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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــه از  ــه بیم ــت وج ــس از دریاف ــهر در مجل ــردم شاهین ش ــده م نماین
مســافران اربعیــن انتقــاد کرد.بــه گــزارش خبرنــگار پارلمانــی باشــگاه 
خبرنــگاران تســنیم »پویــا«، حســینعلی حاجی دلیگانــی نماینــده 
ــی  ــه علن ــامی در جلس ــورای اس ــس ش ــهر در مجل ــردم شاهین ش م
صبــح دیــروز )چهارشــنبه 5 آبــان( قــوه مقننــه بــا اســتناد بــه اصل 22 
قانــون اساســی در اخطــاری گفــت: در ایــن اصــل آمــده اســت جــان و 
مــال مــردم بایــد حفــظ شــود.وی بــا بیــان اینکــه هــر ســاله راهپیمایی 
ــل برگــزار می شــود، ادامــه  ــا شــکوه تر از ســال قب اربعیــن حســینی ب
داد: اخیــرا در اخبــار اعــام شــد اگــر هــر فــردی می خواهــد بــه ســفر 
اربعیــن بــرود بایــد 25 هــزار تومــان بیمــه اجبــاری بــه هــال احمــر 
پرداخــت کند.نماینــده مــردم شــاهین شــهر در مجلــس شــورای 
اســامی تصریــح کــرد: ســؤال بنــده ایــن اســت کــه بــر چــه اساســی 

بایــد ایــن مقــدار پــول از مســافران اربعیــن دریافــت شــود؟
حاجی دلیگانــی ادامــه داد: برخــی از مــردم بــا همیــن 25 هــزار 
ــان و  ــل راهپیمای ــه خی ــس از آن ب ــد و پ ــرز می آین ــا دم م ــان ت توم
مســافران اربعیــن می پیوندنــد.وی تاکیــد کــرد: از هیئت رئیســه 
کمیســیون  تــا  شــود  داده  دســتور  دارم  درخواســت  مجلــس 
 فرهنگــی ایــن موضــوع را پیگیــری کنــد؛ چــون مبنــای قانونــی

 ندارد.

مجلــس  در  توســعه  ششــم  برنامــه  تلفیــق  عضــو کمیســیون 
گفــت: بــا مصوبــه جدیــد ایــن کمیســیون، حداکثــر پــاداش 5 برابــر 
ــر  ــه عص ــه جلس ــی ب ــد امیرآبادی فراهان ــد. احم ــاداش ش ــل پ حداق
دیــروز کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم توســعه اشــاره کــرد و 
ــر  ــه حداکث ــود ک ــن ب ــق ای ــات کمیســیون تلفی ــت:  یکــی از مصوب گف
ــر  ــرد:  کارگ ــح ک ــد. وی تصری ــاداش باش ــل پ ــر حداق ــاداش 5 براب پ
ــال  ــان 30 س ــش را در پای ــزان حقوق ــن می ــه کمتری ــدی ک ــا کارمن ی
ــاداش  ــان پ ــون توم ــش از 150 میلی ــد بی ــرد، نمی توان ــت می گی  خدم

بگیرد.
ــانی  ــود و گاه کس ــه نب ــا روال این گون ــت:  قب ــی گف ــادی فراهان امیرآب
حقوق هــای 10 میلیــون تومانــی داشــتند و در 30 مــاه گاه حــدود 300 
ــا 800  ــای 700 ت ــی پاداش ه ــد و حت ــان می ش ــون توم ــا 400 میلی ت
ــم  ــه شش ــق برنام ــیون تلفی ــو کمیس ــتیم. عض ــان داش ــون توم میلی
ــری از  ــتای جلوگی ــیون در راس ــن کمیس ــه ای ــت:  مصوب ــعه گف توس
پرداخت هــای نجومــی اســت؛ چــرا کــه بعضی هــا پاداش هــای 
نجومــی دریافــت می کردنــد. وی ادامــه داد: ایــن مصوبــه صرفــا بــرای 
ــرای اقشــار متوســط مشــکلی پیــش نمی آیــد؛  بازنشسته هاســت و ب
ــه  ــن مصوب ــا ای ــد ب ــی می گیرن ــای نجوم ــه حقوق ه ــانی ک ــی کس ول

ــود. ــه می ش ــا گرفت ــوی آن ه جل

روزنامــه واشــنگتن تایمــز در یــک مطلــب تحلیلــی اشــاره کرده 
اســت کــه بــه زودی ایــران راهــرو و مســیر زمینــی بــه دریــای 
ــا  ــب ب ــن مطل ــرل خــود درمــی آورد. ای ــه را تحــت کنت مدیتران
 اشــاره بــه محورهــای جدیــد قــدرت در خاورمیانــه یعنــی ایــران
روســیه و ســوریه اشــاره کــرده کــه کنتــرل راهــروی زمینــی بــه 
ــی ــه ســرزمین های عرب ــران ب ــه دسترســی ای ــای مدیتران  دری
شــمال آفریقــا و اروپا/ناتــو را فراهــم کــرده و هدف نهایــی ایران 
ــن  ــه را تضمی ــون منطق ــدرت هژم ــه ق ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ب
می کنــد. واشــنگتن تایمــز در مطلــب خــود اشــاره کــرده اســت 
کــه ایــن کریــدور زمیــن بــه دریــای مدیترانــه توســط نایبــان 
ــراق  ــران در ع ــدار ای ــای طرف ــی نیروه ــه، یعن ــران در منطق  ای
ســوریه و همچنیــن حــزب هللا لبنــان تشــکیل شــده و بــه پیش 
مــی رود. عملیاتــی کــه بــه نظــر واشــنگتن تایمز توســط ســردار 
قاســم ســلیمانی، فرمانــده ســپاه قــدس کــه چندیــن بــار بــه 
ــران در  ــون هماهنگــی نیروهــای ای ــرده و اکن مســکو ســفر ک
عــراق و ســوریه را بــر عهــده دارد، هدایــت می شــود. بــه گفتــه 
ــراق و  ــگ در ع ــارض و جن ــال تع ــد از 12 س ــب، بع ــن مطل ای
ــران  ــون ای جنــگ خشــونت بار در حــال انجــام در ســوریه، اکن

بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه تثبیــت مســیر و داالنــی زمینی 
 بــه ســمت دریــای مدیترانــه کــه قــدرت ایــن کشــور در منطقــه 
را تضمیــن کنــد، نزدیــک شــده اســت؛ موضعــی کــه می توانــد 
حضــور بالقــوه ایــران در ســرزمین های عربــی را نیــز بــه 
 دنبــال داشــته باشــد. بــه ایــن طریــق ایــران تــوان جابه جایــی 
ــه  ــای مدیتران ــن دری ــزات بی ــا، و تجهی ــردن نیروه  و ســیال ک
ــه دســت مــی آورد. ایــن  و تهــران را هــر زمــان کــه بخواهــد ب
ــت  ــدت صیان ــه ش ــه ب ــران در منطق ــان ای ــط نائب ــیر توس  مس
و محافظــت می شــود. ایــن مطلــب ســپس بــه ترســیم 
ــن داالن از  ــردازد و می نویســد: ای ــن داالن می پ ــای ای جغرافی
اســتان دیالــی در عــراق شــروع شــده و از طریق شــهر شــرقات 
ــران تصــرف شــده  ــدار ای  کــه به تازگــی توســط نیروهــای طرف
ــن داالن  ــد. از آنجــا ای ــدا می کن ــه پی ــرل می شــود، ادام و کنت
 بــه ســمت مناطــق تحت کنتــرل کردهــا در ســوریه ادامــه یافته 
ــت بشــار  ــرل دول ــون در کنت ــه اکن ــه در ســوریه ک ــه التکی و ب
ــه موضــوع کردهــا  ــب اشــاره ای ب  اســد اســت، می رســد. مطل
و عبــور داالن متصــور شــده بــرای ایــران تــا مدیترانــه می کنــد 
و می نویســد کــه ایــن موضــوع حساســیت های ترکیــه دربــاره 
ــران  ــا حــزب کارگ ــژه PKK ی ــا و به وی ــا کرده ــران ب ــاط ای ارتب
کردســتان را بیشــتر کــرده اســت؛ یعنــی موضوعــی کــه بخــش 
مهمــی از طــرح ایــران بــرای دسترســی زمینــی بــه مدیترانــه 
ــه  ــت می نویســد ک ــب در نهای ــن مطل ــه آن بســتگی دارد. ای ب
ــر روی  ــیاری ب ــی بس ــرات منف ــژه تاثی ــن داالن به وی ــرح ای ط
ــرا  ــت آن دارد؛ زی ــه و امنی ــرائیل در منطق ــم اس ــت رژی وضعی
بــه واســطه ایــن داالن اکنــون حــزب هللا دشــمن درجــه یــک 

اســرائیل می توانــد بــدون وقفــه و بــا کمتریــن هزینــه مهمات و 
تجهیــزات را از تهــران دریافــت کنــد. حــزب هللا اخیرا اعــام کرده 
کــه بــه محــض پایــان یافتــن جنــگ داخلــی در ســوریه دوبــاره 
تمرکــز خــود را بــر اســرائیل معطــوف می کنــد. اکنــون بــه نظــر 
می رســد کــه ایــن تهدیــد لفظــی، معنــای عملــی بیشــتری نیــز 
پیــدا می کنــد. در نهایــت واشــنگتن تایمــز مطلــب خــود را بــا 
انتقــادی بــه سیاســت خارجــی اوبامــا در منطقــه خاورمیانــه که 
 منجــر بــه ضعــف ایــن کشــور شــده اســت بــه پایــان می بــرد 
و این گونــه القــا می کنــد کــه ایــران در منطقــه در حــال تدویــن 
یــک طــرح کلــی و اســتراتژیک بــرای تبدیل شــدن بــه هژمونی 
ــش  ــئله واکن ــن مس ــال ای ــکا در قب ــت و آمری ــه ای اس منطق
ــرا  ــه اخی ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــان نمی ده ــری نش موث
ــکا  ــا در آمری ــت های اوبام ــد سیاس ــانه های منتق ــات رس ادبی
و طرفــداران رژیــم اســرائیل در ایــن کشــور بــه شــدت بــه ایــن 
ســمت و ســو در حرکــت بــوده اســت. چنــدی پیــش نیــز یکی 
از تحلیلگــران منطقــه خاورمیانــه در یــک موسســه اســرائیلی با 
طــرح ایــن مســئله کــه ایــران بــه دنبــال اســتراتژی آناکونــدا 
در شــکل مــدرن آن اســت، همیــن مســئله دسترســی ایــران 
 بــه مدیترانــه را بــه شــکل دیگــر مطــرح کــرده و تهدیــدات آن 

را برای اسرائیل و کشورهای عربی یادآور شده بود.
این گونــه تحلیل هــا در زمانــی کــه ایــران در حــال بهبــود 
ــتر  ــن بس ــت و در ای ــژه اروپاس ــرب، به وی ــا غ ــود ب ــط خ رواب
ــون  ــادآوری نیســت کــه اکن ــه ی ــاز ب ــل تفســیر اســت و نی قاب
ادبیــات  این گونــه  از  منطقــه  کشــورهای  از  یــک  کــدام 

پشــتیبانی کــرده و منفعــت بســیار می برنــد.

رئیــس پلیــس بین الملــل ناجــا ضمــن اشــاره بــه ارتبــاط بــا 
1۹0 کشــور دنیــا از طریــق اینترپــل، دربــاره پرونــده خــاوری 
ــا  ــرده؛ ام ــت: االن پلیــس، خــاوری را شناســایی ک ــز گف نی
بــرای ادامــه بایــد مقامــات قضائــی و سیاســی اقــدام کننــد.
ــیه  ــی در حاش ــعود رضوان ــردار مس ــنا، س ــزارش ایس ــه گ ب
نشســت قضــات بــا پلیــس بین الملــل ناجــا در جمــع 
خبرنــگاران گفــت: دربــاره مجرمانــی کــه در خــارج از کشــور 
هســتند، خوشــبختانه 70 درصــد از پرونده هایــی کــه بــه مــا 
ــا دســتگیر  اعــام شــده را توانســتیم ردیابــی، شناســایی ی
ــدیم  ــق ش ــدی را موف ــا درص ــداد م ــن تع ــه از ای ــم ک کنی

ــم. اســترداد کنی
ــم  ــی و... ه ــه اراده سیاس ــترداد ب ــه داد: اس ــی ادام رضوان
ــورت  ــترداد ص ــه اس ــواردی ک ــی در م ــه حت ــط دارد؛ البت رب
 نگرفتــه هــم، مــا توانســتیم متهمــان را محکــوم کــرده 

و حقوق شاکیان را بگیریم.
ــه در خــارج  ــرادی ک ــده اف ــر پرون ــه پیگی ــان اینک ــا بی وی ب
از کشــور دســتگیر می شــوند، هســتیم، اضافــه کــرد: وزارت 
ــوارد  ــم در م ــا ه ــت و م ــوع اس ــن موض ــر ای ــه پیگی خارج

مختلــف پیگیری هــای الزم را انجــام می دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه از طریــق اینترپــل بــا 1۹0 کشــور جهــان 
ارتبــاط داریــم، گفــت: بــا آمریــکا از طریــق دبیرخانــه ارتبــاط 
داریــم و بــا رژیــم صهیونیســتی نیــز هیــچ ارتباطــی نداریــم؛ 

ــد از آن  ــا پلیــس کشــور ها خــوب اســت و بع ــا ب ــاط م ارتب
اراده سیاســی اســت.

وی دربــاره اینکــه آیــا فضــای برجــام تغییــری در ارتباطــات 
اینترپــل ایجــاد کــرده یــا خیــر، گفــت: مــا در اوج تحریم هــا 
نیــز ارتبــاط خوبــی بــا کشــورهای دنیــا داشــتیم و پــس از 
برجــام نیــز ایــن ارتبــاط حــذف نشــد و از ایــن رو بــرای مــا 

تغییــری نداشــته اســت.
ــنگینی  ــای س ــد پرونده ه ــما می بینی ــه ش ــوری ک همان ط
ــت؛ االن  ــرده اس ــری نک ــچ تغیی ــاوری هی ــای خ ــد آق مانن
پلیــس، خــاوری را شناســایی کــرده، امــا بــرای ادامــه بایــد 

ــد. ــی و سیاســی اقــدام کنن مقامــات قضائ
ــم  ــت کرده ای ــاره صحب ــل در این ب ــات اینترپ ــا مقام ــا ب  م
چطــور  کانــادا  قضائــی  سیســتم  کــه  نمی دانــم  و 
رســیدگی  آن  بــه  هنــوز  ســال ها  از  بعــد   اســت کــه 

نشده است. 

ــد در  ــان بای ــه اینکــه جوان ــا اشــاره ب ــان ب ــرای تصــدی وزارت ورزش و جوان ــر پیشــنهادی دولــت ب وزی
محوریــت ایــن وزارتخانــه دیــده شــوند، گفــت: حــل کــردن مســائل ایــن قشــر صرفــا در گــروی فعالیــت 
وزارت ورزش و جوانــان نیســت. مســعود ســلطانی فر وزیــر پیشــنهادی وزارت ورزش و جوانــان دربــاره 
ــار داشــت: معتقــدم ورزش یکــی از ابزارهــای  ــه اظه ــان در حــوزه ایــن وزارتخان ــودن جوان در حاشــیه ب
مهــم ســاماندهی و حــل مشــکات جوانــان اســت و جوانــان بایــد در محوریــت دیــده شــوند و از ورزش 
بــه عنــوان ابــزاری بــرای حــل مشــکات آنــان اســتفاده شــود. ســلطانی فر ادامــه داد: بایــد روزبــه روز 
و هــر چــه بیشــتر بــر مســائل جوانــان تمرکــز شــود؛ البتــه حــل کــردن مســائل جوانــان صرفــا در گــرو 
ــاره  ــد. ســلطانی فر درب ــای کار بیاین ــد پ ــان نیســت و تمــام بخش هــا بای فعالیــت وزارت ورزش و جوان
بعضــی انتقــادات دربــاره تلفیــق امــور جوانــان بــا ورزش در قالــب یــک وزارتخانــه توضیــح داد: مــن برای 
ایــن موضــوع هــم ایــده دارم، هــم تحلیــل و هــم شــناخت از هــر دو حــوزه؛ ولــی ابتــدا بایــد اتفاقاتــی 
را کــه در طــول ایــن ســال ها افتــاده، بررســی کنــم تــا بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه آیــا همیــن وضعیــت 
قابــل اســتمرار اســت یــا بایــد فکــر اساســی تری داشــته باشــیم. وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــه لحــاظ 
ــان ــا مطلع ــروم، ب ــه وزارت ورزش ب ــر ب ــرد: اگ ــح ک ــم، تصری ــی را اســتمرار دهی ــت فعل ــی وضعی  قانون

وضعیــت  ادامــه  آیــا  کــه  کــرد  خواهیــم  بررســی  و  بحــث  دســت اندرکاران  و  خبــرگان 
کــرد:  بیــان  نه.ســلطانی فر  یــا  اســت  مملکــت  صــاح  بــه  شــکل،  ایــن  بــه  ورزش 
اســت صــاح  بــه  مســیر  همیــن  در  حرکــت  کــه  رســیدیم  نتیجــه  ایــن  بــه   اگــر 

وضعیــت را ادامــه می دهیــم و مشــکات را حــل می کنیــم و اگــر غیــر از ایــن بــود، بــه دنبــال شــرایط 
و روش جدیــد خواهیــم رفت.وزیــر پیشــنهادی دولــت بــرای تصــدی وزارت ورزش و جوانــان همچنیــن 
ــرای جلوگیــری از سیاســی شــدن ورزش گفــت: مــا تــاش خواهیــم کــرد  ــاره برنامه هــای خــود ب درب
ــتری  ــتفاده بیش ــا اس ــر ورزش در مدیریت ه ــت اندرکاران ام ــوتان و دس ــرگان، پیشکس ــان، خب از مطلع

صــورت گیــرد.

در اخطار قانون اساسی مطرح شد:

انتقاد نماینده شاهین شهر از دریافت وجه بیمه 

از مسافران اربعین

 عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه 
خبر داد:

ممنوعیت پاداش های نجومی

خاوری شناسایی شدتحلیل واشنگتن تایمز از راهبرد سردار سلیمانی

 تاکید سلطانی فر بر جلوگیری 

از سیاسی شدن عرصه ورزش و جوانان

حتما بخوانید!
ممنوعیت پاداش های نجومی پنجشنبه 6  آبان ماه   21395
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وظیفه منتظران                                           
ادامه از صفحه یک: 

منتظــر  یــک  بــرای  وظیفــه  مهم تریــن  اول،  درجــه  در 
بــراى کســب  امــام زمــان خویــش«  واقعــی، »شــناخت 
ــدس ایشــان اســت. نداشــتن  ــه وجــود مق ــت نســبت ب معرف
ــی  ــه اصل ــدم درک وظیف ــبب ع ــدا، س ــت خ ــناخت از حج ش
از ســوی یــک مؤمــن، یعنــی انتظــار بــرای ظهــور مصلــح 
َلــْم  َو  مــاَت  َمــْن  اســت:  حدیــث  در  می شــود.  جهانــی 
ــًه؛ هرکــس بمیــرد   َیْعــرِْف إمــاَم َزمانِــِه مــاَت َمْیَتــًه جاِهِلیَّ
ــه مــرگ جاهلیــت مــرده  و امــام زمــان خویــش را نشناســد، ب
اســت. پــس بایــد تــاش کــرد تــا بــا اخــاص نیــت و تــاش 
ــت  ــریت، معرف ــم بش ــی عال ــور منج ــداف ظه ــرای درک اه ب
خویــش را نســبت بــه امــام زمان)عــج( افزایــش دهیــم. 
ــل« ــى و دوری از رذائ ــل اخاق ــب فضای ــس، کس ــب نف  »تهذی
دومیــن ویژگــی منتظــر واقعــی امــام زمان)عــج( اســت. منتظــر 
واقعــى، همــواره در تــاش بــرای کســب فضایــل اخاقــى و دور 
شــدن از رذائــل اســت تــا بدیــن صــورت قلــب امــام زمان)عــج( 
ــر  ــی«، دیگ ــازی اجتماع ــه دارد. »خودس ــی نگ ــود راض را از خ
وظیفــه منتظــر مصلــح جهانــی اســت. بی تردیــد جامعــه شــیعه 
پرچــم داران اســام هســتند؛ لــذا بایــد نســبت بــه ایــن وظیفــه 
ــویق  ــوص تش ــن خص ــران را در ای ــند و دیگ ــال باش ــم فع مه
ــدا  ــد ابت ــرای داشــتن جامعــه ای مهــدوی بای ــد؛ چــرا کــه ب کنن
ــروز  ــام اســامی ســوق داد. ام ــای نظ ــه ســوی آرمان ه آن را ب
ــا »تبعیــت محــض  ــده دنی و در ایــن شــرایط حســاس و پیچی
از والیــت فقیــه« بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن وظایــف 
منتظــران اســت. امــروزه اداره حکــوت اســامی بــر عهــده 
ــخنان  ــل از س ــت کام ــا اطاع ــد ب ــس بای ــت؛ پ ــه اس ــی فقی  ول
و رهنمودهــای ایشــان، جامعــه بــرای ظهــور منجــی عالــم 
بشــریت آمــاده شــود. در پایــان بایــد گفــت »دعــا براى ســامتى 
امــام زمان)عــج(«، وظیفــه مهــم منتظــران آن حضــرت اســت. 
منتظــران واقعــی، آن دســته از افــرادی هســتند که ضمــن دوری 
از گنــاه و معصیــت، بــرای ســامتی حضــرت و نزدیــک شــدن 
ظهــورش دعــا می کننــد تــا ان شــاءهللا بــه زودی حکومــت عــدل 

جهانــی برپــا شــود و عالــم از ظلــم و ســتم رهایــی یابــد.

معرفی گروه های عرفانی )2(                                

استاد دانشگاه
حجت االسالم حسن بابایی

    سلسله های دراویش و عرفان های خانقاهی:
ــه  ــن و پرمای ــی که ــل و دین ــان اصی ــی عرف ــا اصل منش
بومــی در واقــع همــان آموزه هــای محمــدی و کتــاب 
امــا  اســت.  قــرآن کریــم  یعنــی  دینــی مســلمانان 
واقعیــت تلــخ انکارناشــدنی در این بــاره، همانــا بدعت هــا 
ــدد در  ــرق متع ــن ف ــه ای ــت ک ــیاری اس ــات بس و انحراف

اصــل و خمیرمایــه عرفــان دینــی وارد کرده انــد.
اعتقــادی  آســیب های  از  دراویــش  فرقه هــای  نــوع 
فراوانــی رنــج می برنــد. یكــی از ایــن آســیب ها یــا 
ایرادهــا، مســئله ارادت اســت؛ یعنــی رابطــه مریــد و مــراد 
ــاح  ــه اصط ــا ب ــراد ی ــازه وارد( و م ــد )ت ــن مری ــازی بی ب
اســتاد. شــخصی کــه مشــرف می شــود بایــد مریــد 

ــود.  بش
مریــد در تعریــف دراویــش بایــد بــدون اراده و عقــل 
ــه  ــزی ب ــه در اســام چی ــی اســت ک ــن در حال باشــد. ای

ــدارد. ــود ن ــرف وج ــام تش ن
دارد.  وجــود  فرقــه   25 تــا   20 مــا  کشــور  در  امــروز 
حــق،  اهــل  نعمت اللهــی،  ذهبیــه،  مثــل  فرقه هایــی 
ــه و  ــه، کبروی ــه، خاكســاریه اوســییه،کمیلیه، االهی گنابادی

.  ...
     فرقه های هندی

ــت  ــه دوم اهمی ــوان در درج ــدی  را می ت ــای هن  فرقه ه
ــرده  ــک و خ ــه نزدی ــل فاصل ــه دلی ــه ب ــرا ک ــناخت؛ چ ش
ــرای رشــد  ــی، بســتر مناســب تری را ب  مشــترکات فرهنگ
ــوگا، اشــو،  ــی شــامل: ی ــد. فرقه های ــران دارن ــو در ای و نم

ــا، کریشــنا مورتــی و... . ســای باب
معنویــت هنــدی را می تــوان بــه دو دســته  باســتانی 
ــه  ــتانی ک ــش باس ــرد. در بخ ــیم بندی ک ــور تقس و نوظه
بیشــتر بــا عنــوان کیش هــای هنــدی شــناخته می شــوند 

ــم:  ــامی برمی خوری ــن اس ــه ای ب
آییــن ودا، آییــن برهمــن، آییــن جیــن، آییــن بــودا، آییــن 

ه   تنتر
کیش های نوظهور هم به 7 دسته تقسیم می شوند:

ــا، رام ا...  ــوگا، مكتــب معنــوی اشــو، معنــوی ســای باب ی
ــدا، داالیــی المــا کریشــنا مورتــی، یوگانان

   فرقه های آمریکایی
 ایــن فــرق در ســال های اخیــر بــا اســتفاده از تکنولــوژی 
و شــعارهای  پــر زرق و برق، گســترش زیــادی در مرزهای 
 فرهنگــی و جغرافیایــی جهــان داشــته اند و ترجمــه کتــب 
ــاال  ــراژ  ب ــا تی ــا ب ــف باره ــای مختل ــا زبان ه ــان ب و آثارش
تجدیــد چــاپ و در کشــورهای جهــان توزیــع شــده اســت:

 1- عرفان هــای ســرخ پوســتی بــا نمــاد » عقــاب ســیاه 
نشســته یــا در حــال پــرواز«
2- عرفان اكنكار یا آیین اک

3- عرفان پائولوکوئیلو
4- شیطان پرستی یا شیطان گرایی

   فرقه های مسیحیت
ایــن فــرق نســبت بــه ســایرین از رشــد و اســتقبال 

کمتــری برخــوردار بــوده اســت.
 1- شاهدان یهوه               

 2-کلیسای خانگی
 3-مورمون ها                         

 4- مونیسم
نزدیــک  را  مســیح  عیســی  ظهــور  یهــوه  شــاهدان 
مســیحیت  دیــن  افراطــی  بــه گونــه ای  و  می داننــد 
را تبلیــغ می کننــد. مورمون هــا بــر ایــن باورنــد کــه 
ــد  ــده دارن ــر عه ــان را ب ــرل عالمی ــان کنت ــی از خدای جمع
ــدر  ــف  »پ ــان در ســه شــخص مختل ــن جه و خــدای ای
ــدس« وجــود دارد.  مونیســم در حــال  ، پســر و روح الق
ــی  ــاختن مذهب ــرار س ــیحیت و برق ــتن مس ــار گذاش کن
 جدیــد هســتند کــه همــان کلیســای اتحــاد اســت 
و عــاوه بــر بعــد سیاســی، نوعــی وابســتگی بــه آمریــکا 

دارد.  
  فرقه های چینی

ــی  ــا، tm ،tsm، 6000، ریک ــون، داف ــای ذن، فال ــا نام ه ب
تــاروت و... شــناخته می شــود.

 فراعلم یا روان شناسی
موفقیــت، فنگ شــویی تکنیک هــای  تــاروت،   ریکــی، 

هیپنوتیــزم، مدیتیشــن، تجســم خــاق را می تــوان از 
دانســت.  روان شناســانه  نظریه هــای  پرطرفدارتریــن 

ــاد و آب  ــویی ب ــوی فنگ ش ــه لغ ــویی: ترجم 1- فنگ ش
اســت و مفهــوم آن ایــن اســت کــه هــر آنچــه در پیرامــون 
ــی  ــه وجــود آمــده اســت. حت ــرژی فعــال ب ماســت از ان
اشــیای بی جــان ماننــد صندلــی و میــز و ســاختمان نیــز 

دارای انــرژی ســیال هســتند.
2- ریكــی: ریكــی واژه ای ژاپنــی بــه معنــای انــرژی 
نیــروی حیاتــی اســت. همــه می تواننــد دستشــان را روی 
ــرژی مغناطیســی  ــا انتقــال ان ــد و ب ــدن دیگــری بگذارن ب

ــد شــفا را ســرعت ببخشــند. فرآین
3- تــاروت: تــاروت مجموعــه کارت هایــی اســت کــه بــه 
ــد و  ــرار می گیرن ــر ق ــار یكدیگ ــف درکن ــای مختل گونه ه
ــی رود. ــه کار م ــی و پیشــگویی ب ــت آینده بین بیشــتر جه

Nlp -4: ایــن علــم بــه طــور طبیعــی از علم زبان شناســی، 
عصب شناســی، روان شناســی و علــم ارتباطــات مایــه 
ــا تلفیــق این هــا بــا یكدیگــر درصــدد اســت  می گیــرد و ب
مهارت هــای انســان را در ارتباطــات تقویــت کنــد؛ بــه 
ــر  ــذاری انســان بیشــتر و بهت ــزان تاثیرگ ــه می ــه ای ک گون

شــود.
   مدعیان پوشالی

 مدعیــان دروغین طیف وســیعی دارند: رمالی و اســطرالب
طلسم نویســی،  طالع بینــی،  جادوگــری،  پیشــگویی، 

ــج(. ــام زمان)ع ــا ام ــاط ب ــا ارواح، ارتب ــاط ب ارتب
ــب  ــث فری ــفانه باع ــن متاس ــای دروغی ــه ادعاه  این گون

ــت. ــده اس ــاده لوح ش ــان های س ــی انس برخ
 مدعیان دروغین به دنبال سه چیز هستند: 

 1- شهرت 2-  پول 3- مقاصد شوم نفسانی و سیاه
عرفان هــای نوظهــور بــا ادعــای اینکــه غــذای روح جوانــان 
و نوجوانــان را تامیــن می کننــد، در واقــع بــا شــبه غــذای 
ســاختگی و ســرگرم کننده، آنــان را از خدابــاوری دور 

می کننــد.

