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 سالم بر 
کارمندان خدوم

دولــت   هفتــه  از  روز  دومیــن  شــهریورماه،   چهــارم 
روز و هفتــه  ایــن  اســت.  نامگــذاری شــده  کارمنــد«  »روز 
کارمنــدان خــدوم و مردمــدار تبریــک  دولــت را بــه همــه 

می گوییــم. 
کــه  کارمنــد، تجلیــل از انســان های شایســته ای اســت  روز 
پــروردگار  رضــای  کســب  و  مــردم  بــه  خدمــت  هدفشــان 
اســت. آنــان کــه همــه همــت و تالششــان گشــایش گره هــای 
در  آرامــش  ایجــاد  و  مشــکالت  رفــع  انســان ها،  زندگــی 

جامعــه اســت. 
کارمنــدان، بــه عنــوان اعضــای فعــال جامعــه  کار و فعالیــت 
و خدمتگــزار ملــت، شایســته تقدیــر و بیــان اســت؛ از ایــن رو 
ســزاوار اســت امــروز را قــدر بدانیــم و در جهــت بزرگداشــت 

کشــور بکوشــیم... کارمنــدان  مقــام ارزشــمند و واالی 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

بازار سیاه خودرو
کارخانه تا بازار نگاهی به معضل اختالف قیمت خودرو از 

کل بانک مرکزی: رئیس 

 هیچ حبابی در 
بازار یورو و دالر نیست

صفحه 3
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در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

 استاندار اصفهان از پیگیری برای برگزاری همیشگی رقابت چوگان 
در میدان تاریخی امام)ره( اصفهان خبر داد:

 بازگشت چوگان  
به نقش جهان

صفحه 4

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس
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 فروش در دکه های روزنامه فروشی ش
و یا تماس با شماره تلفن 

4 الی 95013702

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 هشدار ایران درباره سوءاستفاده آمریکا از قوانین بین المللی 
کوته بینانه« برای »اغراض سیاسی 

اجازه نخواهیم داد
نمایندگــی دائــم جمهــوری اســالمی ایــران در ســازمان ملــل، ســفر نیکــی هیلــی، نماینــده آمریــکا را بــه ویــن بــا 
ــات  ــران، از اقدام ــته ای ای ــه هس ــاره برنام ــی درب ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــراردادن آژان ــار ق ــت فش ــدف تح ه
کامــل بیانیــه نمایندگــی جمهــوری اســالمی  یک جانبــه آمریــکا علیــه ســازمان های بین المللــی دانســت. متــن 

ــه ادعاهــای نادرســت مطرح شــده در بیانیــه 23 اوت 2017... ــل در پاســخ ب ایــران در ســازمان مل

اخبار روز

| گران فروشی ۱۰ هزار تومانی 
گوشت  صفحه 3

 | افزایش صادرات مواد 
معدنی استان اصفهان  صفحه 3

 | دعوت 9 بانوی اصفهانی 
به تیم ملی والیبال  صفحه 9

کاهش 6 درصدی فوت 
 ناشی از تصادفات 

در اصفهان
 صفحه 4

 رئیس اتاق تعاون اصفهان با اشاره به
کرد: کید  اهمیت و توان شرکت های تعاونی تأ

 | آماده ایم به دولت 
کنیم  صفحه 4 کمک 

همزمان با هفته دولت

| 82 پروژه در شهرستان 
شهرکرد افتتاح می شود  صفحه 12

خ کرده گوشت چر هشداری درباره نگهداری 

خ کرده را در  گوشت چر  |
فریزر نگهداری نکنید  صفحه 6

نگاهی به نمایش »باد، اسب است«

| مظلومیت زنان در گذر زمان 
به روایت تئاتر  صفحه 10

کرد: معاون سازمان حفظ نباتات اعالم 

گل های  جمع آوری 
 »بونسای و بامبو« از بازار

صفحه 3



نماز جمعه
امام جمعه موقت اصفهان:

 غربی ها برای اجرای برجام 
ما را به بازی گرفته اند

ــب  ــت: مســئوالن مراق ــان گف ــت اصفه ــه موق ــام جمع ام
اطرافیــان خــود باشــند؛ در حالــی کــه معدنــکاری بــا 
ــان  ــد، اطرافی ــت می کش ــی زحم ــزار تومان ــوق ۸۰۰ ه حق
زیاده خــواه برخــی مســئوالن بــه دنبــال مادیــات هســتند.

رهبــر تأکیــد کــرد: حکومــت قاطعیــت می خواهــد و تعــارف 
نــدارد؛ بــا درســت رفتــار نکــردن مســئوالن، اعتبــار و آبــروی 
ــن  ــت و دی ــی آن والی ــد و در پ ــیب می بین ــت آس حکوم

ــوند. ــام می ش بدن
ــا بیــان اینکــه در جامعــه اســامی هــر کســی حــق  وی ب
مشــروع خــودش را دارد، امــا بــر اســاس عدالــت و توجــه 
بــه محرومــان، تصریــح کــرد: طبقــه پاییــن جامعــه گرانی، 
نــداری و قبض هــای ســنگین آب و بــرق و... دارنــد، 
امــا این هــا هســتند کــه شــهید می دهنــد و امثــال 
ــد؛ امــا مرفهــان بــی درد  حججی هــا از بینشــان برمی خیزن
ــتضعفان  ــن مس ــوده و ای ــان ب ــی خودش ــر زندگ ــه فک ب

ــد. هســتند کــه محرومن
رهبــر بــا تٔاکیــد بــر اظهــارات مقــام معظــم رهبــری در حکم 
ــا از  ــد بازاره ــرا بای ــت: چ ــراز داش ــور اب ــذ رئیس جمه تنفی
اجنــاس خارجــی پــر شــود؟ چــرا اصفهــان بــا ایــن صنایــع 
مختلــف بایــد در فعالیــت کارخانه هایــش مشــکل وجــود 

داشــته باشــد؟ ایــن نشــان از ســوء مدیریت اســت.
امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــا بیــان اینکه چندین ســال 
اســت حــرف خــروج از رکــود اســت، ادامه داد: چشــمانمان 
ــن  ــس از ای ــم پ ــم؛ ببینی ــی برداری ــرب لعنت ــن غ را از ای
ــازی  ــام ب ــر برج ــم س ــاز ه ــا ب ــی، غربی ه ــه چانه زن هم
ــد  ــیرینی کردی ــان خودش ــه برایش ــن  هم ــد؛ ای درمی آورن

آن هــا چــه غلطــی بــرای مــا کردنــد؟
رهبــر خاطرنشــان کــرد: در اصفهــان تعــاون و خیریه هــای 
بســیاری داریــم و اگــر از این هــا حمایــت شــود، می تــوان 

