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هجرت امام خمینی از عراق به پاریس

له
قا

رم
س علوم  پیشرفت  و  بشر  زندگی  در   »هجرت« 

تعیین کننده ای  نقش  تمدن ها،  پیدایش  و 
داشته و دارد. اسالم به عنوان آخرین دین الهی 

بر  و  کرده  ح  را مطر ابعاد مختلف، مسئله هجرت  در 
آن پای فشرده است. قرآن در بیش از 14 آیه با تعابیر 
گاهی با لحن  مختلف دستور به هجرت داده است. 
نبود؛  گسترده  خدا  سرزمین  »مگر  می گوید:  مالمت 
گاهی پاداش بزرگ آن   چرا دست به هجرت نزدید؟« 
َوهاَجُروا  اَمنُوا  ذیَن 

َ
»َاّل می فرماید:  و  می کند  گوشزد  را 

َاْعَظُم  َوَاْنُفِسِهْم  ِبَاْمواِلِهْم  اهّلل ِ  َسبیِل  فی  َوجاَهُدوا 
که ایمان  َدَرَجًة ِعْنَد اهّلل ِ َواُولِئَک ُهُم اْلفاِئُزوَن«؛ »آنان 
کردند و با اموال و جان های خود در  آوردند و هجرت 
نزد خدا دارند  بزرگ تری  کردند، درجه   راه خدا جهاد 
که در راه خدا  و آن ها رستگارند.« از دیدگاه قرآن کسی 
زمین  در  گسترده ای  فراوان  امن  نقاط  کند  هجرت 
ْرِض 

َ
ااْل ِفی  َیِجُد  اهّلل ِ  َسبیِل  ُیهاِجْر فی  »َوَمْن  می یابد: 

کند  َکثیرا َوَسَعًة...«؛ »آنکه در راه خدا هجرت  ُمراَغما 
موضع های بسیار وسیعی در زمین می یابد« ...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  آیین های محرم 
در چهارمحال و بختیاری   صفحه 7

  لیسانسه ها به هر شغلی 
تن نمی دهند   صفحه 3

  عاشقانه، حقوق بخوانید 
)قسمت دوم(   صفحه 5

  علت تورم باتری پس از 
شارژ کردن چیست؟   صفحه 8

ویژه های امروز

گر جای دولت بودم، اجازه نمی دادم اخبار روز  ا
کشور شود وزیر اقتصاد آلمان وارد 

رئیس قوه قضائیه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر وزیر اقتصاد آلمان 
ح بعضی  مبنی بر لزوم به رسمیت شناختن اسرائیل و طر

گر به جای  گفت: ا ادعاهای حقوق بشری علیه ایران 
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کیمیای وطن بررسی کرد:

زمین، عامل پنهان گرانی مسکن
در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

روزنامه کثیراالنتشار  || سه شنبه 13  مهرماه 1395  || 02 محرم 1438  ||  04 اکتبر 2016  ||  شماره 267  ||  سال دوم  ||   قیمت: 700 تومان

نقش جهان 
به دربی اصفهان نمی رسد
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آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش
)سهامی خاص(

نوبت دوم

موضوع مناقصهشماره مناقصه
محل تامین 

اعتبار
برآورد

 )ریال(
مبلغ تضمین 

)ریال(

95-3-120
 عملیات بهره برداری و تعمیر 

 و نگهداری تصفیه خانه 
فاضالب بهارستان

جاری
 5/370/307/560

ریال
269/000/000

ریال

95-3-121
مناقصه اجرای آسفالت و ترمیم 

 نوارهای حفاری در سطح 
منطقه سه شهر اصفهان

3/001/819/150151/000/000جاری

95-3-122
 توسعه شبکه فاضالب 
2/953/662/920150/000/000جاریمنطقه 5 شهر اصفهان

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 1395/07/24 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1395/07/25

  دریافت اسناد: سایت اینترنتی 

 www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 5-36680030-031 )داخلی 335(

روابط عمومی  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/1099 مورخ 95/6/10 شورای اسالمی شهر در 

نظر دارد مزایده ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در مزایده ذیل دعوت به عمل می آید.

آگهی مزایده عمومی  

مورخ  95/470/ش  شماره  مصوبه  اساس  بر  دارد  نظر  در  درچه  شهرداری 
95/6/29 شورای اسالمی شهر نسبت به فروش یک قطعه زمین به شرح زیر اقدام نماید. لذا از 
متقاضیان درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا روز پنجشنبه مورخ 95/08/03 به 

امور مالی شهرداری درچه مراجعه نمایند.
مورخ  چهارشنبه  روز   14 ساعت  شهرداری:  حراست  دبیرخانه  به  مزایده  اسناد  تحویل  زمان   

1395/8/05
زمان برگزاری مزایده: ساعت 15 روز شنبه مورخ 95/8/08 در محل ساختمان شهرداری میباشد.
نیلوفر به متراژ 45 متر مربع مبلغ  زمین واقع در کوی سازندگی خیابان سپاه جنب رستوران 

سپرده شرکت در مزایده 80/000/000 ریال می باشد.

عباس مرادی -  شهردار فوالدشهر

علی اکبر محمودی -  شهردار درچه

شماره مزایدهموضوع مزایدهردیف
مبلغ سپرده شرکت 

در مزایده )ریال(

1
 فروش ضایعات و آهن قراضه های موجود در

 کارگاه های شهرداری فوالدشهر

95/15637

95/7/3
50/000/000

چاپ دوم

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 95/7/24 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به 

واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
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زخم های مدارس استثنایی استان اصفهان 

 به التیام نیاز دارد  
صفحه 4



یادداشت  سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

تولیــت آســتان قــدس رضــوی داعش را نســخه نوشته شــده 
ــدف  ــا ه ــش ب ــت: داع ــت و گف ــتی دانس ــم صهیونیس رژی
اختالف افکنــی بیــن مســلمانان و بدبیــن کــردن دنیا نســبت 

بــه اســالم ایجــاد شــد.
حجت االســالم و المســلمین ســید ابراهیــم رئیســی دربــاره 
ــر ایــران اظهــار کــرد: آِل ســعود  سیاســت عربســتان در براب
ــان اســت  ــر جه ــردی نظــام اســتکبار حاکــم ب ــداد راهب  امت
ــل  ــتکبار دارد عم ــکا و اس ــل آمری ــک عام ــوان ی ــه عن و ب
 می کنــد. وی افــزود: آِل ســعود و آِل خلیفــه، مأمــوران 
و دست نشــاندگانی هســتند کــه پشــت ســر آن هــا اســتکبار 

جهانــی اســت.
ــر  ــل و رهب ــام راح ــات ام ــه فرمایش ــتناد ب ــا اس ــی ب رئیس
ــزرگ  ــیطان ب ــکا ش ــه آمری ــر اینک ــی ب ــالب مبن ــم انق معظ
اســت، گفــت: همــه فتنه هــا و شــیطنت ها زیــر ســر آمریــکا 
نامشــروعش، صهیونیســم اســت و تشــکیل  و فرزنــد 
ــد. ــام ش ــه انج ــز این گون ــش نی ــتی داع ــک تروریس گروه

تولیــت آســتان قــدس رضــوی یــادآور شــد: داعــش ربطــی 

بــه اســالم، مســلمانان، شــیعه، ســنی و ال الــه اال هللا نــدارد 
ــه اســالم تشــکیل  ــان نســبت ب ــردن جه ــن ک ــرای بدبی و ب

شــده اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه بایــد دســت پشــت ســر داعــش را دیــد

ــراق  ــن، ع ــی در یم ــد کس ــا می خواهن ــرد: این ه ــه ک  اضاف
و سوریه در برابر اسرائیل مقاومت نکند.

دادســرای  سرپرســت  جانشــین  خدابخشــی،  مهــدی 
مشــهد، از برخــورد بــا شــبکه ها و مروجیــن مدلینــگ خبــر 
ــی  ــت غیرقانون ــا فعالی ــه ب ــتای مقابل ــت: در راس  داد و گف
و غیراخالقــی مدیــران صفحــات مجــازی و همچنیــن 
مروجــان مدلینــگ در مشــهد کــه بــا سوء اســتفاده از 
شــبکه های اجتماعــی موبایلــی بــه صــورت گســترده اقــدام 
بــه انتشــار تصاویــر مســتهجن و مبتــذل در ایــن فضــا 

می کننــد، دســتورات قضائــی صــادر شــد.
وی ادامــه داد: ایــن شــبکه ها بــا انتشــار تصاویــر مســتهجن 
ــج ســبک  ــه تروی ــدام ب ــاری اق ــج فســاد و بی بندوب و تروی
ــردن  ــرای از بیــن ب ــالش ب ــد و در ت ــی می کردن زندگــی غرب

ــد کــه پیگیــری  اصــول و ارزش هــای مذهبــی جامعــه بودن
ایــن مــورد بــا دســتور قضائــی از ســوی معاونــت اطالعــات 

ســپاه در دســتور کار قــرار گرفــت.
قاضــی خدابخشــی تصریــح کــرد: گرداننــدگان اصلــی 
ــگ در دو ســطح دســتگیر  شــبکه های ســازمان یافته مدلین
ــدند  ــتگیر ش ــر دس ــتا 6 نف ــن راس ــدند؛ در ای ــار ش و احض
 کــه 3 نفــر از آن هــا مــرد و 3 نفــر دیگــر زن هســتند 
و در بیــن آن هــا عناصــر فرقــه ضالــه بهائیــت هــم مشــاهده 
می شــوند. جانشــین سرپرســت دادســرای مشــهد در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 17 نفــر احضــار شــدند و 9 مرکز 

اســتودیو و ســالن زیبایــی پلمــب شــد. میــزان

اجــرای  روســیه  رئیس جمهــوری  پوتیــن،  والدیمیــر 
ــر  ــش ذخائ ــرای کاه ــکا را ب ــا آمری ــی  ب ــه اتم موافقت نام
ــق  ــن در تعلی ــدام پوتی ــل اق ــرد. دلی ــق ک ــوم تعلی پلوتونی
موافقت نامــه هســته ای کــه دیــروز )دوشــنبه( خبــر آن 
انتشــار یافــت، رویکردهــای نادرســت ضــد روســی آمریــکا 
ــون  ــبکه دوم تلویزی ــت. ش ــده اس ــالم ش ــیه اع ــه روس علی
دولتــی روســیه بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: پایــگاه انتشــار 
ــا  ــی  امض ــه اتم ــق موافقت نام ــت تعلی ــمی  دول ــناد رس اس
شــده بیــن مســکو و واشــنگتن را تائیــد کــرده اســت. مطابق 
ــل  ــه دلی ــدام ب ــن اق ــیه، ای ــوری روس ــتور رئیس جمه دس
بــروز تهدیدهــا بــرای ثبــات راهبــردی ایــن کشــور در نتیجــه 
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــکا ص ــتانه آمری ــای غیردوس اقدام ه

ــه از  ــود ک ــوع ب ــن موض ــده ای ــه دربرگیرن ــن موافقت نام ای
ــرای اهــداف نظامــی  اســتفاده نشــود و حتــی  پلوتونیــوم ب
ــی داشــته باشــند. ــا یکدیگــر همکاری های ــن حــوزه ب در ای

ــور  ــه مح ــال 2014 در س ــکو از س ــنگتن و مس ــط واش رواب
ــک  ــکا نزدی ــژه آمری ــو، به وی ــی  نات ــوذ نظام ــترش نف گس
بالتیــک  دریــای  و  اروپــا  در شــرق  روســیه  مرزهــای 
ــان  ــت و همزم ــده اس ــره ش ــن تی ــوریه و اوکرای ــاع س اوض
واکنــش متقابــل  نیــز  تحریم هــای ضدروســی غــرب 

ــت. ــته اس ــی داش ــیه را در پ روس

یــک منبــع محلــی می گویــد کــه تروریســت های جبهه 
النصــره، دو شــهرک شیعه نشــین و محاصره شــده 
 الفوعــه و کفریــا در حومــه ادلــب را بــا توپخانــه جهنــم 
ــد،  ــرار  دادن ــدف ق ــر ه ــاوی گاز کل ــای ح و خمپاره ه
کــه در پــی ایــن حمــالت، شــماری از شــهروندان 
ــی شــدند. ــت خفگ ــار حال ــز دچ ــده ای نی ــی و ع زخم
ــدرات ــر اردوگاه حن ــوریه ب ــش س ــرل ارت ــی کنت  در پ

و بیمارســتان الکنــدی و در نتیجــه تنگ تــر شــدن 
کل  فرماندهــی  تروریســت ها،  محاصــره  حلقــه 
ارتــش ســوریه از همــه عناصــر مســلح در محله هــای 
 شــرقی حلــب خواســتند کــه ایــن شــهر را تــرک 
و اجــازه دهنــد کــه غیرنظامیــان زندگــی طبیعــی خــود 
ــکی  ــگان موش ــئول ی ــن مس ــد. همچنی ــه دهن را ادام
ــه همــراه دو  ــه ارتــش آزاد ب گــروه مســلح موســوم ب
معاونــش محمــد عبــدان و رجــب منصــور بــه ضــرب 
ــه  ــالح در حوم ــه الم ــوریه در جبه ــش س ــه ارت گلول

شــمالی حلــب، کشــته شــدند.
در ایــن بیــن، گــروه تروریســتی جیش الفتــح از طریق 
پخــش فایلــی صوتــی در شــبکه های اجتماعــی حالت 
آماده بــاش عمومــی  در حلــب بــه منظــور جلوگیــری از 
 پیشــروی ارتــش ســوریه اعــالم کــرد و از عناصــر خــود 
و کســانی کــه دارای ســالح هســتند، خواســت بــه ایــن 

ــتابند. جبهه بش

ــیج  ــازمان بس ــس س ــین رئی ــی، جانش ــی فضل ــردار عل س
مســتضعفین، در ســخنانی بــا اشــاره بــه مقابلــه بســیج بــا 
تهدیــدات ضــد انقــالب اظهــار داشــت: مأموریــت گردان هــای 
بــه  اســت؛  متفــاوت  مختلــف  اســتان های  در  بســیج 
ــتند و  ــرز هس ــوار م ــتان ها در ج ــی اس ــال بعض ــوان مث عن
 شــاید آســیب پذیری از جانــب تکفیری هــا و داعشــی ها 

و گروه های ضد انقالب سنتی داشته باشند.
وی افــزود: اخیــرا عربســتان آمــده و گروه هــای ضدانقــالب 
ســنتی کــه 22 ســال تســلیم بودنــد و معاهــده داشــتند کــه 
هیــچ کار نظامــی  علیــه ایــران نکننــد و در فاز سیاســی باشــند 
ــه  ــتان و کومول ــالب کردس ــد انق ــرات ض ــزب دموک ــل ح  مث
و ســایر گروهک هــای کوچــک و بــزرگ را تحریــک بــه 
اقــدام نظامــی  کــرده اســت. فضلــی گفــت: اخیــرا پیامکــی 
ــه  ــر کل حــزب منحل ــود کــه مصطفــی هجــری، دبی آمــده ب
اســرائیلی ها  از  درخواســت کمــک  دموکــرات کردســتان 
کــرده اســت. ایــن گروهک هــای بی ریشــه هــر روز بــه 
ــل  ــع مســتکبران و تکفیری هــا و کشــورهایی مث ــل مناف دلی

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد سوءاس ــتان م عربس
ایــن  بــه  خوبــی  اطالعاتــی  اشــراف  تاکیــد کــرد:  وی 
گروهک هــا داریــم و آن هــا چنــد عملیــات در ســنوات اخیــر 
ــی  ــای اطالعات ــی نیروه ــراف و آمادگ ــا اش ــه ب ــته اند ک  داش

و عملیاتــی در مناطــق غربــی ایــن گروهک هــا یــا بــه 
درک واصــل یــا تســلیم شــدند و بــه هیــچ وجــه موفــق بــه 

ــدند. ــود نش ــداف خ ــه اه ــیدن ب رس
ــدود 23  ــر، ح ــنوات اخی ــت: در س ــار داش ــه اظه وی در ادام
ــوان  ــه عن ــم؛ ب ــنتی گرفتی ــای س ــن گروهک ه ــته از ای کش
ــه  ــود ک ــاوه ب ــر پ ــتن حص ــالروز شکس ــرداد س ــال 26 م مث
بــرای شــرکت در یــک همایــش بنــده از طریــق کردســتان بــه 
پــاوه رفتــم و برخــی از فرماندهــان کــه از ســمت کرمانشــاه 
بــه ســمت پــاوه می آمدنــد گفتنــد تــا ســاعت 6 صبــح درگیــر 
ــروه  ــک گ ــات ی ــک عملی ــی ی ــه در ط ــد ک ــی بودن عملیات

ــد. ــه درک واصــل کردن تروریســتی را ب
ــان  ــا بی ــتضعفین ب ــیج مس ــازمان بس ــس س ــین رئی جانش
ــد، چــون  ــی بکنن ــن گروهک هــا حماقت های اینکــه شــاید ای
نقــض پیمــان کرده انــد امــا بداننــد تــاوان آن را خواهنــد داد 
ــتان  ــمت کردس ــه س ــه ب ــره ای ک ــروه 13 نف ــل گ ــت: مث گف
ــا  ــه درک واصــل شــدند. آن ه ــر ب ــد و هــر 13 نف ــده بودن آم
ــا را داشــتیم و  ــل ســوابق آن ه ــا از قب ــه م ــد ک ــرادی بودن اف
امــروز نقــض پیمــان کردنــد و وارد فــاز نظامــی  شــده بودنــد.

فضلــی ادامــه داد: وزارت اطالعــات، ناجــا و ارتــش و ســپاه 
و بســیج، اشــراف اطالعاتــی خوبــی روی گروهک هــای ضــد 

انقالبــی و داعــش دارنــد.

ــه  ــاری در منطق ــف انب ــراق از کش ــور ع ــی وزارت کش ــای اطالعات نیروه
التاجــی در شــمال بغــداد کــه تعــدادی بمــب و کمربنــد انفجــاری در آن 

وجــود داشــت، خبــر دادنــد.
ــداد  ــس بغ ــوز، پلی ــومریه نی ــی الس ــری عراق ــگاه خب ــته پای ــه نوش ب
بمب هــا  ایــن  از  داشــتند  قصــد  تروریســت ها   اعــالم کــرد کــه 

و کمربندهای انفجاری در ماه محرم استفاده کنند.
ــروه  ــک گ ــدام ی ــز از انه ــراق نی ــی  ع ــات نظام ــن اداره اطالع همچنی
ــان  ــت در جری ــد داش ــه قص ــر داد ک ــداد خب ــرب بغ ــتی در غ تروریس

مــاه محــرم حمالتــی را علیــه مــردم و نیروهــای امنیتــی انجــام دهــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن هســته تروریســتی 3 عضــو داشــت کــه 

در منطقــه الغزالیــه در غــرب بغــداد مخفــی شــده بودنــد.
بــا شــدت گرفتــن عملیــات نظامــی  ارتــش عــراق علیــه گــروه 
ــور از  ــن کش ــیعی از ای ــق وس ــازی مناط ــش و آزادس ــتی داع تروریس
ســیطره ایــن گــروه تروریســتی ایــن گــروه تــالش می کنــد بــا هــدف 
قــرار دادن مــردم و نیروهــای امنیتــی در برابــر ایــن عملیــات واکنــش 

ــد. نشــان ده
ــراق در  ــش ع ــات ارت ــد از عملی ــداد، بع ــه بغ ــتی ب ــالت تروریس حم
ــش  ــه داع ــار ک ــتان االنب ــه« در اس ــره خالدی ــز »جزی ــه« و نی »فلوج
دچــار تلفــات ســنگینی شــد و دو مرکــز بســیار مهــم فرماندهــی خــود 
را بــا هالکــت بیــش از 2 هــزار نفــر از دســت داد، شــدت گرفتــه اســت.

دفتــر ســازمان ملــل متحــد در بغــداد پیش تــر اعــالم کــرده بود کــه موج 
 خشــونت ها در بغــداد در ســال جــاری شــدت گرفتــه و پایتخــت عــراق

بیشترین آمار خشونت ها را در این کشور داراست. ایرنا

حجت االسالم رئیسی:
داعش، نسخه نوشته شده رژیم صهیونیستی است

ردپای عناصر فرقه ضاله بهائیت در شبکه مدلینگ

 پوتین، توافق اتمی  با آمریکا 
را تعلیق کرد

 حمله شیمیایی 
به شهرک های شیعه نشین

درگیری های غرب کشور از زبان سردار فضلی

بمب های داعش برای محرم

حتما بخوانید!
بمب های داعش برای محرم سه شنبه  13  مهرماه   21395

ـــمـــاره  267  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

هجرت امام خمینی از عراق به پاریس                                         
ادامه از صفحه یک: 

ــران، حضــرت امــام  ــوری اســالمی  ای ــر و بنیانگــذار جمه رهب
خمینــی)ره(، کــه در عــراق و تبعیــد بــه ســر می بردنــد 
تحــت فشــار حکومــت ایــران و عــراق قــرار گرفتنــد تــا یــا از 
مبــارزات خــود کوتــاه بیاینــد یــا از عــراق بیــرون برونــد و در 
واقــع همــه دســت بــه دســت هــم داده بودنــد تــا ایشــان را 
محــدود کننــد. در ســال 1357، وقتــی کــه نهضــت اســالمی 
 مــردم ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی بــه اوج خــود رســیده 
بــود، رژیــم شــاه پــس از آنکــه از ســکوت امــام ناامیــد شــد، 
ــردن  ــدود ک ــرای مح ــی ب ــای سیاس ــه فعالیت ه ــت ب دس
ــت  ــن جه ــه همی ــراق زد. ب ــان از ع ــراج ایش ــا اخ ــان ی ایش
ــرد و  ــره ک ــف محاص ــان را در نج ــزل ایش ــراق، من ــم ع رژی
ــه هیــچ  رفــت و آمد هــا کنتــرل و محــدود شــد. امــام کــه ب
ــر اســاس تعالیــم  ــد، ب ــارزه نبودن ــه تــرک مب وجــه حاضــر ب
ــوریه  ــمت س ــه س ــراق ب ــرت از ع ــه مهاج ــم ب ــی تصمی قرآن
گرفتنــد؛ امــا بــه علــت تیرگــی روابــط عــراق و ســوریه، قــرار 
شــد کــه از طریــق کویــت عــازم ســوریه شــوند. بــا آنکــه جهت 
ورود بــه کویــت، ویــزا صــادر شــده بــود، پــس از رســیدن بــه 
ــری از  ــتور جلوگی ــت دس ــت کوی ــات دول ــت، مقام ــرز کوی م
 ورود ایشــان بــه خــاک کویــت را صــادر کردنــد. امــام شــب 
را در بصــره گذراندنــد و تصمیــم گرفتنــد بــه پاریــس هجــرت 
کننــد. بــه هنــگام هجــرت بــه پاریــس در پیامــی  بــه ملــت 
ایــران، دالیــل ایــن هجــرت را چنیــن بیــان کردند: »اکنــون که 
مــن بــه ناچــار بایــد تــرک جــوار امیرالمؤمنیــن علیه الســالم را 
نمایــم و در کشــورهای اســالمی  دســت خــود را بــرای خدمــت 
بــه شــما ملــت محــروم کــه مــورد هجــوم همه جانبــه اجانــب 
ــه  ــم و از ورود ب ــاز نمی بین ــان هســتید، ب ــه آن و وابســتگان ب
ــوی  ــه س ــد، ب ــت نموده ان ــازه، ممانع ــتن اج ــا داش ــت ب کوی
فرانســه پــرواز می کنــم. پیــش مــن مــکان معینــی مطــرح 
ــح  ــت. مصال ــرح اس ــی مط ــف اله ــه تکلی ــل ب ــت؛ عم نیس
عالیــه اســالم و مســلمین مطــرح اســت. مــا و شــما، امــروز 
ــت،  ــیده اس ــی رس ــه حساس ــه مرتب ــالمی  ب ــت اس ــه نهض ک
مســئول هســتیم. اســالم از مــا انتظــار دارد.« بــه ایــن ترتیب، 
ــداد  ــه بغ ــان ب ــام و همراه ــاه 1357 ام ــر م ــر روز 14 مه عص
ــی تاریخــی را در راه رضــای  ــد، هجرت ــل شــده و روز بع منتق
خــدا انجــام دادنــد و در آنجــا پــس از توقفی کوتــاه در پاریس 
در دهکــده ای بــه نــام »نوفــل لوشــاتو« اقامــت کردنــد. اقامت 
ایشــان در فرانســه برخــالف تصــور رژیــم شــاه، باعث تســریع 
در انقــالب شــد و هــر روز ســیل خبرنــگاران و عکاســان و ... 
ــه طــوری کــه ایــن دهکــده  ــدار امــام می شــتافتند؛ ب ــه دی ب
ــد  ــل ش ــان تبدی ــار جه ــن اخب ــون مهم تری ــه کان ــک ب  کوچ
و ایــن هجــرت بنــای پیــروزی نهضــت امــام را رقــم زد و پس 
از چنــد مــاه منجــر بــه پیــروزی انقــالب اســالمی شــد؛ چــرا 

کــه ایــن مهاجــرت بــرای خــدا و در راه خــدا بــود.
در مــدت اقامــت چهــار ماهــه امــام در پاریــس، نوفــل لوشــاتو 
مهم تریــن مرکــز خبــری جهــان بــود و مصاحبه هــای متعــدد 
و دیدارهــای مختلــف امــام دیدگاه هــای ایشــان را در زمینــه 
حکومــت اســالمی  و هدف هــای آتــی نهضــت بــرای جهانیــان 

ــرد. ــو می ک بازگ
 بــه ایــن ترتیــب جمــع بیشــتری از مــردم جهــان بــا 
ــود  ــا ب ــدند و از همین ج ــنا ش ــان آش ــام ایش ــه و قی اندیش
رهبــری  ایــران  در  را  نهضــت  دوران  بحرانی تریــن   کــه 

کردند.

