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بازاریابی فرهنگ ، مؤثرترین ابزار 
برای حفظ، اشاعه و تولید فرهنگ

فرهنــگ و حفــظ و اشــاعه آن و موضوعاتــی از قبیــل 
تبــادل فرهنگــی، تهاجــم فرهنگــی، جنــگ یــا قــدرت 
چالش هــای  و  مباحــث  اصلی تریــن  از   ،... و  نــرم 
در  یــا  توســعه یافته  کشــورهای  اغلــب  حاضــر  حــال 
بــا  جوامــع  اندیشــمندان  و  دنیاســت  توســعه  حــال 
نگرانــی و دلواپســی زیــاد بــه دنبــال حداقــل راه هایــی 
کســینه  بــرای حفــظ ارزش هــا و باورهــای خــودی و وا
مخــرب  عناصــر  برابــر  در  جامعــه  اعضــای  کــردن 

هســتند.  بیگانــه  فرهنگ هــای 
کــه همــه فرهنگ هــا، به ویــژه فرهنگ هــای  هــر چنــد 
قــوی و غنــی، نه تنهــا در برابــر عناصر ســازنده و ســازگار 

ســایر فرهنگ هــا جبهــه نمی گیرنــد...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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در صفحه سیاست )2( بخوانید

اعتماد مجلس به کابینه روحانی
رأی قاطع نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

کابینه جا ماند گرفتند؛ بیطرف از  ۱۶ وزیر از مجلس رأی اعتماد 
گانــه ای محمــود واعظــی را به عنــوان رئیــس دفتــر رئیس جمهــور و سرپرســت نهــاد ریاســت جمهوری، محمــد نهاوندیــان را به عنــوان »معــاون اقتصــادی رئیس جمهــور«، جمشــید  روحانــی در احــکام جدا
کــرد کشــور منصــوب  کشــور« و محمدباقــر نوبخــت را به عنــوان معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه  انصــاری را به عنــوان »معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی 

 حکم قاتل دختر 15 ساله نصرآبادی 
در دیوان عالی کشور تائید شد

اعدام در مألعام
صفحه 11

 | مشارکت 156 اثر در نخستین 
جشنواره رسانه های دیجیتال 

اصفهان  صفحه 4

در یک ساله منتهی به هفته دولت 96 

 |  افتتاح بیش از 356 میلیارد تومان 
پروژه های عمرانی آبفا اصفهان

صفحه 12

وضعیت مبهم تیم آینده سازان میهن نجف آباد

  | قهرمان فوتبال بانوان 

در آستانه فروپاشی  صفحه 9

  | مسجِد طراز 

در نظام اسالمی  صفحه 7

 | مراسم تحلیف شورای شهر 

 اصفهان چهارشنبه 
برگزار می شود  صفحه 4

 حمام شیخ  بهایی
 احیا می شود

صفحه 4

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس  سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده 
توهین به رئیس جمهور در روز قدس:

3 نفر تفهیم اتهام شدند
حجت االســالم و المســلمین غالمحســین محســنی  اژه ای در صــد و 

شــانزدهمین نشســت خبــری خــود در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره 
آخریــن وضعیــت پرونــده توهیــن بــه رئیس جمهــور در روز 

قــدس گفــت: تــا اآلن از 7 نفــر در ایــن پرونده تحقیق...
در صفحه سیاست )2( بخوانید

گذشته، ابرپروژه مجموعه پل ها   روز 
و میدان استقالل به بهره برداری رسید

 احیای دروازه شمال 
شهر اصفهان

 صفحه 12

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
   دکتر علی رشیدپور

کرباسیان مسعود 
وزیر اقتصاد

 محمدجواد 
آذری جهرمی
وزیر ارتباطات

علیرضا آوایی
وزیر دادگستری

علی ربیعی
کار وزیر 

محمد شریعتمداری
وزیر صنعت و معدن

علی حجتی
کشاورزی وزیر جهاد 

عبدالرضا رحمانی فضلی
کشور وزیر 

مسعود سلطانی فر
وزیر ورزش

 سید حسن 
قاضی زاده  هاشمی

وزیر بهداشت و درمان

محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه

سید عباس صالحی
وزارت ارشاد

عباس آخوندی
وزیر راه و شهرسازی

سید محمود علوی
وزیر اطالعات

بیژن زنگنه
وزیر نفت

امیر حاتمی
وزیر دفاع

سید محمد بطحایی
وزیر آموزش و پروش

240 رأی موافق

152 رأی موافق

244 رأی موافق

191 رأی موافق

241 رأی موافق

164 رأی موافق

250 رأی موافق

225 رأی موافق

253 رأی موافق

236 رأی موافق

242 رأی موافق

188 رأی موافق

252 رأی موافق

230 رأی موافق

261 رأی موافق

238 رأی موافق

...
ید

اش
ه ب

مرا
 ه

 ما
 با

م.
ه ای

خت
ردا

م پ
ده

واز
ت د

دول
از 

ی 
صاد

اقت
ن 

اال
فع

ت 
ارا

تظ
 ان

سی
رر

ه ب
ه ب

مار
 ش

ین
ر ا

. د
شد

شر 
منت

دا 
فر

ق 
 اف

ری
اس

سر
مه 

هنا
 ما

ید
جد

ره 
ما

 فروش در دکه های روزنامه فروشی ش
و یا تماس با شماره تلفن 

4 الی 95013702

آخرین شب از جشنواره موسیقی مقامی 
»ایران در نصف جهان«

 | درخشش »مرواریدهای 

سیاه« در شب آخر جشنواره 
صفحه 10



بینالملل
 »مارتین لوترکینگ« 
دهان ترامپ را بست 

حمایت هــای رئیس جمهــور آمریــکا از گروه هــای 
نژادپرســت بــا واکنش هــای متعــددی در شــبکه های 

اجتماعــی روبــه رو شــده اســت. 
کاربــران شــبکه های اجتماعــی تصویــری را بــه 
ــن  ــه در آن مارتی ــد ک ــر کرده ان ــترده منتش ــور گس ط
لوترکینــگ، رهبــر جنبــش سیاه پوســتان آمریکایــی، 
رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد  دهــان  جلــوی 

ــت.  ــه اس ــکا، را گرفت آمری
ــای  ــه حمایت ه ــش ب ــر در واکن ــن تصوی  انتشــار ای
اخیــر دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور آمریــکا، از 
خشــونت های گروه هــای طرفــدار برتــری نــژادی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــتان ص سفیدپوس

کره شمالی: حمله ای بی رحمانه 
برای آمریکا

کــره شــمالی هشــدار داد آمریــکا در صــورت ادامــه 
رفتــار بی مالحظــه خــود و کشــاندن شــرایط بــه 
ــه  ــه ای بی رحمان ــا حمل ــته ای ب ــگ هس ــمت جن س

ــد.  ــد ش ــه خواه مواج
ســی ان ان گــزارش داد: کــره شــمالی اعــالم کــرده کــه 
ــرای هدف گیــری خــاک آمریــکا  ظرفیــت نظامــی ب
و همچنیــن جزیــره گــوام را بــا اســتفاده از حملــه ای 
خواهــد داشــت کــه آمریــکا نمی توانــد از آن بگریــزد.

بــه گــزارش ســی ان ان ایــن پیــام در رودونــگ 
ــده  ــر ش ــت منتش ــمی دول ــه رس ــینمون، روزنام س
ــش  ــس از رزمای ــک روز پ ــر ی ــدار اخی ــت. هش اس

ــد. ــرح ش ــی مط ــره جنوب ــکا و ک آمری

چالشی امنیتی برای اروپا 
یــک روزنامــه آلمانــی شکســت های پیاپــی داعــش 
در خاورمیانــه را عامــل تمرکــز بیشــتر ایــن ســازمان 

تروریســتی بــر حمــالت در اروپــا دانســته اســت. 
ــی نوشــت:  ــالت« آلمــان در مطلب ــه »هندلزب روزنام
ــواره  ــه هم ــه خاورمیان ــش در منطق ــم داع تروریس
دامنــه نفــوذ و قلمــرو تحــت تســلط خــود را از 
ــت.  ــرای اروپاس ــری ب ــن خط ــد؛ ای ــت می ده دس
صدهــا تروریســت داعشــی بــه وطــن خــود در اروپــا 
ــا هــر کــدام از آن هــا کینــه  بازخواهنــد گشــت کــه ب
شکســت داعــش همــراه اســت. ایــن چالشــی بــرای 

ســازمان های امنیتــی در اروپاســت.

 کشته شدن ۲۰ داعشی 
در »دیرالزور«

 20 از  بیــش  دیــروز  ســوریه  ارتــش  نیروهــای 
نفــر از عناصــر تروریســتی داعــش را در اطــراف 
ــه«  ــوش« و »الحویق ــه عل ــر«، »تل ــه »المقاب منطق
ــای  ــن کشــور از پ ــع در شــرق ای ــزور« واق در »دیرال

درآوردنــد.
یــک منبــع نظامــی ســوریه خبــر داد کــه نیروهــای 
ــان  ــای هم پیم ــکاری نیروه ــا هم ــوریه ب ــش س ارت
خــود موفــق شــدند روســتاهای »الدکیلــه شــمالی«، 
ــی« و »ام حارتیــن« واقــع در ریــف  ــه جنوب »الدکیل

شــرقی »حمــاه« را بازپــس بگیرنــد.
ــف شــرقی  ــش ســوریه مســتقر در ری نیروهــای ارت
ــرای  الســویداء نیــز تــالش گروه هــای تروریســتی ب
ــرزی را  ــق م ــوری در مناط ــای س ــه نیروه ــه ب حمل
خنثــی کردنــد و خســارات  ســنگین تجهیزاتــی و 

ــد. ــل کردن ــا متحم ــه آن ه ــی را ب جان

 امنیت پاکستان وابسته به 
ثبات افغانستان 

شــاهد  خاقــان  عباســی، نخســت وزیر پاکســتان، در 
ــده ســتاد مرکــزی  ــل، فرمان ــا جــوزف وت ــات ب مالق
ارتــش آمریــکا، گفــت: امنیــت در افغانســتان از هــر 
ــی در  ــرا نا امن ــت؛ زی ــتان اس ــع پاکس ــه نف ــاظ ب لح
ایــن کشــور بیــش از همــه جــا بــر پاکســتان تأثیــر 

می گــذارد.
ــت  ــش مثب ــعی دارد نق ــالم آباد س ــزود: اس وی اف
ــا  ــتان ایف ــح در افغانس ــراری صل ــرای برق ــود را ب خ
ــه ثبــات در  کنــد؛ زیــرا امنیــت پاکســتان وابســته ب

ــت. ــتان اس افغانس
در  داعــش  نفــوذ  از  نگرانــی  ابــراز  بــا  عباســی 
ــرای  ــتی ب ــروه تروریس ــن گ ــت: ای ــتان گف افغانس

اســت. همســایه خطرنــاک  همــه کشــورهای 

 تهدید ایران پیچیده تر 
شده است 

پایــگاه اینترنتــی نشــریه هیــل نوشــت: دولــت 
آمریــکا می دانــد بــه راهبــردی جدیــد نیــاز دارد؛ زیــرا 

ــت.  ــده اس ــر ش ــران پیچیده ت ــد ای تهدی
ــی  ــر هیوِس ــم پیت ــه قل ــه ای ب ــل در مقال نشــریه هی
ــا  ــاد م ــپ اتح ــت ترام ــت: دول ــه نوش در روز 21 م
ــاض  ــه )غــرب آســیا( را در اجــالس ری ــا خاورمیان ب

ــرد. ــد ک تجدی
 رئیس جمهــور در ایــن اجــالس 4 محــور اســتراتژیک 
داعــش،  کــردن  نابــود  اول  کــرد؛  مشــخص  را 
دوم مبــارزه و متوقــف کــردن دیگــر گروه هــای 
تروریســتی، ســوم حفاظــت از متحــدان منطقــه ای و 
چهــارم پیشــگیری از ظهــور ایــران بــه عنــوان قدرتــی 

ســلطه گر.

ترامپ سراغ مقررات زدایی رفت 
رئیس جمهــوری آمریــکا در پــی ناکامــی در اجــرای 
بعضــی وعده هــای انتخاباتــی خــود، اخیــرا بــه  
ــود  ــی خ ــای انتخابات ــر از وعده ه ــی دیگ ــراغ یک س
در زمینــه کاهــش قوانیــن و مقــررات دولتــی رفــت. 
از  دونالــد ترامــپ تــالش دارد دســت کم یکــی 
وعده هــای انتخاباتــی خــود را محقــق کنــد: کاهــش 

ــررات. ــن و مق قوانی
ترامــپ کمــی پــس از پیــروزی در انتخابــات ریاســت 
ــد  ــه 75 درص ــرد ک ــالم ک ــور اع ــن کش ــوری ای جمه
قوانیــن فــدرال را می تــوان حــذف کــرد و اعــالم کــرد 
ــع از رشــد کســب  و   ــن بیــش از حــد، مان ــه قوانی ک

ــوند. ــرو می ش ــری نی ــا و به کارگی کاره

سرمقاله
بازاریابی فرهنگ، مؤثرترین ابزار 

برای حفظ، اشاعه و تولید فرهنگ
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دکتر علی رشیدپور

ــن عناصــر در  ــزودن ای ــال اف ــه دنب ــت ب ــا جدی ــه ب بلک
راســتای اغنــای فرهنــگ خــودی هــم هســتند؛ ایــن در 
ــش و  ــه دچــار چال ــی ک ــه فرهنگ های ــی اســت ک حال
ضعــف شــده اند، همــه چیــز را تهدیــد تصــور می کننــد 
و بنابرایــن همــواره در وضعیــت انفعالــی و دفاعــی 
ــم از  ــا را ه ــن کار فرصت ه ــا ای ــد و ب ــر می برن ــه س ب
دســت می دهنــد و جالب تــر ایــن اســت کــه بــا اتخــاذ 
ــوان خــود را  ــی حتــی ت روش هــای غیرعلمــی و انفعال
در برابــر تهدیــدات هــم از دســت می دهنــد و از هــر دو 

ــوند. ــرر می ش ــه متض جنب
ــرایط  ــت و ش ــک موقعی ــت ی ــن وضعی ــد ای ــر چن ه
بغرنــج و آزاردهنــده اســت، امــا بــه نظــر می رســد 
جامعــه مــا هــم بــه دالیــل متعــدد بــه ایــن وضعیــت 
ــیون  ــژه سیاس ــان به وی ــب متولی ــه اغل ــده ک ــار ش دچ
ســعی در انــکار و توجیــه آن دارنــد؛ امــا بــه نظــر 
می رســد انــکار آن از جانــب دانشــگاهیان، پژوهشــگران 
ــد  ــده نیســت و بای ــی زیبن ــی فرهنــگ و ... خیل و اهال
ضمــن پذیــرش آن بــه دنبــال راهکار هــای علمــی بــرای 
ــد توجــه داشــته  ــه بای ــود و هم ــان آن ب اصــالح و درم
باشــند کــه انــکار یــا نادیــده گرفتــن ایــن درد عوارضــی 
جبران نشــدنی بــه دنبــال دارد و هــر فــرد مســئولی کــه 
در ایــن زمینــه غفلــت بــورزد، زمانــی در محکمــه تاریــخ 

بایــد پاســخگو باشــد.
ــی  ــزار بازاریاب ــم و اب ــع پیشــرفته از عل ــروزه در جوام ام
ــت  ــار مثب ــی از آث ــارت و بازرگان ــای تج ــه حوزه ه - ک
آن حداکثــر بهــره را گرفته انــد - در حــوزه فرهنــگ، 
ســازمان های فرهنگــی و همــه فعالیت هــای فرهنگــی 
ــه موفقیت هــای  ــد و ب ــی اســتفاده می کنن ــا مالحظات ب

ــد. ــت یافته ان ــم دس ــمگیری ه چش
کاتلــر، پــدر علــم بازاریابــی، معتقــد اســت کــه بازاریابــی 
عبــارت اســت از فرآینــد تمرکــز منابــع و اهــداف 
ســازمان و جامعــه بــر روی فرصت هــا و نیازهــای 
ــای  ــه ای از فعالیت ه ــه مجموع ــی ب محیطــی و بازاریاب
بازرگانــی گفتــه می شــود کــه جریــان کاالهــا یــا 
نهایــی هدایــت تــا مصــرف   تولیــد  از  را   خدمــات 

 می کند.
ــی  ــواع بازاریاب ــی از ان ــت بعض ــه ماهی ــی ب ــر نگاه اگ
ــی  ــکان، بازاریاب ــی م ــده، بازاریاب ــی ای ــد بازاریاب همانن
فــرد و ... داشــته باشــیم، متوجــه می شــویم کــه هــدف 
ــب  ــتری و مخاط ــذب مش ــی و ج ــا معرف ــی آن ه اصل

اســت. 
از طرفــی مرســوم ترین تعریــف فرهنــگ بیــان مــی دارد 
ــده ای شــامل  ــه پیچی ــا تمــدن مجموع ــگ ی ــه فرهن ک
ــالق،  ــون اخ ــع، فن ــا، صنای ــدات، هنره ــارف، معتق مع
قوانیــن، ســنن و باالخــره عــادات، رفتارهــا و ضوابطــی 
ــود  ــه خ ــوی از جامع ــوان عض ــه عن ــرد ب ــه ف ــت ک اس
ــر آن جامعــه وظایــف و تعهداتــی  فرامی گیــرد و در براب

ــر عهــده دارد. ب
پــس بازاریابــی فرهنــگ هــم بایــد بــه دنبــال مخاطــب 
و مشــتری بــرای اجــزای تعریــف یادشــده باشــد؛ لــذا 
ــف  ــن تعری ــن چنی ــگ را ای ــی فرهن ــوان بازاریاب می ت
ــه  ــت از مجموع ــارت اس ــگ عب ــی فرهن ــرد: »بازاریاب ک
ــگ را  ــک فرهن ــر ی ــزاء و عناص ــه اج ــی ک فعالیت های
ــرادی  ــراد چــه اف ــه ســایر اف ــده آن ب از صاحــب و دارن
ــم  ــتگان، اوالد، ه ــد )وابس ــگ همانن ــان فرهن ــا هم ب
افــرادی  یــا  از خــود(  بعــد  نســل های  و  نســل ها 
ــگ را  ــر آن فرهن ــل و عناص ــا منتق ــایر فرهنگ ه از س
ــی  ــن عناصــر قبل ــا جایگزی ــه کــرده ی در ایشــان نهادین

آن هــا می کنــد.« 
ــی  ــد بازاریاب ــری فرآین ــه به کارگی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
در حــوزه فرهنــگ یعنــی همــان  بازاریابــی فرهنــگ بــه 
طــور مســتقیم عملــی و شــدنی نیســت؛ بــرای همیــن 
اســت کــه مقولــه بازاریابــی فرهنگــی یعنــی بازاریابــی 
ــرده و  ــی ک ــم خودنمای ــی ه ــات فرهنگ ــا و خدم کااله

مطــرح شــده اســت.
اســت  عبــارت  فرهنگــی  خدمــت  یــا  »یــک کاال 
از شــی یــا خدمتــی قابــل اســتفاده و مفیــد کــه 
توســط افــرادی از جامعــه بــرای ارضــای نیازهــا و 
ایجــاد  و  تولیــد  ســایرین  فرهنگــی  خواســته های 
یــا کاالهــا  پــول  بــا  مبادلــه  فرآینــد  در  و   شــده 
ــی  ــا غیرفرهنگ ــی ی ــم از فرهنگ ــران اع ــات دیگ و خدم

معاوضــه شــود.«
لــذا »بازاریابــی فرهنگــی عبارت اســت از مجموعــه ای از 
فعالیت هــای بازرگانــی کــه جریــان کاالهــا یــا خدمــات 
فرهنگــی و هنــری را از تولیــد تــا مصرف کننــده نهایــی 
ــا برون فرهنگــی  ــده درون فرهنگــی ی اعــم از مصرف کنن

ــد.« ــت می کن هدای
ــهیل  ــرای تس ــزاری ب ــی، اب ــی فرهنگ ــن بازاریاب بنابرای
ــن اعضــای  ــات فرهنگــی در بی ــا و خدم ــان کااله جری
ــف در راســتای پاســخگویی  ــع مختل ــا جوام ــه ی جامع
بــه خواســته های موجــود یــا خواســته هایی اســت 
کــه ایجــاد می شــوند. بنابرایــن اســتفاده از ایــن علــم 
و ابــزار علمــی می توانــد بــه میــزان غیــر قابــل تصــوری 
بخــش  در  فعالیت هــا  همــه  موفقیــت  زمینه ســاز 

ــگ باشــد.  فرهن
ان شــاءهللا در نوشــته های بعــدی بــه شــرح جزئیــات و 

... ایــن مقولــه می پردازیــم.

مراســم رأی اعتمــاد بــه وزرای دولــت دوازدهــم 
برنامه هــای  بررســی  از  پــس  گذشــته  روز 
پیشــنهادی وزرا در خانــه ملــت بــه پایــان رســید. 
پــس از اتمــام بررســی برنامه هــا و اظهــارات 
ــرای  ــری ب ــان وزرا، کار رأی گی ــان و مخالف موافق
ــد  ــاز ش ــه وزرا آغ ــردن ب ــاد نک ــا اعتم ــاد ی  اعتم
ــان  ــمارش آرا پای ــز کار ش ــش نی ــی پی و دقایق
ــالم  ــمارش آرا اع ــج ش ــت نتای ــت و در نهای یاف

شــد.
ــمارش  ــان ش ــزارش، در پای ــن گ ــاس ای ــر اس ب
آرا، نماینــدگان مجلــس بــه 16 وزیــر پیشــنهادی 
ــرف  ــب هللا بی ط ــه حبی ــا ب ــد و تنه ــاد کردن اعتم

ــد. ــاد ندادن ــرو رأی اعتم ــر پیشــنهادی نی وزی
ــم  ــت یازده ــنهادی دول ــر پیش ــان 17 وزی از می
امیــر حاتمــی وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مســلح، ســید علیرضــا آوایــی وزیــر پیشــنهادی 
وزیــر  ســلطانی فر  مســعود  و  دادگســتری 
پیشــنهادی ورزش و جوانــان، مخالــف نداشــتند.

حجت االســالم حســن روحانــی، رئیس  جمهــور، 
بــر اســاس اصــل 135 قانــون اساســی و در 
حکمــی ســید ضیــاء  هاشــمی را بــه سرپرســتی 
ــاوری« منصــوب  ــوم، تحقیقــات و فن »وزارت عل

کــرد.

امیــر حاتمــی، قاضــی زاده، علــوی، وزیــر کشــور 
و ظریــف، وزرایــی هســتند کــه بــه ترتیــب حائــز 

اکثریــت آراء نماینــدگان شــدند.
ــر  ــرای ه ــداد آرای کسب شــده ب از 27۹ رأی، تع

وزیــر بدیــن شــرح اســت:
ســید محمــد بطحایــی، وزارت آمــوزش و پروش:  

23۸ موافــق،  35 مخالــف، 13 ممتنع
ــات و  ــی، وزارت ارتباط ــواد آذری جهرم محمدج
ــف    ــق، 120 مخال ــات:  152 مواف ــاوری اطالع فن

ــع 7 ممتن
ســید محمــود علــوی، وزارت اطالعــات: 252 

موافــق، 22 مخالــف، 13 ممتنــع
و  اقتصــاد  امــور  وزارت  مســعود کرباســیان، 
ــع ــف، 15 ممتن ــق، 31 مخال ــی:  240 مواف دارای

ــور خارجــه: 236  ــف، وزارت ام محمدجــواد ظری
ــع ــف، 26 ممتن ــق، 26 مخال مواف

وزارت  قاضــی زاده  هاشــمی،  حســن  ســید 
ــف   ــق، 1۸ مخال ــان: 253 مواف ــت و درم بهداش

14 ممتنــع
رفــاه  و  تعــاون  کار،  وزارت  ربیعــی،  علــی 
اجتماعــی: 1۹1 موافــق، 7۹ مخالــف، 15 ممتنــع
علــی حجتــی، وزارت جهــاد کشــاورزی: 164 

موافــق، ۹4 مخالــف، 23 ممتنــع

علیرضــا آوایــی، وزارت دادگســتری: 244 موافــق  
1۸ مخالــف، 23 ممتنــع

امیــر حاتمــی، وزارت دفــاع: 261 موافــق، 10 
مخالــف، 13 ممتنــع

ــازی: 1۸۸  ــدی، وزارت راه و شهرس ــاس آخون عب
موافــق، 75 مخالــف، 14 ممتنــع

ــدن:    ــت و مع ــد شــریعتمداری، وزارت صنع محم
ــع ــف، 20 ممتن ــق،  25 مخال 241 مواف

ــاس صالحــی، وزارت فرهنــگ و ارشــاد  ســید عب
ــع ــف، 21 ممتن ــق، 25 مخال اســالمی: 242 مواف

ــور: 250  ــی، وزارت کش ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
ــع ــف، 13 ممتن ــق، 25 مخال مواف

بیــژن زنگنــه، وزارت نفــت: 230 موافــق، 35 
مخالــف، 13 ممتنــع

حبیــب هللا بی طــرف، وزارت نیــرو: 133 موافــق   
ــع ــف، 17 ممتن 132 مخال

مســعود ســلطانی فر، وزارت ورزش:  225 موافــق    
3۹ مخالــف، 20 ممتنــع 

 رئیس جمهور ۱۶ وزیر کابینه دولت 
دوازدهم را منصوب کرد 

ــور  ــی، رئیس جمه حجت االســالم حســن روحان
قانــون   133 و   ۸7 اصــول  بــه  اســتناد  بــا 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران و در احــکام 
جداگانــه ای، 16 وزیــری را کــه موفــق شــدند روز 
یکشــنبه رأی اعتمــاد مجلــس شــورای اســالمی 

ــرد. ــد، منصــوب ک را کســب کنن
حجت االســالم حســن روحانــی در ایــن احــکام 

ــری  ــا به کارگی ــا ب ــت ت ــته اس ــران خواس از وزی
همــه اســتعداد و صالحیــت خویــش و اســتفاده 
از مدیــران شایســته، بــرای پیشــبرد برنامه هــای 
ــای  ــا و مأموریت ه ــم و اولویت ه ــت دوازده دول

ــد. ــدام کنن ــور اق ابالغــی رئیس جمه

ــت  ــرده اس ــدواری ک ــراز امی ــوری اب رئیس جمه
ایــن وزرا بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال، در 
ــت در  ــا حرک ــران و ب ــت وزی ــا هیئ ــی ب هماهنگ
مســیر اعتــدال و رعایــت کامــل »منشــور اخالقی 
دولــت تدبیــر و امیــد«، در انجــام شایســته 
»آزادی،  اهــداف  تحقــق  و  قانونــی  وظایــف 
ــه  ــت ب ــرفت« و خدم ــش و پیش ــت، آرام امنی
ــند. ــق باش ــران موف ــریف ای ــت ش ــالم و مل اس

مهنــدس  جداگانــه،  احــکام  ایــن  طبــق 
ــر  ــوان »وزی ــه عن ــی  ب ــواد آذری  جهرم محمدج

ــی  ــر عل ــات«، دکت ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــوان »وزی ــه عن ــی  ب ربیع
اجتماعــی«، دکتــر عبــاس احمــد آخونــدی 
بــه عنــوان »وزیــر راه و شهرســازی«، امیــر 
ســرتیپ امیــر حاتمــی بــه عنــوان »وزیــر 
ــای  ــای مســلح«، آق ــاع و پشــتیبانی نیروه دف
ســید محمــد بطحائــی بــه عنــوان »وزیــر 
آمــوزش و پــرورش«، آقــای ســید علیرضــا 
دادگســتری«،  »وزیــر  عنــوان  بــه  آوایــی 
عنــوان  بــه  شــریعتمداری  محمــد  آقــای 
»وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت«، دکتــر 
ــر  ــوان »وزی ــه عن ــی ب ــی  فضل عبدالرضــا رحمان
بــه  ســلطانی فر  مســعود  آقــای  کشــور«، 
عنــوان »وزیــر ورزش و جوانــان«، مهنــدس 
عنــوان  بــه  نجف آبــادی  حجتــی  محمــود 
»وزیــر جهــاد کشــاورزی«، دکتــر ســید عبــاس 
ــه عنــوان »وزیــر فرهنــگ و  صالــح شــریعتی ب
ــف  ــواد ظری ــر محمدج ــالمی«، دکت ــاد اس ارش
ــور خارجــه«،  ــر ام ــوان »وزی ــه عن خوانســاری ب
ســید  دکتــر  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــات«،  ــر اطالع ــوان »وزی ــه عن ــوی ب ــود عل محم
مهنــدس بیــژن نامــدار زنگنــه  بــه عنــوان »وزیر 
ــوان  ــه عن ــیان ب ــعود کرباس ــر مس ــت«، دکت نف
»وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی« و دکتــر ســید 
حســن قاضــی زاده  هاشــمی بــه عنــوان »وزیــر 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی« منصوب 

ــدند. ش

رأی قاطع نمایندگان به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

 اعتماد مجلس 
به کابینه روحانی

ادامه از صفحه اول

ــروی  ــده نی ــلیمانی، فرمان ــم س ــکر قاس سرلش
ــالمی، در  ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــدس س ق
ــجد  ــی مس ــالس روز جهان ــن دوره اج پانزدهمی
ــی  ــواده شــهید حججــی، عل ــا حضــور خان کــه ب
و ســیما،  رئیــس ســازمان صــدا  عســگری 
حجت االســالم و المســلمین حــاج علــی اکبــری، 
ــاجد و  ــور مس ــه ام ــیدگی ب ــز رس ــس مرک رئی
ائمــه جماعــات اســتان تهــران در ســالن الزهــراء  
ــزار  ــالمی برگ ــات اس ــگ و ارتباط ــازمان فرهن س
ــط  ــجدی محی ــر مس ــه اگ ــان اینک ــا بی ــد، ب ش
اطرافــش ســقوط کــرد، خــط مقــدم امــام 
جماعــت آنجــا شکســته اســت، افــزود: در ایــن 
ــه دشــمن وارد خطــش شــده  صــورت اســت ک
و نشــان می دهــد آن امــام جماعــت بــه خوبــی 
نتوانســته مراقبــت کنــد؛ یعنــی ارتبــاط و جاذبه و 

ــت. ــته اس ــی نداش ــت خوب هم
وی افــزود: وقتــی یــک بــرادرِ خســته  چنــد 
شــغله را امــام جماعــت محلــه ای می کنیــم کــه 
ــدارد.  ــده ن ــوار دارد، فای ــر خان ــزار نف ــن ه چندی
ــه  ــط ب ــد محی ــور می توان ــته چط ــن آدم خس ای

ــد. ــظ کن ــی را حف ــن بزرگ ای
جــزو  را  مســاجد  اداره  ســلیمانی  سرلشــکر 
ــرای  ــا ب ــت: م ــت و گف ــی دانس ــائل اساس مس
یــک گــردان 300 نفــره ایــن همــه تــدارکات 
مگــر  امــا  می کنیــم،   تهیــه   ... و  آموزشــی 
مســجد کمتــر از یــک گــردان اســت؟ اینکــه 
ــا  ــه ســخنرانی اکتف ــه 20 دقیق ــام جماعــت ب ام

کنــد، مگــر کار درســت می شــود؟
بــا  خــود  از ســخنان  دیگــر  بخشــی  در  وی 
ــرای  ــات ب ــد گاهــی اوق ــه اینکــه خداون اشــاره ب
بــزرگ جلــوه دادن یــک جریانــی، حادثــه ای 
شــخصیتی  را  حججــی  شــهید  می آفرینــد، 
معرفــی کــرد کــه بــه ســایر شــهدای حــرم، 
عظمــت بخشــید و افــزود: خــون شــهید حججی 
ــان  ــرای بزرگداشــت تمــام عظمت هــای مدافع ب
حــرم بــود تــا همــگان متوجــه رشــادت های 

ــوند. ــوار ش ــزان بزرگ ــن عزی ای
سرلشــکر ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز 
در منطقــه بــه لطــف خداونــد جمهــوری اســالمی 
ــد  ــه ناپذیر بهره من ــی خدش ــدرت حقیق ــک ق از ی

اســت، گفــت: مــن فکــر نمی کنــم تاریــخ ایــران 
ســابقه چنیــن قدرتــی را داشــته باشــد تــا جایــی 
کــه بتوانــد دو مذهــب را بــه هــم متصــل کنــد کــه 
در دیــن مــا دو مذهــب شــیعه و ســنی هســتند. 
چــه عاملــی باعــث می شــود ایــن تنیدگــی در دو 

مذهــب ایجــاد شــود؟
وی بــا بیــان اینکــه اســاس ایــن فضــا و رســیدن 
بــه ایــن جایــگاه بــدون اینکــه بخواهــم غلــو کنم، 
ــام  ــرد: مق ــان ک ــود، خاطرنش ــام ب ــری نظ رهب
ــای  ــایر اثرگذاری ه ــن س ــری در بی ــم رهب معظ
ــد ُبعــد در ایــن عمــق اثرگــذار  مثبتشــان، در چن
ــت و  ــت اس ــا حکم ــه آن ه ــه از جمل ــتند ک هس
حکمــت در چنــد مســئله بســیار مهــم اســت؛ از 
ــی موضــوع.  ــی و مکان ــه در تشــخیص زمان جمل
سرلشــکر ســلیمانی اظهــار داشــت: دوســتانی در 
ســطوح عالــی داخــل و خــارج کشــور بودنــد کــه 
می گفتنــد وارد موضــوع ســوریه و عــراق نشــوید 
ــر  ــک نف ــد. ی ــاع کنی ــالب دف ــه از انق و محترمان
گفــت یعنــی مــا برویــم از دیکتاتــور دفــاع کنیم؟ 
بــا  مگــر  فرمودنــد  رهبــری  زمــان  ایــن  در 

ــم  ــگاه می کنی ــم، ن ــه داری ــه رابط ــورهایی ک کش
چــه کســی دیکتاتــور اســت و  چــه کســی 
دیکتاتــور نیســت؟ مــا مصالــح را بایــد تشــخیص 
دهیــم. بنابرایــن ظلــم دو گونــه اســت؛ یکــی در 
بیانــات مــا و دیگــری در عــدم فهــم و درک مــا 

ــگاه.  ــن جای ــه ای ــبت ب نس
ــر  ــل دیگ ــالمی را عام ــوری اس ــق جمه وی منط
تثبیــت قــدرت جمهــوری اســالمی ایران دانســت 
و گفــت: مــا وقتــی بــرای دفــاع از مــردم عــراق 
دســت بــه کار شــدیم، هیــچ وقــت بیــن منافــع 
ایــران و عــراق تفکیــک نکردیــم. مــا منافــع مردم 
عــراق را منافــع خودمــان تعریــف کردیــم. گفتیــم 
این هــا پیــروز شــوند، آزاد شــوند، اســتقالل یابند؛ 
لــذا اصــل منافــع مــا همیــن موضوعــات اســت. 
ــوریه  ــراق و س ــه ع ــا ب ــک م ــن کم ــر و باط ظاه
دنبــال  بــه  هیچ وجــه  بــه  و  اســت  همیــن 
ســهم خواهی نبودیــم. مــا مثــل بعضــی کشــورها 
ــم  ــه بگویی ــم ک ــال منفعت خواهــی نبودی ــه دنب ب
موصــل و کرکــوک و ... باشــیم. مگــر مــا اکنــون 
از فلســطین چــه می خواهیــم؟ این طــور نیســت 
کــه بگوییــم اگــر فلســطین اظهــار تشــیع نکنــد، 
بــا آن هــا کار نمی کنیــم. ۹۹.۹۹ کشــور فلســطین 
ــاع  ــا دف ــا از آن ه ــا م ــتند؛ ام ــنن هس ــل تس اه

می کنیــم.

عامــل  را  ایــران  سرلشــکر ســلیمانی کشــور 
ثبــات منطقــه معرفــی کــرد و بــا اشــاره بــه 
ــوری  ــش کش ــت: داع ــش گف ــی داع قدرت طلب
ایجــاد کــرد کــه بــه تنهایــی از کل عــراق و ســوریه 
ــالمی  ــت اس ــمش را حکوم ــود و اس ــر ب بزرگ ت

ــت.  ــام گذاش ــراق و ش ع
خداونــد هــم طــوری مقــرر کــرده کــه کشــور مــا 
ــکان و  ــرد و س ــرار گی ــالم ق ــان اس ــز جه در مرک

ثبــات ایــن منطقــه را بــر عهــده بگیــرد.
 همیشــه کشــور مــا بــا وجــود فتنه هــای زیــادی 
ــت؛  ــوده اس ــده ب ــت، ثبات دهن ــود داش ــه وج ک
ــراوان  ــمنی های ف ــود دش ــا وج ــوریه را ب ــذا س ل

ــات داد. تســنیم ثب

سرلشکر سلیمانی در اجالس روز جهانی مساجد مطرح کرد: 

ایران، عامل ثبات در منطقه

فرمانده نیروی دریایی ارتش مطرح کرد: 
 اسکورت ۴۲۰۰ کشتی توسط 

ناوهای نداجا در خلیج عدن 
امــر حبیــب هللا ســیاری، فرمانــده نیــروی دریایی ارتــش، در 
جمــع اعضــای اتحادیــه انجمن هــای اســالمی دانشــجویان 
مســتقل طــی ســخنانی اظهــار داشــت: امــروزه کشــورهای 
بزرگــی در دنیــا وجــود دارنــد کــه به آب هــای آزاد دسترســی 

ندارنــد؛ امــا کشــور مــا از ایــن نعمــت برخــوردار اســت.
ــورد بودیــم   وی افــزود: تاریــخ نشــان داده مــا ملتــی دریان
و دو هــزار ســال پیــش از خلیــج فارس تــا مدیترانه را ســفر 
کردیــم؛ امــا پــس از آن اســتعمار و به ویــژه انگلیــس بــرای 

اینکــه دسترســی دیگــران را بــه منافــع خــود در دریــا قطــع 
کنــد، ســرزمین مــا را تبدیــل بــه زمیــن ســوخته و مــا را از 

دریــا دور کــرد.
فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش بــا بیــان اینکــه امــروزه ۹ 
گــذرگاه مهــم دریایــی در دنیــا وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: 
4 مــورد از مهم تریــن ایــن گذرگاه هــا در منطقــه مــا هســتند 
کــه طــی دوره هــای مختلــف تاریخــی، اســتعمارگران ســعی 
کردنــد مــا را از ایــن گذرگاه هــا و همچنیــن ســواحل مکــران 

دور نگــه دارنــد.
ــل و  ــوم حم ــک س ــروزه ی ــه داد: ام ــیاری ادام ــادار س دری
نقــل دریایــی جهــان و همچنیــن ۹0 درصــد تجــارت جهانــی 
ــام  ــد انج ــوس هن ــمال اقیان ــه ش ــژه منطق ــا و به وی از دری

می شــود؛ همچنیــن مــا منافــع بســیاری از نفــت و گاز 
ــا  ــون از آن ه ــه تاکن ــم ک ــزر داری ــان و خ ــای عم در دریاه

اســتفاده نکرده ایــم.
ــم  ــع مه ــی از مناب ــا، یک ــن دری ــرد: همچنی ــح ک وی تصری
تامیــن انرژی هــای تجدیدپذیــر اســت و راه پیشــرفت 

ــت. ــور اس ــعه دریامح ــور، توس کش
ــات  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــش ب ــی ارت ــروی دریای ــده نی فرمان
حــوزه  در  ارتــش  دریایــی  نیــروی  در  صورت گرفتــه 
دیپلماســی و توســعه تجهیــزات نظامــی گفــت: مــا در 
راســتای توســعه دیپلماســی دریایــی بــه تمــام کشــورهای 
ــرای  ــن ب ــم؛ همچنی ــد ســفر کرده ای ــوس هن حاشــیه اقیان
ــات  ــی اقدام ــاوگان نظام ــوب ن ــطح مطل ــه س ــیدن ب رس

ــتر در  ــت بیش ــد فعالی ــا نیازمن ــم؛ ام ــام داده ای ــی انج خوب
ــتیم. ــه هس ــن زمین ای

امیــر ســیاری ادامــه داد: مــا تــا ســال ۸6 فقــط در خلیــج 
ــه  ــا ب ــه بعــد بن فــارس حضــور داشــتیم؛ امــا از آن ســال ب
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــوا، نی ــده معظــم کل ق دســتور فرمان
تبدیــل بــه یــک نیــروی دریایــی راهبــردی شــد و مــا امــروز 
ــن 20 درصــد  ــد و همچنی ــوس هن ــدار 10 درجــه اقیان ــا م ت

دریــای خــزر را تحــت کنتــرل داریــم.
وی عنــوان کــرد: مــا در ســال ۸۸ بــرای اولیــن بــار از کانــال 
ــا  ــد ب ــه بع ــال ب ــتیم از آن س ــم و توانس ــور کردی ــوئز عب س
اعــزام 50 ناوگــروه، 4200 کشــتی را در منطقــه خلیــج عــدن 

اســکورت کنیــم.

امنیت
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،،
در پایــان شــمارش آرا، نماینــدگان 
پیشــنهادی  وزیــر   16 بــه  مجلــس 
اعتمــاد کردنــد و تنهــا بــه حبیــب هللا 
بی طــرف وزیــر پیشــنهادی نیــرو رأی 

اعتمــاد ندادنــد

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده توهین به رئیس جمهور در روز قدس:

3 نفر تفهیم اتهام شدند
رئیس جمهور سوریه:

از امام خامنه ای تشکر می کنم
ــنی  ــین محس ــلمین غالمحس ــالم و المس حجت االس
 اژه ای، ســخنگوی قــوه قضائیــه در صد و شــانزدهمین 

نشســت خبــری خــود اظهار داشــت: 
پیشــاپیش فرارســیدن هفتــه دولــت 
را تبریــک می گویــم و یــاد و خاطــر 
رئیس جمهــور مردمــی، متدیــن و 
انقالبــی شــهید رجایــی را گرامــی 

مــی دارم.
معــاون اول قــوه قضائیــه دربــاره 
دســتگاه  در  تخلفــات  بیشــترین 
از  یکــی  داشــت:  بیــان  قضایــی 

مســائل مــورد عنایــت قــوه قضائیــه، به ویــژه از 
ــه  ــت ک ــانی اس ــا کس ــورد ب ــون، برخ ــال ۹4 تاکن س
در دســتگاه قضایــی و بــه نــام قــوه قضائیــه تخلــف 

. می کننــد
ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال که 
ــات از بعضــی  ــس از انتخاب ــری پ ــم رهب ــام معظ مق
تخلفــات گلــه کردنــد و خواســتار جلوگیــری از وقــوع 
ــن وضعیــت  ــاره آخری ــد، درب ــه تخلفــات بودن این گون
پرونــده تخلفــات انتخاباتــی گفــت: ایــن پرونــده 
شــامل دو بخــش اســت؛ بخشــی کــه مربوط بــه جرم 
اســت و بخــش دیگــر تخلــف محســوب می شــود کــه 

تخلفــات بــه قــوه قضائیــه ارتباطــی نــدارد.
ــادر  ــت ص ــتاندار کیفرخواس ــرای 12 اس ــت: ب وی گف
شــده؛ امــا دادگاه تشــکیل نشــده اســت و 17 مــورد 
ــدور  ــه ص ــتان ها ب ــه شهرس ــوط ب ــای مرب از پرونده ه
حکــم انجامیــده کــه در مرحلــه بــدوی و قابــل تجدیــد 

ــت  ــم برائ ــورد حک ــرای 24 م ــت. ب ــی اس نظرخواه
صــادر شــده و بــرای حــدود 200 تــا 300 تخلــف هــم 
ــده تشــکیل شــده  در تهــران پرون

اســت.
پاســخ  در  همچنیــن  وی 
آخریــن  دربــاره  ســؤالی  بــه 
وضعیــت پرونــده توهیــن بــه 
قــدس  روز  در  رئیس جمهــور 
ــن  ــر در ای ــا اآلن از 7 نف ــت: ت گف
پرونــده تحقیق شــده و بــه 3 نفر 
تفهیــم اتهــام شــده و بقیــه هنــوز 
ــی  ــر بازبین ــد تصاوی ــرا بای ــدند؛ زی ــام نش ــم اته تفهی

ــود. ش
وی دربــاره بازداشــت فــردی بــه نــام »ج« بــه اتهــام 
جاسوســی گفــت: دادگاه ایــن متهــم برگــزار می شــود 
ــات آن  ــان جزئی ــت و از بی ــی اس ــام وی امنیت و اته

معــذور هســتم.
بــا  اژه ای  محســنی  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــوه  ــات ق ــت و اطالع ــز حفاظ ــه مرک ــر اینک ــد ب تاکی
ــر  ــوه فعال ت ــات درون ق ــا تخلف ــارزه ب ــه در مب قضائی
ــت  ــز حفاظ ــزود: مرک ــد، اف ــدام می کن ــته اق از گذش
ــا افــراد کارمنــد، وکیــل و  و اطالعــات قــوه قضائیــه ب
کارشناســی کــه جعــل عنــوان می کننــد یــا بی جهــت 
و بــا جهــت خــود را وابســته بــه دســتگاه قضــا 
ــات  ــز ارتباط ــرد و مرک ــد ک ــورد خواه ــد، برخ می دانن
از  بعضــی  از  را  مــردم  می توانــد  قضائیــه  قــوه 

باشــگاه خبرنــگاران آگاه کنــد.  ســوال ها 

 بشــار اســد، رئیس جمهــور ســوریه، در ســخنانی 
ــالم  ــق اع ــه در دمش ــان وزارت خارج ــع کارکن در جم

کــرد کــه کشــورش همیشــه هدفــی 
ــوده اســت.  ــرای دشــمنان ب ب

نــرم،  جنــگ  بــه  اشــاره  بــا  او 
ــان  ــوریه همزم ــه س ــرد ک ــاره ک اش
ــی ســخت  ــر جنــگ میدان کــه درگی
اســت، هــدف جنگ هــای دیگــر 

دشــمنان خــود نیــز هســت. 
بــه گفتــه بشــار اســد ســوریه در 
ــوده  طــول تاریــخ همیشــه هــدف ب

و هــر کــس بــر آن مســلط شــود، بــه معنــای تســلط 
ــت. ــه اس ــر کل خاورمیان ب

اســد گفــت: بــرای همیــن غربی هــا دوســت ندارنــد 
ــتقل  ــوریه مس ــا س ــران ی ــد ای ــورهایی مانن ــه کش ک

باشــند و خــالف نظــر آنــان اقــدام کننــد. 
نقــش  بــه  آنچــه گفــت،  بــه  اشــاره  بــا  اســد 
کشــورهای عربــی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 
سیاســی  مســائل  در  عربــی  نقــش کشــورهای 

اســت.  صفــر  بین المللــی 
ــیه  ــران و روس ــک ای ــه کم ــاره ب ــا اش ــد ب ــار اس بش
و حــزب هللا در کمــک بــه ارتــش ســوریه گفــت: 
ــای  ــی از موفقیت ه ــش مهم ــا بخ ــرادران م ــا ب ام
ــدارد.  ــف ن ــه تعری ــازی ب ــزب هللا نی ــتند. ح ــا هس م
ســوری ها  از  کمتــر  رزمندگانــش  از  یــک  هــر 
و  حــزب هللا  رزمنــدگان  بــه  مــا  نکــرده.  تــالش 
ایــران  امــا  می کنیــم.  افتخــار  آنــان  شــهدای 

ــرده  ــغ نک ــوریه دری ــرای س ــزی ب ــچ چی ــه از هی  ک
و ســالح و کمــک بی حدومــرزی بــه مــا کــرده 
طراحــی،  زمینــه  در  اســت. 
اقتصــادی و سیاســی در محافــل 
حمایــت  مــا  از  بین المللــی 
کــرده اســت. ایــران کشــوری 
ــت.  ــاد اس ــل اعتم ــن و قاب امی
اینجــا بایــد مشــخصا اعــالم کنم 
ــه ای،  ــام خامن ــران، ام ــه از ای ک
روســیه و رئیس جمهــور پوتیــن، 
حســن  ســید  و  حــزب هللا 

نصــرهللا تشــکر می کنــم. 
بعضــی کشــور ها  رابطــه  قطــع  درخصــوص  وی 
تأکیــد کــرد: برخــی فکــر می کننــد کــه جامعــه 
ــور ها  ــایر کش ــورند و س ــد کش ــط چن ــی فق بین الملل
و مردمانشــان گله هــای چارپــا هســتند. برخــی 
ــتند،  ــفارتخانه را بس ــد س ــی چن ــد وقت ــر می کنن فک
ــدود  ــا را مس ــیژن م ــس و اکس ــت راه تنف در حقیق

کرده انــد. 
ــول  ــرد: اص ــالم ک ــت اع ــه صراح ــان ب ــد در پای اس
ســوریه، همــان اصــول همیشــگی اســت... ســوریه 
ــا  ــت. م ــکاران نیس ــای خیانت ــت و ج ــتقل اس مس
ــرائیل  ــتیم. اس ــوریه هس ــای س ــداران ارزش ه امانت
همچنــان دشــمن اســت و خــاک ســوریه را در 
اشــغال دارد. بــه دشــمن اجــازه نمی دهیــم کــه 
آنچــه را در میــدان نتوانســت محقــق کنــد، در میــدان 

ــد. دانشــجو ــق کن ــت محق سیاس



کوتاه اخبار 
 تشکیل انجمن ملی 

 کشت فراسرزمینی به همت 
اتاق بازرگانی اصفهان

رئیــس کمیســیون کشــاورزی،  کیمیای وطن
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــت ات ــط زیس آب و محی
از  یکــی  فراســرزمینی،  کشــت  گفــت: 
ــه  ــت ک ــاورزی اس ــیون کش ــای کمیس اولویت ه
زمینــه تشــکیل انجمــن ملی کشــت فراســرزمینی 

را فراهم ساخته است. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی 
چهارمیــن  در  قلمــکاری  حمیدرضــا  اصفهــان، 
محیــط  و  آب  جلســه کمیســیون کشــاورزی، 
ــرد:  ــح ک ــان تصری ــی اصفه ــاق بازرگان ــت ات زیس
کشــت فراســرزمینی، بخشــی از فعالیت هــای 
کمیســیون اســت کــه در فــاز نخســت در اوکرایــن 

می شــود.  اجــرا 
وی از اعــزام هیئــت اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــه 
اوکرایــن بــرای تهیــه مقدمــات دریافــت زمیــن و 

ــر داد.  ــرای کشــت خب ــزی ب برنامه ری
خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
داشــتن یــک روایــت مشــترک از یــک چالــش 
دانســت  آن  حــل  بــرای  گام  مهم تریــن   را 
ســال  دو  طــول  در  تــاش کردیــم  و گفــت: 
فعالیــت کمیســیون کشــاورزی بخــش خصوصــی 
و دولتــی دربــاره مســائل بخــش کشــاورزی، 

ــد.  ــدا کنن ــترک پی ــت مش ــک روای ی
وی بــا بیــان اینکــه در طــول دو ســال گذشــته بــر 
ــای  ــکاف چالش ه ــز ش ــتم آنالی ــاس سیس اس
بــه صــورت  را  موجــود در عرصــه  کشــاورزی 
تخصصــی مطالعــه و راهکارهــای آن را احصــا 
دوره   پایــان  تــا  اکنــون  از  کرده ایــم، گفــت: 
هشــتم اتــاق بازرگانــی، بایــد بــه صــورت جــدی 
بــه دنبــال عملیاتــی کــردن ایــن راهکارها باشــیم.

 تعلیق مجوز واردات 
3 برند خارجی آب

دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان آب هــای معدنــی و 
آشــامیدنی از تعلیــق مجــوز واردات ســه برنــد 
خارجــی آب بســته بندی بــه کشــور خبــر داد. 

