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 رونق اقتصاد فرهنگ
 تضمین کننده رعایت پیوست فرهنگی

پیوســت  شــد،  اشــاره  قبلــی  مطلــب  در  کــه  همان طــور 
و  خــودی  فرهنــگ  رعایــت  و  مالحظــه  یعنــی  فرهنگــی 
ــا  عناصــر آن در زمــان طراحــی و اجــرای هــر نــوع فعالیــت ی

برنامــه ای.
ــا حتــی  کــه هــر نــوع فعالیــت و برنامــه ی الزم بــه ذکــر اســت 
پروژه هــای عمرانــی و صنعتــی بــه طــور ذاتــی مالحظــات 
کــه منشــأ و ریشــه آن، منابــع  فرهنگــی را بــا خــود دارنــد 

اســت. برون فرهنگــی  و  درون فرهنگــی  گــون  گونا
فرهنــگ  در  ریشــه  یادشــده  مالحظــات  کــه  صورتــی  در 
خــودی داشــته باشــند، نه تنهــا چالشــی را در پــی ندارنــد 
بلکــه بــدون شــک موثــر بــوده و به پیشــبرد برنامــه، فعالیت 
کمــک می کننــد و پیامدهــای بســیار  یــا پروژه هــای یادشــده 

ســازنده ای را بــرای جامعــه رقــم می زننــد...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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یک بام و دو هوا در ورزش اصفهان

سکوت و بی تفاوتی تا کی؟
صفحه 9
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ا�ن

در صفحه سیاست )2( بخوانید اخبار روز

اصفهان ، مقصد جدید »پست مند« 
معاون وزیر ارتباطات از توسعه خدمات پستی مبتنی بر موبایل در اصفهان خبر داد:

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از وقوع 
35 نوع حادثه طبیعی در کشور خبر داد

ایراِن پرحادثه
صفحه 5

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

 دموکرات ارشد کنگره آمریکا از احتمال 
کناره گیری ترامپ پیش از استیضاح وی خبر داد 

| خداحافظی »پسر تنبل«   
صفحه 2

کرد:   رئیس جمهور عنوان 

| مبارزه با بی ثباتی و تروریسم 
مسئولیت مشترک جهانی   

صفحه 2

کارت  ح   | جزئیات طر
کاالی ایرانی   صفحه 3 خرید 

کارت هوشمند  | 1.5 میلیون 
ملی در اصفهان صادر شد   

صفحه 4

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
   دکتر علی رشیدپور

 رئیس حوزه هنری 
کرد: ح  استان اصفهان مطر

| بازگشایی دفتر تئاتر 
بچه های مسجد در اصفهان

صفحه 4

 در نشست رئیس پژوهشکده رویان 
ح شد: با خبرنگاران مطر

| از پروژه بی نظیر شبیه سازی 
تا تحقیقات ناباروری 

الینده های زیست محیطی   تأثیر آ
در ایجاد نازایی   صفحه 6

 رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 
کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان 

سالمت، امنیت و احترام حجاج 
از شروط اصلی ایران

مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس  والیتی،  کبر  علی ا
تشخیص مصلحت نظام، در حاشیه دیدار با جوناس برینگ 

لیسبرگ، معاون وزیر امور خارجه دانمارک...

در صفحه )12( بخوانید

وجود ۳ میلیون زن 
سرپرست خانوار 

در کشور
صفحه 11



کوتاه اخبار 
سردار جزایری: 

 به تخلفات در خلیج فارس 
پاسخ می دهیم 

ارشــد  ســخنگوی  جزایــری،  مســعود  ســید  ســردار 
نیروهــای مســلح، در حاشــیه مراســم ســی امین ســالگرد 
شــهادت عبــاس بابایــی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
ــا در  ــار م ــارس گفــت: رفت ــج ف ــکا در خلی رفتارهــای آمری
خلیــج فــارس، یــک رفتــار کامــا حرفــه ای و در چارچــوب 

ــت. ــی اس ــرارت بین الملل مق
ــن  ــی اســت چنانچــه در چارچــوب قوانی ــزود: بدیه وی اف
ــه در  ــران ک ــامی ای ــوری اس ــن جمه ــی و قوانی بین الملل
ــه اعــام  ــور مســالمت آمیز نفتکش هــا در منطق ــه عب زمین
ــه آن  ــام ب ــدگان اس ــرد، رزمن ــورت گی ــی ص ــده، خاف ش

ــد داد. ــخ خواهن پاس
ســخنگوی ارشــد نیروهــای مســلح ادامــه داد: آنچــه 
یــک  بیشــتر  می زننــد،  دامــن  آن  بــه  آمریکایی هــا 
مســئله تبلیغاتــی و پروپاگانــدای رســانه ای بــود و در وقــت 

ــنیم ــم. تس ــب کردی ــا آن را تکذی ــودش م خ

 دموکرات ارشد کنگره آمریکا از احتمال 
کناره گیری ترامپ قبل از استیضاح 

خبر داد  
خداحافظی »پسر تنبل« 

ــا تشــدید فشــارها بــر تیــم »دونالــد ترامــپ«  همزمــان ب
ارتباط هــای  بــا  رابطــه  در  آمریــکا،  رئیس جمهــور 
احتمالــی آن هــا بــا روســیه،  »جکــی اســپیر«، دموکــرات 
ــکا و عضــو کمیتــه منتخــب اطاعاتــی  ارشــد کنگــره آمری
مجلــس نماینــدگان، گفــت کــه احتمــاال ترامــپ پیــش از 
ــمتش  ــد، از س ــتیضاح او کن ــه اس ــدام ب ــره اق ــه کنگ اینک
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــپیر ب ــرد. اس ــد ک ــری خواه کناره گی
تــاش ترامــپ بــرای معــذور داشــتن اعضــای خانــواده اش 
و از طرفــی اقــدام او در اخــراج کســی کــه بــرای رســیدگی 
بــه موضــوع دخالــت روســیه در انتخابــات ریاســت 
ــد  ــکا منصــوب شــده اســت، می توان ــوری 2016 آمری جمه
منجــر بــه رای گیــری دربــاره اســتیضاح ترامــپ در کنگــره 
شــود،  گفــت: مــن همیشــه فکــر کــرده ام کــه او )ترامــپ( 
ــل  ــت( را تکمی ــل )ریاس ــد دوره کام ــت نمی توان ــچ وق هی
کنــد و بیشــتر متقاعــد شــده ام کــه او پیــش از اینکــه هــر 
گونــه اســتیضاحی اتفــاق بیفتــد، کناره گیــری خواهــد 

ــرد. روزنامــه ایندیپندنــت ک

از سوی شورای امنیت تصویب شد:
تحریم های جدید علیه کره شمالی 

ــای  ــود تحریم ه ــت خ ــن نشس ــت در آخری ــورای امنی ش
جدیــد علیــه کــره شــمالی را بــه بهانــه آزمایش هــای 

ــاند.  ــب رس ــه تصوی ــور، ب ــن کش ــر ای ــکی اخی موش
ــل طــرح تحریمــی  ــت ســازمان مل اعضــای شــورای امنی
ــه  ــکا ارائ ــه از ســوی آمری ــره شــمالی را ک ــه ک ــد علی جدی

ــد. ــب کردن ــود، تصوی شــده ب
بــر ایــن اســاس قطعنامــه جدیــد شــورای امنیــت 
تحریم هــای پیشــین ســازمان علیــه کــره شــمالی را 
ــن  ــه ای ــی ب ــارهای بین الملل ــر فش ــیده و ب ــدت بخش ش

می افزایــد. کشــور 
تحریم هــای جدیــد شــورای امنیــت شــامل صــادرات زغال 
ــی  ــوالد، ســرب و غذاهــای دریای ســنگ، ســنگ آهــن، ف
می شــود کــه از جملــه منابــع اصلــی درآمــد پیونــگ یانــگ 

در بخــش صــادرات بــه شــمار مــی رود.

 واکنش کره  شمالی 
به تحریم های جدید:

  آمریکا را با دریای آتش 
هدف قرار می دهیم 

رســانه رســمی کــره  شــمالی کــه وابســته بــه دولــت ایــن 
ــم  ــرح تحری ــب ط ــه تصوی ــش ب ــت، در واکن ــور اس کش
ارائه شــده توســط ایــاالت متحــده آمریــکا در شــورای 
ــا  ــن تحریم ه ــه ای ــرد ک ــام ک ــل اع ــازمان مل ــت س امنی
ــی از  ــا دریای ــکا را ب ــه خــاک آمری ــد شــد ک ــث خواه باع

ــم.  ــرار دهی ــدف ق ــش ه آت
ــت کــره  ــه دول  »رودونــگ ســینمون« روزنامــه وابســته ب
ــا  ــت: »تحریم ه ــود نوش ــرمقاله خ ــروز  در س ــمالی دی  ش
یــا اقدامــی اتمــی از ســوی واشــینگتن علیــه پیونگ یانــگ، 
دریــای آتشــی علیــه آمریــکا بــه پــا خواهــد کــرد کــه همــه 

ــرد.« ــن کشــور را فرامی گی خــاک ای
ــا  ــد ب ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــته ش روز گذش
اتفــاق آرا پیش نویــس قطعنامــه تحریم هــای جدیــد 
ــارد  ــک میلی ــم ی ــث تحری ــه باع ــمالی را ک ــره  ش ــه ک علی
ــب            ــود، تصوی ــور می ش ــن کش ــادرات ای ــزان ص دالر از می

ــاپ ــرد. یونه ک

سرمقاله »رای الیوم«:
 تبدیل یمن به گورستان 

نیروهای سودانی 
نوشــت:  خــود  ســرمقاله  در  الیــوم«  »رای  روزنامــه 
ــه  ــتر ب ــان بیش ــزام نظامی ــا اع ــودان ب ــور س رئیس جمه
جنــگ یمــن، نه تنهــا جیــب خالــی خــود را از پــول 
عربســتان پــر نمی کنــد، بلکــه تابوت هــای بیشــتری 
تحویــل خواهــد گرفــت. دولــت ســودان دســت بــه خطری 
ــه باتــاق  زده کــه عواقبــش ناپیداســت و نیروهایــش را ب
جنگــی گســیل می کنــد کــه از همیــن حــاال بازنــده اســت؛ 
ــده  ــاوزان خوان ــتان متج ــه گورس ــوری ک ــم در کش آن ه

فــارس می شــود. 

واشنگتن پست:  
عربستان باید اقدامات وحشیانه را 

کنار بگذارد 
اشــاره  بــا  در ســرمقاله ای  آمریکایــی  روزنامــه  یــک 
بــه رفتارهــای خشــونت آمیز خانــدان آل ســعود علیــه 
بایــد  عربســتان  نوشــت کــه  ایــن کشــور  شــیعیان 
ــذارد.   ــار بگ ــر را کن ــوق بش ــد حق ــیانه ض ــات وحش اقدام
ــم  ــاع وخی ــه اوض ــاره ب ــا اش ــپس ب ــت س واشنگتن پس
حقــوق بشــر در عربســتان نوشــت: جدیدتریــن نشــانه از 
ــعودی  ــرد س ــت 14 م ــی، سرنوش ــوع عقب ماندگ ــن ن ای
اســت کــه همگــی از شــیعیان عربســتان بــوده و بــه دلیــل 
اعتــراض بــه خانــدان آل ســعود، بــا حکــم اعــدام روبــه رو 

ک هســتند. تابنــا

سرمقاله
رونق اقتصاد فرهنگ، تضمین کننده 

رعایت پیوست فرهنگی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دکتر علی رشیدپور

ــودی  ــگ غیرخ ــه در فرهن ــه ریش ــی ک در صورت
ــود دارد:  ــت وج ــند، دو حال ــته باش داش

در صــورت خنثــی بــودن یــا ناســازگاری انــدک 
بــا عناصــر فرهنــگ خــودی ممکــن اســت 
چالــش جــدی بــه وجــود نیاورنــد؛ امــا در 
صــورت ناســازگاری یــا تضــاد بــا فرهنــگ 
خــودی ویرانگــر و مخــرب خواهنــد بــود و 
بلکــه  نمی کننــد،  ایجــاد  را  منافعــی  نه تنهــا 
ــی  ــد و حت ــدر می دهن ــرمایه ها را ه ــع و س مناب
در کل نظــام اجتماعــی هــم اختــال ایجــاد 

. می کننــد
لــذا دوبــاره تاکیــد می شــود کــه مهم تریــن 
ــظ،  ــه حف ــک ب ــی، کم ــت فرهنگ ــدف پیوس ه
ارتقــا و رونــق فرهنــگ خــودی همــراه بــا کســب 
موفقیــت در عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی و 
... اســت؛ بــه نحــوی کــه کشــور پله هــای ترقــی 

ــد. را محکــم و اســتوار طــی کن
ــی از  ــه یک ــت ک ــن اس ــی از ای ــی ها حاک بررس
ــتیابی  ــرای دس ــد ب ــای  کارآم ــن ابزاره مؤثرتری
ــا  ــی و شــاید ت ــوق در دوران کنون ــداف ف ــه اه ب
ــگ  ــاد فرهن ــزار اقتص ــیار دور، اب ــای بس آینده ه
ــاد  ــک اقتص ــگ، ی ــاد فرهن ــرا اقتص ــت؛ زی اس
ــه  ــد و عرض ــه تولی ــادرت ب ــه مب ــت ک درون زاس
ــه و  ــه خمیرمای ــد ک ــی می کن ــا و خدمات کااله
بــه نوعــی بــذر اولیــه و زمیــن کشــت و پــرورش 
آن هــا از جنــس و ســنخ فرهنــگ خودی اســت؛ 
و خدمــات،  ایــن کاالهــا  بنابرایــن مصــرف 
ــم  ــت و ه ــازگار اس ــه س ــه جامع ــا ذائق ــم ب ه
ــی آورد.  ــم م ــوام و دوام آن را فراه ــات ق موجب
لــذا در صــورت تحقــق ایــن امــر نگرانــی و 
ــت  ــت پیوس ــوص رعای ــادی درخص ــه زی دغدغ
ــدارد؛  ــود ن ــابه وج ــای مش ــی و مقوله ه فرهنگ
ــق نیافتــن و شــکوفایی آن،  امــا در صــورت رون
جامعــه بــه ناچــار بــه مصــرف کاالهــا و خدمــات 
فرهنگــی وارداتــی روی مــی آورد کــه نه تنهــا 
کمکــی بــه مــوارد فــوق نمی کنــد، بلکــه در 
ــدی  ــیب های ج ــا و آس ــوارد چالش ه ــب م اغل
ــا  ــد؛ چنانچــه حضــرت موالن ــم ایجــاد می کن ه

می فرماینــد:
از مکافات عمل غافل مشو             

گندم از گندم بروید جو ز جو
ــود دارد  ــور وج ــه در کش ــی ک ــن معضل در ضم
ــل  ــم، توس ــه آن پرداخته ای ــم ب ــیار ه ــه بس ک
ــم،  ــه بخشــنامه و آیین نامه هــای بســیار حجی ب
شــکیل و مملــو از الفــاظ و عبــارات بســیار 
ثقیــل و قابــل تعبیــر و تفســیر، امــا ناشــدنی و 
رؤیایــی اســت کــه گریبــان بســیاری از طرح هــا 
ــه و پیوســت فرهنگــی هــم  ــا را گرفت و برنامه ه
از آن هــا بی نصیــب نمانــده اســت کــه عمــا مهــر 
خاتمــه ای بــر اجرایــی شــدن آن اســت؛ لــذا اگر 
ــی شــدن آن  ــرای اجرای ــزم جــدی ب قصــد و ع
داریــم، بایــد بــه فکــر بهره گیــری از روش هــای 
دیگــر باشــیم. بــه نظــر می رســد پرداختــن 
ــذار  ــه تاثیرگ ــن زمین ــگ در ای ــه اقتصــاد فرهن ب

باشــد.
ــد  ــر می توان ــق زی ــه دو طری ــگ ب اقتصــاد فرهن

بــه ایــن مقولــه کمــک کنــد:
- از طریــق ماهیــت کاالهــا و خدمــات فرهنگی؛ 
ــته  ــکوفایی داش ــگ ش ــاد فرهن ــه اقتص چنانچ
باشــیم، بــا تولیــد و عرضــه دقیــق کاالهــا 
و  نیازهــا  بــا  مطابــق  فرهنگــی  خدمــات  و 
ــه و در  ــای جامع ــی اعض ــته های فرهنگ خواس
ــاد پیوســت  ــت ابع ــت مصــرف آن هــا، رعای نهای
فرهنگــی به ویــژه ُبعــد فرهنگــی )حــوزه هویــت 
ایرانی اســامی، تربیــت دینــی، عــرق ملــی 
ــر  ــن ام ــه ای ــود و چنانچ ــه می ش و ...( نهادین
محقــق نشــود، بــدون شــک دیگــران بــه نیازهــا 
پاســخ  یادشــده  فرهنگــی  خواســته های  و 
ــا و  ــا مصــرف کااله ــه ب ــا اعضــای جامع داده ی
ــا  ــاء آن ه ــه ارض ــران ب ــی دیگ ــات فرهنگ خدم
ــز  ــر صــورت چالش برانگی ــه در ه ــد ک می پردازن

ــود. ــد ب خواه
و خدمــات  کاالهــا  از  اســتفاده  از طریــق   -
فرهنگــی بــه عنــوان ابــزار؛ در ایــن شــیوه 
تولیــد و عرضــه کاالهــا و خدمــات فرهنگــی بــه 
منظــور ارضــاء نیازهــا و خواســته های فرهنگــی 
ــه  ــه ب ــود؛ بلک ــام نمی ش ــه انج ــای جامع اعض
ــاع  ــب و اقن ــرای ترغی ــر ب ــزاری موث ــوان اب عن
ــت  ــت پیوس ــه و رعای ــاره ماحظ ــان درب مخاطب
می گیرنــد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  فرهنگــی 
در ایــن خصــوص انــواع کاالهــا و خدمــات 
فرهنگــی )اعــم از رســانه ها، بــازی و ســرگرمی، 
فعالیت هــای ورزشــی، فعالیت هــای ســایبری، 
 )... و  مذهبــی  و  هنــری  فعالیت هــای 
ــت  ــگ رعای ــردن فرهن ــه ک ــه نهادین ــد ب می توانن
پیوســت فرهنگــی در هــر چهــار  ُبعــد فرهنگــی، 
ــد. سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی کمــک کنن
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ــره  ــاه در کنگ ــوم تیرم ــران س ــم ای ــرح تحری ط
ــق و  ــا 41۹ رأی مواف ــد و ب ــی ش ــکا بررس آمری

ــید.  ــب رس ــه تصوی ــف ب ــا 3 رأی مخال تنه
ــا  ــکا ب روز پنجشــنبه نیــز مجلــس ســنای آمری
۹۸ رأی موافــق و 2 رأی مخالــف بــه ایــن طــرح 
رأی مثبــت داد و اکنــون بــرای تبدیــل ایــن 
ــه امضــای  ــاز ب ــون الزم االجــرا، نی ــه قان طــرح ب

ــد ترامــپ اســت. دونال
اقدامــات  اخیــر،  هفته  هــای  و  روزهــا  در 
ــدی  ــه ح ــکا ب ــی آمری ــد برجام ــه و ض خصمان
افزایــش یافتــه کــه در محافــل سیاســی و 
ــرح  ــام مط ــض برج ــث نق ــا بح ــانه ای باره رس

. د می  شــو
در ابتــدای امــر دســت  اندرکاران داخلــی برجــام 
صرفــا از مخــدوش شــدن روح برجــام بــه 
واســطه اقدامــات خصمانــه آمریــکا ســخن 
می  گفتنــد؛ امــا شــدت و حــدت ایــن اقدامــات 

ــه  ــز ب ــا نی ــه آن ه ــه حــدی افزایــش یافــت ک ب
نقــض متــن یــا نــص یــا جســم برجــام اذعــان 

ــد.  کردن
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع حجت االســام 
 احمــد ســالک کاشــانی، نماینــده مــردم اصفهان 
ــا  ــو ب ــامی، در گفت وگ ــورای اس ــس ش در مجل
کیمیــای وطــن اظهــار کــرد: آمریــکا می خواهــد 
ــه  ــتیم و هم ــا هس ــان م ــدای جه ــد کدخ بگوی
نوکــر و مــزدور مــا هســتند و هــر چــه مــا 
ــد  ــا بای ــد؛ ام ــل کنن ــد عم ــا بای ــم، ملت ه گفتی
ــدری  ــه دوره قل ــرد ک ــت ک ــا ثاب ــه آمریکایی ه ب
گذشــته اســت کــه شــما تصمیــم بگیریــد همــه 

ــد. ــود کنی ــزش را ناب چی
 آمریکا با این تحریم ها راه به جایی 

نخواهد برد
ــران،  ــور ای ــه کش ــم س ــه تحری ــاره ب ــا اش وی ب
روســیه و کــره شــمالی در ایــن طــرح تحریمــی 
افــزود: موشــک کُره ای هــا آزمایــش شــده و 30 
هــزار کیلومتــر بــرد دارد و پایگاه هــای آمریــکا در 

تیــررس ایــن موشک هاســت و آمریــکا بــا ایــن 
تحریم هــا راه بــه جایــی نخواهــد بــرد.

ــن  ــر ای ــه داد: اگ ــس ادام ــده مجل ــن نماین ای
ــاره کشــورهای دیگــر هــم ادامــه  تحریم هــا درب
ــه طــور طبیعــی وحــدت کشــورها  ــد، ب ــدا کن پی
را  قــدرت جهانــی  یــک  و  شــکل می گیــرد 

ــد داد. ــکیل خواه تش
 تهیه طرحی ضد آمریکایی در مجلس

حجت االســام ســالک بــا بیــان اینکــه مجلــس 
شــورای اســامی هــم قــرار اســت طرحــی 
ــس  ــی مجل ــن علن ــی را در صح ــد آمریکای ض
ــه  ــام ب ــض برج ــا و نق ــن تحریم ه ــر ای در براب
ــن کار و در  ــس از ای ــت: پ ــب درآورد، گف تصوی
ادامــه، هیئــت ناظــر بــر برجــام بایــد بــا ســرعت 
ــی  ــام را عمل ــض برج ــا نق ــورد ب ــوع برخ موض

ــد. کن
ــد و تســامح  ــده و وعی ــا وع ــرد: ب ــه ک وی اضاف
و تســاهل نمی تــوان نقــض برجــام را حــل 
کــرد. ایــن طبیعــی اســت وقتــی دشــمن یــک 
صابــت و قدرتــی را از جمهــوری اســامی ببینــد، 
ــن موضــوع  ــون ای ــد و تاکن عقب نشــینی می کن
امیدواریــم  رو  ایــن  از  اســت؛  ثابــت شــده 
ــاره نقــض  ــل درب ــاره عمــل متقاب مســئوالن درب
برجــام کــه وعــده می دهنــد، محکــم بایســتند.

ــورای  ــس ش ــی مجل ــیون فرهنگ ــو کمیس عض
ــه  ــن طــرح ک ــات ای ــح جزئی اســامی در توضی
قــرار اســت بــه تصویــب مجلــس برســد، گفــت: 
جمهــوری اســامی در مواجهــه بــا ایــن موضــوع 
ــد از آن هــا اســتفاده  ــی دارد کــه می توان ابزارهای

کنــد.
ــوان  ــه عن ــرد: ب ــان ک حجت االســام ســالک اذع
ــه  ــق 32 نقط ــوری اســامی از طری ــال جمه مث
را  آمریــکا  پایگاه هــای  خــود،  موشــک زن 

ایــن  تیــررس موشــک های خــود دارد و  در 
نکتــه مهمــی اســت کــه اگــر حرکتــی کننــد، در 

ــتند. ــران هس ــررس ای تی
 ایستادگی در برابر ظالم

وی در ادامــه صحبت هــای خــود ایســتادگی 
ــر ظالــم را یــک اصــل در نظــام مقــدس  در براب
ــر  ــد ب ــا تاکی ــت و ب ــامی دانس ــوری اس جمه
اینکــه مــا خــود را ملــزم بــه رعایــت آیــات قــرآن 
ــوره  ــه 120 س ــاس آی ــر اس ــت: ب ــم، گف می دانی
ــره  ــود مذاک ــاری نمی ش ــود و نص ــا یه ــره ب بق
کــرد و ایــن یــک اصــل سیاســی و عامــل 

ــت. ــلمانان اس ــرای مس ــت ب موفقی

ــه  ــس اضاف ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
کــرد: این هــا بــه هیــچ وجهــی بــه دیــن و 
آییــن مــا راضــی نمی شــوند؛ مگــر اینکــه دیــن 

ــرود. ــن ب ــا از بی ــن م و آیی
طبیعــی  داد:  ادامــه  ســالک  حجت االســام 
ــه  ــکا ک ــل آمری ــختی مث ــمن سرس ــت دش اس
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ســیلی 
ــورده  ــام)ره( خ ــرت ام ــت و حض ــختی از مل س
اســت، بــه ایــن ســادگی  از ایــن شکســت 

ــا تمــام تــاش  ــر نخواهــد داشــت و ب دســت ب
در جهــت ضربــه زدن بــه نظــام اســامی تــاش 

می کنــد.
 آقای ظریف گفت خطوط قرمز اعمال 

نشده است
ایــن نماینــده مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
انقــاب  معظــم  رهبــر  مذاکــرات،  دربــاره 
ــه  ــد کــه بایــد ب خطــوط قرمــزی را معیــن کردن
ــس  ــفانه پ ــی متاس ــد؛ ول ــل می ش ــا عم آن ه
از مذاکــرات آقــای ظریــف اعــام کــرد کــه 
ــس  ــم؛ پ ــال کنی ــا را اعم ــتیم این ه ــا نتوانس م
معلــوم می شــود کــه امتیازاتــی بــه طــرف 

مقابــل داده شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر نقــض صریــح برجــام گفــت: 
ــت  ــه حرک ــت ک ــح اس ــی واض ــرایط کنون در ش
تحریمــی آمریــکا علیــه جمهــوری اســامی 

ــام. ــائل برج ــض مس ــی نق ــران یعن ای
 ما از ابتدا به آمریکا بدبین بودیم

وقتــی  کــرد:  ابــراز  ســالک  حجت االســام 
ــا را  ــکا تحریم ه ــنای آمری ــکا و س ــره آمری کنگ
در ســطح جهــان اعــام می کننــد بــه دنبــال آن 
ــرد  ــد ک ــی خواهن ــم اجرای ــا را ه ــن تحریم ه ای
ــوان  ــه ت ــی علی ــئله مهم ــوع مس ــن موض و ای
موشــکی ماســت و  دخالــت در بنیــه دفاعــی و 

ــد داشــت. ــز خواه ــا نی ــی م نظام
ــح  ــس تصری ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
ــم  ــن بودی ــکا بدبی ــه آمری ــدا ب ــا از ابت ــرد: م  ک
و او را دروغگــو، جنایتــکار، ظالــم و ســتمگر 
ــد  ــن بای ــتیم؛ بنابرای ــان می دانس ــطح جه در س
ــتاد  ــع ایس ــم و قاط ــوی، محک ــل او ق در مقاب
ــتادگی و  ــن راه، ایس ــا در ای ــت م ــز موفقی و رم
ــر معظــم انقــاب               ــروی از فرمایش هــای رهب پی

ــت. اس

ادامه از صفحه اول

ــوری  ــت: جمه ــی گف ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش دبی
ــه  اســامی ایــران در کنــار ســوریه ایســتاده اســت و ب
ــن  ــان یافت ــا پای ــود ت ــتیبانی های خ ــا و پش حمایت ه

ــد.  ــه می ده ــور ادام ــن کش ــی در ای ــران امنیت بح
ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــر ش ــمخانی، دبی ــی ش عل
دیــروز یکشــنبه 15 مردادمــاه در دیــدار بــا »عمــاد 
خمیــس«، نخســت وزیر ســوریه کــه در تهــران بــه 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــرد: جمه ــار ک ــرد، اظه ــر می ب س
ــا و  ــه حمایت ه ــت و ب ــتاده اس ــوریه ایس ــار س در کن
پشــتیبانی های خــود تــا پایــان یافتــن بحــران امنیتــی 

ــد. ــه می ده ــور ادام ــن کش در ای
شــمخانی، دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی، تصریــح 
ــارزه  ــای مب ــه ج ــکا ب ــی و آمری ــورهای غرب ــرد: کش ک

در  را  اقدامــات مشــکوکی  تروریســتی  عناصــر  بــا 
ــه انجــام  ــی در منطق ــت تروریســم و ناامن مســیر تثبی
آثــار زیانبــار آن موجــب گســترش  می دهنــد کــه 

تروریســم در جهــان می شــود.
ــرد:  ــی خاطرنشــان ک ــت مل ــی امنی ــر شــورای عال دبی
اگــر طرف هــای مقابــل بــه پشــتیبانی های مالــی، 
از عناصــر تروریســتی خاتمــه  فنــی و تســلیحاتی 
 دهنــد در مدت زمــان کوتاهــی آرامــش بــه منطقــه 
 و بــه تبــع آن کشــورهای اروپایــی نیــز بازخواهــد گشــت 
و بــه جــای ســیل آوارگان، خشــونت و تخریــب میــراث 
جهانــی، شــاهد اســتقرار امنیــت و دســتیابی بــه 
ــود. پایــگاه  ــم ب ــم خواهی ــل تروریس ــو کام ــان مح آرم

دولــت اطالع رســانی 

حجت االســام حســن روحانــی در دیــدار بــا نخســت وزیر 
ســوازیلند بــا اشــاره بــه اینکــه ایران و بیشــتر کشــورهای 
ــای  ــابهی در قرن ه ــای مش ــوال تجربه ه ــی معم آفریقای
ــترکی  ــداف مش ــم از اه ــروز ه ــتند و ام ــته داش گذش
دربــاره مســائل منطقــه ای و جهانــی برخوردارنــد، اظهــار 
داشــت: جمهــوری اســامی ایــران در آغــاز انقــاب 
اســامی بــرای حمایــت از مبــارزات مــردم آفریقــا 
ــاش  ــد ت ــه آپارتای ــی و علی ــای جنوب ــژه در آفریق به وی
زیــادی داشــت و امــروز بســیار خرســندیم کــه در جنــوب 

ــی وجــود دارد. ــل قبول ــات قاب ــت و ثب ــا، امنی آفریق
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دو قــاره آســیا و آفریقــا منافــع 
مشــترک و زیــادی بــرای همکاری هــای نزدیــک دارنــد 
ــا  ــط ب ــعه رواب ــرای توس ــران ب ــامی ای ــوری اس و جمه

ــت،  ــل اس ــادی قائ ــت زی ــی اهمی ــورهای آفریقای کش
ــط  ــطح رواب ــه س ــی دارد ک ــا آمادگ ــران کام ــت: ته  گف
و همکاری هــای خــود را بــا همــه کشــورهای آفریقایــی 

از جملــه ســوازیلند هــر چــه بیشــتر گســترش دهــد.
تروریســم  کــرد  امیــدواری  اظهــار  رئیس جمهــور 
بــه عنــوان یــک بیمــاری خطرنــاک کــه امــروز در 
ــد  ــه وجــود آورده، نتوان بخش هایــی از آفریقــا ناامنــی ب
بــه ســمت ســایر مناطــق آفریقــا، حرکــت کنــد و بــه طور 

ــود. ــه کن ش ــاره ریش ــن ق ــل در ای کام
مســئولیت های  از  یکــی  کــرد:  تصریــح  روحانــی 
ــت  ــات و امنی ــاد ثب ــروز، ایج ــای ام ــا در دنی ــزرگ م ب
ــی و  ــا ناامن ــارزه ب ــان و مب ــف جه ــورهای مختل در کش

خبــر شــهر  اســت.  تروریســم  به ویــژه  بی ثباتــی، 

شمخانی مطرح کرد:

حمایت  ایران از سوریه تا پایان بحران امنیتی 
رئیس جمهور عنوان کرد: 

مبارزه با بی ثباتی و تروریسم، مسئولیت مشترک جهانی  

آزادی شهر السخنه 
 بزرگ ترین پایگاه داعش 

در شرق استان حمص 
ــتان  ــرق اس ــی از ش ــوالت میدان ــن تح  آخری
ــای  ــت نیروه ــی اس ــوریه حاک ــص« س »حم
ارتــش و رزمنــدگان جبهــه مقاومــت پــس 
شــهر  توانســتند  ســنگین  درگیری هــای  از 
»الســخنه« را از اشــغال عناصــر تروریســتی 

داعــش خــارج و آزاد کننــد.
 یــک منبــع میدانی در شــرق اســتان »حمص« 
خبــر آزادســازی شــهر »الســخنه« را تاییــد کــرد 

ــای متحــد وارد  ــت: شــب گذشــته نیروه و گف
ایــن شــهر شــدند و پــس از درگیری هــای 
نفســگیر، صبــح دیــروز توانســتند ایــن شــهر را 

ــد.  ــه کنتــرل خــود درآورن ب
»الســخنه« در شــمال شــرقی شــهر باســتانی 
»تدمــر« و 50 کیلومتــری جبهــه نبــرد بــا 

داعــش در »دیرالــزور« اســت.
ــزور«  ــه«، »دیرال ــتان »الرق ــهر، 3 اس ــن ش ای
ــد  ــل می کن ــر متص ــه یکدیگ ــص« را ب و »حم
و وجــود میادیــن گازی و نفتــی اهمیــت ایــن 

ــر کــرده اســت. ــد براب شــهر را چن
»الســخنه« کلیــد ورودی نیروهــای ســوری 

بــرای پیشــروی بــه ســوی اســتان »دیرالــزور« 
ــازی  ــورت پاک س ــود و در ص ــوب می ش محس
ــص«  ــتان »حم ــرق اس ــه ش ــش ب ــل آرام کام

ــردد. ــال بازمی گ ــس از 5 س پ
 5 از  پــس  مقاومــت  و  ســوری  نیروهــای 
ســاعت درگیــری ســنگین در نهایــت توانســتند 
ــهر  ــی ش ــق غرب ــه وارد مناط ــات اولی در لحظ
»الســخنه« شــوند و بــا کشــته و زخمــی کــردن 
مجتمع هــای  از  تعــدادی  تروریســت،   40

مســکونی را آزاد کننــد.
پــس از ورود نیروهــای متحــد بــه غــرب شــهر 
ضعیف شــده  دفاعــی  خطــوط  »الســخنه«، 

ــه ســرعت شکســته  تروریســت های داعــش ب
شــد و نیروهــا توانســتند از ایــن محــور تــا مرکز 
ــر بیمارســتان  ــد و عــاوه ب شــهر پیشــروی کنن
شــهر، تعــدادی از مجتمع هــای آموزشــی و 

ــد. ــرل خــود درآورن ــه کنت مســکونی را ب
ــل  ــس از متحم عناصــر تروریســتی داعــش پ
شــدن شکســت ســخت در مناطــق غربــی 
شــهر، درصــدد مین گــذاری بخــش شــرقی 
شــهر برآمدنــد؛ امــا پیشــروی و ســرعت عمــل 
نیروهــای ســوری و مقاومــت، آنــان را در ایــن 

ــت. ــاکام گذاش ــم ن ــه ه مرحل
بــا آزادســازی شــهر »الســخنه«، نیروهــای 

ــت  ــه مقاوم ــدگان جبه ــوریه و رزمن ــش س ارت
بــه 104 کیلومتــری شــهر »دیرالــزور« رســیدند. 
ــگاه  ــن پای ــتحکم و آخری ــخنه«، دژ مس »الس
داعــش در شــرق اســتان »حمــص« بــود 
و حــاال کلیــد ورود بــه اســتان »دیرالــزور« 
و  مقاومــت  جبهــه  نیروهــای  دســتان  در 
ــن  ــهر همچنی ــن ش ــت. ای ــوریه اس ــش س ارت
اســتان های »حمــص«، »رقــه« و »دیرالــزور« 
را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد و یــک شــاهراه 
ــه  ارتباطــی محســوب می شــود. »الســخنه« ب
دلیــل دارا بــودن منابــع فــراوان گازی و نفتــی از 
اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. مشــرق نیــوز

بین الملل
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،،
اســت  واضــح  کنونــی  شــرایط  در 
ــه  کــه حرکــت تحریمــی آمریــکا علی
نقــض  ایــران،  اســامی  جمهــوری 
قطعــی برجــام اســت و امیدواریــم 
اقــدام  ایــن  برابــر  در  مســئوالن 
و  بایســتند  محکــم  آمریکایی هــا 

دهنــد نشــان  انقابــی  واکنــش 

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد:

 سالمت، امنیت و احترام حجاج از شروط اصلی ایران 

ــروز  ــامی، دی ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
)یکشــنبه 15 مــرداد( در دیــدار بــا عمــاد خمیــس، نخســت وزیر 
ــه  ــران همیش ــامی ای ــوری اس ــت: جمه ــار داش ــوریه، اظه س
ــم کــه  ــود و امیدواری ــت ســوریه خواهــد ب ــت و دول حامــی مل
مذاکــرات آســتانه بــه نتیجــه مطلوبــی برســد تــا بتوانیم شــاهد 

ــه باشــیم. ــح در منطق ــر چــه ســریع تر صل ــراری ه برق
ــت،  ــوریه و مقاوم ــی س ــای مردم ــش و نیروه ــزود: ارت وی اف
پیروزی هــای بزرگــی بــه دســت آوردنــد و امیدواریــم کــه ایــن 
رونــد ادامــه پیــدا کنــد تــا بــه پیــروزی نهایی برســید.بر اســاس 
ایــن گــزارش در ایــن دیــدار نخســت وزیر ســوریه گفــت: 
برگــزاری انتخابــات دموکراتیــک و مراســم تحلیــف را خدمــت 
شــما و ملــت بــزرگ ایــران تبریــک می گویــم و امیــدوارم کــه 
ــد. ــه موفقیت هــای بزرگــی دســت یاب ــد ب ــد بتوان ــت جدی دول

ــی  ــن قدردان ــوریه بهتری ــر س ــت و رهب ــت: مل ــار داش وی اظه
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــت و دول ــت و مل ــه حکوم ــبت ب را نس
ایــران دارنــد و نســبت بــه ایــن امــر واقــف هســتند کــه بــدون 
پیروزی هــا  ایــن  بــه  نمی توانســتیم  شــما  حمایت هــای 

ــم. دســت یابی
عمــاد خمیــس بــا اشــاره بــه نقــش آمریــکا، اســرائیل و 
عربســتان صعــودی در برهــم زدن آرامــش منطقــه ای، تصریــح 
کــرد: این هــا بــذر تروریســت را کاشــتند و چنیــن بحرانــی را بــه 
ــه  ــی در منطق ــال ایجــاد بی ثبات ــه دنب ــد. این هــا ب وجــود آوردن
بــوده و هســتند؛ امــا مــا نمی گذاریــم کــه آنــان بــه اهدافشــان 

برســند.
وی تاکیــد کــرد: از لحــاظ سیاســی و نظامــی وضــع در ســوریه 
روزبــه روز بهتــر می شــود؛ امــا اکنــون بزرگ تریــن چالــش مــا 
مســائل اقتصــادی اســت کــه بــا همــکاری و همفکری شــما آن 

را هــم پشــت ســر خواهیــم گذاشــت.
نخســت وزیر ســوریه گفــت: همکاری هــای دوجانبــه اقتصــادی 
ــه  ــه در مرحل ــون ک ــود و اکن ــد ب ــر دو کشــور خواه ــع ه ــه نف ب
بازســازی و توســعه اقتصــادی قــرار داریــم، جمهــوری اســامی 
ــن  ــد و ای ــی کن ــیر همراه ــن مس ــا را در ای ــد م ــران می توان ای
می توانــد نقطــه آغــاز دیگــری بــر همکاری هــای میــان دو 

کشــور باشــد. خانــه ملــت

علی اکبــر والیتــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع 
ــاس  ــا جون ــدار ب ــیه دی ــام، در حاش ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــارک، در  ــه دانم ــور خارج ــر ام ــاون وزی ــبرگ، مع ــگ لیس برین
ــز  ــا نی ــود و رابطــه م ــی ب ــدار خوب ــت: دی ــگاران گف ــع خبرن جم
ــی  ــورهای اروپای ــن کش ــت. در بی ــت اس ــی و مثب ــیار قدیم بس
مواضــع دانمــارک نســبتا خــوب اســت و نــگاه آن هــا بــه منطقــه 
غــرب آســیا و شــمال آفریقــا بســیار مایــل بــه تبــادالت اطاعات 
و همــکاری بــا ایــران اســت و در بیشــتر مــوارد اشــتراک دیــدگاه 

داشــته و داریــم.
وی گفــت: طــرف مقابــل هــم بــر حفــظ تمامیــت ارضــی 
کشــورهای منطقــه به ویــژه یمــن، ســوریه و عــراق و همچنیــن 
ــت. ــد داش ــه تاکی ــای منطق ــی بحران ه ــل سیاس ــل و فص ح

والیتــی در ادامــه از ســفر وزیــر خارجــه دانمــارک در نوامبــر آینده 
بــه ایــران خبــر داد و گفــت: ایــن رفت وآمد هــا نشــانه خوبــی از 

توســعه روابــط میان دو کشــور اســت.
تشــخیص  اســتراتژیک مجمــع  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
مصلحــت نظــام در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه اگــر از 

ــورت  ــی ص ــی تخط ــاج ایران ــه حج ــبت ب ــتان نس ــرف عربس ط
ــیار  ــا بس ــت: م ــود، گف ــد ب ــه خواه ــران چ ــش ای ــرد، واکن گی
امیدواریــم و از ایــن موضــوع قویــا دفــاع می کنیــم کــه حجــاج 
مــا در امنیــت کامــل بــوده و احتــرام آن هــا محفــوظ باشــد تــا 
ــه و بــدون هــر گونــه فشــاری  بتواننــد اعمــال خــود را محترمان

ــد. ــام دهن انج
وی ادامــه داد: بــدون تردیــد در توافــق صورت گرفتــه بیــن 
ایــران و عربســتان ســامت، امنیــت و احتــرام حجــاج مــا جــزو 
شــروط اصلــی مــا بــوده اســت. ایــن وظیفــه ســنگین اســامی 
حکومتــی اســت کــه تولیــت حرمیــن شــریفین را بــر عهــده دارد.
ــر اینکــه حفــظ امنیــت حرمیــن شــریفین  ــا تاکیــد ب والیتــی ب
و حجــاج جــزو وظایــف اصلــی عربســتان اســت، خاطرنشــان 
ــکلی  ــال مش ــه ح ــا ب ــاع دارم ت ــن اط ــه م ــی ک ــا جای ــرد: ت ک

پیــش نیامــده اســت. 
تشــخیص  اســتراتژیک مجمــع  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
ــئله  ــه مس ــه ب ــان داده ک ــران نش ــزود: ای ــام اف ــت نظ مصلح

امنیــت حجــاج خــود بســیار حســاس اســت. مهــر

نماینده اصفهان در مجلس تاکید کرد:

نقض قطعی برجام با تحریم های جدید آمریکا 
طرحی ضد آمریکایی در صحن علنی مجلس

رئیس مجلس شورای اسالمی:

ایران همواره از سوریه حمایت می کند
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ــت در  ــد دول ــر راه و شهرســازی از اقدامــات جدی وزی
حــوزه تســهیالت مســکن خبــر داد و گفــت: اقســاط 

ــد.  ــش می یاب ــکن کاه وام مس
عبــاس آخونــدی بــا یــادآوری افزایــش ســقف 
ــه  ــان ب ــون توم ــد مســکن از 20 میلی تســهیالت خری
160 میلیــون تومــان )بــرای زوج هــای جــوان( اظهــار 
کــرد: بخــش اصلــی مســکن کشــور مربــوط بــه 
قــدرت خریــد اســت؛ هرچــه میــزان قــدرت خریــدار 
ــر  ــق نزدیک ت ــه رون ــکن ب ــازار مس ــد، ب ــتر باش بیش

می شــود. 
وی بــا اشــاره بــه برنامــه دولــت بــرای بخــش 
ــی در  ــات اصل ــی از اقدام ــرد: یک ــح ک مســکن تصری
بازپرداخــت  ایــن بخــش طوالنی تــر شــدن دوره 
تســهیالت اســت کــه بــا ایــن اقــدام میــزان اقســاط 

می یابــد.  کاهــش 
ــزی  ــک مرک ــت بان ــورت موافق ــه داد: در ص وی ادام
ــز  ــر شــدن دوره هــای اقســاط و نی ــق طوالنی ت از طری
ــزان دسترســی  ــدت ســپرده گذاری می ــم شــدن م ک
خانوارهــا بــه پرداخــت تســهیالت بلندمــدت افزایــش 

می یابــد. 
اینکــه بیشــتر  بیــان  بــا  وزیــر راه و شهرســازی 
ــت  ــدل در جه ــن م ــا همی کشــورهای توســعه یافته ب
تعهــد قــدرت خریــد مســکن اقــدام می کننــد، اظهــار 
کــرد: طبــق گزارش هایــی کــه بانــک مرکــزی بــه  طــور 
ــه  ــا نســبت ب ــد در بیشــتر ماه ه ــه می ده ــب ارائ مرت
مــدت مشــابه ســال گذشــته میــزان خریــد و فــروش 
در بخــش مســکن رشــد داشــته اســت. ایــران جیــب

ابزارقانونیبرای
اجرایالگوهایکشتنداریم

مدیــر کل صیفــی و ســبزیجات علوفــه ای وزارت 
جهــاد کشــاورزی گفــت: بــا توجــه بــه اقلیــم 
ــه  ــت را ب ــوی کش ــار الگ ــاالنه دو ب ــه، س ــر منطق ه
ــی  ــا قانون ــزار ی ــا اب ــم؛ ام ــالغ می کنی ــتان ها اب اس
کــه بتوانیــم کشــاورز را ملــزم بــه رعایــت آن کنیــم، 

ــم.  نداری
چــه  اینکــه  بــه  پاســخ  در  اصغــری  حســین 
طرحــی بــرای الگــوی کشــت در مــزارع کشــور 
بــرای پیشــگیری از هدررفتــن ازدیــاد محصــول 
ــد،  ــازار داری ــت در ب ــش قیم ــود آن و افزای ــا کمب ی
ــه در  ــتیم ک ــل هس ــار فص ــوری چه ــا کش ــت: م گف
فصــول مختلــف امــکان کشــت یــک محصــول 
در اســتان های مختلــف وجــود دارد و همچنیــن 
ــم  ــت« داری ــتمرار کش ــوان »اس ــا عن ــرح ب ــک ط ی
ــی  ــد محصوالت ــکان تولی ــه ام ــی ک ــه در زمان های ک
در  و ســیب زمینی  پیــاز، گوجه فرنگــی  همچــون 
نقــاط مختلــف کشــور وجــود نــدارد، همــواره در ایــن 

نقــاط کشــت می شــود. 
وی افــزود: ایــن مناطــق محــدود هســتند کــه 
و  خوزســتان  اســتان  از  بخش هایــی  جیرفــت، 
فــارس از آن جمله انــد کــه از نظــر ســطح زیــر 
ــا مناطقــی کــه ســیب زمینی پاییــزه  کشــت اصــال ب
ــتند؛  ــه نیس ــل مقایس ــود، قاب ــازار می ش ــا وارد ب م
امــا راهــکار ایــن اســت کــه در زمان هایــی کــه 
محصــول بیشــتری تولیــد می کنیــم، بــا اســتفاده از 
روش هــای نویــن ماننــد اســتفاده از صنایــع تبدیلــی 
و انبارهــا و ســردخانه های مناســب، محصــول را 
ــار کمتــری  ــرای فصــول ســرد و زمان هایــی کــه ب ب

وارد بــازار می شــود، اســتفاده کنیــم. فــارس

کوتاه از اقتصاد
نبایدصرفاواردکنندهتکنولوژی

باشیم
ــر  ــدن و تجــارت در ام ــت، مع ــر صنع ــام وزی قائم مق
ــی و  ــد داخل ــت از تولی ــر حمای ــد ب ــا تاکی ــد ب تولی
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــان اب شــرکت های دانش بنی

ــد.  ــوژی نباش ــده تکنول ــا واردکنن ــور صرف کش
ــال  ــرارداد انتق ــای ق ــم امض ــی در مراس ــا رحمان رض
تکنولــوژی طراحــی و ســاخت تابلوهــای بــرق از 
شــرکت جابــون بــه شــرکت الکتروشــیلد روســیه بــا 
ــدن  ــت، مع ــت وزارت صنع ــه سیاس ــه اینک ــاره ب اش
ــرکت های  ــل و ش ــد داخ ــت از تولی ــارت حمای و تج
ــور  ــم کش ــرد: امیدواری ــار ک ــت، اظه ــان اس دانش بنی
صرفــا واردکننــده تکنولــوژی نباشــد و بتوانــد در 
ــر گام  ــتر و بهت ــه بیش ــل هرچ ــد داخ ــتای تولی راس

ــردارد.  ب
اقتصــادی  همــکاری  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
از   CIS و  روســیه  کشــورهای  شــرکت های  بــا 
اولویت هــای کشــور اســت، عنــوان کــرد: ایــران 
و روســیه بــا توجــه بــه سیاســت ها و جمعیــت 
کشــورهای منطقــه، همکاری هــای مختلفــی دارنــد و 
بــا توجــه بــه اینکــه دو کشــور مذکــور بیشــترین تعداد 
ــه خــود اختصــاص  همســایه را از لحــاظ جمعیــت ب
داده انــد، بایــد در راســتای همــکاری هرچــه بیشــتر بــا 

ــد.  ــت کنن ــه ای حرک ــازار منطق ــه ب ــه ب توج
ــوژی  ــال تکنول ــرارداد انتق ــم ق ــن مراس ــان ای در پای
طراحــی و ســاخت تابلوهــای بــرق از شــرکت جابــون 
بــه شــرکت الکتروشــیلد روســیه بــا حضور مســئوالن 
ــه  ــن وزارتخان ــاختمان ای ــل س ــت در مح وزارت صنع

بــه امضــا رســید. ایســنا

آماروارداتخودرو
درسالجاری

بــر اســاس آمــار گمــرک جمهوری اســالمی ایــران در 
چهــار ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش از 26 هــزار 
دســتگاه خــودرو بــه کشــور وارد شــده اســت. گمــرک 
ــار  ــی چه ــار مقدمات ــران آم ــالمی ای ــوری اس جمه
ماهــه نخســت ســال 1۳۹6 را منتشــر کــرده کــه بــر 
ایــن اســاس در ایــن مــدت 26 هــزار و 666 دســتگاه 
ــون و 6۸۹  ــه ارزش ۷۵2 میلی ــواری ب ــودروی س خ
هــزار و ۵۳ دالر بــه کشــور وارد شــده اســت. بــر پایــه 
ایــن آمــار، ارزش کل خــودرو و قطعــات واردشــده بــه 
ــران از کشــورهای مختلــف در ایــن مــدت رقمــی  ای
برابــر بــا یــک میلیــارد و 1۴0 میلیــون دالر بــوده کــه 

چیــزی در حــدود ۳۷00 میلیــارد تومــان اســت. 
واردات خــودرو بــه ایــران در حالــی انجــام شــده کــه 
ــران از  ــه ای ــای ســواری واردشــده ب ــداد خودروه تع
ــه ارزش حــدود  ــا 12۵ دســتگاه ب کشــور چیــن، تنه
۸00 هــزار دالر اســت. از ســوی دیگــر بخــش عمده ای 
از خودروهــای واردشــده بــه ایــران، ابتــدا وارد امــارات 
ــن  ــق ای ــی می شــوند و ســپس از طری متحــده عرب
کشــور بــه ایــران می آینــد، بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه از مجمــوع بیــش از 26 هــزار خــودروی واردشــده 
ــزار و ۵۴۸  ــدت، 21 ه ــن م ــران در ای ــور ای ــه کش ب
دســتگاه خــودروی ســواری بــه ارزش ۵۷۷ میلیــون 
و 1۵۴ هــزار و ۳61 دالر از امــارات متحــده عربــی بــه 

ایــران آمــده اســت. 
در ایــن مــدت همچنیــن 1۳۴۳ دســتگاه خــودروی 
ســواری بــه ارزش ۷۴ میلیــون و ۴۷۹ هــزار دالر نیــز 

از کشــور آلمــان بــه ایــران آمــده اســت. 
ــاری  ــرکای تج ــی از ش ــوان یک ــه عن ــز ب ــه نی فرانس
ایــران در بــازار خــودرو در مــدت چهــار ماهــه نخســت 
ســال جــاری ۳۵۵ دســتگاه خــودروی ســواری 
ــرده             ــادر ک ــران ص ــه ای ــون دالر ب ــه ارزش ۵ میلی ب

ــت. گمــرک اس

معــاون وزیــر کار می گویــد: راه انــدازی ســامانه ثبــت قراردادهــای 
کار عــالوه بــر کنتــرل و نظــارت دقیــق، امــکان پیگیــری شــکایت 
ــه  ــن آیین نام ــاز تدوی ــد. او از آغ ــم می کن ــم فراه ــران را ه کارگ

ــر می دهــد.  ــون کار خب ــاده ۷ قان ــک م تبصــره ی
ــا  ــت قرارداده ــد ثب ــر فرآین ــارت ب ــاره نظ ــیریان درب ــد مش احم
ــه خــود  در ایــن ســامانه گفــت: هنگامــی کــه قراردادهــا خــود ب
ثبــت می شــوند، تمــام ادارات کل کار بــه آن هــا دسترســی دارنــد 
ــن  ــذا ای ــد؛ ل ــرار می دهن ــی ق ــارت و بررس ــورد نظ ــا را م و آن ه
ــه شــکایت از جانــب کارگــر  ــرای هرگون ــه مرجعــی ب قراردادهــا ب
یــا کارفرمــا تبدیــل می شــوند؛ چــون اصــل، قــرارداد اســت و بــه 
ــد.  ــا کمــک می کن ــم کارفرم ــر و ه ــه کارگ ــم ب ــوان مرجــع ه عن

وی افــزود: طبیعــی اســت اگــر کارگــری شــکایت کنــد، بــا توجــه 
بــه ثبــت قــرارداد در ســامانه می تــوان آن را پیگیــری کــرد.