آسیب های عزاداری ساالر شهیدان                                                                  
ــی واقــف  ــه خوب ــار عــزادای ب ــه آث دشــمنان اســالم ب
ــا  ــر ج ــه ه ــد ک ــد و دیده ان ــدا کرده ان ــناخت پی و ش
آنجــا  داده می شــود،  »یــا حســین« ســر  نــدای 
ظلم پذیــری وجــود نــدارد و اســتکبار نمی توانــد آن 
جامعــه را بــه بنــد بکشــد و بــر آن هــا ســتم کنــد؛ زیــرا 
ایــن جمعیت هــا آزاده هســتند و جــز خداترســی 
ــاس  ــن اس ــر ای ــد. ب ــی ندارن ــی ابای ــی و قدرت از کس
دشــمن می کوشــد بــا ایجــاد انحــراف و وارد ســاختن 
بکاهــد  آن  آثــار  از  عزاداری هــا  بــه  و...   خرافــات 
 و قــدرت خــود را تقویــت کنــد. فرهنــگ عاشــورا 
و عــزاداری امــام حســین)ع( نیــز ماننــد هــر پدیــده 
ــا و آســیب هایی اســت  ــار آفت ه ــر دچ ارزشــمند دیگ
کــه در صــورت مقابلــه نکــردن عاقالنــه بــا آن، ممکــن 
اســت بــه فرهنــگ پربــار عاشــورایی آســیب هایی وارد 

ــارت اســت از: شــود. بعضــی از ایــن آســیب ها عب
ــزاداری:  ــه ع ــا مقول ــرف ب ــی ص ــورد عاطف ــف( برخ ال
ــورا  ــخ عاش ــا در تاری ــن صحنه ه ــک، عاطفی تری بی ش
وجــود دارد. ایــن ُبعــد از حادثــه عاشــورا بــه دلیــل دو 
ــوی، آن  ــه ق ــار عاطف ــی در کن ــه و زیبای ــر حماس عنص
ــه، بیشــتر  ــگ عام ــرده اســت. در فرهن ــر ک را اثرگذارت
ــه  ــن حادث ــک ای ــه تراژی ــودن جنب ــگ ب ــاهد پررن ش
ــر  ــه ب ــدودی عرص ــا ح ــه ت ــه ای ک ــه گون ــتیم؛ ب هس
ــه عاشــورا تنــگ  جنبه هــای حماســی و عرفانــی حادث
شــده اســت. متأســفانه در گــذر زمــان، بــرای شــدت 
ــی  ــی، داســتان ها و مطالب ــه عاطف ــه جنب بخشــیدن ب
بــدون ربــط و ســند بــرای حادثــه عاشــورا جعــل شــده 
اســت؛ مانند عروســی حضرت قاســم در روز عاشــورا... 
کــه مداحــان و نوحه ســرایان بایــد در اشــعار انتخابــی 
ــا  ــز راهنم ــان نی ــد و روحانی ــت کنن ــورد دق ــن م ــر ای  ب

و هدایتگر باشند تا این گونه آسیب ها وارد نشود.
ــه  ــادت: از آنجــا ک ــه ع ــزاداری ب ــل شــدن ع ب( تبدی
ــت  ــت، ظرفی ــوی اس ــورا ق ــه عاش ــی حادث ــار عاطف ب
عادت پذیــری آن بــه شــدت افزایــش می یابــد. وقتــی 
موضوعــی بــه عــادت تبدیــل شــود، دیگــر بــرای بــه جا 
آورنــده آن عمــل، تنهــا انجــام دادن آن هــدف خواهــد 
شــد و او بــا ایــن کار، تخیلــه روانــی می شــود. از ایــن 
ــل، انتظــاری  ــی عم ــودن و پویای ــادار ب رو، انتظــار معن
ــت  ــت داش ــد دق ــن بای ــود؛ بنابرای ــد ب ــا خواه بی معن
کــه عــزاداری را تکلیــف بدانیــم و از روی معرفــت بــه 

آن بپردازیــم کــه معتقدیــم جــز ایــن نیســت.
ــا فرهنگ هــای قومــی  ج( آمیختــه شــدن عــزاداری ب
 و ملــی: شــیوه های عــزاداری هــر قــوم و ملــت 
ــد  ــن، بای ــت. بنابرای ــون اس ــا گوناگ ــان آن ه ــد زب مانن
ــی کــردن عــزاداری  ــرای هماهنــگ و اصول بکوشــیم ب
ــا  ــت، ب ــک مل ــگ ی ــاس فرهن ــر اس ــهدا، ب سیدالش
فلســفه و اهــداف و روح قیــام تناســب ایجــاد شــود.
ــود دانــش   د( ضعــف دانــش و بینــش عمومــی: کمب
گســترش  زمینه ســاز  جامعــه،  در  اندیشــه  و 
ایــن  در  خرافه هاســت.  و  تحریف هــا  انحراف هــا، 
ــراد  ــالت اف ــطح تحصی ــزان و س ــه می ــر چ ــه ه زمین
ــوذ  ــرای نف ــری ب ــکان کمت ــد، ام ــتر باش ــه بیش جامع
خواهــد  وجــود  باطــل  و  نادرســت  اندیشــه های 
ــادی  ــگری، نق ــه پرسش ــا روحی ــر ب ــن ام ــت. ای  داش
و نقدپذیــری ارتبــاط بســیاری دارد. بینــش زیــاد 
جامعــه همــواره موجــب امنیــت روانــی جامعــه و 
ــح و آگاه  ــان مصل ــان و واعظ ــگاه عالم ــالی جای اعت

ــت.  اس
در پایــان بــه چنــد جملــه از حضــرت امــام خمینی)ره( 

اشــاره می کنیــم. 
شــهیدان  ســید  بــزرگ  نهضــت  مــاه   »محــرم، 
و ســرور اولیــای خداســت کــه بــا قیــام خــود در 
کوبندگــی  و  ســازندگی  تعلیــم  طاغــوت،  مقابــل 
شکســتن  و  ظالــم  فنــای  راه  و  داد  بشــر  بــه 
شــدن  فدایــی  و  دادن  فدایــی  در  را  کار   ســتم 

دانست.«
»محــرم را زنــده نگــه داریــد! مــا هــر چــه داریــم، از 
ایــن محــرم اســت و از ایــن مجالــس. مجالــس تبلیغ 
ــهداء  ــل سیدالش ــن قت ــت؛ ای ــرم اس ــم از مح ــا ه  م
و شــهادت اوســت. اگــر ایــن مجالــس وعــظ و خطابــه 
ــا  ــود، کشــور م ــزاداری و اجتماعــات ســوگواری نب و ع

ــد.« ــروز نمی ش پی
ــا ــن منبره ــا ای ــه ب ــزار و چهارصــد ســال اســت ک  »ه

ــن  ــا ای ــا و ب ــن مصیبت ه ــا ای ــا و ب ــن روضه ه ــا ای ب
را حفــظ کرده انــد.« اســالم  ســینه زنی ها 

و مقــام معظــم رهبــری نیــز فرموده انــد: »امــام 
حســین)ع(، از لحــاظ عملــی درس بزرگــی بــه همــه 
تاریــخ اســالم داد و در حقیقــت، اســالم را هــم در 
ــه ــری بیم ــان دیگ ــر زم ــم در ه ــودش و ه ــان خ  زم

 کرد.
 هــر جــا فســادی از آن قبیــل باشــد، امام حســین)ع( 
ــود دارد  ــل خ ــیوه و عم ــا ش ــت؛ ب ــده اس ــا زن در آنج
ــن  ــف ای ــد. تکلی ــد چــکار کنی ــه شــما بای ــد ک می گوی
اســت؛ لــذا بایــد یــاد امــام حســین)ع( و یــاد کربــال 
ــی  ــن درس عمل ــال، ای ــاد کرب ــون ی ــد؛ چ ــده باش  زن

را جلوی چشم می گذارد.«

خبر سیاسی 

 جاسوس های کوچک 
در کمین مسئوالن بزرگ

ــرقت  ــکان س ــه ام ــاره ب ــا اش ــل ب ــد غیرعام ــس پدافن رئی
اطالعــات دوازده گانــه مســئوالن از طریــق »گوشــی های 
هوشــمند« گفــت: برخــی مســئوالن بــه هیــچ عنــوان نبایــد 
از گوشــی های هوشــمند اســتفاده کننــد؛ زیــرا می تــوان 
ــق  ــرد مســئول را از طری ــک ف ــی مختصــات محــل ی به راحت

ــرد. ــایی ک ــی شناس ــات جغرافیای مختص
ــیه  ــروز در حاش ــر دی ــش از ظه ــی پی ــا جالل ــردار غالمرض س
نخســتین کنفرانــس پدافنــد غیرعامــل در جمــع خبرنــگاران 
ــتفاده  ــت اس ــط ممنوعی ــاره ضواب ــؤالی درب ــه س ــخ ب در پاس
مســئوالن کشــور از گوشــی های هوشــمند اظهــار کــرد: 
دربــاره  دســتورالعملی  غیرعامــل،  پدافنــد  ســازمان 
نحــوه اســتفاده از گوشــی های هوشــمند را بــه مدیــران 
ــه داد:  ــت. وی ادام ــرده اس ــالغ ک ــف اب ــتگاه های مختل دس
ــئوالن  ــه مس ــت ک ــای آن نیس ــه معن ــتورالعمل ب ــن دس ای
ــد؛  ــا نکنن ــد ی ــتفاده کنن ــمند اس ــی هوش ــتگاه ها از گوش دس
ــی های  ــتفاده گوش ــوه اس ــر نح ــتورالعمل ب ــن دس ــه ای بلک
ــاره ایــن پرســش  ــی درب هوشــمند تاکیــد دارد. ســردار جالل
ــوان یکــی از ابزارهــای جاسوســی  ــه عن ــه تلفــن همــراه ب ک
مطــرح می شــود و چــه اقدامــی  را در راســتای ایــن موضــوع 
ایــن  مهم تریــن موضــوع  کــرد:  اظهــار  داریــد،  مدنظــر 
اســت کــه هــر گوشــی هوشــمندی می توانــد 12 درصــد 
اطالعــات کاربــر را در اختیــار بگیــرد کــه اثــر انگشــت قرنیــه 
ــی  ــا دسترس ــه پیام ه ــی ب ــی، دسترس ــنود صوت ــم، ش چش
بــه عکــس، یافتــن دفترچــه تلفــن کاربــر و مکان یابــی 
آسیب هاســت.وی  ایــن  از  بخشــی  کاربــر  جغرافیایــی 
ــته بندی  ــه و دس ــات دوازده گان ــن اطالع ــی  ای ــزود: تمام اف
ــوان  ــه عن ــت؛ ب ــت اس ــز اهمی ــئوالن حائ ــرای مس ــا ب آن ه
مثــال می تــوان بــه راحتــی مختصــات جغرافیایــی و محــل 
یــک فــرد مســئول را از طریــق مختصــات جغرافیایــی 
ــت  ــز اهمی ــکات حائ ــن ن ــی  ای ــه تمام ــرد ک ــایی ک شناس
ــوه  ــیب ها، نح ــن آس ــی  ای ــه تمام ــه ب ــا توج ــا ب ــت و م اس
تهیــه  را  هوشــمند  گوشــی های  آئین نامــه  از   اســتفاده 
ــت  ــز اهمی ــا حائ ــه بس ــم ک ــالغ کرده ای ــتگاه ها اب ــه دس و ب
ــه آئین نامــه ابــالغ شــده  ــا اشــاره ب اســت. ســردار جاللــی ب
ــد  ــن آئین نامــه تاکی ــف گفــت: در ای ــه دســتگاه های مختل ب
ــد از  ــتگاه ها نبای ــران دس ــطوحی از مدی ــه س ــه چ ــده ک ش
تلفن هــای هوشــمند اســتفاده کننــد یــا کنتــرل گوشــی های 
هوشــمند در جلســات نیــز یکــی دیگــر از برنامه هــای مدنظــر 

اســت.

ــارات  ــاد شــدید از اظه ــا انتق ــه ب ــوه قضائی ــس ق رئی
ــه  ــزوم ب ــر ل ــی ب ــان مبن ــاد آلم ــر اقتص ــر وزی اخی
رســمیت شــناختن اســرائیل و طــرح بعضــی ادعاهای 
ــای  ــه ج ــر ب ــت: اگ ــران گف ــه ای ــری علی ــوق بش حق
ــازه  ــا اج ــودم، قطع ــه ب ــور خارج ــر ام ــت و وزی دول

ــود. ــور ش ــخصی وارد کش ــن ش ــی دادم چنی نم
آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی در جلســه مســئوالن 
اظهــارات  از  شــدید  انتقــاد  بــا  قضائــی  عالــی 
ــر  ــرد: وزی ــح ک ــان تصری ــاد آلم ــر اقتص ــر وزی اخی
ــی  ــت، غیرمنطق ــخنانی نادرس ــان در س ــاد آلم  اقتص
و غیرصحیــح گفتــه اســت اگــر ایــران می خواهــد راه 
تعامــالت تجــاری برایــش بــاز شــود، بایــد اســرائیل 
ــواب  ــان در خ ــرا ایش ــد. ظاه ــمیت بشناس ــه رس را ب
ــد کــه ایــران ســی  ــرد و نمی دان ــه ســر می ب گرانــی ب
ــر  ــت در براب ــرای مقاوم ــه ب ــت ک ــال اس ــد س و چن
چنیــن خواســته هایی فشــارهای زیــادی را در مســیر 

اعتقــاد خــود تحمــل کــرده اســت.
ــوق  ــای حق ــه ادعاه ــاره ب ــا اش ــی ب ــی الریجان آمل
ــا  ــه اروپ ــن اتحادی ــی و همچنی ــر آلمان ــری وزی بش
علیــه جمهــوری اســالمی  ایــران گفــت: ایــن شــخص 
ــاه  ــردم بی گن ــدن م ــته ش ــا کش ــا آی ــه اروپ و اتحادی
 یمــن بــه دســت عربســتان و پشــتیبانی آمریــکا 
ــد  ــد روزه و چن ــودکان چن ــن ک ــا ای ــد؟ آی را نمی بینن
ــد  ــل کشتارشــان را تأیی ماهــه کــه خــود ســازمان مل
کــرد، امــا بــا فشــار دالرهــای ســعودی مجبــور 
ندارنــد؟  بشــر  حقــوق  شــد،  عقب نشــینی  بــه 
آیــا پناهجویانــی کــه بــه اروپــا رفته انــد و علــت 
جنگ طلبانــه  اقدامــات  دقیقــا  نیــز  آوارگی شــان 
ــوده و امــروز نیــز تــالش می شــود  ــا و آمریــکا ب اروپ
کــه قوانیــن ســختگیرانه ای علیــه آنــان تصویــب شــود 

حقــوق بشــر ندارنــد؟ آیــا سیاه پوســتان آمریــکا کــه 
ــد  ــن کشــور هــدف تهدی  همــواره از ســوی پلیــس ای

و کشتار قرار می گیرند، حقوق بشر ندارند؟
رئیــس دســتگاه قضــا همچنیــن بــا اشــاره بــه تجهیز 
ــان در  ــط آلم ــیمیایی توس ــای ش ــه بمب ه ــدام ب ص
طــول جنــگ عــراق بــا ایــران اظهــار کــرد: اینکــه وزیــر 
ــه  ــیدگی ب ــش از رس ــال او پی ــان و امث ــاد آلم اقتص
مــوارد متعــدد نقــض حقــوق بشــر از ســوی خودشــان 
ــالف  ــال خ ــات کام ــاس اطالع ــر اس ــان ب و متحدانش
ــم  ــران را مته ــد ای ــوری مانن ــاختگی، کش ــع و س واق
ــوط  ــد، ســخنی نامرب ــه نقــض حقــوق بشــر می کنن  ب

و ناسنجیده است.
ــه اظهــارات ایــن قبیــل  ــا اشــاره ب آملــی الریجانــی ب
ــان  ــز خاطرنش ــران نی ــا در ای ــاره اعدام ه ــراد درب اف
اعــدام خوشــش  از  در کشــور،  کــرد: هیچ کــس 
نمی آیــد و از آن دفــاع نمی کنــد؛ امــا در مقابــل 
ــه  ــواد مخــدر چگون ــه م ــد ک ــد دی ــن مجــازات، بای ای
بــه جــان جوان هــای مــا افتــاده و اگــر ســهل انگاری 

در ایــن زمینــه صــورت گیــرد، تخریــب نیــروی جــوان 
ــان شــدت خواهــد گرفــت.  کشــور و خانواده هــای آن
ــی  ــر و قربان ــواده را درگی ــن خان ــاد چندی ــک معت ی
ــا اتخــاذ سیاســت های  می کنــد؛ بنابرایــن مــا بایــد ب
الزم مقابــل ایــن موضــوع بایســتیم و ایــن نکتــه را نیز 
بایــد در نظــر داشــت کــه قــوه قضائیــه در ایــن امــور 
مجــری قوانیــن مربــوط بــه مجــازات اعــدام )در بــاب 
ــد  ــود نمی توان ــر آن( اســت و خ ــا غی ــواد مخــدر ی م
تصرفــی در آن هــا داشــته باشــد. بعضــی از ایــن 
قوانیــن مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
اســت و برخــی هــم مجلــس. انتظــار تخلــف قانونــی 
از دســتگاه قضــا نیــز انتظــار نابحــق دیگــری اســت.
رئیــس قــوه قضائیــه افــزود: برخــورد بــا مقولــه مــواد 
مخــدر در بســیاری از کشــورهای دیگــر از جملــه 
کشــورهای شــرق آســیا بــه مراتــب ســخت تر از 

ــت. ــالمی  اس ــوری اس ــورد جمه برخ
ــوری  ــات جمه ــرد: مقام ــد ک ــی تأکی ــی الریجان آمل
ــر آلمــان اجــازه دخالــت در  ــال وزی ــه امث اســالمی  ب

امــور داخلــی خــود را نخواهنــد داد و بنــده بــه دولــت 
و وزیــر خارجــه پیشــنهاد می کنــم کــه اجــازه ندهنــد 
چنیــن افــرادی وارد کشــور شــوند؛ افــرادی کــه 
کشورهایشــان در طــول چندیــن ســال بــه بهانه هــای 
ــه  ــته ای ک ــالح های هس ــوع س ــه موض ــی از جمل واه
ــرام  ــد »آن را ح ــا فرمودن ــالب باره ــم انق ــر معظ رهب
ــد  ــرار دادن ــم ق ــورد تحری ــا را م ــم«، کشــور م می دانی
ــه  ــرای حضــور در بازارهــای مــا ب و در حــال حاضــر ب
ــه  ــن طلبکاران ــا لح ــد ب ــی کنن ــه عذرخواه ــای آنک ج

ســخن می گوینــد.
ــرد:  ــد ک ــال تأکی ــن ح ــه در عی ــوه قضائی ــس ق رئی
نــدارم در کار دولــت محتــرم و وزارت  بنــا  بنــده 
ــوه ای  ــر ق ــا ه ــم. طبیعت ــت کن ــه دخال ــور خارج ام
وظایــف مختــص بــه خــود دارد، امــا اگــر بــه جــای 
وارد  وزیــر  ایــن  نمــی دادم  اجــازه  بــودم  آن هــا 
ــرم  ــر محت ــت و وزی ــه هــر حــال دول کشــور شــود. ب
حفــظ  را  مــردم  عزتمنــدی  بایــد  خارجــه  امــور 
کننــد و راه را بــر ایــن قبیــل افــراد ببندنــد تــا 
ــک  ــود ادب دیپلماتی ــان خ ــد در بی ــه بای ــد ک بفهمن
پیــش  قــدم  بــا عذرخواهــی  و  رعایــت کننــد   را 

بگذارند.
ــخگویی  ــزوم پاس ــر ل ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی الریجان آمل
ــرای  ــور ب ــه ســخنان مزب قاطــع و جــدی مســئوالن ب
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــن رفتارهای ــرار چنی ــری از تک جلوگی
ذلــت و عــزت، دو راهــی اســت کــه انســان می توانــد 
ــه  ــال ب ــی س ــش از س ــا بی ــردم م ــد. م ــاب کن انتخ
دلیــل اســتقامت خــود، مشــکالت را تحمــل کرده انــد 
و نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اگــر اتکایمــان تنهــا بــه 
خــدا باشــد خداونــد راه هــای بســیاری را بــر انســان 

می گشــاید.

آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضائی:

اگر جای دولت بودم، اجازه نمی دادم وزیر اقتصاد آلمان وارد کشور شود

آگهی مزایده عمومی  )مرحله اول(
آباد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 466 مورخه 95/3/17 شورای  شهرداری نوش 
محترم اسالمی  شهر، نسبت به فروش یک دستگاه کمپرسی مدل 94 از طریق مزایده 
عمومی  اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، و دریافت فرم 
مربوطه از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز به دبیرخانه این شهرداری مراجعه نمایند.

ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

علی اصغر شقایقی - شهردار نوش آباد
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آمــار منتشرشــده از ســوی معاونــت مســکن و ســاختمان 
وزارت راه وشــهر ســازی نشــان می دهــد ســهم درصــدی 
مســکن از کل هزینــه خانوار شــهری در ایــران به 34 درصد 
ــه  ــی ده ــال های میان ــل س ــد فاص ــت. در ح ــیده اس رس
ــه شــکلی سرســام آور  ــاره قیمــت مســکن ب ــه یک ب 80 ب
افزایــش یافــت. ایــن شــوک قیمــت باعــث شــد دســت 
اقشــار متوســط و کم درآمــد از خریــد مســکن کوتــاه 
 شــود. هرچنــد ایــن ماجــرا باعــث خشــنودی انبوه ســازان 
 و گرداننــدگان بــازار مســکن شــد، امــا ادامــه رکــود 
ــت  ــازان را گرف ــان انبوه س ــکن گریب ــد مس ــش خری  و کاه
ــش  ــت. افزای ــق فرورف ــی عمی ــه خواب ــکن ب ــازار مس و ب
حبابــی قیمت هــا در آن زمــان بــه حــدی بــود کــه اکنــون 
ــم  ــه رق ــا ب ــوز قیمت ه ــش از 10 ســال، هن ــا گذشــت بی ب

واقعــی خــود نرســیده اســت.
     طرح های وزارت راه و شهرسازی

ــورای  ــکاری ش ــا هم ــازی ب ــد وزارت راه و شهرس ــر چن ه
طرح هایــی  گذشــته  ماه هــای  در  اعتبــار  و   پــول 
ــد  ــوان خری ــش ت ــه آن افزای ــه نتیج ــرده ک ــی ک را اجرای
مــردم در بــازار اســت و می توانــد بــا گزینه هــای وام هــای 
160،  80 و 60 میلیونــی بخشــی از دغدغــه متقاضیــان 
ــی در  ــش اصل ــد چال ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد، ام ــل کن را ح
ــده ــل نش ــدت ح ــی بلندم ــا راه حل ــوز ب ــوزه هن ــن ح  ای

 است.
     نرخ زمین

بــا وجــود آنکــه در طــول ســال های گذشــته نــرخ خدمــات 
ســاختمانی و بــه دنبــال آن هزینــه تمام شــده واحدهــای 
مســکونی جدیــد افزایــش یافــت، امــا همچنــان در 
ــرف  ــن ح ــرخ زمی ــران ن ــازار ای ــود در ب ــای موج قیمت ه
اول را می زنــد. معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت 

راه و شهرســازی در گــزارش اخیــر خــود اعــام کــرده 
ســهم زمیــن در معامــات شــهری ایــران بــه 55.2 
ــد از  ــی 45 درص ــاختمان حت ــهم س ــیده و س ــد رس درص
ــر نمی گیــرد. ترکیــب شــدن ایــن  ــرخ نهایــی را نیــز درب ن
ــهم  ــیدن س ــان از رس ــه نش ــری ک ــار دیگ ــا آم ــوع ب موض
ــای  ــه خانواره ــد از هزین ــه 34 درص ــکن ب ــدی مس درص
ایرانــی دارد، یــک نتیجــه قطعــی بــه وجــود مــی آورد و آن 

اینکــه فاصلــه قــدرت خریــد مــردم بــا آنچــه در بــازار عرضه 
 می شــود، همچنــان بــه دلیــل زیــاد بــودن قیمــت زمیــن

 است.
     کیفیت به جای زمین

رویــه  زمیــن کــه  قیمــت  بــرای  بــاال  ارزش گــذاری 
تمــام  بــا وجــود  بــوده،  ایــران  اقتصــاد  تاریخــی در 
ــرای  ــه در طــول ســال های گذشــته ب ــی ک برنامه ریزی های
بهبــود اوضــاع در حوزه هــای دیگــر انجــام گرفتــه، هنــوز بــا 
راهــکاری جــدی مواجــه نبــوده اســت. ایــن معضــل کــه 
شــاید حــل شــدن آن بتوانــد بخشــی از مســائل بــه وجــود 
ــه  ــی ب ــد، در حال ــل کن ــته را ح ــال های گذش ــده در س آم
قــوت خــود باقــی اســت کــه مســکن بــا چنــد زنــگ خطــر 
بــزرگ روبــه رو بــوده اســت. از یــک ســو بایــد فکــری بــه 
ــد  ــرای خری ــا ب ــداز خانواره ــن پس ان ــان میانگی ــال زم ح
مســکن صــورت گیــرد کــه از اســتانداردها فاصلــه ای 
طوالنــی گرفتــه از ســویی بایــد ســهم 34 درصــدی خریــد 
خانــه کاهــش یابــد و از ســوی دیگــر اولویــت کیفیــت باید 
بــه ســاخت وســاز هــای ایرانــی اضافــه شــود. ایــن ســه 
ــت  ــه قیم ــود ک ــل ش ــی ح ــا زمان ــاید تنه ــم ش ــع مه ضل
ــم کاهــش دهــد  ــازار مه ــن ب زمیــن حضــور خــود را در ای
ــاس  ــر اس ــود ب ــذاری می ش ــت قیمت گ ــه در نهای و آنچ
کیفیــت ســاختمان ها تعریــف شــود. موضوعــی کــه شــاید 
هنــوز راه حلــی بــرای آن در میــان سیاســتگذاران مســکنی 

ایــران پیــدا نشــده اســت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

زمین، عامل پنهان گرانی مسکن

چنــدی اســت کــه شــایعه هایی دربــاره تغییــر قیمــت 
می رســد.  بــه گــوش  تعرفه هــا  افزایــش  و  آب 
معــاون وزیــر نیــرو در امــور برنامه ریــزی و اقصــادی 
بــر ایــن بــاور اســت کــه هیــچ تغییــر قیمتــی صــورت 
ــل اجــرای تبصــره  ــه دلی ــن شــایعه ها ب ــه و ای نگرفت

3 اســت.
ــح کــرد: بیــش   علیرضــا دائمــی تصری
از یکســال اســت کــه هیــچ تغییــر 
حــق  و  آب  تعرفه هــای  در  قیمتــی 
انشــعاب صــورت نگرفتــه و پیش بینــی 
می شــود کــه تــا پایــان ســال نیــز هیــچ 

ــد.  ــی رخ نده ــر قیمت تغیی
ــب  ــورد تصوی ــون م ــره 3 قان ــه تبص ــاره ب ــا اش وی ب
مجلــس شــورای اســامی گفــت: ایــن تبصــره یــک 
ــود  ــال می ش ــه اعم ــت و این گون ــی اس ــره محل تبص
ــا  ــد ب ــر شهرســتانی می توانن ــه شــوراهای شــهر ه ک
 اســتفاده از آن بــرای شــهر خــود تعرفه هــای آب 

را درصدی افزایش دهند. 
معــاون برنامه ریــزی و اقتصــادی وزیــر نیــرو بــا بیــان 
ــی محــدود  ــش قیمــت در چارچوب ــن افزای ــه ای  اینک
ــار کــرد: پــس  و تعریف شــده صــورت می گیــرد، اظه
از تصویــب شــوراها بایــد وزارت نیــرو عــدد افزایــش 
قیمــت را تصویــب کنــد و بــر اســاس آن 

ــود.  ــن می ش ــه تدوی آیین نام
بــه گفتــه دائمــی، تغییــرات قیمتــی کــه 
ــت  ــی اس ــا محل ــود صرف ــده می ش  دی
و قانــون نیــز اجــازه انجــام ایــن کار را بــه 

شــوراهای شــهر داده اســت. 
ــی  ــه قیمت هــای فعل ــان اینک ــا بی وی ب
آب اصــا منطقــی نیســت، تاکیــد کــرد: واقعی شــدن 
قیمــت آب، موضوعــی اســت کــه بــا توجــه بــه بحران 
آب کشــور بایــد در دســت اجــرا قــرار گیــرد؛ چــرا کــه 
ــز  ــوان بحــران آب را نی ــق می ت ــن طری بی شــک از ای

مدیریــت کــرد. خبرآنایــن

جدیدترین تصمیم وزارت نیرو درباره قیمت آب
ــش  ــه افزای ــی از آن اســت ک ــی حاک ــای دریافت گزارش ه
بدهــی یکــی از بانک هــای بــزرگ بــه بانــک مرکــزی 
موجــب شــده تــا اخیــرا سیســتم ســاتنای آن قطــع شــود 

ــا مشــکل مواجــه شــوند.  و مشــتریان ب
از  یکــی  )ســاتنا(،  آنــی  ناخالــص  تســویه  ســامانه 

کــه  اســت  الکترونیکــی  ســامانه های 
بیــن  تراکنش هــای  تســویه  و  پــردازش 
بانکــی و دســتور پرداخــت را بــه طــور 
فــوری انجــام می دهــد؛ بــه عبارتــی در ایــن 
ــاب  ــی حس ــه در بانک ــتری ک ــامانه، مش س
داشــته باشــد، می توانــد نســبت بــه انتقــال 
ــاب  ــه حس ــان ب ــون توم ــش از 15 میلی بی

خــود یــا ســایر افــراد اقــدام کنــد. ایــن ســامانه از آذرمــاه 
ــا  ــن بانک ه ــادالت بی ــه منظــور تســویه مب ســال 1385 ب
و همچنیــن انتقــال فــوری وجــه بیــن حســاب مشــتریان 
ــادی در شــبکه  ــدازی شــده و از امنیــت و ســرعت زی راه ان
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــوردار اس ــتاب برخ ش

ــی  ــزار الکترونیک ــن اب ــاتنا، ای ــامانه س ــت س ــود اهمی وج
ــال  ــار اخت ــزرگ دچ ــای ب ــی از بانک ه ــرای یک ــی ب بانک
شــده و مشــتریان بــرای انتقــال مبالــغ زیــاد بــا مشــکل 
مواجهنــد. پیگیــری موضــوع از ایــن حکایــت داشــت 
ــک موجــب  ــن بان کــه ظاهــرا افزایــش اضافه برداشــت ای
ــک مرکــزی  ــه بان ــاد شــدن بدهــی اش ب زی
و قرمــز شــدن حســاب آن شــده اســت. 
ــد آن  ــا و رش ــای بانک ه ــی بدهی ه در حال
ــزی  ــک مرک ــی بان ــای انضباط ــا برخورده ب
در  نیــز  پیش تــر  کــه  می شــود  همــراه 
از  بعضــی  چک هــای  وصــول  مــواردی 
ــزد  ــاال ن ــه ب ــون ب ــا از ســقف 10 میلی بانک ه
ــد از تســویه  ــه بع ــود ک ــوع شــده ب ــر ممن ــای دیگ بانک ه
ــد.  ــته ش ــت برداش ــن ممنوعی ــا، ای ــی از بدهی ه بخش

افزایــش بدهــی بانک هــا بــه بانــک مرکــزی تبعاتــی 
ــورم  ــش ت ــت افزای ــی و در نهای ــه پول ــد پای ــون رش  همچ

را به همراه دارد. ایسنا

تنبیه انضباطی یک بانک بزرگ

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان دســتگاه های صوتــی، تصویــری و تلفــن 
همــراه، جمــع آوری تلفن هــای همــراه بــدون بــرگ ســبز را از تاریــخ 15 
ــی ــه دســتگاه های مخابرات ــه توســط رئیــس اتحادی ــاه ســال جــاری ک  مهرم

ارتباطــی و لــوازم جانبــی اعــام شــده، رد کــرد. ابراهیــم درســتی، نائب رئیــس 
 اتــاق اصنــاف، بــا اشــاره بــه اینکــه رئیــس اتحادیــه دســتگاه های مخابراتــی
ــال  ــاه س ــخ 15 مهرم ــود »از تاری ــرده ب ــام ک ــی اع ــوازم جانب ــی و ل ارتباط
جــاری، تلفن هــای همــراه بــدون بــرگ ســبز از واحدهــای صنفــی جمــع آوری 
ــت  ــش صحب ــه وظایف ــد در حیط ــی بای ــر کس ــرد: ه ــح ک ــوند«، تصری می ش
کنــد و افــراد نبایــد در قبــال مســائلی کــه بــه آن هــا مربــوط نیســت، اظهارنظــر 
ــرگ  ــدون ب ــراه ب ــای هم ــع آوری تلفن ه ــن جم ــه داد: بنابرای ــد. وی ادام کنن
ــت  ــذب اس ــور ک ــطح کش ــران و س ــاری در ته ــال ج ــاه س ــبز از 15 مهرم  س
و نگرانــی در ایــن زمینــه بــرای واحدهــای صنفــی وجــود نــدارد. درســتی کــه 
مســئول مرتبــط بــا فــروش ادوات و تجهیــزات فرهنگــی اســت، دربــاره تأمیــن 
ابــزار و لــوازم مــورد نیــاز بــرای ایــام محــرم بیــان کــرد: فروشــندگان همــواره در 
ــن  ــردم داشــته اند و کمتری ــا و م ــا هیئت ه ــت همــکاری را ب ــه نهای ــن زمین ای
ســود را اعمــال کردنــد. حتــی برخــی از ســود خــود نیــز گذشــته اند؛ چــرا کــه 
ــس  ــود. رئی ــوط می ش ــین)ع( مرب ــام حس ــرم و ام ــه مح ــا ب ــداف آن ه اه
اتحادیــه فروشــندگان دســتگاه های صوتــی، تصویــری و تلفــن همــراه گفــت: 
در حــال حاضــر توصیه هــای الزم بــه فروشــندگان شــده و امکانــات الزم بــرای 
هیئت هــا و مــردم در ایــام محــرم فراهــم اســت و جــای نگرانــی وجــود نــدارد.