از بســیاری از مشــکات اقتصــادی عبــور کــرد.
ــت  ــه موفقی ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــه نتیجــه  ــا ب ــم ت بایــد چشــم امیدمــان را از غــرب برداری
برســیم اضافــه کــرد: بعــد از ایــن همــه کنــار آمــدن ایــران 
ــم  ــاز ه ــرایط، ب ــه ش ــل ب ــده و عم ــرایط تعیین ش ــا ش ب
ــا را  ــد و م ــه می آورن ــام بهان ــرای برج ــرای اج ــا ب غربی ه

ــد. ــازی گرفته ان ــه ب ب

امام جمعه موقت کرمان:
 فرمایش های رهبری 

مدنظر دولت باشد
امــام جمعــه موقــت کرمــان بــا اشــاره بــه فرمایش هــای 
ــت  ــذ دول ــن تنفی ــامی در آیی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
دوازدهــم گفــت: خواســته ملــت ایــن اســت کــه 12 
مــوردی کــه رهبــری فرمودنــد و نکاتــی کــه در حکــم تنفیــذ 

ــد. ــت باش ــرلوحه کار دول ــت، س اس
نمــاز  در خطبه هــای  مهــدی عرب پــور  حجت االســام 
جمعــه ایــن هفتــه بــا گرامیداشــت ســالروز کشــتار حجاج 
ایرانــی در ســال 66 ابــراز داشــت: یــاد همــه عزیزانــی را کــه 
در حج هــای ســال گذشــته به  ویــژه ســال 94 بــه شــهادت 

ــم. ــی می داری رســیدند، گرام
عرب پــور بــا تبریــک هفتــه دولــت اضافــه کــرد: شــهیدان 
رجایــی و باهنــر توســط عوامــل نفــوذی بــه شــهادت 
رســیدند و هفتــه دولــت فرصتــی اســت تــا کارهــای دولــت 
بــرای مــردم بیــان شــود و مــردم هــم صحبت هــای خــود 

را بــه مســئوالن بگوینــد.

امام جمعه موقت شهرکرد مطرح کرد:
لزوم جلوگیری از ورود افراد مخرب 

به داخل کشور
ــت  ــه موق ــام  جمع ــری، ام ــی جعف ــام امیرقل حجت االس
ــه جــاری، ســالروز  ــرد: سه شــنبه هفت ــار ک شــهرکرد، اظه

ــر)ع( اســت. ــام محمدباق شــهادت حضــرت ام
وی بــا اشــاره بــه ۰۸ شــهریورماه ســالروز شــهادت شــهید 
ــت  ــه دول ــبت را هفت ــن مناس ــزود: ای ــر اف ــی و باهن رجای
نامگــذاری کرده انــد؛ دولــت 2۸ روزه  و کابینــه ای کــه کمتــر 
ــا  ــه ت ــورت داد ک ــی ص ــت، کارهای ــاه دوام داش ــک م از ی
قیامــت هــر کــس آن هــا را یــادآوری کنــد، بــه روح ایــن دو 

ــتد. ــوار درود می فرس بزرگ
امام جمعــه موقــت شــهرکرد خاطرنشــان کــرد: اگــر ورود 
افــراد مخــرب بــه داخــل کشــور را نتوانیــم محــدود کنیــم 
قطعــا دولــت و نظــام همچــون دوران تــرور شــهیدان 

ــد. ــر آســیب خواهــد دی ــی و باهن رجای
وی بــا بیــان اینکــه فرصــت کوتــاه دولــت شــهیدان رجایــی 
و باهنــر ایــن پیــام را بــرای دولتمــردان دارد کــه تــا زمــان 
داریــد بــرای خدمت رســانی بــه مــردم تــاش کنیــد، 
ــری  ــون نف ــور ۸۰ میلی ــک کش ــه اداره ی ــه داد: گرچ ادام

بســیار ســخت اســت.
جعفــری تصریــح کــرد: ریاســت جمهــوری اعــام کردنــد 
ــه  ــاء رودخان ــاره احی ــت درب ــت دول ــات هیئ ــن مصوب اولی
ــان  ــم خواه ــاری ه ــده رود اســت. چهارمحــال و بختی زاین
احیــاء ایــن رودخانــه اســت؛ امــا آنچــه تاکنــون در 
کمیســیون های تخصصــی وزارت نیــرو، کمیســیون های 
شــورای عالــی آب و شــورای عالــی امنیــت ملــی تصویــب 

ــن اســتان اســت. ــردن ای شــده، محــدود ک

یک مقام صهیونیست:
ایران همچون طوفان شیعی 

خاورمیانه را درمی نوردد
»یــوآف گاالنــت«، وزیــر مســکن و عضــو کابینــه رژیــم 
صهیونیســتی، بــا مــوج اظهــارات ضــد ایرانــی ایــن روزهــای 

ــد.  ــراه ش ــران هم ــه ای ــم علی ــن رژی ــات ای مقام
ــی  ــت مدع ــما«، گاالن ــزاری »س ــزارش خبرگ ــاس گ ــر اس ب
ــه کل  ــت ک ــیعی اس ــی ش ــون طوفان ــران چ ــر ای ــد: خط ش
خاورمیانــه را درمی نــوردد. گاالنــت در ادامــه گفــت: ایــران در 
ــل هالــش )هــال شــیعی( از  حــال حاضــر در حــال تکمی
ــه بــه وســیله نظامیــان  ــا دریــای مدیتران خلیــج )فــارس( ت
شــیعه و بــا کمــک روســیه اســت. »آویگــدور لیبرمــن«، وزیــر 
جنــگ رژیــم صهیونیســتی هــم روز پنجشــنبه مدعــی شــد: 
هرگــز بــه ایــران اجــازه نمی دهیــم در ســوریه پایــگاه نظامــی 
داشــته باشــد. وی تصریــح کــرد: اکنــون کــه حضــور ایــران در 
ــت  ــرائیل دس ــت، اس ــدن اس ــر ش ــال پررنگ ت ــوریه در ح س
ــای  ــران جــا پ روی دســت نمی گــذارد و اجــازه نمی دهــد ته

خــود را در ســوریه محکــم کنــد.
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به قلم مدیرمسئول

سالم بر کارمندان خدوم
اعتــای مدیریــت در نظــام اداری و ارتقــای منزلــت 
اجتماعــی کارکنــان دولــت، اصــاح نگــرش مــردم 
ــن قشــر شــریف و زحمتکــش،  ــه خدمــات ای نســبت ب
ترویــج فرهنــگ رفتــاری و خدمــات شــخصیت های 
ــهیدان  ــرداری از ش ــردم، الگوب ــه م ــت ب ــتین، خدم راس
مانــدگار رجایــی و باهنــر بــه عنــوان نمونه هــای مناســب 
ــاش و  ــد و ت ــه امی ــاد روحی ــه، ایج ــه جامع ــت ب خدم
نشــاط و تشــویق مــردم بــه مشــارکت در امــور و نمایــش 
تــوان حکومــت اســامی در اداره مطلــوب جامعــه از 