پیمــان فروهــر بــا اعــام اینکــه مجــوز واردات ســه 
برنــد فرانســوی آب بســته بندی »پریــر«، »اویــان« 
و »بادویــت« بــه ایــران تعلیــق شــده، اظهــار کــرد: 
ــوی و  ــرکت فرانس ــک ش ــط ی ــر« توس ــد »پری برن
برندهــای »اویــان« و »بادویــت« نیــز توســط یــک 
شــرکت دیگــر فرانســوی تولیــد می شــوند کــه 
ــق شــده اســت.  ــرا مجــوز واردات آن هــا تعلی اخی

ــط  ــی توس ــدام به تازگ ــن اق ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــت از تولی ــل حمای ــه دلی ــذا و دارو ب ــازمان غ س
داخــل مدنظــر قــرار گرفتــه، گفــت: دو برنــد از 
ــوز  ــته مج ــال گذش ــر س ــده اواخ ــای یادش برنده
اعتراضــات  بعضــی  دلیــل  بــه  امــا  گرفتنــد؛ 
ــرا توســط ســازمان  ــه مجــوز آن هــا اخی صورت گرفت

ــت.  ــده اس ــال ش ــذا و دارو ابط غ
آب  برنــد  وضعیــت  دربــاره  همچنیــن  فروهــر 
بســته بندی »ووس«، خاطرنشــان کــرد: ایــن برنــد 
نــروژی کــه محصــوالت آن در ایــران قیمتــی معــادل 
ــه صــورت قاچــاق  ــد، ب ــا ۶۰ هــزار تومــان دارن ۳۰ ت
وارد شــده و کمــاکان مجــوزی بــرای واردات آن هــا 

صــادر نشــده اســت. ایــران جیــب

کوتاه از اقتصاد
صرفه جویی ۱۰۲ میلیون متر مکعبی 

آب کشاورزی
اجــرای  بــا  صرفه جویی شــده  آب  ظرفیــت 
عملیــات آب و خــاک در اراضــی کشــاورزی در 
تیرمــاه امســال ۱۰۲ میلیــون و ۲۸۰ هــزار متــر 

مکعــب بــوده اســت. 
بــر اســاس اعــام معاونــت آب و خــاک وزارت 
جهــاد کشــاورزی، در تیرمــاه ســال جــاری بــا 
اجــرای سیســتم های آبیــاری تحــت فشــار در 
ســطح ۱۲ هــزار و ۲۴۷ هکتــار، ۵۳ میلیــون و ۸۹۰ 
هــزار متــر مکعــب و بــا احــداث شــبکه های فرعــی 
آبیــاری و زهکشــی در ســطح ۱۴ هــزار و ۵۶۸ 
ــر مکعــب آب  ــون و ۵۷۰ هــزار مت ــار، ۱۴ میلی هکت
ــت.  ــده اس ــی ش ــاورزی صرفه جوی ــش کش در بخ
ســطح انتقــال آب بــا لولــه نیــز در تیرمــاه امســال 
ــای  ــازی کانال ه ــداث و بهس ــر و اح ۱۳۶۵ کیلومت
آبیــاری عمومــی ۳۸۵۰ هکتــار بــوده کــه درنتیجــه 
متــر  هــزار  و ۴۸۰  میلیــون   ۲۰ ترتیــب  بــه  آن 
مکعــب و ۳ میلیــون و ۸۵۰ هــزار متــر مکعــب آب 

ــت.  ــده اس ــی ش صرفه جوی
بنــا بــر ایــن گــزارش، درنتیجــه تجهیــز و نوســازی 
۴۴۴۷ هکتــار اراضــی مــدرن نیــز ۶ میلیــون و 
۲۳۰ هــزار متــر مکعــب آب و بــا تجهیــز و نوســازی 
۶۱۰ هکتــار اراضــی شــالیزاری، ۸۵۰ هــزار متــر 
مکعــب آب در بخــش کشــاورزی صرفه جویــی 
شــده اســت. همچنیــن در مــدت یادشــده در 
۱۷۱۸ هکتــار اراضــی، عملیلــت زهکشــی زیرزمینــی 
ــون و ۴۱۰  ــی ۲ میلی ــه صرفه جوی ــه ک ــورت گرفت ص
هــزار متــر مکعبــی آب را در پــی داشــته اســت. مهــر

گوشت آرام گرفت
ــان  ــا بی ــفندی ب ــت گوس ــه گوش ــس اتحادی رئی
اینکــه رونــد افزایــش قیمــت ایــن نــوع گوشــت 
ــی دارد، از  ــرایط آرام ــازار ش ــده و ب ــف ش متوق
ــی در  ــزار تومان ــی ۳۳ ه ــت واردات ــه گوش عرض
خبــر            میادیــن  و  زنجیــره ای  فروشــگاه های 

داد. 
ــت های  ــه گوش ــاز عرض ــی از آغ ــر ملک علی اصغ
فروشــگاه های  در  اســترالیایی  وارداتــی 
زنجیــره ای و میادیــن خبــر داد و اظهــار داشــت: 
دنبــه کیلویــی  بــدون  شــقه  کیلوگــرم  هــر 
عرضــه  بــه مصرف کننــده  تومــان  هــزار   ۳۳

 . د می شــو
کیلوگــرم  هــر  قیمــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــده  ــل  داده ش ــی تحوی ــه داخل ــدون دنب ــقه ب ش
بــه مغــازه دار نیــز کیلویــی بیــن ۳۹ تــا ۴۰ 
ــن قیمــت طــی  ــزود: ای ــان اســت، اف هــزار توم
دو هفتــه متوالــی ثابــت بــوده و بــا حــدود 
۱۰ درصــد ســود در اختیــار مشــتریان قــرار 
ــات  ــه ثب ــه ب ــا توج ــه ب ــن اینک ــرد؛ ضم می گی
قیمت هــا طــی روزهــای اخیــر امیــدوار هســتیم 
در روزهــای آینــده شــاهد کاهــش نــرخ ایــن کاال 

ــیم. ــازار باش در ب
ــح  ــفندی تصری ــت گوس ــه گوش ــس اتحادی  رئی
ــا توجــه بــه نزدیــک بــودن عیــد قربــان  کــرد: ب
و روزهــای تاســوعا و عاشــورای حســینی بســیار 
نگــران بودیــم کــه قیمت هــا بیــش از حــد 
افزایــش یابــد کــه خوشــبختانه بــا تدابیــر 
ــش  ــد افزای ــار و رون ــازار مه ــب ب ــده ت انجام ش

ــد. ــرل ش ــت کنت قیم
 ملکــی وضعیــت بــازار گوشــت را در حــال 
حاضــر آرام توصیــف کــرد و افــزود: واردات اخیــر 
ــرل و  ــت کنت ــش قیم ــد افزای ــده رون ــث ش باع
خــأ موجــود در بــازار پوشــش داده شــود. خبــر 

فارســی

ــرآمدان  ــر از س ــن تقدی ــمین دوره آیی شش
ــا حضــور حســین  ــران ب ــی ای ــط عموم رواب
ــاوری  ــر ارتباطــات و فن ــاون وزی ــری مع مه
ــت  ــرکت پس ــل ش ــر عام ــات و مدی اطاع
ــر شــجاعی  ــران، دکت ــوری اســامی ای جمه
ــس  ــور و رئی ــر کش ــاور وزی ــری مش کیاس
اطاع رســانی  و  عمومــی  روابــط  مرکــز 
وزارت کشــور، هوشــمند ســفیدی دبیــر کل 
و ســخنگوی خانــه روابــط عمومــی ایــران و 
ــگاه  ــا در دانش ــط عمومی ه ــی از رواب جمع

ــزار شــد.  ــدرس برگ ــت م تربی
ــرآمدی  ــن س ــس زری ــن تندی ــن آیی در ای
بــه دلیــل تعهــد بــه ســرآمدی و طــی 
مــدل  اســاس  بــر  ســرآمدی  مســیر 
ــی  ــط عموم تخصصی شــده EFQM در رواب
ــق آرای  ــاز طب ــل ۷۸۰ امتی ــب حداق و کس
ارزیابــان در ششــمین دوره  آییــن تقدیــر از 
ســرآمدان روابــط عمومــی ایــران و دریافــت 
ــزی انجام شــده  ــر اســاس ممی ۶ ســتاره ب
و رأی هیئــت داوران بــه شــرکت فــوالد 

ــد. ــا ش ــه اعط مبارک
 شاخص های ارزیابی

محمــد ناظمــی هرنــدی، مدیــر روابــط 
عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه، ضمــن 
فــوالد  در  کارکنــان  تــاش  از  قدردانــی 
مبارکــه بــرای دســتیابی بــه ایــن موفقیــت، 
ــا اشــاره بــه شــاخص های مــورد ارزیابــی  ب
ــی  ــور اخاق ــی منش ــت: طراح ــار داش اظه
ــه  ــن برنام ــه آن، تدوی ــل ب ــب و عم مناس
راهبــردی ارتباطــی درون و بــرون ســازمان، 
ــرای  ــری ب ــد تصمیم گی ــارکت در فرآین مش
ســازمان، بهره منــدی از ابزارهــای متنــوع 
ســازمانی،  بیــرون  و  درون  ارتباطــات 
بیــن  در  ســرآمدی  فرهنــگ  ترویــج 
ــج  ــازمان، تروی ــی س ــط عموم ــاء رواب اعض
فرهنــگ ســرآمدی در بیــن ســایر همــکاران 
ــرای  ــب ب ــه مناس ــن برنام ــازمان، تدوی س
ریســک(  )مدیریــت  بحــران  مدیریــت 
و همچنیــن مشــارکت در حــل مســائل 
ســازمان در زمینــه روابــط عمومــی از جملــه 
ــی  ــن دوره از ارزیاب ــم ای ــاخص های مه  ش

بود. 
ــرکت  ــور ش ــه حض ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
فــوالد مبارکــه در جوایــز مختلــف ملــی 
تعالــی  جایــزه  جملــه  از  بین المللــی  و 
ــان  ســازمانی، مدیریــت دانــش و ...، کارکن
شــرکت و روابــط عمومــی بــر پایــه اعتقــاد 

ــود را  ــای خ ــتمر، فعالیت ه ــود مس ــه بهب ب
اجــرا می کننــد.

 تدوین اهداف
ناظمــی یــادآور شــد: اهــداف روابــط عمومی 
اســتراتژی های  و  اهــداف  راســتای  در 
تدویــن  ســالیانه  صــورت  بــه  ســازمان 
می شــود و بــه صــورت ماهیانــه و ســه 
می گیــرد؛  قــرار  ارزیابــی  مــورد  ماهــه 
ضمــن اینکــه تدویــن اهــداف بــا مشــارکت 
مدیــر، رؤســا و کارشناســان روابــط عمومــی 
انجــام شــده و پــس از تدویــن بــا تشــکیل 
ــایر  ــاع س ــه اط ــانی ب ــات اطاع رس جلس
تدویــن  از  پــس  و  می رســد  کارکنــان 
ــداف شناســایی شــده  ــداف ریســک اه اه
و درخصــوص اهــداف بــا ریســک زیــاد 
اقدامــات پیشــگیرانه تعریــف می شــود. 
فــوالد  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــرد: ف ــح ک ــه تصری مبارک
ــان  ــازمان، مخاطب ــل س ــاز متقاب ــور نی منظ
ــاد  ــرای ایج ــان، ب ــی ذی نفع ــور کل ــه ط و ب
کانال هــای ارتباطــی مختلفــی اقــدام کــرده 
ــه نشــریات  ــوان ب اســت؛ از آن جملــه می ت
ــرکت و  ــی ش ــایت اینترنت ــدد، وب س متع
کانال هــای فضــای مجــازی کــه در تســهیل 
ــا  ــاط ب ــه اطاع رســانی، ارتب ــوط ب ــور مرب ام
ــهامداران  ــدگان، و س ــتریان، تأمین کنن مش
ــا جامعــه ایفــای  ــاط ب ــه طــور اعــم ارتب و ب

ــرد. ــاره ک ــد، اش ــش می کنن نق
ــه  ــتیابی ب ــا در دس ــه م ــا ب ــن رویکرده ای
باالتریــن ســطح ســرآمدی در حــوزه روابــط 

ــاری رســاند. ــی ی عموم

 منابع انسانی کارآمد
در ایــن مراســم هوشــمند ســفیدی گفــت: 
عامــل مهــم در تحقــق الگــوی ســرآمدی در 
ــد  ــع انســانی کارآم ــا، مناب ــط عمومی ه رواب

عمومی هــا  روابــط  مدیــران  جملــه  از 
ــتند.  هس

در وضعیــت کنونــی کشــور کــه شــاهد 
اســتقرار دولــت دوازدهــم هســتیم، انتخاب 
ــر اســاس  ــد ب ــی بای ــط عموم ــران رواب مدی
ــخصیت  ــه، ش ــم، تجرب ــاخص عل ــار ش چه
و روحیــه خدمــت انجــام پذیــرد و وزیــران 
ــانی  ــت اطاع رس ــرای تقوی ــد ب ــرم بای محت
دولــت بــه ایــن عامــل، توجــه ویــژه ای 

ــد.  کنن
وی اظهــار داشــت: مــدل ســرآمدی، مدلــی 
همه جانبــه اســت کــه بــه همــه عوامــل الزم 
ــه دارد و  ــی توج ــت و اثربخش ــرای موفقی ب
بــا اجــرای ایــن مــدل در دســتگاه های 
اجرایــی، شــاهد توســعه پاســخگویی، ارائــه 
خدمــات ارتباطــی کیفــی و افزایــش میــزان 

رضایــت ذی نفعــان خواهیــم بــود. 
حــال  در  کــرد:  تأکیــد  ســفیدی 
و  عملکــرد  عمومی هــا،  روابــط  حاضــر 
ــت  ــه تقوی ــا ب ــد، ام ــی می خواهن اثربخش
توجــه  توانمندســازی ها  و  زیرســاخت ها 
ــع مــادی،  ــد. تجهیــز و تأمیــن مناب نمی کنن
انســانی، فنــی، فنــاوری و تجهیزاتــی روابــط 
عمومی هــا، گام نخســت در ایــن راه اســت.

 ابتکار و خالقیت
شــجاعی  رمضــان  مراســم  ادامــه  در 
کیاســری گفــت: رســانه بایــد جــای خــود را 
بــا ارتباطــات و روابــط عمومــی عــوض کنــد؛ 
ــه  ــاوری منجــر ب ــه رشــد ســریع فن چــرا ک
تغییــر معــادالت شــده و روابــط عمومی هــا 
ــد. ــدا کرده ان ــانه را پی ــرد رس ــش و کارک نق

ــفانه  ــرد: متأس ــان ک ــری بی ــجاعی کیاس ش
عمومــی  روابــط  بــه  نگاه هــا  همچنــان 
ــط  ــوزه رواب ــت و ح ــنتی اس ــکل س ــه ش ب
عمومــی در دیــد مســئوالن زنــگ تفریــح آن 
ســازمان، ارگان یــا وزارتخانــه اســت و بهایی 

بــه روابــط عمومی هــا داده نمی شــود. 
ــد  ــا بای ــط عمومی ه ــرد: رواب ــوان ک وی عن
ابتــکار و خاقیــت بــه خــرج دهنــد و خــود 
ــه علــم و نیــاز مخاطــب کننــد.  را متکــی ب
داد:  ادامــه  کیاســری  شــجاعی 
رئیس جمهــور می کوشــد کارکــرد روابــط 
هماهنــگ  اطاع رســانی ها  و  عمومی هــا 
نیــاز  و  تعــدد  امــروز  زیــرا کــه  شــود؛ 

اســت.  یافتــه  افزایــش  مخاطبــان 
و  عمومــی  روابــط  مرکــز  رئیــس 
اطاع رســانی وزارت کشــور افــزود: مــن 

می دانــم؛  رســانه  را  عمومی هــا  روابــط 
ــردم  ــا م ــتمر ب ــورت مس ــه ص ــه ب ــرا ک چ
ــط  ــه رواب ــن اینک ــتند؛ ضم ــاط هس در ارتب
ــی اســت  ــط عموم ــق آن رواب ــی موف عموم
کــه اطاع رســانی لحظــه بــه لحظــه داشــته 
ــم  ــق تنظی ــریع و دقی ــار را س ــد و اخب باش
کنــد و در اختیــار اصحــاب رســانه قــرار 
دهــد؛ چــرا کــه خبرنــگاران هیــچ گاه منتظــر 
ــا آن را از  ــد و قطع ــر نمی مانن ــت خب دریاف
راه هــای مختلــف بــه دســت می آورنــد؛ 
بایــد  عمومی هــا  روابــط  اینکــه  ضمــن 
گزارش هــای  و  کلیپ هــا  بکوشــند 

تصویــری را تولیــد کننــد. 
و  عمومــی  روابــط  مرکــز  رئیــس 
بیــان کــرد:  وزارت کشــور  اطاع رســانی 
ــت متمرکــز فضــای مجــازی  وجــود مدیری
در روابــط عمومی هــا بــه دلیــل کارکــرد 
ــردم  ــتفاده م ــش اس ــوع و افزای ــن موض ای
ــات  ــی از اقدام ــی یک از شــبکه های اجتماع
ــت  ــوده و الزم اس ــا ب ــط عمومی ه الزم رواب
صــورت  جــدی  اقــدام  زمینــه  ایــن   در 

گیرد.

 پیام رسانی مدرن
ــری  ــین مه ــه حس ــر برنام ــش دیگ در بخ
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
دنیــا  در  پیام رســانی  گفــت: شــیوه های 
از طریــق  بیشــتر  و  پیــدا کــرده  تغییــر 
رســانه های  و  اجتماعــی  شــبکه های 

می گیــرد.  جدیــد صــورت 
و  عمومــی  روابــط  تــاش  افــزود:  وی 
عصــر  در  اطاع رســانی  سیســتم های 
جدیــد بایــد اســتفاده بیشــتر از بســتر 

باشــد. اجتماعــی  شــبکه 
مــردم  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی   
جدیــد  بســترهای  طریــق  از  می تواننــد 
مرســوله  پســت،  شــرکت  فراهم شــده 
ــراه  ــی هم ــق گوش ــود را از طری ــتی خ پس

رصــد کننــد.
 مدیــر عامــل شــرکت پســت جمهــوری 
اســامی ایــران گفــت: ســهولت دسترســی 
بســیار  بــرای شــهروندان  بــه خدمــات 
ــهروندان در  ــه ش ــن اینک ــت؛ ضم ــم اس مه
ــال شــفافیت بیشــتر  ــه دنب ــد ب عصــر جدی

ارتباطــات و اطاعــات هســتند.

 اعطای تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی 
به شرکت فوالد مبارکه

 ۱۳ ۴۸  درصد، افزایش قیمت طال ۸۰ 
در سال ۲۰۱۷

 دالر، متوسط قیمت 
نفت اوپک

هزار تومان، قیمت هر برگ 
اوراق تسهیالت مسکن

 ۱۳ حــدود  تاکنــون  جــاری  میــادی  ســال  ابتــدای  از  طــا 
اســت. داشــته  قیمــت  رشــد  درصــد 

بــر اســاس اعــام اوپــک، هــر بشــکه ســبد نفــت ایــن ســازمان 
در روز جمعــه بــه طــور متوســط بــه بهــای 48 دالر و 7 ســنت 

معامله شــد.
در حــال حاضــر قیمــت هــر بــرگ از اوراق تســهیات مســکن 

حــدود 8۰ هــزار تومــان اســت.
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،،
بــه  ســرآمدی  زریــن  تندیــس 
دلیــل تعهــد بــه ســرآمدی و طــی 
ــر اســاس مــدل  مســیر ســرآمدی ب
تخصصی شــده EFQM در روابــط 
 78۰ حداقــل  کســب  و  عمومــی 
امتیــاز بــه شــرکت فــوالد مبارکــه 

اعطــا شــد

سیمان سپاهان
شــرکت ســیمان ســپاهان در ســال ۱۳۴۸ در ۴۵ کیلومتــری جنــوب غربــی اصفهــان و بــه منظــور تولیــد 

ســیمان خاکســتری تأســیس شــد و در ســال ۱۳۵۸ بــه بهره بــرداری رســید. 
شــرکت ســیمان ســپاهان بــا ســه خــط تولیــد و ظرفیــت تولیــد ۴ میلیــون تــن انــواع ســیمان، یکــی 
ــزات و  ــرفته ترین تجهی ــتفاده از پیش ــا اس ــت و ب ــور اس ــیمان در کش ــدگان س ــن تولیدکنن از بزرگ تری
ماشــین آالت، منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی محصــوالت خــود را تولیــد و بــه بــازار عرضــه می کنــد و 

ــده دارد.  ــر عه ــی در کشــور را ب ــاز طرح هــای عمران ــورد نی ــن ســیمان های م ســهم عمــده از تأمی
ــا  ــه خــود اختصــاص داده و تنه ــده ســبز کشــور را ب ــوان صنعــت برگزی شــرکت ســیمان ســپاهان، عن
ــا اعتقــاد بــه ایجــاد  تولیدکننــده ســیمان های ســرباره ای در کشــور اســت. شــرکت ســیمان ســپاهان ب
ــات  ــری از امکان ــت و بهره گی ــا کیفی ــد ســیمان های ب ــاز مشــتری و تولی ــا نی ــق ب ــوع محصــول مطاب تن
تجهیزاتــی و آزمایشــگاه مجهــز و پتانســیل نیــروی انســانی متخصــص، تــوان تولیــد ۱۲ نــوع ســیمان 
شــامل انــواع ســیمان پرتلنــد، پرتلنــد ســرباره ای، آهکــی، پوزوالنــی و مرکــب را دارد و بــا توجــه به ســابقه 
طوالنــی در تولیــد انــواع ســیمان ســرباره ای و مطالعــات گســترده تحقیقاتــی و کاربــردی و کســب دانــش 
فنــی و بهره بــرداری از دپارتمــان اختــات ســیمان و ســرباره، بــه عنــوان اولیــن و تنهــا تولیدکننــده ایــن 

نــوع ســیمان بــر اســاس اســتاندارد ملــی ایــران و اروپاســت.

اخیــرا گزارشــی از موسســه 
ــاره  Strategy Analytics دب
ــی های  ــروش گوش ــزان ف می
ماهــه  ســه  در  هوشــمند 
شــده  منتشــر  ســال  دوم 
شــرکت  آن  در  اســت کــه 
اختــاف  بــا  سامســونگ 
ــد  ــش اندروی ــادی، در بخ زی

اســت.  اول 
بــه  سامســونگ  شــرکت 
واســطه محبوبیــت گوشــی های 
 ۸ اس  و   ۸ اس  گلکســی 

پــاس کــه بــه ترتیــب ۲.۸ درصــد و ۲.۵ درصــد از فروش 
بــازار را در جهــان بــه خــود اختصــاص داده، توانســت 
عنــوان پرفروش تریــن شــرکت ســازنده گوشــی های 

اندرویــدی را بــه دســت آورد.
 طبــق گــزارش منتشرشــده گوشــی آیفــون ۷ شــرکت اپــل 
بــا ســهم ۸.۹ درصــدی از بــازار، باالتریــن جایگاه را کســب 
کــرد و بــه عنــوان پرفروش تریــن گوشــی هوشــمند 

معرفــی شــد. 
گوشــی شــیائومی Redmi 4 نیــز در رتبــه پنجــم بــا ۱.۵ 

ــده می شــود.  ــازار دی درصــد از ســهم ب
بنــا بــر ایــن آمــار می تــوان گفــت کــه پنــج گوشــی برتــر، 
حــدود ۱۵.۷ درصــد از ســهم بــازار را بــه خــود اختصــاص 

داده انــد. 
ــداد  ــی Strategy Analytics، تع ــر اجرای ــه مدی ــه گفت ب

ــروش  ــه ف ــی های ب کل گوش
رســیده در ســه ماهــه دوم 
بــه  نســبت  جــاری  ســال 
ســال گذشــته، ۵.۵ درصــد 
ــی  ــن یعن ــته و ای ــد داش رش
میلیــون   ۱۹ افزایــش  بــا 
 ۳۴۱.۵ از  دســتگاهی، 
ــه ۳۵۰.۴  میلیــون دســتگاه ب
رســیده  دســتگاه  میلیــون 

اســت. 
بــا توجــه بــه آمــار منتشرشــده، 
سامســونگ  شــرکت 
گوشــی های گلکســی اس ۸ و اس ۸ پــاس را در ســه ماهــه 
ــداد ۱۰.۲  ــه تع ــب ب ــه ترتی ــادی ب ــاری می ــال ج دوم س
میلیــون دســتگاه و ۹ میلیــون تعــداد گوشــی هوشــمند بــه 

بــازار عرضــه کــرده اســت. 
شــرکت شــیائومی نیــز ۵.۵ میلیون دســتگاه Redmi4 به 
فــروش رســانده اســت. اگرچــه شــیائومی و سامســونگ 
در مقیــاس جهانــی عملکــرد خوبــی داشــته اند، امــا ایــن 
شــرکت ها می خواهنــد فــروش خــود را افزایــش  دهنــد. 
ــم دار  ــهریورماه از پرچ ــم ش ــت یک ــرار اس ــونگ ق سامس

ــد.  ــی کن ــوت ۸، رونمای ــی ن ــود، گلکس ــد خ جدی
شــیائومی قصــد دارد تــا ســه ســال آینــده ۲۰۰۰ فروشــگاه 
جدیــد تأســیس کنــد و از اهــداف ایــن شــرکت آن اســت 
ــول  ــروش محص ــگاه ف ــور فروش ــر کش ــد در ه ــه بتوان ک

خــود را داشــته باشــد. زومیــت

تولید ملی پرفروش ترین گوشی های جهان

از  یکــی  همــراه،  تلفــن  خطــوط 
حــال  تلفنــی  خطــوط  پرکاربردتریــن 
ــراد از  ــه اف ــا هم ــت و تقریب ــر اس حاض
ــتفاده  ــه از آن اس ــرهای جامع ــه قش هم

 . می کننــد
ــوط  ــن خط ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
صبایــی  فرشــته  مهنــدس  خانــم  بــا 
رئیــس اداره مشــتریان ســیار شــرکت 
مخابــرات اســتان اصفهــان، بــه گفت وگــو 
می خوانیــد حاصــل  آنچــه  نشســتیم. 

گفت وگوســت. ایــن 

 کالهبرداری از طریق پیامک
ــی  ــع پیامک های ــی مواق ــفانه بعض متاس
ــترکان  ــه مش ــودجو ب ــراد س ــق اف از طری
ارســال می شــود کــه عنــوان می شــود 

جایــزه ای را دریافــت کرده انــد.
ــد کــه   ایــن افــراد از مشــترک می خواهن
مشــخصات مالــی و شــخصی خــود را 
ــن کار حســاب  ــس از ای ــد و پ ارســال کن

ــود.  ــی می ش ــترک خال مش
ــت  ــن اس ــترکان ای ــه مش ــا ب ــه م توصی
چنیــن  دریافــت  محــض  بــه  کــه 

پیامک هایــی اول از صحــت آن از طریــق 
ــل  ــان حاص ــس اطمین ــا پلی ــرات ی مخاب

ــد. کنن
 خط دائمی

قیمــت خــط دائمــی در حــال حاضــر ۱۶۶ 
هــزار و ۸۰۰ تومــان اســت. مشــترکان 
ــن خطــوط  ــد در حــال حاضــر ای می توانن
را بــه صــورت اقســاط دریافــت کننــد. در 
ایــن حالــت مشــترک ۴۶ هــزار و ۸۰۰ 
تومــان را نقــد پرداختــه و بقیــه را در 

اقســاط ۳۶ ماهــه می پــردازد.

کالهبرداری از طریق پیامک

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۸۵.۲

اونس جهانی طال 

۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی

۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی

۶,۲۷۰,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی 

۱,۱۸۴,۵۷۰ ریال 

  گرم طال 

  ۵,۱۳۱,۰۰۰ ریال

  مثقال طال 

۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال  

  تمام سکه طرح قدیم 

۱۲,۰۷۸,۰۰۰ ریال   

  تمام سکه طرح جدید 

ــاون روســتایی  رئیــس ســازمان مرکــزی تع
ــا  ــمش و خرم ــی کش ــد تضمین ــاز خری از آغ
بــه صــورت مشــروط خبــر داد و گفــت: 
ــتای  ــار و در راس ــن ب ــرای اولی ــرح ب ــن ط ای
ــود  ــی می ش ــدگان اجرای ــت از تولیدکنن حمای
و ســیب درختــی درجــه ســه را نیــز بــه 
می کنیــم.  خریــداری  تضمینــی  صــورت 

خریــد  کــرد:  اظهــار  صفایــی  حســین 
تضمینــی محصــوالت کشــاورزی، یکــی از 
سیاســت های اثرگــذار دولــت در حمایــت 
اســت کــه  و کشــاورزان  تولیدکننــدگان  از 
از ســال ۱۳۶۸ تصویــب و پــس از چنــد 

ــن محصــول  ــروز ای ســال اصــاح شــد و ام
کشــاورزی شــامل ۱۷ محصــول زراعــی و ۱۳ 
ــه ســاالنه شــورای  ــا مصوب محصــول باغــی ب
ــی از کشــاورزان  ــه صــورت تضمین اقتصــاد ب
خریــداری می شــود. وی افــزود: در ایــن 

راســتا خریــد تضمینــی خرمــا و کشــمش بــه 
ــده  صــورت مشــروط از اســتان های تولیدکنن
در دســتورکار قــرار گرفتــه و آغــاز شــده اســت؛ 
خرمــا از اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 
کرمــان و خوزســتان بــه قیمــت کیلویــی 

۱۴۰۰ تومــان بــه صــورت علی الحســاب و 
ــان  ــی ۲۰۰۰ توم ــت کیلوی ــه قیم ــمش ب کش
اســتان های  از  بــه صــورت علی الحســاب 
آذربایجــان  غربــی،  آذربایجــان  همــدان، 
شــرقی، قزویــن، مرکــزی، خراســان شــمالی، 
خراســان رضــوی، فــارس و... خریــداری 

ایســنا می شــود. 

خرید تضمینی خرما و کشمش مشروط شد

۱۰۰
پیامک

اداره مشتریان سیار

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ
95013702-4



کوتاه از نصف جهان
برای اشتغال مددجویان در 

استان اصفهان مشکلی نداریم
ــداد  ــه ام ــر کل کمیت مدی
در  گفــت:  خمینــی)ره( 
اســتان اصفهــان مشــکلی 
اشــتغال  ایجــاد  بــرای 
حــوزه  در  و  نداشــتیم 
کشــوری و اســتانی به ویــژه 
و  حمایــت  بانک هــا 

بودیــم.  شــاهد  را  بی نظیــری  همراهــی 
حمیدرضــا شــیران ظهــر دیــروز در جشــن اشــتغال 
ــای  ــر از خانواده ه ــزار و 483 نف ــی 3 ه و خودکفای
ــا  ــی)ره( ب ــه امــداد امــام خمین ــر پوشــش کمیت زی
اشــاره بــه شــهادت شــهید محســن حججــی اظهــار 
ــن  ــم از شــهدای ای ــادی می کنی ــدا ی داشــت: در ابت
ــدس و  ــاع مق ــوم، شــهدای 8 ســال دف خــاک و ب
شــهدای مدافــع حــرم کــه آرامــش و آســایش کنونی 
خــود را مدیــون خون هــای پــاک آن بزرگــواران 

هســتیم کــه بــر زمیــن ریختــه شــد. 
وی افــزود: زنده بــاد یــاد و خاطــره شــهید محســن 
حججــی کــه اکنــون مدتــی اســت تیتــر اخبــار ایــران 
و جهــان شــده و همیــن طــور روح امــام خمینی)ره( 

کــه کمیتــه امــداد یــادگار ایــن بزرگــوار اســت.

تالش برای حفظ گاوخونی 
مدیــر کل محیــط زیســت اصفهــان گفــت: الزم 
اســت دســتگاه هایی ماننــد جهــاد کشــاورزی و 
ــی و  ــاالب گاوخون ــه ای خــود را صاحــب ت آب منطق
رودخانــه زاینــده رود بداننــد و بــا محیــط زیســت در 

ــد. ــاری کنن ــن راســتا همی ای
دو  یکــی،  در  داشــت:  اظهــار  ظهرابــی  حمیــد 
ــاالب  ــژه ت ــت وی ــه وضعی ــه ب ــا توج ــر ب ــال اخی س
بین المللــی گاوخونــی بیشــتر هــدف مــا ایــن بــوده 
ــاء آن  ــا احی ــود؛ ام ــظ ش ــاالب حف ــت ت ــه رطوب ک
نیازمنــد مشــارکت جمعــی، برنامــه مــدون و دقیــق 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم احیــاء تــاالب 
ــی در  ــرای پروژه های ــا اج ــی ب ــی گاوخون بین الملل
قالــب مدیریــت زیســت بومی تــاالب محقــق شــود، 
افــزود: الزم اســت دســتگاه هایی ماننــد جهــاد 
کشــاورزی و آب منطقــه ای خــود را صاحــب تــاالب 
گاوخونــی و رودخانــه زاینــده رود بداننــد و بــا محیــط 

ــد. ــاری کنن ــن راســتا همی زیســت در ای

مراسم تحلیف شورای شهر 
 اصفهان چهارشنبه 

برگزار می شود
ــامی  ــورای اس ــف ش ــم تحلی ــنبه، مراس روز چهارش
ــداری  ــدار در فرمان ــور فرمان ــا حض ــان ب ــهر اصفه ش

ــود. ــزار می ش ــهر برگ ــن ش ای
ــم  ــس از مراس ــهر پ ــامی ش ــورای اس ــای ش اعض
تحلیــف، هیئت رئیســه ســنی ایــن شــورا را انتخــاب 
می کننــد و پــس از آن رئیــس ســنی انتخــاب 
می شــود تــا جلســات شــورا را تــا انتخــاب رئیــس 
ــام  ــا انج ــه اعض ــط هم ــری و توس ــا رأی گی ــه ب ک

ــرد. ــده گی ــر عه ــود، ب می ش
فتــح هللا معیــن، رئیــس موقــت پنجمیــن دوره 
ــرد:  ــح ک ــان، تصری ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ش
مراســم تحلیــف )ســوگند یــاد کــردن( اعضــای 
پنجمیــن دوره شــورای اســامی ایــن کان شــهر روز 

چهارشــنبه برگــزار می شــود.

 دستگیری متخلف شکار 
در اصفهان

زیســت  محیــط  حفاظــت  یــگان  کل  مدیــر 
ــه  ــکار در منطق ــف ش ــک متخل ــت: ی ــان گف اصفه
ــه  ــراه الش ــه هم ــتان ب ــاز اردس ــده کهی حفاظت ش
ــایی و  ــلحه شناس ــه اس ــی و ۵ قبض ــش وحش می

ــد.  ــتگیر ش دس
ــک  ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیدیان ب ــی جمش مرتض
ــمت  ــکار در قس ــان ش ــره از متخلف ــه نف ــروه س گ
جنوبــی پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش کاه 
قاضــی پیــش از اقــدام بــه شــکار دســتگیر شــدند، 
اظهــار داشــت: از ایــن متخلفــان 2 قبضــه ســاح، 
۵ تیــر و 2 لــول قاچــاق و ۱۷ تیــر فشــنگ کشــف 
شــد و متخلفــان بــه مراجــع قضایــی معرفــی 

شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه همچنیــن یــک متخلــف شــکار 
ــه گزارش هــای مردمــی در حــوزه  ــا توجــه ب ــز ب نی
شــد،  دســتگیر  نطنــز  اســتحفاظی شهرســتان 
ــکاری  ــلحه ش ــک اس ــف ی ــن متخل ــزود: از ای اف

ــر کشــف شــده اســت. ــج تی ــاق پن قاچ

شناسایی و پلمب مخفیگاه های 
عرضه قلیان در اصفهان 

ســه مخفیــگاه عرضــه قلیــان در 2 هفتــه گذشــته در 
مناطــق حاشــیه و بافــت فرســوده شــمال و شــرق 

کان شــهر اصفهــان شناســایی و پلمــب شــد. 
مرکــز  محیــط  بهداشــت  مســئول  کارشــناس 
ایــن  اصفهــان گفــت:  یــک  شــماره  بهداشــت 
مســکونی  منــازل  در  بیشــتر  مخفیگاه هــا 
فرســوده یــا باغ هــا بــه دور از چشــم بازرســان 
ــی و در شــرایط  ــروی انتظام ــط و نی بهداشــت محی

می کردنــد. فعالیــت  غیربهداشــتی 
ایــن  متصدیــان  افــزود:  احتشــامی  شــهرام 
در  مداربســته  دوربیــن  نصــب  بــا  مخفیگاه هــا 
اطــراف محــل، فقــط مشــتریان خــود را شناســایی و 

بــاز می کردنــد. آن هــا  بــرای  را  درب 

احمــد فروزبخــش، دبیــر جشــنواره رســانه های 
دیجیتــال انقــاب اســامی اســتان اصفهــان 
جشــنواره  نخســتین  خبــری  نشســت  در 
ــار  ــامی اظه ــاب اس ــال انق ــانه های دیجیت رس
اصفهــان،  شــهر  رســانه ای  فضــای  در  کــرد: 
پتانســیل قــوی بیــن نیروهــای مؤمــن و انقابی 
وجــود دارد کــه بــا هــم آشــنایی چندانــی ندارنــد 
ــا را  ــم آن ه ــی ه ــی و دولت ــای حکومت و نهاده
نمی شناســند و اکنــون بــه صــورت جزیــره ای در 

ــتند. ــت هس ــال فعالی ح
وی افــزود: در تهــران چهار ســال تجربــه برگزاری 
ــته ایم؛  ــال را داش ــانه های دیجیت ــگاه رس نمایش
امــا ایــن جشــنواره بــرای نخســتین بار اســت که 

در ســطح یــک اســتان برگــزار می شــود.
ــاب  ــال انق ــانه های دیجیت ــنواره رس ــر جش دبی
اســامی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: کمیتــه 
فرهنــگ رســانه شــهرداری، صــدا و ســیما و 
ســازمان فضــای مجــازی ســراج و خانــه انقــاب 
اســامی در برپایــی ایــن جشــنواره همــراه 
ــدگان جشــنواره  ــع برگزارکنن ــا درواق ــد؛ ام بوده ان

اصفهــان  شــهر  انقابــی  و  مؤمــن  جوانــان 
هســتند کــه هیــچ گاه اجبــاری در کار نداشــته اند 
و اکنــون آتــش بــه اختیــار وارد شــده اند و 

کارهــای فرهنگــی انجــام می دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه اعضای شــورای سیاســت گذاری 
ــزاری  ــادآور شــد: هــدف از برگ ــن جشــنواره ی ای
دیجیتــال  رســانه های  جشــنواره  نخســتین 
اســتعدادهای  شناســایی  اســامی،  انقــاب 
اســتان در فضــای مجــازی بــوده تــا یــک 
ــئوالن  ــرد و مس ــکل بگی ــی ش ــی درون هم افزای
ــوند  ــنا ش ــوزه آش ــن ح ــان ای ــا متخصص ــم ب ه
و فضــای رســانه ای اصفهــان را بهتــر بشناســند. 
ایــن جشــنواره می توانــد نمایــش کاملــی از 
فضــای رســانه ای اصفهــان را بــه مخاطبــان 

ــد. ــان ده نش
فروزبخــش آگاهــی عمیــق از کارهــای فرهنگــی 
و اســتفاده تفریحــی و کاربــردی ســالم تر مــردم 
از فضــای مجــازی را از دیگــر اهــداف ایــن 
ــر  ــر کــرد و گفــت: اگــر مــردم بهت جشــنواره ذک
و عمیق تــر ایــن فضــا را بشناســند اســتفاده 

ــت. ــد داش ــا خواهن ــن فض ــالم تری از ای س
ــراج در  ــازی س ــای مج ــازمان فض ــئول س مس
ــش  ــنواره در 9 بخ ــرد: جش ــه ک ــان اضاف اصفه
شــبکه های  و  کانال هــا  شــامل  مختلــف 
پایگاه هــای  نویــن،  فناوری هــای  اجتماعــی، 
ــا،  ــری و خبرگزاری ه ــایت های خب ــی، س اینترنت
ــزار،  ــراه و نرم اف ــن هم ــی، تلف ــازی و پویانمای ب
ــواد  ــژه و س ــای وی ــات، رویداده ــاوری اطاع فن

ــت. ــه اس ــکل گرفت ــانه ای ش رس
وی تأکیــد کــرد: در ایــن جشــنواره بــه یاد شــهید 
ــا وجــود درجــه  ــر علی اصغــر فوالدگــر کــه ب دکت
نظامــی و بین المللــی بــاال در عرصــه فضــای 
مجــازی هــم فعــال بــود، جایــزه ویــژه ای در نظــر 
گرفتــه شــده کــه بــه یکــی از جوانــان فعــال در 
ــان  ــتان اصفه ــانه ای اس ــازی و رس ــای مج فض

ــرد. ــق می گی تعل
دبیــر نخســتین جشــنواره رســانه های دیجیتــال 
انقــاب اســامی خاطرنشــان کــرد: ۱۵6 اثــر بــه 
ــان 3۵  ــن می ــه از ای ــود ک ــیده ب ــنواره رس جش
درصــد کانــال، 22 درصــد پایگاه هــای اینترنتــی، 
خبرگــزاری،  درصــد   8 نرم افــزار،  درصــد   ۱0
پویانمایــی  و  رایانــه ای  بازی هــای  درصــد   ۵
ــه بخش هــای مختلــف  ــد و بقیــه ب حضــور دارن
ــه و در هــر بخــش از جشــنواره  اختصــاص یافت
ده جایــزه تعریــف شــده و بــه ســه اثــر برگزیــده 
هــم لــوح یادبــود و دیپلــم افتخــار تعلــق خواهــد 

گرفــت.

وی بــا اشــاره بــه معیارهــای انتخــاب آثــار 
ــوا،  ــرد: محت ــد ک ــنواره تأکی ــن جش ــده ای برگزی
انقابــی بــودن، خاقیــت، توجــه بــه برنــد 
اصفهانــی و محلــی بــودن، تعــداد دنبال کنندگان، 
میانگیــن بازیــد پســت ها، میــزان بارگــذاری 
مطالــب در طــول روز، جریان ســازی در شــهر 
خــود، اســتفاده از مدیــای حرفــه ای، روحیــه 
نقــادی و آزاداندیشــی از ماک هــای انتخــاب 
برگزیده هــا در بخــش کانال هــا و شــبکه های 

ــت. ــوده اس ــازی ب ــای مج فض

ــراج در  ــازی س ــای مج ــازمان فض ــئول س مس
اصفهــان یــادآور شــد: نمایشــگاه ایــن جشــنواره 
هــم از یکــم تــا چهــارم شــهریور، میزبــان 
غرفه هــای دیجیتــال در بــاغ غدیــر خواهــد 
بــود و افتتاحیــه رســمی نخواهــد داشــت؛ ولــی 

ــاعت  ــهریورماه س ــنبه 4 ش ــه آن روز ش اختتامی
20 شــب بــا معرفــی برگزیــدگان برگــزار خواهــد 

شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حاشــیه برپایــی 
ــی  ــی و عموم ــت های تخصص ــگاه نشس نمایش
هــم برگــزار خواهــد شــد، تصریــح کــرد: بخــش 
تئاتــر  رســانه ای،  جنــگ  مجــازی،  زیــارت 
صحنــه ای هــم تــدارک دیــده شــده و قــرار اســت 
ــع  ــهدای مداف ــزوده ش ــت اف ــزار واقعی از نرم اف
حــرم و نرم افــزار مســافر ابــدی بــا  هــدف 

ــود. ــی ش ــر رونمای ــهید فوالدگ ــت ش پاسداش
دبیــر نخســتین جشــنواره رســانه های دیجیتــال 
انقــاب اســامی یــادآور شــد: همایش هــای 
تخصصــی نمایشــگاه در حوض خانــه بــاغ غدیــر 
در روزهــای برگــزاری نمایشــگاه از ســاعت ۱8:30 
ــا  ــی از آن ه ــه در یک ــود ک ــزار می ش ــا 20 برگ ت
ــادل  ــه تب ــی ب ــای قرآن ــدگان نرم افزاره تولیدکنن

نظــر خواهنــد پرداخــت. 
همچنیــن آمــوزش تکنیک هــای اداره شــبکه های 
اجتماعــی و گردهمایــی مدیــران کانال هــای 
شــبکه های اجتماعــی بــا حضــور یکــی از مدیران 
کارکــرده ایــن شــبکه ها از دیگــر برنامه هــای 
نشســت های تخصصــی جشــنواره خواهــد بــود.

ــده  ــر نقاشی ش ــت از تصوی ــن نشس ــان ای در پای
ــه  ــهدای فاجع ــر از ش ــر فوالدگ ــهید علی اصغ ش
منــا کــه بــه قلــم اســتاد شــعرباف طراحی شــده 

بــود، رونمایــی شــد.

دبیر نخستین جشنواره رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی اصفهان خبر داد:

مشارکت 156 اثر در نخستین 
جشنواره رسانه های دیجیتال اصفهان

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از دســتگیری عامــان 
ــان طــی  ــی در یکــی از مجتمع هــای تجــاری شــهر اصفه ناامن
عملیــات ضربتــی مامــوران پلیس شهرســتان اصفهــان و پلیس 

ــر داد. ــن فرماندهــی خب ــت عمومــی ای امنی
ــب  ــی کس ــت: در پ ــار داش ــی اظه ــدی معصوم بیگ ــردار مه س
خبــری مبنــی بــر تحــرکات تعــدادی از اراذل و اوبــاش و بــر هم 
زدن نظــم عمومــی در یکــی از مجتمع هــای تجــاری کــه باعــث 
ــه  ــود بافاصل ــردم شــده ب ــن م ایجــاد رعــب و وحشــت در بی
ــی  ــی فرمانده ــت انتظام ــد گش ــوران واح ــژه از مام ــی وی تیم
ــه  ــدند ک ــر ش ــل حاض ــان در مح ــتان اصفه ــی شهرس انتظام
ــد. ــواری گردیدن ــه مت ــوران از صحن ــا مشــاهده مام ــان ب متهم

وی افــزود: مامــوران بــا شناســایی متهمــان طــی یــک عملیــات 
ــراد شــرور را دســتگیر و  ــن اف ــر از ای ــار نف ــداد چه ــی تع ضربت

چندیــن قبضــه ســاح ســرد از آنــان کشــف کردنــد.
ــوان داشــت: در ادامــه  ــان عن ــده انتظامــی اســتان اصفه فرمان
ــج  ــز پن ــی نی ــت عموم ــس امنی ــوران پلی ــات، مام ــن عملی ای
ــد  ــا ایــن افــراد را دســتگیر کردن ــط ب  نفــر از افــراد شــرور مرتب
و همــراه بــا ســاح های ســرد کشف شــده جهــت ســیر مراحــل 

قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل دادند.
معصوم بیگــی خاطرنشــان کــرد: اصفهــان بــا توجــه بــه اینکــه 
پایتخــت فرهنــگ و تمــدن ایــران اســامی، قطــب گردشــگری، 
ــازان  ــی و حماسه س ــان دین ــر و عالم ــم و ادب و هن ــد عل مه
ــهدای دوران  ــترین ش ــم بیش ــت تقدی ــه جه ــت و ب ــزرگ اس ب
ــوان شــهر شــهیدان شــناخته می شــود؛  ــه عن دفــاع مقــدس ب
تحــرکات اراذل و اوبــاش در چنیــن شــهری بــرای نیــروی 

ــه نیســت. انتظامــی پذیرفت

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــردم  ــده م ــژاد، نماین ــادق طباطبایی ن ــید ص ــام س حجت االس
ــه  ــه هفت ــا اشــاره ب اردســتان در مجلــس شــورای اســامی، ب
مســاجد گفــت: مســاجد را بایــد حفــظ کــرد؛ زیــرا پایــگاه مهــم 
مردمــی بــوده و بــرای کارهــای بــزرگ از آن اســتفاده می شــود.

وی همچنیــن یــادآوری کــرد: مســاجد بــه دســت خــود 
مــردم اداره می شــود و نبایــد دولتــی باشــد؛ همان طــور 
کــه از اول انقــاب تاکنــون چنیــن بــوده؛ ولــی دولت هــا 
ــا در  ــرای آن ه ــی ب ــای دولت ــوص هزینه ه ــی درخص تخفیفات

می گیرنــد. نظــر 
نماینــده مــردم اردســتان در مجلــس شــورای اســامی بــا بیان 
اینکــه شــاهد افتتــاح بخش مغــز و اعصاب بیمارســتان شــهید 

بهشــتی اردســتان بوده ایــم، تصریــح کــرد: توســعه بیمارســتان 
اردســتان را در بخــش درمانــگاه تخصــص هــم شــاهد بوده ایــم 

کــه همــه توســط خیران ســاخته شــده اســت.
طباطبایی نــژاد افــزود: قلــب تپنــده مراکــز تخصصــی هــر شــهر 
ــوردار  ــتان از آن برخ ــه اردس ــت ک ــی آن اس ــای تخصص نیروه

ــن خصــوص شــده اســت. ــی در ای نیســت و پیگیری های
ــتان  ــتان اردس ــکل بیمارس ــرد: مش ــادآوری ک ــن ی وی همچنی
نداشــتن نیروهــای متخصــص و مدیریــت منســجم اســت کــه 

ــن نقیصه هــا برطــرف خواهــد شــد. ــه زودی ای ب
ــتان  ــتان اردس ــرد: بیمارس ــد ک ــتان تاکی ــردم اردس ــده م نماین
 در حــال حاضــر ۵ میلیــارد تومــان بدهــی دارد کــه 2 میلیــارد 
و ۵00 میلیــون تومــان آن مربــوط بــه معوقــه تامیــن اجتماعــی 

. ست ا

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اصفهــان بــا اشــاره بــه طــرح احیــاء حمــام شــیخ بهایــی اظهار 
ــی  ــی در شــورای فن ــاء حمــام شــیخ بهای داشــت: طــرح احی
ــه  ــی ب ــری کل ــراث فرهنگــی مطــرح و تصمیم گی ســازمان می
ــت  ــا و مرم ــس از آن احی ــا پ ــد ت ــول ش ــدی موک ــه بع جلس

شــود.
ــام  ــروژه حم ــا پ ــن شــورا تنه ــزود: در ای ــاری اف ــدون الهی فری
شــیخ مطــرح نشــد؛ بلکــه پروژه هایــی ماننــد حمــام شــاه و 
بعضــی از خانه هــای تاریخــی شــهر اصفهــان نیــز مطــرح شــد.

وی گفــت: در ایــن شــورا ۱0 پــروژه از اصفهــان مطــرح شــد. بــا 
ــاره حمــام شــیخ بهایــی  ــه اینکــه نظــر مجموعــه درب توجــه ب
مســاعد بــود، قــرار شــد در چارچــوب فرمت هــای جدیــد ایــن 
ــاذ  ــی اتخ ــای نهای ــا تصمیم گیری ه ــود ت ــف ش ــروژه تعری پ

ــوی اســت  ــه دوره صف ــوط ب ــی مرب ــام شــیخ بهای شــود. حم
و در اصفهــان، خیابــان عبدالــرازق، کوچــه شــیخ بهایــی واقــع 
شــده؛ ایــن اثــر در تاریــخ 29 تیــر ۱3۷۷ بــا شــماره ثبــت 2063 
بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــان،  ــهر اصفه ــام ش ــن حم ــی معروف تری ــیخ بهای ــام ش حم
توســط شــیخ بهایــی در  ۱02۵ ق در عهــد شــاه عبــاس، 

طراحــی و ســاخته شــده اســت.
ــا  ــی اســت ب ــه از شــاهکارهای شــیخ بهای ــام ک ــن حم آب ای
یــک شــمع گــرم می شــده کــه بــرای بســیاری از کارشناســان 
گــرم مانــدن توســط یــک شــمع جــای ســؤال و بررســی دارد.

ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی نیس ــت خوب ــا در وضعی ــن بن  ای
میــراث فرهنگــی بــرای احیــاء ایــن بنــای ارزشــمند اقداماتــی 

را در دســت دارد.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

مصطفــی جــوادی مقــدم، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
کاشــان، در هفتــاد و هفتمیــن ســالگرد درگذشــت کمال الملــک، 
نقــاش پــرآوازه کاشــانی، اظهــار کــرد: کمال الملــک در دوران 
ــر،  ــوزش هن ــن در آم ــای نوی ــر ایجــاد روش ه ــاوه ب ــش ع حیات

ــود آورد. ــه وج ــک را ب ــی کمال المل ــب نقاش مکت
وی افــزود: بنــا بــر شــواهد موجــود از کمال الملــک در طــول دوران 
ــدام  ــه هــر ک ــده ک ــر جــای مان ــو نقاشــی ب زندگــی اش، ۱۷0 تابل
دارای ارزش و ســندیت مصــوری از زندگــی مــردم کشــور اســت.

وی کمال الملــک را یکــی از هنرمنــدان پرنفــوذ تاریــخ هنــر 
ایــران دانســت و افــزود: ایــن شــاعر کاشــانی در زمــان حیاتــش 
حکومــت پنــج پادشــاه را دیــد، ولــی هیــچ گاه همــراه و همــگام بــا 

ــد . ــار نش ــت های درب سیاس
وی ادامــه داد: نقــش ایشــان در امضــای فرمــان مشــروطیت در 
زمــان مظفرالدیــن شــاه قاجــار و مخالفــت بــا سیاســت های رضــا 
ــه و زندگــی در نیشــابور  ــه مهاجــرت تبعیدگون ــه منجــر ب شــاه ک

شــد، گــواه روحیــات آزاداندیشــی ایــن نقــاش کاشــانی اســت.
ــا اینکــه آرامــگاه کمال الملــک در نیشــابور اســت   ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: کمال الملــک از خانــدان بــا اصالــت غفــاری کاشــانی اســت 
ــدان  ــن خان ــک در ای ــد صنیع المل ــادی مانن ــدان زی ــه هنرمن ک

ــد. ــرورش یافته ان پ
ــدگار  ــار مان ــه آث ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــدم خاطرنش ــوادی مق ج
ــی در  ــن نقــاش ایران ــراز و نشــیب ای کمال الملــک و زندگــی پرف
ــای  ــا و همایش ه ــد کنگره ه ــران، بای ــخ ای ــاس تاری دوران  حس

ــرد. ــورت بگی ــان ص ــی وی در کاش ــرای معرف ــته ای ب شایس

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

دستگیری عامالن ناامنی در یک مجتمع تجاری
مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان: 

حمام شیخ  بهایی احیا می شود 

 نداشتن نیروهای متخصص و مدیریت منسجم 
مشکل بیمارستان اردستان

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کاشان مطرح کرد:

اندیشه های نوین کمال الملک در نقاشی معاصر 

موزه آب اصفهان
ــان مشــتاق ســوم  ــان خیاب ــع در اصفه ــان واق ــوزه  آب اســتان اصفه م
بعــد از پــل شهرســتان مقابــل دانشــگاه پیــام نــور اســت. طراحــی ایــن 
مــوزه در دو فضــا انجــام شــده؛ فضــای بیرونــی و فضــای سرپوشــیده.