شــهریورماه تولیــد انــواع خــودرو بــا رشــد 53.6 درصــدی از 60 هــزار و 8۷۹ 
ــه ۹3 هــزار و 515 دســتگاه افزایــش  دســتگاه در شــهریور ســال گذشــته ب

یافــت. 
داشــته  رشــد  درصــد   56.۹ ســواری  انــواع  تولیــد  مــدت،  ایــن   در 

و از 54 هزار و ۷1۹ دستگاه به 85 هزار و 880 دستگاه رسید. 
ــش 20.۹  ــا افزای ــته و ب ــد داش ــواری رش ــد س ــز مانن ــت نی ــواع وان ــد ان تولی
ــتگاه  ــه 6282 دس ــته ب ــال گذش ــهریور س ــتگاه در ش ــدی از 51۹۷ دس درص

ــت.  ــش یاف افزای
ــا رشــد 62  ــوده و ب ــودی ب ــز صع ــاس نی ــوس و میدل ب ــواع مینی ب ــد ان تولی
درصــدی از 50 دســتگاه در شــهریور ســال گذشــته بــه 81 دســتگاه افزایــش 

یافــت.
ــدی از 55  ــش 32.۷ درص ــا افزای ــته و ب ــد داش ــز رش ــوس نی ــد اتوب  تولی
دســتگاه در شــهریور 13۹4 به ۷3 دســتگاه رســید. شــهریورماه امســال تولید 
ــه و از  ــش یافت ــز 3۹.۷ درصــد افزای ــون و کشــنده نی ــت، کامی ــواع کامیون ان
858 دســتگاه در شــهریور ســال گذشــته بــه 11۹۹ دســتگاه افزایــش یافــت. 
شــش ماهــه نخســت امســال نیــز تولیــد انــواع خــودرو در ایــران بــا رشــد 
15.6 درصــدی از 501 هــزار و 546 دســتگاه در شــش ماهــه نخســت ســال 
گذشــته بــه 5۷۹ هــزار و ۷۷6 دســتگاه رســید. در ایــن مــدت تولیــد انــواع 
ســواری بــا رشــد 16.1 درصــدی همــراه بــوده و از 460 هــزار و 406 دســتگاه در 
شــش ماهــه نخســت ســال گذشــته بــه 534 هــزار و 402 دســتگاه رســید.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از اجــرای طــرح اشــتغال فراگیــر 
ــاع  ــت: وزارت کار در خصــوص حضــور اتب ــر داد و گف ــرزدا در کشــور خب فق
ــا  ــد ت ــاش می کن ــه و ت ــه سیاســت محدودســازی را در پیــش گرفت بیگان
فرصت هــای شــغلی در اختیــار ایرانیــان قــرار بگیــرد. علــی ربیعــی اظهــار 
کــرد: آن دســته از مهاجــران خارجــی کــه در ایــران بــه طــور رســمی فعالیــت 
می کننــد تعدادشــان بســیار کــم اســت و شــاید 2 میلیــون فرصــت شــغلی 
باشــد کــه توســط اتبــاع بیگانــه اشــغال شــده اســت. بــا ایــن حــال وزارت 

ــی می دهــد. ــه نیروهــای داخل ــت را ب کار در بحــث اشــتغال اولوی
 وی افــزود: متاســفانه فرهنــگ کار در کشــور ضعیــف اســت و امــروز عده ای 
ــی از مشــاغل مشــغول کار  ــدرک لیســانس حاضــر نیســتند در خیل ــا م ب
شــوند؛ لــذا شــاید رانــدن آن هــا عملــی نباشــد. بــا این حــال محدودســازی 
آن هــا جــزو برنامه هــای مــا بــوده تــا در شــهرهای خــاص متمرکــز شــوند؛ 
ــان  ــار ایرانی ــه فضــای اشــتغال در اختی ــن اســت ک ــا ای ــی سیاســت م ول
باشــد. وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بیــکاری را پدیــده ای ناشــی از علــل 
ــم؛  ــکاری را درک نکنی ــه بی ــور نیســت ک ــت: این ط ــف دانســت و گف مختل
مــن بارهــا اعــام کــردم کــه هــم وزیــر تولیدگــران و کارگــران هســتم، هــم 
ــزی  ــکاری برنامه ری ــرای بی ــکاران و در حــال حاضــر در وزارت کار ب ــر بی وزی
کرده ایــم و بــا سیاســت جلوگیــری از ریــزش نیــروی کار و ایجــاد اشــتغال 
گســترده پیــش می رویــم؛ بــه نحــوی کــه در همیــن راســتا، طــرح اشــتغال 

فراگیــر فقــرزدا را در طــرح تکاپــو دنبــال می کنیــم.

موبایل های بدون برگ سبز جمع آوری نمی شوند

رکود شدید اقتصادی در بازار پسته
فصــل برداشــت پســته در بزرگ تریــن مجموعــه باغ هــای پســته کشــور در حالــی آغــاز شــده کــه نــرخ خریــد و فــروش پســته بــا افــت 

و بالتکلیفــی شــدید مواجــه شــده و بــازار پســته ایــن روزهــا در رکــود کامــل بــه ســر می بــرد.

در قاب تصویر

لیسانسه ها به هر شغلی تن نمی دهندرشد ۵۰ درصدی تولید خودرو در ایران

حتما بخوانید!
3تنبیه انضباطی یک بانک بزرگ سه شنبه  13  مهرماه  1395

ـــمـــاره 267 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع قارچ در بازار )تومان(

قارچ دکمه ای فله

 قارچ دکمه ای فله 
5,300پشت باز                       

9,000قارچی صدفی فله  

 قارچ صدفی بسته بندی 
2003,300 گرمی 

 قارچ صدفی بسته بندی 
 3505,000 گرمی

 قارچ صدفی بسته بندی 
5006,500 گرمی 

قارچ بسته بندی 200 
3,000گرمی اسالیس شده 

6,600

ابهامات گرانفروشی گوشت
در حالــی کــه رئیــس اتحادیــه 
گوشــت  توزیــع  و  تهیــه 
گوســفندی معتقــد اســت کــه 
بــازار  در  زنــده  دام  کمبــود 
وجــود دارد و عــده ای بــرای 
گرانفروشــی گوشــت قرمز را در 
دپــو  محــرم  مــاه  آســتانه 
کرده انــد تــا از ایــن شــرایط سوء اســتفاده کننــد، وزارت 
ــن و  ــرای تأمی ــوی گوشــت ب ــرد: دپ ــح ک کشــاورزی تصری
ــه دنبــال  ــدارد؛ امــا اگــر عــده ای ب ــازار مشــکلی ن تنظیــم ب
ــی  ــتگاه های نظارت ــتند دس ــی هس ــودجویی و گرانفروش س

باید با آن ها برخورد کنند. 
ــت  ــان قیم ــه همچن ــده ک ــاز ش ــی آغ ــرم در حال ــاه مح م
ــدارد  ــرار ن ــی ق ــت متعادل ــازار در وضعی ــز در ب  گوشــت قرم
و کیلویــی حــدود 38 هــزار تومــان فروختــه می شــود و بــه 
گفتــه رئیــس اتحادیــه تهیــه و توزیــع گوشــت گوســفندی 
ــودجویان  ــط س ــفندی توس ــت گاوی و گوس ــوی گوش »دپ
صــورت گرفتــه و ایــن افــراد بــا فــروش محصــوالت 
دپوشــده در دهــه اول محــرم و نیــز اربعیــن حســینی 
هماننــد عیــد ســعید قربــان از وضعیــت بــازار منتفــع 

می شــوند.« 
ــازار گوشــت  ــن وضعیــت ب ــاره آخری علی اصغــر ملکــی درب
قرمــز در آســتانه مــاه محــرم گفتــه کــه در زمینــه گوشــت 
قرمــز گوســفندی، اتفاقــی کــه در چنــد ماهــه اخیــر رخ داده 
ــه کمبــود دام  ــا توجــه ب رشــد جهــش قیمت هاســت کــه ب
همچنــان ایــن رونــد ادامــه داشــته و طــی هفتــه گذشــته 
نیــز دوبــاره بــا افزایــش قیمــت 1000 تومانــی بــه ازای هــر 
کیلوگــرم از ایــن گوشــت روبــه رو بودیــم تــا بــه قیمــت 38 

ــده برســد.  ــه دســت مصرف کنن هــزار تومــان ب
در مقابــل رئیــس مرکــز اصــاح نــژاد دام و بهبــود تولیــدات 
دامــی وزارت جهــاد کشــاورزی می گویــد: اگــر برخــی 
معتقدنــد کــه گرانفروشــی در بــازار گوشــت قرمــز ناشــی از 
کمبــود دام زنــده یــا صــادرات بیــش از حــد آن اســت، بایــد 
 گفــت کــه ســخت در اشــتباه هســتند؛ چــرا کــه بــا حســاب 
داد؛  را  ابهــام  ایــن  پاســخ  می تــوان  ســاده  و کتابــی 
 بــه گونــه ای کــه به راحتــی می تــوان دام هــای ورودی 
ــد  ــه ش ــرد و متوج ــی ک ــتارگاه ها را ارزیاب ــی کش و خروج
ــده  ــتار دام زن ــه و کش ــداد عرض ــی در تع ــچ تفاوت ــه هی ک
طــی ماه هــای گذشــته و ســال گذشــته وجــود نــدارد؛ 
بنابرایــن کمبــودی در عرضــه دام زنــده نیســت و مســئوالن 
ــری  ــای دیگ ــکل را در ج ــد مش ــی بای ــتگاه های نظارت دس

جســت وجو کننــد.

 ارائه گزارش میزان 
خسارات خشکسالی به دولت

ــه گــزارش  ــه ارائ رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور ب
بــه دولــت اشــاره کــرد   میــزان خســارات خشکســالی 
و گفــت: تســهیات بیشــتری بــرای دریافــت وام بانکــی بــرای 

کشــاورزان در دســتور کار قــرار دارد.
 اســماعیل نجــار بــا بیــان اینکــه بیــش از 80 درصــد از گــرد 
و غبــار موجــود در کشــور منشــأ خارجــی دارد، اظهــار داشــت: 
ایــن گــرد و غبارهــا از کشــورهای عــراق، ســوریه و عربســتان 

ــود.  ــور می ش وارد کش
وی بــا بیــان اینکــه کشــورهای همســایه ایــران مهــار ریزگردها 
را در اولویــت کاری خــود قــرار نداده انــد، افــزود: بایــد توجــه 
ــار ریزگردهــا در  ــز مه ــران نی داشــته باشــیم کــه در کشــور ای
کوتاه مــدت امکان پذیــر نیســت و بــرای ایــن اقــدام نیازمنــد 
برنامه هــای بلندمــدت هســتیم. رئیــس ســازمان مدیریــت 
بحــران کشــور بــا بیــان اینکــه خشکســالی و بــه ویــژه بســته 
شــدن دجلــه و فــرات و همچنیــن تســخیر بســیاری از 
ــار  ــرای مه ــراق توســط داعــش کار را ب ــای کشــور ع بخش ه
ــه  ــد توج ــه بای ــزود: البت ــت، اف ــرده اس ــخت ک ــا س ریزگرده
تاش هــای  بین المللــی  در ســطح  باشــیم کــه  داشــته 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــا در دس ــار ریزگرده ــرای مه ــادی ب زی
اســت کــه امیداوریــم نتیجه بخــش باشــد. وی همچنیــن بــه 
ارائــه گــزارش میــزان خســارات خشکســالی بــه دولــت اشــاره 
کــرد و گفــت: همچنیــن تســهیات بیشــتری را بــرای دریافت 

ــم. ــرار داده ای ــرای کشــاورزان در دســتور کار ق وام بانکــی ب

عرضه کارتی بنزین فعال ادامه دارد
 مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی

ــوخت  ــاره کارت س ــس درب ــم مجل ــوز تصمی ــرد: هن ــام ک اع
ــه آن  ــتیم ک ــس هس ــات مجل ــر مصوب ــده و منتظ ــاغ نش  اب

را هیئت دولت اباغ کند. 
ــدود  ــه ح ــون روزان ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــی ب ــور ریاح منص
 24 میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو 4 در هشــت کان شــهر 
بیــان کــرد:  می شــود،  توزیــع  آن  اطــراف  شــهرهای  و 
پیش بینــی می شــود بــا ورود پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 
ــود  ــد ب ــورو 4 خواه ــن ی ــد آن بنزی ــه تولی ــه هم ــارس ک ف
میــزان توزیــع بنزیــن یــورو 4 در کشــور بــه حداکثــر برســد. 
ــای  ــادرات فرآورده ه ــت ص ــن وضعی ــاره آخری ــی درب ریاح
نفتــی کشــور هــم تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه مــازاد عرضــه 
کــه در یکصــد ســال اخیــر بی ســابقه بــوده، هم اکنــون روزانــه 
ــوره  ــت ک ــر( نف ــون لیت ــادل 64 میلی ــکه )مع ــزار بش  400 ه

و گازوئیل صادر می شود. 
ــرداری  ــا بهره ب ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــئول ب ــام مس ــن مق ای
ماهشــهر  نفتــی  پایانه هــای  در  جدیــد  تاسیســات   از 
ــی کشــور  ــای نفت ــت صــادرات فرآورده ه ــاس ظرفی و بندرعب
بــه 500 هــزار بشــکه در روز افزایــش می یابــد، اظهــار داشــت: 
همزمــان بــا افزایــش صــادرات، اقدامــات پیشــگیرانه ماننــد 
اصــاح نظــام ســهمیه بندی در بنزیــن و گازوئیــل انجــام 
ــه  ــن زمین ــوخت در ای ــون کارت س ــدود 6 میلی ــه ح ــده ک ش
ــل  ــه گازوئی ــه در زمین ــادآوری اینک ــا ی ــم. وی ب ــال کردی ابط
ــافر  ــار و مس ــل ب ــش حم ــل در دو بخ ــهمیه گازوئی ــم س  ه
را مشــخص کردیــم و تخصیــص عرضــه ســوخت بــر اســاس 
پیمایــش حمــل بــار و مســافر مشــخص شــد، بیــان کــرد: بــر 
اســاس آمــار از ســال ۹3 تــا پایــان شــهریور امســال، مصــرف 
گازوئیــل در بخــش حمــل و نقــل حــدود 51 میلیــون لیتــر 
ــا اجــرای طــرح  ــل ب ــی االن مصــرف گازوئی ــوده اســت؛ ول ب
پیمایــش بــه 41 میلیــون و 100 هــزار لیتــر رســیده کــه حــدود 

۹ میلیــون لیتــر صرفه جویــی انجــام شــده اســت.

نماینده اصفهان مطرح کرد:
 تولید خودروهای زیر ۳۰ میلیون 

نیازمند مدیریت هزینه
صنایـــع  کمیســـیون  عضـــو 
و معــادن مجلــس بــا بیــان 
رده  از  پرایــد  فنــاوری  اینکــه 
ــران ســایپا  خــارج شــده و مدی
نیــز بــه ایــن امــر اذعــان دارنــد 
مدیریــت  بــا  تنهــا  گفــت: 
هزینه هــا می تــوان خــودروی 
ــا  زیــر 30 میلیــون تومــان تولیــد کــرد. حمیدرضــا فوالدگــر ب
ــی  ــی و برخ ــازان داخل ــن خودروس ــرات بی ــه مذاک ــاره ب اش
خودروســازان خارجــی در آینــده نه چنــدان دور در رده قیمتــی 
زیــر 30 میلیــون تومــان اظهــار داشــت: در قراردادهــای 
مشــارکتی بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه عــاوه بــر تولیــد 
خودروهــای ارزان قیمــت، تکنولــوژی بــه کشــور منتقــل شــود 
و بومی ســازی خودروهــا بــا شــرط حداکثــر اســتفاده از 
بایــد  همچنیــن  شــود؛  رعایــت  داخلــی  ظرفیت هــای 
ــب از  ــت مناس ــر قیم ــاوه ب ــه ع ــود ک ــد ش ــی تولی خودروی
 کیفیــت مطلوبــی برخــوردار باشــد. عضــو کمیســیون صنایــع 
و معــادن مجلــس بــا بیــان اینکــه دلیــل زیــاد بــودن هزینــه 
ــح  ــت، تصری ــازاد اس ــای م ــم و هزینه ه ــره وری ک ــد، به تولی
کــرد: مدیــران شــرکت های خودروســازی بایــد بــا تجدیدنظــر 
ــت  ــره وری، قیم ــش به ــود و افزای ــای خ ــوه هزینه ه در نح
ــت هزینه هــا  ــا مدیری ــا ب ــد و تنه محصــوالت را کاهــش دهن

می توان خودروی زیر 30 میلیون تومان تولید کرد.

 1۳۵ پروژه اصفهان 

قابل واگذاری است
شــورای برنامه ریــزی اســتان بــه ریاســت اســتاندار اصفهــان 
تشــکیل شــد و پــس از تصویــب 65 طــرح کارگــروه تخصصی 
امــور زیربنایــی و شهرســازی، عملکــرد دســتگاه های اجرایــی 
دارایی هــای  تملــک  طرح هــای  واگــذاری  در  اســتان 
ســرمایه ای بررســی شــد. رســول زرگرپــور در جلســه شــورای 
برنامه ریــزی اســتان، بــا بررســی عملکــرد دســتگاه های 
اجرایــی اســتان در واگــذاری طرح هــای تملــک دارایی هــای 
ســرمایه ای اظهــار داشــت: 135 پــروژه از نظــر ســازمان 
ــا  ــت. وی ب ــذاری اس ــل واگ ــتگاه ها قاب ــزی و دس برنامه ری
ــا  ــد ب ــی بای ــتگاه های اجرای ــک دس ــه تک ت ــر اینک ــد ب تاکی
حضــور نماینــدگان مجلس شــورای اســامی تشــکیل جلســه 
 دهنــد و تکلیــف نهایــی را طــی 10 روز آینــده مشــخص کننــد

ــای  ــش ورزش و پروژه ه ــوع، بخ ــن موض ــار ای ــت: در کن گف
ــش  ــوت پی ــورت پایل ــه ص ــد ب ــذاری بای ــل واگ ــی قاب ورزش
رونــد و در صــورت موفقیــت بــه دســتگاه های اجرایــی 

ــد. ــری یابن ــری تس دیگ

 بانک ها نقش مهمی 

در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بانک هــا نقــش مهمــی 
ــم  ــد. قاس ــتان دارن ــن اس ــی در ای ــاد مقاومت ــق اقتص در تحق
ــد  ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــتکی در س ــلیمانی دش س
ــری  ــدی پیگی ــورت ج ــه ص ــکات ب ــد مش ــت: بای ــار داش اظه
ــد از  ــت: بای ــیم. وی گف ــه برس ــداف مربوط ــه اه ــا ب ــوند ت ش
واردات جلوگیــری شــود؛ چــرا کــه واردات بی رویــه ســبب رکــود 
کارخانه هــا شــده اســت. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
ــد در  ــا بای ــهیات، بانک ه ــت تس ــه پرداخ ــرد: در زمین ــان ک بی
سیســتم خــود تغییــر و تحولــی بــه وجــود آورنــد؛ در غیــر ایــن 
صــورت برخــورد خواهیــم کــرد. بانک هــا بایــد ظــرف مــدت 14 
روز نســبت بــه درخواســت های موجــود تعییــن تکلیــف کننــد؛ 
چــرا کــه بایــد بــه وظایــف قانونــی متعهــد باشــیم. وی گفــت: 
ــزار  ــد ۷ ه ــود؛ بای ــدازی ش ــاره راه ان ــد دوب ــد بای ــروژه راک 50 پ
ــام  ــدی انج ــی و گل محم ــان داروی ــت گیاه ــار کش و 100 هکت
شــود و بیــش از 5 هــزار هکتــار آبیــاری نویــن در ایــن اســتان 
اجــرا شــود. وی گفــت: نبایــد عملکــرد بــه گونــه ای باشــد کــه 
ضعــف از مــا نشــان داده شــود و همچنیــن اگــر کســی اقتصــاد 

ــد. ــر باش ــک مدی ــد ی ــرد نمی توان ــی را نپذی مقاومت

سرمایه گذاری ۹۰ میلیاردی بخش خصوصی 

در راه آهن
اینکــه  بیــان  بــا  راه آهــن  شــرکت  نــاوگان  معــاون 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در طــول ماه هــای گذشــته 
ــی داشــته اند، از  ــه عرصــه ریل ــرای ورود ب ــز بســیاری ب تمرک
ــن  ــا ســرمایه گذاری ای ــاوگان ب ــه ن ــد ب ورود 400 واگــن جدی
ــاره  ــدی درب ــک احم ــر داد. باب ــک خب ــده نزدی بخــش در آین
جزئیــات ایــن اتفــاق اظهــار کــرد: خوشــبختانه بــا مذاکراتــی 
کــه انجــام شــد، یــک شــرکت ســرمایه گذار کــه تاکنــون در 
ــم  ــیار مه ــی بس ــرد، طرح ــت می ک ــاده ای فعالی ــه ج عرص
ــا نهایــی شــدن  بــرای ورود بــه عرصــه ریلــی ارائــه داد کــه ب
ــد  ــه خواه ــاوگان اضاف ــه ن ــد ب ــن جدی ــدود 400 واگ آن ح
شــد. بــه گفتــه وی حجــم آورده ســرمایه گذار در ایــن طــرح 
ــز در  ــن نی ــود و راه آه ــد ب ــان خواه ــارد توم ــدود ۹0 میلی ح
قالــب چارچوب هــای قانونــی کــه در اختیــار دارد از ایــن 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــرمایه گذاری حمای س

کاهش قیمت ذرت در بازار
رئیــس انجمــن صنایــع خــوراک دام، طیــور و آبزیــان ایــران 
از کاهــش 6 درصــدی قیمــت ذرت در بــازار خبــر داد و گفــت: 
قیمــت جــو و گنــدم داخلــی طــی ایــن مــدت گــران شــده 
اســت. مجیــد موافــق قدیــری دربــاره تغییــرات قیمــت ذرت 
ــه  ــا توج ــت: ب ــار داش ــازار اظه ــته در ب ــاه گذش ــک م ــی ی ط
ــان  ــر و آب ــی در ماه هــای مه ــه برداشــت ذرت داخل ــه اینک ب
بــه اوج خــود می رســد و همچنیــن بــه دلیــل افزایــش 
ــرخ ایــن محصــول  ــه کشــور، ن ــاده ب ــن نه حجــم واردات ای
ــه اســت. وی  ــل کاهــش یافت ــاه قب ــه م 6 درصــد نســبت ب
افــزود: البتــه قیمــت گنــدم و جــو دامــی از هفتــه قبــل بــه 
دالیــل متعــدد از جملــه اتمــام فصــل برداشــت داخــل، بــه 
طــور میانگیــن حــدود 15 تومــان افزایــش یافتــه کــه همیــن 
امــر تولیدکننــدگان شــیر و گوشــت را بیشــتر بــه خریــد ذرت 

ــد. ــب می کن ترغی
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از کمبــود فضاهــای آموزشــی مــدارس اســتثنایی در 
ــاص در  ــوزان خ ــایی دانش آم ــدم شناس ــا ع ــان ت اصفه
ــع  ــت در جوام ــابقه معلولی ــک س ــدون ش ــتاها، ب روس
بشــری بــه انــدازه تاریــخ انســان اســت و در طــول تاریــخ 
ــوع  ــن موض ــه ای ــبت ب ــا نس ــای م ــر و باوره ــرز تفک ط
دچــار تغییــرات زیــادی شــده اســت. اگــر چــه یکــی از 
ــرفته ــورهای پیش ــی کش ــای آموزش ــای نظام ه  ویژگی ه
میــزان توجهــی اســت کــه بــه امــر آمــوزش و پــرورش 
دانش آمــوزان دارای نیازهــای ویــژه )اســتثنایی( معطوف 
دانش آمــوزان  شــرایط  بررســی  بــا  امــا  می دارنــد، 
مختلــف  شــهرهای  و  و کنــار  گوشــه  در  اســتثنایی 
ــوز  ــن نتیجــه رســید کــه هن ــه ای ــوان ب کشــورمان، می ت
ــان  ــد یاری رس ــه می توان ــادی ک ــی از ابع ــای پنهان الیه ه
کمــک بــه ایــن دانش آمــوزان باشــد، از دیــد مســئوالن 
مغفــول مانــده اســت و جامعــه شــاید تنهــا نظــرش بــه 
دانش آمــوزان عــادی معطــوف بــوده اســت تــا نیازهــای 

ــتثنایی؟ ــوزان اس ــاص دانش آم خ
 معادلــه نامتــوازن فضــای آموزشــی و دانش آمــوزان 

یی استثنا
ــدارس  ــوان م ــه عن ــا ب ــه از آن ه ــتثنایی ک ــدارس اس م

خــاص در جامعــه نامبــرده می شــود، این روزهــا در 
اصفهــان سازشــان در مقایســه بــا توجه به دیگــر مدارس 
ــا  ــوز ب ــاالنه ۲۵۰ دانش آم ــه س ــد؛ اگرچ ــوک می زن ناک
نیازهــای خــاص وارد مــدارس اســتثنایی اســتان اصفهان 
 می شــوند، امــا در ایــن اســتان، فقــط ۱۳۶ مدرســه 
ــای  ــد فض ــاص و ۱۸۶ ک ــژه و خ ــی وی ــای آموزش و فض
آموزشــی وجــود دارد کــه بــا یــک حســاب سرانگشــتی 
می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه ایــن تعــداد 
ــرای ۱۱ هــزار و ۳۰۰ نفــر دانش آمــوز  فضــای آموزشــی ب
ــی نیســت  ــا کاف ــان نه تنه ــای خــاص در اصفه ــا نیازه ب
ــه  ــی رود ک ــمار م ــه ش ــی ب ــل اساس ــک معض ــه ی بلک
ویــژه تدبیــر  ایــن مشــکل  بــرای  بایــد   مســئوالن 

 کنند. 
آنچــه درایــن میــان وضعیــت دانــش آمــوزان اســتثنایی 
را بغرنــج ترنشــان مــی دهــد ایــن اســت کــه براســاس 
دانــش  فعلــی شناســایی شــده  آمارهــا جمعیــت 
 آمــوزان بــا نیازهــای ویــژه ، حداقــل بــا دو ســوم واقعــی 
دانــش آمــوزان اســتان اصفهــان یکســان نیســت بــه این 
ــوزان  ــوم دانش آم ــک س ــفانه هنوزی ــه متاس ــی  ک معن
محــروم درمــدارس  آمــوزش  ازکســب   اســتثنایی 

 مانــده انــد .ضایعــه نبــود امکانــات بــرای دانــش 
آمــوزان اســتثنایی نــه تنهــا بــه ایــن مراحــل ختــم نمــی 

ــه  ــه گفت ــی رســیده اســت کــه ب ــه جای شــود بلکــه کارب
مدیرآمــوزش و پرورش اســتثنایی اســتان اصفهان از۱۳۶ 
مرکــز آموزشــی موجــود بــرای دانــش آمــوزان اســتثنایی 
ــتانداردهای  ــدارس دارای اس ــن م ــد از ای ــا ۳۰ درص تنه
دیگرمــدارس  درصــد   ۷۰ و  اســت  شــده  تعریــف 
اساســی تعمیــر  و  نوســازی  بازســازی،   نیازمنــد 

 است.