خبر سیاسی 

گلوبال ریسرچ:

 آمریکا نیاز شدیدی به توافق هسته ای 

با ایران داشت
ــت  ــی تح ــی تحلیل ــرچ« در گزارش ــال ریس ــگاه »گلوب پای
ــا  ــطوره« ب ــک اس ــران- رِد ی ــته ای ای ــق هس ــوان »تواف عن
ــکا می نویســد:  ــه سیاســت خارجــی دولــت آمری اســتناد ب
ــا  ــق هســته ای ب ــه تواف ــه ب ــود ک ــت واشــنگتن ب ــن دول ای
ایــران نیــاز داشــت. پایــگاه »گلوبــال ریســرچ« در گزارشــی 
تحلیلــی تحــت عنــوان »توافــق هســته ای ایــران- رِد یــک 
اســطوره« بــه بیــان ایــن موضــوع حاکــم بــر فضــای 
ــزارش  ــاز گ ــت. در آغ ــکا پرداخ ــر آمری ــم ب ــی حاک سیاس
ــه  ــای کابین ــان اعض ــه در می ــده ک ــرچ« آم ــال ریس »گلوب
ــکا  ــام در آمری ــداران برج ــن طرف ــا و همچنی ــت اوبام دول
ــق  ــن تواف ــه ای ــران ب ــه ای ــت ک ــج اس ــوع رای ــن موض ای
ــود  ــتار آن ب ــکا خواس ــا آمری ــت و ام ــاز داش ــته ای نی  هس
و نیازمنــد بــه ایــن توافــق نبــود. »گلوبــال ریســرچ« ضمــن 
رد ایــن ادعــای آمریکایی هــا و تــاش آنــان بــرای تحریــف 
ــه همــان  ــن اســت کــه ب حقیقــت می نویســد: حقیقــت ای
ــاز داشــت  ــق هســته ای نی ــن تواف ــه ای ــران ب ــه ای ــدازه ک ان
ــود؛ امــا پذیــرش ایــن حقیقــت  آمریــکا نیــز نیازمنــد آن ب
بــرای ابرقــدرت جهــان مایــه شرمســاری آن اســت. امتنــاع 
ــانگر  ــته ای، نش ــق هس ــی تواف ــت واقع ــرش حقیق از پذی
آســیب پذیری و رخنه کــردن تنفــر و کینــه بــه روان سیاســی 
ــتی  ــن شکس ــل چنی ــی تحم ــه توانای ــت ک  آمریکایی هاس
ــال ریســرچ« در ادامــه  ــد. نویســنده گــزارش »گلوب را ندارن
ســخنان، سیاســتمدران آمریــکا را یکــی از ابزارهــای ممکــن 
ــته ای  ــق هس ــه تواف ــان ب ــدی آن ــان  دادن نیازمن ــرای نش ب
ــال ریســرچ »ســوزان  ــه نوشــته گلوب ــران دانســت. ب ــا ای ب
ــال  ــکا، در س ــت آمری ــی دول ــت مل ــاور امنی ــس«، مش رای
2013 در ســخنرانی علنــی اعــام می کنــد کــه برنامــه 
هســته ای ایــران، یکــی از بزرگ تریــن تهدیــدات علیــه 
ــه  ــرچ« در ادام ــال ریس ــت. »گلوب ــی آمریکاس ــت مل امنی
 می افزایــد حتــی اگــر ایــن ســخنان رایــس و اوبامــا 
را نادیــده بگیریــم، نگاهــی بــه رویکردهــای سیاســت 
خارجــی آمریــکا و اظهــارات اوبامــا و همچنیــن مفــاد 
صفحــه 165 برجــام بــه صــورت واضح تــر نیازمنــدی آمریــکا 

ــزان ــد. می ــان می ده ــق را نش ــن تواف ــه ای ب

فرمانــده کل ســپاه بــا بیــان اینکــه تــوان ســپاه 10 برابر 
ــروی  ــت: نی ــت، گف ــی اس ــگ تحمیل ــر جن ــال آخ س
دریایــی ســپاه از بــدو تاســیس، درگیــری بــا آمریــکا 
ــت.  ــن نیروهاس ــی از عملیاتی تری ــرده و یک ــاز ک را آغ
ــپاه،  ــده کل س ــری، فرمان ــی جعف ــکر محمدعل سرلش
صبــح دیــروز در مراســم افتتاحیــه نخســتین دوره 
تحصیلی دانشــجویان دانشــگاه دریایی امــام خامنه ای 
نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی، بــا 
تســلیت ایــام ســوگواری شــهادت امــام حســین)ع(، 
ــاع  ــدر انقــاب اســامی، دف ــاد تمــام شــهدای گرانق ی
ــت.  ــی داش ــرم را گرام ــع ح ــهدای مداف ــدس و ش مق
فرمانــده کل ســپاه پاســداران ادامــه داد: ســپاه بــرای 
حفاظــت از انقــاب اســامی در تمــام صحنه هــای 
ــا ضــد  ــدو تاســیس ب ــه و از ب ــی شــکل گرفت ماموریت
ــر شــد و پــس از آن  ــی در شــهرها درگی انقــاب داخل
ــه  ــت. ب ــته اس ــور داش ــدس حض ــاع مق در دوران دف

گفتــه وی امــروز پــس از گذشــت 38 ســال از انقــاب 
ــاری  ــا کوله ب ــا ایــن عمــر خدمــت ب اســامی، ســپاه ب
ــن  ــی از پرقدرت تری ــی، یک ــی و امنیت ــه دفاع از تجرب
بــا  مقابلــه  جعفــری  اســت.  مســلح  نیروهــای 
 تمــام تهدیدهــا علیــه انقــاب اســامی را وظایــف 
ــر،  ــن ام ــد: ای ــادآور ش ــت و ی ــپاه دانس ــف س و تکلی
وظایــف مــا را دوچنــدان می کنــد. وی بــا بیــان اینکــه 
ــرای حفــظ انقــاب در تمــام مســئوالنی  یکپارچگــی ب
ــد وجــود دارد،  ــاب اســامی دارن ــرو انق ــه دل در گ ک
متذکــر شــد: اگــر ایــن وضعیــت تــداوم داشــته باشــد، 
ــاب  ــزون انق ــه لطــف خــدا شــاهد پیشــرفت روزاف ب

ــود. اســامی خواهیــم ب
ــای  ــام برنامه ه ــه تم ــد: در منطق ــادآور ش ــری ی جعف
 دشــمنان خنثــی شــده و موفقیــت بــا انقــاب اســامی 

و مقاومت اسامی است.
 فرمانده کل ســپاه شــعار و محور اصلی انقاب اســامی 

 را مقابلــه بــا نظــام ســلطه و اســتکبار جهانــی دانســت 
ــب  ــی نصی ــف اله ــن تکلی ــون ای ــد: تاکن ــر ش و متذک
ــم  ــام معظ ــت مق ــا درای ــده و ب ــامی ش ــاب اس انق
رهبــری تــا ظهــور امــام عصر)عــج( ادامــه پیــدا 
ــر  ــال آخ ــر س ــپاه را 10 براب ــوان س ــری ت می کند.جعف
ــن  ــد:  ای ــر ش ــرد و متذک ــوان ک ــی عن ــگ تحمیل جن
ــاق  ــاب اســامی اتف ــی انق ــاز دفاع ــل نی ــه دلی ــر ب ام
ــپاه را  ــت س ــی موفقی ــل اصل ــت. وی عام ــاده اس افت
ــوان  ــرت سیاســی پاســداران عن ــی و بصی ــت دین تربی
کــرد و یــادآور شــد: پاســداران بــه وظیفــه الهــی خــود 
عمــل می کننــد و ایــن امــر ارتبــاط مســتقیم بــا تقــوا 
و اعتقادهــای رزمنــدگان مــا دارد.جعفــری گفــت: 
ــب  ــم غاص ــکا، رژی ــت های آمری ــاهد شکس ــروز ش ام
ــه آل ســعود  ــان آن هــا از جمل صهیونیســتی و هم پیمان
خائــن کــه در برابــر ملــت تحــت ســتم یمــن شکســت 

ــارس ــتیم. ف ــه هس ــورده، در منطق خ

عباســعلی منصــوری آرانــی، وابســته نظامی ســابق ایران 
در عربســتان کــه در ســال 1381 همزمــان بــا بحــران در 
ــو و ســایر  ــکا، نات منطقــه خلیــج فــارس و حضــور آمری
کشــورها در منطقــه و نقــش عربســتان در ایــن بحــران 
بــا ســمت وابســته نظامــی بــرای 3 ســال بــه عربســتان 
ــود، در تشــریح ایــن صحبت هــای خــود  اعــزام شــده ب
ــگار گــروه سیاســی خبرگــزاری میــزان گفــت:  ــه خبرن ب
ــر  ــوری دیگ ــه کش ــه ب ــد حمل ــه قص ــوری ک ــر کش  »ه
بــرای  بایــد  علی القاعــده  باشــد،  داشــته  را 
دهــد؛  انجــام  نظامــی  بــرآورد  یــک  منظــور  ایــن 
مجموعــه ای  عملیاتــی«  و  نظامــی  »بــرآورد 
تجهیــزات  تاکتیک هــا،  نظامــی،  نیروهــای   از 

شــامل  را  هــدف  کشــور  بــودن  سوق الجیشــی  و 
ــوان  ــا از ت ــتانی ها قطع ــان، عربس ــن می ــود؛ در ای می ش
نظامــی ایــران برآوردهــای الزم را دارنــد و امــکان نــدارد 
ــران  ــا ای ــگ ب ــه جن ــد ب ــی بخواهن ــه تنهای ــا ب ــه آن ه ک
 ورود کننــد؛ چــون یقینــا کمتــر از 24 ســاعت دوام

 می آورند.«
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــو کمیس  عض
ــروف  ــاب مع ــه کت ــا اشــاره ب ــه ب ــم در ادام ــس نه مجل
»رزمنــده  کتــاب  »در  می گویــد:  »رزمنــده صحــرا« 
ــی  ــت زمان ــده اس ــلطان آم ــته خالدبن س ــرا« نوش صح

ــه کــرد و بعــد  ــه کویــت حمل کــه ارتــش بعــث عــراق ب
از آن وارد عربســتان شــد، نیروهــای نظامــی عربســتان 
بــه جــای مقابلــه، پــا بــه فــرار گذاشــتند؛ ارتــش بعــث 
 عــراق کــه بــا حمایــت تمام قــد شــوروی، آمریــکا 
ــی  ــن عربســتان نتوانســت حت ــول همی و انگلیــس و پ
یــک ســانتیمتر از خــاک کشــور مــا را اشــغال کنــد، در آن 
زمــان بــه راحتــی و در عــرض چنــد ســاعت شــهر مــرزی 
عربســتان را اشــغال کــرد.« منصــوری آرانــی ادامــه 
می دهــد: »عربســتانی ها بیــش از آنکــه بــه تــوان رزمــی 
خــود اتــکا داشــته باشــد، بــه آمریــکا و ناتو دل بســته اند؛ 

 حکومــت آل ســعود همان گونــه کــه تاکنــون نشــان داده
همــواره تمایــل دارد در ائتاف هایــی حضــور پیــدا کنــد که 
آمریــکا یــا ناتــو نیــز در آن ائتاف حضور داشــته باشــد.« 
وابســته نظامــی ســابق ایــران در عربســتان در پایــان بــا 
بیــان اینکــه »امــروز نقاط بســیار اســتراتژیک عربســتان 
 ســعودی در تیــررس نیروهــای مســلح ایــران قــرار دارد«

ــی  ــی، منطق ــک روش عقان ــر اســاس ی ــد: »ب می افزای
ــاک  ــه خ ــه ب ــی، حمل ــای نظام ــاس برآورده ــر اس  و ب
ــه نظامیــان ســعودی  ــه مخیل ــران، هرگــز ب و فضــای ای
خطــور نخواهــد کــرد؛ البتــه نیروهــای نظامــی همــواره 
بایــد موضوعــات کوچــک را هــم بــه مثابــه یــک تهدیــد 

نــگاه کننــد.«

سرپرســت اســبق آژانــس مرکــزی اطاعــات آمریــکا در 
ــت:  ــی گف ــکده آمریکای ــک اندیش ــی ی ــه میزبان ــتی ب نشس
واشــنگتن بایــد بــا اعمــال تحریــم، ایــران را بــه تجدیــد نظــر 
در سیاســت های منطقــه ای  وادارد. مایــکل مــورل، سرپرســت 
اســبق آژانــس مرکــزی اطاعــات آمریــکا )ســیا( روز سه شــنبه 
ــران  ــه ای ای ــات منطق ــر اقدام ــد در براب ــنگتن بای ــت: واش گف
بایســتد. آقــای مــورل کــه بــه همــراه یوســف العطیبــه ســفیر 
امــارات در آمریــکا، جیمــز وینفلــد معــاون ســابق ســتاد 
مشــترک نیروهــای مســلح آمریــکا و ســفیر اردن در واشــنگتن 
در نشســتی بــه میزبانــی »مرکــز پیشــرفت آمریکایــی« 
صحبــت می کــرد، گفــت: ســه عامــل »شکســت حاکمیــت در 
بســیاری از کشــورهای منطقــه«، »تــاش ایــران بــرای هژمونی 

در منطقــه« و »گســترش جهــاد خشــونت آمیز«، منطقــه را بــه 
بحــران کشــانده اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن مســائل بایــد 
ــت:  ــود، گف ــل ش ــرب ح ــه غ ــه و ن ــورهای منطق ــوی کش از س
ــدن  ــب ران ــه عق ــد، ب ــد بکن ــاالت متحــده می توان ــه ای کاری ک
ایــران اســت. ایــاالت متحــده شــوروی را بــه عقــب رانــد؛ اما در 
 قبــال ایــران ایــن کار را نکــرده اســت. مــورل گفــت: نســبت بــه 
بــه روی کار آمــدن دولــت جدیــد در آمریکا و تأثیــر آن بر منطقه 
خوش بیــن اســت؛ چــرا کــه اکنــون ماننــد دوران جنــگ ســرد 
ــکا احســاس می شــود.  ــوی در آمری ــری ق ــک رهب ــه ی ــاز ب نی
وی افــزود: اکنــون زمــان آن اســت کــه رئیس جمهــور آمریــکا 

بیایــد و بگویــد کــه مــا بــرای رهبــری و بــه عقــب رانــدن ایــران 
آمــاده هســتیم. او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چطــور بایــد 
 در برابــر ایــران ایســتاد، گفــت: یکــی از مســائلی کــه وجــود دارد 
و بایــد بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه تحریم هــا اثرگــذار 
ــر  ــران اث ــر ای ــا ب ــته ای، تحریم ه ــق هس ــش از تواف ــت. پی اس
ــم کــه آن هــا  ــی اعمــال کنی ــد تحریم های ــود... . بای  گذاشــته ب

را وادار کند در اقدامات مخربشان تجدید نظر کنند.
وی افــزود: روزانــه کشــتی هایی از ایــران حرکــت کــرده و بــرای 
ــه  ــدارد ک ــکالی ن ــن اش ــر م ــرد... از نظ ــاح می ب ــا س حوثی ه
ــتی ها  ــن کش ــوی ای ــده جل ــاالت متح ــی ای ــای دریای  نیروه

ــدام  ــن اق ــد... . ای ــه کشورشــان بازگردان ــا را ب ــرد و آن ه را بگی
بــه متحــدان مــا نشــان می دهــد کــه آمریــکا در حــال 
ــران  ــا ای ــط ب ــده رواب ــاره آین ــت. او درب ــران اس ــا ای ــه ب مقابل
ــل  ــول، نس ــاور معم ــاف ب ــه برخ ــم ک ــور می کن ــت: »تص گف
بعــدی رهبــران ایــران، از نســل کنونــی تندروتــر خواهنــد بــود؛ 
دلیــل ایــن صحبتــم هــم ایــن اســت کــه نســل بعــد، نســل 
ــژاد  ــود( احمدی ن ــل )محم ــت؛ نس ــراق اس ــران و ع ــگ ای جن
ــر  ــل، تندروت ــن نس ــود. ای ــی ب ــور جوان ــت. او رئیس جمه اس
خواهــد بــود؛ بــه ایــن دلیــل کــه ایــاالت متحــده را متهــم بــه 
ــد  ــراق می دان ــران و ع ــگ ای ــول جن ــراق در ط ــت از ع حمای
ــران دوران  ــدی ای ــل بع ــران نس ــا رهب ــه ب ــم ک ــور می کن و تص

ــارس ــود. ف ــم ب ــاهد خواهی ــخت تری را ش س

عربستان در جنگ با ایران، کمتر از 24 ساعت دوام می آورد

سرپرست اسبق سیا: 

باید با تحریم، ایران را به تغییر سیاست وادار کنیم

فرمانده کل سپاه پاسداران:

توان سپاه، 10 برابر سال آخر جنگ تحمیلی است



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

S.Sharifi@eskimia.ir
سیما شریفیسرویس اقتصاد

ــرق طالفروشــی ها  ــر زرق و ب ــار ویترین هــای پ ــی از کن وقت
رد می شــوید، بــرای لحظــه ای هــم کــه شــده محــو آن 
می شــوید. به ویــژه بانــوان کــه عالقــه وافــری بــه طــال 
دارنــد. آنچــه حــس هیجــان و تحســین مــا را برمی انگیــزد 
طراحــی زیبــای آن هاســت. طراحــی طــال و جواهــر از دیربــاز 
ــی  ــتند از جواهرات ــد هس ــا عالقمن ــوده و خیلی ه ــوم ب مرس
اســتفاده کننــد کــه طــرح آن را خــود بــا توجــه بــه تصــورات 
ذهنــی انتخــاب کــرده باشــند. تاریخچــه طراحــی و ســاخت 
ــا  ــاله دارد؛ ام ــزار س ــت ۷ ه ــران، قدم ــر در ای ــال و جواه ط
متاســفانه طراحــی در ایــران ناشــناخته مانــده اســت. 
جواهــرات و طراحــی جواهــرات همــواره جایــگاه خاصــی در 
ــاص  ــای خ ــیاری از طرح ه ــته اند و بس ــد داش ــت م صنع
و شــگرف در دوره هــای زمانــی گوناگــون، بــا نگرشــی 
ــده اند.  ــه ش ــازار ارائ ــه ب ــان ب ــج آن زم ــد رای ــت م ــر صنع ب
جواهــرات و زیــورآالت عــالوه بــر ایجــاد جذابیــت و زیبایــی 
ــند  ــز باش ــراد نی ــر اف ــرز تفک ــر ط ــد بیانگ ــرد، می توانن  در ف
ــد.  ــمار می آین ــه ش ــلیقه ب ــنجش س ــرای س ــاری ب و معی
طراحــان در سراســر ایــران ناشــناخته هســتند و آثــار 
ــازار عرضــه می شــود.  ــام و نشــان در ب ــا بی ن ــرارزش آن ه پ
امــروزه بــا پیشــرفت صنعــت و تکنولــوژی، صنعــت طراحــی 
هــم تخصصی تــر شــده اســت. بــا ورود کامپیوتــر، طراحــان 
بــا اســتفاده از نرم افزارهــای ســه بعــدی بــه طراحــی 

ــده  ــان ش ــیار آس ــز بس ــی نی ــه و طراح ــرات پرداخت جواه
ــرار  ــان ق ــترس طراح ــی در دس ــای فراوان ــت. نرم افزاره اس
ــه ایــن  دارد. در صورتــی کــه یــک طــراح طالســاز مســلط ب
ــه راحتــی می توانــد خواســته  مشــتری  نرم افزارهــا باشــد، ب

ــد. ــم کن را فراه
     ویژگی های طراحی

بــرای داشــتن یــک طراحــی خــوب رعایــت نــکات فراوانــی 
ضــروری اســت؛ چــون در طراحــی طــال، دقــت و حساســیت 
زیــادی وجــود دارد. رنــگ همــواره در صنعــت مــد و طراحــی 
جواهــرات از اساســی ترین و کلیدی تریــن نکاتــی اســت 

ــوان آن را نادیــده گرفــت. کــه هرگــز نمی ت
 رنگ هــا اولیــن ویژگــی بــرای معرفــی یــک اثــر بــه شــمار 

ــته  ــراه داش ــه هم ــی ب ــی روان ــد تاثیرات ــد و می توانن می آین
ــش و از  ــرای آرام ــی ب ــی آب ــف رنگ ــواره از طی ــند. هم باش
ــرژی اســتفاده  ــای بیشــتر ان ــرای الق ــز ب ــگ قرم ــف رن طی
فرهنگ هــای  در  رنگ هــا  بعضــی  همچنیــن  می شــود. 
ــق ــد عش ــاص مانن ــی خ ــمبل مفاهیم ــاد و س ــف نم  مختل
ــر  ــن، ه ــتند. بنابرای ــت هس ــرافیت و معصومی ــروت، اش ث
قطعــه جواهــر بیانگــر بخشــی از خصوصیــات اخالقــی 

ــود. ــد ب ــر خواه ــب آن اث صاح
     استفاده از عناصر طبیعی

ــودات در  ــی موج ــز برخ ــان و نی ــا و گیاه ــتفاده از گل ه اس
ــای  ــن طراحی ه ــواره از محبوب تری ــرات هم ــی جواه طراح

ــوده اســت.  ــف ب ــرون مختل ــج در ق رای

ــدگان  ــی برخــی از خزن ــدگان و حت ــا پرن ــا، ماهی ه پروانه ه
ــوند. ــوب می ش ــا محس ــن طراحی ه از پرطرفدارتری

     خالقیت
خالقیــت، از اساســی ترین و پایه ای تریــن عناصــر مؤثــر 
ــب  ــت. ترکی ــرد اس ــه ف ــر ب ــر منحص ــک اث ــی ی ــر طراح ب
از  مــدرن  پیچیــده   نمونه هــای  بــا  ســنتی  طراح هــای 
ــدار محســوب می شــود.  ــه طرح هــای خــاص و پرطرف جمل
ــک  ــی ی ــده در طراح ــرده ش ــه کار ب ــر ب ــی عناص هماهنگ
مختلــف کــه  عناصــر  ترکیــب  نیــز  و  جواهــر  قطعــه 
باشــند نمــاد مفاهیمــی خــاص   هــر یــک می تواننــد 

می تواننــد جذابیــت خاصــی بــه جواهــرات بخشــند. ترکیــب 
ــس  ــای نفی ــا چــوب، چــرم، پارچه ه ــی ب ســنگ های قیمت
یــا حتــی ســیم های ســاده از انــواع فلــزات بــرای طراحــان 
ــای  ــه طرح ه ــا ارائ ــه ب ــد آورده اســت ک ــکان را پدی ــن ام ای
پاســخ  را  متنوعــی  ســلیقه های  نیــاز   منحصربه فــرد، 

دهند.
     بازار

ایــن صنعــت پرســود اگــر بــه درســتی بــه کار گرفتــه شــود 
می توانــد ســاالنه میلیارهــا دالر ســودآوری را نصیــب ایــران 
کنــد؛ زیــرا طرح هــای طــال در ایــران بــه گونــه ای اســت کــه 
شــیفتگان زیــادی در سراســر جهــان دارد و اگــر ایــران بتواند 
هنــر واقعــی طراحــان طــالی خــود را در بــازار جهانــی عرضــه 
ــی  ــای طراح ــی از قطب ه ــد یک ــک می توان ــدون ش ــد، ب کن

طــال و جواهــرات در جهــان باشــد.

صنعت طراحی طال و جواهرات از گذشته تا امروز

نقش و نگار زرین

ــف  ــت را مکل ــالمی دول ــورای اس ــس ش ــدگان مجل نماین
کردنــد همــه بیمه شــدگان تحــت پوشــش صنــدوق بیمــه 
ــالگی  ــه ۷۰ س ــه ب ــایر را ک ــتاییان و عش ــی و روس اجتماع
ــا ســنوات حــق  رســیده اند، بازنشســته کنــد و متناســب ب

ــردازد.  بیمــه، مســتمری بپ
ــف  ــت مکل ــه، دول ــن مصوب ــاس ای ــر اس ب
ــش  ــت پوش ــدگان تح ــه بیمه ش ــت کلی اس
روســتاییان  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق 
بــه ســن ۷۰ ســالگی  را کــه  و عشــایر 
آنــان  تقاضــای  صــورت  در  رســیده اند، 
و داشــتن ســابقه پرداخــت حــق بیمــه 
ــور  ــدوق مذک ــه صن ــال ب ــدت 1۰ س ــه م ب

ــه  ــق بیم ــنوات ح ــا س ــب ب ــوده و متناس ــته نم بازنشس
پرداختــی، مســتمری بــه آنــان پرداخــت کنــد. بــر اســاس 
ــن  ــخ الزم االجــرا شــدن ای ــاده از تاری ــن م تبصــره )1( ای
قانــون تــا 5 ســال، هــر ســال یــک ســال از ســقف ســن 
بازنشســتگی کــم خواهــد شــد و یــک ســال بــه ســنوات 

ــره )2(  ــاس تبص ــر اس ــود. ب ــزوده می ش ــردازی اف بیمه پ
ــد  ــذاران جدی ــت بیمه گ ــرای عضوی ــنی ب ــرط س ــم، ش ه
ایــن صنــدوق حداکثــر 5۰ ســال تعییــن می شــود. تبصــره 
ــن  ــرای ای ــی از اج ــی ناش ــار مال ــد: ب ــم می گوی )3( ه
قانــون از محــل بنــد )ب( مــاده )۷( قانــون هدفمنــد 
قانــون   )29( مــاده  و  یارانه هــا  کــردن 
اجــرای سیاســت های کلــی اصــل )44( 
تصمیــم  اســاس  بــر  می شــود.  تأمیــن 
ــی  ــاده الحاق ــد )1( م ــدگان، بن ــروز نماین ام
)5۰( نیــز بــه ایــن شــرح اصــالح شــد: »در 
ــاالنه  ــه س ــع در بودج ــن مناب ــورت تأمی ص
بــه  بخــش  آبیــاری  بهــره وری  ارتقــای 
ــن  ــب ای ــال از تصوی ــج س ــس از پن ــد پ ــل 6۰ درص حداق
ــون از طریــق اجــرای عملیــات زیربنایــی آب و خــاک  قان
 از جملــه طرح هــای تجهیــز و نوســازی، توســعه شــبکه ها

زهکش هــا و روش هــای نویــن آبیــاری و اجــرای عملیــات 
به زراعــی و به نــژادی و اســتمرار آن در ســنوات بعــدی.«

ــی توســط  ــه جنجال ــا صــدور دومیــن مصوب ــر نفــت ب وزی
ــوراک  ــی ارز خ ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ش
مایــع صنایــع پتروشــیمی را هــم آزاد کــرد تــا زمینــه گرانــی 

ــازار فراهــم شــود.  انــواع محصــول نهایــی در ب
ــی  ــه شــرکت مل ــت، ب ــر نف ــه، وزی ــژن زنگن ــا دســتور بی ب

پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ایــران، پــس از آزادســازی قیمــت حــدود 2۰ 
ــی  ــا جایگزین ــژه نفتــی ب ــم محصــول وی قل
مبادلــه ای ارز  جــای  بــه  آزاد  ارز   نــرخ 
ارز  قیمــت  آزادســازی  مصوبــه  دومیــن 
ســایر فرآورده هــای نفتــی هــم ابــالغ شــد. 
ــی  ــرکت مل ــد ش ــه جدی ــاس مصوب ــر اس ب

ــه  ــه ب ــران ک ــی ای ــای نفت ــش فرآورده ه ــش و پخ پاالی
ــده  ــالغ ش ــور اب ــام کش ــت خ ــگاه های نف ــی پاالیش تمام
اســت، قیمــت فــروش خــوراک مایــع مــورد نیــاز صنایــع 
 LAB پتروشــیمی شــامل انــواع نفتــا، گاز مایــع، پنتــان و
)الکیــل بنــزن خطــی( بــه جــای محاســبه بــا ارز مبادله ای 

ــد شــد. ــا ارز آزاد محاســبه خواه ب
ــادل  ــت مع ــال قیم ــه عم ــن مصوب ــرای ای ــالغ و اج ــا اب  ب
هــر کیلوگــرم خــوراک مایــع مــورد نیــاز صنایع پتروشــیمی 
حــدود 45۰ تــا 5۰۰ تومــان گــران خواهــد شــد و بــا 
توجــه بــه اینکــه صنایــع پتروشــیمی کــه از خــوراک 
مایــع اســتفاده می کننــد، خــود خــوراک 
ســایر صنایــع تکمیلــی و پاییــن دســتی 
عمــال  می کننــد،  تأمیــن  را  پتروشــیمی 
شــاهد افزایــش قیمــت تمــام شــده برخــی 
ــازار مصــرف  ــی در ب ــای نهای ــواد و کااله از م

ــود. ــم ب خواهی
صنایــع  خــوراک  قیمــت  افزایــش  بــا   
ــواد  ــواع م ــت ان ــی قیم ــال گران ــال احتم ــیمی عم پتروش
رنــگ  حشــره کش،  بهداشــتی،  آرایشــی،   شــوینده، 
الیــاف  پالســتیکی،  محصــوالت  از  برخــی  رزیــن،  و 
مصنوعــی روغن هــای صنعتــی و صنایــع دارویــی در 

بازارهــای داخلــی مصــرف قــوت گرفتــه اســت.