 معــاون روابــط کار وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در پاســخ 

بــه ایــن پرســش کــه آیــا امــکان ثبــت قراردادهــای ســفیدامضا 
ــا خیــر، گفــت: امــکان ثبــت  هــم در ایــن ســامانه وجــود دارد ی
نیســت؛ ولــی یــک نســخه از قراردادهــای ســفید بایــد در اختیــار 
اداره کار قــرار بگیــرد. مشــیریان افــزود: قــرارداد ســفید این طــور 
نیســت کــه بــدون امضــا و ســفید باشــد و منظــور از آن، قــراردادی 
ــروی  ــر و نی ــه کارگ ــار ب ــه اجب ــم شــده و ب ــال تنظی ــه قب اســت ک
ــه  ــم آیین نام ــاره تنظی ــد. وی درب ــا امضــا کن کار داده می شــود ت
تبصــره یــک مــاده ۷ قانــون کار کــه بــه موجــب آن حداکثــر مدت 
ــه  ــد توســط وزارت کار تهی ــرای کارهــای غیرمســتمر بای ــت ب موق
ــورت  ــی ص ــده و مذاکرات ــتارت آن زده ش ــت: اس ــز، گف ــود  نی ش
گرفتــه اســت. تبصــره یــک مــاده ۷ قانــون کار تنهــا بــه کارهــای 
غیرمســتمر می پــردازد و ممکــن اســت کارهــای مســتمر را 
پوشــش ندهــد. ســامانه جامــع ثبــت قراردادهــای کار قــرار اســت 

در روزهــای آینــده طــی مراســمی رونمایــی شــود. ایرنــا

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا اعــالم اینکــه دیگــر هیــچ مؤسســه 
ــه تشــریح  غیرمجــازی باقــی نمانــده و فعالیــت نخواهــد کــرد، ب
آخریــن وضعیــت مؤسســات غیرمجــاز پرداخــت و البتــه از بعضــی 

ــرده برداشــت.  ــه در آن هــا پ تخلفــات صورت گرفت
ســیف بــا اینکــه تاکیــد دارد غیرمجازهــا دیگــر فعالیــت نخواهنــد 
کــرد و آن هــا از عوامــل اصلــی تخریــب در بــازار پــول و بــه 
هم ریختگــی ســودهای بانکــی هســتند، امــا عنــوان می کنــد 
کــه حتــی بــرای ســپرده گذاری در مجازهــا هــم بایــد دقــت کــرد 
و نبایــد ایــن تصــور وجــود داشــته باشــد کــه چــون آن هــا دارای 
ــدام  ــر ک ــوان در ه ــس می ت ــتند پ ــزی هس ــک مرک ــوز از بان مج
ــه  ــرا ک ــرد؛ چ ــپرده گذاری ک ــد س ــتری می پردازن ــود بیش ــه س ک
ــد ناشــی از  ــه هرحــال پرداخــت ســودهای غیرمتعــارف می توان ب

ــی باشــد.  ریســک باالی
وی بــا بیــان اینکــه صنــدوق ضمانــت ســپرده ها، ســپرده های تــا 

ســقف 100 میلیــون تومــان را پوشــش بیمــه ای می دهنــد، گفــت: 
بنابرایــن مناســب اســت کــه تمــام ســپرده ها در یــک بانــک قــرار 
نگیرنــد و بــه گونــه ای باشــد کــه بانک هایــی را انتخــاب کنیــم کــه 
ریســک پایین تــری داشــته و در چارچــوب مصوبــات شــورای پــول 

و اعتبــار و ســودهای متعــارف حرکــت می کننــد. 
ســیف در ایــن بــاره بــه عملکرد بعضــی مؤسســات غیرمجاز اشــاره 
ــت  ــان فعالی ــفانه در زم ــات متاس ــن مؤسس ــت: ای ــت و گف داش
خــود بــه گونــه ای عمــل می کردنــد کــه موجــب بــه هم ریختگــی 
ــازی  ــه غیرمج ــی موسس ــدند. حت ــی می ش ــبکه بانک ــم در ش نظ
داشــتیم کــه تــا ۸۴ درصــد ســود پرداخــت می کــرد. واقعــا 
نمی دانــم مدیــران ایــن مؤسســات کــه افــرادی بی ســواد و 
ــه  ــد، چگون ــوردار نبودن ــی برخ ــص کاف ــد و از تخص ــد بودن ناکارآم
ــد و از پــس هزینه هــای آن                   ــن ســودی بپردازن می توانســتند چنی

ــد. پــول نیــوز برآین
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ــوالد  ــرکت ف ــی ش ــروش و بازاریاب ــاون ف مع
وضعیــت  آخریــن  درخصــوص  مبارکــه 
شــرکت گفــت:  ایــن  فــروش  و   تولیــد 
بــرای  بازاریابــی و فــروش  هدف گــذاری 
انــواع  تــن  میلیــون   ۷ جــاری،  ســال 
محصــوالت فــوالدی تخــت اســت کــه تحقــق 
ایــن هــدف رکــورد جدیــدی در فــروش 

ــود.  ــد ب ــرکت خواه ش
محمــود اکبــری افــزود: عمــده  افزایــش 
ــت  ــال اس ــرم و تخت ــای گ ــد در ورق ه تولی
ــا  و تولیــد محصــوالت ســرد و پوشــش دار ب

ظرفیت هــای قبــل خواهــد بــود.
تأمیننیازمصرفکنندگانکشور

اولویتاول
ــه  ــوالد مبارک ــی ف ــروش و بازاریاب ــاون ف مع
ــازار  ــاز ب ــه نی ــا توجــه ب ــرد: ب خاطرنشــان ک
رویکــرد  فــوالدی،  ورق هــای  بــه  داخــل 
ــع  ــاز صنای ــن نی ــه  اول تأمی ــرکت در درج ش
داخلــی بــوده و هســت؛ امــا ایــن بــه معنــی 
بازارهــای  بــه  محصــول  نکــردن  عرضــه  
جهانــی نیســت؛ زیــرا بــه دســت آوردن 
ــر در  ــده و معتب ــگاه شناخته ش ــد و جای برن
بازارهــای جهانــی کار آســانی نیســت و ایــن 

ــود.  ــظ ش ــد حف ــم بای مه
عــالوه بــر آن در بعضــی از محصــوالت از 
جملــه تختــال، تولیــد مــازاد بــر تقاضــا 

داریــم کــه تنهــا راه، صــادرات اســت.
روندروبهرشدتولیدوفروشو

کاهش۸۳درصدیصادرات
تولیــد  آمــار  آخریــن  درخصــوص   وی 
و فــروش چهــار ماهــه  ســال جــاری فــوالد 
مبارکــه گفــت: از نظــر کّمــی نســبت بــه 
ــد 1۹  ــاهد رش ــل، ش ــال قب ــه  س ــار ماه چه
درصــدی هســتیم؛ بــه طــوری کــه از فــروش 
یــک میلیــون و ۸1۷ هــزار تــن در ســال ۹۵ 

ــن رســیده ایم.  ــزار ت ــون و 1۸0 ه ــه 2 میلی ب
در ایــن دوره  زمانــی، عرضــه  محصــوالت 
ــا رشــد ۵۳  ــازار داخــل ب ــوالد مبارکــه در ب ف
درصــدی روبــه رو بــوده اســت و از رقــم یــک 
میلیــون و 2۳۸ هــزار تــن بــه یــک میلیــون 
ــش  ــن در ســال جــاری افزای ــزار ت و ۸۹0 ه

ــه اســت.  یافت
ــن  ــه همی ــاری ب ــال ج ــه  س ــار ماه در چه
بــه  داشــتیم؛  میــزان کاهــش صــادرات 
ــزار  ــادرات از ۸12 ه ــزان ص ــه می ــوری ک ط
تــن در ســال ۹۵ بــه 2۹0 هــزار تــن در ســال 

ــت.  ــته اس ــش داش ۹6 کاه

البتــه ایــن میــزان صــادرات نیــز اغلــب 
ــال  ــوان مث ــه عن ــوده و ب ــال ب محصــول تخت
در محصــول گــرم از 606 هــزار تــن در ســال 
ــن در ســال ۹6 کاهــش  ــه 10۴ هــزار ت ۹۵ ب
ــدی را  ــش ۸۳ درص ــه کاه ــت ک ــه اس یافت

نشــان می دهــد.
افزایشقیمتنهادههایتولید

قیمت هــای  رشــد  درخصــوص  اکبــری 
داخلــی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع بــا توجــه 
ــه رشــد قیمت هــای جهانــی و هزینه هــای  ب
تولیــد، میانگیــن قیمــت تولیــدات رونــد 

ــی از  ــزود: یک ــت، اف ــته اس ــی داش افزایش
مــواردی کــه بــا رشــد قیمــت جالــب توجهــی 
روبــه رو بــوده، قیمــت الکتــرود اســت کــه از 
حــدود 2 هــزار دالر/تــن بــه 20 هــزار دالر/تــن 

افزایــش داشــته اســت. 
ــد  ــورد اســتفاده مانن ــن آلیاژهــای م همچنی
ــت.  ــته اس ــت داش ــد قیم ــم رش ــز ه منگن
ــازار  ــنگین در ب ــه  س ــت قراض ــی قیم از طرف
داخــل حــدود ۳20 تومــان بــه ازای هــر 
داشــته  رشــد  اخیــر  ماه هــای  در   کیلــو 
و از ۹۵0 تومــان در هــر کیلوگــرم بــه حــدود 
12۷0 تومــان در هــر کیلوگــرم رســیده اســت. 
قراضــه  ســی اف آر ترکیــه از 2۵0 دالر/تــن 
بــه ۳1۴ دالر/تــن رشــد داشــته اســت؛ 
ایــن موضــوع حکایــت از رشــد قیمــت مــواد 

اولیــه در بازارهــای جهانــی دارد. 
وی درخصــوص رشــد قیمــت ســنگ آهــن 
گفــت: همان طــور کــه می دانیــد قیمــت 
ــمش  ــت ش ــی از قیم ــن، ضریب ــنگ آه س
ــش  ــا افزای ــه ب ــت ک ــتان اس ــوالد خوزس ف
قیمــت ایــن محصــول، قیمــت ســنگ آهــن 

ــد. ــد می کن ــبت رش ــان نس ــه هم ــم ب ه
بازدهیسرمایهگذاریهایفوالد

مبارکه
ــد:  ــادآور ش ــی ی ــروش و بازاریاب ــاون ف مع
ــش  ــه، افزای ــوالد مبارک ــم انداز 1۴0۴ ف چش
ــهم  ــظ س ــوالدی و حف ــوالت ف ــد محص تولی
ــور  ــام کش ــوالد خ ــد ف ــدی از تولی ۴۵ درص
اســت و بــر همیــن اســاس، بعضــی از 
ســرمایه گذاری  شــرکت،  اســتراتژی های 
ــه، کاهــش  ــتای تأمیــن مــواد اولی در راس
هزینه هــای تولیــد و افزایــش ســودآوری 
اســت کــه منجــر بــه حفــظ حقــوق صاحبــان 

ــد.  ــد ش ــز خواه ــهام نی س
بــه دلیــل وجــود مشــکالتی درخصــوص 

تأمیــن مــواد اولیــه، گام هایــی در جهــت 
رفــع ایــن مشــکل برداشــته شــده کــه از ایــن 
ــی  ــون تن ــه واحــد ۵ میلی ــوان ب ــه می ت جمل
ــرداری  ــه بهره ب ــه ب ــنگان ک ــازی س گندله س

ــرد.  رســمی رســید، اشــاره ک
ــش  ــروژه  افزای ــه پ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــوالد ســبا از ۷00  ــع ف ــد مجتم ــت تولی ظرفی
هــزار تــن بــه یــک میلیــون و 600 هــزار تــن 
ــه  ــک ب ــده  نزدی ــیده و در آین ــام رس ــه اتم ب
ــزود:  ــاح خواهــد شــد، اف طــور رســمی افتت
بــا بهره بــرداری از ایــن پــروژه، ظرفیــت 
ــد  ــد ش ــه خواه ــور اضاف ــوالد کش ــد ف  تولی
ــن  ــا راه تأمی ــم می شــود ت و شــرایطی فراه
ــه محصــوالت تخــت هموارتــر  نیــاز کشــور ب

شــود.
فعالیتفوالدمبارکهباحداکثر

ظرفیت
اکبــری افــزود: خوشــبختانه از ســال ۹۵ 
ــد  ــت تولی ــر ظرفی ــا حداکث ــه ب ــوالد مبارک ف
فعــال اســت و بــا توجــه بــه وجــود تقاضــای 
جالــب توجــه در بــورس کاال، نیــاز بــازار 
ــه دارد  ــد ادام ــن رون ــود و ای ــن می ش تأمی
و مشــکلی در زمینــه  تأمیــن نیــاز داخــل 

ــت.  ــم داش نخواهی
ــر  ــا ضخامــت ۳ میلیمت ــن ورق هــای ب تأمی
و کمتــر توســط تولیدکننــدگان داخلــی در 

دســترس اســت.
معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه 

ــت  ــا ضخام ــای ب ــن ورق ه ــوص تأمی درخص
۳ میلیمتــر و کمتــر هــم گفــت: بــا توجــه بــه 
محاســبات صورت گرفتــه بــر مبنــای تقاضــای 
ــوع  ــن ن ــده ای حقیقــی واحدهــای مصرف کنن
ورق هــا، میــزان نیــاز صنایــع لولــه و پروفیــل 
در حــدود 1/۵ میلیــون تــن اســت؛ زیــرا 
ــزان  ــه می ــته ب ــال گذش ــه در س ــوالد مبارک ف
ــرای  ــن ورق ب ــزار ت ــون و ۳16 ه ــک میلی ی
ــرده  ــن ک ــل تأمی ــه و پروفی ــرکت های لول ش
ــه  ــوط ب ــن مرب و از ایــن میــزان ۹۷6 هــزار ت
ــوده اســت.  ــر ب ــر و کمت ــای ۳ میلیمت ورق ه
میــزان واردات ایــن ضخامت هــا حــدود ۸66 
ــد 200  ــا احتســاب تولی ــن اســت و ب ــزار ت ه
هــزار تنــی واحدهــای کوچک تــر ماننــد نــورد 
ــن  ــالن ای ــوالد گی ــع ف ــواز و مجتم ــه  اه لول
میــزان در مجمــوع بــه حــدود 2 میلیــون 
تــن می رســد؛ از ایــن میــزان حــدود ۵10 
ــرف  ــوردکار مص ــرکت های ن ــن در ش ــزار ت ه

می شــود. 
بــا توجــه بــه ظرفیــت خالــی شــرکت فــوالد 
گیــالن و نــورد و لولــه  اهــواز در صورتــی کــه 
جهــت توانمندســازی و افزایــش تولیــد ایــن 
نیــاز  شــود،  ســرمایه گذاری  شــرکت ها 
داخلــی از جملــه 1/۵ میلیــون تــن نیــاز 
می توانــد  پروفیــل  و  لولــه  شــرکت های 
ایــن  در  و  شــود  تأمیــن  واردات  بــدون 
صــورت حــدود ۳00 هــزار شــغل جدیــد نیــز 

ــد. ــد ش ــاد خواه ــور ایج در کش

هدفگذاریفوالدمبارکهبرایفروش۷میلیونتنمحصوالتفوالدیتخت

تأمین نیاز مصرف کنندگان کشور 
اولویت فوالد مبارکه

،،
فــوالد  بازاریابــی  و  فــروش  معــاون 
مبارکــه خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه به 
نیــاز بــازار داخــل بــه ورق هــای فــوالدی 
رویکــرد شــرکت در درجــه  اول تأمیــن 
نیــاز صنایــع داخلــی بــوده و هســت 

۶ ۴۵  درصد، کاهش اشتغال 3.۵
در بخش کشاورزی

هزار بشکه، افزایش صادرات 
روزانه نفت ایران

میلیارد دالر، حجم واردات 
کاال از چین

ســهم شــاغالن بخــش کشــاورزی در ســال 84 حــدود 24/7 
ــه  ــه 18 درصــد کاهــش یافت ــوده کــه در ســال 95 ب درصــد ب

اســت.

مقــدار صــادرات نفــت ایــران در مــاه ژوئیــه )تیــر- مردادمــاه( 
روز  در  بشــکه  هــزار   45 )ژوئــن(،  قبــل  مــاه  بــه  نســبت 

یافــت. افزایــش 
بزرگ تریــن  همچنــان  دالر  میلیــارد   ۳.5 بــا  چیــن  کشــور 

اســت. ایــران  بــه  کاال  صادرکننــده 

بارز
ــاه  ــان( در فروردین م ــتیک کرم ــع الس ــع صنای ــی مجتم ــام قبل ــا ن ــارز )ب ــی ب ــروه صنعت گ

ــد.  ــود برگزی ــرای محصــوالت خ ــارز« را ب ــاری »ب ــام تج ــد و ن ــاح ش 1۳۷2 افتت
ــارز در ســال 1۳۷۳ آغــاز گردیــد. ظرفیــت اولیــه   اولیــن فعالیــت تجــاری گــروه صنعتــی ب
ســاالنه بــارز برابــر بــا 2۵000 تــن انــواع تایــر، تیــوب و نــوار وســایط نقلیــه  ســبک و ســنگین 
و همچنیــن تایرهــای کشــاورزی بــود. دو ســال پــس از شــروع تولیــد ایــن ظرفیــت محقــق 

شــد. 
تایرهــای تولیــدی ایــن گــروه صنعتی بــارز با نام تجــاری »بارز« وارد بازار شــد و دیــری نپایید 
 کــه بــارز مــورد اســتقبال مصرف کننــدگان ایرانــی، به ویــژه در بخش حمــل و نقل ســنگین قرار 

گرفت. 
ــارز در تولیــد محصــوالت کشــاورزی نیــز رفته رفتــه افزایــش یافــت  ســهم گــروه صنعتــی ب
تــا جایــی کــه پــس از ۵ ســال از مــرز ۵0.000 حلقــه در ســال عبــور کــرد. در حــال حاضــر 
گــروه صنعتــی بــارز بــا تولیــد بیــش از 100.000 حلقــه انــواع تایرهــای کشــاورزی )تراکتــوری( 

نزدیــک بــه ۷0 درصــد از ســهم بــازار تایــر کشــاورزی ایــران را در اختیــار دارد. 
ــز  ــه تراکتورســازی تبری ــران از جمل ــزات کشــاورزی ای ــدگان تجهی ــا تولیدکنن ــن شــرکت ب ای
همــکاری تنگاتنگــی را پی ریــزی کــرده و قصــد دارد تــا نیــاز ایــن شــرکت رو بــه رشــد را در 

تأمیــن انــواع تایــر کشــاورزی بــه صــورت کامــل و بلندمــدت بــرآورده ســازد.

رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر 
تاکیــد دارد کــه در حــوزه فروش 
حاکــم  رقابــت  جواهــرآالت 
اســت و افــراد بــر اســاس ایــن 
ــود  ــی کاالی خ ــه گارانت ــا ب فض

می پردازنــد. 
ــخ  ــتی آرای در پاس ــد کش محم
بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه بــه 
هنــگام فــروش جواهــرآالت 
واحدهــای فروشــنده ملــزم بــه 
ــتند،  ــوردی هس ــوع برخ ــه ن چ
قانــون  طبــق  کــرد:  اظهــار 
تجــارت در تمــام دنیــا شــرایط 

ــروش  ــه ف ــی را ب ــردی کاالی ــر ف ــه اگ ــت ک ــه اس ــن گون بدی
رســاند، اجبــاری بــه خریــد دوبــاره آن نــدارد؛ مگــر اینکــه بــرای 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــد ک ــته باش ــود داش ــی وج ــن کاال گارانت ای
ــن  ــد. وی همچنی ــل کن ــی عم ــق گارانت ــت طب ــزم اس ــرد مل ف
ــر  ــری تخصصــی اســت و ه ــر ام ــروش جواه ــرد: ف ــوان ک عن
ــود را  ــد کاالی خ ــام می ده ــه انج ــای کاری ک ــه اقتض ــد ب واح
گارانتــی می کنــد؛ امــا بــرای اســتناد بــه آنچــه دربــاره گارانتــی 
ــورت  ــه ص ــوارد ب ــن م ــا ای ــت حتم ــود دارد، الزم اس کاال وج
مکتــوب در فاکتــور قیــد شــده باشــند. رئیــس اتحادیــه طــال و 
جواهــر تهــران ادامــه داد: بدیــن ترتیــب طبــق فاکتور مشــخص 
خواهــد شــد کــه بــه هنــگام فــروش چنــد درصــد از ارزش کاال 
کــم و بــه چــه شــیوه ای برخــورد خواهــد شــد. البتــه قوانیــن 
ــی  ــه موضوع ــور ب ــر در فاکت ــه اگ ــای آن اســت ک ــه گوی اتحادی

اشــاره نشــده باشــد، فروشــنده 
خریــد  هنــگام  می توانــد 
دوبــاره کاال، 2۵ درصــد از مبلــغ 

ــد.  ــش ده ــد را کاه خری
ــار  ــن اظه ــتی آرای همچنی کش
کــرد: البتــه بایــد توجــه داشــت 
را  فــردی کاالیــی  اگــر  کــه 
صــرف  می کنــد  خریــداری 
اینکــه در فاکتــور آن مطلبــی 
ذکــر شــده باشــد نمی تــوان 
بــه هنــگام خریــد بــا او برخورد 
کــرد؛ چــرا کــه ممکن اســت در 
واحــد مربوطــه گرانفروشــی یــا 
ــن صــورت آن واحــد  ــه در ای ــه باشــد ک ــی صــورت گرفت تخلف
ــتری را  ــت مش ــت و رضای ــاوت را پرداخ ــت مابه التف ــزم اس مل

ــد.  ــم کن فراه
وی دربــاره فــروش طالهایــی کــه در آن هــا از ســنگ معمولــی و 
نگیــن اســتفاده شــده نیــز، توضیــح داد: هنــگام فــروش ایــن 
طالهــا وزن نگیــن و ســنگ های آن هــا کاســته شــده و مبلغــی 

بابــت آن هــا کســر خواهــد شــد. 
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
آیــا بــا ایــن شــرایط فعالیــت در بــازار جواهــر حالــت ســلیقه ای 
پیــدا نکــرده و نظــارت بــر آن دشــوار نمی شــود، گفــت: مــا در 
کل واحدهــا نظــارت داریــم. در ایــن زمینــه قانون هــای خــاص 
ــکل  ــه ش ــه کار ب ــت ک ــکل نیس ــن ش ــود دارد و بدی ــود وج خ

ســلیقه ای انجــام شــود. اتحادیــه طــا و جواهــر

جزئیــات طــرح کارت اعتبــاری 
ــال  ــی در س ــد کاالی ایران خری

ــد.  ــالم ش 1۳۹6 و 1۳۹۷ اع
ــاری  ــرح کارت اعتب ــده ط پرون
ــی  ــی در حال ــد کاالی ایران خری
ســال گذشــته بســته شــد کــه 
نه تنهــا انتقــادات عدیــده ای بــه 
آن وارد شــد، بلکــه دو مجموعه 
و  معــدن  صنعــت،  وزارت 
ــزی  ــک مرک ــز بان ــارت و نی تج
ــرای  ــی اج ــه چگونگ ــبت ب نس
آن درخصــوص لیســت کاالهای 
مدنظــر و نیــز تســهیالت بانکــی 

ــدن و  ــت، مع ــن وزارت صنع ــود ای ــا وج ــد. ب ــرض بودن معت
ــرای  ــور اج ــه منظ ــدی را ب ــنهاد جدی ــی پیش ــارت به تازگ تج
ــال 1۳۹6 و  ــی در س ــد کاالی ایران ــاری خری ــرح کارت اعتب ط
1۳۹۷ بــه بانــک مرکــزی ارائــه کــرده کــه حــدود 20 روز قبــل 
ــیده  ــز رس ــه نی ــه و بودج ــازمان برنام ــالح س ــد و اص ــه تأیی ب

ــت.  اس
ــد  ــاری خری ــون کارت اعتب ــی 2 میلی ــور پیش بین ــن منظ بدی
ــر  ــار ه ــزان اعتب ــه و می ــرار گرفت ــی در دســتورکار ق کاالی ایران
ــت  ــان اس ــون توم ــا ۵ میلی ــر ب ــط براب ــور متوس ــه ط کارت ب
تــا در مجمــوع ایــن طــرح بــه میــزان 10 هــزار میلیــارد 
 تومــان در صــورت توافــق نهایــی بانــک مرکــزی اجرایــی 

شود. 
ــد  ــاری خری ــزار کارت اعتب ــه 6۵0 ه ــت ک ــن اس ــر ای ــرار ب ق

کاالی ایرانــی در ســال 1۳۹6 
و یــک میلیــون و ۳۵0 هــزار 
ــال 1۳۹۷  ــی س ــر ط کارت دیگ
قــرار  متقاضیــان  اختیــار  در 
ــت  ــدف تح ــه ه ــرد و جامع گی
پوشــش آن کلیــه کارکنــان و 
نیــز  و  دولــت  بازنشســتگان 
مســتمری بگیران صنــدوق تأمین 

ــود.  ــد ب ــی خواهن اجتماع
اعتبــارات  طــرح  ایــن  در   
پیش بینی شــده توســط منابــع 
بانک هــا بــا نرخ ســود تســهیالت 
ــه شــده  1۸ درصــد در نظــر گرفت
اســت کــه 6 درصــد آن توســط واحدهــا و 12 درصــد آن توســط 
ــه نفــع سیســتم بانکــی پرداخــت خواهــد شــد.  ــان ب متقاضی
ــع  ــی و صنای ــوازم خانگ ــر ل ــر کل دفت ــمی، مدی ــاس  هاش عب
فلــزی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، بــا تأییــد ایــن 
ــاس  ــر اس ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــت: وزارت صنع ــر گف خب
ــه ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی برنامــه مدنظــر  مصوب
در راســتای اجــرای طــرح کارت اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی 
ــک  ــد بان ــرده و در صــورت تأیی ــالم ک ــزی اع ــک مرک ــه بان را ب
مرکــزی از ابتــدای شــهریورماه ســال جــاری طــرح بــه مرحلــه 

ــد.  ــد آم ــرا درخواه اج
ــد  ــاری خری ــه گفتــه وی مشــکالت اجــرای طــرح کارت اعتب ب
کاالی ایرانــی در ســال گذشــته مــورد بررســی قــرار گرفتــه تا در 
طــرح پیــش رو شــاهد معضــالت پیش آمــده نباشــیم. ایســنا

تولید ملی جزئیات طرح کارت خرید کاالی ایرانیخرید و فروش جواهرات و طالهای نگین دار چگونه است؟

پرداخت سود ۸۴ درصدی در یک مؤسسه غیرمجازقراردادهای کارگران زیر ذره بین وزارت کار
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هشتبهشت
بازدید معاونان شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور از طرح های 

آبرسانی کاشان  
H.Shariat@eskimia.ir

حامد شریعتیگروه اصفهان

ــش  ــرای بی ــدار ب ــالم و پای ــرب س ــن آب ش تامی
ــا  ــان ب ــتان کاش ــتائیان شهرس ــر از روس ــزار نف از ه
ــق  ــرا محق ــال اج ــای در ح ــرداری از پروژه ه بهره ب

می شــود.

و فاضــاب  معاونــان شــرکت مهندســی آب 
کشــور در ســفری یــک روزه بــه شهرســتان 
شــرب  آب  تامیــن  پروژه هــای  از  کاشــان، 
روســتائیان ایــن شهرســتان بازدیــد کردنــد.

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
خصــوص گفــت:  ایــن  در  اصفهــان  اســتان 
تامیــن آب شــرب ســالم و پایــدار بــرای مــردم 
ــواره  ــور، هم ــی کش ــالی فعل ــرایط خشکس در ش
اولویــت  در  و  اصلــی  دغدغه هــای  از  یکــی 
ــزی شــرکت آب و فاضــاب روســتایی  برنامه ری
ــردن  ــرف ک ــرای برط ــوده و ب ــان ب ــتان اصفه اس
مشــکات پیــش رو از توانمنــدی و تخصــص 
مدیــران ارشــد آبــی در شــرکت مــادر تخصصــی 
بهــره  نیــز  مهندســی آب و فاضــاب کشــور 

می بــرد.
ایــن  در  افــزود:  قرائتــی  محمدحســین 
راســتا مهنــدس مســعود خشــایی، معــاون 
بــه همــراه  اقتصــادی،  امــور  برنامه ریــزی و 
ــع، معــاون مهندســی و  مهنــدس علی اصغــر قان
توســعه شــرکت مهندســی آب و فاضاب کشــور، 
بــا حضــور در مناطــق روســتایی شهرســتان 
کاشــان، از پروژه هــای در حــال اجــرای آبرســانی 
و اصــاح شــبکه توزیــع داخلــی بازدیــد کردنــد  و 
ــا و  ــرفت آن ه ــد پیش ــان رون ــک در جری از نزدی
ــد. ــرار گرفتن ــش رو  ق ــکات پی ــع و مش موان

وی بــا اشــاره بــه طــرح مجتمــع آبرســانی 
مشــهد اردهــال و پــروژه آبرســانی تک روســتایی 
ــی  ــات اجرای ــفر از عملی ــن س ــه در ای ــق ک رح
آن هــا بازدیــد شــد اظهــار داشــت: بــا اتمــام کار 
و بهره بــرداری از آن هــا، بیــش از 5 هــزار نفــر از 
ــت آب  ــه از نعم ــن منطق ــتاهای ای ــی روس اهال
ــد شــد. ــد خواهن ــدار بهره من شــرب ســالم و پای

تجهیز زورخانه شهدای شهر 
ورنامخواست

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیورنامخواست

ــرداری از  ــن بهره ب ــت در آیی ــهردار ورنامخواس ش
پروژه هــای عمرانــی شــهرداری ورنامخواســت 
شــهری  مدیریــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ورنامخواســت بــر انجــام تمامــی فعالیت هــا 
توســعه  چشــم انداز  محورهــای  اســاس  بــر 
دارد،  تاکیــد  شــهر،  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
و  مدیــران  نگــرش  بهبــود  و  تغییــر  گفــت: 
کارکنــان شــهرداری نســبت بــه انجــام مطلــوب 
کارهــا و حرکــت بــه ســمت مدیریــت جهــادی، 
مشــارکت حداکثــری شــهروندان در اجــرای 
ــراه  ــه هم ــی را ب ــی و خدمات ــای عمران پروژه ه
ــت  ــات و تقوی ــش تعام ــن افزای ــته و ضم داش
اعتمــاد متقابــل، موجــب اســتفاده حداکثــری از 
ــری  ــی و فک ــای اجرای ــیل ها و ظرفیت ه پتانس

ــت. ــده اس ش
 جــال ربیعــی اضافــه کــرد: در اجــرای پروژه هــا 
در شــهر ورنامخواســت، همزمــان ســه شــاخص 
ــورد  ــی م ــای کیف ــه و ارتق ــان، هزین ــش زم کاه
گرفتــن  نظــر  در  بــا  و  گرفتــه  قــرار  توجــه 
عمرانــی  پروژه هــای  ســه گانه  شــاخص های 
شــهرداری بــه طــور متــوازن پیــش رفتــه اســت.

وی تصریــح کــرد: بایــد فضــای فرهنگــی ورزش 
ــن رو  ــود؛ از ای ــت ش ــظ و تقوی ــه ای حف زورخان
در راســتای تقویــت جایــگاه ورزش و توســعه 
زیرســاخت های ورزشــی ورنامخواســت ســاخت 
و تجهیــز زورخانــه شــهدای شــهر ورنامخواســت 

در دســتورکار قــرار گرفــت.
ــش  ــراها نق ــه فرهنگس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بســزایی در رشــد رفتارهــای اجتماعــی مطلــوب 
در ســطح شــهر ایفــا می کننــد، اظهــار کــرد: 
حضــور مکان هایــی کــه در تقویــت ارتباطــات 
ــی  ــهروندی و زندگ ــگ ش ــد فرهن ــی، رش جمع
ــی  ــازی عموم ــژه فرهنگ س ــینی و به وی شهرنش
ــا  ــت را ایف ــی مثب ــی و جهت دهندگ ــش اصل نق

ــت. ــروری اس ــیار الزم و ض ــد، بس کنن
ــارک  ــداث پ ــه اح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ربیع
ســاحلی در ایــن شــهر گامــی دیگــر بــرای 
افزایــش رفــاه حــال شــهروندان بــه شــمار 
می آیــد، اضافــه کــرد: بایــد توجــه داشــت عبــور 
ــده رود از دل شــهر ورنامخواســت،  ــه زاین رودخان
باعــث شــد نــگاه مجموعــه شــهرداری ایــن 
شــهر بــه ســمت ایجــاد پــارک ســاحلی زیبایــی 
در ایــن شــهر متوجــه شــود؛ چــرا کــه در فصــل 
بهــار و تابســتان ایــن شــهر بــه دلیــل همجــواری 
بــا رودخانــه زاینــده رود پذیــرای گردشــگران 

ــت. ــی اس فراوان
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زهرا نصیریگروه اصفهان

رئیــس حــوزه هنــری اســتان اصفهــان کــه 
در آســتانه روز خبرنــگار بــه جمــع اصحــاب 
ــیوه ای  ــا ش ــار ب ــن ب ــود، ای ــده ب ــانه آم رس
متفاوت تــر از ســال گذشــته و بــا ذکــر 
چنــد ســؤال از خبرنــگاران خواســت تــا 
زمینه هــای همــکاری خــود را بــا ایــن نهــاد 
بــه صــورت تخصصــی و حرفــه ای مشــخص 

ــد. کنن
ــه  ــول را ب ــن ق ــر ای ــدی احمدی ف ــه مه البت
ــت های  ــه نشس ــان داد ک ــانه های اصفه رس
فصلــی برگــزار کنــد تــا بیشــتر مــردم 
در جریــان برنامه هــای ایــن نهــاد قــرار 

ــد. گیرن
خبــری  نشســت  بخــش  مهم تریــن   

رئیــس حــوزه هنــری اســتان اصفهــان بــه 
ایــن موضــوع اختصــاص داشــت کــه قــرار 
ــال  ــاجد فع ــر در مس ــای تئات ــت گروه ه اس
شــوند و بــا آموزش هایــی کــه از طریــق 
داده  گروه هــا  ایــن  بــه  هنــری  حــوزه 
ــامی و  ــر اس ــور هن ــه حض ــود زمین می ش
ــه مراکــز فرهنگــی و مســاجد  ــز ب ــی نی دین
ــه  ــر ب ــر و تئات ــا هن ــا صرف ــود ت ــم ش فراه

ســالن های نمایــش محــدود نشــود.
 نخستین موزه مجازی کشور در 

اصفهان
 راه انــدازی دوبــاره کانــون فیلــم و راه انــدازی 
نخســتین مــوزه مجــازی کشــور در اصفهــان 
ــان  ــوزه داران اصفه ــن م ــکاری انجم ــا هم ب
ــوزه  ــس ح ــه رئی ــود ک ــی ب ــر خبرهای دیگ
ــگاران داد و در  ــه خبرن ــان ب ــری اصفه هن

ادامــه افــزود: هــر هنــری ارزش محســوب 
ــی از حــوزه هنــری  ــی مطالبات می شــود؛ ول
ــد در آن  ــری بای ــوزه هن ــه ح ــود دارد ک وج

ــد. ــل کن ــر عم ــا پررنگ ت زمینه ه
از  بــرای حمایــت  تــاش  از  احمدی فــر 
ــت و  ــخن گف ــری س ــای تئات ــه گروه ه هم
ــی  ــرد: به تازگ ــد ک ــوع تاکی ــن موض ــر ای ب
تئاترهــای موزیکالــی بــرای کــودکان بــه 
اجــرا درآمــده اســت و از آنجــا کــه یکــی از 
ــود فضــای  ــان کمب ــر در اصفه ــرادات تئات ای
مناســب و تخصصــی در ایــن حــوزه اســت، 
ــی  ــو تخصص ــک پات ــداث ی ــه زودی اح ب
ــود  ــاز می ش ــی آغ ــای نمایش ــرای گروه ه ب
کــه می توانــد زمینــه مناســبی را بــرای رشــد 

ــد. ــم کن ــان فراه ــتان اصفه ــر در اس تئات
کل  در  را  تئاتــر  و کم فروغــی  رکــود  وی 
کشــور بــه یــک نســبت عنــوان کــرد و 
ــر  ــه تئات ــه مقول ــبختانه ب ــه داد: خوش ادام
در 2 ســال اخیــر بیشــتر توجــه شــده و 
بازســازی ســالن ســعدی و ایجــاد فضــای 
پاتــوی تخصصــی در اصفهــان می توانــد 

ــد. ــر برگردان ــه تئات ــاره را ب ــق دوب رون
ــان بازگشــایی  ــری اصفه رئیــس حــوزه هن
ــا هــدف  دفتــر تئاتــر بچه هــای مســجد را ب
خطــاب  مــورد  تئاتــر  بــه  رونق بخشــی 
قــرار داد و گفــت: قــرار اســت بچه هــای 
مســتعد را در مســاجد شناســایی کنیــم 
ــش  ــن نمای ــرار دادن مت ــار ق ــا در اختی و ب
بــرای مــردم  نمــاز  از  بعــد  در مســاجد 
راه  ایــن  کنیــم؛  اجــرا  را  نمایش هایــی 
ــی  ــرای مردم ــیر ب ــن مس ــد بهتری می توان

ــد. ــش باش ــر نمای ــردن هن ک
 شیوه نامه ثبت ادبیات دفاع مقدس 

در اصفهان
ــوزه  ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب احمدی ف
مقــدس  دفــاع  شــفاهی  تاریــخ  ثبــت 
ــری وجــود  ــی از حــوزه هن ــات فراوان مطالب
دارد، افــزود: در زمینــه ادبیــات پایــداری 
ــگ  ــک جن ــای دراماتی ــه جنبه ه ــه ب و توج
از حــوزه هنــری انتظــار مــی رود ســهم 
فرماندهــان و رزمنــدگان دفــاع مقــدس 
ــش را  ــترین نق ــه بیش ــان ک ــتان اصفه اس
در جنــگ تحمیلــی داشــتند و خاطــرات 

بســیاری دارنــد، پررنگ تــر شــود.

وی تاکیــد کــرد: بســیاری از ایــن خاطــرات 
توســط حــوزه هنــری بــه ثبــت رســیده و بــا 
افزایــش تعــداد گروه هــای ثبــت خاطــرات 
ــاع  ــات دف ــت ادبی نخســتین شــیوه نامه ثب
مقــدس هــم در دســت تدویــن اســت کــه 
می توانــد بــرای کل کشــور الگــوی مناســبی 

ــک شــیوه درســت و  ــوان ی ــه عن باشــد و ب
بــا بازدهــی بــاال مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

کتــب  از  تعــدادی  داشــت:  بیــان  وی 
ــاع  ــدگان دف ــان و رزمن ــرات فرمانده خاط
ــه زودی  ــه ب ــاده چــاپ شــده ک مقــدس آم
ــیج و  ــه بس ــدس، هفت ــاع مق ــه دف در هفت
بــه بهانــه دهــه فجــر رونمایــی خواهــد شــد 
و رســانه ها می تواننــد بــا هــدف ترویــج 
ــرات  ــکل خاط ــه ش ــی ب ــگ کتابخوان فرهن
ــتفاده  ــاب از آن اس ــه کت ــا خاص ــاه ی کوت

ــد. کنن
 کلمات خودساخته و نامفهوم در 

ادبیات، یک آفت است
رئیــس حــوزه هنــری اصفهــان یکــی از 
ایــرادات و آفــات بســیار جــدی در ادبیــات 
نامفهــوم  گاه  و  خودســاخته  کلمــات  را 
ــن شــدن در  دانســت کــه در حــال جایگزی

ــت. ــردم اس ــی م ــی و لغات ــگ زبان فرهن
وی گفــت: فضــای مجــازی و تهاجمــات 
ــر  ــا تأثی ــات م ــر ادبی ــوص ب ــن خص در ای
ــوه  ــی و نح ــات کام ــت. ادبی ــته اس گذاش
ــد  ــر اســت و بای ــا در حــال تغیی مکالمــه م
ــادری  ــان م ــظ زب ــرای حف ــاش جــدی ب ت
صــورت گیــرد کــه واحــد آفرینش هــای 
ادبــی حــوزه هنــری بــه جــد ایــن موضــوع 

را دنبــال می کنــد.
ــوزه  ــرح م ــرای ط ــه داد: ب ــر ادام احمدی ف
ــات  ــت ملزوم ــه جه ــان ب مجــازی در اصفه
نیــاز  کــه  ســخت افزاری  و  نرم افــزاری 
ــان ســال  ــا پای ــم ت ــم بتوانی اســت امیدورای
ــانیم.  ــرداری برس ــه بهره ب ــرح را ب ــن ط ای

اســتان  احمــر  هــال  نجــات جمعیــت  و  امــداد  معــاون 
ــور               ــی در مح ــوس و تریل ــورد اتوب ــر برخ ــر اث ــت: ب ــان گف اصفه

اصفهــان - اردســتان 2۰ نفــر مصــدوم شــدند.
داریــوش کریمــی اظهــار داشــت: بــر اثــر برخــورد یــک دســتگاه 
اتوبــوس و یــک دســتگاه تریلــی 2۰ تــن آســیب دیدنــد کــه ۱۰ 
تــن از مصدومــان توســط امدادگــران هــال احمــر امدادرســانی 
ــل  ــی منتق ــز درمان ــه مراک ــز ب ــر نی ــداد 4 نف ــن تع شــدند. از ای

شــدند.
وی افــزود: ســاعت ۱ و ۳۰ دقیقــه بامــداد دیــروز برخــورد 
ــور  ــی در مح ــتگاه تریل ــک دس ــا ی ــوس ب ــتگاه اتوب ــک دس  ی
اصفهــان – اردســتان در گردنــه ظفرقنــد بــه مرکــز هماهنگــی و 
ــر اســتان  ــت هــال احم ــدادی جمعی ــای ام ــرل عملیات ه کنت

گــزارش شــد.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه  بیــش از ۷۰ حادثــه در هفتــه 
گذشــته در اصفهــان بــه وقــوع پیوســت، افــزود: در طــول هفتــه 
گذشــته، بیــش از ۷۰ مــورد حادثــه توســط امدادگــران جمعیــت 
ــه 2۶۶  ــدادی داده شــد و ب ــان پوشــش ام ــر اصفه ــال احم ه

حادثه دیــده امدادرســانی شــد.
  کریمــی افــزود: همچنیــن در ایــن هفتــه تعــداد 4۶ مســافر در 
پایگاه هــای امــداد و نجــات بیــن شــهری اســکان داده شــدند و 

خدمــات حضــوری دریافــت کردنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول ایــن مــدت 8 مــورد عملیــات 
ــورت  ــت ص ــن جمعی ــی ای ــای عملیات ــط تیم ه ــازی توس رهاس
گرفتــه، تصریــح کــرد: 255 نفــر نیــروی عملیاتــی ایــن جمعیت 
ــا همــراه داشــتن تجهیــزات الزم  در قالــب 8۶ تیــم عملیاتــی ب
ــه کار گرفتــه شــدند. مهــر امــدادی در عملیات هــای یادشــده ب

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در طــرح 
مســکن مهــر بــا حضــور در دو شهرســتان 
ــه، از ســایت های مســکن  خمینی شــهر و مبارک
مهــر ایــن دو شهرســتان بازدیــد و بــر تکمیــل و 
تحویــل  واحدهــا تــا پایــان مهرمــاه تاکیــد کــرد.
  خدمــات روبنایــی در ســایت های مســکن 
مهــر از جملــه خدماتــی اســت کــه بایــد از 
طریــق مشــارکت بــا دســتگاه های اجرایــی 
جملــه  آن  از  کــه  شــود  احــداث  مرتبــط 
ســاخت مســجد، مدرســه، کانتــری، ورزشــگاه 

و ... اســت کــه در مجموعــه مســکن مهــر 
خمینی شــهر احــداث مســجد و مدرســه بــه 
ــری  ــدم پیگی ــی و ع ــارات کاف ــود اعتب ــت نب عل
ــل  ــون تکمی ــط، تاکن توســط دســتگاه های مرتب
ــن  ــاکنان ای ــای س ــه دغدغه ه ــده و از جمل نش

می شــود.  محســوب  ســایت ها 
احمــد اصغــری مهرآبــادی در شــورای مســکن 
مهــر خمینی شــهر از اختصــاص 5 میلیــارد ریــال 
ــر در  ــراژ ۶۰۰ مت ــه مت جهــت احــداث مســجد ب
مســکن مهــر ایــن شهرســتان خبــر داد و گفــت: 
ــکن  ــه مس ــه در مجموع ــداث مدرس ــرای  اح ب
ــا وزارت  ــه ای ب ــز تفاهم نام ــر خمینی شــهر نی مه

آمــوزش و پــرورش انجــام شــده تــا اســکلت و 
ــل آن  ــازی و تکمی ــط راه و شهرس ــقف توس س
ــام  ــدارس انج ــازی م ــازمان نوس ــت س ــا هم ب
ــا توســط راه و  ــه 5۰ درصــد هزینه ه شــود. البت

ــود. ــت می ش ــازی پرداخ شهرس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  طبــق دســتور ریاســت 
جمهــوری بایــد کلیــه واحدهــای مســکن مهــر 
ــه  ــل ب ــات کام ــا امکان ــال و ب ــان امس ــا پای ت
متقاضیــان تحویــل داده شــود کــه در ایــن 
راســتا تمامــی واحدهــای مســکن مهــر اســتان 
اصفهــان تــا پایــان مهرمــاه ســال جــاری 
بــه غیــر از واحدهــای نیمه تمــام فوالدشــهر 

تکمیــل شــده و تحویــل داده خواهــد شــد، 
واحدهــای  مشــکات  بیشــترین  افــزود: 
ــق  ــت و طب ــه اس ــات و بیم ــر مالی ــکن مه مس
ــر واحــد ۳۰۰  ــرای ه ــات ب ــت مالی ــه دول مصوب
ــع 5  ــر مرب ــر مت ــرای ه ــه ب ــان و بیم ــزار توم ه
هــزار و 2۰۰ تومــان اســت کــه در سراســر کشــور 
الزم االجراســت. مهرآبــادی در ادامــه بازدیــد خود 
ــع  ــه در جم ــر مبارک ــکن مه ــایت های مس از س
مســئوالن ایــن شهرســتان گفــت: جهــت تکمیل 
و بــه بهره بــرداری رســیدن کامــل مجموعــه 
ــارد  مســکن مهــر در شهرســتان مبارکــه 5 میلی
ــز ۱۱  ــون نی ــده و اکن ــت ش ــا پرداخ ــال قب ری

میلیــارد ریــال اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده کــه 
الزم اســت اقدامــات الزم در ایــن زمینــه انجــام 
شــود تــا ایــن واحدهــا نیــز تــا پایــان مهــر مــاه 

بــه بهره بــرداری برســد.
ــازی  ــر کل راه و شهرس ــی، مدی ــه غام حجت ال
اســتان، نیــز در ادامــه گفــت: مصوبــات شــورای 
مســکن اســتان بــرای همــه دســتگاه های 
همــه  و  اســت  فصل الخطــاب  اجرایــی 
دســتگاه ها موظــف بــه اجــرای آن هســتند.

جملــه  از  دســتگاه ها  همــه  افــزود:  وی   
اســت  الزم  شــهرداری ها  و  بیمــه  دارایــی، 
طبــق مصوبــات شــورای مســکن اســتان بــرای 
دریافــت مالیــات و بیمــه اقــدام کننــد و در 
ــد  ــز  تمامــی شــهرداری ها بای ــن راســتا نی همی
ــرای  ــده ب ــخص و تصویب ش ــداد مش ــق اع طب

ــد. ــدام کنن ــان کار اق ــدور پای ص

 مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان از صــدور یــک میلیــون و 
4۶۷ هــزار و ۱۳۳ فقــره کارت هوشــمند ملــی در اســتان از ســال 

9۳ تــا پایــان تیــر امســال خبــر داد.
ــون  ــک میلی ــداد ی ــن تع ــت: از ای ــی گف ــی کجان ــین غفران  حس
ــل داده و  ــان تحوی ــه متقاضی ــره کارت ب ــزار و 852 فق و 2۶۷ ه

ــال شــده اســت. فع
وی اظهــار کــرد: بــر اســاس تفاهم نامــه منعقدشــده بیــن 
ــات و  ــام عملی ــخوان، تم ــر پیش ــت و دفات ــا پس ــوال ب ــت اح ثب
فرآیندهــای کارت هوشــمند ملــی در ایــن دفاتــر انجــام می شــود.

مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان یــادآور شــد: مدت زمــان 
صــدور کارت هوشــمند ملــی، پیش تــر چهــار مــاه بــود کــه در حــال 
ــی  ــوط صــدور کارت هوشــمند مل ــه شــدن خط ــا اضاف حاضــر ب

ایــن زمــان بــه ۱5 تــا ۳۰ روز کاهــش یافتــه اســت.

ــی  ــایی مل ــار کارت شناس ــت اعتب ــه مهل ــان اینک ــا بی ــی ب غفران
ــت:  ــد، گف ــان می رس ــه پای ــال ب ــان امس ــا پای ــم( ت ــه قدی )نمون
تمــام کارت هــای شناســایی ملــی صادرشــده بیــن ســال های 8۰ 

ــود. ــاقط می ش ــار س ــه اعتب ــال 9۷ از درج ــاز س ــا 89 در آغ ت
ــمند  ــت کارت هوش ــرای دریاف ــه ب ــی ک ــه مراجعان ــاب ب وی خط
ــوال  ــت اح ــا ادارات ثب ــخوان ی ــتی، پیش ــر پس ــه دفات ــی ب مل
ــرای  ــردن ب ــه نک ــورت مراجع ــت: در ص ــد، گف ــه نکرده ان مراجع
ــری  ــال آن تصمیم گی ــاره ابط ــی، درب ــمند مل ــل کارت هوش تحوی

می شــود.
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــی ب ــمند مل ــون کارت هوش ــزود: هم اکن وی اف
بــه ســن ۱5 ســالگی رســیده اند، صــادر می شــود. جمعیــت 
بــاالی ۱5 ســال اســتان اصفهــان بالــغ بــر 4 میلیــون نفــر                      

ــا ــت. ایرن اس

 ۲۰ نفر بر اثر تصادف در محور اردستان - اصفهان 
مصدوم شدند  

  1.5 میلیون کارت هوشمند ملی 
در اصفهان صادر شد  

 ترجمه اولین رمان از 
»جان فانته« در ایران

ــکاری  ــا ش ــه محمدرض ــا ترجم ــی« ب ــار زندگ ــان »سرش  رم
ــد. ــاب ش ــازار کت ــه ب ــر و روان منتش

ــه  ــران ترجم ــه در ای ــه اســت ک ــر از فانت ــن اث ــاب اولی ــن کت ای
ــه  ــورد عاق ــه را نویســنده م ــز بوکوفســکی فانت می شــود. چارل
ــود: فانتــه، خــدای مــن  ــاره او  گفتــه ب خــود می دانســت و درب
بــود. رمــان »سرشــار زندگــی« در میــان آثــار فانتــه از جایــگاه 
خاصــی برخــوردار اســت و او در بهــره بــردن از اشــخاص و 

ماجراهــای واقعــی تــا جایــی پیــش رفتــه کــه حتــی اســامی 
بعضــی از شــخصیت های ایــن رمــان واقعی هستند!شــخصیت 
ــا  ــی  اســت ب ــی رمــان »سرشــار زندگــی« انســانی معمول اصل
ــه   ــه ب ــنده ای ک ــودش؛ نویس ــاص خ ــای خ ــا و آرزوه رؤیاه
ناچــار بایــد در نوشــتن فیلمنامــه بــا اســتودیوهای هالیوود 
ــت دارد،  ــه دوس ــی ای را ک ــد آن زندگ ــا بتوان ــد ت ــکاری کن هم
ــان  ــن رم ــرای خــودش و همســرش بســازد.در بخشــی از ای ب
می خوانیــد: »خانــه مــن! چهــار تــا اتــاق خــواب. جــای کافــی. 
حــاال جفتمــان آنجــا زندگــی می کردیــم و یــک نفــر هــم تــو راه 

بــود. آخــر ســر هفــت  نفــر می شــدیم. رؤیایــم ایــن بــود. یــک 
ــا  ــه هفت ت ــت دارد ک ــم وق ــوز ه ــوی ســی ســالگی هن ــرد ت م
ــود. ســالی  ــس ســی وچهار ســالش ب ــد. جوی ــزرگ کن بچــه ب
ــده  ــا مان ــش  ت ــید، ش ــت از راه می رس ــی داش ــه. یک ــک بچ ی
بــود. دنیــا چقــدر قشــنگ اســت! آســمان چقــدر وســیع اســت! 
آدم خیال بــاف چقــدر پــول دار اســت!«رمان »سرشــار زندگــی« 
اثــر جــان فانتــه بــا ترجمــه محمدرضــا شــکاری را نشــر اســم 
در ۱88 صفحــه بــا قیمــت ۱5 هــزار تومــان روانــه بــازار کتــاب 

کــرده اســت.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ســازمان  مردمــی  مشــارکت های  قائم مقــام 
بهزیســتی از تشــکیل و آغــاز فعالیــت دبیرخانــه 
مســئولیت اجتماعــی در ســازمان بهزیســتی 
و  مشــارکت ها  جــذب  افزایــش  منظــور  بــه 
ــر  ــردم خب ــی و م ــش خصوص ــای بخ حمایت ه
داد و گفــت:  در ســال گذشــته 5۶۰ میلیــارد 
ــن  ــه بهزیســتی شــد؛ ای تومــان کمــک  نقــدی ب
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــه 2.۷ ه ــی اســت ک در حال
ــارات ســازمان بهزیســتی در ســال  مجمــوع اعتب

ــت. اس
ــام  ــراه قائم مق ــه هم ــه ب ــر ک ــی کوزه گ  محمد عل
ســازمان  ســتادی  مدیــران  و  توانمندســازی 
بهزیســتی کشــور بــه اصفهــان ســفر کــرده بــود، با 
اشــاره بــه اینکــه دبیرخانــه مســئولیت اجتماعــی 
همچنیــن درصدد اســت تــا فرآیندهای مشــارکت 
ــه امــور  ــد ب مــردم و فعــاالن اقتصــادی عاقه من
خیرخواهانــه را تســهیل بخشــد و بســتر مناســب 
ــن  ــان در ای ــری هموطن ــور حداکث ــرای حض را ب
ــد  ــار داشــت:  فرآین ــد، اظه ــش ده عرصــه افزای

پذیــرش مشــارکت مجموعه هــای بــزرگ در امــور 
خیــر مرتبــط بــا بهزیســتی در کوتاه تریــن زمــان 
و بــا کمتریــن ســاز و کار اداری انجــام می شــود.