پدیــده چنــد مقطــع تحصیلــی درمــدارس      
اصفهــان! اســتثنایی 

شــاید بتــوان درصــد باالیــی از دانــش آمــوزان بــا 
نیازهــای خــاص را در روســتاها جســتجو کــرد کــه البتــه 
ــوده و  ــژه غیرممکــن ب ــه مــدارس وی ــان ب دسترســی آن
معلمــان آنــان نیــز انگیــزه ای بــرای پذیــرش ایــن دانش 
آمــوزان ندارنــد چــرا کــه نــه حقــوق ویــژه و نــه مزایــا بــه 

ــدازه مشــقت کارشــان دریافــت نمــی کننــد. ان
 بــه هرصــورت حــال ناخــوش مدارس اســتثنایی اســتان 
اصفهــان بــه قــدری وخیــم اســت کــه بــا وجــود کمبــود 
فضــا هــای آموزشــی وتعــدد دانــش آمــوزان دربرخــی 
ازمــدارس خــاص اســتان اصفهــان پدیــده چنــد مقطــع 
تحصیلــی در یــک مــکان آموزشــی نیــز معضــل و 
درد دیگــری بــرای دانــش آمــوزان  اســتثنایی بــه 

ــمارمیرود. ش
ــی  ــی کاف ــدم دسترس ــده، ع ــه ارغن ــه  فاطم ــه گفت  ب
هزینه هــای  بــودن  بــاال  و  اســتثنایی  مــدارس  بــه 
ــش  ــای پی ــن چالش ه ــم از مهم تری ــاب ه ــاب ذه ای
اصفهــان  اســتان  اســتثنایی  دانش آمــوزان  روی 
اســت کــه مــی طلبــد یــاری مســئوالن و خیــران 
ــتر ــه بیش ــوزان هرچ ــش آم ــن دان ــه ای ــک ب ــرای کم  ب

شود.

کیمیای وطن برررسی کرد:

زخم های مدارس استثنایی استان اصفهان به التیام نیازدارد )قسمت اول(

 ثبت نام زائران کاشانی 

برای پیاده روی اربعین

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

رئیــس اداره حــج و زیــارت کاشــان گفــت: مشــتاقان 
پیــاده روی اربعیــن حســینی تنهــا از طریــق ســامانه ســماح 

ثبت نــام کننــد. 
وحیــد اســکندری ســامانه ســماح را تنهــا ســامانه رســمی 
ــاده روی در  ــتاقان پی ــرای مش ــد ب ــذ روادی ــام و اخ ثبت ن
اربعیــن معرفــی کــرد و اظهــار داشــت: از آنجــا کــه در اربعین 
ــر اســاس تقســیم بندی اســتانی از ســوی  ســال جــاری ب
ــتان از  ــن شهرس ــی ای ــرز خروج ــور م ــرم کش وزارت محت
ــذا از  ــه اســت، ل ــر یافت ــه تغیی ــه شــلمچه و چزاب ــران ب مه
کلیــه مشــتاقان درخواســت می شــود بــا احتــرام بــه 
ــدام  ــامانه اق ــن س ــق ای ــا از طری ــیم بندی تنه ــن تقس  ای

کنند. 
ــم از  ــد اع ــت روادی ــت دریاف ــاز جه ــورد نی ــدارک م وی م
ــه، اصــل مانیفســت  ــی را اصــل گذرنام ــا گروه ــرادی ی  انف
ــفید  ــه س ــت زمین ــی 4*۳ پش ــس رنگ ــه عک و دو قطع
ــامانه  ــام در س ــت ثبت ن ــن مهل ــزود: آخری ــرد و اف ــان ک بی
 ســماح تــا روز دوشــنبه ۲4 آبــان مــاه ســال جــاری 

است. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته تعــداد مشــتاقان 
پیــاده روی اربعیــن حســینی)ع( ایــن شهرســتان ۱۰ هــزار 
ــم  ــاری ه ــال ج ــت: در س ــام داش ــت، اع ــوده اس ــر ب نف
بــه شــرایط موجــود  بــا توجــه  پیش بینــی می شــود 
ــش  ــته افزای ــال گذش ــش از س ــت بی ــن ظرفی ــه، ای منطق

ــد. یاب

 اتمام معماری سنتی پروژه 
شش دروازه کرمان

معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری کرمــان از اتمــام معمــاری 
ســنتی در فــاز پنــج پــروژه شــش دروازه در هفتــه آینــده خبــر 

داد. 
ــا  ــان، محمدرض ــهرداری کرم ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــک، دو  ــاز ی ــات کامــل ف ــه اتمــام عملی ــا اشــاره ب ــی ب  فرقان
ــاز  ــازی در ف ــات کف س ــت: عملی ــور گف ــروژه مذک ــه پ و س
چهــارم نیــز در حــال اجراســت. وی همچنیــن ادامــه داد: فــاز 
شــش پــروژه شــش دروازه در حــال اجــرای اســکلت اســت. 
ــان  ــام کرم ــه ب ــاده دسترســی ب ــه ج ــان اینک ــا بی ــی ب فرقان
نیــز بــه طــول ۹۲۰ متــر آزاد شــده، تاکیــد کــرد: کار کناره زنــی 
توســط چکــش صــورت گرفتــه و چاله هــای انفجــاری بــرای 

مراحــل بعــدی انفجــار، آمــاده شــده اســت. 
معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری کرمــان در پایــان از انفجــار 

مســیر دسترســی تــا ۱۱۵۰ متــر در هفتــه آینــده خبــر داد.

اخبار کوتاه

 معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:
در ایام محرم، اصفهان رخت عزا می پوشد

S.Sharifi@eskimia.ir
سیماشریفیکیمیای وطن

معـــاون  قاســـم زاده،  دکتـــر 
شــهرداری  فرهنگی اجتماعــی 
ــه  ــاپ کتیب ــه چ ــوان اینک ــا عن ب
ــدارد، گفــت:  عنــوان مشــخصی ن
فرهنگــی  کتیبه هــای   چــاپ 
و ســرعت گســترش آن در ســطح شــهر، بیان کننــده احســاس 
مســئولیت مــردم بــرای کار فرهنگــی اســت. وی تــاش 
هیئت هــای مذهبــی را ســبب گســترش فرهنــگ خوانــد 
و گفــت: مــردم، مســاجد، مراکــز فرهنگــی، تشــکل های 
ــرا  ــند؛ زی ــه دوش بکش ــی را ب ــار فرهنگ ــد ب ــی و... بای فرهنگ
 فرهنــگ در بســتر هیئت هــای مذهبــی گســترش یافتــه 
و اگــر نهــاد و ســازمان دولتــی از ظرفیت هــای ایــن تشــکل ها 
ــی  ــکل های فرهنگ ــگ و تش ــه فرهن ــم ب ــد، ظل ــتفاده کن اس
ــن  ــهرداری ای ــی ش ــوزه فرهنگ ــا در ح ــای م ــت. بن ــرده اس ک
ــوان فضاهــای فرهنگــی محــل  ــه هیــچ عن ــوده اســت کــه ب ب
ــزود:  ــر اف ــه مهدویان ف ــود. در ادام ــی نش ــای سیاس رقابت ه
ــده  ــدام ش ــی اق ــای مذهب ــرای هیئت ه ــده ب ــه عم ۵ برنام
 اســت؛ از جملــه: ۱- اقدامــات فرهنگــی ۲- تبلیغــات شــهری 
ــی  ــگ ایمن ــی ۳- فرهن ــای مذهب ــه هیئت ه و اطاع رســانی ب
و ســامت 4- پســماند و بازیافــت ۵- حمــل و نقــل عمومــی. 
مهدویان فــر تصریــح کــرد: بــرای نهمیــن ســال متوالــی 
برنامــه قافلــه عشــق در اصفهــان دنبــال شــده اســت؛ امســال 
۱-کمک هزینــه  دارد:  قســمت  عشــق 4  قافلــه  اقدامــات 
فرهنگــی ۲-توزیــع کتاب هــای فرهنگــی ۳-آموزش هــای 
اقدامــات  از  یکــی  خــودرو.  4-پرچــم  و  ســامت محور 
ــال های  ــا س ــق ب ــه عش ــه قافل ــز برنام ــه تمای ــه وج ــت ک مثب
ــک نقطــه اســت  ــز و اجــرا شــدن آن در ی ــر اســت، تمرک  دیگ
ــه  ــه شــهرداری مناطــق خــود مراجع ــی ب ــای مذهب و هیئت ه
ــال  ــه و ارس ــع دعوت نام ــا توزی ــرد: ب ــریح ک ــد. وی تش کرده ان
 پیامــک بــه هیئت هــا اطاع رســانی شــده بــرای پذیــرش

ــه شــماره حســاب و توزیــع کتاب هــای   تکمیــل مــدارک و ارائ
فرهنگــی، در بحــث فرهنــگ ایمنــی و ســامت پرســنل 
آتش نشــانی و کانتــری محله هــا یــا اعضــای هیئت هــا 
ســؤال  بــه  پاســخ  در  مهدویان فــر  داشــته اند.  جلســاتی 
ــرای  ــوس ب ــا تعــداد اتوب ــای وطــن در رابطــه ب ــگار کیمی خبرن
حمــل و نقــل هیئت هــای مذهبــی و حمــل و نقــل در دو 
ــازمان  ــا س ــی ب ــق هماهنگ ــت: طب ــورا گف ــوعا و عاش روز تاس
متقاضــی  هیئت هــای  بــرای  اتوبــوس   ۲۰۰ اتوبوســرانی، 
اختصــاص پیــدا کــرده اســت و در روز تاســوعا و عاشــورا ایــن 
ــا ۳۵۰  ــه ۳۰۰ ت ــد ک ــدا می کن ــش پی ــد افزای ــداد ۵۰ درص تع
دســتگاه اتوبــوس، به ویــژه در اماکــن پرتــردد همچــون میــدان 
ــد. ــه هیئت هــا و مــردم عــزادار خدمات رســانی می کنن امــام ب

اخبار کوتاه

مراســم کلنگ زنــی مصــای نمــاز جمعــه 
 برخوار

مهناز طغیانی

و دفتــر امــام جمعــه شــهر دســتگرد بــا 
حضــور مســئول شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه 
ــتگرد  ــهر دس ــه ش ــام جمع ــوار و ام ــدار برخ ــتان، فرمان اس
برگــزار شــد. مصــای شــهر دســتگرد در زمینــی بــه 

مســاحت ۱۰ هــزار متــر در ســه مرحلــه 
همچنیــن دفتــر امــام جمعه شــهر دســتگرد 
در ۳۶۰ متــر مســاحت و ۵۰۰ متــر مربــع 
می شــود.  ســاخته  طبقــه  دو  در  زیربنــا 
مســئول شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعه 
اســتان در ایــن مراســم گفــت: اســتان 
اصفهــان، بیشــترین تعــداد نماز جمعــه را در 

بیــن اســتان های کشــور دارد و ۸۶ امــام جمعــه و بیــش از 
۲۰۰ امــام جمعــه موقــت و هــزار و ۵۰۰ نفــر نیــروی ســتاد 

نماز جمعه در استان اصفهان فعالیت می کنند. 
حجت االســام محمدرضــا صالحیــان اظهــار داشــت: ائمــه 
ــر  ــد و دفت ــان دارن ــی در جــذب جوان ــش مهم ــه، نق جمع

امــام جمعــه بایــد بــه روی مــردم بــاز باشــد تــا مــردم بــا 
ــرعی ــکام ش ــخ اح ــه پاس ــام جمع ــر ام ــه دفت ــه ب  مراجع
را جویــا شــوند. وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ســاخت مصلــی 
ــت در  ــال اس ــار س ــی چه ــاخت مصل ــت س ــزود: نهض اف
ــدازی شــده و در اســتان نیــز ســاخت مصلــی  کشــور راه ان
در شــهرهای مختلــف پیگیــری می شــود. 
مســئول شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه 
ــن  ــاخت ای ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب اس
مصلــی نیازمنــد عــزم جــدی همــگان اســت 
افــزود: همــت مســئوالن و یــاری مــردم 
می توانــد در اجــرای ایــن پــروژه نقــش 
بســزایی داشــته باشــد و در ایــن راســتا 

ــت. ــازنده اس ــر و س ــیار مؤث ــران بس ــش خی نق
 صالحیــان خاطرنشــان کــرد: امیــدوارم در کوتاه تریــن 
زمــان ایــن مصلــی ســاخته شــود تــا نمازگــزاران ایــن شــهر 
ــای  ــام زمینه ه ــف آن در تم ــای مختل ــد از بخش ه بتوانن

ــد. ــی اســتفاده کنن ــوی و مذهب فرهنگــی، معن

آغاز ساخت مصلی و دفتر نماز جمعه شهر دستگرد

شــهروندان اصفهانــی طــی روزهــای گذشــته بــار دیگــر بــا 
پدیــده گــرد و غبــار دســت و پنجــه نــرم کردنــد؛ امــا مدیــر 
ــوز از  ــد هن ــار می گوی ــرد و غب ــده گ ــا پدی ــارزه ب ــی مب مل

منشــأ گــرد و غبــار اصفهــان اطاعــی نداریــم. 
ــده  ــا پدی ــه ب ــی مقابل ــر مل ــعاعی، مدی ــن ش ضیاءالدی

ــی از  ــار بی اطاع ــن اظه ــار ضم ــرد و غب گ
ــان  ــی در اصفه ــار کنون ــرد و غب ــت گ وضعی
گفــت: منشــأ گــرد و غبارهــا در خوزســتان 
صددرصــد خارجــی اســت؛ امــا دربــاره 

ــم. ــی نداری ــچ اطاع ــوز هی ــان هن اصفه
متاســفانه  کــرد:  تصریــح  شــعاعی   
تمــام  را  مطالعــات  هنــوز  اصفهــان  در 

ــه  ــه ای ک ــات اولی ــاس مطالع ــر اس ــی ب ــم؛ ول نکرده ای
ــار موجــود  ــرد و غب ــه، منشــأ گ ــان صــورت گرفت در اصفه
ــه  ــه در کشــور جبه ــن دارد ک ــه ای ــان بســتگی ب در اصفه
خارجــی حضــور داشــته باشــد یــا نــه؛ بــه هــر حــال بــه 
ــار در اطــراف  ــرد و غب لحــاظ وســعت اراضــی مســتعد گ

 اصفهــان، اغلــب گــرد و غبــار آن منشــأ داخلــی دارد 
ــه  ــمه گرفت ــهر سرچش ــراف ش ــف اط ــق مختل و از مناط

ــت.  اس
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای گــرد و غبــار کنونــی 
ــرد  ــا گ ــزود: م ــم، اف ــت نکرده ای ــی دریاف ــوز اطاعات  هن
ــه طــور  ــد را ب ــه از خــارج می آی ــاری ک و غب
می دانیــم  و  می کنیــم  پایــش  کامــل 
از کجــا نشــأت می گیــرد و چگونــه وارد 
ــار  ــرد و غب ــاره گ ــا درب ــود؛ ام ــور می ش کش
ــوع  ــه مــدت وق ــه اینک ــا توجــه ب ــی ب داخل
اطاعــات کافــی  اســت،  خیلــی کوتــاه 
ــاری کــه در تهــران  ــم؛ مثــا گــرد و غب نداری
مشــاهده می کنیــد، همــه فرآینــدش ظــرف چنــد دقیقــه 
ــم  ــن ه ــد و زمی ــدید می آی ــاد ش ــک ب ــد. ی رخ می ده
مســتعد اســت. دربــاره اصفهــان هــم بــه لحــاظ پراکندگی 
گچ پزی هــا و کوره هــای آجــر ممکــن اســت توفانــی 
بلنــد شــود و ظــرف چنــد دقیقــه گــرد و غبــاری را بیــاورد.

آگهی حصر وراثت
خانم زهره قصابی سینی  دارای شناسنامه شماره ۳۶۷ به شرح دادخواست به کاسه ۳۹۲/۹۵ ش ح ۱ 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد رضا 
قربانی سینی بشناسنامه 4۱ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-زهره قصابی سینی فرزند خسرو ش.ش ۳۶۷ )همسر متوفی( )۲( 
رضا قربانی سینی فرزند علی اکبر ش.ش ۱4۱۵ )پدر متوفی( )۳( فاطمه قربانی سینی فرزند احمد رضا 
دو  احمد رضا ش.ش ۵۱۰۰۱۳۵۶۸۹  هر  فرزند  قربانی سینی  امیر حسین  ش.ش ۶۶۰۰۰۵4۵۵۷ )4( 
فرزندان متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۷۶/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۰۸
آگهی حصر وراثت

آقای حسن خیری حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره ۱۲4 به شرح دادخواست به کاسه ۳۸۸/۹۵ ش 
ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا خیری 
حبیب آبادی بشناسنامه ۱۱۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-صفیه روانبخش حبیب آبادی فرزند عبدالخالق ش.ش ۹4 )همسر 
متوفی(  )۲( علی ش.ش ۱4 )۳( حسن ش.ش ۱۲4 )4( عزت ش.ش ۷ )۵( زهرا  ش.ش ۶۲۵۵ 
)۶ ( زهره ش.ش ۵۱۰۰۰۰۲۶۳۸   همگی خیری حبیب آبادی فرزند رضا )فرزندان متوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۸۳/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۰
آگهی احضار متهم

نظر به اینکه آقای محمود فاح جم آسمانی فرزند حسین  به اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها 
از طرف این شعبه در پرونده کاسه ۹۵۰۵۸4/ج ۱۰۲ تحت تعقیب است و وقت رسیدگی آن برای تاریخ 
۹۵/۰۸/۰۹ ساعت ۰۸:۳۰ تعیین گردیده و با توجه به اینکه اباغ احظاریه به وی بواسطه مجهول بودن محل 
اقامت مشارالیه ممکن نمی باشد بدینوسیله در اجرای ماده ۱۷4 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به 
نامبرده اباغ تا در تاریخ فوق در شعبه ۱۰۲ جزایی برخوار جهت دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور 

اقدام قانونی معمول خواهد شد .
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۵۳/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۰۳
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۹۵۰۰۸۲ اجرای احکام به 
نفع نسرین نورائی و احمد نوری به خواسته فروش منزل جلسه مزایده ای در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۰ ساعت ۰۹:۰۰ 
صبح به منظور فروش تمامی شش دانگ یک باب منزل مسکونی به پاک ثبتی شماره ۳۳۶-4۳۲  بخش 
۱۶ سه واحدی شامل طبقه زیر زمین – طبقه همکف و طبقه اول مساحت عرصه ۵۶۹/۳۱ متر مربع و اعیانی 
۶۵۰ متر مربع ملکی آقای احمد نوری و خانم نورائی که توسط کارشناس به مبلغ ۶۳۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی 
گردیده و فعا در تصرف آقای نوری است برگزار نماید طالبین میتوانند ۵ 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 ۱۰ 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 ۵/۳۷/۶۹۰/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۱۰
دادنامه

شاکی : آقای اکبر صادقی شاپور آبادی فرزند نعمت اله به نشانی شاپور آباد برخوار خ امام خمینی ک گل 
یاس متهم : آقای فریدون ولی موخر فرزند نسوری به نشانی اصفهان قهجاورستان بلوار غدیر ک بهار ۱ اتهام 
: مزاحمت تلفنی )پیامک( رای دادگاه در خصوص شکایت آقای اکبر صادقی شاپور آبادی فرزند نعمت اله 
علیه آقای فریدون ولی موخر فرزند نسوری دائر بر مزاحمت تلفنی به نحو ارسال پیامک دادگاه با بررسی 
مجموع محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی و نتیجه استعام انجام شده از شرکت خدمات ارتباطی 
ایرانسل صرف نظر از عدم حضور متهم جهت هرگونه دفاع موثر بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با 
استناد به ماده ۶4۱ قانون مجازات اسامی مصوب سال ۷۵ متهم موصوف را به تحمل چهار ماه و نیم حبس 
محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۸۵/م الف به تاریخ  ۹۵/۰۷/۱۱

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
آقای انور رسولی -وکیل محمد رضا داوری دادخواستی به خواسته مطالبه  به طرفیت طوفان طبیبی به این 
شورا تسلیم که به کاسه ۹۵/۲۹۵ ثبت و برای روز  ۹۵/۰۹/۲4 و ساعت ۰4:4۵ وقت رسیدگی تعیین شده 
است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی 
حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود 

. چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۸۲/م الف به تاریخ ۹۵/۰۷/۰۷
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 

۳ قانون و ماده ۱۳ 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 ۱۶ 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 ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 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.
هدایت  مهری  خانم   ۱۳۹۳۱۱44۰۲۰۱۸۰۰۰۱۶۸ پرونده  کاسه   ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۲4۳۱ شماره  رای  برابر 
کلیشادی  فرزند مرتضی بشماره شناسنامه ۵۹۶۱۷ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت  ۱۵۷.۹۶ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۲۸  اصلی واقع در شهرک ولی عصر بخش ۱۶ 

ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۲۳/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/۲۳

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۵۰۶۵۶4شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰4۲۰شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰4۸۶ 
تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ خواهان / شاکی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره   دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم کانون اموزش و اشتغال معلولین ذهنی دختر پرتو و مهدی پیکان پور و رسول بی غم و 
محمد رضایی و محسن کریمی دانایی به خواسته ابطال سند )موضوع سند مالی است(-ابطال وکالتنامه 
– خسارت دادرسی – بدوا تقاضای دستور موقت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره ۱۰۵ ارجاع و 
به کاسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰4۲۰ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ و ساعت ۱۰:۳۰تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده ۷۳ 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 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
ناصر  الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان-  .شماره: ۲۰۱۹۲/م 

جالی عاشق آبادی 
آگهی ابالغ

شماره اباغنامه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۵۰۶۵۶۵شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰۰4۲شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۰4۳ 
علیرضا رشیدی  به طرفیت خوانده  دادخواستی  پور   فریدون  ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ خواهان فردین  تنظیم:  تاریخ 
مطالبه خسارت  و  دادرسی  هزینه  پرداخت  از  اعسار  و  وجه چک  مطالبه  خواسته  به  رشیدی  و محسن 
دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه یک اتاق شماره ۱۰۵ ارجاع و به کاسه  
۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۵۰۰۰4۲ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 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.

