را بســتر ســنگی منطق
اعــام کــرد و افــزود: در صــورت تأمیــن اعتبــار الزم، اجــرای 
ــده شــبکه ایــن منطقــه در دســتور کار قــرار خواهــد  باقی مان

ــت. گرف

تخصیص اعتبار برای بهینه سازی منابع آب
ــه تخصیــص  ــا اشــاره ب ــک مرکــزی، ب ــر کل بان ســیف، مدی
اعتبــار بــرای بهینه ســازی منابــع آب و جلوگیــری از هدررفــت 
آن گفــت: بانــک مرکــزی در دولــت یازدهــم بــرای جلوگیــری 
از هدررفتــن تســهیات بانکــی در فعالیت هــای بــدون بــازده 
اقتصــادی گام برمــی دارد؛ زیــرا معتقدیــم اگــر ســرمایه گذاری 

درســت انجــام شــود، باعــث خلــق ثــروت می گــردد. 
رئیــس کل بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران اعــام 
ــای  ــت از ایده ه ــیر حمای ــد در مس ــی بای ــام بانک ــرد: نظ ک
جدیــد در اســتان کرمــان حرکــت و عمــل کنــد و پیش بینــی 
مــا ایــن اســت کــه ۴۶۰ هــزار میلیــارد تومــان تســهیات نظام 

بانکــی کشــور در ســال جــاری اعطــا شــود. 
ــی ــاد مقاومت ــدف اقتص ــن ه ــه مهم تری ــان اینک ــا بی  وی ب

ــور  ــارج کش ــای خ ــر تکانه ه ــاد در براب ــردن اقتص ــاوم ک مق
اســت، ابــراز کــرد: بخــش مســکن، پیشــگام اقتصــاد کشــور 
اســت و در ســال جــاری رشــد معامــات مســکن بــه تدریــج 
آغــاز شــده کــه آمــار تعــداد معامــات صــورت گرفتــه، ُمهــر 
صحــت بــر ایــن ادعاســت و از نظــر قیمــت هــر متــر مربــع 

ــران افزایــش داشــته اســت.  ۷.۶ درصــد در ته
ــه  ــه ب ــتگی بودج ــرد: وابس ــان ک ــان خاطرنش ــیف در پای س
نفــت بیــن ۳۰ تــا ۳۵ درصــد اســت و بخشــی از منابــع اصلی 
کشــور از طریــق صــادرات کاالی غیرنفتــی تأمیــن می شــود.

وزیر کشاورزی: گرانفروشی مرغ به ما ربطی ندارد
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ــم  ــام معظ ــات مق ــق فرمایش ــت: طب ــان گف ــتاندار کرم اس
رهبــری کــه بــر مردمــی کــردن اقتصــاد تأکیــد دارنــد، تنهــا 
نــگاه مــا نیــز مردمــی کــردن اقتصــاد در اســتان کرمان اســت. 
علیرضــا رزم حســینی در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی بــا حضــور 
رئیــس بانــک مرکــزی اظهــار کــرد: بــر اســاس سیاســت های 
دولــت تدبیــر و امیــد، تمرکــز بــر توســعه اقتصادی در اســتان 
کرمــان بــه صــورت جــدی در دســتور کار قــرار گرفــت. 
ــی را در  ــاختار فعل ــادی س ــعه اقتص ــرای توس ــزود: ب وی اف
قالــب یــک مــدل مدیریتــی طــرح اقتصــاد مقاومتــی قــرار 
ــدگان، قــوه  ــه نماین ــم کــه همــه ارکان حکومــت از جمل دادی
ــه  ــرمایه داران را ک ــان و س ــه و کارآفرین ــه جمع ــه، ائم قضائی
ــم.  ــز کردی ــد، در آن متمرک ــمار می رون ــه ش ــعه ب ــد توس کلی
ــا بیــان اینکــه ســرمایه گذار بــه دلیــل مبــارزه  رزم حســینی ب
 بــا فقــر از نزدیکــی مــردم بــه کفــر جلوگیــری می کنــد
گفــت: بــرای اولیــن بــار در اســتان کرمــان ائمــه جمعــه بــه 
منظــور فرهنگ ســازی دینــی و اســامی در بحــث اقتصــاد و 
ســرمایه گذاری وارد شــدند. وی بــا اشــاره بــه مباحثــی کــه در 
خطبه هــای نمــاز جمعــه مطــرح می شــود، گفــت: جــا دارد از 
56 ائمــه جمعــه حاضــر در اســتان کرمــان بــه دلیــل همراهی 

بســیار خــوب درخصــوص اقتصــاد مقاومتــی تشــکر کنیــم.

   مثلث توسعه اقتصادی
ــادی  ــعه اقتص ــث توس ــتاورد مثل ــره و دس ــینی ثم  رزم حس
ــت  ــت دانس ــتگاه های حاکمی ــی دس ــی و هم افزای  را همگرای
ــی در  ــه نوع ــه ب ــرادی ک ــه اف ــدل هم ــن م ــزود: در ای و اف
گذشــته گرایشــات خــاص داشــتند، مــا را همراهــی کردنــد. 
ــن طــرح در 23 شهرســتان  ــرد: ای ــان ک ــان بی اســتاندار کرم
کرمــان در مرحلــه اول برگــزار شــده و در مرحلــه دوم ترویــج 

ــتان  ــد در اس ــه بای ــم ک ــادی را داری ــان اقتص ــگ گفتم فرهن
ــتاورد  ــن دس ــبختانه ای ــه داد: خوش ــود. وی ادام ــر ش فراگی
ــان  ــه جــذب ســرمایه گذاری در اســتان کرم ــل ب ــروز تبدی ام
شــده کــه توانســته اســت یــک همگرایــی و وحــدت سیاســی 

را بــرای ســرمایه گذاران پدیــد آورد.
   بخش توسعه گرا

وی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان را بــه 8 منطقــه تقســیم 

ــم  ــذار کرده ای ــعه گرا واگ ــش توس ــه بخ ــه را ب ــر منطق و ه
ــه انجــام شــده و در ایــن  گفــت: همــه ایــن کارهــا داوطلبان
ــی و خارجــی در ســرمایه گذاری  راســتا ســرمایه گذاران داخل

ــد. ــارکت کرده ان مش
 رزم حســینی افــزود: طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 
کــه بــر مردمــی کــردن اقتصــاد تأکیــد دارنــد، تنهــا نــگاه مــا 

نیــز مردمــی کــردن اقتصــاد در اســتان کرمــان اســت.
   مشکل کم آبی و خشکسالی در استان کرمان

 وی گفــت: ســه دهــه اســت کــه بــا مشــکل کــم آبــی 
و خشکســالی در اســتان کرمــان مواجــه هســتیم و مدیریــت 
ــن راســتا  ــه در ای ــده ای اســت ک آب، یکــی از مشــکات عم
داشــته ایم؛ بــر ایــن مبنــا طــرح همیــاران را بــه وجــود 
آوردیــم کــه از اهــداف اصلــی آن مدیریــت آب و صرفه جویــی 

بــوده اســت. 
اســتاندار کرمــان افــزود: وحــدت سیاســی خوبــی در اســتان 
کرمــان حاکــم بــوده و روی یــک خــط اعتدالــی در حرکــت 
ــور  ــزی کش ــک مرک ــس بان ــور رئی ــم حض ــت. امیدواری اس
منشــأ خیــر و برکــت باشــد و بتوانیــم تجهیــز منابــع درســت 
ــته  ــتا داش ــن راس ــدی در ای ــی ج ــم و جهش ــام دهی  را انج

باشیم.

استاندار کرمان مطرح کرد:

مدیریت منابع آب، مهم ترین چالش استان کرمان

رئیس کمیته امداد فالورجان خبر داد:
پرداخت 3 میلیارد و 968 میلیون تومان 

تسهیالت اشتغال زایی 
S.Fakari @eskimia.ir

سمیه فکاریسرویس در شهر

ــی)ره( شهرســتان  ــام خمین ــداد ام ــه ام رئیــس کمیت
ــت  ــان تح ــر از مددجوی ــه 319 نف ــت: ب ــان گف فاورج
حمایــت، 3 میلیــارد و 968 میلیــون تومــان تســهیات 
در قالــب طرح هــای خوداشــتغالی پرداخــت شــد. 
ــا همــکاری مرکــز فنــی   حمیدرضــا طاهــری افــزود: ب
و حرفــه ای شهرســتان، دوره هــای آموزشــی بلندمدت و 
ــای  ــب آموزش ه ــان در قال ــژه مددجوی ــدت وی کوتاه م
ــس  ــان پ ــه مددجوی ــد ک ــزار ش ــه ای برگ ــی و حرف فن
از گذرانــدن ایــن دوره هــا و همچنیــن گذرانــدن طــرح 
اســتاد و شــاگردی و پــس از کســب مهارت هــای 
حرفــه ای وارد بــازار کار می شــوند. در ایــن راســتا 
ــد و 22  ــه یکص ــرف هزین ــا ص ــو ب ــه 572 نفرمددج ب

ــه شــد. ــل ارائ ــن قبی ــون تومــان خدمــات از ای میلی
در شــهرهای  نیکــوکاری  مرکــز  احــداث 3  از   وی 
ــک  ــده  نزدی ــران در آین ــهر و پیربک ــان، ایمانش فاورج
مرکــز  یــک  دارای  فاورجــان  افــزود:  و  داد  خبــر 
ــه از  ــت ک ــان اس ــهر قهدریج ــع در ش ــوکاری واق نیک
ــه کار کــرد. در حــال  ســال 93 احــداث شــد و آغــاز ب
حاضــر پیگیــری الزم بــرای اخــذ مجــوز احــداث 
3 مرکــز نیکــوکاری در شــهرهای مذکــور در دســت 
ــا  ــه ب ــز ک ــن مراک ــداث ای ــا اح ــه ب ــت ک ــی اس بررس
ــت  ــوان در جه ــد، بت ــت می کنن ــران فعالی ــک خی کم
ــورد هــدف  ــدان همــان شــهرهای م ــه نیازمن کمــک ب

گام هــای مؤثــری برداشــت.

شهردار شاهین شهر خبر داد:
 عملیات اجرایی نصب تمثال شهدا

 در ورودی های شاهین شهر
حســین امیــری، شــهردار شاهین شــهر گفــت: بــه 
پــاس ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ شــهدای گرانقــدر 
دفــاع مقــدس، عملیــات اجرایــی نصــب تمثــال 
شــهدای عزیــز شاهین شــهر در ورودی هــای ایــن 

ــد.  ــاز ش ــهر آغ ش
وی افــزود: امیدواریــم در هفتــه دفــاع مقــدس از 

ــود.  ــی ش ــهدا رونمای ــال ش ــب تمث ــروژه نص پ
ــهر  ــهر شاهین ش ــطح ش ــرد: در س ــح ک ــری تصری امی
ــت.  ــده اس ــب ش ــدر نص ــهدای گرانق ــال ش ــز تمث نی
 شــهردار شاهین شــهر از مدیــران کل حمــل و نقــل 
ــرای  ــان ب و پایانه هــا و راه و شهرســازی اســتان اصفه
همــکاری بــا شــهرداری شاهین شــهر در رابطــه بــا 

ــال شــهدا تشــکر کــرد. صــدور مجــور نصــب تمث

اخبار کوتاه

 بازدید 9 هیئت خارجی 
از پروژه نمایشگاه بزرگ اصفهان 

 مدیــران شــرکت های عمــان 
بــه  و گــروه ســابکو  اکســپو 
عنــوان یکــی از زیرمجموعه هــای 
شــرکت عمــان اکســپو، پــس از 
ــای  ــاره همکاری ه ــره درب مذاک
ــل  ــر عام ــا مدی ــگاهی ب نمایش
نمایشــگاه های  شــرکت 
ــزرگ  ــگاه ب ــروژه نمایش ــان، از پ ــتان اصفه ــی اس بین الملل

اصفهان بازدید کردند. 
نمایشــگاه های  شــرکت  رســانه  واحــد  گــزارش  بــه 
بخــش  مدیــر  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی 
ــگاه های  ــرکت نمایش ــل ش ــور بین المل ــده ام هماهنگ کنن
ــاره جزئیــات ایــن دیــدار  بین المللــی اســتان اصفهــان درب
اظهــار کــرد: افزایــش ســطح کمــی و کیفــی همکاری هــای 
کنونــی دو شــرکت مذکــور در زمینــه برگــزاری پاویون هــای 
جمهــوری اســامی در کشــور عمــان در ایــن جلســه بررســی 

ــد.  ش
مهــدی لطیفــی افــزود: برنامه ریــزی برگــزاری پاویــون 
ــذا  ــگاه غ ــن نمایش ــران در یازدهمی ــامی ای ــوری اس جمه
و کنفرانــس  نمایشــگاه  نیــز ششــمین  و  هتلــداری  و 
بین المللــی تجهیــزات و خدمــات پزشــکی در مســقط 
عمــان بــه طــور همزمــان در تاریــخ 30 شــهریور تــا 1 مهرمــاه 

ــت.  ــوده اس ــره ب ــای مذاک ــه محوره ــاری، از جمل ج
وی تأکیــد کــرد: همچنیــن در ایــن جلســه از ســوی 
ــتان  ــی اس ــگاه های بین الملل ــرکت نمایش ــل ش ــر عام مدی
اصفهــان پیشــنهاداتی بــرای همــکاری مشــترک بــا شــرکت 
ــه برگــزاری پاویون هــای کشــورهای  عمــان اکســپو در زمین
ــه در  ــان مطــرح شــده ک خارجــی در نمایشــگاه های اصفه

دســت بررســی اســت. 
ــرکت  ــل ش ــور بین المل ــده ام ــش هماهنک کنن ــر بخ مدی
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان همچنیــن 
اظهــار کــرد: از زمــان آغــاز ســاخت پــروژه نمایشــگاه بــزرگ 
اصفهــان از شــهریورماه ســال 1394 تاکنــون شــاهد حضــور 
ــز  ــران مراک ــادی از مدی ــی زی ــای خارج ــد هیئت ه و بازدی
ــام  ــگاه های صاحب ن ــدگان نمایش ــگاهی و برگزارکنن نمایش

ــم.  ــروژه بوده ای ــن پ ــا از ای دنی
ــم  ــت مه ــون 9 هیئ ــرد: تاکن ــح ک ــی تصری ــدی لطیف مه
ــه  ــد داشــته اند کــه از آن جمل ــروژه بازدی خارجــی از ایــن پ
 می تــوان بــه حضــور مدیــران نمایشــگاهی ورونــای ایتالیــا
ــور  ــروپ مونیت ــرکت گ ــه، ش ــپوزیوم فرانس ــرکت کمکس ش
ــان ــن DLG آلم ــتان، انجم ــرکت dmg انگلس ــه، ش  فرانس

IFWEXPO کشــور  و  نورنبــرگ  نمایشــگاهی  مدیــران 
 Oman Expo آلمــان، مدیــران شــرکت عمــان اکســپو
گــروه ســابکو SABCO عمــان و مرکــز نمایشــگاهی 

هنگ کنــگ اشــاره کــرد.

اخبار کوتاه

دبیــر انجمــن صنایــع همگــن نســاجی اســتان اصفهان 
ــت  ــای بی کیفی ــر کااله ــد و حص ــت: واردات بی ح  گف
و بنجــل کشــورهای بیگانــه کار را بــه جایــی رســانده که 
کارخانه هــای نســاجی کشــور یــا تعطیــل شــده اند یــا 

بــا زیــر 50 درصــد ظرفیــت کار می کننــد.
ایــن  داد:  ادامــه  چلمقانــی  مظفــر   
ــای  ــه واحده ــت ک ــی اس واردات در حال
رکــود ماننــد  مســائلی  بــا   نســاجی 
ــی  ــود نقدینگ ــه، کمب ــواد اولی ــود م کمب
و بانکــی  بهــره  نــرخ  بــودن   زیــاد 
بوده انــد؛  روبــه رو  مالیــات  افزایــش 
ــرای آن هــا  ــه طــوری کــه شــرایط کار ب ب

ــت.  ــده اس ــخت ش س
ــاجی  ــع نس ــاالی صنای ــگاه ب ــه جای ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان در کشــور گفــت: اســتان اصفهــان قطــب 
ــا  ــن معن ــه ای ــود؛ ب ــوب می ش ــور محس ــاجی کش نس
ــه  ــک ب ــه حــدود 2300 واحــد شناســنامه دار و نزدی ک
6 هــزار واحــد کارگاهــی کوچــک نســاجی بــدون 

شناســنامه جمعــا بــا حــدود بیــش از 100 هــزار نیــروی 
ــد.  ــه کارن ــغول ب ــتان مش ــن اس ــانی در ای انس

ــاجی  ــت نس ــزوده صنع ــرد: ارزش اف ــح ک وی تصری
ــه طــوری  ــع بیشــتر اســت؛ ب ــه ســایر صنای نســبت ب
ــه ارزش 2 دالر  ــه ب ــو پنب ــر کیل ــه از ه ک
می تــوان کاالیــی بــه ارزش هــر کیلــو تــا 

ــرد.  ــد ک 200 دالر تولی
ــن صنعــت  ــان اینکــه ای ــا بی ــی ب چلمقان
ــی  ــرف داخل ــاز مص ــد کل نی ــر بخواه  اگ
را رفــع کنــد، ظرفیــت جــذب 200 هــزار نفر 
ــت  ــزود: صنع ــروی انســانی را دارد، اف نی
 نســاجی کشــور پشــتوانه 20 دانشــگاه 
ایــن  در  را  تحصیلکــرده  نیــروی  نفــر  هــزار  و 14 
ــا ســایر  ــوان ب ــی ادامــه داد: می ت رشــته دارد. چلمقان
وزارتخانه هــا ماننــد آمــوزش و پــرورش و دفــاع و ..... 
ــت و کاالی  ــرش، موک ــاس، ف ــه لب ــرد ک ــگ ک هماهن
ــاجی  ــای نس ــود را از واحده ــاز خ ــورد نی ــاجی م نس

ــنا ــد.  ایس ــن کنن ــی تأمی داخل

دبیر انجمن صنایع همگن نساجی استان اصفهان:
دستگاه های دولتی، کاالی نساجی داخلی بخرند

رئیــس پلیــس راهــور اســتان یــزد بــا اشــاره بــه تأثیــر 
قوانیــن و مقــررات در کاهــش تلفــات تصادفــات گفت: 
راکبــان موتورســوار جــدا از قانــون و مقــررات نیســتند 
ــز  ــان قانون گری ــا راکب ــه برخــورد ب و پلیــس مصمــم ب

اســت. 
داشــت:  اظهــار  جمشــیدی  منصــور 
ــام  ــه اع ــی ک ــر تصادف ــفانه در ه متأس
راکــب  آن  ســوی  یــک  می شــود، 
موتورســوار قــرار دارد و معمــوال هــم 

توجهــی بــه قانــون ندارنــد.
نکــردن  رعایــت  بــه  اشــاره  بــا  وی   
ــی و رانندگــی  ــررات راهنمای ــون و مق قان

ــردد در ســطح شــهر  ــرای ت ــی کــه ب ادامــه داد: قوانین
ــه  ــت؛ بلک ــا نیس ــرای خودروه ــط ب ــده فق ــن ش تدوی
ــن هســتند  ــن قوانی ــز مشــمول ای موتورســیکلت ها نی

ــد.  ــت کنن ــد آن را رعای و بای
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی یــزد بــا انتقــاد از 
ــی  ــتفاده از کاه ایمن ــه اس ــواران ب ــی موتورس بی توجه

بیــان داشــت: برابــر بــا قانــون رســیدگی بــه تخلفــات 
راکبــان  بــرای  ایمنــی  کاه  از  اســتفاده  رانندگــی، 
موتورســیکلت الزامــی شــده؛ امــا بــاز هــم موتورســواران 
 بــا قانون گریــزی موجــب بــروز حــوادث متعــدد 
می شــوند. جمشــیدی  جبران ناپذیــر  و 
ــوار  ــودن موتورس ــن نب ــه ایم ــاره ب ــا اش ب
هنــگام رانندگــی در مقایســه بــا اتومبیــل 
هنــگام  در  متأســفانه  داشــت:  بیــان 
ــه  ــدن ک ــات، نخســتین نقطــه از ب تصادف
دچــار آســیب می شــود ســر راکــب اســت 
کــه بــه واســطه ضربــه بــه ســر بســیاری 
ــده  ــی ش ــار باق ــی دی ــا راه ــان ی از جوان
ــب  ــزی موج ــه مغ ــاع و ضرب ــع نخ ــا قط ــه ب ــا اینک ی
ناراحتــی دیگــران   بــروز خســارات جبران ناپذیــر و 

شده اند. 
جمشــیدی عنــوان کــرد: امیدواریــم بــا رعایــت بیشــتر 
ــان، شــاهد کاهــش  ــررات از ســوی راکب ــن و مق قوانی
تصادفــات موتورسیکلت ســواران در یــزد باشــیم. قطــره

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 11693/37 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی بنام محمد سادات حسینی خواجوئی   فرزند محمد حسن  در جریان ثبت است و رای شماره 3027 مورخ 
1395/3/08 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/07/17 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/06/24 شماره :18560/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   5 بخش  در  واقع   7897/3262 پاک  شماره  ساختمان   یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
رای شماره  و  است  ثبت  در جریان  فرزند مهدی    پزوه      بنام جمال رحیمی  ثبتی  پرونده  اصفهان که طبق 
139560302027001430مورخه 95/2/11 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/7/28 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 95/6/24 شماره :18559/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه  شرق اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ کارگاه مصالح فروشی   شماره پاک 12953/1107 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام صادق جعفری کچی     فرزند حسن  در جریان ثبت است و رای شماره 3904مورخه 
1395/3/26 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/07/17 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/06/24 شماره :18558/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ انبار مصالح فروشی   شماره پاک 12953/1108 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام صادق جعفری کچی     فرزند حسن  در جریان ثبت است و رای شماره 3902مورخ 
1395/3/26 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 

به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1395/07/17 روز ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 
را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1395/06/24 شماره :18557/ م الف رئیس اداره ثبت شرق 