اهــداف بزرگداشــت ایــن روز محســوب می شــود. 
روز کارمنــد بیــش از آنکــه از جهــت فرمایشــی و شــعاری 
ــرای  ــب ب ــت مناس ــی اس ــد، فرصت ــت باش ــز اهمی حائ

ــدان.  ــگاه و رفــع مشــکات کارمن تبییــن جای
ــن  ــا حس ــوزانه و ب ــدان دلس ــتر کارمن ــه بیش ــا ک از آنج
نیــت، وقــت خــود را صــرف خدمــت بــه مــردم و نظــام 
می کننــد، دولــت بایــد توجــه ویــژه ای بــه آنــان مبــذول 
دارد و بــا طراحــی برنامه هــای درســت، بیشــترین بهــره 
ــت پیشــبرد  ــروی صــادق و زحمتکــش جه ــن نی را از ای

اهــداف خــود ببــرد.
آنچــه بدنــه جامعــه کارمندی و حتــی مــردم را می رنجاند، 
ــان  ــح می ــگ صحی ــک فرهن ــروز ی ــه ام ــت ک ــن اس ای
مدیــران، کارکنــان و اربــاب رجــوع  وجــود نــدارد کــه بایــد 
ــی،  ــود ویژگی های ــا وج ــه ب ــرد؛ البت ــری ک ــرای آن فک ب
ــه  ــت؛ از جمل ــدنی اس ــه اصاح ش ــن نقیص ــی از ای بخش
می کنــد.  حــل  را  مشــکات  از  بســیاری  تقــوا کــه 
 اگــر کارمنــدان اداری بــه زیــور تقــوا آراســته باشــند 
ــا  ــت ب ــق اس ــب ح ــه صاح ــوع ک ــاب رج ــل ارب در مقاب
تواضــع برخــورد می کننــد و جــای اربــاب رجــوع بــا 
کارمنــد عــوض نمی شــود؛ زیــرا گاهــی کارمنــد احســاس 
می کنــد اربــاب اســت و جــواب ســام را هــم نمی دهــد. 
بــه تعبیــر امیــر مؤمنــان علــی علیه الســام »تقــوا چونــان 
مرکب هــای فرمانبــرداری اســت کــه ســواران خــود 
را عنــان بــر دســت، وارد بهشــت جاویــدان می کنــد. 
نابــود  شــود،  پایه گــذاری  تقــوا  اســاس  بــر  آنچــه 
 نگــردد و کشــتزاری کــه بــا تقــوا آبیــاری شــود، تشــنگی 

ندارد.« 
می تواننــد  تقــوا  داشــتن  بــا  نیــز  کارمنــدان 
سســتی  نافرمانــی،  هرگونــه  ارتــکاب  از  را   خــود 
بیت المــال  میــل  و  حیــف  اســرافکاری،  تنبلــی،  و 
و از بیــن بــردن حــق دیگــران مصــون نــگاه دارنــد.
ــث  ــه باع ــی اســت ک ــد، کاردان ــم کارمن ــی مه ــک ویژگ ی
می شــود مــردم را از ســردرگمی در بیــاورد نــه اینکــه کار 

ــد.  ــده کن ــردم را پیچی م
بدیهــی اســت کســانی کــه از لحــاظ علمــی شایســتگی 
اداره امــور را ندارنــد، نبایــد مســئولیتی را بپذیرنــد. 
ــن  ــا ای ــد و ب ــته باش ــارت الزم را نداش ــی مه ــر کس اگ
ــع  ــد، موجــب تباهــی و ضای ــول کن حــال مســئولیت قب
ــا،  ــذاری کاره ــن رو در واگ ــود؛ از ای ــا می ش ــدن کاره ش
 افــزون بــر تعهــد، دانــش و تخصــص نیــز شــرط 

است. 
پیامبــر گرامــی اســام فرمودنــد: »کســی کــه بــر 
ــان  ــان آن ــه در می ــی ک ــرد، در حال مســلمانان پیشــی گی
ــر و  ــه خــدا، پیامب کســی شایســته تر از او وجــود دارد، ب

ــت.« ــرده اس ــت ک ــلمانان خیان مس
شــرح صــدر، ویژگــی مهــم دیگــر اســت؛ چــون مراجــع 
ــه  ــل اینک ــه دلی ــه دارد؛ ب ــکلش عجل ــل مش ــرای ح ب
ــوع،  ــاب رج ــیاری ارب ــداد بس ــا تع ــر روز ب ــدان، ه کارمن
ــون  ــایق گوناگ ــاوت و س ــه های متف ــکار و اندیش ــا اف ب
ــی  ــه فراوان ــدر و حوصل ــعه ص ــه س ــد، ب ــورد می کنن برخ

ــد.  ــاز دارن نی
تحمــل  تطمیع هــا،  و  تهدیــدات  برابــر  در  مقاومــت 
همکارانــی بــا روحیــات و رفتارهــای متفــاوت و نیز ســایر 
ــی  ــه فراوان ــتن حوصل ــد داش ــی، نیازمن ــارهای روح فش
ــدون داشــتن شــرح صــدر و تحمــل  ــن ب اســت. بنابرای
دیگــران، نــه می تــوان در کاری دوام آورد و نــه پیشــرفت 

ــرد. ــران را تحمــل ک و دیگ
مردم دوســتی، یــک شــاخص مهــم کارمنــد خــوب 
فرمانــش  در  علیه الســام  علــی  حضــرت  اســت. 
بــه مالــک اشــتر می نویســد: »مهربانــی بــا مــردم 
ــت و  ــه دوس ــا هم ــرار ده، ب ــش ق ــش دل خوی را پوش
ــکاری  ــوان ش ــان حی ــز چون ــادا هرگ ــاش. مب ــان ب مهرب
ــان را غنیمــت دانــی؛ زیــرا مــردم  باشــی کــه خــوردن آن
دو دســته اند: دســته ای بــرادر دینــی تــو و دســته دیگــر 

ــتند.«  ــش هس ــو در آفرین ــد ت همانن
ــه  ــی ادارات ب ــروز در بعض ــه ام ــم اینک ــه مه ــک نکت ی
مراجــع می گوینــد بــرو فــان موقــع بیــا یــا اینکــه 
ــت؛  ــه اس ــئول جلس ــخص مس ــی، ش ــا می خواه امض
ــه  ــد روز ب ــاده چن ــا افت ــک کار بســیار پیــش پ گاهــی ی
ــه  طــول می انجامــد کــه ایــن ضعــف بزرگــی اســت و ب
ــه  ــن ب ــه ای ــل اینک ــه نیســت؛ مث ــل توجی هیچ وجــه قاب