فضای بیرونی شامل موارد زیر است:
 گاوآب یا گاو چاه 

گاو آب راه حلــی بــرای کشــیدن آب از چــاه و ســیراب کــردن زمین هــای 
کشــاورزی بــوده اســت. گاو بــه خصوصــی کــه بــه آن گاو زابلــی 
ــن  ــرای ای ــی روی پشــتش هســت، ب ــک برآمدگ ــد و دارای ی می گوین
کار اســتفاده می شــده اســت. گاو در مســیر شــیب دار بــه ســمت جلــو 
حرکــت می کــرده و از آن طــرف دلــو آب کــه حــدود دویســت لیتــر آب 
داشــته، بیــرون می آمــده؛ ایــن دلــو طــوری طراحــی شــده بــوده کــه بــه 
محــض خــروج از چــاه کــج شــده و آب داخــل آن بیــرون می ریختــه 
ــه  ــاورزی می رفت ــن کش ــمت زمی ــه س ــاه ب ــار چ ــال کن ــق کان و از طری

اســت.
بــه طــور متوســط از صبــح تــا ظهــر یــک گاو آب، ۱۵00 زمیــن کشــاورزی 

را ســیراب می کــرده اســت. 

 آسیاب آبی در موزه آب
ــش  ــا چرخ ــده و ب ــردش در می آم ــه گ ــط آب ب ــیاب توس ــن آس ــای زیری پره ه
ــیاب  ــمت آس ــه س ــت ب ــمت راس ــزن س ــه از مخ ــی ک ــن گندم های ــنگ زیری س
جــاری بودنــد بــه آرد تبدیــل می شــدند. ایــن مــدل آســیاب در باالدســت رودخانــه  
زاینــده رود مرســوم بــوده اســت. توجــه داشــته باشــید کــه ســنگ  رویــی حرکــت 
نداشــته و فقــط ســنگ زیریــن بــه چرخــش درمی آمــده اســت. در مناطقــی کــه 
از آب قنــات بهــره می گرفتنــد، بعضــی از ایــن آســیاب ها را در ســی متــری زمیــن 

ــد.  ــات حرکــت کن ــق آب قن ــا پره هایــش از طری ــد ت ــرار می دادن ق
 تقسیم آب

اســتفاده از ِپنــگ و پیالــه، روشــی بــرای تقســیم آب از سرچشــمه بــوده اســت. 
پیالــه ظــرف بزرگــی از آب بــوده کــه ظــرف کوچک تــری بــه نــام پنــگ کــه ســوراخ 
ریــزی در کــف آن تعبیــه شــده بــود، داخلــش قــرار می گرفتــه؛ پنــگ بــه تدریــج 
ــی و روی آب  ــاره خال ــده، دوب ــرق می ش ــه غ ــی در آب پیال ــده و وقت ــر می ش پ

ــه اســت.  ــرار می گرفت ق
ــک  ــی داشــته و ی ــن مزروع ــه وســعت زمی ــگ بســته ب ــرق شــدن پن ــداد غ تع
کشــاورز می توانســته در طــول غــرق شــدن پنــگ از آب بهره منــد شــود. 
زمان بنــدی پنــگ توســط میــرآب انجــام می شــده و او درواقــع مقســم آب بــوده 

اســت.

طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
در دیــدار بــا مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه مشــکات 
ــی در پرداخــت بدهــی خــود  ــای درمان بیمه ه
ــول  ــرح تح ــرد: ط ــار ک ــتان ها اظه ــه بیمارس ب
ســامت هــر چنــد طــرح خوبــی بــرای ایجــاد 
ــه شــمار مــی رود،  تحــول در حــوزه ســامت ب
امــا بی تدبیری هــای موجــود در اجــرای آن 
ــه ســامت  به ویــژه اختصــاص ۷0 درصــد یاران
ــود  ــه وج ــکاتی را ب ــردم، مش ــه م ــرای هم ب

آورده اســت.
بــه  بیمه هــا  بدهــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بیمارســتان ها افــزود: دولــت و بیمــه ســامت 
بایــد فکــری بــرای بدهــی ســنگین خــود 
بیمارســتان  بیمارســتان هایی همچــون  بــه 
الزهــرا)س( اصفهــان داشــته باشــند؛ البتــه به 
ــردن  ــرف ک ــت در برط ــه دول ــد ک ــر می رس نظ

ــت. ــده اس ــده ش ــکل، درمان ــن مش ای
اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  جمعــه  امــام 
نبایــد  انقــاب فرموده انــد دولت هــا  رهبــر 

ــد،  ــرار کنن ــی را تک ــای قبل اشــتباهات دولت ه
تصریــح کــرد: دولــت گذشــته بــا تدبیــر 
نادرســت، یارانــه را بــه همــه قشــرها اختصاص 
داد و ایــن دولــت نیــز یارانــه ســامت را بــرای 
همــه در نظــر گرفــت و در هــر دو طــرح تفاوتی 

ــت. ــی نیس ــر و غن ــان فقی می
ــت از  ــت صداق ــزوم رعای ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
ســوی دولتمــردان گفــت: گفتــه می شــود رکــود 
نیســت؛ در صورتــی کــه آثــار رکــود بــه وضــوح 
قابــل مشــاهده اســت. اگــر مــردم بــه دولــت 

اعتمــاد نکننــد، بدتریــن حالــت ممکــن اتفــاق 
افتــاده اســت.

طباطبایی نــژاد ابــراز داشــت: در روایــت داریــم 
ــم  ــتن فه ــت؛ داش ــز اس ــال در 3 چی ــه کم ک
ــر  ــر ســختی ها و تقدی ــر داشــتن ب دینــی، صب
بنابرایــن  معیشــت؛  اندازه گیــری  و  کــردن 
اینکــه چگونــه درآمدهــا، هزینــه شــود، نوعــی 
کمــال اســت؛ دولــت در هزینــه درآمدهــا 
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــته باش ــر داش ــد تدبی بای
ــه آن  ــا مــردم صادقان ــد ب اولویت هــا را نمی دان

ــد. ــرح کن را مط
اســتان  ویژگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اصفهــان تصریــح کــرد: نبایــد اشــتباهاتی کــه 

بازنشســتگی ذوب آهــن و  در صندوق هــای 
ــود.  ــرار ش ــاره تک ــه رخ داد، دوب ــوالد مبارک ف
نوعــی  صندوق هــا،  این گونــه  اســت  الزم 
ضمانــت دولتــی داشــته باشــند تــا در صــورت 
ــود. ورشکســتگی، بتــوان پاســخگوی مــردم ب

علی اکبــر دادخــواه، مدیــر کل تأمیــن اجتماعی 
اســتان اصفهــان، در ایــن دیــدار صندوق هــای 
بیمــه را یکــی از چالش هــای اساســی کشــور 
دانســت و گفــت: اجــرای طــرح تحول ســامت 
ــی  ــس و مصوبات ــی در مجل ــب قوانین و تصوی
در دولــت، بارهایــی بــر دوش ســازمان تأمیــن 

اجتماعــی تحمیــل کــرده اســت.
دفتر روابط عمومی امام جمعه اصفهان
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 افتتاح ۵ طرح عمرانی و فرهنگی 
در دهاقان

و  عمرانــی  طــرح   ۵
فرهنگــی بــا هزینــه ای 
افــزون بــر 26 میلیــارد 
ــاح  ــان افتت ــال در دهاق ری

شــد. 
ــی  ــی عطای ــور عل ــا حض ب
شــهردار دهاقــان و اعضای 
ــای  ــین روزه ــارم، در واپس ــامی دوره چه ــورای اس ش
مردادمــاه طرح هــای عمرانــی و فرهنگــی شــهرداری به 

ــید. ــرداری رس بهره ب
برطــرف  و  جــاده ای  حادثه خیــز  نقطــه  اصــاح 
ــا  ــه، ب ــان - مبارک ــاده دهاق ــور ج ــه ک ــردن نقط ک
ایجــاد میــدان بــزرگ طبیعــت در ابتــدای ایــن 
جــاده مواصاتــی هزینــه ۷ میلیــارد ریالــی را دربــر 
ــا احــداث ایــن میــدان 3 هــزار متــر  داشــت کــه ب

ــد. ــرم ش ــفالت گ ــز آس ــاده نی ــع از ج مرب
ــگ و  ــای فرهن ــت اعت ــز جه دو طــرح فرهنگــی نی
هنــر بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و اداره میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان 
بازگشــایی شــد. خانــه فرهنــگ و هنــر و مجموعــه 
گردشــگری کوهســار در اردســته عنــوان ایــن دو 

طــرح فرهنگــی و هنــری اســت.

 برداشت پیاز زعفران 
در منطقه طرق رود نطنز 

مدیــر جهــاد کشــاورزی نطنــز گفــت: برداشــت 
و جابه جایــی پیــاز زعفــران، به ویــژه در منطقــه 
ــاز  ــز، آغ ــتان نطن ــران شهرس ــب زعف ــرق رود، قط ط

ــد. ش
ــتای  ــت: در راس ــار داش ــادی اظه ــا مهدی ب عبدالرض
ــده  ــل پدی ــه دلی ــت ب ــوی کش ــر الگ ــرورت تغیی ض
ــت  ــج کش ــر و تروی ــال اخی ــد س ــالی چن خشکس
ــت  ــر کش ــطح زی ــش س ــی و افزای ــان داروی گیاه
بــرای  نیــز  و  شهرســتان  ســطح  در  زعفــران 
در  ســاله  همــه  زعفــران  مــزارع  جوان ســازی 
بــه جابه جایــی  اقــدام  ایــن فصــل کشــاورزان 
پیــاز زعفــران می کننــد کــه ایــن عمــل ضمــن 
ــاورزان،  ــازاد کش ــاز م ــروش پی ــد از ف ــب درآم کس
اشــتغال زایی فصلــی مناســبی را نیــز در شهرســتان 

می کنــد. ایجــاد 
وی افــزود: بیشــتر پیاز هــا، از زمین هایــی کــه عمــر 
کاشــت زعفــران آن هــا بیشــتر از هفت ســال اســت، 
ــد کــه باعــث جوان ســازی مــزارع  ــه دســت می آی ب
زعفــران و افزایــش راندمــان برداشــت محصــول در 

ــود. ــز می ش ــده نی ــال های آین س
تصریــح کــرد:  نطنــز  جهــاد کشــاورزی  مدیــر 
تــن  امســال حــدود 2۵0  پیش بینــی می شــود 
پیــاز زعفــران از مــزارع شهرســتان برداشــت شــود.

»کافه روان شناسی عشق و 
ازدواج« در فالورجان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

انجمن هــای  و  ســازمان  پنــج  همــکاری  بــا 
ــارزه  مردم نهــاد و در راســتای طــرح کرامــت و مب
ــا آســیب های اجتماعــی، جلســه آموزش هــای  ب

ــد. ــزار ش ــش از ازدواج برگ پی
همایــش »کافــه روان شناســی عشــق و ازدواج« 
همــکاری  بــا  نمایــش  اجــرای  بــا  همــراه 
اجتماعــی  روان  ســامت  همیــاران  جمعیــت 
اصفهــان )اندیشــه(، کانــون فرهنگی اجتماعــی 
بانــوان مهــر و اندیشــه فاورجــان بــا حضــور 
ســهیا مهین پــور پژوهشــگر و دکتــری تخصصــی 
روان شناســی و محمدحســین قربانــی کارشــناس 
ارشــد روان شناســی و مــدرس کارگاه هــای پیــش 
پــرورش  آمــوزش  و  اداره  در ســالن  ازدواج  از 

ــد. ــزار ش ــان برگ فاورج
دکتــری  و  پژوهشــگر  مهین پــور،  ســهیا 
تخصصــی روان شناســی، بــه اهــداف ایــن طــرح 
ــکاری  ــا هم ــرح ب ــن ط ــت: ای ــرد و گف ــاره ک اش
در  مردم نهــاد  انجمن هــای  و  ســازمان  پنــج 
بــا  راســتای اجــرای طــرح کرامــت، مبــارزه 
ــش از  ــای پی ــی و آموزش ه ــیب های اجتماع آس

ازدواج برگــزار شــد.

 استقرار اتوبوس مدیریت 
مصرف برق در برخوار

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

مدیــر امــور بــرق برخــوار گفــت: بــه منظــور 
اشــاعه فرهنــگ درســت مصــرف بــرق، اتوبــوس 
مدیریــت مصــرف بــرق در برخــوار مســتقر شــد.

اتوبوس هــای  افــزود:  اســکندری  مســعود 
ــت  ــروج مدیری ــور م ــا حض ــرف ب ــت مص مدیری
روابــط  همــکاری  و  ســالمی  خانــم  مصــرف 
و  یکشــنبه  روزهــای  در  بــرق  اداره  عمومــی 
ســوم  و  بیســت  و  دوم  و  بیســت  دوشــنبه 
ــون فرهنگــی کــودک و نوجــوان  مردادمــاه در کان
شــهر حبیب آبــاد و ســتاد امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر )معاونــت خواهــران( شــهر 

شــد. مســتقر  دولت آبــاد 
وی تصریــح کــرد: در ایــن اتوبــوس بــا بهره گیــری 
ــات آموزشــی، برگــزای مســابقه، اهــدای  از امکان
ــازی  ــی، بهینه س ــم آموزش ــش فیل ــز و نمای جوای
و  دانش آمــوزان  بــرای  انــرژی  مصــرف 

عاقه منــدان تشــریح شــد.
ــار داشــت: ترویــج  ــرق برخــوار اظه ــر امــور ب مدی
فرهنــگ درســت اســتفاده از نیــروی بــرق در 
ــی در  ــدا از صرفه جوی ــد ج ــا می توان ــل گرم فص
ــم  ــا ه ــاد خانواده ه ــه اقتص ــرژی، ب ــرف ان مص

ــد. ــک کن کم

امام جمعه اصفهان:
دولت برای بدهی سنگین خود به بیمارستان ها تدبیری بیندیشد

،،
156 اثــر بــه جشــنواره رســیده بــود 
کــه از ایــن میــان 35 درصــد کانــال، 
22 درصــد پایگاه هــای اینترنتــی، 10 
درصــد نــرم افــزار، 8 درصد خبرگزاری 
و  رایانــه ای  بازی هــای  در  اثــر   5 و 

پویانمایــی حضــور دارنــد
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کوتاه اخبار 
صدور 150 گواهینامه آتش نشان 

داوطلب در کرمان 
علــی عســکری، مدیــر عامــل 
و  آتش نشــانی  ســازمان 
خدمــات ایمنــی شــهر کرمــان 
ــانی  ــازمان آتش نش ــت: س گف
در راســتای آمــوزش نــکات 
ایمنــی و بــا شــعار جامعــه 
ســال  تابســتان  در  ایمــن 
ــه  ــب در 5 مرحل ــوزش آتش نشــان های داوطل ــه آم جــاری ب

پرداخــت.
وی تعــداد داوطلبانــی را کــه در ایــن دوره از آموزش هــا 
ــزود:  ــرد و اف ــام ک ــر اع ــر 200 نف ــغ ب ــد، بال ــرکت کردن ش
پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی و شــرکت در آزمــون 
ــدرک  ــذ م ــه اخ ــق ب ــان موف ــر از داوطلب ــه، 150 نف مربوط

شــده اند.

 افزایش تسهیالت صادرات 
گمرک یزد 

ــر  ــت: اگ ــزد، گف ــرک ی ــر کل گم ــی، مدی ــرداد پیرحیات مه
مــدارک و اســناد کامــل باشــد، کاالی واردشــده در گمــرک 

ــود. ــص می ش ــرف 3 روز ترخی ــر ظ ــزد حداکث ی
ــرک و  ــی گم ــته حمایت ــود بس ــخنان خ ــی در س پیرحیات
تســهیات ویــژه بــرای صــادرات را ارائــه داد و گفــت: امــروز 
کلیــه فرآیندهــا و تشــریفات گمرکــی در گمــرک یــزد 
الکترونیکــی شــده و گمــرک یــزد یــک گمــرک الکترونیــک 

اســت.

 رصد ستارگان 
در شهرستان کوهرنگ 

ــوزه  ــاد م ــنجی ایج ــور امکان س ــه منظ ــتارگان ب ــد س رص
ــد.  ــرا ش ــگ اج ــتان کوهرن ــوم در شهرس نج

ــی اداره کل  ــراث فرهنگ ــاون می ــور، مع ــی  هادی  پ مصطف
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری چهارمحــال 
ــکاری  ــا هم ــه رصــد ســتارگان ب ــت: برنام ــاری، گف و بختی
ــع در  ــه واق ــگری دیم ــپ گردش ــی در کم ــش خصوص بخ
ــدازی  ــا رویکــرد گردشــگری و راه ان ــگ ب شهرســتان کوهرن

ــزار شــد. ــوزه نجــوم در اســتان برگ م

برداشت انجیر بافت آغاز شد 
مدیــر جهــاد کشــاورزی بافــت گفــت: پیش بینــی می شــود 
امســال از باغ هــای انجیــر شهرســتان 1800 تــن محصــول 

ارگانیــک برداشــت و روانــه بازارهــای مصــرف شــود. 
احمــد کریمــی، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان بافــت 
ــت  ــتان باف ــر در شهرس ــول انجی ــت محص ــت: برداش گف
آغــاز شــده و کشــاورزان مشــغول برداشــت ایــن محصــول 
ــای  ــار باغ ه ــول از 70 هکت ــن محص ــت ای ــتند. برداش هس

ــوه در شهرســتان بافــت آغــاز شــده اســت. می

 تفاهم نامه های میلیاردی 
در بردسیر 

ــه ارزش  ــیر ب ــی در بردس ــاد مقاومت ــه اقتص 25 تفاهم نام
1850 میلیــارد تومــان در یکســال گذشــته بــه امضــا رســیده 

اســت. 
ــرای  ــا اج ــت: ب ــیر، گف ــدار بردس ــور، فرمان ــد نجف پ مجی
تفاهم نامه هــای اقتصــادی، شهرســتان بردســیر از شــهری 
ــاد  ــال در اقتص ــهری فع ــه ش ــکار ب ــت بی ــد و باجمعی راک

ــل شــده اســت. ــی تبدی مقاومت

 کسب دو نشان برنز 
در رقابت های قهرمانی کشتی 

دو  بختیــاری  و  چهارمحــال  خردســال  کشــتی گیران 
ــی  ــی قهرمان ــتی آزاد و فرنگ ــای کش ــز رقابت ه ــان برن نش
کشــور را کســب کردنــد. شــاهین پیکــر و محمدرضــا کارگــر 
کشــتی گیران خردســال چهارمحــال و بختیــاری بــه ترتیــب 
در وزن 53 کیلوگــرم رقابت هــای کشــتی آزاد و وزن 32 
کیلوگــرم رقابت هــای کشــتی فرنگــی قهرمانــی کشــور 

ــز شــدند. ــه کســب نشــان برن موفــق ب

 کشف 230 رأس دام قاچاق 
در خاتم 

ســرهنگ غامرضــا کشــوری، جانشــین فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان خاتم، از کشــف 221 رأس گوســفند و 9 رأس گاو 

قاچــاق بــه ارزش 2 میلیــارد و 100 میلیــون ریــال خبــر داد.

 جوان یزدی در پرافتخارترین 
تیم فوتبال ایران 

تیــم  فوتبالیســت خوش آتیــه  محمدجــال غامــزاده، 
فرانتــک اشــکذر، بــا حضــور در باشــگاه ســپاهان، قــراردادی 

ــا ایــن تیــم اصفهانــی امضــا کــرد. ســه ســاله ب
ایــن بازیکــن کــه فعــا در تیــم امید هــای ســپاهان تــوپ 
خواهــد زد، شــماره  ٧٨ تیــم ســیاه و زردپــوش ســپاهان را 

بــه تــن خواهــد کــرد.

رفع تصرف از اراضی یک میلیارد ریالی 
در منوجان

حســین مرادکریمی، جانشــین مدیــر کل و رئیــس کارگروه 
اجرایــی تحقــق جامــع امــر حفاظــت از عرصه هــای منابــع 
ــی  ــار از اراضــی مل ــوب کرمــان، گفــت: 7 هکت طبیعــی جن
ــه  ــان ب ــتان منوج ــکارو در شهرس ــررأس و آش ــه س منطق

ارزش ریالــی یــک میلیــارد ریــال رفــع تصــرف شــد.

دوم مهرماه آغاز صدور ویزای اربعین 
در یزد 

ــارت  ــات ســازمان حــج و زی ــادر، مســئول عتب ــران به کام
اســتان یــزد، گفــت: کار صــدور ویــزا در اســتان یــزد از دوم 
مهرمــاه آغــاز می شــود و متقاضیــان می تواننــد بــرا ی 

تهیــه ویــزا اقــدام کننــد.

امیــن یادگارنــژاد، رئیــس پلیــس فتــای اســتان 
ــانه ها  ــش رس ــری نق ــتی خب ــان، در نشس کرم
ــرم  ــای ج ــش پرونده ه ــگیری و کاه را در پیش
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــی ک ــر ارزیاب ــم و مؤث مه
پلیــس بــرای کنتــرل جرائــم نیازمنــد همــکاری 
ــای  ــرات فض ــا مخاط ــردم ب ــا م ــت ت رسانه هاس
مجــازی آشــنا شــوند و آگاهــی مــردم می توانــد 

ــد. ــی باش ــای قضای ــش پرونده ه ــل کاه عام
 انگیزه های اقتصادی، عامل 46 درصد 

جرائم فضای مجازی است
ــان از رشــد  ــای اســتان کرم ــس فت ــس پلی رئی
ــت  ــه نخس ــد ماه ــی در چن ــای قضای پرونده ه
امســال خبــر داد و گفــت: امســال شــاهد رشــد 
چشــمگیر پرونده هــای قضایــی و وقــوع جرائــم 
در ســال  پرونده هــا  ایــن  بودیــم.  ســایبری 
جــاری 63 درصــد افزایــش یافتــه؛ البتــه در 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــز نس ــم نی ــف جرائ کش
ــم درصــد کاهــش را داشــتیم و از 99 درصــد  نی

ــیدیم. ــد رس ــه 98.5 درص ــف ب کش
وی برداشــت های غیرمجــاز اینترنتــی را در صــدر 
جرائــم فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات اســتان 
کرمــان دانســت و عنــوان داشــت: برداشــت های 
ــه اول  ــد در رتب ــا 28 درص ــی ب ــاز اینترنت غیرمج
اینترنتــی،  مزاحمت هــای  و  گرفــت  قــرار 
کاهبرداری هــای اینترنتــی، هتــک حرمــت و 

ــتند. ــدی هس ــای بع ــب در رتبه ه ــر اکاذی نش
ــد  ــل 46 درص ــادی را عام ــای اقتص وی انگیزه ه

ــا  ــه م ــود اینک ــا وج ــت: ب ــم دانســت و گف جرائ
شــاهد مشــکات اقتصــادی زیــادی در جامعــه 
ــان  ــزه در می ــن انگی ــال ای ــا امس ــتیم، ام هس
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــد نس ــن 2 درص مجرمی
ــه  ــتر ب ــزه بیش ــش انگی ــه و افزای ــش یافت کاه
ســمت جرائــم اخاقــی کشــیده اســت؛ در ایــن 
ــه ســال  ــا 3 درصــد افزایــش نســبت ب ــه ب زمین

ــیدیم. ــد رس ــه 43 درص ــته ب گذش

 ارزش ریالی پرونده های مکشوفه 
661 میلیون ریال است

یادگارنــژاد اظهــار کــرد: ایــن متهمــان 83 درصــد 
مــرد هســتند؛ در حالــی کــه ســال گذشــته ایــن 
میــزان 74 درصــد بــود و 17 درصــد را هــم 
ــم   ــان خان ــار متهم ــد؛ آم ــان تشــکیل می دهن زن
ــال  ــه امس ــود ک ــد ب ــته 26 درص ــال گذش در س

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــش چش کاه
رئیــس پلیــس فتــای اســتان کرمــان بیشــترین 
مجرمــان را گــروه ســنی باالتــر از 26 ســال 
ــن  ــداد جــرم در ای ــرد: تع ــح ک دانســت و تصری
گــروه، امســال از 60 درصــد بــه 58 درصــد 
کاهــش یافتــه اســت؛ امــا همچنــان بیشــترین 

جــرم را مرتکــب می شــوند.
ــر 17  ــنی زی ــروه س ــرم گ ــار ج ــزود: آم وی اف
ــه 9 درصــد رســید و گــروه  ســال از 12 درصــد ب
ــد  ــترین رش ــز بیش ــال نی ــا 25 س ــنی 18 ت س
جرائــم را داشــتند کــه از 28 درصــد در ســال 

ــید. ــد رس ــه 34 درص ــته ب گذش
ــی پرونده هــای مکشــوفه  ــژاد ارزش ریال یادگارن
را 661 میلیــون ریــال اعــام کــرد و افــزود: منافع 
مالــی، انگیزه هــای ضــد اخاقــی، انتقام جویــی، 
شــغلی،  رقابــت  شــخصی،  تسویه حســاب 
ســرگرمی، کنجــکاوی و اثبــات توانایــی از عوامــل 

ارتــکاب جــرم در میــان مجرمــان اســت.
 کرمان با 41 درصد بیشترین میزان 

جرم را داشته است
وی بیشــترین ارتــکاب جــرم را در اســتان کرمــان 
دانســت و گفــت: کرمــان بــا 41 درصد بیشــترین 
میــزان جــرم را داشــته و بــم بــا 17 درصــد، 
درصــد،  رفســنجان 12  درصــد،  ســیرجان 16 
جیرفــت 9 درصــد و کهنــوج نیــز بــا 5 درصــد در 

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــای بع رتبه ه
از  کرمــان  اســتان  فتــای  پلیــس  رئیــس 

ــکاب جــرم  ــرای کاهــش ارت اقدامــات پلیــس ب
ــزار  ــک  ه ــت: ی ــراز داش ــت و اب ــتان گف در اس
و257 مــورد اطاع رســانی، 124 مــورد جــذب 
داوطلبــان مردمــی، 20 مــورد مصاحبــه رادیویــی 
 106 ســایبری،  نمایشــگاه   23 تلویزیونــی،  و 
مــورد آمــوزش ســایبری و  146 مــورد برگــزاری 
کاس درس در دانشــگاه ها، اداره کل آمــوزش 
ــایر  ــه ای و س ــی و حرف ــازمان فن ــرورش، س و پ

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــز ص مراک
وی افــزود: 462 مــورد نشــانگاه زیــر نظــر 
پلیــس فتــا رفتــه و صاحبــان آن هــا بــه مراجــع 
قضایــی معرفــی شــدند؛ همچنیــن از 437 
کافینــت موجــود در ســطح شــهر، 367 مــورد را 
ــرای همــه اســتفاده کنندگان از  بازدیــد کــرده  و ب
اینترنــت از ایــن جهــت کــه بایــد احــراز هویــت 

ــت. ــه اس ــورت پذیرفت ــم ص ــوند، تفهی ش
 دستگیری کالهبردار 55 میلیون 

ریالی در کرمان
یادگارنــژاد از دســتگیری کاهبــردار 55 میلیــون 
ریالــی خبــر داد و گفــت: ایــن شــهروند تهرانی از 
ــه برداشــت  طریــق ســایت شــرط بندی اقــدام ب
ــک  ــاب ی ــال از حس ــون ری ــاز 55 میلی غیرمج

شــهروند کرمانــی کــرد. پلیــس فتــا ایــن موضوع 
را مــورد پیگیــری قرار داد و توانســت فــرد مدنظر 
را شناســایی و دســتگیر کنــد و در اختیــار مراجــع 

قضایــی قــرار دهــد.
توصیــه  شــهروندان  بــه  کــرد:  عنــوان  وی 
می شــود بــه  هیــچ عنــوان وارد ســایت های 
ــد،  ــت کردن ــم غفل ــر ه شــرط بندی نشــوند و اگ
آن را بــه پلیــس گــزارش دهنــد؛ چــرا کــه جــرم 
فضــای حقیقــی می توانــد وارد فضــای مجــازی 

ــم بشــود. ه
ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــای اس ــس فت ــس پلی رئی
کاهبــرداری اینترنتــی دیگــری نیــز داشــتیم بــا 
ــز دوم کارت  ــن رم ــا گرفت ــه ب 38 ســال ســن ک
بانکــی دوســتش اقــدام بــه برداشــت غیرمجــاز 
70 میلیــون ریــال کــرده بــود کــه دســتگیر شــد.

ــوان  ــال بان ــل اغف ــتگیری عام ــژاد از دس یادگارن
ــوان  ــال بان ــل اغف ــت: عام ــر داد و گف جــوان خب
جــوان را در ســیرجان دســتگیر کردیــم و بــه 
هیــچ  تحــت  می کنــم  توصیــه  شــهروندان 
شــرایطی اطاعــات شــخصی خــود را در فضــای 
مجــازی منتشــر نکننــد تــا زمینــه جــرم فراهــم 

نشــود. ایرنــا

رئیس پلیس فتای کرمان خبر داد:

 رشد 63 درصدی پرونده های 
جرائم سایبری در کرمان

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری چهارمحــال و بختیــاری 
بــرای دومیــن ســال متوالــی عنــوان مدیــر برتــر کشــور را کســب 

کــرد. 
علــی محمــدی مقــدم، مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــوان  ــی، عن ــال متوال ــن س ــرای دومی ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــور را  ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــر س ــر برت مدی

ــرد. کســب ک
ایــن انتخــاب بــر اســاس ارزیابــی عملکــرد ســال 1395 در زمینه 
فعالیت هــای صورت گرفتــه در مدیریــت جامــع حوضه هــای 
آبخیــز، حمایــت از توســعه پایــدار منابــع طبیعــی، جلــب 
ــی  ــع طبیع ــای مناب ــت و احی ــی در حفاظ ــارکت های مردم مش
و تأســیس صنــدوق حمایــت از توســعه منابــع طبیعــی از ســوی 

ــد. ــام ش ــور انج ــزداری کش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه س

ــت  ــرح مدیری ــرای ط ــتای اج ــته در راس ــال گذش ــه س ــی س ط
ــع  ــه مناب ــار عرص ــزار هکت ــش از 2 ه ــز، بی ــه آبخی ــع حوض جام
طبیعــی چهارمحــال و بختیــاری بــرای کاشــت گیاهــان دارویــی 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــرداران ق ــار بهره ب در اختی
همچنیــن در اولیــن جشــنواره روز بین المللــی جنگلبــان در محــل 
ــز عســکریان از  ــر ارســالی پروی ــاوران تهــران، اث فرهنگســرای نی
جنگلبانــان یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی شهرســتان شــهرکرد 
ــم  ــش فیل ــوری در بخ ــر کش ــر برت ــه اث ــی از س ــوان یک ــه عن ب

ــر شــد. ــان انتخــاب و از او تقدی ــل جنگلب موبای
حــدود یــک میلیــون و 400 هــزار هکتــار از وســعت چهارمحــال 
ــع طبیعــی شــامل می شــود کــه  ــاری را عرصه هــای مناب و بختی
ــه خــود  ســطحی معــادل 86.5 درصــد از مســاحت اســتان را ب

اختصــاص داده اســت.

بــرای اولیــن بــار در کشــور، ســامانه هوشــمند قرائــت 
ــه صــورت  ــت و ب ــدون اســتفاده از اینترن ــور آب ب کنت
آفایــن در روســتای بــارده شهرســتان بــن اجــرا شــد. 
تــورج احمدپــور، مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: بــرای 
اولیــن بــار در کشــور و در راســتای مدیریــت مصــرف 
شــرب،  آب  تأمیــن  و  روســتایی  شــبکه های  در 
ســامانه هوشــمند قرائــت کنتــور آب بــدون اســتفاده 
ــارده  ــن در روســتای ب ــه صــورت آفای ــت و ب از اینترن

ــن اجــرا شــد. شهرســتان ب
 وی افــزود: ایــن سیســتم قابلیــت صــدور آنــی 
و لحظــه ای قبــض را دارد و مشــترک می توانــد در 

ــردازد. ــض را بپ ــغ قب ــه مبل ــان لحظ هم
 احمدپــور ادامــه داد: دقــت در کیفیــت، گرفتــن 

عکــس از کنتــور آب، ســرعت در انجــام کار و کاهــش 
از  انســانی  نیــروی  و  قبــض  چــاپ  هزینه هــای 

مهم تریــن مزایــای ایــن طــرح اســت.
و  آب  پــس شــرکت  ایــن  از  داشــت:  اظهــار  وی 
فاضــاب روســتایی بــه مشــترکین جدیــد خــود 
برچســب های بارکــد قرائــت سیســتم  هوشــمند ارائــه 

. می کنــد
ــور  ــاری، کنت ــال ج ــان س ــا پای ــور ت ــه احمدپ ــه گفت ب
در  روســتایی  آشــامیدنی  آب  مشــترکان  تمامــی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه صــورت هوشــمند 

و بــدون اســتفاده از اینترنــت قرائــت می شــود.
ــه  ــن در فاصل ــتان ب ــع شهرس ــارده از تواب ــتای ب روس
ــال و  ــتان چهارمح ــز اس ــهرکرد مرک ــری ش 50 کیلومت

ــگاران ــگاه خبرن ــرار دارد.  باش ــاری ق بختی

مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان 
یــزد از بهره بــرداری از 63 پــروژه بــرق همزمــان بــا 

هفتــه دولــت در ایــن اســتان خبــر داد. 
ــع  ــل شــرکت توزی ــر عام ــی، مدی محمدرضــا صحت
نیــروی بــرق اســتان یــزد، گفــت: طرح هــای حــوزه 
بــرق اســتان در پنــج محــور برق رســانی بــه مســکن 
مهــر شــهری و روســتایی، توســعه و احــداث شــبکه 
بهینه ســازی  روســتایی،  و  شــهری  مناطــق  در 
ــن  ــهری، تامی ــتایی و ش ــوزه روس ــبکه ها در ح ش
روشــنایی شــهرها و روســتاها و نصــب کنتــور طــرح 
ــارد و 355  ــر 93 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــام ب فه

ــال اجــرا شــده اســت. میلیــون ری
 صحتــی خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع پروژه هــای 
ــزار و 81  ــر، 6 ه ــکن مه ــتایی مس ــهری و روس ش

 متــر شــبکه فشــار متوســط احــداث می شــود 
و چهــار طــرح اســتان بــرق دار می شــود کــه عمــده 
آن مربــوط بــه برق رســانی بــه فازهــای پــروژه 
ــکن  ــه مس ــن، تصفیه خان ــر رز و روش ــکن مه مس
ــزد  ــا در شهرســتان ی ــد و نواندیشــان صب ــر میب مه

ــود. خواهــد ب
وی بــا بیــان اینکــه تعــداد مشــترکین بــرق اســتان 
ــد  ــه، تاکی ــر رفت ــترک فرات ــزار مش ــزد از 630 ه ی
مدیریــت  نویــن  از شــیوه های  اســتفاده  کــرد: 
شــبکه بــرای اســتمرار انــرژی الکتریکــی و افزایــش 
قابلیــت اطمینــان شــبکه، فرهنگ ســازی و اصــاح 
ــعه  ــترش و توس ــترکان، گس ــرف مش ــوی مص الگ
ــتراتژیک  ــای اس ــک از برنامه ه ــات الکترونی خدم

ــود. ــوب می ش ــرکت محس ــن ش ای

محســن صادقیــان، مدیــر کل راهــداری و حمــل  و نقــل 
ــای  ــت اقامتگاه ه ــاره وضعی ــزد، درب ــتان ی ــاده ای اس ج
ــی و  ــت: بررس ــار داش ــزد  اظه ــتان ی ــی در اس ــن  راه بی
تحلیــل تصادفــات ســه ماهــه اول امســال در مقایســه بــا 
ســه ماهــه مشــابه ســال گذشــته نشــان می دهــد تــردد 
در جاده هــای اســتان یــزد 20 درصــد رشــد داشــته و در 
عیــن  حــال تلفــات جــاده ای برون  شــهری نیــز افزایــش 

داشــته اســت.
وی افــزود: تحلیــل انجام  شــده بــر روی آمــار تصادفــات 
یــزد در ســه  ماهــه اول ســال 1396 نشــان می دهــد کــه 
ــوع  ــتان از ن ــاده ای اس ــات ج ــد از تلف ــش از 50 درص بی
واژگونــی و علــت اصلــی آن خواب آلودگــی بــوده اســت.

ایــن مســئول تصریــح کــرد: بــا داشــتن جــاده ای 

اســتاندارد نیــز احتمــال وقــوع حادثــه وجــود دارد و 
آنچــه در جــاده بایــد انجــام شــود، ایــن اســت کــه بایــد 
بخشــنده باشــد تــا اولیــن اشــتباه راننــده آخرین اشــتباه 

ــد. او نباش
ــی  ــای رفاه ــه احــداث مجتمع ه ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
بیــن  راهــی راه  حــل کاهــش تصادفات ناشــی از خســتگی 
ــداد  ــزود: در حــال حاضــر تع ــی اســت، اف و خواب آلودگ
چهــار مجتمــع خدمــات رفاهــی در اســتان در حــال 
انجام شــده،  پیگیری هــای  بــا  و  اســت  بهره بــرداری 
تعــداد 9 مجتمــع دیگــر در دســت  ســاخت بــوده و بــرای 
شــش مجتمــع نیــز موافقــت اصولــی صــادر شــده و در 
کارگروه هــای مربوطــه 10 پیشــنهاد و تقاضــای مجتمــع 

جدیــد نیــز در دســت بررســی اســت. ایکنــا

استانها

 

چاپارخانه میبد، جاذبه گردشگری خاص یزد
چاپارخانــه میبــد واقــع در بلــوار قاضــی میرحســین، جنــب کاروانســرای 
شاه عباســی قــرار دارد کــه جزئــی از مجموعــه کاروانســرا، آب انبــار، یخچــال و 

ــردد.  ــار برمی گ ــه دوره قاج ــت آن ب ــت و قدم ــاباط اس س
ایــن چاپارخانــه یکــی از مراکــز عمــده پســتی و چاپــاری قدیــم بــوده کــه در 
مســیر راه باســتانی ری - کرمــان احــداث شــده اســت. ســاختمان ایــن بنــا 
بــه دلیــل اینکــه مکانــی جهــت حفــظ و نگهــداری امانــات دولتــی و پیام هــا و 
نامه هــای پراهمیــت بــوده، بــه صــورت دژ و قلعــه ای ســاخته شــده کــه دفــاع 
ــد،  ــای بلن ــا، دیواره ــت از برج ه ــن اهمی ــد و ای ــر باش ــت از آن میس و حفاظ
ــت.  ــی آن پیداس ــوب دفاع ــت خ ــا و موقعی ــی، تیرکش ه ــای دیده بان روزنه ه
ــیده و  ــه سرپوش ــاز و دو محوط ــه روب ــک محوط ــامل ی ــه ش ــن چاپارخان ای
ــان و  ــا و نگهبان ــت پیک ه ــه و اقام ــس چاپارخان ــوص رئی ــی مخص اتاق های

ــت. ــداری اسب هاس نگه
چاپارخانــه میبــد نیــز بــه تبعیــت از ســایر ابنیــه فــات مرکــزی ایــران دارای 

ــا دور ایــن حیــاط قــرار دارد. ــوده  و آخورهــا در دور ت یــک حیــاط مرکــزی ب
در ســه طــرف پشــت آخورهــا، اصطبل هــا قــرار دارد کــه در زمســتان و 

می شــدند.  نگهــداری  آنجــا  در  چهارپایــان  شــب هنگام 

ــع شــده،  ــه ورودی ســاختمان واق ــاط و جبه ــن حی ــه بی ــارم ک در ســمت چه
ــت. ــته  اس ــرار داش ــافران ق ــا مس ــا و احیان ــت چاپاره ــرای اقام ــی ب اتاق های

ــد و در  ــکیل می ده ــت و گل تش ــا را خش ــن بن ــاخت ای ــی س ــح اصل مصال
ــاط  ــل حی ــای داخ ــای دیواره ــت بام و پ ــردر ورودی، پش ــمت هایی از س قس
ــاز، دو  ــه روب ــک محوط ــامل ی ــاختمان آن ش ــت و س ــه اس ــه  کار رفت ــر ب آج
محوطــه سرپوشــیده و اتاق هایــی جهــت اقامــت پیک هــا، نگهبانــان و 

اسب هاســت. نگهــداری 
از تزئینــات مشــهود در ایــن بنــا می تــوان بــه نمــای آجــری ســردر ورودی آن و 
کنگره هــای بــاالی حصــار چاپارخانــه اشــاره کــرد؛ امــا گچــکاری ایــن کنگره هــا 

ــی دارد. جنبه الحاق
ایــن بنــای خشــتی جهــت بهره بــرداری و تبدیــل بــه مــوزه پســت بــه صــورت 
امانتــی بــه اداره کل پســت اســتان یــزد واگــذار شــده کــه در حــال حاضــر در 
آن ماکت هــای بســیار زیبایــی از پســتچیان قدیمــی و اســبانی کــه نگهــداری 
ــه همــراه تمبرهــای قدیمــی، وســایل پســت قدیــم و اســناد و  ــد ب می کرده ان

ــه پســت نگهــداری می کننــد. ــوط ب تصاویــر تاریخــی مرب
چاپارخانــه میبــد مربــوط بــه دوره قاجــار اســت و ایــن اثــر در تاریــخ 19 مــرداد 
ــا شــماره ثبــت 2767 بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت  1379 ب

رســیده اســت.

#دیدنی_ها

کوتاه از استان ها
زنان، 49 درصد از جمعیت 

چهارمحال و بختیاری 
ــاون  ــوی، مع ــن مول محس
اشــتغال اداره کل تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: طبــق 
و  نفــوس  سرشــماری 
مســکن ســال 95 جمعیــت 
اســتان 947 هــزار و 673 
ــزار و 407  ــداد 465 ه ــن تع ــه از ای ــام شــد ک ــر اع نف
نفــر معــادل 49 درصــد را زنــان و 51 درصــد باقی مانــده 

را مــردان تشــکیل می دهنــد.

آغاز توزیع گوشت گرم گوسفندی 
تنظیم بازار در یزد  

مدیریــت بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف اســتان 
یــزد از توزیــع گوشــت گــرم گوســفندی تنظیــم بــازار در 

ــر داد.   ــتان خب اس
محســن مظفــری زاده از توزیــع گوشــت گرم گوســفندی 
تنظیــم بــازار بــه مبلــغ 335 هــزار ریــال از دو روز 
ــزد  ــی ی گذشــته در بعضــی از واحدهــای صنفــی قصاب

ــر داد. خب

کسب رتبه برتر صنایع کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری 

و  چهارمحــال  جهــاد کشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
بختیــاری از کســب رتبــه برتــر صنایــع کشــاورزی ایــن 
ــاد  ــاخصه های اقتص ــا و ش ــوزه برنامه ه ــتان در ح اس

ــر داد. ــور خب ــی کش مقاومت
ذبیــح هللا غریــب اظهــار کــرد: بــر اســاس ارزیابی هــای 
ــع  ــزی صنای ــر مرک ــازمان دفت ــط س ــده توس انجام ش
ــال  ــاورزی چهارمح ــع کش ــت صنای ــاورزی، مدیری کش
حــوزه  در  را  نخســت  رتبــه  توانســت  بختیــاری  و 
ــن  ــی در بی شــاخص های تعیین شــده اقتصــاد مقاومت

ــد.  ــب کن ــتان ها کس ــایر اس س

 برگزاری اولین جشنواره 
روز مروست 

ــر از  ــور 120 نف ــا حض ــت ب ــنواره روز مروس ــن جش اولی
ــی و  ــور مطــرح کشــور و گردشــگران داخل ــان ت راهنمای

ــزار شــد.  خارجــی برگ
ــت گردشــگری  ــری، سرپرســت معاون محمدرضــا نصی
اداره کل شهرســتان خاتــم، پــس از بازدیــد از خانــه 
چهــار  مروســت،  قلعــه  فصــل،  چهــار  بوم گــردی 
صفــه محمدصالــح، مــوزه مردم شناســی، گنبــدی و 
ــا و  ــگاه توانمندی ه ــت، نمایش ــی مروس ــت تاریخ باف

ظرفیت هــای ایــن بخــش را افتتــاح کــرد.

 ازدواج در کنار تابوت 
شهدای گمنام 

امیــن گزســتانی، دبیــر و مســئول روابــط عمومــی 
معــراج الشــهدای اســتان کرمــان، گفــت: زوج کرمانــی 
حضــرت  و  علــی)ع(  حضــرت  ازدواج  ســالروز  در 
ــر  ــار پیک ــود را در کن ــی خ ــان زندگ ــه)س( پیم فاطم
ــزار  ــان برگ ــهدای کرم ــراج الش ــام در مع ــهید گمن 3 ش

. می کننــد

افزایش دو برابری اعتبارات 
اشتغال زایی کمیته امداد 

اعتبــارات اشــتغال زایی مددجویــان کمیتــه امــداد امــام 
خمینــی)ره( چهارمحــال و بختیــاری در ســال جــاری، 

دو برابــر افزایــش یافــت. 
امــام  امــداد  کل کمیتــه  مدیــر  ملک پــور،  علــی 
خمینــی)ره( چهارمحــال و بختیــاری از افزایــش دو 
ــال  ــاد در س ــن نه ــتغال زایی ای ــارات اش ــری اعتب براب
جــاری خبــر داد و گفــت: تــا پایــان امســال 500 میلیــارد 
ــت خواهــد شــد. ــال تســهیات اشــتغال زایی دریاف ری

 تسهیالت مشاغل خانگی 
در چهارمحال بختیاری

زمینــه  در  کار  متقاضیــان  بــه  کم بهــره  تســهیات 
می شــود.  پرداخــت  خانگــی  مشــاغل 

ــاه  ــاون، کار و رف ــر کل تع ــری، مدی ــاس جزای ســید عب
اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: 80 میلیــون 
ریــال تســهیات کم بهــره بــه ازای ایجــاد هــر شــغل در 
زمینــه مشــاغل خانگــی، بــه متقاضیــان واجــد شــرایط 

ــود. ــت می ش ــتان پرداخ در اس

 اشیاء باستانی 5 هزار ساله 
در منزل چندساله ! 

ــگاه  ــی پای ــناس باستان شناس ــتارزاده، کارش ــره س منی
جهانــی ارگ بــم، گفــت: اشــیایی 5 هــزار ســاله از 
یــک منــزل در بــروات بــم بــا همــکاری تیــم تجســس 

ــروات کشــف شــد. ــری 14 ب ــی کانت ــروی انتظام نی

 چهارشنبه تحلیف 
شورای شهر جدید کرمان 

رئیــس شــورای شــهر کرمــان از برگــزاری مراســم 
تحلیــف شــورای شــهر کرمــان در روز چهارشــنبه هفتــه 

ــر داد.  ــاری خب ج
علی اکبــر مشــرفی، رئیــس شــورای شــهر کرمــان 
ــان 26  ــهردار کرم ــت ش ــدی پس ــه تص ــت: در زمین گف
نفــر معرفــی شــدند کــه پــس از رای گیــری، شــهرداری 
ــرار  ــه دوم ق ــره مرحل ــت 10 نف ــان در لیس ــی کرم فعل

ــت. نگرف

 درخشش شمشیرباز یزدی 
در مسابقات قهرمانی کشور 

در  یــزدی،  فلوریســت  جعفــری،  محمدحســین 
ــق  ــور موف ــاالن کش ــس بزرگس ــد پریک ــابقات گرن مس

شــد مــدال برنــز را کســب کنــد.

ــهرکرد  ــهری ش ــاب ش ــل آب و فاض ــر عام مدی
ــه  ــردگان ب ــت ل ــانی سردش ــرح آبرس ــت: ط گف
ــاز دارد  ــال نی ــارد ری ــر 250 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
کــه تــاش بــر ایــن اســت ردیــف بودجــه ای بــرای 

ــروژه جــذب شــود.  ــن پ ای
نشســت  در  بروجنــی  بیگلری فــرد  قــدرت هللا 
بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه گفــت: آب 
ــژه  ــع به وی ــیاری از مواق ــهرکرد در بس ــرب ش ش
ــدازی  ــا راه ان ــه ب ــود ک ــوده می ش ــی آل در بارندگ
ــک  ــده ای نزدی ــک در آین ــه خل ــه گردن تصفیه خان

ــد. ــد ش ــرف خواه ــکل برط ــن مش ای
وی بــا اشــاره بــه طرح هــای آبرســانی در مناطــق 
روســتایی اســتان افــزود: در منطقــه اردل یکــی از 
ــه شــهر دشــتک اســت کــه  طرح هــا، آبرســانی ب
یکــی از شــهرهای پرتنــش درخصــوص آبگیــری 

اســت.
ــرکت  ــم ش ــای مه ــی از پروژه ه ــرد یک بیگلری ف
آب و فاضــاب شــهری را ســاخت مخــازن ذخیره 
ــم  ــت یازده ــرد: در دول ــح ک آب برشــمرد و تصری
ســاخت حــدود 18 هــزار و 500 متــر مکعــب 

ــره آب آغــاز شــده کــه در بســیاری  مخــازن ذخی
از مناطــق بــه بهره بــرداری رســیده اند.

ــهرکرد  ــهری ش ــاب ش ــل آب و فاض ــر عام مدی
ــزود: در 3 ســال گذشــته بســیاری از مخــازن  اف
ــرداری  ــورد بهره ب ــدند و م ــل ش ــره آب تکمی ذخی

ــد. ــرار گرفتن ق
ــا  ــوان آب را ب ــه بت ــی ک ــزود: زمان ــرد اف بیگلری ف
ــا  ــرد، قطع ــره ک ــازن ذخی ــاد در مخ ــت زی کیفی
ــرب  ــه آب ش ــی در زمین ــات خوب ــوان خدم می ت

ــه داد. ــردم ارائ ــه م ب

صورت گرفتــه  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه ناحیــه غــرب شــهرکرد  درخصــوص آبرســانی ب
تصریــح کــرد: بــه زودی مخــزن ذخیــره آب ناحیه 

غــرب شــهرکرد وارد مــدار می شــود.
ــه  ــه ناحی ــروژه آبرســانی ب ــزود: پ ــرد اف بیگلری ف
ــه زودی  غــرب شــهرکرد از شهرســتان کوهرنــگ ب

ــود. ــی می ش اجرای
ــهرکرد  ــهری ش ــاب ش ــل آب و فاض ــر عام مدی
ــروژه  یکــی دیگــر از طرح هــای ایــن شــرکت را پ
عنــوان  لــردگان  آبرســانی منطقــه سردشــت 
کــرد و افــزود: ایــن طــرح بــه اعتبــاری بالــغ بــر 
250 میلیــارد ریــال نیــاز دارد کــه تــاش بــر ایــن 
اســت ردیــف بودجــه ای بــرای ایــن پــروژه جــذب                                                                     

ــود. خبــر فارســی ش

مدیر عامل آب و فاضالب شهری خبر داد:

اعتبار ۲۵ میلیارد تومانی برای پروژه آبرسانی سردشت لردگان

،،
چشــمگیر  رشــد  شــاهد  امســال   
پرونده هــای قضایــی و وقــوع جرائــم 
ســایبری بودیــم؛ ایــن پرونده هــا 63 
درصــد افزایــش یافتــه کــه البتــه در 
کشــف جرائــم نیــز نســبت بــه ســال 
گذشته 0.5 درصد کاهش را داشتیم

 احداث ۹ مجتمع رفاهی بین راهی جدید سامانه هوشمند قرائت کنتور آب اجرا شد 
در استان یزد 

بهره برداری از 63 پروژه برق در استان یزد  مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 
مدیر برتر کشور شد 



ســروش، رئیــس بیمارســتان شــریعتی  و مرکــز 
ــوم  ــی دانشــگاه عل ــادات غذای ــی و ع ــات چاق تحقیق
ــودکان  ــی در ک ــه چاق ــان اینک ــا بی ــران، ب پزشــکی ته
ایرانــی افزایــش پیــدا کــرده و ایــن نگران کننــده 
ــا را در  ــامت آن ه ــودکان س ــی ک ــت: چاق ــت، گف اس
معــرض خطــر قــرار می دهــد. متاســفانه اغلــب 
دو  یــا  هســتند  تک فرزنــد  ایرانــی  خانواده هــای 
فرزنــد دارنــد و بــه همیــن دلیــل رســیدگی بــه آن هــا 

ــت. ــده اس ــتر ش بیش
وی بــا اشــاره بــه معضــل اســتفاده از گوشــی همــراه، 
ایرانــی  تبلــت و بازی هــای رایانــه ای در کــودکان 
ادامــه داد: متاســفانه شــاهد آن هســتیم کــه کــودکان 
بــه جــای ورزش و تحــرک بیشــتر ســراغ گیــم و 
ــد و ایــن موضــوع موجــب  بی تحرکــی  تبلــت می رون

کــودکان ایرانــی و عامــل چاقــی در آن هــا شــده 
اســت.