اصفهان حسین هادیزاده
مفاد آراء

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی 

برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
به شماره شناسنامه  آقای قدرت جاوید   رای شماره 139560302023000501مورخ 1395/04/31  برابر  ردیف 1- 
48کدملی 1729267610 صادره از شبستر  فرزند محمد   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 100/64 متر 
مربع مفروزی از پاک شماره 1641 - اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که بصورت عادی خریداری نموده است.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 95/6/24 تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/7/7 شماره : 18294 / م الف 

امیر حسین صفائی -رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین دو جریبی  مشجر و مزروعی پاک شماره 1030 فرعی از 36 اصلی  
واقع در بخش یک قمصر  که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشان  در 
جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1395/07/14 ساعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : 1395/6/24 شماره : 992/م الف رضا طویلی 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9510423720100248 شماره پرونده: 9509983720100120
شماره بایگانی شعبه : 950121تاریخ تنظیم: 1395/06/18 مشخصات محکوم له ردیف 1 نام :زهرا  نام خانوادگی 
: قاسمی  نام پدر: ترابعلی    نشانی: اصفهان – گلپایگان –خ : ش احمدی – ک : 11 پ:214 – ط: 4 مشخصات 
محکوم علیهم ردیف 1- نام: واحد      نام خانوادگی : سوری نام پدر : ابراهیم     نشانی: مهاباد- محله تقاورا فروشی 
– مغازه دیار بکر –)ترکیه( 2- نام: سرپیل نام خانوادگی : ماتیلت نام پدر: مسعود نشانی مجهول المکان  محکوم 
به: بسمه تعالی بموجب دادنامه مربوطه 9509973720100369 مورخ 95/3/8  صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی 
شهرستان گلپایگان که قطعی گردیده است خواندگان به نحو تضامن محکوم به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 12/070/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر 
رسید چکها لغایت اجرای کامل دادنامه بر اساس شاخص نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی 
ایران که واحد اجرای احکام مدنی مکلف است با احتساب و کارسازی وجه آن در حق خواهان محکوم و در خصوص 
خوانده ردیف دوم با توجه به غیابی بودن حکم دایره اجرای احکام مدنی ملزم به اعمال تبصره 2 ماده 306 ق . 
ا.د مدنی میباشد و پرداخت حق اجرا بعهده محکوم علیهما خواهد بود.    محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 
اجرائیه : 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده34 قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد . 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و 
غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث 
دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان 
یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست 
محکوم له باز داشت می شود) مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(  .4- خودداری محکوم علیه 
از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) ماده 21 قانون 
نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه 
از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 
3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( شماره: 306/ م الف  مدیر دفتر شعبه اول  دادگاه عمومی )حقوقی( 

دادگستری شهرستان گلپایگان  
آگهی فقدان سند مالکیت 

مالکیت  سند  است که  مدعی   95/5/31 مورخ   10168331 شماره  به  وارده  تقاضای  طبق  اباد  نوش  شهرداری 
ششدانگ زمین بمساحت 172/8 متر مربع پاک 1338 فرعی از 54 اصلی واقع در بخش 4 آران و بیدگل که در 
صفحه 173 دفتر 25 ثبت 3855 بنام شهرداری نوش اباد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است....  حوه 
گم شدن یا از بین رفتن: جابجایی از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت 

نامبرده را نموده  طبق تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی میشود   که  هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا   وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا  ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر  ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد  یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم  صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 

13/2/95/351/م الف  رئیس ثبت اسناد و اماک آران و بیدگل عباس عباس زادگان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   11548/3058 پاک  شماره  ساختمان   یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  قربانعلی    فرزند  پور       زارعی  حسینعلی  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 
139560302027001751مورخه 2/15/ 95 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 

صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 95/8/5 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 1395/06/24 شماره :18561/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه  شرق 

اصفهان 
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای حمید رضا مجیدی     دارای شناسنامه شماره 285 متولد 1355  به شرح دادخواست به کاسه 95 / 593 
داده که شادروان حسین مجیدی       توضیح  و چنین  نموده  وراثت  در خواست گواهی حصر  این شورای  از   1 ش 
بشناسنامه 5مورخ 1327/4/12 در تاریخ1395/5/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به سه پسر  - 1 دختر   و همسر دائمی که  به شرح ذیل می باشد:  1- حمید رضا مجیدی   
فرزند حسین     به ش ش285متولد 1355 صادره از گلپایگان 2- محمود رضا مجیدی   فرزند حسین   به ش 
ش 65 متولد 1357  صادره از گلپایگان 3- علیرضا مجیدی       فرزند حسین   به ش ش 82 متولد 1359 صادره 
از گلپایگان 4- مریم مجیدی   فرزند حسین  به ش ش 3626 متولد 1367 صادره از گلپایگان  5-زهرا شجاعی 
فرزند حسن به ش ش 9 متولد 1349 صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 305/ م الف رئیس شعبه 

اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 

نظر به اینکه آقای یاسر شمس  فرزند علی  دادخواستی به طرفیت آقایان 1- محسن مرادی 2- مجتبی نصیری  
فرزند 1- کاظم  به خواسته مطالبه تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 854/95 
ش 2 ح  ثبت و برای مورخ پنج شنبه 95/7/29 ساعت 12:50 وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را 
مجهول المکان نموده است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 73 ق . آ.د.م مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و 
شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد نمود. رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای یاسر شمس  فرزند علی  دادخواستی به طرفیت آقای سعید عزت نژاد   فرزند جمال  به خواسته 
مطالبه تقدیم که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه 855/95 ش 2 ح  ثبت و برای مورخ 
سه شنبه 95/7/27 ساعت 18:15 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده است 
لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده 73 ق . آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم 
حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه 
جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم 

مقتضی اعام خواهد نمود. رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان
گواهی  حصروراثت

آقای رجبعلی شفیع زاده قهدریجانی  بشناسنامه شماره 10 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 
مرادی  نرگس  شادروان  است که  داشته  اشعار  چنین  نموده  این شورا  بشماره 95/917تقدیم  خواستی  در  ورثه 
قهدریجانی    بشناسنامه شماره 6198 در تاریخ پنجشنبه 26 آذر 1394 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 
عبارتند از 1- رجبعلی شفیع زاده قهدریجانی فرزند حیدر علی ش ش 10 نسبت با متوفی زوج    2- فرشته شفیع 
زاده قهدریجانی فرزند رجبعلی ش ش 1100169059 نسبت با متوفی فرزند 3- اکرم شفیع زاده قهدریجانی فرزند 
رجبعلی ش ش 1100019731 نسبت با متوفی فرزند 4- فاطمه شفیع زاده قهدریجانی فرزند رجبعلی ش ش 
1100467343 نسبت با متوفی فرزند 5- ساجده شفیع زاده قهدریجانی فرزند رجبعلی ش ش 1100560841 نسبت 

با متوفی فرزند   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه در پرونده کاسه 950026 ک 104 متهم نریمان جوزیان گاو بازه فرزند احمد به اتهام تحصیل مال از 
طریق نامشروع موضوع شکایت خانم ها حبیبه عزیزی صغری محمودی فرزند محمد - ایوب مجهول المکان اعام 
گردیده است لذا در اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار درج و آگهی و بدینوسیله به نامبرده اباغ می گردد در تاریخ 95/8/12 ساعت 11 صبح جهت رسیدگی به 
اتهام خود در دادگاه انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور یا عدم ارسال الیحه دفاعیه 
و عدم معرفی وکیل خود آگهی فوق به منزله اباغ محسوب و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد . رئیس شعبه 

104 دادگاه کیفری دو فاورجان 

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 940372 اجرایی 8 له خانم 
فریناز نصیری و علیه آقای عبدا... سالک به خواسته مطالبه مهریه به میزان 300 عدد سکه تمام بهار آزادی و 150 
مثقال طای ساخته شده 18 عیار و مبلغ 3/905/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و مبلغ 300/000 
ریال هزینه نشر آگهی و مبلغ 4/000/000ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم لها جلسه مزایده ای جهت فروش 
ملک زیر برگزار نماید: شش دانگ پاک ثبتی به شماره 7 فرعی از 1051 اصلی بخش 5 ثبت مورد ثبت 206321 واقع 
در اصفهان خیابان خاقانی کوچه محمدیه بن بست شهید رحیم منش پاک دوم جنوبی آپارتمان طبقه همکف کد 
پستی 8175733511 که شش دانگ ملک مذکور مورد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/150/000/000 
ریال قرار گرفته و به طرفین اباغ شده و مصون از اعتراض مانده است و از طریق اداره ثبت اسناد توقیف گردیده 
است. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده 
و خرید در تاریخ دو شنبه 1395/07/19 ساعت 11/30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت مجتمع 
اجرای احکام حقوقی طبقه اول واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که 

پیشنهاد کننده باالترین قیمت بوده و حداقل 10 % مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستی واریز
 نماید./ 

شماره:17468/ م الف اجرای احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان 
آگهی مزایده 

اجرای احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 940181 اجرایی 8 له خانم 
مهوش پور آذر  و علیه ورثه مرحوم محمد میرزا برفی نژاد  به خواسته مطالبه مهریه به میزان مبلغ 167/523/800 
ریال وجه نقد مهریه و مبلغ 300/000/000 ریال اجرت المثل و مبلغ 211/560/000 ریال بابت نفقه مبلغ 300/000/000 
جهت  ای  مزایده  جلسه  لها  محکوم  حق  در  هزینه کارشناسی  ریال   4/000/000 مبلغ  و  المثل  اجرت  بابت  ریال 
فروش ملک زیر برگزار نماید: کلیه امتیازات یک دستگاه اپارتمان واقع در شهرک شهید کشوری وفق نامه شماره 
1393/31276/139 مورخ 1393/07/15 واقع در اصفهان خیابان آبشار سوم شهرک شهید کشوری واحد 72 طبقه 
ششم از بلوک v 3 که شش دانگ ملک مذکور مورد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 685/000/000 ریال 
قرار گرفته و به طرفین اباغ شده و مصون از اعتراض مانده است و از طریق اداره ثبت اسناد توقیف گردیده است. 
متقاضیان می توانند 5 روز قبل از فروش در محل فوق از ملک مذکور دیدن کرده و جهت شرکت در مزایده و خرید 
در تاریخ دو شنبه 1395/07/19 ساعت 8/30 صبح در دفتر این اجرا واقع در خیابان نیکبخت مجتمع اجرای احکام 
حقوقی طبقه اول واحد یک حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد کننده 
باالترین قیمت بوده و حداقل 10 % مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستی واریز نماید./ اجرای 

احکام شعبه 8 دادگاه خانواده اصفهان 
دادنامه 

شماره دادنامه : 9509973620200785 تاریخ تنظیم : 1395/05/31 شماره پرونده : 9409983620200920 شماره 
بایگانی شعبه :940939 خواهان : خانم صدیقه مشهودی بیدگلی فرزند حسن با وکالت آقای حسین دانشوری 
فرزند عزیز اله به نشانی آران و بیدگل ابتدای خیابان زینبیه مجتمع پاسارگاد طبقه 2 واحد 12 و آقای سید حمزه 
خاره فرزند سید علی به نشانی آران و بیدگل میدان امام حسن )ع( ابتدای خیابان زینبیه مجتمع پاسارگاد طبقه 
به نشانی مجهول  پوریان فرزند حمید  آقای مهدی ملک   : دوم واحد 12 دفتر وکالت سید حمزه خاره خوانده 
المکان خواسته : تایید فسخ معامله گردشکار دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت 
نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خانم صدیقه مشهودی  به صدور رای می  به شرح ذیل مبادرت  از خداوند 
بیدگلی با وکالت آقایان سید حمزه خاره و حسین دانشوری به طرفیت آقای مهدی ملک پوریان دائر بر ))تایید 
اعام فسخ معامله موضوع بیعنامه عادی مورخ 84/12/18(( با این توضیح که خواهان مدعیست به موجب بیع 
شرط مستند دعوی ملکی را به خوانده فروخته و به مدت ده سال حق فسخ برای بایع در نظر گرفته شده لذا 
و از این حق خود استفاده کرده و پیش از انقضای مهلت مذکور مراتب اعمال فسخ خود را طی اظهارنامه ای به 
خوانده اعام و حتی اقدام به طرح دعوی نموده فلذا بر این اساس مبادرت به طرح دعوی حاضر کرده است. 
خوانده از حضور در جلسه رسیدگی دادگاه امتناع ورزیده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده – صرفنظر 
باشد  می  ادعاچه  مورد  بیع  نوع  دعوی  مستند  بیعنامه  دعوی  مستند  بیعنامه  نگارش  نحوه  به  باتوجه  اینکه  از 
فسخ  اعام  تایید  به  حکم  مدنی  قانون   449 399و  مواد  استناد  به  دانستنه  وارد  را  مطروحه  دعوی  این  بنابر 
معامله مزبور صادر و اعام می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در 
 همین شعبه و سپس ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد. 
شماره : 5/22/95/350/م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی

رئیس پلیس راهور یزد خبر داد:
عزم جزم پلیس یزد برای برخورد با موتورسواران قانون گریز
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ـــمـــاره 252  ســـــال دوم               ݡسݒ

حتما بخوانید!
فروشنده فرهادی 4 میلیاردی شد

سرویس فرهنگی
 فرهومند ناظریان

ــامگاه ۲۲  ــینما ش ــه س ــن خان ــن جش ــدگان هجدهمی برگزی
شــهریور معرفــی شــدند. در ایــن مراســم کــه بــا حضــور پرشــور 
ــک روز« موفــق  ــد و ی ــم »اب ــزار شــد، فیل ــی ســینما برگ اهال
شــد بســیاری از جوایــز اصلــی را بــه خــود اختصــاص دهــد.

بهترین عکس فیلم
در ادامــه مراســم، رضــا عطــاران و هانیــه توســلی بــرای 
آمدنــد  صحنــه  روی  عکــس  بخــش  جوایــز   اهــدای 
ــم  ــرای فیل ــو ب ــد بدرل ــه محم ــس ب ــن عک ــس بهتری و تندی

ــید. ــن« رس ــاک م ــن خطرن ــات ذه »اعتراف
جلوه های ویژه میدانی

علیرضــا خمســه بــرای اهــدای جلوه هــای ویــژه میدانــی 
روی صحنــه آمــد. ایمــان کرمیــان بــرای »ایســتاده در غبــار« 
تندیــس و دیپلــم افتخــار جلوه هــای ویــژه میدانــی را دریافــت 

کــرد.
بهترین چهره پردازی

مجیــد مظفــری و ویشــکا آســایش تندیــس و دیپلــم افتخــار 
بهتریــن چهره پــردازی را بــه شــهرام خلــج بــرای فیلــم 

ــد. ــدا کردن ــار« اه ــتاده در غب »ایس
بهترین طراحی لباس

ــس  ــدای تندی ــرای اه ــاداتی ب ــا س ــان و مین ــک حمیدی باب
ــه معتمــد  ــد. غزال ــه آمدن بهتریــن طراحــی لبــاس روی صحن
ــاس  ــن طراحــی لب ــس بهتری ــک روز«، تندی ــد و ی ــرای »اب ب

ــت. را گرف

بهترین صدابرداری
میرشــکاری  امیــن  بــه  صدابــرداری  بهتریــن  تندیــس 
ــدا ــا پســیانی اه ــک روز« توســط آتی ــد و ی ــم »اب ــرای فیل  ب

 شد. 
ــدرش  ــه پ ــزه آن را ب ــن جای ــت ای ــس از دریاف میرشــکاری پ

ــم کــرد. تقدی
بهترین طراحی صحنه

ــی  ــه را عل ــی صحن ــن طراح ــار بهتری ــم افتخ ــس و دیپل تندی
ــرای  ــی ب ــین قدس ــه امیرحس ــگان ب ــانه بای ــردی و افس دهک
فیلــم »اژدهــا وارد می شــود« اهــدا کردنــد. وی پــس از 
ــم تشــکر  ــن فیل ــل ای ــام عوام ــس خــود از تم ــت تندی دریاف

ــرد. ک
بهترین جلوه های ویژه بصری

ــای  ــن جلوه ه ــس بهتری ــدای تندی ــرای اه ــیدی ب ــن س هوم
ویــژه بصــری بــه صحنــه آمــد و تندیــس بهتریــن جلوه هــای 
ویــژه بصــری را بــه هــادی اســامی بــرای فیلــم »بادیــگارد« 

تقدیــم کــرد.
بهترین موسیقی متن

تندیــس و دیپلــم افتخــار بهتریــن موســیقی متــن بــه 
ــن  ــد. ای ــدا ش ــگارد« اه ــم »بادی ــرای فیل ــر ب کارن همایون ف
ــم  ــه وی تقدی ــگان را ب ــعود رای ــان و مس ــا تیموری ــزه رؤی  جای

کردند.

بهترین تدوین
تندیــس و دیپلــم افتخــار بهتریــن تدویــن بــه بهــرام دهقانــی 
ــا  ــزه را رض ــن جای ــد. ای ــم ش ــک روز« تقدی ــد و ی ــرای »اب ب

ــد. ــه او اهــدا کردن ــان و غــزل شــاکری ب کیانی
بهترین فیلمبرداری

ــن  ــه هوم ــرداری ب ــن فیلمب ــار بهتری ــم افتخ ــس و دیپل تندی
بهمنــش بــرای فیلــم »اژدهــا وارد می شــود« اهــدا شــد. 

ــرد. ــم ک ــزه را تقدی ــن جای ــوان ای ــد ج رامب
بهترین نقش مکمل مرد

ــه  ــرد ب ــل م ــش مکم ــن نق ــار بهتری ــم افتخ ــس و دیپل تندی

ــن  ــد. ای ــدا ش ــک روز« اه ــد و ی ــرای »اب ــدزاده ب ــد محم نوی
ــد. ــدا کردن ــی اه ــب رضای ــی و حبی ــی کریم ــزه را نیک جای

بهترین بازیگر مکمل زن
ــه  ــل زن ب ــر مکم ــن بازیگ ــار بهتری ــم افتخ ــس و دیپل تندی
فرشــته صدرعرفایــی بــرای فیلــم »کوچــه بی نــام« اهــدا شــد. 

ایــن جایــزه را نیکــی کریمــی تقدیــم کــرد.
بهترین بازیگر مرد

ــان  ــه پیم ــرد ب ــر م ــن بازیگ ــار بهتری ــم افتخ ــس و دیپل تندی
 معــادی بــرای »ابــد و یــک روز« رســید. امیــن تــارخ 

و مریا زارعی این جایزه را اهدا کردند.
بهترین بازیگر زن

تندیــس و دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــر زن بــه بــاران 
ــن  ــت. ای ــق گرف ــام« تعل ــه بی ن ــم »کوچ ــرای فیل ــری ب کوث
 جایــزه توســط رؤیــا نونهالــی و مســعود کرامتــی اهــدا 

شد.
بهترین فیلمنامه

ــه  ــه ب ــن فیلمنام ــار بهتری ــم افتخ ــس و دیپل ــن تندی همچنی
ســعید روســتایی بــرای فیلــم »ابــد و یــک روز« اهــدا شــد.

بهترین کارگردانی
ــدی  ــا و مه ــه معتمدآری ــی را فاطم ــن کارگردان ــس بهتری تندی
 فخیــم زاده بــه ســعید روســتایی بــرای کارگردانــی »ابــد 

و یک روز« اهدا کردند.
بهترین فیلم

تندیــس بهتریــن فیلــم و دیپلــم افتخــار بــه حبیــب هللا 
والی نــژاد بــرای فیلــم »ایســتاده در غبــار« اهــدا شــد.

»ابد و یک روز«، فاتح جشن خانه سینما

 - لینــدا کیانــی بــازی در ســینما را وابســته بــه باندبــازی 
ــد  ــه قواع ــس ک ــد: »هرک ــد و می گوی ــف می کن توصی
بــازی را بلــد باشــد، در ایــن عرصــه موفق اســت و کســی 
 هــم کــه مثــل مــن بلــد نیســت، بایــد از تلویزیــون خانــه

جشــنواره فجــر را ببینــد. بــرای همیــن راه هــای دیگــری 
ــه کــردم.« ماننــد فیلمنامه نویســی و ... را تجرب

- اکــران فیلــم کوتــاه »شــب« بــه کارگردانــی محمدرضــا 
نوریــان در قالــب اکــران مجموعــه آثــار کوتــاه در 
ــهریور  ــنبه ۲5 ش ــه« از پنجش ــر و تجرب ــینمای »هن س

آغــاز می شــود.
- فیلــم ســینمایی »هیــس! دخترهــا فریــاد نمی زننــد« 
بــه کارگردانــی پــوران درخشــنده دو جایــزه اصلــی 
ــهاب  ــرای ش ــرد ب ــر م ــن بازیگ ــم و بهتری ــن فیل بهتری
ــرد. ــت ک ــی دریاف ــنواره ای آمریکای ــینی را از جش حس

- بهــروز غریب پــور دربــاره رونــد تولیــد اپــرای عروســکی 
»خیــام« گفــت: بــر اســاس وعده هــای معــاون هنــری 
ــی  ــاد رودک ــل بنی ــر عام ــن مدی ــاد و همچنی ــر ارش وزی
در انتظــار هســتیم تــا شــرایط بــه گونــه ای باشــد کــه از 
ــت  ــام« حمای ــرای عروســکی »خی ــد و ســاخت اپ تولی
کننــد و امیــدوارم ایــن وعده هــا جامــه عمــل بپوشــند. 
البتــه بــه مــوازات انجــام کارهــای اداری، بخــش تولیــد 
موســیقی اپــرای »خیــام« هــم بــه نقــاط بســیار خوبــی 

رســیده اســت.
ــام  ــکاس صاحب ن ــتر«، ع ــورگ ژرس ــگاه »گئ - نمایش
ــروان  ــی از پیش ــه یک ــی ک ــته سوئیس ــد برجس و هنرمن
 ۲۶ مــی رود،  بــه  شــمار  جهــان  هوایــی  عکاســی 
ــاوران  ــرای نی ــی فرهنگس ــه اصل ــهریورماه در نگارخان ش

می شــود. افتتــاح 
- مســابقه تلویزیونــی »آب و آتــش« از روز دوشــنبه 
ــرداری خــود را در دریاچــه  ۲۲ شــهریور مراحــل تصویرب

ــرد. ــاز ک ــارس آغ ــج ف شــهدای خلی
ــی  ــرادی کرمان ــنگ م ــر هوش ــروز، همس ــوک به - مل
زندگــی بــا یــک هنرمنــد را ســخت و متفــاوت توصیــف 
ــح  ــاب »یاس هــای وحشــی« تصری ــرد. نویســنده کت ک
یــک  خانــواده  اعضــای  فعالیت هــای  همــه  کــرد: 
ــوزه ای  ــه ح ــد در چ ــه آن هنرمن ــارغ از اینک ــد، ف هنرمن
 بــه شــهرت رســیده باشــد، در ســایه افــکار، عقایــد 
ــن  ــر و تفســیر خواهــد شــد و ای و اندیشــه های او تعبی

ــد. ــکل می کن کار را مش
ــی  ــرح زندگان ــامل ش ــال« ش ــرح ح ــاب »دو ش - کت
ــه  حــاج شــیخ روح هللا و حــاج شــیخ حســن دانایــی ب
قلــم محمدحســین دانایــی منتشــر شــد. ایــن کتــاب در 
ــوی  ــان از س ــزار توم ــت ۲۲ ه ــا قیم ــه و ب ۳۸5 صفح
انتشــارات مؤسســه مطالعــات تاریــخ معاصــر ایــران بــه 
ــدان  ــترس عاقه من ــده و در دس ــه ش ــر عرض ــازار نش ب

اســت.