وی بــا بیــان اینکــه هــر فــرد، شــرکت و ســازمان 
در جامعــه فعالیــت و از آن کســب ســود می کنــد 
و متقابــا مســئولیت هایی در قبــال جامعــه دارد 
ــد، افــزود: کشــورهای  ــه آن عمــل کن ــد ب کــه بای
بــه مفهــوم  اخیــر  در دو ســه دهــه  غربــی 
ــن در  ــد؛ ای ــه کرده ان ــی توج ــئولیت اجتماع مس
ــی  ــی و مبان ــگ مل ــه در فرهن ــت ک ــی اس حال
ــی و  ــئولیت اجتماع ــوم مس ــه مفه ــا ب ــی م دین
ــد شــده  ــه  شــدت توجــه و تأکی ــر جمعــی ب خی

اســت.
و  نقــدی  ارزش کمک هــای  افــزود:  کوزه گــر 
غیرنقــدی خیــران و مــردم بــه بهزیســتی در 
ــن  ــه از ای ــود ک ــان ب ــارد توم ســال 95، 99۰ میلی
ــدی  ــای نق ــان کمک ه ــارد توم ــزان 5۶۰ میلی می

و بقیــه خدمــات ارائه شــده بــه مددجویــان را 
شــامل می شــود.

قائم مقــام مشــارکت های مردمــی بهزیســتی 
کشــور از رونــد صعــودی نســبت کمک هــای 
مردمــی بــه اعتبــارات دولتــی خبــر داد و گفــت: 
ــادی و  ــورت م ــه  ص ــا ب ــتی تنه ــات بهزیس خدم
ریالــی نیســت؛ بلکــه خدماتــی همچــون خریــد 
ــه  ــان و ارائ ــی مددجوی ــاس مصرف ــام و اجن اق
حوزه هــای  در  متخصصــان  رایــگان  خدمــات 
مختلــف بــه آن هــا از جملــه خدمــات خیریــن به 

ــت. ــان اس مددجوی
 کوزه گــر اعتبــارات کل بهزیســتی را در ســال 9۶، 
2 هــزار و 8۰۰ میلیــارد تومــان اعــام کــرد و ادامــه 
داد: تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه توجــه مــردم 
و خیــران را بــرای کمک رســانی بــه مناطــق 

ــم. ــب کنی ــوردار جل کم برخ
وی همچنیــن از رونمایــی از اپلیکیشــن »نســیم 
ــن  ــن اپلیکیش ــت: ای ــر داد و گف ــی« خب مهربان
ــای  ــه گروه ه ــک ب ــرای کم ــتی ب ــط بهزیس توس
هــدف ایــن ســازمان و حمایــت از پویــش ازدواج 

طراحی شــده اســت.
ســامانه  در  نیکــوکاری  پنــل  افتتــاح  از  وی 
گفــت:  و  داد  خبــر   ۱9۳ شــهری  خدمــات 
بــا افتتــاح ایــن پنــل کمک هــای نقــدی و 
ــن  ــان ممک ــردم در ســریع ترین زم ــدی م غیرنق
ــت  ــرار اس ــد و ق ــان می رس ــت مددجوی ــه دس ب
ــرح در کل کشــور اجــرا شــود. ــن ط ــه زودی ای ب

ــر  ــزار و 5۶۰ نف ــه 4۷ ه ــان اینک ــا بی ــر  ب کوزه گ
ــدف  ــای ه ــه گروه ه ــات ب ــه خدم ــب ارائ داوطل
گفــت:  شــده اند،  کشــور  کل  در  بهزیســتی 
اســتان اصفهــان پــس از یــزد، خراســان رضــوی 
و آذربایجــان رتبــه چهــارم را از لحــاظ تعــداد 

دارد.  داوطلبــان 
ســازمان  مردمــی  مشــارکت های  قائم مقــام 
بهزیســتی کشــور همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
شــرکت های خودروســاز بایــد بــه مســئولیت 
ــزود:   ــند، اف ــته باش ــه داش ــود توج ــی خ اجتماع
ــود  ــدات خ ــا تولی ــازی ب ــرکت های خودروس ش
ایجــاد  را  ســاالنه هــزاران ضایعــات نخاعــی 
هیچ گونــه  آن هــا  قبــال  در  کــه  می کننــد 

نمی پذیرنــد. را  مســئولیتی 

#میراث_مکتوب
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معــاون حقوقــی و ثبتــی اداره کل اوقــاف اســتان اصفهــان 
گفــت: در جلســه ای کــه بــا حضــور نمایندگانــی از نیروهای 
مســلح و اوقــاف اصفهــان برگــزار شــد، مقــرر گردیــد تــا در 
ــای  ــال از اجاره ه ــارد ری ــغ 45۰ میلی ــی مبل ــال های آت س
معوقــه ایــن نیروهــا بــه موقوفــات و رقبــات اســتان 

ــان اختصــاص داده شــود. اصفه
ــار داشــت:  ــی اظه ــود نصــر اصفهان   حجت االســام محم
در ایــن نشســت میــزان مطالبــات موقوفــات و رقباتــی کــه 
در تصــرف نیروهــای مســلح قــرار دارد، محاســبه  و پــس 
ــان  ــران و کارشناس ــور مدی ــا حض ــی ب ــکیل کارگروه از تش
ــه موقوفــات اســتان  دو طــرف دیــون نیروهــای مســلح ب

بــرآورد شــد.
ــش از 5۰  ــت بی ــن نشس ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پرونــده مربــوط بــه موقوفــات و رقبــات اســتان اصفهــان 
کــه در تصــرف نیروهــای مســلح اســتان قــرار دارد بررســی 
ــی  ــزان بده ــرف می ــر دو ط ــد ه ــا  تایی ــزود: ب ــد، اف ش
ــتان 45۰  ــات اس ــات و رقب ــه موقوف ــلح ب ــای مس نیروه
میلیــارد ریــال بــرآورد شــد و صورت جلســه ایــن نشســت 
ــدگان  ــای نماین ــه امض ــدی ب ــل بع ــی مراح ــرای ط ــز ب نی

ــن رســید. طرفی
ــه  ــح کــرد: ایــن صورت جلســات ب ــی تصری   نصــر اصفهان
ــابی  ــه ذی حس ــده ب ــدرج در پرون ــتندات من ــراه مس هم
نیروهــای مســلح ارســال و مراحــل اداری الزم طــی شــده 
و در چنــد ســال آینــده ایــن دیــون بــه صــورت تدریجــی 
از محــل اعتبــارات ایــن نیروهــا بــه حســاب موقوفــات و 

ــود. ــز می ش ــان واری ــتان اصفه ــات در اس رقب
بــه موقوفــات و  ایــن پرونده هــا مربــوط  وی گفــت: 
ــه  ــک و ناحی ــه ی ــان، ناحی ــتان های کاش ــات شهرس رقب
دو شهرســتان اصفهــان، برخــوار، ســمیرم، اردســتان، 
خمینی شــهر، آران و بیــدگل، فریــدن، گلپایــگان، خوانســار، 
ــن رود و  ــاد، فاورجــان، ب ــک، نجف آب ناییــن، خــور و بیابان
تیــران و کــرون اســت کــه بــا اجــرای ایــن مصوبــه زمینــه 
ــرای  ــن اج ــات و همچنی ــات موقوف ــول مطالب ــرای وص ب
ــان  ــتان اصفه ــش در اس ــان نیک اندی ــات واقف ــه نی امینان

ــا شــد. مهی

 بیمارستان شهید مطهری 
 برترین  بیمارستان خصوصی 

درجه یک  استان اصفهان 
بیمارســتان شــهید مطهــری توانســت در  کیمیای وطن
اعتباربخشــی ســال 95 رتبــه یــک را از ســوی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کند. 

در طــرح اعتباربخشــی کــه در ســال 95 اجــرا شــد، همــه 
دولتــی،  بیمارســتان  از  اعــم  بیمارســتان های کشــور 
خصوصــی و خیریــه بــر اســاس نحــوه عملکــرد و مطابقت 
بــا 9۰۳ ســنجه )شــاخص( در زمینه هــای مختلــف ماننــد 
مدیریــت، ایمنــی بیمــار، منابــع انســانی و تجهیــزات مورد 

ارزیابــی و اعتباربخشــی قــرار گرفتنــد.
ــن خصــوص  ــری در ای ــس بیمارســتان شــهید مطه  رئی
گفــت: در ایــن طــرح کــه 54 بیمارســتان در اســتان 
اصفهــان مــورد بررســی قــرار گرفتنــد، بیمارســتان شــهید 
ــه  ــت و ب ــرار گرف ــر ق ــتان برت ــزو 5 بیمارس ــری ج مطه
ــان  ــن بیمارســتان خصوصــی اســتان اصفه ــوان برتری عن

ــد.  ــناخته ش ش
علیرضــا آجدانــی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه ایمنــی 
بــوده  امســال  اعتباربخشــی  اصلــی  هــدف  بیمــار، 
ــال  ــخت تر از س ــیار س ــی بس ــنجه های ارزیاب ــت، س اس
ــری دارای  ــهید مطه ــتان ش ــد. بیمارس ــده ش ــته دی گذش
ــی  ــوق تخصص ــی و ف ــکی تخصص ــی و پزش ــم درمان تی
ــن  ــه بزرگ تری ــک ب ــده نزدی ــدی  اســت کــه در آین توانمن
قطــب اســتان در زمینــه ارتوپــدی و چشم پزشــکی تبدیــل 

ــد شــد.  خواه
ــت:  ــامت گف ــگری س ــث گردش ــه مبح ــاره ب ــا اش  وی ب
ــل  ــال تبدی ــگری در ح ــکی و گردش ــب پزش ــروزه ترکی ام
ــت  ــگری اس ــت گردش ــی در صنع ــه عطف ــه نقط ــدن ب ش
دلیــل موقعیــت  بــه  بیمارســتان شــهید مطهــری  و 
ــده در  ــی تجهیزش ــای درمان ــب و فض ــی مناس جغرافیای
کنــار متــل، دارای قابلیــت ارائــه خدمــات مناســب و جذب 

بیماران از سراسر استان های ایران است. 

 برپایی نمایشگاه دستاوردهای 
فنی و حرفه ای در زینبیه  

نمایشــگاه دســتاوردهای کارآمــوزان مرکــز آمــوزش 
فنــی و حرفــه ای زینبیــه در حــرم مطهــر حضــرت 

زینــب)س( بــا حضــور مســئوالن افتتــاح شــد.
ــت:  ــه گف ــه ای زینبی ــی و حرف ــز فن ــت مرک   سرپرس
ــز  ــد و اشــتغال، مرک ــی، تولی در ســال اقتصــاد مقاومت
آمــوزش فنــی و حرفــه ای زینبیــه اصفهــان بخشــی از 
ــگاه  ــب نمایش ــود را در قال ــات خ ــا و اقدام فعالیت ه
ــت.  ــش گذاش ــه نمای ــوزان ب ــتاوردهای مهارت آم دس
مرضیــه اورک شــیرانی گفــت: ســازمان آمــوزش فنــی 
و حرفــه ای، یکــی از متولیــان اصلــی در عرصــه تولیــد 
و اشــتغال اســت و آمــوزش مهارت هــای فنــی و 
ــد  ــان می توان ــژه جوان ــوزان و به وی ــه کارآم ــه ای  ب حرف
ــد.  ــده فراهــم کن زمینه هــای اشــتغال و تولیــد را در آین
وی آمــوزش مهارت هــای فنــی و حرفــه ای را زمینــه ای 
بــرای کارآفرینــی و ایجــاد محیــط کســب و کار جدیــد 
بــرای کارآمــوزان و هنرآمــوزان دانســت و اســتفاده 
از  بهره منــدی  موجــود،  ظرفیت هــای  از  حداکثــری 
بخــش خصوصــی، اســتفاده از دانــش روز و توجــه 
ــد را از  ــه در حــوزه اشــتغال و تولی ــه  نیازهــای جامع ب

ــرد. ــوان ک ــز عن ــن مرک ــای ای برنامه ه

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر خبر داد:

تخصیص 5 میلیارد ریال جهت ساخت مسجد مسکن مهر خمینی شهر 

قائم مقام مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی خبر داد:

راه اندازی  دبیرخانه مسئولیت اجتماعی در سازمان بهزیستی 

،،
 ادبیات کالمی و نحوه مکالمه ما در 
حال تغییر است و باید تالش جدی 
صــورت  مــادری  زبــان  حفــظ  بــرای 
گیــرد کــه واحــد آفرینش هــای ادبــی 
حــوزه هنــری بــه جــد ایــن موضــوع را 

دنبــال می کنــد

رئیس حوزه هنری استان اصفهان مطرح کرد:

بازگشایی دفتر تئاتر بچه های مسجد در اصفهان
کلمات خودساخته و نامفهوم در ادبیات، یک آفت جدی است
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رخداد
اولین همایش ملی حقوق 
شهروندی در جهانشهر یزد

ــوق  ــی حق ــش مل ــن همای ــر اولی کیمیای وطن دبی
ــی بافــت تاریخــی  ــت جهان ــا اشــاره ثب ــزد ب شــهروندی ی
یــزد گفــت: اولیــن همایــش ملــی حقــوق شــهروندی بــا 
ــر  ــوق بش ــیون حق ــی کمیس ــورای عال ــو ش ــور عض حض

اسالمی ایران و دبیر کمیسیون در یزد برگـزار مـی شـود.
مجیــدآزادی افــزود: ایــن همایــش در 18 و 19 مردادماه در 

فرهنگســرای غدیــر برگــزار می شــود.
ــی  ــت تاریخ ــاکنان باف ــهروندی س ــوق ش ــق حق وی تحق
و تبییــن مفاهیــم منشــور حقــوق شــهروندی بــرای 
ــزاری  ــه اهــداف برگ مســئوالن و دســت اندرکاران را از جمل
ایــن همایــش ملــی دانســت و بیــان کــرد: برقــراری ارتباط 
ــی و  ــف دســتگاه های اجرای ــران مختل ــن مدی ســازنده بی
نظارتــی، نقــش مهمــی در توســعه فرهنــگ اجتماعــی ایفــا 

می کنــد.

۱۰ سمن چهارمحال و بختیاری در 
حوزه ازدواج فعالیت می کنند

معــاون امــور جوانــان ورزش و جوانــان چهارمحــال 
ــوزه  ــمن در ح ــت 1۰ س ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــاری ب و بختی
ازدواج گفــت: مجموعــه فرهنگــی ازدواج آســان از ســوی 

یکــی از ســمن های اســتان احــداث می شــود.

حســین زمانــی افــزود: مجموعــه فرهنگــی ازدواج آســان 
در زمینــی بــه مســاحت 4 هــزار متــر در منظریــه شــهرکرد 
ــی،  ــاالر پذیرای ــه ت ــه شــامل مجموع احــداث می شــود ک

کتابخانــه و کالس هــای آموزشــی اســت.
ــاد  ــه فعالیت هــای ســازمان های مردم نه ــا اشــاره ب وی ب
در حــوزه ازدواج افــزود: برگــزاری کالس هــای آموزشــی، 
ــن  ــران، تأمی ــت خی ــای آموزشــی، جــذب حمای کارگاه ه
جهیزیــه، ایجــاد زمینــه اشــتغال بــرای زوج هــای جــوان، 
ــزاری  ــر و برگ ــی و تقدی ــزاری جلســات مشــاوره دین برگ
ســفرهای زیارتــی بــرای زوج هــای جــوان از جملــه 

فعالیت هــای ســازمان های مردم نهــاد اســت.
ــفیدان  ــا ریش س ــه ب ــن عهدنام ــه تدوی ــاره ب ــا اش وی ب
آســان  ازدواج  ترویــج  راســتای  در  کــرد:  بیــان 
عهدنامه هایــی در روســتاها بــرای هزینــه ازدواج، جهیزیــه، 
مهریــه و رعایــت موازیــن اســالمی در جشــن ها تدویــن 

ــت. ــده اس ش
زمانــی بــا بیــان اینکــه 5 واحــد آپارتمــان بــرای زوج هــای 
تاکنــون 32 واحــد  جــوان آمــاده می شــود، گفــت: 
ــه در شهرســتان بروجــن توســط  مســکونی و 22 جهیزی

ــت. ــده اس ــذب ش ــمن ها ج س
ــان اینکــه در ســال 95، بیــش از 4۰۰ میلیــون  ــا بی وی ب
ــک  ــمن ها کم ــق س ــوان از طری ــای ج ــه زوج ه ــان ب توم
شــد، تصریــح کــرد: تغییــر نگــرش و ســلیقه مــردم کار 
آســانی نیســت؛ امــا امــور جوانــان در حــد بضاعــت خــود 

در زمینــه ترویــج ازدواج آســان تــالش کــرده اســت.

افزایش 74 درصدی کشفیات مواد 
مخدر در چهارمحال و بختیاری

فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری از افزایــش 74 
درصــدی کشــفیات مــواد مخــدر از ابتــدای ســال جــاری 

تاکنــون در محورهــای مواصالتــی اســتان خبــر داد.
ســردار غالم عبــاس غالمــزاده گفــت: در ســال جــاری یــک 
هــزار و 192 کیلــو و 856 گــرم انــواع مــواد مخــدر در اســتان 

کشــف و ضبط شــد.
بــه گفتــه وی در ایــن مــدت 14 بانــد تهیــه و توزیــع مــواد 

مخــدر شناســایی و متالشــی شــده اند.
وی از توقیــف 17 دســتگاه خــودرو حامــل مــواد مخــدر در 
ایــن مــدت خبــر داد و افــزود: یــک هــزار و 242 متهــم نیز 

در ایــن زمینــه دســتگیر شــدند.
ســردار غالمــزاده اظهــار کــرد: بیشــترین میــزان کشــفیات 
ــن و شیشــه  ــاک، هروئی ــن مــدت تری ــواد مخــدر در ای م

بــوده اســت.
ــان  ــی قاچاقچی ــک اطالعات ــه بان ــه تهی ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان در 3 حــوزه باندهــا، خرده فروشــان و معتــادان 
از ســوی نیــروی انتظامــی افــزود: متهمــان دستگیرشــده 
ــی  ــه مراجــع قضای ــواد مخــدر کشف شــده ب ــا م همــراه ب

ــدند. پایــگاه خبــری پلیــس ــی ش ــتان معرف اس

 ایستگاه نشاط با طعم برق 
میزبان کاشانی ها می شود

ایســتگاه نشــاط در روزهــای 16 و 17  کیمیای وطن
ــوس آموزشــی  ــا اســتقرار اتوب ــراه ب ــاه جــاری هم مردادم
ــان  ــرداد میزب ــدان 15 خ ــرق در می ــرف ب ــت مص مدیری

شهروندان به ویژه کودکان کاشانی است.
در ایــن اتوبــوس روش هــای مصــرف بهینــه و ارائــه 
ــی  ــوازم برق ــرق و ل ــروی ب ــی اســتفاده از نی الگــوی اصول
ــه  ــودکان ارائ ــه ک ــای آموزشــی جــذاب ب ــق طرح ه از طری
شــده و افــراد بزرگســال نیــز از تهدیــدات ناشــی از مصــرف 
منابــع  و  زیســت  در حــوزه محیــط  انــرژی  بی رویــه 

تجدیدناپذیــر بیــش از پیــش آگاه می شــوند.
ــاعت 9  ــح )از س ــت صب ــه در دو نوب ــتگاه ک ــن ایس در ای
تــا 11 صبــح( و عصــر )از ســاعت 19 تــا 22( پذیــرای 
ــر،  ــی عص ــع زمان ــت، در مقط ــانی اس ــدان کاش عالقه من
ــده  ــی ش ــودکان پیش بین ــژه ک ــی وی ــای متنوع برنامه ه
کــه  گریــم کــودک - خالقیــت، اجــرای مســابقه، برگــزاری 
جشــن و اهــدای جوایــز از جملــه ایــن برنامه هــا بــه شــمار 

ــی رود. م
ایــن طــرح  بــر مبنــای سیاســت های ابالغــی مقــام 
ــرف و  ــوی مص ــالح الگ ــوص اص ــری درخص ــم رهب معظ
ــز  ــکاری ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری و نی ــا هم ب
واحــد مدیریــت مصــرف مدیریــت برق شهرســتان کاشــان 

اجــرا می شــود.

ــازمان  ــس س ــور و رئی ــر کش ــاون وزی مع
مدیریــت بحــران، ایــران را یــک کشــور 
ــه  ــوع حادث ــه اعــالم کــرد کــه 35 ن پرحادث

می دهــد. رخ  آن  در  طبیعــی 
اســماعیل نجــار در مراســم رونمایــی از 
ملــی  »جشــنواره  نخســتین  آیین نامــه 
فیلــم کوتــاه امیــد« در یــزد گفــت: ایــران از 
لحــاظ تنــوع حــوادث در دنیــا رتبــه دهــم و 

ــارم را دارد. ــه چه ــیا رتب در آس
وی زلزله هــای مهیــب، ســیل، طوفــان، 
صاعقــه، خشکســالی، ســرمازدگی، بهمــن، 
ــرد و  ــن، آتش ســوزی و گ فرونشســت زمی
غبــار را از جملــه ایــن حــوادث اعــالم کــرد.

 آموزش مدیران برای مدیریت 
بحران در استان ها

وی آمــوزش و ارتقــای ســطح آگاهــی آحاد 
مــردم در مقابلــه بــا بحــران را مهــم خوانــد 
ــر از  ــزار نف ــک ه ــش از ی ــرد: بی ــار ک و اظه
مدیــران و مســئوالن کشــوری در 6 اســتان 
ــن  ــه همی ــه ب ــی ک ــای آموزش در کارگاه ه

منظــور برپــا شــد، شــرکت کردنــد.
ــت بحــران کشــور  ــس ســازمان مدیری رئی
مختلــف  قشــرهای  کــرد:  خاطرنشــان 
مــردم در ســطوح مختلــف بایــد از پیامدها، 

طبیعــی  بالیــای  و  حــوادث  مخاطــرات 
آگاهــی داشــته باشــند؛ ضمــن اینکــه 
آموزش هــای الزم در ایــن زمینــه در ســطح 

ــت. ــال اجراس ــور در ح کش

وی اظهــار کــرد: بایــد بــه جــای توجــه 
بــه نمــا، محــل اســتقرار ســاختمان و 
دکوراســیون آن، بــه کیفیــت و مقاوم ســازی 
در برابــر حــوادث توجــه شــود کــه البتــه بــه 

ایــن موضــوع کمتــر نــگاه می شــود.
ــا بیــان اینکــه بایــد  معــاون وزیــر کشــور ب
بخشــی از هزینه هــای ســاخت و ســاز ، 
صــرف ایمنــی شــود، گفــت: امــروز دنیــا بــا 

به کارگیــری خــرد، دانــش و علــم توانســته 
خــود را در مقابــل حــوادث ایمــن کنــد.

ــوادث  ــا ح ــن ب ــور ژاپ ــرد: کش ــار ک وی اظه
بــا  امــروز  امــا  روبه روســت؛  گوناگــون 
به کارگیــری اندیشــه و علــم، خــود را مقابــل 
ــه ای  ــه گون ــت؛ ب ــرده اس ــن ک ــوادث ایم ح
کــه در برابــر زلزله هــای بیــش از هفــت 
ــزارش  ــه گ ــک جان باخت ــی ی ــتر حت ریش

نمی شــود.
 آبرسانی به 7 هزار و 5۰۰ روستا 

در کشور
ــت بحــران کشــور  ــس ســازمان مدیری رئی
بــا بیــان اینکــه اکنــون بــه 75۰۰ روســتا در 
کشــور بــا تانکــر آبرســانی می شــود، گفــت: 
نبــود بــارش و نــوع و زمــان، تغییــر اقلیــم 
و گــرم شــدن زمیــن موجــب شــده کــه بــا 
ــویم. ــه رو ش ــی روب ــی و بی آب ــران کم آب بح

ــا  ــه اینکــه اســتان یــزد ب ــا اشــاره ب نجــار ب
ــن  ــزود: ای ــت، اف ــی روبه روس ــران بی آب بح
اســتان در مدیریــت آب کشــور ســرآمد 
ــت مصــرف آب  ــم مدیری اســت و امیدواری
ســرلوحه کار مــردم ایــران هــم قــرار گیــرد.
وی خاطرنشــان کــرد: دولــت در تــالش 
اســت آب شــرب مــردم را تامیــن کنــد. در 

بخــش کشــاورزی هــم بایــد بهــره وری آب 
ــم. ــش دهی را افزای

 استفاده از زبان هنر برای 
اطالع رسانی به مردم

نجــار در ادامــه بــه برگــزاری نخســتین 
ــد« در  ــاه امی ــم کوت ــی فیل ــنواره مل »جش
یــزد اشــاره کــرد و گفــت: اســتفاده از زبــان 
هنــر بــه جــای ســخنرانی و داســتان، تاثیــر 
ــر گاه  ــر هن ــه دارد. تاثی ــتری در جامع بیش
می توانــد بــه ایجــاد یــک جریــان در جامعه 
منجر                                                             شود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره در 
می شــود  برگــزار  مختلــف  بخش هــای 
از  آگاهــی  حــوادث،  کــرد:  تصریــح 
مخاطــرات، ارتقــای تــاب آوری جامعــه، 
ــی،  ــگ ایمن ــج فرهن ــد، تروی ــش امی افزای
بالیــای طبیعــی،  کاهــش خطرپذیــری 

انســان ها در  مدیریــت بحــران و رفتــار 
بحــران از محورهــای جشــنواره یادشــده 

ــت. اس
مســئول جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه امیــد 
ــن فرهنگــی را  ــن آیی ــزاری ای هــدف از برگ
معرفــی آثــار برتــر، اهمیــت دادن بــه نقــش 
کلیــدی رســانه های تصویــری، تشــویق 
و  هنرمنــدان عرصــه ســینما  ترغیــب  و 
ــش  ــد، نمای ــق تولی ــد و رون ــون، رش تلویزی
و  فرهنــگ  ارتقــای  و  فیلم هــای کوتــاه 
دانــش عمومــی در زمینــه مدیریــت بحــران 
ــال  ــت ارس ــن مهل ــار آخری ــالم کرد.نج اع
آثــار بــه دبیرخانــه جشــنواره را یکــم آذرمــاه 
ســال جــاری ذکــر و اظهــار کــرد: جشــنواره 
ــی  ــا روز مل ــان ب ــاه همزم ــور ۰5 دی م مذک
برگــزار  یــزد  در  زلزلــه  برابــر  در  ایمنــی 

ایرنــا  می شــود. 

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از وقوع 35 نوع حادثه طبیعی در کشور خبر داد: 

ایرانِ پرحادثه

تاریخــی  دخمــه  در  انجام شــده  راســتای کاوش هــای  در 
ترک آبــاد شهرســتان اردکان در بهــار ســال 1396 و در پــی 
آن تحویــل اشــیای حاصــل از کاوش هــای یادشــده بــه امیــن 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــوال فرهنگی تاریخ ام
ــای  ــم از نمونه ه ــه قل ــزد، س ــتان ی ــگری اس ــتی و گردش دس
ــرض آســیب های ناشــی از  ــه در مع ــه ک ــن مجموع ــزی ای فل
ــرای مرمــت  ــد، در دســت اقــدام ب خوردگی هــای فــراوان بودن

ــت. ــرار گرف و حفاظــت ق
میــراث  اداره کل  فرهنگــی  میــراث  معاونــت  سرپرســت 
ــاره  فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان در ایــن ب
ــده از دوره  ــری بازمان ــاد اردکان، اث ــوان کــرد: دخمــه ترک آب عن
ــم روســتای  ــه دیل ــی در قــرن هشــتم اســت و در محل ایلخان

ترک آبــاد، شهرســتان اردکان قــرار دارد.

ساشــا ریاحــی مقــدم افــزود: ایــن بنــای ارزشــمند از خشــت 
ــا توجــه بــه شــواهد موجــود  و گل و چینــه ســاخته شــده و ب
دارای ســی حجــره مجزاســت. زرتشــتیان بــرای در امــان 
ــکان  ــه م ــی ب ــمنان در دوره ایلخان ــت دش ــدن از آزار و اذی مان
دوری کــه در حــال حاضــر ترک آبــاد اســت، گریختنــد و 
ــا  ــه ب ــاد مکاتب ــر ایج ــواهدی ب ــی ش ــد و حت ــکونت یافتن س
 زرتشــتیان هــم دوره و ســاکن در هندوســتان نیــز وجــود 

دارد.
ــه  ــا توجــه ب ــن ســایت تاریخــی ب ــن مســئول ای ــه  ای ــه گفت ب
اســتودان  طاق هــای  اجــرای  شــیوه  و  ظاهــری  شــواهد 
ــه  ــک نمون ــا ی ــن بن ــی اســت و ای ــه دوره ایلخان ــق ب آن متعل
ــه  ــی جامع ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــرد از فعالیت ه منحصربه ف

زرتشــتیان در ایــن منطقــه محســوب می شود.ایســنا 

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
خــط  گشــایش  از  اســالمی  شــورای 
اعتبــاری LC )ال ســی( توســط بانــک 
تجــارت بــرای خریــداری ماشــین آالت 
پــروژه کارخانــه فــوالد شهرســتان راور خبــر 

داد.
محمدرضــا پورابراهیمی درخصــوص آخرین 
ــتان راور  ــوالد شهرس ــه ف ــت کارخان وضعی

اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه پیگیری هــای 
انجام شــده درخصــوص موضــوع ســاخت 
راور  فــوالد شهرســتان  پــروژه کارخانــه 
ــی(  ــاری LC )ال س ــط اعتب ــایش خ گش
ایــن  ماشــین آالت  خریــداری  بــرای 
ــورت  ــارت ص ــک تج ــط بان ــه توس کارخان
گرفتــه و در حــال حاضــر عملیــات ســالن 
تولیــد ایــن مجموعــه 98 درصــد پیشــرفت 

ــت. ــام اس ــال اتم ــته و در ح داش
وی بــا اشــاره بــه ســاخت بیــش از 2۰ 
راور  فــوالد  پــروژه  تجهیــزات  از  درصــد 
ــد  ــروژه دارای دو خــط تولی ــن پ ــزود: ای اف
اســت کــه هــر کــدام بــا ظرفیــت 35 هــزار 
تــن اســت. در حــال حاضــر کار راه انــدازی 
دو خــط ایــن مجموعه در دســت اجراســت 
و خــط ســوم نیــز در ادامــه افتتــاح خواهــد 

شــد کــه در مجمــوع ظرفیــت ایــن کارخانــه 
 در فــاز اول بــه 1۰۰ هــزار تــن خواهــد    

رسید.
ــس  ــادی مجل ــیون اقتص ــس کمیس  رئی
ــه فــوالد  ــان فــاز اول کارخان ــا پای افــزود: ب
شهرســتان راور، عملیــات ســاخت فــاز دوم 
ایــن مجموعــه بــا ظرفیــت  1۰۰ هــزار تــن 
آغــاز خواهــد شــد کــه جمعــا ایــن کارخانــه 
2۰۰ هــزار تــن آهــن اســفنجی تولیــد 

خواهــد کــرد.
پورابراهیمــی تصریــح کــرد: حمــل و نصــب 
ــا  ــر ت ــه حداکث ــن مجموع ــین آالت ای ماش

ــد  ــد ش ــام خواه ــر انج ــاه دیگ ــش م ش
و ابتــدای ســال آینــده کارخانــه فــوالد 
شهرســتان راور در فــاز نخســت بــا ظرفیــت 
ــد  ــروع خواه ــود را ش ــن کار خ ــزار ت 1۰۰ ه

کــرد.
نخســت  فــاز  اجــرای  بــا   وی گفــت: 
زمینــه  راور  فــوالد شهرســتان  کارخانــه 
اشــتغال بــرای 2۰۰ نیــروی تخصصــی 
ــا  ــت ب ــز فراهــم خواهــد شــد کــه اولوی نی
مــردم شهرســتان راور اســت کــه بــه زودی 
آگهــی اســتخدام آن توســط شــرکت اعــالم 

کرمــان خواهــد شــد. آرمــان 

ــاری از  ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی ــر امــور اراضــی جه مدی
تجهیــز 55 هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی اســتان در دولــت 
ــن  ــا ای ــر داد و گفــت: ب ــن خب ــاری نوی ــه سیســتم آبی یازدهــم ب
روش از هدررفــت 242 میلیــون متــر مکعــب آب جلوگیــری شــد.  
ســید طاهــر نوربخــش افــزود: امســال بــا تجهیــز 5 هــزار هکتــار 
از اراضــی بــه سیســتم آبیــاری نویــن بــا اعتبــاری افــزون بــر 34۰ 
میلیــارد ریــال کمــک بالعــوض دولــت، نیمــی از ایــن اراضــی از 

آبیــاری ســنتی خــارج خواهــد شــد.
ــد از اســتان  ــاری بع ــال و بختی ــه دوم چهارمح وی از کســب رتب
فــارس در اجــرای آبیــاری نویــن خبــر داد و گفــت: تــا پایان ســال 
جــاری بیــش از 33 هــزار نفــر از بهره بــرداران بخــش کشــاورزی 
ــن برخــوردار  ــاری نوی ــوض اجــرای آبی اســتان از تســهیالت بالع

خواهنــد شــد.

ــارات  ــه 8۰ درصــد اعتب ــزی  صورت گرفت ــا برنامه ری ــزود: ب وی اف
ــوض  ــارات بالع ــل اعتب ــده از مح ــرح یادش ــرای ط ــه ای اج هزین
دولتــی و بقیــه از محــل آورده بهره بــرداران تامیــن می شــود.

ــا و  ــن در باغ ه ــاری نوی ــتم آبی ــعه سیس ــه توس ــن زمین همچنی
ــرار دارد. ــت ق ــتورکار دول ــتان در دس ــن اس ــی ای اراض

مدیــر جهــاد کشــاورزی شــهرکرد نیــز گفــت: بــرای اجــرای ایــن 
ــارد  ــی و 24۰ میلی ــار بالعــوض دولت ــال اعتب ــارد ری طــرح 6 میلی

ــرا می شــود. ــی اج ــز از آورده کشــاورزان محل ــال نی ری
فرامــرز امانــی اجــرای آبیــاری نویــن در 15 هــزار هکتــار از 
ــرح  ــب 36۰ ط ــتان را در قال ــن شهرس ــاورزی ای ــای کش زمین ه
یــادآور شــد و گفــت: بــا برآوردهــای انجام شــده طــی چهــار ســال 
ــن  ــی ای گذشــته بیــش از 4۰ درصــد از زمین هــای باغــی و زراع

ــاری تحــت فشــار شــده اســت. ایرنــا ــه آبی منطقــه مجهــز ب

استانها

 مرمت 3 شی تاریخی 
دخمه ترک آباد اردکان

 تجهیز 55 هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری به سیستم آبیاری نوین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

گشایش خط ال سی برای خرید ماشین آالت کارخانه فوالد راور

 بازار قیصریه الرستان
 الگوی بازارهای تاریخی ایران 

طــرح و ســاخت بــازار قیصریــه الر چنــان زیباســت 
بــازار  ســاخت  بــر  آن  معمــاری  ســبک  کــه 
ــازار  ــز ب ــارا و نی ــازار بخ ــان، ب ــازهای اصفه چیت س

ــت. ــته اس ــر گذاش ــیراز تاثی ــل ش وکی
بــازار کــه قلــب شــهرهای ســنتی شــرق اســالمی را 
تشــکیل مــی داده، در شــکل گیری بافــت کالبــدی 
شــهر قدیــم الر نیــز نقشــی حســاس را بــه عهــده 
داشــته اســت؛ بــه گونــه ای کــه تــا آغــاز هــزاره  دوم 
هجــری همزمــان بــا بــه قــدرت رســیدن سلســله  
ــاس، شــهر الر  ــژه حکومــت شــاه عب ــه به وی صفوی
ــدان  ــی می ــم یعن ــر مه ــه عنص ــود س ــز خ در مرک
عمومــی، قصــر شــاهی و باالخــره بــازار مشــهور بــه 
قیصریــه را جــای داده بــوده اســت. ایــن بــازار کــه 
بــه شــکل صلیبــی ســاخته شــده، شــکل و طــرح 
خــود را دســت کم در چهارصــد ســال اخیــر حفــظ 

ــازار الر را  کــرده. هرچنــد برخــی ســابقه  تاریخــی ب
ــاخت آن  ــر س ــی دیگ ــالم و برخ ــش از اس ــه پی ب
ــدر  ــا ق ــد، ام ــبت می دهن ــالم نس ــدر اس ــه ص را ب
ــدرت  ــش از ق ــازار پی ــه ب ــت ک ــن اس ــلم ای مس
ــاه  ــان ش ــته و در زم ــود داش ــه وج ــن صفوی یافت

عبــاس تعمیــری بنیادیــن شــده اســت. 
ــاختمان  ــخ س ــی تاری ــان محل ــر مورخ ــق نظ  طب
اولیــه قبــه قیصریــه الر بــه 9۰۰ ســال پیــش 
ــرا در ســال  ــردد. دن گارســیا ســیلوا فیگوئ برمی گ
1۰26 قمــری و در ســفر بــه ایــران بــازار الر را چنیــن 
ــک  ــدون ش ــازار ب ــن ب ــد: »... ای ــف می کن توصی
ــر  ــای سراس ــن بناه ــن و فاخرتری ــی از زیباتری یک
مجلل تریــن  بــا  می توانــد  و  آسیاســت  قــاره 

فروشــگاه های اروپــا برابــری کنــد... .« 
بــازار قیصریــه الر سرمشــقی بــرای ســاختن ســایر 
بازارهــای قدیمــی ایــران بــود و از روی طــرح ایــن 
بــازار، بازارچــه بلنــد اصفهــان و ســپس بــازار وکیــل 

شــیراز در دوره زندیــه بنــا شــد.

بــازار قیصریــه الر از ســه قســمت اصلــی تشــکیل 
ــمت از  ــن قس ــزی؛ ای ــای مرک ــت. فض ــده اس ش
ــدی  ــا ســقف گنب ــم ب ــال منظ ــی کام ــک 8 ضلع ی
ــاع  ــت. ارتف ــده اس ــاخته ش ــکل س ــان ش ــه هم ب
ــن زده  ــر تخمی ــازار حــدود 18 مت ســقف از کــف ب

شــده اســت.
راســته ها؛ بــازار دارای 4 گــذر عمــود بــر هــم اســت 
راســته  را می ســازند.  آن  کــه شــکل صلیبــی 
قرار گیــری اش  نحــوه  بــرای  میــدان  جنوبــی 
میــدان«  »راســته  شــهر  میــدان  بــه  نســبت 
ــبب  ــه س ــمالی را ب ــته ش ــود. راس ــده می ش خوان
نزدیکــی اش بــه برکــه ای بــه همیــن نــام در 
خــارج ولــی نزدیــک بــه آن »راســته آب فروشــان« 
نــوع  بــه ســبب  را  نامیده انــد. راســته غربــی 
فعالیــت شــغلی ای کــه ســابقا در آن غالــب بــوده 
ــرقی  ــته ش ــد. راس ــری« می نامن ــته کمرگی »راس
ــده  ــا مســگرها( نامی ــا« )ی ــز »راســته قصاب ه نی

می شــود.

#میراث_تاریخی 

روزنه
4۰ واحد مسکونی در مناطق 
محروم چهارمحال و بختیاری 

احداث می شود
رئیــس بنیــاد وفــاق ســبز علــوی گفــت: احــداث 4۰ واحد 
ــدان در مناطــق محــروم اســتان  ــرای نیازمن مســکونی ب
ــده  ــای پیش بینی ش ــاری از برنامه ه ــال و بختی چهارمح

بنیــاد اســت.
ــه  ــاد ب ــدات بنی ــه تعه ــا اشــاره ب امیرحســین رســتمی ب
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: احــداث 4۰ واحــد 
مســکونی بــرای نیازمنــدان در مناطــق محــروم اســتان و 
پرداخــت ســرانه هزینــه 2 مدرســه شــبانه  روزی بــه مــدت 
ــده در  ــات پیش بینی ش ــن اقدام ــال از مهم تری ــک س ی

اســتان چهارمحــال و بختیــاری اســت.
وی بــا اشــاره بــه احــداث کتابخانــه در اســتان افــزود: بــا 
احــداث یــک کتابخانــه در چهارمحــال و بختیــاری بنیــاد 
وفــاق ســبز علــوی 2 هــزار جلــد کتــاب فرهنگی آموزشــی 

بــه ایــن کتابخانــه اهــدا می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر اقدامــات پیش بینی شــده بــرای 
اســتان بیــان کــرد: اعــزام مددجویــان کمیتــه امــداد بــه 
عتبــات عالیــات و کمــک به ســاخت حــوزه علمیه اســتان 
یکــی دیگــر از تعهــدات بنیــاد نســبت بــه اســتان اســت.

رســتمی گفــت: هــدف بنیــاد وفــاق ســبز علوی حضــور در 
مناطــق کمتــر توســعه یافته اســت تــا بتوانــد بــا همــکاری 
ــه داده  ــی ک ــه وعده های ــر شــهر و اســتان ب مســئوالن ه

ــد. ــق کن ــده را محق ــای پیش بینی ش ــل و برنامه ه عم
ــر  ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــز ب ــاد نی ــدف بنی ــت: ه وی گف
اســاس نظــرات و تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری 
توســعه روســتاها به ویــژه توســعه فرهنگــی در دســتورکار 

ــرد. ــرار گی ق
رئیــس بنیــاد وفــاق ســبز علــوی تصریــح کــرد: در 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــا و منوی راســتای فرمایش ه
در حــوزه فرهنگــی،  فعــال  تاکنــون 1۰۰ هــزار خیــر 
ــایی  ــور شناس ــی در کش ــتغال و خودکفای ــی، اش آموزش

شــده اســت. تســنیم

 طرح تابستانه کتاب 
در ۱8 کتابفروشی استان یزد

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان یــزد گفــت: 
طــرح »تابســتانه کتــاب« از یکشــنبه 15 مــرداد در 18 
کتابفروشــی عضــو ایــن طــرح در اســتان آغــاز بــه کار کــرد.

علــی غیاثــی ندوشــن افــزود: طــرح »تابســتانه کتــاب« 
بــا شــعار »ایــن چنین دوســت کتاب اســت از او دســت 
ــی های  ــاه در کتابفروش ــنبه 15 مردادم ــدار« از یکش م
عضــو ایــن طــرح در اســتان آغــاز می شــود کــه بــر ایــن 
ــراه  ــا هم ــاب ب ــداران کت ــدان و خری ــاس عالقه من اس
ــا 25  ــف 2۰ ت ــد از تخفی ــی، می توانن ــتن کارت مل داش
ــقف 1۰۰  ــا س ــرح ت ــن ط ــاب در ای ــد کت ــدی خری درص

هــزار تومــان اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد: در طــرح تابســتانه کتــاب 2۰ درصــد 
درصــد  و 25  عمومــی  بــرای کتاب هــای  تخفیــف 
تخفیــف بــرای کتاب هــای کــودکان و نوجوانــان در نظــر 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت
ترویــج  و  کتــاب  بــازار  بــه  بخشــیدن  رونــق  وی 
طــرح  ایــن  اجــرای  ویژگی هــای  از  را  کتابخوانــی 
برشــمرد و گفــت: ســقف خریــد کتــاب بــرای دریافــت 
ایــن تخفیــف بــرای هــر نفــر 1۰۰ هــزار تومــان و بــرای 

ــت. ــان اس ــون توم ــی دو میلی ــر کتابفروش ه
ــک ماهــه  ــی ی ــازه زمان ــن طــرح در ب ــه  وی ای ــه گفت ب
ــو  ــی های عض ــهریور در کتابفروش ــا 15ش ــرداد ت از 15م

ــنا ــود. ایس ــرا می ش اج

 دستبند پلیس بر دستان 3 شرور 
در کرمان

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان گفــت: بــا تــالش 
مامــوران انتظامــی کالنتــری 2۰ شــهر کرمــان ســه 
جــوان شــرور کــه در حــال قدرت نمایــی و بــر هــم زدن 

ــد، دســتگیر شــدند. نظــم عمومــی بودن
ســرهنگ عبدالعلــی روانبخــش گفــت: در پــی دریافــت 
گزارش هایــی مردمــی مبنــی بــر شــرارت، قدرت نمایــی، 
ــهروندان  ــرای ش ــی ب ــای خیابان ــری و مزاحمت ه درگی
توســط ســه جــوان در شــهر کرمــان، تیمــی از مامــوران 
انتظامــی کالنتــری 2۰ ایــن فرماندهــی دســتگیری ایــن 

افــراد را در دســتورکار خــود قــرار دادنــد.
ــا تحقیقــات گســترده مامــوران انتظامــی  وی افــزود: ب
مشــخص شــد ســه جــوان شــرور بــا اقدامــات 
ــی و  ــم عموم ــالل در نظ ــث اخ ــدد باع ــه متع مجرمان

شــده اند. شــهروندان  آســایش 
ــوران  ــتا مام ــن راس ــرد: در همی ــح ک ــش تصری روانبخ
ــن ســه شــرور را دســتگیر  ــق شــدند ای ــی موف انتظام
و بــه مقــر پلیــس منتقــل کننــد. پایــگاه خبــری پلیــس

کشت بیش از 5 هزار هکتار حبوبات 
در جنوب استان کرمان 

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 5 هــزار هکتــار حبوبــات 
در جنــوب کرمــان کشــت شــد، گفــت: عملیــات کاشــت 
ــاه  ــر تیر م ــا از اواخ ــاش و لوبی ــتانه، م ــات تابس حبوب
ــام  ــا اتم ــی می شــود ب ــاز شــده و پیش بین امســال آغ
کشــت ایــن محصــول، ســطح زیــر کشــت بــه بیــش از 
5 هــزار هکتــار و تولیــد بــه بیــش از 7 هــزار تــن برســد. 
فرامــرز رســتگاری بــا بیــان اینکــه بــه منظــور افزایــش 
 ضریــب خوداتکایــی در تولیــد محصــوالت اساســی 
ــت  ــرار گرف ــتورکار ق ــوع در دس ــن ن ــت ای ــعه کش توس
ــاوب  ــت تن ــرد رعای ــا رویک ــات ب ــد حبوب ــت: تولی گف
زراعــی، حفــظ و توســعه حاصلخیــزی خــاک و پایــداری 
تولیــد، بهینه ســازی مصــرف آب، اصــالح الگــوی کاشــت 
بهبــود  تابســتانه آب بــر،  و جایگزینــی محصــوالت 
اقتصــاد بخــش کشــاورزی و کاشــت ایــن محصــوالت 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتورکار ق در دس

پاکســتان  ســفارت  بازرگانــی  رایــزن   
ایــران  ریلــی  روابــط  ایــران گفــت:  در 
رشــد  یازدهــم  دولــت  در  پاکســتان  و 
پرشــتابی بــه خــود گرفــت؛ بــه گونــه ای کــه 
ایــن روابــط طــی یــک ســال گذشــته 42۰ 

درصــد افزایــش یافــت.
ــی  ــت بررس ــا در نشس ــد رانجه   نظرمحم
و  کرمــان  اقتصــادی  همکاری هــای 
ــاالن  ــان و فع ــا حضــور بازرگان پاکســتان ب
صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  در  اقتصــادی 
معــادن و کشــاورزی اســتان کرمــان افزود: 
کشــور پاکســتان همچــون ایــران دارای 
ــردم  ــا م ــت؛ ام ــادی نیس ــی زی ــع غن مناب
ایــن کشــور اصــرار دارنــد کــه روابــط تجاری 
ــت و  ــور دوس ــا کش ــی ب ــادی خوب و اقتص

ــند. ــته باش ــران داش ــود، ای ــرادر خ ب
ــز  ــتان نی ــان پاکس ــه داد: بازرگان وی ادام
ــا  بــه دولــت فشــار می آورنــد کــه ارتبــاط ب
ــا  ــن در اینج ــد و م ــش ده ــران را افزای ای
بــرای  می خواهــم  ایــران  بازرگانــان  از 
افزایــش ایــن روابــط جدیــت بیشــتری بــه 

ــد. ــرج دهن خ
وی بــا بیــان اینکــه مــردم پاکســتان عشــق 
ــار  ــد، اظه ــران دارن ــردم ای ــه م ــی ب خاص
ــه در  ــت ک ــوری اس ــا کش ــران تنه ــرد: ای ک
ســخت ترین شــرایط، بهتریــن عملکــرد 
ــا  ــه ب ــوع در مقابل ــن موض ــت و ای را داش
ــران  ــرد و ای ــان ک ــود را نمای ــا، خ تحریم ه
توانســت بــه خوبــی شــرایط تحریــم را 

ــد. ــت کن مدیری
 ظرفیت زیاد کرمان در حوزه 

گردشگری
وی بــا بیــان اینکــه تجــارت بیــن 2 کشــور 
ــت،  ــرده اس ــور ک ــارد دالر عب ــک میلی از ی
ــته،  ــال گذش ــک س ــی ی ــرد: ط ــوان ک عن
روابــط تجــاری بیــن ایــران و پاکســتان بــه 
بیــش از 3۰ درصــد افزایــش یافــت و بایــد 
تــالش کنیــم تــا ایــن روابــط را بــه ســقف 

ــانیم. ــارد دالر برس 5 میلی

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت روابــط آزاد 
تجــاری بیــن 2 کشــور دوســت و همســایه 
ــی 2  ــتا ط ــن راس ــرد: در ای ــان ک خاطرنش
روز گذشــته کمیســیون مشــترک تجــارت 
مــرزی در زاهــدان تشــکیل و مســائل و 

ــد. ــی ش ــکالت بررس مش
ــاد  ــت زی ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــد ب نظرمحم
افــزود:  گردشــگری  حــوزه  در  کرمــان 
پاکســتان  در  زیبایــی  بســیار  مناطــق 
وجــود دارد و فکــر می کنــم کــه مــردم 
کرمــان می تواننــد بــرای بازدیــد از ایــن 
پاکســتان ســفر  بــه  تاریخــی   مناطــق 

کنند.
وی تصریــح کــرد: ســاالنه بیــش از 5۰۰ 
ــارت  ــرای زی ــتانی ب ــر پاکس ــر زائ ــزار نف ه
ــه  ــه نســبت ب ــد ک ــران ســفر می کنن ــه ای ب
ظرفیت هــای گردشــگری ایــران اطــالع 
ــالش  ــد ت ــد و بای ــی در دســت ندارن چندان

کنیــم تــا ایــن ظرفیت هــا در دو کشــور 
ــود. ــت ش تقوی

 ظرفیت زیاد پاکستان در 
حوزه های نساجی و مواد غذایی

وی همچنیــن بــه ظرفیــت زیــاد پاکســتان 
از  بعضــی  و  نســاجی  حوزه هــای  در 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی اش ــوالت غذای محص
پاکســتان صنعتــی بســیار قــوی در حــوزه 
ــه ای کــه  ــه گون محصــوالت ورزشــی دارد؛ ب
ــای  ــای بازی ه ــد توپ ه ــش از 18 درص بی
تولیــد  کشــور  ایــن  در  جهانــی  جــام 
ــن  ــزی از ای ــادرات ناچی ــا ص ــود؛ ام می ش

ــم. ــران داری ــه ای ــوالت ب محص
رایــزن بازرگانــی ســفارت پاکســتان در 
ــائل  ــل مس ــزوم ح ــر ل ــد ب ــا تاکی ــران ب ای
پاکســتان  مرزهــای  در  تروریســتی 
و  ایــران  مــردم  کــرد:  اظهــار  ایــران  و 
پاکســتان اعضــای یــک خانــواده و بــا 

هــم بــرادر هســتند؛ از ایــن رو بایــد روابــط 
برقــرار شــود. مســتحکمی 

ــور  ــه حض ــاره ب ــا اش ــا ب ــد رانجه نظرمحم
ــن نشســت  ــی در ای ــوان کرمان ــگ بان پررن
اقتصــادی خاطرنشــان کرد: از حضــور بانوان 
ــدم  ــگفتزده ش ــیار ش ــه بس ــن جلس  در ای
ــن  ــه م ــت را ب ــن نشس ــس ای ــر عک و اگ
بدهنــد، آن را بــه تمــام دنیــا نشــان خواهــم 
داد تــا همــه بداننــد مــا بــرای به کارگیــری 
ــف اقتصــادی  ــای مختل ــوان در عرصه ه بان

و مدیریتــی هیــچ محدودیتــی نداریــم.
 ظرفیت های زیاد بین ایران و 

پاکستان
ســفارت  سرکنســول  رفیــع،  محمــد 
پاکســتان در ایــران   نیــز در ایــن نشســت 
ــط  ــرای گســترش رواب ــت: ب اقتصــادی گف
زیــادی  ظرفیت هــای  دو کشــور،  بیــن 
وجــود دارد کــه تاکنــون از ایــن ظرفیت هــا 
ــه درســتی اســتفاده نشــده و امیدواریــم  ب
هرچــه زودتــر بــه یــک نقطــه قابــل قبولــی 

ــا ــیم. ایرن ــاری برس ــراودات تج از م

رشد 42۰ درصدی روابط ریلی ایران و پاکستان در دولت یازدهم

رایزن بازرگانی سفارت پاکستان در ایران

،،
اسماعیل نجار در مراسم رونمایی از 
آیین نامه نخســتین »جشنواره ملی 
فیلــم کوتــاه امیــد« در یــزد گفــت: 
ایــران از لحــاظ تنــوع حــوادث در دنیــا 
رتبــه دهــم و در آســیا رتبــه چهــارم را 

دارد



ــا  ــت، ب ــرطان وزارت بهداش ــس اداره س ــق، رئی ــی مطل عل
ــت  ــم وضعی ــه ببینی ــرای اینک ــال 93 ب ــه در س ــان اینک بی
ــن  ــده در ای ــات داده ش ــور و خدم ــرطان در کش ــیوع س ش
زمینــه بــه چــه صــورت اســت، برنامــه آمایــش ســرزمینی 
ســرطان را اجــرا کردیــم، گفــت: هــدف مــا در ایــن برنامــه 
شــناخت وضعیــت موجــود و پیش بینــی نیازهــای 10 ســال 
ــبکه  ــعه ش ــند توس ــن س ــه تدوی ــر ب ــه منج ــود ک ــده ب آین
مراقبــت ســرطان و ســند توســعه نیــروی انســانی ســرطان 

شــد.
بــر  ادامــه داد:  اداره ســرطان وزارت بهداشــت  رئیــس 
ــه، ایجــاد ســه ســطح از  اســاس آمایش هــای صورت گرفت
مراکــز ســرطان را تعریــف کردیــم تــا ایــن مراکــز در کشــور 

ــاز شــود. ــا آغ ــد و کار ســاخت آن ه توســعه یاب
مطلــق بــا اشــاره بــه مراکــز تیــپ یــک ســرطان اظهــار کــرد: 

ــه تشــخیص و غربالگــری ســرطان را  ــک ک ــپ ی ــز تی مراک
انجــام می دهنــد، بســیار حائــز اهمیــت هســتند و بــا توجــه 
بــه اینکــه در گذشــته ایــن مراکز را در کشــور نداشــتیم و نیاز 
ــه شــدت احســاس می شــد  ــه ســاخت و ایجــاد آن هــا ب ب
بــه همیــن دلیــل برنامه هــای الزم را بــرای ســاخت مراکــز 

تشــخیص و غربالگــری ســرطان تدویــن کردیــم.
رئیــس اداره ســرطان وزارت بهداشــت بــا بیــان اینکــه 
ســرطان  غربالگــری  و  تشــخیص  مرکــز   22 تاکنــون 
ــرداری  ــت: کار ســاخت و بهره ب ــدازی شــده اســت، گف راه ان
71 مرکــز تشــخیص و غربالگــری ســرطان تــا پایــان 
ــز کار  ــوع 93 مرک ــد و در مجم ــام می رس ــه اتم ــهریور ب ش
ساختشــان بــه پایــان می رســد؛ پــس از اتمــام ســاخت مــا 
بــه فکــر تجهیــز ایــن مراکــز هســتیم تــا در زنجیــره خدمات 

ــد. شــهر خبــر ــرار بگیرن ق

علــی واشــقانی فراهانــی، رئیــس اداره بیولوژیــک ســازمان غــذا 
ــق واکســن  ــع و تزری ــی فصــل توزی ــه نزدیک ــا اشــاره ب و دارو، ب
آنفلوآنــزا گفــت: مــوارد آنفلوانــزای گزارش شــده    همــان آنفلوآنــزای 
فصلــی شــامل ســویه های B ،H2N3 ،H1N1 اســت کــه در ایــن 
ــوردار  ــتری برخ ــی بیش ــدرت بیماری زای ــویه H1N1 از ق ــان س می
اســت. واشــقانی فراهانــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایمنی زایــی ایــن 
ــزا  ــاری آنفلوآن ــده بیم ــویه های ذکرش ــه س ــا علی ــن صرف واکس
بــوده و هیــچ کارایــی علیــه بیمــاری ســرماخوردگی و همچنیــن 
نــدارد، تصریــح کــرد:  آنفلوآنــزا  بیمــاری  ســایر ســویه های 
ــع  ــق مراج ــور از طری ــده در کش ــزای ثبت ش ــن های آنفلوآن واکس

ــد. ــع می گردن ــی توزی قانون
وی اضافــه کــرد: واکسیناســیون همگانــی ضرورتــی نــدارد و 
ــا  ــاران ب ــل بیم ــاال مث ــا ریســک ب ــراد ب ــرای اف ــط ب ــاکان فق کم
ــای  ــد بیماری ه ــه ای مانن ــای زمین ــا بیماری ه ــی ی ــص ایمن نق

توصیــه  تجویــز پزشــک  بــا  آســم  و  دیابــت  قلبی عروقــی، 
می شــود. 