ســروش رواج مصــرف فســت فود در خانواده هــای 
ایرانــی را از عوامــل ابتــا بــه چاقــی در کــودکان 
ــودکان  ــب ک ــفانه اغل ــت: متاس ــت و گف ــی دانس ایران
ــی فســت فود، ســیب زمینی ســرخ کرده، شــکات،  ایران
ــی  ــوه مصنوعــی را کــه حــاوی چرب شــیرینی و آب می
یــا شــکر هســتند و موجــب اضافــه وزن و چاقــی 

می کننــد. مصــرف  می شــوند، 
ــی  ــادات غذای ــی و ع ــات چاق ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــا  ــدر و مادره ــه پ ــران ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــت فود  ــرف فس ــه مص ــود را ب ــگاه خ ــرد: ن ــه ک توصی
ــر  ــا تغیی ــرای بچه ه ــت ب ــرار دادن تبل ــار ق و در اختی

ــد. ــرل کنن ــود را کنت ــودکان خ ــد و وزن ک دهن

ــای  ــر فرآورده ه ــارت ب ــر کل نظ ــاح، مدی ــمیره صب س
غــذای ســازمان غــذا و دارو، عنــوان کــرد: یکــی از 
ایده آل هــای ایــن ســازمان بــرای ارتقــای ســامت، 
جایگزیــن کــردن نــان صنعتــی بــه جــای ســنتی اســت.
صبــاح ادامــه داد: مــا بــه عنــوان یــک ارگان نظارتــی در 
پــی آن هســتیم کــه در ابتــدا ایــن رویکــرد را بــه بــاور 
مــردم برســانیم تــا مطمئــن شــوند کــه ایــن اقــدام بــه 
ســود ســامتی آن هاســت؛ بــه همیــن دلیــل تــا زمانــی 
ــن نشــویم، از  ــه ایــن خواســته مطمئ کــه از رســیدن ب
ــای ســامت نان هــای ســنتی  ــرای ارتق ــاش خــود ب ت

ــم. ــت برنمی داری دس
وی در توضیــح بیشــتر تصریــح کــرد: نان هــای ســنتی 
ــان  ــر جه ــطح در سراس ــان مس ــوان ن ــت عن ــه تح ک
تورتیــا،  مثــل  نام هایــی  بــا  می شــوند،  شــناخته 

ــی،  ــیا، چاپات ــا، فوکاس ــی، پیت ــرا، شمس ــاالدی، کیس ب
نــان تنــور، دوســای و در ایــران ســنگک، لــواش، 
ــی  ــاورزی مختلف ــوالت کش ــری از محص ــون و برب تافت
ــدم  ــج، گن ــاودار، جــو، ذرت، برن ــل ســیب زمینی، چ مث
و غــات دیگــر تهیــه می شــوند و لزومــا مختــص 
ــا  ــرا تورتی ــزا و اخی ــودن پیت ــهور ب ــت؛ مش ــران نیس ای
ــور ها  ــایر کش ــترالیا و س ــا، اس ــادا، اروپ ــکا، کان در آمری
نشــانه بــارزی از روشــن بــودن ارزش اقتصــادی آینــده 
ایــن نان هــا و همــه نان هــای مســطح طبیعــی اســت.

غــذای  فرآورده هــای  بــر  نظــارت  اداره کل  معــاون 
ــان  ــان کاهــش نمــک در ن ــذا و دارو در پای ســازمان غ
و ضــرورت بازنگــری در شــیوه پخــت را بــه عنــوان 
دو رکــن تعیین کننــده جهــت ارتقــای کیفیــت نــان 

برشــمرد و آن را ناگزیــر دانســت.

خواصعرقآلوئهورا
ــرق  ــود. ع ــه می ش ــی آن تهی ــاه علف ــه ورا از گی ــرق آلوئ ع
آلوئــه ورا از نظــر طــب قدیــم، طبیعتــی گــرم و خشــک دارد.

ــه  ــت ک ــی اس ــاده تلخ ــای م ــه معن ــت ب ــه ورا در لغ آلوئ
ــه شــده  ــه برگرفت ــی آلوئ درخشــندگی دارد و از کلمــه عرب

ــت. ــر زرد اس ــه ورا، صب ــی آلوئ ــام ایران ــت. ن اس
ــای  ــا نام ه ــر ب ــه در کشــورهای دیگ ــوورا ک ــا آل ــه ورا ی آلوئ
»گیــاه جاودانگــی« و »گیــاه ملکــه« از آن  یــاد می شــود، 
گیــاه علفــی و چنــد ســاله ای اســت کــه دارای برگ هــای 
ــا در حاشــیه  ــن برگ ه ــتی و دراز اســت. ای ــم، گوش ضخی
دارای تیــغ هســتند. خــواص گیــاه آلوئــه ورا بســیار اســت؛ 
بــه طــوری کــه دانشــمندان همچنــان در پــی کشــف دیگــر 

خــواص آن هســتند.
خواصعرقآلوئهورا

-زخم های گوارشی و التهاب روده را التیام می بخشد.
-باعث روشنی پوست می شود.

-قند و فشار خون را کاهش می دهد.

-به بهبود کارکرد مفاصل کمک می کند.
-از دیگــر خــواص آلوئــه ورا، ترمیم کنندگــی پوســت، ضــد 

جــوش و ضــد لــک بــودن ایــن گیــاه اســت.
-آلوئه ورا در تنظیم خون نقش مؤثری دارد.

-کمردرد را التیام می بخشد.
-مانند سایر عرقیات، خاصیت آرام بخشی دارد.

-تاول های دهانی را از بین می برد.
-از پیــری پوســت جلوگیــری می کنــد و باعــث افزایــش 

ــدن می شــود. ــت ب مقاوم
-سموم بدن را از بین می برد.

خواصترکیبیعرقآلوئهوراوبهارنارنج
ترکیــب عــرق آلوئــه ورا و بهــار نارنــج باعــث تقویــت 
ــان  ــرد و در درم ــن می ب اعصــاب می شــود، تشــنج را از بی

ــت.  ــر اس ــکه مؤث سکس
ــردگی و  ــان افس ــت و در درم ــتهاآور اس ــب اش ــن ترکی ای
ــما را  ــی ش ــر بی خواب ــت. اگ ــر اس ــی موث ــاالت عصب اخت
 آزار می دهــد، از عــرق آلوئــه ورا و بهــار نارنــج اســتفاده 

کنید.بهداشت نیوز

دبیــر انجمــن رادیوتراپــی آنکولــوژی ایــران از 
ابتــای 150 هــزار نفــر در ســال 1415 بــه ســرطان 

ــر داد.  خب
انجمــن رادیوتراپــی  حســین فــودازی، دبیــر 
آنکولــوژی ایــران، اظهــار کــرد: رونــد شــیوع 
ــه  ــر رو ب ــال های اخی ــی س ــران ط ــرطان در ای س
افزایــش بــوده و پیش بینــی می شــود کــه در 
ســال های آینــده نیــز همچنــان ایــن رونــد ادامــه 
بیــن ســرطان های  یابــد. ســرطان معــده در 
مختلــف بیشــترین میــزان آمــار ابتــا را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
ــرطان در  ــه س ــا ب ــوارد ابت ــزان م ــاره می وی درب
ســال گذشــته بیــان کــرد: در ســال گذشــته 
حــدود 95 هــزار نفــر در ایــران بــه ســرطان مبتــا 

شــدند. نیــم میلیــون نفــر هــم بــا ســرطان زندگی 
می کننــد؛ یعنــی به تازگــی ابتــای آن هــا بــه 
ســرطان تشــخیص داده شــده و در حــال درمــان 

ــه اســت. ــان یافت ــا درمانشــان پای هســتند ی
ایــران  آنکولــوژی  رادیوتراپــی  انجمــن  دبیــر 
افــزود: تغییــر در وضعیــت هــرم ســنی جمعیــت 
افزایــش  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی  ایــران 
ــه  ــه طــوری  ک ــوده اســت؛ ب ــه ســرطان ب ــا ب ابت
ــه  بیشــترین جمعیــت کشــور را در ســال 1430 ب
بعــد کهنســاالن تشــکیل می دهنــد و بیشــتر 
افــراد 60 ســال بــه بــاال بــه ســرطان مبتــا 
می شــوند؛ یعنــی از ســن 50 ســال بــه بعــد هــر 
ــا  ــانس ابت ــوند، ش ــر می ش ــخاص پیرت ــه اش چ
ــن  ــروز ای ــد ب ــوارد جدی ــزان م ــرطان و می ــه س ب

بیمــاری افزایــش پیــدا می کنــد.
فــودازی بــا اشــاره بــه نقــش علــل ســاختاری و 
محیطــی کشــور در میــزان شــیوع ســرطان عنــوان 
کــرد: علــل ژنتیکــی و وجــود ســابقه مثبــت ژنــی 
خانوادگــی در ابتــا بــه ایــن عارضــه دخالــت 
ــه طــوری  کــه ســهم تغییــرات ژنتیکــی  ــد؛ ب دارن
ــد  ــا 20 درص ــر 15 ت ــرطان حداکث ــه س ــا ب در ابت
اســت؛ بنابرایــن عوامــل محیطــی و خارجــی تاثیر 

بیشــتری در بــروز ایــن عارضــه دارنــد.
وی تاکیــد کــرد: عوامــل محیطــی و خارجــی 
ــی و  ــرات ژنتیک ــاد تغیی ــبب ایج ــج س ــه تدری ب
ــه  ســلول  ــدن می شــوند ک ــش ســلولی در ب جه
ــرده  ــل ک ــه نابهنجــار تبدی ــت هنجــار ب را از وضعی
و توده هــای ســرطانی را در بــدن بــه وجــود 

محیطــی  عوامــل  ایــن  جملــه  از  می آورنــد؛ 
ــروبات  ــات و مش ــتعمال دخانی ــه اس ــوان ب می ت
الکلــی، آلودگی هــای زیســت محیطی از قبیــل 
آلودگــی هــوا کــه نقــش چشــمگیری در ابتــا بــه 
ــژه ســرطان های دســتگاه  ــواع ســرطان ها به وی ان

ــرد. ــاره ک ــد، اش ــی دارن تنفس
دبیــر انجمــن رادیوتراپــی آنکولوژی ایــران تصریح 
کــرد: اضافــه وزن و چاقــی، کاهــش تحــرک بدنــی 
و تغییــر در ســبک زندگــی )از زندگــی فعــال بــه 
ــه ســبب  ــی هســتند ک ــر عوامل ماشــینی( از دیگ
افزایــش ابتــا بــه بیماری هــای غیرواگیــردار 
ماننــد دیابــت، فشــار  خــون و ســرطان شــده اند.

پیــش  ســال   50 حــدود  گفــت:  فــودازی 
بیماری هــای واگیــردار اهمیــت بســزایی داشــتند 
کــه بــا ورود واکسیناســیون و آنتی بیوتیک هــا 
ایــن بیماری هــا کنتــرل شــد؛ ولــی امــروزه 

ــد  ــدا کرده ان ــردار شــیوع پی ــای غیرواگی بیماری ه
افزایــش  عروقــی،  و  قلبــی  اختــاالت  کــه 
ــن  ــرطان در رأس ای ــت و س ــون، دیاب ــی خ چرب

بیماری هــا قــرار دارنــد.
نامناســب  غذایــی  رژیــم  کــرد:  اظهــار  وی 
ترکیبــات  وجــود  فســت فودها،  مصــرف  و 
ــامیدنی،  ــی و آب آش ــواد غذای ــن در م نیتروزآمی
اســتفاده از گوشــت های فرآوری شــده، بــه کار 
ــوالت  ــه محص ــیمیایی در تهی ــای ش ــردن کوده ب
کشــاورزی از قبیــل غــات و میوه هــا نیــز در 

ایجــاد ســرطان دخالــت دارنــد.
دبیــر انجمــن رادیوتراپــی آنکولــوژی ایــران بیــان 
ــه  ــود ک ــی می ش ــال 1415 پیش بین ــرد: در س ک
ــن  ــا همی ــه ســرطان را ب ــا ب ــورد ابت ــزار م 150 ه
ــیم. باشــگاه  ــته باش ــی داش ــش کنون ــد افزای رون

خبرنــگاران
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حرکت به سوی سونامی سرطان در سال های آتی 

تازههایپزشکی

افزایشریسکسرطانسینه
باشبکاری

ــب کار در  ــان ش ــد زن ــان می ده ــد نش ــات جدی تحقیق
ــد؛  ــرار دارن ــینه ق ــرطان س ــه س ــا ب ــر ابت ــرض خط مع
ــی  ــد هورمون های ــع از تولی ــی مان ــور مصنوع ــه ن ــرا ک چ
می شــود کــه نقــش مهمــی در ســرکوب رشــد تومورهــا 

ــد.  دارن
ــه  ــی ک ــد زنان ــان می ده ــق نش ــن تحقی ــای ای یافته ه
قبــل از یائســگی هســتند و در حــال حاضــر یــا در 
ــزان  ــا می ــی ب ــز در نواح ــد و نی ــیگاری بودن ــته س گذش
ــد،  ــی می کنن ــب زندگ ــاز در ش ــای ب ــور در فض ــاالی ن ب
در معــرض خطــر ابتــا بــه ســرطان ســینه قــرار دارنــد.

پیتــر جیمــز، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه 
ــدرن  ــه م ــد: »در جامع ــاره می گوی ــن ب ــاروارد، در ای  ه
صنعتــی مــا نــور مصنوعــی تقریبــا در همــه جــا وجــود 
دارد. نتایــج مــا نشــان می دهــد قرارگیــری وســیع 
در معــرض نورهــای فضــای بــاز در ســاعات شــب 
ــرای ســرطان  ــد ب ــر جدی ــور پرخط ــک فاکت ــد ی می توان

ــد.« ــینه باش س
بــه گفتــه جیمــز »بــه نظــر می رســد ماتونیــن، هورمــون 
ــای ســرطان  ــز انســان، رشــد توموره تولیدشــده در مغ
ســینه را متوقــف می کنــد؛ امــا قــرار گرفتــن در معــرض 
نــور می توانــد میــزان آن را کاهــش دهــد؛ چــرا کــه باعث 
ــا شــده )ســاعت  ــال در ریتم هــای شــبانه روزی م اخت
ــیاری را  ــی و هوش ــه خواب آلودگ ــا ک ــدن م ــی ب داخل
کنتــرل می کنــد( و در مقابــل منجــر بــه افزایــش خطــر 

ــه ســرطان ســینه می شــود. ــا ب ابت

خطرناکترینورزش
برایسالمتزانو

در ورزش فوتبــال چرخش هــای ناگهانــی پــا و ضرباتــی 
بــرای زانــو خطرنــاک  بــه پــا وارد می شــود،  کــه 
اســت. بــا ایــن حــرکات فشــار دوچندانــی بــه زانــو وارد 

می شــود.
برخــی از افــراد بــا افزایــش ســن از فوتبــال یــازده نفــره 
بــه فوتبــال پنــج نفــره روی می آورنــد؛ امــا فوتبــال پنــج 
نفــره حتــی بیــش از فوتبــال یــازده نفــره بــه زانــو فشــار 
مــی آورد؛ زیــرا در ایــن نــوع فوتبــال چرخش هــا بیشــتر 

ست. ا
وارد  زانــو  بــه  بیشــتر آســیب هایی کــه در فوتبــال 
اســت.  منیســک  و   ACL ،MCL پارگــی می شــود، 
دوران کار  پایــان  از  پــس  فوتبالیســت ها  از  برخــی 

حرفــه ای خــود شــاهد آرتــروز زانــو هســتند.
و  فیزیوتراپ هــا  بــا  فوتبالیســت ها  اســت  بهتــر 
متخصصــان ارتوپــد مشــورت کننــد تــا تمهیداتــی را برای 

ــند. ــود بیندیش ــوی خ ــامت زان س
 MRI ــود ــوی خ ــی از زان ــد گاه ــر از چن ــت ه ــر اس بهت
ــا در صــورت  بگیریــد و بــه متخصــص مراجعــه کنیــد ت

ــد. ــرف کنی ــک آن را برط ــیب های کوچ ــود، آس وج
ــان  ــه زم ــد ب ــد، بای ــیب دیدگی  داری ــه آس ــی ک در صورت
بازگشــت خــود بــه بــازی بســیار توجه کنیــد و ریــکاوری 

انجــام دهیــد.

تغذیه

فوایدبینظیرمصرفکشمش
ــار  ــش فش ــادی در کاه ــیار زی ــر بس ــمش تاثی کش
خــون و حفــظ ســامت قلــب دارد. مطالعاتــی وجــود 
ــمش  ــه کش ــرف روزان ــد مص ــان می ده ــه نش دارد ک
باشــد،  دیگــر  تنقــات  بــا  همــراه  اگــر  به ویــژه 
ــش  ــی کاه ــب توجه ــدار جال ــه مق ــون را ب ــار خ فش

می دهــد. 
ــریع  ــان و س ــدر آس ــمش آن ق ــر کش ــوی دیگ از س
قابــل مصــرف و در دســترس اســت کــه هیــچ 
ــود  ــی وج ــم غذای ــذف آن از رژی ــرای ح ــه ای ب بهان

ــدارد. ن
کشمشوخواصدرمانیآن

1.کاهشابتالبهبیماریهایدهانولثه
برخــاف آنچــه از یــک خوراکــی شــیرین و چســبنده 
ــد ســامت دهــان  انتظــار مــی رود، کشــمش می توان

و دنــدان را بهبــود بخشــد. 
خــوردن کشــمش، یکــی از راه هــای طبیعــی بازیابــی 
ــدان اســت.  ــام پوســیدگی دن ــا و التی کرم خوردگی ه
طبــق پژوهشــی کشــمش دارای مــواد ضدمیکروبــی 
ــا  ــط ب ــی مرتب ــای دهان ــد باکتری ه ــه رش ــت ک اس
ــرکوب  ــه را س ــای لث ــدان و بیماری ه ــیدگی دن پوس
اینکــه کشــمش  وجــود  بــا  بنابرایــن  می کنــد؛ 
دندان هــا  کرم خوردگــی  مانــع  اســت،  شــیرین 

می شــود.
2.هضمبهتر

بــه عنــوان یــک خوراکــی سرشــار از فیبــر زیــاد 
ــدن  ــام ش ــر انج ــه بهت ــد در هرچ ــمش می توان کش
ــته  ــایانی داش ــک ش ــدن، کم ــوارش در ب ــد گ فرآین
باشــد. مــواد غذایــی کــه مانــع از یبوســت یــا 
اســهال می شــوند، خوراکی هــای مناســب بــرای 
بــدن هســتند و از ایــن لحــاظ کشــمش شــامل 
ــول اســت کــه باعــث  ــول و نامحل ــر محل هــر دو فیب
ــت  ــی در روده حرک ــه راحت ــد ب ــواد زائ ــوند م می ش

ــود. ــهال نش ــا اس ــت ی ــار یبوس ــرد دچ ــد و ف کنن
3.کنترلفشارخونباالوکاهشخطربروز

سکتهمغزی
معمــول  مصــرف  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
کشــمش )ســه بــار در روز( بــرای افــرادی کــه 
خفیــف هســتند،  خــون  فشــار  افزایــش  دچــار 
اســت. محققــان معتقدنــد کــه مصــرف  مفیــد 
ــه ســایر  ــه کشــمش، فشــار خــون را نســبت ب روزان
تنقــات یــا میان وعده هــا بــه میــزان بیشــتری 
کاهــش می دهــد. عــاوه بــر ایــن کشــمش سرشــار 
ــش  ــه از کاه ــت ک ــب اس ــالم قل ــت س از الکترولی
ــری  ــت، جلوگی ــی اس ــکل متداول ــه مش ــن ک پروتئی

 . می کنــد
از آنجایــی کــه پتاســیم یکــی از مــواد معدنــی کلیــدی 
و  ســلول ها  بافت هــا،  درســت  عملکــرد  بــرای 
اندام هــای مختلــف بــدن انســان اســت، افــرادی کــه 
ــان  ــم غذایی ش ــط رژی ــیم توس ــادی پتاس ــدار زی مق
ــزی  ــکته مغ ــه س ــا ب ــر ابت ــد، خط ــت می کنن دریاف
به ویــژه ایســکمی مغــزی در آن هــا کمتــر از دیگــران 

ــت. برترین هــا اس

زیبایی

فوایدروغنزیتونوعسلبرایمو
ــرل  ــده و کنت ــرم کنن ــوان ن ــه عن ــون ب ــن زیت روغ
ــیدهای  ــن اس ــن روغ ــت. ای ــوب اس ــو خ ــوره م ش
چــرب تــک اشــباع شــده بــا فوایــد آنتی اکســیدانی 
دارد، همچنیــن ویتامیــن A و E موجــود در روغــن 
ــت و ترمیــم پوســت و مــو  ــه حفــظ رطوب ــون ب زیت

کمــک مــی کنــد.
ــد  ــرای ســامت مــو مفی ــون و عســل ب روغــن زیت
حفــظ  بــرای  قرن هاســت کــه  عســل  اســت. 
زیبایــی پوســت و مــو اســتفاده مــی شــود. روغــن 
زیتــون نیــز بــرای  ســامت بــدن و زیبایــی مفیــد 

ــت.  اس
تاریخچهعسل

هــزاران ســال اســت که عســل و زنبور عســل بســیار 
ــن  ــاس انجم ــوند. براس ــی ش ــی م ــمند تلق ارزش
عســل امریــکا، عســل در نــزد مصریــان یــک کاالی 
بــاارزش بــود کــه آن را بــه خدایــان خــود پیشــکش 
کــرده یــا بــه عنــوان مــاده ی در مومیایــی اســتفاده 
ــر،  ــردم مص ــان م ــورداری در می ــد. زنب ــی کردن م
یونــان و رومانــی رواج داشــت. نخســتین گزارشــات 
ــل  ــال 2400 قب ــه س ــل ب ــدوی عس ــداری کن از نگه
از میــاد در معبــد خورشــید نزدیــک قاهــره برمــی 
گــردد. براســاس انجمــن عســل امریــکا، کلئوپاتــرا 
ــرد،  ــی ک ــتحمام م ــل اس ــیر و عس ــا ش ــوال ب معم
همچنیــن همســر امپراتــور رومانــی از شــیر و عســل 

بــرای زیبایــی صورتــش بهــره مــی بــرد.
فوایدروغنزیتون

ــرل  ــده و کنت ــرم کنن ــوان ن ــه عن ــون ب ــن زیت روغ
ــیدهای  ــن اس ــن روغ ــت. ای ــوب اس ــو خ ــوره م ش
چــرب تــک اشــباع شــده بــا فوایــد آنتی اکســیدانی 
دارد، همچنیــن ویتامیــن A و E موجــود در روغــن 
ــت و ترمیــم پوســت و مــو  ــه حفــظ رطوب ــون ب زیت

کمــک مــی کنــد.
فوایدعسل

براســاس انجمــن ملــی عســل امریــکا، عســل 
ــه  ــده، ب ــو ش ــت م ــت و جذابی ــظ رطوب ــث حف باع
ــک  ــای خش ــرای موه ــی ب ــاب خوب ــه انتخ طوریک
ــاس  ــود. براس ــی ش ــوب م ــده محس ــیب دی و آس
ــتردام،  ــگاه آمس ــده در دانش ــام ش ــات انج مطالع
ــک  ــه ی ــی دارد ک ــد میکروب ــای ض ــل ویژگی ه عس
ــر اســت. همچنیــن عســل در  ــده ی موث ــاک کنن پ
مقابــل طیــف وســیعی از باکتری هــا موثــر خواهــد 

ــود. ب
دستورالعمل

براســاس توصیــه انجمــن ملــی عســل در امریــکا، 
ــا  ــردن موه ــرم ک ــرای ن ــون ب ــن زیت ــل و روغ عس
کاربــرد دارد. نصــف فنجــان عســل را بــا یــک چهارم 
فنجــان روغــن زیتــون مخلــوط کــرده و در صــورت 
نیــاز مــی توانیــد ایــن ترکیــب را در مایکروویــو بــه 
ــتان  ــک انگش ــا کم ــد. ب ــرم کنی ــه گ ــدت 15 ثانی م
دســت موهــای مرطــوب خــود را بــه ایــن مخلــوط 
ــانید و  ــر را بپوش ــه ای س ــا حول ــرده و ب ــته ک آغش
پــس از 30 دقیقــه موهــا را آبکشــی نمایید.نســخه

خانواده
اصولاساسیدرتربیتفرزند

اصلسیام:واداشتنبهنیکى هاوبازداشتن
ازبدى هاازطریقمحبت)2(

آرى محبــت، نیرومندتریــن  قــدرت محــرک بشــر در تمــام 
ابعــاد و مظاهــر گوناگــون زندگــى اســت. ،محبت احســاس 
دلپذیــرى اســت کــه بــا وجــود آن مشــکات آســان 

مى شــود و مصائــب و دردهــا قابــل تحمــل مى شــود.
عشــق و محبــت آدمــى را بــه راه فداکارى و ازخودگذشــتگى 
ــراى رضــاى محبــوب حاضــر  ــا وجــود آن ب مى کشــاند و ب
ــیله اى  ــم وس ــن ه ــذرد. ای ــود بگ ــز خ ــه چی ــت از هم اس
بــراى تربیــت اســت و هــم نیــازى از نیازهــاى فرزنــدان ما.

ــه  ــادرى مراجع ــى م ــه وقت ــم ک ــوش نمى کن ــز فرام  هرگ
و از فرزنــدش گلــه کــرد کــه او طغیانگــر و ســرکش شــده 
ــى  ــات ناراحت ــزد و موجب ــم مى ری ــه ه ــه را ب ــم خان و دائ
مــا را در خانــه فراهــم کــرده و خواســتار راه حــل بــود؛ 
ــم.  ــت کن ــا او صحب ــا ب ــاور ت ــدت را بی ــم: فرزن ــه او گفت ب
ــف  ــاره مســائل مختل ــى داشــتیم؛ درب ــک جلســه طوالن  ی
ــا هــم صحبــت کردیــم. در نهایــت ایــن شــد  و متفــاوت ب
کــه وقتــى از پــدرش پرســیدم چهــره اش بــه شــدت گرفتــه 
شــد، اشــک در چشــمانش حلقــه زد و بغــض گلویــش را 
ــه  ــم و ب گرفــت؛ خواســتم از ایــن مســئله صــرف نظــر کن
چیــز دیگــرى بپــردازم و او را از ایــن مطلــب منحــرف کنــم، 
فکــر کــردم مســئله اى اســت کــه زود اســت مطــرح کنــد؛ 
امــا او بــا چشــم و صــورت بــه مــن فهمانــد کــه همیــن جــا 

بــار را پاییــن بگــذارم و از ایــن مطلــب دور نشــوم.
لیــوان آبــى بــه او دادم و کمــى خــود را بــه کاغــذ و کتــاب 
مشــغول کــردم تــا بــه حــال عــادى برگــردد؛ مــن مشــغول 
ــا جــارى  ــودم کــه او صدایــش را صــاف کــرد و همــراه ب ب
شــدن اشــک از چشــمانش بــه مــن گفــت: آقــا تــو را بــه 
خــدا بــه پــدرم بگوییــد مــرا بزنــد!! مــن فهمیــدم او چــه 

ــم. ــت مى کن ــدرت صحب ــا پ ــم ب ــم: چش ــد؛ گفت مى گوی
ــد  ــى کن ــد خداحافظ ــادرش آم ــت. م ــان یاف ــه پای  جلس
تلفــن پــدر را از او گرفتــم کــه بعــدا کار را دنبــال کنــم و بــه 
ــه  ــا اینک ــوب حاصــل شــد. ام لطــف خــدا نتیجــه اى مطل
ــن  ــراى ای ــد، ب ــرا بزن ــو م ــدرم بگ ــه پ ــد ب ــد مى گوی فرزن
ــود.  ــرده ب ــس نک ــدر لم ــى از پ ــچ محبت ــه او هی ــت ک اس
ــود  ــه ب ــه خســته و کوفت ــد ک ــه مى آم ــه خان ــى ب ــدر زمان پ
ــه  ــد ب ــا او را نداشــت. فرزن ــت حــرف زدن ب و کســى جرئ
ــد از راه  ــوازش پــدر را بای ــود کــه دســت ن جایــى رســیده ب
کتــک لمــس کنــد؛ امــا حتــى از ایــن طریــق هــم راه بــه 
ــود. ــه بن بســت رســیده ب ــع ب ــود و در واق ــرده ب ــى نب جای

ــت  ــن محب ــادر دارد و ای ــدر و م ــت پ ــه محب ــاز ب ــد نی فرزن
ــادى حاصــل نمى شــود. اصــل  ــاى م ــع نیازه ــا رف ــط ب فق
وجــودى هــر فــرد روح و روان اوســت کــه نیازمندى هایــى 
دارد و از جملــه نیازهــا مهــر و محبــت اســت و بهتریــن مهــر 
و محبــت ایــن اســت کــه در جریــان انجــام کارهایــش او را
ــوزى و  ــه او بیام ــا را ب ــرى و نیکى ه ــف بنگ ــده لط ــا دی ب
ــارات  ــت«، انتش ــول تربی ــاب »اص کت ــه آن واداری. از  او را ب

همــای رحمــت

ــنی  ــا چاش ــوری ب ــای ف ــا غذاه ــن روزه ای
کالــری زیــاد و در ایــن میــان پیتزاهــای 
6 هــزار تومانــی، طرفــداران زیــادی پیــدا 
حکایــت  یــا  کــه  پیتزاهایــی  کرده انــد؛ 
ــا مــواد  فروشــنده منصفــی را می کنــد کــه ب
ــت فود  ــت، فس ــت و گران قیم ــه باکیفی اولی
ــد  ــت می ده ــورد مل ــه خ ــی ب ــزار تومان 6 ه
از مــواد  اســتفاده  تکــراری  یــا داســتان 

اســت. ارزان قیمــت  و  بی کیفیــت 
ــار  ــر چه ــذری از ه ــه بگ ــی ک ــر خیابان از ه
ــه فســت فودهایی می افتــد  مغــازه چشــمت ب
کــه بــا عناویــن وسوســه کننده ای مثــل 
»پیتــزا بــا مخلفــات و نوشــابه فقــط  6 
هــزار تومــان«، »پیتــزای خانــواده فقــط 
ــر«  ــا بب ۸ هــزار تومــان«، »یکــی بخــر دو ت
ــه کار  ــی ک ــد؛ مغازه های ــب توجــه می کنن جل
و کاســبی ســکه ای هــم دارنــد و ایــن روزهــا 
طرفــداران بســیاری نیــز پیــدا کرده انــد و 
هیــچ خیابانــی را از حضــور خــود بی نصیــب 

نگذاشــته اند.
ــزی  ــا چی ــه پیداســت امــروز تنه این طــور ک
ــم  ــت، طع ــم اس ــا مه ــرای م ــذا ب ــه از غ ک
بــوی آن اســت؛ همیــن کــه  و  رنــگ  و 
نامــش پیتــزا باشــد و بــوی انــواع و اقســام 
گرســنه مان  مشــام  بــه  را  چاشــنی ها 
چــه  دیگــر  می کنــد؛  کفایــت  برســاند، 
غــذای ِگــرِد  ایــن  در  دارد کــه  اهمیتــی 

از چــه  و  لعــاب چیســت  و  خوش رنــگ 
کیفیتــی برخــوردار اســت؟

ازهشدارپزشکانتادغدغه
اتحادیه

ازدیــاد مصــرف پیتــزا در جامعــه نه تنهــا 
پزشــکان  ســامت،  دوســتداران   حــرف 
ــی  ــه حت ــت، بلک ــه اس ــان تغذی و کارشناس
مدیــران اتحادیــه اغذیــه و پیتزافروشــان 
ــته و در  ــه گذاش ــئله صح ــن مس ــر ای ــز ب نی
ــواد  ــه م ــد ک ــراف کرده ان ــی اعت مصاحبه های
ــی  ــزار تومان ــای 6 ه ــه در پیتزاه ــه کار رفت ب

ــد.  ــد باش ــالمی نمی توان ــواد س م
عبــدهللا نصــری، رئیــس اتحادیه پیتزافروشــان 
مغازه هــای  ازدیــاد  می گویــد:  اصفهــان، 
مــا  کــه  اســت  قــدری  بــه  فســت فود 
هــر شــب شــاهد افتتــاح یــک مغــازه 
فست فودفروشــی حتــی بــدون مراجعــه 

بــه اتحادیــه و مجــوز هســتیم.
وی در ادامــه اضافــه می کنــد: بــا ایــن همــه 
مغــازه فســت فود، مســلما نظــارت هــم 
ــم از  ــون ه ــی قان ــود و حت ــخت تر می ش س
ــد. ــات برنمی آی ــم از تخلف ــن حج ــس ای پ

رئیــس اتحادیــه پیتزافروشــان اصفهــان 
ــه  ــرای مقابل ــون مســتحکم« ب ــود »قان از نب
و  می کنــد  گایــه  تخلفــات  ایــن   بــا 
می گویــد: بــا توجــه بــه اینکــه متداول تریــن 
تخلفــات در ایــن صنــف نبــود پروانــه کســب 

مجــوز  بــدون  مغازه هــای  بازگشــایی  و 
ــت  ــب بیس ــزارش و پلم ــس از گ ــت پ اس
ــه  ــازه ب ــاره مغ ــت، دوب ــاعته دول ــار س و چه
فعالیــت  بــه  شــروع  می توانــد   راحتــی 

کند.
غذاهــای فــوری بــا چاشــنی کالــری در 
بیــن کــودک و پیــر، طرفــداران زیــادی 
ــای 6  ــان پیتزاه ــن می ــد و در ای ــدا کردن پی
هــزار تومانــی نیــز بــه دلیــل صرفــه مالــی از 
ــی  ــد؛ پیتزاهای ــادی برخوردارن ــت زی محبوبی
را  منصفــی  فروشــنده  حکایــت  یــا  کــه 
می کنــد کــه بــا مــواد اولیــه باکیفیــت و 
گران قیمــت، فســت فود 6 هــزار تومانــی بــه 
ــا داســتان تکــراری  خــورد ملــت می دهــد ی
ــت و ارزان قیمــت  ــواد بی کیفی اســتفاده از م
ــان  ــزار توم ــه از ۷ ه ــوری ک ــه ط ــت؛ ب اس
ــه  ــان آن ب ــا 3 هــزار توم ــزا، 2 ی قیمــت پیت
ــود  ــندگان س ــن فروش ــی از همی ــان یک اذع

ــد! باش
ــرم  ــزا را 120 گ ــک پیت ــتاندارد ی ــری اس نص
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــوب می دان ــاس مرغ کالب
ــی از کیفیــت  ــا ۷ هــزار تومان پیتزاهــای 6 ی
برخــوردار  مناســب  اســتاندارد  و کمیــت 
نیســتند و کالبــاس، سوســیس و پنیرهــای 
ــه  ــر بهداشــت و تائیدی ــا مه ــا ب ــه 3 ام درج
ــی  ــه نوع ــه ب ــا اســتفاده می شــود ک در آن ه

اســت. کم فروشــی 

همهپیتزاهایارزانقیمتمورد
تاییدبهداشتینیستند

کارشــناس  میرجهانیــان،  مهــدی  ســید 
مرکــز  غذایــی  مــواد  بهداشــت  برنامــه 
بهداشــت اســتان اصفهــان معتقــد اســت کــه 
ــد  ــورد تایی ــت م ــای ارزان قیم ــه پیتزاه هم
نیســتند، ولــی تحــت نظــارت هســتند و بــه 
انجــام  زیــادی  نمونه گیری هــای  مراتــب 

می شــود.
ــه  ــته ب ــاس بس ــت کالب ــد: قیم  وی می گوی
درصــد مــواد تشــکیل دهنده از کیلویــی ۷ 
تــا 42 هــزار تومــان موجــود اســت و در ایــن 
ــاظ  ــه لح ــم ب ــا، ه ــت پیتزاه ــورت قیم ص
متفــاوت  وزن  و  هــم کمیــت  و  کیفیــت 

ــت. اس
ــزاران  ــت ه ــه و رعای ــواد اولی ــر م ــاوه ب ع
مــوارد بهداشــتی، جعبه هــای پیتــزا نیــز 
ــر  ــرا اگ ــرد؛ زی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
جعبه هــای پیتــزا یــا هــر نــوع مــواد غذایــی 
دیگــری اســتانداردهای الزم و مجوزهــای 
بهداشــتی را دریافــت نکــرده باشــد، ممکــن 
اســت حامــل میکروب هــای مختلــف باشــند 
ــد. ــل کنن ــذا منتق ــه درون غ ــا را ب و آلودگی ه

جعبههایموادغذایی،بهویژه
غذاهایگرم،بایددارایپروانه

بهداشتباشند
انجمــن  رئیــس  عزیــزی،  محمدحســین 
ــای  ــاره آلودگی ه ــران، درب ــی ای ــع غذای صنای
بــود  داده  هشــدار  فســت فودها  پنهــان 
ــی  ــواد غذای ــل م ــه حام ــی ک ــه جعبه های ک
هســتند، بایــد از کاغذهــای نــو درســت 
ــزات  ــر ایــن صــورت فل شــده باشــند؛ در غی
ــده و  ــذا ش ــار وارد غ ــرد و غب ــنگین و گ س
ــواع مشــکات گوارشــی در  ــث ایجــاد ان باع

می شــود. بــدن 
تهیــه  بــرای  کــه  کهنــه ای  کاغذهــای 
ــود  ــه می ش ــه کار گرفت ــزا ب ــای پیت جعبه ه
انــواع میکروب هــای  ممکــن اســت بــه 
مختلــف آلــوده باشــد و همیــن مســئله 
بهداشــتی بــودن ایــن کاغذهــا را بــه شــدت 
باعــث  و  می دهــد  قــرار  تأثیــر  تحــت 
جملــه   از  مختلفــی  بیماری هــای  بــروز 
حتــی  و  بیماری هــای سیســتم گــوارش 

می شــود. پوســتی  بیماری هــای 
جعبه هــای ویــژه مــواد غذایــی، به ویــژه 

غذاهــای گــرم، بایــد دارای پروانــه بهداشــت 
و مجوزهــای الزم از ســازمان غــذا و دارو 
تــا  باشــند  بهداشــت  مهــر  همچنیــن  و 
از بــروز مشــکات مختلــف و همچنیــن 
بیماری هــای گوناگــون جلوگیــری شــود.

پدیدهایبهنامپیتزای۶هزار
تومانی!

در حالــی کــه پزشــکان دربــاره مضــرات 
مصــرف پیتــزا تاکنــون هشــدارهای فراوانــی 
دوســتداران  کــه  حالــی  در  و  داده انــد 
ســامت در حــال تهیــه راهکارهایــی از جملــه 
فرهنگ ســازی و آمــوزش بــرای کاهــش 
مصــرف پیتــزا در جامعــه هســتند، امــا 
ــیار  ــت فودهای بس ــود فس ــا وج ــن روزه ای
ارزان و بی کیفیــت و از همــه شــاخص تر 
ــاالی قــوز  پیتزاهــای 6 هــزار تومانــی قــوز ب

ــت.  ــده اس ش
ــاد  ــه قیمــت زی ــا توجــه ب ــد ب در نظــر بگیری
و  و کالبــاس مرغــوب  انــواع سوســیس 
دیگــر  بعضــی  قیمــت  نیــز  و  نام آشــنا 
آماده ســازی  بــرای  نیــاز  مــورد  مــواد  از 
پیتــزا ماننــد گوجه فرنگــی، ســس، پنیــر 
مخصــوص، گوشــت، فلفــل ســبز و... حــاال 
اقــدام  مغازه هایــی  کــه  اســت  چگونــه 
ــی  ــزار تومان ــزای 6  ه ــه پیت ــخ و ارائ ــه طب ب

؟  می کننــد

ــگاه اول  پیتزاهــای ارزان قیمــت اگرچــه در ن
ــی  ــا طول ــد، ام ــر می آین ــه نظ ــه ب ــه صرف ب
برابــر  چنــد  هزینــه ای  کــه  نمی کشــد 
قیمــت غــذای مرغــوب و اســتاندارد، در 
پزشــکان  مطــب  صــف  و  بیمارســتان ها 
خــرج می شــود. قضــاوت دربــاره بــه صرفــه 

ــا ــما. ایمن ــا ش ــودن ب ــا نب ــودن ی ب

،،
تهیــه  بــرای  کــه  کهنــه ای  کاغذهــای 
جعبه هــای پیتــزا بــه کار گرفتــه می شــود 
ممکــن اســت بــه انــواع میکروب هــای 
مختلــف آلــوده بــوده و همیــن مســئله 
بهداشــتی بودن این کاغذها را به شــدت 

تحــت تأثیــر قــرار می دهــد

طعمیاکیفیت؟

حکایت پرماجرای پیتزاهای ۶ هزار تومانی

ضرورت جایگزینی نان صنعتی به  جای سنتی تبلت و فست  فود، دشمن سالمت بچه ها
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روز جهانی مسجد
مسجدِ طراز در نظام اسالمی

رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان
حجت االسالم و المسلمین محمد قطبی

ــر  ــه درگی ــرایطی ک ــل ش ــه دلی ــر ب ــر حاض عص
ــات  ــه تعام ــر در چرخ ــه تغیی ــت، از جمل آن اس
ــاوری،  ــم و فن ــه عل ــر در چرخ ــات، تغیی و ارتباط
بــروز  و  هنــر  و  فرهنــگ  چرخــه  در  تغییــر 
فرهنــگ  و  مســجد  از  نوپدیــد،  آســیب های 
مســجدی فاصلــه گرفتــه و بــه بیــان دیگــر 
مســجد و فرهنــگ مســجدی در میــان هیاهــوی  

جامعــه مــدرن کم رنــگ شــده اســت. 
اگرچــه بــه برکــت انقــاب اســامی و حمایــت از 
ســاخت و ســاز مســاجد، اعزام مبّلغ، ســاماندهی 
فعالیت هــای  از  حمایــت  و  جماعــات  ائمــه 
ــت،  ــوده اس ــه ب ــورد توج ــاجد م ــی، مس فرهنگ
ــرات و هجمه هــای فرهنگــی  لیکــن شــدت تغیی
فرهنــگ  شــدن  موجــب کم رنــگ  بیگانــگان 
مســجدی در جامعــه شــده اســت؛ از ایــن رو الزم 
اســت بــه منظــور تقویــت پیونــد مســجد و جامعه 
ــر و  ــر دقیق ت ــی تدابی ــرایط کنون ــا و ش ــا اقتض ب
عمیق تــری دیــده شــود و الگــوی تعامــل جامعــه 
ــا مســجد بازتعریــف و تقویــت شــود.  اســامی ب
تعبیــر زیبــای مقــام معظــم رهبــری درخصــوص 
ــه  ــامی ک ــراز اس ــجد ط ــوان مس ــا عن ــجد ب مس
ناظــر بــه نقــش و جایــگاه مســجد در نظــام 
می توانــد  اســت،  دینــی  جامعــه  و  اســامی 
ــو  ــن الگ ــرو ای ــدف و قلم ــن ه ــای تعیی راهگش

ــد.  باش
ــجدمحور  ــه مس ــامی، جامع ــام اس ــراز نظ در ط

ــد: ــته باش ــم اندازی داش ــن چش ــد چنی بای
1. مساجد در دسترس مردم باشد.

2. مســاجد، زیباتریــن و متجّلی تریــن عمارت هــای 
ــهر باشد. ش

ــای  ــده کارکرده ــجد تامین کنن ــای مس 3. کاربری ه
مســجد باشــد.

ــوان پشــتوانه انقــاب نقــش  ــه عن 4. مســاجد ب
جامعــه  و  نظــام  منظومــه  در  تعیین کننــده 

اســامی داشــته باشــند.
5. جامعــه، شــناخت و بــاورِ درســتی دربــاره 
مســجد و نقــش و کارکردهــای وســیع فرهنگــی، 

ــد. ــته باش ــجد داش ــری مس ــی و هن اجتماع
6. جامعــه انــس و عاقــه وافــری بــه مســجد و 

ــد. ــته باش ــای آن داش برنامه ه
7. مشــارکت جامعــه در برنامه هــای مســجد زیــاد 

باشد.
اجتماعــِی  و  سیاســی  عبــادی،  8.آیین هــای 
و  معرفتــی  نیازهــای  تامین کننــده  مســجد 

معنــوی جامعــه باشــد.
و  آیین نامه هــا  و  قوانیــن  متــن  در  9. مســجد 
فرآینــد تولّیــت، دارای جایــگاه حقوقــی پذیرفتــه ای 

باشــد.

گردشگری
پل زمان خان، مسیر تاریخی 

ایل های بختیاری
کیلومتــری   27 در  زمان خــان  تاریخــی  پــل 
ــری شــمال شــهر ســامان در  شــهرکرد 5 کیلومت
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــر روی رودخانــه 

ــت.  ــده اس ــاخته ش ــده رود س زاین
ــل ساخته شــده  ــن پ ــل شــاید تاریخی تری ــن پ ای
بــر روی رودخانــه زاینــده رود باشــد کــه در میــان 

طبیعتــی بکــر و سرســبز واقــع شــده اســت.
تفکــر اولیــه ســاخت پــل در ایــن مــکان از 
ــی  ــان ساســانیان می رســد؛ ول ــه زم ــده رود ب زاین
پلــی کــه در حــال حاضــر سرپاســت بــه دســتور 
زمان خــان بــر روی یــک مــکان تختــه ســنگی بــر 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــده رود س ــه زاین رودخان
 پل زمان خان

خانــدان  از  نفــر  طایفــه  رئیــس  زمان خــان، 
ــتان  ــقایی اس ــان قش ــای ترک زب ــی ایل ه ایل بیگ
ــوی  ــاهان صف ــروف ش ــرداران مع ــارس و از س ف

ــود. ب
ــته  ــه در گذش ــکان ک ــن م ــل در ای ــاخت پ ــا س ب
محــل عبــور و مــرور ایل هــای و عشــایر قشــقایی 
و بختیــاری بــود، گــذر از رودخانــه زاینــده رود 
ــه  ــا ک ــان آن ه ــه چهارپای ــر ب ــد و دیگ ــان ش آس
حیــن عبــور از رودخانــه تلــف می شــدند، آســیبی 

نمی رســید.
ایــن پــل 3۰ متــر طــول دارد کــه داری دو دهانــه 
بــه صــورت جناغــی اســت کــه بــر روی ســه پایــه 
ــر  ــل 13مت ــا شــده. عــرض پ ســنگی طبیعــی بن
ــاط،  ــر، م ــنگ، آج ــاخت آن از س ــت و در س اس

گــچ و ســاروج اســتفاده شــده اســت.
ــل  ــن پ ــی اســتحکام و دوام آوردن ای ــل اصل دلی
تاکنــون وجــود پایه هــای ســنگی اســت کــه پــل 

بــر روی آن هــا ســوار شــده اســت.
 پــل زمان خــان تاکنــون چندیــن بــار مرمــت 
شــده اســت. یــک بــار در ســال 12۰2)ه.ش( 
توســط کارگــزاران حکومــت صفــوی ترمیــم و 
بازســازی شــد و ســپس در ســال 1321 )ه.ش( 
توســط حــاج عبدالحســین قزوینــی، مالــک 
ــا در حاشــیه  روســتای چمعالــی، )روســتایی زیب
پــل  از  2 کیلومتــری  فاصلــه  در  و  زاینــده رود 
ــا  ــن بن ــز ای ــر نی ــال های اخی ــان(. در س زمان خ
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــت س ــه دس ب
چهارمحــال و بختیــاری از لحــاظ ظاهــری و نمــا 

ــد. ــت ش ــر و مرم ــدودی تعمی ــا ح ت
در  گرفتــن  قــرار  دلیــل  بــه  زمان خــان  پــل 
منطقــه ای معتــدل و خــوش آب و هــوا و وجــود 
ــواره  ــده رود هم ــه همیشــه خروشــان زاین رودخان
میزبــان گردشــگران و طبیعت دوســتان زیــادی در 

گردشــگری  ــت.  ــال اس ــای س روزه

ســرزمین  بــه  ســفر  بخواهیــم  اگــر 
شــهر  کنیــم،  تجربــه  را  بختیاری هــا 
ــک  ــردگان، ی ــتان ل ــز شهرس ــردگان مرک ل

بــود. خواهــد  فوق العــاده  مقصــد 
ــری  ــردگان در 16۰ کیلومت ــای ل ــهر زیب ش
و  چهارمحــال  اســتان  شــرقی  جنــوب 
بختیــاری واقــع شــده و ارتفاعــی در حــدود 
17۰۰ متــر از ســطح دریــا دارد. گویــش 
مــردم لــردگان نیــز گویــش بختیــاری 

ــت.  اس
و  قالی هــا  وفــور  بــه  شــهر  ایــن  در 
ــی  ــای محل ــاری، لباس ه ــای بختی گلیم ه
و خوراکی هایــی نظیــر کشــک و قــارا، بنــه 

ــت. ــد یاف ــی خواهی ــته وحش ــا پس ی
لــردگان  گردشــگری  جاذبه هــای  از 
می تــوان بــه آبشــار آتشــگاه، چشــمه  بــرم 
ــه  ــروز، منطق ــی پ ــارک جنگل ــردگان، پ ل
تنــگ  آبشــار  ســبزکوه،  حفاظت شــده 
ــی  ــه جنگل ــدن، منطق ــار مع ــدان، آبش زن
بازفــت و منطقــه بــارز و شــوارز اشــاره کــرد.

 آبشار آتشگاه
آبشــار آتشــگاه، آبشــاری بســیار زیباســت 
و البتــه طوالنی تریــن آبشــار ایــران بــه 
 4۰ در  آتشــگاه  آبشــار  مــی رود.  شــمار 
کیلومتــری شــهر لــردگان واقــع شــده 

و در مســیر خــود بــه دره ای می ریــزد و 
پــس از آن چندیــن آبشــار دیگــر بــه وجــود 

ــی آورد. م
 چشمه برم لردگان

از  یکــی  لــردگان،  بــرم  چشــمه 
در  و  بــوده  کارون  رود  سرشــاخه های 
اطــراف خــود محوطــه ای بســیار زیبــا، 
سرســبز و مصفــا بــه وجــود آورده کــه 
ــت. ــذاب اس ــیار ج ــت ها بس ــرای توریس ب

 پارک جنگلی پَروَز
در 5۰ کیلومتــری شــهر لــردگان، پــارک 
ــبز  ــداد دره ای سرس ــروز در امت ــی پ جنگل
ــر  ــا ه ــن دره زیب ــت. ای ــده اس ــع ش واق

بــه  را  بســیاری  توریســت های  ســاله 
ــد و  ــان بلن ــو از درخت ــد و ممل خــود می بین
ــان زالل،  ــمه های جوش ــته، چش قدبرافراش
ــودرو  ــان خ ــبز و گیاه ــالیزارهای سرس ش

ــت. اس
 منطقه حفاظت شده سبزکوه

 3۰ در  ســبزکوه  حفاظت شــده  منطقــه 
ــه و  ــرار گرفت ــردگان ق ــهر ل ــری ش کیلومت
ــار دارد.  ــدود 563۰8 هکت ــاحتی در ح مس
ایــن منطقــه دارای مناظــر چشــم نواز و 
بســیار بدیعــی اســت کــه بــه تابلویــی 

می مانــد. خیال انگیــز 
 آبشار تنگ زندان

ــدان  ــگ زن ــدان در دره تن ــگ زن ــار تن آبش
در منطقــه حفاظت شــده ســبزکوه قــرار 
گرفتــه اســت. آبشــار تنــگ زنــدان در 55 
ــع  ــردگان واق ــهر ل ــمال ش ــری ش کیلومت

شــده و بــه دره ای عمیــق می ریــزد. 
ــار  ــه آبش ــار ب ــن آبش ــذاری ای ــت نامگ عل
تنــگ زندان، ســختی و مشــقت دسترســی 
بــه آن اســت. مســیر ایــن آبشــار از طریــق 
کــره بســت و پــل خداآفریــن اســت. 
طــول کلــی ایــن آبشــار 12۰ متــر اســت و 
ــرازیر  ــری س ــه 5۰ و 7۰ مت ــی دو مرحل  ط

می شود.

 آبشار معدن
یکــی دیگــر از آبشــارهای زیبــای لــردگان، 
آبشــار پــر آب معــدن اســت. ایــن آبشــار 
ــع  ــای مرتف ــی از صخره ه ــان انبوه در می
نزدیــک  و  شــده  واقــع  کوهســتانی 
ــه  ــرار گرفت ــردگان ق ــدن ل ــتای مع روس

ــت.  اس
ــدن  ــک مع ــز ی ــس و نی ــدن م ــک مع ی
ــت  ــن معدن هاس ــه از مهم تری ــت ک کبال

ــع شــده اســت. ــن روســتا واق در ای
 منطقه جنگلی بازفت

ــردگان و  ــهر ل ــرب ش ــه در غ ــن منطق ای
ــده و  ــع ش ــهرکرد واق ــری ش 18۰ کیلومت

53۰۰۰ هکتــار وســعت دارد. 
منطقــه جنگلــی بازفــت از شــمال بــه مرز 
لرســتان، از جنــوب بــه اردل، از شــرق بــه 

ــتان  ــرز خوزس ــه م ــرب ب ــهرکرد و از غ ش
محــدود اســت.