»رود می خروشد« در تاالر هنر
 

کیمیای وطن

نمایــش »رود می خروشــد« 
بــه نویســندگی و کارگردانــی 
 ۲5 خســروی،  فریــدون 
در  مهــر   10 تــا  شــهریور 
ــه  ــه روی صحن ــر ب ــاالر هن ت
مــی رود. در ایــن نمایــش 
 فریــدون خســروی، فرانــک کیانــی، فرامــرز خســروی
ــدی  ــن احم ــنی، امی ــد توس ــودرزی، حام ــید گ مهش
ســپیده  خســروی،  مرتضــی  اســدی،  طاهــره 
ــان  ــیدا صفاری ــینی، ش ــرا حس ــیده زه ــش، س نویدمن
مــژگان  فاطمــه ســادات موســوی،  آذری،  راضیــه 
ناصــری، نیلوفــر فتاحــی و پوریــا خســروی بــه ایفــای 
نقــش پرداخته انــد. حامــد کمیلــی و آزاده زارعــی 
هــر دو در صفحــات اجتماعــی خــود از طرفدارانشــان 
نمایــش  ایــن  تماشــای  بــه  دعــوت کردنــد کــه 
ــه  ــش سرخپوســتی ب ــن نمای بنشــینند و شــاهد اولی

معنــای واقعــی، در اصفهــان باشــند.

 ورک شاپ تخصصی سینما 
با حضور احمد الستی

احمــد  بــا حضــور  تخصصــی ســینما  ورک شــاپ 
ــان  ــود. همزم ــزار می ش ــهر برگ ــتی در شاهین ش الس
بــا برگــزاری نخســتین جشــنواره اســتانی فیلــم کوتــاه 
ــزار  ــینما برگ ــی س ــاپ تخصص ــهر، ورک ش شاهین ش

ــد.  ــد ش خواه
ــاژ  ــوع »دکوپ ــا موض ــینما ب ــی س ــاپ تخصص ورک ش
ــدرس  ــد الســتی، م ــا حضــور احم ــاه« ب ــم کوت در فیل
ــی شاهین شــهر برگــزار  ــاالر شــیخ بهای ســینما در در ت
ایــن  در  شــرکت  بــرای  عاقه منــدان  می شــود. 
شــهریورماه   ۲5 پنجشــنبه  می تواننــد  ورک شــاپ 
ــا  ــاعت 15 ت ــر س ــا 1۲ و بعدازظه ــاعت 9 ت ــح س صب
1۸ بــه تــاالر شــیخ بهایــی شاهین شــهر واقــع در 
ــه  ــه مراجع ــدان فاطمی ــی)ره(، می ــام خمین ــوار ام  بل

کنند.

»رنگ هستی« را در خانه هنرمندان ببینید
ــار  ــان آث ــری اســتان اصفه ــه تجســمی حــوزه هن خان
توانخواهــان جســمی و ذهنــی را در گالــری خانــه 

ــت. ــش گذاش ــه نمای ــان ب ــدان اصفه هنرمن
 در ایــن نمایشــگاه، تعــداد 1۲0 اثــر از هنرجویــان 
انجمــن توانخواهــان جســمی و ذهنــی آســوده مــأوی 
تــا روز پنجشــنبه ۲5 شــهریور در خانــه هنرمنــدان بــه 
ــد  ــدان می توانن ــود. عاقه من ــته می ش ــش گذاش نمای
ــرای بازدیــد از ششــمین نمایشــگاه نقاشــی »رنــگ  ب
ــر  ــد از ظه ــا 1۲ و بع ــاعت 9 ت ــا س ــتی« صبح ه هس
ســاعت 1۶ تــا ۲0 بــه خانــه هنرمنــدان واقــع در پــارک 

ــد. ایثارگــران مراجعــه کنن

از سوی دانشگاه هنر اصفهان عرضه شد:
 اولین اپلیکیشن بازار آنالین 

محصوالت دست ساز
ــز رشــد  ــن مســتقر در مرک شــرکت دانش گســتر آرمی
ــه«  ــوری »بازآرتچ ــوان ایده مح ــا عن ــر ب ــی هن تخصص
اولیــن اپلیکیشــن بــازار آنایــن خریــد و فــروش 
جدیــد  نســخه   هنــری  دست ســاز  محصــوالت 
»بازآرتچــه« را منتشــر کــرد. بازآرتچــه از دو کلمــه 
ــد  ــن خری ــازار آنای ــده و ب ــتق ش ــه و آرت مش بازارچ
ــه  ــت ک ــری اس ــاز هن ــوالت دست س ــروش محص و ف
 شــامل اپلیکیشــن موبایــل و وب ســایت می باشــد 
و بســتری را فراهــم آورده تــا هنرمنــدان بتواننــد 
ــام  ــدون واســطه و تحــت ن دست ســازه های خــود را ب
برنــد خــود، محصــول خــود را بــدون محدودیــت زمانی 
ــتری  ــه مش ــبانه روز ب ــاعت از ش ــر س ــی در ه و مکان

ــند.  ــی بفروش نهای
خــود  هنــری  فروشــگاه  می تواننــد   هنرمنــدان 
ــوالت  ــازند و محص ــگان بس ــا رای ــورت کام ــه ص را ب
خــود را در معــرض نمایــش قــرار دهنــد و پــس 
فــروش  بازآرتچــه  قوانیــن  طبــق  ناظــر  تأییــد  از 
ــن امــکان  ــد. بازآرتچــه ای اینترنتــی خــود را آغــاز کنن
ــم از  ــن و ه ــق اپلیکیش ــم از طری ــه ه ــد ک را می ده
طریــق وب ســایت بتــوان فروشــگاه و محصــوالت 
دریافــت  بــرای  عاقه منــدان  کــرد.  مدیریــت  را 
 اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــه نشــانی اینترنتــی

bazartche.ir مراجعه کنند.

برگزاری مراسم یادبود »اکبر خواجویی«
انجمــن  همــکاری  بــا  ســینما  تخصصــی  دفتــر 
ــر  ــتاد اکب ــود اس ــان یادب ــتان اصفه ــینماگران اس س
ــد.  ــزار می کن ــان برگ ــر اصفه ــاالر هن ــی را در ت خواجوی
ســازمان  بــه  وابســته  ســینما،  تخصصــی  دفتــر 
ــکاری  ــا هم ــان ب ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
انجمــن ســینماگران اســتان اصفهــان اقــدام بــه 
اکبــر  مرحــوم  بــرای  یادبــودی  برگــزاری جلســه 
ــال 1۳۲۶  ــی در س ــت. خواجوی ــرده اس ــی ک خواجوی
ــوان  ــه عن ــه 1۳۴0 ب ــد و در ده ــد ش ــان متول در اصفه
ــت.  ــون گذاش ــینما و تلویزی ــه س ــه عرص ــا ب ــر پ بازیگ
بــرای بســیاری نــام وی یــادآور دهــه هفتــاد و ســریال 

ــت.  ــاالر« اس ــدر س »پ
ایــن مجموعــه تلویزیونــی کــه یکــی از پرمخاطب تریــن 
ســریال های تاریــخ تلویزیــون شــناخته شــد، در دهــه 
از شــبکه دو ســیما پخــش می شــد کــه  هفتــاد 
نویســندگی و کارگردانــی آن بــر عهــده اکبــر خواجویــی 

بــود. 
دار   1۳9۳ ســال  مردادمــاه   ۳1 در  هنرمنــد  ایــن 
شــرکت  بــه  عاقه منــدان  گفــت.  وداع  را  فانــی 
تلوزیــون  و  ســینما  پیشکســوت  ایــن  یادبــود  در 
می تواننــد روز چهارشــنبه ۲۴ شــهریورماه از ســاعت 
 ۲0 بــه تــاالر هنــر، واقــع در میــدان اللــه مراجعــه 

کنند.

اخبار کوتاه

ــن  ــودن«، ای ــا هــم ب ــان، مترجــم رمــان »ب خجســته کیه
کتــاب را بیانگــر ارتبــاط انســانی می خوانــد و معتقــد اســت 
خوانــدن ایــن کتــاب حــس بهتــری را نســبت بــه دیــدن 

ــد. ــل می کن ــش منتق فیلم
 ایــن مترجــم کــه به تازگــی ترجمــه رمــان »بــا هــم 

بــودن« نوشــته آنــا گاوالــدا را منتشــر کــرده 
اســت، اظهــار کــرد: نــام اصلــی  کتــاب »بــا 
ــاب  ــت. کت ــن« اس ــط همی ــودن، فق ــم ب ه
ــرده  ــدا ک ــادی پی ــداران زی ــه طرف  در فرانس
و بــه چنــد زبــان هــم ترجمــه شــده اســت. 
منظــور از بــا هــم بــودن در ایــن رمــان 
تنهــا رابطــه عاشــقانه نیســت و یــک رابطــه 

انســانی را مدنظــر دارد. بــه نظــرم دلیــل محبوبیتــش هــم 
همیــن باشــد.

  او ادامــه داد: کمــک  کــردن بــه هــم، بــا هــم بــودن 
و ارتباطــی مثــل یــک خانــواده داشــتن در ایــن رمــان دیده 
ــود  ــتان وج ــن داس ــی در ای ــط جالب ــود. در کل رواب می ش

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــر ب ــای االن کمت ــه در رمان ه دارد ک
ــی  ــه صــورت خشــونت آمیز، خیل ــط ب امــروزه بیشــتر رواب
عاشــقانه یــا جدایــی محــض نوشــته می شــود؛ امــا 
ــی  ــد کس ــس کنن ــه ح ــی ک ــا زمان ــان آدم ه ــن رم در ای
ــک  ــوند و کم ــک می ش ــه او نزدی ــاز دارد، ب ــک نی ــه کم ب

می کننــد.
 از روی ایــن کتــاب فیلمــی هــم بــا همیــن 
نــام اقتبــاس و ســاخته شــده اســت. برخــی 
ــار  ــاس آث ــر اس ــه ب ــی ک ــد فیلم های معتقدن
گیرایــی  می شــوند،  ســاخته  داســتانی 

کتاب هــا را ندارنــد. 
کیهــان در این بــاره اظهــار کــرد: تــا آن جایــی 
ــاب  ــه کت ــی ب ــم خیل ــن فیل ــرده ام ای ــه ک ــه مــن مطالع ک
وفــادار بــوده اســت. در کل ایــن کتــاب جــوری اســت کــه 
ــازنده  ــازد و س ــده می س ــم خوانن ــوی چش ــر را جل تصاوی
فیلــم بــرای جذاب تــر شــدن آن نیــاز بــه تغییــر را حــس 

نکــرده اســت. ایســنا

رمان »با هم بودن« را به فیلمش ترجیح می دهم
ــم  ــر خ ــد غدی ــا عی ــان ب ــایه ها« همزم ــریال »همس س
کلیــد می خــورد و جــواد رضــوی، مهــران غفوریــان 
ســیروس گرجســتانی و بهــاره رهنمــا در ایــن مجموعــه 

بــازی می کننــد. 
تصویربــرداری ســریال »همســایه ها« بــه کارگردانــی 

آرش معیریــان و تهیه کنندگــی علیرضــا 
ســبط احمــدی محصــول گــروه فیلــم 
و ســریال شــبکه ۲ در ۴0 قســمت ۴5 
دقیقــه ای مصــادف بــا روز عیــد غدیــر خــم 
در لوکیشــنی واقــع در خیابــان آیــت هللا 

ــد.  ــد ش ــاز خواه ــانی آغ کاش
مجموعــه  ایــن  داســتان  خاصــه  در 
بــه  مــادرش  و  میــاد  اســت:  آمــده 

تهــران آمده انــد و قــرار اســت صاحــب ســاختمان 
یــاس کــه یکــی از دوســتان میــاد اســت، دفتــری 
تولیدی شــان  محصــوالت  پخــش  بــرای  او  بــه  را 
اجــاره دهــد. دیگــر اجــاره نشــینان ســاختمان کــه 
مشــاغلی همچــون خدمــات مجالــس، وکالــت، ســایت 
ابتــدا فکــر  خبــری، ماهنامــه و... دارنــد چــون در 

می کننــد مســتأجران جدیــد قــرار اســت جایگزیــن 
خــود  نوعــی  بــه  می کننــد  تــاش  شــوند،   آن هــا 
 را در ســاختمان حفــظ کننــد؛ امــا در نهایــت، میــاد 
 و مــادرش در اتاقــی روی پشــت بــام ســاکن می شــوند 
باقــی می ماننــد.  و دیگــر ســاکنان در دفاتــر خــود 
ســاختمان  همســایه های  ماجراهــای 
ــروع  ــادرش ش ــاد و م ــا ورود می ــاس ب ی

. د می شــو
 بازیگــران ایــن مجموعــه و نقش هایشــان: 
جــواد رضویــان )کاووس(، مهــران غفوریــان 
ــز( ــی(، ســیروس گرجســتانی )پروی )بیگ
اصغــر  تمــدن(،  )خانــم  رهنمــا  بهــاره 
محمــود  تمــدن(،  )آقــای  سمســارزاده 
 جعفــری )دیبــاج(، نعیمــه نظام دوســت )کمندانــی(
آرام جعفــری )فرنــاز(، ســمانه پاکــدل )گلنــاز(، مجیــد 
یاســر )ســامان(، حســین ســلیمانی )میــاد(، پوراندخت 
مهیمــن )کوشــکی(، مســعود چوبیــن )رحمــان(، طیبــه 
دوســت )راســتین(، النازحســینی )راد(، امیدعلومــی 

ــا )افشــار(. خبرفارســی ــم افرندنی )شــایان(، کاظ

برنامه سینماهای اصفهان

ــاس  ــا در لب ــواده تابســتان، ام ــا، ماهــی اســت از خان ــرای بیشــتر م شــهریور ب
ــا آرام  ــد ت ــاه ششــم ســال را ســپری کنی ــد روزی از م ــی اســت چن ــز. کاف پایی
ــه دور  ــی ب ــر نگاه ــه اگ ــت ک ــد. آنجاس ــمام کنی ــر را استش ــاه مه ــوی م  آرام ب
ــتند از  ــر هس ــه پ ــد ک ــادی را می بینی ــه ای های زی ــد، بچه مدرس ــان بیندازی و برت
جنبــش و جــوش و تکاپــو بــرای تهیــه لوازم التحریــر نــو؛ چــون خریــد مــاه مهــر 
ــرای بچه مدرســه ای ها یــک خاصیــت همیشــگی داشــته و آن  ــر ب و لوازم التحری
هــم اینکــه شــور و شــوق ســر و کلــه زدن بــا لبــاس، کیــف و دفتــر و مدادهــای 
ــن شــیرینی  ــا ای ــن جماعــت شــیرین اســت کــه ب ــرای ای ــه قــدری ب ــد ب جدی

ــرد. ــم ک ــات تابســتانی را ک ــی از تلخــی وداع تعطی می شــود دســت کم، کم
   جناب خان و دیرین دیرین در صدر

از وقتــی کــه شــخصیت های کارتونــی آن ور آبــی آهسته آهســته در بطــن 
 زندگــی بچه هــای ایرانــی رخنــه کردنــد و دیگــر می شــد کیــف »بــاب اســفنجی« 
ــه  ــی ب ــک جای ــگار از ی ــد، ان ــا دی ــت کوچک تره ــن« را دس ــن ت ــاعت »ب و س
ــرف زدن  ــن و ح ــای جایگزی ــاب طرح ه ــرای انتخ ــا ب ــم ت ــم گرفتی ــد تصمی بع
و نشــان دادن شــخصیت های وطنــی خودمــان اقــدام کنیــم؛ کاراکترهایــی کــه 
ــک  ــر کدامشــان می شــود ی ــم پشــت ه ــم، می بینی ــر خــوب نگاهشــان کنی اگ
ــگ  ــان جن ــرد؛ از فرمانده ــدا ک ــدنی پی ــان تکرارنش ــک قهرم ــذاب و ی ــه ج قص
گرفتــه تــا شــخصیت های شــاهنامه و کاراکترهــای بامــزه انیمیشــن های ایرانــی 
از »دیریــن دیریــن« تــا »شکرســتان«. »جنــاب خــان« و »دیریــن دیریــن« کــه 
ــن روزهــا در  ــون و خانه هــای مــردم، ای ــل حضــور پررنگشــان در تلویزی ــه دلی ب
ــا طرح هــای  ــارش ب ــد، در کن ــرار دارن ــر ق ــروش طرح هــای لوازم التحری صــدر ف
ــار  ــا در کن ــد؛ ام ــت می کنن ــاهزاده« رقاب ــزی« و »ش ــل »کاه قرم ــری مث دیگ
شــخصیت های کارتونــی بــرای کــودکان، نبایــد از طرح هــای مــورد عاقــه 

ــز گذشــت. ــان دانشــگاهی نی ــان و جوان نوجوان
   پخش تلویزیونی بیشتر، فروش بیشتر

شــرکت های مختلــف در زمینــه تولیــد لوازم التحریــر بــرای زدن طرح هــای 
متفــاوت شــخصیت های تلویزیونــی و کارتونــی بایــد بــرای رعایــت حقــوق 
معنــوی ســازندگان اثــر بــا آن هــا قــرارداد داشــته باشــند و ســهم آن هــا از ایــن 
اتفــاق را نیــز پرداخــت کننــد؛ امــا شــاید بزرگ تریــن مشــکلی کــه شــرکت های 
ایرانــی در زمینــه طرح هــای فــروش ایرانــی بــا آن روبــه رو هســتند، مداومــت یــا 
ــت؛  ــرای بچه هاس ــن ها ب ــا و انیمیش ــن برنامه ه ــاخت ای ــت در س ــدم مداوم ع
ــه دار نباشــد،  ــا ادام ــرای بچه ه ــا ب ــر ســاخت و پخــش آن ه ــه اگ ــوری ک ــه ط ب
ــر  ــز کم رنگ ت ــا نی ــان حضورشــان و محبوبیتشــان در ذهــن بچه ه ــرور زم ــه  م ب
ــدا  ــه طــرز چشــمگیری کاهــش پی می شــود و در نتیجــه فــروش آن هــا هــم ب
ــتان  ــوالت شکرس ــروش محص ــد در ف ــاق را می ش ــن اتف ــال ای ــد. امس می کن
دیــد بــه گونــه ای کــه بــه نســبت مجموعه هــای در حــال پخشــی مثــل »دیریــن 

دیریــن« یــا خندوانــه و »جنــاب خــان« از طرفــداران کمتــری برخــوردار بــود.

کارگردان: اصغر نعیمی
بازیگــران: شــهاب حســینی، ابوالفضــل 
ــرب، ســمیرا حســن پور، ســیامک  پورع
صفــری، هوشــنگ توکلــی، حدیــث 

ــد. فوالدون
ــومین  ــوازی« س ــایه های م ــم »س فیل
ــه  ــش از اینک ــی پی ــر نعیم ــم اصغ فیل
ــم ســینمایی باشــد، یــک نمایــش  فیل
رادیویــی اســت. فیلمــی دیالوگ محــور 

کــه بــا دوشــخصیت پیــش مــی رود. کلیــت »ســایه های مــوازی« کــه 
ــه  ــده، ن ــاخته ش ــکی س ــتان های داستایفس ــی از داس ــاس یک ــر اس ب
عاشــقانه اســت و نــه تأثیربرانگیــز. فیلــم می کوشــد کــه قصــه تعریــف 
کنــد، امــا ایــن قصــه ایرانیــزه نشــده اســت و نمی توانــد قصــه تعریــف 
کنــد؛ چــرا کــه درام ســایه های مــوازی عقیــم اســت. فیلمســاز ســعی 
نکــرده اســت کــه بــا اضافــه کــردن شــاخه و بــرگ درســت و منســجم 
ــد  ــم کن ــل و ریت ــش های بی دلی ــم از کش ــا فیل ــد ت ــک کن ــه درام کم ب

ــد.  نجــات یاب
ــم  ــن فیل ــل ای ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــدی اس ــوازی تک بع ــایه های م س
ــد؛  ــه ای باش ــش صحن ــا نمای ــی ی ــش رادیوی ــک نمای ــت ی می توانس
ــایه های  ــت. س ــم اس ــن فیل ــر ای ــن عنص ــوگ مهم تری ــه دیال ــرا ک چ

ــد مخاطــب  ــدش نمی توان ــم کن ــل ضعــف قصــه و ریت ــه دلی ــوازی ب م
ــه  ــه در دهــه  هشــتاد فیلمنام ــی ک ــه دارد. از ســعید عقیق را راضــی نگ
 اقتباســی شــب های روشــن را بــرای فــرزاد مؤتمــن نوشــته بــود

انتظار بیشتری می رفت.