ــخت  ــاغل س ــت مش ــود فهرس ــنبه خ ــه روز چهارش ــران در جلس ــت وزی  هیئ
و زیــان آور و درجه بنــدی آن هــا در بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران، بیمارســتان ها 
ــون »نحــوه بازنشســتگی  ــی مشــمول قان ــز بهداشــتی و درمان و ســایر مراک
جانبــازان انقــالب اســالمی و جنــگ تحمیلــی و معلولیــن عــادی و شــاغلین 
مشــاغل ســخت و زیــان آور« را تعییــن کــرد. بــه موجب ایــن تصمیــم، در بنیاد 
ــار ــتار، بهی ــازمانی پرس ــت های س ــان پس ــران، متصدی ــور ایثارگ ــهید و ام  ش

ــازان  ــی جانب ــز خــاص درمان ــت در مراک ــه صــورت تمام وق ــه ب ــار ک کمک بهی
ــه  ــه س ــودن درج ــان آور ب ــخت و زی ــاظ س ــه لح ــد، ب ــه کار دارن ــتغال ب اش
محســوب می شــوند و ســه مــاه ســنوات خدمــت ارفاقــی بــه ازای هــر ســال 
بــه آنــان تعلــق می گیــرد. متصدیــان پســت ســازمانی مــددکار اجتماعــی نیــز 
ــتغال  ــازان اش ــی جانب ــاص درمان ــز خ ــت در مراک ــام وق ــورت تم ــه ص ــه ب ک
ــد  ــرار می گیرن ــان آور ق ــخت و زی ــاغل س ــه دوم مش ــد، در درج ــه کار دارن ب
ــد  ــال خواهن ــر س ــه ازای ه ــی ب ــت ارفاق ــنوات خدم ــاه س ــمول دو م و مش
بــود. متصدیــان پســت ســازمانی پزشــک شــاغل در مراکــز خــاص درمانــی 
جانبــازان بــه صــورت تمــام وقــت نیــز در ردیــف مشــاغل ســخت و زیــان آور 
ــه  ــی ب ــت ارفاق ــاه ســنوات خدم ــک م ــک محســوب و مشــمول ی درجــه ی
ــه ریاســت  ازای هــر ســال می شــوند. هیئــت دولــت در ادامــه جلســه کــه ب
ــه  ــد، آیین نام ــزار ش ــوری برگ ــاون اول رئیس جمه ــری، مع ــحاق جهانگی اس
اجرایــی مربــوط بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن 

ــه تصویــب رســاند. را ب

ــه 39.5 درصــد در بهــار ســال 95  نــرخ مشــارکت اقتصــادی در حالــی ب
رســید کــه هنــوز کشــورمان از نظــر مشــارکت مردمــی در اقتصــاد بــه عــدد 

قابــل قبولــی نرســیده اســت. 
ــرخ  ــن ن ــور میانگی ــه ط ــال 1395 ب ــل اول س ــاس، در فص ــن اس ــر ای ب
 مشــارکت اقتصــادی جمعیــت 1۰ ســال بــه بــاال بــرای مــردان 64 درصــد 
ــه  ــرخ مشــارکت اقتصــادی ب ــوده اســت. ن ــان 15.2 درصــد ب ــرای زن و ب
ــوان رشــدهای  ــد و آرام آرام می ت ــدا نمی کن صــورت جهشــی افزایــش پی
یکــی دو درصــدی آن را مشــاهده کــرد. بنابرایــن نــرخ مشــارکت اقتصادی 
کــه امــروز بــه 39 درصد رســیده اســت، نــرخ قابل قبولی اســت؛ امــا هنوز 
از بســیاری از کشــورها پایین تــر بــرآورد می شــود. افزایــش ایــن نــرخ بــه 
 دلیــل حضــور نیــروی کار مــرد در اقتصــاد ایــران بــوده و پاییــن بــودن آن 
ــه دانســت. در  ــان در جامع ــر زن ــدم حضــور مؤث ــد ناشــی از ع ــز بای را نی
حــال حاضــر تنهــا 14 درصــد جمعیــت کشــورمان کــه البتــه بخشــی از آن 
ــازار  ــه اقتصــاد و ب ــا امــکان ورود ب ــان تحصیلکــرده هســتند، تمایــل ی زن
ــزی وزارت  ــادی و برنامه ری ــاون اقتص ــی، مع ــت ا... میرزای ــد. حج را دارن
ــش  ــعه نق ــای توس ــد: »در تئوری ه ــی می گوی ــاه اجتماع ــاون کار و رف تع
زنــان برجســته در نظــر گرفتــه شــده کــه کامــال درســت اســت؛ بــه ایــن 
 معنــا کــه زنــان از حیــث تاثیــری کــه بــر رفتــار ســایر گروه هــای اجتماعــی

فرزنــدان و همســران خــود دارنــد می تواننــد گام هــای اساســی در توســعه 
ــران بردارند.« ای

ــزد  ــرات اســتان ی مجــری طــرح وای فــای )Wifi( شــهری شــرکت مخاب
 ADSL ــه مشــترکین ــی ب ــه خدمــات اینترنت ــه منظــور ارائ اعــالم کــرد: ب
مخابــرات و همــراه اول، طــرح Wifi شــهری بــه زودی در شــهر یــزد 
راه انــدازی می شــود. محمدرضــا زارع ده آبــادی در ایــن بــاره تصریــح 
ــزد تحــت  ــدازی ایــن طــرح در فــاز اول، 18 نقطــه شــهر ی ــا راه ان کــرد: ب
 ADSL ــرد و مشــترکین ــرار می گی ــن ســرویس ق پوشــش آنتن دهــی ای
مخابــرات و همــراه اول می تواننــد بــا اســتفاده از نــام کاربــری و رمــز عبــور 
ســرویس اینترنــت پرســرعت خــود را از شــبکه اینترنــت شــهری دریافــت 
ــن 18 نقطــه شــامل مناطــق گردشــگری، تفریحــی ــزود: ای ــد. وی اف  کنن
آموزشــی، فرهنگــی و فــرودگاه و مــواردی مشــابه اســت و در آینــده نزدیک 

مراکــز دیگــر نیــز بــه ایــن ســرویس مجهــز خواهند شــد. 
مشــاور مدیــر مخابــرات یــزد در امــور مالــی، کســب و کار همچنیــن اظهــار 
ــای  ــر اپراتوره ــترکین دیگ ــرای مش ــرویس ب ــن س ــدی از ای ــرد: بهره من ک
همــراه نیــز بــه زودی میســر خواهــد شــد. زارع ده آبــادی در پایــان یکــی 
 دیگــر از ســرویس هایی کــه در اســتان نصــب و راه انــدازی می شــود 
را ســرویس چنــد رســانه ای IPTV و IPMEDIA ذکــر کــرد کــه مشــترکین 
ــا  ــان ب ــر زم ــد ه ــرویس ها می توانن ــن س ــق ای ــرات از طری ADSL مخاب
ــی  ــبکه رادیوی ــی، ش ــده تلوزیون ــای زن ــت، از برنامه ه ــه اینترن ــال ب اتص
ــواع فیلم هــا و ســریال ها، بازی هــا، انتخــاب موســیقی دلخــواه  آرشــیو ان

خدمــات دولــت الکترونیــک )پیشــخوان( اســتفاده کننــد.

فهرست مشاغل سخت و زیان آور بنیاد شهید اعالم شد

آمار تأمل برانگیز از میزان کار مفید ایرانی ها
بــر اســاس یــک گــزارش، ســرانه مفیــد کار در ایــران، ســاالنه 800 ســاعت اســت؛ در حالــی کــه ایــن میــزان در ژاپــن 2420 
ســاعت و در کره جنوبــی 1900 ســاعت اســت. همچنیــن ایــن میــزان در چیــن 1420 ســاعت، آمریــکا 1360 ســاعت، ترکیــه 
1330 ســاعت، پاکســتان یک هــزار و 100 ســاعت افغانســتان 950 ســاعت، آلمــان 1700 ســاعت، کویــت 600 ســاعت و 

عربســتان 720 ســاعت اســت.

در قاب تصویر

راه اندازی طرح وای فای شهری در یزدسه  چهارم ایرانی ها کار نمی کنند

حتما بخوانید!
3سه  چهارم ایرانی ها کار نمی کنند پنجشنبه  6  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 284 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار )تومان(

4,720,000

8,090,00055F8000 Samsung

3,120,00046F6400 Samsung

2,800,00046F6100 Samsung

2,170,00040F6100 Samsung

1,400,00040eh5000 Samsung

1,450,00043F4500 Samsung

55F6400 Samsung

ابعاد هولناک فساد 8 هزار میلیاردی
ــر کل  ــی، مدی ــی قطب الدین عل
پشــتیبانی  و  تعــاون  اســبق 
از  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
مدیــران میانــی صنــدوق ذخیره 
فرهنگیــان درخصــوص اتفاقــات 
اخیــر در صنــدوق ذخیــره، گفــت: 
حــدود 2 ســال اســت کــه از این 
صنــدوق کنــار گذاشــته شــدم؛ زیــرا آن هــا بــه دنبــال یکســان 
ــزود:  ــی اف ــد. قطب الدین ــدوق بودن ــن صن ــراد در ای ــردن اف ک
ــره  ــدوق ذخی ــاد در صن ــوع فس ــه موض ــم ک ــا نمی دان واقع
فرهنگیــان 8 هــزار میلیــارد تومــان اســت یا خیــر؛ امــا در این 
چنــد ســال اتفاقاتــی افتــاده کــه تــا تحقیــق و تفحــص انجــام 

نشود، نمی توان به صورت دقیق این مبلغ را گفت. 
ــره  ــدوق ذخی ــه یکــی از مــوارد تخلفــات صن ــا اشــاره ب وی ب
فرهنگیــان در چنــد ســال گذشــته، خاطرنشــان کــرد: صنــدوق 
چنــد ســالی بــود کــه بــه هیــچ عنــوان اعتبــاری بــه شــرکت 
ــاره  ــه یک ب ــا ب ــی داد؛ ام ــاص نم ــان اختص ــگ فرهنگی لیزین
اعتبــاری بــرای خریــد 8۰۰ دســتگاه خــودروی لوکــس 
ــل  ــران عام ــامل مدی ــدوق ش ــن صن ــد ای ــران ارش ــه مدی  ب
معاونــان، مدیــران حــوزه ســتادی و محمــد بطحایــی معــاون 
 وزیــر کــه اکنــون بــه عنــوان سرپرســت وزارت آمــوزش 

و پرورش است، اختصاص یافت. 
آمــوزش  وزارت  پشــتیبانی  و  تعــاون  اســبق  کل   مدیــر 
ــه  ــدام ب ــر ک ــودرو ه ــن 8۰۰ خ ــرد: ای ــح ک ــرورش تصری و پ
ــد  ــد آن را نق ــه 3۰ درص ــود ک ــان ب ــون توم  ارزش 196 میلی
و ۷۰ درصــد دیگــر بــه صــورت اقســاطی بــا ســود 15 درصــد 
ــه نظــرم در  ــه ب ــد ک و بازپرداخــت ۷ ســاله اختصــاص دادن

ــود.  ــابقه ب ــگ بی س ــرکت های لیزین ــخ ش تاری
ــه  ــی ک ــن پول ــا ای ــره ب ــدوق ذخی ــزود: صن ــی اف قطب الدین
ــود  ــران خ ــس مدی ــودروی لوک ــن 8۰۰ خ ــد ای ــت خری باب
پرداخــت کــرد، می توانســت بــه 12 هــزار معلــم خودروهــای 
ــد، می توانســتند  ــان بده ــون توم ــا قیمــت حــدود 15 میلی ب
 بــه معلمانــی کــه فاقــد خــودرو بودنــد ایــن خودروهــا 
ــه ماشــین داشــتند و دستشــان  ــی ک ــه آن های ــد و ن را بدهن
ــردی  ــا چــه مجــوزی، رویک ــه دهنشــان می رســید؛ آخــر ب  ب

و سیاستی چنین کاری انجام شد. 
ایــن مســئول اســبق آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره بــه 
تخلــف دیگــر در صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان گفــت: تأســیس 
شــرکت های مــوازی یکــی دیگــر از مشــکالت صنــدوق 
ــم وجــود دارد ــی کــه بیمــه معل ــرا در جای ــره اســت؛ زی  ذخی

»بیمــه امیــد آســایش ایرانیــان« تأســیس می شــود؛ در 
حالــی کــه نیــازی بــه تأســیس آن نبــود و فقــط اتــالف هزینه 

را بــه همــراه داشــت. 
وی بــا اشــاره بــه مــورد دیگــری درخصــوص صنــدوق ذخیــره 
فرهنگیــان گفــت: ایــن صنــدوق مصــوب کــرد کــه بــه مدیــر 
ــاالی  ــه ب ــر مجموع ــرکت زی ــل 2۷ ش ــران عام ــل و مدی عام
ــر  ــزد صف ــا کارم ــنه ب ــرض الحس ــان وام ق ــون توم 1۰۰ میلی
ــن  ــانی ای ــه کس ــول چ ــا از پ ــد؛ واقع ــت کن ــد پرداخ درص
وام هــا پرداخــت شــد؟ معلمــی کــه 3۰ ســال خدمــت 
ــد؛  ــت کن ــان دریاف ــون توم ــد 1۰۰ میلی ــم نمی توان ــد ه می کن
ــی »وام خــودرو«، »وام ضــروری«، »وام مســکن«، »وام  ول
 خریــد مســکن« و »اجــاره مســکن« بــه آن افــراد پرداخــت 

شد.

محصوالت کشاورزی را خام فروشی نکنیم
وزیــر جهــاد کشــاورزی از تــالش ایــن وزارتخانــه بــرای گــذار 
ــام  ــادرات خ ــای ص ــه ج ــده ب ــازی ش ــادرات برندس ــه ص ب

ــت.  ــخن گف ــاورزی س ــوالت کش محص
ــت  ــمین نشس ــرکت در شش ــرای ش ــه ب ــی ک ــود حجت محم
گــروه کاری مشــترک بخــش کشــاورزی ایــران و ترکیــه بــه 
آنــکارا ســفر کــرده اســت، در حاشــیه اولیــن همایــش کاری 
ــران  ــران کشــاورزی ای ــا مشــارکت وزی ــه ب ــه ک ــران و ترکی ای
ــه  ــای خصوصــی دو کشــور ب ــدگان بخش ه ــه و نماین و ترکی
ــکارا  ــه در آن ــای ترکی ــا و بورس ه ــه اتاق ه ــی اتحادی میزبان
برگــزار شــد، گفــت: هــدف از ایــن ســفر شــرکت در ششــمین 
نشســت گــروه کاری مشــترک بخــش کشــاورزی دو کشــور 
ــادی  ــاالن اقتص ــترک فع ــش مش ــان همای ــه همزم ــود ک ب

ــود. برگــزار شــد کــه مفیــد و ســازنده ب
ــود  ــوالت خ ــا محص ــران عمدت ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی   او ب
را بــه صــورت خــام بــه ترکیــه می فرســتد، گفــت: بــا توجــه به 
زمینه هــای همــکاری کــه در ســرمایه گذاری وجــود دارد فکــر 
می کنیــم خیلــی از ایــن محصــوالت را متناســب بــا تقاضــای 
جهانــی می توانیــم بــه صــورت ســرمایه گذاری مشــترک 
فــرآوری، بســته بندی، برندســازی کــرده و بــه طــور مشــترک 

بــه بازارهــای جهانــی عرضــه کنیــم.

پایان دعوای نقل و انتقال خودرو
و  قضایــی  کمیســیون  عضــو  پورمختــار،  محمدعلــی 
کانــون  ادعاهــای  بــه  واکنــش  در  مجلــس،  حقــوق 
ــاالت خــودرو  ــل و انتق ســردفتران درخصــوص موضــوع نق
در گفت وگویــی اظهــار داشــت: کانــون ســردفتران یــک 
ســازمان غیردولتــی اســت و اعضــای آن اشــخاص حقیقــی 
هســتند کــه ایــن کانــون را مدیریــت می کننــد و حــق 
 اظهــار نظــر دربــاره  تصمیمــات مجلــس یــا شــورای نگهبــان 

را ندارند. 
ــود  ــه ب ــه گفت ــون ک ــن کان ــس ای ــارات رئی ــاره  اظه وی درب
بــرای ثبــت خــودرو درآمدهایــی نظیــر حــق ثبــت، مالیــات 
ــه  ــی شــده ک ــی و عمومــی پیش بین ــوق دولت ــوارض، حق ع
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــذ کن ــد آن را اخ ــی نمی توان ــروی انتظام نی
ایــن حقــوق وقتــی معنــا می یابــد کــه مالــک خــودرو بــرای 
ثبــت ســند بــه دفترخانــه مراجعــه کنــد و از ایــن منظــر ایــن 

پرداخت هــا انجــام می شــود.
ــی و حقوقــی مجلــس ادامــه داد:   عضــو کمیســیون قضای
ــا  ــه دفترخانه ه ــی ب ــودرو ربط ــوارض خ ــت ع ــه دریاف البت
 نــدارد و هــر مالکــی می توانــد آن را اینترنتــی پرداخــت کنــد 
ــت  ــل دریاف ــن قاب ــز آنالی ــالک نی ــض پ ــز تعوی و در مراک
ــه  ــه مراجع ــازی ب ــت آن نی ــرای پرداخ ــن رو ب ــت؛ از ای اس

ــت. ــه نیس ــه دفترخان ب
ــروی  ــه نی ــندی ک ــرد: س ــح ک ــان تصری ــار در پای  پورمخت
ــدارد  ــی ن ــت و دلیل ــمی اس ــد، رس ــادر می کن ــی ص انتظام
ــر اســناد رســمی  ــه دفات ــرای ثبــت ســند خــود ب ــکان ب مال

ــد. ــه کنن مراجع

شهردار اصفهان:

عنوان صنعتی ترین استان برای اصفهان 

افتخار نیست
شــهردار اصفهــان گفــت: اســتان 
اصفهــان، صنعتی تریــن اســتان 
کشــور اســت؛ امــا ایــن موضــوع 
افتخــار بــرای اســتان محســوب 
ــژاد  ــدی جمالی ن ــود. مه نمی ش
ــه اینکــه شــهرداری  ــا اشــاره ب ب
ــم انداز 14۰۰  ــالش دارد در چش ت
ــه  ــد، ادام ــل کن ــک شــهر دانش محــور تبدی ــه ی ــان را ب اصفه
 داد: زمانــی ابهــت یــک شــهر بــه داشــته های صنعتــی 
 و کارخانه هــای آن بــود؛ امــا اکنــون آنچــه یــک شــهر 
 را متمایــز می کنــد، دانش محــوری، گردشــگری، فرهنــگ 
و هنــر و تمــام فعالیت هــای مربــوط بــه ایــن بخــش اســت. 
ــز  ــالمت نی ــوزه س ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب جمالی ن
ــت:  ــتور کار دارد، گف ــی را در دس ــان اقدامات ــهرداری اصفه ش
 شــهرداری درصــدد اســت تــا ســالمت را بــه لحــاظ جســمی

روانــی، اجتماعــی، معنــوی و فرهنگــی در ســطح شــهر ارتقــا 
دهد.

برون گرایی، جهت گیری اصلی اقتصاد کشور 

در دهه آینده
بررســی های  مرکــز  اقتصــادی  مشــاور  کیمیای وطن

ــالع  ــا اط ــت ت ــت: دول ــوری گف ــت جمه ــتراتژیک ریاس اس
ثانــوی نمی توانــد نقــش کارفرمــای بــزرگ را در اقتصــاد 
ــرمایه گذاری  ــز س ــه ج ــه ای ب ــچ گزین ــد و هی ــا کن ــران ایف ای
خارجــی بــرای رونــق اقتصــادی نخواهیــم داشــت. بــه 
گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان، علــی 
ــا  ــان ب ــب و کار ایرانی ــم انداز کس ــت چش ــرزعیم در نشس س
همایش هــای  ســالن  در  کالن  اقتصــاد  بــه  نگاهــی 
ــرای  ــرد: ب ــح ک ــان تصری ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات بین الملل
اینکــه بتوانیــم مســئله بحــران اقتصــادی را بــرای کســانی کــه 
تــا ده ســال آینــده قصــد ورود بــه بــازار کار دارنــد، حــل کنیــم 
 بایــد دســت کم 35۰۰ میلیــارد دالر ســرمایه گذاری شــده 
و دســت کم 1۰۰۰ میلیــارد دالر آن بایــد از خــارج تزریــق شــود. 
ــح  ــی تصری ــه طباطبای ــگاه عالم ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــی در  ــری خارج ــا جهت گی ــای م ــت بنگاه ه ــرد: الزم اس ک
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــن س ــند؛ همچنی ــته باش ــه داش منطق
نیــز ایجــاد شــود. ســرزعیم تاکیــد کــرد: جهت گیــری اصلــی 
ــن  ــت. ای ــی اس ــده برون گرای ــه آین ــران در ده ــادی ای اقتص
تحلیلگــر اقتصــادی انــدازه اقتصــاد ایــران را 5۰۰ میلیــارد دالر 
ذکــر کــرد و افــزود: بــا ایــن حســاب، رتبــه اقتصــاد ایــران در 
میــان دیگــر کشــورها از 1۷ تــا 23 رتبه بنــدی می شــود. 
ســرزعیم بــا بیــان اینکــه اقتصــاد ایــران یــک اقتصــاد بــزرگ 
ــد  ــی را می توان ــرمایه گذاری فرصت های ــرای س ــه ب ــت ک اس
ــدرت  ــرانه و ق ــد س ــرد: درآم ــح ک ــاورد، تصری ــود بی ــه وج ب
ــا 12  ــه قیمــت اســمی آن در کشــور مــا حــدود 9 ت ــد ب خری
ــد  ــاظ درآم ــه لح ــده و ب ــن زده ش ــال تخمی ــزار دالر در س ه
ســرانه، رتبــه مــا حــدود 68 اســت. وی از برخــورداری 
ثروتمنــدان ایرانــی از امکانــات رفاهــی در ســطح ثروتمنــدان 
آمریکایــی و آلمانــی خبــر داد و افــزود: بــا ایــن حــال طبقــه 
ــه  ــرا و طبق ــر از فق ــی بســیار پایین ت ــرای ایران متوســط و فق

متوسط آمریکایی و آلمانی هستند.

 عزت و اقتصاد کشور 
در دست دانشمندان است

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 
ــروت  ــد ث ــی تولی ــه اصل ــی را الزم ــرفت علم ــهرکرد پیش ش
دانســت و گفــت: عزت و اقتصاد کشــور در دســت دانشــمندان 
اســت و آن هــا می تواننــد بــا تولیــد و پیشــرفت علــم، کشــور 
ــان برســانند. حجت االســالم علی اصغــر  ــه افتخــار در جه را ب
ــک  ــی مکانی ــی مهندس ــس مل ــتین کنفران ــزه در نخس حم
ــه  ــزاری این گون ــل برگ ــهرکرد، حاص ــگاه ش ــردی دانش کارب
کنفرانس هــا را رشــد علمــی کشــور دانســت و گفــت: مقــام 
ــش  ــد، پیدای ــت تولی ــاب اهمی ــا در ب ــری باره ــم رهب  معظ
ــرفت  ــد و پیش ــخن گفته ان ــاوری س ــه فن ــم ب ــل عل و تبدی

علمــی را از شــاخص های اصلــی پیشــرفت دانســتند. 
 وی بــا اشــاره بــه حدیثــی از امــام علــی)ع( کــه علــم 
ــرد: کســی  ــار ک ــد، اظه ــن می خوان ــدار آفری را ســلطنت و اقت
کــه در پــی علم آمــوزی باشــد، قطعــا حکمرانــی خواهــد کــرد 
و کســی کــه عالــم نباشــد، بــر او حکومــت می کننــد. مســئول 
نهــاد نمایندگــی رهبــری در دانشــگاه شــهرکرد تصریــح کــرد: 
اگــر جامعــه ای بخواهــد بــه ثــروت و اقتــدار برســد و بخواهــد 
هویــت اصلــی خــود را حفــظ کنــد، چــاره ای جــز علم آمــوزی 
و پیشــرفت علمــی نــدارد. وی یکــی از بهتریــن راه هــای 
خدمــت بــه کشــور را پیشــرفت علمــی خوانــد و گفــت: 
کشــوری کــه دســتش از علــم کوتــاه باشــد، ضعیــف خواهــد 
بــود و بــه راحتــی بــر او غلبــه می کننــد. مســئول نهــاد 
ــور  ــرفت کش ــهرکرد پیش ــگاه ش ــری در دانش ــی رهب  نمایندگ
را حاصــل ایســتادگی و مقاومــت دانشــمندان و دانشــگاهیان 
ــران 11  ــی در ای ــد علم ــط رش ــرد: متوس ــار ک ــت و اظه دانس
برابــر متوســط جهانــی اســت؛ ولــی هنــوز هــم بایــد بــا تالش 

کشــور را بــه ســطح اول دنیــا در علــم برســانیم.

 غبار صبحگاهی، هوای اصفهان 
را ناسالم می کند

اســتان  هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  اداره  رئیــس 
ــر ناشــی از  ــای اخی ــار صبحگاهــی روزه ــت: غب ــان گف اصفه
ــوا  ــتر و ه ــار بیش ــن غب ــردا ای ــت و ف ــرایط پایداری هاس ش
می شــود.  ناســالم  و گروه هــای حســاس  افــراد  بــرای 
ــزان  ــر می ــه ب ــرد: از روز جمع ــار ک ــش اظه ــن خدابخ حس
ابرناکــی اســتان افــزوده می شــود و احتمــال ضعیــف بــرای 

ــود دارد. ــات وج ــر روی ارتفاع ــارش ب ب
ــان  ــا پای ــی ت ــر محسوس ــی تغیی ــرایط دمای ــزود: ش  وی اف
هفتــه نخواهــد داشــت؛ ولــی وزش بــاد زمینــه موجــب 
احســاس ســرما در میــان مــردم می شــود؛ ولــی ایــن ســرما 
ــا  ــی ت ــر محسوس ــی تغیی ــر دمای ــت و از نظ ــی اس احساس

ــت.  ــم داش ــه نخواهی ــان هفت پای

گرانی فرآورده نفتی کلید خوردروستاییان باالی ۷۰ سال بازنشسته می شوند
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حتما بخوانید!
هر ساعت 1۰ نوزاد در اصفهان متولد...

ــان گفــت:  ــات اصفه ــات عالی رئیــس ســتاد بازســازی عتب
اســکان شــبانه ۱۰ هــزار و تغذیــه روزانــه ۵۰ هــزار زائــر 
اربعیــن، برنامه ریــزی شــده و بــرای پذیرایــی از آن هــا نیــاز 
ــی  ــم. مصطف ــی داری ــذورات مردم ــان ن ــارد توم ــه 3 میلی ب
ــان  ــتان اصفه ــن اس ــتاد اربعی ــت: س ــار داش ــان اظه نوری
ــات  ــازی عتب ــتاد بازس ــت و س ــه اس ــکل از ۱۲ کمیت متش
 عالیــات اســتان، مســئولیت کمیتــه اســکان و تغذیــه 

را بر عهده دارد. 
وی بــا بیــان اینکــه بــرای زائــران اربعیــن، اســکان شــبانه ۱۰ 
هــزار نفــر و تغذیــه روزانــه ۵۰ هــزار نفــر برنامه ریــزی شــده 
اســت، افــزود: بــرای پذیرایــی از زائــران امــام حســین)ع( 
ــی  ــذورات مردم ــان ن ــارد توم ــد 3 میلی ــن، نیازمن در اربعی
هســتیم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه موکــب اســتان اصفهــان 
ــا  ــا برپ ــام »طریق الحــر« در شــرق کرب ــه ن ــه ای ب در منطق
ــان در  ــتان اصفه ــتان از اس ــای ۱۴ شهرس ــده و موکب ه ش
ایــن منطقــه اســتقرار پیــدا می کنــد، ابــراز داشــت: فعالیــت 
موکب هــای ایرانــی از دو روز پیــش از اربعیــن آغــاز و تــا ســه 
روز پــس از آن ادامــه دارد. رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات 
ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــان در بخ ــتان اصفه ــات اس عالی
ــا بیــان اینکــه ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات در  خــود ب

ــرای بازســازی و توســعه ایــن حرم هــای شــریف  کشــور، ب
 برنامه ریزی هــای الزم را انجــام و ســهمیه هــر اســتان 
را مشــخص می کنــد، بیــان داشــت: ســتاد بازســازی 
ــون نتوانســته ســهمیه خــود  ــات عالیــات اســتان، تاکن  عتب

را برای جمع آوری نذورات محقق کند.
بــرای  اصفهانی هــا  تومانــی  میلیــارد   ۳۰ کمــک   

عتبــات بازســازی 
وی بــا بیــان اینکه ســهمیه امســال اســتان ۶ میلیــارد تومان 
نــذورات اســت، افــزود: در طــول ســال های گذشــته مــردم 

ــرداری  ــرای بازســازی و بهره ب ــان ب ــارد توم اســتان 3۰ میلی
از حرم هــای شــریف و مقــدس امامــان در شــهرهای کربــا 
ــامل ۲۷  ــه ش ــد ک ــک کردن ــامرا کم ــن و س ــف، کاظمی نج
پــروژه بــوده اســت. نوریــان بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهانی هــا 
همــواره در امــور بازســازی حرم هــای مطهــر امامــان نقــش 
ــل  ــاس، دلی ــن اس ــر ای ــرد: ب ــد ک ــتند، تاکی ــده ای داش عم
محقــق نشــدن ســهمیه اســتان اصفهــان بــرای بازســازی ها 
ــی  ــوازی کاری بعض ــانی، م ــف اطاع رس ــوان در ضع را می ت
ارگان هــا و غفلــت از ســتاد عتبــات عالیــات اســتان اصفهــان 

داد: گروه هایــی هســتند  ادامــه  وی  جســت وجو کــرد. 
ــات  ــات عالی ــه در عتب ــرای هزین ــردم را ب ــذورات م ــه ن ک
ــه  ــر ســتاد نیســتند و ب ــر نظ ــا زی ــد؛ ام ــع آوری می کنن جم
نوعــی می تــوان گفــت وحــدت عمــل در ایــن زمینــه وجــود 
ــرای  ــد هماهنگی هــای الزم ب ــه نظــر می رســد بای ــدارد و ب ن

یکپارچــه کــردن جمــع آوری نــذورات انجــام شــود.
ــات  ــات عالی ــتاد عتب ــه س ــود را ب ــذورات خ ــردم ن  م

ــد ــه کنن ــتان ارائ اس
رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات اســتان اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم بهتــر اســت نــذورات خــود را بــه 
ســتاد عتبــات عالیــات اســتان ارائــه کننــد، تصریح کــرد: اگر 
ایــن نــذورات بــه شــکل نقــدی باشــد، در راســتای برطــرف 
کــردن کمبودهــای حرم هــای مقــدس خــرج می شــود؛ 
چــرا کــه گاه مــردم نــذورات غیرنقــدی در ایــن ارتبــاط 
ــن شــریف  ــا در حرمی ــه آن ه ــازی ب ــه نی ــد ک ــدا می کنن اه
نیســت؛ همان گونــه کــه تعــداد بســیار زیــادی فــرش بــدون 
اســتفاده ضــروری در ایــن اماکــن وجــود دارد. نوریــان 
اضافــه کــرد: مــردم خّیــر اســتان می تواننــد نــذورات نقــدی 
ــاب ۱۰۴۰  ــه شماره حس ــینی ب ــن حس ــرای اربعی ــود را ب خ

ــد. ــز کنن ــت واری ــی و مل ــک مل ــران، بان پســت بانک ای

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان مطرح کرد:

پذیرایی از زائران اربعین، نیازمند ۳ میلیارد تومان نذورات

استاندار یزد:

 رویکرد دستگاه ها در برنامه ها 

بومی گرایی نباشد
ــوان  ــت: نمی ت ــزد گف ــتاندار ی اس
اســتان  یــک  مجموعــه  در 
جمعیــت را بــه بومــی و غیربومی 
تقســیم بندی و تفکیــک کــرد. 
ــا  ــرد دســتگاه ها در برنامه ه رویک
بومی گرایــی نباشــد. ســید محمــد 
ــورای  ــه ش ــدی در جلس میرمحم
ســوادآموزی اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه همــه انســان ها 
مخلــوق خــدا هســتند و مــا در برابــر آن هــا وظیفــه داریــم، اظهار 
ــراد  ــرای اف ــا را ب ــت برنامه ه ــات و موفقی ــد خدم ــت: نبای داش
ــراد  ــه اف ــا را ب ــودن برنامه ه ــق ب ــکات و ناموف ــی و مش بوم
ــا  ــی ی ــراد غیربوم ــرد: اف ــوان ک ــبت داد. وی عن ــی نس غیربوم
ایرانــی هســتند کــه در برابــر آن هــا مســئولیم یــا اتبــاع 
ــورت  ــه در ص ــتند ک ــی هس ــاع خارج ــر اتب ــتانی و دیگ افغانس
مجــاز بــودن، مکلــف بــه انجــام تعهــدات خــود در قبــال آن هــا 
ــی  ــرد: دســته بندی های بوم ــح ک ــدی تصری  هســتیم. میرمحم
ــا  ــد ب ــت و نبای ــت نیس ــا درس ــرای برنامه ه ــی در اج و غیربوم
ــت در  ــل وحش ــی را عام ــت غیربوم ــود، جمعی ــای خ دیدگاه ه

استان قرار دهیم.