ناصر  اصفهان-  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  دادگاه حقوقی شعبه ۵  الف منشی  شماره: ۲۰۱۹4/م 
جالی عاشق آبادی 

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه: ۹۵۰44۲  اباغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۲۰۵۱4۵شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۳۵4شماره  شماره 
الشریعت    الشریعت و سید حسین خادم  السادات خادم  افتخار  تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ خواهان ها 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم صغری حشمت و بهجت زندی پور و مسعود بیات و کمال حشمت 

و نامدار زندی پور و مرتضی نیکزاد حسینی و نیما زندی پور و مهر انگیز نیکزاد حسینی و همایون نادری و 
حسن زندی پور و پروین حشمت و مهین محمودیان و مهین نیکزاد حسینی و بهرنگ حشمت و خسرو 
نیکزاد حسینی و قدرت اله زندی پور و زرین نیکزاد حسینی و امید حشمت و سیاوش نادری و شهین نیکزاد 
حسینی و نگار زندی پور و زهرا حشمت و محمد رضا نیکزاد حسینی و فریدون بیات و ابراهیم حشمت و 
مجتبی نیکزاد حسینی ومحسن نیکزاد حسینی و ثریا نیکزاد حسینی و احمد محمودیان و زیبا بیات و سرور  
زندی پور و ناصر محمودیان و آرش حشمت و پیام نادری و علیرضا نیکزاد حسینی و محمود نیکزاد حسینی 
و نگار زندی پور و شیرین حشمت و هوشنگ نیکزاد حسینی و علی نیکزاد حسینی و پریچهر محمودیان و 
فریبا بیات و پروین نیکزاد حسینی و جال حشمت و فریده نادری و مینا بیات و زهرا نیکزاد حسینی و احمد 
نیکزاد حسینی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و تنفیذ قرار داد   تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه۳ 
اتاق شماره ۳۰4 ارجاع و به کاسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۳۵4ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ و 
ساعت ۰۹:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان مهین و شهین و پروین همگی نیکزاد 
حسینی فرزندان کریم و فریده و همایون و پیام و سیاوش همگی نادری و صغری و ابراهیم و کمال و جال 
و پروین همگی حشمت و نگار و نیما و نامدار و نگار همگی زندی پور فرزندان نصرت هللا و فریدون و مینا و 
فریبا و زیبا و مسعود همگی بیات  و درخواست خواهان  هاو به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خواندگان  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 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.
شماره: ۱۷۸4۶/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
شماره اباغنامه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۲۰۵۷44شماره پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۲۰۱شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۲۶۶ 
تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ خواهان / شاکی عباس شریف زاده   دادخواستی به طرفیت خواندگان محسن 
ایزدی و محمد مراد ایزدی و کیامرث عبدا...زاده  به خواسته اعتراض به قرار رد دفتر و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۲دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ 
اتاق شماره ۳۰4 ارجاع و به کاسه  ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۲۰۱ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ 
و ساعت ۱۱:۰۰تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 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.
شماره: ۲۰۱۷۱/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

آگهی مزایده
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه خانواده اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کاسه ۹4۰۲۵۵ له خانم 
دلکش سرمست قهفرخی علیه آقای جعفر غفار دستجردی فرزند رمضان به خواسته مطالبه اجرت المثل 
ایام زوجیت به مبلغ ۲۸۳/۹۷4/۰۰۰ ریال و مبلغ ۸/۱۵۹/4۸۰ ریال بابت خسارات دادرسی و مبلغ ۳۶۰/۰۰۰ 
ریال هزینه نشر آگهی )جمعا به مبلغ ۲۹۲/4۹۳/4۸۰ ریال( جلسه مزایده ای جهت فروش ۱۸/۹۹متر مربع 
مشاع از ۲۰/۸۳متر مربع مشاع سهم خوانده از ۲۵۰ متر مربع از منزل مسکونی واقع در اصفهان خ قائمیه 
چهارراه فضیلت کوچه شهید تیموری پ ۶ در روز یکشنبه تاریخ ۹۵/۸/۲ ساعت ۱۰ واقع در خ نیکبخت ۲۰۰ 
متر جلوتر از دادگستری نیکبخت جنب بیمه پارسیان طبقه اول واحد اول شعبه دوم اجرای احکام خانواده 

به شرح ذیل برگزار نمایند 
مکان مورد نظر فارغ از ارائه مدارک ثبتی )مشاعی بوده( و دارای مساحت عرصه کل حدود دویست و پنجاه 
متر مربع و به صورت دوباب خانه تفکیک فیزیکی شده است و هر کدام دارای دو طبقه ساخت می باشد 
و دیوار ها آجری باربر پوشش سقف تیر آهن و آجر )طاق ضربی ( و تیرچه و بلوک و دیوار ها اندود گچ و 
نقاشی کف موزاییک فرش و سیمانی پنجره ها پروفیل فلزی و آلومینیوم با نصب شیشه دربهای داخلی 
چوبی سیستم گرمایش و سرمایش بخاری گازی کولر آبی و دارای نمای آجری و سنگی و انشعابات آب و 
فاضاب برق و گاز به مساحت کل اعیانی حدود 4۳۰ متر مربع می باشد ارزش نرخ پایه معادل ششدانگ 
فرضی پاک مذکور که مبلغ ۳/۸۵۰/۰۰۰ ریال )معادل سیصد و هشتاد و پنج میلیون تومان ( کارشناسی 
گردیده است و مقدار مورد مزایده۱۸/۹۹ متر به مبلغ ۲۹۲/4۹۳/4۸۰ ریال می باشد و نظریه مصون از 
اعتراض طرفین باقی منده است طالبین خرید می توانند ۵ روز قبل از فروش از مکلک مذکور دیدن کرده 
و جهت شرکت در مزایده و خرید با پرداخت ۱۰ در صد مبلغ مورد مزایده در این شعبه حاضر و برنده مزایده 

کسی است که پیشنهاد دهنده باالترین قیمت باشد .
 شماره : ۱۹۵۶۶/ م الف اجرای احکام شعبه ۲ دادگاه عمومی خانواده اصفهان 

آگهی ابالغ
 ۹4۱۰۲۱ شعبه:  بایگانی  ۹4۰۹۹۸۰۳۵۰4۰۰۹4۸شماره  پرونده:  ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰4۰۶۶۱۹شماره  اباغیه:  شماره 
تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۷/۰4 خواهان / شاکی بانک ملت با مدیریت علی رستگار    دادخواستی به طرفیت 
خوانده / متهم رسول رحمانی و حسن رضا خانی و موسسه پس انداز و قرض الحسنه آل یاسین و جواد 
اعتباریان خوراسگانی   به خواسته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت 

به شعبه 4  نموده که جهت رسیدگی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان  دادرسی  
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰۸ ارجاع و به کاسه  ۹4۰۹۹۸۰۳۵۰4۰۰۹4۸ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ و ساعت ۱۱:۱۵تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و  شاکی   / خواهان  درخواست  و  متهم    / خوانده 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
نشانی  اعام  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  از مفاد  اطاع  و  آگهی  از نشر  / متهم  پس  تا خوانده  شود 
حاضر  رسیدگی  جهت   فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست  دوم  نسخه  خود   کامل 

گردد.
شماره: ۲۰۲۰۰/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – علی وهاب 

آگهی ابالغ
بایگانی شعبه: ۹۵۰۵4۱  پرونده: ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰44۶شماره  اباغیه: ۹۵۱۰۱۰۰۳۵۰۲۰۵۳۹۸شماره  شماره 
خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  طا کش     رضا  سید  شاکی   / خواهان  تنظیم: ۱۳۹۵/۰۶/۲۵  تاریخ 
مهسا ما افضل عرب و مجتبی نجفی موسوی و حسن حاتمی و عزت خوانساری و مسیح ماافضل عرب    
به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۰4 ارجاع و به کاسه  
۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰44۶ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ و ساعت ۱۱:۰۰تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 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.
شماره: ۱۹۲۱۷/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

دادنامه
مرجع  مورخ:۹۵/۶/۲۹  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۶۷۹۶۳۰۱۱۹۵  شماره   ۳۳ ح  ش  پرونده:۹4۱۵۵۲  کاسه 
رسیدگی:شعبه سی و سوم شورای حل اختاف اصفهان خواهان:مهدی مصری نژاد فرزند شمس الدین 
به نشانی اصفهان شهرک صنعتی امیرکبیر بین بلوک ۷و۸ پاک ۶۰ )خ نوآوران( خوانده:شاپور یعقوبیان به 
نشانی مجهول المکان شورا با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید»رای شورای حل اختاف«:در خصوص دعوی آقای 
مهدی مصری نژاد به طرفیت آقای شاپور یعقوبیان به خواسته مطالبه مبلغ ۱4۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک 
به شماره ۵۹۵۵۱4و۵۹۵۵۱۷و۵۹۵۵۱۸و۵۹۵۵۱۹و۵۹۵۵۲۰و۵۹۵۵۲۱و۵۹۵۵۲۲و۵۹۵۵۲۳و۵۹۵۵۲4و۵۹

و  تقدیمی،تصویر مصدق چک  دادخواست  توجه  با  قانونی  انضمام مطلق خسارات  به  ۵۵۲۵و۳۷۲۳۷۸ 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
نداشته و هیچگونه الیحه  قانونی در جلسه رسیدگی حضور  اباغ  اینکه خوانده علی رغم  و  دارد  وجه آن 
ارایه ننموده  ابراز و  و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام دفاع نسبت به دعوی خواهان از خود 
است لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و 
۵۲۲،۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱4۷/۰۰۰/۰۰۰ 
بابت هزینه دادرسی و طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر  بابت اصل خواسته و ۲/۸۳۰/۰۰۰ ریال  ریال 
-۹۳/۳/۵-۹۳/۲/۵-۹۳/۱/۵-۹۲/۱۲/۵-۹۲/۱۱/۵-۹۳/۸/۵ موصوف  چک  سررسید  تاریخ  از  تادیه 
۹۳/4/۵-۹۳/۵/۵-۹۳/۶/۵-۹۳/۷/۵-۹۳/۹/۵ تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 
از  و پس  این شعبه  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  روز پس  بیست  مهلت  و ظرف  غیابی  رای صادره  نماید 
باشد. می  اصفهان  عمومی حقوقی  محاکم  در  نظر  تجدید  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت   اتمام 

شماره:۲۰۲۱۱/م الف قاضی شعبه ۳۳ شورای حل اختاف اصفهان
دادنامه

خواهان:آرمان کاظمی چله گاهی اصفهان-خ میر-بن بست شهید نواب-پاک ۱۱-طبقه دوم خوانده:۱-
المکان خواسته:مطالبه مبلغ پنجاه میلیون  ذوالفقار ولی پور ۲-بهنام مردانی کرانی نشانی:هردو مجهول 
ریال وجه چک شماره ۲۸۳۰۶۷ به انضمام مطلق خسارات گردشکار:شورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.رای قاضی شورا:در خصوص دعوی آقای 
آرمان کاظمی چله گاهی به طرفیت آقایان۱- ذوالفقار ولی پور ۲-بهنام مردانی کرانی به خواسته مطالبه 
مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير وجه یک فقره چک به شماره ۲۸۳۰۶۷ مورخ ۹4/۳/۳۰ عهده بانک ایران زمین به 
انضمام مطلق خسارت قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن ها را دارد و این که خواندگان علی رغم اباغ 
قانونی در جلسه حضور ندارند و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستندا 
به مواد ۵۲۲،۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير بابت 
اصل خواسته و ۱۶۰/۰۰۰ لاير بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی 
و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف ۲۰ روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 

محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.
شماره:۲۰۲۱۷/م الف قاضی شعبه ۳۲ شورای حل اختاف اصفهان

منشأ گرد و غبار اصفهان هنوز مشخص نیست
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حتما بخوانید!
»کمدی انسانی« به سکانس های ...

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانسرویس فرهنگ

کتــاب »حقــوق در حریــر شــعر«، کتابــی اســت 
 بیــن رشــته ای کــه مطالــب آن بــه نوعــی بــا حقــوق 
و ادبیــات و نیــز قانــون و شــعر مرتبــط اســت. 
ــه نظــر ــب ب ــر شــاید عجی ــادی ام ــه در ب  ارتباطــی ک

 برسد.
مــا  گفت وگــوی  از  بخش هایــی  قبــل  در شــماره 
ــته  ــد رش ــناس ارش ــر، کارش ــه ناظ ــم فاطم ــا خان ب
را  کتــاب  ایــن  نویســندگان  از  یکــی  و   حقــوق 

خواندید.
ــا همــراه  ــا م ــو ب ــن گفت وگ ــه ای ــروز هــم در ادام   ام

باشید.

      انگیــزه و خاســتگاه خلــق آثــار بیــن رشــته ای 

در علــم حقــوق از کجــا نشــأت می گیــرد؟
ــت  ــم ماهی ــه علی رغ ــت ک ــته ای س ــوق، رش * حق
خشــک و غیرقابــل انعطافــی کــه دارد، سرشــار از 
ــا  ــه ب ــت ک ــته هایی اس ــی از رش ــت. یک جذابیت هاس
علــوم مختلــف در ارتبــاط اســت. در واقــع حقــوق بــا 
ــتگی دارد؛  ــی همبس ــی اجتماع ــر زندگ ــایر مظاه س
ــزا و جرم شناســی، بررســی ــم ج ــا در شــاخه عل  مث
و شــناخت مســائل روحــی، روانــی و اجتماعــی 
بررســی شــخصیت  پرونده هــای  در  مجــرم کــه 
روان شناســی علــم  بــه  را  حقوقــدان   می شــود، 

مرتبــط  علــوم  و  مردم شناســی  جامعه شناســی، 
پیونــد می دهــد. دیگــر 

ــاط  ــوق ارتب ــم حق ــا عل ــم ب ــوم ه ــن عل ــا ای  متقاب
می گیرنــد؛ مثــا امــروزه جامعه شناســی حقوقــی 
 بــه مطالعــه اقدامــات حقوقــی کــه کارکــرد، اثــر 
و بازتــاب اجتماعــی دارد می پــردازد. از منظــر ادبیــات 
ــی  ــم حقوق ــا و مفاهی ــل، آموزه ه ــا قب ــم از قرن ه ه
در شــعر و آثــار شــاعران و نویســندگان متجلــی بــوده 
اســت. ادبیــات دادخواهــی، مســائل حقــوق بشــری، 

ــح،  ــای صل ــی، مؤلفه ه ــی و حقوق ــای اخاق آموزه ه
ــگاه  ــات جای ــواره در ادبی ــدل و عدالت خواهــی، هم ع

ویــژه ای داشــته اســت.
ــت  ــه الزم اس ــدر ک ــق همان ق ــدان موف ــک حقوق  ی
ــه منطــق قناعــی  منطــق اســتداللی داشــته باشــد، ب
ــخنوری،  ــک، س ــدون ش ــاز دارد. ب ــم نی ــی ه و خطاب
قــدرت قلــم و فــن نــگارش درســت از فضایــل یــک 

ــق اســت.  ــدان موف حقوق
نســبت  ادبیــات  کــه  مزیتــی  بیــن،  ایــن  در 
ســت  ابــزاری  داشــتن  دارد،  دیگــر  علــوم  بــه 
اعجــاز قــدرت  حقیقتــا  »شــعر« کــه  نــام   بــه 

 دارد.
 حقــوق در حریــر شــعر هــم بــه گونــه ای از ایــن ابــزار 
ــی از  ــه ناش ــکی آن ک ــدری از خش ــا ق ــرده ت ــره ب به
 ماهیتــش اســت، بکاهــد و در لفافــی از لطافــت 
ــر  ــی را لذت بخش ت ــم قانون ــری مفاهی و ذوق، یادگی

کنــد. 
امیــد کــه مقبــول طبــع خواننــدگان عزیــز واقــع شــده 

. شد با

     خودتــان کدامیــک از اشــعار کتــاب را بیشــتر 
می پســندید؟

خــب انتخــاب ســختی اســت؛ ولــی خــود من اشــعار 
ــد  ــول و قواع ــاره اص ــه درب ــاب ک ــارم کت ــل چه فص
ــم می نشــیند  ــه دل ــی اســت، بیشــتر ب ــی حقوق فقه
شــاید بــه دلیــل عاقــه زیــادم بــه درس اصــول 
اســتنباط اســت؛ مثــا ایــن بیــت پرویــن اعتصامــی 
 کــه »تیمــار کار خویــش تــو خــود خــور کــه دیگــران
هرگــز بــرای جــرم تــو تــاوان نمی دهنــد« بــه خوبــی 
دربردارنــده مفهــوم قاعــده »وزر« یــا اصــل شــخصی 
بــودن مجازات هاســت. از اشــعار خــودم ایــن بیــت را 
دوســت دارم کــه دربــاره تقــدم نــص بــر ظاهــر اســت: 
»گرچــه بی اعتناســت در ظاهــر/ روی قلبــش نوشــته 

نــام مــرا!«

- رضــا ناجــی، بازیگــر ســینما و تلویزیــون، بــا اشــاره بــه 
ارادت همیشــگی خــود بــه امــام حســین)ع( گفــت: مــن 
نوکــر امــام حســین هســتم. از کودکــی ایــن عشــق بــه 
امــام حســین و اهــل بیــت در وجــود مــن بــوده و همواره 

همــراه مــن خواهــد بــود.
میثــم  بــه کارگردانــی  آرام«  »نفس هــای  فیلــم   -
نیمــه  از  مصفــا  علــی  تهیه کنندگــی  و  هاشــمی طبا 
ــم  ــه ســاخت فیل ــم نخســتین تجرب ــن فیل گذشــت. ای
ــاه  ــر کوت ــد اث ــاخت چن ــس از س ــمی طبا پ ــد هاش بلن

ــت. اس
ــا  ــرش مین ــراه همس ــه هم ــه ب ــان ک ــک حمیدی - باب
ســاداتی در دانشــگاه فنــی تهــران بــه بهانــه  اکــران 
ــن در  ــت: م ــخنانی گف ــدند، در س ــر ش ــات« تقدی »هیه
ــک  ــن ی ــم؛ چــون م ــت می کن دانشــگاه احســاس امنی

ــتم. ــگاهی هس دانش
- کمــال تبریــزی پــس از گذشــت ۱۰ ســال از آغــاز 
ســاخت ســریال »ســرزمین کهــن«، بــه گفتــه خــودش 
رنجیده خاطــر اســت و ایــن ســریال دیگــر آخریــن 
کارش بــرای تلویزیــون خواهــد بــود؛ امــا در عیــن حــال 
ــه  ــد ک ــریال هایی می دان ــزو س ــن« را ج ــرزمین که »س
ــه آن  ــد و قص ــه می کنن ــه آن توج ــادی ب ــدگان زی  بینن

را دنبال خواهند کرد.
- کیانــوش عیــاری در پاســخ بــه اینکــه چــرا ترانــه 
علیدوســتی حاضــر بــه ایفــای نقــش در »کاناپــه« نشــد 
ــا از آن  ــد؛ ام ــناریو را خوان ــتی س ــه علیدوس ــت: تران گف
ــاره جــدا شــدن شــهاب حســینی   خوشــش نیامــد. درب
و جایگزینــی بابــک حمیدیــان هــم بایــد بگویــم کــه جــدا 
ــن  ــی ای ــد کل ــر رون ــری ب ــینی تاثی ــهاب حس ــدن ش ش

فیلــم نــدارد؛ زیــرا ســناریوی مــا شــکل ثابتــی دارد.
ــاق  ــرد: ات ــار ک ــا« اظه ــه »امروزی ه ــده برنام - تهیه کنن
فکــر برنامــه از خــود جوانــان تشــکیل شــده و عــاوه بــر 
ایــن، انتخــاب موضوعــات نیــز بــر عهــده مــردم اســت.

- فیلــم »شــادترین روز در زندگــی اولــی ماکــی« جایــزه 
ــب  ــخ را کس ــی زوری ــنواره بین املل ــم جش ــن فیل بهتری

کــرد.
- نماهنــگ تیتــراژ پایانــی فیلــم »ســیانور« کــه بــا 
حضــور بازیگــران ایــن فیلــم و بــا صــدای محمــد 
معتمــدی ســاخته شــده اســت، در آســتانه اکــران 

عمومــی رونمایــی شــد.
- مجموعــه 4۰ قســمتی »در جســتجوی آرامــش« 
ــی  ــی عل ــلطانی و تهیه کنندگ ــعید س ــی س ــه کارگردان ب

آشــتیانی پور نیمــه پاییــز جلــوی دوربیــن مــی رود.
- تولیــد ســریال ماجراهــای آقــای خوش بیــن بــه 
نویســندگی و کارگردانــی اشــکان درویشــی بــه قســمت 

ــم رســید. ده

اکران دو فیلم در خانه مستند اصفهان

کیمیای وطن

عــزا«  »رفیقــان  مســتندهای   
جیــغ  گنجشــک ها  »وقتــی  و 
می کشــند« بــه کارگردانــی خلیــل 
محــل  در  مهرمــاه   ۱3 رشــنوی 
خانــه مســتند اصفهــان اکــران 
ــر  ــتند ب ــن دو مس ــوند. ای می ش
ــان، روز سه شــنبه  ــه مســتند اصفه اســاس روال پیشــین خان
ــض ــه فی ــع در فلک ــتند، واق ــه مس ــل خان ــاه در مح  ۱3 مهرم

نگارســتان امــام خمینــی بــه اکــران درمی آینــد. مســتند 
ــه دور از  ــاهده گر ب ــه و مش ــی بی طرفان ــزا« نگاه ــان ع »رفیق
ــا دارد.  ــان خرم آبادی ه ــزاداری در می ــنت ع ــه س ــداری ب جانب
ــند«  ــغ می کش ــک ها جی ــی گنجش ــتند وقت ــن »مس همچنی
مســتندی روایت گونــه از زندگــی یــک پلیــس اســت کــه 
ــی  ــا نگاه ــم ب ــن فیل ــد. همچنی ــی را نمی گذران ــای خوب روزه
بــه گذشــته ایــن پلیــس مقایســه ای ناگزیــر بــر زندگــی حــال 

دارد. او 

قدردانی محمدرضا گلزار از مردم
محمدرضــا گلــزار، بازیگــر ســینما، بــا اشــاره بــه حــرف اصلــی 
فیلــم »خشکســالی و دروغ« گفــت: ایــن اثــر، فیلمــی آموزنــده 
ــد  ــردم ببینن ــه م ــت ک ــویی اس ــای زناش ــه ارتباط ه ــع ب و راج
ــد. وی در  ــتقبال می کنن ــت و از آن اس ــد داش ــت خواهن دوس
 پاســخ بــه علــت اصلــی اســتقبال مــردم از حضــور او در ســینما

ــار ســال  ــس از چه ــردم پ ــه م ــی ک ــرد: شــاید انتظارات ــان ک بی
ــن را در ســینما  ــه م ــن داشــتند و یکدفع دوری از ســینما از م
ــن  ــوده اســت. ای ــد یکــی از علت هــای اســتقبال آن هــا ب دیدن
بــه نحــوی بــود که خــودم هــم ســورپرایز شــدم. وی ادامــه داد: 
علــت بعــدی اینکــه مــردم از قبــل دربــاره ســاخت و تولیــد فیلم 
»خشکســالی و دروغ« زیــاد شــنیده بودنــد و از ســویی تئاتــر آن 
نیــز توســط محمــد یعقوبــی محتــرم و کاربلــد و بازیگــران درجه 
یــک نمایــش داده شــده کــه در نهایــت همــه ایــن عوامــل بــه 
چنیــن اســتقبالی کمــک کــرد. گلــزار خاطرنشــان کــرد: دســت 
بــرای  آن هــا  همــه  از  و  می بوســم  را  مخاطبــان  تک تــک 

ــم. ــی می کن ــش از پیششــان قدردان اســتقبال بی

برگزاری ژوژمان نقاشی و مجسمه سازی
ــان  ــمی »او«، ژوژم ــای تجس ــوزش هنره ــز آم ــوی مرک از س
نقاشــی و مجسمه ســازی بــا حضــور اســتاد »جــواد طاهــری« 
برگــزار خواهــد شــد. ایــن برنامــه جمعــه ۱6 مهرمــاه ســاعت 
بــرای شــرکت  برگــزار می شــود. عاقه منــدان  تــا ۱9   ۱7
در ایــن نشســت می تواننــد بــه مرکــز آمــوزش هنرهــای 
تجســمی »او« واقــع در پــل فلــزی، ابتــدای خیابــان حکیــم 
نظامــی، کوچــه 2)مســجدالحجت(، درب دوم مراجعــه کننــد.

اخبار کوتاه

محمدهــادی کریمــی، تهیه کننــده و کارگــردان »کمــدی 
ــم  ــن فیل ــرداری ای ــه فیلمب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــانی«، ب انس
ــن  ــتان ای ــه داس ــح داد ک ــود، توضی ــام می ش ــه زودی تم ب
روایــت می شــود. محمدهــادی  دهــه  در چهــار  فیلــم 
کریمــی، کارگــردان و تهیه کننــده »کمــدی انســانی«، دربــاره 

رونــد ســاخت ایــن اثــر گفــت: فیلمبــرداری 
9۰ درصــد از کار توســط مرتضــی غفــوری بــه 
پایــان رســیده اســت و طــی روزهــای آینــده 
و بــا ســاخت بخشــی از دکورهــای فیلــم 
ــن  ــوی دوربی ــز جل ــی نی ــکانس های نهای س
ــه اینکــه »کمــدی  ــا اشــاره ب مــی رود. وی ب
ســنگین  پروژه هــای  از  یکــی  انســانی« 

ــاخته  ــی س ــش خصوص ــط بخ ــه توس ــت ک ــینمایی اس س
ــه  ــار ده ــم در چه ــن فیل ــرد: داســتان ای ــان ک می شــود، بی
می گــذرد؛ بــه همیــن دلیــل بایــد بخشــی از لوکیشــن های 
ــن  ــه وی، ای ــه گفت مدنظــر طراحــی و بازســازی می شــد. ب
فیلــم دارای ۱۸ لوکیشــن اصلــی و ۵ لوکیشــن فرعی اســت. 

کارگــردان فیلــم »بــرف روی شــیروانی داغ« ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه اینکــه داســتان »کمــدی انســانی« از دهــه 3۰ تــا 
دهــه 6۰ روایــت می شــود، مــا نیازمنــد طراحــی و بازســازی 
ــا مدرســه در دهــه  ــادگان ی ــد پ بخشــی از لوکیشــن ها مانن
3۰ بودیــم. کریمــی در پایــان بــا اشــاره بــه داســتان »کمدی 
ــدی  ــک کم ــم ی ــن فیل ــت: ای ــانی« گف انس
ــت  ــردی اس ــک ف ــی تراژی ــت از زندگ موقعی
ــی اش  ــم خواســت درون ــد علی رغ ــه می بای ک
زندگــی  پیرامونــش  مــردم  بــا  هم رنــگ 
 کند. علیـــرضا شجـــاع نوری، هومـــن ســیدی
ــی ــرخ نعمت ــا زارع، ف ــش، لی ــان دروی  آرم
افشــارپناه مهــوش  مهدوی فــر،   هســتی 
ــادری ــب ق ــان، زین ــق، ســعیده عرف ــدی مطل ــاس احم  عب
ــه ــک جعفری ــان، باب ــاح نظری ــام خانیان، فت ــا س  حمیدرض

عطــا مــرادی، بهــاره کیان افشــار، نیکــی کریمــی و بازیگــران 
نوجــوان ایلیــا نصراللهــی و ســام غفــوری در ایــن فیلــم بــه 

ــد. ایفــای نقــش پرداخته ان

»کمدی انسانی« به سکانس های پایانی رسید
خواننــده موســیقی پــاپ کشــورمان همزمــان 
بــا فرارســیدن ایــام عــزاداری حضــرت ســید 
الشــهدا)ع( قطعــه »ســردار بی ســر« را بــه همــت 
ــرد.  ــر ک ــازی منتش ــای مج ــری در فض ــوزه هن ح
مجیــد اخشــابی خواننــده موســیقی پــاپ بــا 

قطعــه  ایــن  انتشــار  بــه  اشــاره 
نزدیــک  کــرد:  بیــان  عاشــورایی 
ــت  ــه دوس ــود ک ــال ب ــش س ــه ش ب
داشــتم قطعــه ای را بــه مناســبت 
ــم  ــاده کن ــرم آم ــاه مح ــیدن م فرارس
کــه متاســفانه بنــا بــه دالیلــی میســر 
ــا  ــان ب ــا خوشــبختانه همزم نشــد؛ ام

محــرم امســال بــه همــت حــوزه هنــری توانســتم 
تک آهنگــی را آمــاده کنــم کــه شــب گذشــته 
ــه میکــس و مســتر آن  ــوط ب کارهــای نهایــی مرب
ــأن  ــر در ش ــن اث ــدوارم ای ــید و امی ــام رس ــه اتم ب

ــد.  ــهیدان باش ــاب ش ــام ارب مق

بی ســر«  »ســردار  قطعــه  معرفــی  در  وی 
ــریف زاده  ــعید ش ــور و س ــحاق ان ــح داد: اس توضی
 شــاعر، غامرضــا صادقــی و مــن تنظیم کننــده

ــط  ــلطانی ضب ــانه س ــایان و افس ــعید ش محمدس
عنــوان  بــه  بنــده  و  مســترینگ  و  میکــس 
اثــر  ایــن  در  آهنگســاز  و  خواننــده 
موســیقایی حضــور داریــم. البتــه طبــق 
قــرار  انجام گرفتــه  برنامه ریزی هــای 
ــاه  ــر در م ــن اث ــه ای ــن اســت ک ــر ای ب
محــرم و صفــر از شــبکه های مختلــف 

ــود. ــش ش ــز پخ ــی نی ــانه مل رس
 ایــن خواننــده موســیقی پــاپ دربــاره 
فعالیت هــای آینــده خــود در عرصــه موســیقی 
ــه در  ــرای عرض ــگ را ب ــد تک آهن ــرد: چن ــان ک بی
ــام  ــد از ای ــه بع ــرده ام ک ــاده ک فضــای مجــازی آم
ســوگواری حضــرت ســید الشــهدا و مــاه صفــر در 

ــرد. ــرار می گی ــان ق ــار مخاطب اختی

آگهی ابالغ تصمیم رد افراز پالک 582/7223 فوالد شهر بخش 9 ثبت اصفهان به آقای محمد علی قربانی  فرزند 
عبدالمحمد و آقای مهرداد قربانی و خانم سارا قربانی فرزندان بهرام که درآدرس های ذیل شناخته نشده اند

تصمیم اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان در خصوص افراز پالک 582/7223 واقع در فوالد شهر بخش 
9 ثبت اصفهان 