معرفی فیلمبچه ها چه دفترهایی را می پسندند؟

سایه های موازی

النتوری/آب نبات چوبیسینما قدس اصفهان

 ناردون/فروشندهسینما سپاهان اصفهان

بارکد/ناردونسینما ساحل اصفهان

ننه نقلی/مبارزان کوچکسینما فرهنگیان اصفهان
بارکد/ دختر/ زاپاس

منسینما فلسطین اصفهان

ی بر گونه استاد جمشید مشایخی. عکس: مهر بوسه مجید مظفر

در قاب تصویر

 فروشنده فرهادی 4 میلیاردی شد
بــا  فرهــادی  اصغــر  اثــر  جدیدتریــن  فروشــنده، 
گذشــت 1۳ روز از شــروع اکرانــش در ســینماهای 
دســت  تومــان  میلیــارد   ۴ فــروش  بــه  کشــور 
ــان  ــینمایی همچن ــم س ــن فیل ــتقبال از ای ــت. اس یاف
هفتــه  تــا  می شــود  پیش بینــی  و  دارد  ادامــه 
ســر  پشــت  را  تومــان  میلیــارد   5 مــرز   آینــده 

بگذارد. 
بازیگــران: شــهاب حســینی، ترانــه علیدوســتی، بابــک 
ــا  ــور: مین ــا حض ــینی. ب ــد سجادی حس ــی، فری کریم
 ســاداتی مــارال بنــی آدم، مهدی کوشــکی، عمــاد امامی
ــران ــا رفوگ ــی، علیرض ــد امام ــد، محم ــرام برومن  احت

ــرزاده  ــی پی ــی، مجتب ــیرین آقاکاش ــد، ش آزاده موح
ــور. ــام ولی پ ــال: س ــر خردس ــدالهی. بازیگ ــرا اس صح

 همکاری بازیگر ایرانی 
با کارگردان نامزد اسکار

تلویزیــون  و  ســینما  بازیگــر  محجــوب،  حســین 
 به تازگــی بــازی در فیلــم ســینمایی »خــی بــوال« 
ــی  ــای بین الملل ــته و از اکران ه ــر گذاش ــت س را پش

ــد.  ــر می گوی اث
حســین محجــوب، بازیگــر ســینما و تلویزیــون از 
اکران هــای بین المللــی فیلــم »خــی بــوال« خبــر 
داد و گفــت: فیلمنامــه »خــی بــوال« توســط »گئورگــی 
اواشــویلی«، کارگــردان گرجســتانی بــرای مــن ارســال 
ــازی  ــه ب ــا توافــق صورت گرفتــه ب شــد و پــس از آن ب

ــم.  ــر پرداخت ــن اث در ای
ــم قــرار اســت در کشــورهای  وی ادامــه داد: ایــن فیل
متعــددی بــه اکــران درآیــد؛ امــا دربــاره اکــران آن در 
ــش  ــن نق ــم م ــن فیل ــتم. در ای ــن نیس ــران مطمئ ای

رئیس جمهــور گرجســتان را بــازی می کنــم.
ــن  ــرد: م ــه ک ــش اضاف ــف نقش ــوب در توصی  محج
ــی  ــس از فروپاش ــتان پ ــور گرجس ــش رئیس جمه نق
دارم. گامســاخوردیا  عهــده  بــر  را  شــوروی ســابق 
 1991 ســال  در  وقــت گرجســتان(  )رئیس جمهــور 
ــن  ــوان اولی ــه عن ــاق آرا ب ــه اتف ــب ب ــت قری ــا اکثری ب

رئیس جمهــور گرجســتان انتخــاب شــد. 
ــره  ــح کــرد: مشــکات اقتصــادی، رابطــه تی  وی تصری
ــای  ــوروی و درگیری ه ــر ش ــاد جماهی ــا اتح ــار ب و ت
ــد  ــر ش ــد منج ــال رش ــای در ح ــه ناآرامی ه ــی ب قوم
تــا اینکــه گامســاخوردیا در یــک کودتــای نظامــی 

ــت. ــد رف ــه تبعی ــد و ب ــرنگون ش س
ــم  ــن فیل ــران ای ــاره بازیگ ــینما درب ــر س ــن بازیگ  ای
ــر  ــران حاض ــه بازیگ ــن هم ــز م ــه ج ــرد: ب ــح ک تصری
ــن  ــم م ــن فیل ــتند. در ای ــی هس ــم گرج ــن فیل در ای
بــه زبــان گرجــی بــازی کــرده ام و خوشــبختانه هیــچ 

ــت.  ــود نداش ــاظ وج ــن لح ــکلی از ای مش
 Giorgi( اواشــویلی  گئورگــی  اســت  گفتنــی 
ــم پیــش از ســاخت ایــن  ovashvili(، کارگــردان فیل
 )Corn island( »ــره ذرت ــرح »جزی ــر مط ــم، اث  فیل
را در کارنامــه خــود داشــته و بــرای همیــن فیلــم نامزد 

اســکار بهتریــن فیلــم خارجی در ســال ۲01۶ شــد.

اخبار کوتاه

»همسایه ها« عید غدیر کلید می خورد
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اصغر قلندریسرویس ورزش

در پــی ناکامــی تیــم منتخــب جوانــان اســتان در مســابقات قهرمانــی کشــور 
کــه از 6 بازیکــن تیــم امیــد نیــز ســود می بــرد، دختــران دانش آمــوز مــدارس 
متوســطه اصفهــان در بیســت و هفتمیــن دوره مســابقات والیبــال کشــور، پس 
از غلبــه بــر حریفــان بــا شایســتگی تمــام عنــوان قهرمانــی را به خــود اختصاص 
دادنــد تــا ثابــت کننــد کــه در مجمــوع و بــا توجــه بــه نتایجــی کــه حاصل شــده، 
 عملکــرد امــور والیبــال بانــوان بهتــر ازمــردان بــوده اســت؛ به ویــژه در رده پایــه 
ــردان  ــبقت را از م ــوی س ــا گ ــان و امیده ــان، جوان ــنی نوجوان ــای س و رده ه

ربوده انــد.
رقابت هــای کشــوری دانش آمــوزان متوســطه کــه بــه میزبانــی تربیــت 
بدنــی ســازمان آموزش وپــرورش اســتان فــارس، در شــهر گل و بلبــل شــیراز 
ــان  ــه پای ــی تیــم دانش آمــوزی اصفهــان ب ــا قهرمان برگــزار شــد و در نهایــت ب
ــه برخــاف پســران  ــم ک ــار دیگــر خاطرنشــان کنی ــا ب ــه ای شــد ت رســید، بهان
ــران کــه  ــان ای ــال جوان ــی والیب والیبالیســت جــوان کــه در رقابت هــای قهرمان
ــع تهــران  ــه تیم هــای تهــران و تواب در بابلســر برگــزار شــد و پــس از باخــت ب
ــد،  ــه مســابقات بازمان ــروه خــود ســوم شــد و از ادام ــی گ ــه مقدمات در مرحل

ــی  ــد محسوس ــه رش ــنی پای ــای س ــان در رده ه ــت اصفه ــران والیبالیس دخت
داشــتند و در مســابقات قهرمانــی کشــور، تیم هــای نوجوانــان، جوانــان و امیــد 
ــدار  ــتگی عنوان ــا شایس ــد و ب ــدا کرده ان ــت پی ــی دس ــای خوب ــه موفقیت ه ب

قهرمانــی شــده اند.
ــطه  ــوزان متوس ــال دانش آم ــم والیب ــز، تی ــد موفقیت آمی ــن رون ــه ای در ادام
اصفهــان بــا مربیگــری بســیار خــوب خانــم زهــره کرباس بافــی در مســابقات 
کشــوری کــه بــا حضــور 22 تیــم در شــیراز برگــزار شــد، بــا شایســتگی مقــام 

قهرمانــی را در اختیــار گرفــت.
تیــم اصفهــان کــه در گــروه ســختی قــرار گرفتــه بــود و بــا تیم هــای 
کرمــان، گلســتان، مازنــدران و کردســتان همگــروه بــود، پــس از گــذر 
 از ســد حریفــان، در مرحلــه ضربــدری بــه مصــاف تیــم تهــران رفــت 
ــال راه  ــه فین ــت داد و ب ــران را شکس ــد ته ــم قدرتمن ــر 0 تی ــه 2 ب ــا نتیج و ب
یافــت و در بــازی پایانــی نیــز بــر تیــم شــیراز، میزبــان مســابقات غلبــه کــرد 

ــان شــد. و قهرم
ــوان  ــا دانــش والیبــال بان خانــم زهــره کرباس بافــی کــه از مربیــان کاردان و ب
اســتان اصفهــان بــه شــمار می آیــد و ســابقه چهــار ســال قهرمانــی پیاپــی بــا 
ــن  ــی کشــور را دارد، در ای ــان در رقابت هــای قهرمان ــران اصفه ــد دخت ــم امی تی

ــمند  ــی ارزش ــن قهرمان ــه ای ــاه نظری ب ــم ش ــم اعظ ــک خان ــه کم ــا ب رقابت ه
دســت پیداکــرده اســت.

در تیــم دانش آمــوزان متوســطه اصفهــان، قهرمــان بیســت و هفتمیــن 
ــور،  ــگار سلحش ــلطان، ن ــی س ــن یمین ــر و نگی ــور، نیلوف ــای کش دوره رقابت ه
اســما مؤذنــی، بهــار بهرامی نیــا، مریــم ســلیمان، فاطمــه قنواتــی، دنیــا 
ــره  ــا: زه ــد و خانم ه ــازی کردن ــا ب ــا باوف ــی و تانی ــه دانیل بیگ ــی فاطم آقابیگ
کرباس بافــی ســرمربی و اعظــم شــاه نظری مربــی و سرپرســت تیــم بودنــد.

دختران والیبالیست اصفهان، از پسران پیشی گرفتند
قهرمانی دختران دانش آموز اصفهان در والیبال کشور

ابهام در اعزام تیم ملی فوتبال جوانان به بحرین
که تیم ملی فوتبال جوانان خودش را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بحرین آماده می کند، احتمال دارد این تیم با منع  در حالی 

کشور بحرین مواجه شود. شورای برون مرزی برای حضور در 

هفته پنجم لیگ برتر انگلستان

وست برومویچ- وستهام 1۸:3۰

جمعه 2۶ شهریور
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لسترسیتی- برنلی 1۸:3۰
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 سومین طالی کاروان منا
ــورمان  ــزه کش ــر نی دو پرتابگ
بازی هــای   F57 کاس  در 
پارالمپیــک 2016 ریــو موفــق 
ــا  ــای ط ــب مدال ه ــه کس ب
و نقــره شــدند. مســابقات 
 F57 نیــزه کاس  پرتــاب 
بعدازظهــر دوشــنبه بــه وقــت 
محلــی در ورزشــگاه المپیــک شــهر ریودوژانیــرو برگــزار 
شــد و محمــد خالونــدی و عبــدهللا حیــدری بــه 
ــه رقابــت  ــا 12 ورزشــکار دیگــر ب نمایندگــی از ایــران ب
پرداختنــد. محمــد خالونــدی در تــاش اول خــود نیــزه 
ــاب  ــر پرت ــاش دوم ۴5.6۳ مت ــر و در ت را ۴5.26 مت

کرد تا رکورد جهان را به نام خود ثبت کند. 
ــزه  ــب نی ــه ترتی ــارم ب ــوم و چه ــای س  وی در تاش ه
را ۴۳.۸۹ متــر و ۴۴.2۴ متــر پرتــاب کــرد و در پرتــاب 
ــرای  ــر، توانســت ب ــا ثبــت رکــورد ۴5.۸5 مت پنجــم ب
ــان  ــن پای ــد. ای ــا کن ــان را جابه ج ــورد جه ــار دوم رک ب
کار خالونــدی نبــود؛ چــرا کــه او در تــاش ششــم 
ــزه  ــت و نی ــان را شکس ــورد جه ــر رک ــار دیگ ــود یکب خ
ــدی  ــب خالون ــن ترتی ــرد. بدی ــاب ک ــر پرت را ۴6.12 مت
توانســت باالتــر از ســایر ورزشــکاران ایــن رقابــت 
ــای کاروان  ــومین ط ــد و س ــی برس ــام قهرمان ــه مق ب
ریــو   2016 بازی هــای  در  را  پارالمپیــک کشــورمان 
ــی در  ــد. دیگــر ورزشــکار ایران ــت کن ــام خــود ثب ــه ن ب
ایــن رقابــت محمــد حیــدری بــود کــه او نیــز عملکــرد 
ــره  ــام نق ــه مق ــت ب ــت و توانس ــزی داش موفقیت آمی
اول  پرتاب هــای  در  حیــدری  پیــدا کنــد.  دســت 
 دوم و ســوم بــه ترتیــب رکوردهــای ۴2.0۳ متــر 

۴۳.77 متر و ۴0.۸2 متر را به ثبت رساند. 
وی در پرتاب هــای چهــارم و پنجــم مرتکــب خطــا شــد 
و در تــاش ششــم نیــز نیــزه را ۴1.۹1 متــر پرتــاب کــرد 
و بــا ثبــت بهتریــن رکــوردش کــه همــان ۴۳.77 متــر 
ــب  ــخصی اش، صاح ــورد ش ــای رک ــن ارتق ــود، ضم ب
مــدال نقــره شــد و هشــتمین مــدال آور کاروان منــا در 

پارالمپیــک ریــو لقــب گرفــت.

هنوز سه فینال دیگر مانده است
ــد  ــران بع ــته ای ــال نشس ــی والیب ــم مل ــرمربی تی س
از پیــروزی بــاارزش در برابــر بوســنی تأکیــد کــرد 
ــه  ــت و ب ــده اس ــام ش ــا تم ــرای م ــازی ب ــن ب ــه ای ک
ــول  ــه در ط ــی ک ــادی رضای ــتیم. ه ــده هس ــر آین فک
ــروزی  ــتیاق پی ــان و اش ــرد هیج ــعی می ک ــازی س  ب
را بــه تیمــش منتقــل کنــد، گفــت: بــرای مــا ایــن بازی 
ــه  ــردم ک ــل ســعی می ک ــن دلی ــه همی ــود و ب ــم ب مه
بازیکنــان تیمــم را تهییــج کنــم تــا بــا روحیــه بهتــری 
مقابــل بوســنی بــه میــدان برونــد. خوشــبختانه 

ــتند.  ــش گذاش ــه نمای ــی را ب ــازی خوب ــا ب بچه ه
ــازی  ــت: ب ــا بوســنی هــم گف ــازی ب ــاره ب ــی درب رضای
ــور  ــک ج ــازی ی ــن ب ــال ای ــر ح ــه ه ــود؛ ب ــی ب خوب
ــم در  ــد. آن ه ــوب می ش ــم محس ــی ه ــازی حیثیت ب
ــم  ــدن تی ــش در لن ــال پی ــار س ــه چه ــی ک ــر تیم براب
مــا را متوقــف کــرده بــود. بــرای مــا مهــم بــود کــه بــا 
ــرمربی  ــم. س ــازی را ببری ــن ب ــتری ای ــازات بیش امتی
تیــم ملــی والیبــال نشســته در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه آیــا می تــوان بــازی در برابــر بوســنی را یــک 
ــا  ــازی ب ــه ب ــرد ک ــد ک ــت، تأکی ــال زودرس دانس فین
ــتیم.  ــده هس ــر آین ــه فک ــا ب ــد و م ــام ش ــنی تم بوس
ــال  ــک فین ــم ی ــده حک ــا در آین ــای م ــه بازی ه  هم

را دارد.

اتفاقات جالب پارالمپیک
ــای  ــن دوره بازی ه پانزدهمی
پارالمپیــک برزیــل همچنــان 
بی نظیــر  درخشــش  بــا 
ــود  ــال می ش ــی دنب قهرمانان
کــه تــاش آن هــا بــرای قرار 
گرفتــن روی ســکو در تمــام 
تحســین برانگیز  دنیــا 
اســت. الکــس زاناربــی، اهــل ایتالیــا در حالــی کــه در 
ــی  ــک اتومبیلران ــول ی ــابقات فرم ــال 2001 در مس س
ــل  ــه دلی ــود، ب ــود ب ــته خ ــای رش ــی از بهترین ه یک
تصــادف هــر دو پــای خــود را از دســت داد. ایــن 
ورزشــکار اتومبیلرانــی حــاال صاحــب مــدال طــا 

دوچرخه سواری پارالمپیک شده است. 
ــه دســت آورد و  ــره ب ــک طــا و دو نق ــدن ی وی در لن
ایــن بــار در ریودوژانیــرو در ســن ۴۹ ســالگی صاحــب 

ــک شــد.  ــدال رشــته دوچرخه ســواری پارالمپی م
میدانــی  و  دو  مســابقات  چهــارم  و  ســوم  روز  در 
ــا کســب  بازی هــای پارالمپیــک، ورزشــکاران هنــدی ب
ســه مــدال در جــدول رده بنــدی رقابت هــا قــرار 

گرفتنــد. 
وزارت  ایــن مدال هــا در حالــی کســب شــد کــه 
ــه ــون روپی ــادل 7.5 میلی ــی مع ــد، پاداش  ورزش هن

یعنــی 112 هــزار دالر را بــرای دارنــده مــدال طــای ایــن 
رقابت هــا در نظــر گرفتــه اســت. 

ــدی  ــر هن ــو، جــوان 21 ســاله فقی ــان دانجالی ــا ت ماری
در پــرش ارتفــاع کاس T۴2 مــدال طــا گرفــت. 
ــز دریافــت  هموطــن وی در همیــن کاس، نشــان برن
کــرد. وی پــس از کســب مــدال طــا و دریافــت 
جایــزه ویــژه کشــورش گفــت: امیــدوارم بــا ایــن پــول 
ــم. ــاد کن ــی ام ایج ــادی در زندگ ــرات زی ــم تغیی بتوان

 یکــی از حواشــی جالــب ایــن دوره از مســابقات 
پارالمپیــک برگــزاری اولیــن دوره از مســابقات رشــته 

ســه گانه در تاریــخ ایــن بازی هــا بــود. 
ــی  ــاله آمریکای ــوان 1۸ س ــک نوج ــان ی ــش زن در بخ
تاریخ ســاز شــد و اولیــن مــدال ســه گانه را بــرای 

ــرد.  ــت ک خــود ثب
ــد از  ــن کاس بع ــی در همی ــن آمریکای ــس نورم گری
ــه  ــدال ب ــن م ــا ای ــن ب ــت: م ــا گف ــدال ط ــب م کس
ــرای زندگــی نزدیــک شــدم مــدال  باورهــای خــودم ب
ــان زده  ــیار هیج ــود و بس ــارم ب ــر از انتظ ــم فرات طای

ــتم. هس

  برای داوران 
داربی مثل دیگر بازی هاست

داوری داربــی ۸۳ معتقد اســت 
حساســیت این بــازی ناشــی از 

هواداران و رسانه هاست.
 علیرضــا فغانــی کــه بــه عنــوان 
ــده  ــاب ش ــی ۸۳ انتخ داور دارب
ــؤالی  ــه س ــخ ب ــت، در پاس اس
دربــاره ایــن دیــدار گفــت: ایــن 
دیــدار هــم مثــل همــه بازی هاســت. دســت کم بــرای 
ــازی ــوع ب ــتند و ن ــان هس ــا یکس ــه بازی ه ــه هم  داوران ک

ــک داور  ــرای ی ــد، ب ــت می کنن ــم رقاب ــا ه ــه ب ــی ک و تیم های
فرقــی نــدارد. او ادامــه داد: حساســیت داربــی ناشــی از 
هــواداران و رسانه هاســت و بــرای داوران ایــن بــازی و ســایر 
بازی هــا فرقــی نــدارد. مــن و همکارانــم در روز جمعــه تــاش 
می کنیــم تــا کار خــود را بــه خوبــی انجــام دهیــم و امیــدوارم 

بــازی خوبــی را هــم از هــر دو تیــم شــاهد باشــیم.

ارزش مالی علیرضا جهانبخش 
مشخص شد

ــال آ.زد  ــم فوتب ــی تی ــم ایران ــود مهاج ــن زده می ش تخمی
ــورو ارزش  ــون ی ــاالت 2 میلی ــل و انتق ــازار نق ــار در ب آلکم
دارد. ســایت ترانســفرمارکت کــه بــه امــور نقــل و انتقــاالت 
بازیکنــان می پــردازد، بــا توجــه بــه رویارویــی تیــم 
هلنــدی آلکمــار و دان دالــک ایرلنــد در لیــگ اروپــا، یعنــی 
مصــاف فرداشــب ارزش بازیکنــان را تخمیــن زده اســت. 
ایــن ســایت، ارزش گلــزن تیــم ملــی ایــران را کــه مقابــل 
ــیه  ــی 201۸ روس ــام جهان ــی ج ــه مقدمات ــر در مرحل قط
گلــی زیبــا بــه ثمــر رســاند و در بــرد 2 بــر 0 ســهیم شــد 
2 میلیــون یــورو )حــدود ۸ میلیــارد تومــان( بــرآورد کــرده 
ــور ارزش  ــایت مذک ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای اس
ســردار آزمــون مهاجــم ایرانــی تیــم روســتف را 7 میلیــون 
ــفرمارکت  ــن زد. ترانس ــان( تخمی ــارد توم ــورو )2۸ میلی ی
بــا ارزش تریــن بازیکــن آلکماری هــا را »رون فــار« بــا ۴ 

میلیــون یــورو اعــام کــرده اســت.