 جمع آوری بیش از ۵۰۰ مانتوی جلوباز 
در اصفهان

مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اصفهــان گفــت: طــی 
پوشاک فروشــی ها  ســطح  از  انجام شــده  بازرســی های 
۵۸۰ مانتــوی جلوبــاز بــه ارزش 3۰ میلیــون تومــان جمــع آوری 
شــد. جــواد محمــدی فشــارکی اظهــار داشــت: طــی بازرســی 
بــه عمــل آمــده بــا همراهــی پلیــس اماکــن عمومــی از یــک 
واحــد صنفــی و انبــار در اصفهــان، تعــداد ۵۸۰ نــوع مانتــوی 
)جلــو بــاز( مبتــذل بــا حــروف انگلیســی و ضدفرهنگــی بــه 
ارزش 3۰۰ میلیــون ریــال، کشــف، جمــع آوری و بــرای انجــام 

ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع ذی صــاح شــد. 
ــک  ــده از ی ــل آم ــه عم ــی ب ــن در بازرس ــت: همچنی وی گف
پارکینــگ واقــع در حومــه اصفهــان، ۲ هــزار پوشــاک خارجــی 
ــع آوری  ــف و جم ــال کش ــون ری ــه ارزش ۷۰ میلی ــاق ب قاچ
شــد. محمــدی فشــارکی اعــام کــرد: از یــک واحــد صنفــی 
ــزار و ۱۰۰  ــک ه ــداد ی ــان، تع ــه اصفه ــی در حوم ــار عموم انب
ــاک های  ــد. پوش ــع آوری ش ــاق جم ــی قاچ ــاک خارج پوش
جمع آوری شــده از واحــد صنفــی بــه ارزش ۲۵ میلیــون 
تومــان اســت. محمــدی اضافــه کــرد: متخلفــان بــرای انجــام 
ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده 

شــدند.

اخبار کوتاه

 ورود ذرات گرد و غبار 

به چهارمحال و بختیاری

کیمیای وطن

مدیــر کل هواشناســی چهارمحال 
ذرات گــرد  ورود  از  بختیــاری  و 
و غبــار بــه اســتان چهارمحــال 
و بختیــاری خبــر داد. مهــرداد 
ــه ورود ذرات  ــاره ب ــا اش ــره ب قط
ــت: ذرات  ــار داش ــاری اظه ــال و بختی ــه چهارمح ــار ب ــرد و غب گ
گــرد و غبــار در هــوای چهارمحــال و بختیــاری در روزهــای 
چهارشــنبه و پنجشــنبه وجــود دارد. وی گفــت: کیفیــت هــوا در 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری کاهــش پیــدا کــرده و دیــد افقی 
نیــز نامطلــوب شــده اســت. وی در ادامــه بیــان کــرد: نقشــه های 
ــی جــّو  ــراز میان ــور امــواج ت ــی هواشناســی، بیانگــر عب پیش یاب
طــی ســه روز آینــده از فــراز اســتان اســت. مدیر کل هواشناســی 
ــر  چهارمحــال و بختیــاری گفــت: طــی ایــن مــدت افزایــش اب
ــرای  ــاط ب ــی نق ــدید و در بعض ــبتًاپ ش ــاد نس ــی وزش ب گاه

امــروز احتمــال بــارش پراکنــده پیش بینــی می شــود.

هر ساعت ۱۰ نوزاد در اصفهان متولد می شوند
مدیــر کل ثبــت  احــوال اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــه طــور میانگیــن  ــد پســران از دختــران گفــت: ب ســبقت تول
در هــر ســاعت، ۱۰ نــوزاد در اصفهــان متولــد می شــود. تــورج 
حاجی رحیمیــان بــا اشــاره بــه آمــار تولــد در اســتان اصفهــان 
از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون اظهــار داشــت: در ایــن بــازه 
زمانــی، ۵۰ هــزار و ۲۰۴ تولــد در مراکــز ثبــت احــوال اســتان 
ــه ۵۱  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــیده اس ــت رس ــه ثب ــان ب اصفه
ــوازادان  ــوازدان متولدشــده پســر و ۴۹ درصــد از ن درصــد از ن
اصفهانــی در ســال جــاری دختــر بوده انــد، ابــراز داشــت: بــر 
ایــن اســاس، ۲۵ هــزار و ۷۶۲ نفــر از نــوزادان پســر و ۲۴ هزار 

ــد.  ــر بوده ان ــز دخت ــوزاد نی و ۴۴۲ ن
مدیــر کل ثبــت  احــوال اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــه ازای هــر ۱۰۵ پســر، ۱۰۰ دختــر در اســتان اصفهــان متولــد 
ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــن بای ــزود: همچنی ــوند، اف می ش
کــه بــا تولــد ایــن نــوزادان، ۴۶ هــزار و ۹۰ نفــر بــه جمعیــت 
ــتایی  ــت روس ــه جمعی ــز ب ــر نی ــزار و ۱۱۴ نف ــهری و ۴ ه ش
اســتان اصفهــان اضافــه شــده اند. وی درخصــوص آمــار 
چندقلوزایــی در اســتان اصفهــان نیــز بیــان داشــت: در 
ــو  ــه قل ــورد س ــو، ۴۵ م ــورد دو قل ــال، ۸۲۵ م ــه امس  ۷ ماه
و 3 مــورد چهارقلــو در اســتان اصفهــان متولــد شــده اند. 
ــن  ــه صــورت میانگی ــه ب ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب حاجی رحیمی
ــد  ــان متول ــتان اصفه ــوزاد در اس ــاعت ۲3۲ ن ــر ۲۴ س در ه
می شــود، اضافــه کــرد: بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت کــه 

ــوند. ــد می ش ــان متول ــوزاد در اصفه ــاعت ۱۰ ن ــر س در ه

اخبار کوتاه

رئیــس کمیتــه امــداد در نوزدهمین ســفر  کیمیای وطن
از دور دوم ســفرهای اســتانی خــود بــرای 
دیــدار بــا مســئوالن اســتانی و بازدیــد از منــازل مددجویــان 
ــز  ــید پروی ــدس س ــت. مهن ــرده اس ــفر ک ــان س ــه اصفه ب

فتــاح، رئیــس کمیتــه امــداد، در دیــدار بــا 
 آیــت هللا نمــازی، نماینــده ولــی فقیــه 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــه کاش ــام جمع و ام
یکــی از اهــداف ایــن نهــاد کمــک بــه 
قشرآســیب پذیر و محــروم جامعــه اســت 
 گفــت: حضــور همیشــگی در منــزل یتیمان 
مددجویــان خانواده هــای  از  بازدیــد   و 

 مبــارزه بــا اشــرافیگری بــرای جلوگیــری از فقرآفرینــی 
ــه محرومــان، گوشــه ای از فعالیت هایــی  و خدمت رســانی ب
اســت کــه کمیتــه امــداد از زمــان تأســیس تاکنــون بــه آن 
توجــه داشــته اســت. در طــول 3۸ ســال گذشــته، ایــن نهــاد 
خدمــات بســیاری را بــه نیازمنــدان ارائــه کــرده اســت؛ امــا 

ــه  ــم ک ــرار دهی ــه ق ــورد توج ــز م ــئله را نی ــن مس ــد ای بای
ــای  ــا دهه ه ــاد در مقایســه ب ــن نه ــات ای ــات و اقدام خدم
ــات  ــی از خدم ــت. وی بخش ــه اس ــش یافت ــته افزای گذش
کمیتــه امــداد در ســال های اخیــر را ارائــه خدمــات درمانــی 
بــه بیمــاران صعب العــاج عنــوان کــرد و افــزود: 
تأمیــن هزینــه مســکن بــرای زنــان سرپرســت 
خانــوار، تأمیــن جهیزیــه بــرای نوعروســان 
تحــت پوشــش و نیازمندان، تأمیــن کمک هزینه 
ــت  ــان تح ــدان مددجوی ــرای فرزن ــل ب تحصی
ــداد  ــه ام ــای کمیت ــر برنامه ه ــش از دیگ پوش
اســت کــه بــا ســرفصل های بیشــتری بــه 
کمیتــه امــداد اضافــه شــده اســت. در ادامــه نیــز آیــت هللا 
عبدالنبــی نمــازی، نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر 
کاشــان گفــت: کمیتــه امــداد بــرای فعالیت هــای خیرخواهانه 
و نوع دوســتانه خــود بایــد بــه مددجویــان ســادات در 

جامعه نیز توجه بیشتری داشته باشد.

رئیس کمیته امداد در سفر  به اصفهان:

خدمات کمیته امداد به نیازمندان افزایش یافته است
ــتان  ــامی اس ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی

کیمیای وطن
مهناز طغیانی

اصفهــان گفــت: آمار جــذب دانشــجویان 
جدیدالــورود در دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان در 
ــته  ــد داش ــته رش ــال گذش ــه س ــبت ب ــاری نس ــال ج  س

و ایــن مهــم مرهــون زحمــات و تاش هــای 
همه حوزه ها در دانشگاه است. 

 دکتــر ســید محمــد امیــری در یکصــد 
دانشــگاه  شــورای  نهمیــن  و  چهــل  و 
آزاد اســامی اســتان اصفهــان در واحــد 
رشــته های  مدیریــت  دولت آبــاد گفــت: 
تحصیلــی موجــود در دانشــگاه ها از اهمیــت 

بســیاری برخــوردار اســت و بــا برنامه ریــزی منســجم 
مطلــوب  نحــو  بــه  را  موجــود  رشــته های  می تــوان 
ســاماندهی کــرد. وی بــا تاکیــد بــر برنامه محــوری در 
واحدهــای دانشــگاهی گفــت: برنامه محــوری از مهم تریــن 
رمــوز موفقیــت در هــر ســازمان اســت و بــا برنامه محــوری 

و رعایــت نظــم و قانــون می تــوان در مســیر نیــل بــه اهــداف 
ــا  ــری ب ــر امی ــم. دکت ــت کنی ــگاه حرک ــش رو در دانش پی
ــت  ــان و حرک ــرکت های دانش بنی ــیس ش ــر تأس ــد ب تاکی
دانشــگاه ها در مســیر فعالیت هــای اقتصــادی مرتبــط 
شــرکت های  افــزود:  آن هــا  وظایــف  بــا 
مســیر  در  را  مــا  می تواننــد  دانش بنیــان 
ــای  ــد برنامه ه ــی و رش ــطح علم ــای س ارتق
پژوهشــی بــا ســرعت بیشــتری به جلو ســوق 
دهنــد و دربــاره فعالیت هــای اقتصــادی بایــد 
ــا کار کارشناســی، فعالیــت  ــا ب دقــت شــود ت
انتخاب شــده دانشــگاه را بــه نتیجــه مطلــوب 
و مــورد انتظــار برســانند. وی خاطرنشــان کــرد: بایــد در کنار 
ــه  تصمیمــات درســتی کــه در دانشــگاه گرفتــه می شــود، ب
رعایــت قوانیــن و مقــررات بــه صــورت جــدی دقــت داشــته 
باشــیم تــا دانشــگاه بهتریــن تصمیمــات را بــرای پیشــبرد 

ــد. ــداف کان خــود ترســیم کن اه

دادنامه
کاسه پرونده: ۹۵-۴۱۲ شماره دادنامه : ۶۴۸- ۹۵/۷/۴  مرجع رسیدگی: شعبه ۲۹ شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: عباس بینا، نشانی: خ عبدالرزاق جنب بانک سپه طبقه فوقانی مجتمع 
اقتصاد موسسه راه صادق پاک 3۰ خواندگان: ۱- مرضیه اشعاری رنانی ۲- مهدی اشعاری رنانی، 
نشانی: مجهول المکان  خواسته: مطالبه وجه چک و سفته گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:رای قاضی شورا در خصوص دادخواست عباس بینا به 
طرفیت ۱- مرضیه اشعاری رنانی ۲-مهدی اشعاری رنانی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
وجه یک فقره چک به شماره ۷۶۶۷۵۲ بانک ملت و دو فقره سفته به مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به 
شماره خزانه داری ۶۷۵۵۴۹ و ۶۷۵۵۵۰  به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با 
توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه 
به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخه ۹۵/۶/۲۸ و عدم حضور خواندگان در جلسه رسیدگی 
شورا و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارند چک حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در 
اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید 
ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضا شورا به شرح صورتجلسه مورخه ۹۵/۶/۲۹ و با 
احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندًا به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختاف و 
مواد 3۱۰ ، 3۱۱ و 3۱3 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام به 
ماده ۲ قانون صدور چک و مواد  ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی در مورد 
چک شماره ۷۶۶۷۵۲ حکم به محکومیت خوانده ردیف اول و به پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ   سر رسید چک تا زمان  اجرای حکم براساس 
شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و در مورد سفته ها حکم به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل مبلغ سفته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه دو فقره سفته از 
تاریخ تقدیم دادخواست ۹۵/۴/۸ و پرداخت مبلغ ۷۸۵/۰۰۰ ریال هزینه خسارت دادرسی و هزینه 
نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی 
 در این شعبه و پس از اتمام واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. 
۲۲۷۷۵/م الف   قاضی شورای حل اختاف شعبه ۲۹ حوزه قضایی اصفهان

دادنامه
۹۵/۶/3۱ مرجع رسیدگی: شعبه ۵۲ شورای حل   -۴۰۷ : دادنامه  پرونده: ۱۱/۹۵ شماره  کاسه 
قائمیه کوی  خ  کشاورز  بلوار  خ  نشانی:  عباس،  فرزند  حیدری  سعید  خواهان:  اصفهان  اختاف 
میاندوآب شرقی پاک ۹۶وکیل : فرزانه فاروقی سه راه سیمین پانصد متر به سمت بلوار کشاورز 
مجتمع دی ورودی غربی طبقه سوم واحد ۲۰خوانده: زهرا رضایی پاوایی، نشانی: مجهول المکان 
خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۱۰۱۰۷3 مورخ ۹۵/۲/۱3 عهده بانک سپه 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 قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای سعید حیدری 
با وکالت فرزانه فاروقی به طرفیت خانم زهرا رضایی پاوایی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
خسارات  مطلق  انضمام  به  سپه  بانک  عهده  به   ۹۵/۲/۱3-۱۰۱۰۷3 شماره  به  چک  وجه   ریال 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدورگواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
و  الیحه  هیچگونه  و  ندارد  در جلسه حضور  قانونی  اباغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه 
ارائه  و  ابراز  از خود  خواهان  دعوی  به  نسبت  دفاع  مقام  در  پسندی  و محکمه  دفاعیات مستند 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون 
تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲قانون صدور چک حکم 
ریال   ۱/۵۱۵/۰۰۰ و  خواسته  اصل  بابت  ریال   ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر 
بابت هزینه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی و خسارت 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان  از تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۵/۲/۱3(  تاخیر تادیه 
واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز   ۲۰ مهلت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید.  می  اعام  و  صادر 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز   ۲۰ ظرف  و  مرجع  همین   در 

می باشد.
 ۲۲۷3۲/م الف قاضی شعبه۵۲ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده: ۹۵-3۶۶ شماره دادنامه : ۶۴۶- ۹۵/۶/۲۱ مرجع رسیدگی: شعبه 3۱ شورای حل 
اختاف اصفهان خواهان: سعید رنجکش، نشانی: اصفهان پست الله صندوق ۱3۸ خوانده: سید 
فریدون واقفی نژاد ، نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک بانک صادرات 
به شماره 33۵۱۹۶-۹۵/3/۱۸ و به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دویست میلیون ریال 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 قاضی شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای سعید رنجکش به طرفیت آقای 
سید فریدون واقفی نژاد به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دویست میلیون ریال وجه  چک 
به شماره 33۵۱۹۶-۹۵/3/۱۸ به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال 

علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی 
رغم اباغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دویست 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و 3/۴۲۵/۰۰۰ ریال سه میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار 
ریال بابت هزینه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک موصوف )۹۵/3/۱۸( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعام می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و 
 پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد.
 ۲۲۷3۴/م الف قاضی شعبه 3۱ شورای حل اختاف اصفهان 

دادنامه
کاسه پرونده: ۹۵-۵۴۱ شماره دادنامه: ۶۱۵/۹۵-۹۵/۷/۲۵  تاریخ رسیدگی :۹۵/۷/۱۷

مرجع رسیدگی: شعبه ۴۱ شورای حل اختاف اصفهان خواهان: آقای ابراهیم شاطری پور اصفهانی 
فرزند محمدعلی، نشانی: اصفهان خ سروش کوچه یک مجتمع میخک یک شماره ۲۰۲

خواندگان: ۱- آقای حمیدرضا کاویانی حیلی فرزند حسن ۲-آقای قاسم حسینی فرزند سیف اله 
، نشانی: هر دو مجهول المکان خواسته : الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
انضمام  به  ایران ۱3  انتظامی ۶۱۹ص۸۶  به شماره  قانونی سند یک دستگاه دوو ریسر  انتقال  و 

هزینه دادرسی
گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعام 
ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:رای قاضی 
ابراهیم شاطری پور اصفهانی به طرفیت خواندگان  شورای حل اختاف در خصوص دعوی آقای 
یک  سند  رسمی  انتقال  خواسته  به  حسینی  قاسم  ۲-آقای  حیلی  حمیدرضا کاویانی  ۱-آقای 
دستگاه خودروی دووریسر مدل ۱۹۹۴ به شماره انتظامی ۶۱۹ص۸۶ ایران ۱3 به انضمام مطلق 
خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ استعام شماره ۹۵/۶/۲-۱۴۱3/۶/۴۷3۵۲ 
پلیس راهنمایی رانندگی مبنی بر اعام به عنوان مالک خودرو موضوع پرونده و استماع اظهارات 
خواهان در جلسه رسیدگی ، شورا با توجه به مدارک ابزاری خواهان و با توجه به تسلسل ایادی 
به  و مستندًا  داده  ثابت تشخیص  را  المجموع دعوی خواهان  ، من حیث  انقاالت صورت گرفته 
دادرسی  آیین  قانون   ۵۱۹ و   ۱۹۸ مواد  و  مدنی  قانون   ۲۲۵-۲۲3-۲۲۱-۲۲۰-۲۱۹-۱۰ مواد 
انتقال  و  رسمی  اسناد  دفاتر  از  یکی  در  حضور  به  دوم  ریف  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی 
دادرسی  هزینه خسارت  بابت  ریال   ۷۶۰/۰۰۰ مبلغ  همچنین  و  فوق  با مشخصات  خودرو  رسمی 
به لحاظ عدم مالکیت رسمی  اول  به خوانده ردیف  و نشر آگهی در حق خواهان صادر و نسبت 
می  اعام  و  صادر  دعوی  رد  قرار  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   ۸۴ ماده   ۴ بند  مواد  به  مستندًا   ،
همین  در  واخواهی  قابل  روز   ۲۰ مدت  ظرف  اباغ  از  پس  و  محسوب  غیابی  صادره  رای  نماید. 
اصفهان  حقوقی  عمومی  محاکم  در  خواهی  تجدیدنظر  قابل  ۲۰روز  ظرف  آن  از  پس  و   شعبه 

می باشد.
۲۲۷۵۲/م الف قاضی شورای حل اختاف شعبه ۴۱ حوزه قضایی اصفهان- زهرا عابدینی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱۲۶۷/۹۵ خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت رقیه رهبری  دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه چک   به طرفیت امیر مسعود عرفانی جزی  - احمد همایونی – خیری معمار نژاد 
سنگی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. مورخه ۹۵/۹/۲۰ ساعت ۸/3۰ تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه 
روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵۷ کد پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱ مجتمع شورای 
حل اختاف اصفهان – شعبه ۶ شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
 ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود.
شماره: ۲۱۹۱۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۶ شورای حل اختاف اصفهان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  تمام رشتبرزاده دارای شناسنامه شماره ۱33۸به شرح دادخواست به کاسه 3۵۱۸/۹۵ ح 
۱۰از این شورا  در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفدر رشتبر 
زاده خانه سر  بشناسنامه ۱۲۴۸در تاریخ ۹۵/۶/۱۲ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به ۱ پسر و ۶ دختر و همسر  ۱- مهدی رشتبر زاده خانه سر 
ش ش ۱۲۷۱۸۴۵3۵۰ فرزند پسر  ۲-  تمام  رشتبر زاده ش ش ۱33۸ فرزند دختر 3- خوشقدم 
رشتبرزاده خانه سر ش ش ۲۷۴۵۸ فرزند دختر   ۴- زهرا  رشتبر زاده خانه سر ش ش ۱۷۶۷۱ 
فرزند دختر ۵- محترم  رشتبر زاده خانه سر ش ش ۷۶۰ فرزند دختر۶-  رقیه  رشتبر زاده خانه سر 
ش ش ۴۴۴ فرزند دختر۷-   پروانه   رشتبر زاده خانه سر ش ش ۱۲۷۰۵3۸۲۶۸ فرزند دختر ۸- 
نجیبه داودی خانه سر ش ش ۱۲۴۹ همسر متوفی اینک با 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 : ۲۱۲۱۱/م الف رئیس شعبه ۱۰ دادگاه شورا حل اختاف استان اصفهان
اخطار اجرایی

مشخصات محکوم علیه: نام:محمد حسین نام خانوادگی: شفیعی  نام پدر: تقی  نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان مشخصات محکوم له: نام: جواد    نام خانوادگی:صنیع ثالث  نام پدر : 
محمد باقر  شغل : بازنشسته ارتش   نشانی محل اقامت:اصفهان خیابان طالقانی خیابان خلجی 
کوچه مظاهری بن بست پونک پاک ۱۸ محکوم به:به موجب رای شماره ۱۶۹۷ تاریخ۹۴/۹/۲۸ 
حوزه ششم  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم 
است به:پرداخت مبلغ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۴3۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه ی  دادرسی 
و نشر آگهی در صورت لزوم تا زمان اجرا و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۴/۶/۲۶ لغایت زمان 
محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ .ماده  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای 
علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
اعام صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت   مزبور 

 نماید.
شماره۲۲۷3۹/ م الف دفتر شعبه ۶ مجتمع شماره یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

)آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی (
نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد )سهامی عام(  فرزند - دادخواستی به طرفیت آقای ۱-احمد فرهنگ 
سهلوانی ۲- علی حیدری سهلوانی  فرزند ۱- اکبر ۲-نعمت اله  به خواسته مطالبه تقدیم که به 
شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه ۸۰3/۹۵ ش ۲ح ثبت و برای مورخ 
یکشنبه ۹۵/۹/۷ ساعت ۱۵:۱۵ وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده 
است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده ۷3 ق . آ.د.م مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این 
اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد  صورت این آگهی به منزله 

 نمود. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام:۱- اکبر ۲- حسین  نام خانوادگی:۱- جعفری ۲- افتاده   نشانی 
المکان  مجهول   -۲  ۱۲۱ پ  نبی  شهید  –کوچه  عصر  ولی  بلوار   – خورزوق   -۱ اقامت:  محل 
–خ  اقامت:اصفهان  محل  نشانی  خانوادگی:الماسی    نام  جواد     نام:  له:  محکوم  مشخصات 
اختاف  حل  شورای    ۶ حوزه  تاریخ۹۵/۴/۲۷   ۲۰۵ شماره  رای  موجب  به:به  محکوم  پروین  
علیهم متضامنا  به:محکوم  علیه محکوم است  یافته است.محکوم  برخوار  که قطعیت  شهرستان 
هزینه  ریال   ۹۱۰/۰۰۰ مبلغ  و  خواسته   اصل  بابت  ریال   3۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  پرداخت  به  محکومند 
اجرا  هزینه  میباشد  حضوری  صادره  رای  چک  صدور  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  و  دادرسی 
محکوم  به  اجرائیه  همین که  احکام:  اجرای  قانون   3۴ باشد.ماده  می  علیه  محکوم  عهده  به 
علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت 
اعام صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت   مزبور 

 نماید.
قاضی شورا مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان بر خوار

اخطار اجرایی
اقامت: مجهول  نشانی محل  خانوادگی:محمدی     نام  نام:سیامک    علیه:  مشخصات محکوم 
محل  نشانی  خانوادگی:حسینی    نام  جعفر      نام:محمد  له:  محکوم  مشخصات  المکان 
اقامت:حبیب آباد – خ شهید رجائی کوچه ۱۴ – پاک ۴۸  محکوم به:به موجب رای شماره ۹۸ 
تاریخ۹۵/۶/۱3 حوزه ۸ حقوقی  شورای حل اختاف شهرستان برخوار  که قطعیت یافته است.

محکوم علیه محکوم است به:
الزام خوانده )سیامک محمدی ( به حضور در احد از دفاتر رسمی و انتقال خودروی سمند مدل 
به  حکم  اجرای  هزینه  ضمنا  خواهان  حق  در   ۲۹ ج   ۵۲۴  -  ۵3 ایران  انتظامی  شماره  به   ۹۱
عهده محکوم علیه است. ماده 3۴ قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ 
ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد، 
به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 
مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  صورتی که  در  و  باشد  میسر  آن  از 
اعام صریحا  ندارد،  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارایی  جامع  صورت   مزبور 

 نماید.
قاضی شورا مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان بر خوار

)آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی (
نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد )سهامی عام(  فرزند - دادخواستی به طرفیت آقای ۱-غامرضا 
قاسمی  ۲- خدیجه محمدی فرتخونی  فرزند ۱- مرتضی ۲- صفر علی  به خواسته مطالبه تقدیم که 
به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه ۸۰۴/۹۵ ش ۲ ح ثبت و برای مورخ 
یکشنبه ۹۵/۹/۷ ساعت ۱۵:۰۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان نموده 
است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده ۷3 ق . آ.د.م مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به 
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت  مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این 
اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد   صورت این آگهی به منزله 

نمود. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

)آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی (
نظر به اینکه بانک مهر اقتصاد )سهامی عام(  فرزند - دادخواستی به طرفیت آقای ۱- سهراب 
نوری لنجان   ۲- مهدی صفری دارائی   فرزند ۱- رمضان  ۲- رحمت اله   به خواسته مطالبه تقدیم 
که به شعبه دوم شورای حل اختاف فاورجان ارجاع و به کاسه ۸۰۲/۹۵ ش ۲ ح ثبت و برای 
مورخ یکشنبه ۹۵/۹/۷ ساعت ۱۵:3۰ وقت رسیدگی تعیین گردیده است و خوانده را مجهول المکان 
نموده است لذا به تقاضای خواهان و دستور ریاست شورا و به استناد ماده ۷3 ق . آ.د.م مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه 
به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق و دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت  مقرر در شعبه جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این 
اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد   صورت این آگهی به منزله 

نمود. 
رئیس شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان فاورجان
آگهی احضار متهم 

بایگانی شعبه  ۹۵۰۹۹۸3۶۲۱۷۰۰۰۸۶ شماره   : پرونده  ۹۵۱۰۱۱3۶۲۱۷۰۰۷۰۵ شماره   : نامه  شماره 
:۹۵۰۰۹۴ تاریخ تنظیم :۱3۹۵/۰۷/۰۱ بدینوسیله به اقای عارف حامد فرزند ناصر فعا مجهول المکان 
به اتهام سرقت گوشی موضوع شکایت خانم رقیه سلطانی فرزند عباسعلی اباغ می گردد در اجرای 
ماده ۱۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری ظرف یک ماه از انتشار آگهی 
جهت دفاع از اتهام وارده موضوع پرونده کاسه فوق در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب اران و 
 بیدگل حاضر شوید در صورت عدم حضور پس از اتمام مهلت مقرر موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد

 شد. 
شماره : ۱3/۲/۹۵/۴۴۵/م الف بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب آران و بیدگل 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مریم بطحائی دارای شناسنامه شماره ۵-۰۱33۲۴ -۱۲۱ متولد ۱3۷۶  به شرح دادخواست به 
کاسه ۹۵ / ۷۰۹ ش۱ از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان احمد بطحائی  بشناسنامه 3۸مورخ ۱3۴3/۱/۱۲ در تاریخ۱3۹۵/۶/۲3 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر – دو دختر – یک 
همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد ۱- رضا بطحائی فرزند احمد به ش ش ۹۲ متولد ۱3۶۱ 
صادره از گلپایگان ۲- حسین بطحائی فرزند احمد به ش ش ۱۲۰ متولد ۱3۶۴ صادره از گلپایگان  
3- زهرا بطحائی فرزند احمد به ش ش ۴۲۹ متولد ۱3۶۵ صادره از گلپایگان۴- مریم بطحائی 
فرزند احمد به ش ش ۵-۰۱33۲۴-۱۲۱ متولد ۱3۷۶ صادره از گلپایگان ۵- اکرم صدیق فرزند 
رحمت اله به ش ش ۴3۸ متولد ۱3۴3 صادره از گلپایگان والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی 
 نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 
شماره : 3۷۴/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره ۲۶/۲۱۸ واقع در هویه بخش ۹ ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷۰۰۱۷3۴ -۱3۹۵/3/۱۷ در اجرای قانون 
تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای خدا رحم کریمی هویه  فرزند ناصر قلی  در جریان 
ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر 
ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه  مورخ ۱3۹۵/۸/۲۹ 
ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین 
خواهد پذیرفته  روز   3۰ تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   ۲۰ ماده   مطابق 

 شد. 
تاریخ انتشار : ۱3۹۵/۸/۶ شماره : ۵33/م الف اکبر پور مقدم

 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

در شهر

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان مطرح کرد:

افزایش تعداد دانشجویان جدیدالورود دانشگاه آزاد
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حتما بخوانید!
حالم خوب است و می توانم بازی کنم

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

یکــی از ضعف هــای صداوســیما در دوره مدیریــت محمــد 
ــا  ــب ی ــریال های پرمخاط ــدن س ــاخته نش ــرافراز، س س
ــه نظــر می رســد در مدیریــت  ــود؛ امــا ب اصــوال ســریال ب
جدیــد، بنــا بــر ســاخت ســریال و بازگردانــدن مخاطبــان 

قهرکــرده گذاشــته شــده اســت. 
ــه  ــیما ب ــت صداوس ــا بازگش ــوز راه درازی ت ــد هن ــر چن ه
روزهــای خــوش گذشــته باقــی مانــده، امــا جنــب 
ســال های گذشــته  موفــق  جــوش کارگردان هــای  و 
ــد. ــی ارســال می کن ــی را از رســانه مل ســیگنال های خوب

 بــه همیــن بهانــه نگاهــی خواهیم داشــت به چند ســریال 
 در حــال ســاخت کــه امیدوارند بتوانند مخاطبان ســختگیر 

را بار دیگر پای تلویزیون بنشانند.
 سریال »لبخند رخساره«

تصویربــرداری مجموعــه »لبخند رخســاره« بــا فیلمنامه ای 
توفیقــی  بهرنــگ  کارگردانــی  نعمــت هللا،  ســعید   از 
و تهیه کنندگــی زینــب تقوایــی در تهــران پیگیری می شــود. 
»لبخنــد رخســاره«، یــک ملــودرام اجتماعــی اســت 
ــی  ــن های اصل ــی از لوکیش ــرداری آن در یک ــه تصویرب  ک
کــه خانــه ای در دربنــد اســت و کوچه هــای اطــراف 
ــت:  ــده اس ــریال آم ــه س ــه قص ــه دارد. در خالص آن ادام
هیــچ گاه دوری دوســتی نمــی آورد و خانــواده قصــه لبخند 
رخســاره قبــل از آنکــه دیــر شــود، بــه همدلــی می رســند. 
ــم  ــی، مری ــزاد فراهان ــری، به ــاز جعف ــاز، بهن ــز دیرب کامبی
ــقانی ــد واش ــا آرا، مجی ــوروزی، علیرض ــد ن ــی، مجی  بوبان
ــاری  ــا بختی ــلیمی، درس ــوش س ــی، داری ــد هدایت  حمی

ــلطانی ــدی س ــیانی و مه ــال پس ــه، آتی ــوش نظری  و پری
تشــکیل  را  ســریال  ایــن  اصلــی  بازیگــران  گــروه 

. هنــد می د
 سریال »آسمان هوای بارانی دارد«

 ایــن مجموعــه تلویزیونــی در واقــع قســمت دوم ســریال 
ــال  ــه در س ــت ک ــت« اس ــری نیس ــه اب ــمان همیش »آس

۱۳۸۹ تولیــد و از شــبکه یــک ســیما پخــش شــد.
 امیــر پوررحمانــی، تهیه کنندگــی ایــن ســریال را بــر عهــده 

دارد. 
ســریال »آســمان همیشــه ابــری نیســت« بــا رویکــردی 

 اجتماعــی، روایتگــر زندگــی و دغدغه هــای پنــج دوســت 
و همکالســی بــود کــه در برهــه نوجوانــی و جوانــی روزهای 
ــه  ــا در مجموع ــا م ــد؛ ام ــه کردن ــخ و شــیرینی را تجرب تل
»آســمان هــوای بــاران دارد«، بــه طــور غیرمســتقیم و بــا 
زبــان هنــر، موضوعاتــی از قبیــل مــواد مخــدر در مــدارس 
ــه ــواده و مدرس ــاوری در خان ــتفاده از فن ــیب های اس  آس

ــدان و عشــق  ــت فرزن ــم و تربی ــواده در تعلی ــگاه خان جای
 بازیگــری بیــن جوانــان و نوجوانــان به ویــژه دختــران 

را روایت می کند. 
ســریال »آســمان هــوای بــاران دارد« در ۳۰ قســمت 

ــال  ــجاده چی در ح ــدی س ــم مه ــا قل ــه ای و ب ۴۰ دقیق
ــه  ــمت آن ب ــه ۱۰ قس ــون فیلمنام ــت و تاکن ــگارش اس ن

ــت. ــیده اس ــام رس اتم
 سریال »علی البدل«

کارگردانــی  بــه  »علی البــدل«  تلویزیونــی  مجموعــه 
ورکانــه،  روســتاهای  در  همچنــان  مقــدم  ســیروس 
ــا  ــام، کوچه باغ ه ــا، حم ــه خان ه ــن خان ــتران، لوکیش اش
می شــود. تصویربــرداری  روســتا  قدیمــی  منــازل  و 

ــا  ایــن ســریال کــه قــرار اســت در لوکیشــنی خــاص و ب
دکورســازی در فضایــی متفــاوت روایــت شــود، قصــه ای 
الونــد  و خشــایار  تنابنــده  محســن  قلــم  بــه   طنــز 

دارد. 
تمامــی بخش هــای ایــن ســریال در حوالــی شــهر 
همــدان تولیــد خواهــد شــد و روایــت قصــه در ناکجاآبادی 

اتفــاق می افتــد. 
ســیروس مقــدم خالصــه داســتان ســریال »علی البــدل« 
البــدل«  »علــی  مــن  می کنــد:  روایــت  این گونــه  را 
ــرف  ــی؛ ح ــو اصل ــین عض ــی، رزرو و جانش ــتم. فرع هس
نزنــم می گوینــد اللــی، حــرف بزنــم می گوینــد حــق رأی 

ــداری. خالصــه هــم هســتم، هــم نیســتم.  ن
ــر ــد مهرانف ــم زاده، احم ــدی فخی ــمی، مه ــدی هاش  مه

هومــن  کاظمــی،  هــادی  محب اهــری،  حســین 
ــر ــزت هللا رمضانی ف ــری، ع ــود جعف ــی، محم  حاج عبداله
ــا  ــه آزاده، مهس ــی، هدی ــروغ قجابگل ــاری ف ــرام افش به
ــی  ــم چگین ــوت، میث ــن، آرزو نب ــته گلچی ــری، فرش  باق
ــه در  ــتند ک ــی هس ــه بازیگران ــده از جمل ــن تنابن و محس

ســریال »علی البــدل« ایفــای نقــش می کننــد.