ــاره  ــا هشــدار درب رئیــس اداره بیولوژیــک ســازمان غــذا و دارو ب
ــا  ــا ب ــاردار صرف ــان ب ــن در زن ــن واکس ــرف ای ــودن مص ــاز ب مج
ــا  ــه افــرادی کــه قبــا ب تجویــز و نظــارت متخصصــان مربوطــه ب
ــه  ــرد ک ــادآوری ک ــده اند، ی ــینه ش ــاری واکس ــال ج ــن س واکس
ــیون  ــت واکسیناس ــار تح ــن ب ــرای اولی ــه ب ــی ک ــا از کودکان آن ه
ــق  ــرار و تزری ــه تک ــازی ب ــوده و نی ــتثنی ب ــد، مس ــرار می گیرن ق
دوبــاره ایــن واکســن ندارنــد. واشــقانی فراهانــی بهتریــن شــرایط 
بــرای ایجــاد ایمنــی مناســب در فــرد را از زمــان تزریــق 2 تــا 3 
ــرای  ــن را واکســن ب ــق ای ــان تزری ــن زم ــه دانســت و بهتری هفت
ــل  ــهریور و اوای ــط ش ــی، اواس ــان ایمنی زای ــی و زم ــن کارای بهتری
مهرمــاه برشــمرد و اکیــدا توصیــه کــرد کــه ایــن واکســن در زمــان 

ــود. ایســنا ــق ش ــاز تزری ــز مج ــه و در مراک ــد تهی ــده بای گفته ش

میوه جایگزین دارو 
ــمار  ــواص بی ش ــاره خ ــا)ع( درب ــام رض ــرت ام حض
»انجیــر« می فرماینــد: »انجیــر رطوبــت بــدن را از 
ــر  ــو ب ــد، م ــرد، اســتخوان را محکــم می کن ــن می ب بی
ــاز  ــود آن نی ــا وج ــرد و ب ــد، درد را می ب ــدن می رویان ب

ــد17، ص 13( ــائل، جل ــت.« )وس ــه دارو نیس ب
ــک  ــر خش ــد انجی ــادی دارد؛ 50 درص ــد زی ــر قن انجی
ــی از  ــع خوب ــد تشــکیل می دهــد؛ همچنیــن منب را قن
 C پتاســیم ، منیزیــم ، کلســیم ، فســفر  و ویتامین هــای

B، A اســت.
انجیــر منبــع غنــی فیبــر غذایــی اســت؛ لیگنیــن یــک 
ــه مقــدار  ــول اســت کــه ب ــر غذایــی غیرمحل ــوع فیب ن
ــده ای در  ــش عم ــته و نق ــود داش ــر وج ــاد در انجی زی

ــع یبوســت دارد. ــری و رف جلوگی
انجیــر منبــع غنــی فیبــر غذایــی و نیــز منبــع خوبــی 
 C ،B ،A ــم ، کلســیم ، فســفر و ویتامین هــای از منیزی

اســت.

از انجیــر می تــوان در رژیم هــای غذایــی خــاص مثــل 
رژیــم کــم  چربــی ، کــم ســدیم ، پرفیبــر ، کاهــش وزن ، 
دیابتــی و حتــی رژیــم غذایــی مدیترانــه ای اســتفاده 

کــرد.
انجیــر ســدیم و چربــی نــدارد و ماننــد ســایر میوه هــا 

بــدون کلســترول اســت.
ــی باالیــی دارد و هــر واحــد آن 20  ــر غذای ــر، فیب انجی
درصــد نیــاز روزانــه را تأمیــن می کنــد کــه بیــش از هــر 

نــوع میــوه تــازه یــا خشــک اســت.
ــرم  ــاح دارد؛ 40 گ ــا ام ــایر میوه ه ــش از س ــر بی انجی
انجیــر تــازه دارای 244 میلــی گــرم پتاســیم )7 درصد 
نیــاز روزانــه(، 53 میلــی گــرم کلســیم )6 درصــد نیــاز 
روزانــه( و 1/2 میلــی گــرم آهــن )6 درصــد نیــاز 

ــه( اســت. روزان
انجیــر از نظــر طــب قدیــم ایــران ، گــرم و تــر اســت  و 
تعــرق بــدن را زیــاد می کنــد . همچنیــن ادرارآور اســت؛ 
ــث  ــر باع ــوردن انجی ــد ، خ ــم باش ــح ادرار ک ــر ترش اگ

ــود. ــاد آن می ش ازدی

ایــن میــوه حــرارت بــدن را کاهــش می دهــد  و 
ــد  ــه می خواهن ــی ک ــرای آن های ــده اســت و ب چاق کنن
وزن اضافــه کننــد، بســیار مفیــد اســت؛ بــه ایــن منظور 
می تــوان آن را بــا شــیر مخلــوط کــرد و در بیــن غذاهــا 

خــورد.
ــا خشــک، یبوســت را برطــرف می کنــد  ــازه ی انجیــر ت
ــردن روده  ــز ک ــرای تمی ــا ب ــن میوه ه ــی از بهتری و یک
بــزرگ و رفــع یبوســت اســت؛ در قدیــم بــرای از بیــن 
بــردن یبوســت از شــربت انجیــر اســتفاده می کردنــد .

ــرم  ــدود 20 گ ــینه ح ــای س ــان ناراحتی ه ــرای درم ب
ــم  ــا ه ــز را ب ــک و موی ــر خش ــاب ، انجی ــا ، عن از خرم
مخلــوط کــرده و آســیاب می کننــد؛ ســپس ایــن پــودر 
ــه  ــم آن ب ــا حج ــانند ت ــر آب می جوش ــک لیت ــا ی را ب
ــه مقــدار  ــوان ب نصــف برســد. از ایــن جوشــانده می ت
ــر  ــانده انجی ــرد. جوش ــرف ک ــان در روز مص ــه فنج س
دســتگاه  مجــاری  التهــاب  درمان کننــده  خشــک 
ــرخک   ــب ، س ــه ، ذات الجن ــه ، ذات الری ــی ، کلی تنفس

ــت. تســنیم ــه اس ــک و آبل مخمل

ــکته  ــن س ــس انجم ــی، رئی ــک زمان ــر باب دکت
مهم تریــن  از  یکــی  ایــران، گفــت:  مغــزی 
 بیماری هایــی کــه در کشــور مــا وجــود دارد 
و مــردم نســبت بــه آن اطاعــات کافــی ندارنــد 
و همچنیــن می تــوان گفــت تقریبــا کشــور ما در 
درمــان ایــن بیمــاری، جــزو یکــی از قوی تریــن 
کشــورهای جهــان محســوب می شــود، »ســکته 

مغــزی« اســت.
وی افــزود: از ســال گذشــته ایــران، مهم تریــن 
کشــور در درمــان ســکته مغــزی شــناخته شــده 
و موفقیــت در ایــن زمینــه را بیــش از هــر چیــز 

از اطاع رســانی می دانیــم. 
ــاعت و  ــا 4 س ــا ت ــزی تنه ــکته مغ ــان س درم

30 دقیقــه میســر اســت؛ اگــر فــردی بیشــتر از 
ایــن زمــان بــه بیمارســتان منتقــل شــود، دیگــر 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــت درم ــت تح ــوان گف نمی ت
اســت؛ بلکــه بایــد گفــت تحــت نگهــداری قــرار 
ــرای درمــان بیمــار  می گیــرد؛ چــرا کــه دیگــر ب
ــا  ــدود 30 ت ــام داد. ح ــوان انج ــی نمی ت اقدام
40 درصــد از بیمــاران اگــر در زمــان طایــی 
4 ســاعت و 30 دقیقــه تحــت درمــان قــرار 
ــد. ــودی کامــل دســت می یابن ــه بهب ــد، ب بگیرن

بایــد  مــردم کشــور  شــد:  یــادآور  زمانــی 
اطاعــات خــود را در زمینــه ســکته مغــزی بــاال 
ــن  ــه در ای ــه و ثانی ــر دقیق ــه ه ــرا ک ــد؛ چ ببرن
بیمــاری حکــم مــرگ و زندگــی را بــرای بیمــار 

ــیوع  ــکان ش ــه ام ــالگی ک ــا 40 س دارد. در 20 ت
بیمــاری ام اس بســیار زیــاد اســت، لــذا 4 برابــر 
ایــن افــراد هــر ســال ســکته مغــزی می کننــد. 
ــه  ــانه ها ب ــد رس ــش از ح ــه بی ــن توج همچنی
ــبب  ــون ام اس س ــا همچ ــی از بیماری ه بعض
ــود؛ در  ــردم می ش ــان م ــت در می ــروز وحش ب
ــا ایــن  حالــی کــه نیــازی نیســت کــه مــردم ت
ــا  ــاری ی ــن بیم ــاع از ای ــرض اط ــدازه در مع ان
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــرار گیرن ــه آن ق ــا ب ــار ابت آم
ــاوت  ــکته متف ــا س ــاط ب ــئله در ارتب ــن مس ای
ــز  ــیار حائ ــردم بس ــه م ــانی ب ــوده و اطاع رس ب

ــت. ــت اس اهمی
ــاره  ــران درب ــزی ای ــس انجمــن ســکته مغ رئی
اختــال  گفــت:  هشــداردهنده  نشــانه های 
تکلــم، فقــدان هماهنگــی عضــات صــورت یــا 
تعــادل، بی حســی یــا ضعــف در یــک طــرف از 

بــدن. برخــی از افــراد ممکــن اســت نیــز دچــار 
اشــکال در ســخن گفتن، مشــکات بینایــی یــا 
ســردرد شــدید بــدون دلیــل شــوند. اطرافیــان 
ــا مشــاهده حتــی یکــی از مــوارد ذکــر شــده  ب
ــد و  ــاس بگیرن ــس تم ــا اورژان ــریع ب ــد س بای

ــه بیمارســتان برســانند. بیمــار را ب
اظهــار  خطــر  فاکتور هــای  درخصــوص  وی 
داشــت: از جملــه فاکتورهــای خطرســاز در ایــن 

ــت.  ــار اس ــن بیم ــه اول س ــاری در مرحل بیم
عوامــل دیگــر در افزایــش ریســک ســکته 
ــاال،  ــون ب ــی خ ــار و چرب ــامل فش ــزی ش مغ
ارثــی،  بیماری هــای  قلبــی،  بیماری هــای 

می  شــود.  چاقــی  و  ســیگار  مصــرف 
ــم  ــر، رژی ــت کمت ــه فعالی ــر آن هرچ ــاوه ب ع
غذایــی ناســالم تر، اســترس زیــاد و اضافــه وزن 
داشــته باشــیم، احتمــال بــروز ســکته مغــزی را 

افزایــش خواهیــم داد. 
بــه طــور کلــی، رفــع کمبــود تحــرک بدنــی، عدم 
اســتعمال دخانیــات و قلیــان از فاکتورهــای 

مهــم پیشــگیری از بــروز ســکته اســت.
ــه وی افــرادی کــه در خــواب خروپــف  ــه گفت ب
یــا وقفــه  آپنــه خــواب  می کننــد و دچــار 
ــزی در  ــکته مغ ــال س ــتند، احتم ــی هس تنفس
آن هــا زیــاد اســت. امــا مهم تریــن عاملــی 
ــد  ــد کن ــان را تهدی ــد جوان ــروزه می توان ــه ام ک
و باعــث ســکته مغــزی شــود، مصــرف قلیــان 

ــت. اس
ــتر  ــت در بیش ــی اس ــه مدت ــان ک ــع قلی  توزی
رســتوران ها و غذاخوری هــای ســطح شــهر 
ــتر از  ــیار بیش ــش بس ــود، خطرات ــام می ش انج
ســیگار اســت و بــدون شــک می توانــد در بــروز 
ــد. جــام جــم ــل باش ــزی دخی ــکته های مغ س
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در گفت وگو با رئیس انجمن سکته مغزی ایران مطرح شد:

آیا قلیان باعث سکته مغزی می شود؟ 

تازههایپزشکی

۳ برابر شدن جمعیت نابینای جهان 
تا ۳۳ سال آینده 

ــان  ــر در جه ــون نف ــش از 36 میلی ــر بی ــال حاض  در ح
نابینــا هســتند؛ در حالــی کــه بیــش از 217 میلیــون نفــر 
ــا  ــه محدودیــت بینایــی در حــد متوســط ت نیــز مبتــا ب

شــدید هســتند. 
تــا ســال 2050 احتمــاال تعــداد افــراد نابینــا از 115 میلیون 
ــت  ــراد دارای محدودی ــمار اف ــت و ش ــد گذش ــر خواه نف

بینایــی بــه 5۸۸ میلیــون نفــر خواهــد رســید.
ــرخ  ــترین ن ــور، بیش ــای 1۸۸ کش ــی داده ه ــق بررس طب
ــود. ــد ب ــعه خواه ــال توس ــورهای در ح ــی در کش نابینای

آنجلیــا  دانشــگاه  محققــان  تحقیقــات  یافته هــای 
راســکین بریتانیــا نشــان می دهــد آســیای جنــوب 
شــرقی دارای بیشــترین تعــداد افــراد نابیناســت. بعــد از 
ــا  ــوب صحــرای آفریق آن کشــورهای شــرق و غــرب جن
و جنــوب آســیا دارای بیشــترین نــرخ نابینایــی در بیــن 

ــتند. ــن هس ــراد مس اف
ــال از  ــای 25 س ــی داده ه ــامل بررس ــه ش ــن مطالع ای
ــرای  ــی ب ــرخ نابینای ــی ن ــود و پیش بین ــا 2015 ب 1990 ت

ســال های 2020 و 2050 بــوده اســت.
ــان در  ــت جه ــه جمعی ــی ک ــان از آنجای ــه محقق ــه گفت ب
حــال پیــر شــدن اســت، بیشــتر مــوارد نابینایــی ناشــی 

ــری اســت. مهــر از پی

 فوت کردن شمع تولد 
عامل انتقال باکتری های بیماری زا

بــه گفتــه محققــان باکتری هــا بخــش غیراجتنــاب 
زندگــی هســتند کــه تقریبــا در تمامــی تماس هــای 
ــاری زا.  ــه بیم ــد و چ ــه مفی ــد؛ چ ــود دارن ــانی وج انس
مهــم اســت بدانیــد کــه ایــن باکتری هــا چگونــه منتقــل 
می شــوند و بــا راه هــای جلوگیــری از آلودگــی آشــنا 

ــوید. ش
ــه  ــه ب ــاری زا ک ــای بیم ــی از باکتری ه ــای ناش بیماری ه
ســرعت از طریــق جمعیــت منتشــر می شــوند، دغدغــه 

اصلــی ســامت عمومــی جامعــه امــروز هســتند.
فــوت کــردن  از  پــس  می کننــد  عنــوان  محققــان 
ــه  ــک ب ــه کی ــا ب ــال باکتری ه ــال انتق ــمع ها، احتم ش

شــکل جالــب توجهــی افزایــش می یابــد.
بــه گفتــه محققــان بــا فــوت کــردن شــمع 1400 درصــد 
احتمــال انتقــال باکتری هــای مجــرای تنفســی شــخص 
فوت کننــده بــه ســطح کیــک وجــود دارد و ممکــن 
اســت بــه فــردی کــه بعــدا آن کیــک را می خــورد، 

ــل شــود. منتق
ــن باکتری هــا  ــد ای ــد دارن ــا ایــن حــال محققــان تاکی ب
معمــوال باعــث بیمــاری نمی  شــوند و ایــن مطلــب فقــط 
ــا فــوت  ــرای اطــاع از مقــدار باکتــری ای اســت کــه ب ب

ــه می  شــود. ــه کیــک اضاف کــردن شــمع ب
یکــی از محققــان ایــن آزمــون مدعــی شــده باکتری های 
ــا  ــوند و تنه ــاری نمی  ش ــث بیم ــوال باع ــک معم روی کی
در مواقعــی خــاص کــه فــرد مریضــی واگیــردار داشــته 
باشــد، می  توانــد احتمــال ابتــا بــه بیمــاری را افزایــش 

دهــد. شــهر خبــر

تغذیه
سبزی سرشار از آهن که فراموشی 

به بار می آورد! 
ــت  ــیار پرخاصی ــبزی های بس ــی از س ــفناج، یک اس
ــر منفــی  ــد نوعــی اث ــدن اســت کــه می توان ــرای ب ب
بــر مغــز بگــذارد و ســبب ابتــای افــراد بــه یکــی از 

ــود.  ــر ش ــرن حاض ــای ق ــایع ترین بیماری ه ش
کارشناســان به تازگــی دریافته انــد مصــرف ســبزیجات 
ــز  ــد در مغ ــفناج می توان ــه اس ــن از جمل ــاوی آه ح
فرآینــدی شــبیه بــه زنگ زدگــی ســطح فلــزات 
ایجــاد کنــد کــه زمینه ســاز ابتــا بــه بیمــاری 

ــت. ــر اس آلزایم
ــالمند  ــال و س ــراد میانس ــی اف ــا بررس ــان ب محقق
دریافته انــد چنانچــه ســطح آهــن خــون و پروتئیــن 
ــا  ــکان ابت ــد، ام ــاد باش ــون زی ــد در خ ــا آمیلوئی بت
ــه آلزایمــر در فــرد بیشــتر وجــود دارد و برعکــس  ب
هرچــه ســطح آهــن خــون کمتــر باشــد، خطــر ابتــا 

ــه ایــن بیمــاری کمتــر اســت. ب
کارشناســان بــر ایــن اســاس در حــال طراحــی 
دارویــی بــرای مقابلــه و درمــان آلزایمــر هســتند کــه 
ــزی را  ــلول های مغ ــرگ س ــی و م ــد زنگ زدگ بتوان

از بیــن ببــرد.
ــن اشــکال زوال  ــه رایج تری بیمــاری آلزایمــر از جمل
مغــزی اســت کــه اکنــون در دنیــا میلیون هــا نفــر بــه 
ــد  ــا هســتند و کارشناســان تخمیــن می زنن آن مبت
بــرای  نکــردن درســت  برنامه ریــزی  در صــورت 
ــه  ــده ب ــال های آین ــا آن در س ــارزه ب ــرل و مب کنت

ــل شــود. ــی تبدی یــک چالــش جهان
محققــان کانادایــی کــه درخصــوص اثــر ســبزیجات 
ــزی  ــلول های مغ ــگ زدن س ــر زن ــن ب ــاوی آه ح
 PMN310 نــام بــه  دارویــی  تحقیــق می کننــد، 
antibody تولیــد کرده انــد کــه عــوارض جانبــی 
ــازی  ــه بازس ــد ب ــدارد و می توان ــان ن ــدن انس ــر ب ب
ــدوار  ــان امی ــردازد. کارشناس ــزی بپ ــلول های مغ س
ــای  ــام آزمایش ه ــس از انج ــن دارو پ ــتند ای هس
بازار هــای  وارد   ،2025 ســال  در  موفقیت آمیــز 

ــود. ــی ش جهان
آثــار  بررســی  حــال  در  اکنــون  پژوهشــگران 
ــه  ــا ب ــاران مبت ــر روی بیم ــن ب ــد آه ــای ض دارو ه
ــت آوردن  ــه دس ــان ب ــا زم ــا ت ــتند؛ ام ــر هس آلزایم
ــری  ــراد تغیی ــد اف ــه می کنن ــی توصی ــج قطع نتای
ــار  ــر دچ ــا اگ ــد و تنه ــود ندهن ــی خ ــم غذای در رژی
اختــال حافظــه شــده اند تــا حــدی کمتــر از زمــان 
ــا مکمل هــای  عــادی از ســبزیجات حــاوی آهــن ی
اســتفاده  پزشــک  نظــارت  تحــت   ویتامینــی 

کنند.
ــی  ــرف مــواد غذای ــرای مص ــل کارشناســان ب دلی
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس ــراد ای ــه اف ــن ب ــاوی آه ح
ــی  ــون ربط ــود در خ ــن موج ــطح آه ــد س نمی رس
ــده زنگ زدگــی ســلول های مغــزی داشــته  ــه پدی ب
باشــد و تحقیقــات در ایــن خصــوص بــرای کســب 

ــه دارد. ــی ادام ــج قطع نتای
نتایــج ایــن یافته هــا در مجلــه روان پزشــکی مولکولی 

منتشــر شــده اســت. باشــگاه خبرنگاران

زیبایی

 با این اکسیر خانگی 
چشمانی جذاب داشته باشید

داشــتن چشــمانی جــذاب و صورتــی جــوان و 
شــاداب، آرزوی هــر کســی اســت. 

دور چشــم هایتان  ســیاهی  از  هــم  شــما  آیــا 
شــما  چشــم های  همیشــه  آیــا  ناراحتیــد؟ 

اســت؟  پف آلــود 
اگــر تأییــد می کنیــد پــس شــک نداشــته باشــید 
کــه شــما نیــاز بــه اکســیری بــرای رطوبت رســانی 
ــی اســت  ــر شــدن دوران ــد. پی ــه چشــمتان داری ب
ــه  ــد؛ ب ــگ دارن ــا آن ســر جن ــراد ب ــه بیشــتر اف ک
ــتیک و  ــی پاس ــازار جراح ــم ب ــور ه ــن منظ همی
عمل هــای زیبایــی و جوان ســازی ایــن روزهــا 

ــت. داغ اس
ــای  ــا تیرگی ه ــه ب ــرای مواجه ــراد ب بســیاری از اف
وجــود  زیــر چشمشــان  در  ناخوشــایندی کــه 
ــنگین رو  ــی س ــوازم آرایش ــتفاده از ل ــه اس دارد، ب
می آورنــد؛ کــه بایــد بگوییــم ایــن کار اشــتباه 
محــض اســت؛ زیــرا تیرگــی زیــر چشــم ها را بدتــر 
کــرده و حتــی موجــب افتادگــی بیشــتر پوســتتان 

خواهــد شــد.
ســیاهی های  نه تنهــا  چشــم،  مرطــوب کــردن 
ــع  ــه مان ــرد، بلک ــد ک ــرف خواه ــم را برط دور چش
ــود.  ــز می ش ــم نی ــراف چش ــت اط ــری پوس از پی
ــرای  ــی ب ــا اکســیری خانگ ــد ت ــس اجــازه دهی پ
رطوبت رســانی بــه اطــراف چشــمتان معرفــی 
کنیــم تــا از تمامــی ایــن مشــکات چشــمی 

ــوید. ــاص ش خ
 علت سیاهی و پف اطراف چشم

تحقیقــات  و  متعــدد  مقــاالت  اســاس  بــر 
صورت گرفتــه، ارث و ژنتیــک از علــل اصلــی ایــن 

می شــود.  محســوب  مشــکل 
بعضــی افــراد ایــن پرســش برایشــان پیــش 
می آیــد کــه اگــر ایــن قضیــه ارثــی اســت، پــس 
چــرا در زمــان کودکــی، اطــراف چشم هایشــان 

ــت؟ ــوده اس ــود نب ــیاه و پف آل ــن س ــن چنی ای
 پاســخ ایــن اســت کــه بــه احتمــال زیــاد بعــد از 
تولــد و در دوران نــوزادی و کودکــی، ایــن تیرگی هــا 
ــوغ  ــد از بل ــد و بع ــود نمی آین ــه وج ــکات ب و مش
یــا در زمــان میانســالی خــود را نشــان می دهنــد.

نیســت  ارثــی  مشــکل  ایــن  همیشــه   البتــه 
ــکات  ــن مش ــروز ای ــز در ب ــری نی ــل دیگ و عوام
ــا  ــا را در اینج ــه شــایع ترین آن ه ــل اســت ک دخی

ــم: آورده ای
رســوب مانیــن در الیــه ِدرم )الیــه ای بیــن اپیــدرم 
و هیپــودرم اســت( پوســت، شــل شــدن پوســت، 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــکات و بیماری ه ــی، مش کم خون

تیروئیــد، اســترس، حساســیت های پوســتی.
ــد خســتگی،  ــی مانن الزم اســت بدانیــد کــه عوامل
ــاب  ــور آفت ــرض ن ــن در مع ــرار گرفت ــی، ق بی خواب
ــش  ــز نق ــه نی ــه زنان ــی ماهان ــاالت هورمون و اخت
ــم  ــراف چش ــیاهی اط ــدید س ــمگیری در تش چش

دارد. فیتامیــن

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیست و دوم: اندرز و نصیحت
ــَک َلــْن  ــْم اُلــَک نصیَحــًة َو انَّ قــاَل علــى )ع(: »فاّنــِى َل
َتْبُلــَغ فــِى النََّظــرِ لَِنْفِســَک و اِِن اجَتَهــْدَت َمْبَلــَغ نظــرى 

ــه 31( ــه، نام ــَک« )نهج الباغ َل
حضــرت علــی)ع( فرمودنــد: »فرزنــد عزیــزم! هیــچ گاه 
ــى  ــو کوتاه ــه ت ــبت ب ــت نس ــه نصیح ــام وظیف در انج
نکــردم و در اندرزگویــی مســامحه ننمــودم. فرزنــد عزیز! 
تــو همــواره در فکــر تأمیــن خیــر و ســعادت خود هســتى 
ــز از روى مهــر پــدرى در اندیشــه نیکبختــى و  و مــن نی
رســتگارى تــو هســتم؛ ولــى مطمئــن بــاش کــه تــو هــر 
قــدر در راه خیــر و صــاح خــود مجاهــده کنــى، افــکارت 
بــه پایــه اندیشــه هاى پــدر آزمــوده ات نخواهــد رســید.«

بــه  خطــاب  على بن ابیطالــب)ع(  فرمایــش  ایــن 
کــه  اســت  مجتبــى)ع(  حســن  امــام  فرزنــدش 
ــدرز  ــد و ان ــو در پن ــدر ت ــوان پ ــه عن ــن ب ــد م مى فرماین
ــه خــرج  ــردم و مســامحه ب ــى نک ــز کوتاه ــت هرگ دادن

نــدادم. 
والدیــن  مــا  بــراى  بزرگــى  درس  فرمایــش  ایــن 
ــار و اعمــال  ــار و گفت ــا رفت ــاط ب ــد در ارتب اســت؛ مــا نبای
فرزندانمــان بى تفــاوت یــا اهــل مســامحه باشــیم؛ 
بلکــه بایــد هــر جــا فرزندمــان بــه خطــا رفــت، هــر کجــا 
ــد و  ــد پن ــا او را نیازمن ــر کج ــر زد، ه ــتباهى از او س اش
انــدرز و موعظــه و نصیحــت خــود دیدیــم دریــغ نورزیــم. 
البتــه بایــد نصیحــت و پنــد و انــدرز بجــا باشــد و باعــث 
ــراى  ــود و ب ــد نش ــخصیت فرزن ــت ش ــر و شکس تحقی
ــدرز  ــد و ان ــد از موعظــه و پن ــه نشــود، بای اینکــه این گون
ــزوم در  ــع ل ــرد و در مواق ــاب ک ــران اجتن در حضــور دیگ
خلــوت بــه پنــد و موعظــه کــودک پرداخــت؛ البتــه پنــد و 
انــدرز همیشــه زبانــى نیســت؛ گاهــى مســتقیم و زبانــى 
صــورت مى گیــرد و گاهــى از طریــق غیرمســتقیم و 
ــان داســتان و قصــه و شــرح                                                                          ــا بی ــه و اشــاره ی ــا کنای ب

ــال و... . ح
ــد  ــت بای ــد و نصیح ــراى پن ــه ب ــه ک ــد البت ــه و ص البت
ــته  ــرش داش ــى پذی ــخص آمادگ ــه ش ــرد ک ــات ک مراع
باشــد، زمــان و مــکان نیــز مناســب باشــد و بــراى 
ــوت و  ــن فرصــت در خل ــه بهتری ــر نصیحــت و موعظ ام
ــونده و  ــخص موعظه ش ــه ش ــى ک ــت؛ زمان ــى اس تنهای
ــده باشــند و دیگــرى حضــور نداشــته باشــد  موعظه کنن
ــه  ــه و مؤدبان ــا محترمان ــدرز کام ــد و ان ــه و پن و موعظ

ــرد. ــام گی انج
نصیحــت و موعظــه در پنهانــى و در جایــى کــه دیگــران 
ــد؛  ــد ش ــخص خواه ــاح ش ــث اص ــد، باع ــور ندارن حض
ولــى اگــر نصیحــت آشــکار و در حضــور دیگــران صــورت 
ــه اصــاح  ــرد و کمکــى ب ــروى شــخص را مى ب گیــرد، آب
او نخواهــد کــرد و چــه بســا کــه شــخص را در خــاف و 
اشــتباه جــرى و تقویــت کنــد و باعــث واکنــش منفــى 
کتــاب »اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای  او شــود. از 

رحمــت

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

جمــع  در  اصفهانــی  نصــر  محمدحســین 
امــام  میــاد  تبریــک  خبرنــگاران ضمــن 
روز  گرامیداشــت  همچنیــن  و  رضــا)ع( 
خبرنــگار بــا اشــاره بــه اینکــه خبرنــگاران 
چشــم و گــوش جامعــه هســتند، اظهــار 
اجتماعــی  تحــوالت  در  خبرنــگاران  کــرد: 
تاثیــر بســزایی دارنــد و می تواننــد در حــل 
معضــات اجتماعــی نقش آفرینــی کننــد. 
همــواره بخشــی از پیشــرفت های حاصــل 
در علــوم مختلــف بــه دلیــل اطاع  رســانی 

اصحــاب رســانه بــوده اســت.
 پژوهشگاه رویان در شبیه  سازی بز 

در جهان بی نظیر است
ــان  ــه اینکــه پژوهشــکده روی ــا اشــاره ب وی ب
ــه داد:  ــت دارد، ادام ــروه فعالی ــج زیرگ ــا پن ب
مهم تریــن  و  فعال تریــن  جنین شناســی، 
کــه  اســت  پژوهشــکده  ایــن  بخــش 
ــه شبیه ســازی اســت و در ســطح  ــروف ب مع
ــن  ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــی حرف ه بین الملل
ــوان گفــت پژوهشــگاه  ــت می ت ــه جرئ دارد. ب
جهــان  در  بــز  شبیه ســازی  در  رویــان 

بی نظیــر اســت. مرکــز پــرورش بــز در بخــش 
جنین شناســی تجاری  ســازی شــده و ایــن 
حیوانــات اکنــون بــه فــروش می رســند و 
ــا و  ــن بزه ــی ای ــد صنعت ــرای تولی ــت ب ظرفی

صــادرات در آینــده وجــود دارد.
 شبیه سازی بزهای شیری با نژاد 

خوب 
اشــاره  بــا  رویــان  پژوهشــکده  رئیــس 
شبیه ســازی  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بــه 
ــه انجــام  ــژاد خــوب را ب ــا ن بزهــای شــیری ب
رســانده  ایم، ابــراز کــرد: جنیــن و اســپرم ایــن 
ــن  ــانده ایم و همچنی ــروش رس ــه ف ــا را ب بزه
ــه درخصــوص  ــد توجــه داشــته باشــیم ک بای
دیگــر حیوانــات نیــز فعالیــت داشــته ایم.

وی در ایــن رابطــه افــزود: یکــی از ویژگی هــای 
ایــن بزهــا شــیردهی روزانــه دو تــا هفــت کیلو 
اســت؛ در حالــی کــه بــا تغذیــه مشــابه بزهای 
معمولــی کمتــر از نیــم کیلــو شــیردهی دارنــد؛ 
ــرب  ــا کم چ ــیرهای آن ه ــه ش ــر اینک ــاوه ب ع

بــوده و مــواد مغــذی آن بیشــتر اســت.
 نصــر اصفهانــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــیر بــز 
بــرای درمــان بیمــاران ســرطانی مفیــد اســت، 
گفــت: ایــن شــیر چربــی و پروتئیــن و ارزش 

ــا در  ــم ت ــر داری ــادی دارد و در نظ ــی زی غذای
ــد و  ــز تولی ــز را نی ــده فرآورده هــای شــیر ب آین

صــادر کنیــم.
وی قیمــت هــر لیتــر شــیر بــز را هفــت هــزار 
ــیر در  ــن ش ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک ــان عن توم
ســطح دنیــا طرفــداران زیــادی دارد و بایــد بــه 

ایــن امــر بیــش از گذشــته توجــه کنیــم.
 پایه گذاری پروژه جداسازی اسپرم 

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــکده روی ــس پژوهش رئی
اینکــه در بخــش ســلول های بنیــادی بــه 
دلیــل نبــود زیرســاخت های الزم و »کلیــن 
ــیده ایم،  ــل نرس ــه عم ــه مرحل ــوز ب روم« هن
گفــت: امــا در بخــش مطالعــات فعالیــت 
ــز در  ــر نی ــال حاض ــته ایم و در ح ــی داش خوب
ایــن حــوزه بــر روی ســلول های چشــم و 

ــتیم. ــات هس ــال تحقیق ــب در ح قل
وی بــا بیــان اینکــه در بخــش آندولــوژی کــه 
کار بــر روی اســپرم اســت، تاکنــون اقدامــات 
زیــادی صــورت گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: 
در ایــن زمینــه ســابقه طوالنــی داریــم؛ پــروژه 
ــم کــه  جداســازی اســپرم را پایه گــذاری کردی

ــرد. ــاال بب ــاروری را ب ــد شــانس ب می توان
ــی  ــال آزمایش های ــه دنب ــرد: ب ــار ک ــر اظه نص

بیشــتر  را  نازایــی  دالیــل  کــه  هســتیم 
بشناســیم و بتوانیــم تأثیــرات زیســت  محیطی 
ــتا  ــن راس ــم؛ در ای ــی کنی ــی بررس ــر نازای را ب
دســتاوردهایی داشــته  ایم و بــا روش هــای 
توصیه هــای  بــا  توانســتیم صرفــا  جدیــد 
ــدگان را درمــان  غذایــی بخشــی از مراجعه  کنن

ــم. کنی
 محیط های کشت اسپرم در 

پژوهشکده رویان 
تولیــد  بــه  اشــاره  بــا  اصفهانــی  نصــر 
ــا  ــت: ب ــز گف ــپرم نی ــت اس ــای کش محیط ه
ایــن کار توانســتیم از خــروج ارز زیــادی از 
ــم. ــری کنی ــه جلوگی ــن زمین ــرای ای ــور ب کش
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری کنفرانس هــای 
مختلــف در پژوهشــکده رویــان در هــر ســال 
ــس  ــز کنفران ــرد: در ســال جــاری نی ــار ک اظه
ــه در  ــم ک ــزار کردی ــکی را برگ ــاق در پزش اخ
آن در محورهــای اهــدای تخمــک، اســپرم 
ــرخ  ــر ن ــن ام ــه ای ــد ک ــت ش ــن صحب و جنی

ــت. ــش داده اس ــور کاه ــی را در کش نازای
رئیــس پژوهشــکده رویــان اصفهــان تصریــح 
کــرد: ضــروری اســت کــه دانشــجویان حقوق، 
ــاق در  ــوزه اخ ــه ح ــز ب ــفه نی ــاق و فلس اخ
پزشــکی ســوق داده شــوند و بتــوان بــا یــاری 
در  موجــود  مشــکات  از  بســیاری  آن هــا 

ــرد. ــه را برطــرف ک جامع
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
پژوهشــکده رویــان در حــال فعالیــت بــر روی 
پروتئین هــای نوترکیــب هســتیم، تصریــح 
کــرد: در بخــش جهــش ســلول مولکولــی نیــز 
ــجویان  ــه دانش ــت ک ــال اس ــدت دو س ــه م ب
ــن  ــم و از ای ــه کار گرفتی ــانس را ب ــوق لیس ف
رو جایــگاه خوبــی را در ایــن زمینــه بــه دســت 

ــم. آورده ای
 همکاری ۲۰۰ دانشجوی فوق لیسانس 

و دکتری با پژوهشکده رویان
رئیــس پژوهشــکده رویــان با اشــاره بــه اینکه 
در ســال گذشــته بیــش از 200 دانشــجوی 
ــکده  ــا پژوهش ــری ب ــانس و دکت ــوق لیس ف
کــرد:  ابــراز  داشــته اند،  همــکاری  رویــان 
ــس  ــجویان پ ــن دانش ــد از ای ــدود 90 درص ح
از پایــان کار در رویــان موفــق بــه اشــتغال 
ــع  ــر در مقط ــداد 137 نف ــن تع ــده اند؛ از ای ش
فــوق لیســانس و 47 نفــر در مقطــع دکتــری 

ــتند. ــت داش فعالی
 داروی ضد اسهال حیوانات تولید 

شد
ــال  ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب وی در ادام
حاضــر تولیــد داروهــای درمانــی حیوانــات در 
ــر در  ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــتورکار اس دس
ــهال دام  ــان اس ــرای درم ــد دارو ب ــوزه تولی ح

موفــق شــده ایم.
رئیــس پژوهشــکده رویــان در ادامــه با اشــاره 
ــی در  ــه اینکــه در حــال حاضــر درمــان نازای ب
پژوهشــکده رویــان بــه اقدامــی روتیــن تبدیل 
شــده اســت، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
ــی  ــوزه علت  یاب ــی در ح ــق و بررس ــا تحقی م
نازایــی را در دســتورکار داریــم کــه در ایــن 
ــز  ــی نی ــای قطع ــه نظریه  ه ــون ب ــه تاکن زمین

رســیده ایم.

 نقش آالینده های زیست محیطی 
در ایجاد نازایی 

تاکنــون  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
ــری از  نامه نگاری هــای الزم درخصــوص جلوگی
ــی کــه آالیندگی  هــای  ــرای کارفرمایان ــی ب نازای
ــی اســت صــورت  ــل نازای ــا عام ــت آن ه صنع
ــت  ــوان گف ــال می ت ــرای مث ــزود: ب ــه، اف گرفت
ــد در  ــر و کار دارن ــرب س ــا س ــه ب ــانی ک کس
ــه  ــانی ک ــژه کس ــتند؛ به وی ــی هس ــر نازای خط
در حــوزه ســاخت و تعمیــر باطــری خودروهــا 
کار می کننــد در معــرض خطــر بیشــتری قــرار 

ــد. دارن
ــوان  ــد کــرد: امــروز می ت ــی تاکی نصــر اصفهان
بــه جرئــت عنــوان کــرد کــه آالینده هــای 
نقــش  نازایــی  ایجــاد  در  زیســت محیطی 

بســیار مهمــی دارد.

،،
ــوان گفــت پژوهشــگاه  ــه جرئــت می ت ب
جهــان  در  بــز  شبیه ســازی  در  رویــان 
بی  نظیــر اســت. مرکــز پــرورش بــز در 
تجاری  ســازی  جنین شناســی  بخــش 
شــده و ایــن حیوانــات اکنــون بــه فــروش 

می رســند

در نشست رئیس پژوهشکده رویان با خبرنگاران مطرح شد:

از پروژه بی نظیر شبیه سازی تا تحقیقات ناباروری 
تأثیر آالینده های زیست محیطی در ایجاد نازایی

بهترین زمان برای تزریق واکسن آنفلوآنزاراه اندازی ۹۳ مرکز غربالگری سرطان تا پایان شهریور 

عکس از صدای سالمت
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مؤلفه های شادی و نشاط از دیدگاه 
اسالم، شناسایی و تبیین شود

حجت االســام و المســلمین علیرضــا ناجــی، اســتاد 
حــوزه علمیــه، بــا اشــاره بــه اینکــه در جامعــه برداشــت 
درســتی از دیــدگاه اســام درخصــوص شــادی و نشــاط 
ــق  ــن دقی ــناخت و تبیی ــر ش ــه ب ــدارد، در ادام ــود ن وج
و  اســام  دیــدگاه  از  نشــاط  و  شــادی  مؤلفه هــای 

آسیب شناســی مجالــس ســوگواری تأکیــد کــرد.
ــئول  ــی، مس ــا ناج ــلمین علیرض ــام و المس حجت االس
علمیــه  حــوزه  آزاداندیشــی  کرســی های  دبیرخانــه 
ــوده رســول اکــرم)ص(،  ــه فرم ــرد: ب ــار ک ــان، اظه اصفه
ــر  ــاری روح اســت و اگ ــای بیم ــه معن ــدوه ب حــزن و ان
ــنه  ــوه حس ــل و اس ــوی کام ــوان الگ ــه عن ــان را ب ایش
در نظــر بگیریــم، پیامبــر حــزن و انــدوه را مطــرود 

می پنداشــتند. 
ــه  ــروف ب ــن مع ــه متقی ــز در خطب ــن)ع( نی امیرالمؤمنی
از خصوصیــات  »یکــی  می فرماینــد:  همــام  خطبــه 
مؤمــن ایــن اســت کــه شــادی اش در صورتــش و حــزن 

ــد.« ــش باش او در قلب
وی بیــان کــرد: برخــاف تصــور عمــوم، در تقویــم رســمی 
جمهــوری اســامی، تعــداد اعیــاد و جشــن ها بیشــتر از 
مناســبت های عــزاداری اســت و کســانی کــه مدعی انــد 
ــت،  ــتر اس ــم بیش ــوگواری در تقوی ــای س ــداد روزه تع
شــادی و نشــاط را بــا گنــاه و معصیــت یکــی می داننــد 
و تعریــف مشــخصی از شــادی و نشــاط از منظــر اســام 

ندارنــد.
حجت االســام ناجــی افــزود: افــکار عمومــی تصــور 
می کننــد در نظــام جمهــوری اســامی بــه روزهــای 
بایــد  می شــود.  داده  بیشــتری  اهمیــت  ســوگواری 
ــزاداری  ــس ع ــژه مجال ــوگواری و به وی ــه س ــت ک دانس
اباعبــدهللا الحســین)ع( باعــث نشــاط روحــی می شــود؛ 
افــراد را از یــک بهجــت درونــی برخــوردار ســاخته و 
ســبب می شــود تــا در درون خــود، معنویــت و نورانیــت 

ــد. ــاس کنن را احس
ــاه و معصیــت  ــا گن ــراد گاه نشــاط را ب وی ادامــه داد: اف
یکــی می داننــد و بــرای مثــال بــه غلــط تصــور می کننــد 
کــه الــزام حکومــت بــه حجــاب، نشــاط را از بیــن می برد 
ــگاه و  ــط و دور از جای ــای مختل ــل، میهمانی ه و در مقاب
منزلــت انســانی باعــث نشــاط روحــی می شــود؛ در 
حالــی کــه ایــن نــوع اعمــال منافــی انســانیت اســت و 
ــن  ــت در دی ــن عل ــه همی ــرد و ب ــن می ب ــاط را از بی نش
اســام از آن هــا بــا عنــوان فعــل حــرام یــاد شــده اســت.

ــری از  ــرای جلوگی ــرد: ب ــه ک ــوزه اضاف ــتاد ح ــن اس ای
دین گریــزی و توجیــه افــرادی کــه برداشــت درســتی از 
ــد  ــد، بای ــن اســام ندارن حــدود شــادی و نشــاط در دی
آسیب شناســی  نوحه خوانــی  و  ســوگواری  جلســات 

شــود.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در حــال حاضــر 
مــردم تصــور می کننــد در دیــن اســام، شــادی و نشــاط 
جایگاهــی نــدارد، الزم اســت از ایــن برداشــت غلــط کــه 
بــه صــورت کلیشــه در میــان عمــوم مــردم رایــج شــده، 
نشــاط  و  شــادی  مؤلفه هــای  و  شــده  ابهام زدایــی 

اجتماعــی بــه صــورت شــفاف بیــان شــود. رســا 

گردشگری

مجموعه سلطان بندرآباد صدوق
ــمال  ــری ش ــدوق، در 10 کیلومت ــهر ص ــزد، ش ــتان ی در اس
غربــی شــهر، روســتای بندرآبــاد قــرار دارد. مجموعــه 
ــن  ــه ســده  7 ه ق اســت. ای ــوط ب ــود مرب ســلطان محم
اثــر در تاریــخ 23 اســفند 1346 بــا شــماره ثبــت  769 بــه 
 عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت.

مجموعــه کم نظیــر ســلطان بندرآبــاد از طــاق و تویزه هایــی 
ــن  ــت و از عمده تری ــده اس ــاخته ش ــت و گل س ــا خش ب
ــع،  ــجد جام ــاه، مس ــه خانق ــوان ب ــمت های آن می ت قس
ــار، بــرج حفاظتــی و مقبــره کــه مدفــن  حســینیه، آب انب
عــده ای از مشــایخ سلســله »دادایــی« اســت، اشــاره کــرد. 
در مســجد جامــع ایــن مجموعــه، منبــری از کاشــی های 
ثلــث  اســلیمی و خــط  بــا نقش هــای گــره  معــرق 
ــت.   ــت اس ــز اهمی ــری حائ ــاظ هن ــه از لح ــود دارد ک وج
ــورت ازاره و  ــه ص ــروزه ای ب ــوش فی ــش گ ــی های ش کاش
ــای  ــرق از ویژگی ه ــورت مع ــه ص ــلیمی ب ــای اس نقش ه

منحصربه فــرد منبــر اســت.
خانقــاه بندرآبــاد مثــل خیلــی از آثــار قدیمــی یــزد ســال ها 
در زیــر شــن های کویــری مدفــون شــده بــود و بــا تــاش 
میــراث فرهنگــی یــزد ســر از شــن های روان بیــرون آورد.

منارجنبان خرانق
ــتان  ــق شهرس ــش خران ــق در بخ ــان خران ــار جنب من
ــی کــه در دوران  ــع شــده اســت. منارجنبان اردکان واق
از  ســلجوقی ســاخته شــده و بســی کهنســال تر 

ــت. ــان اس ــان اصفه منارجنب
ایــن منــاره دارای ســه طبقــه اســت و در ضلــع 
شــمالی مســجد جامــع خرانــق بــر پــا شــده و قدمــت 

ــت.   ــتر اس ــجد بیش ــود مس آن از خ
ــاختاری  ــی اش س ــمت باالی ــان در قس ــن منارجنب ای
ــج  ــاد ک ــه و وزش ب ــر زلزل ــه در اث ــته ک ــی داش چوب
ــده  ــادن آن را بری ــم افت ــی از بی ــت و اهال ــده اس  ش
و پاییــن آورده انــد. جنبیــدن ایــن منــاره کــه بــه 
وضــوح قابــل مشــاهده اســت، مایــه شــگفتی اســت. 
منــاره یــک راه پلــه حلزونــی دارد کــه شــامل دو ردیــف 
پلــه بــرای رفــت و برگشــت اســت و نظیــر آن در یکــی 
ــود.  ــده می ش ــزد دی ــع ی ــجد جام ــای مس از مناره ه
ــن 60  ــای داخــل آن در قســمت پایی ــرض پلکان ه ع
تــا 70 ســانتیمتر اســت و در قســمت بــاال بــه 40 تــا 

ــد. ــانتیمتر می رس 50 س
از  رســیده  نیــز  ملــی  ثبــت  بــه  کــه  اثــر  ایــن 
مرتفع تریــن بناهــای منطقــه اســت و در گذشــته 
از آن بــه عنــوان بــرج دیده بانــی و فانوس خانــه 
ــر از  ــاع 15 مت ــه ارتف ــاره ای ب ــد؛ من اســتفاده می  کردن
ــوان  ــام مســجد کــه از نقــاط مختلــف منطقــه می  ت ب

آن را تماشــا کــرد.
آنچــه ایــن اثــر را متفــاوت کــرده حرکــت کــردن منــار 
اســت کــه بــه راحتــی بــا دســت می  تــوان آن را تــکان 

داد.