 شکست دادن چینی ها 
برایم 30 میلیون هزینه داشت

می گویــد:  منصوریــان  الهــه 
نزدیــک بــه ۳0 میلیــون هزینــه 
ــی  ــانداکاران چین ــا س ــردم ت  ک
را شکســت دهــم. ســانداکار 
ــوص  ــران درخص ــی ای ــم مل تی
ــی  کســب مــدال طــای قهرمان
ــدال  ــن م ــرد: ای ــار ک آســیا اظه
ــرای  ــرا ب ــرق دارد؛ زی ــم ف ــه گرفت ــی ک ــام مدال های ــا تم ب
ــا  ــار چینی ه ــن ب ــرای اولی ــتم ب ــدال توانس ــن م ــب ای  کس
را شکســت دهــم و ایــن اولیــن شکســت نماینــدگان چین در 
ــود. یــک  ــران در مســابقات رســمی ســاندا ب ــوان ای ــر بان براب
ــه  ــان اضاف ــردم. منصوری ــاش ک ــدال ت ــن م ــرای ای ســال ب
کــرد: نزدیــک بــه ۳0 میلیــون هزینــه کــردم تــا ســانداکاران 
چینــی را شکســت دهــم؛ زیــرا مدتــی در باشــگاهی در چیــن 
مبــارزه کــردم و ســخت تمریــن می کــردم کــه ایــن حضــور در 
چیــن هزینــه زیــادی برایــم داشــت؛ امــا باالخــره توانســتم 
ســانداکار چیــن را شکســت دهــم. دیــدن تمرینــات چینی هــا 
ــی  ــم مل ــی تی ــی چین ــود. مرب ــاوت ب ــی متف ــک خیل از نزدی
ــود و تأثیــر زیــادی روی کســب  ســاندا هــم خیلــی خــوب ب

نتیجه ما داشت.

اگر بازی دوستانه سنگین داشتیم...
ــت  ــد اس ــران معتق ــال ای ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی س
اســپانیا  مقابــل  باخــت  اصلــی  دالیــل  از  یکــی 
ــی دیدارهــای  اشــتباه های فــردی اســت و اگــر تیــم مل
ــم  ــه رق ــن نتیج ــرد، ای ــزار می ک ــری را برگ ــتانه بهت دوس
دربــاره شکســت  ناظم الشــریعه  نمی خــورد. محمــد 
ــرد:  ــار ک ــپانیا اظه ــر اس ــران براب ــال ای ــی فوتس ــم مل تی
ــتیم.  ــرار داش ــرایطی ق ــه ش ــا در چ ــه م ــد ک ــه دیدن هم
بحــث فنــی بــه کنــار، مــا روی اشــتباه های فــردی 
ــود  ــوب ب ــا خ ــی م ــای تاکتیک ــم. طراحی ه  گل خوردی
و موقعیت هــای بســیاری را خلــق کردیــم. وقتــی تیمــی 
ــوب  ــی خ ــود، یعن ــش ش ــادی نصیب ــای زی موقعیت ه
بــازی کــرده اســت؛ امــا وقتــی اســتفاده نمی کنــد، 
دلیلــش دور بــودن از شــرایط بــازی اســت. ســرمربی تیم 
ملــی فوتســال ایــران افــزود: مــا پیــش از جــام جهانــی 
بــازی ســنگین و خوبــی را انجــام ندادیــم. اگــر دیدارهای 
ــن  ــه ای ــید ک ــن باش ــتیم مطمئ ــری داش ــی بهت تدارکات
ــی  ــه فرصت های ــن اینک ــد. ضم ــش نمی آم ــرایط پی ش
ــود  ــی ب ــم بیشــتر از موقعیت های ــا از دســت دادی ــه م ک
کــه اســپانیا بــه دســت آورد. بــه هــر حــال مــن از ایــن 
ــم تــاش خودشــان را  عملکــرد راضــی نیســتم. بازیکنان
 کردنــد، امــا خــوب نبــود. آن نکاتــی کــه تذکــر داده بودیم 

و تمرین کرده بودیم، اجرا نشد و این بد است.

والیبال ایران از لوزانو بزرگ تر است
کارشــناس والیبــال دربــاره تیــم ملــی ایــران گفــت: اگــر 
ــود  ــر ب ــد، بهت ــران می آم ــه ای ــکو ب ــل از والس ــو قب  لوزان
ــتم  ــل هس ــو قائ ــرای لوزان ــه ب ــی ک ــام احترام ــا تم  و ب
بایــد بگویــم کــه والیبــال ایــران از لوزانــو بزرگ تــر اســت. 
جهانگیــر ســید عباســی دربــاره عملکــرد تیــم ملــی ایــران 
ــا  ــم تنه ــر بخواهی ــت: اگ ــو گف ــول لوزان ــری رائ ــا مربیگ ب
بررســی عملکــرد  بــرای  را  ریــو  المپیــک  بازی هــای 
لوزانــو مدنظــر قــرار بدهیــم، منصفانــه نیســت. او حــدود 
ــوان  ــه عن ــم را ب ــت مه ــود و ۳ تورنمن ــران ب ــاه در ای 7 م
ــن  ــران پشــت سرگذاشــت. همی ــی ای ــم مل ســرمربی تی
اولیــن حضــور ایــران در المپیــک، یــک موفقیــت بــزرگ 
بــود و از صعــود بــه جمــع ۸ تیــم هــم نبایــد غافــل شــد. 
ســید عباســی بــا بیــان اینکــه تیــم ملــی ایــران پتانســیل 
بیشــتری بــرای کســب نتیجــه در المپیــک داشــت، اظهــار 
کــرد: پتانســیل تیــم ملــی ایــران بیشــتر از آن بــود کــه در 

ــه نمایــش گذاشــت. المپیــک ب

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

ــه ششــم  ــه در هفت ــی هشــتاد و ســوم پایتخــت روز جمع درب
ــرخابی های  ــل س ــد. تقاب ــد ش ــزار خواه ــانزدهم برگ ــگ ش لی
پایتخــت، ایــن بــار حســاس تر از همیشــه برگــزار خواهــد شــد.

    استقالل
اســتقال تــا پیــش از ایــن بــازی، هیــچ پیــروزی در لیــگ بــه 
ــم  ــا تی ــاز ب ــا کســب ســه تســاوی هم امتی ــاورده و ب دســت نی
قعرنشــین فــوالد در رده چهاردهــم جــدول قــرار گرفتــه اســت. 
ــه چشــم آمــده،  ــازی اول ب آنچــه در نمایــش اســتقال در 5 ب
نبــود تعــادل در طــول ۹0 دقیقه هــای ایــن تیــم اســت کــه هنــوز 
ــن  ــی در بدتری ــه حت ــی ک ــاورده؛ اتفاق ــت نی ــه دس ــردی را ب ب

ــت.  ــته اس ــابقه نداش ــر س ــتقال در لیگ برت ــای اس فصل ه
ــا  ــرای علیرض ــم ب ــدی ه ــت تهدی ــن اس ــابقه ممک ــن مس ای
منصوریــان محســوب شــود تــا در صــورت ناکامــی جایگاهــش 
را از دســت بدهــد. از همیــن رو ســرمربی آبی پوشــان بــه هیــچ 
وجــه نمی خواهــد در دربــی بازنــده باشــد و امتیــازی از دســت 
بدهــد؛ امــا پرسپولیســی ها هــم بــه ایــن موضــوع واقــف 
ــخت  ــازی س ــک ب ــرای ی ــان را ب ــز خودش ــا نی ــتند و آن ه هس
آمــاده می کننــد. برانکــو نیــز تدابیــر الزم را بــرای ایــن مســابقه 
ــاس  ــابقه حس ــن مس ــرای ای ــش را ب ــت و تیم ــیده اس اندیش

آمــاده می کنــد.
    پرسپولیس

ــا  ــی ب ــرای رویاروی ــروات پرســپولیس تیمــش را ب ســرمربی ک
ــد  ــه می دان ــرا ک ــد؛ چ ــاده می کن ــی آم ــتقال تدافع ــک اس ی

ــی  ــت خال ــد دس ــده، نمی خواه ــی ش ــر قیمت ــه ه ــتقال ب اس
ــد.  ــرک کن ــن را ت زمی

از طرفــی دیگــر ســرمربی کنونــی اســتقال علیرضــا منصوریانــی 
ــگاه آزادی  ــت در ورزش ــم نف ــا تی ــته ب ــل گذش ــه فص ــت ک اس
مقابــل پرســپولیس اتلتیکویــی بــازی کــرد و توانســت بــا 
عملکــردی هوشــمندانه هــم ۳ امتیــاز را از سرخپوشــان بگیــرد 
ــان  ــد. مربی ــی دور کن ــوان قهرمان ــب عن ــا را از کس ــم آن ه و ه
ــته  ــه بس ــتند ک ــی هس ــا تیم ــازی ب ــه ب ــپولیس در اندیش پرس
ــه ضــد  ــه گل چشــم ب ــرای رســیدن ب ــد و فقــط ب ــازی می کن ب

حمــات خواهــد دوخــت. برانکــو نیــز نــگاه ویــژه ای بــه ضربــات 
ایســتگاهی خواهــد داشــت و از طرفــی قصــد دارد بــا پاس هــای 
پرتعــداد میــان بازیکنــان راه نفــوذ را بــه دروازه رحمتــی بــاز کنــد 

ــد. ــز کســب کن ــی را نی ــروزی اش در درب ــا ســومین پی ت
    منصوریان و برانکو

منصوریــان چــاره ای جــز جلــب نظــر هــواداران در دربــی پیــش 
رو نــدارد. البتــه او در شــرایطی بــا پرســپولیس روبــه رو می شــود 
کــه شــاگردان برانکــو هــم بــا وجــود صدرنشــینی از فــرم 
ــد؛ بنابرایــن اســتقال  ــه گرفته ان درخشــان ســال گذشــته فاصل

در دربــی ۸۳ آن قدرهــا هــم ناامیــد نیســت و شــاید منصوریــان 
برگــی در آســتین داشــته باشــد کــه در آخریــن لحظــه روی میــز 

بکوبــد و بــازی را بــه ســود خــود تمــام کنــد.
    غایب بزرگ دربی

زانویــش  در  پرســپولیس  ملی پــوش  مهاجــم   - هافبــک 
انجــام  اجــازه  فعــا  و  می کنــد  درد  احســاس  همچنــان 
تمرینــات ســنگین را نــدارد. وحیــد امیــری بــا شــرایطی کــه دارد 
بــه احتمــال بســیار زیــاد غایــب بــزرگ پرســپولیس در دربــی 
ــه کادر پزشــکی پرســپولیس  ــا وجــود اینک ــود. ب ــد ب ۸۳ خواه
ــدواری  ــار امی ــت و اظه ــراز رضای ــن اب ــن بازیک ــت ای از وضعی
ــا  ــرود، ام ــدان ب ــه می ــی ۸۳ ب ــد در درب ــه او بتوان ــد ک کرده ان
ــوب  ــی محس ــک بزرگ ــابقه ریس ــن مس ــردن او در ای ــازی ک ب

می شــود.
    درهای ورزشگاه آزادی، ساعت ۱۲ باز می شود

ــی  ــرد: بلیت فروش ــام ک ــگ اع ــازمان لی ــابقات س ــه مس کمیت
ــچ  ــده و هی ــام ش ــک انج ــق الکترونی ــط از طری ــی ۸۳ فق درب
بلیتــی در ورزشــگاه فروختــه نخواهــد شــد. بنابراین تماشــاگران 
بــدون بلیــت بــه ورزشــگاه آزادی مراجعــه نکننــد؛ زیــرا پشــت 
در ورزشــگاه می ماننــد. درهــای ورزشــگاه آزادی ســاعت 12 ظهــر 
ــل از مســابقه  ــر اســت کــه مــردم شــب قب ــاز می شــود و بهت ب
ــه  ــم ک ــاگرانی ه ــد. تماش ــه نکنن ــگاه آزادی مراجع ــه ورزش ب
ــابقه  ــروع مس ــل از ش ــاعاتی قب ــد، س ــداری کرده ان ــت خری بلی
ــری  ــا مشــکات کمت ــا ب در ورزشــگاه حضــور داشــته باشــند ت

مواجــه شــوند.

 دربی 83 در یک نگاه

همه چشم انتظار جمعه سرخابی

مربــی لهســتانی کشــتی گراپلینــگ بانــوان کــه 
ــر  ــاوه ب ــرد، ع ــه ســر می ب ــران ب ــا در ای ــن روزه ای
ــاش اســت  ــران کشــتی گیرمان در ت ــوزش دخت آم
تــا نگاه هــا را بــه ایــران تغییــر دهــد. ایرنــا پریــس 

بیــان کــرد: در اروپــا برخــی افــراد 
می ترســند.  ایــران  نــام  و  ایــران  از 
ــران  ــه ای ــم ب ــم گرفت ــه تصمی روزی ک
ســفر کنــم، مــادرم گریــه می کــرد 
تــو  پاســپورت  آن هــا  می گفــت  و 
وقــت  هیــچ  و  خواهنــد گرفــت  را 
نمی گذارنــد کــه برگــردی؛ امــا مــن 
ــرده  ــه ک ــیار مطالع ــران بس ــاره ای درب

ــد داد؛  ــی رخ نخواه ــن اتفاق ــودم چنی ــن ب و مطمئ
ــران  ــه ای ــه ب ــم ک ــم گرفت ــل تصمی ــن دلی ــه همی ب
بیایــم و از اینکــه در ایــران حضــور دارم، خوشــحال 
هســتم. او کــه در فیس بــوک عکس هــای خــود در 
ــت:  ــه گف ــذارد، در ادام ــتراک می گ ــه اش ــران را ب ای
ــذارم و  ــتراک می گ ــه اش ــران را ب ــی از ای عکس های

می گویــم کــه ایــران بســیار زیباســت و مــن خیلــی 
اینجــا را دوســت دارم.دوســتانم می گوینــد هــر 
چقــدر هــم کــه ایــران خــوب باشــد، مجبــور هســتی 
ــم  ــن می گوی ــی م ــی؛ ول ــت کن ــه حجــاب را رعای ک
هــم  شــما  و  عــادت کــرده ام  مــن 
ــث  ــاب باع ــرد. حج ــد ک ــادت خواهی ع
احســاس کنــم  مــن  می شــود کــه 

ــتم. ــدا هس ــردان ج ــم و از م خان
ــم  ــت کن ــه ثاب ــه هم ــه ب ــم ک  در تاش
ایــران آن جایــی نیســت کــه دربــاره آن 

شــنیده اند.
 پریــس از غذاهــای ایرانــی نیــز متحیــر 
اســت و اظهــار داشــت: مــن بــه کشــورهای اســامی 
دیگــر نیــز ســفر داشــته ام و بیشــتر غذاهــا گیاهــی 
بــود؛ ماننــد فافــل و همــوس. توقــع داشــتم ایــران 
ــود و اینجــا  ــه نب ــه باشــد؛ ولــی این گون نیــز این گون
ــق  ــز عاش ــن نی ــتند و م ــت خوار هس ــتر گوش بیش

کبابــم. ورزش۳

مربی لهستانی کشتی بانوان:
از اینکه در ایران حضور دارم، خوشحال هستم

وزنه بــردار دســته منهــای ۸0 کیلوگــرم پارالمپیــک 
ــد و  ــک را بزن ــورد پارالمپی ــار رک ــه توانســت ۳ ب ک
ــد،  ــو 2016 برس ــابقات ری ــای مس ــدال ط ــه م ب
می گویــد کــه بــرای رســیدن بــه ایــن مــدال 

ــت.  ــرده اس ــاش ک ــیار ت بس
مجیــد فرزیــن پــس از کســب عنــوان 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت: ب ــی گف قهرمان
 ایــن مــدال، ماه هــا تــاش کــردم 
و تمرینــات فشــرده ای داشــتم. خــدا 
زحمت هــا  کــه  می کنــم  شــکر  را 
و تاش هایــی کــه در ایــن مــدت 
ــواده  ــرای خان ــر داد و ب ــیدم، ثم کش

ــدم. از  ــن ش ــورم افتخارآفری ــردم کش ــودم و م خ
ــحالم. ــی خوش ــت خیل ــن جه ای

ــم  ــته ه ــن دس ــش در ای ــاره حریفان ــن درب  فرزی
عنــوان کــرد: در ابتدا مشــکلی بــرای وزنــه زدن نبود 
و رقابــت مشــخص بــود کــه بــه چــه صورت اســت؛ 
امــا در میانــه راه، حریــف چینــی ســعی کــرد کــه 

خــودش را بــه مــن نزدیــک کنــد کــه خوشــبخانه 
نتوانســت رکــورد  نیــز  او   خــدا کمــک کــرد و 

را بزند. 
ایــن  در  مصری هــا  می دانیــد  کــه  همان طــور 
ــی  ــور کل ــه ط ــد و ب ــابقات نبودن مس
ــرای رســیدن  ــد و ب انصــراف داده بودن
ــدال طــا خوشــبخانه توانســتم  ــه م ب
مــی زدم  بایــد  کــه  را  وزنه هایــی 
ــم. از  ــا برس ــدال ط ــه م ــم و ب را بزن
ــم  ــد ممنون ــز از خداون ــت نی ــن جه  ای

و شکرگزارم. 
ــرم  ــای ۸0 کیلوگ ــته منه ــان دس قهرم
ــردم  ــن از م ــو همچنی ــک ری ــرداری پارالمپی وزنه ب
کشــورمان خواســت کــه بــا دعــای خودشــان 
روزهــا  در  پارالمپیکــی  ورزشــکاران   یاریگــر 
و شــب های آینــده باشــند تــا آن هــا نیــز بــا 
عزیــز  ایرانیــان  دل  خودشــان   قهرمانی هــای 

را شاد کنند. ایسنا

مجید فرزین:
 برای این مدال، خیلی زحمت کشیده بودم
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از  یکــی  بختیــاری  و  چهارمحــال  زیبــای  اســتان 
بــه  اخیــر  ســال های  در  اســت کــه  اســتان هایی 
ــدودی  ــا ح ــی و ت ــگران داخل ــد گردش ــتان مقص اس
خارجــی تبدیل شــده و از رشــد ورود گردشــگر برخوردار 
ــه لحــاظ برخــورداری از  ــن اســتان، ب ــوده اســت. ای ب
فرهنگــی و  تاریخــی  طبیعــی،  بکــر   ظرفیت هــای 

ــای  ــرمایه گذاری در بخش ه ــرای س ــبی ب ــتر مناس بس
ــف اســت و ایجــاد زیرســاخت های گردشــگری  مختل
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــی و خصوص ــش دولت ــط بخ توس
زمینه ســاز توســعه صنعــت گردشــگری در منطقــه 

شــده اســت.
   کوهرنگ

ــاری  ــگ اســتان چهارمحــال و بختی شهرســتان کوهرن
ــه  ــرس ب ــگری زاگ ــق گردش ــن مناط ــی از مهم تری یک
ــی  ــگری طبیع ــای گردش ــه جاذبه ه ــی رود ک ــمار م ش
و تاریخــی بســیاری را در دل خــود جــای داده اســت. 
کوهرنــگ یکــی از شهرســتان های کوهســتانی و مرتفــع 
کشــور بــه شــمار مــی رود کــه قلــه بلنــد زردکــوه را در 
خــود جــای داده اســت. اگرچــه در کشــور روســتاهای 
ــه  ــارت، ابیان ــوس زی ــه ماســوله، کندل تاریخــی از جمل
پیــدا کرده انــد و مســافران  و... شــهرت بســیاری 
ــد ــفر می کنن ــق س ــن مناط ــه ای ــاله ب ــر س ــادی ه  زی

اینکــه  وجــود  بــا  کوهرنــگ  شهرســتان  در  امــا 
ــای  ــی و جذابیت ه ــت تاریخ ــتاها از باف ــتر روس بیش
ــان  گردشــگری برخــوردار هســتند، بیشترشــان همچن

در گمنامــی بــه ســر می برنــد. بیشــتر جمیعــت 
ــت و  ــایری اس ــتایی و عش ــگ روس ــتان کوهرن شهرس
هم اکنــون ایــن شهرســتان دارای ســه بخــش بازفــت، 
دوآب صمصمامــی و بخــش مرکــزی اســت کــه 8 

دهســتان را در دل خــود جــای داده اســت. 
روســتاهای شهرســتان کوهرنــگ کــه تعــداد آن هــا کــم 
ــگری  ــی و گردش ــای طبیع ــار زیبایی ه ــت، در کن نیس
ــارها  ــه آبش ــتان از جمل ــن شهرس ــف ای ــق مختل مناط
چنــان  از  و...  رودخانه هــا  بلــوط،  جنگل هــای 

زیبایی هایــی برخــوردار هســتند کــه کمتــر روســتاهایی 
در کشــور پیــدا می شــوند کــه ایــن ویژگی هــا را داشــته 
باشــند. ایــن روســتاها می تواننــد زمینــه توســعه 
گردشــگری و روســتاگردی را در شهرســتان کوهرنــگ 
ــتان را در  ــد و اس ــم کنن ــاری فراه ــال و بختی چهارمح

ــد. ــرار دهن مســیر توســعه ق
   مصالح طبیعی

یکــی از ویژگی هــای مهــم روســتاهای شهرســتان 
ــرار گرفتــن در  ــت ق ــه عل ــن اســت کــه ب ــگ ای کوهرن

ــد  ــح ســاختمانی جدی ــردن مصال ارتفاعــات، امــکان ب
بــه ایــن روســتاها وجــود نداشــته و ایــن روســتاها بــا 
مصالــح طبیعــی موجــود در طبیعــت از جملــه ســنگ 
ــاخته  ــی س ــای جنگل ــاخه های درخت ه ــاک و ش و خ
ــکل  ــن ش ــه همی ــز ب ــا نی ــازی آن ه ــده اند و بازس ش

انجــام می شــود. 
ــگ، ســرآمد روســتاهای  روســتای سرآقاســید کوهرن
ــی  ــه صــورت پلکان ــه ب ــگ اســت ک شهرســتان کوهرن
ــد  ــه در ح ــا اگرچ ــتای زیب ــن روس ــده؛ ای ــاخته ش س
روســتای مشــهور ماســوله و در بعضــی ویژگی هــا نیــز 
از ایــن روســتا ممتازتــر اســت، امــا همچنــان روســتایی 
ناشــناخته اســت کــه کمتــر مســافری بــرای بازدیــد بــه 

آن وارد می شــود. 
روســتاهای دهســتان موگویــی از جملــه چیــن، خویــه 
و ... جــزو بکرتریــن روســتاهای کشــور بــه شــمار 
ــای  ــه روش ه ــا ب ــی در آن ه ــوز زندگ ــه هن ــد ک می رون
قدیمــی و تاریخــی ایــران انجــام می شــود و خبــری از 

ــزات زندگــی مــدرن امــروزی نیســت.  تجهی
بــه عنــوان مثــال روســتای چیــن در بخــش دهســتان 
ــی  ــتاهای تاریخ ــن روس ــی از محروم تری ــی یک موگوی
ــن  ــی در ای ــوز زندگ ــه هن ــی رود ک ــه شــمار م کشــور ب
روســتا ماننــد گذشــته اســت و معمــاری خانه هــا همان 
ــن  ــت. در ای ــکل گیری روستاهاس ــه ش ــاری اولی معم
 روســتا خبــری از تلویزیــون، معمــاری جدیــد شــهری 

 و روســتایی، ســیمان، گــچ، اینترنــت و... نیســت 
ــد  ــا چن ــی ب ــان در اتاق ــتا همچن ــن روس ــردم ای و م

ظــرف روحــی و مســی زندگــی می کننــد.