ــده!  ــل ش ــک روال تبدی ی
مدیــر یــا کارشــناس اگــر جلســه یــا مرخصــی یــا 
مأموریــت اســت، نبایــد کارش زمیــن بمانــد؛ بایــد 
ــه  ــوع را ک ــاب رج ــاب او کار ارب ــه در غی ــد ک ــی باش کس
از او حقــوق می گیــرد، بــه انجــام برســاند؛ این گونــه 
ــت؛  ــازگار نیس ــوب س ــدان خ ــا کارمن ــرد ب ــار و عملک رفت
ــود،  ــده می ش ــم در ادارات دی ــوع ک ــن موض ــد ای هرچن
امــا بایــد بــه کلــی وجــود نداشــته باشــد؛ زیــرا بــا تقــوا 
و مردم دوســتی و...ســازگار نیســت؛ به ویــژه کــه بــا 
دولــت الکترونیــک بایــد کار مــردم آســان شــود و حتــی 

ــه حضــور نباشــد.  ــاز ب نی
مقــام معظــم رهبــری دربــاره ارزش کار کارمنــدان و 
ــر  ــد: »ه ــان فرمودن ــه آن ــاب ب ــور خط ــزاران کش خدمتگ
ــر  ــد، در ه ــردم انجــام می دهی ــرای م ــه شــما ب کاری ک

ــت.« ــنه اس ــک حس ــید، ی ــه باش ــمتی ک ــت و س پس
»هیــچ  می فرماینــد:  دیگــر  جــای  در  همچنیــن   
صدقــه ای باالتــر از ایــن نیســت کــه انســان ایــن مــردم 

را خوشــحال کنــد.« 
لــذا بــر کارمنــدان محتــرم اســت کــه در کار مردم شــتاب 
ــت اســت  ــران دول ــر مدی ــد و ب ــان را خوشــحال کنن و آن
کــه قــدر کارمنــدان شــریف و خــادم بــه مــردم را بداننــد.
در پایــان بایــد گفــت ســام بــر کارمنــدان خدومــی کــه 
صادقانــه و بی منــت بــه مــردم ایــن مــرز و بــوم خدمــت 

می کننــد.

ادامه از صفحه اول

ــت  ــوی  حســینی، ســخنگوی کمیســیون امنی ســید حســین نق
ــاز  ــس شــورای اســامی، از آغ ــی و سیاســت خارجــی مجل مل
مراحــل تدویــن ســومین گــزارش ایــن کمیســیون دربــاره عملکرد 
ــن  ــرای تدوی ــت: ب ــر داد و گف ــام خب ــوم برج ــه س ــش  ماه ش
ــام، از مســئوالن  ــاره برج ــن کمیســیون درب ــزارش ای ســومین گ
دســتگاه دپیلماســی و نیــز تیــم مذاکره کننــده هســته ای دعــوت 
کرده ایــم تــا در کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس حضــور یابنــد.

وی افــزود: بازدیــد از تأسیســات هســته ای کشــور نیــز بــه  منظــور 
تهیــه و تدویــن ســومین گــزارش برجامــی مجلــس در دســتورکار 
ــه اســت؛  ــرار گرفت ــی پارلمــان ق اعضــای کمیســیون امنیــت مل
امــا جزئیــات آن را پــس از جمع بندی هــای نهایــی اعــام 

می کنیــم.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تصریــح کــرد: طبق 

مصوبــه مجلــس، وزارت امــور خارجــه مکلــف شــده هــر شــش 
ــه مجلــس  ــد اجــرای برجــام را ب ــار گزارشــی از رون مــاه یــک ب
ارائــه کنــد و کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس نیــز تاکنــون پیــرو 
دو گــزارش وزارت امــور خارجــه، گزارش هایــی را تهیــه و تقدیــم 
ــن  ــزارش آن در صح ــک گ ــه ی ــرده ک ــان ک ــه پارلم هیئت رئیس

قرائــت شــده و گــزارش دوم نیــز در نوبــت قرائــت قــرار دارد.
نقــوی  حســینی اضافــه کــرد: ســومین گــزارش مجلــس از 
عملکــرد اجــرای برجــام در راســتای ســومین گــزارش وزارت امــور 
خارجــه کــه بــه مجلــس تقدیــم کــرده، تهیــه و تدویــن می شــود.

ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملی مجلــس در پایان خاطرنشــان 
ــی  ــت مل ــیون امنی ــوم کمیس ــه س ــش  ماه ــزارش ش ــرد: گ ک
مجلــس دربــاره عملکــرد اجــرای برجــام، پــس از نهایــی شــدن 

ــود. ــس می ش ــه مجل ــم هیئت رئیس تقدی

رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان اینکــه دولــت فارغ 
از مســائل سیاســی و حزبــی بــه کار و تــاش بپــردازد و بدانــد 
کــه دغدغــه مــردم مســائل سیاســی نیســت، گفــت: گرفتــاری 

مــردم مســائل اقتصــادی، اشــتغال و بیــکاری اســت.
ــه  ــام ب ــهادت در اس ــهید و ش ــگاه ش ــه جای ــاره ب ــا اش وی ب
شــهادت شــهید مدافــع حــرم اهــل بیــت )ع(، محســن 
ــوان  ــن ج ــهادت ای ــرد: ش ــح ک ــت و تصری ــی، پرداخ حجج
ــار دیگــر جامعــه  ــی داشــت و ب ــرکات فراوان ــار و ب مخلــص آث
مــا را بــه رایحــه جهــاد فــی ســبیل هللا و شــهادت در راه خــدا 
ــی  عطرآگیــن و در بیــن همــه قشــرهای مــردم شــور و حرارت
وصف ناشــدنی ایجــاد کــرد؛ مــن مطمئنــم ایــن شــور و حــال 
ــا  ــردم ت ــوی م ــهید از س ــواده آن ش ــل از خان ــوی و تجلی معن
ــاءهللا  ــت. ان ش ــد داش ــان خواه ــا جری ــور م ــم او در کش چهل

ــز از  ــن شــهید عزی ــام خــون ای ــه زودی شــاهد باشــیم انتق ب
داعــش گرفتــه شــود. بی شــک ایــن شــهید بزرگــوار و خانــواده 
ــد  ــد کــه خداون محتــرم او از اخــاص زیــادی برخــوردار بوده ان

ــز کــرده اســت. ــزد همــه مــردم عزی ــان را ن ــن چنیــن آن ای
آیــت هللا جنتــی  بــه دولتمــردان توصیــه کــرد: دولــت محتــرم 
فــارغ از مســائل سیاســی و حزبــی بــه کار و تــاش بپــردازد و 
 بدانــد کــه دغدغــه مــردم مســائل سیاســی نیســت. گرفتــاری 
و مشــکات مــردم، مســائل اقتصــادی، اشــتغال و رفــع 
معضــل بیــکاری اســت. مــردم اگــر شــاهد رونــق اقتصــادی 
در جامعــه باشــند، پشــتیبان دولــت خواهنــد بــود و امیدواریــم 
دولــت از همیــن ابتــدای آغــاز بــه کار ســعی کنــد ظــرف مــدت 
ــادی  ــتی و اقتص ــکات معیش ــع مش ــی در رف ــی تحول کوتاه

مــردم ایجــاد کنــد. 