 منطقه بارز و شوارز
ــوب  ــارز و شــوارز در بخــش جن منطقــه ب
غربــی چهارمحــال و بختیــاری و بیــن 
و  کهگیلویــه  خوزســتان،  اســتان های 
بختــاری  و  چهارمحــال  و  بویراحمــد 
چنــد  از  مجموعــه ای  بــارز  دارد.  قــرار 
روستاســت و بیشــتر مــردم بــارز و شــوارز 

را بــا هــم می شناســند.
منطقــه بــارز و شــوارز، منطقــه ای تاریخی 
بی نظیــر  زیبایی هــای  از  سرشــار  و 

ــت.  اس
منطقــه بــارز و شــوارز پــر از آثــار تاریخــی 
حکومــت  دوران  از  مانــده  جــا  بــه 
ساســانیان بــر ایــران اســت. تســنیم
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روز  مردادمــاه،   3۰ ایــران  رســمی  تقویــم  در 
بزرگداشــت عامــه محمدباقــر مجلســی رحمــة هللا 

ــت. ــه اس علی
ــد:  ــاره او می  گوی ــی)ره( درب شــیخ یوســف بحران
و  خــودش  عصــر  در  اســت کــه  »او کســی 
دوره  هــای قبــل و بعــد از آن مثــل و ماننــدی 
ســید  شــریعت  احیــای  و  دیــن  ترویــج  در 
ــف  ــف و تألی ــیله تصنی ــه وس ــلین)ص( ب المرس
ــره و  ــی عص ــه ف ــد ل ــم یوج ــذی ل ــدارد.« )ال ن
ــن و  ــج الدی ــی تروی ــن ف ــده قری ــه و البع القبل
احیــاء شــریعة ســید المرســلین)ص( بالتصنیف 
و التألیــف(. بــه همیــن مناســبت توصیه هایــی را 

ــه راه  ــم و توش ــرور می کنی ــوار م ــم بزرگ از آن عال
خــود قــرار می دهیــم. 

1- بــر تــو بــاد کــه غــذا کــم بخــوری و کــم 
بخوابــی، ولــی نــه آنکــه خــوردن حیوانــی را تــرک 
ــه تــو عطــا  ــد ب کنــی و از نعمت هایــی کــه خداون
فرمــوده اســت، صرف نظــر کنــی؛ چــرا کــه بدنــت 
ضعیــف شــده و توانایــی انجــام عمــل از تو ســلب 
ــوب  ــدن مرک ــه ب ــه درســتی ک ــس ب می شــود؛ پ
ــا  ــاج داری ت ــت آن احتی ــه تقوی ــو ب ــت و ت توس

ــاد کار بکنــی. بتوانــی زی
2- مراقــب بــاش کــه خــوراک و لبــاس تــو حال 
و از شــبهه بــه دور باشــد؛ بلکــه هــر چــه در زندگی 
شــخصی یــا در راه خیــر مصــرف می کنــی، همــه 

حــال و از شــبهه بــه دور باشــد. 

ظالمیــن  و  فاســقین  بــا  بــاش  مراقــب 
هــر  کــه  چــرا  کنــی؛  مصاحبــت  کمتــر 
قلــب  قســاوت  در  آن هــا  بــا  صحبتــی 
عظیمــی  تأثیــر  خداونــد  از  تــو  دوری   و 
ــا آن هــا مقصــودت  دارد؛ مگــر اینکــه در رقابــت ب
هدایــت ایشــان یــا دفــع ظلــم از مظلومــی یــا از 

جهــت تقیــه باشــد.
و  همنشــین  اینکــه  بــه  بــاش  مراقــب   -3
ــو در امــر  ــرای ت ــی کــه ب ــار کن هم صحبتــی اختی
ــس  ــر ک ــا ه ــد و ب ــاور باش ــک و ی ــت کم آخرت
رفاقــت مکــن؛ چــرا کــه هم صحبتــی بیشــتر اهــل 
ــت ضــرر می رســاند. ــن و دنیای ــه دی ــو ب ــان ت زم

ــا  ــد: »ی ــه حضــرت عیســی)ع( گفتن ــون ب حواری
ــم؟  ــا چــه کســی همنشــینی کنی روح هللا ب

فرمــود: بــا کســی کــه دیــدارش شــما را بــه یــاد 
خــدا بینــدازد و ســخن او بــر علــم شــما بیفزایــد و 

عمــل او شــما را بــه آخــرت ترغیــب کنــد.
4- ســزاوار اســت اینکــه ســخنانی را کــه برایــت 
فایــده ای نــدارد، نگویــی و در حــال و حــرام 
ــه  ــرا ک ــی؛ چ ــم ســخن مگوی ــدون عل ــد ب خداون
فتوادهنــده بــر لبــه جهنــم اســت و خداونــد 
ــدای  ــر خ ــه ب ــان ک ــت: »آن ــوده اس ــی فرم تعال
رســتگاری  روی  هرگــز  بســتند،  دروغ  خــود 
»و  اســت:  فرمــوده  نیــز  و  دیــد«   نخواهنــد 
ــتند  ــدا دروغ بس ــر خ ــه ب ــانی ک ــت کس روز قیام
شــده                                                                      ســیاه  رویشــان  همــه  کــه  بنگــری 

اســت.«
5- ســزاوار اســت اینکــه هم صحبتــی بــا علمــای 
ــانه های  ــا نش ــی و از آن ه ــت بدان ــی را غنیم ربان
ــد  ــد و عاب ــراد زاه ــا اف ــری و ب ــاد بگی ــت را ی دین
بســیار ماقــات کنــی تــا اعمــال و گفتــار و کــردار 

آن هــا برایــت موعظــه باشــد و مبــادا کــه بــه اهــل 
ــک و  ــن نی ــر ظ ــی مگ ــته باش ــن داش ــان ظ ایم
ــر  ــدی، ب ــا دی ــه از آن ه ــه هرچ ــاش ک ــب ب مراق

صحــت و نیکویــی حمــل کنــی.
و  بایــا  وقــت  در  کــه  بــاش  مراقــب   -6
ــور  ــا صب ــر آن بای ــدا و ب ــاد خ ــه ی ــا ب مصیبت ه
باشــی و در وقــت نعمــت هــم بــه جهــت آن 
نعمــات شــکرگزار پــروردگارت باشــی و در وقــت 
طاعــت، آن را بــه جــای آوری و در وقــت گنــاه آن 
را تــرک کنــی از جهــت تــرس از خداونــد عزوجــل.

 مراقــب بــاش کــه روایــات وارده در صفــات 
ــژه   ــی، به وی مؤمنیــن و پرهیــزکاران را مطالعــه کن
فرمایش هــای حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( را کــه 
ــه  ــن عام ــدر م ــد و پ ــه فرمودن ــام خطب ــه هم ب
)محمدتقــی مجلســی( قــدس هللا روحــه شــرح 
جامعــی بــر آن نوشــته اســت؛ پــس آن را مطالعه 

کــن. 

توصیه هایی از عالمه مجلسی

،،
لــردگان  گردشــگری  جاذبه هــای  از 
می تــوان بــه آبشــار آتشــگاه، چشــمه  
بــرم لــردگان، پــارک جنگلــی پــروز، 
ســبزکوه،  حفاظت شــده  منطقــه 
آبشــار تنــگ زنــدان، آبشــار معــدن، 
منطقه جنگلی بازفت و منطقه بارز 

و شــوارز اشــاره کــرد

 منطقه جنگلی بازفت لردگان 
زادگاه بختیاری ها

ابالغیه
شماره اباغنامه : 961۰1۰67948۰۰292

ــماره  ــده 96۰99867948۰۰3۰7 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   96۰3۰7  : شــعبه  بایگانــی 
ــی  ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب 96/4/27 مش
تاریــخ  المــکان  رجائیــان مجهــول  : جــال 
حضــور96/7/1 ســاعت حضــور 16محــل حضــور 
ــروی  ــاب روب ــه ارب ــت ال ــجاد – خ آی اص خ س
مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا پاک 
57 تاریــخ حضــور 96/7/1 ســاعت حضــور : 16 
در خصــوص دعــوی ســعید خیــر اللهــی حســین 
ــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق  ــادی ب آب
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 
م الــف 13121 دفتــر شــعبه 18  مجتمــع  شــماره 

یــک شهرســتان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــع  ــی واق ــی از 14874 اصل ــاک 12986 فرع پ
ــده  از  ــزی ش ــان مج ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
 / شــماره  /آرائ  رای  طبــق  14874/13  کــه 
مورخــه   13966۰3۰2۰26۰۰1764 شــماره های 
96/2/3از طــرف هیــات  حــل اختــاف  موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی  مســتقر در 
ثبــت و اســناد و امــاک منطقــه شــمال اصفهــان 
نســبت بــه ملــک مرقــوم  بــه نــام خانــم احترام 
ســیف اللهــی  مورنانــی فرزنــد نعمــت الــه بــه 
ش ش 38 و کــد ملــی 1284۰116۰7 صــادره 
اصفهــان نســبت ششــدانگ  یکبــاب خانــه  
ــد  ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج ــده  ب ــادر گردی ص
ــه 95/6/25  ــنبه مورخ ــوم در روز ش ــدود مرق ح
ســاعت 8 صبــح   در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد  لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی  بــه 
ــردد  ــن  اعــام مــی گ ــن و مجاوری ــه مالکی کلی
ــور   ــل حض ــرر  در مح ــاعت مق ــه در روز و س ک
یابنــد اعتراضــات  مجاوریــن  و صاحبــان اماک 
مطابــق  مــاده 2۰  قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم 
ــا  ــط  ت ــد  حــدود و فق ــس  تحدی صــورت مجل
3۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد  و طبــق مــاده 86 
آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض  بایــد ظــرف 
مــدت یــک مــاه  از تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه 
ایــن اداره  بــا تقدیــم  دادخواســت  بــه مراجــع 
ذیصــاح قضائــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی  
خــود را بــه ایــن منطقه ثبتــی  ارائه نمایــد در غیر 
اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی  
ــه و  ــه  مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان وی م
ــت   ــت را دریاف ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع گواه
ــپس اداره  ــد  س ــلیم نمای ــت تس ــه اداره  ثب و ب
ثبــت  بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات 
ــد  ــه خواه ــررات ادام ــت  مق ــا رعای ــی را ب  ثبت

داد  . 
م الف  1685۰

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک شــمال 
اصفهــان ایروانــی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
خانــه پــاک 12991 فرعــی از 14874 اصلــی 
ــزی  ــان  مج ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
/آرائ  رای  طبــق  14874/13 کــه  از  شــده 
شــماره / شــماره های 13966۰3۰2۰26۰۰۰۰18 
حــل  هیــات   طــرف  96/1/7از  مورخــه 
اختــاف  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های 
فاقــد ســند رســمی  مســتقر در ثبــت و اســناد 
و امــاک منطقــه شــمال اصفهــان نســبت بــه 
ملــک مرقــوم  بــه نــام مهــری ســیف اللهــی 
مورنانــی فرزنــد احمــد بــه ش ش 233 و کد 
ــان نســبت  ــی 1284۰15556صــادره اصفه مل
ششــدانگ  یکبــاب خانــه  صــادر گردیــده  بــا 
توجــه بــه اینکــه تحدیــد حــدود مرقــوم در روز 
شــنبه  مورخــه96/6/25 ســاعت 8  صبــح  در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد  لــذا 
ــن  ــه مالکی ــه کلی ــی  ب ــن آگه ــه موجــب ای ب
ــه در روز  ــردد ک ــی گ ــام م ــن  اع و مجاوری
و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابنــد 
ــاک  ــان ام ــن  و صاحب ــات  مجاوری اعتراض
مطابــق  مــاده 2۰  قانــون ثبــت  از تاریــخ 
ــدود و  ــد  ح ــس  تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
ــد  و  ــد ش ــه خواه ــا 3۰ روز پذیرفت ــط  ت فق
طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
ــاه  از  ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض  بای معت
ــا  ــن اداره  ب ــه ای ــراض ب ــلیم  اعت ــخ تس تاری
ــاح  ــع ذیص ــه مراج ــت  ب ــم  دادخواس تقدی
قضائــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی  خــود 
را بــه ایــن منطقــه ثبتــی  ارائــه نمایــد در غیــر 
اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونی  
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت  
و بــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  ســپس اداره 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه  ب ــدون توج ــت  ب ثب
ــت  مقــررات ادامــه خواهــد  ــا رعای ــی را ب ثبت
داد  م الــف  16851 رئیــس منطقــه ثبــت 

ــی ــان ایروان ــاک شــمال اصفه اســناد و ام

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
خانــه پــاک 12992 فرعــی از 14874 اصلــی 
ــزی  ــان  مج ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
/آرائ  رای  طبــق  14874/13 کــه  از  شــده 
ــماره های 13966۰3۰2۰26۰۰۰۰19  ــماره / ش ش
مورخــه 96/1/8از طــرف هیــات  حــل اختاف  
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــند  ــد س ــاختمان های فاق ــی و س ــی اراض ثبت
رســمی  مســتقر در ثبــت و اســناد و امــاک 
ــک  ــه مل ــبت ب ــان نس ــمال اصفه ــه ش منطق
مرقــوم  بــه نــام آقــای اصغــر  ســیف اللهــی 
ــه ش ش 493 و  ــد ب ــد احم ــی  فرزن مورنان
کــد ملــی 1286۰2۰654 اصفهــان نســبت 
ششــدانگ  یکبــاب خانــه  صــادر گردیــده  بــا 

توجــه بــه اینکــه تحدیــد حــدود مرقــوم در روز 
شــنبه  مورخــه96/6/25 ســاعت 8  صبــح  در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد  لــذا 
ــن  ــه مالکی ــه کلی ــی  ب ــن آگه ــه موجــب ای ب
ــه در روز  ــردد ک ــی گ ــام م ــن  اع و مجاوری
و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابنــد 
ــاک  ــان ام ــن  و صاحب ــات  مجاوری اعتراض
مطابــق  مــاده 2۰  قانــون ثبــت  از تاریــخ 
ــدود و  ــد  ح ــس  تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
ــد  و  ــد ش ــه خواه ــا 3۰ روز پذیرفت ــط  ت فق
طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
ــاه  از  ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض  بای معت
ــا  ــن اداره  ب ــه ای ــراض ب ــلیم  اعت ــخ تس تاری
ــاح  ــع ذیص ــه مراج ــت  ب ــم  دادخواس تقدی
قضائــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی  خــود 
ــد در  ــه نمای ــی  ارائ ــه ثبت ــن منطق ــه ای را ب
ــده  ــا نماین ــت ی ــر اینصــورت  متقاضــی ثب غی
ــه   ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی  وی م قانون
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
ــد   ــت تســلیم نمای ــه اداره  ثب ــت  و ب را دریاف
ســپس اداره ثبــت  بــدون توجــه  بــه اعتراض 
عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت  مقــررات ادامــه 

ــد داد   خواه
م الــف  16852 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 

و امــاک شــمال اصفهــان ایروانــی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
خانــه پــاک 12987 فرعــی از 14874 اصلــی 
ــزی  ــان  مج ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
/آرائ  رای  طبــق  14874/13 کــه  از  شــده 
ــماره های 13966۰3۰2۰26۰۰۰۰2۰  ــماره / ش ش
مورخــه 96/1/8از طــرف هیــات  حــل اختاف  
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــند  ــد س ــاختمان های فاق ــی و س ــی اراض ثبت
رســمی  مســتقر در ثبــت و اســناد و امــاک 
ــک  ــه مل ــبت ب ــان نس ــمال اصفه ــه ش منطق
مرقــوم  بــه نــام آقــای یــدهللا   ســیف اللهــی 
ــه ش ش 243 و  ــد ب ــد احم ــی  فرزن مورنان
کــد ملــی 1286۰68924 اصفهــان نســبت 
ششــدانگ  یکبــاب خانــه  صــادر گردیــده  بــا 
توجــه بــه اینکــه تحدیــد حــدود مرقــوم در روز 
شــنبه  مورخــه96/6/25 ســاعت 8  صبــح  در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد  لــذا 
ــن  ــه مالکی ــه کلی ــی  ب ــن آگه ــه موجــب ای ب
ــه در روز  ــردد ک ــی گ ــام م ــن  اع و مجاوری
و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابنــد 
ــاک  ــان ام ــن  و صاحب ــات  مجاوری اعتراض
مطابــق  مــاده 2۰  قانــون ثبــت  از تاریــخ 
ــدود و  ــد  ح ــس  تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
ــد  و  ــد ش ــه خواه ــا 3۰ روز پذیرفت ــط  ت فق
طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
ــاه  از  ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض  بای معت
ــا  ــن اداره  ب ــه ای ــراض ب ــلیم  اعت ــخ تس تاری
ــاح  ــع ذیص ــه مراج ــت  ب ــم  دادخواس تقدی

قضائــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی  خــود 
ــد در  ــه نمای ــی  ارائ ــه ثبت ــن منطق ــه ای را ب
ــده  ــا نماین ــت ی ــر اینصــورت  متقاضــی ثب غی
ــه   ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی  وی م قانون
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت 
ــد   ــت تســلیم نمای ــه اداره  ثب ــت  و ب را دریاف
ســپس اداره ثبــت  بــدون توجــه  بــه اعتراض 
عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت  مقــررات ادامــه 

ــد داد  .  خواه
م الــف  16853 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 

و امــاک شــمال اصفهــان ایروانــی

اخطار اجرایی
کاسه پرونده :951439 ش 12 

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: علــی محمد 
نــام خانوادگــی: بهرامیــان نشــانی محــل 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکوم 
لــه: نام:محمــود   نــام خانوادگی:میرزائــی  
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خ مشــیر 
ــپ  ــمت چ ــارراه اول س ــد از چه ــه بع و الدول
فروشــگاه ایــران دانــگ فنــگ   محکــوم به:به 
موجــب رای شــماره 96۰۰527 تاریخ96/3/1۰ 
حــوزه 12  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
ــغ  ــت مبل ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
ــماره  ــک ش ــه چ ــال وج ــون ری ــارده میلی چه
ــت  ــت باب ــک مل 88692/38 -94/1۰/1۰ بان
اصــل خواســته و مبلــغ 1325۰۰۰ ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر و تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 94/1۰/1۰ 
ــان  ــق  خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج ــا تاری ت
ــم  ــه نی ــد و هزین ــی نمای ــام م ــادر و اع ص
عشــر حــق االجــرا /مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــوم  ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی اح
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلف اســت 
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 
ــه از آن  ــوم ب ــم و اســتیفاء محک اجــرای حک
میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 
بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی 

ــد. ــام نمای ــدارد، صریحــا اع ن
 12 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره16242/ 
ــاف  ــع شــماره دو   شــورای حــل اخت مجتم

شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات    1۰88/95: پرونــده  کاســه 
نــام  نــام: محمــود       علیــه:  محکــوم 
نشــانی  دارانــی   برهانــی  خانوادگــی: 
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل 
ــام  ــروز   ن ــه: نام:به ــوم ل ــخصات محک مش
خانوادگی:نجفــی بــا وکالــت محمــد علــی 

ــانی  ــمس  نش ــد ش ــر محم ــمس و  امی ش
محــل اقامــت: چهاربــاغ بــاال مجتمــع کوثــر 
واحــد 516  محکــوم به:بــه موجــب رای 
تاریــخ.......   96۰99767954۰۰111 شــماره 
حــوزه 24  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
ــه اســت.محکوم  ــان کــه قطعیــت یافت اصفه
علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ 
شــصت میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
و مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد و نــود هــزار 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و نشــر آگهــی 
و خســارات تاخیــر و تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت 95/1۰/19 لغایــت زمــان وصــول 
ــید  ــخ رس ــماره و تاری ــان و ش ــق خواه در ح
بانکــی 55۰375 مــورخ 9۰/6/7 و 322461 
مــورخ 89/8/27 و 89۰219 مــورخ 9۰/11/11 
همچنیــن  9۰/1۰/7و  مــورخ   42238۰6 و 
ــت  ــدوق دول ــق صن ــرا در ح ــر اج ــم عش نی
طبــق  وکیــل  الوکالــه  حــق  همچنیــن  و 
تعرفــه مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــاغ ش اب
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ اج
ــد  ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
ــه  ــوم ب ــم و اســتیفاء محک ــرای حک ــه اج ک
ــود  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب را ق
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ بای
ــلیم  ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای
ــام ــا اع ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ  کن

 نماید.
شــماره16239/ م الــف دفتــر شــعبه 24 
ــاف  ــع شــماره دو  شــورای حــل اخت مجتم

ــان ــتان اصفه شهرس

اخطار اجرایی
مشــخصات   1۰89/95: پرونــده  کاســه 
محکــوم علیــه: نــام: محمــود      نــام 
ــی  نشــانی محــل  ــی داران ــی: برهان خانوادگ
اقامــت: مجهــول المکان مشــخصات محکوم 
لــه: نام:کبــری    نــام خانوادگی:همایــی 
ــا وکالــت محمــد علــی شــمس  بروجنــی  ب
و  امیــر محمــد شــمس  نشــانی محــل 
ــر واحــد  ــاال مجتمــع کوث ــاغ ب اقامــت: چهارب
516  محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
96۰99767954۰۰۰92 تاریــخ....... حــوزه 24  
ــان  ــاف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 
ــت   ــغ بیس ــت مبل ــت به:پرداخ ــوم اس محک
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 
پانصــد و هشــتاد  هــزار ریــال بابــت هزینــه 
از  تادیــه  و  تاخیــر  دادرســی و خســارات 
تاریــخ تقدیــم دادخواســت 95/1۰/19 لغایــت 
ــه و  زمــان اجــرای حکــم در حــق محکــوم ل
همچنیــن نیــم عشــر اجــرا در حــق صنــدوق 

دولــت و همچنیــن حــق الوکالــه وکیــل طبــق 
تعرفــه  مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ 
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ش
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــا ترتیب بگــذارد ی
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
ــرف  ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف اج
مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 
بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی 

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ن
شــماره16238/ م الــف دفتــر شــعبه 24 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو  ش ــع ش مجتم

شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات   95۰417: پرونــده   کاســه 
نــام  مهــدی       نــام:  علیــه:  محکــوم 
خانوادگــی: جعفــری  نــام پــدر: مســیب   
نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
ــام  ــدی   ن ــه: نام:مه ــوم ل ــخصات محک مش
خانوادگی:اکبــری ورپشــتی بــا وکالــت حامــد 
زارعــی زیــاری  نشــانی محــل اقامــت: خ 
ــتری  ــب دادگس ــی جن ــت غرب ــهید نیکبخ ش
اول  بســت  بــن  صادقــی  شــهید  کوچــه 
پــاک 5 طبقــه اول واحــد 4  محکــوم به:بــه 
موجــب رای شــماره 95۰99767963۰1522 
تاریــخ95/8/9 حــوزه 33  شــورای حــل 
ــت  ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس اخت
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــه: پرداخــت مبلــغ 44/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت  ب
ریــال   1/۰7۰/۰۰۰ مبلــغ  و  خواســته  اصــل 
بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 
تاخیــر  قانونــی و خســارت  طبــق تعرفــه 
ــوف  ــک موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری تادی
لغایــت   94/4/25 مــورخ   452/2۰4381
ــه  ــوم ل ــق محک ــم در ح ــرای حک ــان اج زم
ــاده 34  ــی/ م ــر اجرای ــم عش ــت نی و پرداخ
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــون اجــرای احــکام: همی قان
بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــف اســت ظــرف مــدت ده روز مف مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــع اجــرا بگــذارد ی ــه موق را ب
مالــی  یــا  بدهــد  بــه  پرداخــت محکــوم 
ــتیفاء  ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی 
ــه اجــرای مفــاد اجرائیــه  کــه خــود را قــادر ب
ــورت  ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ندان
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــا  ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن تس

ــد. ــام نمای اع
الــف دفتــر شــعبه 33  شــماره16198/ م 
مجتمــع شــماره یــک  شــورای حــل اختــاف 

ــان ــتان اصفه شهرس

اخطار اجرایی
 51 /1142ش   95  : پرونــده  کاســه 
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ســمیه      
بروجنــی   گرگیــان  خانوادگــی:  نــام 
نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
ــام  ــزت    ن ــه: نام:ع ــوم ل ــخصات محک مش
 : پــدر  نــام  زمانــی   خانوادگی:ســهرابی 
اقامــت: خانــه  نشــانی محــل  رجبعلــی  
اصفهــان – خ نوبهــار – مجتمــع مســکونی 
ــب  ــه موج ــوم به:ب ــاک 9   محک ــقایق پ ش
رای شــماره 181 تاریــخ96/2/31 حــوزه 51  
ــان  ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ش
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 
محکــوم اســت بــه: حضــور در دفترخانــه 
اســناد رســمی و انتقــال رســمی ســند خــودرو 
ــغ 1/365/۰۰۰  ــام خواهــان و پرداخــت مبل بن
ــاده 34  ــی م ــر آگه ــای نش ــال و هزینه ه ری
ــه  ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائی قان
بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه 
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن 
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفی 
ــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم  کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ــی  ــور صــورت جامــع دارای ــت مزب ظــرف مهل
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
 51 شــعبه  دفتــر  الــف  م  شــماره16193/ 
مجتمــع شــماره ســه شــورای حــل اختــاف 

شهرســتان اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
کارگاه پــاک شــماره 193 فرعــی از 42/112/1 
واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان  کــه طبــق 
ــان   ــمعلی مکتوبی ــام قاس ــه ن ــات ب رای هی

ــروز     ــی  مف ــر  عل ــد قنب بهارانچــی فرزن
ــد  ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب در جری
ــه عمــل نیامــده اســت  ــی آن  ب حــدود قانون
ــاده  ــر م ــه دســتور قســمت اخی ــا ب ــک بن این
ــرده  ــای نامب ــق تقاض ــت و طب ــون ثب 15 قان
ــه  ــوم در روز س ــاک مرق ــدود پ ــد ح تحدی
ــح  در  ــورخ 96/6/21 ســاعت 9 صب شــنبه م
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و 
ــق  ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی اعتراض
تنظیــم  تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   2۰ مــاده 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفته 

ــد شــد.  خواه
م الــف 166۰۰  تاریــخ انتشــار : 96/5/3۰ 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک 

غــرب اصفهــان – حیــدری
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آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی ثبت 

سمیرم
   شــماره961704031437436—26/05/1396 
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد 
اســتناد  بــه  ســمیرم  شهرســتان  امــاک  و 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــق  ــذا طب ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــان مح متقاضی
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــمی و  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــخصات  ــی آن مش ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آئی م
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان و ام متقاضی
ــف  ــف ال ــوم درردی ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب زی
ــی مــی شــود  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب دو نوب
نوبــت در صورتــی کــه  و ردیــف ب دریــک 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــد میتواننــد از 
ــه مــدت 2 مــاه  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب تاری
ــک  ــدت ی ــه م ــف ( و ب ــف ) ال ــه ردی نســبت ب
ــود  ــراض خ ــف ) ب ( اعت ــه ردی ــبت ب ــاه نس م
ــتان  ــاک شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب را ب
ــس از اخــذ رســید ظــرف   ســمیرم تســلیم و پ
ــراض  ــلیم  اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد ، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

ــد . ــد ش ــت صادرخواه ــند مالکی ــررات س مق
        ردیف الف :

 139660302014000530 شــماره  رای  1-برابــر 
مورخــه 1396/02/16آقــای هوشــنگ هاشــمپور 
ســهراب  فرزنــد   1209645157 ش.م  بــه 
ــاحت 187   ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
متــر مربــع قســمتی از پــاک 2358 فرعــی از 
ــه  ــوی ب ــان مول 1 اصلــی واقــع در ســمیرم خیاب
موجــب مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت صفــر 

منصــورزاده  .
 139660302014000532 شــماره  رای  2-برابــر 
مورخــه 1396/02/16 آقــای ابوالقاســم رئیســی 
ــد  ــه ش.م 1209728321 فرزن ــهبازی ب ــاغ ش ب
حســین ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعی   
ــاک  ــع پ ــر مرب ــاحت 283893   مت ــه مس ب
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره 212 اصل ش
گبرقوئــی بخــش 16ســمیرم   بــه موجــب 
مبایعــه نامــه عــادی از طــرف عطاءالــه نیکبخــت 

ــه. ــن اولی از مالکی
رای شــماره 139660302014000874  3-برابــر 
ســعید  ســید  آقــای   1396/03/10 مورخــه 
ــید  ــد س ــه ش.م 1209893101 فرزن ــی ب فاطم
حبیــب   ششــدانگ یکبــاب خانــه تحتانــی 
ــع  ــر مرب ــاحت272/71  مت ــه مس ــی  ب و فوقان
پــاک شــماره 2241فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
ــه  ــب مبایع ــه موج ــدس  ب ــان ق ــمیرم خیاب س
ــه  ــن اولی ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی. ــا دهان ــود رض محم
 139660302014000919 شــماره  رای  4-برابــر 
شــیر  رســول  1396/03/13آقــای  مورخــه 
احمــدی بــه ش.م 1200023846 فرزنــد منصــور 
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
ــدانگ 5394   ــاحت شش ــه مس ــاغ  ب ــه ب قطع
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره ثبتــی178 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه روچــه معــروف 
ــه  ــه قلعــه قــدم ازســهم مشــاعی مالــک اولی ب

ــدی. منصــور شــیر احم
 139660302014000920 شــماره  رای  5-برابــر 
شــیر  منصــور  1396/03/13آقــای  مورخــه 
احمــدی بــه ش.م 1209817993 فرزنــد ابراهیم 
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
قطعــه بــاغ  بــه مســاحت ششــدانگ 8193 
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره ثبتــی178 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه روچــه ازســهم 
ــه منصــور شــیر احمــدی. ــک اولی مشــاعی مال

 139660302014000921 شــماره  رای  6-برابــر 
شــیر  منصــور  1396/03/13آقــای  مورخــه 
احمــدی بــه ش.م 1209817993 فرزنــد ابراهیم 
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
ــدانگ 5394   ــاحت شش ــه مس ــاغ  ب ــه ب قطع
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره ثبتــی178 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه روچــه ازســهم 
ــه منصــور شــیر احمــدی. ــک اولی مشــاعی مال

 139660302014000922 شــماره  رای  7-برابــر 
شــیر  رســول  1396/03/13آقــای  مورخــه 
احمــدی بــه ش.م 1200023846 فرزنــد منصــور 
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
قطعــه بــاغ  بــه مســاحت ششــدانگ 8193  
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره ثبتــی178 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه روچــه ازســهم 
ــه منصــور شــیر احمــدی. ــک اولی مشــاعی مال

 139660302014001155 شــماره  رای  8-برابــر 
ــه  ــلطانی ب ــای داود س ــه 1396/03/29آق مورخ
ش.م 1209642603 فرزنــد مهــراب مــوازی ســه 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 95000  متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک شــماره40 اصلــی واقــع 
ــه  ــب مبایع ــدبه موج ــه حس ــمیرم مزرع در س
نامــه عــادی از طــرف آقــای مهــراب ســلطانی  .                               
 139660302014001156 شــماره  رای  9-برابــر 
ــای ســلیمان ســلطانی  مورخــه 1396/03/29آق
بــه ش.م 1209568268 فرزنــد مهــراب مــوازی 
ــه  ــک قطع ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی ســه دان
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 95000  
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره40 اصلــی 
واقــع در ســمیرم مزرعــه حســدبه موجــب 
ــراب  ــای مه ــرف آق ــادی از ط ــه ع ــه نام مبایع

ــلطانی  . س

 139660302014001157 شــماره  رای  10-برابــر 
ــاری  ــرافراز بختی ــای س ــه 1396/03/29آق مورخ
ــد  ــه ش.م 1209209373 فرزن ــدی ب ــل محم ت
بمانعلــی مــوازی پنــج دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 7054 
ازپــاک شــماره388  متــر مربــع قســمتی 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه چونــه بــه 
ــان  ــرف آقای ــادی از ط ــه ع ــه نام ــب مبایع موج

ــور. ــی پ ــه زال ــا ال ــود و عط ــان و محم کاکاج
 139660302014001160 شــماره  رای  11-برابــر 
ــاری  ــرافراز بختی ــای س ــه 1396/03/29آق مورخ
ــد  ــه ش.م 1209209373 فرزن ــدی ب ــل محم ت
بمانعلــی مــوازی پنــج دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  متــر   13733.6
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره388 اصل ش
چونــه بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــور. ــی پ ــادر زال به
 139660302014001161 شــماره  رای  12-برابــر 
مورخــه 1396/03/29خانــم آذیــن بختیــاری تل 
محمــدی بــه ش.م 1200124391 فرزند ســرافراز 
ــک  ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــک دان ــوازی ی م
قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 13733.6 
ازپــاک شــماره388  متــر مربــع قســمتی 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه چونــه بــه 
موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف ســرافراز 

ــل محمــدی. ــار ت بختی
 139660302014001162 شــماره  رای  13-برابــر 
مورخــه 1396/03/29خانــم آذیــن بختیــاری 
تــل محمــدی بــه ش.م 1200124391 فرزنــد 
ســرافراز مــوازی یــک دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 7054 
ازپــاک شــماره388  متــر مربــع قســمتی 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه چونــه بــه 
موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف ســرافراز 

ــدی. ــل محم ــار ت بختی
14- برابــر رای شــماره 139660302014001164 
نســتورنیکبخت  1396/03/29آقــای  مورخــه 
ــه  ــد نصرال ــه ش.م 1209142945 فرزن ــده ب بی
مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه باغ بــه مســاحت ششــدانگ 3597 
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
ــه  ــرف نصرال ــی از ط ــورت ارث ــده  بص ــه بی قری

ــت . نیکبخ
شــماره 139660302014001168  رای  15-برابــر 
ــم لطافــت نیکبخــت  مورخــه 1396/03/29 خان
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــوازی نی م
قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 3597 متر 
ــی  ــماره333 اصل ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس مرب
ــه  ــا قری ــای علی ــه پادن ــمیرم مزرع ــع در س واق
بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــده . ــای نســتورنیکبخت بی آق
 139660302014001170 شــماره  رای  16-برابــر 
نســتورنیکبخت  1396/03/29آقــای  مورخــه 
ــه  ــد نصرال ــه ش.م 1209142945 فرزن ــده ب بی
مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 2264 
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
ــه  ــرف نصرال ــی از ط ــورت ارث ــده بص ــه بی قری

ــت . نیکبخ
 139660302014001171 شــماره  رای  17-برابــر 
ــم لطافــت نیکبخــت  مورخــه 1396/03/29 خان
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــوازی نی م
قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 2264 متــر 
ــی  ــماره333 اصل ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس مرب
ــه  ــا قری ــای علی ــه پادن ــمیرم مزرع ــع در س واق
بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــده. ــای نســتورنیکبخت بی آق
رای شــماره 139660302014001172  18-برابــر 
نســتورنیکبخت  1396/03/29آقــای  مورخــه 
ــه  ــد نصرال ــه ش.م 1209142945 فرزن ــده ب بی
مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
ــاک  ــع قســمتی ازپ ــر مرب ششــدانگ 1980 مت
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره333 اصل ش
پادنــای علیــا قریــه بیــده بصــورت ارثــی از طــرف 

ــت . ــه نیکبخ نصرال
رای شــماره 139660302014001173  19-برابــر 
ــم لطافــت نیکبخــت  مورخــه 1396/03/29 خان
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــوازی نی م
قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 
1980 متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
قریــه بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

طــرف آقــای نســتورنیکبخت بیــده.
رای شــماره 139660302014001174  20-برابــر 
نســتورنیکبخت  1396/03/29آقــای  مورخــه 
ــه  ــد نصرال ــه ش.م 1209142945 فرزن ــده ب بی
مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 9759 
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
ــه  ــرف نصرال ــی از ط ــورت ارث ــده بص ــه بی قری

ــت. نیکبخ
شــماره 139660302014001175  رای  21-برابــر 
ــت نیکبخــت  ــم لطاف مورخــه 1396/03/30 خان
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــوازی نی م
قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 9759 متــر 
ــی  ــماره333 اصل ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس مرب
ــه  ــا قری ــای علی ــه پادن ــمیرم مزرع ــع در س واق
بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــده. ــای نســتورنیکبخت بی آق

22-برابــر رای شــماره 139660302014001176 
ــت نیکبخــت  ــم لطاف مورخــه 1396/03/30 خان
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــوازی نی م
قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 10572 
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
قریــه بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

ــده.    ــتورنیکبخت بی ــای نس ــرف آق ط
23-برابــر رای شــماره 139660302014001177 
نســتورنیکبخت  1396/03/30آقــای  مورخــه 
ــه  ــد نصرال ــه ش.م 1209142945 فرزن ــده ب بی
مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه باغ بــه مســاحت ششــدانگ 10572 
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
ــه  ــرف نصرال ــی از ط ــورت ارث ــده بص ــه بی قری

ــت. نیکبخ
 139660302014001180 رای شــماره  24-برابــر 
مورخــه 1396/03/30آقــای مصطفــی الهــی بــه 
ش.م 1209711605 فرزنــد احمــد علــی مــوازی 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
مربــع  متــر  بــه مســاحت ششــدانگ 173 
قســمتی از پــاک 2358 فرعــی از 1 اصلــی 
ــه موجــب  ــوی ب ــان مول ــع در ســمیرم خیاب واق
مبایعــه نامــه عــادی از طــرف اصغــر منصــورزاده  
 139660302014001181 شــماره  رای  25-برابــر 
مورخــه 1396/03/30خانــم ســمیه هاشــمی 
ش.م 1209888300 فرزنــد علیرضــا مــوازی

یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه   
متــر  بــه مســاحت ششــدانگ 173  خانــه 
مربــع قســمتی از پــاک 2358 فرعــی از 1 
ــه  ــوی ب ــان مول ــمیرم خیاب ــع در س ــی واق اصل
موجــب مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت صفــر 

منصــورزاده  .
26- برابــر رای شــماره 139660302014001186 
ربیعــی  اســداله  مورخــه 1396/03/30آقــای 
ــه  ــد نورال ــه ش.م 4650561221 فرزن ــه ب فرادنب
در نــه)9( حبــه مشــاع از)72( هفتــاد دو حبــه 
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســاحت ششــدانگ 146646.9 متــر مربــع 
قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقــع در ســمیرم 
مزرعــه تــل خروســی از مالکیــت مشــاعی ســند 
شــماره 133437مــورخ 1394/10/28 دفتــر 80 

ــن  . بروج
  27-  برابــر رای شــماره 139660302014001187 
ربیعــی  اســداله  مورخــه 1396/03/30آقــای 
ــه  ــد نورال ــه ش.م 4650561221 فرزن ــه ب فرادنب
ــاد دو  ــاع از)72( هفت ــه مش ــش)6( حب در ش
حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی به 
ــع  ــر مرب ــدانگ 231462.50 مت ــاحت شش مس
قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقــع در ســمیرم 
مزرعــه تــل خروســی از مالکیــت مشــاعی ســند 
شــماره 133437مــورخ 1394/10/28 دفتــر 80 

بروجــن  .
ــماره 139660302014001188  ــر رای ش 28- براب
ــی  ــه ربیع ــح ال ــای فت ــه 1396/03/30آق مورخ
فرزنــد   4650574455 ش.م  بــه  فرادنبــه 
نورالــه در نــه)9( حبــه مشــاع از)72( هفتــاد دو 
ــی  ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــه ششــدانگ ی حب
متــر   146646.9 ششــدانگ  مســاحت  بــه 
ــل  ــاط داخ ــی مح ــی مل ــتثنا اراض ــه اس مربع)ب
ــاک  ــع پ ــه مســاحت9000متر مرب ــورد تقاضاب م
اصلــی  پــاک 232  از  قســمتی  فرعــی(   3
از  تــل خروســی  واقــع در ســمیرم مزرعــه 
مالکیــت مشــاعی ســند شــماره 133437مورخ 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
29- برابــر رای شــماره 139660302014001190 
ــی  ــه ربیع ــح ال ــای فت ــه 1396/03/30آق مورخ
فرادنبــه بــه ش.م 4650574455 فرزنــد نورالــه 
ــاد دو  ــاع از)72( هفت ــه مش ــش)6( حب در ش
حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی به 
ــع  ــر مرب ــدانگ 231462.50 مت ــاحت شش مس
قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقــع در ســمیرم 
مزرعــه تــل خروســی از مالکیــت مشــاعی ســند 
شــماره 133437مــورخ 1394/10/28 دفتــر 80 

بروجــن  .
30- برابــر رای شــماره 139660302014001191 
مورخــه 1396/03/30آقــای حشــمت الــه ربیعی 
فرادنبــه بــه ش.م 4650591661 فرزنــد نوراله در 
شــش)6( حبــه مشــاع از)72( هفتــاد دو حبــه 
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــع  ــر مرب ــدانگ 231462.50 مت ــاحت شش مس
قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقــع در ســمیرم 
مزرعــه تــل خروســی از مالکیــت مشــاعی ســند 
شــماره 133437مــورخ 1394/10/28 دفتــر 80 

بروجــن  .
31- برابــر رای شــماره 139660302014001193 
الــه  حشــمت  1396/03/30آقــای  مورخــه 
 4650591661 ش.م  بــه  فرادنبــه  ربیعــی 
ــاع از)72(  ــه مش ــه)9( حب ــه در ن ــد نورال فرزن
هفتــاد دو حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
ــدانگ 146646.9  ــاحت شش ــه مس ــی ب مزروع
ــاط  ــی مح ــی مل ــتثنا اراض ــه اس ــر مربع)ب مت
ــع  ــه مســاحت9000متر مرب ــورد تقاضاب داخــل م
 232 پــاک  از  قســمتی  فرعــی(   3 پــاک 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه تــل خروســی از 
مالکیــت مشــاعی ســند شــماره 133437مورخ 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
32- برابــر رای شــماره 139660302014001194 
ربیعــی  نصرالــه  مورخــه 1396/03/30آقــای 
فرادنبــه بــه ش.م 4650567361 فرزنــد نورالــه 
ــاد دو  ــاع از)72( هفت ــه مش ــش)6( حب در ش
ــی  ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــه ششــدانگ ی حب
بــه مســاحت ششــدانگ 231462.50 متــر 
ــل  ــاط داخ ــی مح ــی مل ــتثنا اراض ــه اس مربع)ب
مــورد تقاضابــه مســاحت9000متر مربــع پــاک 3 
ــع  ــی واق ــاک 232 اصل ــمتی از پ ــی( قس فرع

ــت  ــی از مالکی ــل خروس ــه ت ــمیرم مزرع در س
133437مــورخ  شــماره  ســند  مشــاعی 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
33 - برابــر رای شــماره 139660302014001195 
مورخــه 1396/03/30آقــای نصرالــه ربیعــی 
فرادنبــه بــه ش.م 4650567361 فرزنــد نورالــه 
در نــه)9( حبــه مشــاع از)72( هفتــاد دو حبــه 
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســاحت ششــدانگ 146646.9متــر مربــع 
)بــه اســتثنا اراضــی ملــی محــاط داخــل مــورد 
تقاضابــه مســاحت9000متر مربــع پــاک 3 
فرعی(قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقــع 
ــت  ــی از مالکی ــل خروس ــه ت ــمیرم مزرع در س
133437مــورخ  شــماره  ســند  مشــاعی 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
ــر رای شــماره 119613966030201400  34- براب
مورخــه 1396/03/30آقــای حمیــد رضــا نــادری 
ــد علــی حســین  بــه ش.م 1209098857 فرزن
ششــدانگ یکبــاب خانه بــه مســاحت 178.45 
متــر مربع قســمتی از پــاک 2343 فرعــی از 1 
اصلــی واقــع در ســمیرم خیابــان قــدس کوچــه 
شــهید ابراهیــم طائــی بــه موجب ســند رســمی 

.  1396/02/31-211
ــر رای شــماره 139660302014001197  35- براب
ــهبازی  ــن ش ــای بهم ــه 1396/03/30آق مورخ
بــه ش.م 1209085496 فرزنــد اســداله مــوازی 
ــار دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  چه
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 3000 متــر مربــع 
ــع در  ــی واق ــماره98 اصل ــاک ش ــمتی ازپ قس
ســمیرم مزرعــه حناعلیچــه  بــه موجــب مبایعه 

نامــه عــادی ازطــرف اســداله شــهبازی.
36 برابــر رای شــماره 139660302014001198 
ــهبازی  ــه ش ــم فاطم ــه 1396/03/30خان مورخ
عباســعلی  فرزنــد   1209598299 ش.م  بــه 
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــوازی دو دان م
قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 3000 متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک شــماره98 اصلــی 
بــه  واقــع در ســمیرم مزرعــه حناعلیچــه  
موجــب مبایعــه نامــه عــادی ازطــرف اســداله 

ــهبازی.                                           ش
37- برابــر رای شــماره 9119913966030201400 
ــن  ــد جهانبی ــای محم ــه 1396/03/30آق مورخ
عبدالکریــم  فرزنــد  بــه ش.م 1209636026 
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
ــای  ــاک ه ــمتی از پ ــع قس ــر مرب 242.90 مت
ــع در  ــی واق ــی از 1 اصل ــی 1181 و 1191فرع ثبت
ــوار  ــی بل ــا کرمان ــرزا رض ــان می ــمیرم خیاب س
ابــن ســینا بــه موجــب ســند رســمی 41864-

1396/03/28 دفتــر شــش ســمیرم  .
38- برابــر رای شــماره 139660302014001204 
ــی  ــم آقائ ــای ابوالقاس ــه 1396/03/30آق مورخ
بــه ش.م 1209393042 فرزنــد شــعبانعلی 
ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه  مــوازی 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
ششــدانگ 4207.25 متــر مربــع قســمتی 
ــمیرم  ــع در س ــی واق ــماره214 اصل ــاک ش ازپ
مزرعــه آقــداش بــه موجــب مبایعــه نامــه 
عــادی  مــع الواســطه از مالکیــت  رســمی 

ــی.  ــی آقائ موس
ــر رای شــماره 139660302014001205  39- براب
مورخــه 1396/03/30خانــم کفایــت کاوســی بــه 
ــوازی  ــاز م ــی ب ــد عل ش.م 6299569001 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  12527.95متــر 
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره214 اصل ش
آقــداش بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی  مــع 
ــی. ــی آقائ ــمی موس ــت رس ــطه از مالکی الواس
ــماره 139660302014001206  ــر رای ش 40- براب
مورخــه 1396/03/30خانــم مهنــاز شــیخی 
هونجانــی بــه ش.م 4723403086 فرزنــد 
تحتانــی  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  علــی 
و فوقانــی بــه مســاحت 239  متــر مربــع 
قســمتی ازپــاک 4222فرعــی از  ا اصلــی 
واقــع در ســمیرم بلــوار ابــن ســینا  بــه موجــب 
ــای رســمی 18010مورخــه 79/05/01 و  ســند ه

ســمیرم.  6 41811-1396/03/20دفتــر 
ــماره 139660302014001207  ــر رای ش 41- براب
مورخــه 1396/03/30خانــم کفایــت کاوســی بــه 
ــوازی  ــاز م ــی ب ــد عل ش.م 6299569001 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  متــر   4207.25
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره214 اصل ش
آقــداش بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی  مــع 
ــی. ــی آقائ ــمی موس ــت رس ــطه از مالکی الواس
ــر رای شــماره 139660302014001208  42- براب
ــی  ــم آقائ ــای ابوالقاس ــه 1396/03/30آق مورخ
بــه ش.م 1209393042 فرزنــد شــعبانعلی 
ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه  مــوازی 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
ــمتی  ــع قس ــر مرب ــدانگ 12527.95 مت شش
ــمیرم  ــع در س ــی واق ــماره214 اصل ــاک ش ازپ
مزرعــه آقــداش بــه موجــب مبایعــه نامــه 
عــادی  مــع الواســطه از مالکیــت رســمی 

ــی. ــی آقائ موس
43- برابــر رای شــماره 139660302014001245 
مورخــه 1396/03/31آقــای عبــاس منصــورزاده 
بــه ش.م 1209071401 فرزنــد نصیــر ششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  متــر   6726.10
شــماره57 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه 
آخــروم از مالکیــت رســمی ســعید منصــورزاده 

ــه. ــک اولی مال
44- برابــر رای شــماره 139660302014001246 
بختیــار  جــواد  1396/03/31آقــای  مورخــه 
 1209161443 ش.م  بــه  محمــدی  تــل 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــی م ــد قدمعل فرزن

ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 5763 متــر مربــع قســمتی ازپاک 
ــل  ــتای ت ــمیرم روس ــع در س ــی واق 381 اصل
ــادی از  ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ــد ب محم
ــل محمــدی. ــار ت ــی بختی طــرف آقــای قدمعل
45- برابــر رای شــماره 139660302014001247 
بختیــار  جــواد  1396/03/31آقــای  مورخــه 
 1209161443 ش.م  بــه  محمــدی  تــل 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــی م ــد قدمعل فرزن
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 1275 متــر مربــع قســمتی ازپــاک 
382 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه بــاغ قائــد 
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف آقــای 

ــدی. ــل محم ــار ت ــی بختی قدمعل
46- برابــر رای شــماره 139660302014001248 
بختیــار  جــواد  1396/03/31آقــای  مورخــه 
ــد  ــه ش.م 1209161443 فرزن ــدی ب ــل محم ت
قدمعلــی مــوازی ســه دانــگ و شــصت و پنــج 
صــدم دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه 
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 8320 متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک 389 اصلــی واقــع در 
ســمیرم مزرعــه کــره کــره بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی از طــرف آقــای قدمعلــی بختیــار 

ــدی. ــل محم ت
47- برابــر رای شــماره 139660302014001249 
بختیــار  جــواد  1396/03/31آقــای  مورخــه 
 1209161443 ش.م  بــه  محمــدی  تــل 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــی م ــد قدمعل فرزن
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 2137 متــر مربــع قســمتی ازپــاک 
382 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه بــاغ قائــد 
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف آقــای 

ــدی. ــل محم ــار ت ــی بختی قدمعل
ــر رای شــماره 139660302014001250  48- براب
ــه  ــار ب مورخــه 1396/03/31آقــای جعفــر بختی
ــوازی  ــی م ــد قدمعل ش.م 1209906341 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 1275متــر مربــع 
قســمتی ازپــاک 382 اصلــی واقع در ســمیرم 
ــه  ــه نام ــب مبایع ــه موج ــد ب ــاغ قائ ــه ب مزرع
ــل  ــار ت ــی بختی ــای قدمعل ــرف آق ــادی از ط ع

محمــدی.
ــماره 139660302014001251  ــر رای ش 49- براب
ــه  ــار ب مورخــه 1396/03/31آقــای جعفــر بختی
ــوازی  ــی م ــد قدمعل ش.م 1209906341 فرزن
ــاع  ــگ مش ــدم دان ــج ص ــی پن ــگ و س دو دان
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 8320 متــر مربــع قســمتی ازپــاک 
389 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه کــره کــره 
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف آقــای 

قدمعلــی بختیــار تــل محمــدی.
ــماره 139660302014001252  ــر رای ش 50- براب
ــه  ــار ب مورخــه 1396/03/31آقــای جعفــر بختی
ــوازی  ــی م ــد قدمعل ش.م 1209906341 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 2137 متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک 382 اصلــی واقــع در 
ســمیرم مزرعــه بــاغ قائــد بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی از طــرف آقــای قدمعلــی بختیــار 

ــل محمــدی. ت
51- برابــر رای شــماره 139660302014001253 
ــه  ــار ب مورخــه 1396/03/31آقــای جعفــر بختی
ــوازی  ــی م ــد قدمعل ش.م 1209906341 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 5763 متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک 381 اصلــی واقــع 
ــه موجــب  ــد ب ــل محم در ســمیرم روســتای ت
مبایعــه نامــه عــادی از طــرف آقــای قدمعلــی 

ــدی. ــل محم ــار ت بختی
ــر رای شــماره 139660302014001705  52- براب
ــه  ــی الهــی ب مورخــه 1396/05/02آقــای جانعل
ش.م 1209625644 فرزنــد کرمعلــی موازی دو 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 8388 متــر 
ــع قســمتی ازپــاک شــماره240 فرعــی از  مرب
38 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه اخرومــک 
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی  مــع الواســطه 
ــن  ــی مالکی ــم طغرائ ــر و عبدالهاش ازمحمدباق