دارای  بیــدگل  و  آران  نوش آبــاد  شــهر 
ــه  ــت ک ــددی اس ــی متع ــار تاریخ ــه و آث ابنی
اســت  زیرزمینــی  شــهر  آن  شــاخص ترین 
کــه در نــوع خــود شــگفت انگیزترین شــهر 
می شــود. محســوب  جهــان  در  زیرزمینــی 

قرن هــای  طــول  در  ایــران  پهنــاور  کشــور 
ــانی  ــم انس ــوادث مه ــتخوش ح ــادی دس  متم
و طبیعــی زیــادی شــده کــه بــا گذشــت زمــان، 
آن وقایــع را بــه عنــوان اســناد و مــدارک و 
ــادگار  ــه ی شــواهد تاریخــی در حافظــه خــود ب
گذاشــته اســت و از جملــه اتفاقــات و حــوادث 
ــادی،  ــی، اقتص ــی اجتماع ــد زندگ ــه در رون ک
دوره هــای  در  مــردم  تجــاری  و  سیاســی 
ــالی  ــت، خشکس ــوده اس ــذار ب ــی تاثیرگ تاریخ
ــرد. ــام ب ــوان ن ــوا را می ت ــای ه ــش دم و افزای

ــای  ــن بای ــا ای ــردم ب ــی م ــیوه های مبارزات ش
ــا از  ــی آن ه ــیوه زندگ ــر در ش ــی و تغیی طبیع
جملــه احــداث قنــات، حفــر چاه هــای عمیــق، 
ســاخت ســد و در مناطقــی بــه مهاجــرت مردم 
ــرایط  ــه ش ــی ک ــه نقاط ــود ب ــکونتگاه خ از س
عللــی  دیگــر  از  دارد،  مناســب تری  زندگــی 
اســت کــه رونــد زندگــی را در حوزه هایــی 

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تاثی تح
محوطــه و تپه هــا و قلعه هــای تاریخــی در 
جای جــای ایــن کشــور باســتانی از بقایــای 

ــرگ  ــوان ب ــه عن ــه ب ــوده ک ــرت ب ــن مهاج ای
زریــن و افتخــاری از تمــدن و تاریــخ گذشــتگان 
ــر  ــت. از دیگ ــده اس ــای مان ــر ج ــا ب ــرای م ب
عوامــل تاثیرگــذار می تــوان بــه وجــود راه هــای 
ــه جــاده  ارتباطــی و تجــاری اشــاره کــرد کــه ب
ــود از  ــان خ ــت و در زم ــروف اس ــم مع ابریش
اهمیــت و رونــق خاصــی برخــوردار بــوده و 
نوعــی امتیــاز مهــم بــرای شــهرها و کشــورهایی 
ــرده،  ــور می ک ــار آن عب ــاده از کن ــن ج ــه ای ک

محســوب می شــده اســت.
شــهر باســتانی نوش آبــاد آران و بیــدگل از 
ــای  ــی از جاده ه ــی یک ــن راه ــای بی منزلگاه ه
فرعــی ابریشــم و راه ارتباطــی ری بــه اصفهــان 
ــزی  ــر مرک ــیه کوی ــهر در حاش ــن ش ــوده؛ ای ب
ایــران و در دشــت کویــر واقــع شــده اســت و از 
آن بــه عنــوان یــک محــدوده امــن و مناســب 
بــرای توقــف کاروانیانــی کــه در مســیر ری، 
اصفهــان، خراســان، عــراق و جنــوب در حرکــت 

اســتفاده می کردنــد. بوده انــد، 
ــن  ــاد و همچنی ــارات نوش آب ــای زی در تذکره ه
ــاد  ــال از نوش آب ــد ه ــزاده محم ــره امام تذک
ــک  ــه انوشــیروان، دارالمل ــوان دارالخاف ــه  عن ب
انوشــیروان  خاقــان  پایتخــت  انوشــیروان، 
و  اســت  شــده  یــاد  انوشــیروان  شــهر  و 
نوش آبــاد  بــه  مأخــذی کــه  قدیمی تریــن 

النفیســه«  »االعــاق  کتــاب  دارد،  اشــاره 
بــوده کــه از نوش آبــاد بــه  عنــوان یکــی از 
نــام  بیــن ری و اصفهــان  راه  منزلگاه هــای 
می بــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ایــن 
ــن  ــه کاشــان نشــده و همی مأخــذ اشــاره ای ب
ــر ســر شــاهراه  ــاد ب ــی نوش آب ــت حیات موقعی
مرکــزی ایــران رهنمــون مــا بــه پیشــینه 

تاریخــی آن اســت.
همــواری  دشــت  بیــدگل  و  آران  نوش آبــاد 
ــه چشــم  ــوارض طبیعــی در آن ب ــه ع اســت ک
نمی خــورد و جمعیــت آن در حــال حاضــر 
ــاع 900  ــر اســت و در ارتف ــزار نف ــش از 12 ه بی
متــر از ســطح دریــا و در فاصلــه 7 کیلومتری از 
شــهر تاریخــی کاشــان و 3 کیلومتــری از شــهر 

ــرار دارد. ــدگل ق آران و بی
شهرســتان نوش آبــاد آران و بیــدگل در یــک 
ــه از  ــده ک ــع ش ــی واق ــت ارتباط ــه بن بس نقط
طــرف شــمال شــرق بــه کاروانســرای مرنجــاب 
ــود؛  ــم می ش ــرام خت ــر به ــه قص ــه ب و در ادام
ــرار دارد و در  ــیعی ق ــت وس ــهر در دش ــن ش ای
گذشــته دارای رودهــای پرآبــی بــوده کــه 
سرچشــمه  کاشــان  کرکــس  کوه هــای  از 
غــرب  و  شــرق  طــرف  از  و  می گرفتــه 
ــه دریاچــه  ــاد می گذشــته و در ادامــه ب نوش آب

نمــک ختــم می شــده اســت.

ــده  ــک ش ــات خش ــمه قن ــود 33 چش ــا وج ب
و تعــداد زیــادی از محوطه هــا و قلعه هــای 
مخروبــه و بناهــای تاریخــی و باســتانی در 
داخــل و اطــراف ایــن شــهر می تــوان بــه 
ــرد.  ــی ب ــت آن در گذشــته پ ــت و موقعی اهمی
همچنیــن وجــود قلعــه خشــتی در ضلــع 
ــا 7  ــر و ب ــعت 11850مت ــا وس ــهر ب ــرقی ش ش
بــرج دیده بانــی و دیواره هایــی بــه ارتفــاع 
10 متــر و ضخامــت 6 متــر بــه عنــوان ارگ 
ــان  ــه اصفه ــاده ری ب ــیر ج ــی در مس حکومت
نیــز از دیگــر شــواهد اهمیــت ایــن شــهر اســت.

ایــن شــهر دارای آب و هــوای گرم و خشــک در 
تابســتان و ســرد و خشــن در زمســتان و دارای 

31 هکتــار بافــت تاریخــی اســت.
 از صنایــع دســتی قدیم شــهر ماننــد جوالبافی، 
شــعربافی و پــرورش کــرم ابریشــم اثــری بــر 
ــان در  ــی همچن ــی قالی باف ــده، ول ــای نمان ج
ــش  ــردم نق ــی م ــادی و اجتماع ــه اقتص چرخ

دارد و عــاوه بــر آثــار ذکرشــده دارای ابنیــه 
مذهبــی همچــون مســجد علــی اســت کــه در 
ــاد  ــارت فیض آب ــده؛ زی ــا ش ــاجقه بن دوران س
چندیــن  و  اســحاق آباد  تاریخــی  پــل  و 
ــهر                                                                 ــن ش ــه ای ــر ابنی ــز از دیگ ــی نی ــته قنات رش

ــت. اس
آب هــای رودخانــه حیــدر و ســوک چم دشــت ها 
و  آران  نوش آبــاد  پایین دســت  زمین هــای  و 
ــه ای  ــه گون ــود؛ ب ــرده ب ــز ک ــدگل را حاصلخی بی
ــن  ــی ای ــته و اهال ــاعدی داش ــاک مس ــه خ ک

ــد.  ــه کشــاورزی مشــغول بودن شــهر ب
وجــود عبادتــگاه یــا بــه عبارتــی آتشــکده 
زرتشــتیان و فانوســی کــه در کنــار آن قــرار دارد، 
ــه پیــش از  ــوط ب ــی مرب ــل قول های ــر نق ــا ب بن
اســام و پــس از ورود مســلمانان اســت؛ ایــن 
بنــا تبدیــل بــه مســجد جامــع عتیــق می شــود 
و فانــوس کــه ارتفاعــی بیــش از 14 متــر دارد، 

ــد. تســنیم ــر می کن ــاره تغیی ــه من ب

نوش آباد آران و بیدگل 
شگفت انگیزترین شهر زیرزمینی 

در تفســیر نــور ذیــل آیــه شــریفه 76 ســوره نســاء می خوانیــم: 
الزمــه  ایمــان، جهــاد بــا کفــار اســت.

ــوا  ــَن آَمُن ِذی ــم: »الَّ ــاء می خوانی ــوره نس ــریفه 76 س ــه ش در آی
ِذیــَن کََفــُروا ُیَقاِتُلــوَن ِفــی َســِبیِل  ــِه َو الَّ ُیَقاِتُلــوَن ِفــی َســِبیِل اللَّ
ــْیَطاِن کَاَن  ــْیَطاِن ِإنَّ کَْیــَد الشَّ اُغــوِت َفَقاِتُلــوا َأْولَِیــاَء الشَّ الطَّ

ــا« َضِعیًف
ــران در راه طاغــوت )شــیطان(  »اهــل ایمــان در راه خــدا، و کاف
ــا دوســتان شــیطان  ــان( ب ــد؛ پــس )شــما مؤمن ــاد می کنن جه
بجنگیــد )و از آن هــا بیــم و اندیشــه مکنیــد( کــه مکــر و 

ــت.« ــف اس ــت و ضعی ــیار سس ــیطان بس ــت ش سیاس
تفسیر:

ِذیــَن آَمُنــوا  1 - الزمــه  ایمــان، جهــاد بــا کفــار اســت. »الَّ
ُیقاِتُلــوَن«

ــراى حفــظ دیــن خداســت،  2- جهــاد اســامى در راه خــدا و ب

ــِه« نــه کشورگشــایى یــا انتقام گیــرى. »ُیقاِتُلــوَن ِفــی َســِبیِل اللَّ
درگیرى هایشــان  نــوع  از  را  غیرالهــى  و  الهــى  جامعــه    -3
اُغــوِت« ــِه، ِفــی َســِبیِل الطَّ مى تــوان شــناخت. »ِفــی َســِبیِل اللَّ

ــه  ــى در چ ــت؛ ول ــوده و هس ــه ب ــاد همیش ــرى و تض 4- درگی
ــهِ  ... . ــِبیِل اللَّ ــی َس ــى؟ ِف ــه هدف ــراى چ ــى و ب راه

ــد.  ــى دارن ــوت و شــیطان، اتحــاد محکم ــر، طاغ ــث کف 5- مثل
ــْیطاُن« ــوِت ، الشَّ اُغ ــُروا، ِبالطَّ »کََف

6- بــا مقایســه میــان دو نــوع مبــارزه و هــدف، بــه ارزش 
ــاَء  ــوا َأْولِی ــید. »َفقاِتُل ــگ بکوش ــد و در جن ــى ببری ــود پ کار خ

ــْیطاِن« الشَّ
نترســید کــه  ولــى  دارنــد،  نقشــه ها  7- گرچــه دشــمنان 
ــْیطاِن کاَن َضِعیفــًا« نقشه هایشــان ضعیــف اســت. »ِإنَّ کَْیــَد الشَّ

8- پایــان خــط طاغــوت و راه شــیطان، ناکامــى اســت. »ِإنَّ کَْیــَد 
ــْیطاِن کاَن َضِعیفًا« الشَّ

میــراث  کل  اداره  فرهنگــی  میــراث   معــاون   
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: پرونــده یکــی از آثــار فرهنگــی 
ناملمــوس اســتان بــه  نــام »مافه گَــه« بــرای 

ــد. ــال ش ــی ارس ــار مل ــت آث ــت در فهرس ثب
مصطفی هادی پــور روز یکشــنبه در گفت وگویــی 
افــزود: مافه گــه  دیــواره ای مــدور یــا مکعــب، توُپــر 
ــر اســت کــه  ــا اهمیتــی هم عــرض اهمیــت قب و ب
ــاخته  ــن س ــطح زمی ــته از س ــورت برجس ــه  ص ب
می شــود و در اصــل یادمانــی از قبــر شــخص 

ــاری اســت. ــل بختی ــزرگان ای ــی از ب متوف
وی ادامــه داد: اگــر قبر شــخص در قشــاق باشــد، 
ــا  ــس ی ــود و برعک ــا می ش ــاق بن ــه در یی مافه گ
ممکــن اســت هــم قبــر و هــم یادمــان )مافه گـَـه( 

هــر دو در قشــاق یــا ییــاق باشــد.
مافــه مخفــف کلمــات »معــاف« و »گَــه« بــه 

معنــای »جایــگاه پایانــی« اســت.
تاکنــون 4 هــزار و 780 اثــر ملمــوس و ناملمــوس 
ــه  ــده ک ــایی ش ــتان شناس ــن اس ــی در ای تاریخ
ــیده   ــی رس ــت مل ــه ثب ــر ب ــداد 660 اث ــن تع از ای

ــت. اس
ــش  ــای پی ــاری از قرن ه ــده بختی ــایر کوچن عش
اســتان های  بیــن  را  خــود  قشــاق  و  ییــاق 
انجــام  خوزســتان  و  بختیــاری  و  چهارمحــال 

نــد. می داده ا
ــر  ــتان از نظ ــن اس ــاری دومی ــال و بختی چهارمح
جمعیــت عشــایری در کشــور پــس از فــارس 

ــا ــت. ایرن اس

ارسال پرونده »مافه گَه« برای ثبت در فهرست آثار ملیالزمه  ایمان، جهاد با کفار است

آگهی وقت رسیدگی 
 9610100351204710  : اباغنامــه  شــماره 
 9609980351200179  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960196  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــک  ــاکی بان ــان / ش ــم : 96/5/4 خواه تنظی
ــم  ــده / مته ــت خوان ــه طرفی ــاد ب ــر اقتص مه
ابراهیــم  و  فرزندعلــی  ابراهیمــی   ســعید 
خواســته  بــه  رحیــم   فرزنــد  ابراهیمــی 
مطالبــه وجــه چــک و مطالبــه خســارات 
دادگاه هــای  تقدیــم  تادیــه   و  دادرســی 
عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
دادگاه    12 شــعبه  بــه  رســیدگی  جهــت 
ــع  ــان واق ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق عموم
ــاال  خ  ــاغ ب ــار ب ــان خ چه ــان اصفه در اصفه
ــتری کل  ــاختمان دادگس ــت س ــهید نیکبخ ش
ــاق 120 ارجــاع و  ــه 1 ات ــان طبق اســتان اصفه
بــه کاســه  960196 ثبــت گردیــده کــه وقــت 
تاریــخ 96/6/19 ســاعت 8  بــه  رســیدگی 
تعییــن  شــده اســت لــذا بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان 
و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی 
از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
ــی و اطــاع از  ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ت
ــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام  مفــاد آن ب
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق  و ضمائ

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض ــت رس جه
حقوقــی  دادگاه  منشــی   14163 الــف  م 
شــعبه 12 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

اصفهان-علــی فاتحــی  

آگهی وقت رسیدگی 
 9610100351104252  : اباغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9609980351100171 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 960193 تاریــخ تنظیــم : 
96/5/5 خواهــان بهــاره فرهادیه دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــدگان مهــدی کیانــی و 
اصغــر کیانــی و ناصــر کیانــی و ملــوک و 
مجیــد و محمــود غفاریــان بــه خواســته 
الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک  تقدیــم 
اصفهــان  عمومــی شهرســتان  دادگاه هــای 
ــعبه 11   ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
واقــع در اصفهــان اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال  
ــتری  ــاختمان دادگس ــت س ــهید نیکبخ خ ش
کل اســتان اصفهــان طبقــه 3 اتــاق 356 
ارجــاع و بــه کاســه  9609980351100171 
ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
96/6/19 ســاعت 9:30 تعییــن  شــده اســت 
لــذا بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
دســتور  و  مدنــی  امــور  در  انقــاب  و 

ــد  ــت در یکــی از جرای دادگاه مراتــب یــک نوب
ــده  ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش
پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه 
دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
دادگاه   11 شــعبه  منشــی   14191 الــف  م 
اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960461 خواهــان  
حمیــد نویــد بخــش دادخواســتی مبنــی 
ــار  ــان افش ــت 1- احس ــه طرفی ــر .......   ب ب
پــور 2- ابوالفضــل براتــی تقدیــم نمــوده و 
ــورخ  ــرای روز .............  م ــیدگی ب ــت رس وق
ــت .  ــده اس ــن گردی ــاعت 9 تعیی 96/6/19 س
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
ــارراه  ــد از چه ــرقی بع ــت ش ــت بهش در هش
ــی )ع(   ــروی مســجد  امــام عل پیــروزی  روب
ــاف  ــع شــماره ســه شــورای حــل اخت مجتم
اصفهــان – شــعبه ................. مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 14100م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 52 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960437 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــتی  ــش دادخواس ــد بخ ــد نوی ــان  حمی خواه
مبنــی بــر .......   بــه طرفیــت 1- احســان 
ــم  ــکوه زاده تقدی ــارش ش ــور 2- کی ــار پ افش
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز .............  
تعییــن   8/30 ســاعت   96/6/19 مــورخ 
مجهــول  بــه   باعنایــت   . اســت  گردیــده 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ایــن شــعبه واقــع در هشــت بهشــت شــرقی 
ــجد   ــروی مس ــروزی  روب ــارراه پی ــد از چه بع
امــام علــی )ع(  مجتمــع شــماره ســه شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه ................. 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 14101م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 52 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماعیلی          دارای  ــحر اس ــا س ــم / آق خان
شــرح  بــه   1015 شناســنامه  شــماره 

ایــن  از   790/96 بــه کاســه  دادخواســت 
وراثــت  حصــر  درخواســت گواهــی  شــورا 
ــه شــادروان  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه شــماره شناســنامه  حســین آبادچــی      ب
6 در تاریــخ96/2/10 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــک همســر    ــر و ی ــه2 پســر و 4 دخت اســت ب
ــد  ــماعیلی ش ش 954 فرزن ــین اس 1- حس
ــماعیلی ش ش 129  ــی  اس ــی - 2-عل متوف
فرزنــد متوفی3-ثریــا  اســماعیلی ش ش 25 
فرزنــد متوفی4-زهــره  اســمعیلی ش ش 
ــماعیلی  ــه اس ــی5- صدیق ــد متوف 907 فرزن
ش ش 50 فرزنــد متوفی6-ســحر اســماعیلی 
ش ش 1050 فرزنــد متوفــی 7- عصمــت 
ــک  ــی   این ــه ش ش 835 همســر متوف فقی
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه 
از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل 
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
ــع  ــعبه 54 مجتم ــس ش ــف 14212 رئی  م ال

ــان ــاف اصفه شــماره 3 شــورای حــل اخت

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 960123 ش ــه پرون کاس
ــورخ 96/5/3 مرجع  9609976794400880 م
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 14ش ــیدگی : ش رس
خواهــان همایــون بحرینــی  اصفهانــی  نشــانی 
اص خ توحیــد میانــی پ 115   خوانــده زهــرا 
ــا  ــورا ب ــکان  ش ــول الم ــتحفضیان   مجه مس
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــاف در  ــد رای قاضــی شــورای حــل اخت نمای
خصــوص دعــوی همایــون بحرینــی اصفهانــی 
بــه طرفیــت زهــرا  مســتحفضیان  به خواســته 
ســی میلیــون  ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
ــه  ــران   ب ــاه کار گ ــک رف ــده بان 523559 عه
ــا توجــه  ــی ب ــق خســارات قانون ــام مطل انضم
ــد خواهــان  ــه بقــای اصــول مســتندات در ی ب
و گواهــی عــدم پرداخــت  از ســوی بانــک  
ــه   ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه  ک ــال علی مح
خوانــده و  اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجه 
خواســته  دارد و اینکــه دفــاع خوانــده  مبنــی 
ــا دلیــل  ــا وجــه و ب ــر برائــت ذمــه خــود ب ب
تلقــی مــی گــردد بــر شــورا ثابــت اســت لــذا 
بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــت  ــال  باب ــون  ری ــغ ســی میلی پرداخــت مبل
اصــل خواســته و یکصــد و شــصت و ســه 
هــزار و پانصــد تومــان  بابــت هزینــه دادرســی 
و هزینــه  نشــر آگهــی و   طبــق تعرفــه قانونــی 

ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
ــول  ــخ وص ــا تاری ــوف 95/12/7ت ــک موص چ
کــه محاســبه آن بــر اســاس  نــرخ اعامــی  از 
ســوی بانــک  مرکــزی  برعهــده اجــرای احکام 
مــی باشــد  در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف 14131 قاضــی شــعبه 14 شــورای حــل 

ــان  اختــاف اصفه

دادنامه 
کاســه پرونــده : 960061 شــماره دادنامــه 
 96/4/18 مــورخ   9609976794300647  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 13شــورای حــل 
ــی  ــه طباطبای ــم فرزان ــان خان ــاف  خواه اخت
فخــار ســه راه ســیمین  پمــپ بنزیــن  مجتمع 
ــای  ــده آق ــد 402    خوان ــه 4 واح ارش طبق
ســعید کاظــم فــر  مجهــول المــکان خواســته 
ریــال   میلیــون  دویســت  مبلــغ  مطالبــه 
ــه انضمــام مطلــق خســارات و  وجــه چــک  ب
ــن  ــرار تامی ــدور ق ــی و ص ــای دادرس هزینه ه
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ــته  ش خواس
پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا 
ــی  ــرح آت ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــه طرفیــت  ــی فخــار ب ــه طباطبائ دعــوی فرزان
ســعید کاظــم فــر بــه خواســته 200000000 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــال  وج ری
95/10/1عهــده  مــورخ    1575/908085131
ــق خســارات  ــام مطل ــه انضم ــت   ب ــک مل بان
ــی  ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب قانون
عــدم  گواهــی  و  چــک  مصــدق  تصویــر 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــور در اشــتغال ذمــه خوان ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــی در جلســه  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجارت 
و 198و515و519و522 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ 200000000 ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و 5850000  ریــال هزینــه نشــر 
ــا احتســاب  اجــرای احــکام   بابــت  آگهــی ب
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس ــه دادرس هزین
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 95/10/1تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 

ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 
اصفهــان مــی باشــد  در خصــوص صــدور قــرار 
تامیــن خواســته  بــا توجــه بــه عــدم انصــراف 
ــه   ــی الیح ــته ط ــن خواس ــرار تامی ــدور ق از ص
ــا  ــعبه ب ــعبه ،  ش ــه ش ــان  ب ــی خواه تقدیم

ــد  ــی باش ــه نم ــی مواج اقدام
م الــف 14127 قاضــی شــعبه 13 شــورای 

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 594/95 ش ــه پرون کاس
رســیدگی  مرجــع   95/8/26 مــورخ   669  :
ــان  ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 16ش : ش
مســلم صادقــی نشــانی :  اصفهــان خ آل 
محمــد  نبــش چهــارراه جنــب داروخانــه دکتر  
صادقیــان  فروشــگاه صادقــی    خوانــده پاپی 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــزاده  مجه ــد علی صم
ــک  ــره چ ــک فق ــه ی ــه وج ــای  مطالب تقاض
بــه مبلــغ 44000000 ریــال بــه انضمــام  مطلــق 
خســارات قانونــی و هزینــه دادرســی  شــورا بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــاف در  ــد رای قاضــی شــورای حــل اخت نمای
خصــوص دعــوی مســلم صادقــی بــه طرفیــت 
پاپــی صمــد علــی زاده  بــه خواســته 44000000 
ــه شــماره 0456901053  ــال  وجــه چــک ب ری
مــورخ 94/12/20 عهــده بانــک صــادرات   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه به 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  اســتحقاق خواهــان در مطالب
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ 44000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــت اصــل خواســته و 2080000 ری باب
قانونــی   تعرفــه   طبــق  دادرســی  هزینــه 
ــر  ــخ س ــه از تاری ــر در تادی ــارت تاخی و  خس
ــخ  ــا تاری ــوف 94/12/20ت ــک موص ــید چ رس
اجــرای حکــم و هزینــه نشــر آگهــی تــا زمــان 
ــی  ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــرا در ح اج
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  ایــن شــعبه  در 

ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
م الــف 14128 قاضــی شــعبه 16 شــورای حــل 

ــاف اصفهان  اخت

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 995/95 ش ــه پرون کاس
ــیدگی  ــع رس ــورخ ................... مرج : 109 م
ــان  ــاف  خواه : شــعبه 52شــورای حــل اخت
زهــرا توتونــی  چهــار بــاغ بــاال جنــب مجتمــع 
ــل  ــر  کوچــه  بابــک ســاختمان پ تجــاری کوث
پ 7 واحــد 8 وکیــل :  1- محمــد امیــن 
شــیخ  نشــانی   بیگــی  مریــم  و  ثباتیــان 
شــرقی   مفیــد  شــیخ   شــمالی   صــدوق 
ســاختمان پنــدار طبقــه 2 واحــد 4    خوانــده 
حســن پــدرام  مجهــول المــکان خواســته 
مطالبــه مبلــغ 92000000 ریــال دو فقــره چــک 
بــه   087869  -087868 شــماره های  بــه 
ــا  ــی  شــورا ب ــق خســارات قانون ــام مطل انضم
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
ــه صــدور  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت اعــام و ب
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
اختــاف در خصــوص دعــوی زهــرا توتونــی  بــا 
ــه طرفیــت  ــم بیگــی ب ــان – مری وکالــت ثباتی
ــال   ــته 92000000 ری ــه خواس ــدرام  ب ــن پ حس
ــماره 087868و 087869   ــه ش ــک ب ــه چ وج
ــق  ــام مطل ــه انضم ــکن  ب ــک مس ــده بان عه
ــه دادخواســت  ــا توجــه ب ــی ب خســارات قانون
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــور در اشــتغال ذمــه خوان ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــی در جلســه  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان 
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ 92000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و 3260000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
و   آگهــی  نشــر  و هزینــه   قانونــی  تعرفــه 
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
چــک موصــوف 94/12/5 و 95/2/5تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 
مــی  اصفهــان  محاکــم عمومــی حقوقــی 

باشــد .م الــف 14113 قاضــی شــعبه 52 
ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

دادنامه 
ــده : 994/95 شــماره دادنامــه :  کاســه پرون
96 مــورخ 96/1/31 مرجــع رســیدگی : شــعبه 
ــهناز   ــان ش ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح 52ش
توتونــی  چهــار بــاغ بــاال جنــب مجتمــع 
تجــاری کوثــر  کوچــه  بابــک ســاختمان پــل 
پ 7 واحــد 4 وکیــل :  1- محمــد امیــن 
نشــانی  شــیخ  بیگــی  مریــم  و  ثباتیــان 
مفیــد شــرقی   صــدوق شــمالی  شــیخ  
ســاختمان پنــدار طبقــه 2 واحــد 4    خوانــده 
حســن پــدرام  مجهــول المــکان خواســته 
ــک  ــت  چ ــال باب ــغ 46000000 ری ــه مبل مطالب
بــه شــماره های- 087870 مــورخ 95/4/1 
بــه  عنایــت  بــا  شــورا  مســکن   بانــک 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در  نمای
خصــوص دعــوی شــهناز  توتونــی  بــا وکالــت 
ــه طرفیــت حســن  ثباتیــان – مریــم بیگــی ب
ــه  ــال  وج ــته 46000000 ری ــه خواس ــدرام  ب پ
چــک بــه شــماره 087870 مــورخ 95/4/1  
ــق  ــام مطل ــه انضم ــکن  ب ــک مس ــده بان عه
ــه دادخواســت  ــا توجــه ب ــی ب خســارات قانون
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
ــه  ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ع
و  خوانــده  ذمــه  اشــتغال  در  ظهــور  کــه 
اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد 
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــاع نســبت ب ــام دف پســندی در مق
خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت 
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون تجــارت و 198و515و519و522 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
ــال   ــغ 46000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته و 2050000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
تعرفــه قانونــی و هزینــه  نشــر آگهــی و  
ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
چــک موصــوف 95/4/1تــا تاریــخ اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
اتمــام مهلــت  از  پــس  و  ایــن شــعبه  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک نظ

ــد. ــی باش م
ــورای  ــعبه 52 ش ــی ش ــف 14112 قاض م ال

ــان  ــاف اصفه ــل اخت ح
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نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت بــه میــزان 19/6 حبه 
مشــاع از ۷۲ حبــه ششــدانگ پــاک ثبتــی شــماره  
11۸۸ فرعــی از ۴ اصلــی واقــع در بخــش 1۴ ثبــت 
ــه ۲۵۰  ــت ۵1۸۳۳ صفح ــل ثب ــه در ذی ــان ک اصفه
ــی 1۷9 ۳۳۰ صــادر  ــر ۴1۷ تحــت شــماره چاپ دفت
و تســلیم گردیــده ســپس مــع الواســطه بــه 
ــورخ ۲۲  ــماره : 91۰1۵ م ــال ش ــند انتق ــب س موج
ــی  ــای عل ــه آق ــان ب ــه 1۰اصفه / 1۳۷9/1۰ دفترخان
ــپس  ــه س ــال یافت ــر انتق ــد ناص ــا فرزن دودی نی
ــماره  ــه ش ــی ب ــت، کتب ــه درخواس ــا ارائ ــرده ب نامب
وارده : ۲۵۰166۲۳ مــورخ 1۳96/۰۵/9 بــه انضمــام 
ــهود  ــاء ش ــه امض ــی ک ــهادیه محل ــرگ استش دو ب
ــه  ــورخ 1۳96/۰۵/9 ب ــل شــماره : ۳۸99۸ م آن ذی
ــت،  ــیده اس ــان رس ــه 1۷۴ اصفه ــی دفترخان گواه
ــت  ــه عل ــت آن ب ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس مدع
جابجائــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت 
صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را 
ــک  ــه اســتناد تبصــره ی ــب ب ــذا مرات ــد ل ــوده ان نم
اصاحــی ذیــل مــاده 1۲۰ آییــن نامه قانــون ثبت در 
یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچه کســی مدعی 
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود 
ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را 
ــا ســند  ــه اصــل ســند مالکیــت ی ــًا ضمــن ارائ کتب
معاملــه بــه ایــن ادارہ تســلیم و رســید اخــذ نمایــد 
تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه 
ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگر 
ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
ــه  ــا ســند معامل ــت ی ــراض اصــل ســند مالکی اعت
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــررات خواهدشــد.  ــق مق ــی طب المثن
ــت  ــس ثب ــدری  رئی ــا حی ــف  1۵۰69علیرض م ال

ــان  ــرب اصفه ــه غ ــاک منطق ــناد و ام اس

آگهی فقدان سند مالکیت
ــاک  ــه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ پ نظــر ب
ــع در  ــی واق ــی از ۷ اصل ــماره : ۷۰9 فرع ــی ش ثبت
بخــش 1۴ اصفهــان ذیــل ثبــت 1۰۷9۲۸ در صفحــه 
1۴ دفتــر امــاک جلــد ۵9۷ امــاک بــه نــام کبــری 
زنگــی پــور تحــت شــماره چاپــی مسلســل 1۷۳۷19 
ــه  ــا ارائ صــادر و تســلیم گردیــده اســت و مالــک ب
درخواســت کتبــی 1۲۵۳۸ ۲۵۰ مــورخ 1۳96/۴/1۰ 
بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
ــورخ  ــماره : 1۴۲116 م ــل ش ــهود آن ذی ــاء ش امض
ــان رســیده  ــه ۷۷ اصفه 96/۰۴/1۰ گواهــی دفترخان
ــه  ــت آن ب ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس ــت مدع اس
علــت جابجائــی مفقــود گردیده اســت و درخواســت 
صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را 
ــک  ــه اســتناد تبصــره ی ــب ب ــذا مرات ــد ل ــوده ان نم
اصاحــی ذیــل مــاده 1۲۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت 
ــی شــود چنانچــه کســی  ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــوم  ــک مرق ــه مل ــه نســبت ب مدعــی انجــام معامل
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــدت ده روز  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــند  ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ اعت
ــن اداره تســلیم  ــه ای ــه ب ــا ســند معامل ــت ی مالکی
و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد 
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف مــدت مقــرر 
ــل  ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــید ی ــی نرس اعتراض
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام 
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 

خواهــد شــد
م الف  1۵۰۲۲ علیرضا حیدری 

رئیس ثبت  منطقه غرب اصفهان

 ابالغ وقت رسیدگی 
 شــماره اباغنامــه : 961۰1۰6۸۳6۲۰۳۵۸۵ شــماره 
بایگانــی  : 9۰۰99۸۰۳۵۰1۰۰۵96 شــماره  پرونــده 
خواهــان   1۳96/۵/۲ تاریــخ    96۰۴9۳: شــعبه 
ــرا  ــدگان زه ــت  خوان ــه طرفی ــدی  ب ــن محم حس
مــرادی – نظیــر الــه مــرادی   بــه خواســته مطالبــه 
ــم دادگاههــای عمومــی  طلــب  دادخواســتی  تقدی
ــیدگی  ــت رس ــه وق ــوده ک ــان نم ــتان  اصفه شهرس
اســت  تعییــن شــده  96/6/۲۵ ســاعت 11/۳۰ 
ــدگان  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــه ب ک
ــه  مــرادی و  خانــم زهــرا مــرادی و آقــای نظیــر ال
درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون 
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در 
ــت  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن ام
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــاراگهی مــی شــود تــا 
خوانــدگان پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن 

ــد.  ــه نمای ــه دادگاه مراجع ب
ــعبه ۲  ــی ش ــی دادگاه حقوق ــف 1۴1۵۵ منش م ال

ــان ــتان اصفه ــواده شهرس دادگاه خان

ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص دعــوی خواهــان حســن ادیــب و 
ســیدعی بنکــدار و مرتضــی کمالــی بــا وکالــت نبــی 
ــدگان مجتبــی محمــدی  ــه مجــد بطرفیــت خوان ال
و اداره تصفیــه ورشکســتگی اصفهــان بــه خواســته 
اعتــزاض بــه عملیــات اجرایــی دادخواســتی را بــه 
شــعبه 9 حقوقــی اصفهــان تقدیــم کــرده اســت کــه 
دادخواســت مذکــور ثبــت و بــه تاریــخ 1۳96/6/۲۵ 
ــه  ســاعت 1۰ دارای وقــت رســیدگی  مــی باشــد ب
ــه در  ــا توجــه ب ــودن  و ب ــول المــکان ب ــت مجه عل
ــت  ــی وق ــر نشــر آگه ــی ب ــان  مبن خواســت خواه
رســیدگی دادگاه بــا تجویــز مــاده ۷۳ قانــون اییــن 
دادرســی مدنــی دســتور تــا مراتــب یــک نوبــت در 
ــدگان  ــا خوان ــی شــود ت ــر االنتشــار اگه ــد کثی جرای
پــس از نشــر اگهــی و اطــاع از مفــاد ان بــه دادگاه 
مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 

ــد وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر گردن
دادگاه حقوقــی شــعبه  منشــی  الــف 1۲۰۵۰  م 
ــان -  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق 9دادگاه عموم

ــه ــنی اژی ــا محس محمدرض

ابالغ وقت رسیدگی 
 961۰۴6۰۳۵۰۸۰۰۰۴۳ خواســت  در  شــماره 
شــماره پرونــده : 96۰99۸۰۳۵۰۸۰۰۲1۵ شــماره 
بایگانــی شــعبه : 96۰۲۴۰  خواهــان نجفعلــی 
ــوروزی  ــی ن ــت  مصطف ــا وکال ــی ب ــمی  کیچ قاس
دادخواســتی  بــه طرفیــت فضــه حیــدری  فرزنــد 
حســن بــه خواســته جلــب ثالــث ومطالبــه مطلــق 
دادگاههــای  تقدیــم  وارده  قانونــی   خســارات 
عمومــی شهرســتان اصفهــان کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه هشــتم دادگاه عمومــی )حقوقــی( 
ــان   ــر اتوب ــان ب ــع دراصفه ــان واق شهرســتان اصفه
ــر  ــرزا  طاه ــگاه  و می ــن آتش ــرازی  بی ــهید خ ش
ــده  ــه پرون ــه کاس ــری و ب ــهید مطه ــع ش مجتم
ثبــت گردیــده  و وقــت رســیدگی آن   96۰۲۴۰
ــت  ــده اس ــن  ش ــاعت 11:۳۰ تعیی 96/6/۲6 و س
ــا و  ــده ه ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب
درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون 
ــی از  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات د دس
جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
ــخه دوم  ــود نس ــل خ ــانی کام ــر نش ــس از نش پ
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 
ــا  ــن أع ــر گردد.ضم ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ف
م نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
ضمائــم را  دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــردد . ــر گ ــیدگی حاض رس
ــی شــعبه ۸  ــف 1۴1۷۴ منشــی دادگاه حقوق م ال
ــور تجــاری و  ــی مجتمــع ام دادگاه عمومــی حقوق

ــی ــرام همت ــان - به ــی شهرســتان اصفه بازرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــه  ــان معصوم ــده 96۰۰۸۴خواه ــوص پرون در خص
زارعــی  دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه بــه 
طرفیــت محمــد باقــری خولنجانــی تقدیــم نمــوده 
ــورخ 96/6/۲1  ــرای روز ....  م و وقــت رســیدگی ب
ســاعت 16/۳۰ عصــر  تعییــن گردیــده اســت 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب . باعنای
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده ۷۳ قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد منتشــر 
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
واقــع در اصفهان-مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه 
ــد. در  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــاغ  ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ــورت ع ص
ــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  قانون

خواهــد شــد.
شــماره: 1111۲م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۳9 
مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۳۸۰/96 خواهــان 
ــه  ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــی دادخواس ــد خلیل حمی
خســارات   مطلــق  بانضمــام   ریــال   1۵۰۰۰۰۰۰۰
طاهــره   -۲ زمانــی  قاســم   -1 طرفیــت  بــه 
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم ــی تقدی خلیل
روز...................  مــورخ 96/6/۲1ســاعت ۴:۳۰ 
ــول  ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای ــده اس ــن گردی تعیی
المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
ــی ،  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷۳ قان ــر م براب
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان-
ابتــدای خیابــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره ۲ 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه 
ــد. در  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــاغ  ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ــورت ع ص
ــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  قانون

ــد. ــد ش خواه
شــماره: 1۳۰96م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۲۵ 
مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۳۷9/96 خواهــان 
ــه  ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــی دادخواس ــد خلیل حمی
۴۵۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه انضمــام  مطلــق خســارات  
طاهــره   -۲ زمانــی  قاســم   -1 طرفیــت  بــه 
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم ــی تقدی خلیل
روز..............  مــورخ 96/6/۲1ســاعت ۴ عصــر  
ــول  ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای ــده اس ــن گردی تعیی
المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
ــی ،  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷۳ قان ــر م براب
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان-
ابتــدای خیابــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره ۲ 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه 
ــد. در  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــاغ  ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ــورت ع ص
ــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  قانون

ــد. ــد ش خواه
شــماره: 1۳۰9۵م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۲۵ 
مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــاف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای صفرعلــی تخــت کــش بــه شناســنامه 
شــماره ۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
۵۴۸/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
مهــدی تخــت کــش بــه شــماره شناســنامه 91 در 
ــدرود  ــگاه دایمــی خــود ب ــخ 96/۰۴/۲۸ اقامت تاری
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه کبــری حســنیان نیاســر فرزنــد 
ــی تخــت  ــه ش.ش 66 همســر، صفرعل حســن ب
کــش فرزنــد علــی بــه ش.ش ۸، حســین تخــت 
کــش فرزنــد علــی بــه ش.ش۳۰، فرنگیــس 
تخــت کــش فرزنــد علــی بــه ش.ش 9۲، شــهربانو 
ــه ش.ش6۷، مهیــن  ــی ب ــد عل تخــت کــش فرزن
تخــت کــش فرزنــد علــی بــه ش.ش۲6۵۳، 
ــد علــی بــه ش.ش6۷،  انیــس تخــت کــش فرزن
ــا  ــک ب ــر. این ــی و الغی ــای متوف ــر و برادره خواه
ــور را  ــی درخواســت مزب انجــام تشــریفات مقدمات

ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب در ی
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

خواهــد شــد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان فاطمــه حســین پــور ۸۸۲/ م الــف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان شــیر احمــد جانــی 
ثالــث  اعتــراض  خواســته  بــه  دادخواســتی 
ــع  ــه مجتم ــر ب ــد ذاک ــت محم ــه طرفی ــی ب اجرای
شــوراهای حــل اختــاف کاشــان تقدیــم کــه 
ــورای  ــی ش ــعبه اول حقوق ــه ش ــاع ب ــس از ارج پ
ــرای  ــت و ب ــه کاســه ۲۳۰/96 ثب ــاف ب حــل اخت
ــیدگی  ــت رس ــاعت 16 وق ــخ 1۳96/۰۷/۰۲ س تاری
ــده فــوق الذکــر  تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوان
ــز مــاده ۷۳  ــه تجوی ــذا ب ــوده ل مجهــول المــکان ب
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی  قانــون 
و انقــاب در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده 
ــه  ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ــردد ک ــی گ ــاغ م اب
دادرســی حاضــر شــوند. ضمنــا نامبــرده مــی 
توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم آن بــه دفتــر 
ــه  ــی ب ــن آگه ــار ای ــد. انتش ــه نماین ــورا مراجع ش
ــدم  ــورت ع ــده در ص ــوب ش ــاغ محس ــه اب منزل
ــد ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ــور، ش  حض

 نمود.
مســیول دفتــر شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

ــف کاشــان ۸۸۳/ م ال

دادنامه
شــاکی: آقــای ابوالفضــل غذاقــی فرزند عباســعلی 
بــه نشــانی کاشــان- فــاز1 ناجــی آبــاد- میــاد 11 
غربــی- پ66 متهــم: آقــای محمدرضــا جهــان آرا 
بــه نشــانی اصفهــان- کاشــان اتهــام: کاهبــرداری 
ــود  ــون و ن ــار میلی ــغ شــصت و چه و تحصیــل مبل
ــی اوراق  ــا بررس ــکار: دادگاه ب ــان گردش ــزار توم ه
ــام و  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون و محتوی

ــه صــدور رأی مــی نمایــد. رأی دادگاه ــادرت ب مب
ــان آرا  ــا جه ــای محمدرض ــام آق ــوص اته در خص
ــای  ــکایت آق ــوع ش ــرداری موض ــر کاهب ــر ب دای
متهــم  شــرح کــه  بدیــن  غذاقــی  ابوالفضــل 
ــان ســنگ از شــاکی  ــون توم ــدار شــصت میلی مق
خریــداری و دو فقــره چــک بــه شــماره هــای 
 -۲۳91۷۲/۵۲ و   9۵/۰۸/۲۵  -۲۳91۷۲/۳۸
از  پــس  تحویــل کــه  نامبــرده  بــه   9۵/۰۷/1۵
ــق امضــاء  ــک متوجــه عــدم تطاب ــه بان ــه ب مراجع
صاحــب حســاب بــا امضــاء ذیــل چــک مــی شــود 
و خــود متهــم هــم ظهــر چــک هــا را امضــاء مــی 
کنــد و خــود را در حــال ســاخت یــک پــروژه 1۲۰ 
دالری در تهــران معرفــی ولــی بــار در زنــدان تخلیــه 
مــی گــردد کــه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
ــدم پرداخــت چــک  ــه ع ــواه و گواهینام گواهــی گ
ــده  ــق امضــاء صــادر کنن ــه علــت عــدم تطاب هــا ب
بــا امضــاء صاحــب حســاب و ســایر قرایــن و 
امــارات موجــود در پرونــده و متــواری بــودن متهــم 
بــزه انتســابی محــرز و مســلم اســت لــذا مســتندا 
بــه مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
ــه تحمــل ســه  ــرداری ب ارتشــاء اختــاس و کاهب
ســال حبــس تعزیــری و رد مــال شاکی)شــصت 
ــال  ــادل م ــدی مع ــزای نق ــان( و ج ــون توم میلی
مــورد کاهبرداری)شــصت میلیــون تومــان( صــادر 
ــی و ظــرف  و اعــام مــی گــردد. رأی صــادره غیاب
مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
ــت  ــرف مهل ــپس ظ ــعبه دادگاه و س ــن ش در همی
بیســت روز پــس از انقضــاء مهلــت واخواهــی 
محتــرم  دادگاه  در  نظرخواهــی  تجدیــد  قابــل 

ــی باشــد. /خ ــز اســتان م ــر مرک ــد نظ تجدی
رییس شعبه 1۰۳ دادگاه کیفری ۲ کاشان

عبدهللا ثابت نژاد۸۸۵/ م الف

رونوشت آگهی حصروراثت
شناســنامه  دارای  االمیــن   روح  مریــم  خانــم 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 6۴۳ ب ش
۷9۸/96 ح ۵۴ از ایــن شــورا در خواســت گواهــی 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
شــادروان عبدالــه روح االمیــن  بشناســنامه ۳۳6 
در تاریــخ 96/۳/۲۲  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه یــک پســر - دو دختــر - یــک 
ــه ش ش 11۰۰۷  همســر1- مهــدی روح االمیــن ب
ــد ۲-مریــم روح االمیــن  ــا متوفــی فرزن نســبت ب
ــد ۳-  ــی فرزن ــا متوف ــب ب ــه ش ش 6۴۳ نس ب
مــژگان روح االمیــن بــه ش ش 16۵۸ نســبت 
ــه ش  ــن ب ــرا روح االمی ــد ۴-زه ــی فرزن ــا متوف ب
ــر  ۴  ــر والغی ــی همس ــا متوف ــبت ب ش 66۷ نس
ورثــه صحیــح اســت. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیم 

ــد.  ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
شــعبه۵۴  رئیــس  الــف  1۴۲1۷/م   : شــماره 

اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانــم مهــری احمــدی کوهانــی دارای شناســنامه 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 16۴ ب ش
ــن شــورا در خواســت گواهــی  ۸16/96 ح ۵۴ از ای
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
شــادروان فاطمــه آیتــی ســجزی  بشناســنامه 
11 در تاریــخ 9۵/1/۲۳  اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن 
ــر   ــر و ۳ دخت ــه ۳ پس ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
1- ربانعلــی ایتــی ســجزی بــه ش ش ۵ نســبت 
بــا متوفــی فرزنــد ۲- حســن احمــدی بــه ش ش 
19۵۳ نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۳- رضــا احمــدی 

کوهانــی بــه ش ش 1۴۵ نســبت بــا متوفــی 
فرزنــد ۴- خدیجــه احمــدی کوهانــی بــه ش ش 
ــدی  ــرا احم ــد ۵- زه ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ۷ نس
کوهانــی بــه ش ش 11 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
6- مهــری احمــدی کوهانــی بــه ش ش 16۴ 
نســبت بــا متوفــی فرزنــد والغیــر  اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا در یــک 
ــا هرکســی اعتراضــی  ــد ت ــه آگهــی مــی نمای مرتب
دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش تاری
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد ــه دادگاه تقدی  ب

 شد. 
شــعبه۵۴  رئیــس  الــف   1۴۲1۴/م   : شــماره 

اختــاف اصفهــان شــورای حــل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره در خواســت : 961۰۴6۰۳۵۰۷۰۰۰۵6شــماره 
بایگانــی  پرونــده: 96۰99۸۰۳۵۰۷۰۰۲6۷شــماره 
 1۳96/۰۴/11 تنظیــم:  تاریــخ   96۰۳1۷ شــعبه: 
ســعید   فرزنــد  یعقوبــی  مصطفــی  خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده پوریــا نجفعلــی 
بیگــی فرزنــد مرتضــی  بــه خواســته مطالبــه 
و  دادرســی  خســارات  مطالبــه  چــک  وجــه 
ــم دادگاه  ــه  تقدی ــر و تادی ــه خســارات تاخی مطالب
هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفهــان 
ــعبه ۷ دادگاه  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ــع در  ــان واق ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
ــت  ــهید نیکبخ ــاال – خ ش ــاغ ب ــان خ چهارب اصفه
ــان-  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس – س
ــه   ــه کاس ــاع و ب ــماره  ۳11 ارج ــاق ش ــه ۳ ات طبق
ــیدگی  ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی 96۰۳1۷ ح ۷ثب
ــده  ــن ش ــر تعیی ــاعت 1۲ظه آن 1۳96/6/۲۰ و س
اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده و 
درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون 
آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در 
ــت  ــک نوب ــب ی ــی و دســتور دادگاه مرات ــور مدن ام
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 
تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد 
آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی 
کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی 

ــردد. ــر گ حاض
ــعبه ۷ دادگاه  ــی ش ــف منش ــماره: 111۵۲/م ال ش
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان- حیــدر 

ــور  ــم پ ــی هاش عل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
9۵۰1۰9و9۵- کاســه  پرونــده  خصــوص  در 

پخــش ســایه ســمن  خواهــان شــرکت   1۸۷
ــا  ــراقی ب ــدر االش ــران ص ــای کام ــت آق ــا مدیری ب
وکالــت آقای محســن نــور محمــدی  دادخواســتی 
مبنــی بر:مطالبــه  بــه طرفیــت محمــد رضــا حملــه 
دار     تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای 
ــن  ــاعت 1۸:۰۰  تعیی ــورخ 96/6/۲۰س روز......... م
ــکان  ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس گردی
ــر  ــان براب ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب
مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان 
ــع  ــارراه وکا مجتم شــیخ صــدوق شــمالی  - چه
و  مراجعــه  اختــاف  حــل  شــورای   ۲ شــماره 
اخــذ  را  و ضمائــم  دادخواســت  ثانــی  نســخه 
نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
 ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

می شود.
ــعبه  ۲۷  ــر ش ــر  دفت ــف مدی ــماره: 1۲11۲/م ال ش
مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰۳۳1 خواهــان 
عالمــه شــجاعی جشــوقانی   دادخواســتی مبنــی 
ــماعیلی  ــول اس ــت بت ــه طرفی ــه  ب ــه وج بر:مطالب
ده ســوخته      تقدیــم نمــوده اســت .وقــت 
رســیدگی بــرای روز......... مــورخ 96/6/۲۰ســاعت 
۸/۳۰ صبــح  تعییــن گردیــده اســت. بــا توجــه بــه 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده ۷۳ قان ــر م ــان براب خواه
مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
ــه ایــن شــعبه واقــع در  قبــل از وقــت رســیدگی ب
ــان شــیخ صــدوق شــمالی   اصفهــان ابتــدای خیاب
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــع ش ــارراه وکا مجتم - چه
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس مراجع
ــت  ــور وق ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمایی را اخ
ــم مقتضــی  ــی و تصمی ــاغ شــده تلق رســیدگی اب

اتخــاذ مــی شــود.
ــر شــعبه  ۷ مجتمــع  ــف دفت شــماره: 1۴1۰۳/م ال

شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف اصفهــان

ابالغیه 
:961۰1۰۰۳۵۳1۰1۵۳۸شــماره  اباغنامــه  شــماره 
پرونــده :96۰99۸۰۳6۲۵۰۰61۳ شــماره بایگانــی 
 1۳96/۰۵/۰۵: تنظیــم  تاریــخ   96۰۴9۸: شــعبه 
:1-نــام  حقیقــی  شــونده  ابــاغ  مشــخصات 
: مصطفــی   ۲- نــام خانوادگــی : تورجــی زاده 
۳- نشــانی : مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 
محــل   ۰9:۳۰ ســاعت  دوشــنبه    1۳96/۰6/۲۰
ــاال – خ  ــاغ ب ــان چهارب ــان – خیاب ــور : اصفه حض
شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل 
اســتان اصفهــان طبقــه ۳ اتــاق شــماره ۳۴9 
حضــور  :1۳96/۰6/۲۰ســاعت  حضــور  تاریــخ 
جهــاد  ســازمان  شــکایت  خصــوص  :۰9:۳۰در 
ــر  کشــاورزی شهرســتان اصفهــان علیــه شــما دائ
بــر تغییــر غیــر مجــاز کاربــری اراضــی زراعــی بــه 
ــی   ــوار کش ــق دی ــع از طری ــر مرب ــزان 1۷۳ مت می
ــن  ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق
ــان   ــور : اصفه ــل حض ــوید. مح ــر ش ــعبه حاض ش
کل  دادگســتری   – نیکبخــت  شــهید  خیابــان 
اســتان اصفهــان – طبقــه ســوم اتــاق ۳۴9-شــعبه 

1۰۵ دادگاه کیفــری دو اصفهــان توجــه : پــس 
از دریافــت ایــن اباغیــه ، ابــاغ اوراق قضایــی 
ــد و  ــد ش ــام خواه ــک انج ــورت الکترونی ــه ص ب
ــدود و  ــوارد مح ــذی در م ــورت کاغ ــه ص ــاغ ب اب
اســتثناء انجــام مــی شــود بنابرایــن ضــروری 
ــن  ــاهده ای ــام و مش ــت ن ــه ثب ــبت ب ــت نس اس
ــامانه  ــق س ــی از طری ــای آت ــه ه ــه و اباغی اباغی
ــه ســامانه  ــت ورود ب ــد. چنانچــه جه ــدام نمایی اق
، حســاب کاربــری )شناســه و رمــز( دریافــت 
ــه یکــی از دفاتــر  ــام ب ننمــوده ایــد جهــت ثبــت ن
ــدم  ــی و در صــورت ع ــک قضائ ــات الکترونی خدم
ــن  ــه ای ــی ب ــات قضای ــر خدم ــه دفت ــی ب دسترس

ــد.  ــه نمایی ــد مراجع واح
شــماره :1۴19۰/م الــف  دفتــر  شــعبه 1۰۵  دادگاه 

کیفــری دو  اصفهــان

آگهی ابالغ 
ــماره  ــه :961۰1۰6۸۳69۰۳۴۴9 ش ــماره اباغنام ش
بایگانــی  پرونــده9۵۰99۸6۸۳69۰۰۷۲۲ شــماره 

شــعبه :9۵۰۸۲1 تاریــخ تنظیــم :1۳96/۰۵/۰۳ 
خواهــان خانــم اقــدس عمویــی دادخواســتی 
ــفی  ــنگ یوس ــای هوش ــده آق ــت خوان ــه طرفی ب
زوجــه  درخواســت  بــه  طــاق  خواســته  بــه 
وبــه  ارجــاع  اصفهــان  خانــواده  دادگاه  تقدیــم 
ــده  ــت گردی ــده ثب ــی 9۵۰۸۲1 پرون ــه بایگان کاس
ــه علــت  ــه معرفــی داور اقــدام نماییــد ب نســبت ب
بــودن خوانــده ودرخواســت  المــکان  مجهــول 
خواهــان وبــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون آییــن 
ــور  ــاب در ام ــی و انق ــای عموم دادرســی دادگاهه
مدنــی ودســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا 
ــاد  ــاع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــده پ خوان
آن بــه دادگاه مراجعــه وضمــن اعــام نشــانی 
ــم  ــت وضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ کام
ــام ــعبه اع ــه ش ــه داوری را ب ــت و نتیج  را دریاف

 نمایید. 
شــماره :1۴1۲9/م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 9 

دادگاه خانــواده  شهرســتان اصفهــان

آگهی احضار متهم 
شــماره در خواســت :961۰۴6۰۳۵9۸۰۰۰۰۸ شــماره 
پرونــده :96۰99۸۰۳۵9۸۰۰116 شــماره بایگانــی 