نظر به اینکه خانم شهین براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر – محله ب 2 – بلوک یک – ورودی 2۰۱ 
– پاک 4۱2- کد پستی ۸49۱73۵933 )مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان ۱32/94 
متر مربعی پاک ۵۸2/7223( به استناد قانون افراز و فروش اماک مشاع مصوب آذر ماه ۱3۵7 در خواست 
افراز سهم خود از پاک مذکور به طرفیت ورثه مرحومه سنمبر اسد پور نور آبادی به نامهای آقای محمد علی قربانی 
فرزند عبدالمحمد به آدرس تهران – فرمانیه – عسگریان - خیابان حسینی – بن بست فردوس – بن بست 
روشنک – واحد 2۵- آپارتمان یک – کدپستی ۱9۵47۱9۵۱۱و آقای بهمن قربانی فرزند عبدالمحمد به آدرس فوالد 
شهر – محله ب 2- بلوک یک – ورودی 2۰۱ پاک  4۱2 – کدپستی ۸49۱73۵933 و و آقای منصور براتی فر فرزند 
اسفند یار به آدرس فوالد شهر – محله ب 2 – بلوک ۱ – ورودی 2۰۱- پاک 4۱2 – کدپستی ۸49۱73۵933 و خانم 
شهناز براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر - محله ب 2- بلوک یک - ورودی 2۰۱ پاک  4۱2- کد پستی 
۸49۱73۵933 و خانم مهناز براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر – محله ب 2- بلوک یک -ورودی 2۰۱ 
– پاک 4۱2 – کدپستی ۸49۱73۵933 و آقای مسعود براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر – محله ب 2 
– بلوک یک – ورودی 2۰۱ – پاک 4۱2 – کدپستی ۸49۱73۵933 و آقای عبد الرسول براتی فر فرزند اسفند یار به 
آدرس فوالد شهر – محله ب 2 – بلوک یک – ورودی 2۰۱ – پاک 4۱2 – کدپستی ۸49۱73۵933 و آقای شهرام 
براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر - محله ب 2 – بلوک یک – ورودی 2۰۱ – پاک 4۱2 – کدپستی 
۸49۱73۵933 آقای سعید براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر – محله ب 2 - بلوک یک – ورودی 
2۰۱ – پاک 4۱2 – کدپستی ۸49۱73۵933 و آقای سیروس براتی فر فرزند اسفند یار به آدرس فوالد شهر – 
محله ب 2 – بلوک یک – ورودی 2۰۱ – پاک 4۱2  - کدپستی ۸49۱73۵933 و آقای ساسان براتی فر فرزند 
اسفند یار به آدرس فوالد شهر – محله ب 2- بلوک یک – ورودی 2۰۱ پاک 4۱2 - کدپستی ۸49۱73۵933 
و آقای سهیل قربانی فرزند بهرام به آدر س نامعلوم و آقای مهدی قربانی فرزند بهرام به آدرس نامعلوم و خانم 
سارا قربانی فرزند بهرام به آدرس آبادان – میدان طیب – طیب ۱۸  - پاک 97 و خانم سیما قربانی فرزند 
بهرام به آدرس نامعلوم و آقای مهرداد قربانی فرزند بهرام به آدرس آبادان – جمشیدآباد – بهمن 3۱ – پاک 
یک و آقای غامرضا قربانی فرزند بهرام به آدرس نامعلوم را نموده است ضمن اینکه خود متقاضی  افراز نیز 
یکی از ورثه مرحومه سنمبر اسد پور نورآبادی می باشد لذا تقاضای افراز فوق به نماینده ثبت ارجاع و نامبرده طی 
در خواست  مورد  پاک  اند که چون  نموده  اعام  مورخ 9۵/۵/۱4  به شماره 9۵۰۸۱۸9499369۸  وارده  گزارش 
افراز به صورت یک دستگاه آپارتمان و تابع قانون تملک آپارتما نها می باشد لذا استناد قانونی برای افراز آن وجود 
ندارد و خواسته متقاضی افرازامکان پذیر نمی باشد . علیهذا با توجه به گزارش مرقوم و به استناد ماده ۵ آیین 
نامه قانون افراز و فروش اماک مشاع ، تصمیم به رد در خواست افراز صادر می نماید و این تصمیم به استناد 
ماده 2 قانون افراز و فروش اماک مشاع ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اباغ و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار 
آنها نامعلوم ذکر شده است. قابل اعتراض در مرجع صالح قضایی می باشد.  آگهی برای خواندگانی که آدرس 

شماره : 449/ م الف  اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان
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 ۱۵ 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. 
ردیف ۱- برابر رای شماره ۱39۵6۰3۰2۰23۰۰۰7۱۸مورخ ۱39۵/۰6/3۱ آقای غامرضا نخ باف    به شماره شناسنامه 
۵۰9۰7 کدملی ۱2۸۱6۰6۱46صادره از اصفهان  فرزندعلی   بر ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۵۵/۸3 
متر مربع مفروزی از پاک شماره 36۱3- اصلی واقع در بخش 3 ثبت اصفهان که در ازای مالکیت مشاعی اولیه 

محرز گردیده است.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 9۵/7/۱3
تاریخ انتشار نوبت دوم : 9۵/7/2۸ 

شماره : 2۰74۰ / م الف 
امیر حسین صفائی - رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک مرکزی اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم مژگان عنایتی قارنه  فرزند امیر قلی  با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی میباشد که سند مالکیت 
ششدانگ آپارتمان  پاک 33۱۸۰فرعی از ۱۵۱9۰ اصلی  واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه 3۵7 دفتر 
شده  صادر  نامبرده  بنام  و  ثبت   9۱ الف   7۰43۱۵ مسلسل  چاپی  شماره  به  و    69992 ثبت  شماره  به  و   37۰
تبصره  طبق  نموده  المثنی  ودرخواست صدور سند  مفقود شده  جابجائی  بعلت  نشده  انجام  دیگری  مله  معا  و 
از  انجام معامله )غیر  نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی  یک اصاحی ماده ۱2۰ آیین 
این  انتشار  تاریخ  از  باشد  نزد خود  مزبور  مالکیت  اسناد  یا وجود  آن  به  نسبت   ) ذکر شده  آگهی  این  در  آنچه 
آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا 
به متقاضی تسلیم خواهد شد.  المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و  ارائه نگردد  اعتراض اصل سند   در صورت 

شماره : 2۰9۰4/ م الف حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱۰4236۵34۰۰۱24 شماره پرونده: 94۰99۸36۵34۰۰733شماره بایگانی شعبه : 94۰749تاریخ 
تنظیم: ۱39۵/۰7/۰۱ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :علی ضامن  نام خانوادگی : جعفری  نام پدر: لطفعلی    
نشانی: اصفهان اول اتوبان ذوب آهن اصفهان اول جاده کرسگان جهان بکر  مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: 
ناهید   نام خانوادگی : امیر خانی  نام پدر : رضا    نشانی: مجهول المکان محکوم به: بسمه تعالی بموجب دادنامه 
مربوطه 9۵۰99736۵34۰۰۱۱3 محکوم علیه محکوم است به : انتقال سند یک دستگاه سواری اوپتیما مدل 2۰۱4 
به شماره انتظامی ۵۱2 ق ۵2 ایران ۸۸ در حق محکوم له و پرداخت ۱49۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
محکوم له و پرداخت 2۵۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه عملیات اجرایی در حق صندوق دولت   محکوم علیه مکلف است از 
تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- 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 ۸و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  .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 2۰ ق.م.ا و ماده ۱6 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱394(  

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم  دادگاه عمومی )حقوقی(دادگستری  شهرستان فاورجان  – محمدی 
 اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: محسن       نام خانوادگی: راستگو نام پدر : شکر اله  نشانی محل اقامت: مجهول 
المکان مشخصات محکوم له: نام:رضا    نام خانوادگی:شاکر اردکانی  نام پدر : محمد  نشانی محل اقامت: 

محکوم به:به موجب رای شماره 22۰ تاریخ9۵/3/3 حوزه اول  شورای حل اختاف شهرستان آران وبیدگل  که 
قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ بیست و هشت  میلیون  و پانصد هزار ریال   و نیز 
هزینه دادرسی به مبلغ 26۰/۰۰۰ ریال و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک )93/9/۱6( تا زمان 
پرداخت آن در حق خواهان .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه 
مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
 باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید

.شماره۵/22/9۵/4۱4/م الف دفتر شعبه اول  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: علیرضا      نام خانوادگی: داوودی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام:رضا    نام خانوادگی:شاکر اردکانی  نام پدر : محمد  نشانی محل اقامت: کاشان – بلوار شهدای نوش 

آباد کوی شهید بوستانی – دست راست منزل رضا شاکر اردکانی 
محکوم به:به موجب رای شماره .......... تاریخ............حوزه ............. شورای حل اختاف شهرستان.......... که 
قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه 
دادرسی به مبلغ 24۰/۰۰۰ ریال و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک )94/2/۱۰( تا زمان پرداخت 
آن در حق خواهان .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، 
 باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام نماید.

شماره۵/22/9۵/4۱۵/م الف دفتر شعبه اول  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام: فردین     نام خانوادگی: اسدی آهنگر نام پدر : حسینعلی  نشانی محل اقامت: 
مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام:رضا    نام خانوادگی:شاکر اردکانی  نام پدر : محمد  نشانی محل اقامت: 
کاشان – انتهای بلوار شهدای نوش آباد کوی شهید بوستانی – دست راست منزل رضا شاکر اردکانی محکوم به:به 
موجب رای شماره 2۱9 تاریخ93/3/3حوزه اول  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل که قطعیت یافته 
است.محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ چهل  میلیون ریال با بت اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی 
به مبلغ 2۸۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور چک )93/۱۰/۱۰و 93/۱۱/۱۰(  تا زمان پرداخت آن 
در حق خواهان .ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.
شماره۵/22/9۵/4۱6/م الف دفتر شعبه اول  مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان آران و بیدگل 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9۵۰2۰۵ موضوع علیه منصور مهدیان و له نعمت 

اله مهدیان      در تاریخ 9۵/۸/3 به منظور فروش سی و سه از 72 حبه یک باب منزل مسکونی دارای مشترکات 
آب و برق و گاز  ملکی آقای منصور مهدیان  واقع در فاورجان – ایمان شهر – مینا دشت – جنب امام زاده کوچه بن 
بست الله  که دارای سابقه ثبتی به شماره 43 می باشد و ملک مذکور مشاع می باشد و متعلق حق غیر می باشد   از 
ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ369/۰۸9/۱26 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 حقوقی فاورجان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی9۵۰۰9۰ موضوع علیه رسول عاشوری  و له 
حسینعلی مجیری      در تاریخ 9۵/۸/2 به منظور فروش ده حبه از هفتاد و دو حبه از یک باب ساختمان یک 
طبقه نوساز حدود ۱72 متر مربع عرصه  و حدود ۱27 متر اعیانی  ملکی آقای رسول عاشوری   واقع در روستای 
جال آباد – خ گلزار – خ فرهنگ – خیابان بهداشت – کوچه بهداشت 3 نبش بن بست اول – سمت راست   که 
دارای سابقه ثبتی به شماره - نمی باشد و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد   از ساعت 
۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  موضوع 
مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۱۸2/۰4۰/۰۱۰ 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 حقوقی فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  چک    وجه  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  بنی   علی  در  امیر  خواهان   3۱4-9۵ پرونده کاسه  خصوص  در 
رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  شهبازی   تاج  سیمین   -2 هرسینی  سرفیاد  السادات  زهرا   -۱ طرفیت 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  گردیده  تعیین  عصر   ۱۵/3۰ ساعت   9۵/۸/23 مورخه   ............. روز  برای 
این شعبه واقع در  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر  خوانده حسب 
پستی  ۵7 کد  پاک   – صبا  ساختمان  جنب   – پور  نیلی  مدرسه  روی  روبه   – ارباب  اول   سجاد-  خیابان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختاف  حل  شورای   .... شعبه   – اصفهان  اختاف  حل  شورای   ۸۱6۵7۵644۱
 دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود.
شماره: ۱9۱۸3/م الف مدیر دفتر شعبه 42 مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: داریوش      نام خانوادگی: مدرسی نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 
محکوم له: نام:امر اله  نام خانوادگی:اکبری  نام پدر : عباسعلی  نشانی محل اقامت: فاورجان – پیر بکران – محله 

فرتخون خ مفقودالاثران پ۱4 کدپستی ۸4۵4۱47۵9۱ محکوم به:
قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختاف  حل  شورای    3۱ حوزه  تاریخ9۵/3/۱۸   26۰ شماره  رای  موجب  به 
دو  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  نه  و  بیست  و  به:یکصد  است  محکوم  علیه  است.محکوم  یافته 
 94/2/2۰ تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  ده  و  پانصد  و  میلیون 
دولت. در حق  االجرا  حق  عشر  نیم  پرداخت  و  می گردد  اعام  و  صادر  خواهان  در حق  حکم  اجرای   زمان  تا 

ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  اباغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 
معرفی کند  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت 
اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  صورتی که  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که 
 نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا

 اعام نماید.
شماره۱7796/ م الف دفتر شعبه 3۱ مجتمع شماره دو شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
شرح  به   237 شماره  شناسنامه  دارای  محمدی     علی  وحید  وکالت  با  نیسیانی  سلیمانی  کیانوش  آقای 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  خواست گواهی حصر  در  دادگاه   این  از   ۱۰ ح  به کاسه 3493/9۵  دادخواست 
دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۸9/۱۱/29  در  بشناسنامه ۱۰3۵  نیسیانی        داده که شادروان حسین سلیمانی 
به سه پسر و چهار دختر و همسر  ۱- کیانوش  الفوت آن مرحوم منحصر است  بدرود زندگی گفته ورثه حین 
پسر  فرزند   ۱27۰26297۱ ش  ش  سلیمانی  الدین  فرید   -2 پسر  فرزند   237 ش  ش  نیسیانی  سلیمانی 
فرزند دختر  نیسیانی ش ش 2۵4  آذرمیدخت سلیمانی  پسر 4-  فرزند  رضا سلیمانی ش ش 92۸۵3   -3
فاطمه  دختر 7-  فرزند  الهه سلیمانی ش ش  ۱663۸  دختر 6-  فرزند  الهام سلیمانی ش ش ۱6637   -۵
با  اینک  متوفی    مبارکه ش ش ۸ همسر  قاضی  دختر ۸- کوکب  فرزند  نیسیانی ش ش 372۵  سلیمانی 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا 
 وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه  تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
شماره : 2۰۱۵3/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  مختاری   محمد  وکالت  با  سرخیان  منیژه  خواهان   9۵۰۵74 کاسه  پرونده  خصوص  در 
9۵/۸/2۵ساعت  مورخ  روز..........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  زلتی   احمد  طرفیت  به  بر:مطالبه 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  ۸/3۰تعیین 
در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  در جراید منتشر  دادرسی مدنی مراتب  آئین  قانون   73
دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان 
اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم   و 

می شود.
شماره: 2۰2۰3/م الف دفتر شعبه یازده مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادخواستی  مختاری   محمد  وکالت  با  سرخیان  منیژه  خواهان   9۵۰۵7۵ کاسه  پرونده  خصوص  در 
مورخ  روز.........  برای  رسیدگی  .وقت  است  نموده  تقدیم  پور    مشیر  سکینه  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   9 9۵/۸/2۵ساعت 
به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون  ماده 73  برابر  خواهان 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختاف  آتشگاه مجتمع شماره2 شورای حل  ابتدای خیابان  اصفهان  در  واقع  این شعبه 
مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  اباغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و   دادخواست 

اتخاذ می شود.
شماره: 2۰2۰4/م الف دفتر شعبه یازده مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
92۰377تاریخ  شعبه:  بایگانی  92۰99۸۰3۵۱۱۰۰377شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰۰3۵۱۱۰794۱شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱39۵/۰7/۰4 خواهان کریم حیدریان  دادخواستی به طرفیت خواندگان جواد جوکار و حمید رضا شیرده 
و یوسف حیدری و حسن درویشی به خواسته مطالبه خسارت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۵6 ارجاع و به کاسه  
92۰99۸۰3۵۱۱۰۰377ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خواند گان و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
 اعام نشانی کامل خود نظریه کارشناسی را ماحظه و چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت یک هفته کتبا به شعبه 

ارائه نمایند .
شماره: 2۰۱64/م الف منشی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
 94۱4۵9 شعبه:  بایگانی  94۰99۸۰3۵۰3۰۱29۱شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰۰3۵۰3۰۵373شماره  اباغیه:  شماره 
متهم   / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  زاده   خسرو  پروین  شاکی   / خواهان   ۱39۵/۰7/۰4 تنظیم:  تاریخ 
زاده   خسرو  وبهرام  زاده  خسرو  بهمن  و  زاده  خسرو  مهران  و  زاده  خسرو  اکبر  علی  و  زاده  خسرو  محمد  علی 
اصفهان  عمومی شهرستان شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   مطالبه خسارت  و  ترکه  تقسیم  خواسته  به 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
به کاسه   ارجاع و  اتاق شماره 3۰۵  نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3  – خ شهید 
94۰99۸۰3۵۰3۰۱29۱ثبت گردیده که که جهت ماحظه نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا شده است 
. به علت مجهول المکان بودن خوانده / علی محمد خسرو زاده  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 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.
شماره: 2۰۱7۰/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 
آگهی ابالغ

تاریخ   9۵۰447 شعبه:  بایگانی  9۵۰99۸۰3۵۰2۰۰3۵9شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰۰3۵۰2۰۵۰7۰شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: ۱39۵/۰6/۱۰ خواهان / شاکی افتخار السادات خادم الشریعت و سید حسین خادم الشریعت  دادخواستی 
خسرو  و  حسینی  نکیزاد  هوشنگ  و  حسینی  نیکزاد  شهین  و  حسینی  نیکزاد  انگیز  مهر  خواندگان  طرفیت  به 
نیکزاد حسینی و مهین نکیزادحسینی وزرین نیکزاد حسینی و علیرضا نیکزاد حسینی و پروین نیکزاد حسینی 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  به خواسته تنفیذ قرار داد و 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 3 اتاق شماره 3۰4 ارجاع و به کاسه  
9۵۰99۸۰3۵۰2۰۰3۵9ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱39۵/۰9/2۰ و ساعت ۱۰:۰۰تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواند گان مهین و شهین و پروین همگی نیکزاد حسینی  و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد 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.
شماره: ۱7۸4۸/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با نویسنده کتاب »حقوق در حریر شعر«

عاشقانه، حقوق بخوانید )قسمت دوم(

»سردار بی سر« با صدای اخشابی منتشر شد



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

سه شنبه  13  مهرماه   61395 نقش جهان به دربی اصفهان نمی رسد
ـــمـــاره  267 ســـــال دوم              ݡسݒ

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

صفائیه، میعادگاه والیبال کارگران ایران
 

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریسرویس ورزش

تاسیســات ورزشــی و ســالن 
اســتراحتگاه  و  چندمنظــوره 
ــی  ــه ورزش ــکاران مجموع ورزش
صفائیــه )ورزشــگاه اختصاصــی 
فــوالد مبارکــه( مــورد بازیــد 
ــران  ــور ورزش کارگ ــت و اداره ام ــس هیئ ــواد شــیران، رئی ج

ــت.  ــرار گرف ــان ق ــتان اصفه اس
جــواد شــیرانی، رئیــس و عبدالــه شــاطری، معــاون هیئــت 
و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان بــه منظــور 
ــی  ــال قهرمان ــابقات والیب ــزاری مس ــرای برگ ــی الزم ب آمادگ
کارگــران کشــور، روز یکشــنبه 11 مهرمــاه از مجموعــه ورزشــی 

ــد. ــدن کردن ــه دی ــه مبارک صفائی
 ایــن مســابقات بــا حضــور کلیــه تیم هــای والیبــال کارگــران 
ــه در  ــک هفت ــه مــدت ی ــاه ب سراســر کشــور از روز 25 مهرم
ســالن چندمنظــوره صفائیــه و زیرنظــر انجمــن والیبــال 

ــد شــد. ــزار خواه ــران اســتان برگ کارگ

 ملی پوش دوچرخه سواری 
به کما رفت

حیــن  در  نیک پنــاه  رضــا  برجســته کشــورمان،  رکاب زن 
ــه  ــا ب ــون در کم ــد و هم اکن ــقوط می کن ــه دره س ــن ب تمری

ســر می بــرد.
تیــم  عضــو  دوچرخه ســواران  از  یکــی  نیک پنــاه،  رضــا 
اســکوت ایــران و تیــم ملــی کشــورمان و مســئول فنــی تیــم 
پتروشــیمی تبریــز کــه طــی چنــد روز گذشــته بــرای آمادگــی 
ــی در  ــه همــراه مرب هرچــه بیشــتر و حضــور در مســابقات ب
حــال تمریــن بــوده، بــه دره ســقوط می کنــد و تــا عمــق 500 
ــه  ــا ب ــکار در کم ــن ورزش ــون ای ــی رود؛ هم اکن ــری دره م مت

ــرد.  ــر می ب س
در حــال حاضــر رضــا نیک پنــاه در بیمارســتان بســتری اســت 
و پزشــکان از وی قطــع امیــد کرده انــد. گفتــه شــده 99 
درصــد ضربــه مغــزی شــده اســت و قــرار اســت خانــواده وی 

ــد.  ــن دوچرخه ســوار را اهــدا کنن ــدن ای اعضــای ب
 ایــن رکاب زن برجســته کشــورمان تنهــا 24 ســال ســن دارد 
 و هفتــه گذشــته آخریــن مــدال قهرمانــی اش را کســب کــرده

است.

ایران با لباس قرمز مقابل ازبک ها
ــی  ــی نهای ــود در مقدمات ــته خ ــازی گذش ــی در دو ب ــم مل تی
جــام جهانــی بــا لبــاس ســفید بــازی کــرده و ایــن احتمــال 
مــی رود کــه در بــازی دوم لبــاس قرمــز بــه تــن کنــد؛ چــرا 

کــه لبــاس اول تیــم ازبکســتان ســفید اســت.

 کی روش و برنامه ویژه 

برای آنالیز کره جنوبی
 در حالــی کــه ایــن روزهــا بحــث 
عــدم  یــا  برگــزاری  دربــاره 
ــران  ــم ای ــدار دو تی ــزاری دی  برگ
 و کــره جنوبــی شــدت گرفتــه
اســت، ســرمربی تیــم ملــی 
پیــش  را  خــود  برنامه هــای 
از  بعــد  ملــی  تیــم  می بــرد. 
ــره  ــران از ک ــد در ته ــتان بای ــل ازبکس ــاس مقاب ــدار حس دی
جنوبــی پذیرایــی کنــد و جــدال سرنوشت ســاز مقابــل حریــف 
دیرینــه بــرای صعــود بــه جــام جهانــی بــه ایــن تقابــل مربــوط 
ــد در  ــنبه بای ــی روز پنجش ــم مل ــه تی ــی ک ــود. در حال می ش
تاشــکند بــه مصــاف ازبکســتان بــه عنــوان صدرنشــین ایــن 
گــروه بــرود، کارلــوس کــی روش بــه مــارکار آقاجانیــان 
مأموریــت داده تــا بــا حضــور در کــره جنوبــی جدال ایــن هفته 
ــه  ــد. ب ــز و بررســی کن ــل قطــر آنالی رقیــب بعــدی اش را مقاب
همیــن منظــور آقاجانیــان، یکشــنبه شــب تهــران را بــه مقصــد 

کره ترک کرد تا جدال این تیم برابر قطر را نظاره کند.

 مسی فوتبال ایران 
به تمرین تراکتور می رود

بازیکــن مطــرح تیــم ملــی فوتبــال 5 نفــره ایــران بــه تمرینات 
ــی اصغــری کــه در  ــزاد زادعل تراکتورســازی خواهــد رفــت. به
ــا  ــت و ب ــی داش ــرد خوب ــو عملک ــک ری ــابقات پارالمپی مس
گل هــای زیبایــش از ســوی جهانیــان بــه لیونــل مســی فوتبال 
ــه اش  ــای خــود از عالق ــان مشــهور شــد، در مصاحبه ه نابینای
در صحبت هایــش  او  برداشــت.  پــرده  تراکتورســازی  بــه 
تاکیــد کــرده بــود عالقه منــد اســت بــه تمریــن تراکتــور 
بــرود و بــا اعضــای ایــن تیــم دیــدار کنــد و حــاال ایــن رؤیــا 
ــد بازیکــن قدیمــی  ــا تالش هــای چن محقــق خواهــد شــد. ب
ــن  ــات ای ــان، مقدم ــد ایران پوری ــه محم تراکتورســازی از جمل
ــی  ــده زادعل ــای آین ــرف روزه ــاال ظ ــده و احتم ــم ش کار فراه
ــد. ــدا می کن ــور پی ــازی حض ــات تراکتورس ــری در تمرین اصغ

 توضیحات علیفر 
درباره شایعات ممنوع الکاری اش

ــل دوری دو  ــه دلی ــرد ک ــالم ک ــون اع گزارشــگر باســابقه تلویزی
ــم  ــه تصمی ــد و ب ــال را نمی دان ــیما و فوتب ــه اش از صداوس ماه
مدیــران صداوســیما احتــرام می گــذارد. علیرضــا علیفــر گفــت: 
پــس از 22 ســال فعالیــت در صداوســیما کارم را بلــد هســتم. 
ــم  ــکالتی برای ــن مش ــته، چنی ــال های گذش ــام س ــول تم در ط
ــا  ــکلی ب ــچ مش ــت. هی ــی نیس ــئله خاص ــده و مس ــش آم پی
تصمیمــات صداوســیما نداشــتم و االن هــم احتــرام می گــذارم.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس ورزش

والیبــال ایــران، حــاال نامــی شــناخته شــده در دنیــای 
والیبــال اســت و بــرای بســیاری از رقبــا یــک کابــوس 
ــک   ــران در المپی ــت ای ــود موفقی ــا وج ــت. ب ــناک اس ترس
لوزانــو، مربــی  اعتقــاد دارنــد  از کارشناســان  بســیاری 
چنــدان مناســبی بــرای نیمکــت ایــران نیســت و اگــر ایــران 
می خواهــد قلــه والیبــال جهــان را فتــح کنــد، بایــد مربــی ای 
ــقف  ــرا س ــد؛ زی ــاب کن ــود انتخ ــدف خ ــدازه ه ــد و ان در ح
ــم.  ــون دیده ای ــه تاکن ــت ک ــن اس ــو همی ــای لوزان توانایی ه
ــال  ــم والیب ــری تی ــرای مربیگ ــیاری ب ــای بس گمانه زنی ه
وجــود دارد، امــا وقتــی قــرار اســت یکــی از بهتریــن مربیــان 
جهــان بــر نیمکــت ایــران بنشــیند، تنهــا چنــد نــام بیشــتر 

باقــی نمی مانــد.
     خوان سیچلو

 کســی کــه از ســال 2011 در والیبــال ایــران بــوده و بــا رفتــن 
ــه یازدهــم  ــه قطــر رفــت و توانســت رتب ــران ب والســکو از ای
ــال2014  ــی س ــابقات قهرمان ــیا را در مس ــم در آس ــن تی ای
ــان  ــه از هم ــی ک ــی جوان ــا دهــد. مرب ــارم ارتق ــه چه ــه رتب ب
ــر کادر  ــز متفک ــه مغ ــران ب ــم ای ــورش در تی ــدای حض ابت
ــود. گزینــه ای کــه بیــش از  فنــی والســکو معــروف شــده  ب
ــران را می شناســد. او در حــال حاضــر  ــال ای هرکســی والیب
هیــچ تیــم باشــگاهی نــدارد؛ چــرا کــه بــا فدراســیون ایــران 

ــت. ــاله بسته اس ــرارداد 2س ق

     اندره آناستازی
ــه  ــورد عالق ــی م ــز مرب ــت ج ــی نیس ــدی کس ــه بع گزین
ــال  ــه والیب ــه در جامع ــتازی ک ــدره آناس ــران؛ ان ــال ای والیب
ایــران از مقبولیــت زیــادی برخــوردار اســت و همیشــه جــزو 
اصلی تریــن گزینه هــا بــرای هدایــت تیــم ملــی ایــران بــوده 
ــران  ــا یک قدمــی نیمکــت ای ــل از کــواچ ت اســت. حتــی قب
هــم آمــد، امــا زیــاد  بــودن دســتمزد و همچنیــن الزامــی کــه 
ــران  ــا خــود در ای ــرای داشــتن هــر 4دســتیارش همــراه ب ب

ــه  ــه هم ــرد. آناســتازی ک ــو ک ــکاری را لغ ــن هم داشــت، ای
ــگ  ــی و لی ــام  جهان ــا ج ــه ت ــک گرفت ــی از المپی ــوع مدال ن
جهانــی و قهرمانی جهــان را در کارنامــه مملــو از افتخاراتــش 
 دارد و امســال هــم ســرمربی لوتوس توفــل آمریکاســت

 این بــار اگــر کمــی از خواســته هایش عقب نشــینی کنــد 
و فدراســیون والیبــال هــم، تمایــل بیشــتری بــرای داشــتن 
او از خــود نشــان دهد، شــاید این بــار ســرمربی والیبــال 

ایــران شــود.