 تدوین گزارش سوم برجام با حضور 
مذاکره کنندگان در مجلس

امام جمعه یزد:
ایران، قربانی ترور و 

کانون اصلی مبارزه با 
تروریست هاست

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری  یــزدی در 
خطبه هــای ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یــزد 
ــار  ــرد و اظه ــاره ک ــت اش ــه دول ــه هفت ب
داشــت: ایــن هفتــه بــه مناســبت شــهادت 
ــر دو از  ــه ه ــر ک ــی و باهن ــهیدان رجای ش
و  باتقــوا  و  خــوب  بســیار  انســان های 
ــه  ــد، هفت ــام بودن ــاب و اس ــد انق متعه

ــت. ــده اس ــذاری ش ــت نامگ دول
امــام جمعــه یــزد بــه شــروع دولــت 
دوازدهــم اشــاره کــرد و گفــت: امیدواریــم 
ــش  ــه پی ــالی ک ــار س ــت در چه ــه دول ک
رو دارد، بــرای رفــع مشــکات مــردم و 
پیشــرفت کشــور تــاش کنــد و ســعی در 

ــد. ــته باش ــع داش ــردن موان ــرف ک برط
گشــایش  ایجــاد  ضــرورت  بــر  وی 
اقتصــادی و رفــع مشــکات معیشــتی 
مــردم تاکیــد کــرد و افــزود: دولــت بایــد 
به ویــژه در مســیر اقتصــاد مقاومتــی از 
ــات  ــگان و نظری ــر، نخب ــتعدادهای برت اس

پیشــرفت  زمینــه  و  اســتفاده  مختلــف 
کشــور در زمینه هــای مختلــف، به ویــژه 

اقتصــادی را فراهــم کنــد.
یــزد  اســتان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
ــه  ــروز جامع ــاز ام ــادی را نی ــت جه مدیری
ــت از  ــد دس ــت: بای ــت و گف ــران دانس ای
کاغذبازی هــا برداشــته و بــه جــای اینکــه 
کارهــا را چندیــن مــاه طــول بدهیــم، 
ــا  ــدن آن ه ــی ش ــت اجرای ــریع در جه س

قــدم برداریــم.
ــتکبار در  ــان و اس ــات منافق ــه جنای وی ب
ــاره  ــاب اش ــس از انق ــال های پ ــول س ط

ــهید  ــزار ش ــران 17 ه ــت: در ای ــرد و گف ک
ــا در طــول ســال های  ــم و واقع ــرور داری ت
و  مبــارزه  راســتای  در  ایــران  انقــاب، 
مقابلــه بــا تروریســت ها هزینه هــای بســیار 

ــت. ــادی داده اس زی
ناصــری  یــزدی تصریــح کــرد: االن همــان 
ــود  ــه وج ــت ها را ب ــه تروریس ــرادی ک اف
آورده انــد و همیشــه از آن هــا حمایــت 
ــه  ــد ک ــوم می کنن ــران را محک ــد، ای کرده ان
از تروریســت حمایــت می کنــد؛ در حالــی 
ــا  کــه ایــران، اصلی تریــن کانــون مبــارزه ب

ــان اســت. تروریســت در جه

خبرکوتاه

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ترامپ را از تحریم اقتصادی مأیوس کنید
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

وارد فاز دوم بازطراحی راکتور آب سنگین اراک شده ایم

محســن رضایــی دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــی  ــواالت مهم ــی از س ــه یک ــان اینک ــا بی ــام ب نظ
ــت،  ــده اس ــا ش ــردم دنی ــگفتی م ــب ش ــه موج ک
سرســختی و ایســتادگی ملــت ایــران در مقابــل 
ــرای  ــت: ب ــت، گف ــال اس ــل س ــی چه ــا ط قدرت ه
دنیــا جالــب اســت بدانــد چــرا ملــت ایــران خســته 
نشــده و از راه بازنمانــده اســت. بــه خصــوص 
ــه  ــه حمل ــر جناحــی ک ــم از ه ــا ه ــه دشــمنان م ک
ــا از  ــمنان م ــد. دش ــت می خورن ــد، شکس ــی کنن م
ــا  ــه م ــا ب ــادی  باره ــی و اقتص ــی، فرهنگ بعدنظام
ــد. ــم شکســت خورده ان ــا ه ــد و باره ــه کرده ان حمل

نظامــی  صنایــع  امــروز  خاطرنشــان کــرد:  وی 
یافته انــد کــه   قــدرت  آنچنــان  مــا  موشــکی  و 
دشــمنان دیگــر نمی تواننــد  علیــه مــا جنــگ بــه راه 
بیندازنــد. اگــر ایــن اقتــدار را نداشــتیم، دســت کــم  
ــه  ــا حمل ــه م ــی ب ــگ تحمیل ــس از جن ــار پ ــه ب س
ــا  ــد داعــش، کشــور م ــی مانن ــا گروه های می شــد ی
ــون  ــا هــم اکن ــد. موشــک های م را ناامــن می کردن
ــر  ــرف ت ــا آن ط ــه کیلومتره ــت ب ــت  دق ــا نهای ب
اصابــت مــی کنــد و داعشــی ها را از بیــن مــی بــرد.

ــت:  ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
دولتمــردان عزیــز مــا بایــد تــاش کننــد کــه عــاوه 

ــر  ــی جلوت ــا، گام ــر تهدیده ــتادگی در براب ــر ایس ب
ــپ و  ــه ترام ــد ک ــار کنن ــه ای رفت ــه گون گذاشــته و ب
ــوند.  ــوس  ش ــادی مأی ــم اقتص ــا، از تحری بعدی ه
ایــن کــه  در کنگــره آمریــکا مــا را تحریــم می کننــد 
منفــی می دهنــد،  رای  آن  بــه  نفــر  دو  فقــط  و 
یعنــی امیــد دارنــد کــه بــا تحریم هــا بــه موفقیــت 
ــرد. مــردم  ــوس ک ــا را مای ــد آنه ــد و بای دســت یابن
ــرای  ــن ایســتادگی  ب ــد از  ای ــا ایســتاده اند و بای م
اصــاح اقتصــادی و ایجــاد اقتــدار اقتصــادی بهــره 
بــرد. وظیفــه دولتمــردان اســتفاده از فرصت هاســت 
و بایــد دشــمنان را از اصــرار بــر تحریم هــا پشــیمان 

کنیــم.
رضایــی گفــت: اگــر ایــن روحیــه انقابــی وارد 
مــا  بــه  پیشــرفته  شــود، کشــورهای  اقتصــاد 
التمــاس خواهنــد کــرد و  فناوری هــای جدیــد رادر  
صنعــت و کشــاورزی  از مــا خواهنــد خواســت.
ــش را  ــته داع ــه توانس ــی ک ــا ملت ــزود: تنه وی اف
ــم،  ــا تروریس ــارزه ب ــان مب ــد، قهرم ــت بده شکس
ملــت ایــران اســت. امــروز همــه کشــورهای عربی و 
اســامی، شــهید حســین همدانــی را مــی شناســند 
و در شــهرها و روســتاهای مــا هــزاران جــوان ماننــد 

شــهید همدانــی اســت. 

ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی بهــروز کمالونــدی  در 
خصــوص بازطراحــی قلــب راکتــور اراک، اظهــار داشــت: 
در موضــوع بازطراحــی راکتــور کــه اســم جدیــد آن راکتــور 
ــام  ــادی انج ــای زی ــت، کاره ــداب اس ــنگین خن آب س

شــده اســت.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه 
آمریکایی هــا نیــز وظایــف خــود در ایــن زمینــه را انجــام 
داده انــد، بیــان کــرد: آمریکایی هــا عضــو کارگروهــی 
هســتند کــه در آن کارگــروه، در بازبینی هــا نقــش دارنــد، 
ولــی کار اصلــی بــرای بازبینــی بــر عهــده چینی هــا 

ــت. اس
کمالونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در مراحــل بعــدی کارهای 
ــر شــد:  ــدازی می شــود، متذک مهندســی، نصــب و راه ان
کار خیلــی خــوب پیــش مــی رود و بــه لحــاظ زمانــی بــه 

هیــچ وجــه عقــب نیســتیم.
وی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه کار اساســی و اولیــه توســط 
ایــران در قالــب طراحــی انجــام می شــود، افــزود: 
خوشــبختانه طراحــی مــا در حــدود 14 مــاه انجــام 
شــد و در مرحلــه بعــد چینی هــا آن را تاییــد کردنــد 
کــه می شــود گفــت کار کامــا بــی نقصــی انجــام شــده 
ــری  ــع ت ــی جام ــده ایم و طراح ــاز دوم ش و  االن وارد ف

ــت. ــده اس ــام ش انج

ــرژی اتمــی ادامــه داد: اگــر چــه  ســخنگوی ســازمان ان
ــی در  ــید ول ــول کش ــال ط ــرارداد، یکس ــاد ق ــرای انعق ب
یکســال اخیــر چــون یــک کار دیگــری داشــتیم کــه بایــد 
خودمــان انجــام مــی دادیــم، آن کار داشــت انجــام 

می شــد.
وی گفــت: یعنــی اگــر قــرارداد هــم یــک ســال قبــل از آن 
ــام  ــن کار تم ــا ای ــد می ایســتادیم ت ــد می شــد، بای منعق
شــود و ســپس بــر اســاس قــرارداد بــه چینی هــا تحویــل 
داده می شــد، خوشــبختانه قــرارداد نیــز بــه نحــوی 
ــا و مشــخصاتی  ــه اهــداف، معیاره ــه هم بســته شــد ک

ــا می خواســتیم، در آن لحــاظ شــده اســت. ــه م ک
ــتیم،  ــی بس ــرار داد خوب ــه ق ــان اینک ــا بی ــدی ب کمالون
متذکــر شــد: کارطراحــی بــه خوبــی انجــام شــده و 
دادنــد، چینی هــا  انجــام  نیــز چینی هــا  را  بازبینــی 
مرحلــه اول بازطراحــی را تاییــد کردنــد کــه خبــر خوبــی 
ــن و مهندســین  ــد کار متخصصی اســت و نشــان می ده

مــا بی نقــص اســت.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــرژی اتمــی ب ســخنگوی ســازمان ان
تجربــه ســاخت راکتــور از جنــس اســتفاده کننــده از آب 
ــتیم،  ــون نداش ــده را تاکن ــی ش ــوخت غن ــنگین و س س
ــم را  ــه انجــام می دهی ــن شــرایط طراحــی ک ــا ای گفت:ب
ــد. ــد کن ــه ایــن کار را دارد، تایی ــد کشــوری کــه تجرب بای

رئیس مجلس خبرگان رهبری:

دولت بداند که دغدغه مردم، مسائل سیاسی نیست

اســامی  جمهــوری  دائــم  نمایندگــی 
ایــران در ســازمان ملــل، ســفر نیکــی 
ــا  ــن ب ــه وی ــکا را ب ــده آمری ــی، نماین هیل
ــس  ــرار دادن آژان ــار ق ــت فش ــدف تح ه
ــه  ــاره برنام ــرژی اتمــی درب ــی ان بین الملل
ــه  ــات یک جانب ــران، از اقدام ــته ای ای هس
آمریــکا علیــه ســازمان های بین المللــی 

ــت. دانس
ــوری  ــی جمه ــه نمایندگ ــل بیانی ــن کام مت
اســامی ایــران در ســازمان ملــل در پاســخ 
بــه ادعاهــای نادرســت مطرح شــده در 
ــکا  ــی آمری ــه 23 اوت 2۰17 نمایندگ بیانی
دربــاره ســفر نماینــده دائــم ایــن کشــور بــه 

ویــن بــه شــرح زیــر اســت:
ــن  ــه وی ــکا ب ــم آمری ــده دائ ــفر نماین »س
بــا هــدف تحــت فشــار قــرار دادن آژانــس 
اتمــی درخصــوص  انــرژی  بین المللــی 

راســتای  در  ایــران  هســته ای  برنامــه 
ضــد  آمریــکا  یک جانبــه  اقدامــات 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــازمان های بین الملل س

اســت.
آژانــس  کار  نحــوه  دربــاره  پرســش 
بین المللــی انــرژی اتمــی بــه منظــور 
آشــنایی بــا عملکــرد آن بــرای آن هــا کــه از 
ســوابق امــر بی اطاعنــد، امــر پســندیده ای 
اعطــای  عــدم  ادعــای  لیکــن  اســت؛ 
ــه  ــدون توج ــران ب ــوی ای ــی از س دسترس
ــدی  ــاره پایبن ــس درب ــزارش آژان ــه 7 گ ب
بــارزی  نمونــه  تعهداتــش،  بــه  ایــران 
از ناآشــنایی بــا مســائل ابتدایــی ایــن 
 حــوزه و ســازوکار نهادهــای بین المللــی

 است.
ــال  ــکا در قب ــم آمری ــده دائ ــرد نماین رویک
قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت و تفســیر 

نادرســت از ایــن قطعنامــه، نمونــه دیگــری 
از ناآشــنایی بــا منطــق کاری نهادهــای 