ــم :1۳96/۰۴/۲۸ ــخ تنظی ــعبه :96۰11۷ تاری ش
در پرونــده کاســه 96۰11۷ شــعبه 19 بازپرســی 
دادســرای عمومــی و انقــاب شهرســتان اصفهــان 
شــکایتی علیــه آقــای ســید احمــد میــر غفــور بــه 
ــا چاقــو  اتهــام توهیــن و تهدیــد وقــدرت نمایــی ب
ــد.  ــن شــعبه ارجــاع گردی ــه ای ــت رســیدگی ب جه
نظــر بــه ایــن کــه متهمیــن مجهــول المــکان 
ــن  ــون آیی ــاده ی 1۷۴ قان ــب م ــند حس ــی باش م
ــور  ــاب در ام ــی و انق ــای عموم دادرســی دادگاهه
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــری مرات کیف
ــن از  ــا متهمی ــی شــود ت ــی م ــر االنتشــار آگه کثی
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه شــعبه 
مربوطــه. مراجعــه تــا ضمــن اعــام نشــانی کامــل 
خــود جهــت پاســخ گویــی بــه اتهــام وارد و دفــاع 
ــور  ــدم حض ــورت ع ــردد . در ص ــر گ ــود حاض از خ
ــود. ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــرا تصمی دادس

الزم بــه ذکــر اســت هزینــه انتشــار آگهــی بــر عهــده 
امــور مالــی دادگســتری کل اســتان اصفهــان مــی 

باشــد.
ــم  ــرس شــعبه نوزده ــف بازپ شــماره :1۴۰91/م ال
ــع  ــان مجتم ــاب اصفه ــی و انق ــرای عموم دادس

ــین رزاززاده  ــر حس ــی – امی ــهید توالی ش

آگهی ابالغ به آقای حمید گودرزی 
شــماره در خواســت : 961۰۴6۰۳۵۸۷۰۰۰۰۵ شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده :96۰99۸۰۳۵۸۷۰۰19۳ ش پرون
شــعبه :96۰19۸ تاریــخ تنظیــم :1۳96/۰۵/۰۳ نظــر 
ــای  ــده کاســه 96۰19۸ ب۸ آق ــه در پرون ــه اینک ب
حمیــد گــودرزی فرزنــد x حســب شــکایت آقــای 
اکبــر کرمــی فرزنــد حســینعلی بــه اتهــام توهیــن 
و ایــراد ضــرب عمــدی تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه 
و ابــاغ احضاریــه بــه وی بــه واســطه معیــن 
ــت  ــده اس ــن نگردی ــش ممک ــل اقامت ــودن مح نب
ــون  ــاده 1۷۴ قان ــرای م ــب در اج ــیله مرات بدینوس
آئیــن دادرســی کیفــری مصــوب 1۳9۲ بــه نامبــرده 
ابــاغ مــی شــود ظــرف یــک مــاه از تاریــخ انتشــار 
آگهــی بــرای دفــاع از خــود در شــعبه هشــتم 
ــان  ــاب اصفه ــی و انق ــرای عموم ــی دادس بازپرس
واقــع در آدرس اصفهــان - خ ۲۲ بهمــن - مجتمــع 
امیرکبیــر طبقــه دوم حاضرشــود. عــدم  اداری 
حضــور بــه منزلــه پذیــرش اتهــام بــوده و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
نــژاد  همــت  وحیــد  الــف  :1۴1۰6/م  شــماره 
بازپــرس شــعبه هشــتم دادســرای عمومــی و 

انقــاب اصفهــان )ویــژه قتــل(

آگهی ابالغ 
ــماره  ــه :961۰1۰6۸۳6۸۰۳۰۴۵ ش ــماره اباغنام ش
ــی  ــماره بایگان ــده :9۵۰99۸6۸۳6۸۰1۳۸1 ش پرون

ــم :1۳96/۰۵/۰۳  ــخ تنظی ــعبه :9۵1۵۴6 تاری ش
خواهــان خانــم پریســا شــفیعی علویجــه بــه 
وکالــت از خانــم شــهره جنتیــان فرزنــد محمدرضــا 
دادخواســتی بــا کاســه بایگانــی 9۵1۵۴6 بــه 
ــه خواســته  ــد روســتایی ب ــده جاوی ــت خوان طرفی
تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۸ دادگاه خانــواده 
اصفهــان ارجــاع و بــه کاســه پرونــده فــوق ثبــت 
گردیــده و بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی  ــون آیی ۷۳ قان
و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطاع 
ــام  ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب از مف
ــت و  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام نش
ــه  ــک هفت ــت ی ــرف مهل ــت وظ ــم را دریاف ضمائ

نســبت بــه معرفــی یــک نفــر از اقــارب خــود کــه 
متاهــل بــوده و حداقــل ســی ســال داشــته و آشــنا 
بــه مســایل شــرعی و خانوادگــی واجتماعــی باشــد 

ــد. ــدام نمای ــوان داور اق بعن
شــماره :1۴1۴۵/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۸ 

دادگاه خانــواده اصفهــان 

آگهی ابالغ 
شــماره اباغنامــه :961۰1۰۰۳۵1۲۰۴۷۲۳ شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده :9۵۰99۸۰۳۵1۲۰۰۵۳9 ش پرون

شــعبه :9۵۰6۵۷ تاریــخ تنظیــم :1۳96/۰۵/۰۴ 
ابــاغ نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم تجدیــد 
نظــر خواهــی بــه اقــای بابــک احمــد پــور فرزنــد 
منوچهــر ،، در خصــوص تجدیــد نظــر خواهــي 
ســید امیــر حســین متولــی امامــی بطرفیــت شــما 
ــه دادنامــه شــماره 9۵۰99۷۰۳۵1۲۰1۸11  نســبت ب
صــادره از ایــن شــعبه ، بــه پیوســت نســخه ثانــي 
ــه  ــي ب ــد نظــر خواه ــم تجدی دادخواســت و ضمائ
ــب   ــت حس ــی اس ــود . مقتض ــاغ میش ــما اب ش
ــاي  ــي دادگاه ه ــن دادرس ــون آئی ــاده ۳۴6 قان م
عمومــي و انقــاب در امــور مدنــي چنانچه پاســخي 
داریــد ظــرف ده روز پــس از رویــت اخطاریــه ، بــه 
ــل  ــه دادگاه تحوی ــا ب ــد ی ــام نمایی ــن دادگاه اع ای
دهیــد. واال پرونــده بــا همیــن کیفیــت بــه تجدیــد 
نظــر ارســال میگــردد. ضمنــا نســبت بــه ثبــت نــام  

ــا اقــدام نماییــد. در سیســتم ثن
ــعبه 1۲  ــر ش ــر دفت ــف  مدی ــماره :1۴161/م ال ش
دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان – طباطبایــی

آگهی ابالغ 
ــی  ــور قدیم ــاغ شــکایت من ــی اب پیشــنویس آگه
ــه  ــی علی ــز ایروان ــی و روح انگی ــز ایروان - مهرانگی
حمیدرضــا نریمانــی زمــان آبــادی فرزنــد قدرت هللا 
بــه شــماره شناســنامه 1۲۳9 از طــرف ایــن دادســرا 
ــب اســت  ــده کاســه 96۰۰6۸ تحــت تعقی در پرون
ــودن محــل  ــوم نب ــه بواســطه معل ــاغ احضاری و اب
ــده اســت بدینوســیله در  اقامــت او ممکــن نگردی
اجــرای مــاده 1۷۴ قانــون آییــن دادرســی در امــور 
کیفــری مراتــب بــه نــام بــرده ابــاغ تــا ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه ۲1 بازپرســی 
ــع  ــان مجتم ــاب اصفه ــی و انق ــرای عموم دادس
شــماره۳ واقــع در خیابــان جابــر بــن عیدالــه 
ــش  ــام خوی ــه اته ــخگویی ب ــت پاس ــاری جه انص
حاضــر شــود در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک 
مــاه از تاریــخ انتشــارآگهی اقــدام قانونــی معمــول 

خواهــد شــد.
 ۲1 شــعبه  بازپــرس  الــف  :1۴116/م  شــماره 

اصفهــان  انقــاب  و  عمومــی  دادســرای 

آگهی ابالغ 
پیشــنویس آگهــی ابــاغ رســول اکبــری بــا طانــی 
ــی  ــر یزدان ــد نصی ــه محم ــینعلی علی ــد حس فرزن
ــی  ــه بدن ــراد صدم ــام ای ــه اته ــوب ب ــد یعق فرزن
ــرا  ــن دادس ــرف ای ــرد از ط ــاح س ــا س ــدی ب عم
ــب اســت  ــده کاســه 96۰۳19 تحــت تعقی در پرون
ــودن محــل  ــوم نب ــه بواســطه معل ــاغ احضاری و اب
ــده اســت بدینوســیله در  اقامــت او ممکــن نگردی
اجــرای مــاده 1۷۴ قانــون آییــن دادرســی در امــور 
کیفــری مراتــب بــه نــام بــرده ابــاغ تــا ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی در شــعبه ۲1 بازپرســی 
ــع  ــان مجتم ــاب اصفه ــی و انق ــرای عموم دادس
شــمار ۳ واقــع در خیابــان جابــر بــن عیدالــه 
ــش  ــام خوی ــه اته ــخگویی ب ــت پاس ــاری جه انص
حاضــر شــود در صــورت عــدم حضــور پــس از یــک 
مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی اقــدام قانونــی معمول 

ــد.  خواهدش
 ۲1 شــعبه  بازپــرس  الــف  :1۴11۸/م  شــماره 

اصفهــان  انقــاب  و  عمومــی  دادســرای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 96۰۵۳۵ خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
رضــا فــاح پــور  بــا وکالــت محمــد رضــا یوســفیان 
دادخواســتی مبنــی برمطالبــه چــک   بــه طرفیــت 
جــواد محمــدی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز....... مــورخ  96/6/19 ســاعت 9:۳۰   
ــول  ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای ــده اس ــن گردی تعیی
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر 
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
ــاب –  ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب واقــع در خیاب
روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان 
صبــا – پــاک ۵۷ کــد پســتی ۸16۵۷۵6۴۴1 
شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 1۳ 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس مراجع
ــت  ــدم حضــور در وق ــد. در صــورت ع را اخــذ نمای
ــم  ــی  تلقــی شــده  و تصمی ــاغ قانون رســیدگی اب

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
ــر شــعبه 1۳ مجتمــع  ــف دفت شــماره: 1۴۰۸۵م ال

شــماره یــک  شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰۵۲1 خواهــان 
منوچهــر روحانــی دادخواســتی مبنــی بــر مطالبــه 
چــک   بــه طرفیــت علــی قصابــی تقدیــم نمــوده 
و وقــت رســیدگی بــرای روز ...................  مــورخ 
اســت  ۸:۳۰تعییــن گردیــده  96/6/19 ســاعت 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب . باعنای
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از 
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه 
نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــاک ۵۷ 
کــد پســتی ۸16۵۷۵6۴۴1 شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان – شــعبه 1۳ مراجعــه و نســخه ثانــی 
ــد. در صــورت  ــم را اخــذ نمای دادخواســت و ضمائ
ــی   ــاغ قانون ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ع
ــد  ــم مقتضــی اتخــاذ خواه ــی شــده  و تصمی تلق

شــد.
شــماره: 1۴1۲۴م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 1۳ 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰۵۳9 خواهــان 
ابوالقاســم کریمــی بــا وکالــت حســین محمدیــان 
بــر  زاده دادخواســتی مبنــی  نفیســه عــرب  و 
مطالبــه فاکتــور    بــه طرفیــت حســین قلــی 
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم ــری  تقدی باق
ســاعت   96/6/19 مــورخ    ...................... روز 
بــه   باعنایــت   . اســت  گردیــده  1۰/۳۰تعییــن 
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
خواهــان مســتندا بــه مــاده ۷۳ قانــون آئیــن 
ــا  ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات ــی مدن دادرس
ــن شــعبه  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب خوان
اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی  در  واقــع 
چهــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 
ــی  ــه و نســخه ثان ــاف   مراجع شــورای حــل اخت
ــد. در صــورت  ــم را اخــذ نمای دادخواســت و ضمائ
ــی   ــاغ قانون ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ع
ــد  ــم مقتضــی اتخــاذ خواه ــی شــده  و تصمی تلق

ــد. ش
ــع  ــعبه ۷  مجتم ــر ش ــف دفت ــماره: 1۴۰9۵م ال ش

ــان ــاف اصفه شــماره ۲شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰۵۴1 خواهــان 
حســین ابراهیمــی  بــا وکالــت حســین محمدیــان 
بــر  زاده دادخواســتی مبنــی  نفیســه عــرب  و 
ــی  ــت حســین مرتضائ ــه طرفی ــه چــک    ب مطالب
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم ــی تقدی بوئین
ســاعت   96/6/19 مــورخ    ...................... روز 
11/۳۰ تعییــن  گردیــده اســت . باعنایــت بــه  
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
خواهــان مســتندا بــه مــاده ۷۳ قانــون آئیــن 
ــا  ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات ــی مدن دادرس
ــن شــعبه  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب خوان
اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی  در  واقــع 
چهــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 
ــی  ــه و نســخه ثان ــاف   مراجع شــورای حــل اخت
ــد. در صــورت  ــم را اخــذ نمای دادخواســت و ضمائ
ــی   ــاغ قانون ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ع
ــد ــم مقتضــی اتخــاذ خواه ــی شــده  و تصمی  تلق

 شد.
ــع  ــعبه ۷  مجتم ــر ش ــف دفت ــماره: 1۴۰9۳ ال ش

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره ۲ش ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 96۰۵۴۰ خواهــان 
حســین ابراهیمــی  بــا وکالــت حســین محمدیــان 
بــر  زاده دادخواســتی مبنــی  نفیســه عــرب  و 
ــت  ــه طرفی ــور    ب ــه فاکت ــک و مطالب ــه چ مطالب
ــت  ــوده و وق ــم نم ــری مدیســه تقدی ــد نصی محم
مــورخ    ...................... روز  بــرای  رســیدگی 
 . اســت  تعییــن  گردیــده  ســاعت11   96/6/19
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده ۷۳ 
ــد  ــب در جرای ــی، مرات ــن دادرســی مدن ــون آئی قان
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
ــدوق  ــیخ ص ــان خ ش ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ای
ــع  ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکا  مجتم ــمالی چه ش
حــرم شــورای حــل اختــاف   مراجعــه و نســخه 
ــد. در  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــاغ  ــیدگی اب ــت رس ــور در وق ــدم حض ــورت ع ص
ــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  قانون

ــد. ــد ش خواه
شــماره: 1۴۰9۲ الــف دفتــر شــعبه ۷  مجتمــع 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره ۲ش ش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــات موضــوع قان هی
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام

ــد ســند رســمی اراضــی و ســاختمانهای فاق
ــوع  ــات موض ــل هی ــای ذی ــماره ه ــر آرای ش براب
ــی  ــی اراض ــت  ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ــتقر در  ــمی مس ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق و س
واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخوار 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد اســناد رســمی 
مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
بامعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات 
متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده ۳ قان م
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و 
بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت 
ــی  ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 1۵ روز آگه ــه فاصل ب
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــس  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت
از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــناد مالکی ــررات اس ــق مق طب
شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 
اصاحــی  رای  نیســت.برابر  دادگاه  بــه  متضــرر 
پرونــده  1۳966۰۳۰۲۰1۸۰۰۰۰۵۰ کاســه  شــماره 
1۳9111۴۴۰۲۰1۸۰۰۲۷۵۸ آقــای ابوالفضــل نجیبــی 
کتایونچــه فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 
بــه  نســبت  برخــوار   از  صــادره   ۵1۰۰۰۷۰۸۸9
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  1۸۷.16 
ــاک  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب مت
ــت  ــش 16 ثب ــورزوق بخ ــع در خ ــی واق ۴۵  اصل
ــای  ــع الواســطه از آق ــداری بطــور م ــان خری اصفه

ــی ــی زینل قربانعل
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳96/۰۵/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/۰۵/۳1
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: ۴۳1 

/۳۷/۰۵/الــف/م بــه تاریــخ 96/۰۵/1۲
تاریخ ارسال: 96/۰۵/1۵
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توپ و تور
 سپاهان امیدوار به بازگشت 

اولیویرا و پاپی
لــی اولیویــرا و حســین پاپــی، دو بازیکــن مصــدوم 
ســپاهان، بــه احتمــال زیــاد بــه دیــدار هفتــه بعــدی ایــن 

ــید.  ــد رس ــم خواهن تی
ــوص  ــپاهان، درخص ــگاه س ــک باش ــی، پزش ــاس ربیع عب
آخریــن وضعیــت ایــن دو بازیکــن عنــوان کــرد: دوبــاره از 
قســمت آســیب دیده  اولیویــرا MRI گرفتیم و خوشــبختانه 
بیــش از 90 درصــد عالئــم حــذف شــده و شــرایط بالینی او 
هــم مطلــوب اســت. بــه احتمــال زیــاد اولیویــرا می توانــد 

در بــازی روز جمعــه همــراه تیــم باشــد.«
پزشــک باشــگاه ســپاهان دربــاره حســین پاپــی می گویــد: 
حســین پاپــی هــم معاینــه شــد و دوبــاره از او MRI گرفتیم؛ 
خوشــبختانه ایــن بازیکــن هــم شــرایط خوبــی دارد و بــرای 

دیــدار هفتــه  آینــده آمــاده خواهــد شــد.« ورزش 3

برنامه ذوب آهن برای بازی با پیکان 
مشخص شد

شــاگردان امیــر قلعه نویــی یــک روز زودتــر از زمــان بــازی 
ــم  ــد. تی ــد آم ــران خواهن ــه ته ــکان ب ــال پی ــم فوتب ــا تی ب
فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان بــه منظــور رویارویــی بــا تیــم 

ــران خواهــد شــد.  ــکان پنجشــنبه راهــی ته ــال پی فوتب
سبزپوشــان اصفهانــی کــه در هفتــه دوم رقابت هــای 
ــترش  ــد گس ــه گل از س ــا س ــدند ب ــق ش ــر موف ــگ برت لی
فــوالد بگذرنــد، بــرای دیــدار جمعه شــب خــود مقابــل تیــم 

ــوند.  ــران می ش ــی ته ــنبه راه ــر پنجش ــکان، ظه پی
بــه احتمــال فــراوان ذوبی هــا یــک جلســه تمرینــی بــرای 
عصــر پنجشــنبه خــود در تهــران ترتیــب خواهنــد داد تــا بــا 
ــی  ــه مصــاف شــاگردان مجیــد جالل آمادگــی بیشــتری ب

برونــد. 
ــب  ــان جمعه ش ــن اصفه ــران و ذوب آه ــکان ته ــدار پی دی
ســاعت ۲0 و 30 دقیقــه در ورزشــگاه شــهر قــدس برگــزار 

می شــود. مهــر

انصاری فرد از المپیاکوس می رود
ــوس  ــم المپیاک ــرد در تی ــم انصاری ف ــرای کری ــاع ب اوض

ــی رود.  ــش نم ــوب پی خ
پــس از حضــور ســرمربی جدیــد در ایــن تیــم، انصاری فــرد 
کمتــر در ترکیــب تیمــش بــه میــدان مــی رود و حتــی در 
ــان  ــم قهرم ــره تی ــت ۱۸ نف ــا در فهرس ــی از بازی ه بعض
یونــان نیــز حضــور نــدارد. رســانه های یونانــی دربــاره 
وضعیــت مهاجــم ملی پــوش ایرانــی، نوشــتند: کریــم 
انصاری فــرد در ســال جــام جهانــی از وضعیــت خــود 
راضــی نیســت و درخواســت جدایــی داده اســت. او منتظر 
ــا از بیــن آن هــا  ــرای خــود اســت ت پیشــنهاد باشــگاه ها ب

ــد.  ــه ممکــن را انتخــاب کن ــن گزین بهتری
ــت،  ــونا داش ــی در اوساس ــه ناموفق ــه تجرب ــرد ک انصاری ف
ــه  ــه ب ــد ک ــث ش ــن باع ــید و همی ــوس درخش در پانیونی
ــو بنتــوی  ــرود؛ ولــی پــس از جدایــی پائول المپیاکــوس ب
ــه ایــن تیــم آمــد،  ــا نظــر او ب پرتغالــی کــه انصاری فــرد ب
شــرایط بــرای مهاجــم ایرانــی بــد شــد. هســنی ســرمربی 

ــدارد. ایرنــا ــرد ن ــه انصاری ف ــادی ب ــاد زی ــی اعتق آلبانیای

کوتاه اخبار 
داور جنجالی رئیس انجمن های 

ورزشی مشهد شد
ــت انجمن هــای ورزشــی  ــی، رئیــس هیئ محســن قهرمان
خراســان رضــوی شــد. مجمــع انتخابــات رئیــس هیئــت 
انجمن هــای ورزشــی خراســان رضــوی بــا حضــور علیپــور 

رئیــس ایــن فدراســیون در مشــهد برگــزار شــد. 
در ایــن مجمــع محســن قهرمانــی بــا رأی اعضــای 
مجمــع بــه مــدت چهــار ســال بــه عنــوان رئیــس هیئــت 
ــد.  ــاب ش ــوی انتخ ــان رض ــی خراس ــای ورزش انجمن ه
در ایــن انتخابــات مهــدی ســاعدی و  هانیــه امانــی نیــز بــه 
عنــوان دو کاندیــدای دیگــر حضــور داشــتند کــه پیــش از 
ــات انصــراف  ــی از انتخاب ــه نفــع قهرمان آغــاز رأی گیــری ب
ــای داوری  ــی از دنی ــس از خداحافظ ــی پ ــد. قهرمان دادن
ــی  ــای ورزش ــت انجمن ه ــر هیئ ــوان دبی ــه عن ــال ب فوتب
ــر  ــز ب ــاال نی ــود و ح ــده ب ــاب ش ــوی انتخ ــان رض خراس

ــت ورزشــی نشســت. نــود ــن هیئ مســند ریاســت ای

اردوی تیم ملی وزنه برداری در تهران 
آغاز شد

ــران از  ــرداری ای ــی وزنه ب ــم مل ــات تی ــد تمرین ــه جدی مرحل
صبــح دیــروز در کمــپ تیم هــای ملــی در مجموعــه ورزشــی 
آزادی آغــاز شــد. اردونشــینان تیــم ملــی وزنه بــرداری ایــران 
کــه خــود را بــرای حضــور در بازی هــای داخــل ســالن آســیا 
ــی  ــد، به تازگ ــاده می کنن ــان آم ــی جه ــابقات قهرمان و مس
ــان  ــتان ورزق ــاع را در شهرس ــطح ارتف ــات اردوی س تمرین
پشــت ســر گذاشــتند. بدیــن ترتیــب مجیــد عســکری، جابر 
بهــروزی، رضــا زارعــی، مرتضــی بیگلــری، مســعود چترائــی، 
ــهراب  ــری، س ــی می ــی، عل ــح چراغ ــدی، صال ــی مکون عل
مــرادی، ســید ایــوب موســوی، محمــد زارعــی، محمدرضــا 
بــراری، کیــا قدمــی، علیرضــا ســلیمانی، میــالد رهبری نــژاد، 
علــی  هاشــمی، بهــداد ســلیمی، همایــون تیمــوری، محســن 
دادرس و رامیــن ربیعــی بــه عنــوان اردونشــینان تیــم ملــی 
وزنه بــرداری، اردوی جدیــد را طبــق برنامــه کادر فنــی آغــاز 

ــد. فدراســیون وزنه بــرداری کردن

40 درصد ورزشکاران خمینی شهر 
زن هستند

ــوزش اداره  ــوان و آم ــور بان ــئول ام مس کیمیای وطن
ورزش و جوانــان خمینی شــهر گفــت: 40 درصــد ورزشــکاران 
ــد کــه  ــوان تشــکیل می دهن شهرســتان خمینی شــهر را بان

در 3۱ رشته ورزشی مشغول به فعالیت هستند. 
ایــن شهرســتان  در  اظهــار داشــت:  محبوبــه محبــی 
افزایــش میزبانــی مســابقات ورزشــی را داشــته ایم و 
از تیم هــای حاضــر در لیگ هــای اســتانی و کشــوری 
ــای  ــزاری دوره ه ــه؛ برگ ــورت گرفت ــتری ص ــت بیش حمای
مربیگــری و داوری بســکتبال، هندبــال و والیبــال نیــز در 

ــت. ــدام اس ــت اق دس

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــه  ــه دور از هیاهــوی کاذب و ب قصــد داریــم ب
طــرح علــل و دالیــل ناکامــی و باخــت 4 بــر 0 
ــاردی طالیی پــوش ســپاهان  ــد میلی تیــم چن
ــدازه  ــه ان ــدس ب ــده مشــهد مق ــم پدی ــه تی ب

تخصــص و درک خــود بپردازیــم. 
روی  پیــش  هم اکنــون  کــه  نوشــتاری 
ــه از  ــن ک ــر کی ــه از س ــه ن ــرار گرفت ــما ق ش
ــه  ــت ب ــده اس ــوزی نگارن ــه و دلس روی عالق
به ویــژه  واقع شــده،  مظلــوم  ورزش هــای 
والیبــال و بســکتبال شــهرمان و بــرای حفــظ 
ــا  ــوتان و ده ه ــخصیت پیشکس ــت و ش حرم
مربــی بین المللــی اســت کــه مــدارک و 
مــرارت  هــزاران  بــا  گواهینامه هایــی کــه 
بــه دســت آورده انــد را قــاب گرفتــه و بــه 
دیــوار خانه هایشــان نصــب کرده انــد و در 
ــور  ــرای حض ــم ب ــک تی ــتن ی ــرت داش حس
ســر  بــه  لیــگ کشــوری  رقابت هــای  در 

نــد. می بر
بــه عبارتــی به قصــد یــادآوری جایــگاه و قرب 
ــه ای  ــوخته و پاک باخت ــراد دلس ــت اف و منزل
ورزش  فرامــادی  دنیــای  در  کــه  اســت 
حرفــه ای، تنهــا بــه عشــق تعمیــم و گســترش 
و احیــای رشــته های پرطرفــدار والیبــال و 
بســکتبال و ابعــاد گوناگــون کار ســازندگی 

بردارنــد. می خواهنــد گام 
ــش  ــی بی ــه قدمت ــکتبالی ک ــال و بس والیب
کشــوری  رقابت هــای  در  نیم قــرن  از 
ــرف اول را در  ــادی ح ــالیان متم ــد و س دارن
و  قهرمانــی  و کاپ هــای  کشــور می زدنــد 
نایب قهرمانــی را بــه ارمغــان آورده انــد کــه 
در گنجینــه ورزش پرافتخــار اصفهــان ثبــت و 

ــت.  ــط اس ضب

امــا از کجــا و چگونــه بایــد شــروع و بــا چــه 
ــأن  ــه در ش ــرد ک ــب را ادا ک ــق مطل واژه ای ح
و مقــام شــما مســئوالن و مقامــات گرانقــدر 
و فرهیختــه باشــد کــه در قبــال جوانــان 
شایســته و ملی پــوش نصــف جهــان مســئول 

هســتید. 

در حیرتــم و نمی دانــم چــرا و بــه چــه دلیــل 
و برهانــی مقامــات بلندپایــه اســتانی، مدیــر 
مدیــران  و  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل 
ــه  باشــگاه های ذوب آهــن و ســپاهان این گون
ــن  ــکتبال ای ــال و بس ــته والیب ــاره دو رش درب
و  کــرده  اختیــار  پهنــاور ســکوت  اســتان 

مانده انــد؟!  بی تفــاوت 
باشــگاه  عامــل  مدیــر  تصمیم گیری هــای 
ذوب آهــن - کــه زیــاد هــم معقــول و منطقــی 
انحــالل  دربــاره   - نمی رســید  نظــر  بــه 
بســکتبال  و  والیبــال  مطــرح  تیم هــای 
موجــب شــد جوانــان کارآمــد و مســتعد 
ــه  ــرده و ب ــرک ک ــان را ت ــی زادگاهش اصفهان
پایتخــت  تیم هــای  و  اســتان ها  ســایر 

مهاجــرت کننــد! 
کاری کــه بــا ایــن دو تیــم سرشــناس و 
ــأن و  ــاف و ش ــد دور از انص ــام کردن صاحب ن
ــره  ــگاه و هیئت مدی ــان و باش ــت اصفه منزل
ــا  ــه تصمیم گیری ه ــر این گون ــاید اگ ــود. ش ب
ــال و بســکتبال  ــرای والیب ــار ب ــرای اولیــن ب ب
باشــگاه های ســپاهان و ذوب آهــن رخ مــی داد، 
ــه  می شــد از آن هــا چشم پوشــی کــرد؛ امــا ب
دفعــات شــاهد آن هســتیم کــه تیم هــای 
والیبــال و بســکتبال باشــگاه های نامبــرده 
مــورد بی مهــری قــرار می گیرنــد و بــه راحتــی 
خــوردن یــک لیــوان آب منحــل و بــه دســت 

ــه  ــه ب ــوند! بی آنک ــپرده می ش ــی س فراموش
سرنوشــت جوانــان ایــن ســرزمین کهــن 

ــه چــه دلیــل؟ بیندیشــند. چــرا و ب
 یک بام و دو هوا

متاســفانه از دیربــاز در ورزش اصفهــان »یــک 
بــام و دو هــوا« وجــود داشــته و هنــوز هــم که 
هنــوز اســت، ادامــه دارد؛ بی آنکــه مقامــات و 
مســئوالن ورزش و نماینــدگان مــردم اصفهــان 
ــه ای  ــتر و زمین ــا بس ــوند ی ــا ش ــت را جوی عل
بــرای تشــکیل دوبــاره تیم هــای یادشــده 

فراهــم آورنــد.
ــن  ــر ای ــرض را ب ــن اســت ف حــال ســوال ای
متمــول  باشــگاه های  کــه  می گذاریــم 
ــق  ــا ناح ــق ی ــه ح ــن ب ــپاهان و ذوب آه س
بســکتبال  و  والیبــال  تیمــداری  توانایــی 
را ندارنــد، امــا چــرا شــهرداری در جهــت 
حمایــت از جوانــان ملی پــوش ایــن دو رشــته 

نمی کنــد؟  اقدامــی  دانشــگاهی 
ــاری،  ــرگان، س ــهرداری های گ ــه ش ــی ک در جای

ارومیــه، تبریــز، اراک و حتــی اســتان کم بضاعــت 
از  حمایــت  بــه  بلوچســتان  و  سیســتان 
همــت  والیبــال  و  بســکتبال  ورزش هــای 
در  اصفهــان  شــهرداری  چــرا  گمارده انــد، 
ایــن خصــوص کوچک تریــن اقدامــی نکــرده 

ــت؟ اس
آقــای دکتــر  جمالی نژاد، شــهردار ورزش دوســت 
اصفهــان، اعضــای محتــرم شــورای اســالمی 
شــهر اصفهــان! بهتــر ایــن اســت شــما 
ــار ورزش  ــد و در کن ــاال بزنی آســتین همــت ب
ــی  ــه داد ورزش قهرمان ــی و محــالت ب همگان
مظلــوم  جوانــان  و  بســکتبال  و  والیبــال 
ــا  ــید و فض ــده رود برس ــار زاین ــده دی واقع ش
جوانــان  شایســتگی های  اثبــات  بــرای  را 
خوش تکنیــک و ملی پوشــان امــن کنیــد کــه 
ــد  ــداری می کنن ــوی پای ــزم و اراده ای ق ــا ع  ب
ــرآوازه  ــام پ ــتن ن ــگاه داش ــده ن ــرای زن و ب
ورزش اصفهــان در تیم هــای مختلــف کشــور 

ــتند. ــذار نیس ــی فروگ ــچ کوشش از هی

یک بام و دو هوا در ورزش اصفهان

سکوت و بی تفاوتی تا کی؟

آیین نامــه  بــه  اســتناد  بــا  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
ــی  ــن ضرب االجل ــه تعیی ــدام ب ــگاه ها اق ــازی باش حرفه ای س
بــرای پرداخــت بدهــی تیم هــای حاضــر در فصــل پیــش روی 

ــرد.  ــن مســابقات ک ای
ــی کــه باشــگاه های  ــن فدراســیون،  در صورت ــه ای ــق اطالعی طب
ــام  ــهریورماه تم ــا 9 ش ــد ت ــابقات نتوانن ــن مس ــر در ای حاض
ــی  ــی و حقیق ــخصیت های حقوق ــه ش ــود را ب ــای خ بدهی ه
ــر  ــد و ب ــد ش ــادر نخواه ــا ص ــه ای آن ه ــوز حرف ــد، مج بپردازن
همیــن اســاس نمی تواننــد در مســابقات لیــگ قهرمانــان 

آســیا حاضــر شــوند. 
ــتقالل و  ــت، اس ــپولیس، نف ــای پرس ــی تیم ه ــرایط فعل در ش
تراکتورســازی، چهــار نماینــده ایــران در لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــی  ــای هنگفت ــگاه بدهی ه ــار باش ــر چه ــه ه ــتند ک ۲0۱۸ هس
ــته  ــاه گذش ــک م ــول ی ــد و در ط ــته دارن ــال های گذش را از س

ــد.  ــاردی را بپردازن ــد ده میلی ــای چن ــن بدهی ه ــتند ای نتوانس
ســوالی کــه بــرای جامعــه فوتبــال مطــرح شــده ایــن اســت 
کــه در صــورت صــادر نشــدن مجــوز حرفــه ای بــه ایــن 
ــن  ــد جایگزی ــران می توان ــری از ای ــم دیگ ــا تی ــگاه ها، آی باش

ــود؟  ــا ش آن ه
طبــق جــدول رده بنــدی لیگ شــانزدهم پــس از تراکتورســازی، 
تیــم ســوم جــدول کــه بــه عنــوان چهارمیــن نماینــده ایــران بــه 
AFC معرفــی شــده، بــه ترتیــب ذوب آهــن، ســپاهان، پیــکان، 
اســتقالل خوزســتان و گســترش فــوالد در رده هــای چهــارم تــا 
ــدگان  ــک از نماین ــر ی ــه ه ــی ک ــد. در صورت ــرار دارن ــتم ق هش
ایــران در آســیا، نتوانــد مجــوز حرفــه ای را اخــذ کنــد، یکــی از 
تیم هــای رده چهــارم بــه بعــد لیــگ قبــل کــه از نظــر بدهــی در 
شــرایط مطلوب تــری نســبت بــه نماینــدگان ایــران باشــند، بــه 

عنــوان تیــم بعــدی بــه AFC معرفــی خواهــد شــد. ورزش 3

ــدن  ــی لن ــای جهان ــیا در رقابت ه ــی آس ــان دوومیدان قهرمان
ــورد  ــتند رک ــک نتوانس ــاب دیس ــر و پرت ــای ۱00 مت در ماده ه
آســیایی خــود را تکــرار کننــد و در مرحلــه گروهــی از دور 
ــی از  ــی دوومیدان ــای جهان ــا حــذف شــدند. رقابت ه رقابت ه
۱3 مردادمــاه در لنــدن آغــاز شــد و نماینــدگان ایــران تاکنــون 
ــه  ــاب دیســک ب ــر و پرت ــی ماده هــای دوی ۱00 مت در مقدمات
میــدان رفتنــد، امــا نتایــج قابــل قبولــی را ارائــه نکردنــد و از 

ــد.  ــا بازماندن ــن رقابت ه ــد ای ــه بع ــه مرحل رســیدن ب
ــیایی  ــای آس ــی در رقابت ه ــا قهرمان ــه ب ــدادی ک ــان ح احس
ــای  ــور در رقابت ه ــوز حض ــورد ۶4.۵4 مج ــا رک ــد ب ۲0۱۷ هن
ــه  ــی رکــورد ۶3.03 را ب ــود، در جهان ــی را کســب کــرده ب جهان
ــای  ــن رکورده ــد. باالتری ــان ش ــم جه ــاند و پانزده ــت رس ثب
حــدادی در رقابت هــای المپیــک ۲0۱۲ لنــدن بــا ۶۸.۱۸ متــر 
ــا ۶9.3۲ متــر رقــم  ــزرگ اســتونی ب ــزه ب و در مســابقات جای

ــدن نتوانســت  ــی لن ــا او در رقابت هــای جهان ــود؛ ام خــورده ب
ــد.  ــاب کن ــر را پرت بیــش از ۶3.03 مت

حســن تفتیــان، ســریع ترین دونــده ایــران، نیــز در مقدماتــی 
ــا  ــار یوســین بولــت دویــد. او هــم کــه ب مــاده ۱00 متــر در کن
ــیده  ــت رس ــام نخس ــه مق ــیا ب ــی آس ــورد ۱0.۲۵ در قهرمان رک
ــاند  ــت برس ــه ثب ــورد را ب ــن رک ــت ای ــی نتوانس ــود، در جهان  ب
و بــا ۱0 ثانیــه و 34 صــدم ثانیــه در گــروه خــود پنجــم شــد. 
یوســین بولــت افســانه ای در همیــن گــروه بــا رکــورد ۱0 ثانیــه 
ــدی  ــه بع ــر اول راهــی مرحل ــوان نف ــه عن ــه ب و ۷ صــدم ثانی
شــد. جوریــن فــورت جامائیکایــی بــا 9 ثانیــه 99 صــدم ثانیــه 

بهتریــن رکــورددار مرحلــه گروهــی ایــن مــاده بــود. 
ــورد ۱0  ــپانیا رک ــج ۲0۱۶ اس ــد چلن ــای ورل ــان در رقابت ه تفتی
ثانیــه و 4 صــدم ثانیــه را بــه ثبــت رســاند و رکــورددار مــاده ۱00 

متــر ایــران شــد. ایســنا

ورزش

،،
انحــال تیم هــای مطــرح والیبــال و 
بسکتبال موجب شد جوانان کارآمد 
و مســتعد اصفهانــی زادگاهشــان را 
تــرک کــرده و بــه ســایر اســتان ها و 
تیم هــای پایتخــت مهاجــرت کننــد! 

دادنامه
 کالســه پرونــده : 9۵۱49۸ شــماره دادنامــه : 
9۶099۷۶۷9۶30۱04۶ مــورخ 9۶/4/3۱ مرجــع 
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 33ش ــیدگی : ش رس
خواهــان شــهاب جاللــی بــه نشــانی اصفهان خ 
پرویــن چهــارراه صباحــی  خ صباحــی  مجتمــع 
ــید  ــده ۱- س ــد ۸    خوان ــی  واح ــهید رجای ش
علــی میــر ســعیدی منگــو دهــی  بــه نشــانی خ 
امــام خمینــی  کوچــه مهــران  3۸ کوچه شــهید  
مطهــری  کوچــه وصــال شــیرازی  بــن بســت 
ــین  ــور حس ــاختمان 4     ۲- منص ــاس  س ی
ــه  ــت ب ــا عنای ــورا ب ــکان  ش ــول الم ــد  مجه ون
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص 
دعــوی شــهاب جاللــی بــه طرفیــت ســید علــی 
ــور  ــای منص ــی  و آق ــو ده ــعیدی منگ ــر س می
ــال  ــه خواســته ۱۷۱۱9۶000  ری ــد   ب حســین ون
ــه شــماره 39۵039  قســمتی از  وجــه چــک ب
مــورخ 9۵/۷/۱ عهــده بانــک مســکن   بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
ــک محــال  ــدم پرداخــت توســط بان گواهــی ع
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــه ننمــوده اســت ل ــراز و ارای خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 3۱0و3۱3 قانــون تجــارت 
ومــاده ۲۲ قانــون چــک و  ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ 
بــه  دادرســی مدنــی حکــم  آئیــن  قانــون 
ــه  ــه نحــو تضامنــی  ب محکومیــت خوانــدگان ب
ــال  بابــت اصــل  ــغ ۱۷۱۱9۶000 ری پرداخــت مبل
هزینــه  بابــت  ریــال   ۵۲39900 و  خواســته 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و  خس دادرس
ــخ  ــا تاری ســر رســید چــک موصــوف 9۵/۷/۱ت
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــالغ قاب ــس از اب بیســت روز پ
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف ۱4۱4۲ قاضــی شــعبه 33 شــورای حــل 

ــالف اصفهان  اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا علــی قانیــان ســبدانی          دارای 
شــرح  بــه    394۱۶ شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کالســه ۷9۲/9۶ از ایــن شــورا 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه 

خدائــی      بــه شــماره شناســنامه 4۸۱۶ در 
خــود  دائمــی  اقامتــگاه  در  تاریــخ9۶/3/۱۲ 
ــه آنمرحــوم منحصــر  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب
اســت بــه 4 پســر ۲ دختــر و یــک همســر   
۱-رســول قانیــان  ســبدانی ش ش ۱۷۶ فرزنــد 
ــبدانی ش ش  ــان  س ــن  قانی ــی ۲-حس متوف
قانیــان   متوفی3-محســن   فرزنــد   3۱۲۶
متوفــی4-  فرزنــد   ۲۱۸۱ ش  ش  ســبدانی 
منصــور قانیان  ســبدانی ش ش ۱۲۷0۵۷۵0۸۲ 
ــبدانی ش  ــان  س ــال قانی ــی۵- لی ــد متوف فرزن
ش ۱340 فرزنــد متوفی۶-نفیســه  قانیــان  
ــی  ــد متوفی۷-عل ــبدانی ش ش ۱09۸ فرزن س
همســر   394۱۶ ش  ش  ســبدانی  قانیــان  
متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
 م الــف ۱4۲۱0 رئیــس شــعبه ۵4 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
همامــی          مختــاری  فریــدون  آقــا   / خانــم 
شــرح  بــه   ۸۷3 شناســنامه  شــماره  دارای 
ــن شــورا  ــه کالســه ۸0۷/9۶ از ای دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــا قلــی  چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان دری
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی      ب ــاری همام مخت
۲39 در تاریــخ9۶/۲/۱۷ در اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم 
منحصــر اســت بــه ۵ پســر و 3 دختــر و الغیــر  
۱-فریــدون مختــاری همامــی ش ش ۸۷3 
فرزنــد متوفــی ۲- منصورمختــاری همامــی 
ش ش ۱449 فرزنــد متوفــی3- ســیروس 
فرزنــد   ۱9۱۶ ش  ش  همامــی  مختــاری 
متوفــی4- غالمرضــا مختــاری همامــی ش 
ــاری  ــا مخت ــی۵- علیرض ــد متوف ش ۱۶۶ فرزن
متوفــی۶-  فرزنــد   ۱433 ش  ش  همامــی 
شــعله مختــاری همامــی ش ش ۱۷۲۷ فرزنــد 
ش  ش  همامــی  مختــاری  متوفی۷-شــهال 
۲۲۷۲ فرزنــد متوفــی۸- سوســن مختــاری 

همامــی ش ش ۱9۷۵ فرزنــد متوفــی
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
 م الــف ۱4۲09 رئیــس شــعبه ۵4 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا ســیمین شــاهمرادی          دارای 
شــرح  بــه   ۵0۲۸۶ شناســنامه  شــماره 
ــن شــورا  ــه کالســه ۸04/9۶ از ای دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اقــدس  
درویشــی      بــه شــماره شناســنامه ۱۲ در 
تاریــخ9۶/3/۵ در اقامتــگاه دائمــی خــود بدرود 
ــت  ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت زندگ
ــدر   ســعید  ــر و مــادر و پ ــه ۲ پســر و 3 دخت ب
ــی ۲-  ــد متوف ــاهمرادی ش ش ۱۵۱4 فرزن ش
ســیامک شــاهمرادی ش ش ۱۱۸۸ فرزنــد 
 43۸ ش  ش  شــاهمرادی  متوفی3-ســهیال 
فرزنــد متوفی4-ســیمین  شــاهمرادی ش ش 
ــاهمرادی  ــیما ش ــی۵- س ــد متوف ۵0۲۸۶ فرزن
قــوه  متوفی۶-ربــاب  فرزنــد   ۲۱۱۷ ش  ش 
عــود  ش ش ۲۲3۲۲ مادرمتوفــی ۷-علــی 
ــک  ــی این ــدر  متوف ــی  ش ش 3۷۲ پ درویش
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــک نوب ــور را در ی مزب
ــه ای  ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ه
ــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه  از متوفــی ن
ــل  ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه ــخ نش از تاری
مهلــت  انقضــای  بــا  اســت  بدیهــی   ، دارد 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق

شد .  
 م الــف ۱4۲0۸ رئیــس شــعبه ۵4 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــعودی          دارای  ــود مس ــا محم ــم / آق خان
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه 4۲ ب
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۸0۱/9۶ از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمــد مســعودی مرغملکی      
بــه شــماره شناســنامه ۸3۲ در تاریــخ9۶/3/۲۱ 
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه۶ پســر 
و یــک دختــر و یــک همســر  ۱-محمــود 
مســعودی ش ش 4۲ فرزنــد متوفــی ۲- عزت 
ــی3-  ــد متوف ــعودی ش ش ۱0 فرزن ــه مس ال
نعمــت الــه مســعودی ش ش ۷۸۶ فرزنــد 
 34۱۱ ش  ش  مســعودی  متوفی4-رســول  
فرزنــد متوفی۵-حمیــد  مســعودی ش ش 
30۵0 فرزنــد متوفــی۶- مجیــد مســعودی ش 
ــرا  مســعودی  ــی۷- زه ــد متوف ش ۲۲۱۲ فرزن
ــی۸- ــد متوف ــی  ش ش 4۷۱0۲ فرزن مرغملک

ــان بهرامــی مرغملکــی ش ش ۲۶ همســر  جه
زوجــه   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد شــد .   خواه
 م الــف ۱4۲0۷ رئیــس شــعبه ۵4 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــری          دارای  ــو گ ــد رف ــا مجی ــم / آق خان
شــماره شناســنامه ۱۱0۷ بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه ۸۱0/9۶ از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان حبیــب الــه رفــو گــری      بــه 
شــماره شناســنامه 3۷۱۲0 در تاریــخ9۶/۱/۷ در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه۵ پســر و ۲ 
ــری ش  ــو گ ــی رف ــر ۱-عل ــک همس ــر و ی دخت
ش ۱9۶0 فرزنــد متوفــی ۲- محمــد رفــو گــری 
ش ش ۱۲0 فرزنــد متوفی3-حســین  رفــو 
ــی4- قاســم  ــد متوف ــری ش ش ۵۸9 فرزن گ
رفــو گــری ش ش ۲9۸ فرزنــد متوفی۵-مجید  
رفــو گــری ش ش ۱۱0۷ فرزنــد متوفــی۶- زهــرا 
رفــو گــری ش ش ۱۲9۷ فرزنــد متوفی۷-زهــره  
رفــو گــری ش ش ۱۲9۸ فرزنــد متوفــی۸- 
ــد  عطــر گل صابــری گهروئــی ش ش ۱09 فرزن
متوفــی   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او می باشــد ظرف 
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا 
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
ــد ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق

 شد .  
 م الــف ۱4۲0۶ رئیــس شــعبه ۵4 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــوی  دارای ش ــینعلی نب ــا حس ــم / آق خان
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه ۲۱۵۲ ب شناس
درخواســت  ایــن شــورا  از  کالســه ۸۲4/9۶ 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان مصطفــی نبــوی      بــه 
شــماره شناســنامه ۲۶۵4۵ در تاریــخ9۵/۶/۲۲ 
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــر و  ــه 3 پس ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
ــوی  ــک همســر  ۱-حســینعلی نب ــر و ی 4 دخت
ش ش ۲۱۵۲ فرزنــد متوفــی ۲-علیرضــا  نبوی 
ش ش ۶30۲۵ فرزنــد متوفی3-مهــری نبــوی 
ش ش 3۲0۶ فرزنــد متوفی4-زهــرا  نبــوی 
ــوی  ــد متوفی۵-نرگــس  نب ش ش ۱۶۱۵ فرزن
ش ش ۱0 فرزنــد متوفی۶-لیــال  نبــوی ش 
ــوی ش  ــه نب ــی۷- راضی ــد متوف ش 39۶ فرزن
ش ۱33۷  فرزنــد متوفی۸-ملــوک طالبــی 
کبوتــر آبــادی ش ش ۱ همســر متوفــی  اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــک نوب ــور را در ی مزب
هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از 
متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از 

تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 
بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی 

ــت صــادر خواهــد شــد .   انحصــار وراث
 م الــف ۱4۲03 رئیــس شــعبه ۵4 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــد رضــا احمــدی دســتجردی          
شــرح  بــه   ۲۲ شناســنامه  شــماره  دارای 
ــن شــورا  ــه کالســه ۸۱۷/9۶ از ای دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
زهــرا  شــادروان  داده کــه  توضیــح  چنیــن 
احمــدی دســتجردی      بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ9۶/۲/۲3 در اقامت ۱۵۵9 در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم 
ــر   ۱-  ــر و 4 دخت ــه: 4 پس ــت ب ــر اس منحص
محمــد احمــدی ش ش ۱۱ فرزنــد متوفــی 
۲-محمــود احمــدی دســتجردی ش ش ۶۶ 
ــد  احمــدی دســتجردی  ــد متوفی3-احم فرزن
ش ش ۱۸ فرزنــد متوفــی4- محمــد رضــا 
فرزنــد   ۲۲ ش  ش  دســتجردی  احمــدی 
متوفی۵-ســکینه  احمــدی دســتجردی ش ش 
۱9 فرزنــد متوفی۶-ربابــه  احمــدی دســتجردی 
صغــری  متوفــی۷-  فرزنــد   39 ش  ش 
احمــدی دســتجردی ش ش 40 فرزنــد متوفــی 
۸- فاطمــه احمــدی دســتجردی ش ش 3۱ 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــی این ــد متوف فرزن
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
 م الــف ۱4۲0۵ رئیــس شــعبه ۵4 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــانی  دارای ش ــن لس ــا محس ــم / آق خان
شناســنامه ۱90 بــه شــرح دادخواســت بــه 
درخواســت  ایــن شــورا  از  کالســه ۸۲۵/9۶ 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان علیرضــا لســانی      بــه 
شــماره شناســنامه ۲04 در تاریــخ9۶/4/۵ در 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــه  ۵ پســر و  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
3 دختــر ۱- محمــد لســانی ش ش 4۱۵۶۶ 
ــدی لســانی ش  ــد متوفــی ۲-محمــد مه فرزن
ش ۵3۲ فرزنــد متوفی3-محســن  لســانی 
ش ش ۱90 فرزنــد متوفــی4- مرتضــی لســانی 
ــی  ــی۵- مصطف ــد متوف ش ش ۵۲۵33 فرزن
ــه   ــد متوفی۶-محبوب ــانی ش ش ۷۱۱ فرزن لس
لســانی ش ش ۲4 فرزنــد متوفی۷- مســعوده 
لســانی ش ش ۶0۷ فرزنــد متوفی۸-منصــوره  
لســانی ش ش 9۷3 فرزنــد متوفــی اینــک 

بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــک نوب ــور را در ی مزب
ــه ای  ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ه
ــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه  از متوفــی ن
ــل  ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه ــخ نش از تاری
مهلــت  انقضــای  بــا  اســت  بدیهــی   ، دارد 
ــد ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق

 شد .  
 م الــف ۱4۲0۲ رئیــس شــعبه ۵4 مجتمــع 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

آگهی وقت رسیدگی 
 9۶۱0۱0۶۸3۶۷03۸03  : ابالغنامــه  شــماره 
 9۶099۸۶۸3۶۷00۱39  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   9۶0۱4۸  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ســکینه  خانــم  خواهــان   9۶/۵/۲  : تنظیــم 
نظــری فرزنــد محمــد حســن دادخواســتی 
ــد  ــری فرزن ــارف جعف ــده ع ــت خوان ــه طرفی ب
ــت  ــه در خواس ــالق ب ــته ط ــه خواس ــم ب عظی
زوجــه  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 
۷  دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان واقــع در 
اصفهــان خ میــر فنــدر ســکی ) خ میــر ( حــد 
ــع  ــر  مجتم ــل می ــاال  و پ ــاغ ب ــار ب ــل چه فاص
ــاق ۲0۵   ــه ۲ ات ــی  طبق ــهید قدوس ــی ش قضای
ارجــاع و بــه کالســه  9۶099۸۶۸3۶۷00۱39 
ثبــت گردیــده بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــز  ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــای  ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی ــاده ۷3 قان م
ــتور  ــی و دس ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم
ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده 
ــه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ
ــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل  دادگاه مراجع
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را 
ــت روز (  ــوق) هف ــرر ف ــت مق ــت و در وق دریاف
جهــت معرفــی  داور واجــد الشــرایط  خــود کــه 
متاهــل  بــاالی ســی ســال ســن و از بســتگان 
نزدیــک آشــنا بــه مســائل شــرعی و اجتماعــی و 

ــردد . ــی  گ ــد معرف ــی  باش خانوادگ
ــف ۱4۱44 منشــی دادگاه شــعبه ۷ دادگاه  م ال
خانــواده شــهر ســتان اصفهــان ) مجتمع شــهید 

قدوســی – رئوفــی (

احضار متهم 
ــده کالســه ۸د9۵04۱۸   ــه اینکــه  در پرون نظــر ب
حســب شــکایت  میثــم شــیرانی  فرزنــد 
ــی  ــد عل ــی فرزن ــای شــهرام  اله حســین ،  آق
اکبــر متهــم اســت بــه ســرقت گوشــی  موبایــل  
ــزار  ــاد ه ــام هفت ــه انضم ــازه  ب ــب  از مغ در ش
ــاری  ــن دادی ــرف ای ــد و از ط ــه نق ــان  وج توم
تحــت تعقیــب مــی باشــد و ابــالغ احضاریــه بــه 
ــوم  ــم و معل ــکان نمــودن  مته ــل م واســطه نق
ــده  ــن نگردی ــت  وی ممک ــل اقام ــودن مح نب
لــذا بدیــن وســیله در اجــرای  مــاده ۱۷4 قانــون 

آییــن دادرســی  کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ 
تــا ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی  
در شــعبه ۸ دادیــاری دادســرای  عمومــی و 
ــع  ــان  واق ــماره ۵ اصفه ــع ش ــالب  مجتم انق
پاســخگویی   خیابــان شــریعتی  جهــت  در 
ــش حاضــر شــود و در صــورت  ــام خوی ــه اته ب
ــخ  ــاه  از تاری ــک م ــس از ی ــور  پ ــدم حض ع
 انتشــار  آگهــی اقــدام قانونــی  بعمــل خواهــد 

آمد. 
م الــف ۱4۱۶۸ دادیــار شــعبه ۸ دادســرای 

عمومــی و انقــالب اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کالســه ۸۸/9۶ خواه در خصــوص پرون
ــی  ــتی مبن ــدی دادخواس ــان محم ــعود خ مس
برمطالبــه   بــه طرفیــت ســعید محمــودی 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
ــن  ــاعت ۸ تعیی ــورخ 9۶/۶/۱9 س .............  م
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
ــا  ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات ــودن خوان ب
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن 
ــد  ــرقی بع ــت ش ــت بهش ــع در هش ــعبه واق ش
ــام  ــجد  ام ــروی مس ــروزی  روب ــارراه پی از چه
علــی )ع(  مجتمــع شــماره ســه شــورای 
ــان – شــعبه .................  ــالف اصفه حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
حضــور  عــدم  صــورت  در  نمایــد.  اخــذ  را 
تلقــی  قانونــی   ابــالغ  رســیدگی  وقــت  در 
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 
شد.شــماره: ۱4۱0۵م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 

۵۲ شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یکبــاب خانــه پــالک شــماره ۲4/304۶ مجــزی 
ثبــت  بخــش ۱4  در  واقــع  شــده ۲4/۱4۵ 
ــی  ــده ثبت ــوابق و  پرون ــق س ــه طب ــان ک اصفه
ــد  ــی فرزن ــی افاران ــنعلی کرمان ــام حس ــه ن ب
ــات  ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــی     در جری عل
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح تحدی
ــر  ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن اســت. این
تقاضــای  و  طبــق  ثبــت  قانــون  مــاده ۱۵ 
نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک  مرقــوم  در روز 
ســه شــنبه  مــورخ 9۶/۶/۷ســاعت 9 صبــح در 
ــذا  ــد. ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش مح
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
ــرر  ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک اخطــار مــی گ
ــن  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض درمح
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت از 
ــا  ــدی ت ــس تحدی ــم صــورت مجل ــخ تنظی تاری

ــد .  ــد ش ــه خواه 30 روز پذیرفت
تاریخ انتشار : 9۶/۵/۱۶

شــماره : ۱۵۱۵9/م الــف علیرضــا حیــدری 
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک غــرب  

ــان  اصفه

حدادی و تفتیان، رکورد آسیایی را تکرار نکردندنمایندگان ایران در خطر حذف از آسیا



پیشهناد فیلم

زندگی جای دیگری است

کارگردان:منوچهرهادی
ــک ــادی،باب ــره ــی،منوچه ــدرامکریم نویســنده:پ

ــدان کای
بازیگــران:حامــدبهــداد،نیکــیکریمــی،یکتــا

پیروزفــر،آرشصادقــی پارســا ناصــر،
 خالصه داستان فیلم

داوود،بهیــارمجــرببیمارســتانیاســتکــهبیمــاران
مبتــابــهمــرگرااحیــامیکنــد.اینــکمــرگبــه
ســراغاوآمــدهوازطرفــیشــوهرهمســرســابقاو

نیــزبــهمــرگمحکــومشــدهاســت.
ــم ــومینفیل ــت«،س ــریاس ــایدیگ ــیج »زندگ
بلنــدســینماییمنوچهــرهــادیاســت.فیلــم
»زندگــیجــایدیگــریاســت«بــاکتابــیازمیــان
ــه ــتاک ــیایس ــمیدارد.دردرام ــابهاس ــدراتش کون
ــود، ــایخ ــنوآدمه ــتمایههاومضامی ــاندس می
ســردرگمومعلــقمیمانــدوتقریبــابــههیــچ
ــواســمو ــرانول ــردازد،بازیگ ــزنمیپ کدامشــاننی

رســمدارنیــزقربانــیمیشــوند.
»زندگــیجــایدیگــریاســت«یــکحامــدبهــداد
ــی ــایبیرون ــاینقشه ــددرایف ــهشــدتتوانمن ب
ــیداوود ــهشــدتدرون داردکــهدرخلــقکاراکتــرب
نیــزبــاعنایــتبــهتجربههــایمعــدودشدر
ــول ــلقب ــاقاب ــا،مجموع ــهنقشه ــایاینگون ایف
ــراو، ــوددرکاراکت ــایموج ــدهوحفرهه ــرش ظاه

ــردد. ــهبازمیگ ــهفیلمنام ــاب عمدت
ــراز ــوبوفرات ــیارخ ــربس ــاناص ــکیکت ــم،ی فیل
ــان ــودج ــشخ ــهنق ــاب ــهعم ــزداردک ــارنی انتظ
ــدل ــمب ــهتنهــاکاراکتــرفیل بخشــیدهونفیســهراب
بیهویــت و مفــروض و ناشــناخته کــردهکــه
ــز ــبرانی ــداریمخاط ــسهمذاتپن ــتوح نیس

برمیانگیزانــد.
بیتردیــدمؤلــفبخــشاعظمــیازکاراکترنفیســه،
ــهکــه ــهفیلمنامــه،خــودناصــراســتوهمانگون ن
ــن ــهاوســت،بهتری ــقب ــممتعل ــازیفیل ــنب بهتری
کاراکتــرفیلــمنیــزمیتوانســتنفیســهباشــد؛اگــر
ــاره ــرنفیســهراتکهپ ــهایکاراکت حفرههــایفیلمنام
نکــردهوپایانبنــدیبــدفیلــم،نفیســهرابیفرجــام

وبــهحــالخــودرهــانمیکــرد.