     هیو مک کاچن
گزینــه بعــدی کســی نیســت جــز یکــی از بزرگ تریــن 
ــی  ــن؛ کس ــک کاچ ــو م ــا، هی ــال دنی ــین های والیب تئوریس
کــه ورزش حرفــه ای را بــا  هاکــی آغــاز  کــرد و طــالی 
المپیــک پکــن و نقــره المپیــک لنــدن را بــا تیم هــای 
آقایــان و خانم هــای آمریــکا بــه دســت آورد. او کــه اصالتــی 
بــرای حضــور در  نیوزیلنــدی دارد، از ســال های پیــش 
ــن  ــکل مک کاچ ــا مش ــت. تنه ــیاری داش ــل بس ــران تمای ای
ــرای پذیرفتــن هدایــت تیــم ملــی، همســرش اســت کــه  ب

ــد. ــرت کن ــران مهاج ــه ای ــد ب نمی  توان
     برناردو دوچا رزنده

برنــاردو دوچــا رزنــده، پرافتخارتریــن مربــی در تاریــخ 
والیبــال دنیاســت؛ کســی کــه همــراه بــا تیمــش در بیشــتر  
فینال هــای مســابقات بــوده و بــرای مثــال از 16 لیــگ 
جهانــی، تیــم رزنــده در 13فینــال آن حضــور داشــته  اســت. 
رزنــده کــه امســال بــه دنبــال هشــتمین قهرمانــی در 
ســوپرلیگ برزیــل همــراه بــا تیمــش، ریودوژانیروســت 
 جدایــی اش از تیــم ملــی برزیــل دیگــر قطعــی شــده 
ــای  ــا تیم ه ــش ب ــار مذاکرات ــه اخب ــت ک ــن روزهاس و همی
ــی ای کــه بعــد از المپیــک  ــه گــوش برســد. مرب مختلــف ب
ژاپــن بــه ســراغ آن رفت و شــکی نیســت کــه حضــور او روی 

ــود. نیمکــت هــر تیمــی یــک افتخــار بــزرگ خواهــد  ب

همه شانس های سرمربیگری والیبال ایران

والیبال در جست وجوی ناخدا

ــان از  ــگاه نقش جه ــده ورزش ــالم ش ــه اع ــرایطی ک در ش
ــی مســابقات  ــد میزبان ــر می توان ــگ برت ــه هشــتم لی  هفت
را بــر عهــده بگیــرد، در دربــی اصفهــان، ذوب آهــن در 
ورزشــگاه فوالدشــهر از تیــم همشــهری ســپاهان پذیرایــی 
می کنــد. بــا وجــودی کــه خردادمــاه ســال 95 زمــان 

نقش جهــان  ورزشــگاه  از  بهره بــرداری 
ــاه  ــیدن مهرم ــا فرارس ــود، ب ــده ب ــالم ش اع
ــروژه  ــن پ ــرداری از ای ــری از بهره ب ــوز خب هن
ــه تأخیرهــای  ــا توجــه ب ورزشــی نیســت. ب
صورت گرفتــه، اســتاندار اصفهــان در آخریــن 
نشســت خبــری خــود اعــالم کــرد کــه 
ــور  ــاون رئیس جمه ــفر مع ــا س ــان ب همزم

ــود؛  ــاح می ش ــان افتت ــگاه نقش جه ــان، ورزش ــه اصفه ب
ــوز  ــده و هن ــق نش ــون محق ــری تاکن ــور جهانگی ــا حض ام

ــت.  ــده اس ــالم نش ــوص اع ــن خص ــی در ای زمان
ــای  ــدار تیم ه ــرای دی ــه ب ــه می شــد ک ــن گفت ــش از ای پی
ســپاهان و پیــکان کــه در هفتــه ششــم لیــگ برتــر برگــزار 

ــن  ــه ای ــد ک ــرداری می رس ــه بهره ب ــگاه ب ــن ورزش ــد، ای ش
ــوان موعــد  ــه عن ــه هشــتم ب ــداد و حــاال هفت ــاق رخ ن اتف
جدیــد در نظــر گرفتــه شــده اســت. در هفتــه هشــتم لیــگ 
برتــر فوتبــال کــه پــس از تعطیــالت موقــت از ســر گرفتــه 
ــال  ــی فوتب ــن درب ــپاهان و ذوب آه ــم س ــود، دو تی می ش
بــر  برگــزار می کننــد کــه  را  نصف جهــان 
ــن  ــان ای ــن میزب ــه، ذوب آه ــاس برنام اس
ــی ورزشــگاه  ــور طبیع ــه ط ــدار اســت و ب دی
فوالدشــهر میزبــان ایــن مســابقه مهــم 
ــده مســئوالن  ــار وع ــر این ب ــود. اگ ــد ب خواه
ــان  ــگاه نقش جه ــد و ورزش ــام برس ــه انج ب
همزمــان بــا هفتــه هشــتم لیــگ برتــر 
هفتــه  در  ســپاهان  برســد،  بهره بــرداری  بــه  فوتبــال 
ــان  ــد، میزب ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــی ام مهرم ــه س ــم ک نه
ــم  ــن تی ــواداران ای ــود و ه ــد ب ــیاه جامگان خواه ــم س تی
می تواننــد در ورزشــگاه نقش جهــان بــه تشــویق تیــم 

ــد. ــود بپردازن ــه خ ــورد عالق م

نقش جهان به دربی اصفهان نمی رسد
پارالمپیــک  بازی هــای  تــاب  و  تــب  اگرچــه 
خوابیــده اســت، امــا در اشــنویه، شــهر محــل 
ســکونت ســیامند رحمــان، هنــوز آمــد و رفــت بــرای 
ــه  ــان اســت و ب ــان در جری ــن قهرم ــا ای ــات ب مالق
ــدن او  ــرای دی ــادی ب ــان زی ــان، میهمان ــه رحم گفت

ــه ایــن شــهر  از اقصــی نقــاط کشــور ب
ــده نشــان طــالی  ــد. دارن ســفر می کنن
2 دوره از بازی هــای پارالمپیــک ریــو 
آینــده  بــرای  برنامه هایــش  دربــاره 
ــه  ــوز خســتگی مســابقات ب گفــت: هن
طــور کامــل از بیــن نرفتــه و همچنــان 
ــتیم  ــزی هس ــان عزی ــرای میهمان پذی

ــد و از  ــنویه می آین ــه اش ــن ب ــدن م ــرای دی ــه ب ک
ــه  ــم ک ــهری های خوب ــژه همش ــا، به وی ــه آن ه هم

ــگزارم.  ــتند، سپاس ــام گذاش ــنگ تم ــم س برای
 وی گفــت: پــس از کمــی اســتراحت تمریناتــم 
را شــروع می کنــم و تــالش می کنــم در رویدادهــای 

پیــش رو نیــز بتوانــم پرچــم کشــورمان را بــه اهتــزاز 
ــر رکوردشــکنی هســتم  ــه فک ــم ب ــاز ه ــاورم. ب  دربی
ــم در عرصــه قهرمانــی باشــم  ــا زمانــی کــه بتوان و ت
می خواهــم بــرای کشــورم افتخارآفرینــی کنــم. 
رکــورددار دســته فــوق ســنگین جهــان خاطرنشــان 
ــا وجــود گســترش شــبکه های  ــرد: ب ک
اجتماعــی و دنیــای مجــازی، جمعیــت 
ورزش  بــا  کشــور  در  بیشــتری 
نتایــج  و  شــدند  آشــنا   پارالمپیکــی 
را پیگیــری می کردنــد. در ایــن بیــن 
طنــزی کــه  پســت های  و  لطیفه هــا 
هنــگام مســابقه مــن منتشــر شــد 
بســیار جالــب بــود و خیلــی از آن هــا را برایــم ارســال 
ــه  ــود ک ــه ب ــک لطیف ــا ی ــن این ه ــد. در بی می کردن
ــد  ــان می گوین ــاق فرم ــت از ات ــن می گف ــول م از ق
وزنه هــا تمــام شــده و بــاز هــم بیاوریــد! ایــن برایــم 

ــدم. ــود و خندی ــب ب ــی جال خیل

ــان  ــا بی ــران ب ــتی آزاد ای ــی کش ــم مل ــی تی مرب
اینکــه هدفمــان دفــاع از عنــوان قهرمانــی در جــام 
ــن هســتیم  ــال ای ــه دنب ــی اســت، گفــت: ب جهان
کــه بــا ترکیبــی از نفــرات جــوان در جــام جهانــی 
تهــران بــه مصــاف حریفــان برویــم. امیــر توکلیان 
ــتی آزاد  ــی کش ــم مل ــات تی ــاز تمرین ــاره آغ درب
ــو  ــک 2016 ری ــای المپی ــس از رقابت ه ــران پ ای
ــای  ــه رقابت ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
 61 غیرالمپیکــی  وزن  دو  در  جهــان   قهرمانــی 
و 70 کیلوگــرم از تاریــخ 18 تــا 22 آذرمــاه در 
ــر در  ــرات برت ــود، از نف ــزار می ش ــتان برگ مجارس

ــی از  ــم مل ــات خــود را در اردوی تی ــا تمرین ــد ت ــل آم ــه عم ــوت ب ــن دو وزن دع ای
ــن دو وزن  ــی ای ــاه مســابقات انتخاب ــان م ــه اول آب ــد و ان شــاءهللا هفت ســر بگیرن
در حاشــیه جــام شــاهد برگــزار خواهــد شــد. مربــی تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران 
ــعی  ــزود: س ــت، اف ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــا 19 مهرم ــن اردو ت ــه ای ــان اینک ــا بی ب
ــتی گیران  ــه کش ــی از جمل ــم مل ــتی گیران تی ــر کش ــدی دیگ ــم از اردوی بع می کنی
ــوند  ــات ش ــا آرام آرام وارد تمرین ــم ت ــوت کنی ــه اردو دع ــز ب ــک را نی ــران در المپی  ای
و بــه آمادگــی مطلــوب برســند؛ چــرا کــه مــا اواخــر بهمن مــاه، میزبــان جــام جهانــی 

هســتیم و بایــد نتایــج خوبــی را در ایــن مســابقات کســب کنیــم. 

ــا  ــا تیــم ملــی ب ــه ایــن ســؤال کــه آی وی در پاســخ ب
ترکیــب جــوان در مســابقات جــام جهانــی تهــران 
شــرکت می کنــد یــا خیــر، توضیــح داد: مــا ســه 
دوره متوالــی در خــاک آمریــکا موفــق شــدیم عنــوان 
بیاوریــم.  بــه دســت  را  ایــن رقابت هــا  قهرمانــی 
امســال نیــز خودمــان میزبــان ایــن رقابت هــا هســتیم 
ــوان  ــم عن ــاز ه ــه ب ــد ک ــار را دارن ــن انتظ ــردم ای و م
ــران  ــام را در ای ــم و ج ــت بیاوری ــه دس ــی را ب قهرمان
نگــه داریــم کــه ایــن موضــوع کار را بــرای مــا ســخت تر 
ــای  ــایر تیم ه ــد س ــز همانن ــران نی ــه ای ــد. البت می کن
ــاد  ــی و اعتم ــم مل ــب تی ــت اندازی در ترکی ــا پوس دنی
بــه جوانــان را در دســتور کار خــود قــرار داده و مطمئنــا بــا ترکیبــی از بهتریــن نفــرات 

ــود.  ــم ب ــی خواهی ــوان قهرمان ــاع از عن ــال دف ــه دنب ــی ب جــوان در جــام جهان
ــی  ــم مل ــی در تی ــاره ســرمربیگری محمــد طالی ــی کشــتی آزاد درب ــم مل ــی تی مرب
گفــت: مــا 4 – 5 ســال اســت کــه بــا هــم کار کرده ایــم و همــان شــیوه ای کــه طــی 
ســرمربیگری خــادم در تیــم ملــی پیــاده شــد، ادامــه خواهــد یافــت؛ چــرا کــه بــا آن 
شــیوه بــه موفقیت هــای خوبــی دســت یافتیــم و توانســتیم کشــتی آزاد را در مســیر 
درســت خــود قــرار دهیــم. مطمئنــا هیــچ مشــکلی در ایــن راه بــه وجــود نخواهــد 

آمــد و بــا همدلــی کار را پیــش خواهیــم بــرد.

ــر کادر  ــه تغیی ــد ک ــل باشــگاه ذوب آهــن می گوی ــر عام مدی
فنــی ایــن تیــم تاثیــری بــر رونــد رو بــه جلــوی سبزپوشــان 
ــت  ــت. نیمک ــز نیس ــچ چی ــران هی ــدارد و او نگ ــی ن اصفهان
ذوب آهــن پــس از هفتــه هفتــم لیــگ برتــر فوتبــال دچــار 
تغییــر و تحــول شــد و یحیــی گل محمــدی از ایــن تیــم جــدا 

شــد.
مــا  کــرد: کار  اظهــار  رابطــه  همیــن  در  آذری،  ســعید   
ــازی  ــه پیــش مــی رود و خوشــبختانه ب ــق برنام ــا طب تقریب
ــام  ــی، ج ــام حذف ــم. ج ــهر بردی ــختی را در بوش ــیار س بس
ــم  ــر تی ــه ب ــا غلب ــتیم ب ــا توانس ــی م ــت؛ ول غول کشی هاس
ــه  ــن شــهر ب ــژه ای ــوای وی ســختکوش بوشــهری و آب و ه
ــی  ــی یحی ــاره جدای ــم. او درب ــدا کنی ــدی راه پی ــه بع مرحل
گل محمــدی از ذوب آهــن پــس از هفتــه هفتــم لیــگ برتــر 

هــم گفــت: مــا بــه دنبــال تغییــر نبودیــم و اتفاقــا پنجشــنبه 
قبــل از جدایــی یحیــی، جلســه خوبــی بــا او برگــزار کردیــم؛ 
ــه  ــل رســید ک ــن تحلی ــه ای ــم ب ــت ســرمربی تی ــا در نهای ام
توافقــی جــدا شــود و مــا هــم موافقــت کردیــم. آذری افــزود: 
ــتیم. او  ــدی نداش ــا گل محم ــری ب ــالف نظ ــچ اخت ــا هی م
 بــرای مــا عزیــز اســت و بــه عنــوان یــک ســرمربی فرهیختــه 
ــم. او درخواســت  ــاد از او بســیار تشــکر می کن ــل اعتم و قاب
ــل  ــر عام ــم. مدی ــم پذیرفتی ــا ه ــود و م ــدا ش ــه ج ــرد ک ک
ذوب آهــن دربــاره اظهــار نظــر گل محمــدی مبنــی بــر اینکــه 
ــا  ــن حرف ه ــت: ای ــود، گف ــده ب ــق ش ــوم تعلی ــه س از هفت
ــچ نقطــه  ــاره اش هی ــه گذشــته اســت و مــن درب ــوط ب مرب
ــن در  ــدارد. ذوب آه ــی ن ــم ربط ــن ه ــه م ــدارم. ب ــری ن نظ
ــد.  ــدار کن ــپاهان دی ــا س ــد ب ــر بای ــگ برت ــتم لی ــه هش هفت

آذری دربــاره تأثیــر تغییــر کادر فنــی در آســتانه داربــی 
اصفهــان گفــت: هیــچ وقــت شــرایط ذوب آهــن نســبت بــه 
روزی کــه مــا بــه باشــگاه آمدیــم، بهتــر نمی شــود. آن زمــان 
ــی  ــرد؛ ول ــقوط می ک ــر س ــته پایین ت ــه دس ــت ب ــم داش تی
االن شــرایط مــا ایــده آل اســت. تیــم خوبــی داریــم و مــن 
ــت  ــت نیمک ــاره سرنوش ــتم. او درب ــز نیس ــچ چی ــران هی نگ
تیمــش هــم گفــت: بــه کار مجتبــی حســینی اعتقــاد کامــل 
دارم. همین طــور بــه همکارانــم در باشــگاه ایمــان دارم. 
ــران  ــم و نگ ــوی ای داری ــاده ق ــانی فوق الع ــروی انس ــا نی م
نیســتیم. هیئت مدیــره کارخانــه هــم از مــا پشــتیبانی 
ــد  ــه می ده ــه کارش ادام ــدرت ب ــا ق ــینی ب ــد. حس  می کن
ــه  ــم ک ــان می ده ــم. اطمین ــت می کنی ــم از او حمای ــا ه و م

ــه می دهــد. ــش را ادام ــد خوب ذوب آهــن رون

توکلیان:

 شیوه خادم در تیم ملی ادامه خواهد یافت

 مدیر عامل باشگاه ذوب آهن:

به دنبال تغییر نبودم و اختالف نظری با گل محمدی نداشتم 

آگهی مناقصه )نوبت دوم(

دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید 
مدعو را از طریق شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. لذا از عالقمندان دعوت می شود با در 
دست داشتن معرفی نامه و بازدید از محل و واریز فیش بانکی به مبلغ 300/000 ریال به شماره 
سیبا 0108683239002 به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان تا 10 روز پس از انتشار آگهی 

به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایند.
ضمنا دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه 

می باشد. 
شماره تماس: 03137434081 

آدرس: فالورجان – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان
www.iaufala.ac.ir 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مزایده عمومی واگذاری مرکز سالمت جامعه جوی آباد 2 وابسته به شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر به صورت اجاره بهای ماهیانه

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 poshtibani.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس www.mui.ac.ir به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن 37924005-031 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

م الف 5709

سیامند رحمان: باز هم به فکر رکوردشکنی هستم
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آیدین بهاریسرویس گردشگری

مــردم چهارمحــال و بختیــاری نیز ماننــد مردم سراســر ایران 
بــا شــروع مــاه محــرم بــا برپایــی آیین هــای مذهبــی یــاد 
ســرور و ســاالر شــهیدان را زنــده نگــه می دارنــد. همه ســاله 
بــا آغــاز مــاه محــرم و صفــر، اســتان چهارمحــال وبختیــاری 
شــاهد برپایــی مراســم و آیین هــای ویــژه ای اســت کــه در 

شــهرهای مختلــف ایــن اســتان برگــزار می شــود.
   آیین های سوگواری سید و ساالر شهیدان

مــردم چهارمحــال وبختیــاری بــا ســیاه پوش کــردن شــهرها 
و روســتاها و تکایــا و حســینیه ها، آیین هــای ســوگواری 
ــزاری  ــرای برگ ــرده و ب ــا ک ــهیدان را برپ ــاالر ش ــید و س س
ــیعیان  ــوم ش ــام س ــزاداری ام ــن ع ــکوه تر آیی ــه باش هرچ
و یــاران باوفــای ایشــان در محله هــای مختلــف اقــدام 

می کننــد.

    شبیه خوانی وتعزیه خوانی
در  بختیــاری  و  چهارمحــال  مــردم  آیین هــای  دیگــر  از 
ــتان  ــوان اس ــبیه خوان و تعزیه خ ــای ش ــاه، گروه ه ــن م ای
ــا حضــور در  ــاه ب ــن م ــه اول ای ــر روز در ده ــه ه هســتند ک
ــین)ع(  ــام حس ــه ام ــی تعزی ــینیه ها و برپای ــا و حس تکای
ــب)س(  ــارت زین ــورا، و اس ــر عاش ــل)ع(، ظه ــر، ابوالفض ح

ــد. ــو می کنن ــردم بازگ ــرای م ــا را ب ــن روزه ــت ای مصیب
    گرداندن علم و کتل

گردانــدن علــم و کتــل در روزهــای هفتــم و هشــتم در کوچــه 
و محله هــای بعضــی مناطــق شهرســتان شــهرکرد تــوأم بــا 
ــن  ــای ای ــر آیین ه ــردم، از دیگ ــذورات م ــردآوری آرد و ن گ

دیــار اســت. 
 در ایــن روزهــا مــردان بــا حضــور در کنــار حســینیه ها 
ــام  ــام حســین)ع( و قی ــی ام ــاد زندگ ــه  ی ــزار شــهدا ب و گل
عاشــورا، خیمه هــای ســفید و ســبز را برپــا و بــه یــاد آن هــا 

می کننــد.  روضه خوانــی 
ــی از  ــرم، جمع ــه مح ــزاداری ده ــوی ع ــن معن ــن آیی در ای
ــزاداری  ــل ع ــاجد، محف ــزادگان و مس ــار امام ــان درکن جوان
ســنتی برپــا کرده اند. عــزاداری مــردم چهارمحــال و بختیاری 
 در مــاه محــرم، بــا حــرارات و شــور حســینی آغــاز می شــود 
و هیئت هــای عــزادار نیــز مســاجد و تکایــا را بــرای برگــزاری 

ــد. ــاده کرده ان ــا آم ــن آیین ه ای
    توزیع غذای نذری

ــله از  ــله زرد و ش ــم، ش ــون حلی ــذری همچ ــذای ن ــع غ توزی
جملــه برنامه هــای خودجــوش عــزادار حســین)ع( در 
اســتان اســت. در محــرم امســال، بیــش از یــک هــزار هیئت 
ــزاداری  ــرای ع ــکان ب ــه و 500 م ــروه تعزی ــی، 114 گ مذهب
ــت  ــه تعزی ــاری ب ــال و بختی ــین)ع( در چهارمح ــام حس ام
ــد. ــت)س( می پردازن ــل بی ــوت و اه ــدان نب ــم خان و تعظی

    راه انداختن کاروان
ــه  ــاد قافل ــه ی ــینی ب ــزاداران حس ــورا، ع ــن روز عاش  در آیی
ــا راه انداختــن کاروان  خانــدان آل عبــا، در صحــرای کربــا ب
اقــدام بــه آتــش زدن نمادیــن خیمه هــای برافراشــته 
می کننــد. همچنیــن گروهــی بــه صــورت نمادیــن بــه 
ــت  ــای در حال ــن خیمه ه ــار ای ــا در کن ــرای کرب ــوان اس عن
ــم  ــیون و مات ــزاداری و ش ــوند و ع ــع می ش ــوختن، جم س
 می کننــد. همچنیــن در ایــن روز مــردم بــا زدن ســنگ 
ــزار  ــنگ زنی را برگ ــن س ــده آیی ــل داده ش ــای صیق  و چوبه

می کنند.
    مراسم سنتی »خیمه سوزان« در شهر طاقانک

ــه  ــینی، ب ــورای حس ــوزان« عاش ــنتی »خیمه س ــم س مراس
ــتان  ــع شهرس ــک از تواب ــهر طاقان ــز، در ش ــورت متمرک ص

شــهرکرد در اســتان چهارمحــال و بختیــاری اجــرا می شــود 
ــراه  ــران هم ــر ای ــزاداران از سراس ــوه ع ــتقبال انب ــا اس ــه ب ک
 اســت. بــا شــروع مــاه محــرم، مــردم شــهر طاقانــک

معمــوال 72 خیمــه ســبز و ســفید رنــگ بــا فــرم چهارگــوش 
فــرم گنبــدی و مخروطــی آمــاده و در حاشــیه کوهــی 
برپــا می کننــد کــه تــا عصــر روز عاشــورا و در آســتانه 
 شــام غریبــان شــهادت حضــرت ابــا عبــدهللا الحســین)ع( 
و شــهدای کربــا هــم ادامــه دارد. در ایــن آییــن و در عصــر 
ــا  ــت کرب ــوخته دش ــای س ــاد خیمه ه ــه ی ــورا، ب روز عاش
 خیمه هــای برافراشــته شــده در طــول دهــه اول محــرم 
 را آتــش می زننــد و هنــگام آتــش زدن ایــن خیمه هــا

ــداز می شــود  ــب« طنین ان ــا زین ــا حســین« و »ی ــاد »ی فری
ــینی  ــورای حس ــن عاش ــروب غمگی ــاد غ ــه ی ــردم ب ــه م  ک
ــزاداری  ــه ع ــه و زاری، ب ــا نال ــا، ب ــرای کرب ــا اس ــوا ب  و همن

و سوگواری می پردازند.

آیین های محرم در چهارمحال و بختیاری

 گردهمایی بزرگ هیئت های مذهبی 

در یزد
مســئول دبیرخانــه بین المللــی 
گفــت:  ایــران  حســینیه  یــزد 
گردهمایــی بــزرگ هیئت هــای 
مذهبــی، ظهــر روز 1۳ محــرم بــه 
صــورت اســتانی و مردمــی در یزد 
سیدحســن  می شــود.  برگــزار 
نشســت  اولیــن  در  حســینی 
ــی  ــه بین الملل ــا دبیرخان ــزاداری ب ــای ع ــی هیئت ه هم اندیش
یــزد حســینیه ایــران کــه در محــل حســینیه مســجد حظیــره یزد 
و بــا حضــور روســای بیــش از ۶0 هیئــت عــزاداری برگــزار شــد 
اظهــار کــرد: تجمــع بــزرگ هیئت هــای مذهبــی در ظهــر روز 1۳ 
ــر در  ــاز ظه ــد از نم ــه صــورت اســتانی و مردمــی و بع محــرم ب
حســینیه امیرچخمــاق یــزد برگــزار می شــود. وی ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه اینکــه روز 1۳ محــرم در ســال گذشــته بــه روز هیئــت 
نامگــذاری شــد، لــذا مقــرر شــد ایــن حرکــت بــزرگ فرهنگی در 
محــرم ســال جــاری انجــام شــود و همــه هیئت هــا و مــردم بــه 
ــا  ــک نوحــه واحــد ب ــا ی ــم و ب ــک عل ــا ی صــورت یکپارچــه و ب
عنــوان هیئــت حســینیه ایــران بــه عــزاداری بپردازنــد. حســینی 
گفــت: شــروع ایــن هیئــت از حســینیه امیرچخمــاق تا حســینیه 
بعثــت خواهــد بــود و پــس از مراســم ســینه زنی مراســم 
ــرداری کــه از مراســم های ســنتی و منحصربه فــرد مــردم  نخل ب

یزد است، از حسینیه امیرچخماق تا بعثت انجام می گیرد.

 ترجمه گروهی قرآن بر اساس نثر مبنا 

ارائه شود
ــر  ــد ب ــرآن بای ــی ق ــه گروه ــت: ترجم ــرآن گف ــک مترجــم ق ی
ــر اشــتباهات  ــی اگ ــا انجــام شــود؛ یعن ــر مبن ــک نث  اســاس ی
و خطاهایــی دارد در جهــت بهبــود متــن تــاش شــود یــا یکــی 
ــد  ــا قــرار گیــرد؛ چــرا کــه یــک گــروه نمی توان از ترجمه هــا مبن

نثــر واحــدی را بنویســد.
ــاره ترجمه هــای گروهــی از ایــن کتــاب آســمانی   انصــاری درب
گفــت: بــا اصــل موضــوع ترجمه هــای گروهــی موافــق هســتم؛ 
امــا بایــد یــک ترجمــه مبنــا بــرای ایــن اقــدام وجــود داشــته 
باشــد؛ بــه ایــن معنــی کــه نثــر ترجمــه، پدیدآمــده یــک قلــم 
ــا  ــر مبن ــک نث ــاس ی ــر اس ــه ب ــر ترجم ــوی دیگ ــد و از س باش
انجــام شــود؛ یعنــی اگــر اشــتباهات و خطاهایــی دارد در جهــت 
ــرار  ــا ق ــا مبن ــی از ترجمه ه ــا یک ــود ی ــاش ش ــن ت ــود مت بهب
گیــرد؛ چــرا کــه یــک گــروه نمی توانــد نثــر واحــدی را بنویســد. 
ــه  ــردی چ ــای ف ــود ترجمه ه ــا وج ــه ب ــه اینک ــخ ب وی در پاس
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــرآن اس ــی ق ــای گروه ــه ترجمه ه ــازی ب نی
ــال  ــد، احتم ــن کار می کنن ــک مت ــر روی ی ــر ب ــد نف ــی چن وقت
ــه  ــن ترجم ــل ای ــن دلی ــه همی ــد؛ ب خطــای آن کاهــش می یاب
پخته تــر خواهــد شــد و اشــتباهات کمتــری بــه آن راه می یابــد.