روستاگردی در کوهرنگ

صنایــع  دســتی  فرهنگــی،  میــراث  اداره   رئیــس 
فرهنگــی  جشــنواره  گفــت:  ســمیرم   و گردشــگری 
ــوان »ســرزمین  ــا عن ــی شهرســتان ســمیرم ب و اجتماع
هزارچشــمه« از 25 تــا 28 شــهریورماه در محــل ورزشــگاه 

ــری ســمیرم برگــزار می شــود.  شــهید صاب
ــگاران از  ــا خبرن ــری ب ــت خب ــاری در نشس ــجاد افش س

برگــزاری »هفتــه فرهنگــی و اجتماعی 
ــهریور  ــمیرم« از 25 ش ــتان س شهرس
ــرد:  ــار ک ــر داد و اظه ــاه خب ــا 2 مهرم ت
ــی  ــنواره فرهنگ ــتا جش ــن راس در همی
ــا  ــمیرم ب ــتان س ــی شهرس و اجتماع
از  عنــوان »ســرزمین هزارچشــمه« 
تاریــخ 25 تــا 28 شــهریورماه در محــل 
ورزشــگاه شــهید صابــری ســمیرم 

برگــزار می شــود. 
وی بــا اشــاره بــه برپایی 30 غرفــه متنوع از دســتاوردهای 
ــح  ــنواره تصری ــن جش ــتان در ای ــه ای شهرس بومی منطق
دســتاوردهای  نمایشــگاه  برپایــی  بــر  عــاوه  کــرد: 
شهرســتان کــه در طــول روز پذیــرای بازدیدکننــدگان 

اســت، ُجنــگ شــادی نیــز هــر شــب بعــد از نمــاز مغــرب 
ــرا  ــاد اج ــوع و ش ــای متن ــرای برنامه ه ــا اج ــا ب و عش

می شــود. 
صنایــع  دســتی  فرهنگــی،  میــراث  اداره   رئیــس 
ــب  ــش »حبی ــزاری همای ــمیرم از برگ ــگری س و گردش
ــتان  ــی شهرس ــی و اجتماع ــنواره فرهنگ ــط« در جش خ
ــه از  ــن برنام ــزود: در ای ــر داد و اف خب
خانــواده اســتاد مرحــوم حبیــب هللا 
ــه  ــط ب ــته خ ــتاد برجس ــی اس فضائل
ــته  ــای برجس ــی از چهره ه ــوان یک عن
ــر  ــا تقدی ــوت و از آن ه ــتان دع شهرس

می شــود. 
صنایــع  دســتی  معرفــی  وی 
شهرســتان از جملــه نمــد و گلیــم را از 
دیگــر برنامه هــای جشــنواره دانســت 
و گفــت: دو اثــر نمــد و گلیــم شهرســتان ســمیرم دارای 
ــن خــود  ــوده کــه ای ــت از ســازمان یونســکو ب ــر اصال ُمه
گــواه فرهنــگ غنــی و اصالــت شهرســتان در زمینــه 

ــارس ــت. ف ــتی اس ــع  دس صنای

برگزاری جشنواره »سرزمین هزارچشمه« در سمیرم
ــؤال  ــن س ــرح ای ــا ط ــورمان ب ــی کش ــاری بین الملل داور و ق
ــود  ــی خ ــان قرآن ــتیم قهرمان ــد توانس ــه ح ــا چ ــا ت ــه م  ک
ــه مــردم معرفــی کنیــم، گفــت: قــرآن و قرآنیــان در اوج  را ب
ــام  ــات مق ــا فرمایش ــن ب ــد و ای ــرار دارن ــود ق ــت خ مهجوری
ــی را  ــان قرآن ــد قهرمان ــری در تضــاد اســت و بای معظــم رهب

بیشــتر برجســته کــرد. 
قاســم مقدمــی بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه 
بــه قهرمانــان قرآنــی طبــق منویــات مقــام 
معظــم رهبــری اظهــار کــرد: بایــد بــه 
ــکار  ــک ورزش ــه ی ــه ب ــدازه ای ک ــان ان هم
آنــان  و  می دهیــم  بهــا  هنرمنــد   یــا 
جوانــان  بــرای  الگــو  عنــوان  بــه  را 
 خــود علــم کــرده و معرفــی می کنیــم
قهرمانــان قرآنــی نیــز را در همیــن حــد بــه 

جوانــان معرفــی کنیــم. 
 مقدمــی ادامــه داد: بایــد بتوانیــم بــر روی شــخصیت ها

بیشــتر  قرآنــی  نخبــگان  زندگــی  و  فعالیت هــا  آثــار، 

کار کنیــم؛ چــرا کــه قطعــا طــرز رفتــار، صحبــت کــردن 
بــرای  آن هــا  زندگــی  شــیوه  و کا  پوشــیدن  لبــاس  و 
ــن  ــد. ای ــد ش ــو خواه ــا الگ ــان و خانواده ه ــیاری از جوان بس
داور مســابقات قــرآن کشــورمان بــا یــادآوری اینکــه بــه 
اســتان های مختلــف ســفر کــرده اســت، گفــت: مــا در هــر 
ــم  ــی داری ــتعدادهای قرآن ــتانی اس اس
بــه  صــورت  آنــان  توانایی هــای  کــه 
ــهر  ــت کم در ش ــر دس ــوم فاخ ــک آلب  ی
امــا  اســت؛  خودشــان  اســتان  و 
کــه  می کنیــم  مشــاهده  متأســفانه 
تاوت هــای آن هــا حتــی در اســتان 
ــش  ــردم پخ ــرای م ــم ب ــان ه خودش

 . د نمی شــو
وی اضافــه کــرد: گرچــه ایــن مســائل در 
ــگاه  ظاهــر بســیار کوچــک اســت، امــا در حــد وســیع کــه ن
کنیــم، می بینیــم کــه ایــن مســائل چــه تأثیــرات مثبتــی بــر 
نگــرش مــردم بــه جوانــان خودشــان خواهنــد داشــت. ایکنــا

ایجاد الگوسازی از قهرمانان قرآنی
 برگزاری مرحله استانی 

مسابقات سراسری قرآن در کاشان
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اســتانی  مرحلــه  گفــت:  کاشــان  اوقــاف  اداره  رئیــس 
کریــم  قــرآن  سراســری  مســابقات  دوره  ســی و نهمین 
 ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه امســال در روزهــای چهارشــنبه 
دانشــگاه کاشــان  در  شــهریورماه   25 و   24 پنجشــنبه  و 
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــر جنت ــام جعف ــود. حجت االس ــزار می ش  برگ
از آنجایــی کــه یکــی از خواســته های جوامــع قرآنــی شهرســتان 
ــن شهرســتان  ــی ای ــگان قرآن ــن کاشــان و فرهیخت دارالمؤمنی
ــازمان  ــم س ــرآن کری ــابقات ق ــتانی مس ــه اس ــرای مرحل اج
ــه  ــا توج ــود و ب ــتان ب ــن شهرس ــه در ای ــور خیری ــاف و ام اوق
ــن شهرســتان  ــی ای ــگان قرآن ــه اینکــه همــه ســاله فرهیخت ب
ــراوان  ــا تحمــل ســختی های ف ــی و ب ــا طــی مســافت طوالن ب
هماننــد ســایر شهرســتان های اســتان اصفهــان بــه شــهر 
اصفهــان عزیمــت و در مرحلــه اســتانی شــرکت می کردنــد، بــا 
تاش هــا و پیگیری هــای مســتمر ایــن اداره، مرحلــه اســتانی 
مســابقات قــرآن در ســال جــاری در کاشــان برگــزار می شــود 
و شهرســتان کاشــان افتخــار میزبانــی جامعــه قرآنــی اســتان 
اصفهــان را از کلیــه شهرســتان ها دارد. رتبه هــای برتر مســابقات 
قــرآن کریــم مرحلــه شهرســتانی پــس از عزیمــت بــه کاشــان 
ــزاری  ــزود: برگ ــد پرداخــت. وی اف ــت خواهن ــه رقاب ــم ب ــا ه ب
ــم ســازمان  ــرآن کری ــه اســتانی مســابقات سراســری ق مرحل
 اوقــاف و امــور خیریــه شــامل رشــته های قرائــت، ترتیــل
اذان و دعاخوانــی، حفــظ 5 جــزء و 10 جــزء و 20 جــزء و کل 
قــرآن کریــم اســت کــه کاشــان افتخــار میزبانــی از حــدود 820 
نفــر از نخبه هــای قرآنــی اســتان اصفهــان را خواهــد داشــت.

 »مفسر آیه های عشق«
 منتشر شد

 در آســتانه اولیــن ســالگرد شــهادت مفســر قــرآن کریــم
ــهید  ــن ش ــه ای ــی، زندگینام ــدی قم ــا مؤی ــت هللا محمدرض آی
فاجعــه منــا منتشــر شــد. ایــن زندگینامــه بــا عنــوان »مفســر 
 آیه هــای عشــق« بــه کوشــش حســینعلی دیلــم تدویــن 
و تألیــف شــده اســت. کام بــزرگان دربــاره شــهید منــا و مفســر 
ــه ای  ــه 12۷ صفح ــن زندگینام ــع ورودی ای ــم، مطل ــرآن کری ق
اســت و در ادامــه نیــز بعــد از مقدمــه، بخش هایــی چــون فصــل 
شــکفتن، حادثــه فیضیــه، مشــعلی در تاریکی، ازدواج و تشــکیل 
ــتگیری  ــت. دس ــده اس ــان ش ــه بی ــن زندگینام ــواده در ای خان
ــه ــت فقی ــا، والی ــور در جبهه ه ــد، حض ــهادت فرزن ــاره و ش  دوب
 دشــمنی بــا صهیونیســم غاصــب، لــزوم دفــاع از یمــن مظلــوم

فعالیت هــای علمــی، شــیوه تدریــس و شــاگردپروری، نظراتــی 
دربــاره تحــول در حــوزه، خدمت رســانی بــه طــاب، آثــار علمــی 
ــی)ع( و عشــق  ــام عل ــدگاه ام منشــور حکومــت اســامی از دی
ــه اســت. ــن زندگینام ــه اهل بیــت)ع( از دیگــر بخش هــای ای ب
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 چاپارخانه میبد
چاپارخانــه میبــد واقــع در 
میرحســین  قاضــی  بلــوار 
شــاه  کاروانســرای  جنــب 
عباســی قــرار دارد کــه جزئــی 
کاروانســرا  مجموعــه  از 
اســت  یخچــال   آب انبــار، 
ــار  ــه دوره قاج ــت آن ب و قدم
ــده پســتی  ــز عم ــی از مراک ــکان یک ــن م ــردد. ای  برمی گ
و چاپــاری قدیــم بــوده اســت کــه در مســیر راه باســتانی 
ری - کرمــان احــداث شــده اســت. ســاختمان ایــن بنــا 
بــه دلیــل اینکــه مکانــی جهــت حفــظ و نگهــداری امانات 
ــه  ــوده، ب ــت ب ــر اهمی ــای پ ــا و نامه ه ــی و پیام ه دولت
صــورت دژ و قلعــه ای ســاخته شــده کــه دفــاع و حفاظت 
از آن میســر باشــد و ایــن امــر از برج هــا، دیوارهــای 
بلنــد، روزنه هــای دیده بانــی، تیرکش هــا و موقعیــت 

خوب دفاعی آن پیداست. 
ایــن چاپارخانــه شــامل یــک محوطــه روبــاز، دو محوطــه 
ــه ــس چاپارخان ــوص رئی ــی مخص ــیده، اتاق های  سرپوش

ــت.  ــداری اسب هاس ــان و نگه ــا و نگهبان ــت پیک ه اقام
ــه تبعیــت از ســایر ابنیــه فــات  ــد نیــز ب ــه میب چاپارخان
 مرکــزی ایــران، دارای یــک حیــاط مرکــزی اســت 

و آخورها در دور تا دور این حیاط قرار دارد. 
در ســه طــرف پشــت آخورهــا، اصطبل هــا قــرار دارد 
ــا  ــان در آنج ــگام، چهارپای ــب هن ــتان و ش ــه در زمس ک
نگهــداری می شــدند. در ســمت چهــارم کــه بیــن حیــاط 
و جبهــه ورودی ســاختمان واقــع شــده، اتاق هایــی بــرای 
ــا مســافران قــرار دارد. مصالــح  اقامــت چاپارهــا و احیان
اصلــی ســاخت ایــن بنــا را خشــت و گل تشــکیل 
ــت بام  ــردر ورودی، پش ــمت هایی از س ــد و در قس می ده
 و پــای دیوارهــای داخــل حیــاط آجــر بــه کار رفتــه اســت. 
ــای  ــه نم ــوان ب ــا می ت ــن بن ــهود در ای ــات مش از تزئین
ــار  ــاالی حص ــای ب ــردر ورودی آن و کنگره ه ــری س آج
ــا  ــن کنگره ه ــکاری ای ــا گچ ــرد؛ ام ــاره ک ــه اش چاپارخان

ــی دارد.  ــه الحاق جنب
ــه  ــل ب ــرداری و تبدی ــت بهره ب ــتی جه ــای خش ــن بن ای
ــت  ــه اداره کل پس ــی ب ــورت امانت ــه ص ــت ب ــوزه پس م
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــده اس ــذار ش ــزد واگ ــتان ی اس
قدیمــی  پســتچیان  از  زیبایــی  بســیار   ماکت هــای 
همــراه  بــه  می کرده انــد  نگهــداری  کــه  اســبانی  و 
 تمبرهــای قدیمــی، وســایل پســت قدیــم و اســناد 
آنجــا  در  را  بــه پســت  تاریخــی مربــوط  و تصاویــر 

می کننــد.  نگهــداری 
ــن  ــت. ای ــار اس ــه دوره قاج ــوط ب ــد مرب ــه میب چاپارخان
ــت 2۷6۷  ــماره ثب ــا ش ــرداد 13۷9 ب ــخ 19 م ــر در تاری اث
ــت رســیده  ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــی از آث ــوان یک ــه  عن  ب

است.

گشت وگذار

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای اصاحی شماره 139560302018002۷44 کاسه پرونده 1391114402018000429 آقای عباس حق شناس 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 28 صادره از برخوار نسبت به ششدانگ یک باب گاوداری با کاربری کشاورزی به 
مساحت  6984.28 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 39  اصلی واقع در شاپور آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/0۷/08
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:3۷/05/610/الف/م به تاریخ 95/06/18

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 950092 اجرای احکام به نفع مهدی 
ترکی و  علیه حسن ما حبیب آبادی و معصومه ابراهیمی به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 95/0۷/14 
ساعت 09:00 صبح به منظور فروش یک واحد تجاری واقع در حبیب آباد بلوار شهدای محراب نبش کوچه دهم شهید 
خیری مغازه خشک شوئی و سفید شوئی و طبقه تحتانی یک واحد زیر زمین تجاری کد ارتفاعی کف زیر زمین در 
حدود 2/30- می باشد مساحت عرصه 2۷ متر و اعیانی 54 متر مربع که توسط کارشناس به مبلغ 1030000000 ریال 
ارزیابی گردیده  و فعا در تصرف آقای ما حبیب آبادی است برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت 
بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ 
ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار 

می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/61۷/م الف 

به تاریخ 95/06/21
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه 950081 اجرا ح 2  اجرای احکام به 
نفع مهنوش افضلی و  علیه میثم عمران پور به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 95/0۷/18 ساعت 09:00 
صبح به منظور فروش 5/34 سهم مشاع از ۷2 سهم عرصه و اعیان پاک 43۷/6451 بخش 16 ثبت اصفهان که 
توسط کارشناس به مبلغ 84550000 ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای ورثه مصطفی عمرانپور است برگزار 
نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه 
نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به 
حساب دادگستری واریز نماید. آدرس : شهرک سیمرغ خیابان فردوسی بلوار عامه مجلسی فاز سوم خیابان عامه 

امینی دست راست کوچه سوم پاک دوم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/614/م الف به تاریخ 95/06/21

دادنامه
کاسه پرونده : 240-94 شماره دادنامه: 95/03/26- 55  مرجع رسیدگی : شورای حل اختاف حبیب آباد خواهان 
:مهدی نیک خواه فرزند حسن با وکالت آقای فروزان مهر وکیل دادگستری ساکن دولت آباد خ جانبازان جنب 
دادگستری خوانده : سید اصغر حسینی چشمه احمد رضایی فرزند سید حبیب به نشانی مجهول المکان موضوع: 
به پرونده ختم  با توجه  به مبلغ 55500000 ریال  شورا  مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 2386/855312 
رسیدگی را اعام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.رای شورا در خصوص دعوی خواهان مهدی نیکخواه 
با وکالت وکیل رضا فروزان مهر بطرفیت خوانده سید اصغر حسینی چشمه احمد رضایی فرزند حبیب به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره چک بشماره 2386/855312 -93/10/20 به مبلغ 55500000 ریال و پنجاه میلیون و پانصد 
هزار ریال عهده بانک تجارت نظر به دادخواست تقدیمی و اینکه وکیل خواهان اظهار داشته از کل وجه چک فوق الذکر 
فقط مبلغ 50000000 ریال مورد مطالبه می باشد و با توجه به اصول مستندات ابرازی شهادت و گواهی عدم پرداخت 
بانک مربوط و با عنایت به وصف اباغ از طریق نشر آگهی خوانده دعوت به عمل آمده ولی هیچگونه الیحه و دفاعیه 
مبنی بر عدم اشتغال ذمه خویش به این شورا ارائه ننموده است لذا خواسته خواهان وارد و ثابت تشخیص دانسته 
و با استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ 50000000 ریال مورد خواسته از چک مذکور و مبلغ 1۷5000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
مصوب و تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک موصوف 93/10/20 لغایت زمان وصول که بر اساس شاخص نرخ تورم 
اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران توسط اجرای احکام محاسبه می گردد در حق خواهان صادر 
و اعام می نماید رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف 20 

روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در دادگاه های شهرستان برخوار می باشد.دفتر شعبه هشتم مجتمع شماره 
یک شورای حل اختاف برخوارشماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/612/م الف به تاریخ  95/06/1۷

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
 خواهان : علیرضا اسدی دادخواستی به طرفیت خوانده : ایرج بهادری و لیا رستمی به خواسته مطالبه خسارات 
دادرسی و الزام به تنظیم سند خودرو  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 9409983۷51400۷4۷  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/08/05 و ساعت 08:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷3 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و 
اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/626/م الف به تاریخ 95/06/23

دادنامه
کاسه پرونده : 95/۷2 شماره دادنامه : 150-95/06/1۷ مرجع رسیدگی شعبه پنجم شورای حل اختاف دستگرد 
برخوار خواهان : فرشاد نوری فرزند منوچهر به نشانی دستگرد خیابان بسیج خدمات کشاورزی نوری 3۷153-

83431 خوانده : سید مهدی فهلیانی فرزند سید محمد رضا به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه
در خصوص دعوی فرشاد نوری بطرفیت سید مهدی فهلیانی بخواسته مطابه مبلغ 30000000 ریال وجه چک بانک 
ملی به شماره ۷66645-95/04/22   با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین خواسته در 
خصوص اصل دعوی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان  و ماحظه  مصدق چک مستند دعوی و گواهی 
عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم اباغ قانونی  و نشر آگهی و انتظار کافی در شورا حاضر نگردیده و نسبت 
به خواسته خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و 
ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 249 قانون تجارت و 1291 و 1301 قانون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 450000 ریال بابت هزینه 
دادرسی هزینه نشر آگهی 150000 ریال و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم 
بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و 

سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی دولت آباد میباشد. 
دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/614/م الف به تاریخ 21 /95/06
دادنامه

کاسه پرونده : 950336    شماره دادنامه : ۷66   مورخ : 28 / 4 / 95   مرجع رسیدگی  : شعبه ۷ شورای 
حل اختاف اصفهان   خواهان : حمید رضا اعترازیان   نشانی : اصفهان – خ نظر غربی – سه راه نظر بن بست 
میثم – مجتمع مسکونی پیام واحد 3    وکیل : -    نشانی : -   خوانده : مرتضی ملکیان دستجردی    نشانی : 
مجهول المکان    وکیل : -    نشانی : -    خواسته : مطالبه - / 000 / 000 / 95 ریال وجه یک فقره چک به انضمام 
کلیه خسارات قانونی و صدور تامین خواسته    باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 

رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف 
در خصوص دعوی آقای / خانم حمید رضا اعترازیان به  طرفیت آقای مرتضی ملکیان دستجردی به خواسته مطالبه 
مبلغ - / 000 / 000 / 95 ریال وجه چک به شماره ی 352322 به عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آندارد و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به 
دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ نود و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و دو میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف ) 5 / 4 / 93( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید 
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از تمام مهلت 

واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 
قاضی شعبه ۷ شورای حل اختاف اصفهان – مریم هاشمی – شماره 1۷906 / م الف