اولیــه.
ــر رای شــماره 139660302014001706  53- براب
ــه  مورخــه 1396/05/02آقــای محســن الهــی ب
ــوازی  ــی م ــد جانعل ش.م 1209884690 فرزن
ــار دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  چه
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  متــر   8388
در  واقــع  اصلــی  از 38  فرعــی  شــماره240 
ســمیرم مزرعــه اخرومــک بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی  مــع الواســطه ازمحمدباقــر و 

ــه. ــن اولی ــی مالکی ــم طغرائ عبدالهاش
ردیف ب:

1-برابــر رای شــماره 139360302014004692 
ــی  ــد قهرمان ــای صم ــه 1393/07/27آق مورخ
منــش بــه ش.م 1209711540 فرزنــد علــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــر شش اکب
196  متــر مربــع مجــزی گردیــده از پــاک 
1434 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در ســمیرم 
امــام  مســجد  جنــب  مطهــری  خیابــان 
حســن)ع( بــن بســت طــور بــه موجــب مبایعه 
ــکندر  ــه اس ــطه ازورث ــع الواس ــادی م ــه ع نام
کریمــی کــه در آگهــی قبلــی اشــتباها بــاغ درج 

ــردد. ــی گ ــی م ــد آگه ــون تجدی ــده اکن گردی
شــماره  اصاحــی  2-برابــررای 
139660302014001768 مورخــه 1396/05/04 
ش.م  بــه  افشــاری  گلعــذار  خانــم 
یــک  مــوازی  زیــاد  فرزنــد   2371372153
ــاغ  ــه ب ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ششــدانگ 28087  مت ب
از پــاک 448  اصلــی واقــع در  قســمتی 

ســمیرم مزرعــه کــره دان  بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی ازطــرف اســفندیار فارســیمدان کــه 
ــه  ــرده س ــام ب ــهام ن ــی س ــی قبل در رای و آگه
دانــگ درج گردیــده بــود اکنــون تجدیــد آگهــی 

ــردد. ــی گ م
شــماره  اصاحــی  رای  3-برابــر 
 1396/05/05 مورخــه   139660302014001780
ش.م  بــه  قاســمی  پــور  جهــان  آقــای 
2371219215 فرزنــد بخشــی مــوازی پنــج 
ــاغ  ــه ب ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ششــدانگ 28087  مت ب
از پــاک 448  اصلــی واقــع در  قســمتی 
ســمیرم مزرعــه کــره دان  بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی ازطــرف اســفندیار فارســیمدان کــه 
ــه  ــرده س ــام ب ــهام ن ــی س ــی قبل در رای و آگه
دانــگ درج گردیــده بــود اکنــون تجدیــد آگهــی 

ــردد. ــی گ م
تاریخ انتشار نوبت اول  : 1396/05/30
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1396/06/14

 محمد زمانی                                                                                             
رئیس ثبت اسناد و اماک سمیرم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 792/94 خواهــان 
ســعید  ملــک کیــا بــا وکالــت جمــال صلواتــی  
و فرشــته ترکیــان دادخواســتی مبنــی برمطالبه   
ــم نمــوده  ــوب ســلیمی تقدی ــه طرفیــت محب ب
و وقــت رســیدگی بــرای روز ..........  مــورخ 
ــده اســت .  96/7/2 ســاعت 9:30تعییــن گردی
ــده  ــودن خوان ــه  مجهــول المــکان ب باعنایــت ب
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
ــه  ــان  اربــاب – روب ــان ســجاد- اول خیاب خیاب
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
ــا – پــاک 57 کــد پســتی 8165756441  صب
ــعبه 13  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیم 

مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 15295م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960587 خواهــان 
ــی  ــتی مبن ــگانی دادخواس ــی خوراس ــر خان اکب
برمطالبــه وجــه   بــه طرفیــت آقــای امیــر 
شــیخی خوروزقــی تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز ..............  مــورخ 96/7/2 
ســاعت 8:30 تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل مدرس
 8165756441 پســتی  کــد   57 پــاک   –
شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 9 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــعبه 9  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 15197م ال ش

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 291/96 خواهــان  در خصــوص پرون
احمــد حســینی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
ــی  ــا نجم ــت غامرض ــه طرفی ــک   ب ــه چ وج
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم ــا تقدی نی
ــن  ــاعت 16تعیی ــورخ 96/7/1 س ــنبه  م روز ش
مجهــول  بــه   باعنایــت   . اســت  گردیــده 
بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد  المــکان 
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب خیاب
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 57 کــد 
ــاف  پســتی 8165756441 شــورای حــل اخت
اصفهــان – شــعبه ............. مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
شــماره: 16203م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 49 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960194 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
دادخواســتی  محمــدی  حســین  خواهــان 
ــت  ــه طرفی ــک   ب ــه چ ــه وج ــی برمطالب مبن
ــوده و  ــم نم ــوری اســکندری تقدی ــی ن عبدالعل
وقــت رســیدگی بــرای روز .............  مــورخ 
تعییــن گردیــده  عصــر   4 ســاعت   96/7/1
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب
ــده  ــا خوان ــده مراتــب در جرایــد منتشــر ت خوان
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
در اصفهــان ابتــدای خ اربــاب مجتمــع شــماره 
یــک شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه 
.......... مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض و تصمی
شــماره: 16185م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 24 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی وقت رسیدگی 
 9610106836802950  : اباغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : 9609986836800416 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 960449 تاریــخ تنظیــم : 

96/5/1 خواهــان آقــای مجتبــی طاهــری  
و خانــم منیــره هــادی  پــور جابــری  بــه 
وکالــت از خانــم ســودابه  نــوزادی فرزنــد 
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــهراب دادخواس س
احمــد ناصــری فرزنــد امیــر بــه خواســته 
ــم دادگاه  ــه در خواســت زوجــه  تقدی طــاق ب
هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه 
جهــت رســیدگی بــه شــعبه 8  دادگاه خانــواده 
ــه  960449ح 8  ــه کاس ــاع و ب ــان ارج اصفه
ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
96/7/1 ســاعت ............... تعییــن  شــده 
ــودن  ــه علــت مجهــول المــکان ب ــذا ب اســت ل
ــز  ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس خوان
مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای 
ــتور  ــی و دس ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم
ــد  ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تا خوانــده پس 
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 حاضــر

 گردد .
ــعبه 8 دادگاه  ــر ش ــر دفت ــف 14147 مدی م ال

ــان ــواده اصفه خان

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره اباغنامه : 9610100351004065 شــماره 
پرونــده : 9609980351000112 شــماره بایگانــی 

شــعبه : 960134 تاریــخ تنظیــم : 96/4/25
خواهــان / شــاکی بتــول امامــی بــرد شــاهی 
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــم دادخواس ــد ابوالقاس فرزن
ــه ســازی آذربایجــان   خوانــدگان شــرکت  خان
خواســته  بــه  صمــدی  الدیــن  ضیــای  و 
الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی ملــک و 
مطالبــه خســارت دادرســی  تقدیــم دادگاه 
ــوده  ــان نم ــتان اصفه ــی شهرس ــای عموم ه
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 10  دادگاه 
ــع  ــان واق ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق عموم
در اصفهــان اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال  خ 
ــتری کل  ــاختمان دادگس ــت س ــهید نیکبخ ش
ــماره 212  ــاق ش ــه 2 ات ــان طبق ــتان اصفه اس
 9609980351000112 بــه کاســه   و  ارجــاع 
ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 
ــت  ــده اس ــن  ش ــاعت 10:30 تعیی 96/7/1 س
لــذا بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانده/ 
ــت  ــدی  و درخواس ــن صم ــاء الدی ــم ضی مته
خواهــان / شــاکی و بــه تجویــز مــاده 73 
قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 
انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
ــس از نشــر  ــده پ ــا خوان ــی شــود ت ــی م آگه
آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق  وق

گردد .
عمومــی  دادگاه   10 شــعبه   13070 الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی  

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106794800293

شــماره پرونــده 9609986794800309 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   960309  : شــعبه  بایگانــی 
شــونده  ابــاغ  مشــخصات   1396/4/27
حقیقــی : بهنــاز گنجعلــی شــیرین آبــادی 
مجهــول المــکان تاریــخ حضــور96/7/1 شــنبه 
ســاعت 16:30محــل حضــور اص خ ســجاد – 
ــی  ــه نیل ــروی مدرس ــاب روب ــه ارب ــت ال خ آی
پــور جنــب ســاختمان صبــا پــاک 57 تاریــخ 
حضــور 96/7/1 ســاعت حضــور : 16:30 در 
خصــوص دعــوی ســعید خیــر اللهــی حســین 
آبــادی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر 
 فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 

شوید . 
م الــف 13120  دفتــر 18 مجتمــع  شــماره یــک 

شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
کاسه پرونده  :951413

ــماعیل       ــام: اس ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
نــام خانوادگــی: قــدری  نــام پــدر: عبداالمیــر   
المــکان  اقامــت: مجهــول  نشــانی محــل 
ــام  ــان   ن ــه: نام:رمض ــوم ل ــخصات محک مش
: حســن   پــدر  نــام  خانوادگی:اســماعیلی  
ــه راه  ــان – س ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح نش
ــفق  ــر – خ ش ــی عص ــهرک ول ــیمین – ش س
کاشــانی – فرعــی 15 پــاک e 96 طبقه ســوم  
شــماره  رای  موجــب  بــه  بــه:  محکــوم 
تاریــخ96/3/20   9609976793701883
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 7  ش ح
ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه
ــغ  ــت مبل ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک علی
ــت اصــل خواســته و  ــال باب ــون ری ســی میلی
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــون ری ــک میلی ی
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
ــرای  ــان اج ــت زم ــت 95/11/10 لغای دادخواس
ــم  ــت نی ــه و پرداخ ــوم ل ــق محک ــم در ح حک
عشــر اجرایــی/ مــاده 34 قانــون اجــرای 
احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 
ــوم  ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را به قســمت اجرا 
 تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعام 

نماید.
 7 شــعبه  دفتــر  الــف   م  شــماره16184/ 
مجتمــع شــماره دوشــورای حــل اختــاف 

اصفهــان شهرســتان 
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گزارش
در رقابت های آمادگی جسمانی 

بانوان کارگر کشور:
ردای قهرمانی را بانوان کارگر 
استان اصفهان به تن کردند

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

تیــم آمادگــی جســمانی بانــوان کارگــر اســتان اصفهــان 
ــران  ــای کارگ ــی رقابت ه ــام قهرمان ــتگی مق ــا شایس ب

کشــور را کســب کــرد. 

در پــی رشــد و توســعه ورزش کارگــران اســتان اصفهــان، 
ــس  ــیرانی رئی ــواد ش ــل ج ــت بی بدی ــایه مدیری در س
هیئــت و اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان، در 
طــول چهــار ســال گذشــته و کســب عناویــن قهرمانــی 
در دو بخــش بانــوان و آقایــان، تیــم آمادگــی جســمانی 
بانــوان ایــن اســتان موفــق شــد در مســابقات آمادگــی 
جســمانی بانــوان کشــور در بیــن 20 تیــم برتــر و منتخــب 
از اســتان های سراســر کشــور مقــام قهرمانــی را کســب 

کنــد.
 در رقابت هــای آمادگــی جســمانی بانــوان کشــور کــه در 
روزهــای پایانــی مردادمــاه ســال جــاری در بنــدر انزلــی 
و در چهــار رده ســنی 20 تــا 27 ســال، 28 تــا 35 ســال، 
36 تــا 43 ســال و 44 ســال بــه بــاال برگــزار شــده بــود، 
تیــم آمادگــی جســمانی بانــوان کارگــر اســتان اصفهــان 
بــا اقتــدار در قســمت تیمــی بــا کســب 6961/776 
امتیــاز موفــق شــد ردای قهرمانــی ایــن دوره از رقابت هــا 

را بــه تــن کنــد. 
ــوان  ــمانی بان ــی جس ــم آمادگ ــن تی ــوان افتخارآفری بان
کارگــر اســتان اصفهــان در ایــن مســابقات عبــارت بودنــد 
ــا 27  ــنی 20 ت ــروه س ــی در گ ــیما فقیه ــا: ش از خانم ه
ــه کســب مقــام دوم و نشــان نقــره  ســال کــه موفــق ب
شــد، ســفیه ســادات موســویان در گــروه ســنی 28 تــا 
35 ســال عنــوان نایب قهرمانــی را بــه خــود اختصــاص 
داد و مــدال نقــره گرفــت، مریــم نصــری در گــروه ســنی 
ــت ــت یاف ــی دس ــام قهرمان ــه مق ــال ب ــا 43 س  36 ت

ــوی در  ــری نق ــت، مه ــردن آویخ ــه گ ــا را ب ــدال ط و م
ــد و  ــان ش ــاال نایب قهرم ــه ب ــال ب ــنی 44 س ــروه س گ
ــا  ــرد ت ــن دوره از مســابقات را کســب ک ــره ای نشــان نق
در مجمــوع امتیــازات تیمــی، تیــم اســتان اصفهــان بــه 
ــی  ــته آمادگ ــم شایس ــود. تی ــل ش ــی نائ ــام قهرمان مق
جســمانی بانــوان کارگــر اســتان اصفهــان در ایــن 
مســابقات بــا مربیگــری در خــور تحســین خانــم مریــم 
ــن افتخــار  ــه ای ــار ب ــن ب ــرای اولی الســادات شــیخان ب
بــزرگ و ارزشــمند دســت یافــت. تیم هــای اســتان های 
فــارس و گیــان الــف بــه ترتیــب مقام هــای دوم و 

ــد. ــب کردن ــا را کس ــن دوره از رقابت ه ــوم ای س

کوتاه اخبار 
آروین گودرزی باز هم قهرمان شد

آرویــن معظمــی گــودرزی بــا کســب عنــوان قهرمانــی 
ــه از  مــاده تایــم تریــل دو عنــوان نخســت ایــن مرحل

ــرد.  ــود ک ــواری را از آن خ ــگ دوچرخه س لی
مرحلــه نخســت تایــم تریــل از لیــگ برتــر جاده کشــور 
ــا برگــزاری مســابقه در مــاده  یکشــنبه 29 مردادمــاه ب
تایــم تریــل انفــرادی در شهرســتان بروجــرد پیگیــری 

شــد. 
ــودرزی از  ــی گ ــن معظم ــن مســابقه آروی ــان ای در پای
تیــم پیشــگامان کویــر یــزد بــا پیشــی گرفتــن از رقبــا 

ــد.  ــوان نخســت را از آن خــود کن توانســت عن
ســعید صفــرزاده و میرصمــد پورســیدی هــر دو از تیــم 
ــود  ــوم را از آن خ ــن دوم و س ــز عناوی ــهرداری تبری ش
ــروز  ــت دی ــی توانس ــی در حال ــن معظم ــد. آروی کردن
ــرادی را از آن  ــل انف ــم تری ــاده تای ــی م ــوان قهرمان عن
خــود کنــد کــه روز شــنبه در وقــت اســتقامت جــاده بــر 

ــود. مهــر ســکوی نخســت ایســتاده ب

 مربی خوش تیپ ایران 
سوژه اول رسانه های روس

ویــژه  تماشــاگر  عنــوان  بــه  ملــی  تیــم   ســرمربی 
بازی هــای ایــن هفتــه لیــگ  برتــر روســیه، بــه یکــی از 
ســوژه های خبــری مهــم رســانه های ایــن کشــور تبدیــل 

شــد.
ــری  ــه خب ــچ پیش زمین ــدون هی ــی روش ب ــوس ک  کارل
راهــی روســیه شــد تــا عــاوه بــر بازدیــد از کمپ هــای در 
نظــر گرفته شــده بــرای اردوی تیــم  ملــی قبــل از مرحلــه 
نهایــی جــام  جهانــی، بــه تماشــای عملکــرد لژیونرهــای 

ایرانــی حاضــر در روســیه بپــردازد.
ــا حضــور  ــپ ب ــی خوش تی ــن مرب ــه ای ــن مرحل  در اولی
ــژی را از  ــل آن ــن مقاب ــیرین روبی ــرد ش ــا ب در کازان آرن
ــیه در  ــات روس ــایت چمپیون ــرد. س ــا ک ــک تماش نزدی
ــون در  ــردار آزم ــت: »س ــن نوش ــازی روبی ــی از ب تحلیل
حالــی بــا روحیــه ای دوچنــدان در نیمه دوم بــازی تاش 
کــرد تــا نــام خــود را در جــدول گلزنــان بــه ثبــت برســاند 
کــه امیــدوار بــود جلــوی دیــدگان ســرمربی تیــم  ملــی 

ــران خــودی نشــان دهــد.  ای
کارلــوس کــی روش، مربــی خوش تیــپ ایرانی هــا در 
کنــار دســتیارانش ایــن بــازی را بــه صــورت کامل تماشــا 
کــرد و بــه خوبــی از آمادگــی بــاالی ســتاره جــوان و امیــد 
اول گلزنــی در جــام  جهانــی بــرای ایــران مطلــع شــد.« 
عــاوه بــر چمپیونــات ســایر رســانه های روس بــا 
انتشــار تصویــر حضــور کــی روش در کازان مدعــی شــدند 
ایــن ســفر ســرمربی پرتغالــی ایــران بی ارتبــاط بــا 
ــازی دوســتانه دو کشــور در مهرمــاه جــاری در مســکو  ب
نیســت. جدالــی کــه قــرار اســت بــا حضــور ســتاره های 
سرشــناس هــر دو کشــور در یکــی از ورزشــگاه های 
میزبــان جــام  جهانــی در مســکو برگــزار شــود. ورزش 3
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ــاد کــه  ــال آینده ســازان میهــن نجف آب تیــم فوتب
ــور  ــت ج ــتگی توانس ــا شایس ــته ب ــل گذش فص
ــا  ــد و ب ــان را بکش ــال اصفه ــای فوتب ناکامی ه
قهرمانــی لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان را بــه پایــان 
برســاند، ایــن روزهــا فرصت هــای طایــی بــرای 
ــد.  ــت می ده ــج از دس ــه تدری ــازی را ب آماده س
اگــر اوضــاع و احــوال ایــن تیــم خــوب اصفهانــی 
بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد، بعید نیســت 
ایــن تیــم منحل شــده و اســتان اصفهان و شــهر 
ــاد از داشــتن یــک تیــم خــوب ورزشــی  نجف آب

محــروم شــود. 
در  بارهــا  آینده ســازان  مربیــان  و  بازیکنــان 
رســانه ها و مطبوعــات نگرانــی خــود را بابــت 
ــی  ــد و از تمام ــراز کردن ــم اب ــن تی ــت ای وضعی
به ویــژه  اصفهــان  اســتان  ارشــد  مســئوالن 
درخواســت کمــک کردنــد؛  ورزش  حــوزه  در 
درخواســتی کــه بــه نظــر می رســد توجــه کســی 
را بــه خــود جلــب نکــرده و مســئوالن آن را 

نشــنیدند.
 فوتبال بانوان

برخــاف  ایــران  بانــوان  فوتبــال  متاســفانه 

ــیاری  ــی بس ــکات مال ــا مش ــردان ب ــال م فوتب
ــا از  ــن تیم ه ــد و ای ــرم می کن دســت و پنجــه ن
کمتریــن امکانــات هــم محــروم هســتند. شــاید 
این گونــه بــه نظــر برســد کــه در فوتبــال مــردان 
هــم مشــکات مالــی فراوانــی وجــود دارد؛ امــا 
ــه  ــوان ب ــردان و بان ــال م ــکات فوتب ــکل مش ش

ــاوت اســت.  ــی متف کل

در فوتبــال مــردان بیشــتر بدهی هــا مربــوط 
و ســوء مدیریت های  پاش هــا  و  ریخــت  بــه 
فــراوان اســت کــه در طــی ســال های ســال روی 

هــم انباشــته شــده اســت. 

ــا  ــتر بدهی ه ــردان بیش ــال م ــن در فوتب همچنی
مربــوط بــه پرداخــت نشــدن ارقــام نجومــی بــه 
ــچ  ــه هی ــت ک ــی اس ــی و خارج ــان داخل بازیکن
ســودی بــرای تیم هایشــان نداشــته اند؛ امــا 
در فوتبــال بانــوان حــرف از کمترین هاســت؛ 
کمترین هایــی ماننــد لبــاس، تــوپ و خــرج 
ــن.  ــکل ممک ــن ش ــه ارزان تری ــم ب ــفر، آن ه س
هزینــه تیم هــای مــردان ایــن روزهــا ارقــام 
ــت؛ در  ــان اس ــارد توم ــا 50 میلی ــی 20 ت نجوم
ــوان  ــال بان ــم فوتب ــک تی ــه ی ــه هزین ــی ک حال
بــرای یــک فصــل کامــل در بهتریــن حالــت زیــر 

ــت.  ــان اس ــارد توم ــک میلی ی
ــک  ــت از ی ــه حمای ــت هزین ــد گف ــع بای در واق
تیــم در باالتریــن ســطح فوتبــال بانــوان در حــد 
ــال مــردان  ــرارداد یــک بازیکــن متوســط فوتب ق
اســت؛ رقمــی انــدک )البتــه در مقایســه بــا 
ــن  ــه عجیب تری ــم ب ــه آن ه ــردان( ک ــال م فوتب
دریــغ  ورزشــکاران  ایــن  از  ممکــن  شــکل 

می شــود. 
واقعــا جــای شــگفتی اســت کــه قهرمــان کشــور 
ــان  ــال اصفه ــار فوتب ــث افتخ ــه باع ــی ک و تیم
شــده، این گونــه مــورد بی مهــری مســئوالن 

ــه اســت. ــرار گرفت ــن شــهر ق ای

 ورزش اصفهان
ــت  ــای صنع ــی از قطب ه ــان، یک ــتان اصفه اس
ایــران اســت و جــای تأســف دارد کــه بــا وجــود 
ــل  ــه دلی ــهر ب ــن ش ــی در ای ــی ورزش ــن تیم ای
نداشــتن اسپانســر و حامــی مالــی منحل شــود. 
متاســفانه نــگاه جانبدارانــه و تبعیــض در ورزش 
اصفهــان باعــث شــده تقریبــا تمــام درآمدهــای 
ورزشــی ایــن شــهر هزینــه دو تیــم فوتبــال 
و  ورزشــی  تیم هــای  بقیــه  و  شــود  خــاص 
درآمدهــا  ایــن  از  بانــوان  تیم هــای  به ویــژه 

باشــند.  بی بهــره 
ماننــد  ورزش هایــی  در  روزگاری  اصفهــان، 
ــود،  ــور ب ــای کش ــال از قطب ه ــکتبال و والیب بس
امــا مشــکات مالــی و بهــا نــدادن بــه تیم هــای 
ورزشــی باعــث شــده بدنــه ورزش اصفهــان 

رود. آب  روزبــه روز 
ورزش اصفهــان بــا در پیــش گرفتــن ایــن 
ــی  ــر حرف ــدان دور دیگ ــده ای نه چن ــه در آین روی

بــرای گفتــن در ورزش ایــران نخواهــد داشــت و 
مــردم اصفهــان بایــد از موفقیت هــای قهرمانــان 
اصفهــان بــه عنــوان خاطــره ای خاک خــورده یــاد 

کننــد. 
ورزشــکاران مســتعد اصفهانــی در ایــن وضعیــت 
راهــی جــز کــوچ از خانــه و کاشــانه خــود 
نخواهنــد داشــت و شــهری کــه جوانان ورزشــکار 
و بــا طــراوت نداشــته باشــد آینده اش مشــخص 

اســت.
وضعیــت تیــم فوتبــال آینده ســازان میهــن، تنهــا 
نمونــه ای از مشــکات ورزشــی در ایــن کان شــهر 

کشــور اســت. 
ــار  ــا را کن ــان تبعیض ه ــم ورزش اصفه امیدواری
ــه  ــهر ب ــن ش ــان ای ــه قهرمان ــه هم ــذارد و ب بگ
یــک چشــم بنگــرد و تمهیداتــی اندیشــیده شــود 
ــا در  ــه جــای انحــال، هــر روز تیمــی نوپ ــه ب ک
ــه شــکوفایی  ــاور ب گوشــه ای از ایــن اســتان پهن

و افتخــار برســد.

وضعیت مبهم تیم آینده سازان میهن نجف آباد

 قهرمان فوتبال بانوان 
در آستانه فروپاشی

مهاجــم ایرانــی المپیاکــوس در شــب پیــروزی 4 بــر 1 ایــن تیــم 
برابــر الریســا گلزنــی کــرد و یــک پــاس گل تماشــایی داد.

 المپیاکــوس، قهرمــان فصــل گذشــته ســوپرلیگ یونــان در 
نخســتین بــازی فصــل جدیــد از ســاعت 23 شنبه شــب در 
ــرد را  ــم انصاری ف ــه کری ــی ک اســتادیوم کارایســکاکیس و در حال
بــه  عنــوان تک مهاجــم در ترکیــب داشــت، بــا الریســا دیــدار کــرد. 
تک گلــی کــه کونســتانتینوس  بــا  بــازی  ایــن  اول  نیمــه 
فورتونیــس در دقیقــه 33 از روی نقطــه پنالتــی بــه ثمــر رســاند 
ــال  ــه دنب ــا کــه ب ــروزی المپیاکــوس خاتمــه یافــت. المپی ــا پی ب
شــروع طوفانــی در فصــل جدیــد بــود، در دقیقــه 68 روی نفــوذ 
ــه  ــاردو از ســمت راســت زمیــن و پــاس در عــرض او ب فیلیپــه پ
مقابــل دروازه خالــی الریســا، بــا ضربــه تمام کننــده انصاری فــرد 
گل دوم را زد؛ در ادامــه دیگــو فیگوئیــراس بــه اشــتباه دروازه 
المپیــا را بــاز کــرد؛ امــا همیــن بازیکــن در دقیقــه 74 بــا جبــران 

ــر رســاند.  ــه ثم اشــتباه خــود ســومین گل تیمــش را ب
ــاز هــم  فورتونیــس، زننــده گل اول المپیاکــوس، در دقیقــه 76 ب
ــر  ــرد در نقــش پاســور ظاه ــار انصاری ف ــن ب ــه ای ــرد ک ــی ک گلزن
ــود را در  ــی خ ــایی، هم تیم ــای تماش ــت پ ــاس پش ــا پ ــد و ب ش
ــا  ــه بغــل پ ــا ضرب ــه راحتــی ب ــا او ب ــی قــرار داد ت موقعیــت خوب
چهارمیــن گل المپیــا را بزنــد و در نخســتین مســابقه فصــل 
شــروع درخشــانی داشــته باشــند و بــه پیــروزی 4 بــر 1 دســت 

یابنــد. 
انصاری فــرد در دور رفــت فصــل گذشــته 5 گل در ســوپرلیگ 
یونــان بــرای پانیونیــوس بــه ثمــر رســاند؛ امــا در نقــل و انتقــاالت 
زمســتانی کــه بــه المپیاکــوس رفــت تــا پایــان فصــل نتوانســت 
ــی و دو گل در لیــگ  ــک گل در جــام حذف ــط ی ــد و فق ــی بزن گل
ــد  ــل جدی ــه اول فص ــه در هفت ــود ک ــانده ب ــر رس ــه ثم ــا ب اروپ

ــم برســد. ورزش 3 ــن مه ــه ای ــز ب توانســت در ســوپرلیگ نی

برانکــو ایوانکوویــچ بــا توجــه بــه محرومیــت ســید جــال 
حســینی و در اختیــار نداشــتن کاپیتــان اول خــود، بــار دیگر 

بــه ترکیــب روزهــای ابتدایــی فصــل بازخواهــد گشــت. 
ــه مصدومیــت  ــا توجــه ب ســرمربی کــروات سرخپوشــان ب
ســید جــال حســینی در دیدارهــای ابتدایــی فصــل، 
ترکیــب 4 نفــره  شــجاع خلیــل زاده، محمــد انصــاری، 
صــادق محرمــی و حســین ماهینــی را بــه میــدان فرســتاده 

ــود.  ب
در آســتانه دیــدار برابــر االهلــی عربســتان برانکــو بــا پایــان 
ــیاه جامگان  ــر س ــود، او را براب ــان اول خ ــت کاپیت مصدومی
ــادق  ــردن ص ــین ک ــا نیمکت نش ــا ب ــتاد ت ــدان فرس ــه می ب

محرمــی، تغییراتــی در ترکیــب ایــن تیــم ایجــاد کنــد. 
پایانــی  روزهــای  در  پرســپولیس کــه  دفاعــی  خــط 
ــرد  ــر عملک ــای قط ــر لخوی ــدار براب ــان در دی ــگ قهرمان لی

توانســت  و  بــه جــا گذاشــت  از خــود  خیره کننــده ای 
بیشــترین ســهم را در تیــم منتخــب هفتــه بــه خــود 
اختصــاص دهــد، اکنــون بــا تغییراتــی جدیــد راهــی ایــن 

دیــدار خواهــد شــد. 
شــجاع خلیــل زاده در جــدال برابــر االهلــی جانشــین ســید 
جــال حســینی خواهــد شــد تــا محرمــی بــا بازگشــت بــه 
ــف  ــت مخال ــه پس ــی را ب ــی، ماهین ــت دفاع ــمت راس س
ــر تراکتورســازی  ــدار براب بفرســتد. ماهینــی کــه پــس از دی
ــه شــرایط  ــر نظــر کادر پزشــکی ب ــود، زی مصــدوم شــده ب
معمــول حضــور در ترکیــب ایــن تیــم دســت یافتــه و 
ــت.  ــد داش ــان نخواه ــی سرخپوش ــرای همراه ــکلی ب مش
محمــد انصــاری نیــز پــس از عملکــرد درخشــان در 
بازگشــت بــه پســت دفــاع چــپ، در ایــن دیــدار بــه پســت 

ــت. کاپ ــد گش ــی بازخواه ــاع میان دف

ورزش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
کارگاه پــاک شــماره 192 فرعــی از 42/112/1 
واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان  کــه طبــق 
رای هیــات بــه نــام قاســمعلی مکتوبیــان  
ــروز     در  ــی  مف ــر  عل ــد قنب بهارانچــی فرزن
و عملیــات تحدیــد  اســت  ثبــت  جریــان 
ــده اســت  ــه عمــل نیام ــی آن  ب حــدود قانون
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدید 
حــدود پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه مورخ 
96/6/21 ســاعت 9 صبــح  در محــل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
ــت از  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 

ــه خواهــد شــد.  30 روز پذیرفت
م الــف 16599 تاریــخ انتشــار : 96/5/30 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

ــدری ــان – حی اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
کارگاه پــاک شــماره 191 فرعــی از 42/112/1 
واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان  کــه طبــق 
ــد  ــادگاری فرزن ــد ی ــام حمی ــه ن ــات ب رای هی
اصغــر مفــروز  در جریــان ثبــت اســت و 
عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل 
نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در 
روز ســه شــنبه مــورخ 96/6/21 ســاعت 9 
ــه عمــل خواهــد  صبــح  در محــل شــروع و ب
ــه  ــه کلی ــن آگهــی ب ــه موجــب ای ــذا ب آمــد، ل
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
ــن  ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی ــد و اعتراض یابن
تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   20 مــاده  مطابــق 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 

ــد.  ــد ش ــه خواه پذیرفت
م الــف 16598 تاریــخ انتشــار : 96/5/30 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

ــدری ــان – حی اصفه

اگهی مزایده)نوبت دوم( 
اجــرای احــکام شــعبه 4 حقوقــی اصفهــان 
ــه حبیــب هللا  ــده کاســه 961786 ل در پرون
ــه  ــی آرش راد، ب ــید عل ــه س ــدادی علی ح
ــرقی  ــر ش ــان نظ ــان - خیاب ــانی اصفه نش
- مجتمــع مســکونی نیمــا - واحــد 14 
مقابــل کوچــه جوهــری در نظــر دارد جلســه 
مزایــده ای در خصوصــی فروشــی 5 حبــه 
از 72 حبــه ششــدانگ پــاک ثبتــی 99 

ــخ 96/6/29  ــی در تاری ــی از 236 اصل فرع
ــرای  ــعبه 4 اج ــح در ش ــاعت 8/30  صب س
احــکام حقوقــی اصفهــان واقــع در خیابــان 
ــان  نیکبخــت ســاختمان دادگســتری اصفه
ــن  ــد. طالبی ــزار نمای ــن برگ ــر زمی ــه زی طبق
مزایــده  از  قبــل  روز   5 میتواننــد  خریــد 
ابتــدای   - اصفهــان  در  واقــع  ملــک  از 
ــان نظــر شــرقی – مجتمــع مســکونی  خیاب
ــا  ــوم ب ــه س ــاس طبق ــکونی نیم ــا  مس نیم
ــا  ــد و ب ــتی 66167-81737 بازدی ــد پس ک
ــه  ــی ب ــت کارشانس ــد از قیم ــز ده درص واری
ــماره  ــه ش ــتری ب ــپرده دادگس ــاب س حس
2171290210008 و بــه همــراه داشــتن فیش 
آن در  جلســه مزایــده شــرکت نماینــد و 
ــند  ــده مباش ــده مزای ــرادی برن ــا اف ــرد ی ف
را  کارشناســی  از  قیمــت  باالتریــن  کــه 
پیشــنهاد نمایند.مشــخصات ملــک :  ملــک 
ــاق  ــه ات ــا س ــمالی ب ــان ش ــا آپارتم ــوق ی ف
از 72  ، حــدود مزایــده 5 حبــه  خــواب 
ــا مســاحت حــدودی ــه ششــدانگ، و ب  حب

 45 / 187 متــر مربــع واقــع در طبقــه 
ســوم یــک مجتمــع مســکونی چهــار طبقــه 
ــا  ــد ب ــال میباش ــدود23 س ــت ح ــا قدم ب
ــوک –  ــه  ب ــقف تیرچ ــی و س ــکلت بتن اس
نمــای خارجــی آجــری  و ســنگ – دربهــای 
ــدود  ــا  ان ــه دیوار ه ــی – بدن ــی  چوب داخل
گــچ  پرداختــی  نقاشــی شــده کف هــا 
دیوار هــای   – چوبــی  پارکــت   همــه 
آشــپزخانه  تــا ســقف کاشــی و کابینــت  
الومینیــوم  خارجــی  -پنجره هــای   MDF
جــداره-دارای  تــک  باشیشــه  ســاده 
سرویســی کامــل – سیســتم گرمایشــی 
موتــور خانــه مرکــزی رادیاتور-وسیســتم 
سرمایشــی کولــر آبــی ودارای انشــعاب گاز و 
آب مشــترک-تلفن و بــرق مســتقل و دارای 
ــد. ــور میباش ــاری و آسانس ــگ و انب پارکین

ایــن آپارتمــان بــه شــماره ملــک فرعــی 99 
و شــماره اصلــی 236 و باشــماره ثبــت 2 0 
1381 و شــماره دفتــر امــاک 750 و شــماره 
صفحــه 124 بخــش 5 اداره ثبــت اصفهــان 
ــاال در حــال حاضــر متعلــق بــه  بــه آدرس ب
آقــای ســید علــی آرش راد مــی باشــد.نظر 
یــه کارشناســی: بــا در نظــر گرفتــن  قدمــت  
ــارف  روز  ــت متع ــاله و قیم ــدود 23 س ح
ــر  ــدود 187/45 مت ــی ح ــاحت اعیان و مس
مربــع و در نظــر گرفتــن  کلیــه عوامــل موثــر 
در قضیــه  از قــرار هــر متــر مربــع  60000000 
ــر  ــغ ب ــدانگ آن بال ــال وارزش کل شش ری
247،000،000، 11 ریــال )یــازده میلیــارد و 
ــال(  ــون ری ــل و هفــت میلی دویســت و چه
تعییــن و اعــام میگــردد. ارزش 5 حبــه 
ــوق 645،  ــاک ف ــدانگ پ ــه شش ار 72 حب

ــردد.  ــی گ ــی م ــال ارزیاب 356، 846 ری
اجــرای   4 شــعبه  15199دادورز  الــف  م 

اصفهــان حقوقــی  احــکام 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانه  
پــاک شــماره 32/1218 واقــع در بخــش 14  
ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام 
ــر   در  ــد اکب ــی  فرزن ــد اصفهان ــا عاب غامرض
جریــان ثبــت اســت وبــه علــت عــدم حضــور 
متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا 
بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون 
ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی 
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز ســه 
شــنبه مــورخ 96/6/21 ســاعت 9 در محــل 
ــب  ــذا بموج ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ش
ــن  ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
ــرر  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ اخط
در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن 
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــاک مطاب ــان ام و صاحب
ــد  ــم صورتمجلــس تحدی ــخ تنظی ــت از تاری ثب
ی  تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق 
تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  
پرونده هــای ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه  
از تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه ایــن اداره 
ــه مراجــع  ــم دادخواســت ب ــا تقدی بایســتی ب
ذیصــاح قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت  

ــد .  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای را اخــذ و ب
تاریخ انتشار : 96/5/30

 حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب 
اصفهــان م الــف 16763 . 

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه اول اصفهــان 
ــده ای در خصــوص  ــر دارد جلســه مزای در نظ
ــه  961212ج  ــده کاس ــی پرون ــده اجرای پرون
ــر  ــه اکب ــادی و علی ــر عم ــی اکب ــه عل / اول ل
داوری دولــت آبــادی مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 
157/080/436 ریــال بابــت محکــوم بــه و 
ــی و حــق االجــرای دولتــی  هزینه هــای اجرای
در روز دوشــنبه مــورخ 96/6/27 ســاعت 11 
ــتری  ــکام دادگس ــرای اح ــل اج ــح در مح صب
ــاق 15  ــن اط ــه زیرزمی ــان طبق ــتان اصفه اس
جهــت فــروش 9/346 حبــه از 72 حبــه 
شــش دانــگ ملکــی بــا مشــخصات منــدرج 
ــده  ــًا درج ش ــه ذی ــی ک ــه کارشناس در نظری
ــوم  ــه محک ــون در تصــرف مالکان اســت و اکن
ــی باشــد توســط کارشــناس رســمی  ــه م علی
دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی شــده و 
ــع  ــن واق ــه وی مصــون از تعــرض طرفی نظری
ــی  ــد م ــن خری ــد طالبی ــزار نمای ــده برگ گردی
تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه مزایــده بــه 
نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدیــد و بــا 
ســپردن 10٪ قیمــت پایــه بــه حســاب ســپرده 
شــماره2171290210008در  بــه  دادگســتری 
ــنهاد د  ــد پیش ــرکت نماین ــده ش ــه مزای جلس
هنــده باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد 
ــس از  ــده پ ــورد مزای ــک م ــلیم مل ــود تس ب
پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت خواهــد 

عهــده  بــر  اجرایــی  هزینه هــای  گرفــت 
ــک  ــاف مل ــد اوص ــی باش ــه م ــوم علی محک
مــورد مزایــده یــک بــاب مغــازه تجــاری واقــع 
در اصفهــان خ ابــن ســیناخ دردشــت نرســیده 
ــه چهــارراه بابلدشــت مغــازه مــرغ فروشــی  ب
1- ملــک مــورد نظــر یــک بــاب مغــازه تجــاری 
ــا  ــع ب ــه مســاحت تقریبــی 16/77 متــر مرب ب
حــدود شــمااًل بــه منــزل مســکونی بــه طــول 
ــازه  ــه مغ ــوار مشــترک ب ــر شــرقًا دی 3/90 مت
ــًا درب و  ــر جنوب ــول 4/30 مت ــه ط ــاور ب مج
ــر  ــول 3/90 مت ــه ط ــه خ ب ــت ب ــواری اس دی
ــول 4/30  ــه ط ــکونی ب ــزل مس ــه من ــًا ب غرب
متــر بــا قدمــت باالی 10 ســال ســاخت ســقف 
ــا  ــرامیک ب ــه س ــف و بدن ــر ک ــن و آج تیرآه
درب شیشــه ســکوریت و حفــاظ کرکــره برقــی 
دارای انشــعابات آب، بــرق، و گاز مــی باشــد.
 13550 اصلــی  پــاک  دارای  2-ملــک   -
ــی  ــش 5 ثبت ــی بخ ــده از 122 فرع ــزا ش مج
ــر 44  ــماره 5966 در دفت ــه ش ــت ب ــورد ثب م
ــماره  ــی ش ــند قطع ــق س ــه 230 و طب صفح
اســناد  دفترخانــه   96/3/16 مــورخ   12008
رســمی 233 اصفهــان 49/488 حبــه مشــاع 
ــه  ــور ب ــازه مذک ــگ مغ ــه شــش دان از 72 حب
نــام آقــای علــی اکبــر عمــادی فرزنــد جعفــر 
ــه  ــه ب ــا توج ــه: ب ــت. نتیج ــه اس ــال یافت انتق
مــوارد بــاال و مســاحت، موقعیــت مغــازه، نــوع 
کاربــری، نــوع ســاخت ارزش شــش دانــگ ) 
ــرار  ــی از ق ــت فعل ــازه در وضعی ــه( مغ 72 حب
1/210/000/000 معــادل یکصــدو بیســت و یــک 
میلیــون تومــان ارزیابــی و اعــام میگــردد 
و ارزش 9/346 حبــه مــورد مزایــده 436/ 

ــد  ــی باش ــال م 157/080 ری
الــف 15282. مدیــر و دادورزی اجــرای  م 
ــوری  ــن منص ــان حس ــی اصفه ــکام حقوق اح

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 960170 ش ــه پرون کاس
9609986794600501 مــورخ 96/5/18 مرجــع 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 16ش ــیدگی : ش رس
ــانی  ــی  نش ــی غام ــان عل ــان   خواه اصفه
اصفهــان  اتوبــان  چمــران  حــد فاصــل خ  
ــرادران     ــکاری ب ــه  صاف ــل الل ــن  و پ فروردی
ــی   ــام قل ــژاد ام ــماعیل ن ــد اس ــده احم خوان
مجهــول المــکان 2- ســهیل غامــی   خ ابــن 
ــن  ــژاد ب ــی ن ــه قدوس ــینا  درب...... کوچ س
آســمان  پ 1/19  خواســته : مطالبــه  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 علــی غامی بــه طرفیــت 1- 
احمــد اســماعیل نــژاد امــام قلــی 2- ســهیل 
غامــی  بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 188000000 
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 856900 مــورخ 
95/2/28 و 856899مــورخ 94/12/20 عهــده 

بانــک صــادرات ایــران بزرگــراه آســیایی   بــه 
ــه  ــا توج ــی ب ــق خســارات قانون ــام مطل انضم
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق 
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده بــا توجــه  
بــه ابــاغ قانونــی  درج در نشــریه  عصــر 
اصفهــان مــورخ 96/3/16 در جلســه رســیدگی 
ــه  ــه ای ارای حضــور نداشــته و الیحــه و دفاعی
ننمــوده اســت لــذا بــر شــورا ثابــت اســت بــه 
اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی 198و515و519و522 قان
ــده ردیــف  ــه محکومیــت خوان مدنــی حکــم ب
ــتاد و  ــد و هش ــغ یکص ــت مبل ــه پرداخ اول  ب
هشــت میلیــون  ریــال  بابــت اصــل خواســته 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب و 4725000 ری
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــن   خســارت تاخی همچنی
ــبه  ــه محاس ــول ک ــخ وص ــا تاری ــید ت ــر رس س
آن بــر اســاس نــرخ اعامــی  از ســوی بانــک 
ــده  ــر عه ــی  ب ــر آگه ــه نش ــزی  و هزین مرک
اجــرای احــکام مــی باشــد  در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ 
ــن شــعبه مــی باشــدو  ــل واخواهــی در ای قاب
ســهیل  دوم  ردیــف  خوانــده  خصــوص  در 
ــه اینکــه خواهــان دادخواســت   ــا ب غامــی  بن
ــوده  ــترد نم ــان  مس ــه ایش ــبت ب ــود را نس خ
بــه اســتناد بنــد ب مــاده 84 ق آ د م قــرار رد 

ــردد .  . ــوی صــادر مــی گ دع
م الــف 16217 قاضــی شــعبه 16 شــورای حــل 

ــاف اصفهان اخت

دادنامه 
960212شــماره   : پرونــده  کاســه 
مــورخ   9609976793702094  : دادنامــه 
96/4/22مرجــع رســیدگی : شــعبه 7 شــورای 
ــه  ــرد پیش ــا خ ــان پوی ــاف  خواه ــل اخت ح
فرزنــد مهــدی   آدرس خ ابــن ســینا  چهــارراه 
ابــن ســینا  مجتمــع عامــه مجلســی پــاک 
ــد  ــان فرزن ــرام صادقی ــدگان 1- به 14    خوان
علــی  اصفهــان امیریــه خ دکتــر حســابی  
ــاک  ــک پ ــت میخ ــن بس ــا  ب ــع گله مجتم
232 طبقــه همکــف مجهــول المــکان 2- 
رویــا عبدالهــی فرزنــد اصغــر مجهــول المــکان  
خواســته : مطالبــه وجــه چــک  گردشــکار 
ــعبه و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج : پ
ثبــت آن بکاســه فــوق و طــی تشــریفات 
قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح 
ــد . رای  ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص ــر مب زی
قاضــی شــورا :در خصــوص دعــوی پویــا خــرد 
پیشــه فرزنــد مهــدی بــه طرفیــت بهــرام 
ــی  ــا عبداله ــی 2- روی ــد عل ــان  فرزن صادقی
فرزنــد اصغــر بــه خواســته مطالبــه مبلــغ چهل 

ــه  ــال  وج ــزار ری ــیصد ه ــون س ــه میلی و س
ــه شــماره 9502/392500  ــره چــک ب ــک فق ی
ــی  شــعبه  ــک مل ــده بان ــورخ 95/10/30 عه م
شــاهین شــهر   بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــا توجــه  ــه ب ــر تادی دادرســی و خســارت تاخی
بــه محتویــات پرونــده و گواهینامــه عــدم 
پرداخــت وجــه چــک از ناحیــه بانــک محــال 
ــان در  ــارات خواه ــه اظه ــه ب ــا توج ــه و ب علی
جلســه رســیدگی مورخه96/4/19عــدم حضــور 
خوانــده در جلســه رســیدگی شــورا و نظــر 
بــه اینکــه اصــل ســند تجــاری در یــد دارنــده 
ــده و  ــادر کنن ــت ص ــت ازمدیونی ــک حکای چ
ــه  ــر ب ــدارد و نظ ــه وی ــتغال ذم ــور در اش ظه
ــده دلیلــی کــه حکایــت  اینکــه از ناحیــه خوان
از پرداخــت وجــه چــک نمایــد ارائــه نگردیــده  
ــا  ــورتی اعض ــه مش ــه نظری ــه ب ــا توج ــذا ب فل
شــورا بــه شــرح صورتجلســه مورخــه96/4/19 
بــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب 
دیــن و مســتندا بــه مــاده11 قانــون شــوراهای 
حــل اختــاف و مــواد 310و 311و313 قانــون 
تجــارت تبصــره الحاقــی مصــوب مجمــع 
 2 مــاده  بــه  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
ــواد 198و519و522  ــک و م ــدور چ ــون ص قان
ــر  ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آئی از قان
محکومیــت تضامنــی خوانــدگان  بــه پرداخــت 
ــزار  ــیصد ه ــون وس ــه میلی ــل و س ــغ چه مبل
ریــال   بابــت اصــل خواســته و پرداخــت 
خســارت تاخیــر و نادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــاس  ــر اس ــم ب ــرای حک ــان اج ــا زم ــک ت چ
ــک مرکــزی و  ــه بان شــاخص اعامــی از ناحی
ــازده  ــد و ی ــون و هفتص ــک میلی ــت ی پرداخ
ــه  ــت هزین ــال باب ــاه ری ــزار و دویســت پنج ه
ــام  ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــی  در ح دادرس
ــده  ــه خوان ــبت ب ــادره نس ــد رای ص ــی نمای م
ردیــف اول حضــوری  و ظــرف مهلــت بیســت 
روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر خواهــی  
ــی  ــان م ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم در محاک
باشــد و نســبت بــه خوانــده ردیــف دوم  رای 
صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی و پــس از آن  ظــرف بیســت 
ــم  ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی روز  قاب

ــد  ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف 15276 قاضــی شــورای حــل اختــاف 

شــعبه هفتــم  حــوزه قضایــی اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
ــی  ــی و مشــجر دوجریب ــن مزروع ــه زمی قطع
ــه شــماره پــاک  ــاغ محمــدی ب ــه ب مشــهور ب
836 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در بخــش 
یــک حــوزه ثبتــی قمصــر کــه طبــق ســوابق و 
پرونــده ثبتــی بــه نــام آقایــان علــی رشــادی 
ــت  ــان ثب ــره در جری ــادی و غی ــان رش و احس
اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
ــه  ــا ب ــک بن ــت. این ــده اس ــل نیام ــه عم آن ب

ــون  دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قان
ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــاک مرقــوم در روز دوشــنبه مــورخ 
96/06/27 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 
و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا به موجــب این 
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
ــی  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ک
در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 
قانــون   20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
خواهــد پذیرفتــه  روز   30 تــا   تحدیــدی 

 شد.
تاریخ انتشار: 96/05/30

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک قمصــر- 
رضــا طویلــی 966/م الــف

اخطار اجرایی
 12 ش   950774: پرونــده   کاســه 
نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
زاده   نــام خانوادگــی: دورانــی  زهــرا      
نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
ــام  ــه: نام:حســام   ن مشــخصات محکــوم ل
ــی  ــای نب ــت آق ــا وکال ــی ب خانوادگی:عظیم
اقامــت:  الــه ســلیمانی  نشــانی محــل 
خ  مقابــل  خواجــو  چهاربــاغ   – اصفهــان 
ــه دوم  ــو طبق ــدر خواج ــع ص ــت مجتم عافی
واحــد 210 محکــوم بــه: بــه موجــب رای 
حــوزه  تاریــخ95/11/9   9501967 شــماره 
شهرســتان  اختــاف  حــل  شــورای    12
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 
علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ 
شــماره  چــک  وجــه  ریــال   170/500/000
بابــت  رفــاه  بانــک   95/4/18  -842966
 4/497/500 مبلــغ  و  خواســته  اصــل 
الوکالــه  حــق  و  دادرســی  هزینــه  ریــال 
وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت 
ــخ ســر رســید چــک  ــه از تاری ــر و تادی تاخی
موصــوف )95/4/18( تــا تاریــخ اجــرای 
حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
نیــم عشــر حــق  مــی نمایــد و هزینــه 
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــرا/ م االج
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه 
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــاغ ش اب
ــع  ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ اج
ــد  ــی معرفــی کن ــا مال ــه بدهــد ی محکــوم ب
ــه  ــوم ب ــم و اســتیفاء محک ــه اجــرای حک ک
ــود  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب را ق
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ــد ظ بای
ــلیم  ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای
ــام ــا اع ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ  کن

 نماید.شماره16210/ م الف 
دفتــر شــعبه 12 مجتمع شــماره دو  شــورای 

حــل اختــاف شهرســتان اصفهان

،،
بازیکنان و مربیان آینده سازان بارها 
نگرانــی  مطبوعــات  و  رســانه ها  در 
خــود را بابــت وضعیــت ایــن تیــم ابراز 
کردنــد و از تمامــی مســئوالن ارشــد 
حــوزه  در  به ویــژه  اصفهــان  اســتان 

ورزش درخواســت کمــک کردنــد

خط دفاعی پرسپولیس و بازگشت به عقبدرخشش انصاری فرد در شب قدرت نمایی المپیاکوس



پیشهناد فیلم

متروپل

کارگردان: مسعود کیمیایی
نویسنده: مسعود کیمیایی، عبدالرضا منجزی

بازیگــران: مهنــاز افشــار، محمدرضــا فروتــن، پــوالد 
کیمیایــی، شــقایق فراهانــی، تینــا پاکــروان، ســاعد 
ــاد  ــان، می ــف مرادی ــاهی، یوس ــحر دولتش ــهیلی، س س

کی مــرام
 خالصه داستان فیلم

ــه  ــی ک ــت عوامل ــرار از دس ــرای ف ــوه ای ب ــوان بی زن ج
ــه ای  ــینمای متروک ــه س ــده اند، ب ــر ش ــرای آزار او اجی ب

کــه دو جــوان آن را اداره می کننــد، پنــاه می بــرد.
»متروپــل«، فیلمــی از پیشکســوت بــزرگ ســینمای 
ــی اســت. برخــاف ســاخته های  ــران، مســعود کیمیای ای
ــود و  ــه ب ــه مردان ــه همیش ــی ک ــعود کیمیای ــر مس دیگ
ــم  ــی فیل ــار قهرمــان اصل ــن ب قهرمــان مــرد داشــت، ای

»متروپــل«، یــک زن اســت. 
جشــنواره  ســی ودومین  در  »متروپــل«  فیلــم 
بهتریــن  و در بخــش  فیلــم فجــر حضــور داشــت 
ــی  ــد. کیمیای ــیمرغ ش ــت س ــدای دریاف ــن، کاندی تدوی
ــف  ــیر تعاری ــازد؛ اس ــوب نمی س ــم خ ــت فیل مدت هاس
ــه  ــته پل ــت. ناخواس ــده اس ــق ش ــدون منط ــا و ب بیج
کســانی شــد کــه بــه بهانــه ســاخت فیلــم از او، فیلمــی 
دربــاره خودشــان ســاخته اند و وقــت تمجیدشــان را 
ــی  ــه جای ــاال ب ــه ح ــا اینک ــد ت ــد می کردن ــم تمدی دائ
ــد  ــم نمی توانن ــل« ه ــی از »متروپ ــه حت ــیده اند ک رس