سیگنال های مثبت از صداوسیما

روزهای پررونق سریال سازی در رسانه ملی

 
- مشــکل دفاتــر توقیف شــده ســینمایی کــه بــه 
 GEM ــی فیلم هایشــان در شــبکه ــل پخــش آگه دلی

ــد. ــرف ش ــد، برط ــده بودن ــائلی ش ــار مس دچ
- در حالــی کــه جریــان تولیــد تله فیلــم چنــد ســالی 
ــای  ــی خبره ــده، ول ــف ش ــون متوق ــت در تلویزی اس
ــاره  ــان دوب ــن جری ــه ای ــی از آن اســت ک ــد حاک جدی

احیــا می شــود.
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  سی وســومین  در   -
کوتــاه تهــران، نشــان کیارســتمی و تندیــس موالنــا بــه 
افــراد مؤثــر در ســینمای ایــران به خصــوص ســینمای 

ــود. ــدا می ش ــاه اه کوت
ــه  ــه »کل ــه فیلمنام ــان اینک ــا بی ــک زاده ب ــم ل - کری
ــام داده از  ــر ن ــکارچی« تغیی ــص ش ــه »رق ــرخ« ب س
درخواســت پروانــه ســاخت بــرای ایــن اثــر خبــر داد.

- »آردمــن« خانــه انیمیشــن بریتانیایــی اعــالم کــرد 
ادامــه ای بــر قســمت اول فیلــم »شــان گوســفنده« در 
دســت ســاخت اســت و کار فیلمبــرداری آن در ژانویــه 

ــورد. ــد می خ ــده کلی ــال آین س
ــس از  ــاری پ ــاره افش ــش به ــاه پی ــر از دو م - کمت
ــه  ــش در برنام ــادی از گفت وگوی ــش زی ــور بخ سانس
دور همــی بــا انتقــاد شــدید از ایــن اتفــاق گفتــه بــود: 
ــر و مــارو پــی کارمــان!« امــا حــاال  ــه خی »شــما رو ب
ــود  ــرده ب ــن اعــالم ک ــه پیــش از ای ــر رســیده او ک خب
ــب در  ــعور مخاط ــه ش ــتن ب ــرام گذاش ــل احت ــه دلی ب
ــا ســریال  ــی ظاهــر نمی شــود، ب ســریال های تلویزیون
ــرار اســت  ــرارداد بســته و ق ــج ق ــازه محمدرضــا آهن ت

ــود. ــی ش ــارخ و شــقایق فراهان ــن ت ــازی امی همب
- پیتــر جکســن و تیــم ســازنده مجموعــه فیلم هــای 
اربــاب حلقه هــا و هابیــت کــه از مدت هــا پیــش 
درگیــر پیش تولیــد نســخه ســینمایی رمــان موتورهــای 
مرگبــار )Mortal Engines( بودنــد، بــه زودی ســاخت 
ــا همــکاری  ــی را ب ــزی و علمی-تخیل ــم فانت ــن فیل ای

ــد. ــاز می کنن ــال آغ ــتودیوی یونیورس اس
ــس از  ــت: پ ــایه ها« گف ــریال »همس ــده س - تهیه کنن
ــن ســریال، روز چهارشــنبه  ــد ای ــه در تولی ــی وقف اندک
مهــران غفوریــان ایــن ســریال را از ابتــدا مقابــل 

دوربیــن می بــرد.
ــن غــار  ــاب »غارسنگ اشــکن جهــرم«، بزرگ تری - کت

دســت کند ایــران، چــاپ و بــه بــازار عرضــه شــد.
ــاه  ــنبه 5 آبان م ــی« چهارش ــط بنای ــگاه خ - »نمایش
ــا ۱۸  ــدان ت ــد و عالقه من ــایش می یاب ــاعت ۱7 گش س
ــع در  ــهر واق ــری ش ــده گال ــه ای ــد ب ــاه می توانن آبان م
میــدان امــام حســین)ع(، ارگ جهان نمــا، ورودی 
طالقانــی، طبقــه دوم، روبــه روی شــهر کتــاب مراجعــه 

کننــد.

 نواختن زنگ نمایش »بچه های خاکستری« 
در تاالر هنر 

کیمیای وطن
»بچه هــای  نمایــش  زنــگ 
خاکســتری« بــه کارگردانــی 
امیــد نیــاز روز جمعــه 7 آبان مــاه 
در تــاالر هنــر ســازمان فرهنگــی 
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش تفریح

نواختــه می شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
روایتگــر  خاکســتری،  بچه هــای  اصفهــان،  شــهرداری 
داســتان زندگــی چنــد کــودک خیابانــی اســت؛ بچه هایــی 
کــه در خیابــان کار می کننــد و شــب ها بــرای خــواب 
ــود  ــه خ ــد ک ــیر می رون ــام اردش ــه ن ــردی ب ــه م ــه خان  ب
آنجــا شــروع  از  را صاحــب کــودکان می دانــد؛ ماجــرا 
می شــود کــه یکــی از بچه هــا پول هــا را گــم می کنــد؛ 

می افتــد. اتفاقاتــی  ادامــه  در  و  می ترســند  بچه هــا 
زنــگ نمایــش »بچه هــای خاکســتری« روز جمعــه 7 
آبان مــاه ســاعت ۱7:۳۰ بــا حضــور کــودکان کار نواختــه 
می شــود و ایــن برنامــه تــا 25 آبان مــاه هــر شــب میزبــان 

ــود. ــد ب ــودکان کار خواه ــدادی از ک تع
کارگردانــی  بــه  خاکســتری«  »بچه هــای   نمایــش 
ــر  ــاعت ۱7:۴5 عص ــاه س ــا 25 آبان م ــاز« از 7 ت ــد نی »امی
در ســالن اصلــی تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی 

ــی رود. ــه م ــه روی صحن ــان ب ــهرداری اصفه ش
ــا  ــش، آتن ــردان نمای ــنده و کارگ ــراح و نویس ــاز ط ــد نی امی
جعفــری دســتیار کارگــردان و ابراهیــم رحمانــی، کیانــا 
ــدی  ــا اس ــدی، رض ــادر محم ــی، به ــرزاد کریم ــهنام نیا، ف ش
نــگار شاه ســیا، نویــد مؤمنــی و دینــا مصلــی از جملــه 

ــتند. ــش هس ــن نمای ــران ای بازیگ
عالقه منــدان بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد 
ــا  ــرده ی ــل ک ــاس حاص ــن ۳566۰۸۸۱ تم ــماره تلف ــا ش ب
 بــرای تهیــه بلیــت بــه صــورت اینترنتــی بــه آدرس ســایت

 www.navayemehr.ir مراجعه کنند.

 ورک شاپ 3 روزه طراحی فیگوراتیو 
در فوالدشهر

روز طراحــی فیگوراتیــو بــا حضــور رضــا تهرانــی در فوالدشــهر 
ــی  ــوع طراح ــا موض ــاپ ۳ روزه ب ــود. ورک ش ــزار می ش برگ
ــا حضــور  ــر فوالدشــهر و ب ــو در در ســالن آمفی تئات فیگوراتی
رضــا تهرانــی، طــراح، نقــاش و عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
 برگــزار می شــود. ورک شــاپ ۳ روزه طراحــی فیگوراتیــو

روزهــای جمعــه 7، ۱۴ و 2۱ آبان مــاه در ســالن آمفی تئاتــر 
ــی  ــرکت کنندگان گواه ــه ش ــود و ب ــزار می ش ــهر برگ فوالدش

صــدور ارائــه خواهــد شــد. 
عالقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن ورک شــاپ تــا روز 
ــه  ــام ب ــرای ثبت ن ــا ب ــد ت ــت دارن پنجشــنبه 6 آبان مــاه مهل
نشــانی فوالدشــهر، محلــه ب ۱، پارکینــگ ۱6، مرکــز هنــری 

ســرو مراجعــه کننــد.

»صفر« به گالری اکنون می رود

ــوان  ــا عن ــی ب ــایه ابراهیم ــی س ــار نقاش ــگاهی از آث نمایش
ــون  ــری اکن ــر« در گال ــو »صف ــی فیگوراتی ــگاه نقاش نمایش

برگــزار می شــود. 
هنرمنــدان  انجمــن  دانش آموختــه  ابراهیمــی  ســایه 
وی  نمایشــگاه های  از جملــه  اســت.  اصفهــان  نقــاش 
در   ۸6 ســال  در  نمایشــگاه  برگــزاری  بــه  می تــوان 
نگارخانــه کوثــر اصفهــان، نمایشــگاه انفــرادی در ســال 
در  شــرکت  اصفهــان،  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  در   ۸۹
چندیــن نمایشــگاه گروهــی در اصفهــان و تهــران و و 
همچنیــن بــه ســفر مطالعاتــی و شــرکت در مراســم 
ــه  دفاعیــه دانشــجویان دانشــگاه رپیــن ســن پترزبــورگ ب
ــران  ــی ای ــط فرهنگ ــه رواب ــر و کمیت ــی هن ــوت آکادم  دع

و روسیه در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد. 
ــاه  ــر« جمعــه 7 آبان م ــو »صف نمایشــگاه نقاشــی فیگوراتی
ــن  ــد از ای ــرای بازدی ــدان ب ــد و عالقه من ــایش می یاب گش
ــا سه شــنبه ۱۸ آبان مــاه ســاعت ۱6  ــد ت نمایشــگاه می توانن
تــا 2۰ بــه گالــری اکنــون واقــع در خیابــان خاقانــی، کوچــه 
ــد. ــر، شــماره ۹ مراجعــه کنن افشــین )۱۴(، بن بســت حری

مدیر کل ارشاد استان یزد:

بخش فرهنگی مساجد تقویت شود
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان یــزد بــا اشــاره 
ــاجد  ــای مس ــی کانون ه ــای فرهنگ ــت فعالیت ه ــه اهمی ب
ــا  ــاجد و کانون ه ــای مس ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــت  ــد تقوی ــاجد بای ــی مس ــش فرهنگ ــه بخ ــم ک معتقدی

شــود. 
علــی غیاثــی ندوشــن طــی نشســتی بــا معــاون فرهنگــی 
ســتاد عالــی کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 
ــی  ــی و مذهب ــر دین ــای فاخ ــت: کاره ــار داش ــور اظه کش
ــن  ــه عمــق دی ــوان ب ــا بت ــد در مســاجد شــروع شــود ت بای
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــرد. مدی ــی ب ــالم پ و اس
اســتان یــزد تصریــح کــرد: کانون هــای مســاجد بایــد عــالوه 
ــد  ــی و برنامه هــای مناســبتی، بتوانن ــر فعالیت هــای قرآن ب
ــای  ــا کاره ــد ت ــی باش ــال فرهنگ ــراد فع ــرای اف ــی ب محرک

ــود.  ــه داده ش ــل جامع ــر تحوی ــمند و مفاخ ارزش
عالــی  ســتاد  فرهنگــی  معــاون  طاهریــان،  مرتضــی 
ــام  ــدات مق ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــز ب ــاجد نی ــای مس کانون ه
بــر فعالیت هــای فرهنگــی در  معظــم رهبــری مبنــی 
مســاجد گفــت: یکــی از اولویت هــای اساســی مــا، فعالیــت 
ــه کارهــای عمیــق دینــی و ارزشــمند اســت کــه در  در زمین
ــه  ــم از حوزه هــای مختلــف از جمل ایــن راســتا ســعی داری
ــترش  ــا را گس ــن فعالیت ه ــز ای ــتایی نی ــای روس کانون ه

ــم.  دهی
را در  وی گفــت: مــا در کشــور ظرفیت هــای مناســبی 
زمینه هــای تئاتــر، ســرود و بخش هــای مختلــف فرهنگــی 
ــف  ــای مختل ــا حمایت ه ــد ب ــه بای ــم ک ــایی کرده ای شناس
 آن هــا را فعال تــر از گذشــته کنیــم؛ از جملــه ایــن برنامه هــا

کنگــره امــام ســجاد)ع( و مســابقات کشــوری ســرود 
نون هاســت. کا
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 80 درصد انیمیشن های تولیدی 
تم مذهبی دارند

کارگــردان انیمیشــن »تهــران 
ــه از  ــه اینک ــاره ب ــا اش ۱5۰۰«، ب
ســال 7۰ بــه بعــد حــدود ۸۰ 
درصــد از انیمیشــن های تولیــدی 
داشــته اند مذهبــی   موضــوع 

ــران در طــول ســال ها  گفــت: ای
بعــد از انقــالب اســالمی همــواره 
پایه گــذار جریان هــای مختلــف در جهــان اســالم بــوده 

است. 
بهــرام عظیمــی کــه عضــو هیئــت انتخــاب بخــش انیمیشــن 
ــیده در  ــار رس ــاره آث ــت، درب ــالمی اس ــدت اس ــنواره وح جش
ایــن بخــش، اظهــار کــرد: اســتقبال البتــه خیلــی زیــاد نبــوده 
و دلیــل آن هــم، تازگــی جشــنواره اســت؛ امــا همیــن تعــداد 
ــد  ــول بودن ــل قب ــاری هــم کــه رســیده، انیمیشــن های قاب  آث
ــره  ــم نم ــه می توان ــدم ک ــی دی ــار خوب ــا آث ــان آن ه و در می

ــم.  ــا بده ــه آن ه ــی ب قبول
وی گــروه برگزارکننــده جشــنواره وحــدت اســالمی را حرفــه ای 
ــنواره  ــه جش ــت ک ــروه، سال هاس ــن گ ــت: ای ــت و گف دانس
ــاه  ــم کوت ــی فیل ــنواره بین الملل ــد جش ــد. مانن ــزار می کنن برگ
ــد  ــود. آن هــا خــوب می دانن تهــران کــه بســیار درجــه یــک ب
ــور  ــود و چط ــزار ش ــوب برگ ــنواره خ ــک جش ــد ی ــور بای چط

ــد. ــق باش ــد موف ــنواره می توان جش

نام سریال »شهرزاد 2« تغییر نمی کند
ــن  ــر همی ــرداری ســریال »شــهرزاد 2« ادامــه دارد و ب فیلمب
اســاس، مطلــب منتشرشــده در یکــی از ســایت ها در همیــن 
رابطــه، تکذیــب می شــود. در حالــی کــه روز گذشــته یکــی از 
ــام فصــل دوم  ــر ن ــاره احتمــال تغیی ــری را درب ســایت ها خب
ســریال »شــهرزاد« منتشــر کــرده بــود، ایــن مطلــب از ســوی 
ترانــه علیدوســتی بــه عنــوان بازیگــر و ســایر عوامــل ســازنده 

ایــن اثــر پرمخاطــب تکذیــب شــد.

آقاخانی از »دارکوب« انصراف داد
ســینمایی  فیلــم  در  نقش آفرینــی  از  آقاخانــی  ســعید 

کــرد. کناره گیــری  »دارکــوب« 
ــا حضــور ســعید آقاخانــی ــاط ب   مدتــی قبــل خبــری در ارتب
ــه  بازیگــر توانمنــد ســینما، در فیلــم ســینمایی »دارکــوب« ب
کارگردانــی بهــروز شــعیبی و تهیه کنندگــی محمــود رضــوی در 
رســانه ها منتشــر شــد کــه آقاخانــی بــا اعــالم انصــراف خــود 
از نقش آفرینــی در ایــن اثــر ســینمایی گفــت: متاســفانه بــه  
علــت زمان بنــدی فیلمبــرداری »دارکــوب«، نتوانســتم در ایــن 

ــم.  ــی کن ــر نقش آفرین اث
شــعیبی در ســومین تجربــه ســینمایی خــود ســراغ فضــای 
تــازه ای در ســینمای اجتماعــی رفتــه اســت. فیلمنامــه 
ــه  ــی ب ــا ایرای ــژاد و آزیت ــن تراب ن ــط حس ــوب« توس »دارک

ــت. ــده اس ــگارش درآم ن
 البتــه پیــش از ایــن تراب نــژاد در مجموعــه تلویزیونــی 
»پرده نشــین« بــا شــعیبی در مقــام نویســنده همــکاری 

ــت. ــته اس داش
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رضــا داوودنــژاد، بازیگــر ســینما و تلویزیــون می گویــد 
ــه دارد  ــود بودج ــون کمب ــود تلویزی ــه می ش ــه گفت از اینک
ــانه  ــن رس ــد ای ــر نمی رس ــه نظ ــرا ب ــد؛ زی ــب می کن تعج
بــا چنیــن مشــکلی روبــه رو باشــد. رضــا داوودنــژاد دربــاره 

ــدر  ــه چق ــی و اینک ــای تلویزیون فیلمنامه ه
پــس از ســالمتی خــود بــه کار در تلویزیــون 
ــی  ــد کار تلویزیون ــت: چن ــد، گف ــر می کن فک
خوانــده ام، امــا بــه توافــق نرســیدیم؛ شــاید 
تــا نــوروز دربــاره کاری بــه مذاکــره برســیم. 
ــد  ــه فهمیده ان ــان ک ــه داد: کارگردان وی ادام
حالــم خــوب شــده اســت بیشــتر ســراغم را 

 می گیرنــد و خــدا را شــکر مــن هــم حالــم خــوب اســت 
و می توانم در آثار بازی کنم. 

ایــن بازیگــر دربــاره فیلمنامه هــای تلویزیونــی کــه در 
ایــن مــدت خوانــده اســت، اظهــار کــرد: فیلمنامه هــا 
ــت  ــل کاهــش کیفی ــم دلی ــد و نمی دان اصــال خــوب نبودن

فیلمنامه هــا چیســت. البتــه همیــن اتفــاق دلیلــی اســت 
کــه مــا مخاطــب خــود را در ایــن رســانه از دســت داده ایــم؛ 
چــون مــردم زمانــی می توانســتند ســریال هایی مثــل 
بــرره«، »پشــت کنکوری هــا«، »داســتان  »شــب های 
یــک شــهر« و... را ببیننــد و بــا همــان 
کــه  می گفتنــد  کارشناســان  ســریال ها 
ــد؛  ــش می یاب ــا کاه ــرم و جنایت ه ــار ج آم
ولــی اکنــون مــردم غیــر از برنامــه »نــود« در 

تلویزیــون چیــزی نمی بیننــد. 
ــا  ــا« ب ــت کنکوری ه ــه »پش ــر مجموع بازیگ
ــا  ــن روزه ــه در ای ــه ســریال هایی ک اشــاره ب
 پخــش می شــود، اظهــار کــرد: زمانــی تلویزیــون در محــرم 
»شــب دهــم« را پخــش می کــرد و همــه را جــذب 
ــادم  ــر ی ــم« دیگ ــب ده ــر از »ش ــن غی ــا م ــرد، ام می ک
نمی آیــد تلویزیــون ســریال خــوب دیگــری متناســب ایــن 

ــد. ــرده باش ــش ک ــا پخ روزه

خواننــده تیتــراژ پایانــی »ســیانور« دربــاره بازخوانــی قطعــه 
قدیمــی »ســوگند« بــرای ایــن فیلــم و بعضــی انتقادهــا به 
وی بــه عنــوان خواننــده موســیقی ایرانــی بــه دلیــل ورود 

بــه حــوزه پــاپ توضیــح داد. 
موســیقی  خواننــده  معتمــدی،  محمــد 
ایرانــی، دربــاره دالیــل حضــور خــود در 
ــده  ــوان خوانن ــه عن ــینمایی ب ــر س ــن اث  ای
و بازیگــر آنونــس بیــان کــرد: گاهــی اوقــات 
بیرونــی  ناظــران  و  منتقــدان  از  عــده ای 
از مــن انتظــار دارنــد در چارچوبــی کــه 
خودشــان از مــن ســاخته اند، رفتــار کنــم و 

بــه هیــچ عنــوان هــم حــق نداشــته باشــم کــه از ایــن فضــا 
ــم؛ امــا  ــد بزن ــه تجربه هــای جدی بیــرون رفتــه و دســت ب
مــن برخــالف نظــر عــده ای از ایــن دوســتاِن منتقــد عمومــا 
ــت دارم  ــا را دوس ــه آن ه ــم ک ــام می ده ــی را انج  کارهای
و البتــه ممکــن اســت ایــن آثــار نســبت بــه موقعیتــی کــه 

در آن حضــور دارم، همخوانــی نداشــته باشــند.
 وی ادامــه داد: مــن چارچوب هــای کاری خــود را دارم کــه 
ممکــن اســت خوانندگــی در موســیقی پــاپ نیــز در آنجــا 
داشــته باشــد و مــن هیــچ ابایــی از حضــور در ایــن عرصــه 
و ارائــه کارهــای باکیفیــت نــدارم و اگــر ببینــم 
کار خوشــایند و بــا کیفیتــی در ایــن عرصــه به 
مــن پیشــنهاد می شــود، بــا در نظــر گرفتــن 
ــم داد.  ــام خواه ــب، آن را انج ــی جوان تمام
تصــور مــن ایــن اســت اگــر بتوانــم در عرصــه 
ــه  ــا ب ــردارم، فض ــدم ب ــت ق ــیقی درس موس
ــز یــک  ــود کــه همــه چی ــه ای نخواهــد ب گون

شــبه بــه بــاد بــرود.
 اتفاقــا بنــده تاکنــون قطعاتــی را بــا ســازهای کامــال ایرانــی 
هــم کار کــرده ام کــه خــوب و عالــی نبودنــد؛ بنابرایــن اینکــه 
ــن  ــر م ــد، از نظ ــر« باش ــا »ژان ــذاری صرف ــار ارزش گ معی

موضــوع مــردودی اســت.

کتاب معرفی 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریسرویس فرهنگ

جانشــین فرماندهــی ســپاه صاحب الزمان)عــج( بــا بیــان اینکــه شهرســتان 
خمینی شــهر ۱۳2 خانــواده دارای چهــار، ســه و دو شــهید دارد، گفــت: بــه مناســبت 
برگــزاری ایــن کنگــره، 255 المــان خــاص در سرتاســر شــهر نصــب شــده اســت کــه 
هــر کــدام دارای نقش هــای هنــری ویــژه ماننــد شمســه و ســه تصویــر از شــهدای 
خمینی شــهر اســت. ســردار مجتبــی فــدا بــا اشــاره بــه اینکــه نبــرد و مقابلــه حــق 
و باطــل امــروز نیــز در قالبــی دیگــر ادامــه دارد و تبلــور آن در شــهدای مدافــع حــرم 
دیــده می شــود، افــزود: آرامــش و اقتــدار ایــن کشــور را مدیــون جوانانــی هســتیم 
کــه از شــهرهای درچــه، کوشــک، اصغرآبــاد و جوی آبــاد پــای بــه جبهه هــای 
 نبــرد حــق علیــه باطــل گذاشــتند و تأثیــر شــگرف ایــن فداکاری هــا و جانبازی هــا 
ــوم  ــک س ــه ی ــان اینک ــا بی ــتیم. وی ب ــاهد هس ــی ش ــه خوب ــور ب ــروز در کش را ام
شــهدای مدافــع حــرم از شهرســتان خمینی شــهر هســتند، هــدف از برگــزاری چنیــن 
ــد  ــهیدانی مانن ــت: ش ــان داش ــمرد و بی ــردم برش ــه م ــو دادن ب ــی را الگ کنگره های
شــهید اشــرف اصفهانــی و نــواب صفــوی کــه از افتخــارات شهرســتان خمینی شــهر 
ــه ثمــر رســیدن تالش هــای  هســتند، گرچــه شــاهد پیــروزی انقــالب اســالمی و ب
ــا رژیــم شــاه بــه  ــد، امــا فقــط بــرای ادای تکلیــف و اطاعــت از خــدا ب خــود نبودن

مبــارزه برخواســتند.
 دیدار مردم اصفهان با رهبر انقالب در آبان ماه

ــه اینکــه در برگــزاری کنگــره ســرداران و 2۳۰۰ شــهید خمینی شــهر ــا اشــاره ب  وی ب
نقــش و مشــارکت تمامــی نهادهــا در پشــتیبانی از نظــام جمهــوری اســالمی ایــران 
بــه نمایــش گذاشــته می شــود، گفــت: مهم تریــن بخــش اجــالس، برگــزاری 

اجــالس یــادواره مقــام شــهدای دانشجوســت کــه در روز دانشــگاه )شــهادت شــهید 
ــزار می شــود.  ــان برگ ــی اصفه ــح( در دانشــگاه صنعت مفت

ســردار فــدا تاکیــد کــرد: دیــدار بــا رهبــر معظــم انقــالب بــه عنــوان یکــی از مهم ترین 
برنامه هــای کنگــره پیگیــری میســر نشــد؛ امــا ایــن نویــد را می دهیــم کــه تــا پیــش 
از پایــان ایــن مــاه، مــردم اصفهــان بــا رهبــری دیــدار عمومــی خواهنــد داشــت و بــه 
یقیــن بخشــی از ایــن اعزام هــا نیــز از میــان مــردم والیتمــدار خمینی شــهر اســت. 
در ادامــه نیــز دبیــر کنگــره ملــی ســرداران و 2۳۰۰ شــهید شهرســتان خمینی شــهر 
از افتتــاح ایــن اجــالس ۴ روزه بــا حضــور الریجانــی رئیــس مجلــس و جمعــی از 

مســئوالن کشــوری و لشــکری در روز هفتــم آبان مــاه خبــر داد و گفــت: از ۳۰ شــهید 
مدافــع حــرم در اصفهــان، ۱۰ نفــر از شهرســتان خمینی شــهر بوده انــد.

 رؤسای کشور درکنگره شهدای خمینی شهر
ــاز  ــزاری نم ــا برگ ــاه ب ــم آبان م ــیه در هفت ــن اجالس ــت: ای ــم گف ــزهللا پورکاظ عزی
ــم در  ــبکه العال ــیما و ش ــک س ــبکه های ی ــش ازش ــه و پخ ــای ندب ــح و دع صب
ــش  ــن روز همای ــر همی ــن در عص ــود؛ همچنی ــاز می ش ــد آغ ــید محم ــزاده س امام
ــین  ــالمی، جانش ــردار س ــخنرانی س ــا س ــک ب ــهر کوش ــهدای ش ــت ش گرامیداش
شــهدای  ملــی  اجالســیه  افتتاحیــه  و  می شــود  برگــزار  ســپاه  فرمانــده کل 
ــی و سرلشــکر  ــا ســخنرانی الریجان ــارهللا ب شهرســتان خمینی شــهر در حســینیه ث
ــا بیــان  ــده کل ســپاه پاســداران برگــزار می شــود. وی ب محمدعلــی جعفــری فرمان
اینکــه همایــش بــزرگ هیئت هــای مذهبــی شهرســتان خمینی شــهر نیــزدر 
حســینیه ثــارهللا برگــزار می شــود، ادامــه داد: یــادواره شــهدای روحانــی شهرســتان 
ــه  ــه جواداالئم ــوزه علمی ــژاد در ح ــت هللا طباطبایی ن ــخنرانی آی ــا س ــهر ب خمینی ش
ــا  ــراه ب ــاد هم ــش گرامیداشــت شــهدای اصغرآب ــن همای ــزار می شــود؛ همچنی برگ
ــاد  ــش، در شــهر اصغرآب ــی ارت ــروی زمین ــده نی ــر پوردســتان، فرمان  ســخنرانی امی
 و برگــزاری اختتامیــه جشــنواره شــعر سراســری »رهاتــر از پــرواز« با حضور اســتادان 

و شعرای کشوری در حسینیه ثارهللا از دیگر برنامه های این روز است.
 وی گفــت: در روز دوشــنبه همایــش ویــژه خواهــران بــا ســخنرانی رئیــس بســیج 
ــز  ــاعت ۱5 نی ــود و از س ــزار می ش ــارهللا برگ ــینیه ث ــور در حس ــان کش ــه زن جامع
ــخنرانی  ــا س ــهر ب ــتان خمینی ش ــهید شهرس ــی 2۳۰۰ ش ــیه مل ــه اجالس اختتامی
 ســردار نقــدی، رئیــس ســازمان بســیج کشــور در حســینیه ثــارهللا را شــاهد خواهیــم 

بود.

جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان)ع( خبر داد:

 الگودهی به جوانان، مهم ترین هدف برگزاری کنگره شهداست

حسین جاویدقلعه مرغی؛ روزگار هرمی

دوناکراسیوحنا، پاپ مؤنث

آناهیتا یارمحمدیاینجا نرسیده به پل

ِجی. پی. دانلیویمرد زنجبیلی

مجموعه داستان شام 
زیر درختان بلوط

مترجم: قاسم صنعوی

»خط سوم« شبیه »ماه عسل« نیست

آرش ظلی پــور دربــاره شــباهت برنامــه خــط ســوم بــه مــاه عســل می گویــد: »خــط ســوم« شــبیه »ماه عســل« نیســت؛ ضمــن اینکــه شــبیه آن بــودن اصــا بــد 
یونــی اســت. نیســت؛ چــون »مــاه  عســل« یــک برنامــه موفــق تلویز

در قاب تصویر

همزمان با اکران در سینماها مطرح شد:

ناگفته های معتمدی از تیتراژ »سیانور«

رضا داوودنژاد:

حالم خوب است و می توانم بازی کنم



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

تماشاگران خوزستانی سه جلسه محروم پنجشنبه  6  آبان ماه   61395
ـــمـــاره  284 ســـــال دوم              ݡسݒ

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

کوتاه از ورزش

ستاره استقالل بازی با فوالد را از دست داد
ــدار  ــتقالل دی ــم اس ــن تی بازیک
از  را  فــوالد  مقابــل  تیمــش 
دســت داد. خســرو حیــدری بــا 
پزشــکی  کادر  تشــخیص 
اســتقالل در دیدار روز پنجشــنبه 
خواهــد  غایــب  آبی پوشــان 
ــل  ــه دلی ــن ب ــن بازیک ــود. ای ب
بــا فــوالد  بــازی  را در  مصدومیــت نمی توانــد اســتقالل 

خوزستان همراهی کند. 
در هفتــه گذشــته دربــاره حضــور حیــدری صحبت هــای 
مشــخص  کــه  حالــی  در  و  بــود  شــده  مختلفــی 
در  امــا  نمی رســد،  بــازی  ایــن  بــه  حیــدری  بــود 
می شــد منتشــر  اســتقاللی ها  ســوی  از  کــه   اخبــاری 

این طــور وانمــود شــده بــود کــه مصدومیــت حیــدری جزئــی 
اســت و مشــکلی بــرای بــازی نــدارد.

 دوران عربده کشی در فوتسال 
تمام شده است

ــان اینکــه تیــم  ــا بی ســرمربی تیــم فوتســال دانشــگاه آزاد ب
تاسیســات دریایــی بــا خــود چنــد »عربده کــش« بــه ســالن 
ــاز  ــد بدانیــم دوران عربده کشــی و امتی ــود، گفــت: بای آورده ب

گرفتــن از ایــن طریــق در فوتســال تمــام شــده اســت. 
حســین شــمس دربــاره دیــدار ایــن هفتــه تیــم دانشــگاه آزاد 
مقابــل ملــی حفــاری در لیــگ برتــر فوتســال گفــت: حفــاری 
ــی و در  ــی قهرمان ــای مدع ــی از تیم ه ــال ها یک ــن س در ای
بــاالی جــدول بــوده اســت. بازیکنــان ایــن تیــم چنــد ســال 
ــه  ــی هــم ک ــاد توکل ــد و فره ــازی می کنن ــم ب ــار ه اســت کن
ــود، در  ــی ب ــی در جــام جهان ــم مل ــی موفقیــت تی رکــن اصل

حفــاری حضــور دارد. 
حملــه خــط  تــا  دروازه  درون  از  حفــاری  افــزود:   وی 

هــم  خوبــی  امتیــازات  دارد کــه  شایســته ای  بازیکنــان 
ــه گذشــته ــرد هفت ــه ب ــا توجــه ب ــم ب ــا ه ــد. م ــع کرده ان  جم

 بــه جــدول برگشــته ایم و آماده ایــم کــه خــود را باالتــر 
بکشیم.

ــدار  ــم دی ــده ه ــه آین ــن هفت ــد: همچنی ــادآور ش ــمس ی  ش
دشــواری بــا گیتی پســند اصفهــان داریــم کــه بــازی بــا 
ــابقه  ــرای آن مس ــود ب ــازی خ ــه آماده س ــه منزل ــاری، ب حف

ــت. ــم هس ه

پایان اعتصاب در تیم علی دایی
تمریــن شــاگردان علــی دایــی پــس از دو روز اعتصــاب 

ــد. ــه ش ــر گرفت ــاره از س دوب
ــام  ــرکت بهن ــه ش ــران ب ــت ته ــگاه نف ــذاری باش ــث واگ  بح
ــدای فصــل موجــب  پیشــرو کیــش و عــدم انجــام آن از ابت
شــده بــود ایــن شــرکت تاکنــون 20 درصــد از قــرارداد مربیــان 
و بازیکنــان را پرداخــت کنــد کــه اعضــای ایــن تیــم بــه دلیــل 
عــدم انجــام تعهــدات مالــی مسئوالنشــان طــی دو روز اخیــر 

تمریــن نکــرده بودنــد. 
ــود ــت داده ب ــن را شکس ــته ذوب آه ــه گذش ــه هفت ــت ک  نف

ساعت 15 روز جمعه مقابل سیاه جامگان قرار می گیرد.

 سلیمی: 

 امیدوارم وزیر آینده ورزش 

به وزنه برداری توجه کند
 قهرمــان المپیــک لنــدن گفــت: 
بــه نقطه ضعــف وزارت قبلــی 
نپردازیــم بهتــر اســت. فقــط 
بــه  آینــده  وزیــر  امیــدوارم 
داشــته  توجــه  وزنه بــرداری 
ــاره   ــلیمی درب ــداد س ــد. به باش
 تغییــر وزیــر ورزش و جوانــان 
ــه آن توجــه  ــد ب ــر ورزش بای و مهم تریــن مســئله ای کــه وزی
کند،گفــت: ابتــدا بایــد از زحماتــی کــه آقــای گــودرزی در ایــن 
ســه ســال کشــید، تشــکر کنــم و بایــد خســته نباشــید گفــت. 
ــی دارد؛  ــاط ضعف ــود نق ــی در کار خ ــر کس ــال ه ــر ح ــه ه ب
ــاط  ــه نق ــم ب ــر می کن ــه، فک ــودرزی رفت ــای گ ــه آق ــون ک اکن
ضعــف نپردازیــم بهتــر باشــد و بایــد از زحمــات او تشــکر کرد. 
او ادامــه داد: دربــاره رشــته خــودم هــم بایــد بگویــم کــه اگــر 
ــا  ــرداری توجــه داشــته باشــد، مطمئن ــه وزنه ب ــده ب ــر آین وزی
نتیجــه آن را در المپیک هــای بعــدی خواهیــم دیــد و امیــدوارم 
ــلیمی  ــیم. س ــاهد باش ــته را ش ــن رش ــه ای ــتر ب ــه بیش توج
همچنیــن گفــت: ورزشــکاران المپیکــی مــا دغدغه هــای 
مالــی دارنــد؛ یکــی از مهم تریــن خواســته های آن هــا بحــث 
حمایــت و مســائل مالــی اســت. امیــدوارم بســتری فراهــم 
ــند.  ــت، برس ــته اس ــه شایس ــزی ک ــه چی ــا ب ــا آن ه ــود ت ش
قهرمــان المپیــک لنــدن بــا اشــاره بــه معرفــی شــدن 
ورزش  وزارت  پیشــنهادی  وزیــر  عنــوان  بــه   ســلطانی فر 
ــاط  ــلطانی فر ارتب ــای س ــا آق ــار ب ــد ب ــت: چن ــان گف و جوان
ــد از  ــر ورزش اســت. بای ــد و پیگی ــا عالقمن داشــته ام و واقع
رئیس جمهــور تشــکر کــرد کــه او را پیشــنهاد داد و امیــدوارم 
مجلــس نیــز حمایــت کنــد. امیــدوارم شــرایط برای حضــور او 
ــد  ــا می توان ــود. مطمئن ــم ش ــان فراه در وزارت ورزش و جوان

خیلی به روند رو به رشد ورزش ایران کمک کند.

 معاون سیاسی اجتماعی فرماندار اهواز خبر داد:

 تدابیر شدید امنیتی 

در بازی فوالدخوزستان و استقالل
معــاون سیاســی اجتماعی فرماندار 
ــی  ــر امنیت ــام تدابی ــواز از انج اه
ــر  ــه بهت ــر چ ــزاری ه ــرای برگ ب
دیــدار دو تیــم فــوالد و اســتقالل 
تهــران در ورزشــگاه غدیــر اهــواز 
مظفــری  علــی  داد.  خبــر 
درخصــوص جلســه روز سه شــنبه 
ــای  ــدار تیم ه ــزاری دی ــای برگ ــی راهکاره ــت بررس ــا محوری ب
ــار  ــاد، اظه ــت زی ــران در امنی ــتقالل ته ــتان و اس ــوالد خوزس ف
ــه  ــای کمیت ــور اعض ــا حض ــه ای ب ــتا جلس ــن راس ــرد: در ای ک
امنیتــی و خدماتــی در فرمانــداری اهــواز برگــزار کردیــم و تدابیر 
الزم نیــز بــرای ایــن بــازی اندیشــیده شــد. قــرار بــر ایــن شــد 
کــه ایــن بــازی بــه بهتریــن نحو ممکــن پوشــش امنیتــی داده 
 شــود و ان شــاءهللا دیگــر شــاهد هیچ گونــه حــوادث تلــخ 
و ناگــواری در ورزشــگاه غدیــر اهــواز نباشــیم. وی درخصــوص 
پاک ســازی ورزشــگاه غدیــر از ســنگ و کلــوخ نیــز گفــت: در 
حــال حاضــر نیروهــای شــهرداری در اســتادیوم غدیــر حضــور 
دارنــد؛ البتــه ایــن مســئولیت متوجــه اداره  کل ورزش و جوانان 
خوزســتان و هیئــت فوتبــال اســتان اســت؛ امــا اکنــون همــه 
ادارات را پــای کار آورده ایــم و همــه در حــال همــکاری هســتند 

تا این ورزشگاه از سنگ و کلوخ پاک سازی شود.

ایران ـ عربستان

جبران خاطره تلخ ۲۰۰۲ در بحرین
شــاگردان امیرحســین پیروانــی امــروز در مرحلــه نیمه نهایــی 
ــد.  ــه مصــاف عربســتان می رون ــی آســیا ب مســابقات قهرمان
تیــم ملــی فوتبــال جوانــان ایــران کــه روز دوشــنبه توانســت 
ــام  ــابقات ج ــور در مس ــوز حض ــال مج ــانزده س ــس از ش پ
جهانــی زیــر 20 ســال کــره جنوبــی را بــه دســت بیــاورد، امروز 
در مرحلــه نیمه نهایــی مســابقات قهرمانــی فوتبــال آســیا بــه 

میــدان مــی رود. 
ــنتی  ــب س ــل رقی ــه مقاب ــن مرحل ــی در ای ــاگردان پیروان ش
ــازی  ــن ب ــد. ای ــد ش ــر خواهن ــتان حاض ــی عربس ــود، یعن خ
ــه  ــهر منام ــه ش ــگاه خلیف ــه در ورزش ــاعت 1۶ و 45 دقیق س
 برگــزار می شــود. میزبانــی بحرینی هــا از ایــن مســابقات 
و رابطــه خــوب عربســتان و بحریــن ذهنیت هایــی را در رابطــه 
ــه وجــود آورده  ــران ب ــل ای ــن دو کشــور مقاب ــا کارشــکنی ای ب
ــابقات  ــه مس ــور ب ــی دو کش ــاف فوتبال ــن مص ــت. آخری اس
قهرمانــی فوتبــال نوجوانــان آســیا بازمی گــردد کــه شــاگردان 
ــی  ــم مل ــر 2 تی ــا حســاب 3 ب ــان توانســتند ب ــاس چمنی عب

عربســتان را شکســت دهنــد. 

P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریاقلی پورسرویس ورزش

فوتبــال  تماشــاگران  میــان  در  بی اخالقــی  و  فحاشــی 
ایــران بــه حــدی رســیده کــه دیگــر بســیاری از افــراد قیــد 
ورزشــگاه رفتــن و تشــویق تیــم محبوبشــان را زده انــد. 
 البتــه خودجــوش پنداشــتن تمــام ایــن بی اخالقی هــا 
ــرا در بســیاری  و فحاشــی ها کمــی ســاده انگارانه اســت؛ زی
 مــوارد ایــن لیــدر باشــگاه ها هســتند کــه تماشــاگران 
را تشــویق بــه رفتارهــای خــارج از چهارچــوب اخــالق 
می کننــد. لیدرهایــی کــه منتســب بــه باشــگاه هایی هســتند 
کــه نــام فرهنگی ورزشــی را بــا خــود یــدک می کشــند. 
لیدرهــای مواجب بگیــری کــه بــه جــای جلوگیــری از 
ســردادن شــعارهای توهین آمیــز، اقــدام بــه تحریــک 
ــرای ســر دادن شــعارهای ساخته شــده خــود  تماشــاگران ب

ــد. ــت، می کنن ــی اس ــه فحاش ــته ب ــب آغش ــه اغل ک
     لیدری در ایران

»لیــدر« بــه عنــوان منصبــی ســاخته دســت فوتبــال ایــران 
همــواره نقشــی مهــم در عــزل و نصب هــا و رفــت و آمدهــای 
مدیــران، مربیــان و بازیکنــان داشــته  اســت. پدیــده شــوم 
ــول  ــا ورود پ ــاد و ب ــه  هفت ــل ده ــزدور از اوای ــای م لیدره
ــران گذاشــت.  ــه ورزشــگاه های ای ــا ب ــال، پ ــه فوتب ــی ب دولت
ــوت  ــود کس ــرای خ ــز ب ــدری نی ــب لی ــل از آن، منص ــا قب  ت
و شــأنی درخــور داشــت و هــر کســی قــادر نبــود بــا گرفتــن 
ــه  ــرد. در ده ــدر« بگی ــوان »لی ــی در دســت، عن ــوق و طبل ب

ــال باشــگاه های تهــران حداکثــر توهینــی  شــصت و در فوتب
ــد  ــر روی ســکوها ســرداده می شــد، شــامل دادن چن کــه ب

لقــب بامــزه بــه بازیکنــان و مربیــان حریــف بــود.
     تفاوت دو دهه فوتبال

تفــاوت جــّو ســکوها در دو دهــه  شــصت و هفتــاد را 
ــن  ــی  پروی ــا عل ــتقالل ب ــواداران اس ــه  ه ــوان در مواجه می ت
ــا،  ــب آبی ه ــن رقی ــوان مهم تری ــه عن ــه ب ــی ک ــد. پروین دی
ــران  ــگ ته ــان لی ــپولیس را قهرم ــی پرس ــال پیاپ ــج س پن
کــرده و دســت اســتقالل را از جــام کوتــاه کــرده  بــود، همــواره 

ــن  ــا همی ــت؛ ام ــرار داش ــب ق ــواداران رقی ــرام ه ــورد احت م
ــه پرســپولیس در ســال  ــه محــض بازگشــتش ب ــن ب پروی
77، صابــون شــعارهای توهین آمیــز بــه تنــش خــورد؛ 
یــا منصــور پورحیــدری کــه در زمــان ســرمربیگری اش 
ــار  ــه  70 چندب ــل ده ــه  ۶0 و اوای ــر ده ــتقالل در اواخ ــا اس ب
پرســپولیس را در دربــی بــرده بــود، توهینــی از ســوی 
ــی  ــا در ســال 78 وقت ــود؛ ام پرسپولیســی ها متوجهــش نب
ــه ورزشــگاه آزادی رفــت  ــی ب در کســوت ســرمربی تیــم مل
تــا بــازی پرســپولیس را از نزدیــک ببینــد، شــعارهای زشــتی 

ــا گذشــت  ــه ب ــود ک ــال مشــخص ب ــه خــود شــنید. کام علی
 چنــد ســال، جــّو ورزشــگاه ها بــه مراتــب بدتــر شــده 
و فحاشــی های دســته جمعی )کــه اغلــب از تلویزیــون نیــز 
ــب تشــویق های تماشــاگران  ــود(، جــّو غال ــل شــنیدن ب قاب
ــای  ــور لیدره ــل حض ــو، حاص ــن ج ــت. ای ــر می گرف را درب
رنــگ  تــازه  فوتبالــی کــه  در  بــود کــه  مواجب بگیــری 
ــرای  ــت، ب ــده اس ــود دی ــه خ ــی ب ــی دولت ــای آنچنان پول ه
ــه  ــعارهای بی ادبان ــا ش ــکوها را ب ــن و آن، س ــایند ای  خوش
و هتاکانــه علیــه افــراد مخالــف کارفرمایــان خــود، بــه 

قهقــرای اخالقــی بردنــد.
     لیدرساالری

ــاره جــّو بــد ورزشــگاه ها ایــن اســت  نکتــه تامل برانگیــز درب
کــه در طــی همــه  ایــن ســال ها اراده ای بــرای تغییــر 
شــرایط و جــو ورزشــگاه ها وجــود نداشــته اســت. مدیــران 
باشــگاه ها خــود بــه نوعــی مقهــور جــو »لیدرســاالری« 
ــه جــای برخــورد  ــد ب ــح داده ان ــد و ترجی ورزشــگاه ها بوده ان
ــا در منازعــات مدیریتــی ــد ت ــه اطاعــت خــود درآورن  آن را ب

ــه  ــات تاســف برانگیزی ک دســت باال را داشــته باشــند. اتفاق
 در ورزشــگاه های ایــران رخ می دهــد، حاصــل ســاز و کار 
و مناســبات غیرحرفــه ای در ســطوح مدیریتی فوتبال اســت. 
 امــا ســؤال اساســی در ایــن میــان ایــن اســت: آیــا واقعــا

آیــا  مقابلــه کــرد؟  لیدرســاالری  پدیــده  بــا  نمی تــوان 
اصــالح کــرد؟ را  ورزشــگاه ها  مســموم  جــّو  نمی تــوان 

جّومسمومورزشگاههاچهزمانیاصالحمیشود؟

»لیدرساالری«درفوتبالایران

ــط  ــی در خ ــت: زمان ــپاهان گف ــال س ــم فوتب ــرمربی تی س
حملــه ســپاهان بازیکــن یــک میلیــارد و 700 میلیــون 
ــون  ــن 30 میلی ــون بازیک ــا اکن ــرد؛ ام ــازی می ک ــی ب تومان
تومانــی آمــده اســت. عبــدهللا ویســی پیــش از دیــدار 

تیمــش مقابــل تیــم فوتبــال ســایپا در هفتــه 
دهــم لیــگ برتــر در نشســت خبــری اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه شــرایط جــدول و اینکه 
ــت  ــم اس ــدول مه ــم در ج ــاز ه ــک امتی ی
 3 می دهــد  تغییــر  را  تیم هــا  جایــگاه  و 
امتیــاز ایــن دیــدار بــا اهمیــت اســت. ســایپا 
ــد  ــود را ببین ــوب خ ــای خ ــد روزه می خواه

و مــا هــم می خواهیــم 3 امتیــاز بــه اندوخته های مــان 
اضافــه کنیــم. وی ادامــه داد: بــازی ســختی مقابــل ســایپا 
ــایپا  ــرای س ــه ب ــی ک ــه احترام ــا هم ــت. ب ــم داش  خواهی
و کادر فنــی ایــن تیــم قائــل هســتم، بــرای کســب 3 امتیــاز 
بــه میــدان می رویــم. ویســی در پاســخ بــه ســؤالی مبنــی 

ــرم  ــی مح ــل و خداحافظ ــر عام ــر مدی ــا تغیی ــه آی ــر اینک ب
نویدکیــا از فوتبــال، تمرکــز ســپاهانی ها را برهــم نــزده 
اســت گفــت: همان طــور کــه گفتــم همــه جــای دنیــا رســم 
اســت یــک بازیکــن بخواهــد از فوتبــال خداحافظــی کنــد. 
هــر بــازی کــه شــروع می شــود یــک پایانــی 
دارد. هــر مدیــر عاملــی حتــی اگــر بخواهــد 10 
ســال بمانــد باالخــره یــک روز بایــد بــرود. در 
ایــن میــان خودمــان بایــد وقتمــان را صــرف 
حاشــیه نکنیــم و کاری بــه تغییــرات نداشــته 
ــی ــین فرک ــه حس ــاره اینک ــیم. وی درب  باش
ســرمربی کنونــی ســایپا ســابقه حضــور 
ــان  ــرد: مربی ــان ک ــپاهان را دارد، خاطرنش ــت س روی نیمک
ــن  ــد. م ــده و رفته ان ــپاهان آم ــه س ــادی ب ــان زی و بازیکن
از تماشــاگران واقعــی ســپاهان می خواهــم از تیمشــان 
از بیــرون نیامده ایــم و ســپاهانی  حمایــت کننــد. مــا 

ــد. ــک کنن ــا کم ــه م ــم ب ــار داری ــتیم و انتظ هس

ویسی:

از بیرون نیامده ایم و سپاهانی هستیم
ــازی دو تیــم  ــال رأی ب کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتب

ــا پرســپولیس را صــادر کــرد.  اســتقالل خوزســتان ب
دیــدار دو تیــم اســتقالل خوزســتان و پرســپولیس تهــران 
در حالــی 2۹ مهرمــاه برگــزار شــد کــه از ســوی تماشــاگران 

تیــم اســتقالل خوزســتان، تخلفاتــی مبنــی 
بــر فحاشــی بــه داور بــازی رخ داد.

 ایــن تیــم بــه پرداخــت 100 میلیــون ریــال 
بــه ســوابق  توجــه  بــا  نقــدی  جریمــه 
برتــر لیــگ   در هفته هــای دوم و ســوم 

محکوم شد.
 تیــم اســتقالل خوزســتان بــه دلیــل پرتــاب 

ــل  ــه داخ ــک ب ــنگ و نارنج ــامل س ــه ش ــیای ممنوع اش
زمیــن مســابقه و بــه ســمت تماشــاگران تیــم حریــف کــه 
منجــر بــه مصدومیــت شــدید آن هــا شــد، طبــق مــاده 87 
و 7۹ آیین نامــه انضباطــی ایــران و طبــق بنــد 2 مــاده 58 
آیین نامــه انضباطــی فیفــا بــه ســه جلســه محرومیــت از 

همراهــی تماشــاگران ایــن تیــم در لیــگ برتــر کــه میزبــان 
هســتند و پرداخــت 200 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی بــا 
ــل  ــن رأی قاب ــت. )ای ــوم اس ــی محک ــوابق قبل ــه س توج
تجدیــد نظــر اســت( همچنیــن تیــم اســتقالل خوزســتان 
بــه دلیــل داشــتن 5 بازیکــن اخطــاری بایــد 
40 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی پرداخــت 

کنــد. 
تیــم پرســپولیس تهــران نیــز بــه دلیــل 
تماشــاگران  بــا  تماشــاگرانش  درگیــری 
تیــم حریــف بــه جریمــه نقــدی 50 میلیــون 
ــوق از  ــه آرای ف ــد. کلی ــوم ش ــی محک ریال
ســوی کمیتــه انضباطــی قطعــی اعــالم شــده اســت. امیــر 
ــه  ــز ب ــز، نی ــم تراکتورســازی تبری ــی، ســرمربی تی قلعه نوی
دلیــل اعتــراض بــه داوری کــه منجــر بــه اخراجــش شــد 
و رفتارهــای پــس از اخــراج، بــه توبیــخ کتبــی و پرداخــت 
ــال جریمــه نقــدی محکــوم شــده اســت. ــون ری 50 میلی

دلیــل  بــه  ایــران  بوکــس  اســبق  ملی پــوش 
ــی روی تخــت بیمارســتان اســت  ســانحه رانندگ

را می گذرانــد.  لحظــات ســختی  و 
همســرش بــا گذشــت حــدود 5 مــاه از ایــن 
ــد  ــت اســت و می گوی ــا ناراح ــه از بدقولی ه حادث
کــه مســئوالن خیلــی زود مــا را فرامــوش کردنــد. 
آســیا  جوانــان  ســوم  نفــر  ســلمانی   علــی 
ــت.  ــور اس ــس کش ــن دوره بوک ــان چندی و قهرم
بــه  را  ملــی  تیــم  اردوی  امســال  ابتــدای  او 
ــن  ــکل در تأمی ــی و مش ــن مال ــدم تمک ــت ع عل

تــرک کــرد. خانــواده اش  هزینه هــای 
 او 17 خردادمــاه در حالــی که راکب موتورســیکلت 
ــرد  ــادف ک ــت تص ــودروی وان ــک خ ــا ی ــود، ب  ب
و راهــی بیمارســتان شــد. بعــد از ســانحه تصــادف 
ــه  ــدا گفت ــتان ابت ــه بیمارس ــلمانی ب ــال س و انتق
ــد قطــع شــود؛  ــای آســیب دیده او بای شــد کــه پ
ــار  ــری چه ــتان دیگ ــه بیمارس ــال ب ــا انتق ــا ب ام
ــام  ــدوم وی انج ــای مص ــی روی پ ــل جراح عم
ــواده   ــرای خان ــادی را ب ــای زی ــه هزینه ه ــد ک ش

ــت. ــال داش ــه دنب ــوش ب ــکار ملی پ ــن ورزش ای
ــر  ــه دیگ ــود ک ــن ب ــرا ای ــش ماج ــه امیدبخ  نکت

ــود.  ــش نب ــع پای ــه قط ــازی ب نی
ــت  ــل رش ــاله  اه ــور 32 س ــلمانی بوکس ــی س عل
دارای ســه فرزنــد اســت و از طریــق دستفروشــی 

امــرار  و بســاط کــردن در خیابان هــای شــهر 

ــر  ــان، همس ــن پژوم ــد. ام البنی ــاش می کن مع
ــی در  ــیب دیده گیالن ــور آس ــلمانی بوکس ــی س عل
ــرش  ــرایط همس ــاره ش ــنا، درب ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــار کــرد: مــاه گذشــته )مهرمــاه( یــک عمــل  اظه

ــای همســرم انجــام شــد  ــر روی پ جراحــی دیگ
ــا  ــت ت ــده اس ــل ش ــه منتق ــه خان ــون ب و هم اکن
ــن  ــا ای ــرار شــده ت ــد. ق دوران نقاهتــش را بگذران
دوران هــم ســپری شــود تــا بــرای عمــل جراحــی 
آخــر آمــاده شــویم. وی دربــاره اینکــه ایــن 
عمــل جراحــی چــه زمانــی خواهــد بــود، افــزود: 

مشــخص نیســت و بــه شــرایط بهبــود زخم هــای 
پــای همســرم بســتگی دارد. هــر زمــان کــه ایــن 
ایــن  بــرای  می توانیــم  شــد،  بهتــر  زخم هــا 
ــر  ــویم. همس ــاده ش ــری آم ــی آخ ــل جراح عم
ــه  ــد ب ــه می کن ــه گری ــی ک ــی ســلمانی در حال عل
ــول  ــان ق ــه آن زم شــدت از دســت مســئوالنی ک
ــد،  ــل نمی کنن ــان عم ــه قولش ــون ب ــد و اکن دادن
ــاق  ــن اتف ــه ای ــان ک ــت: آن زم ــرد و گف ــه ک گالی

بــرای همســرم افتــاد، برخــی مســئوالن کشــوری 

تأمیــن  بــرای  زیــادی  قول هــای  اســتانی  و 
ــا گذشــت  ــد؛ امــا ب هزینه هــای بیمارســتانی دادن
حــدود ۶ مــاه از ایــن ماجــرا بایــد بگویــم خیلــی 
ــراغی از  ــر س ــد و دیگ ــوش کردن ــا را فرام زود م
مــا نمی گیرنــد. ســوالم ایــن اســت کــه مــا فقــط 
ــان مهــم بودیــم و  ــرای آقای در همــان چنــد روز ب
ــرای ایــن مملکــت زحمــت  ــا همســرم اصــال ب آی
ــن ســؤال  ــه ای نکشــیده اســت؟ وی در پاســخ ب

کــه تاکنــون چقــدر بــرای عمــل جراحــی و بهبــود 

ــه  ــت، ادام ــرده اس ــه ک ــرش هزین ــرایط همس ش
داد: حــدود 80 تــا ۹0 میلیــون تومــان در ایــن 

ماه هــا بــه بیمارســتان پــول داده ام کــه ایــن 

هزینه هــا را خــودم بــا قــرض کــردن از ایــن 
و آن و کمک هــای دوســتان تأمیــن کــرده ام. 
متاســفانه هیــچ کــس پیگیــر کارهــای مــا نیســت 

ــم. ــر وجــود نداری ــا دیگ ــی م و گوی

همسر بوکسور سانحه دیده گیالنی:
زود فراموش شدیم

در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر دفتــر فنــی، مدیریــت دفتــر مدیریــت مصــرف 
عامــل شــرکت  مدیــر  اقتصــادی،  بررســی های  و  بودجــه  دفتــر  مدیریــت  و 
ــتان  ــالب اس ــرکت آب و فاض ــد ش ــرد جدی ــت: رویک ــان گف ــتان اصفه ــای اس آبف
ــت.  ــوآوری اس ــت و ن ــتر، خالقی ــالش بیش ــده ت ــال آین ــی دو س ــان در ط اصفه
ایــن درحالــی اســت کــه در ســال 8۹، آبفــای اصفهــان در ارزیابــی شــرکت 
ــبانه روزی ــالش ش ــا ت ــا ب ــت؛ ام ــرار داش ــه 34 ق ــور در رتب ــای کش ــی آبف  مهندس

تخصــص و تعهــد نیروهــای کارآمــد، آبفــای اصفهــان در ســال گذشــته در ارزیابــی 
ــود  ــه خ ــه اول را ب ــت رتب ــور توانس ــهری در کش ــای ش ــرکت های آبف ــرد ش عملک
اختصــاص دهــد و انتظــار مــی رود بــا تــالش پیوســته کارکنــان متعهــد و متخصــص 
ــان در  ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــتازی ش ــه، پیش ــف محول ــام وظای ــا در انج آبف
ــی ــدار باق ــتدام و پای ــور مس ــالب کش ــت آب و فاض ــه صنع ــداف عالی ــبرد اه  پیش

 بماند.
 راهبرد اصلی شرکت آبفا

ــتان  ــای اس ــرکت آبف ــی ش ــرد اصل ــه راهب ــان اینک ــا بی ــی ب ــم امین ــدس هاش مهن
اصفهــان کار و تــالش در جهــت پویایــی و بالندگــی صنعــت اســت، اظهــار داشــت: 
پویایــی و بالندگــی شــرکت، مســتلزم به کارگیــری و شــناخت نیروهــای خــالق بــا 
ــا تفکــر و تعهــد خدمت رســانی  ــد اســت و تــالش می شــود ب ــه ایده هــای جدی ارائ
بــه مــردم همچنــان ارتقــا یابــد. وی خدمت رســانی مطلــوب بــه مشــترکان را بســیار 
حائــز اهمیــت خوانــد و بیــان داشــت: هم اکنــون شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 
تمــام تــوان خــود را بــه منظــور خدمات رســانی پایــدار بــه مشــترکان اعمــال 
 کــرده اســت؛ زیــرا محدودیــت شــدید منابــع آبــی تأمیــن پایــدار آب شــرب مــردم 
ــن وجــود درصــدد هســتیم  ــا ای ــا ب ــرده اســت؛ ام ــه رو ک ــش جــدی روب ــا چال را ب
ــردم در  ــاز م ــورد نی ــزاری آب م ــوان ســخت افزاری و نرم اف ــام ت ــری تم ــا به کارگی ب

تمــام روزهــای ســال تأمیــن شــود.
 به کارگیری دانش و تکنولوژی نوین

وی به کارگیــری دانــش و تکنولــوژی نویــن را در صنعــت بســیار ضــروری برشــمرد 
ــه  ــن، ارائ ــوژی نوی ــا اســتفاده از دانــش و تکنول و تصریــح کــرد: در عصــر حاضــر ب
ــن  ــر ای ــرد. ب ــورت می گی ــان تر ص ــترده تر و آس ــریع تر، گس ــوب س ــات مطل خدم
ــه  ــعی در ارائ ــوژی س ــری از تکنول ــره گی ــا به ــان ب ــای اصفه ــرکت آبف ــاس ش اس
خدمــات پایــدار بــه مشــترکین دارد کــه می تــوان در ایــن زمینــه بــه هوشمندســازی 
 شــبکه آبرســانی، توســعه سیســتم تله متــری و تله کنتــرل، توســعه ســامانه نجمــا 

و سامانه GIS اشاره کرد.