دادنامه
کاسه : 95 - 140    شماره دادنامه : 306  مورخ : 2۷ / 5 / 95   مرجع رسیدگی  : شعبه 51 شورای حل اختاف 
اصفهان   خواهان : آیدین اسکندری    نشانی : خ هشت بهشت غربی پاک 36     وکیل : -    نشانی : -   خوانده 
: داوود حسین پور     نشانی : مجهول المکان    وکیل : -    نشانی : -    خواسته : مطالبه 000 / 000 / 20 ریال طبق 
رسید عادی    باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای آیدین اسکندری ف نادر به  
طرفیت آقای / خانم داوود حسین پور ف عزیزا... به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 20  ریال طبق رسید عادی 
مورخ 9 / 6 / 92  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
خواهان و اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته  و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت تشخیص داده و با استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ – ریال  بابت اصل خواسته و - / 000 / 2۷0  ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه های نشر آگهی 

طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیردر  تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعام می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 

قاضی شعبه 51 شورای حل اختاف اصفهان –شماره 1۷۷95 / م الف
دادنامه

کاسه  پرونده: 941502     شماره دادنامه : -     مرجع رسیدگی  : شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان   خواهان 
: پرویز مسعودی     نشانی : اصفهان – خ شهید بهشتی – جنب بانک ملی – فروشگاه پژو کاران      وکیل : جواد 
پنجه پور    نشانی : اصفهان – خ هشت بهشت غربی – ساختمان وکا – طبقه اول – دفتر وکالت   خوانده : بتول 
مظاهری      نشانی : مجهول المکان    وکیل : -    نشانی : -    خواسته : مطالبه وجه یک فقره چک     باعنایت 
 به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای

 می نماید.رای قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای پرویز مسعودی با و کالت جواد پنجه پور  به  
طرفیت خانم بتول مظاهری  به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 80   ریال  وجه چک به شماره ی 969841 مورخ 
1۷ / 8 / 94 به عهده بانک سپه  به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول 
مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آندارد  اینکه خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته  و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که  به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و  198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 80  ریال  بابت اصل خواسته و 
000 / 840 / 1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل  طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چک موصوف ) 1۷ / 8 / 94 ( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 
و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد 
مریم هاشمی - قاضی شعبه 33 شورای حل اختاف اصفهان –شماره 1۷802 / م الف

دادنامه
کاسه  پرونده: 466 – 95      شماره دادنامه : 925    مورخ : 24 / 5 / 95   مرجع رسیدگی  : شعبه ۷ شورای حل 
اختاف اصفهان   خواهان : حمید رضا اعترازیان      نشانی : اصفهان – خ نظر غربی – سه راه نظر بن بست میثم 
– مجتمع مسکونی پیام واحد سوم   وکیل : -    نشانی : -   خوانده : حسین قربانی       نشانی : مجهول المکان    
وکیل : -    نشانی : -    خواسته : مطالبه وجه حواله    باعنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 
 اعضای محترم  شورا ضمن اعام ختم رسیدگی  با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای 
می نماید.رای قاضی شورا در خصوص دعوای حمید رضا اعترازیان  به  طرفیت حسین قربانی   به خواسته مطالبه 
مبلغ شصت و پنج میلیون ریال  وجه حواله / حواله های شماره 05322 – 05320 عهده صندوق قرض الحسنه 
صاحب الزمان   به انضمام مطلق خسارات قانونی با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم 
پرداخت صادره که ظهور در اشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد وعدم حضور خوانده 
در جلسه رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تکذیب شورای دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
تشخیص داده لذا به  استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقاب در امور 
مدنی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت و پنج میلیون   ریال  بابت اصل خواسته و یک 
میلیون و صد و سی دو هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  تقدیم 
دادخواست 2 / 4 / 95 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ واقعی به خوانده قابل  واخواهی در این شورا  و ظرف بیست روز پس از انقضای 

مهلت وا خواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاهای عمومی حقوقی اصفهان می باشد ./. 
مریم هاشمی - قاضی شعبه هفتم شورای حل اختاف اصفهان –شماره 1۷803 / م الف

دادنامه
کاسه  پرونده اصلی : 94 – 463       شماره دادنامه : 358     مورخ : 19 / 4 / 95    تاریخ رسیدگی : -      مرجع 
رسیدگی کننده : شعبه 42شورای حل اختاف اصفهان   خواهان : ناصر الماسی      نشانی : اص – خ پروین 
– جنب کوی انقاب طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل پایتخت      وکیل خواهان: آزاده سلیمانی و نسیم امیریان 
فارسانی    نشانی : اص – سی و سه پل – ابتدای چهارباغ باال – مجتمع تجاری اداری کوثر – طبقه دوم واحد 
438     خوانده : مجید کنارنگ       نشانی : مجهول المکان    خواسته : مطالبه مبلغ یازده میلیون 000 / 000 / 11 
ریال موضوع چکهای شماره 638681 مورخ 12 / 3 / 94 638680 مورخ 23 / 2 / 94 عهده بانک ملی به انضمام 
مطلق خسارات قانونی        به تاریخ 8 / 4 / 95 شعبه 42 شورای حل اختاف اصفهان با ماحظه اوراق پرونده 
کاسه 94 – 463 با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا در 
خصوص دعوی ناصر الماسی  با وکالت آزاده سلیمانی و نسیم امیریان فارسانی   به  طرفیت مجید کنارنگ   به 
خواسته مطالبه مبلغ - / 000 / 000 / 11  ریال  موضوع دو فقره چک به شماره فوق الذکر به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با عنایت به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان وگواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه چک را دارد و نظر 
به اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی  حضور نیافته و هیچگونه دلیل موجه و مدرک موثر قانونی 
در خصوص دعوی مطروحه  مبنی بر برائت ذمه خویش ابراز و اقامه ننموده شورا دعوی خواهان را محرز و ثابت 
تشخیص داده و مستندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی  مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ - / 000 / 000 / 11 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000 / 450 ریال بابت هزینه های دادرسی و 
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید ) چکهای موصوف ( تا زمان وصول بر اساس آخرین شاخص با نک  مرکزی 

در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت20 روز از تاریخ  اباغ قابل واخواهی 
 درهمین شعبه و پس انقضای مهلت مذکور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد ./. قاضی شعبه 42شورای حل اختاف اصفهان – شماره 1۷824 / م الف
دادنامه

کاسه  پرونده : 95 / 215۷       شماره دادنامه : 649    مورخ : 15 / 4 / 95    مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای 
حل اختاف اصفهان   خواهان : ایوب آراسته فر      نشانی : قشم ، دهستان ،دوالب ، روستای مرادی ، منزل علی 
انباری       وکیل: غامرضا ابراهیمیان     نشانی : اص ، خ هزار جریب ، ک دهم ، ساختمان 116 دفتر آقای اکبر 
السادات     خوانده : فرشید فرشی زاده        نشانی : مجهول المکان    خواسته : مطالبه وجه چک    با عنایت به 
 محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ء ختم رسیدگی را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای

 می نمایدرای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای ایوب آراسته فر فرزند علی با وکالت غامرضا ابراهیمیان  به  
طرفیت آقای فرشید فرشی زاده فرزند جعفر به خواسته مطالبه مبلغ 000 /000 / ۷5   ریال  وجه یک چک به شماره 
های540123 / 3303 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های  عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در  اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن  دارد و این که خوانده علی رغم اباغ قانونی در جلسه حضور نگردیده 
و هیچگونه  الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان  علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا به مواد 212 و 214 قانون تجارت و 198 ، 
515 ، 519 ، 522 قانون آ. د . م  حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون  ریال بابت اصل 
خواسته و 000 / 610 / 1 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و  خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سر رسید  چک های موصوف  ) 540123 / 3303 مورخ 15 / 6 / 1394 (  تا تاریخ اجرای حکم و 
هزینه نشر آگهی با احتساب مطروحه در صورت لزوم آن  در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی 
محسوب و ظرف 20 روز پس  از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 

محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 
قاضی شعبه 32 شورای حل اختاف اصفهان –  مریم نباتی - شماره 1۷819 / م الف

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی940324 ج 2 موضوع علیه رضا تقی  زاده    و 
له فاطمه  جعفری    در تاریخ 95/۷/19 به منظور فروش یک باب منزل مسکونی دوبلکس با دیوارهای آجری 
طبق پروانه ساختمان دارای 88/25 متر مربع عرصه و 122 متر اعیانی  ملکی آقای رضا تقی  زاده – فاطمه جعفری 
واقع در کلیشاد – خ ش باهنر – کوی شهید محمد فرهمند – سمت چپ   که دارای سابقه ثبتی به شماره – نمی 
باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در در دفتر 
اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ000/ 1/2۷2/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده با حضور در 
محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده کسی است که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده 
شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند. دادورز اجرای  احکام شعبه دوم 

حقوقی فاورجان
دادنامه

کاسه پرونده : 95 – 36۷ / ش 25    شماره دادنامه : 534    مورخ : 31 / 5 / 95    تاریخ رسیدگی 
: -    مرجع رسیدگی : شعبه بیست و پنجم شورای حل اختاف اصفهان    خواهان : آقای مرتضی 
 : هدائیان   نشانی : اصفهان خ کاشانی چهارسوق کوی قزوینی ها خشک شویی سپاهان   وکیل 
-    نشانی : -    خواندگان : 1. خانم مرضیه دارالضیایی   2. آقای مجید بکتاشیان  3. آقای علیرضا 
بهمن زیاری    4. آقای علیرضا رحیمیان   نشانی : آدرس همگی : مجهول المکان     خواسته : 
الزام خواندگان به انتقال سند رسمی یکدستگاه خودروی سواری پراید به شماره انتظامی 582 ه44 
ایران 13 مقوم به 000 / 000 / 50 ریال      گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به 
کاسه فوق وطی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید : رای قاضی شورا در خصوص دعوی آقای مرتضی هدائیان 
فرزند محمد رضا به طرفیت خواندگان 1. خانم مرضیه دارالضیایی فرزند محمد علی    2. آقای مجید 
بکتاشیان    3. آقای علیرضا بهمن زیاری   4. آقای علیرضا رحیمیان به خواسته  الزام خواندگان به 
انتقال سند رسمی خودروی سواری پراید مدل 82 به شماره انتظامی 582 ه 44 ایران 13 مقوم به 000 
/ 000 / 50 ریال با توجه به قولنامه های ارائه شده توسط خواهان که حاکی از تسلسل   ایاری خواندگان 
و احراز بیع انجام شده بین طرفین دعوی می باشد و پاسخ استعام انجام شده از معاونت راهور 
طی نامه شماره 44582 / 6 /1413 مورخ 9 / 4 / 95 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف اول دارد 
و اینکه خواندگان علی رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده 
اند و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده 
با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودروی سواری پراید مدل 82 
به شماره انتظامی 582 ه 44 ایران 13 به نام خواهان صادر و اعام می نماید و در خصوص خواندگان 
ردیف دوم و سوم و چهارم بااستناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر 
می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می بادش 

و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
قاضی شورای حل اختاف بیست و پنجم حوزه قضائی اصفهان – شماره : 1۷81۷ / م الف
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ِاّنی َلم ُابَعث َلّعانا َو ِاّنما ُبِعثُت َرحَمة

 من پيامبر نشده ام كه لعن و نفرين كنم، بلكه مبعوث 

شده ام تا مايه رحمت باشم.

 دالئل الصدق لنهج الحق، ج 4، ص 150

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثسالمت 

 افراد شب کار 
باید روز را در اتاق تاریک بخوابند

بــه گــزارش مهــر، دکتــر مجاهــده ســلمانی فلوشــیپ 
ــاعاتی  ــا در س ــدن م ــه ب ــان اینک ــا بی ــواب ب ــاالت خ اخت
ــاعاتی در  ــت و س ــاده اس ــت آم ــرای فعالی ــبانه روز ب از ش
ــن  ــه ای ــه ب ــواب دارد ک ــش و خ ــه آرام ــاز ب ــبانه روز نی ش
مســئله، ســیکل خــواب و بیــداری گفتــه می شــود، گفــت: 
مهم تریــن عامــل اثرگــذار بــر چرخــه خــواب و بیــداری، نــور 
ــزل  ــور من ــور مصنوعــی، ن  خورشــید اســت. ســایر عوامــل ن
و نــور کامپیوتــر اســت کــه بــر چرخــه خــواب و بیــداری اثــر 
دارنــد. همچنیــن ســاعت غــذا خــوردن، فعالیــت اجتماعــی 

و ســروصدای محیــط بــر ایــن چرخــه تأثیرگــذار اســت.
ــداری  ــواب و بی ــاعات خ ــد س ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تأکی  وی ب
شــب  در  پرکالــری  غذاهــای  مصــرف  از  و  تنظیــم  را 
ــد  ــز بای ــد نی ــه بع ــب ب ــزود: از ۹ ش ــم، اف ــودداری کنی خ
تعــداد المپ هــای روشــن را کــم کنیــم. اگــر فــرد فعالیــت 
بدنــی ســنگین می کنــد، از ۹ شــب بــه بعــد نبایــد فعالیــت  
ــن دار  ــیدنی کافئی ــرف نوش ــن مص ــد. همچنی ــته باش داش
مثــل چــای، قهــوه و نوشــابه کافئیــن دار از ۹ شــب بــه بعــد 
توصیــه نمی شــود. اســتفاده از گوشــی همــراه و مطالعــه در 

ــد داشــته باشــیم. ــز نبای بســتر نی
ــر  ــن در براب ــه والدی ــن ســؤال ک ــه ای ســلمانی در پاســخ ب
ــه خــواب رفتــن مشــکل دارد و بی قــراری  ــوزادی کــه در ب ن
ــد  ــن بای ــت: والدی ــار داش ــد، اظه ــد کنن ــه بای ــد، چ می کن
ــا  ــاری ریفاکــس مبت ــه بیم ــب باشــند فرزندشــان ب مراق
نباشــد و ایــن بیمــاری را در نظــر داشــته باشــند و با پزشــک 

مشــورت کننــد.
ــرف  ــه مص ــه ب ــواب در ادام ــاالت خ ــیپ اخت ــن فلوش ای
ــاره  ــوند، اش ــواب می ش ــال خ ــب اخت ــه موج ــی ک  غذاهای
 و بیــان کــرد: غذاهــای حجیــم، پرکالــری و پرادویــه خــواب 
زیــاد  مصــرف  همچنیــن  می کنــد.  اختــال  دچــار  را 
نوشــیدنی کافئیــن دار می توانــد چنیــن اثــری داشــته باشــد.

وی در پایــان بــا اشــاره بــه اینکــه چرخــه خــواب و بیــداری 
 در افــرادی کــه رژیــم ســخت و خودســرانه می گیرنــد 
ــار  ــد، دچ ــی نمی گیرن ــم غذای ــص رژی ــر متخص ــر نظ و زی
ــت  ــن اس ــراد ممک ــن اف ــه داد:  ای ــود، ادام ــکل می ش مش
ــان  ــم غذایی ش ــون رژی ــوند و چ ــار ش ــی دچ ــه کم خواب ب
ــه کمبــود بعضــی امــاح  خودســرانه اســت، احتمــال دارد ب
معدنــی دچــار شــوند. رژیــم غذایــی اگــر بــا نظــر متخصــص 
ــود  ــناخته می ش ــی ش ــای احتمال ــد، کمبوده ــه باش  تغذی

و اماح جایگزین می شود.

هشدار بسیار مهم !!!
دقــت کنیــد کــه اگــر درحیــن رانندگــی در شــب مــورد 
ــد  ــرار گرفتی ــو ق ــه جل ــه شیش ــرغ ب ــت تخم م اصاب
شیشــه  بــه  آب  پاشــیدن  و  برف پاک کــن  زدن  از 
بپرهیــزی! زیــرا تخم مــرغ بــا آب مخلــوط شــده و بــه 
صــورت یــک مخلــوط شــیری درمی آیــد کــه تــا ۹2.5 

ــرد.  ــن می ب ــما را از بی ــد ش ــد دی درص
ســپس شــما مجبــور بــه توقــف در کنــار جــاده 
ــی  ــک قربان ــه ی ــل ب ــع تبدی ــن موق می شــوید و در ای

بــرای دزدان خواهیــد شــد.
ــط  ــتفاده توس ــورد اس ــن م ــک جدیدتری ــن تکنی  ای
دزدان اســت؛ به تازگــی چندیــن مــورد از این گونــه 
تهــران گــزارش  اطــراف  جاده هــای  در  ســرقت ها 

ــت. ــده اس ش
ــرای  ــوع را ب ــد و موض ــدی بگیری ــه را ج ــا قضی  لطف
رانندگــی  کــه  کســانی  حتــی  دوســتان  تمامــی 

ارســال کنیــد.  نیــز  نمی کننــد 
منبع: اداره آگاهی  تهران

 شیوه جدید سرقت و 
تجاوز به عنف

ســرقت  جدیــد  شــیوه  پلیــس،  گــزارش  بــه 
تجــاوز بــه عنــف بدیــن شــرح اســت: متجــاوز 
پیــدا  خلــوت  محلــی  در  را  خــود  قربانــی 
رفتــه  قربانــی  ســمت  بــه  ســپس   می کنــد، 
انجــام  یــا  کیــف  دزدیــدن  از  پــس  و 
فــرار  بــه  اقــدام  ناشایســت  حرکــت   یــک 

می کند. 
بــر  ســوار  خافــکار  همدســت  حــال  همیــن  در 
خودرویــی دیگــر ســریع بــه قربانــی نزدیــک می شــود 
ــا  ــد جهــت گرفتــن کیــف ی و از وی درخواســت می کن

ــود.  ــودرو ش ــر خ ــوار ب ــه وی س تنبی
مجــرم پــس از ســوار شــدن قربانــی و تعقیــب و گریــز 
صــوری و کشــاندن قربانــی بــه مخفیــگاه، اقــدام بــه 

ــد. نیــت شــیطانی خــود می کن
ــان  ــدن وســایل و کیفت ــه پلیــس: پــس از دزدی توصی
 یــا اقــدام ناشایســت کســی، ضمــن حفــظ خونســردی
ســعی در یادداشــت کــردن پــاک خــودرو کــرده و از 
ســوار شــدن بــر خودروهایــی کــه بــه ظاهــر بــا نیــت 
خیرخواهــی بــه شــما پیشــنهاد ســوار شــدن می دهنــد 
ــام  ــس110 اع ــه پلی ــب را ب ــریع مرات ــودداری و س خ

کنیــد.

آن  متوجــه  رابطــه  ابتــدای  در  اخاقــی کــه  تفاهــم  آیــا 
تضمیــن  را  موفــق  و  بــادوام  ازدواج  یــک  می شــوید، 
می کنــد؟ بــا آمــار پنجاه-پنجــاه ازدواج هــا کــه نیمــی از 
 آن هــا موفــق و نیمــی دیگــر بــه طــاق منجــر می شــود
ــند  ــته باش ــت داش ــراد دوس ــی اف ــه خیل ــت ک ــل درک اس قاب
ــر  ــن دو راه منج ــک از ای ــه کدام ی ــا ب ــاط آن ه ــه ارتب ــد ک بدانن
ــق  ــال موف ــد، احتم ــان باش ــر ازدواج دومت ــد. اگ ــد ش خواه
شــدن حتــی کمتــر هــم می شــود. البتــه یــک خبــر خــوب برای 
زوج هــا داریــم، حتــی بــرای زوج هایــی کــه بــرای بار دوم اســت 
ــی  ــه ازدواج ــه نتیج ــت ک ــن اس ــر ای ــد؛ خب ــه ازدواج کرده ان ک
ــا  ــود تقریب ــروع می ش ــل ش ــم متقاب ــق و تفاه ــا عش ــه ب ک

ــه  ــت ازدواج ب ــه، موفقی ــر اینک ــت و مهم ت ــی اس قابل پیش بین
عواملــی بســتگی دارد کــه کنتــرل آن در دســت خودتــان اســت. 
ــوب  ــیار خ ــی بس ــا احساس ــان را ب ــا ازدواجش ــتر زوج ه بیش
شــروع می کننــد. در یــک تحقیــق جدیــد کــه توســط جاســتین 
الونــر و تومــاس برادبــری انجــام گرفــت بــر روی عوامــل 
ــد در ابتــدای ازدواج هــا موفقیــت  خطرزایــی کار شــد کــه بتوان
ــی  ــه ازدواج های ــی ب ــه روابط ــه چ ــد؛ اینک ــن کن ــه را تعیی رابط
موفــق و بــادوام منجــر می شــوند و کــدام بــه مــرور زمــان بــه 
ــر،  ــده دیگ ــل تخریب کنن ــا عوام ــت ی ــت، خیان ــل عصبانی دلی
ــدت 10  ــه م ــری 1۳۶ زوج را ب ــر و برادب ــوند. الون ــود می ش ناب
ســال بررســی کردنــد. در 4 ســال ابتــدای ازدواج، همــه زوج هــا 
ســطح باالیــی از رضایتمنــدی از ازدواجشــان را گــزارش دادنــد. 
بعــد از گذشــت 10 ســال، بعضــی از زوج هــا طاق گرفتنــد. الونر 
و برادبــری بــه اطاعاتــی کــه از زوج هــا در ابتــدای ازدواجشــان 
جمــع آوری کــرده بودنــد رجــوع کردنــد تــا ببیننــد آیــا زوج هایــی 

ــاوت  ــم تف ــا ه ــای اول ب ــان روزه ــد از هم ــاق گرفته ان ــه ط ک
ــر دو  ــرای ه ــه ب ــدند ک ــه ش ــا متوج ــا خیر.آن ه ــته اند ی داش
ــه، هــر دو طــرف میــزان  دســته زوج هــای موفــق و طاق گرفت
یکســانی از رضایــت را از رابطه شــان گــزارش کــرده بودنــد؛ 
حتــی در 4 ســال ابتــدای ازدواج. آنچــه تفــاوت داشــت ایــن 
ــد، حتــی در ســال  ــود کــه زوج هایــی کــه بعــدا طــاق گرفتن ب
اول ازدواجشــان، تمایــل بیشــتری بــه ابــراز احساســات منفــی 
ــاد  ــی انتق ــای ارتباط ــته اند و از روش ه ــت داش ــل عصبانی مث
ــی  ــن یعن ــد؛ ای ــتفاده می کرده ان ــر اس ــردن همدیگ ــم ک و مته
ــات  ــه بی ثب ــظ رابط ــرای حف ــا ب ــکاری آن ه ــای هم مهارت ه
بــوده اســت. آن هــا خیلــی زود وارد مشــاجره و دعــوا بــا هــم 
شــده و در زمــان بــروز اختافاتشــان، خیلــی زود از هــم ناامیــد 
ــد و  ــام ده ــک کار انج ــت دارد ی ــی زن دوس ــده اند. وقت می ش
مــرد دوســت دارد کار دیگــری، همیشــه بیــن زوج هــا اختــاف 
خواهــد افتــاد. همــه زو ج هــا زمان هایــی دچــار اختــاف عقیــده 

و نظــر، ناامیــدی و ناراحتــی می شــوند. تفــاوت در حرف هایــی 
ــی  ــد و کارهای ــی می زنن اســت کــه زوج هــا در چنیــن زمان های
ــرای حفــظ  ــا از مهارت هــای ارتباطــی خــود ب ــد. آی کــه می کنن
همــکاری اســتفاده می کننــد تــا بتواننــد دربــاره آن مشــکل بــا 
هــم حــرف بزننــد و بــه یــک راه حــل منطقــی و دوطرفه برســند 
یــا اینکــه عصبانــی می شــوند و بــا خشــونت و تهدیــد بــا هــم 
صحبــت می کننــد؟ یــا شــاید هــم بــه کل از حــرف زدن بــا هــم 
ــوند ــر می ش ــم دورت ــه روز از ه ــر روزب ــد و در آخ ــرار می کنن  ف

و خیانت بین آن ها پیش می آید؟
ــری  ــل  یادگی ــابی و قاب ــی اکتس ــکاری مهارت ــبختانه هم خوش
ــط  ــظ رواب ــرای حف ــا را ب ــن مهارت ه ــه ای ــی ک اســت. زوج های
ــدن  ــا مان ــال پابرج ــد، احتم ــاد می گیرن ــی ی ــل و تعامل متقاب
ــی  ــل راننده های ازدواجشــان بســیار بیشــتر اســت؛ درســت مث
ــد  ــاد می گیرن ــن را ی ــی ایم ــای رانندگ ــن و مهارت ه ــه قوانی  ک

و دچار تصادفات رانندگی کمتری می شوند.