حرف و نقل

 اختتامیــهدهمیــنجشــنوارهمطبوعــات،خبرگزاریهــا
ــنبه16 ــروزدوش ــانام ــتاناصفه ــریاس ــایخب وپایگاهه
مردادمــاهســاعت16:30درســالنهمایشهــایاتــاق

ــیبرگــزارخواهــدشــد. بازرگان
 یوســفصمــدزاده،تهیهکننــدهفیلــمســینمایی
ــا ــیحمیدرض ــهکارگردان ــن«،ب ــوبم ــایهمحب »همس
ــت: ــرگف ــناث ــتای ــنوضعی ــارهآخری ــددرب صاحمن
بهتازگــیپیشتولیــدآغــازشــدهوکارهــایآنبــه
صــورتجدیتــریپیــشمــیرود؛بــرهمیــناســاس
درنظــرداریــمدرشــهریورماهایــنفیلــمراکلیــدبزنیــم.
ــا ــری«ب ــهبمی ــردان»اگ ــژاد،کارگ ــمانهزندین  س
اشــارهبــهاینکــهایــننمایــشبــرایــننکتــهکــهبایــد
قــدرعزیزانمــانرادرزمــانحیاتشــانبدانیمتاکیــددارد،
ــالو ــنخی ــرزبی ــرنمایشــیم ــناث ــرددرای ــوانک عن

ــود. ــتهمیش ــمشکس ــتدره واقعی
ــنامههای ــاملنمایش ــنامه«ش ــهنمایش ــاب»س  کت
»نویســندهمــردهاســت«،»ســیســالبعــد«و»گاهــی«
نوشــتهآرشعباســیمنتشــرشــد.ایــنمجموعــه
نمایشــنامهدر13۲صفحــهبــاقیمــت۹۹00تومانازســوی

انتشــاراتاختــرانمنتشــرشــدهاســت.
 حســینپارســایی،مدیــرکلدفتــرنمایــشخانگــی
دربــارهوضعیــتمجموعــه»کاهقرمــزی«وپخــشآن
ــا درشــبکهنمایــشخانگــیگفــت:درحــالحاضــربن
ــعکاه ــارســیدگیحقوقــی،توزی ــیت ــهدســتورقضای ب
ــهنمایــش قرمــزیتعلیــقشــدهاســتوصــدورپروان
بــرایکاهقرمــزیتابــعشــرایطبروکراتیــکمابیــندو
ــاره ــاغدوب ــورســینماییواب ســازمانصداوســیماوام
قضایــیاســتکــهدرصــورتحــلاختــافمــواردبــه

ــود. ــاممیش شــکلمقتضــیانج
 انیمیشــنکوتــاه»آدمخانگــی«بــهکارگردانــی
ــاختهمحســن ــده«س ــمب ــدارو»نجات ــهابرارپای مرضی
ــور ــزهازجشــنوارهکواالالمپ ــتجای ــزددریاف ــوی،نام نب

ــدند. ش
 گروههــایهنرهــایســنتیپژوهشــگاهمیــراث
ــی، ــایطبیع ــشرنگزاه ــیوگردشــگریهمای فرهنگ
ابــداع پیرامــون چالــش تخصصــی نشســتهای
ــیاهبازی، ــنتیس ــشس ــنتی،نمای ــدس ــازهایجدی س
پیشهمایــشمعرفــیهنــردورانقاجــاروبیــشاز۲0

ــد. ــرامیکنن ــررااج ــروژهدیگ پ
ــنتی10 ــایآیینیس ــنوارهنمایشه ــهجش  دبیرخان
نمایــشعروســکی)خیمهشــببــازی(رابــرایحضــور

درهجدهمیــندورهجشــنوارهمعرفــیکــرد.
ــگاهی ــانمایش ــتی«ب ــعدس ــیصنای ــریمل  »گال
شــاملآثــارهنرمنــدانحصیربــافهشــتاســتان
ــاح ــاهافتت ــی16مردادم ــتهحصیرباف ــاخصدررش ش

میشــود.
 نگاهــیبــهآمارهــایموجــودازاجــرای5دورهطرح
ــای ــدرمانه ــانمیده ــیهانش ــتازکتابفروش حمای
خارجــیبیشــترینآمــارفــروشرابــهخــوداختصــاص

دادهاند.
 همزمــانبــااکــرانعمومــی»اکســیدان«درایــران
نمایــشبینالمللــیایــنفیلــمســینماییاز۲۲مــرداد

ــود. ــازمیش آغ

کوتاه اخبار 

»ساالر عقیلی« در اصفهان 
می خواند

ــوازان ــروههمن ــیگ ــاهمراه ــیب ــاالرعقیل ــرتس کنس
»رهــاب«۲1و۲۲مردادمــاهدرســالنکوثــراصفهــان
برگــزارمیشــود.ســاالرعقیلــی،خواننــدهموســیقی
ــتان ــههنرس ــد1356،دانشآموخت ــی،متول ــنتیایران س
موســیقیســورهودارایمــدرککارشناســیدررشــته

ــت. ــراس ــریتئات بازیگ
ویخواننــدهثابــتارکســترموســیقیملــیایــراناســتو
ســابقهکاربــاارکســترســمفونیکاصفهــان،گــروهدســتان
وگــروهرازونیــازرادرکارنامــهپربــارهنــریخــوددارد.

ــر ــریعتزاده،همس ــرش ــهحری ــدک ــتبدانی ــباس جال
و اســت دف و پیانــو نوازنــده نیــز عقیلــی، ســاالر
ــن ــدهدارد.ای ــرعه ــایاوراب ــترکاره ــیبیش تهیهکنندگ
ــد. ــوردارن ــامماه ــهن ــرب ــدپس ــکفرزن ــدی زوجهنرمن
ــا ــانب ــیدراصفه ــاالرعقیل ــرتس ــتکنس ــیاس گفتن
همنــوازیگــروه»رهــاب«بــهسرپرســتیســیامک

بهبهانــیهمــراهاســت.
ــده ــنخوانن ــرتای ــرکتدرکنس ــرایش ــدانب عاقهمن
کــهبــههمــتشــرکتمــوجآرامبرگــزارمیشــود،
میتواننــدبــاتهیــهبلیــتازســایتســرورکنســرت،۲1و
۲۲مردادمــاه،رأسســاعت۲1بــهســالنکوثــراصفهــان
واقــعدرســهراهحکیــمنظامــی،مجتمــع۲۲بهمــن

ــد.ایمنــا ــهکنن مراجع
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هامون رشیدیانگروه فرهنگ

طــرح»تابســتانهکتــاب«ازدیــروز15
ــنطــرحامســال ــازشــد.ای ــاهآغ مردادم
دوســتکتــاب »اینچنیــن شــعار بــا
اســتازاودســتمــدار«دربیــشاز800
ــزار ــوربرگ ــتانکش ــیدر31اس کتابفروش

میشــود.
تأییدشــده کتابفروشــی 8۲8 بیــن از
631 کتــاب«، »تابســتانه طــرح در
1۹7 و اســتانها مراکــز از کتابفروشــی
ــرح ــوط ــتانهاعض ــیازشهرس کتابفروش

. ند شــدها
درطــرح»تابســتانهکتــاب«اســتانتهــران
۹8 بــا اصفهــان 151کتابفروشــی، بــا
کتابفروشــیوقــمبــا۹4کتابفروشــی
ــهدر ــتهاندک ــارکتراداش ــترینمش بیش
ــش ــابه،افزای ــایمش ــاطرحه ــهب مقایس
ــرحرا ــنط ــیهاازای ــتقبالکتابفروش اس

میدهــد. نشــان
همچنیــنعاقهمنــدانوخریــدارانکتــاب
ــی ــتنکارتمل ــراهداش ــاهم ــدب میتوانن

تــا05شــهریورماهدرمراکــزاســتانهاو
بــه تــا15شــهریورماهدرشهرســتانها
کتابفروشــیهایعضــوطــرحمراجعــه
کــردهوازتخفیــف۲0تــا۲5درصــدی
ــقف ــاس ــرحت ــنط ــابدرای ــدکت خری
ــد. ــتفادهکنن ــاناس ــزارتوم ــده یکص

از اســتفاده بــا میتواننــد عاقهمنــدان
»اپلیکیشــنکتابفروشــی«کتابفروشــیهای
ــاهده ــهمش ــرروینقش ــهرراب ــطحش س
کــردهوبهتریــنمســیربــرایرســیدنبــه

ــد. آنراپیــداکنن
امــکان بــا اپلیکیشــن ایــن همچنیــن
تمــاس شــماره خــودکار، بهروزرســانی
دارای تمامــیکتابفروشــیهای آدرس و
مجــوزرادراختیــارکاربــرانقــرارمیدهــد
مقصــد بــه رســیدن بــرای را آنهــا و

راهنمایــیخواهــدکــرد.
ایــناپلیکیشــنرامیتوانیــدازســایت
ــاز ــهآغ ــهبهان ــد.ب ــودکنی ketab.irدانل
طــرح»تابســتانهکتــاب«درکتابگــردی
ــابتازهنفــس ــدکت ــیچن ــامعرف ــروزب ام

ــود. ــمب ــماخواهی ــاش ب

 دستگاه گوارش
آییــن اثــر »دســتگاهگــوارش« رمــان
نــوروزیتوســطنشــرچشــمهمنتشــر

شــدهاســت.
ــر ــاهرادرب ــانکوت ــکرم ــاب،ی ــنکت ای
ــدر ــکپ ــارهی ــتانشدرب ــردوداس میگی
وپســرعجیــباســتکــهبــهآلمــانســفر

میکننــد.
»دســتگاهگــوارش«پــسازداســتانهای
کوتــاهپیشــیننــوروزی،اولیــنرمــانایــن

داســتاننویساســت.
بــاطنــز ایــنکتــابکــه درداســتان
ــهبهتازگــی ــیک همــراهاســت،پســرجوان
ماشــینشدریــکتصــادفلــهشــده،بایــد
ــا ــدت ــانســفرکن ــهآلم ــدرشب ــراهپ هم
ــک ــیرودهکوچ ــلجراح ــتعم ــدرتح پ

ــرد. ــراربگی ق
ــا ــوانب ــرج ــخصیتپس ــهش ــیک جهان
ــازه ــائلت ــرازمس ــود،پ ــهرومیش آنروب
اســتوایــنمســئلهباعــثمیشــودپســر
ــیاز ــتبخشهای ــابشــودودرنهای بیت
هویــتپنهــاناووپــدرشبرمــاشــود.
ایــنکتــاببــا83صفحــه،شــمارگانهزار
نســخهوقیمــت8هــزارتومــانبــهچــاپ

رســیدهاســت.
 رؤیای دونده

ــن ــتهوندلی ــده«نوش ــایدون ــان»رؤی رم
ــیاز ــاابراهیم ــهبیت ــاترجم ــنب وندران

بهتازگــی پیدایــش انتشــارات ســوی
ــت. ــدهاس ــرش منتش

وندلیــنوندرانــندرایــنرمــانداســتان
جیســکا،دونــدهایشــانزدهســالهرابیــان
میکنــدکــهدرتصادفــیوحشــتناکیــک
پایــشراازدســتمیدهــد.اودیگــر
ــش ــوسرهای ــنکاب ــدودوای ــدب نمیتوان
پیشــنهاد او بــه پزشــکان نمیکنــد.
میدهنــدازپــایمصنوعــیاســتفادهکنــد؛
ــن ــهراهرفت ــیب ــرحت ــیکادیگ ــاجس ام
هــمفکــرنمیکنــد.اودرهمیــنناامیــدی
ــری ــارزا،دخت ــهب ــدک ــامیزن دســتوپ
ــود. ــنامیش ــزیآش ــجمغ ــهفل ــاب مبت

یــاد آنــان بــه وجســیکا رزا دوســتی
ــازه ــایت ــورازفرصته ــهچط ــدک میده
زندگــیاســتفادهکننــدوچطــوربــهزندگــی

ــد. ــقبورزن ــتیعش وهس
ــاشــمارگان ــابدر468صفحــهب ــنکت ای
هــزارنســخهوقیمــت30هــزارتومــان

ــت. ــدهاس ــرش منتش
 قطاری به مقصد دیروز

بــهمقصــددیــروز«، کتــاب»قطــاری
توســط بهتازگــی خدیــور خشــایار
ــاب ــازارکت ــهب ــرازروان ــاراتکیاناف انتش
شــدهاســت.»قطــاریبــهمقصــددیــروز«
درســهخــطزمانــی1۹40،1۹10و1۹۹0
جلــومــیرودوحکایــتمتغیــرزمــان
میشــود باعــث متغیــریکــه اســت؛
ــل ــتهکنندهتبدی ــادیوخس ــایع امروزه
ــیارزشــمندودســتنیافتنی ــهدیروزهای ب
شــوند.متغیــریکــهانســانرادرهــر
ــهدارددر»دوره ــدک ــبمیده دورهایفری
ــاال ــیازب ــد.وقت ــیمیکن ــد«زندگ جدی
بــهُبعــدزمــاننــگاهمیکنیــممتوجــه
میشــویمکــههمــهمــانــهدرزمــانحــال
کــهدرماتریســیازگذشــته،حــالوآینــده
زندگــیمیکنیــم.اتفاقــاترمــانهــم
ــن ــدوای ــدمیکن ــتراتأیی ــنواقعی همی
ــد ــهچن ــمفاصل ــیعلیرغ ــطزمان ــهخ س

ــد. ــشمیرون ــمپی ــاه ــهای،ب ده
»قطــاریبــهمقصــددیــروز«اثــرخشــایار
500 شــمارگان صفحــه، ۹6 در خدیــور
ــهبهــای10هــزارمنتشــرشــده نســخهوب

اســت.

کارگــردانفیلــمســینمایی»دختــرشــیطان«)ســامبمبئــی
ــی ــرایران ــا۲بازیگ ــینمایی،تنه ــرس ــناث ــرد:ای ــدک ۲(تاکی
داردوهمــهســکانسهایآندرهندوســتانفیلمبــرداری

میشــود.
ــن ــهآخری ــااشــارهب ــردانســینما،ب ــور،کارگ ــانمحمدپ قرب
ــی۲( ــامبمبئ ــیطان«)س ــرش ــم»دخت ــارهفیل ــاردرب اخب
ــران ــمدرای ــنفیل ــاختای ــهس ــشپروان ــیپی ــت:مدت گف
صــادرشــدودرحــالحاضــرمشــغولبازنویســیفیلمنامــه
ــهدیگــربازنویســیآن ــکهفت ــای ــمت هســتموفکــرمیکن

ــد. ــانمیرس ــهپای ب
ویادامــهداد:پــسازپایــانبازنویســیبــههندوســتانســفر
میکنــمتــابــاتهیهکننــدهفیلــموچنــدبازیگــرهنــدی
ــه ــدم.بعــدازآنب ــموقراردادهــایمدنظــرراببن ماقــاتکن
ــرارداد ــودق ــرخ ــدانمدنظ ــاهنرمن ــاب ــردمت ــرانبازمیگ ای

ــدم. ببن
ایــنکارگــردانســینماتاکیــدکــرد:زمــانفیلمبــرداری»دختــر
شــیطان«)ســامبمبئــی۲(هنــوزمشــخصنیســتوهمــه
چیــزبســتگیبــهایــنداردکــهدولــتهنــدمجوزهــای
ــرداری ــانفیلمب ــازم ــدت ــادرکن ــمراص ــنفیل ــاختای س
ــوود ــمدربالی ــاختفیل ــرایس ــهب ــراک ــود؛چ مشــخصش

ــتیم. ــاختهس ــهس ــتپروان ــددریاف ــانیازمن حتم
ــدودی ــاح ــنت ــیپشــتدوربی ــلایران ــهداد:عوام ویادام
مشــخصشــدندوقــراراســت۲بازیگــراصلــیمــردایرانــی
نیــزدرایــنفیلــمحضــورداشــتهباشــند.البتــهتاکیــد
میکنــمکــهقــرارنیســتماننــد»ســامبمبئــی1«از
ــدمــرد ــدهاســتفادهکنیــموبیشــکدوهنرمن بازیگر-خوانن
ــیایــنپــروژهازبازیگــرانشناختهشــدهمــردســینمای ایران

ایــرانهســتند.مهــر

دبیــرنهمیــنجشــنوارهفیلــمپرویــناعتصامــیازبرگــزاریایــن
ــزاری ــردربرگ ــلتأخی ــرودلی ــاهخب ــاآبانم ــری ــداددرمه روی

راتوضیــحداد.
پرویــن نهمیــنجشــنوارهفیلــم مازیــاررضاخانــی،دبیــر
ــن ــت:ای ــنجشــنوارهگف ــزاریای ــانبرگ ــارهزم اعتصامــی،درب
ــاال ــاح ــود؛ام ــزارش ــتماهبرگ ــوداردیبهش ــرارب ــنوارهق جش
ــور ــدازحض ــودوبع ــابش ــدانتخ ــرجدی ــاوزی ــمت منتظری
وزیــریکــهرأیاعتمــادمیگیــرد،شــورایسیاســتگذاری
ــد. ــازمیکن ــینماییآغ ــازمانس ــاس ــودراب ــویخ ــاگفتوگ م
ــان،رئیــسســازمان ــهپیــشازایــنمحمدمهــدیحیدری البت
ســینمایی،نظــرمثبــتداشــتکــهبتوانیــمجشــنوارهرادرمهــر

ــم. ــزارکنی ــاهبرگ ــاآبانم ی
ــزروشــن ــزهمــهچی ــانی ــرایم ــزود:درحــالحاضــرب ویاف
ــام ــنجشــنوارهانج ــایای ــهکاره ــنهم ــودای ــاوج نیســت؛ب

ــزاریجشــنوارههســتیم. ــربرگ ــطمنتظ ــافق شــدهوم
ــزاری ــانبرگ ــهزم ــهاینک ــهب ــاتوج ــرد:ب ــوانک ــیعن رضاخان
ــات ــندورهانتخاب ــادوازدهمی ــیب ــناعتصام ــنوارهپروی جش
ــا ــمت ــرکنی ــمصب ــوربودی ــیشــد،مجب ــورییک ریاســتجمه
ــن ــم.همچنی ــزارکنی ــنوارهرابرگ ــنجش ــاتای ــسازانتخاب پ
ــک ــهی ــیدک ــهرس ــننتیج ــهای ــاب ــتگذاریم ــورایسیاس ش
ــا ــیدرهیئــتدولــتوســازمانســینماییایجــادشــودت ثبات

ــم. ــشببری ــتیپی ــهدرس ــاراب ــمکاره بتوانی
دبیــرنهمیــنجشــنوارهفیلــمپرویــناعتصامــیدرپایــاناظهــار
کــرد:مــاپیــشازعیــدنــوروزبــاآقــایحیدریــانصحبــتکــرده
بودیــموکارهایمــانهــمپیــشرفتــهبــود؛امــامجبــوربودیــم
صبــرکنیــم.بــاوجــودایــنداوریهــایهمــهبخشهــاانجــام
شــدهوامیــدوارمبــاحمایــتســازمانســینماییووزارتارشــاد

بتوانیــمجشــنوارهرابرگــزارکنیــم.خبــر فارســی
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اثــر  دیــروز«  مقصــد  بــه  »قطــاری 
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کتابگردی

قطاری به مقصد دیروز

عکاسی

گفتگوهای گمشده
گالــریشــمیدهازروز۲0مردادماه کیمیای وطن
ــا ــتب ــیعکسنوش ــگاهگروه ــاننمایش ۹6میزب

عنوان»گفتگوهایگمشده«خواهدبود.
درایــننمایشــگاه۲۲اثــراز16هنرمنــدبــههمــت
کانــونعکــسانجمــنســینمایجوانــاناصفهــان

ــهنمایــشگذاشــتهمیشــود. ب
ــان، ــیندهقانی ــمیان،محمدحس ــاهاش محمدرض
زهــرا رجالــی، نســترن مهدیــون، معصومــه
اخــوانصــراف،حســیننــوری،نــداطوطیــان،
ــی ــیدمرتض ــی،س ــانازرحمت ــی،س ــمیهرحمان س
شهشــهانی،ســیدابوالفضــلموســوی،متینــه
ــی، ــدیقلعهبیگ ــوان،مه ــی،بنفشــهپیشخ رضای
از ابوطالبــی مائــده و هاتــفحســینی ســید
ــننمایشــگاههســتندکــه ــدانحاضــردرای هنرمن
عکسهــابــههمــراهصــدایهــرصاحــباثــربــه

نمایــشگذاشــتهمیشــود.
ــاه۹6از ــا۲۹مردادم ــگاهت ــننمایش ــدازای بازدی

ــهدارد. ــا۲1ادام ــهازســاعت17ت ــاجمع شــنبهت
گالــریروزهــایپنجشــنبهتعطیــلاســت.گالــری
شــمیده:تهــران،میردامــاد،میــدانمــادر،خیابــان
شــهیدســنجابی)بهــروزســابق(،بنبســتیکــم،
پــاک8،طبقــهاول،واحــد1۲،تلفــن:۲۲۹۲۲7۹6.
ــه ــیک ــیفراخوان ــهط ــتک ــحاس ــهتوضی الزمب
درتاریــخ7بهمــن۹5ازســویکانــونعکــس
انجمــنســینمایجوانــاناصفهــانمنتشــرشــدتــا
تاریــخ۲5اســفندماهعاقهمنــدانمهلــتداشــتند
ــد ــالکنن ــوانارس ــلفراخ ــهایمی ــودراب ــارخ آث
ــرکت ــوانش ــنفراخ ــردرای ــت53نف ــهدرنهای ک
ــال ــهارس ــهدبیرخان ــدو130عکسنوشــتب کردن
ــداد83 ــاب،تع ــهاولانتخ ــسازمرحل ــدوپ ش
ــی ــت.عل ــهداوریراهیاف ــهمرحل عکسنوشــتب
خدایــی،حمیدرضــاصیــادی،حامــدقصــری،
ایــن داوران ایمــانشــفیعا و قاســمی احمــد
فراخــواندرنهایــت۲۲اثــرراشایســتهراهیابــیبــه

ــتند. ــگاهدانس ــننمایش ای

»آگهی مناقصه«
Tسازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهاندرنظرداردعملیاتتهیهمصالحواجرایمحوطهسازیبلوکهای
وUشهرککارگاهینیکاندیش)پینارت(بهمساحتحدود۲600مترمربعواقعدرخیابانارغوانیه،نرسیدهبهسهراهیپینارت،جنبکانالآب،

شهرکنیکاندیش)مجموعهکارگاهیپینارت(بهمبلغتقریبی1.515.000.000ریالرابراساسفهرستبهایابنیهسال13۹6ازطریقمناقصه

بهپیمانکارانواجدصاحیتواگذارنماید.متقاضیانمیتوانندازتاریخ13۹6/05/16تاپایانوقتاداریمورخه13۹6/05/۲5باارائهمعرفینامه

معتبرومدارکمربوطهوسوابقکاریبهدفترفنیسازمانواقعدرکنارگذرغربیبزرگراهشهیدصیادشیرازی،حدفاصلخیابانهایهشتبهشت

ورکنالدوله،نبشکوچهاحسان،پاک5مراجعهنمودهوپسازاخذتأییدیهدفترفنیاقدامبهواریزمبلغ700.000ریالبابتهزینهتهیهاسناد

مناقصهدروجهحسابسپردهکوتاهمدتشماره700۲140۹48نزدبانکشهرشعبهحکیمنمودهواسنادمناقصهرادریافتنمایند.

تلفنتماس:3۲683601-4

1-شرکتکنندگانبایستیدارایتخصص،تجربهوحسنسابقهدراینزمینهباشند.

۲-ارائهسپردهشرکتدرمناقصهبهمبلغ11.050.000ریالطیضمانتنامهبانکییافیشپرداختیالزامیاست.

3-مدتاجراء:۲ماهشمسیمیباشد.

4-مهلتارسالپیشنهاداتتاپایانوقتاداری)ساعت14:30(مورخه13۹6/05/۲8میباشد.

5-پیشنهاداتدرتاریخ13۹6/05/۲8بازگشاییمیشوند.

6-سازماندرردیاقبولپیشنهاداتمختارمیباشد.

7-هزینهانتشارآگهیبهعهدهبرندهمناقصهاست.

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

نوبت اول

سینما
»خون مردگی« در تهران

ــی ــهکارگردان ــی«ب ــرداری»خونمردگ فیلمب
ــازشــد. ــرانآغ ــدانصــاریدرته امیراحم

»خونمردگــی«اثــرتــازهکارگــردان»هــاری«
بــهنویســندگیبهــزاداقطاعــیوتهیهکنندگــی
مشــترکامیراحمــدانصــاریوعلــیگلبهــاران
ــورد. ــدخ ــرانکلی ــمالته ــاهدرش 13مردادم

»خونمردگــی«،اثــریاجتماعــیاســتوبــه
ــای ــهگرهه ــلب ــمتبدی ــهکمک ــکاتیک مش
ــت. ــدپرداخ ــود،خواه ــیمیش ــوردرزندگ ک
ــا ــنعلمدوســت،ایلی ــا،نازنی ــامیرآق امیررض
محقــق، امیــر علیرضــاگیلــوری، کیــوان،
فرهــادتاوتلــی،پویــابیگــی،مریــمسردشــتی،
ــد ــب،محم ــهپورصائ ــاشــاهوردی،حوری مانی

بنــان، وکامبیــز تفکــری رهــا شــیرازی،
بازیگــران»خونمردگــی«هســتند.

فیلــماثــریپربازیگــراســتکــهبیشــتر
نقشهــایآنراهنرجویــانکارگاههــایآزاد
ایــنکارگــردانایفــاکردهانــدوچهرههــای
ــران ــینمایای ــهس ــمب ــنفیل ــدیدرای جدی
ــتاندرکاران ــلودس ــود.عوام ــیمیش معرف

کارگــردان: از: عبارتنــد »خونمردگــی«
امیراحمــدانصــاری،نویســنده:بهــزاداقطاعــی،
گلســفیدی، فرشــاد فیلمبــرداری: مدیــر
صدابــردار: قرهگزلــو، فرزیــن موســیقی:
و طراحــی صداگــذاری، شــاهوردی، امیــر
ترکیــبصــدا:حســینابوالصــدق،طــراح
تدویــن: ســیهپوش، زهــره چهرهپــردازی:

ــراح ــری،ط ــکانمه ــاری،اش ــدانص امیراحم
صحنــهولبــاس:امیراحمــدانصــاری،مشــاور
اول دســتیار بســمل، منصــوره رســانهای:
ــت، ــنعلمدوس ــز:نازنی ــردانوبرنامهری کارگ
مدیــرتولیــد:علــیگلبهــاران،مدیــرتــدارکات:
فرشــادمبارکــی،تهیهکننــدگان:امیراحمــد

انصــاری،علــیگلبهــاران.ســینما خبــر

ژانر فیلم

انیمیشن
بــدو  از  پویانمایــی  افســونگر  دنیــای خیالــی و 
ماجراجویی هــای  تاکنــون،  ســینما  پیدایــش 
بی شــماری بــرای عالقه منــدان بــه هنــر هفتــم 
ــه  70  ــا ده ــن ت ــش از ای ــت. پی ــرده اس ــق ک خل
میــالدی آنچــه بــه عنــوان ژانــر انیمیشــن در ســینما 
تولیــد می شــد، بــر اســاس فرمول هــای رایــج 
روشــی  انیمیشــن ســنتی  بــود.  کارتون ســازی 
بــود کــه بــرای بیشــتر فیلم هــای زنده نــگاری 
قــرن بیســتم اســتفاده می شــد. در ایــن روش 
ســنتی فریم هــای فیلــم، در اصــل عکس هایــی 
از طرح هــای متعــدد بودنــد کــه بــر روی کاغــذ 
ــا  ــریع آن ه ــد و س ــت تن ــدند و حرک ــیده می ش کش

بــرای بیننــده توهــم حرکــت ایجــاد می کــرد. 
ــدر  ــای 30 و 40 آنق ــن در دهه ه ــینمای انیمیش س
ــرای  ــاگران ب ــه تماش ــود ک ــرده ب ــدا ک ــت پی جذابی
هم پــای  کارتونــی،  کوتــاه  فیلم هــای  دیــدن 
آن  در  بودنــد.  عالقه منــد  ســینمایی  فیلم هــای 
ــا  دوران شــرکت های بــزرگ فیلمســازی هــر کــدام ب
داشــتن یــک یــا چنــد شــخصیت کارتونــی در رقابتی 
ــی،  ــری، باگزبان ــام و ج ــتند. ت ــرار داش ــگ ق تنگاتن
اســوالد خرگــوش، گوفــی، پلوتــو، یوگــی و چهره های 
دیگــر ماننــد ســتاره های فیلم هــای ســینمایی 
ــا  ــه ب ــن هم ــا ای ــد. ب ــرده بودن ــدا ک ــت پی محبوبی
ــه  40 و  ــر ده ــادو در اواخ ــه ج ــدن جعب ــر ش فراگی
اوایــل دهــه  50 و اســتقبال خانواده هــا از تلویزیــون، 
ــه  ــینمایی ب ــن س ــد انیمیش ــدیدی در تولی ــت ش اف

ــان  ــزرگ همچن ــرکت های ب ــا ش ــد؛ ام ــود آم وج
بــرای تلویزیــون کارتــون تولیــد می کردنــد. در 
انیمیشــن  آخریــن ســاخته های  و 80  دهــه  70 
ســنتی در  هالیــوود ســاخته و اکــران شــدند؛ امــا در 
بلــوک شــرق آن زمــان، کشــورهای حــوزه  بالــکان و 
ــه  ــا راه انداختــن مکتبــی ب همچنیــن لهســتانی ها ب
نــام مکتــب زاگــرب، انیمیشــن های خــاص و جمــع 
چشــم بادامی های  ســاختند.  دلنشــینی  جــور  و 
ــه  ــان  ب ــن زم ــز در همی ــان نی ــاب تاب ــور آفت کش
مــدد ســرعت تکنولــوژی ســاخت و ســاز پرســرعتی 
ــوی  ــه نح ــد؛ ب ــه راه انداختن ــن ب ــای انیمیش در دنی
ــود را  ــاص خ ــتریان خ ــی مش ــای ژاپن ــه کارتون ه ک
داشــتند. از دهــه  90 بــه بعــد امــا همــه چیــز تغییــر 
کــرد. شــرکت های کوچکــی ماننــد پیکســار بــه 

میــدان رقابــت بــا غول هایــی ماننــد والــت دیزنــی 
برخاســتند و نتیجــه هــم گرفتنــد. دیگــر تکنولــوژی 
وارد تولیــد انیمیشــن شــده بــود و هــر شــرکتی بــر 
ــدام  ــرض ان ــت ع ــود می توانس ــه  خ ــاس بودج اس
کنــد؛ امــا داســتان اســباب بازی در 2001 شــروع 
یــک ســرفصل بــود. یــک انیمیشــن خــالق و بهــره 
پویانمایــی  تکنولــوژی  پیشــرفته ترین  از  گرفتــه 
ــدات  ــه تولی ــاگران ب ــرش تماش ــد نگ ــث ش ــه باع ک
ــم  ــوز ه ــر هن ــال حاض ــد. در ح ــر یاب ــی تغیی کارتون
و  محبوب ترین هاســت  از  انیمیشــن  ســینمای 
ــب و  ــای عجی ــی بودجه ه ــر گاه ــن ژان ــدات ای تولی
غریبــی می طلبــد؛ امــا فروش هــای فوق العــاده 
نیــز باعــث شــده تــا ایــن هزینــه کردن هــا معنــادار 

ــد. ــوه کن ــی جل و حقیق

وا
�ن

بی مقدمه
خواننده اشکان صدیق آذر

ژانر الکترونیک
انتشارات نغمه سرای روژین  

ایران گام

صد
خواننده محمد چناری
آهنگساز محمد چناری

ترانه سرا مهسا مجیدی پور، 
محمد چناری، مهدی انصاری پور، 

سید محمد کاظمی

یاقوت 27
خواننده رضا خضری

آهنگساز مهدی گرناوی، میالد 
اکبری، بنیامین ولی نژاد، بابک 

جهانبخش، مسعود امامی
ترانه سرا سمانه بابایی، علی 
بحرینی، میررضا آقایی، حمزه 

زارعی، مهدیه عرب

جشنواره »پروین اعتصامی« پاییز برگزار می شود»دختر شیطان«، تنها ۲ بازیگر ایرانی دارد
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اسامی نفرات برتر کنکور اعالم شد
اســامی نفــرات برتــر آزمــون سراســری در نشســت 
خبــری دکتــر ابراهیــم خدایــی، رئیــس ســازمان ســنجش 
ــر  ــت. ب ــرار گرف ــگاران ق ــار خبرن ــوزش کشــور، در اختی آم
ایــن اســاس اســامی نفــرات برتــر کنکــور سراســری ســال 

ــر اســت: ــه شــرح زی 96 ب
گروه علوم ریاضی و فنی
1- صابر دین پژوه از تبریز

2- محمدکاظم فقیه خراسانی از یزد
3- علی فاطمی مفرد از تهران

گروه علوم تجربی
1- امیرحسین قاسمی نژاد رائینی از سیرجان

2- امیرحسین قویدل سردصحرا از تبریز
3- محمدرضا نادری از بابل

گروه علوم انسانی
1- عرفان میران زاده مهابادی از تهران

2- یلدا حجتی از تهران
3- علی مهرایی از تهران

گروه زبان های خارجی
1- ارشیا زاهدی پور خامنه از تهران

2- رضا قانع خیابانیان از تهران
3- امیرحسین قویدل سردصحرا از تبریز

گروه هنر
1- سما معیری از تهران

2- اویتا اراکیلیان از تهران
3- آتوسا عبداللهی امانی از کرج

 تغییر پوشش کارکنان 
مؤسسات انتظام

رئیــس مرکــز انتظــام ناجــا برنامه هــای پیــش روی 
ایــن مرکــز را تشــریح و اولویت هــا را برشــمرد و گفــت: 
تغییــر در نــوع پوشــش و ظاهــر کارکنــان مؤسســات 

انتظــام در دســتورکار اســت. 
ســردار ســیروس فتحــی در تشــریح برنامه هــای 
پیــش روی مرکــز انتظــام در ســال جــاری اظهــار کرد: 
اجــرای ســامانه های الکترونیکــی هوشــمند، برقــراری 
ــز  ــان مؤسســات انتظــام مرک ــاط »بی ســیم« می ارتب
ــتان ها و در  ــام در اس ــز انتظ ــایر مراک ــا س ــران( ب )ته
ــتقیم  ــط، مس ــیم، برخ ــه بی س ــراری رابط ــت برق نهای
از جملــه مهم تریــن  و سراســری در کل ســاختار 

ــت.  ــاری اس ــال ج ــت در س ــای در اولوی برنامه ه
وی اقــدام بعــدی مرکــز را در ســال جــاری مشــخص 
کــردن »نــوع« و »شــکل« لبــاس کارکنــان مؤسســات 
انتظــام عنــوان و بیــان کــرد: در گذشــته همــه کارکنــان 
ــوع  ــک ن ــا ی ــی صرف ــی و انتظام ــات حفاظت مؤسس
ــا بررســی های کارشناســی و  ــه ب پوشــش داشــتند ک
مطالعــه تطبیقــی بــا ســایر کشــورها، در نهایــت 6 نــوع 
ــت  ــه مأموری ــه ب ــا توج ــات ب ــرای مؤسس ــش ب پوش
آن هــا طراحــی شــد کــه ۵ دســت از پوشــش ها 
سراســری و یــک دســت از آن هــا بــه صــورت محلــی 
ــد  ــتفاده خواه ــی اس ــمالی و جنوب ــواحل ش و در س

شــد.  تســنیم

جامعه
 راه اندازی دو بیمارستان 

هالل احمر ایران در مدینه
معــاون حــج و عمــره مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت 
ــتان  ــروز دو بیمارس ــت: از ام ــر گف ــال احم ــت ه جمعی

هــال احمــر ایــران در مدینــه راه انــدازی می شــود. 
پیرحســین کولیونــد بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: بــه دنبــال 
پیگیری هــای مســتمر و مذاکــره بــا مســئوالن عربســتان، 
امــروز موفــق بــه اخــذ مجــوز راه انــدازی بیمارســتان هــال 

احمــر ایــران در مدینــه منــوره شــدیم. 
ــک  ــا کم ــتان قطع ــن بیمارس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــران ایران ــه زائ ــه خدمــات شایســته تر ب ــه ارائ بزرگــی ب
ــردا دو  ــاس از پس ف ــن اس ــر ای ــزود: ب ــرد، اف ــد ک خواه
بیمارســتان هــال احمــر ایــران در مدینــه راه انــدازی 

ــی ــر فارس ــرد. خب ــد ک ــه کار خواهن ــاز ب ــوند و آغ می ش

 سازمان وظیفه عمومی ناجا 
فراخوان داد

ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا طــی اطاعیــه ای اعــام کــرد: 
کلیــه مشــموالن کاردانــی، دیپلــم و زیردیپلــم متولــد 13۵۵ 
تــا پایــان مردادمــاه 13۷۸ کــه بــرگ آمــاده بــه خدمــت بــه 
ــد  ــد، می بای ــت کرده ان ــاری دریاف ــال ج ــرداد س ــخ 19 م تاری
بــا مراجعــه بــه یکــی از دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی 
بــه مراکــز  بــرگ معرفی نامــه مشــموالن  )پلیــس+1۰( 
ــدام  ــدرج در آن اق ــات من ــر اطاع ــت و براب ــوزش را دریاف آم
ــاکن  ــموالن س ــت: مش ــده اس ــه آم ــن اطاعی ــد. در ای کنن
ــنبه 19  ــح روز پنجش ــاعت 6 صب ــد س ــزرگ می بای ــران ب ته
ــز  ــتان ها نی ــایر اس ــاکن س ــموالن س ــاه 1396 و مش مردادم
ســاعت ۷ صبــح تاریــخ یادشــده، در محــل و مراکــزی کــه در 
ــه مراکــز آمــوزش نیروهــای  ــرگ معرفی نامــه مشــموالن ب ب
ــت دوره  ــه خدم ــا ب ــد ت ــور یابن ــده، حض ــام ش ــلح اع مس
ضــرورت اعــزام شــوند. شــایان ذکــر اســت کلیــه مشــموالن 
ــی ســرباز  ــگاه فرهنگ ــه پای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــور می توانن مذک
بــه نشــانی www.vazifeh.ir مــدارک و وســایل مــورد نیــاز 
ــد و در موعــد  ــت کنن ــه مراکــز آمــوزش روی ــه ب را جهــت ارائ

اعــزام همــراه داشــته باشــند. پلیــس

غفلت از توسعه روستاها
ــت  ــروم ریاس ــق مح ــتایی و مناط ــعه روس ــاون توس مع
جمهــوری گفــت: واقعیــت آن اســت کــه نظــام برنامه ریــزی 
ایجــاد  متوجــه  را  خــود  اهتمــام  بیشــترین  کشــور 
ــه  ــه مقول ــوری ک ــه ط ــرده؛ ب زیرســاخت ها در روســتاها ک
ــده  توســعه روســتایی و نقــش انســان در آن مغفــول مان
ــاره موضــوع بررســی  اســت. ســید ابوالفضــل رضــوی درب
ــدن  ــا پراهمیــت خوان ابعــاد واقعــی اشــتغال روســتایی ب
نقــش انســان در توســعه گفــت: در دولــت یازدهــم 
موضــوع توســعه همه جانبــه را آغــاز کردیــم؛ البتــه توســعه 
ــدار را  ــعه  پای ــث توس ــا بح ــه م ــه ای دارد ک ــاد چندگان ابع

ــا ــم. ایرن ــال کردی ــرح و دنب مط

کوتاه اخبار 
قاتل دو نوجوان ۱۶ ساله گنبدی 

دستگیر شد
یــک منبــع آگاه در فرماندهــی انتظامی اســتان گلســتان از 
دســتگیری قاتــل دو نوجــوان 16 ســاله گنبــدی خبــر داد. 
قاتــل دو نوجــوان 16 ســاله گنبــدی کــه جمعــه دو هفتــه 
ــد و  ــود شــده بودن پیــش در جنگل هــای مینودشــت مفق
ــه در روســتای حاجــی  ــک هفت ــس از ی ــا پ اجســاد آن ه
ــود، دســتگیر شــد.  قوشــان گنبــد کاووس کشــف شــده ب
یــک منبــع آگاه در فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان 
ضمــن تأییــد ایــن خبــر گفــت: متهــم در حــال بازجویــی 
اســت و اطاعــات تکمیلــی متعاقبــا اعــام می شــود. الزم 
ــس از 6 روز  ــوان پ ــن دو نوج ــاد ای ــت اجس ــر اس ــه ذک ب
مفقــودی توســط اهالــی روســتای حاجــی قوشــان کشــف 

ــام می شــود. مهــر ــه زودی اع ــی ب ــار تکمیل شــد. اخب

جسد رهاشده یک زن با سر بریده 
در مشهد

ــه درون  ــک زن ک ــح روز یکشــنبه جســد مثله شــده ی صب
کیســه ای پاســتیکی گذاشــته شــده بــود، در منطقــه جاده 
کنــه بیســت )کمربنــدی ســبز( کشــف شــد. فــردی کــه 
بــا خــودرو در حــال عبــور از جــاده کنــه بیســت بــه ســمت 
مهدی آبــاد مشــهد بــود، ســگی را دیــد کــه دســت انســانی 
ــه  ــوع را ب ــه موض ــت. او بافاصل ــه اس ــدان گرفت ــه دن را ب
ــی  ــب دقایق ــن ترتی ــی اطــاع داد و بدی ــای انتظام نیروه
بعــد بــا حضــور قاضــی ویــژه قتــل عمــد در محــل کشــف 

جســد، تحقیقــات در ایــن بــاره آغــاز شــد. 
بــه دســتور قاضــی کاظــم میرزایــی نیروهــای انتظامــی در 
ــور  ــه مذک ــه جســت وجو در منطق ــی ب ــروه عملیات ــد گ چن
ــده  ــر مثله ش ــه ای دور، پیک ــه در فاصل ــا اینک ــد ت پرداختن
یــک زن را داخــل کیســه ای پاســتیکی پیــدا کردنــد. ایــن 
زن کــه ســر و قســمت های دیگــری از بدنــش بریــده 
ــزل دارای  ــگ و شــلوار من ــز رن ــود، تی شــرت قرم شــده ب
ــت و  ــن داش ــر ت ــتری ب ــه خاکس ــا زمین ــوزی ب ــش ل نق
ــته  ــاب بس ــا طن ــر او را ب ــت پیک ــان جنای ــا عام ــل ی عام

ــد.  بودن
ــک  ــود و ی ــاله ب ــا 4۰ س ــن 2۰ ت ــه بی ــن زن ک ــد ای جس
ــی  ــتور قاض ــه دس ــت، ب ــرگ او می گذش ــا 22 روز از م ت
ــی  ــه پزشــکی قانون ــات ب ــرای انجــام معاین »میرزایــی« ب
انتقــال یافــت تــا علــت دقیــق مــرگ وی مشــخص       

ــود. رکنــا ش

 برخورد پراید و پیکان 
۶ مصدوم بر جای گذاشت

ــکان  ــد و پی ــواری پرای ــودروی س ــتگاه خ ــورد دو دس برخ
ــر جــای گذاشــت.  ــارده، 6 مصــدوم ب ــه ب ــن ب در محــور ب
کارشناســان فوریت هــای پزشــکی پــس از اقدامــات 
درمانــی مناســب، مصدومــان ایــن حادثــه را با دو دســتگاه 
آمبوالنــس بــه بیمارســتان آیــت هللا کاشــانی )ره( شــهرکرد 
ــی  ــت بررس ــه در دس ــن حادث ــت ای ــد. عل ــل کردن منتق

اســت. باشــگاه خبرنــگاران

کنش    وا

قائم مقام سازمان دانش آموزی   
ما امروز در کشور با بحران های مختلفی از جمله 

بحران های اجتماعی، فردی و خانوادگی مواجه هستیم و 
یک مربی همه این ها را می تواند حل کند. امروز می گویند 

دانش آموز و فرد ایرانی نمی تواند کار جمعی انجام دهد؛ 
این نتیجه چیست؟ پاسخ این است که این نتیجه تربیت 

ماست؛ تنها نهادی که این شعار را با مضمون تربیت 
اجتماعی دارد، سازمان دانش آموزی است و جای دیگری 
نیست؛ چرا که کار دشواری است و سواد، توانایی و هویت 

خاصی می خواهد؛ مگر می شود کسی خودش فاقد این 
سبک هویتی باشد و بتواند دانش آموزان را به سمت 

تربیت اجتماعی سوق دهد؟ این محال است.

مدیر کل دفتر ارتقای سالمت، خدمات 
بالینی و پرستاری وزارت بهداشت   

هر فردی که پزشک یا پرستار تشخیص دهد، می تواند در 
منزل خدمت پرستاری را دریافت کند. به همین منظور از 

طرف پرستار تحصیلکرده یا پزشک برای بیمار برنامه مراقبتی 
نوشته می شود. به جز در مواردی که بیمار نیاز به تجهیزات 
خاصی داشته باشد، کسانی که با مشکات حادی روبه رو 
هستند یا جراحی هایی که در منزل قابل انجام نیست، در 

سایر موارد می توان به همه مردم خدمت ارائه داد.

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد   

با اجرای طرح پاالیش مددجویی 2۵۰ هزار خانوار با 
جمعیت ۵۰۰ هزار نفر پس از خودکفایی کامل از چرخه 

حمایتی این نهاد خارج شدند و افراد نیازمند دیگر تحت 
حمایت این نهاد قرار گرفتند. یکی از مهم ترین برنامه های 

این معاونت در سال 96، تدوین نظام مددکاری مختص 
کمیته امداد، اجرای سیاست احسان و حمایت از 

نیازمندان، سطح بندی مددجویان با توجه به نیازهایشان و 
توانمندسازی مددجویان است.

معاون امور استان های سازمان تأمین 
اجتماعی   

تفویض اختیار به مدیران استانی در حوزه امور استان ها 
با جدیت دنبال می شود و موارد قابل واگذاری، احصا 

شده و پس از تأیید مدیرعامل سازمان برای تصویب به 
هیئت مدیره سازمان ارجاع داده می شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت 
آموزش و پرورش   

طی چند سال گذشته تمام ضوابط هدایت تحصیلی که 
در مدارس دولتی اعمال می شد، در مدارس غیردولتی 

هم اعمال شده است. مدارس غیردولتی هم سهمیه بندی 
داشتند و حتی در برخی استان ها مشکاتی داشتیم و 

کمتر از 1۰ سهمیه ثبت نامی در مدارس چند استان داشتیم 
که منطقی نبود. اما سال گذشته درباره هدایت تحصیلی، 
فشار سنگینی به آموزش و پرورش وارد شد و خانواده ها 

و دانش آموزان متقاضی ادامه تحصیل در رشته تجربی 
بودند. اگر به دنبال تحقق سند تحول هستیم، باید سایر 

دستگاه های نظارتی با ما همراه باشند و کمک کنند.