ــد.  ــاع کنن دف
ــران  ــخ ســینمای ای ــی، فیلمســاز مهمــی در تاری کیمیای
ــت.  ــار اس ــه تمام عی ــک فاجع ــل« او ی ــت. »متروپ اس
حرکــت در مســیر »متروپــل« قطعــا بــه حســرت 
ــوگارت روی  ــرای تماشــای تصویــر همفــری ب خــوردن ب
پــرده ســینما نمی رســد؛ می رســد بــه افــول، بــه نــزول، 

ــه ســقوط. ب

حرف و نقل

 سری جدید برنامه  »فوتبال ۱۲۰« به تهیـه کنندگـی 
محمدحســین  اجـــرای  و  فردوسـی پـــور  عــادل 
ــن شــبکه ورزش  ــی از دوم شــهریورماه روی آنت  میثاق

می رود.
 تصویربــرداری ســریال تاریخــی »از یادها رفته« 
بــه کارگردانــی بهــرام بهرامیــان و تهیه کنندگــی اکبــر 
تحویلیــان همچنــان در تهــران ادامــه دارد و حســین 
ــی ایــن  ــوان یکــی از نقش هــای اصل ــه عن ــاری ب ی

ســریال جلــوی دوربیــن رفــت.
ســامت«  »مشــاعره  برنامــه  تهیه کننــده   
کــه در حــال حاضــر از شــبکه آمــوزش پخــش 
می شــود، گفــت: قــرار اســت یــک لیــگ سراســری 
ــه رشــته ها  دانشــجویان در سراســر کشــور و در هم

ــیم. ــته باش ــاعره داش ــرای مش ب
از  یکــی  و  سرپرســت  مهدی پــور،  چنگیــز   
نوازنــدگان گــروه موســیقی »دالغــا«، در تشــریح 
تازه تریــن فعالیت هــای ایــن گــروه موســیقایی 
در ســالن  ویــژه  برگــزاری کنســرتی  احتمــال  از 

حیدرعلــی اف باکــو خبــر داد.
ــری«  ــریال »پنچ ــر س ــلطانی، بازیگ ــهره س  ش
گفــت: ســینما همیشــه و همــواره بــرای مــن دغدغــه 
بــوده و هســت؛ امــا انــگار مــن بــرای دیگــران دغدغــه 
نیســتم و بــه همیــن دلیــل بــه مــن بــازی نمی دهند. 
البتــه در حــال حاضــر صرفــا یــک جماعت خــاص در 
ــازند و  ــم می س ــم فیل ــد و دور ه ــینما کار می کنن س

بــازی بــه امثــال مــن نمی رســد.
پیشکســوت  نویســنده  پارســی نژاد،  کامــران   
می گویــد: هــر فــردی، توانمنــدی و اســتعداد نویســنده 
شــدن را دارد؛ امــا مهــم ایــن اســت که اســتعدادهای مان 
را چگونــه پــرورش دهیــم. نوشــته معموال ســیر تفکرات 
ــی  ــد؛ یعن ــو می کن ــراد را بازگ ــی اف ــاالت درون و ح
ــود را روی  ــرات خ ــا و تفک ــتن، باوره ــا نوش ــرد ب ف
کاغــذ مــی آورد؛ هرچنــد ممکــن اســت از نثــر 
ــی  ــه خیل ــور ک ــد، همان ط ــوردار نباش ــی برخ خوب
از نویســنده ها در شــروع کار خــود، نثــر خوبــی 
ــع شــده و  ــان ایرادشــان رف ــذر زم نداشــتند و در گ

ــت. ــرده اس ــدا ک ــوام پی ــان ق کارش
ــی از  ــی و یک ــال اجتماع ــوری«، فع ــگ گرگ  »دی
پیشــگامان عرصــه کمــدی در دهــه ۱۹۶۰ میــادی 

آمریــکا، در ســن ۸۴ ســالگی درگذشــت.
 تیــزر فیلــم ســینمایی مــاه در جنــگل بــه 
شــد. رونمایــی  شــایقی  ســیامک  کارگردانــی 

 مجموعــه چهــار جلــدی جــواد مجابــی بــا عنوان 
نیشــخند ایرانــی توســط انتشــارات به نــگار به تازگــی 

منتشــر شــده است.
 فیلــم »صــد ســال بــه ایــن ســال ها« بــه 
کارگردانــی ســامان مقــدم پــس از ســال ها رفــع 

ــد. ــف ش توقی
ــا  ــورک ب ــه نیوی ــم مجل ــدان فیل ــن از منتق  دو ت
ــده  ــای اکران ش ــن فیلم ه ــتی از بهتری ــار لیس انتش
در آمریــکا در ســال ۲۰۱7، »فروشــنده« را بــه عنــوان 
ــا  ــای اکران شــده امســال ت ــن فیلم ه ــی از بهتری یک

ــد. امــروز عنــوان کردن

کوتاه اخبار 

خانه سینما 9 فیلم را به جایزه 
آسیاپاسیفیک معرفی کرد

ــرای  ــود را ب ــب خ ــم منتخ ــت ۹ فیل ــینما فهرس ــه س خان
ــرد.  ــام ک ــیفیک اع ــزه آسیاپاس ــه جای ــی ب معرف

ســینمای  جایــزه  دوره  یازدهمیــن  اعطــای  مراســم 
آسیاپاســیفیک در روز ۲ آذرمــاه در شــهر بریســبین اســترالیا 
ــال  ــد س ــه روال چن ــینما ب ــه س ــد. خان ــد ش ــزار خواه برگ
ــزه در  ــن جای ــده ای ــی نماین ــاد مل ــوان نه ــه عن ــته و ب گذش
ــه  ــه ب ــا توج ــود را ب ــب خ ــم منتخ ــت ۹ فیل ــران، فهرس ای
ــه  ــا(، ب ــیفیک )آپس ــینمایی آسیاپاس ــزه س ــررات جای مق

ــرد. ــی ک ــا معرف ــه آپس ــه دبیرخان ــر ب ــرح زی ش
بــرای بخــش  نــوری اســکویی(  از بهشــت )علــی  دور 

انیمیشــن بلنــد
ــدان( در  بیســت و یــک روز بعــد )ســید محمدرضــا خردمن

بخــش کــودکان
اسکی باز )فریدون نجفی( در بخش کودکان

فراری )علیرضا داوودنژاد( در بخش فیلم های سینمایی
فیلم هــای  بخــش  در  نعمــت هللا(  )حمیــد  خــواب  رگ 

ســینمایی
خانه )اصغر یوسفی نژاد( در بخش فیلم های سینمایی

ــش  ــد( در بخ ــد جلیلون ــا )وحی ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری ب
فیلم هــای ســینمایی

ویایی ها )منیر قیدی( در بخش فیلم های سینمایی
یه وا )آناهید آباد( در بخش فیلم های سینمایی

»پاهای بی قرار« کلید خورد
ــبکه  ــران ش ــور مدی ــا حض ــرار« ب ــای بی ق ــریال »پاه س

ــد خــورد.  ــن ســریال کلی ــل ای ــج ســیما و عوام پن
ــه  ــیما، ب ــج س ــبکه پن ــر ش ــن، مدی ــد زین العابدی مجی
همــراه غامرضــا الماســی، مدیــر گــروه فیلــم و ســریال 
ــی  ــه کارگردان ــرار« ب ــروژه »پاهــای بی ق ــن شــبکه، از پ ای

ــد.  ــد کردن ــی بازدی ــادی در شــهرک غزال ــر  ه منوچه
ــای  ــه پروژ ه ه ــا اشــاره ب ــدا ب ــن در ابت ــد زین العابدی مجی
نمایشــی شــبکه پنــج بیــان کــرد: خــدا را شــکر طــی یــک 
ــج راه  ــبکه پن ــریال در ش ــد س ــه تولی ــر، چرخ ــال اخی س

ــا شــتاب ادامــه پیــدا کــرده اســت.  ــاده و ب افت
ــور  ــه مجب ــود ک ــک دوره رک ــا پــس از ی ــه داد: م وی ادام
امــروز  بیاوریــم،  روی  تامینــی  بــه کارهــای  شــدیم 
قصه هــای  هســتیم،  برخــوردار  خوبــی  وضعیــت  از 
خوبــی شــکل می گیــرد و نویســندگان، کارگردانــان و 
تهیه کننــدگان خوشــنامی در شــبکه مشــغول بــه کار 

هســتند. 
ــه ســریال های در حــال تولیــد  ــا اشــاره ب زین العابدیــن ب
ــا  ــریال »از یاده ــون س ــرد: هم اکن ــوان ک ــبکه عن ــن ش ای
ــد  ــال تولی ــان در ح ــرام بهرامی ــی به ــه کارگردان ــه« ب رفت
اســت کــه آن هــم اثــری تاریخــی اســت و بــه ســال های 

ــود.  ــوط می ش ــا ۱۳۲۰ مرب ۱۳۱7 ت
تاریخــی  پــروژه ای  نیــز  بی قــرار«  »پاهــای  ســریال 
و ســنگین اســت کــه خوشــحالیم ایــرج محمــدی 
تهیه کنندگــی آن را بــر عهــده دارد کــه پیــش از ایــن 
و  شــده  ســاخته  او  توســط  بســیاری  ســریال های 
می تــوان بــه اولیــن درام هــای اجتماعــی مثــل »نرگــس« 

اشــاره کــرد. خبــر فارســی

موسیقی

برگزاری نهمین نشست تخصصی پژوهشی 
»آالچیق«

نهمیــن نشســت تخصصی پژوهشــی از سلسله نشســت های  کیمیای وطن
ــرای  ــوی هنرس ــتایش« از س ــا س ــیقی ب ــاط موس ــوع »ارتب ــا موض ــق« ب »آالچی

خورشید برگزار می شود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان، 
رئیــس هنرســرای خورشــید گفــت: نهمیــن برنامــه از سلسله نشســت های 
»آالچیــق« بــا حضــور و اجــرای گــروه موســیقی رهاد از ســوی هنرســرای خورشــید 

ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. 
منصــور قربانــی اظهــار داشــت: ایــن نشســت تخصصــی موســیقی »آالچیــق« بــا 
ــاعت  ــاه س ــنبه ۳۱ مردادم ــتایش« روز سه ش ــا س ــیقی ب ــاط موس ــوع »ارتب موض
۲۰:۳۰ در محــل هنرســرای خورشــید واقــع در پــل چمــران، ابتــدای خیابــان کاوه، 
جنــب شــهرداری منطقــه 7 برگــزار می شــود. وی افــزود: وحیــد صادق پــور )نــی(، 
محســن شــیرانی )ســازهای کوبــه ای(، محمد حســینی )ســنتور( و محمدحســین 
رهــاد  نوازنــدگان گــروه موســیقی  از جملــه  تنبــور(  و   پورعبائیــان )ســه تار 

هستند. 
وی ادامــه داد: هنرســرای خورشــید و دفتــر تخصصــی موســیقی ســازمان 
برگــزاری  بــا  می کننــد کــه  تــاش  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
برنامه هــای تخصصــی، زمینــه آشــنایی بیشــتر عاقه منــدان و پژوهشــگران حــوزه 
موســیقی را بــه ســازهای مختلــف و برنامه هــای تخصصــی موســیقی فراهــم کنند. 
ــت ها  ــن نشس ــک از ای ــر ی ــرکت در ه ــام و ش ــرای ثبت ن ــد ب ــتان عاقه من دوس

ــد. ــاس بگیرن ــماره ۳۴5۹۳5۶۰ تم ــا ش ــد ب می توانن

سینما

بهرام رادان: فیلم ها را زود قضاوت نکنید
بهــرام رادان ابــراز امیــدواری کــرد مســئوالن حــوزه هنــری کمــی بــه مخاطــب 

ــد.  ــا را زود قضــاوت نکنن ــد و فیلم ه ــرام بگذارن احت
او بــا اشــاره بــه تحریــم ســینماهای حــوزه هنــری ادامــه داد: بخــش زیــادی 
ــی از  ــژه بعض ــت و به وی ــری اس ــوزه هن ــه ح ــق ب ــور متعل ــینماهای کش از س
شهرســتان ها ممکــن اســت یــک ســینما داشــته باشــند و بــه همیــن دلیــل 
مــردم آن شــهر از تماشــای آن فیلمــی کــه مــورد تحریــم حــوزه هنــری قــرار 

ــوند.  ــروم می ش ــه، مح گرفت
ــدا  ــی پی ــرای ایــن دعــوا راه حل بهــرام رادان ادامــه داد: هیچ کــس نتوانســته ب
کنــد؛ ولــی امیــدوارم کــه مســئوالن حــوزه هنــری کمــی بــه مخاطــب احتــرام 

ــد. ــا را زود قضــاوت نکنن ــد و فیلم ه بگذارن
 ایــن بازیگــر در بخــش دیگــری از ســخنانش خطــاب بــه مخاطبانــی کــه بــه 
تماشــای »زادبــوم« آمــده بودنــد، گفــت: امیــدوارم از فیلــم خوشــتان بیایــد و از 
ســینمای مســتقل حمایــت بکنیــد تــا مــا بتوانیــم بــا گــردش چرخــه اقتصادی 

ســینما برایتــان فیلــم بهتــری بســازیم. 
رادان ســخنانش را بــا اشــاره بــه افتخــارات ســینمای ایــران در عرصــه جهانــی 
ــا جــزو  ــاور کنیــد ســینمای مــا در بیــن ســینماهای دنی ادامــه داد و گفــت: ب
ــه  ــداران ک ــه نام ــه خاطــر هم ــم ســرمان را ب ــه می توانی ســینماهایی اســت ک

ــم.  ــد کنی ــیم، بلن ــان را می شناس همه ش
او تاکیــد کــرد: بــه حمایــت خــود از ســینمای مســتقل ادامــه دهیــد و نگذاریــد 
تشــکیات و ســازمان هایی کــه می خواهنــد بیــن ســینمای مســتقل و 

ــروز شــوند. خبرآنالیــن ــد، پی ــرار بگیرن مخاطــب ق

تلویزیون

»نفس شیرین«، سریال محرمی سیما شد
و  بــه کارگردانــی ســیامک خواجه ونــد  ســریال »نفــس شــیرین« 
تهیه کنندگــی کیــان بابائیــان قــرار اســت در مــاه محــرم از یکــی از 

پخــش شــود.  شــبکه های ســیما 
ســریال »نفــس شــیرین« کــه قــرار بــود در محــرم ســال گذشــته 
از تلویزیــون پخــش شــود، بــه دالیلــی بــه پخــش نرســید و طبــق 
ــش  ــال پخ ــرم امس ــت در مح ــرار اس ــه ق ــای صورت گرفت برنامه ریزی ه

ــود.  ش
ایــن ســریال در لوکیشــن های شــهرک فرهنگیــان، میــدان قزویــن، 
... ضبــط شــده اســت. علیرضــا  بیمارســتان رســول اکــرم)ص( و 
جالی تبــار، نیمــا شاهرخ شــاهی، فخرالدیــن صدیق شــریف، کیمیــا 
بابائیــان، ســارا منجــزی، شــهین تســلیمی، زهــره حمیــدی، مریــم 
معصومــی، فرشــاد حســینی، آرمــان صورتگــر، کــوروش معصومــی، مهدی 
امینی خــواه، کاظــم افرندنیــا، غــزل کرمعلــی، شــادی محمدپــور، شــهرام 
ــریال  ــن س ــران ای ــاری و... از بازیگ ــوش وق ــی، مه ــژواک ایمان ــا، پ آری

ــتند.  ــبتی هس مناس
موضــوع ایــن ســریال دربــاره اهــدای عضــو اســت و برای آشــنایی بیشــتر 
ــی  ــز تمایل ــت نی ــود. وزارت بهداش ــد می ش ــو تولی ــدای عض ــا اه ــردم ب م
بــه ســاخت ایــن اثــر داشــت و در شــرایطی کــه قــرار بــود در قالــب فیلــم 
ویدئویــی تولیــد شــود،  بــه دلیــل بازخــورد خوبــی کــه از پخــش تلویزیونــی 
ــا آن را  ــد ت ــم گرفتن ــئوالن تصمی ــده و مس ــود، تهیه کنن ــل می ش آن حاص

بــه صــورت مینی ســریالی تولیــد کننــد. فــارس

F.Eiktapor@eskimia.ir
فوزیه یکتاپورگروه فرهنگ

ــی  ــیقی مقام ــنواره موس ــب از جش ــن ش آخری
»ایــران در نصــف جهــان« بــا اجــرای گــروه 
»مرواریــد ســیاه« از خوزســتان بــه نمایندگــی از 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــوب کش جن
ــه  ــا توج ــر دوره تاریخــی ب ــر موســیقی در ه هن
بــه دیدگاه هــا و زمینه هایــی کــه بــرای ظهــور در 
جامعه داشــت، توانســت جایــگاه خــود را در بین 
مــردم حفــظ کنــد و هنرمنــدان حــوزه موســیقی 

نیــز همیشــه از مقــام واالیــی برخــوردار بودنــد.
ــیقی  ــتوانه موس ــه پش ــا ب ــران تنه ــیقی ای موس
فولکلــور و محلــی خــود اســت کــه حیــات 
ــه در  ــی را ک ــا و ترانه های ــر ملودی ه ــه و اگ یافت
ــه  ــه ســینه ب ــا ســینه ب جای جــای ایــن جغرافی
نســل امــروز منتقــل شــده بــه خاطــر بیاوریــم، 
ایــران روبــه رو  بــا میــراث غنــی موســیقی 

ــد. ــم ش خواهی
ــه  ــه ب ــن عرص ــه در ای ــی ک ــن  رو هنرمندان از ای
ــغول  ــان مش ــار ارزشمندش ــت آث ــق و حراس خل
بــوده و هســتند، گنجینه ای تکرارنشــدنی به  شــمار 
می آینــد کــه بــرای هــر دوره ای از تاریــخ بی بدیــل 
و گهربــار موســیقی ایــران افتخارآفرینــی کرده انــد.

ــف  ــران در نص ــی »ای ــیقی مقام ــنواره موس جش
ــدف نشــان دادن موســیقی  ــا ه ــز ب ــان« نی جه
اصیــل ایرانــی بــه عاقه منــدان ایــن حــوزه 
موســیقی دانان  تاریخــی  هویــت  بازیابــی  و 

اصیــل مقامــی بــرای دومیــن ســال متوالــی در 
هنرســرای خورشــید ســازمان فرهنگی تفریحــی 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــهرداری اصفه ش
ــاه  ــا ۲۶ مردادم ــخ ۲۲ ت ــنواره از تاری ــن جش ای
ــای  ــان گروه ه ــد و میزب ــزار ش ــان برگ در اصفه
از  مقامــی  موســیقی  توانمنــد  و  مختلــف 
آذربایجــان، کرمــان،  اســتان های کردســتان، 
ــاری و  ــت جــام(، لرســتان، بختی خراســان )ترب

ــود. ــتان ب خوزس
 درخشش »مرواریدهای سیاه« 

در شب آخر جشنواره
موســیقی نواحــی ایــران اســرارآمیز اســت؛ تولــد 
ــا  ــران ب ــی ای ــی و نواح ــیقی مقام ــد موس بندبن
تولــد لحظــه بــه لحظــه آیین هــا و ســنت ها 
ــواع  ــان ان ــورده و در می ــد خ ــطوره ها پیون و اس
ــیقی  ــران، موس ــی ای ــیقی نواح ــون موس گوناگ
ــای  ــژه موســیقی بوشــهر، ویژگی ه ــوب به وی جن

منحصربه فــرد خــود را دارد.
ــه آن موســیقی بنــدری  هرچنــد مــردم گاهــی ب
می گوینــد، امــا بــه واقــع ایــن موســیقی بخــش 
ــی  ــی و نواح ــنتی، مقام ــیقی س ــی از موس مهم
ــظ  ــناخت و حف ــد آن را ش ــه بای ــت ک ــران اس ای

کــرد.
ــی  ــیقی مقام ــنواره موس ــب از جش ــن ش آخری
»ایــران در نصــف جهــان« بــا اجــرای گــروه 
»مرواریــد ســیاه« از خوزســتان بــه نمایندگــی از 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــوب کش جن

ــوقی  ــور و ش ــا ش ــراه ب ــه هم ــب ک ــن ش در ای
دوچنــدان نســبت بــه شــب های گذشــته برگــزار 
ــل  ــیقی اصی ــنیدن موس ــرای ش ــار ب ــد، حض ش
جنوبــی کــه بــا نواختــن یــک ســاز اصلــی 
ــوده، در  ــراه ب ــان هم ــی انب ــام ن ــه ن ــی ب جنوب

ــدند. ــر ش ــالن حاض س
ابتــدای برنامــه گــروه بــا لباس هایــی ســیاه رنگ 
ــه روی  ــنج ب ــام و س ــن دم ــا نواخت ــان ب همزم
خوش آمــد  حضــار  بــه  تــا  آمدنــد  صحنــه 

ــد. بگوین
بــدون شــک نت هایــی کــه از ایــن دو ســاز 
ــد،  ــرون می آی ــور بی ــوب کش ــه جن ــهور خط مش
ــا  ــی ســاکن در داخــل ی ــر ایران ــرای گــوش ه ب
خــارج از کشــور آشناســت؛ موســیقی ای کــه 
ــرم و  ــای مح ــز در روزه ــر نی ــال های اخی در س
ــوش  ــه گ ــتر ب ــهیدان بیش ــاالر ش ــزاداری س ع

می خــورد.
ــه رســم ادب اولیــن  گــروه »مرواریــد ســیاه« ب
اجــرای خــود را بــه یــاد اســتاد آواز جنوب کشــور 
ــود  ــتاد محم ــود، اس ــته ب ــی درگذش ــه به تازگ ک
جهــان، بــا ســنج و دمــام نواخــت و بــه نوعــی بــا 
ایــن موســیقی اصیــل خــود کــه رنگــی حماســی 
ــوب  ــزرگ جن ــتاد ب ــرای اس ــزاداری دارد، ب و ع

کشــور عــزاداری کــرد.
ــه بســیار  ــدگان برنام ــرای بینن ــه ب ــن اجــرا ک ای
ــان  ــی آن ــویق های پی درپ ــود تش ــه ب ــورد توج م

ــال داشــت. ــه دنب را ب
نی انبــان، دمــام، ســنج و ســازهای کوبــه ای 
بخــش جدایی ناپذیــر موســیقی بوشــهر هســتند؛ 
امــا موســیقی بوشــهر تنهــا بــا بــه هــم پیوســتن 

ــد. ــد نمی آی ــیقی پدی ــن آالت موس ای
بوشــهر از جملــه معــدود مناطــق ایــران اســت که 

ــا کار  ــی مردمانشــان از خــورد و خــوراک ت زندگ
ــزا و  ــف ع ــم مختل ــا و مراس ــزاری آیین ه و برگ
عروســی و دفــع بــا و جــن و شــر، بــا موســیقی 
میــان  تبــادل  ایــن ســطح  و  گــره خــورده 
ســاختارهای زندگــی بــا موســیقی، کمتــر در 
دیگــر نقــاط ایــران دیــده و شــنیده شــده اســت.

ــازهای  ــرای س ــا اج ــیاه« ب ــد س ــروه »مرواری گ
کوبــه ای مخصــوص جنــوب همــراه بــا نواختــن 
ــی  ــاز دهن ــان س ــا هم ــکا ی ــان و  هارمونی نی انب
حــال و هــوای جنــوب کشــور را در شــهر اصفهــان 

زنــده کردنــد.
آن هــا موســیقی های مخصــوص مراســم عروســی 
و شــادباش خــود را بــرای شــرکت کنندگان در 
آمــوزش  بــا  حتــی  و  اجــرا کردنــد  ســالن 
ــا  ــتند ت ــار خواس ــی از حض ــه عرب ــت زدن ب دس
آن هــا را بــه ســبک جنوبــی تشــویق و همراهــی                                                                

ــد. کنن

 موسیقی زار، ضرب آهنگی از 
عقاید و باورهای اهالی جنوب

موســیقی زار، یکــی از موســیقی های محلــی 

جنــوب ایــران و مربــوط بــه مردمــان کنــاره 
آفریقــا  از  اصــل  در  و  بــوده  فــارس  خلیــج 
ــیقی از  ــن موس ــت. در ای ــده اس ــران آم ــه ای ب
ســازهای گوناگونــی اســتفاده می شــود کــه 
یکــی از ایــن ســازها، طنبــورا نــام دارد و بــا ســاز 

ــت. ــاوت اس ــور متف تنب
ــا  ــته و ب ــد داش ــی تن ــه ریتم ــیقی ک ــن موس ای
آوازی متفــاوت از دیگــر ســبک های جنوبــی 
ــده در  ــک عقی ــه اســتناد ی ــده می شــود، ب خوان
ــی  ــد زمان ــه می گوی ــه ک ــکل گرفت ــان ش جنوبی
کــه جــن وارد بــدن آن هــا می شــود و بــه 
ــرام  ــرای ادای احت تسخیرشــان روی مــی آورد، ب
ــرا  ــیقی اج ــن موس ــدنش ای ــدا ش ــه او و ج ب

می شــود.
ــنواره  ــرای جش ــب اج ــن ش ــی از آخری در بخش
گــروه »مرواریــد ســیاه«، قطعاتــی را از ایــن 
ــرای حاضــران  ــی ب ــل جنوب ــوع موســیقی اصی ن
در ســالن بــه نمایــش گذاشــتند کــه در آن مامــا 
و بابــا یــا بــه تعبیــری همــان جن گیــران و 
ــن  ــان ای ــن و انس ــی ج ــرای رهای ــران ب درمانگ

موســیقی را اجــرا می کننــد.
 تقدیر از گروه »مروارید سیاه« توسط 

استاد بزرگ نی انبان ایران
در بخــش پایانــی مراســم از اســتاد بــزرگ 
نی انبــان ایــران، کریــم ادریس پــور، دعــوت 
شــد تــا بــرای تجلیــل از گــروه »مروارید ســیاه« 

ــد. ــن بیای ــه روی س ب
ــروه و  ــای گ ــه اعض ــر از هم ــا تقدی ــت ب  درنهای
ــدم  ــزه مق ــه حم ــنواره ب ــس جش ــم تندی تقدی
سرپرســت گــروه، آخریــن شــب از دومیــن 
ــف  ــران در نص ــی »ای ــیقی مقام ــنواره موس جش

ــید. ــان رس ــه پای ــان« ب جه

صنعــت تلویزیــون ترکیــه در یــک دهــه گذشــته بــا رشــد جالــب 
توجهــی روبــه رو بــوده و پیش بینــی می شــود درآمــد آن در ســال 

جــاری بــه ۳5۰ میلیــون دالر برســد. 
کمپانــی  بــا  کــه  ترک تبــار  تهیه کننــده  آرات«،  »ســلین    
»Tims & B Productions« مســئولیت ســاخت موفق تریــن 
ســریال های ترکیــه ای در چنــد ســال اخیــر چــون »حریــم 
ــان  ــته، در جری ــده داش ــر عه ــکوت« را ب ــازی س ــلطان« و »ب س
ــاخت  ــق س ــد موف ــه رون ــارایوو ب ــم س ــنواره فیل ــزاری جش برگ
ســریال های تلویزیونــی در ایــن کشــور و صــدور آن بــه کشــورهای 

ــرد.  ــف اشــاره ک مختل
ــش آن در  ــلطان« و نمای ــم س ــریال »حری ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــن ســریال  ــال نمایــش ای ــوان مث ــه عن ــان گفــت: ب سراســر جه
تلویزیونــی  شــبکه  رتبه بنــدی  شــده  موجــب  روســیه  در 
ــراه  ــدی هم ــود ۳5۰ درص ــا صع ــور ب ــن کش »Domashy« در ای

شــود؛ ضمــن اینکــه ایــن ســریال در کشــور شــیلی نیــز بــه عنــوان 
ــه  ــن ب ــکای التی ــده در آمری ــه ای پخش ش ــریال ترکی ــن س اولی
موفقیــت بزرگــی دســت یافــت. درآمدهــای حاصــل از صــادرات 
ــه ۳۰۰  ــادی ب ــال ۲۰۱۶ می ــه در س ــی ترکی ــریال های تلویزیون س
میلیــون دالر رســید؛ در حالــی کــه ایــن رقــم در ســال ۲۰۰۸ 
میــادی تنهــا ۱۰ میلیــون دالر بــود. در حــال حاضــر هزینــه 
ــت  ــزار دالر اس ــرک ۸۰۰ ه ــریال های ت ــزود س ــر اپی ــاخت ه س
ــن  ــون دالری اســت. ای ــز میلی و درآمــد بازیگــران سوپراســتار نی
تهیه کننــده ترکیــه ای از وجــود فرهنگ هــا، قومیت هــا و مذاهــب 
متنــوع در ترکیــه و همچنیــن موقعیــت منحصربه فــرد ایــن کشــور 
ــتقبال از  ــل اس ــن دالی ــوان مهم تری ــه عن ــرق ب ــرب و ش ــن غ بی
ــدید  ــت ش ــرد: رقاب ــه ک ــرد و اضاف ــام ب ــه ای ن ــریال های ترکی س
ــب  ــه موج ــازی در ترکی ــی سریال س ــش از 5۰۰ کمپان ــان بی می

ــز شــده اســت. ایســنا ــار نی ــت آث ــش کیفی افزای

تهیه کننــده ســریال »ســفر در خانــه« دربــاره زمــان 
ــت از  ــرار اس ــه ق ــرد ک ــام ک ــریال اع ــن س ــش ای پخ

ــود.  ــش ش ــیم پخ ــبکه نس ــهریور در ش ــدای ش ابت
ــه  ــه« ک ــفر در خان ــریال »س ــاره س ــی درب ــعید کمان س
ــرای پخــش از شــبکه  ــی بهمــن گــودرزی ب ــه کارگردان ب
نســیم ســاخته می شــود، گفــت: ضبــط و تصویربــرداری 
ــان  ــه پای ــران ب ــن ســریال در لوکیشــن های شــهر ته ای
ــه ســوادکوه در شــمال  ــه ب ــا دو روز اســت ک رســید و م

ــم.  ــور رفته ای کش
وی ادامــه داد: در قصــه ایــن ســریال آقــا کریــم بــا بازی 
حســن پورشــیرازی در ایــن قســمت ها بــا یــک چالــش 
جــدی مواجــه می شــود کــه او و خانــواده اش مجبورنــد 
چنــد روزی در ایــن شــهر باقــی ماننــد و عوامــل ســریال 

هــم حــدود ۱۲ روز در ایــن لوکیشــن خواهنــد بــود. 

ــاره ادامــه کار  ــه« درب تهیه کننــده ســریال »ســفر در خان
ــرور،  ــن پ ــه سوس ــران از جمل ــه بازیگ ــح داد: هم توضی
شــهرزاد کمالــزاده، گیتــی معینــی، نســرین مقانلــو، علی 
مســعودی، امیــر نــوری و... در لوکیشــن شــمال حضــور 
دارنــد و پــس از آن بــرای ادامــه ضبــط بــه شــهر مشــهد 
ــه  می رویــم. هم اکنــون هــم بخشــی از عوامــل تولیــد ب
ــی  ــال هماهنگ ــد و در ح ــهد رفته ان ــدس مش ــهر مق ش

امــور هســتند. 
ــری ســریال  ــد پیگی ــه رون ــا اشــاره ب ــده ب ــن تهیه کنن ای
اظهــار کــرد: تدویــن ســریال بــه طــور همزمــان توســط 
ــژاد  ــا عظیم ن ــط آری ــیقی توس ــر و موس ــتانه مهاج مس
را  کار  زودتــر  می کنیــم  ســعی  و  می شــود  انجــام 
برســانیم تــا از ابتــدای شــهریور بتوانیــم آن را در شــبکه 

ــم. صداوســیما ــش کنی ــیم پخ نس
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کتاب )نامه های ادبی( کوچه پس کوچه های  در 
نامه های سیمین و جالل

جالل عزیزم...
M.Ghasemi@eskimia.ir

مریم قاسمیگروه فرهنگ

ــن  ــگارش ای دانشــور و آل احمــد در ســال های ن
ــال  ــه دو س ــد ک ــوهری جوان ان ــا زن و ش نامه ه
ــقانه  ــات عاش ــذرد و احساس ــان می گ  از ازدواجش
عاطفــی  روابــط  و  آن  بــا  مرتبــط   و مســائل 
و انســانی ایــن دو و سعیشــان در شــناخت 
یکدیگــر نیــز، بخشــی از نامه هــا را بــه خــود 

اســت. داده  اختصــاص 
7 سپتامبر 1952/ 16 شهریور 1331 

»جــال عزیــزم، امــروز ســومین روزی اســت کــه 

ــت  ــتم و روزی نیس ــا هس ــهر غول آس ــن ش در ای
یعنــی در حقیقــت ســاعتی نیســت کــه بــه فکــر 
ــم  ــرف می زن ــه ح ــس ک ــر ک ــا ه ــم. ب ــو نباش ت
اولیــن کاری کــه می کنــم ایــن اســت کــه 
حلقــه ام را طــوری بــه رخــش بکشــم کــه او از مــن 
ــه  ــم را ب ــن حرف ــرده ای و م ــه ازدواج ک ــد ک بپرس
تــو بکشــانم و بعــد عکــس تــو را نشــان دهــم...« 

ــان، ص 37( )هم
جمعــه 19 ســپتامبر 152/ 28 شــهریور 1331 
»جــال عزیــزم، امــروز درســت بیســت روز 
ــال  ــت س ــده ام و بیس ــی گزی ــو جدای ــت از ت اس
ــی  ــم می توان ــت. نمی دان ــته اس ــن گذش ــر م ب
ــت  ــدان درس ــدر ب ــه؟ همین ق ــا ن ــی ی ــاور کن ب

ــذ از  ــه لذی ــدش لقم ــه بی فرزن ــادری ک ــل م مث
ــال و  ــه ج ــن هم ــی رود، ای ــن نم ــش پایی گلوی
عظمــت بــی تــو بــرای مــن نــه نمــودی دارد و نــه 
لذتــی. مــن در حضــور جمــع و دلم جــای دیگری 
اســت. هرگــز نمی دانســتم اینقــدر تــو را دوســت 
بــدارم... اکنــون می فهمــم کــه چقــدر زندگــی بــا 
ــقف های  ــر آن س ــی زی ــت؛ حت ــیرین اس ــو ش ت
ــر، حتــی در آن مدرســه های کثیــف حومــه،  محق
حتــی در آن خانــه پردردســر آقــای دقیقــی و 
حتــی در آن خانــه پرجنجــال و هیاهــوی شــیراز... 
ــه  ــه یــک کافــه چینــی ب همیــن امشــب مــا را ب
نــام Golden Deragon یعنــی اژدهــای طایــی 
بردنــد و غــذای شــاهانه ای بــه مــا دادنــد؛ ولــی 

ــض  ــد، بغ ــد و خندیدن ــا گفتن ــه آن ه ــن هرچ م
ــم  ــه از گلوی ــا لقم ــود و اص ــه ب ــم را گرفت گلوی
و  آمــده ام  خانــه  بــه  اکنــون  فرونمی رفــت. 
ــا تــو آغــاز کــرده ام. بــاری  بی درنــگ نوشــتن را ب
عزیــزم خیلــی تعجــب اســت کــه دو ســال و نیــم 
زندگــی آنقــدر آدم را بســته و وابســته کند. درســت 
مثــل مرغ هــای مهاجــر کــه آن هــا را از هــم جــدا 
کــرده باشــند و در قفس هــای طایــی ولــی جــدا 
از هــم جــا داده باشــند. شــاید ایــن را یکبــار دیگر 
ــم چــرا  ــی نمی دان ــو نوشــته باشــم؛ ول ــه ت هــم ب
ایــن را بــه ایــن حــد حــس می کنــم و چــرا تــا ایــن 
حــد خــود را شــبیه پرنــدگان مهاجــر از هم جداشــده 

احســاس می کنــم.« )همــان، ص 49-48(

،،
اجــرای  بــا  ســیاه«  »مرواریــد  گــروه 
ســازهای کوبــه ای مخصــوص جنــوب 
همراه با نواختن نی انبان و  هارمونیکا 
یــا همــان ســاز دهنــی، حــال و هــوای 
جنــوب کشــور را در شــهر اصفهــان 

ــده کردنــد زن

آخرین شب از جشنواره موسیقی مقامی »ایران در نصف جهان«

درخشش »مرواریدهای سیاه« 
در شب آخر جشنواره

دول ارکا�ن �ج

بیست و یک روز بعد
کارگردان سید محمدرضا 

 خردمندان
بازیگران ساره بیات، مهدی 

قربانی، حمیدرضا آذرنگ 
امیرحسین صدیق، جالل فاطمی 

سینما چهارباغ

رگ خواب
کارگردان حمید نعمت هللا

بازیگران لیال حاتمی، کوروش 
تهامی، الهام کردا، لیال موسوی 

حمیدرضا آذرنگ
سینما سپاهان

فصل نرگس
کارگردان نگار آذربایجانی

بازیگران پژمان بازغی، ریما 
رامین فر، یکتا ناصر، امیر آقایی 

شایسته ایرانی، محمدرضا هدایتی
سینما چهارباغ

»سفر در خانه« از ابتدای شهریور پخش می شوددرآمد ۳۵۰ میلیون دالری ترکیه از سریال سازی
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استفاده از معلوالن در سطوح 

اداری آموزش و پرورش
دبیــر کل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــا بیــان 
ــتخدامی  ــهمیه اس ــوالن دارای س ــون، معل ــق قان ــه طب اینک
در دســتگاه ها هســتند، گفــت: معمــوال از معلــوالن بــه 
ــی  ــطوح اداری، خدمات ــی در س ــای کارشناس ــوان نیروه عن
بهره منــد  می طلبــد،  تحــرک کمتــری  آموزشــی کــه  و 
ــد،  می شــویم؛ اگــر هــم افــرادی مشــکالت جســمانی دارن
بهتــر اســت در جایــی مشــغول شــوند کــه کمتــر بــه تدریس 

ــد.  ــا آســیب بزن آن ه
ــه شــرایط معلــم شــدن و  ــا اشــاره ب مهــدی نویــد ادهــم ب
ــان  ــذب معلم ــت ج ــر عل ــی ب ــی مبن ــه پرسش ــخ ب در پاس
کــرد:  اظهــار  اســتثنایی  مــدارس  در  معلولیــت  دارای 
ــی دارای شــرایط  ــر معلمان ــه »اگ ــر اینک ــی ب ــی مبن اظهارات
فیزیکــی مناســب نباشــند بــه مــدارس اســتثنایی هدایــت 
می شــوند«، مطــرح شــده بــود کــه باعــث آزردگــی خاطــر 

ــت.  ــده اس ــتثنایی ش ــان اس معلم
وی افــزود: از نظــر مــا معلمــان اســتثنایی جــزو معلمــان 
ســختکوش، صبــور و فــداکار هســتند کــه در سیســتم 
بــا  تعلیــم و تربیــت خالصانــه خدمــت می کننــد؛ کار 
دانش آموزانــی کــه ســالمت جســمی دارنــد، بســیار ســخت 
ــه آنکــه دانش آمــوزی معلــول باشــد.  اســت؛ چــه برســد ب
دبیــر کل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه 
ــدان  ــری وارد می ــد و ایثارگ ــه تعه ــا روحی ــا ب ــان م معلم
می شــوند، عنــوان کــرد: شــور و اشــتیاق، مســئولیت پذیری 
و نشــاط در معلمــان اســتثنایی دیــده می شــود و نــگاه بــه 
آن هــا، نگاهــی مثبــت و ارزش مــدار اســت. آن هــا بــا وجــود 
تمــام مشــکالت کاری و معیشــتی بســیار مســئوالنه در 
کالس هــای درس حاضــر می شــوند و مــا همــواره قــدردان 

آن هــا هســتیم. ایســنا

سوانح ترافیکی در صدر 
عملیات های امداد و نجات

رئیــس ســازمان امــداد و نجــات جمعیــت هــالل احمــر از 
انجــام ۲۰ هــزار و ۱۲۹ مأموریــت امــداد و نجــات از ابتــدای 
ســال ۹۶ تــا ۲۶ مــرداد ســال جــاری در کشــور خبــر داد. 

مرتضــی ســلیمی در نشســت خبــری بــه تشــریح عملکــرد 
ســازمان امــداد و نجــات در مأموریت هــای اخیــر پرداخــت 
و گفــت: ۴۶ درصــد از کل مأموریت هــای امــداد و نجــات 
ــای  ــد عملیات ه ــی، ۲۱ درص ــوانح ترافیک ــه س ــوط ب مرب
امــداد و نجــات و ۳۳ درصــد مربــوط بــه مراجعــات 
حضــوری بــه پایگاه هــا و پســت های امــداد و نجــات 

اســت. 
وی از امدادرســانی بــه ۲۷۱ هــزار نفــر در مــدت اعالم شــده 
ــزار و ۲۶۲  ــا ۲۱ ه ــن مأموریت ه ــت: در ای ــر داد و گف خب
نفــر نجــات یافتنــد؛ همچنیــن ۱۱ هــزار و ۲۶ نفــر بــه مراکــز 
درمانــی منتقــل و ۵۲ هــزار و ۱۸۱ نفــر از خدمــات ســرپایی 

ــده اند.  ــوردار ش برخ
ســلیمی همچنیــن از اســکان ۸۹ هــزار و ۱۱۸ نفــر در 
حــوادث و ســوانح امســال خبــر داد و گفــت: در ایــن 
مــدت هــزار و ۹۲۳ مــورد عملیــات رهاســازی خودروهــا در 

ــت. مهــر ــده اس ــام ش ــوانح انج ــوادث و س ح

جامعه
 گرمای شدید، مشکل اصلی 

زائران امسال
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر گفــت: مشــکل بــزرگ حــج 
امســال، گرمــای شــدیدی اســت کــه ممکــن اســت زائــران 

را در انجــام مناســک حــج بــا مشــکل مواجــه کنــد. 
دکتــر ســید امیرمحســن ضیایــی از اجــرای برنامــه پنــج 
ــم در پیشــبرد  ــوان گام مه ــه عن ســاله اول هــالل احمــر ب
ــده  ــعی ش ــت: س ــرد و گف ــاد ک ــر ی ــالل احم ــداف ه اه
ایــن برنامــه بــه صــورت واقع گرایانــه و متناســب بــا 
ــه  ــالم اینک ــا اع ــی ب ــود. ضیای ــرا ش ــردم اج ــای م نیازه
زمــان پاســخگویی و حضــور نیروهــای امــداد و نجــات در 
صحنــه حــوادث و ســوانح کاهــش یافتــه، افــزود: افزایــش 
ــت؛  ــا نیس ــوب م ــه مطل ــات نقط ــداد و نج ــات ام عملی
ــوع  ــل از وق ــه ســمت پیشــگیری قب ــد ب ــا می بای ــه م بلک
حادثــه پیــش برویــم. وی در ادامــه بــه موضــوع همــکاری 
ســعودی ها در مراســم حــج امســال اشــاره کــرد و گفــت: 
اســت؛  مدینــه خــوب  و  مکــه  در  رونــد همکاری هــا 
مشــکلی بــرای ارائــه خدمــات بــه زائــران نداریــم. مشــکل 
امســال گرمازدگــی و دمــای زیــاد اســت کــه ممکــن اســت 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــج ب ــک ح ــم مناس ــران را در مراس زائ
کنــد. وی همچنیــن بــه چهــار مــورد فوتــی زائــران ایرانــی 
اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر هشــت زائــر ایرانــی 
در بیمارســتان ســعودی مکــه و ۱۸ زائــر نیــز در بیمارســتان 

هــالل احمــر مکــه بســتری هســتند. خبــر فارســی

تأثیر موتورسیکلت های انژکتوری در 
کاهش آلودگی هوا

انژکتــوری  بــا  کاربراتــوری  موتورســیکلت  جایگزینــی 
سیاســتی اســت کــه بــه منظــور کاهــش آالینده هــای هــوا 
ــد خــورد.  ــع متحــرک در ســال گذشــته کلی ناشــی از مناب
ــی  ــا مقاومت های ــت ب ــه دول ــن مصوب ــرای ای ــه اج اگرچ
مواجــه شــد و ایــراد و ابهاماتــی در اجــرای آن پیــش 
آمــد، امــا یــک عضــو هیئــت علمــی دانشــکده مهندســی 
مکانیــک و انــرژی دانشــگاه شــهید بهشــتی ایــن مصوبه را 
مثبــت ارزیابــی کــرد و گفــت: امــکان دســتکاری در موتــور 
انژکتــوری کمتــر از موتــور کاربراتــوری اســت؛ بنابرایــن ایــن 
ــر از دو و  ــق کمت ــد در کاهــش ذرات معل دســتگاه می توان

نیــم میکــرون نقــش چشــمگیری داشــته باشــد. 
محمدعلــی احتــرام افــزود: چندیــن ســال طــول می کشــد 
ــر  ــود را پ ــای موج ــای موتوره ــد ج ــای جدی ــا موتوره ت
ــل  ــرح تبدی ــرای ط ــه، اج ــن فاصل ــن در ای ــد؛ بنابرای کنن
موتورهــای کاربراتــوری موجــود بــه انژکتوری، مفیــد و مؤثر 
اســت. اخیــرا بســته هایی ســاخته شــده کــه از طریــق آن 
ــکان  ــردد ام ــال ت ــود و در ح ــوری موج ــای کاربرات موتوره
ــد؛ درنتیجــه اگــر ۳ میلیــون  ــه انژکتــوری را دارن تبدیــل ب
موتــوری کــه در شــهر تــردد می کننــد، بــه انژکتــوری 
تبدیــل شــوند، تأثیــر محسوســی در کاهــش آلودگــی 

ــت. خبرآنالیــن ــد داش خواه

کوتاه حوادث 
حکم مرگ قاتل دختر نصرآبادی 

مهر تایید خورد
حکــم اعــدام قاتــل دختــر نصرآبــادی از توابــع بخــش 

جرقویــه ســفلی در دیــوان عالــی کشــور تاییــد شــد. 
رئیــس کل دادگســتری اصفهــان گفــت: قاتلــی کــه در 
۱۵ دی مــاه ۹۵ دختــر نوجــوان را در روســتای نصرآبــاد 

خفــه کــرد، اعــدام می شــود. 
ــل  ــدام قات ــم اع ــت: حک ــا گف ــروی وف ــد خس احم
دختــر نصرآبــادی از توابــع بخــش جرقویــه ســفلی در 
ــد شــد.  ــی کشــور تأیی ــوان عال ــدوی و در دی دادگاه ب
وی گفــت: بــه زودی ایــن حکــم در روســتای نصرآبــاد 

جرقویــه، محــل وقــوع جــرم، اجــرا خواهــد شــد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، ۱۵ دی مــاه ســال ۹۵ دختــر 
نوجــوان نصرآبــادی در اثــر خفگــی بــه قتــل رســید و 
ــکونت وی  ــل س ــیه مح ــان او در حاش ــد بی ج جس

کشــف شــد. 
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان گفــت: 
کارآگاهــان در جریــان تحقیقــات بــا بــه دســت آوردن 
ــر از ۶ ســاعت  ــل توانســتند کمت ــی از قات ســر نخ های
ــی ۲۵  ــه جوان ــرد را ک ــن ف ــه، ای ــوع حادث ــس از وق پ
ــر و دارای ســه  ــی محــل ســکونت دخت ســاله از اهال
فقــره ســابقه کیفــری بــود، در حــال فــرار از منزلــش 

ــد.  دســتگیر کنن
وی اظهــار کــرد: پــس از دســتگیری متهــم تحقیقــات 
از متهــم در حضــور بازپــرس ویــژه قتــل انجــام گرفــت 
کــه درنهایــت وی بــه قتــل دختــر نوجــوان اعتــراف و 
عنــوان کــرد کــه او را بــه  زور بــه محــل کشــف جســد 

کشــانده و ســپس بــه قتــل رســانده اســت. میــزان

دستگیری عامالن قتل دختر 
دشتستانی در کمتر از چند ساعت

ــس دو  ــی پلی ــی و فن ــات اطالعات ــام اقدام ــا انج ب
نفــر عامــل تیرانــدازی و قتــل شناســایی و دســتگیر 

شــدند. 
ســاعت ۲۰ شــنبه ۲۸ مردادمــاه در پــی اعــالم خبری 
مبنــی بــر قتــل دختــری ۳۰ ســاله در روســتای 
»میلــک« از توابــع بخــش شــبانکاره شهرســتان 
ــل  ــه در مح ــی بالفاصل ــل انتظام ــتان، عوام دشتس

ــدند. ــر ش حاض
ــواهد و  ــی ش ــس و بررس ــوران پلی ــور مام ــا حض ب
مســتندات مشــخص شــد دو نفــر بــه هویــت معلوم 
دختــر ۳۰ ســاله ای را با ســالح شــکاری ســاچمه زنی 
مــورد اصابــت گلولــه قــرار داده و متــواری شــده اند. 
ــت شــدت جراحــات واردشــده در  ــه عل مضــروب ب

بیمارســتان فــوت کــرد. 
ــی  ــات اطالعات ــام اقدام ــا انج ــاط ب ــن ارتب در همی
ــل  ــدازی و قت ــل تیران ــر عام ــس دو نف ــی پلی و فن
اســاس  بــر  شــده اند.  دســتگیر  و  شناســایی 
تحقیقــات اولیــه و اظهــارات افــراد دستگیرشــده 
ــی  ــات خانوادگ ــل، اختالف ــن قت ــزه ای ــت و انگی عل

عنــوان شــده اســت. باشــگاه خبرنــگاران

کنش    وا

مدیر کل نظارت بر فرآورده های طبیعی 
سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو   
امکان تقلب در همه فرآورده ها وجود دارد. از طرفی 

ممکن است اشتباه هم در ترکیب فرآورده های طبیعی و 
سنتی رخ دهد. بنابراین در ارتباط با فرآورده های طبیعی 

همان آزمون ها و نظارت هایی را که سازمان غذا و دارو 
برای داروها و فرآورده های شیمیایی انجام می دهد، پی 
می گیریم. بنابراین نظارت به همان شکل در آن ها وجود 

دارد و اقداماتی چون رهگیری، ثبت عوارض و شکایات و... 
را درباره آن ها انجام داده ایم.

امیرمحمود حریرچی، استاد دانشگاه و 
جامعه شناس   

آسیب های اجتماعی در ایران در حال جوان تر و زنانه تر 
شدن است. طبق تحقیقاتی که مرکز پژوهش های 

مجلس هم انجام داده، باالی ۱۵ درصد از دانش آموزان 
تا پیش از ۱۵ سالگی و دوره متوسطه به نوعی رابطه 

جنسی را تجربه می کنند یا مواد روان گردان برای آن ها به 
شکل های مختلف در دسترس قرار دارد و توسط برخی از 
آن ها نیز استفاده می شود. بسیاری از دانش آموزان برای 

شب بیداری و درس خواندن قرص و مواد مصرف می کنند 
و رفته رفته به آن اعتیاد پیدا می کنند. البته نقش گروه های 

دوستی را نیز نباید نادیده گرفت؛ زیرا نوجوانان بیشترین 
تأثیر را از گروه های دوستی می گیرند.

مدیر عامل مؤسسه مردم نهاد طلوع مهر و 
دوستی   

شهریه اجباری مدارس از کودکان کار، استخوانی الی زخم 
است. کودکان کار عالوه بر رنجی که می کشند باید برای 
تحصیل شهریه بپردازند و این موضوع با قانون اساسی 

کشور که آموزش عمومی برای همه ایرانی ها رایگان است، 
مغایرت دارد. بر اساس منویات مقام معظم رهبری، 

اخذ شهریه اجباری از سوی مدیران مدارس در مناطق 
حاشیه نشین و ترک تحصیل کودکان فقیر به معنای زیر پا 

 گذاشتن قانون اساسی کشور است و باید این موضوع 
یک بار برای همیشه و از طریق نهادهای نظارتی، بررسی و 

با متخلفان برخورد شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیرآموزش و 
پرورش   

برای انتخاب کتاب مناسب و مطلوب ویژه دانش آموزان 
در ُبعد اهداف تربیتی و پرورشی، باید الگوی کالنی را 
تعریف کنیم تا بتوانیم در انتخاب کتاب مناسب برای 

مسابقات دانش آموزی و تجهیز کتابخانه های مدارس 
ازآن استفاده کنیم و از عموم نویسندگان بخواهیم تا در 
راستای رفع خألهای تربیتی، تولید محتوای متناسب با 

اهداف سند تحول داشته باشند. با انتخاب کتاب های 
متناسب با اهداف تربیتی، در نظر داریم صفات هشتگانه 

»اهل عبادت«، »خانواده دوستی«، »نظم و نشاط«، 
»طبیعت دوستی«، »کارآفرینی«، »اهل سیاست بودن«، 

»هنرمند بودن« و »مردم دوستی« را در دانش آموز متجلی 
کنیم و معتقدیم که این صفات باید در معلمان به عنوان 

پرورش دهندگان دانش آموزان وجود داشته باشد.