بین المللــی اســت. 
ــرد  ــا رویک ــه اساســا ب ــدی نیســت ک تردی
بــا  نمی تــوان  یک جانبه گرایانــه 
ســازمان های بین المللــی تعامــل نمــود 
یــا بــا تهدیــد و فشــار آن هــا را مجبــور بــه 
اتخــاذ تصمیمــات نــاروا کــرد. ایــن روش، 
ــکا در  ــتر آمری ــزوای بیش ــز ان ــی ج حاصل

ــد آورد. ــار نخواه ــه ب ــی ب ــه جهان جامع
ــده  ــج اعام ش ــداف و نتای ــاوه، اه ــه ع ب
بــرای ســفر وی، بــا مفــاد مختلفــی از 
برجــام و قطعنامــه 2231 شــورای امنیــت 
درخصــوص نقــش آژانــس و ضــرورت 
از  حفاظــت  و  آن  اســتقال  از  صیانــت 
معــرض  در  کــه  حساســی  اطاعــات 
 اطــاع آژانــس قــرار می گیــرد، در تعــارض

است. 
آژانــس  »گزارش هــای  اینکــه  ادعــای 
انــدازه  بــه  اتمــی  انــرژی  بین المللــی 
بــه  ایــران  کــه  دسترســی  میــزان 
فعالیــت  بــه  مشــکوک  محل هــای 
هســته ای بــرای آژانــس فراهــم مــی آورد، 
ــه  ــه ب ــن بیانی ــود«، در ای ــر خواهــد ب معتب
طــور کامــل اعتبــار آژانــس و گزارش هــای 

آن را نه تنهــا دربــاره ایــران کــه دربــاره 
همــه کشــورها زیــر ســؤال می بــرد.

آژانــس  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
بین المللــی انــرژی اتمــی بــا اســتفاده 
ــی در  ــیوه های بازرس ــرفته ترین ش از پیش
ــود  ــی موج ــررات بین الملل ــوب مق چارچ
در 7 گــزارش پیاپــی خــود پایبنــدی کامــل 
ایــران را بــه برجــام از ســال 2۰15 تاکنــون 

راســتی آزمایی و تأییــد کــرده اســت.

ــت  ــردن »اهمی ــرح ک ــن مط ــر ای ــاوه ب ع
مقابلــه بــا سوء اســتفاده ایــران از عبــارات 
ــه  ــن بیانی ــته ای« در ای ــق هس ــم تواف مبه
را می تــوان در ادامــه سیاســت دولــت 

جدیــد آمریــکا در جهــت تضعیــف برجــام 
و ناشــی از پیش داوری هــای مغرضانــه 

ــرد. ــی ک تلق
بــه  ایــران کامــا  اســامی  جمهــوری 
ــود از  ــته ای خ ــی هس ــدات بین الملل تعه
ــر اســاس برجــام آگاهــی دارد و  ــه ب جمل
ــه  ــن زمین ــود در ای ــئولیت های خ ــه مس ب
ــته ای،  ــاعه هس ــع اش ــده من ــم از معاه اع
ــکل  ــام و پروت ــان، برج ــه پادم موافقتنام
الحاقــی بــه صــورت کامــل پایبنــد اســت.
در عیــن حــال، هرگــز اجــازه سوءاســتفاده 
از ایــن قوانیــن را بــرای اغــراض سیاســی 
کوته بینانــه نخواهــد داد. در همیــن راســتا، 
ــی  ــس بین الملل ــه آژان ــی رود ک ــار م انتظ
ــداری و  ــا امانت ــاکان ب ــی کم ــرژی اتم ان
ــف  ــه اجــرای وظای حرفه ای گــری کامــل ب
و مأموریت هــای خــود در قبــال برجــام 

ادامــه دهــد.«
ــی  ــده دائم ــفیر و نماین ــی، س ــی هیل نیک
ــنبه  ــل، روز چهارش ــازمان مل ــکا در س آمری
بــه منظــور رســیدن بــه پاســخی از ســوی 
ــاره  ــرژی اتمــی درب آژانــس بین المللــی ان
هســته ای  فعالیت هــای  و  برجــام 
جمهــوری اســامی ایــران بــه ویــن ســفر 

ــرد. ک

،،
جمهــوری اســامی ایــران هرگــز اجــازه 
سوءاســتفاده از قوانیــن بین المللــی 
را بــرای اغــراض سیاســی کوته بینانــه 

نخواهــد داد

هشدار ایران درباره سوءاستفاده آمریکا از قوانین بین المللی برای »اغراض سیاسی کوته بینانه«

اجازه نخواهیم داد

بین الملل



فناوری
 Galaxy Note 8 سامسونگ

رونمایی شد
ــوت  شــرکت سامســونگ نســل بعــدی ســری ن
معرفــی  را   Note 8 یعنــی گوشــی گلکســی 
از   Note 8 گلکســی  نمایشــگر  انــدازه  کــرد. 
ــر            تمامــی نســخه های قبلــی ایــن ســری بزرگ ت

ــت. اس
باعــث  گوشــی  ایــن  باریــک  بدنــه  البتــه   
می شــود بتــوان بــه راحتــی آن را در یــک دســت                    

گرفــت. 
نمایشــگر بــدون مــرز )Infinity Display( مجهز 
ســایز  و   Super AMOLED تکنولــوژی  بــه 
ــات  ــن Quad HD+ اطالع ــچ و رزولوش 6.3 این
ــد  ــرار می ده ــما ق ــم ش ــش چش ــتری را پی بیش
و ایــن یعنــی نیــاز کمتــری بــه اســکرول صفحــه 

ــد داشــت.  خواهی
گلکســی Note 8 مجهــز بــه دو دوربیــن ۱۲ 
مگاپیکســلی در قســمت پشــت دســتگاه اســت 
کــه هــر دو لنــز وایــد و تلــه آن مجهــز بــه 

هســتند.   )OIS( لرزش گیــر 
امــکان  شــما  بــه  لرزش گیــر  ایــن  وجــود 
می دهــد در هــر جایــی از پرســه در شــهر تــا 
ــی  ــد عکس های ــه، بتوانی ــاط خان ــردش در حی گ

بگیریــد.  دقیق تــر 
گلکســی Note 8 از اواســط مــاه ســپتامبر و 
 ،)Midnight Black( در چهــار رنــگ مشــکی
 Maple( ــی خاکســتری )Orchid Grey(، طالی
ــای  ــی )Deepsea Blue( در بازاره Gold( و آب

ــد شــد. ــی عرضــه خواه جهان

 وسترن دیجیتال از  هارد 
۲۰ ترابایتی خود رونمایی کرد

 کمپانــی وســترن دیجیتــال  هــارد اکســترنال 
My Book Duo را بــا پشــتیبانی از حداکثــر 