ابعاد تازه ای از جنایات قاتل آتنا

رئیــس کل دادگســتری اردبیــل در یــک گفت وگــو بــه تشــریح 
ــا  ــل آتن ــره ای قات ــات زنجی ــدن راز جنای ــاش ش ــی ف چگونگ

ــی پرداخــت.  اصان
آخریــن  دربــاره  قاصــدی  المســلمین  و  حجت االســام 
ــه  ــه ب ــده ک ــن پرون ــر ای ــش دیگ ــه بخ ــیدگی ب ــت رس وضعی
اتهــام تجــاوز بــه عنــف اختصــاص دارد، تصریــح کــرد: بازپــرس 
نمی توانســت بــه ایــن بخــش بپــردازد و بایــد ایــن اتهــام بــرای 
ــذا  ــد؛ ل ــرح می ش ــتقیما در دادگاه مط ــات مس ــام تحقیق انج
ایــن بخــش بــه همــراه کیفرخواســت صادرشــده بــرای قتــل، 
بــه دادگاه کیفــری یــک مرکــز اســتان اردبیــل فرســتاده شــد. 
ــن  ــرد: در حــال حاضــر ای ــی خاطرنشــان ک ــام قضای ــن مق ای
ــک اســتان  ــری ی ــده در شــعبه اول دادگاه کیف بخــش از پرون
اردبیــل بــه ثبــت رســیده تــا تحقیقــات آن مســتقیما در دادگاه 

انجــام شــود. 
ــل  ــی معط ــت کم ــدی عل ــلمین قاص ــام و المس حجت االس
شــدن پرونــده را در دادگاه کیفــری یــک، در نظــر گرفتــن زمــان 
بــرای تکمیــل تحقیقــات بخــش تجــاوز بــه عنــف اعــام کــرد و 
افــزود: دادگاه می توانســت بــرای آن بخشــی کــه کیفرخواســت 
صــادر شــده، وقــت رســیدگی تعییــن کنــد؛ امــا تحقیقــات یــک 
بخــش دیگــر از پرونــده کــه مربــوط بــه تجــاوز بــه عنــف اســت 
و جــرم مســتقل جداگانــه ای محســوب می شــود، هنــوز انجــام 
نشــده و دادســرا راســا نمی توانســت تحقیقــات مقدماتــی را در 
ایــن زمینــه انجــام دهــد؛ لــذا بهتــر اســت کــه پــس از تکمیــل 
ــرای هــر دو موضــوع تعییــن  ــن بخــش، وقــت رســیدگی ب ای
ــا هــم  ــه هــر دو جــرم ب ــا ب و جلســه دادگاه تشــکیل شــود ت

رســیدگی شــود. 
ــرار داد و  ــورد توجــه ق ــن موضــوع را هــم م ــر ای ــد دیگ وی ُبع
تصریــح کــرد: در قانــون بــرای تعییــن وقت رســیدگی مســائلی 
بایــد رعایــت شــود و بــر ایــن اســاس، یــک فرصــت چنــد روزه  
ــرای  ــا او فرصتــی ب ــه متهــم داده می شــود ت ــاغ ب در زمــان اب
دفــاع داشــته باشــد کــه ایــن مــوارد قانونــی بایــد لحــاظ شــود؛ 
ولــی احتمــاال تــا حداکثــر ده روز دیگــر جلســه محاکمــه برگــزار 

می شــود. 
ــه  ــو ب ــن گفت وگ ــه ای ــل در ادام ــتری اردبی ــس کل دادگس رئی
ــم انجــام  ــن مته ــه ای ــری ک ــات  دیگ ــاره جنای روشــنگری درب
داده، پرداخــت و اظهــار کــرد: ایــن شــخص از مظنونیــن یکی از 
قتل هایــی اســت کــه در ســال 91 رخ داده اســت. در آن زمــان 
ــه  ــا توجــه ب ــود می شــود و ب ــت »ع-غ« مفق ــا هوی خانمــی ب
ســرنخ هایی کــه وجــود داشــته، قاتــل آتنــا اصانــی بــه اتهــام 

ربــودن ایــن خانــم دســتگیر می شــود و دو هفتــه در بازداشــت 
ــر  ــی ب ــی مبن ــچ دلیل ــه هی ــی ک ــی از آنجای ــه ســرمی برد؛ ول ب
ــد و  ــت نمی آی ــه دس ــیده ب ــل رس ــه قت ــم ب ــن خان ــه ای اینک
ــال داده  ــود و احتم ــوب نمی ش ــرم محس ــودی ج ــام مفق اع
ــذا  ــه اســت، ل ــا کشــور دیگــری رفت ــه شهرســتان ی می شــد ب

ــب آزاد می شــود.  ــع تعقی ــرار من ــا صــدور ق اســماعیل ب
ایــن مقــام عالــی قضایــی گفــت: ایــن فــرد در جریــان 
رســیدگی بــه پرونــده قتــل آتنــا اصانــی و در تحقیقــات 
ــه  ــاظ اینک ــه لح ــز ب ــم را نی ــه آن خان ــرد ک ــرار ک ــی اق مقدمات
ــل رســانده و  ــه قت ــی داشــتند، در ســال 91 ب ــم ارتباطات ــا ه ب
ــی  جســدش را مخفــی کــرده اســت. منتهــی اینکــه چــه بای

ــت.  ــخص نیس ــوز مش ــده، هن ــد آم ــر جس س
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اقــرار متهــم و از آنجایــی کــه اقــرار 
ــرای  ــد ب ــت دارد و بای ــری طریقی ــای کیف ــث پرونده ه در بح
کشــف واقعیــت اســتفاده شــود، بازســازی صحنــه بــرای 
ــای  ــورد ادع ــگاه م ــی در مخفی کشــف جســد انجــام شــد؛ ول
ــزل  ــه من ــه و ب ــورت گرفت ــاز ص ــاخت و س ــون س ــم اکن مته
ــا  ــن بخش ه ــت وجو در ای ــذا جس ــده؛ ل ــل ش ــکونی تبدی مس

ــوم شــود.  ــت ماجــرا معل ــا واقعی ممکــن نشــد ت
ــال  ــد: در س ــادآور ش ــدی ی ــلمین قاص ــام و المس حجت االس
ــخص  ــل آن نامش ــه قات ــود ک ــف می ش ــدی کش ــز جس 93 نی
ــده تشــکیل شــد، اســماعیل – ج  ــه پرون ــی ک ــوده و در زمان ب
ــات،  ــی تحقیق ــا و بررس ــل آتن ــس از قت ــود. پ ــن نب از مظنونی
خــودروی قاتــل مــورد بازرســی قــرار گرفــت و داخلــش 
برگــه چکــی کــه بــه نــام آن خانــم بــود، کشــف شــد کــه وی 
ــم  ــن خان ــا ای ــه ب ــرد ک ــراف ک ــرار و اعت ــز اق ــل نی ــن قت ــه ای ب
نیــز ارتبــاط غیرشــرعی داشــته و در نهایــت او را بــه قتــل                     

می رســاند. 
ــخ  ــه در پاس ــل در ادام ــتان اردبی ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــز در  ــده نی ــن دو پرون ــا ای ــه آی ــر اینک ــی ب ــوالی مبن ــه س ب
اجــرای حکــم پرونــده آتنــا اصانــی تأثیرگــذار خواهــد بــود یــا 
ــن  ــود؛ منتهــی ای ــر نخواهــد ب ــه یقیــن بی تأثی ــر، گفــت: ب خی
پرونده هــا تفکیــک شــده و تحقیقــات دربــاره دو پرونــده قتــل 
ــام و  ــم ادغ ــا ه ــا ب ــن پرونده ه ــه ای ــه دارد؛ اینک ــر ادام دیگ
تصمیــم واحــدی صــورت گیــرد یــا خیــر، بــه ایــن بســتگی دارد 
کــه نتیجــه تحقیقــات چــه باشــد؛ ولــی در هــر حــال تصمیــم 
داریــم کــه پرونــده آتنــا اصانــی را تکمیــل کنیــم و حکــم را بــه 
مرحلــه اجــرا برســانیم تــا در مرحلــه اجــرا بــرای ســایر مــوارد 

تصمیمــات الزم اتخــاذ شــود.

فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون  فیــض،  مهــدی 
وزارت آمــوزش و پــرورش، دربــاره ســاماندهی 
اوقــات فراغــت اظهــار کــرد: در ابتــدا بایــد بررســی 
کنیــم اوقــات فراغــت از چــه مقولــه ای اســت. بــه 
گفتــه شــهید باهنــر »در تابســتان مدرســه تعطیــل 
می شــود، امــا تعلیــم و تربیــت هرگــز تعطیــل 

نمی شــود.« 
وی افــزود: در ســند تحــول بنیادیــن ســاحت های 
شــش گانه تربیتــی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه 
کــه ســاحت اعتقــادی و اخاقــی، سیاســی و 
اجتماعــی، زیســتی و بدنــی، هنری و زیباشــناختی 
و اقتصــادی، علمــی و فنــاوری از جملــه آن هاســت. 
معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت آمــوزش و 
پــرورش بــا بیــان اینکــه در 9 مــاه ســال تحصیلــی 
ــادی  ــاوری، اعتق ــی و فن ــاحت های علم ــا س عمدت
ــد، امــا  ــی مــورد توجهن و اخاقــی و زیســتی و بدن
بــه ســاحت های سیاســی، اجتماعــی، هنــری 
در  نمی شــود، گفــت:  توجهــی  زیباشــناختی  و 
ــه  ــه ب ــد ک ــی باش ــد فراغت ــتان بای ــاه تابس ــه م س
موضوعــات دیگــر بپردازیــم و اوقــات فراغــت 
ــرای  ــاحت ها ب ــی س ــت از بعض ــای فراغ ــه معن ب

پرداختــن بــه ســاحت های دیگــر اســت.
 برنامه ریزی برای تابستان

ــرای 9 ماهــه  فیــض تاکیــد کــرد: همان طــور کــه ب
ســال تحصیلــی برنامه ریــزی داریــم، درســت ایــن 
ــاحت های  ــه س ــتان و بقی ــرای تابس ــه ب ــت ک اس
ــه جامعــی داشــته باشــیم. در  ــی هــم برنام تربیت
واقــع بایــد همــه امکانــات را ســاماندهی کنیــم تــا 
ــه  ــش گانه پرداخت ــاحت های ش ــه س ــه مجموع ب
شــود. بنابرایــن اوقــات فراغــت مکمــل ســال 
تحصیلــی اســت و اگــر بــه آن نپردازیــم آن 9 مــاه 

ــم. ــا کرده ای ــص ره ــم ناق را ه
 اشکاالت کالس های تقویتی

ــدان  ــا فرزن ــی خانواده ه ــه بعض ــان اینک ــا بی وی ب
ــام می کننــد  خــود را در کاس هــای تقویتــی ثبت ن
ــم  ــی را رق ــت نامتوازن ــر تربی ــن ام ــرد: ای ــوان ک عن
آینــده  در  آن  پیامدهــای  و  آثــار  می زنــد کــه 
ــن  ــی در ای ــارب بین الملل ــود. تج ــخص می ش مش
ــن  ــه ای خصــوص وجــود دارد و بیشــتر کشــورها ب
ــری،  ــاه یادگی ــس از 9 م ــه پ ــیده اند ک ــه رس نتیج
بایــد دوره ای بــرای رســوب یادگیــری در نظــر گرفته 
شــود تــا آنچــه افــراد آموخته انــد در ذهــن تثبیــت 

شــود. 
ــال  ــث س ــان مباح ــتان هم ــر در تابس ــن اگ بنابرای
ــب  ــت مطال ــت تثبی ــود، فرص ــرار ش ــی تک تحصیل
قبلــی را گرفته ایــم و ذهــن آرام نمی شــود تــا 

ــی  ــش و آمادگ ــا آرام ــد را ب ــال بع ــوز س دانش آم
ــی وزارت  ــی و فرهنگ ــاون پرورش ــد. مع ــروع کن ش
ــا و  ــه مهارت ه ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ آم
برنامه هــای هنــری، مهارت هــای خوداشــتغالی، 
ورزش و فعالیت هــای اجتماعــی کــه تعامــات 
اجتماعــی را تقویــت می کننــد، بــرای تابســتان 
ــی  ــه بخش ــا هم ــت: این ه ــتند، گف ــب هس مناس
بــرای  و فرصــت مغتنمــی  متــوازن  تربیــت  از 
یادگیــری اســت. فیــض دربــاره برنامه هــای کنونــی 
ــزی  ــتاد مرک ــرد: س ــار ک ــرورش اظه ــوزش و پ آم
برنامه ریــزی اوقــات فراغــت تدویــن آیین نامــه 
ــا  ــا عمدت ــد؛ ام ــام می ده ــا را انج و برنامه ریزی ه
برنامه هــا در اســتان ها اجــرا می شــوند. »هــر 
دانــش آمــوز، یــک مهــارت« شــعار تابســتانی 
ماســت. ســعی کردیــم بــا دســتگاه های دیگــر هــم 
تعامــل داشــته باشــیم؛ بــه عنوان مثــال با ســازمان 
فنــی و حرفــه ای توافــق کردیــم کــه دوره هــای 
مــدارس  بــه  را  مهارتــی  فشــرده  کوتاه مــدت 
بیاورنــد؛ در ایــن راســتا ســازمان فنــی و حرفــه ای 
ــه  ــاعته دارد ک ــی مهارتی 1۰۰ س ــای آموزش برنامه ه
بــرای ســه تابســتان متوالــی طراحــی شــده اســت.

 نحوه استفاده دانش آموزان از برنامه های 
تابستانی

از  دانش آمــوزان  اســتفاده  نحــوه  دربــاره  وی 
ــد  ــوزان بای ــت: دانش آم ــتانی گف ــای تابس برنامه ه
بــه پایگاه هــای تابســتانی مراجعــه کننــد کــه عمدتــا 
مــدارس، ســالن های ورزش تحــت پوشــش وزارت 
برمی گیــرد.  در  را  فرهنگی تربیتــی  و کانون هــای 
ــگاه تابســتانه داشــتیم  ســال گذشــته 2۰ هــزار پای
ــت.  ــیده اس ــگاه رس ــزار پای ــه 2۵ ه ــال ب ــه امس ک
تیرمــاه  نیمــه  از  پایگاه هــا  در  ثبت نــام  برنامــه 
ــرد،  ــام ک ــوز ثبت ن ــی دانش آم شــروع شــده و وقت
بخشــی از آموزش هــا را در پایگاه هــا می بینــد و 
ــت  ــه دریاف ــم معرفی نام ــر ه ــی دیگ ــرای بخش ب
ــر  ــازمان های دیگ ــتگاه ها و س ــه دس ــد و ب می کن
و  آمــوزش  همــکار  ســازمان های  وی  مــی رود. 
پــرورش را در اوقــات فراغــت معرفــی کــرد و گفــت: 
ســازمان فنــی و حرفــه ای، ســازمان تبلیغــات 
ســازمان  دانش آمــوزی،  ســازمان  اســامی، 
اتحادیــه  هــال احمــر، بســیج دانش آمــوزی، 
وزارت  و  دانش آمــوزان  اســامی  انجمن هــای 
ــتند.  ــکار هس ــازمان های هم ــه س ــاد از جمل ارش

و  فضاســت  ارائه دهنــده  عمدتــا  ورزش  وزارت 
معمــوال خدماتــی بابــت اوقــات فراغــت ارائــه 

ــدارس  ــد و م ــا می کن ــه فضــا را مهی ــد؛ بلک نمی کن
بــا آن هــا قــرارداد می بندنــد. شــهرداری ها هــم 
در فرهنگســراها و ســرای محــات برنامه هایــی 

ــد. دارن
 بودجه اوقات فراغت

فیــض بــرآوردی از هزینــه الزم بــرای اجــرای بهینــه 
اوقــات فراغــت انجــام داد و اظهــار کــرد: 14 میلیون 
جمعیــت دانش آمــوزی داریــم. فــرض کنیــم اگــر 
هــر دانش آمــوز از 1۰۰ روز تابســتان بخواهــد 1۰۰ 
ســاعت را اســتفاده کنــد و هــر ســاعت آموزشــی را 
۷۰۰۰ تومــان در نظــر بگیریــم، بــه بودجــه ای معــادل 

1۰ هــزار میلیــارد تومانــی نیــاز داریــم. 
وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه امســال بــرای 
ــارد  ــته، 2 میلی ــال گذش ــج س ــی پن ــار ط ــن ب اولی
تومــان بودجــه بــه ایــن امــر اختصــاص دادنــد. قبا 
ــات فراغــت  ــار اوق ــر و ب ــک صف ــن بودجــه نزدی ای
بــه دوش خانواده هــا بــود. 1۰ هــزار میلیــارد تومــان 
معــادل یک چهــارم کل بودجــه آمــوزش و پــرورش 
ــرورش،  ــوزش و پ ــه آم ــگاه ب ــفانه ن ــت. متاس اس
ــوازن  ــت مت ــاب درســی اســت و تربی ــه کت ــگاه ب ن

ــود.  ــه نمی ش ــر گرفت ــوال در نظ معم

ــازمان  ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم ــعه، پیش ــز توس ــس مرک رئی
بهزیســتی کشــور گفــت: ۵6 تــا 6۰ درصــد معتــادان از تریــاک و 
مشــتقات آن اســتفاده می کننــد و مشــتقات حشــیش، هروئیــن 
ــارم مصــرف  ــه چه ــراک در رتبه هــای بعــدی و شیشــه در رتب و ک

ــرار دارد.  ق
ــال 92  ــی از س ــن بررس ــق آخری ــرد: طب ــار ک ــی اظه ــد برات فری
ــاد  ــور معت ــال کش ــا 6۰ س ــت 14 ت ــد از جمعی ــه درص ــا 94، س ت

ــتند.  هس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر معتــادان مــرد هســتند، افــزود: 
تعــداد مصرف کننــدگان مســتمر در کشــور 2 میلیــون و ۸۰۸ هــزار 

نفــر بــرآورد شــده اســت. 
ــازمان  ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم ــعه پیش ــز توس ــس مرک رئی
ــه از  ــرف شیش ــه مص ــر رتب ــرد: تغیی ــان ک ــور بی ــتی کش بهزیس
ــای  ــرای برنامه ه ــودن اج ــر ب ــان دهنده مؤث ــارم، نش ــه چه دوم ب

ــت.  ــتی اس ــازمان بهزیس ــط س ــاد توس ــگیری از اعتی پیش
وی بــا بیــان اینکــه گــروه ســنی 2۸ تــا 3۵ ســال بیشــترین افــراد 
ــن ســن  ــرد: میانگی ــان ک ــاد هســتند، بی ــا مســئله اعتی ــر ب درگی
شــروع مصــرف مــواد مخــدر در مــردان 22 تــا 23 ســال اســت. 
ــر  ــزار نف ــه ۸۰۰ ه ــک ب ــرد: در حــال حاضــر نزدی ــد ک ــی تاکی برات
ــتری و...  ــرپایی، بس ــورت س ــه ص ــاد ب ــان اعتی ــتم درم در سیس

درمــان می شــوند. 
ــف  ــای مختل ــته در درمان ه ــال گذش ــت: در س ــه گف وی در ادام
اعــم از ســرپایی و بســتری و کاهــش آســیب، ۵۰۰ هــزار نفــر از 
ــد. در ســال گذشــته در پیشــگیری از  ــات گرفتن بهزیســتی خدم
اعتیــاد بــه بیــش از 1۰ میلیــون نفــر خدمــات ارائــه شــده و تــاش 
ایــن اســت طبــق برنامــه ششــم توســعه کــه هــر ســال بایــد 2۰ 
درصــد کاهــش در شــیوع اعتیــاد صــورت گیــرد، ایــن امــر محقــق 

شــود. ایســنا

رئیــس ســازمان بهزیســتی از وجــود 3 میلیــون زن سرپرســت 
خانــوار در کشــور خبــر داد و گفــت: تقویــت اورژانــس اجتماعــی 
بــه منظــور کاهــش آســیب ها در دســتورکار قــرار دارد کــه 

ــوده اســت.  خوشــبختانه ایــن طــرح موفــق ب
ــه آمــوزش و  ــا توجــه ب ــی افــزود: ب انوشــیروان محســنی بندپ
حمایت هــای روحــی و روانــی کــه زنــان سرپرســت خانــوار نیــاز 
دارنــد، برنامه هایــی در دســتورکار ســازمان بهزیســتی قــرار دارد؛ 
لــذا طــرح تأمیــن مالــی خــرد، گروه هــای خودیــار و گروه هــای 
همیــار بــرای ایــن جامعــه هــدف در نظــر گرفتــه  شــده اســت. 

رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــت  ــا اولوی ــهرها ب ــازی ش ــرای مناسب س ــه ای ب ــه برنام ــه چ ک
ــازی  ــت: مناسب س ــراز داش ــده، اب ــه  ش ــر گرفت ــوالن در نظ معل
یکــی از اقداماتــی اســت کــه کنوانســیون رعایــت حقــوق 
معلــوالن و قانــون جامعــه تکلیــف کــرد کــه نه تنهــا بــرای 

ــیب های  ــه آس ــرادی ک ــاردار و اف ــان ب ــرای زن ــه ب ــوالن بلک معل
موقــت دارنــد، شــرایطی فراهــم شــود تــا تــردد و حضــور ایــن 

ــود.  ــتر ش ــی بیش ــای اجتماع ــراد در محیط ه اف
ــه  ــوالن در جامع ــان اینکــه حضــور معل ــا بی ــی ب محســنی بندپ
منــوط بــر مناسب ســازی و اســتاندارد بــودن امکانــات شــهری 
اســت، تصریــح کــرد: بــر همیــن اســاس ســامانه 3۰123 
راه انــدازی شــد تــا معلــوالن هــر کجــای کشــور بــا ایــن ســامانه 
تمــاس بگیرنــد و ســازمان بهزیســتی نیــز برای تســهیل امــور در 

ــد.  ــام می ده ــه الزم را انج ــر مداخل ــن ام ای
وی افــزود: ســازمان بهزیســتی ضمــن هماهنگــی بــا ســازمان 
امــور اســتخدامی در ارزیابــی عملکــرد ادارات دولتــی 2۰ امتیــاز 
و  داد و شــهرداری  ادارات اختصــاص  بــه مناسب ســازی  را 
ــاخت و  ــه س ــدور پروان ــرای ص ــتند ب ــف هس ــا مکل دهیاری ه

ــد. مهــر ــت کنن ــا را رعای ــازی فض ــا مناسب س ــه کار حتم پایان

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مطرح کرد:

 پیامد کالس های تقویتی 
برای دانش آموزان

وجود ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور»شیشه« در رتبه چهارم مصرف معتادان

ــه  ــد ک ــد کردن ــا ارســال یــک پیامــک تهدی ــان مــرا ب »آدم ربای
ــد  ــت داری، بای ــی« )د( را دوس ــودت و »حاج ــان خ ــر ج اگ
ــه ایــن آدرس بیــاوری! وقتــی ســر قــرار در  3۰۰ ســکه طــا ب
چهــارراه مــدرس رســیدم، زنــی بــا ســانتافه مشــکی منتظــرم 
بــود. مــن 1۰۰ ســکه طــا را کــه تهیــه کــرده بــودم، بــه آن زن 

ــد.« ــا »د« را آزاد نکردن ــی آن ه دادم ول
 این هــا بخشــی از اظهــارات مــرد 42 ســاله ای بــود کــه 
ــهد  ــرداد در مش ــخ ۷ م ــه از تاری ــر »د« – ک ــوان مباش ــه عن ب
ــی  ــرد در حال ــن م ــرد. ای ــت می ک ــود - فعالی ــود شــده ب مفق
ــواده او  ــه اعضــای خان کــه پیامــک ارســالی از تلفــن »د« را ب
ــا »د«  ــاال ب ــت: آن زن سانتافه ســوار احتم ــی داد، گف نشــان م
ــه مشــخصات او را می دانســت  ــه هم ــاط داشــت؛ چــرا ک ارتب
و در پیامــک یادشــده هــم قیــد کــرده بودنــد کــه »د« دســت 
ماســت! بــا ایــن اظهــارات کــه از ســوی معتمدتریــن دوســت 
ــدت  ــه ش ــواده ب ــای خان ــد، اعض ــوان می ش ــر »د« عن و مباش
ــود را در  ــی بینال ــای انتظام ــه نیروه ــدند و بافاصل ــران ش نگ
جریــان ماجــرای گروگانگیــری گذاشــتند. دقایقــی طــول 
نکشــید کــه »ب« )مباشــر( مــورد ظــن پلیــس قــرار گرفــت 
و دســتور بازداشــت وی از ســوی مقــام قضایــی صــادر شــد. 
از ســوی دیگــر روز ۰9 مــرداد، بخشــی از جســد مــردی کــه کنار 
ــهد  ــه – مش ــی باغچ ــراف دو راه ــای اط ــه ای در بیابان ه برک
دفــن شــده بــود، نمایــان شــد و بدیــن ترتیــب قاضــی ویــژه 
ــل  ــازم مح ــی ع ــان اداره جنای ــهد و کارآگاه ــد مش ــل عم قت

یادشــده شــدند. 
ــه جــرم نشــان  ــی عوامــل بررســی صحن بررســی های مقدمات
مــی داد کــه جســد مربــوط بــه مــردی حــدود 6۰ ســاله اســت و 
تنهــا لبــاس زیــر بــه تــن دارد. در حالــی کــه هیچ گونــه آثــاری 
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــهود نب ــدن وی مش ــرح روی ب ــرب و ج از ض
ــان  ــا عام ــل ی ــه عام ــت ک ــوت گرف ــال ق ــن احتم ــل ای دلی
ــه  ــزل خف ــا من ــتراحت ی ــل اس ــرد را در مح ــن م ــت، ای جنای
کرده انــد و ســپس جســد او را بــه کنــار برکــه انتقــال داده انــد. 
ــا  ــده ب ــد کشف ش ــخصات جس ــق مش ــه تطبی ــان ب کارآگاه
افــرادی پرداختنــد کــه گــم شــدن آن هــا طــی روزهــای گذشــته 
بــه پلیــس گــزارش شــده بــود؛ چــرا کــه طبــق نظریــه پزشــکی 
قانونــی بیشــتر از 3 روز از مــرگ مــرد 6۰ ســاله نمی گذشــت. 
ــه  ــاله ک ــدود 6۰ س ــردی ح ــد م ــخص ش ــا مش ــن اثن در همی
مشــخصات ظاهــری وی بــا جســد کشف شــده مطابقــت دارد، 
از 2 روز قبــل در منطقــه بینالــود ربــوده شــده و پرونــده وی در 

دســت رســیدگی قــرار دارد. 
ــان  ــد در می ــل عم ــژه قت ــی وی ــا قاض ــرا را ب ــان ماج کارآگاه
ــی  ــای پلیســی و قضای ــه تاش ه ــود ک ــه ب گذاشــتند؛ این گون

ــه و شــاندیز کشــیده شــد.  ــه منطقــه طرقب ب
بــا هماهنگی هــای قضایــی صورت گرفتــه، خانــواده فــردی کــه 
مدعــی گروگانگیــری بودنــد، جســد مــرد 6۰ ســاله را شناســایی 
ــد و بدیــن ترتیــب ماجــرای گروگانگیــری رنــگ جنایــی  کردن
گرفــت. مــرد 42 ســاله ای کــه در بینالــود بازداشــت شــده بــود 
ــان  ــی خراس ــس آگاه ــه پلی ــی ب ــام قضای ــت مق ــا درخواس ب
ــرار  ــی ق ــای تخصص ــورد بازجویی ه ــد و م ــل ش ــوی منتق رض
گرفــت. »ب« )مباشــر مقتــول( در مراحــل اولیــه تحقیقات باز 
هــم نــزد کارآگاهــان بــا تجربــه آگاهــی بــه داستانســرایی های 
خــود دربــاره گروگانگیــری ادامــه داد و پــای زن سانتافه ســوار 

را بــه میــان کشــید. از ســوی دیگــر و بــا صــدور دســتوراتی از 
ســوی قاضــی میرزایــی کارآگاهــان بــه تحقیــق از طافروشــی 
ــا  ــا را از آنج ــکه های ط ــود س ــی ب ــه »ب« مدع ــد ک پرداختن
خریــداری کــرده اســت؛ امــا ایــن طافروشــی کــه بــا 
هوشــیاری خــود همــه راه هــای داستانســرایی »ب« را بســته 
بــود، بــه ســؤاالت کارآگاهــان این گونــه پاســخ داد کــه وقتــی 
ــکوک  ــه او مش ــرد، ب ــا ک ــار آزادی تقاض ــکه به ــرد 1۰۰ س آن م
شــدم. او مدعــی بــود ســکه های طــا را بــرای پرداخــت مهریــه 
ــی  ــم! وقت ــرس کن ــا را پ ــت آن ه ــا نمی خواس ــد، ام می خواه
ــه  ــن بیشــتر شــد و ب ــدارد شــک م ــت کارت شناســایی ن گف
همیــن دلیــل ابتــدا بــا بانــک تمــاس گرفتــم؛ چــرا کــه شــماره 
حســاب هــم بــه نــام خــودش نبــود و بعــد هــم شــاگردم را بــه 
تعقیــب او فرســتادم؛ ولــی شــاگردم وقتــی بازگشــت عنــوان 
کــرد کــه آن مــرد در پارکینــگ چهــارراه مــدرس ســوار خــودرو 

شــد و بــه مــکان نامعلومــی رفــت. 
ــم در  ــای مته ــر و ادعاه ــاد دیگ ــان در ابع ــات کارآگاه تحقیق
ــی رســید کــه دیگــر »ب« نمی توانســت  ــه جای ــز ب ــده نی پرون
بــه داســتان ســاختگی خــود دربــاره آدم ربایــی و گروگانگیــری 
ــی  ــام قضای ــور مق ــان در حض ــی کارآگاه ــد. وقت ــه بده ادام
اســناد و مــدارک مســتند را روی میــز گذاشــتند، ناگهــان مــرد 
ــا چشــمانی اشــکبار گفــت: اشــتباه کــردم! او بــه  42 ســاله ب
ــدر او را ندانســتم و ســپس  ــن ق ــی م ــرد، ول ــن خدمــت ک م
ادامــه داد: ایــن اواخــر دچــار مشــکات مالــی شــدیدی شــده 
بــودم و از ســوی دیگــر هــم بــا حاجــی )مقتــول( بــر ســر یــک 
زمیــن اختــاف داشــتم؛ بــا وجــود ایــن او همــه اموالــش را در 
اختیــار مــن گذاشــته بــود و حتــی رمــز کارت هــای عابربانکــش 
را حفــظ بــودم. مــن بــه عنــوان مباشــر در کارهــای ســاخت و 
ســاز بــه او کمــک می کــردم، ولــی ایــن اواخــر پولــی بــه مــن 
ــود و  ــن گذاشــته ب ــار م ــش را در اختی نمــی داد؛ اگرچــه ویای
مــن بــه خاطــر اینکــه از ســوی اطرافیانــم طــرد شــده بــودم، 
در ویــای »د« زندگــی می کــردم، امــا روز حادثــه وقتــی »د« 
بــه ویــا آمــد، مــن هــم وسوســه شــدم او را بــه قتــل برســانم 
و پول هایــش را بــردارم. ایــن بــود کــه نقشــه قتــل را طراحــی 
ــدا دســتمالی روی صورتــش  ــگام اســتراحت او ابت کــردم. هن
انداختــم تــا واکنشــش را ببینــم. وقتــی دیــدم تــکان نخــورد 
فهمیــدم کــه بــه خــواب عمیقــی فرورفتــه اســت. ایــن بــود کــه 
ــدر روی  ــکا را برداشــتم و روی صورتــش فشــار دادم، آن ق مت
متــکا نشســتم تــا جــان داد؛ بعــد از آن جســد را داخــل پتــو 
گذاشــتم و درون خــودرو اپتیمــای خــودش قــرار دادم و بیرون 
رفتــم. چنــد ســاعت بعــد بازگشــتم و ســوار بــر اپتیمــا خــودم 
را در اتوبــان باغچــه دیــدم. جســد را کنــار برکــه ای در دو راهــی 
باغچــه بــردم و بــا بیلــی کــه قبــا از ســر ســاختمان برداشــته 
بــودم، دفــن کــردم و بــه خانــه بازگشــتم. ابتــدا از گوشــی »د« 
پیامکــی بــا مضمــون آدم ربایــی بــه گوشــی خــودم فرســتادم 
ــل  ــش داخ ــا لباس های ــتم و ب ــی او را شکس ــپس گوش و س
ــواده اش  ــه خان ــرا را ب ــد ماج ــم و روز بع ــه انداخت ــطل زبال س
ــای  ــم و هماهنگی ه ــح مته ــات صری ــا اعتراف ــاع دادم. ب اط
ــل در  ــه قت ــازی صحن ــس از بازس ــده، وی پ ــی انجام ش قضای
ــده(  ــر پرون ــی )افس ــی و کارآگاه نجف ــی میرزای ــور قاض حض
روانــه زنــدان شــد تــا پرونــده او دیگــر مراحــل قانونــی خــود 

را طــی کنــد. مشــرق

ماجرای جنایت زنی با سانتافه مشکی
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ترفندهایخانهداری
ــن  ــرای از بی ــی ب ــه راهکارهای ــب پیشــین ب در ادامــه مطال

ــود. ــاره می ش ــا اش ــده غذاه ــا باقی مان ــا ی ــردن لکه ه ب
 لکه روی ظروف چینی

بــرای پــاک کــردن لکــه چــای از قــوری چینــی یــا لکــه غذا 
از ظــروف لعابــی می توانیــد از خمیردنــدان اســتفاده کنیــد. 
قــوری را پــر از آب کنیــد و کمــی خمیردنــدان در آن بریزیــد 
و آن را حــل کنیــد. پــس از نیــم ســاعت قــوری را بشــویید.

 برای پاک کردن سس
بــرای پــاک کــردن لکــه ســس بــا پارچــه تمیــزی کــه درون 
آب ســرد فــرو بردیــد، آن را پــاک کنیــد و در صــورت لــزوم 
مقــدار کمــی از محلــول آب و کــف پــودر رختشــویی را بــه 
وســیله یــک اســفنج بــه آرامــی روی آن بمالیــد و ســپس 

بــا یــک پارچــه تمیــز و نمــدار آن را پــاک کنیــد.
 برطرف کردن بوی پیاز از کارد

اگــر کارد شــما بــوی پیــاز می دهــد، بــا کارد هویــج 
را حلقه حلقــه ببریــد. بــا ایــن کار بــوی پیــاز از بیــن               

مــی رود.
 برای از بین بردن بوی سوختگی برنج

۱- یــک تکــه نــان روی برنــج قــرار دهیــد و موقع کشــیدن، 
ــان را بردارید. ن

ــج  ــل برن ــد و در داخ ــت بکنی ــاز را پوس ــدد پی ــک ع ۲- ی
ــرد.  ــود می گی ــه خ ــوختگی را ب ــوی س ــاز ب ــد؛ پی فروکنی

ــران آکاای

سالمباشیم
 درمان سرطان پانکراس 

با یک ادویه
طبیعــی  عصــاره  کــه  اســت  آن  از  حاکــی  بررســی ها 
زردچوبــه می توانــد در درمــان ســرطان پانکــراس موثــر 
ــد  ــان می ده ــکا نش ــده در آمری ــات انجام ش ــد. مطالع باش
»کورکومیــن« کــه عصــاره طبیعــی زردچوبــه اســت می توانــد 
همچــون عامــل پیوســت بــه شــیمی درمانی در درمــان 

ــد. ــر باش ــراس موث ــرطان پانک س
از موانــع شــایع در درمــان ســرطان  مقاومــت دارویــی 
پانکــراس اســت؛ هــر چنــد مطالعــات جدیــد نشــان می هــد 
کورکومیــن ترکیــب موجــود در زردچوبــه بــه غلبــه بــر مقاومت 
ــن  ــد. کورکومی ــک می کن ــیمی درمانی کم ــه ش ــار ب ــدن بیم ب
ترکیــب فعــال موجــود در گیاهانــی همچــون زردچوبــه 
اســت و نتایــج مطالعــات بــه تاثیــر درمانــی ایــن ترکیــب در 
ــت  ــا دیاب ــه ت ــف از ســرطان گرفت درمــان بیماری هــای مختل
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــات حاک ــج مطالع ــد. نتای ــاره کرده ان اش
ترکیــب دارای خــواص آنتی اکســیدانی، ضــد التهابــی و ضــد 
ســرطانی اســت؛ هــر چنــد ایــن ترکیــب در صورتــی کــه بــه 
صــورت خوراکــی مصــرف شــود، بــه ســرعت مــورد ســوخت 
ــن  ــه همی ــع می شــود؛ ب ــدن دف ــرد و از ب ــرار می گی و ســاز ق
دلیــل الزم شــد کــه مطالعــات بیشــتری بــرای آزمایــش تاثیر 
ــا دیگــر روش هــای  ــا در ترکیــب ب ــی ی ــه تنهای ــی آن ب درمان

درمانــی مرســوم انجــام شــود. ایســنا

سبکزندگی
فرزند صالح، روشنایی چشم

ــان  ــح هم ــد صال ــی)ع( فرزن ــام عل ــر ام از نظ
چشم روشــنی بشــر اســت. 

صالــح،  فرزنــدان  حضــرت)ع(  آن  نظــر  از 
ــه روشــنی  ــرای جامعــه، مای ــد ب ــدار و مفی دین
بــرای  صالــح  ذخیــره  و  والدیــن  چشــم 
ــادر  ــدر و م ــرگ پ ــس از م ــتند و پ ــان هس آن
هــم، خوبی هــای آنــان ســبب یــاد خیــر و 
ــان  ــدر و مادرش ــرای پ ــردم ب ــت م ــب رحم طل
می شــود. تربیــت دینــی اوالد از مهم تریــن 
وظایــف والدیــن اســت و ادب، برتریــن میــراث 

ــت.  ــان اس آن
بــه  اســت:  فرمــوده  این بــاره  در  حضــرت 
خــود  پــروردگار  از  هیــچ گاه  ســوگند  خــدا 
فرزندانــی خوش ســیما و فرزندانــی ســروقامت 
ــد  ــع خداون ــی مطی ــه فرزندان ــته ام؛ بلک  نخواس
و ترســان از او خواســته ام تــا هــرگاه بــه فرزندم 
نگریســتم و او را در حــال اطاعــت خــدا دیــدم 
 چشــمانم روشــن شــود. )تفســیرالصافی، ج4 

ص ۲7(
ــا گوشــه ای از جنبه هــای  ــان شــد تنه آنچــه بی
ــا  ــود و قطع ــی)ع( ب ــام عل ــی ام ــبک زندگ س
ــه  ــاز ب ــا نی ــن جنبه ه ــه ای ــه هم ــن ب پرداخت

ــه ــت. بیتوت ــد داش ــور خواه ــاب قط ــک کت ی

خطر اعتیاد در بزرگسالی با 
اختالالت روحی روانی در کودکی 

در  اختــال  می دهــد  نشــان  پژوهــش  یــک  نتایــج 
ســامت روانــی بچه هــا در ســنین کودکــی، خطــر اعتیــاد 

در ســنین بزرگســالی را افزایــش می دهــد. 
محققــان دانشــگاه VU آمســتردام هلنــد نتایــج ۳7 
پژوهــش انجام شــده درخصــوص کــودکان مبتــا بــه 
اختــال کم توجهــی یــا بــدون بیش فعالــی، اختــال 
رفتــاری،  اختــاالت   ،)ODD(مقابله جویانــه نافرمانــی 

افســردگی یــا اضطــراب را بررســی دوبــاره کردنــد.
محققــان شــرایط زندگــی در بزرگســالی 7۶۲ هــزار فــردی 
را کــه در دوران کودکــی در ایــن پژوهش  هــا شــرکت 
داشــتند، مــورد بررســی قــرار دادنــد. هــدف محققــان ایــن 
بــود کــه تاثیــر ســامت روانــی دوران کودکــی را در زندگــی 

ــد.  ــراد بررســی کنن ــن اف بزرگســالی ای
محققــان مشــاهده کردنــد اختــاالت روحی روانــی اشــاره 
شــده بــه جــز اضطــراب، بیشــترین تاثیــر را در بزرگســالی 
ــه در دوران  ــی ک ــت و بچه های ــته اس ــودکان گذاش ــن ک ای
کودکــی خــود بــا هــر کــدام از ایــن اختــاالت درگیــر بودنــد 
در ســال های بعــدی زندگــی خــود بیشــتر گرفتــار اعتیــاد 
ــی ها  ــن بررس ــج ای ــان، نتای ــده محقق ــه عقی ــده اند. ب ش
ــی را  ــاالت روحی روان ــگام اخت ــت تشــخیص زودهن اهمی
ــر  ــاد در بزرگســالی پررنگ ت در جهــت کاهــش خطــر اعتی

ــر ــهر خب ــازد. ش می س

خانواده

معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت: در آینــده 
نزدیــک بــا توجــه بــه ضــرورت توســعه 
موبایــل  بــر  مبتنــی  پســتی  خدمــات 
ــرای ســاماندهی  ســرویس » پســت مند« ب
اصفهــان  در  پســتی  محصــوالت  و  بــار 

می شــود. راه انــدازی 
 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، 
حســین مهــری اظهــار کــرد: تحــوالت اخیــر 
ــت  ــوزه پس ــی در ح ــرات مثبت ــث تغیی باع

شــده اســت.
ــوزه  ــا در ح ــه در دنی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 پســت اقدامــات متعــددی انجــام شــده 
ایــن  از  زمینــه  ایــن  در  نیــز  ایــران  و 
ــده و رشــد و تحــوالت  ــب نمان ــرات عق تغیی
ــی  ــه داد: خیل ــت، ادام ــرده اس ــیاری ک بس
ــت؛ از  ــده اس ــی ش ــا الکترونیک از فعالیت ه
ــت  ــت پس ــب و کار و ماموری ــن رو کس همی
هــم تغییــر کــرده و بــه ســمت اســناد و کاال 

ــت. ــرده اس ــرت ک مهاج
پســت ها  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  مهــری 

الکترونیــک  تجــارت  در  بســزایی  نقــش 
شــهروندی  اگــر  می کننــد، گفــت:  ایفــا 
کاالیــی را بــه صــورت الکترونیکــی ســفارش 
دهــد توســط پســت نیــز کاال جمــع آوری 
فــرد  اختیــار  در  و  شــده  آماده ســازی  و 

می شــود. گذاشــته  متقاضــی 
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه ماموریــت 
هوشمندســازی مــکان در ۲ ســال اخیــر بــه  
ــی پســت محــول شــده اســت،  شــرکت مل
خاطرنشــان کــرد: »مــکان« یــک بحــث 
بســیار مهمــی اســت و امــروزه نیــز۳ ضلــع 
ــق را  ــی موف ــم روای ــه حک ــت ک ــی اس مثلث

ــد. ــته باش ــد داش می توان
ــر  ــرد: اگ ــه ک ــات اضاف ــر ارتباط ــاون وزی مع
هویــت مــکان، هویــت افــراد و کســب و کار 
ــازی و  ــود، شفاف س ــک ش ــر لین ــا یکدیگ ب
سالم ســازی اقتصــاد بــه وجــود می آیــد.

مهــری بــا اشــاره بــه اینکــه هوشمندســازی 
آینــده  در  و  اســت  دســتورکار  در  مــکان 
ــر روی  ــکان ب ــر م ــی ب ــرویس های مبتن س
را اجــرا  ایــن بســتر فعالیت هــای خــود 

ــه  ــرویس هایی ک ــرد: س ــوان ک ــد، عن می کن
بــر بســتر مــکان شــکل گرفتــه از بســتر 
گــوگل تهیــه می شــود؛ از همیــن رو در حــال 

اســت. بومی ســازی 
ــون  ــهر همچ ــه ۵ ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن، قــم و مشــهد در  ــران، قزوی ــان، ته اصفه
ــد،  ــرار دارن ــازی ق ــرای بومی س ــک ب ــاز ی ف
ــاری در  ــال ج ــن در س ــرد: همچنی ــار ک اظه
ــزار  ــز 7۱ شــهر و ه ــروژه نی ــن پ ــاز دوم ای ف

رتبــه عملیاتــی می شــود.
معــاون وزیــر ارتباطــات تاکیــد کــرد: در 
حــوزه مــکان بــه هــر مــکان یــک کــد 
ــا  ــود و مکان ه ــه می ش ــتی ارائ ــک پس یونی
ــوند.  ــایی می ش ــف شناس ــای مختل ــا کده ب
همچنیــن آدرس اســتاندارد و طــول و عــرض 
ــن  ــص داده می شــود و ای ــکان تخصی ــه م ب
و منحصربه فــرد  یونیــک  دنیــا  در  مــکان 

می شــود.
مهــری بــا بیــان اینکــه تاکنــون »پســت مند« 
آینــده  راه انــدازی شــده و در  در 4 شــهر 
راه انــدازی  اصفهــان  در  نیــز  نزدیــک 
»پســت مند«  ســامانه  گفــت:  می شــود، 
ــار و محصــوالت پســتی  بــرای ســاماندهی ب

می شــود. راه انــدازی 
کــرد:  اضافــه  ارتباطــات  وزیــر  معــاون 
همچنیــن شــهروندان بــا مراجعــه بــه دفاتــر 
ــر پســتی درخواســت های  پیشــخوان و دفات
خــود را مطــرح می کننــد و همــان زمــان 
آن هــا  بــرای  الکترونیکــی  پوشــه  نیــز 

می شــود. تشــکیل 
مهــری بــا اشــاره بــه توســعه »تجــارت 
ــارت  ــرد: »تج ــان ک ــک« خاطرنش الکترونی
الکترونیــک«، یکــی از نیازهــای شــهروندان 
اســت؛ از همیــن رو توســعه ایــن تجــارت در 

ــت. ــام اس ــت انج دس
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه روز شــنبه 
ــت  ــامانه مدیری ــی س ــای آموزش از کارگاه ه
یکپارچــه امــاک رونمایــی شــد، اظهــار کــرد: 
شــهروندان بــا اســتفاده از ایــن ســامانه 
می تواننــد تمــام درخواســت های خــود را 

ــد. ــام دهن ــمند انج ــورت هوش ــه ص ب
ــه  ــاخت هایی ک ــل زیرس ــه دلی ــت: ب وی گف
در اصفهــان وجــود دارد، ســرعت فعالیت هــا 

در حــوزه نــوآوری باالتــر اســت.
 فناوری های نوین کیفیت خدمات 

شهری را ارتقا می دهد
ســتاد  ارزیابــی  و  بررســی  کل  مدیــر 
علمــی  جامــع  نقشــه  اجــرای  راهبــری 
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــور در ش کش
ــگاه  ــتقبال از نمایش ــارکت و اس ــت: مش گف
ــد  ــی می ده ــد خوب ــن نوی ــای نوی فناوری ه
ــا را در  ــن فناوری ه ــم ای ــه بتوانی ــرای اینک ب

عمــل گســترش دهیــم.
حاشــیه  در  خیام نکویــی  مجتبــی  ســید 
ــی  ــگاه بین الملل ــتین نمایش ــد از نخس بازدی
فناوری هــای نویــن شــهری اظهــار کــرد: 
ــه همــت  ــه ب ــن نمایشــگاه و جشــنواره ک ای
ــایر  ــکاری س ــا هم ــان و ب ــهرداری اصفه ش
ــرای  ــده، ب ــزار ش ــی برگ ــتگاه های اجرای دس
ارتقــای کیفیــت خدمــات مدیریــت شــهری 
در ایــن مقطــع زمانــی می توانــد جایــگاه 

ــد. ــته باش ــبی داش مناس
ــه شــرکت های  ــه ب ــروزه توج ــزود: ام وی اف
و  فنــاوری  توســعه  بــرای  دانش بنیــان 
از دانــش  افــزوده حاصــل  ایجــاد ارزش 
شــتاب  یــک  فناورانــه  فعالیت هــای  در 

فزاینــده ای گرفتــه اســت.
مثــل  دســتگاه هایی  داد:  ادامــه  وی 

شــهرداری کــه بــا فناوری هــای مختلــف 
ــری  ــا به کارگی ــد ب ــد، می توانن ســر و کار دارن
ضمــن  فناوری هــا  ایــن  از  اســتفاده  و 
توســعه شــرکت های دانش بنیــان درگیــر 
ــن  ــتغال ای ــهری، اش ــت ش ــوزه مدیری در ح

افــراد را افزایــش دهنــد.
مدیــر کل بررســی و ارزیابــی ســتاد راهبــری 
ــوان  اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور عن
بــا  می توانــد  اصفهــان  شــهرداری  کــرد: 
ــزان  ــان، می ــرکت های دانش بنی ــعه ش توس
ارائــه خدمــات از بعــد کمــی و کیفــی را 
ــا  ــد ت ــاد کن ــی ایج ــد و فضای ــش ده افزای
ــهر  ــه در ش ــای نوآوران ــت و فعالیت ه خاقی

ــد. ــترش یاب گس
ــده  ــم در آین ــت بتوانی ــد اس ــزود: امی وی اف
ــات  ــت خدم ــتمر کیفی ــای مس ــاهد ارتق ش
ــور  ــف کش ــهرداری های مختل ــه در ش فناوران

ــیم. باش
اســاس  بــر  خیام نکویــی تصریــح کــرد: 
در  مســتقر  شــرکت هایی کــه  از  آمارهــا، 
ــارج آن در  ــاوری و خ ــم و فن ــای عل پارک ه
ــاوری  ــب فن ــهری صاح ــت ش ــوزه مدیری ح
ــت. ــده اس ــتقبال ش ــی اس ــه خوب ــد، ب بودن
وی خاطرنشــان کــرد: مشــارکت و اســتقبال 
از ایــن نمایشــگاه نویــد خوبــی می دهــد 
بــرای اینکــه بتوانیــم ایــن فناوری هــا را 
ــم  ــی ه ــم؛ از طرف ــترش دهی ــل گس در عم
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــردم نش ــتقبال م اس
فناوری هــا می توانــد جاذبــه الزم را بــرای 

ــد. ــته باش ــردم داش م
وی تاکیــد کــرد: امیدواریــم در آینــده بتــوان 
توســط  فناوری هــا  ایــن  به کارگیــری  بــا 
ــاه  مدیریــت شــهری، در جهــت افزایــش رف

ــم. ــهروندان گام برداری ش

معاون وزیر ارتباطات:

»پستمند«بهزودیدراصفهانراهاندازیمیشود

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ
آگهی فروش امالک بصورت مزایده     سازمان اموال و امالک ستاد

برگزاری مزایده ویژه کتبی سراسری اماک و مستغات سازمان اموال و اماک ستاد با شرایط و تسهیات ویژه به شرح جداول ذیل اعام می گردد؛ لذا متقاضیان محترم خرید اماک 
می توانند از روز چهارشنبه مورخ 96/05/11 تا پایان روز جمعه مورخ 96/05/20 همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت 8 صبح الی 17/30 و روز شنبه مورخ 96/05/21 از ساعت 8 الی 10/45 صبح 
)صرفًا در محل بازگشایی پاکتها به شرح توضیحات ذیل( جهت اطاع از شرایط و دریافت اوراق شرکت در مزایده به محلهای ذیل و نیز  )وب سایت به نشانی www.ssa-s.ir( مراجعه نمایند.

ماحظات:
۱- اخذ درخواستهای پیشنهادی به همراه فرم شرکت در مزایده و اصل یک فقره چک تضمینی در وجه متقاضی به میزان 5% قیمت پایه ملک در روزهای چهارشنبه مورخ  96/05/18 الی جمعه  
مورخ 96/05/20 و در ساعات تعیین شده صورت می پذیرد؛ شایان ذکر است اخذ درخواستهای پیشنهادی در روز شنبه مورخ 96/05/21 از ساعت 8 الی 11 صرفًا در محل بازگشایی پاکتها 

صورت می پذیرد. ۲- نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط اقساط )بدون کارمزد( جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول روبرو می باشد:

تبصره ۱: در خصوص اماک و اراضی که در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا اماک و اراضی که مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالکانه و تحویل ملک به عهده خریدار 
است، هنگام تنظیم مبایعه نامه مبلغ ۱0% زمان تحویل ملک به حصه نقدی )پیش پرداخت( اضافه خواهد شد.

تبصره ۲: پرداخت تتمه ثمن معامله )حصه غیر نقدی( به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه به مدت سه ماه )سررسید اولین قسط( موجب برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی به 
شرح جدول روبرو می گردد.

2- مطالعه و رعایت دقیق مفاد فرم شرکت در مزایده و نمونه فرم مبایعه نامه الزامی می باشد.
۳- پیشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.

4- شایان ذکر است کلیه اماک عرضه شده به استثناء مواردی که سهم عرضه شده در ستون ماحظات قید گردیده ششدانگ می باشد. )متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان، مساحت 
کل شش دانگ است(

۵- بازگشایی پاکتهای ارائه شده در روز شنبه مورخ 96/05/21 رأس ساعت 11 در دفتر فروش اداره کل اصفهان واقع در خیابان حکیم نظامی –خیابان حسین آباد –پاک 40 ، همزمان در 
سراسر کشور انجام خواهد شد.

۶- کلیه اماک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملک مورد درخواست الزامی است.
7- شایان ذکر است مهلت تهیه اوراق شرکت در مزایده صرفًا تا ساعت ۱0/4۵ صبح روز شنبه مورخ 96/05/21 در محلهای تعیین شده می باشد.

8- اخذ فرم الحاقیه پیرامون اطاعات تکمیلی اماک و امضاء و تحویل آن به همراه فرم تقاضای شرکت در مزایده الزامی است. بدیهی است هر گونه ادعایی مبنی بر عدم اطاع یا عدم 
قرائت یا عدم امضاء این فرم الحاقیه و یا عدم ارایه آن از سوی حوزه های اجرایی قابلیت استماع ندارد.

9- ودیعه شرکت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعام نتایج )یکشنبه مورخ 9۶/0۵/۲۲( در محلهای تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص 
متقاضی مسترد خواهد شد.

تخفیف پرداخت نقدی حصه غیر نقدی )باقیمانده در اقساط ....( زمان تحویل ملک حصه نقدی )پیش پرداخت( شرایط پرداخت )گروه(

%16 60% در اقساط 27 ماهه %10 %30 ج

%17 70% در اقساط 30 ماهه %10 %20 د

مهلت شرکت در مزایده از روز چهارشنبه مورخ 96/05/11 تا ساعت 11 روز شنبه مورخ  96/05/21 می باشد لیست امالک )به شرح ذیل(

توضیحات
شرایط 
پرداخت

مبلغ پایه )ریال(
متراژ اعیان 
)ششدانگ(

متراژ عرصه 
)ششدانگ(

کاربری
نوع 
ملک

شماره 
پرونده

نشانی
ردیف 
روزنامه

کاربری اعالم شده ملک از سوی شهرداری فضای سبز با 
اولویت باالی 5 سال و امکان صدور پروانه تجاری اداری 
برابر ضوابط و مقررات شهرداری می باشد و با شرایط 20 

درصد نقد و الباقی در اقساط 36 ماهه می باشد

طبق 
توضیحات

30/007/500/000 000 400/10 0000 زمین 1255

اصفهان - بلوار ارتش - 
خیابان جانبازان – خیابان 
ملک الشعرای بهار - نبش 

خیابان سعادت - قطعه 170

1

مورد واگذاری شش دانگ ملکیت و سرقفلی بوده و دارای 
انشعاب آب و  برق با شرایط 20 درصد نقد و الباقی در 

اقساط 36 ماهه )هر سه ماه یک قسط( می باشد.

طبق 
توضیحات

11/500/000/000 349/09 000 تجاری
زیر 
زمین

28
اصفهان -بزرگراه شهید خرازی-
کنار گذر خیابان خیام )سابق(-
طبقه تحتانی ساختمان افشار

2

روزنامه نصف جهان مورخ 1396/05/14                                   روزنامه کیمیای وطن مورخ 1396/05/16 استانی روزنامه
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