 تأمین پایدار آب شرب مشترکان
ــدار آب شــرب مشــترکان را ماهیــت وجــودی  ــی تأمیــن پای مهنــدس هاشــم امین
ــا  ــر ب ــال های اخی ــه در س ــت ک ــت اس ــرد: درس ــالم ک ــت و اع ــا دانس ــرکت آبف ش
ــع  ــرداران از مناب ــاز بهره ب ــورد نی ــن آب م ــالی، تأمی ــده خشکس ــی پدی ــوع پیاپ وق
ــا ایــن وجــود ماهیــت وجــودی شــرکت های  ــه رو شــده، ب ــا مخاطراتــی روب ــی ب آب
ــاالن در  ــن فع ــردم اســت. بنابرای ــاز م ــورد نی ــن آب شــرب م آب و فاضــالب، تأمی
ــه ایده هــای جدیــد  ــوژی نویــن و نیــز ارائ ــا به کارگیــری تکنول ــد ب ایــن صنعــت بای
ــا  راهبــردی، آب شــرب مــردم را در شــرایط بحرانــی مهیــا ســازند کــه ایــن مهــم ب

ــود.  ــر می ش ــازمانی میس ــد س ــتن تعه داش
  تخصص کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان

زمینه هــای  در  را  اصفهــان  اســتان  آبفــای  شــرکت  کارکنــان  تخصــص  وی 
ــای  ــرکت آبف ــان ش ــبختانه کارکن ــت: خوش ــمرد و گف ــه برش ــب توج ــف جال مختل
ــد  ــرار دارن ــی ق ــب توجه ــان از لحــاظ علمــی و تخصصــی در رده جال  اســتان اصفه
ــود  ــازمانی خ ــف س ــای مختل ــرکت در رده ه ــان ش ــام کارکن ــی رود تم ــار م  و انتظ
را در ارائــه خدمات رســانی بــه مــردم مســئول بداننــد و تمــام تــالش خــود را بــرای 

خدمات رســانی بیشــتر و بهتــر بــه مشــترکان بــه کار برنــد.

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان مطرح کرد:

تالش بیشتر برای خالقیت و نوآوری

 آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای برنامه تامین و ارتقای مراقبت های اولیه سالمت نوبت دوم

در قالب گسترش و تقویت شبکه های بهداشت درمان )گروه نه: مرکز بهداشت شماره دو اصفهان( مراکز معین )سالمت منطقه(:

دهنو، مارچین، عاشق آباد، کوجان، بیت المقدس، محمودآباد، رهنان، مسعودیه

علوم  دانشگاه  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان 
پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس   
مناقصات  واحد کمیسیون   031-37۹24005 تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه   poshtibani.mui.ac.ir

تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

قلعه نویی توبیخ و جریمه شد

تماشاگران خوزستانی سه جلسه محروم
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ــور  ــتان های کش ــن اس ــی از پهناورتری ــان، یک ــتان کرم اس
 اســت کــه ۱۱ درصــد از وســعت کشــور را در اختیــار دارد 

و در جنوب شرقی ایران واقع شده است.
 شــهر کرمــان، مرکــز ایــن اســتان اســت کــه نهمیــن اســتان 
پرجمعیــت ایــران محســوب می شــود. بیشــترین جمعیــت 
زرتشــتیان کشــور در ایــن اســتان ســاکن هســتند. اســتان 
کرمــان از اســتان های مهــم تاریخــی کشــور اســت کــه 
بیــش از ۶۵۰ اثــر ملــی ثبــت شــده و ۳ اثــر ثبــت شــده در 
میــراث جهانــی یونســکو دارد. ایــن اســتان از جهــت وجــود 
مناطــق حفاظت شــده، جــزو اســتان های برتــر کشــور 
ــتانداران  ــد از پس ــتگاه ۴۶ درص ــی رود و زیس ــمار م ــه ش ب
حمایت شــده  کشــور اســت. امــا در کنــار همــه این هــا ایــن 
ــوع معــروف اســت.  ــه داشــتن ســوغاتی های متن اســتان ب
بــرای آشــنایی بیشــتر بــا ســوغاتی های ایــن شــهر در ایــن 
ــوغاتی های  ــه س ــت ب ــم داش ــذرا خواهی ــی گ ــزارش نگاه گ

کرمــان.
 زیره

زیــره کرمــان بــه حــدی معــروف اســت کــه حتــی در 
مــی رود.  بــه کار  ایرانــی  مثل هــای 

زیــره دو نــوع ســبز و ســیاه دارد کــه نــوع ســیاه آن بــه زیــره  
ایرانــی شــهرت دارد و بیشــترین حجــم تولیــد آن مربــوط بــه 

اســتان کرمان اســت. 

کشــاورزان کرمانــی از اواســط اردیبهشــت تــا اوایــل تیرمــاه، 
ــد.  ــره  ســیاه مزروعــی را برداشــت می کنن زی

بهتریــن و مرغوب تریــن زیــره  ســیاه، نــوع کوهــی آن اســت 
کــه در مناطــق کوهســتانی شهرســتان بافــت اســتان کرمــان 
ــوچ رو کار  ــایر ک ــد و عش ــد می کن ــودرو رش ــورت خ ــه ص ب

برداشــت آن را کــه بســیار دشــوار اســت، بــر عهــده دارنــد.
 قووتو

قــاووت یــا آن طــور کــه کرمانی هــا می گوینــد »قووتــو« 
یکــی از ســوغاتی های معــروف کرمــان اســت.

 طبــق رســوم کهــن کــه هنــوز هــم در بعضــی مناطــق رواج 
دارد، عــاوه بــر اینکــه قــاووت را بــه زنــی کــه زایمــان کــرده 

ــد.  ــی می کنن ــا آن پذیرای ــز ب ــش نی ــد، از مهمانان می دهن
ایــن پــودر خوراکــی بــه عنــوان داروی گیاهــی و تقویت کننــده  
طبیعــی، بــه کشــورهای دیگــر صــادر می شــود. بــرای 
تهیــه  قــاووت، انــواع مغزهــا، ادویه  هــای مختلــف، گیاهــان 
 دارویــی، بــذر گیاهــان، گنــدم، جــو، کنجــد، نخودچــی 
آســیاب  کــردن  مخلــوط  از  پــس  را  قهــوه  و   شــکر 

می کنند. 
قــاووت انــواع مختلــف و طعم هــای گوناگونــی دارد کــه 

ــت.  ــده اس ــکیل دهن ــواد تش ــن م ــان در همی تفاوتش
قــاووت را یــا بــه شــکل پــودر مصــرف می کننــد یــا در شــیر 
و آب جــوش حــل می کننــد و بــه جــای چــای می نوشــند.

 کلمپه
ــه  ــی کلوچــه اســت ک ــع نوع ــن شــیرینی ســنتی، در واق ای
ــتان  ــد شهرس ــتان مانن ــق اس ــی از مناط ــت آن در بعض پخ

بــم رواج دارد. 
تفــاوت اصلــی ایــن کلوچــه در مــوادی اســت کــه درون آن 

ــد.  ــرار می دهن ق
مخلوطــی از خرمــا و گــردوی چرخ شــده، الیــه  میانــی ایــن 
کلوچــه را تشــکیل می دهنــد کــه بــا هــل، گاب یــا دارچیــن 

معطــر شــده اســت. 
در تزئیــن کلمپــه از پــودر پســته یــا کنجــد اســتفاده 
می کننــد و نــوع مخصوصــی دارد کــه در آن زعفــران و روغــن 

ــی رود. ــه کار م ــی ب حیوان
 پسته

پســته، یکــی از مهم تریــن محصــوالت کشــاورزی صادراتــی 
کشــور اســت کــه بیــش از ۷۰ درصــد آن در اســتان کرمــان 

ــود.  ــد می ش تولی
ــا  ــود؛ ام ــت می ش ــتان، کش ــف اس ــق مختل ــته در مناط پس
شهرســتان رفســنجان بــه عنــوان بزرگ تریــن منطقــه  
پســته کاری در جهــان، مرکــز اصلــی تولیــد پســته در اســتان 
اســت و باالتریــن حجــم تولیــد را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. 
اصلــی پســته   تنــوع محصــول، دو ویژگــی  و  کیفیــت 
رفســنجان هســتند کــه باعــث ورود تولیــدات ایــن منطقــه 

بــه بــازار جهانــی شــده اند.

گشتی در سوغاتی های کرمان

کرمان دل عالم است و ما اهل دلیم

اعجاز تغذیه سالم در قرآن
جلیــل فرشــادفر در همایــش 
ــرآن  ــو ق ــالم در پرت ــی س زندگ
کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار 
ــی  ــیوه زندگ ــه و ش ــرد: تغذی ک
ســالم بایــد مبتنــی بــر آیه هــای 
ــرآن  ــی در ق ــد. آیات ــرآن باش ق
ــه  ــان اینک ــا بی ــده اســت. وی ب ــا آم ــا و غذاه ــاره میوه ه درب
ــت ــم اس ــی از عل ــر گرانبهای ــمند و گوه ــع ارزش ــرآن، منب  ق

ــا  ــاد شــده ت ــون قســم ی ــر و زیت ــه انجی ــرآن ب ــزود: در ق اف
همیــن ۵۰ ســال پیــش تحقیقاتــی دربــاره انجیــر و زیتــون به 
جــز از ســوی ابوعلــی ســینا نشــده بــود. بــه نوعــی تنهــا در ۵۰ 
ــت ها  ــا و گوش ــواص میوه ه ــه خ ــه ب ــت ک ــر اس ــال اخی س
ــورهای  ــم در کش ــاز ه ــفانه ب ــی متاس ــود؛ ول ــه می ش توج
اســتفاده  زمینه هــا  ایــن  در  قــرآن  آیــات  از  اســامی 
ــگاه  ــجویان دانش ــت دانش ــز بهداش ــس مرک ــود. رئی نمی ش
علــوم پزشــکی اصفهــان بیــان کــرد: متخصصــان تغذیــه، یک 
هــرم تغذیــه را ترســیم کرده انــد کــه پاییــن هــرم بیشــترین 
ــت  ــان اس ــدن انس ــاز ب ــورد نی ــه م ــت ک ــوادی اس ــدار م  مق
و شــامل آب دانه هــا، میوه هــا، ســبزیجات، گوشــت ها و چربی هــا 
ــا بیــان اینکــه ایــن هــرم غذایــی تنهــا  می شــود. فرشــادفر ب
۴۰ ســال اســت کــه ترســیم شــده در صورتــی کــه قــرآن ۱۴۰۰ 
ســال پیــش بــه صــورت اعجــاز ایــن مباحــث را مطــرح کــرده 
اســت، تصریــح کــرد: تمــام آیــات قــرآن اعجــاز اســت؛ ولــی 

در آیات قرآن تدبر و اندیشه نمی شود.

 سفر گروه ارزیابی سازمان دارالقرآن 
به چهارمحال و بختیاری

ــاری  ــی چهارمحــال و بختی ــی اداره امــور قرآن کارشــناس قرآن
گفــت: گــروه ارزیابــی ســازمان دارالقــرآن کشــور از 9 تــا 
ــرد.  ــد ک ــفر خواهن ــاری س ــال و بختی ــه چهارمح ــاه ب ۱۱ آبان م
ــی  ــکل های قرآن ــران تش ــی مدی ــت: آگاه ــر گف ــاس کارگ عب
ــری  ــای ظاه ــی، ویژگی ه ــای قانون ــف و مزای ــی از تکالی مردم
مطلــوب، نظــم و انضبــاط اداری دفتــر شــعب قرآنــی، اجــرای 
مطلــوب برنامه هــای قرآنــی و توجــه بــه رشــد و توســعه 
فعالیت هــای قرآنــی از شــاخص های ارزیابــی خانه هــا و مؤسســات 

ــی اســت.  قرآن
ــر  ــد ب ــی اســتان بای ــر اینکــه مؤسســات قرآن ــد ب ــا تأکی وی ب
بحــث آمــوزش توجــه داشــته باشــند، افــزود: قانونمنــد بــودن 
ــود  ــت ش ــی رعای ــی وقت ــت؛ ول ــخت اس ــودن س ــم ب و منظ

ــت.  زیباس
ــر  ــر« خب ــی »زندگــی برت کارگــر از برگــزاری مســابقه کتابخوان
داد و گفــت: ایــن کتــاب بــرای قرآنیــان اســتان بــا ۲۵ درصــد 
ــد  ــروش می رس ــه ف ــتان ب ــی اس ــور قرآن ــف در اداره ام  تخفی

و با هر کتاب سه نفر می توانند در مسابقه شرکت کنند.

معارف

حمام خان یزد )گرمخانه نور(
ــت  ــی اس ــور، حمام ــه ن گرمخان
محمدتقــی  توســط  بناشــده 
ــه  ــزد ب ــم ی ــی حاک ــان بافق خ
ســال ۱۲۱۲)ه.ق( کــه در میــدان 
خــان و در کنــار مجموعــه خــان 
ــام  ــن حم ــع اســت. ای ــزد واق ی
در زمینــی بــه مســاحت ۱۱۷۰ 
متــر مربــع و بــا زیربنــای 9۰۰ متــر مربــع بنــا شــده که شــامل 
شاه نشــین  جملــه گاوروتــون،  از  مختلفــی   بخش هــای 

و خزینه است. 
ــه و رســتوران ســنتی  ــوان چایخان ــه عن ــا ب ــن بن امــروزه از ای
ــور( دارای ســه  ــه ن ــام خــان )گرماب اســتفاده می شــود. حم
مســیر دســترس اســت کــه آن را بــه میــدان خــان، بازارچــه 

ــط می ســازد.  ــاور مرتب ــت مســکونی مج کاشــیگری و باف
ــه  ــربینه، گرمخان ــا، س ــر ورودی ه ــتمل ب ــام مش ــای حم  بن
و فضاهــای مرتبــط بــا آن هــا و همچنیــن اســتخری در کنــار 

گرمخانــه اســت. 
فضــای ســربینه از نظــر مســاحت و تزئینــات از ســایر فضاهــا 
نشــیمن  ســکوهای  آن  اطــراف  در  و  بــوده   مشــخص تر 

و رختکن و جای نهادن کفش تعبیه شده است. 
مسقف شــده  گنبــد  و  طــاق  پوشــش  بــا  فضــا   ایــن 
و روشــنایی آن از طریــق نورگیــر زیبــای تعبیــه شــده در گنبــد 

ــن می شــود. تأمی
ــن  ــا نقاشــی هایی مزی ــی ســربینه در اصــل ب  ســطوح داخل
بــوده کــه امــروزه تنهــا بخشــی از آن تزئینــات برجــای مانــده 
اســت. حمــام خــان یــزد در دوره اخیــر تعمیــر و بازســازی و با 
تغییــر کاربــری بــه چایخانــه ســنتی تبدیــل شــده و جدیــدا 

نیــز بــه ثبــت تاریخــی رســیده اســت. 
ــدود شــفته  آهــک  ــا ان ــا آجــر ب جنــس دیوارهــا از ســنگ ی
اســت؛ روی دیوارهــای نبــش شاه نشــین در بــدو ورودی 
حمــام، آثــاری از نقاشــی های مربــوط بــه اواخــر دوره  قاجــار 
دیــده می شــوند کــه متأثــر از شــاهنامه اند. در مصالــح بــه کار 
ــا ــازی، قرنیزه ــالوده، کف س ــنگ در ش ــام، س ــه در حم  رفت

ســتون ها  ســاختمان،  در  آجــر  قرینه هــا،  و  حوض هــا 
در  خشــت  و  ســقف  تیغه هــای  و  جرزهــا  دیوارســازی، 
ســاختن دیوارهــا، ســقف فضــای پشــتیبانی، گاورو و طویلــه 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش اس
ایــن بنــا شــامل ورودی،  داالن، ســربینه، میــان در، گرمخانــه 
خزینــه، تــون، گاورو، فضــای پشــتیبانی ســرویس و اســتخر 
ــی  ــون زیرزمین ــد. ت ــی دارن ــدام کاربردهای ــر ک ــه ه ــت ک اس
دخمه ماننــد در کنــار قرینــه  آب گــرم اســت کــه برای ســوختن 
ــده  ــتفاده می ش ــردن آب از آن اس ــرم ک ــدف گ ــا ه ــزم ب  هی
و گاورو نیــز فضایــی باریــک، دراز و شــیب دار اســت کــه بــرای 
حرکــت گاو و کشــیدن آب از چــاه اســتفاده می شــده اســت. 
اکنــون ایــن حمــام تحــت کاربــری رســتوران ســنتی، پذیــرای 

مهمانــان شــهر کویــری یــزد اســت.

گشت وگذار

ــب« ــزار و یک ش ــوان »ه ــا عن ــی ب ــگران خارج ــار گردش  قط
سه شنبه شب وارد ایستگاه راه آهن اصفهان شد. 

ــی از 8  ــگر خارج ــل ۴8 گردش ــب حام ــزار و یک ش ــار ه قط
کشــور آمریــکا، انگلیــس، آلمــان، فرانســه، ســوئیس اتریش، 

ــگران  ــن گردش ــت. ای ــنگاپور اس ــی و س لیتوان
کــه ۳۰ مهــر امســال وارد تهــران شــده اند، 
تاکنــون بــا اســتفاده از ایــن قطــار و ســفر بــه 
شــهرهای مشــهد، کرمــان و یــزد از جاذبه هــای 
فرهنگــی و آثــار تاریخــی ایــن شــهرها دیــدن 
ــی  ــط عموم ــام رواب ــاس اع ــر اس ــد. ب کرده ان
 اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 

ــه  ــگران در ادام ــن گردش ــان، ای ــتان اصفه ــگری اس و گردش
ــان  ــت در اصفه ــبانه روز اقام ــک ش ــس از ی ــود، پ ــفر خ س
ایــن شــهر را بــه مقصــد شــیراز تــرک خواهنــد کــرد. توســعه 
و تشــویق گردشــگران خارجــی بــه اســتفاده از امکانــات 
ریلــی کشــور از اهــداف عمــده ایــن ســفر بیــان شــده اســت. 

ــگران  ــل گردش ــار حام ــز دو قط ــته نی ــال گذش ــن س فروردی
اروپایــی بــه اصفهــان ســفر کردنــد کــه قطــار نخســت حامــل 
حــدود ۷۰ و قطــار دوم حامــل ۵۰ گردشــگر بــود. اولیــن قطــار 
ــال 9۴ وارد  ــن س ــار ۲9 فروردی ــن قط ــن و دومی ۲۲ فروردی
اصفهــان شــد. ســومین قطــار گردشــگران 
اروپایــی نیــز ۱۷ فروردیــن امســال بــا ۴۲ 
ــافرانش  ــد و مس ــتان ش ــین وارد اس سرنش
ــهرهای  ــی ش ــی و طبیع ــای تاریخ از جاذبه ه

ــد. ــدن کردن ــان دی ــان و اصفه کاش
 اســتان اصفهــان دارای بیــش از ۲۲ هــزار بنــا 
ــزار  ــون یک ه ــه تاکن ــت ک ــی اس ــر تاریخ  و اث
و 8۵۰ اثــر آن بــه ثبــت ملــی و ۴ اثــر شــامل میــدان نقــش 
 جهــان، کاخ چهلســتون، بــاغ فیــن کاشــان و مســجد جامــع 
ــان دارای  ــتان اصفه ــت. اس ــیده اس ــی رس ــت جهان ــه ثب ب
بیــش از 9۰ هتــل و ۶۵ مهمانپذیــر اســت کــه از ایــن تعــداد 

ــرار دارد. ــان ق ــر در شــهر اصفه ــل و ۳۰ مهمانپذی ۵۷ هت

فرمانــده انتظامــی اســتان ایــام گفــت: 9۶ گیــت بــرای کنترل 
ــا شــده  ــران مهی ــرز مه ــن م ــران اربعی ــدارک و خــروج زائ  م
ــی  ــردار »نورعل ــت. س ــات اس ــه خدم ــاده ارائ ــس آم و پلی
ــران  ــر اینکــه امنیــت کامــل در مــرز مه ــد ب ــا تأکی ــاری«، ب ی

و کل اســتان حاکــم اســت، اظهــار کــرد: 
مجموعــه پلیــس اســتان، همپــای دیگــر 
بــرای  و دســتگاه های خدمتگــزار،  نهادهــا 
ــی  ــات آمادگ ــات عالی ــران عتب ــی از زائ میزبان
کامــل دارد و نیــروی انتظامــی، امســال همــه 
ــرای  ــزاری را ب ــای خدمتگ ــات و زمینه ه امکان
برگــزاری هــر چــه بــا شــکوه تر کنگــره عظیــم 

اربعیــن، فراهــم کــرده اســت. وی بــا بیــان اینکــه تــردد زائران 
اربعیــن روزبــه روز از مــرز مهــران بیشــتر می شــود، افــزود: 9۶ 
گیــت بــرای کنتــرل مــدارک و خــروج زائــران از مــرز مهــران 
ــال  ــت، فع ــب جمعی ــه  تناس ــا ب ــن گیت ه ــده و ای ــا ش مهی
ــه  ــاره ب ــا اش ــام ب ــتان ای ــی اس ــده انتظام ــوند. فرمان می ش

اینکــه در دهــه اول محــرم امســال از خــروج تعــداد کســانی 
کــه فاقــد گذرنامــه، ویــزا و مــدارک معتبــر بــرای عبــور از مــرز 
بوده انــد، جلوگیــری شــده، خاطرنشــان کــرد: خــروج زائــران 
از مــرز صرفــا بــا گذرنامــه و ویــزای معتبــر صــورت می گیــرد 
و از خــروج افــراد فاقــد مــدارک و مســتندات 

ــود.  ــری می ش ــا جلوگی ــی، قطع قانون
ــه اینکــه در صــورت مشــاهده  ــا اشــاره ب وی ب
گذرنامــه و ویــزای افــراد غایــب، اصــل مــدارک 
افــراد  از خــروج فــرد یــا  آنــان، ضبــط و 
ــری  ــز جلوگی ــرز نی ــدارک از م ــن م ــل ای حام
می شــود و متخلــف یــا متخلفــان تحــت 
پیگــرد قانونــی قــرار خواهنــد گرفــت، تصریــح کــرد: در پایانــه 
ــزا  ــدور وی ــوص ص ــی درخص ــه اقدام ــران هیچ گون ــرزی مه  م
و گذرنامــه صــورت نمی گیــرد و زائــران بایــد از مبــادی مربوطــه 
ــد  ــر خــود را اخــذ کنن ــد معتب ــه و روادی  و اعام شــده، گذرنام

و سپس روانه این مرز بین المللی شوند.

آگهی مزایده 
اجرای احکام مدنی شعبه۴ دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی 
کاسه 9۴۰۰۴۵ ج ح/۴ له آقای مجید جهاندار ملک آبادی و علیه آقای محمد رضا شکر الهی مبنی بر مطالبه 
مبلغ ۲۳۳/۶9۵/۵۳۷ ریال در حق  آقای مجید جهاندار و مبلغ ۱۱/۲۵۲/۲۷۶ ریال بابت حق – االجرای دولتی به 
منظور فروش یک دستگاه خودرو سمند lx به نشانی اصفهان خیابان جی شرقی خیابان ارغوانیه پارکینگ ارغوانیه 
با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است در مورخ 9۵/8/۲۶ از ساعت 9 الی 
9/۳۰ صبح در محل این اجراء )اصفهان خیابان نیکبخت ۲۰۰متر پایین تر از ساختمان مرکزی دادگستری کل 
استان اصفهان جنب بیمه پارسیان ساختمان اجرای احکام حقوقی اصفهان طبقه چهارم( برگزار نماید. طالبین 
خرید ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق الذکر قادر به بازدید از آن خواهند بود و با تودیع ۱۰ درصد قیمت 
کارشناسی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره ۲۱۷۱۲9۰۲۱۰۰۰8 نزد بانک ملی و ارائه فیش واریزی به 
این اجرا در جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
خواهد بود. اوصاف خودرو بر اساس نظریه کارشناسی :سواری سمند LX به شماره انتظامی ایران ۵۶۵-۱۳/ 
ی ۱۴ به رنگ سفید روغنی مدل ۱۳89 به شماره موتور ۱۲۴89۲۲۰۲۵۳ و شماره شاسی BF ۲۳۱۳۷9 برابر 
سوابق در اردیبهشت ماه ۱۳9۴ در پارکینگ ارغوانیه متوقف گردیده به اظهار خواهان خودرو روشن به پارکینگ 
داللت گردیده دو حلقه الستیک فرسوده دو حلقه ۴۰در صد باطری خوابیده با توجه به زمان توقیف بیمه ندارد 
که با در نظر گرفتن قیمت خودرو همنوع و هم تیپ فاقد عیب و نقص در بازار و توجه به نواقص موجود و هزینه 
راه اندازی آن قیمت خودرو مورد نظر با شرایط اعامی ووضیعت موجود و قیمت پایه فروش آن مبلغ یکصدو 
برآورد  و  تعیین  تومان  هزار  و سیصد  میلیون  هیجده  معادل  ریال(   ۱8۳/۰۰۰/۰۰۰( ریال  میلیون  و سه   هشتاد 

می گردد. شماره:۲۲۶99/م الف اجرای احکام شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9۱۰998۳۷۲۱8۰۰۱۷۱شماره  پرونده:  9۵۱۰۱۰۳۷۲۰۷۰۲۷۵۳شماره  اباغیه:  شماره 
پور  ابراهیم  مهناز  خانم  متهم  علیه  شکایتی  مرادیان  حیدر  آقای  شاکی   ۱۳9۵/۰۷/۱۴ تنظیم:  9۵۱۳۲۶تاریخ 
دادگاه  تقدیم   ریال  مبلغ ۱8/8۱۱/88  تحصیل  و  خودپرداز  دستگاه  طریق  از  کاهبرداری  بر  دائر  حیدر  فرزند 
شهر  دو   دادگاه کیفری   ۱۰۱ شعبه  به  رسیدگی  جهت  نموده که  شهرستان گلپایگان  شهرستان  عمومی  های 
که  گردیده  9۱۰998۳۷۲۱8۰۰۱۷۱ثبت  کاسه   به  و  ارجاع  گلپایگان   در  واقع  سابق(   )جزایی  گلپایگان 
متهم  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  تعیین  صبح   ۱۰ ساعت  و   ۱۳9۵/۰9/۰۴ آن  رسیدگی  وقت 
و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون  ماده ۷۳  تجویز  به  و  درخواست شاکی  و 
و  آگهی  نشر  از  پس  متهم   تا  شود  می  آگهی  جراید کثیراالنتشار  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور 
 اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر

 گردد.
شماره: ۳۶۶/م الف مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان )جزایی سابق( – وحید 

زمانی
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۷ فرعی از ۱۲9۷۱ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی بنام محمد رضا سلیمانی حسن ابادی فرزند خداداد و صدیقه زیدی فرزند علی بالسویه   در 
جریان ثبت است و رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴88۵ و ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴888 مورخ 9۵/۴/۲۰ از طرف 
هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/9/۱ روزدو شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 
تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به 
این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ شماره :۲۳۲۶۳/ م الف هادیزاده 

رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین محصور شماره پاک ۱۱۵۱۵/۵۲۱ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام میاد لباف فرزند محمود  در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۷۶۵ 
مورخه 9۵/۴/۱9 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پاک  تحدید حدود  اینکه  به  توجه  با  و 
تاریخ 9۵/9/۱ روزدو  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در  از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 

مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد  با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید سپس   منطقه تسلیم 

داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ شماره :۲۳۲۶۴/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصفهان که  ثبت   ۵ بخش  در  واقع   ۱۱۵۴8/۳۰۷۴ شماره  پاک  خانه   یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
بالسویه   در جریان  دانا فرزند مرتضی  بنام حمید رضا پور قربان فرزند مصطفی و اشرف  ثبتی  طبق پرونده 
هیات  طرف  از   9۵/۲/۱۵ مورخ   ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۱8۰۲ و   ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۱۷99 شماره  رای  و  است  ثبت 
مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اختاف  حل 
اینکه  به  توجه  با  و  است  گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  اماک  و  اسناد  ثبت  در 
تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت 
 9 ساعت  یکشنبه    روز    9۵/9/۱۴ تاریخ  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای  طبق  بر  و 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 
اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت  یابند  در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
قانون  نامه  آئین  ماده 8۶  طبق  و  پذیرفته خواهد شد  روز  تا سی  تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  باید ظرف مدت  معترض  ثبت 
اینصورت متقاضی  نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  اقدام و گواهی طرح دعوی خود  ذیصاح قضایی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید سپس   منطقه تسلیم 

 داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ شماره :۲۳۲۶۵/ م الف هادیزاده 

رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  شماره پاک ۱۵۲۰۰/۲۷8 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام صدرهللا کریمی فرزند اسداله   در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۴9۳ 
مورخ 9۵/۳/۱8 و از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  فوق  اصلی  اولیه پاک  تحدید حدود  اینکه  به  توجه  با  و 
روز   تاریخ 9۵/9/۱۵  نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون  از ماده ۱۵ 
دوشنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 
۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید سپس   منطقه تسلیم 

 داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ شماره :۲۳۲۶۶/ م الف حسین هادیزاده 

رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

اصفهان  ثبت   ۵ بخش  در  واقع    ۱۰۳9۳/۳۴۶۶ پاک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
رای شماره ۴۱۵۴مورخ  و  است  ثبت  در جریان  فرزند حسین     پور  مهناز حسن  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که 
۱۳9۵/۰۴/۰۱ طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۵/۰9/۰۱ روز ساعت 
9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
قانون   ۲۰ ماده  مطابق  اماک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند  محل حضور  در  مقرر  و ساعت  روز  در  که 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  باید ظرف مدت  معترض  ثبت 
اینصورت متقاضی  نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  اقدام و گواهی طرح دعوی خود  ذیصاح قضایی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید سپس   منطقه تسلیم 

 داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ شماره :۲۳۲۶۷/ م الف رئیس اداره ثبت شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک شماره ۷9 فرعی از ۱9 اصلی   واقع در بخش ۱8 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام احمد عبدی نیان فرزند یداله  در جریان ثبت است و رای شماره ۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۴9۲ 
مورخ ۴/۱۲/ 9۵ از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 
و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۵/8/۲9 روز شنبه 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار  این آگهی  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 
اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰  یابند  میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
اینصورت متقاضی  نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  اقدام و گواهی طرح دعوی خود  ذیصاح قضایی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید سپس   منطقه تسلیم 

 داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ شماره :۲۳۲۶8/ م الف ها دیزاده 

رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک ۱۵۲۰۲/۲۵8۳   واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام عزت اتحادی ابری فرزند غامحسین   در جریان ثبت است و رای شماره ۴۶۱۷مورخ 
۱۳9۵/۰۴/۱۴ طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با 
توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 
۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۵/۰9/۰۱ روز ساعت 
9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 
قانون   ۲۰ ماده  مطابق  اماک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند  محل حضور  در  مقرر  و ساعت  روز  در  که 
ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  باید ظرف مدت  معترض  ثبت 
اینصورت متقاضی  نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  اقدام و گواهی طرح دعوی خود  ذیصاح قضایی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید سپس   منطقه تسلیم 

 داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ شماره :۲۳۲۶9/ م الف رئیس اداره ثبت  شرق اصفهان حسین هادیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ثبت   ۵ بخش  در  واقع     ۷89۷/۳۲۷۳ پاک  شماره  خانه    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
شماره  رای  و  است  ثبت  جریان  در  حسین    فرزند  عباسی  حسن  علی  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که 
۱۳9۵۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۲۶9مورخه 9۵/۳/۱۲ و از  طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک 
مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به 
دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
9۵/9/۱۵ روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 
ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین 
نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد  با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید سپس   منطقه تسلیم 

داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ شماره :۲۳۲۷۲/ م الف حسین ها دیزاده 

رییس ثبت اسناد واماک منطقه شرق  اصفهان 
آگهی تحدید حدود اختصاصی

اصفهان که  ثبت  بخش ۵  در  واقع  پاک ۱۰۳9۳/۳۴۶۷  خانه   شماره  یکباب  تحدید حدود ششدانگ  چون 
رای شماره ۱8۲۷ مورخ  و  ثبت است  بنام نرجس خاتون دانش فرزند حسین  در جریان  ثبتی  پرونده  طبق 
۱۳9۵/۰۲/۱8 طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 
از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک  نبوده است  قانونی  اصلی فوق  اولیه پاک  اینکه تحدید حدود  به  توجه  با 
ماده ۱۵ قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۵/۰9/۰۴ روز 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار  این آگهی  ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 
اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰  یابند  میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶ آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
اینصورت متقاضی  نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  اقدام و گواهی طرح دعوی خود  ذیصاح قضایی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید سپس   منطقه تسلیم 

 داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ شماره :۲۳۲۷۱/ م الف رئیس اداره ثبت شرق  اصفهان حسین ها دیزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   شماره پاک ۱۵۱9۱/۱۶9۲۶ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که طبق 
  ۱۳9۵/۰۵/۰۴ مورخ   ۵۵۷۱ رای شماره  و  است  ثبت  جریان  در  فرزند حسن    زهرا جالی  بنام  ثبتی  پرونده 
فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  طرف هیات حل اختاف موضوع 
به  توجه  با  و  به ملک مرقوم صادر گردیده است  اصفهان نسبت  اماک منطقه شرق  و  اسناد  ثبت  در  مستقر 
 ۱۵ ماده  از  اخیر  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پاک  اولیه  حدود  تحدید  اینکه 
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ ۱۳9۵/۰9/۰۱ روز ساعت 9 
صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که 
اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت  یابند  در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
قانون  نامه  آئین  ماده 8۶  طبق  و  پذیرفته خواهد شد  روز  تا سی  تحدید حدود  تنظیم صورتمجلس  تاریخ  از 
مراجع  به  دادخواست  تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  باید ظرف مدت  معترض  ثبت 
اینصورت متقاضی  نماید در غیر  ارائه  ثبتی  این منطقه  به  را  اقدام و گواهی طرح دعوی خود  ذیصاح قضایی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این 
ادامه خواهد با رعایت مقررات  را  ثبتی  اعتراض عملیات  به  اداره ثبت بدون توجه  نماید سپس   منطقه تسلیم 

 داد. 
تاریخ انتشار: 9۵/8/۶ 

شماره :۲۳۲۷۰/ م الف رئیس اداره ثبت شرق  اصفهان حسین ها دیزاده
آگهی فقدان سند مالکیت 

بموجب دو برگ  استشهاد محلی اقای حسین قلمزن فرزند محمد مالک ششدانگ یکبابخانه  پاک ۱۵۱9۱/۳۱۲۴ 
واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان که در صفحه ۱۴8 و 8۳ دفتر ۷ زوج و ۶9۱  اماک سابقه داشته و به صفحه ۵۴۱ 
دفتر 8۰ خروجی منتقل شده بشماره ثبت ۵۱۱۳۵8 و 9۵۷98۶ بنامش سابقه ثبت  دارد و بعلت جابجائی مفقود 
شده ودرخواست صدور سند المثنی نمود لذا  طبق تبصره یک اصاحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  
آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد 
مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 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 در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : ۲۳۲۰۴/ م الف
 حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره ۱9/9۰8 واقع در جعفر آباد  کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره ۷۰۰۲۴۶۱ -۱۳9۵/۵/۶ در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد 
سند رسمی  به نام آقای عباس محمودی برام   فرزند جمعه   در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی 
آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
پاک مرقوم در روز پنجشنبه  مورخ ۱۳9۵/9/۴ ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 
 مالکین یا مجاورین مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد

 شد. 
تاریخ انتشار : ۱۳9۵/8/۶ 

مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 9۴۰۳۶9: شعبه  بایگانی  شماره   9۴۰998۳۷۳۰۱۰۰9۷۵: پرونده  شماره   9۵۱۰۱۱۳۶۵۳8۰۰۱۱۷: نامه  شماره 

پرونده  در  دارد  نظر  در  دادگاه  عمومی حقوقی فاورجان  دوم  احکام شعبه  اجرای  تنظیم:۱۳9۵/۰8/۰۴  تاریخ 

شماره9۴۰۳۶9 ارجاعی اجرائی موضوع علیه حسین عابدی درچه فرزند حسن و له عباسعلی محمدی فرزند 

خدا رحم  در تاریخ ۱۳9۵/۰8/۱8 به منظور فروش ۶/۳ حبه مشاع از ۷۲ حبه یک واحد دامداری با عرصه ۵۲۰۰ 

متر مربع و اعیان موجود دارای پروانه دامداری با ظرفیت ۲8 راس دام از اداره جهاد کشاورزی فاورجان و پروانه 

بهره برداری چاه آب از سازمان آب منطقه ای ملکی محکوم علیه فوق الذکر واقع در قهدریجان – خ کشتارگاه 

– صحرای زارچون که دارای سابقه ثبتی نمی باشد و ملک مذکور مشاع و متعلق حق غیر نمی باشد   از ساعت 

۱۰ الی ۱۱ صبح جلسه مزایده در در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق ۲۲8 برگزار نماید ملک  موضوع 

مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ۲8۰۰۰۰۰۰۰ 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. 

 شماره : ۵۴۲ /م الف 

 مدیر اجرای  احکام حقوقی دادگستری فاورجان

پس از کرمان و یزد

»هزار و یک شب« به اصفهان رسید

زائران اربعین بدانند

در مرز مهران، ویزا صادر نمی شود

حتما بخوانید!
»هزار و یک شب« به اصفهان رسید
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امام سجاد )ع( می فرمایند:

ْنیا َخَطًرا ِلَنْفِسِه. 
ُ

ْعَظُم الّناِس َخَطًرا َمْن َلْم َیَر الّد
َ

أ

پرارزش ترین مردم کسی است که دنیا را مایه ارزش خود 

نداند. 

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا

نیمه آفتابی

نیمه آفتابی

ابری

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

9   ْC

2-   ْC

6   ْC

12   ْC

25  ْC

22   ْC

24   ْC

24   ْC

د موصل حرکت زیبای رسبازان عرا�ق در ن�ب

آب و غذا دادن رسبازان عرا�ق به کودکا�ن که همراه خانواده هایشان از چنگال 

وهای نظامی پناه آورده اند. تروریستهای داع�ش در موصل فرار، به سوی ن�ی

حوادثسالمت 

مطالب باورنکردنی درباره سالمتی
ــی  ــر کس ــامتی کمت ــاره س ــد را درب ــای جدی ــن واقعیت ه  ای
واقعیت هــا  جالب تریــن  مطلــب  ایــن  در  مــا   می دانــد. 
ــی ــایت علم ــک س ــم. ی ــان کرده ای ــامتی   بی ــه س  را در زمین

ــدن منتشــر  ــاره ســامتی ب ــی ای را درب ــات علم ــج تحقیق نتای
کــرده اســت. تحقیقــات جدیــد علمــی  نشــان می دهــد 
بعضــی تصــورات عمومــی  دربــاره ســامت بــدن، اشــتباه بــوده 
و واقعیــت دربــاره آن هــا بــه گونــه دیگــر اســت. مجلــه »ریــل 
ــده ــه دســت آم ــرا ب ــه اخی ــق را ک ــن حقای ــاز«، بعضــی از ای  ب

منتشر کرده است:
۱- آجیل بخورید تا دیرتر بمیرید

غالــب افــراد بــا مزایــای خــوردن آجیــل آشــنا هســتند؛ 
ــگاه  ــط دانش ــه توس ــدی ک ــات جدی ــاس مطالع ــر اس ــا ب ام
 ۱۰ روزانــه دســت کم  انجــام شــده، خــوردن  ماســتریخت 
ــر را ۲۳  ــرگ و می ــال م ــی، احتم ــادام زمین ــا ب ــل ی ــرم آجی گ
درصــد کاهــش می دهــد. بــر اســاس ایــن مطالعــات، خــوردن 
 آجیــل، ابتــا بــه بیماری هایــی از قبیــل ســرطان، دیابــت 

و مشکات تنفسی را کاهش می دهد.
۲- مدت زمان تمرکز شما از یک ماهی قرمز کمتر است 

بــر اســاس مطالعاتــی کــه توســط مایکروســافت انجــام شــده، 
مدت زمانــی کــه یــک انســان می توانــد تمرکــز فکــری داشــته 
ــال ۲۰۱۵  ــه در س ــه ۸ ثانی ــال ۲۰۰۰ ب ــه در س ــد، از ۱۲ ثانی باش
ــن مســئله را اســتفاده  ــت ای رســیده اســت. پژوهشــگران، عل
ــه موجــب  ــد ک ــراه هوشــمند می دانن ــن هم از گوشــی های تلف

تنبلــی مغــز کاربــران شــده اســت.
۳- ۸۴ درصد چربی ها از طریق تنفس از بدن خارج می شوند 

بــر اســاس تحقیقــات جدیــد مجلــه بریتیــش مدیــکال 
ــراد چــاق در  ــه اف ــی ک )British Medical(، چربی هــای اضاف
ــس از  ــق تنف ــد، از طری ــت می دهن ــدن از دس ــر ش ــگام الغ هن
ــگام  ــد کــه  هن ــر ایــن باورن ــدن خــارج می شــود. بســیاری  ب ب
ــرژی  ــه ان ــدن ب ــل ش ــق تبدی ــا از طری ــا ورزش، چربی ه کار ی
ــت  ــن اس ــت ای ــد؛ واقعی ــن می رون ــه از بی ــا عضل ــرارت ی ح
ــق  ــا از طری ــد از چربی ه ــدن، ۸۴ درص ــر ش ــگام الغ ــه  هن ک
ــردن از  ــرق ک ــق ع ــی از طری ــد باق ــیدکربن و ۱۶ درص دی اکس

ــوند. ــارج می ش ــدن خ ب
۴- شما صبح ها، بلندتر هستید 

بــر اســاس بررســی های انجام شــده، طــول قــد افــراد در 
ــاه می شــود.  ــدازه یــک ســانتیمتر بلنــد و کوت ــه ان شــبانه روز، ب
معمــوال انســان ها در اوایــل صبــح بلند تــر هســتند و کار و 
فعالیــت آن هــا در طــول روز موجــب فشــار عضــات و مفاصــل 
ــواب،  ــگام خ ــه هن ــود ک ــث می ش ــئله باع ــن مس ــود. ای می ش

ــر شــود. ــح کوتاه ت ــه صب ــا نســبت ب ــد آن ه ق

 سارق اینترنتی 

30 میلیون ریال کارت شارژ خرید  
فــردی کــه مبلــغ ۳۰ میلیــون ریــال از حســاب یكــی 
از شــهروندان بــه صــورت اینترنتــی ســرقت و كارت 
شــارژ بــا آن خریــداری کــرده بــود، توســط مامــوران 
پلیــس فتــای اســتان شناســایی و دســتگیر شــد. 

ــی  ــاون اجتماع ــی«، مع ــر کریم ســرهنگ »جهانگی
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان در گفت وگــو 
ــگاه خبــری پلیــس گفــت: در پــی  ــگار پای ــا خبرن ب
شــكایت یكــی از شــهروندان مبنــی بــر اینكــه 
ــغ ۳۰  ــراد ناشناســی از حســاب وی مبل ــا اف فــرد ی
میلیــون ریــال برداشــت کرده انــد، بررســی موضــوع 
ــت.  ــرار گرف ــا ق ــس فت ــوران پلی ــتور کار مام در دس
تخصصــی  بررســی های  از  پــس  افــزود:   وی 
ــی ۲۰  ــه جوان ــم ک ــاص، مته ــی خ ــام اقدامات و انج

ــود، شناســایی و دســتگیر شــد.  ــاله ب س
ــی  ــم هنگام ــه داد: مته ــی ادام ــام انتظام ــن مق ای
ــزه  ــه ب ــد ب ــه رو ش ــس روب ــتندات پلی ــا مس ــه ب ک
ــال  ــب م ــود را کس ــزه خ ــراف و انگی ــابی اعت انتس

ــرد.  ــوان ک عن
ــه  ــه اینك ــاره ب ــا اش ــان ب ــی در پای ــرهنگ کریم س
ــع  ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س ــم جه مته
ــل داده شــد از شــهروندان خواســت  ــی تحوی قضائ
رمــز کارت خــود را بــه صــورت دوره ای تغییــر دهنــد 
ــدس  ــل ح ــه قاب ــماره هایی ک ــد از ش ــعی کنن و س
زدن هســتند، نظیــر ســال تولــد، شــماره شناســنامه 
یــا اول یــا آخــر شــماره تمــاس یــا شــماره ملــی بــه 

ــد. ــوان رمــز اســتفاده نكنن عن
ــرد  ــه ف ــود را ب ــک خ ــر بان ــد کارت عاب ــر مجبورن اگ
ــود  ــز خ ــام کار رم ــس از اتم ــپارند، پ ــری بس  دیگ

را عوض کنند. 
هنــگام عملیــات بانكــی بــا دســتگاه های خودپــرداز 
)ATM( مراقــب باشــند. افــرادی بــه بهانه هــای 
ــال شــماره حســاب، شــماره کارت  ــه دنب مختلــف ب
آن  از  تــا  دوم شــما هســتند  و  اول  رمز هــای  و 

سوء اســتفاده کننــد.
موجــودی حســاب خــود را با نگهداشــتن رســید های 
 بانكــی )تراكنش هــا( بــه طــور مرتــب کنتــرل 
 و حسابرســی کننــد و هرگونــه مغایــرت را بــه بانــک 
ــاب های  ــرای حس ــز ب ــک رم ــد و از ی ــاع دهن اط

مختلــف بانكــی اســتفاده نكننــد.

ــه ســمت زمیــن شــیرجه  هنگامی کــه یــک عقــاب ب
ــن  ــا حی ــد ت مــی رود، بال هــای خــود را جمــع می کن
افزایــش شــتاب و ســرعت، کنتــرل بهتــری روی 

خــود داشــته باشــد.
ــا  ــی ناس ــازمان فضای ــه س ــورد توج ــناریو م ــن س  ای
 قــرار گرفتــه اســت تــا نســل جدیــد هواپیمــا را تولیــد 

کند.
نتیجــه  ایــن  بــه  خــود  بررســی های  در  ناســا 
بال هــای  بــا  هواپیمــا  ســاخت  کــه  رســیده 
ســرعت،  افزایــش  بــر  عــاوه  می توانــد  تاشــو 
مصــرف  کنترل پذیــری،  قابلیــت  و  شــتاب 

قابــل ماحظــه کاهــش  میــزان  بــه  را   ســوخت 
دهد. 

بــا   Spanwise« را پرنــده متفــاوت  ایــن  ناســا 
بال هــای تطبیق پذیــر« )SAW( نامگــذاری کــرده 

ــت.  اس
ــرای  ــون ب ــای تاشــو تاکن ــا بال ه ــا ب ســاخت هواپیم
ــرار  ــورد بررســی ق ــگ م ــا در پارکین ــداری از آن ه نگه
گرفتــه بــود و ایــن نخســتین بار اســت کــه پــرواز یــک 
ــرار  ــش ق ــورد آزمای ــو م ــای تاش ــا بال ه ــا ب  هواپیم

می گیرد.
 در حــال حاضــر بعضــی هواپیماهــای بــزرگ بــا 

ــر ســاخته می شــوند  ــت دار و تطبیق پذی ــای جه بال ه
تــا امــکان حمــل آن هــا از کارخانــه تــا فــرودگاه وجــود 

داشــته باشــد.
ــروژه  ــک پ ــد ی ــا می کن ــا ادع ــود ناس ــن وج ــا ای  ب
ــا بال هــای  کامــا متفــاوت را بــرای پــرواز هواپیمــا ب

ــرد. ــش می ب ــو پی تاش
ســازمان ملــی هوانــوردی و فضانــوردی آمریــکا اعــام 
ــف در  ــی  مختل ــای مفهوم ــون مدل ه ــه تاکن ــرد ک ک

ایــن زمینــه ارائــه شــده اســت.
 ولــی ایــن نخســتین بار اســت کــه یــک هواپیمــا بــا 

ــارس ــرواز درمی آید./ف ــه پ ــو ب ــای تاش بال ه

نخستین هواپیما با بال های تاشو

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ــکن در  ــینی، مس ــد شهرنش ــه رش ــد رو ب ــت و رون ــش جمعی ــه افزای ــه ب ــا توج ب
 ســطوح ملــی واســتانی همچنــان یکــی از مهم تریــن دغدغه هــای اقتصــادی 

و اجتماعی است. 
اگرچــه در چنــد ســال اخیــر بــه دالیــل مختلفــی ماننــد رکــود اقتصــادی افزایــش 
قیمــت مصالــح ســاختمانی و کاهــش قــدرت خریــد مــردم بــازار مســکن متاطــم 
بــوده اســت، امــا بســیاری از تحلیگــران ایــن حــوزه معتقدنــد کــه در شــرایط فعلــی 
ســازندگان مســکن بایــد بــا توجــه بــه تغییــرات اجتماعــی و ذائقــه خریــد مــردم 
بــه ساخت وســاز اقــدام کننــد و خانه هــای بــا متــراژ کمتــر بــرای ارائــه بــه مــردم 

داشــته باشــند.
 رکود مسکن، بهترین زمان برای خانه دار شدن

اگرچــه بــه گفتــه کارشناســان حــوزه مســکن بــازار خانــه  هنــوز از حالــت رکــود خارج 
نشــده، ولــی در شــش ماهــه امســال، شــاهد تغییــر نســبی در خریدهــا و افزایــش 
ــان  ــاک اصفه ــه مشــاوران ام ــس اتحادی ــه رئی ــه گفت ــا ب ــم؛ ام ــی آن بوده ای  جزئ
ــود  ــت رک ــا مزی ــتقیم دارد و تنه ــاط مس ــکن ارتب ــاره مس ــا اج ــروش ب ــد و ف خری
ــه دچــار افزایــش  ــه قیمت هــای رهــن و اجــاره خان ــود ک ــن ب ــازار مســکن در ای ب

ــدی  نشــد. تصاع
رســول جهانگیــری بــا بیــان اینکــه قیمــت مســکن اکنــون در کمتریــن حــد خــود 
ــزود:  ــازار مســکن اســت، اف ــرای ســرمایه گذاری در ب ــان ب ــن زم ــرار دارد و بهتری ق
ــی  ــدار باق ــی و خری ــدون متقاض ــاد ب ــاحت زی ــا مس ــادی ب ــای زی ــون خانه ه اکن

مانــده اســت.
ــازار  ــق ب ــی در رون ــی را عامل ــود بانک ــرخ س ــش ن ــهیات و کاه ــق تس  وی تزری
مســکن عنــوان کــرد و بیــان داشــت: اقتصــاد شــهری وابســتگی زیــادی بــه بــازار 
مســکن دارد و اگــر ایــن بــازار رونــق گیــرد، بســیاری دیگــر از کســب و کارهــا نیــز 

ــرد. ــق می گی رون
 صادرات کم، عامل رکود مسکن

 

ــوزه  ــان ح ــود، کارشناس ــکن می ش ــازار مس ــاره ب ــه درب ــی ک ــی  تحلیل های ــا تمام ب
اقتصــادی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه بــا توجــه بــه رکــود فعلــی، بــازار مســکن شــاهد 
ــات  ــل دو انتخاب ــه دلی ــای اقتصــادی ب ــود و گروه ه ــد ب ــی نخواه ــرات چندان تغیی
ــل  ــتری عم ــاط بیش ــا احتی ــکا ب ــران و آمری ــوری ای ــت جمه ــش روی ریاس پی
. می کننــد

ــق  ــان از تزری ــتان اصفه ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــره خان ــو هیئت مدی عض
مقــداری نقدینگــی دولــت در ماه هــای گذشــته بــه صنعــت ســخن گفــت و مطــرح 
ــد  ــی نخواه ــر چندان ــدت تاثی ــت و در بلندم ــدت اس ــرات کوتاه م ــن تغیی ــرد: ای ک

داشــت.  
ــازار باشــند  ــال ایجــاد ب ــه دنب ــا ب  رضــا چینــی تاکیــد کــرد: اگــر تولیدکننــدگان تنه
ــد  ــدات جدی ــات و تولی ــا ابداع ــد ب ــه بای ــت؛ بلک ــد گرف ــی نخواهن ــه چندان  نتیج
و معرفــی در چنیــن نمایشــگاه هایی بــه دنبــال ایجــاد تاثیــرات مثبــت بــرای دوران 

پــس از رکــود باشــند.
وی درخصــوص وضعیــت صــادرات محصــوالت ســاختمانی گفــت: متاســفانه هنــوز 
گشــایش زیــادی در ارتبــاط مالــی ایــران بــا دیگــر کشــورها ایجــاد نشــده اســت. 

ــزان کمــی  را شــامل می شــود. ــون صــادرات وجــود دارد، امــا می اکن
 جای خالی سفارتخانه ها در شکوفایی اقتصاد

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهای همســایه ایــران کــه بیشــترین خریــدار 
محصــوالت ســاختمانی از ایــران بودنــد، اکنــون بــه خریــد از دیگــر کشــورها روی 
آورده انــد، افــزود: متاســفانه در کشــور عــراق، یــک نهــاد، مســئول اعطــای اســتاندارد 
ــا دریافــت پــول، مجــوز می دهــد و ایــن  ــه کاالهــای وارداتــی شــده اســت کــه ب ب
 بداخاقی هــا، صــادرات کاالهــای بــا کیفیــت ایرانــی را بــا مشــکاتی مواجــه کــرده

 است.
چینــی بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد: در مــواردی آجرهــای تــوکار ایرانــی بــه عنــوان 
آجرنمــا در عــراق بــه کار رفــت کــه ایــن موضــوع باعــث شــد آجــر ایرانــی باکیفیــت 

الزم ارائــه نشــود.
ــا  ــت ت ــی اس ــتر سیاس ــران بیش ــفارتخانه های ای ــاختار س ــه س ــان اینک ــا بی وی ب

 اقتصــادی، گفــت: بــه همین دلیل ســفارتخانه ها نتوانســته اند در امر اقتصاد راهگشــا
 باشند.

 کارگاه های مصالح ساختمانی، تعطیل!
ــام  ــان اع ــتان اصفه ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــره خان ــو هیئت مدی عض
 کــرد: حــدود نیمــی  از کارگاه هــای مصالــح ســاختمانی در اســتان تعطیــل هســتند 
و بقیــه بــا ظرفیــت ۱۰ تــا ۴۰ درصــد کار می کننــد؛ می تــوان گفــت واحدهایــی کــه 

بــا ظرفیــت کامــل در حــال کارنــد، انگشــت شــمارند.
انبوه ســازان در ســایر اســتان ها  بــرای  اینکــه ســود ســرمایه  بیــان  بــا  وی 
ــتان  ــرمایه از اس ــرار س ــث ف ــوع باع ــن موض ــت: ای ــت، گف ــان اس ــتر از اصفه بیش
ــختگیری ها  ــوص س ــد درخص ــان بای ــران اصفه ــئوالن و مدی ــت و مس ــده اس ش
حــل  را  اســتان  مشــکات  بتــوان  تــا  کننــد  رفــع  را  آن  و   عارضه یابــی 

کرد.
 درد متورم بازار مسکن

ــن موضــوع اشــاره دارد؛  ــه ای ــز ب ــان نی ــر عضــو شــورای اســامی  شــهر اصفه دیگ
ــویقی  ــته تش ــی بس ــای پلکان ــکن تخفیف ه ــازار مس ــورم ب ــرای درد مت ــه ب اگرچ
ساخت وســاز از ســوی شــهرداری می توانــد اثرگــذار باشــد، امــا بــرای درمــان ایــن 

ــاز اســت. ــت نی درد، مســکّنی اساســی از ســوی دول
 وحیــد فوالدگــر بــا اشــاره بــه اینکــه امســال در محتــوای اجرایــی بســته 
ــای  ــت:   تخفیف ه ــت، گف ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــاز تغییرات ــویقی ساخت وس تش
ســازندگان  بــرای  را  خوبــی  شــرایط  می توانــد  تشــویقی  بســته  پلکانــی 
اســتقبال  آن  از  نیــز  بــزرگ  امیدواریــم ســرمایه گذاران  البتــه   فراهــم کنــد؛ 

کنند.
 نیاز به ساخت مسکن در اصفهان

 از ســوی دیگــر رئیــس اتحادیــه ســازندگان مســکن اصفهــان رکــود بــازار مســکن 
ــی  ــا موضوعات ــت: این ه ــد اس ــد و معتق ــام نمی دان ــام و فرج ــا برج ــط ب را مرتب
سیاســی اســت؛ بــا ایــن وجــود در شــرایط رکــود کنونــی، فضــا بــرای خریــد مســکن 

فراهــم اســت.

بــه گفتــه فــرج هللا نصیــری افــزود: وضعیــت مســکن در کشــور پایــدار نیســت؛ امــا 
اکنــون فضــای مناســبی بــرای خریــد فراهــم شــده اســت.

 وی یکــی از بزرگ تریــن دالیــل رکــود بــازار مســکن را ســودهای بانکــی عنــوان کــرد 
ــاد باشــد، ســرمایه گذاری در بخــش  ــی کــه ســودهای بانکــی زی ــا زمان و گفــت: ت
ــتری  ــره بیش ــود به ــپرده های خ ــود س ــراد از س ــود و اف ــد ب ــر خواه ــکن کمت مس

می گیرنــد.
 بعضی خانه های ساخته شده کیفیت ندارند

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نیــاز بــه ســاخت مســکن در کشــور و اصفهــان زیــاد اســت 
افــزود: خانه هــای ساخته شــده در بعضــی مناطــق از جملــه مســکن مهــر شــرایط 
ــان  ــاز در اصفه ــرای ساخت وس ــا ب ــوز ج ــن هن ــد؛ بنابرای ــبی ندارن ــت مناس و کیفی

وجــود دارد.
ــی  ــود کنون ــان در فضــای رک ــه ســازندگان مســکن اصفه ــه رئیــس اتحادی ــه گفت ب
ــازان  ــت و انبوه س ــر اس ــازنده آن بیمارت ــار و س ــاختمان بیم ــکن، س ــش مس بخ
نیــز در شــرایط خوبــی بــه ســر نمی برنــد؛ چــرا کــه واحدهــای ساخته شــده 
 آن هــا بــه فــروش نرفتــه اســت؛ از ســوی دیگــر محــال اســت قیمت هــا کاهــش 

یابد.
 باالتر از خبر...

ــا توجــه  بــا همــه توصیــف و تعبیرهــا کــه از بی ســامانی بــازار مســکن می شــود، ب
بــه نظــر تحلیلگــران ایــن حــوزه پیش بینــی می شــود امســال نیــاز انباشــته ای در 
ــخ  ــته پاس ــال های گذش ــاز در س ــن نی ــه ای ــرا ک ــود؛ چ ــاد ش ــکن ایج ــش مس بخ

داده نشــده اســت.
ــر شــدن قیمــت  ــی جامعــه در انتظــار ارزان ت ــوز وضعیــت روان ــی کــه هن   از آنجای
ــر  ــد، مگ ــد نمی کنن ــردم خری ــی اســت، م ــن شــرایط باق ــا ای مســکن اســت  و ت
ــوان نتیجــه  ــس می ت ــت انفجــار برســد، پ ــه حال ــاز مســکن ب ــه نی ــه ای ک ــه گون ب
گرفــت پــس از برجــام اتفــاق خاصــی رخ نــداده و بیشــتر برنامه هــا جنبــه 
ــر اقتصــاد کشــور و به خصــوص  ــی ب ــر آنچنان ــه تاثی ــه منجــر ب سیاســی داشــته ک

ــازار مســکن نشــده اســت. ب