اخبار کوتاه

 قلعه هزار ساله قورتان 
جاذبه ای در دل کویر

مرکــز  قورتــان  روســتای 
در  گاوخـونـــی  دهســـتان 
فاصلــه  حــدود 120 کیلومتری 
ــع شــده  ــان واق شــرق اصفه

است. 
تــا  روســتا  ایــن  فاصلــه  
ــش  ــز بخ ــه )مرک ــهر ورزن ش
ــاع آن 14۸0  ــت. ارتف ــر اس ــدود 12 کیلومت ــن رود( ح ب
متــر از ســطح دریاســت و جمعیــت آن بالــغ بــر 2 هــزار 

ــت. ــر اس نف
وجه تسمیه:

ــان = دان - از  ــور و ت ــور= گ ــزو  ق ــان از دو ج واژه  قورت
نظــر دســتورزبان فارســی پســوند ظرفیــت - تشــکیل 
شــده اســت. قورتــان= گــوردان، یعنــی محلــی کــه گــور 
فراوانــی دارد. موقعیــت قلعــه نشــان می دهــد کــه ایــن 
واژه شــبیه واژه هــای ترکــی قــور= ســاح یــا قورچــی= 
رئیــس اســلحه خانه، قورخانــه = کارخانــه  اســلحه 
ــان  ــوذ از زب ــر مأخ ــاف و کس ــم ق ــه ض ــای ب و قوریلت
ــت  ــی اس ــورای نظام ــس ش ــی مجل ــه معن ــی ب  مغول
و بــه زبــان اهالــی خــوارزم، قورلتــان کــه به معنی شــورا 
و مشــاورت بــا هــم اســت؛ چنیــن اســتنباط می شــود 
کــه قلعــه  قورتــان جنبــه  نظامی دفاعــی داشــته اســت. 
ــورای  ــل ش ــا مح ــات ی ــار مهم ــوی، انب ــال ق ــه احتم ب
ــی  ــله های دیلم ــان سلس ــی از جنگجوی ــی گروه  نظام
و ســلجوقی بــوده اســت. در حقیقــت از شــهر اصفهــان 
تــا ایــن قلعــه ارتباطــی وجــود داشــته و امــکان 
 خبــر و عامت دهــی از روی قلــل کوه هــا و تپه هــا 
ــر  ــان امکان پذی ــه  قورت ــا قلع ــان ت ــا از اصفه و مناره ه
ــل  ــن حوق ــته های اب ــن از نوش ــت. همچنی ــوده اس ب
بغــدادی )اولیــن جهانگــرد خارجــی کــه در کتــاب 
ــه اصفهــان مطالبــی نوشــته اســت ۹41  خــود راجــع ب
ــادی  ــه 10۶1 می ــه قدمــت آن ب ــد ک ــادی( برمی آی می
می رســد. »آب زاینــده رود ســرانجام بــه ضیعــه برزنــد 
)ورزنــه( می رســد کــه خــاص زردشــتیان اســت 
ــاط  ــا بس ــه در آنج ــان ک ــه گورت ــد و ضیع ــان برزن و می
فــرش و زیلــو تهیــه می کننــد بــه زمیــن فرومــی رود.« 
ــرن 4 )۳2۳-۳۶۶  ــاال در ق ــان احتم ــه  قورت ــای قلع بن
ــه واســطه موقعیــت جغرافیایــی  ه ق( نهــاده شــده و ب
ممتــازی کــه دارد )در کنــار زاینــده رود( از تاریــخ بنــا تــا 
بــه امــروز ســکونت در آن وجــود داشــته اســت. ارگ یــا 
قلعــه تاریخــی روســتای قورتــان، یکــی از آثــار تاریخــی 
بی نظیــر کشــورمان اســت کــه بــا داشــتن ابنیــه 
تاریخــی متعــددی در درون خــود، یکــی از جاذبه هــای 

ــود. ــوب می ش ــران محس ــی ای تاریخ

گشت وگذار

ــه  ــان ب ــل اصفه ــه مل ــی و خان ــز اصفهان شناس مرک
عنــوان یکــی از تخصصی تریــن مراکــز ایــن شــهر در 
ــن  ــال تدوی ــه دنب ــخ و اصفهان شناســی ب حــوزه تاری
ــن  ــت. ای ــان اس ــدی اصفه ــد جل ــع چن ــاب جام کت
مرکــز قصــد دارد مجموعــه چنــد جلــدی کتــاب 

ــا  ــخ، جغرافی ــه تاری ــان را در زمین  اصفه
و معمــاری اصفهــان بــه چــاپ برســاند. 
فراخــوان  در  اصفهان شناســی  مرکــز 
ــده  ــت ارســال چکی ــاب مهل ــن کت تدوی
مقــاالت را 20 مهرمــاه امســال و آخریــن 
ــاالت را ۳0  ــل مق ــت اص ــت دریاف مهل
رئیــس  اعــام کرده اســت.  آبان مــاه 

ــا  ــان ب ــل اصفه ــه مل ــی و خان ــز اصفهان شناس مرک
ــه موضوعاتــی  ــه دالیــل توجــه ایــن مرکــز ب اشــاره ب
ــه در  ــی ک ــی از دغدغه های ــت: یک ــت گف ــن دس از ای
اصفهان شناســی، همــواره  مرکــز  فعالیــت  طــول 
ذهــن اندیشــمندان ایــن حــوزه را بــه خــود معطــوف 

ــجم  ــع و منس ــی جام ــتن کتاب ــود نداش ــرده، وج ک
ــد  ــد فرهمن ــت. حمی ــی اس ــه اصفهان شناس در زمین
بــا اشــاره بــه درخواســت مــردم اصفهــان بــرای 
ــی  ــه اصفهان شناس ــی در زمین ــاب جامع ــی کت معرف
ــز  ــن مرک ــدان ای ــفانه کارمن ــرد: متأس ــان ک خاطرنش
مجبورنــد مــردم را بــه کتاب هــا و منابــع 
ــم  ــترس ه ــاید در دس ــه ش ــده ک پراکن
ــه  ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــاع دهن ــند، ارج نباش
ایــن موضــوع بایــد در ایــن زمینــه تاش 

ــرد. جــدی صــورت گی
ــهر  ــان، ش ــه »اصفه ــان اینک ــا بی  وی ب
تاریــخ، جلــوه گاه هنــر، صنعــت و زادگاه 
رجــال و شــخصیت های برجســته در همــه عرصه هــا 
ــهر  ــن ش ــگر ای ــردم پرسش ــرد: م ــار ک ــوده«، اظه ب
نیازمنــد مجموعــه مکتوبــی هســتند کــه بتواننــد 
ــمندی  ــات ارزش ــت اطاع ــته اس ــه شایس ــور ک  آن ط

را در اختیار مخاطبان مشتاق قرار دهند.

نماینــده بعثــه مقــام معظــم رهبــری در عــراق اعــام 
کــرد: طــی دهــه اول محــرم موکــب امــام رضــا)ع( 
متشــکل از ۳0 هــزار ایرانــی در بین الحرمیــن بــه 

عــزاداری می پردازنــد. 
حجت االسام والمسلمین نجف نجفی روحانی

اول  دهــه  برنامه هــای  تشــریح  بــه 
ــات  ــی در عتب ــران ایران ــرم زائ ــاه مح م
ــرد: از روز  ــار ک ــات پرداخــت و اظه عالی
ششــم تــا روز نهــم مــاه محــرم موکــب 
امــام رضــا)ع( متشــکل از زائــران ایرانی 
حاضــر در کربــای معلــی هــر روز پــس 
بــه  بین الحرمیــن  در  نمــاز صبــح  از 

عــزاداری می پردازنــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه موکــب امــام رضــا)ع( 
ــی  ــران ایران ــژه زائ ــام رضــا)ع( وی ــی ام ــام نام ــه ن ب
تشــکیل شــده و در مراســم های مختلــف بــه برپایــی 
ــی  ــران ایران ــت: زائ ــردازد، گف ــی می پ ــم مذهب مراس
از حــرم حضــرت عبــاس)ع( بــه ســمت حــرم امــام 
حجت االســام  می کننــد.  عــزاداری  حســین)ع( 

ــران حاضــر  ــداد زائ ــی در خصــوص تع ــی روحان نجف
ــزار  ــش از ۳0 ه ــت: بی ــزاداری گف ــت ع ــن هیئ در ای
ــور  ــت حض ــن هیئ ــته در ای ــال گذش ــی س ــر ایران زائ

داشــته اند. 
ــرم  ــاه مح ــی م ــه ط ــب ک ــن مطل ــام ای ــا اع وی ب
ســخنرانان و مداحــان مطــرح ایرانــی 
زائــران  ویــژه  عــزاداری  مراســم  در 
ــد داشــت، گفــت:  ــی حضــور خواهن ایران
ــخنرانی  ــزاداری، س ــه ع ــب برنام ــر ش  ه
و ســینه زنی در حــرم امــام حســین)ع( 
و حــرم حضــرت ابوالفضــل)ع( بــه زبــان 

فارســی برگــزار خواهــد شــد. 
مراســم  نیــز  حســینی  خیمــه گاه  در 
ارائــه  زائــران  بــرای  عاشــورا  مصــور  روایتگــری 
می شــود. در نجــف اشــرف نیــز هــر روز صبــح و شــب 
ــت.  ــینه زنی برپاس ــخنرانی و س ــزاداری س ــم ع مراس
ــه  ــزاداری اســت؛ البت ــزود: مراســم، بیشــتر ع وی اف
ــزار  ــز برگ ــگان و دانشــگاهیان نی ــژه نخب جلســات وی

می شــود.
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 حمالت قلبی در چه ساعاتی بیشتر
 رخ می دهد؟

ــی  ــات قلب ــت: حم ــروق گف ــب و ع ــص قل ــک متخص ی
 عمدتــا در بیــن ســاعات ۴ تــا ۱۰ صبــح روی می دهــد 
ــه علــت افزایــش ســطح آدرنالیــن  ــد ب و ایــن امــر می توان
ــش  ــا افزای ــون ی ــتولیک خ ــار سیس ــش فش ــون، افزای خ

ــگام باشــد. ــح هن غلظــت خــون در صب
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر حســینی زاده اظهــار داشــت: 
اســترس باعــث آزاد شــدن ذخایــر اســیدهای چــرب و گلوکز 
در جریــان خــون می شــود. ایــن مــواد می تواننــد بــه چربــی 
و کلســترول تبدیــل و بــه دیــواره رگ هــا رســوب کننــد و در 
ــه آترواســکلروز و پرفشــاری خــون شــوند. نهایــت منجــر ب
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ــترس ب ــزود: اس وی اف
ــی  ــات قلب ــروز حم ــی و ب ــای قلب ــه بیماری ه ــد ب می توان
ــا افزایــش  ــه طــور غیرمســتقیم ب منجــر شــود. اســترس ب
رفتارهــای پرخطــر همچــون پرخــوری، بی تحرکــی، روی 
آوردن فــرد بــه ســیگار و مــواد مخــدر، افزایــش فشــار خــون 
ــی  ــه قلب ــی و حمل ــای قلب ــک بیماری ه ــترول، ریس  و کلس

را افزایش می دهد.
وی بیــان کــرد: اســترس می توانــد باعــث بیماری هــای 
روده ای  و  معــده ای  جنســی،  تنفســی،  قلبی عروقــی، 
اختــاالت تغذیــه ای، اعتیــاد و حتــی مــرگ شــود. حمــات 
روی  ۱۰ صبــح  تــا  بیــن ســاعات ۴  در  عمدتــا  قلبــی 
ــطح  ــش س ــت افزای ــه عل ــد ب ــر می توان ــن ام ــد. ای می ده
ــا  ــون ی ــتولیک خ ــار سیس ــش فش ــون، افزای ــن خ آدرنالی

ــد. ــگام باش ــح هن ــون در صب ــت خ ــش غلظ افزای
خطــر  بزرگ تریــن  کــرذ:  خاطرنشــان  حســینی زاده 
بی توجهــی بــه ســکته قلبــی و عائــم آن، مــرگ اســت و در 
غیــر ایــن صــورت فــرد دچــار نارســایی قلبــی، تنگــی تنفــس 
ــون ورم  ــی همچ ــایی قلب ــم نارس ــتگی زودرس و عائ خس
ــت و اســتراحت  ــگام فعالی ــب  هن ــان قل ــدی ضرب ــا و تن پ
می شــود. وی بیــان کــرد: افزایــش فشــار خــون، کار قلــب 
ــف آن در  ــب و ضع ــی قل ــب بزرگ ــد و موج ــاد می کن را زی
طــول زمــان می شــود. همچنیــن ایــن مســئله، خطــر 
حملــه قلبــی، نارســایی کلیــه و نارســایی قلــب را افزایــش 
 می دهــد. هنگامی کــه افزایــش فشــارخون بــا چاقــی
کشــیدن ســیگار و دیابــت همــراه باشــد، خطــر ســکته قلبی 

و مغــزی افزایــش بیشــتری می یابــد.
وی ادامــه داد: بیمــاری دیابــت بــه طــور جــدی خطــر 
ــا تحــت کنتــرل داشــتن  بیمــاری قلبی عروقــی را حتــی )ب
از ۸۰  بیــش  افزایــش می دهــد.  قنــد خــون(  میــزان 
ــل  ــه دلی ــکلی ب ــه ش ــت ب ــه دیاب ــا ب ــاران مبت ــد بیم درص
از دســت  را  عروقــی جــان خــود  قلبــی  بیماری هــای 
می دهنــد. اگــر دیابــت داریــد، مهــم اســت کــه هــر عامــل 

ــید. ــته باش ــرل داش ــر و کنت ــت نظ ــازی را تح خطرس
ــل  ــه دلی ــه ب ــری ک ــر از 5 نف ــا ۴ نف ــرد: تقریب وی اشــاره ک
ــد  ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــی ج ــای عروق  بیماری ه
۶5 ســال یــا بیشــتر ســن دارنــد. در ســنین باالتــر، زنانــی 
ــر بیشــتر از مــردان دچــار  ــد، دو براب ــی دارن ــه قلب کــه حمل
مــرگ می شــوند. همچنیــن مــردان در معــرض خطــر 
عروقــی  و  قلبــی  بیماری هــای  بــه  ابتــا  از  بیشــتری 
هســتند و در ســنین پایین تــر بــه ایــن بیمــاری دچــار 
می شــوند. ایــن میــزان نــزد زنــان حتــی پــس از یائســگی 
)هنگامی کــه میــزان مــرگ زنــان بــه دلیــل بیمــاری قلبــی 

ــت. ــردان نیس ــدازه م ــه ان ــد( ب ــش می یاب افزای
ــراد  ــی در اف ــای قلب ــر بیماری ه ــت: خط ــینی زاده گف حس
ــر بیشــتر از افــراد غیرســیگاری  ــا چهــار براب ســیگاری، دو ت
ــرای  ــر ب ــل خط ــن عام ــیگار، بزرگ تری ــیدن س ــت. کش اس
ــار  ــه دچ ــیگاری هایی ک ــت. س ــی اس ــی قلب ــت ناگهان ایس
ــرگ  ــتر م ــال بیش ــا احتم ــز، ب ــوند نی ــی می ش ــه قلب حمل
بــا دود  افــراد غیرســیگاری  تمــاس  روبــه رو هســتند. 
 ســیگار هــم ممکــن اســت خطــر بیمــاری قلبــی را افزایــش

دهد.

 توقیف 3 میلیارد و 500 میلیون ریال 

لوازم خانگی قاچاق در شهرضا 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان »شــهرضا« از کشــف و توقیــف 
ــارد  ــه ارزش 3 میلی ــوازم خانگــی قاچــاق ب ــه ل ــک محمول  ی
و 5۰۰ میلیــون ریــال خبــر داد. ســرهنگ »حمیــد امیرخانــی« 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: 
مامــوران انتظامــی ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید 
کنتــرل  حیــن  در  »شــهرضا«  شهرســتان  »امامــی« 
ــنده  ــون کش ــتگاه کامی ــک دس ــه ی ــوری ب ــای عب خودروه
ــران  ــه ســمت ته ــوب کشــور ب ــه از جن ــوت ک ــردار ۴۰ف کانتین
ــد.  ــف کردن ــدند و آن را متوق ــکوک ش ــود، مش ــت ب در حرک
ــه  ــک محمول ــودرو، ی ــن خ ــی از ای ــه داد: در بازرس وی ادام
انــواع لــوازم خانگــی قاچــاق فاقــد هــر گونــه مــدارک معتبــر 
گمرکــی کشــف شــد. ســرهنگ امیرخانــی افــزود: ارزش ایــن 
محمولــه کشف شــده توســط کارشناســان مربوطــه 3 میلیــارد 

و 5۰۰ میلیــون ریــال اعــام شــده اســت. 
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: در ایــن خصــوص 
راننــده خــودرو دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل قانونــی 
فرمانــده  شــد.  داده  تحویــل  قضائــی  مراجــع  بــه 
انتظامــی شهرســتان شــهرضا در پایــان افــزود: قاچــاق 
 کاال ضربــات جبران ناپذیــری بــه بدنــه اقتصــادی کشــور 
و تولیدکننــدگان داخلــی می زنــد کــه نیــروی انتظامــی 
ــازه  ــرد و اج ــد ک ــت برخــورد خواه ــا قاطعی ــه ب ــن زمین در ای
 نخواهــد داده عــده ای ســودجو نظــم اقتصــادی کشــور 

را بر هم بزنند. 

ریزش آوار در کارخانه سیمان 
ــزش آوار  ــب گفــت: ری ــن مطل ــان ای رضــا رفیعــی ضمــن بی
ــان رخ داد  ــه ســیمان بهبه ــه در کارخان  ســاعت ۱۰ و 3۰ دقیق

و دو نفر زخمی  شدند و سه نفر دیگر جان باختند.
ــداد  ــات ام ــام عملی ــس از انج ــه پ ــن حادث ــان ای  مصدوم

و نجات به بیمارستان شهیدزاده بهبهان انتقال یافتند.
ــزی و رهــا شــدن  ــه بازشــدن داربســت فل ــن حادث ــت ای عل
قالب هــا و میله هــای فلــزی روی کارگــران عنــوان شــده 

اســت.
شــرکت ســیمان بهبهــان، یکــی از شــرکت های تابــع شــرکت 
ــن  ــت. ای ــتان اس ــارس و خوزس ــیمان ف ــام س ــهامی  ع س
شــرکت در اســتان خوزســتان و در شــمال شــرقی شهرســتان 
بهبهــان واقــع شــده کــه در ســال ۱35۱ عملیــات ســاختمانی 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــال ۱35۷ ب ــاز و در س آن آغ

ــه  ــه روشــی شــدند ک ــه ارائ ــق ب پژوهشــگران کمبریجــی موف
ــای  ــرای اتم ه ــی ب ــه اتفاق ــرد چ ــی ک ــوان بررس ــا آن می ت ب
ســیلیکونی در ارتبــاط بــا اتم هــای لیتــم می افتــد و در نتیجــه 

ــود. ــری می ش ــورم بات ــه ت ــر ب منج
بــه گــزارش کلیــک، اخیــرا محققــان دانشــگاه کمبریــج 
روشــی بــرای مطالعــه مکانیســم تغییــر ســیلیکون موجــود در 
باتری هــای یــون لیتیــم ارائــه کردنــد. آن هــا موفــق شــدند بــا 
اســتفاده از NMR، روشــی را بــرای بررســی ایــن موضــوع بــه 
ــاس  ــن تم ــری در حی ــه درون بات ــی را ک ــد و اتفاقات کار بگیرن

ــه  ــی  مطالع ــد، در ســطح اتم ــم رخ می  ده ــا لیتی ســیلیکون ب
ــی  ــا گوش ــت ی ــری تبل ــه بات ــم ک ــات می بینی ــی اوق کنند.گاه
متــورم می شــود. دالیــل زیــادی می توانــد ایــن تــورم را بــرای 
باتــری بــه وجــود بیــاورد. امــا دلیــل هــر چــه باشــد، ایــن تــورم 
در نتیجــه جــذب اتم هــای لیتیــم توســط  اتم هــای ســیلیکون 

ــود. ــاد می ش ایج
ــا  ــا در تمــاس ب ــرای ســیلیکون باتری ه ــی ب ــه چــه اتفاق اینک
ــی اســت کــه ســال ها ذهــن بســیاری  ــد، معمای لیتــم می افت
از محققــان را بــه خــود مشــغول کــرده اســت. پــرده برداشــتن 
ــدی از  ــل جدی ــازی نس ــیر تجاری  س ــد مس ــن راز می  توان از ای

ــد. ــاال را آســان کن ــت ب ــا ظرفی ــا ب باتری ه
ــن  ــوان جایگزی ــه عن ــول ۲۰ ســال گذشــته، ســیلیکون ب در ط

ــاده  ــن م ــت ای ــوده؛ ظرفی ــرح ب ــا مط ــد باتری ه ــن در آن کرب
۲۰ برابــر بیشــتر از کربــن اســت؛ امــا مدیریــت خــواص 
ــن  ــوان ســدی در مســیر تجــاری  ســازی ای ــه عن ســیلیکون ب
باتری هــا بــوده اســت. اولیــن مشــکل آن اســت کــه اتم هــای 
ــه  ــد و در نتیج ــذب می کنن ــم را ج ــای لیتی ــیلیکون، اتم  ه س
متــورم می  شــوند؛ بــه طــوری کــه حجــم ســیلیکون بــه 
ــودی  ــث ناب ــن کار باع ــد؛ ای ــه می رس ــدار اولی ــر مق ــه براب س
ــری  ــرای جلوگی ــی ب ــد تاش های ــر چن ــود. ه ــری می ش بات
از ایــن تــورم صــورت گرفتــه، امــا نبــود اطاعــات کامــل 
ــا  ــت آن ب ــد باعــث شــده مدیری ــن فرآین ــاره مکانیســم ای درب
ــج  ــگاه کمبری ــان دانش ــون محقق ــود. اکن ــه رو ش ــکل روب مش
موفــق بــه ارائــه روشــی بــرای مطالعــه ایــن باتری  هــا 

شــده اند کــه بــا اســتفاده از آن مشــخص می  شــود چــه 
عاملــی موجــب متــورم شــدن ســیلیکون بــر اثــر شــارژ 
ــریه  ــه  ای در نش ــب مقال ــج در قال ــن نتای ــود. ای ــدن می ش  ش
ــت. در  ــیده اس ــاپ رس ــه چ Nature Communications  ب
ــیلیکونی و  ــیم س ــتفاده از نانوس ــا اس ــان ب ــروژه محقق ــن پ ای
NMR موفــق بــه ارائــه مدلــی بــرای شــبیه  ســازی فرآینــد تورم 
ــروه نشــان می دهــد  ــن گ در ســیلیکون شــدند. یافته  هــای ای
کــه ابعــاد ذرات و خوشــه ها و شــبکه ســیلیکونی تعییــن 
ــیلیکون  ــه س ــت ک ــی اس ــیر های مختلف ــرژی مس ــده ان  کنن
می توانــد بــرای واکنــش از آن هــا اســتفاده کنــد. بــا ایــن روش 
محققــان تغییــرات مختلفــی را کــه ســیلیکون در تمــاس لیتیم 

ــد. ــی می  کنن ــد، پیش  بین ــدا کن ــت پی ــن اس ممک

 علت تورم باتری 
پس از شارژ کردن چیست؟

ــردم  ــوز، برخــاف نظــر عمــوم م ــزارش جام نیـ ــه گ ب
 کــه مــواد غذایــی در یخچــال فاســد نمی شــوند

ــی از  ــه بعض ــد ک ــه می گوین ــور تغذی ــان ام کارشناس
ــرد. ــداری ک ــال نگه ــد در یخچ ــی را نبای ــواد غذای م

ــد در  ــه اصــا نبای ــی را ک ــواد غذای ــن نوشــتار م در ای
ــم. ــی می کنی ــود، معرف ــداری ش ــال نگه یخچ

۱- موز
بــه گفتــه ســازمان کانادایــی تولیــد و بازاریابــی، مــوز 
ــه  ــدن اســت ک ــرای ب ــد ب ــی مفی ــواد غذای یکــی از م

ــداری شــود. ــد خــارج از یخچــال نگه بای
2- آواکادو

آواکادو را نیــز بایــد خــارج از یخچــال نگهــداری کنیــد؛ 
زیــرا هــوای ســرد مانــع از رســیدن آن می شــود.

3- سیر
گذاشــتن ســیر در یخچــال بــه خرابــی و فاســد شــدن 
تغییــر  آن هــا  در یخچــال ظاهــر  آن می انجامــد. 
ــوید  ــه می ش ــد متوج ــی می بری ــا وقت ــد؛ ام نمی کن

ــده اند. ــد ش ــه فاس ک
4- نان

ــد  ــت خــود را از دســت می ده ــان در یخچــال رطوب  ن
ــت  ــر اس ــس بهت ــود؛ پ ــکل می ش ــدن آن مش و جوی

ــداری شــود. ــه در خــارج از یخچــال نگه ک
5- گوجه فرنگی

می شــود  خــراب  مــزه گوجه فرنگــی  یخچــال   در 
ــمزگی  ــیدن و خوش ــع از رس ــال مان ــرمای یخچ و س
ــاب آشــپزی  ــد مــک جــز، در کت آن می شــود.  هارول
ــد گوجه فرنگــی را در یــک ســبد  ــه می کن خــود توصی

در آشــپزخانه نگهــداری کنیــد.

6- عسل
ــازه  ــرای همیشــه ت ــک ظــرف دربســته ب عســل در ی
می مانــد؛ بــه همیــن دلیــل نگهــداری آن در یخچــال 
کار بیهــوده ای اســت. بــه عــاوه نگهــداری آن در 
یخچــال باعــث شــکرک زدن آن می شــود کــه خــوردن 

آن را مشــکل می کنــد.
7- هندوانه

هندوانــه نبریــده را داخــل یخچــال نگذاریــد؛ زیــرا در 
ــظ  ــیدان های آن حف ــاق آنتی اکس ــرارت ات ــه ح درج

می شــوند.
ــال  ــکا، در یخچ ــاورزی آمری ــزارش وزارت کش ــه گ ب

مــاده بتا-کاروتــن کــه در بــدن بــه ویتامیــن آ تبدیــل 
می شــود از بیــن مــی رود؛ بــه همیــن دلیــل در 
ــده  ــه بری ــر آنک ــرد، مگ ــداری ک ــد نگه ــال نبای یخچ
شــده باشــد کــه در ایــن صــورت بایــد آن را بپوشــانید.

8- کدو حلوایی
کــدو حلوایــی را نیــز نــه در یخچــال، بلکــه بایــد 
ــرار  ــوا ق ــان ه ــک و در جری ــک و تاری ــای خش در ج

ــد. دهی
9- روغن زیتون

روغــن زیتــون در یخچــال تنــد می شــود و بهتــر 
اســت آن را در جــای خنــک و تاریــک نگهــداری 

ــد. کنی
۱0- ریحان

ــوی خــود را از دســت می دهــد  ریحــان در یخچــال ب
و بــوی مــواد غذایــی دیگــر را می گیــرد. بهتریــن 
شــکل نگهــداری آن در آشــپزخانه و داخــل یــک لیوان 
ــرای  ــروف ب ــپز مع ــتوارت، آش ــا اس ــت. مارت آب اس
ــد کــه  ــه می کن ــداری طوالنی مــدت ریحــان توصی نگه

ــد. ــز کنی آن را فری
۱۱- میوه های هسته دار

 میوه هــای هســته دار ماننــد کیــوی، زردآلــو، انبــه 
آلــو، هلــو را ماننــد گوجه فرنگــی در صــورت نگهــداری 
ــا از  ــی آن ه ــواد غذای ــد و م ــال کال می مانن در یخچ

بیــن مــی رود.
۱2- کره بادام زمینی

ــال  ــداری در یخچ ــورت نگه ــی در ص ــره بادام زمین  ک
و در ظــرف در بــاز رطوبــت خــود را از دســت می دهــد 

و ســفت می شــود.

ــه  ــگام کار ب ــش IT در هن ــدان بخ ــوال کارمن معم
ــد؛ ــرار می گیرن ــاپ ق ــا لپ ت ــر ی ــمت کامپیوت  س

تعــداد کمــی  از آن هــا حاضرنــد بــرای اینکــه تمــام 
ــای  ــت نشســته نباشــند، پشــت میزه روز در حال
بلنــد بایســتند. بــا اینکــه مشــاغل زیــادی وجــود 
دارد کــه کارکنــان بیشــتر در حالــت ایســتاده 
هســتند، احتمــاال یکــی از دشــوارترین آن هــا 
ــه  ــور ب ــان مجب ــه در آن جراح ــت ک ــی اس جراح
ــوند. ــی می ش ــاعت های طوالن ــرای س ــتادن ب ایس

 یــک صندلــی پوشــیدنی بــه نــام Archelis )بــه 
معنــی صندلــی متحــرک در ژاپنــی( بــه طــور 
 خــاص بــرای جراحــان طراحــی شــده اســت 
 و بــه آن هــا اجــازه می دهــد در هنــگام کار بنشــینند 
و از خســتگی جراحی هــای چالش برانگیــز کــه 
ــد.  ــان بمانن ــد در ام ــاز دارن ــی نی ــان طوالن ــه زم ب
ــی  ــکی طراح ــش پزش ــرای بخ ــی ب ــن صندل ای
ــه  ــرای هــر شــغل دیگــری ک ــا ب شــده اســت؛ ام

فــرد در آن بایــد ســاعات طوالنــی بایســتد، قابــل 
ــود. ــد ب ــتفاده خواه  اس

 Nitto ــب ــد قال ــه تولی ــط کارخان Archelis توس
ــکاری  ــرار دارد در هم ــن ق ــای ژاپ ــه در یوکوهام ک
 Chiba بــا مرکــز مهندســی پزشــکی دانشــگاه
 Hiroaki Nishimura طراحـــی   شـــرکت 

و تکنولوژی پلیمر ژاپن ساخته شده است.

مواد غذایی ای که هرگز نباید در یخچال نگهداری کرد

ابداع صندلی پوشیدنی برای جراحان توسط ژاپنی ها

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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