از رپ تا قتل

حمیــد صفــت یــا همــان خواننــده معــروف رپ روز ۱۸ 
ــد و ۳  ــا آم ــه دنی ــران ب ــال ۱۳۷۲ در ته ــاه س مردادم
ــد. ــدر و مــادرش از هــم طــالق گرفتن ــود کــه پ ســاله ب

ــالگی  ــی در ۵ س ــوان در دوران کودک ــده ج ــن خوانن ای
ــود. ــادرش می ش ــدر و م ــی پ ــرای جدای ــه ماج متوج

حمیــد صفــت از همــان دوران راهنمایــی همــراه بــا یکی 
از دوســتانش بــه نــام علــی رهــرو شــروع بــه ســاخت 
موزیــک رپ زیرزمینــی می کنــد و الگویــش را افــرادی 
مثــل امینــم و ۵۰ ســنت می دانــد و نخســتین آهنگــش 

ــازد. ــا« می س ــام »خیابانی ه ــه ن را ب
ــد  ــام مســتعار حمی ــا ن ــود را ب ــدا خ ــت ابت ــد صف حمی
ــس از  ــا پ ــرد؛ ام ــی ک ــا معرف ــای رپ ه ــکار در دنی ابت
مدتــی ترجیــح داد بــا همــان اســم و فامیلــی خــودش 
ــود را  ــد خ ــروه زد و بن ــی زود گ ــود و خیل ــناخته ش ش
تشــکیل داد و شــروع بــه ســاخت آهنگ هــای گروهــی 

کــرد.
ایــن جــوان دهــه هفتــادی خیلــی زود بــه عنــوان 
یــک چهــره معــروف شــناخته شــد و بــا وجــود اینکــه 
فعالیتــش زیرزمینــی بــود، هــواداران زیــادی پیــدا کــرد. 
حمیــد صفــت عالقــه زیــادی بــه بازیگــری و کارگردانــی 
دارد و قصــد داشــته یــک فیلــم کوتــاه بســازد و در حــوزه 

طراحــی لبــاس نیــز فعالیت هایــی داشــته اســت.
ــکالت  ــی از مش ــه یک ــدار ک ــی پرطرف ــوان تهران ــن ج ای
ــک  ــالق ی ــد: ط ــد، می گوی ــالق می دان ــی اش را ط زندگ
جدایــی عاطفــی بیــن پــدر و مــادر اســت و تنهــا کســی 
ــا  ــدان آن ه ــد، فرزن ــیب می بین ــان آس ــن می ــه در ای ک

هســتند. 
ــی از ســوی  ــی حت ــد: اتفاقات ــاره طــالق می گوی وی درب
ــث  ــه آن باع ــد ک ــالق رخ می ده ــودکان ط ــان ک اطرافی
ــده در  ــد عق ــن تولی ــه ای ــود و نتیج ــده می ش ــک عق ی

بزرگســالی خــالف خواهــد شــد. 
ــادی در ســر  حمیــد صفــت کــه زندگــی و رؤیاهــای زی
داشــت، در یــک ســناریوی خانوادگــی از ســوی مامــوران 
دســتگیر شــد و پــس از چنــد ســاعت ســکوت در 
ــوهر  ــا ش ــار ب ــری مرگب ــران از درگی ــی ته ــس آگاه پلی

ــت. ــرده برداش ــادرش پ م
مرگ مرموز مرد 66 ساله

صبــح شــنبه ۲۸ مردادمــاه امســال مامــوران کالنتــری 
۱۴۵ ونــک در جریــان مــرگ مرمــوز مرد ۶۶ ســاله ای در 

بیمارســتان قــرار گرفتنــد و زمانــی کــه تیمــی از مامــوران 
بــرای تحقیقــات ابتدایــی پــای در بیمارســتان گذاشــتند 
مشــخص شــد کــه ایــن مــرد بــه دلیــل ضربــه جســم 
ــوت  ــه ف ــه ســر و شکســتگی جمجم ــه ناحی ســخت ب

کــرده اســت.
در ایــن مرحلــه تیمــی از مامــوران اداره ۱۰ پلیــس 
ــی  ــجاد مناف ــرس س ــتور بازپ ــه دس ــران ب ــی ته آگاه
ــرای  ــران ب ــه ۲۷ ته آذر از شــعبه ســوم دادســرای ناحی

ــدند.  ــل ش ــی وارد عم ــات فن تحقیق
کارآگاهــان بــا حضــور در بیمارســتان پــی بردنــد کــه مرد 
۶۶ ســاله پیــش از فوتــش ادعــا کــرده کــه پســر زنــش 
کــه حمیــد صفــت نــام دارد، عامــل ایــن درگیــری بــوده 

. ست ا
ــا  ــد؛ ام ــاز ش ــی آغ ــس های پلیس ــب تجس ــن ترتی بدی
ســاعت ۱۵ ظهــر شــنبه حمیــد ۲۴ ســاله پــای در 
کالنتــری ۱۴۵ ونــک گذاشــت و پــس از دســتگیری وی 
ــس  ــوران پلی ــار مام ــی در اختی ــای فن ــرای بازجویی ه ب

ــت. ــرار گرف ــران ق آگاهــی ته
حمیــد صفــت ابتــدا خــود را در ماجــرای مــرگ شــوهر 
مــادرش بی تقصیــر عنــوان کــرد و گفــت: سه شــنبه 
هفتــه گذشــته زمانــی کــه وارد خانــه مــادرم در خیابــان 
شــیخ بهایــی شــدم، متوجــه شــدم مــادرم با شــوهرش 
درگیــر شــده؛ بــه همیــن دلیــل بــا مــادرم از خانــه خارج 
ــل رســانده  ــه قت ــم چــه کســی او را ب شــدیم و نمی دان

اســت.
خواننــده رپ ایــران پــس از ۵ ســاعت ســکوت در 
ســاعت ۲۰:۱۵ دقیقــه روز گذشــته پــرده از راز ایــن 
ــور  ــردارم از کش ــت: ب ــت و گف ــار برداش ــری مرگب درگی
آمریــکا بــا مــن تمــاس گرفــت و اظهــار کــرد کــه مــادرم 
بــا شــوهرش درگیــر شــده؛ بــه همیــن دلیــل به ســرعت 
ــه موضــوع  ــی کــه ب ــه رســاندم و زمان ــه خان خــودم را ب
ــردم، او  ــراض ک ــادرم اعت ــا م ــادرم ب ــری شــوهر م درگی
ــری او را هــدف  ــن درگی ــه در ای ــر شــد ک ــن درگی ــا م ب
ــتن او را                      ــد کش ــال قص ــرار دادم؛ اص ــرح ق ــرب و ج ض

ــتم.  نداش
بنــا بــر ایــن گــزارش، حمیــد صفــت، خواننــده رپ ایــران 
ــات  ــرای تحقیق ــرار دارد، ب ــل ق ــام قت ــر اته ــه در براب ک
ــرار  ــی آذر ق ــرس ســجاد مناف ــش روی بازپ بیشــتر پی

خواهــد گرفــت.

M.Hajian@eskimia.ir
محمد حاجیانجانشین مدیرمسئول

ــی مســجد« نامگــذاری  ــام »روز جهان ــه ن ــروز ب ام
شــده اســت. ضمــن گرامیداشــت ایــن روز بــزرگ 

ــود.  ــان می ش ــی بی ــجد مطالب ــت مس در اهمی
قــرآن کریــم خلقــت انســان را بــا هــدف می دانــد 
َخَلْقَناکــْم  َأنََّمــا  »َأَفَحِســْبُتْم  می فرمایــد:  و 
ــوده  ــما را بیه ــه ش ــد ک ــان برده ای ــا گم ــا« »آی َعَبًث

آفریده ایــم؟«
ــد و  ــان را رش ــت انس ــدف از خلق ــی، ه ــات اله  آی
ــه ایــن  تکامــل معنــوی او دانســته  و راه رســیدن ب
ــی  ــال معرف ــد متع ــی« خداون ــل را در »بندگ تکام
کــرده و می فرمایــد: »مــا خلقــت الجــن و االنــس 

ــدون« اال لیعب
 »مــن جــن و انــس را نیافریــدم، جــز بــرای اینکــه 
مــرا عبــادت کننــد. )و از ایــن راه تکامــل یابنــد و بــه 

مــن نزدیــک شــوند.(« )ذاریــات، آیــه ۵۶(
قــرآن  در  متعــال  خداونــد  دیگــر،  طرفــی  از 
»مســجد« را کانــون و پایگاهــی بــرای عبــادت ذکــر 

می کنــد و می فرمایــد: »َمَســـِجُد ُیْذکــُر في هــا 
ــًرا« ــِه کِثی ــُم اللَّ اْس

ــرده  ــا بســیار ب ــام خــدا در آن ه ــه ن »مســاجدی ک
می شــود.«

 مسجد، پایگاهی برای عبادت
و  عبــادت  بــرای  پایگاهــی  مســجد،  پــس 
یــاد خداونــد متعــال اســت و در آیــه دیگــری 
ــد: »توجــه خویــش را در هــر مســجد )و  می فرمای
هنــگام عبــادت( بــه  ســوی او کنیــد و او را بخوانیــد؛ 
در حالی کــه دیــن )خــود( را بــرای او خالــص 

گردانیــد.« )اعــراف، آیــه ۲۹(
هرچنــد تمامــی آســمان ها و زمیــن از آن خداســت، 
لیکــن بــه دلیــل توجــه و اهمیتــی کــه خداونــد بــه 
ــه  ــرافتش »خان ــه ش ــه ب ــا توج ــه« دارد و ب »کعب
اســت؛  شــده  تعبیــر  آن  از  )بیــت هللا(  خــدا« 
از طرفــی طبــق آموزه هــای حدیثــی مــا، هــر 
ــام صــادق)ع(  ــه خداســت؛ ام ــز خان مســجدی نی
می فرماینــد: »َعَلیکــم ِبِایَتــاِن الَمســاِجِد َفِانَّهــا 
ــوُت هللِا ِفــی االَرِض«؛ »بــر شــما بــاد بــه رفتــن  بُی

ــدا در  ــای خ ــاجد خانه ه ــرا مس ــاجد؛ زی ــه مس ب
ــتند.« ــن هس روی زمی

 مسجد، بهشت روی زمین
و  انبیــا  آری، مســجد خانــه خــدا و جایــگاه   
ــان اســت. مســجد  ــن مومن رســوالن وحــی و مأم
بهشــت روی زمیــن و تنهــا مکانــی اســت کــه 
 انســان بــا حضــور در آن بــه ســاحل آرامــش 
و اطمینــان می رســد. مکانــی کــه بــا حضــور در آن 
ــا  می تــوان بــه قــدرت مطلقــه الهــی اتــکا کــرد و ب
امیــد و تــوکل بــه او، پله هــای رشــد و کمــال را طــی 
نمــود. مســاجد از نظــر قــرآن و روایــات از جایــگاه 
ویــژه ای برخوردارنــد. در اســالم هیــچ مکانــی 
منزلــت و رفعــت مســجد را نــدارد. مســجد پایــگاه 
ــان اســت.  ــور عارف ــران و ن ــگاه ذاک ســاجدان، جای
مســجد مهبــط طاهــران و منــزل ســالکان اســت. 
ــگاه نشــر معــارف اســالمی و تربیــت  مســجد جای

ــزکاران اســت. ــان و پرهی مؤمن
 مسجد، کانون اتحاد

 مســجد، کانــون اتحــاد و انســجام مســلمانان بــه 

حســاب می آیــد. دفــاع از تمــام ارزش هــای دینــی 
ــجد  ــود. مس ــق می ش ــجد محق ــالمی در مس و اس
ــای  ــه در آن مرزه ــود ک ــالق می ش ــی اط ــه محل ب
اعتقــادی و فرهنگــی پاســداری می شــود. از آنجــا 
ــن انسان ســازی اســت و هــدف از  ــه اســالم دی ک
تعالیــم و آموزش هــای دینــی، ســاختن و تربیــت 
انسان هاســت، همــه ابزارهــا و امکانــات نیــز در 

ــه می شــوند. ــه کار گرفت ــت ب ــن جه ای
 انقالب اسالمی، فرزند مسجد

مســجد نیــز بــا داشــتن جایگاهــی بــس رفیــع در 
ــرای  ــی ب ــکان و امکان ــود م ــالمی خ ــگ اس فرهن

ســاختن و تربیــت انسان هاســت. انقــالب اســالمی 
ایــران نیــز بــه دلیــل داشــتن خاســتگاه و محتــوای 
دینــی، فرزنــد و مولــود مســجد اســت و بی شــک 
ادامــه حیــات آن نیــز جــز در پایــگاه مســجد 
ــد:  ــی)ره( فرمودن ــام خمین ــر نیســت. ام امکان پذی
مســجد، ســنگر اســت. امــروز بایــد بــرای تربیــت 
ــان  ــازی آن ــردن و مصون س ــینه ک ــان و واکس جوان
ــم تهاجــم فرهنگــی دشــمن  ــل مــوج عظی در مقاب
بــه مســاجد توجــه ویــژه داشــت و فضــای مســاجد 
ــن  ــن محکم تری ــه ای ــان نمــود ک را خوشــایند جوان

ــود. دژ خواهــد ب

ــی  ــیب های اجتماع ــر آس ــت در براب ــر مراقب ــر کل دفت مدی
وزارت آمــوزش و پــرورش از آغــاز برگــزاری کارگاه هــای 
آموزشــی توجیهــی طــرح نمــاد )نظــام مراقبــت اجتماعــی 
از دانش آمــوزان( بــرای توانمندســازی مدرســان و مجریــان 
ــر  ــران خب ــاه جــاری در ته ــاز دوم طــرح، از ۳۰ مردادم در ف

داد. 
ــاز  ــام ف ــه اتم ــا توجــه ب ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــادر منصورکیای ن
نخســت طــرح »نمــاد« در شــش اســتان آذربایجــان 
شــرقی، البــرز، خراســان رضــوی، سیســتان و بلوچســتان، 
هماهنگی هــا  و  برنامه ریزی هــا  کرمانشــاه،  و  فــارس 
بــرای اجــرای فــاز دوم طــرح در تمامــی اســتان ها صــورت 
ظرفیت ســازی  جهــت  منظــور،  همیــن  بــه  و  گرفتــه 
زمینه هــای الزم بــرای آغــاز فــاز دوم، کارگاه هــای آموزشــی 
توجیهــی طــرح، از ۳۰ مــرداد بــا حضــور مدرســان اســتانی 

ــه  ــران ادام ــاه در ته ــک م ــدت ی ــه م ــود و ب ــاز می ش آغ
ــت.  ــد داش خواه

آموزشــی  کارگاه هــای  برگــزاری  از  پــس  افــزود:  وی 
توجیهــی طــرح بــرای مدرســان، کارگاه هــای آموزشــی بــرای 
ــاد«،  ــالف »نم ــو ائت ــتگاه های عض ــرح در دس ــان ط مجری
ــا  ــا، ت ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــه ب ــد ک ــد ش ــزار خواه برگ

ــت.  ــد داش ــه خواه ــاه ادام مهرم
وی دربــاره آخریــن وضعیــت عملیــات اجرایــی طــرح نظــام 
ــر  ــت: ب ــاد( گف ــوزان )نم ــی از دانش آم ــت اجتماع مراقب
ــه  ــرح در ۳۸۴ مدرس ــاز دوم ط ــا، ف ــاس برنامه ریزی ه اس
منتخــب از تمامــی اســتان های کشــور، اجــرا خواهــد شــد 
تــا پــس از دریافــت بازخوردهــا و توســعه ظرفیت هــا، 
زمینــه توســعه و اســتقرار طــرح در گســتره وســیع از 

ــم شــود. ایســنا ــدارس کشــور فراه م

عاطفــه افشــاری، کارشــناس ارشــد روان شناســی، گفــت: اگــر 
ــند،  ــته باش ــات را نداش ــا تعارض ــه ب ــی مواجه ــان آمادگ جوان
ــرض  ــد و در مع ــه نمی کنن ــی را تجرب ــترک موفق ــی مش زندگ

آســیب های بعــدی و طــالق قــرار می گیرنــد. 
ــوان یکــی از مهم تریــن  ــه عن عاطفــه افشــاری گفــت: ازدواج ب
موضوعــات خانوادگــی بایــد در قالــب و چارچــوب خــاص خــود 
ــن دوره  ــان ای ــرده و جوان ــر ک ــه تغیی ــه زمان ــرد و اینک ــرار گی ق
ــی و  ــد، پاســخ منطق ــرق کرده ان ــا گذشــته بســیار ف ــه ب و زمان

پذیرفتــه ای نیســت. 
وی ادامــه داد: جوانــان امــروزه درســت در همــان خانواده هایــی 
رشــد و پــرورش یافته انــد کــه جوانــان ســال های قبــل بــزرگ 
شــده اند و تنهــا بــه ســبب پیشــرفت فنــاوری و گســترده شــدن 
دامنــه ارتباطــات نبایــد جوانــان را بــه حــال خــود گذاشــت تــا 

شــریک زندگی شــان را انتخــاب کننــد.

از  افــزود: بعضــی  ایــن کارشــناس ارشــد روان شناســی   
ــه  ــی را ک ــر کس ــان ه ــه جوان ــه ک ــن توجی ــا ای ــا ب خانواده ه
خودشــان انتخــاب کننــد، می پذیرنــد و اگــر مــا کســی را 
انتخــاب کنیــم، مشــکالت بعــدی اش هــم گریبانگیــر مــا 
زندگــی  شــریک  انتخــاب  بــرای  راهنمایــی  در  می شــود، 

می کننــد. خــود کوتاهــی  فرزنــدان 
 افشــاری گفــت: پــدر و مــادر بایــد همراه و مشــاور جوان باشــند 
و بــا اســتدالل و منطــق او را قانــع کننــد کــه انتخابــش درســت 

یــا نادرســت اســت و بی گمــان جــوان نیــز آن را می پذیــرد.
 وی گفــت: نگاهــی بــه آمارهــای طــالق و بررســی علــل 
ــا نشــان می دهــد  ــی م ــده در جامعــه کنون ــن پدی و عوامــل ای
ــا  ــد مســتحکمی ب ــر و پســر پیون ــه در آن دخت ــی ک ازدواج های
ــد، بیشــتر در معــرض آســیب و  ــدا نکردن ــن پی ــواده طرفی خان

ــد. بهداشــت نیــوز ــرار گرفتن طــالق ق

کدام ازدواج ها آسیب پذیرتر هستند؟ آغاز کارگاه های آموزشی فاز دوم طرح »نماد«

به بهانه روز جهانی مسجد

مسجد، بهشت روی زمین

ــام  ــر انتق ــال در فک ــه ۲۰ س ــی ک ــرکت خصوص ــد ش کارمن
ــرا  ــا اج ــرانجام ب ــود، س ــراری اش ب ــابق و ف ــر س از همس
گذاشــتن مهریــه ۷ هــزار ســکه ای و کشــف ردپــای شــوهر 
ســابقش کــه مــدرس دانشــگاه شــده، او را بــه زنــدان 

ــت. انداخ
ــده را ســاعت ۱۰  ــن پرون ــی منشــی شــعبه ۲۴۴ طرفی وقت
صــدا زد، دو زن و یــک مــرد وارد دادگاه خانــواده شــدند. مرد 
میانســال »شــهاب« نــام داشــت کــه همســر ســابق »مینو« 
بــود. او حــاال بــرای پرداخــت مهریــه پــس از ۲۰ ســال بــه 

دادگاه فراخوانــده شــده بــود.
ــه همســر  ــرد ک زن دیگــری هــم شــهاب را همراهــی می ک
ــال ها از  ــت س ــا گذش ــرد ب ــن زن و م ــود. ای ــی اش ب فعل
طالقشــان، حــاال هــر یــک زندگــی مســتقلی داشــتند و از 
قضــا هــر کــدام پــدر و مــادر دو فرزنــد نوجــوان بودنــد؛ امــا 
ــرار داده  ــم ق ــال ها رودرروی ه ــس از س ــا را پ ــه آن ه آنچ
بــود، دادخواســت مطالبــه مهریــه چنــد هــزار ســکه ای مینــو 
ــا  ــی »حمیدرض ــه دادگاه، قاض ــان ب ــس از ورودش ــود. پ ب
رســتمی« از زن و مــرد خواســت بنشــینند. دقایقــی پــس 
از بررســی پرونــده رو بــه مــرد گفــت: »طبــق مــدارک، 
ــا  ــا گوی ــد، ام ــالق گرفته ای ــم ط ــش حک ــال پی ــما ۲۰ س ش
از ایــن مهریــه ســنگین حتــی یــک ســکه هــم بــه همســر 
ســابقتان پرداخــت نکرده ایــد؛ دلیــل فــرار شــما از پرداخــت 

ــوده؟« ــه ب ــان چ بدهی ت
 مــرد نگاهــی بــه همســرش انداخــت و جــواب داد: »مــن 
از همــه جــا بی خبــر بــودم. آن ســال ها وقتــی دیــدم 
همســر اولــم پیگیــر مهریــه اش نیســت، تصــور کــردم حــق 
ــرا  ــا اج ــال ها و ب ــس از س ــا پ ــیده؛ ام ــش را بخش و حقوق
گذاشــتن مهریــه اش موفــق شــده دســتور جلبــم را بگیــرد. 

ــا وثیقــه آزاد هســتم.« حــاال هــم ب
ــا  ــان ب ــود، ناگه ــرده ب ــکوت ک ــه س ــا آن لحظ ــه ت ــو ک مین
صــدای بلنــد گفــت: »خیــر، آقــای قاضــی! او فــراری 
بــود و چــون در شــمال زندگــی می کــرد، نمی توانســتم 
ــم  ــواده اش ه ــوام و خان ــانم. اق ــتش برس ــه دس ــالغ را ب اب
همــکاری نمی کردنــد. خوشــبختانه بــا ثبــت اســامی و 
مشــخصات افــراد در ســامانه های معامــالت موفــق شــدم 
ــم. او  ــایی کن ــی اش را شناس ــل زندگ ــم و مح ردش را بزن
فــرد مســئولیت پذیری نبــود و در طــول دو ســه ســالی 
کــه بــا هــم زندگــی کردیــم، همیشــه از پــول خــرج کــردن 
ــت  ــه دانشجوس ــی آورد ک ــه م ــرد و بهان ــی می ک ــانه خال ش
ــک روز  ــت ی ــادم اس ــرد. ی ــرار بگی ــار ق ــت فش ــد تح و نبای
ــک لباس فروشــی ایســتادم.  ــوی ی ــم، جل ــزد بودی ــه نام ک
یــک دامــن زیبــا را بــه او نشــان دادم؛ امــا بــه جــای 
خریــدن آن در خیابــان داد و فریــاد راه انداخــت و آبروریــزی 
ــرا  ــه چ ــردم ک ــراض می ک ــه او اعت ــم ب ــت ه ــر وق ــرد. ه ک
ــروصدا  ــد، س ــه کن ــی اش هزین ــرای زندگ ــت ب ــر نیس حاض
ــرش  ــا خواه ــادر ی ــه م ــه خان ــر ب ــت قه ــا حال ــرد و ب می ک
می رفــت. متأســفانه پــس از یــک ســال فهمیــدم کــه 
ــه روز خواســتگاری  ــی ک ــدرش ورشکســته اســت؛ در حال پ
بــا ماشــین گرانقیمــت و لباس هــای شــیک آمــده بودنــد و 
خودشــان را کارخانــه دار معرفــی کردنــد. بــا ایــن حــال مــن 

ــه  ــار ب ــک ب ــه ی ــا اینک ــردم ت ــل ک ــختی ها را تحم ــه س هم
بهانــه ای کتکــم زد و یــک هفتــه در خانــه حبســم کــرد. بعــد 
از آن دیگــر دلســرد شــدم و خواهــش کــردم طالقــم دهــد.«

ــرا  ــود؟ چ ــدر ب ــان چق ــید: »مهریه ت ــتمی پرس ــی رس قاض
قاضــی وقــت فقــط یک ســوم حقــوق ایشــان را بــه  عنــوان 

ــد؟« ــر گرفته ان ــاط در نظ اقس
ــه در  ــود ک ــکه ب ــزار س ــن ۷ ه ــه م ــخ داد: »مهری  زن پاس
روز دادگاه بــه  طــور توافقــی از ۴ هــزار ســکه گذشــتم و 
ــام خــودش نداشــت،  ــه ن ــزی ب ــچ چی چــون همســرم هی
قــرار شــد یک ســوم حقوقــش را هــر مــاه بــه حســاب مــن 
واریــز کنــد؛ امــا تــا مــن بــه تهــران آمــدم، خانــه پــدری اش 
ــاه  ــه ام کوت ــت مهری ــن از دریاف ــت م ــرد و دس ــوض ک را ع
مانــد. خوشــبختانه همســر دومــم مــرد خــوب و ثروتمنــدی 
اســت، خــودم هــم در یــک شــرکت مدیــر هســتم؛ امــا حــاال 
ــه تالفــی آن روزهــای  کــه پیدایــش کــرده ام، می خواهــم ب
ــه...« ــد ک ــا بدان ــم ت ــرار، تنبیهــش کن ســخت و ســال ها ف

ــرد،  ــوش می ک ــط گ ــه فق ــا آن لحظ ــه ت ــهاب ک ــر ش همس
ــی  ــع مال ــه وض ــکر ک ــدا را ش ــت: »خ ــی گف ــه قاض رو ب
ایــن خانــم خــوب اســت؛ امــا شــوهرم هیــچ مالــی نــدارد 
ــا حقــوق معلمــی مــن  ــه را هــم ب و همیــن ماشــین و خان
ــم کار  ــی ه ــای ثابت ــت. ج ــام او نیس ــه ن ــه ب ــم ک خریده ای
نمی کنــد. بنابرایــن طــی الیحــه ای تقاضــای اعســار در 

پرداخــت مهریــه نوشــته ایم کــه تقدیــم می کنــم.«
قاضــی از مــرد پرســید: »در ایــن ۲۰ ســال هیــچ اندوختــه و 

ــدازی نداشــته ای؟« پس ان
ــی مثــل  ــار کارهای ــد ب  شــهاب جــواب داد: »متأســفانه چن
پــرورش بوقلمــون، تولیــد قــارچ و ایــن نــوع کارهــا را 
امتحــان کــردم کــه موفــق نبــودم. ایــن اواخــر هــم شــریکم 
ــد شــد. حــاال  ــون ســرمایه ام را برداشــت و ناپدی صــد میلی
فقــط دلــم بــه چنــد ســاعت تدریــس در دانشــگاه خــوش 
اســت. حــاال تنبیــه کــردن مــن چــه دردی از همســر ســابقم 

نمی دانــم؟« می کنــد  دوا 
 مینــو در ایــن هنــگام حــرف او را قطــع کــرد و گفــت: 
ــا  ــی کــه می خواســتیم جــدا شــویم ب ــادت نیســت وقت »ی
ــل مــن داســتان  ــان فامی ــد در می ــاده بودی ــدرت دوره افت پ
ــه  ــت چ ــادت نیس ــد؟ ی ــزی می کردی ــد و آبروری می بافتی
بالیــی بــر ســر جهیزیــه مــن آوردی؟ آن کارهــا چــه دردی را 

ــت.« ــن اس ــت م ــاال نوب ــرد؟ ح دوا می ک
ــا  ــد و ب ــش فراخوان ــه آرام ــرد را ب ــپس زن و م ــی س قاض
توضیــح اینکــه مهریــه دینــی اســت کــه بــه هــر حــال بایــد 
ــا  ــرد. ام ــوت ک ــازش دع ــه س ــا را ب ــود، آن ه ــه ش پرداخت
مینــو و شــهاب هــر کــدام روی حــرف خودشــان پافشــاری 
قاضــی  پرونــده  بــه  رســیدگی  پایــان  بــا  می کردنــد. 
ــرد. زن  ــه زودی رأی خــود را صــادر خواهــد ک ــرد ب ــالم ک  اع
و مــرد میانســال هــم از همــان راهــی کــه آمــده بودنــد بــه 
ــره  ــه خاط ــر ب ــر دو نف ــاید ه ــتند. ش ــان بازگش خانه هایش
مشــترک روز عقدشــان فکــر می کردنــد؛ بــه روزی کــه 
ــواب  ــد و در ج ــر گرفتن ــکه ای در نظ ــزار س ــه ای ۷ ه مهری
پچ پــچ دیگــران می گفتنــد: »مهریــه را کــی داده و کــی 

ــه.« گرفت

 درخواست  7 هزار سکه مهریه
20 سال پس از طالق

وزیــر علــوم گفــت: جایــزه ملــی مریــم میرزاخانــی 
ــوزه  ــن ح ــر ای ــگاهیان برت ــه دانش ــه ب ــوم پای در عل

ــود.  ــا می ش اعط
محمــد فرهــادی در اولیــن دوره اعطــای جایــزه 
زنــان در علــم گفــت: ایــن جشــنواره علمــی توســط 
حــوزه مشــاور وزیــر علــوم در امــور زنــان و خانــواده 
و  علمــی  ســازمان های  ســایر  همــکاری  بــا  و 

ــی  ــال های آت ــده و در س ــذاری ش ــاوری بنیانگ فن
ــت.  ــد یاف ــه خواه ــز ادام نی

ــی  ــنواره را معرف ــن جش ــزاری ای ــدف از برگ وی ه
ــوزش  ــز آم ــگاه ها و مراک ــر دانش ــان زن برت محقق
عالــی و تکریــم آنــان اعــالم کــرد و افــزود: بــر ایــن 

اســاس پیشــنهاد می شــود کــه ایــن جایــزه در یــک 
روز ثابــت بــه صــورت ســاالنه برگــزار شــده و بهتــر 
اســت در تقویــم دانشــگاهی کشــور، روز مشــخصی 
بــرای معرفــی زنــان برگزیــده در عرصه هــای علــم و 

فنــاوری انتخــاب شــود. 

انجام شــده  تحقیقــات  طــی  عنــوان کــرد:  وی 
در ســه دهــه گذشــته، زنــان هیئــت علمــی در 
ــا  ــد؛ ام ــی بودن ــه مرب ــتر در مرتب ــال ۱۳۷۰ بیش س
ــه  ــه مرتب ــا ب ــتر آن ه ــه ۹۰ بیش ــبختانه در ده خوش

یافته انــد.  ارتقــا  اســتادیاری 

وی خاطرنشــان کــرد: زنــان در هر مســئولیت علمی 
و اجتماعــی کــه باشــند، وظایــف مادری و همســری 
ــور  ــه ط ــود ب ــئولیت های خ ــایر مس ــار س را در کن
ــی  ــن توانای ــه ای ــد و اگرچ ــام می دهن ــل انج کام
باعــث افتخــار اســت، امــا زنــان بــرای حفــظ 
حریــم و حرمــت خانــواده بــه حمایــت بیشــتری در 

ــا ــد. ایرن ــاز دارن ــای کار نی محل ه

جایزه ملی »مریم میرزاخانی« در حوزه علوم پایه اعطا می شود
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توســعه خدمــات شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان اصفهــان در ســال های اخیــر بــر 
ــردم  کســی پوشــیده نیســت. دسترســی م
اصفهــان در حاشــیه کویــر و دامنــه کوه هــای 
زاگــرس بــه خدمــات شــرکت آب و فاضــاب 
ــب اســت  ــن مطل ــواه ای ــان، گ اســتان اصفه
و ایــن رویکــرد همچنــان پایــدار ادامــه دارد؛ 
بــه گونــه ای کــه عملکــرد یــک ســاله شــرکت 
ــه  ــه هفت ــی ب ــان منته ــتان اصفه ــای اس آبف
دولــت )شــهریورماه 1396(، بیانگــر خدمــات 
ــردم در  ــاد م ــه آح ــرکت ب ــن ش ــوب ای مطل
ــه  ــت؛ از جمل ــان اس ــتان اصفه ــر اس سرتاس
ــی شــاخص شــرکت در  ــای عمران فعالیت ه
ــه شــرح ذیــل  مــدت یــک ســال گذشــته ب

اعــام می شــود:
ــاه ســال  ــرو در آبان م ــر نی ــا حضــور وزی 1. ب
ــا  ــز ب ــهر گ ــه ش ــانی ب ــرح آبرس ــته، ط گذش
اعتبــاری معــادل 156 میلیــارد ریــال بــه 
بهره بــرداری رســید و بــا اتصــال خطــوط 
ــع پیــاف آب شــرب مــردم  ــه مناب انتقــال ب
شــهر گــز کــه در شــمال اســتان قــرار دارنــد، 
ــن  ــدار تأمی ــه صــورت پای در تمــام فصــول ب

شــد.
ــر  ــته وزی ــال گذش ــاه س ــفر آبان م 2. در س
شــهر  آب  تصفیه خانــه  احــداث  نیــرو، 
ــال و  ــارد ری ــار 249 میلی ــا اعتب ــگان ب گلپای
تصفیه خانــه آب خوانســار بــا اعتبــار 202 

ــد. ــاح ش ــال افتت ــارد ری میلی
ــرو  ــر نی ــال 95 وزی ــاه س ــفر آبان م 3. در س
بــه اصفهــان ســامانه خدمــات غیرحضــوری 
مشــترکین )1522( راه انــدازی شــد. ایــن 
مهــم بــا هــدف تکریــم بهتــر اربــاب رجــوع، 
ــازی، کاهــش مراحــل اداری و  حــذف کاغذب
ســرعت بخشــیدن بــه خدمــات شــرکت آبفــا 

انجــام گرفــت.
4. در دهــه فجــر ســال 95، 6 پــروژه در 
ــش  ــاری بی ــا اعتب ــاب ب ــش آب و فاض بخ
از 990 میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید 
کــه می تــوان در ایــن زمینــه بــه مــوارد ذیــل 

اشــاره کــرد:
- تبدیــل هــواده ســطحی فــاز 2 تصفیه خانــه 

فاضــاب جنــوب بــه هوادهــی عمقی
- نصــب و راه انــدازی آنالیــزور مولتــی پارامتر 

و تصفیه خانه هــای بهارســتان و جنــوب آب  انتقــال  عملیــات  اجــرای   -
ایســتگاه های پمپــاژ فاضــاب شــماره 1 و 
ــرق و الکترونیــک خمینی شــهر 2 شــهرک ب

- اجــرای عملیــات کلکتــور فاضــاب خیابــان 
ــاژ  ــت حــذف ایســتگاه پمپ ــادی جه میردام

فاضــاب شــهر دســتگرد
- بازســازی حوض هــای ته نشــینی اولیــه 

ــوب ــه جن ــاز 3 تصفیه خان ف
- احــداث شــیرخانه های ورودی و خروجــی 

فلمــن، ارغوانیــه، دینــان، قلعه میــر، زازران
حضــور  بــا   96 ســال  اردیبهشــت  در   .5
در  نیــرو،  وزیــر  چیت چیــان،  مهنــدس 
ــه  ــع آوری و تصفیه خان ــبکه جم ــان ش اصفه
ــده  ــت و س ــهرهای ورنامخواس ــاب ش فاض
لنجــان بــا 36 میلیــارد تومــان افتتــاح شــد.

ــا  ــال 70  ت ــه از س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ابتــدای ســال 92، حــدود 95 کیلومتر شــبکه 
ــرا شــد.  فاضــاب در شهرســتان لنجــان اج

در حالــی کــه در طــول 3 ســال گذشــته، 200 
کیلومتــر شــبکه فاضــاب در ایــن شهرســتان 
اجــرا شــد و بــه دنبــال آن تصفیه خانــه 
ــارکت  ــل مش ــان از مح ــده لنج ــاب س فاض
ــه در  ــوالد مبارک ــرکت ف ــرمایه گذاری ش و س
قالــب قــرارداد بیــع متقابــل بــه بهره بــرداری 

رســید.
6. در اردیبهشــت ماه ســال 96 بــا حضــور 
ــرو  ــرم نی ــر محت ــان، وزی ــدس چیت چی مهن
عملیــات اجرایــی شــبکه فاضاب زیباشــهر و 
دیزیچــه از شهرســتان مبارکــه آغــاز شــد. این 
پــروژه بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
)شــرکت فــوالد مبارکــه( در دســتورکار قــرار 
ــاب  ــبکه فاض ــرای ش ــات اج ــت. عملی گرف
ــه  ــر منجــر ب ــه طــول 58 کیلومت زیباشــهر ب
ــر  ــزار نف ــن 10 ه ــرار گرفت تحــت پوشــش ق
جمعیــت مــردم ایــن شهرســتان از خدمــات 

ــود. ــاب می ش ــبکه فاض ش

ــهر  ــاب ش ــبکه فاض ــی ش ــات اجرای  عملی
ــه  ــت ک ــر اس ــر 109 کیلومت ــغ ب ــه بال دیزیچ
اجــرای آن جمعیتــی بالــغ بــر 20 هــزار نفــر 
ــرار  ــاب ق ــات فاض ــش خدم ــت پوش را تح
در  فاضــاب  اجــرای  عملیــات  می دهــد. 
زیباشــهر و دیزیچــه جمعــا بــا اعتبــار 96 

ــد. ــاز ش ــان آغ ــارد توم میلی
ــرح  ــرای ط ــال 71 اج ــت در س ــی اس گفتن
ــاز  ــه آغ ــتان مبارک ــاب شهرس ــبکه فاض ش
ــد  ــدود 27 درص ــال 92 ح ــا س ــه ت ــد ک ش
پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت؛ در حالــی 
ــاب در  ــبکه فاض ــات ش ــرای عملی ــه اج ک
ــه 86  ــم ب ــت یازده ــتان در دول ــن شهرس ای
درصــد پیشــرفت فیزیکــی رســیده اســت کــه 
ــرای  ــن اج ــری میانگی ــد 12 براب ــر رش بیانگ
شــبکه فاضــاب در 20 ســال گذشــته در 

ــت. ــه اس مبارک
ــور  ــا حض ــاری ب ــال ج ــاه س 7. در خردادم

و  آب  مهندســی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
فاضــاب کشــور و اســتاندار، پــروژه بازســازی 
شــبکه فرســوده فاضــاب کان شــهر اصفهــان 
بــا تخصیــص اعتبــار از محــل تســهیات 
ــر  ــورو براب ــون ی فاینانــس خارجــی 46 میلی
ــری از  ــا بهره گی ــان ب ــارد توم ــا 177 میلی ب
ــا اســتفاده  ــا و ب ــوژی روز دنی ــن تکنول آخری
ــته  ــاوران برجس ــکاران و مش ــه پیمان از تجرب

بین المللــی آغــاز شــد.
اجــرای  پروژه هــای  از  بهره بــرداری   .8
ــین  ــات حاشیه نش ــاب در مح ــبکه فاض ش
ــان حصــه شــمالی و  و محــروم شــهر اصفه
ــی، شــهرک ســرو، امــام حســین)ع(،  جنوب
همچنیــن  و  دارک  و  ارزنــان  جلــوان، 
بهره بــرداری از پــروژه خــط انتقــال فاضــاب 
غــرب، شــمال و شــرق اصفهــان )پــروژه 

ــان ــارد توم ــا 68 میلی ــا ب ــن( جمع نگی
9. بهره بــرداری از طــرح ارتقــای فــاز دوم 

تصفیه خانــه فاضــاب جنــوب اصفهــان
ــروژه فاضــاب  ــی پ ــات اجرای ــاز عملی 10. آغ
کوشــک خمینی شــهر از محــل تبصــره 3 
مشــارکت مردمــی بــا مبلــغ 15 میلیــارد 

ــان توم
11. آغــاز عملیــات اجرایــی شــبکه فاضــاب 
ــس  ــل فاینان ــاد از مح ــرقی نجف آب زون ش

ــارد تومــان ــغ 55 میلی ــا مبل ــی ب داخل
12. آغــاز عملیــات اجرایــی شــبکه فاضــاب 
کهریزســنگ نجف آبــاد بــا مبلــغ 15 میلیــارد 

تومــان
فاضــاب  و  آب  شــرکت  اســت  گفتنــی 
اســتان اصفهــان در بــازه یــک ســاله منتهــی 
بــه هفتــه دولــت بیــش از 180 کیلومتــر 
ــذاری  ــر لوله گ ــذاری آب و 145 کیلومت لوله گ
ــان  ــارد توم ــار 5/70 میلی ــا اعتب ــاب ب فاض
ــام داده  ــتان انج ــف اس ــهرهای مختل در ش

ــت. اس
یــک  بــازه  در  اســت  یــادآوری  بــه  الزم 
ســاله منتهــی بــه هفتــه دولــت ســال 
از 356 میلیــارد  بیــش  اعتبــاری  بــا   96
بــه  فاضــاب  و  آب  پروژه هــای  تومــان 
بهره بــرداری رســید و نیــز در همیــن بــازه 
بــا ســرمایه گذاری بیــش از 395 میلیــارد 
ــاب در  ــات آب و فاض ــرای عملی ــان اج توم
ــت. ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــف اس ــاط مختل نق
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در یک ساله منتهی به هفته دولت 96
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ــار  ــا اعتب ــدان اســتقال ب ــا و می ــه پل ه ــروژه مجموع روز گذشــته، پ
1500 میلیــارد ریــال در هفتــاد و یکمیــن برنامــه از ســری برنامه هــای 
»هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« بــا حضــور مدیــران شــهری و اســتانی بــه 

ــید. ــرداری رس بهره ب
میــدان اســتقال، یکــی از ابرپروژه هــای شــهری اســت کــه در 
پرترافیک  تریــن  در  آن  اجرایــی  عملیــات   94 ســال  مردادمــاه 
ــا هــدف ســاماندهی ترافیکــی و بهبــود شــرایط  ورودی هــای شــهر ب
زیســت محیطی و کاهــش ترافیــک مناطــق 2 و 12 آغــاز شــد.

میــدان اســتقال دارای 7 ورودی از خمینی شــهر، دهنــو، بزرگــراه 
ــگاه  ــی)ره( و دانش ــام خمین ــان ام ــتقال، خیاب ــان اس آزادگان، خیاب

ــی اســت. صنعت
احــداث تقاطــع 5 ســطحی میــدان اســتقال اصفهــان شــامل میــدان 
بــا 3 پــل در همســطح، 2 پــل مــوازی روگــذر، پــل  قطــار شهـــری، 
ــر  ــه مسیـ ــت ک ــرد( اس ــی )چپ گ ــپ جهت ــل رم ــذر و پ ــل زیرگ پ
ــوار  ــی)ره(، بل ــام خمین ــوار ام ــتقال، بل ــان اس ــه خیاب ــی ب دسترس
دانشــگاه صنعتــی اصفهـــان، بزرگــراه آزادگان و خیابــان محمودآبــادی 

ــی آورد. ــم م را فراه
 خدا قوت!

اســتاندار اصفهــان در آییــن افتتــاح پــروژه مجموعــه پل هــا و میــدان 
ــر اینکــه در ورودی شــمال و جنوبــی اصفهــان  ــا تاکیــد ب اســتقال ب
ــی وجــود دارد، گفــت: در دی مــاه 94  ترافیــک و راه بندان هــای طوالن
از شــهردار اصفهــان دعــوت کــردم بــا توجــه بــه اینکــه بــه ســال نــو 
ــی  ــی و زیبای ــاماندهی ترافیک ــرای س ــری ب ــویم، فک ــک می ش نزدی
ورودی هــای شــهر شــود تــا در شــأن مــردم والیتمــدار اصفهــان باشــد.

ــور اضافــه کــرد: وقتــی صــورت مســئله مطــرح شــد، متوجــه  زرگرپ
شــدم شــهرداری مدتــی اســت بــر روی ایــن موضــوع کار کــرده؛ بــر 
ایــن اســاس در آنجــا تصمیــم گرفتــه شــد بــا توجــه بــه مطالعــات 
انجام شــده از 11 ورودی شــهر ســاماندهی 4 ورودی در اولویــت قــرار 

گیــرد.
وی بیــان کــرد: هم اکنــون ســاماندهی 2 ورودی شــمال غــرب و 
شــرق اصفهــان بــا اجــرای تقاطــع غیرهمســطح اشــکاوند و مجموعــه 

ــدان اســتقال انجــام شــد. ــا و می پل ه
اســتاندار اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای انجام شــده 
بایــد در دوره پنجــم مدیریــت شــهری ســاماندهی 2 ورودی دیگــر نیز 

ــود. انجام ش
زرگرپــور اظهــار کــرد: اجــرای پروژه هــای شــهری جــزء ســخت ترین 
ــد و ...  ــاده و س ــون ج ــود؛ چ ــوب می ش ــی محس ــای عمران پروژه ه
بــه دور از حرکت هــای مردمــی ســاخته می شــود، امــا اجــرای 
ــردد مــردم در داخــل  ــه ترافیــک و ت ــا توجــه ب پروژه هــای شــهری ب

شــهرها ســخت اســت.
ــن  ــرد: ای ــح ک ــتقال تصری ــروژه اس ــداث ابرپ ــه اح ــاره ب ــا اش وی ب
ــود؛ از  ــوب می ش ــهر محس ــاط ش ــن نق ــی از پرتراکم تری ــه، یک نقط
ــه 1500  ــا هزین ــروژه ظــرف مــدت 23 مــاه ب ــن پ ــن رو اجــرای ای ای

ــادی دارد. ــاش جه ــان از ت ــال نش ــارد ری میلی

ــن طــرح  ــول اجــرای ای ــان معق ــح داد: زم ــان توضی اســتاندار اصفه
ــکات  ــه مش ــن هم ــا ای ــتقال ب ــروژه اس ــا پ ــت، ام ــاله اس 4 س
ترافیکــی ظــرف مــدت 23 مــاه اجرایــی شــد؛ بنابرایــن بایــد بــه همــه 

ــت. ــوت گف ــدا ق ــرح خ ــت اندرکاران ط دس
ــدن 2  ــد گذران ــروژه مانن ــن پ ــرای ای ــرد: اج ــان ک ــور خاطرنش زرگرپ
ــد  ــن بای ــت؛ بنابرای ــی اس ــجویان مهندس ــرای دانش ــی ب ــد درس واح

ــود. ــه ش ــال تجرب ــرای انتق ــازی ب ــروژه مستندس ــن پ ای
وی تاکیــد کــرد: بــرای اولیــن بــار اســت در کشــور کــه درگاه ورودی 

شــهر بســیار زیبــا و خاقانــه طراحــی شــده اســت.
خــاق  جــوان  اصفهــان  شــهردار  کــرد:  خاطرنشــان   زرگرپــور 
و مبتکــری اســت و بایــد از تــاش شــبانه روزی او تشــکر کــرد. 
امیدواریــم در شــهرهای دیگــری کــه بــه وی پیشــنهاد شــده خدمــات 

ــه کنــد. خــود را ارائ
وی بــا بیــان اینکــه چهارشــنبه همیــن هفتــه مراســم تحلیــف شــورای 
پنجــم بــا دعــوت فرمانــدار برگــزار می شــود، افــزود: از روز چهارشــنبه 
شــورای دوره پنجــم ماموریــت خــود را آغــاز می کنــد؛ از ایــن رو بــرای 
ــا تــاش، توســعه شــهر را  ــا ب ــم ت آن  آرزوی توفیــق و موفقیــت داری

ادامــه دهــد.
 احیای دروازه شمال شهر

ــروژه  ــاح پ ــیه افتت ــان، در حاش ــهردار اصفه ــژاد، ش ــدی جمالی ن مه
ــروژه  ــن ابرپ ــرد: ای ــار ک ــتقال اظه ــدان اس ــا و می ــه پل ه مجموع
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــل ششــم آن ب ــل اســت کــه پ شــامل هشــت پ

ــد. ــرا ش ــی اج ــوژی خاص ــا تکنول ــان ب اصفه
ــن  ــتانی ای ــهری و اس ــران ش ــای مدی ــی از دغدغه ه ــزود: یک وی اف
ــهر  ــادر ش ــی و م ــات اصل ــام تأسیس ــی تم ــتگاه اصل ــه ایس ــود ک ب
ــدان اســتقال  ــر می ــرات در زی ــرق، گاز و مخاب ــد آب، ب ــان مانن اصفه
ــه نظــر  قــرار داشــت؛ بنابرایــن انجــام ایــن پــروژه خیلــی ســخت ب

می آمــد.
ــک  ــدود ی ــود ح ــده ب ــی ش ــه داد: پیش بین ــان ادام ــهردار اصفه ش
ــد  ــی جدی ــرد و جانمای ــان بب ــات زم ــن تأسیس ــی ای ــال جابه جای س
ــتگاه های  ــتا دس ــن راس ــه در ای ــود ک ــه ش ــر گرفت ــرای آن در نظ ب
مختلــف همــکاری کردنــد و کل پــروژه در یــک بــازه زمانــی یک ســال 

ــه اتمــام رســید. ــدی ب و ان
ــدان اســتقال،  ــژاد خاطرنشــان کــرد: مجموعــه پل هــا و می جمالی ن
ــراه  ــه هم ــان ب ــارد توم ــش از 200 میلی ــه بی ــروژه اســت ک ــک ابرپ ی

ــه شــده اســت. ــرای آن هزین ــگاه ورودی ب اجــرای درای
شــهردار اصفهــان بیــان کــرد: در روزهــای اول خدمتــم قــول دادم کــه 
در شــهر اصفهــان بــه عنــوان شــهر اســطوره ای و کهن شــهر دروازه هــا 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــم؛ خوشــبختانه ب ــا کن ــم را احی و دیوارهــای قدی

کشــور ایــن درایــگاه ورودی شــهر ســاماندهی و احیــا شــد.
طــراح مجــرب  از  اســتفاده  بــا  جمالی نــژاد خاطرنشــان کــرد: 
ســاماندهی 11 ورودی شــهر طراحــی شــد کــه ســاماندهی 4 ورودی 

ــت. ــرار گرف ــت ق در اولوی
وی اظهــار کــرد: 2 ورودی شــهر اصفهــان شــامل ورودی اســتقال و 
اشــکاوند ســاماندهی شــد و درایــگاه تشــریفات نیــز از فــرودگاه بــه 
ســمت اصفهــان انجــام خواهــد شــد کــه طراحــی آن نیــز بــه اتمــام 

رســیده و طراحــی بســیار زیبایــی دارد کــه طــی 2 تــا 3 هفتــه آینــده 
ــد. ــد ش ــی خواه کلنگ زن

ــان  ــه اصفه ــیراز ب ــمت ش ــز از س ــارم نی ــه داد: ورودی چه وی ادام
ــت. ــتورکار اس ــاماندهی آن در دس ــه س ــود ک ــد ب خواه

ــدان  ــا و می ــه پل ه ــی مجموع ــخصات فن ــه مش ــان ب ــهردار اصفه ش
اســتقال اشــاره کــرد و گفــت: عملیــات اجرایــی پــروژه در مردادمــاه 
94 آغــاز شــد و پــس از گذشــت 2 ســال در مردادمــاه 96 بــه اتمــام 

رســید.
ــت و  ــل رف ــروژه اســتقال شــامل پ ــرد: پ ــان ک ــان بی شــهردار اصفه
برگشــت از خیابــان امــام خمینــی بــه ســمت شاهین شــهر و ســه پــل 
روگــذر از ســمت بلــوار دانشــگاه بــه بلــوار آزادگان و ســه پــل زیرگذر در 

امتــداد رینــگ چهــارم اســت.
ــام  ــان ام ــهری از خیاب ــار ش ــذر قط ــل روگ ــن پ ــژاد همچنی جمالی ن
خمینــی بــه ســمت شاهین شــهر را پــروژه ای بــزرگ دانســت و 
ــب و  ــر مکع ــزار مت ــش از 440 ه ــرداری آن بی ــم خاکب ــت: حج گف
آســفالت ریزی حــدود 40 هــزار تــن و آرماتوربنــدی آن حــدود 8 هــزار 

تــن بــود.
وی تصریــح کــرد: آزادســازی آن بــا هزینــه 40 میلیــارد تومــان انجــام 
شــد کــه در ایــن راســتا قســمت عظیمــی از رینــگ چهــارم تــا ســه 

راهــی معلــم نیــز آزاد شــد.
شــهردار اظهــار کــرد:  هزینــه اجرایــی ایــن پــروژه حــدود 90 میلیــارد 
ــارد تومــان  ــی تاسیســات بیــش از 20 میلی ــرای جابه جای تومــان و ب

بــود.
ــزه  ــت جای ــه دریاف ــر ب ــروژه مفتخ ــن پ ــد: ای ــادآور ش ــژاد ی جمالی ن

ــد. ــال 2016 ش ــی در س ــت طای ــومین دوره خش ــی س جهان
وی در پایــان در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگاران مبتنــی بــر پیشــنهادات 
ــر  ــت تصــدی پســت شــهردار از ســوی شــهرهای دیگ ــف جه مختل
ــدان  ــزد و هم ــت، ی ــواز، رش ــامل اه ــهر ش ــج ش ــار، پن ــت: چه گف
پیشــنهادهایی را جهــت شــهرداری بــه بنــده داده انــد کــه فکــر 
می کنــم ظــرف دو تــا ســه روز آینــده از ایــن شــهرها بازدیــدی 

ــم. ــته باش داش

روز گذشته، ابرپروژه مجموعه پل ها و میدان استقالل به بهره برداری رسید

احیای دروازه شمال شهر اصفهان