 آیا تفاهم اخالقی
 موفقیت در ازدواج را تضمین می کند؟

مهنــدس مرتضــی مجتهــدی از پایلــوت طرح هــای پژوهشــی در حــال انجــام در 
ــد کــرد.  ــاد بازدی ــه فاضــاب شــمال و دانشــگاه آزاد نجف آب تصفیه خان

ــم  ــش حج ــی کاه ــای اجرائ ــه راهکاره ــی و ارائ ــی »بررس ــرح پژوهش وی از ط
ــدف  ــرد. ه ــد ک ــاب بازدی ــای فاض ــی« در تصفیه خانه ه ــازاد بیولوژیک ــن م لج
ــم  ــش حج ــی کاه ــای اجرائ ــه راهکاره ــی و ارائ ــه بررس ــن مطالع ــام ای از انج
ــروژه  ــن پ ــوده کــه در ای ــازاد بیولوژیکــی در تصفیه خانه هــای فاضــاب ب لجــن م
مطالعــه مــوردی تصفیه خانــه فاضــاب شــمال اصفهــان اســت. در ایــن مطالعــه 
ــرای فرآیندهــای مــورد مطالعــه ســاخته  ــه طــور مــوازی ب 4 دســتگاه پایلــوت ب
 شــده و فرآیندهــای مــورد اســتفاده شــامل فرآینــد AB بــه همــراه اولتراســونیک

ــه  ــوازی ب ــه هوازی/بی ه ــد تصفی ــوازی و فرآین ــوازی/ بی ه ــه ه ــد تصفی فرآین
ــد  ــد AB مشــابه فرآین ــر ایــن، یــک فرآین همــراه اولتراســونیک اســت. عــاوه ب
ــوازی  ــورت م ــه ص ــاهد( ب ــان )ش ــه اصفه ــاب تصفیه خان ــود فاض ــه موج تصفی
ــرح  ــن از ط ــد. همچنی ــب ش ــان نص ــمال اصفه ــاب ش ــای فاض در تصفیه خانه ه
پژوهشــی »طراحــی و بهبــود عملکــرد فرآینــد بیــو اســکرابر بــا اســتفاده از نانــو 
تکنولــوژی بــرای تصفیــه بیــوگاز« کــه بــه منظــور دســتیابی بــه تأثیــر حضــور نانــو 
ــو ذره در ســیال پایــه بــه دســت  ذره برفرآینــد جــذب، تعییــن غلظــت بهینــه نان
آوردن ضریــب انتقــال جــرم ســولفید هیــدروژن در نانــو ســیال، طراحی و ســاخت 
بیواســکرابر در مقیــاس نیمــه صنعتــی، بررســی پارامترهــای هیدرودینامیکــی در 
عملکــرد بیواســکرابر، بررســی اثــر غلظــت ســولفید هیــدروژن ورودی بــر عملکــرد 

بیواســکرابر در دســتور کارقــرار گرفــت، بازدیــد شــد.
   افزایش زیست تجزیه پذیری

همچنیــن طــرح پژوهشــی افزایــش زیســت تجزیه پذیــری و کاهــش حجــم لجن 
ــو فتوکاتالیســت  ــی اولتراســونیک و نان ــه متوال ــا اســتفاده از تصفی بیولوژیکــی ب
ــا هــدف اصلــی بررســی تصفیــه لجــن  ــه شــمال اصفهــان ب TiO2 در تصفیه خان
ــا جریــان صوتــی )حمــام اولتراســونیک( در راکتــور  بیولوژیکــی همگــن شــده ب
فتوکاتالیســتی بســتر ثابــت دوار اســت. بــه عبــارت دیگــر تأثیــر هم افزایــی توالــی 

فرآیندهــای جریــان صوتــی ناشــی از اولتراســونیک و اکســایش فتوکاتالیســتی 
ــو مــواد در افزایــش زیســت تجزیه پذیــری لجــن مــازاد بیولوژیکــی  ــه نان ــر پای ب
ــرداری از شــیوه  ــه بهره ب ــه دســت آوردن شــرایط بهین ــال و ب سیســتم لجــن فع
ــد  ــا ح ــن ت ــری لج ــت تجزیه پذی ــش زیس ــدف افزای ــا ه ــنهادی ب ــه پیش تصفی

امــکان هــدف اصلــی اســت. 
همچنیــن طــرح بررســی و مقایســه عملکــرد تصفیــه تکمیلــی پســاب شــهری بــه 
روش هــای اولترافیلتراســیون، اشــعه UV و ازن زنــی در تصفیه خانــه شــمال کــه 
ــای  ــش پارامتره ــر کاه ــه فیلتراســیون ب ــر پیش تصفی ــن تأثی ــور- تعیی ــه منظ ب
فیزیکــی )جامــدات معلــق و کــدورت( و شــیمیایی )COD( و پارامترهــای 
ــل  ــهری و عوام ــاب ش ــی( پس ــرم کل و گوارش ــار کلیف ــش ب ــی )کاه بیولوژیک
ــرد  ــان کارک ــی ورودی زم ــار آلودگ ــان، ب ــی جری ــر دب ــرد آن نظی ــر عملک ــر ب مؤث
میــزان آب شست وشــوی معکــوس و ...- تعییــن عملکــرد UF جهــت گندزدایــی 
)کاهــش بــار کلیفــرم کل و گوارشــی( و کاهــش پارامترهــای فیزیکــی )جامــدات 
ــه  ــد از پیش تصفی ــهری بع ــاب ش ــیمیایی )COD( پس ــدورت( و ش ــق و ک معل
ــط  ــه اســتاندارد ســازمان حفاظــت محی ــرای رســیدن ب ــه روش فیلتراســیون ب ب
ــده  ــاالت متح ــت ای ــط  زیس ــت محی ــس حفاظ ــتاندارد آژان ــران و اس ــت ای  زیس
)EPA( بــرای آبیــاری فضــای ســبز شــهری، جنگلــی و کشــاورزی )فــکال 
ــان  ــر شــار جری ــرد آن نظی ــر عملک ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــا 1000( و تعیی ــرم 0 ت کلیف
بــار آلودگــی ورودی، فشــار ورودی، زمــان کارکــرد سیســتم و ...- تعییــن 
ــی  ــا فشــار متوســط( جهــت گندزدای ــوع المــپ کــم فشــار ی ــا ن عملکــرد UV )ب
)کاهــش بــار کلیفــرم کل و گوارشــی( و کاهــش پارامترهــای فیزیکــی )جامــدات 
ــه  ــد از پیش تصفی ــهری بع ــاب ش ــیمیایی )COD( پس ــدورت( و ش ــق و ک معل
ــط   ــه اســتاندارد ســازمان حفاظــت محی ــرای رســیدن ب ــه روش فیلتراســیون ب ب
ــده  ــاالت متح ــت ای ــط زیس ــت محی ــس حفاظ ــتاندارد آژان ــران و اس ــت ای زیس
)EPA( بــرای آبیــاری فضــای ســبز شــهری، جنگلــی و کشــاورزی )فــکال 
 کلیفــرم 0 تــا 1000( و تعییــن عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد آن نظیــر دوز تابــش بهینــه

بــار آلودگــی ورودی، ســرعت جریــان، زمــان تابــش بهینــه و ... کــه مــورد مطالعــه 
ــی  ــی صنعت ــات و خودکفای ــز تحقیق ــر کل مرک ــی مدی ــورد ارزیاب ــه، م ــرار گرفت ق

شــرکت مهندســی آبفــای کشــور قــرار گرفــت.
   مقایسه کارایی دو روش گندزدایی

طــرح پژوهشــی »مقایســه کارایــی دو روش گندزدایــی در تصفیه خانــه فاضــاب 
شــمال اصفهــان شــامل ســامانه کلــر در محــل و محلــول هیپوکلریــت ســدیم از 
نظــر تشــکیل ترکیبــات جانبــی، و درصــد حــذف کلیفــرم هــای کل و مدفوعــی« 
ــو  ــی بک ــای گندزدای ــتفاده از روش ه ــرح اس ــن ط ــه ای ــج حاصل ــه نتای ــوده ک  ب
ــان  ــمال اصفه ــه فاضــاب ش ــی پســاب خروجــی تصفیه خان ــچ در گندزدای و بلی
ــر( ــی گــرم در لیت ــا 14 میل ــه 10 ت ــا دوزهــای مختلــف مــورد مطالعــه )در دامن ب

ــی  ــرم مدفوع ــرم کل وکلیف اســتانداردهای زیســت محیطی الزم درخصــوص کلیف
موجــود در پســاب خروجــی را جهــت تخلیــه بــه محیــط یــا اســتفاده در 

کشــاورزی بــرآورده می کنــد. 
میانگیــن غلظــت ترکیبــات جانبــی ناشــی از کلرزنــی شــامل کلروفــرم، برمــودی 
کلرومتــان، دی بروموکلرومتــان و بروموفــرم در پســاب گندزدایی شــده با دوزهای 
مختلــف در دامنــه 10 تــا 14 میلــی گــرم در لیتــر از محلول هــای گنــدزدای بکــو و 
بلیــچ ناچیــز بــوده و در مقایســه بــا اســتانداردهای WHO,EPA و ایــران مجمــوع 
غلظــت ترکیبــات تــری هالومتــان در نمونه هــای برداشــتی در دوزهــای مختلــف 
ــوده ــر ب ــتانداردها کمت ــک از اس ــر ی ــده در ه ــر ش ــاز ذک ــت مج ــر غلظ  از حداکث

 است.

 بازدید مدیرکل مرکزتحقیقات و خودکفایی صنعتی شرکت مهندسی آبفای کشور 
از طرح های پژوهشی آبفای استان اصفهان

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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ــرات اســتان  ــه ســفارش شــرکت مخاب ــاط« ب ــر ارتب ــی »چت برنامــه رادیوی
ــا همــکاری صــدای مرکــز اســتان از تاریــخ ۹5/4/20 شــروع  اصفهــان و ب
ــوان  ــه می ت ــن برنام ــش ای ــداف پخ ــن اه ــرد. از مهم تری ــت ک ــه فعالی ب
ســرویس ها  خدمــات،  معرفــی  مخابــرات،  شــرکت  معرفــی   بــه: 
ــا  ــط ب ــن فناوری هــای مرتب ــن شــرکت، معرفــی آخری و مســئولیت های ای
 خدمــات ارتباطــات و تکنولــوژی اطاعــات و دریافــت نظــرات، پیشــنهادها 
ــن شــرکت  ــا فعالیت هــای ای ــز اســتان در رابطــه ب ــادات مــردم عزی و انتق
ــرد  ــای ف ــح روزه ــه صب ــاعت 10 و 10 دقیق ــه س ــن برنام ــرد. ای ــاره ک  اش

ــان  ــز اصفه ــان روز از صــدای مرک ــر ســاعت 14 هم ــد از خب ــرار آن بع و تک
ــان هــر برنامــه یــک ســؤال از محتــوای آن برنامــه  پخــش شــده و در پای
طــرح می شــود؛ شــنوندگان تــا ســاعت 22 همــان روز فرصــت دارنــد 
ــز  ــی ۳0001۳11۳5 از جوای ــامانه پیامک ــه س ــت ب ــخ درس ــال پاس ــا ارس ب
ــی  ــه معرف ــن برنام ــم ای ــد شــوند. یکــی از اهــداف مه ــن طــرح بهره من ای
ــان اســت. حســین  ــرات اســتان اصفه ــداف شــرکت مخاب ــا و اه دیدگاه ه
کشــایی، مدیــر عامــل مخابــرات اســتان اصفهــان، دربــاره اهمیــت فنــاوری 
ــرای  ــت ب ــی اس ــد هوای ــی مانن ــاوری آی ت ــد: فن ــروز می گوی ــای ام در دنی
نفــس کشــیدن و زمینــی بــرای راه رفتــن. اگــر تــا دیــروز مــا ارتبــاط را در 
حــد یــک مکالمــه تلفنــی می دیدیــم، امــروز بایــد بــاور کنیــم کــه ارتباطــات 
وارد تمــام زوایــای زندگــی مــا شــده اســت. از خدمــات بانکــداری گرفتــه 
ــا  ــر ب ــا مســائل فرهنگی اقتصــادی و بســیاری مســائل دیگ ــوزش ت ــا آم ت
ــا حرفــه ای  ارتباطــات گــره خــورده اســت. امــروزه انجــام هیــچ صنعــت ی
ــر نیســت. 21 ســال پیــش مــا چیــزی  ــدون وجــود ارتباطــات امکان پذی ب
بــه عنــوان موبایــل نداشــتیم، امــا امــروز در شــهری مثــل اصفهــان ضریــب 
نفــوذ تلفــن همــراه 1۳0 اســت؛ یعنــی بــه ازای هــر 100 نفــر 1۳0 خــط موبایل 
وجــود دارد. حــاال شــما تصــور کنیــد 20 ســال آینــده چــه امکانــات ارتباطــی 
در اختیــار مــردم خواهــد بــود. تصــور و خیــال اینکــه مــردم 20 ســال آینــده 
ــه ای  ــت. برنام ــن اس ــروز غیرممک ــد ام ــتفاده می کنن ــی اس ــه امکانات از چ
ماننــد تلگــرام تــا همیــن ۳ ســال پیــش وجــود نداشــت، امــا امــروز ایــن 

ــردم شــده اســت.  ــد اطاع رســانی و کســب وکار م ــی از فرآین ــه جزئ برنام
ــی در توســعه  ــر رنگ ــش بســیار پ ــات نق ــه ارتباط ــد ک ــن نشــان می ده ای
ــان  ــرانه درآمدش ــوری و س ــر کش ــی ه ــص مل ــد ناخال ــه دارد و رش جامع
ــزان از ابزارهــای ارتباطــی اســتفاده  ــا چــه می ــه ت ــن دارد ک ــه ای بســتگی ب

کننــد یــا بــه آن دسترســی داشــته باشــند.
   مهم ترین فعالیت شرکت مخابرات

مهنــدس کشــایی، مدیــر عامــل مخابــرات اســتان اصفهــان، دربــاره 
ــام  ــد: تم ــان می گوی ــرات اســتان اصفه ــت شــرکت مخاب ــن فعالی مهم تری
مســائل مربــوط بــه تلفــن ثابــت، دیتــا و ســایر خدمــات ارتباطــی بــه جــز 
ــا  ــت و م ــراه اول اس ــرکت هم ــا ش ــئولیت کان آن ب ــه مس ــراه اول ک هم
ــم  ــات می پردازی ــه خدم ــه ارائ ــرکت ب ــن ش ــکار ای ــوان پیمان ــه عن ــا ب  تنه
از فعالیت هــای شــرکت مخابــرات اســتان اصفهــان اســت. در حــال حاضــر 
 4.5 میلیــون مشــترک تلفــن همــراه، 2.4 میلیــون مشــترک تلفــن ثابــت 
ــون  ــت پرســرعت و در کل 7.5 میلی ــزار مشــترک اینترن ــر 500 ه ــغ ب و بال

ــان وجــود دارد. ــت اســتان اصفه ــر جمعی ــون نف ــرای 5 میلی ســرویس ب

توجه:
شده  مطالب منت�ش

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد
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 هیدراتاســیون بیــش از انــدازه و مســمومیت بــا آب 
زمانــی رخ مــی دهــد کــه میــزان آب نوشیده شــده 
بیشــتر از توانایــی کلیه هــا بــرای تخلیــه آب اضافــی 
ــل  ــا عام ــدار آب تنه ــا مق ــد. ام ــق ادرار باش از طری
ــی  ــت؛ مدت زمان ــه نیس ــن زمین ــده در ای تعیین کنن
ــد  ــز بای ــت نی ــده اس ــیده ش ــی آن آب نوش ــه ط ک

مدنظــر قــرار بگیــرد.
انســان  بــدن  اندام هــای  و  ســلول ها  تمامــی   
ــر  ــد. ب ــاز دارن ــه آب نی ــت ب ــرد درس ــرای عملک ب
همیــن اســاس، شــما نیازمنــد جایگزینــی مــداوم 
ــرق، ادرار  ــه واســطه تع ــدن ب ــه ب  آب از دســت رفت

و تنفس هستید.
نیوتریشــن«، نوشــیدن  بــه گــزارش »اتوریتــی 
ناکافــی آب می توانــد بــه شــکل گیری نشــانه هایی 
ــات  ــی عض ــرگیجه و گرفتگ ــتگی، س ــد خس مانن
ــدازه  ــل، نوشــیدن بیــش از ان منجــر شــود. در مقاب
ــی را  ــدی و خطرناک ــرایط ج ــد ش ــز می توان آب نی
کــه بــه نــام مســمومیت بــا آب شــناخته می شــود 

موجــب شــود.
  مسمومیت با آب چیست؟

مســمومیت بــا آب، اختالــی در عملکــرد مغــز 
ــت.  ــدازه آب اس ــش از ان ــیدن بی ــطه نوش ــه واس ب
نوشــیدن بیــش از انــدازه آب موجــب افزایــش 
مقــدار ایــن مایــع در خــون انســان می شــود. ایــن 
ــود در  ــای موج ــد الکترولیت ه ــزان آب می توان می
ــق ســازد. هنگامــی  ــژه ســدیم را رقی ــه وی خــون، ب

از 1۳5 میلــی  بــه کمتــر  کــه ســطوح ســدیم 
ــام  ــه ن ــرایط ب ــن ش ــد، ای ــر می رس ــر لیت ــول ب م

می شــود. شــناخته  »هیپوناترمــی« 
  ســدیم بــه تعــادل مایعــات بیــن بخــش داخلــی 

و خارجی سلول ها کمک می کند. 
ــه واســطه مصــرف  هنگامــی کــه ســطوح ســدیم ب
بیــش از انــدازه آب کاهــش می یابــد، جریــان 
ــی  ــش داخل ــه بخ ــی ب ــش خارج ــات از بخ مایع
ــر  ــا منج ــورم آن ه ــه ت ــد و ب ــر می کن ــلول تغیی س

می شــود. 
بــرای ســلول های  ایــن شــرایط  هنگامــی کــه 
مغــزی رخ می دهــد، امــکان شــکل گیری عــوارض 
 خطرنــاک و بالقــوه تهدیدکننــده زندگــی فــرد ایجــاد

 می شود.

می توانــد  آب  انــدازه  از  بیــش  نوشــیدن    
خطرنــاک باشــد

ســلول ها  تــورم  درنتیجــه  آب  بــا  مســمومیت 
شــکل می گیــرد. هنگامــی کــه ســلول های مغــزی 
متــورم می شــوند، فشــار داخــل جمجمــه افزایــش 
نشــانه های  نخســتین  فشــار  ایــن  می یابــد. 
مســمومیت بــا آب را موجــب می شــود کــه شــامل 

ــر مــی شــود: ــوارد زی م
سردرد، حالت تهوع، استفراغ

آب می توانــد  بــا  مــوارد شــدید، مســمویت  در 
زیــر  مــوارد  ماننــد  جدی تــری   نشــانه های 

را موجب شود:
افزایش فشار خون

گیجی
دوبینی

خواب آلودگی
اشکال در تنفس

ضعف و گرفتگی عضات
ناتوانی در شناسایی اطاعات حسی

تجمــع مایعــات اضافــی در مغــز بــه نــام ورم 
مغــزی شــناخته می شــود کــه می توانــد ســاقه 
مغــز را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و اختــال در 

سیســتم عصبــی مرکــزی ایجــاد کنــد. 
ــه  ــد ب ــا آب می توان در مــوارد شــدید، مســمومیت ب
تشــنج، آســیب مغــزی، کمــا و حتــی مــرگ منجــر 

شــود.

مسمومیت با آب چیست؟