ظرفیــت ۲۰ ترابایــت معرفــی کــرد.
 بــازار هــدف ایــن محصــول آن دســته از کاربــران 
حرفــه ای هســتند کــه می خواهنــد داده هــا را بــه  

صــورت آفالیــن ذخیــره کننــد. 
بــرای  دیجیتــال  وســترن  جدیــد  محصــول 
ــک  ــه ی رایانه هــای دســکتاپ طراحــی شــده و ب
ــاز دارد.  ــتگاه نی ــرق دس ــن ب ــرای تأمی ــور ب آداپت
My Book Duo از  هاردهــای ســری رد وســترن 
دیجیتــال )Western Digital Red( بــه  صــورت 
ــال 36۰  ــرعت انتق ــه س ــیدن ب ــرای رس RAID ب

ــد.  ــتفاده می کن ــه اس ــر ثانی ــت ب مگابای
فــرم ور ایــن محصــول بــرای کار و مدیریــت 
بهینــه   RAID بــه  صــورت  بــا دو  هــارد  داده 
ــورت  ــک پ ــن محصــول دارای ی شــده اســت. ای
ــی 3.۱ نســل ۱، ۲ و  USB-C اســت و از یواس ب

می کنــد.  پشــتیبانی   3.۰
محصــول جدیــد وســترن دیجیتــال دارای ۲ 
پــورت یواس بــی بــرای اتصــال دســتگاه های 

ــت. ــف اس مختل
ــد حفاظــت  ــد، ویژگی هایــی مانن ــوک جدی  مای ب
توســط رمــز عبــور و رمزگــذاری ســخت افزاری 
 WD را بــا اســتفاده از نرم افــزار AES ۲۵6 بیتــی

Security بــه ارمغــان مــی آورد.
My Book Duo در حجم هــای ۲۰، ۱6، ۱۲، ۸، 6 
ــای ۷۹۹، ۵۹۹، ۴۱۹،  ــا قیمت ه ــی و ب و ۴ ترابایت

3۲۹، ۲۸۹ و ۲۵۹ دالر در دســترس اســت.

کوتاه از اقتصاد
افزایش صادرات مواد معدنی 

استان اصفهان
کمیســیون  جلســه  پنجمیــن  در  کیمیای وطن
معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
بــه بررســی حضــور فعــاالن بخــش ســنگ اســتان 
در پاویــون ســنگ ایــران در نمایشــگاه ورونــا ایتالیــا، 
معرفــی خدمــات شــرکت کشــتیرانی جمهــوری 
اســالمی ایــران و بررســی مســائل و مشــکالت 

معدن کاران در بخش حمل  و نقل پرداخته شد. 
اتــاق  رئیــس  ســهل آبادی،  عبدالوهــاب  ســید 
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــان، در ای ــی اصفه بازرگان
ــرای بازســازی  ــت ب ــاری دول اختصــاص خــط اعتب
ایــن خــط  از  دالر  میلیــون   ۱۸۰ ســوریه گفــت: 
می شــود  هزینــه  صنایــع  بخــش  در  اعتبــاری 
صنعــت  به ویــژه  اصفهــان،  اســتان  صنایــع  و 
ســاختمان می توانــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد. 
بــرای  اصفهــان  اســتان  از ظرفیــت ســنگ  وی 
ــادرات  ــت: ص ــر داد و گف ــوریه خب ــه س ــادرات ب ص
ــد در بخــش  ــح ســاختمانی می توان ســنگ و مصال

ــد.  ــاد کن ــول ایج ــتان تح ــدن اس مع
وی از برگــزاری ۵6۰ همایــش طــی یــک ســال در 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان خبــر داد و گفــت: افزایــش 
ــزاری  ــه ۲۷۰۰، برگ ــاق از ۱۷۰۰ ب ــای ات ــداد اعض تع
بخش هــای  عملکــرد  و  آموزشــی  همایش هــای 
ــی  ــاق بازرگان ــه ات ــده ک ــث ش ــاق باع ــف ات مختل
ــار  ــان در کن ــر جه ــاق برت ــار ات ــزو چه ــان ج اصفه

ــرد.  ــرار گی ــد ق ــدن و هن ــای لن اتاق ه
ونهــری، مدیــر کل کمــرگات  احمــدی  اســدهللا 
ــت: صــادرات  ــن جلســه گف ــان، در ای اســتان اصفه
ــان  ــتان اصفه ــرکات اس ــق گم و واردات کاال از طری
بــدون تفاوتــی نســبت بــه گمــرکات مــرزی انجــام 

می شــود. 
ــون  ــته 6۱۸ میلی ــاه گذش ــج م ــی پن ــزود: ط وی اف
ــش  ــه در بخ ــد ک ــادر ش ــان ص ــتان اصفه دالر از اس
درصــدی   ۵۸ افزایــش  شــاهد  معدنــی،  مــواد 

ــم. ــادرات بودی ص

گران فروشی ۱۰ هزار تومانی گوشت
ــان  ــا بی ــدگان دام ب ــی صادرکنن ــع مل ــس مجم رئی
ــه در  اینکــه در حــال حاضــر بیشــتر کشــتارهایی ک
قصابی هــا انجــام می شــود، مربــوط بــه الشــه 
ــش از  ــت می ــت: کیفی ــار داش ــت، اظه ــش اس می
گوشــت بــره کمتــر اســت؛ درنتیجــه قیمــت آن نیــز 

ــر باشــد. ــد کمت بای
 منصــور پوریــان بــا بیــان اینکــه قیمــت هــر 
ــزار  ــا 3۵ ه ــن 3۲ ت ــش بی ــت می ــرم گوش کیلوگ
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای ــت، اف ــان اس توم
ــزار  ــی ۲۴ ه ــد کیلوی ــت بای ــوع گوش ــن ن ــرخ ای ن

ــد.  ــان باش توم
وی اضافــه کــرد: مــا از مســئوالن درخواســت کردیــم 
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، اجــازه واردات گوشــت 
میــش و دام دو ســاله را صــادر کننــد کــه آنــان بــه 

دالیــل گوناگــون چنیــن اجــازه ای را ندادنــد. 
رئیــس مجمــع ملــی صادرکننــدگان دام زنــده 
تصریــح کــرد: چــون االن در داخــل میــش کشــتار 
ــدارد  ــرادی هــم ن و گوشــت آن عرضــه می شــود، ای

ــم.  ــه آن را وارد کنی ک
ــا گوشــت میــش مشــکل  ــاره اینکــه آی ــان درب پوری
ــت  ــه گوش ــبت ب ــت آن نس ــه قیم ــی دارد ک خاص
بــره کمتــر اســت، افــزود: خیــر؛ فقــط کیفیــت 
ــرای  ــا ب ــره دارد؛ ام ــت ب ــه گوش ــبت ب ــری نس کمت
چــرخ کــردن می تــوان از آن اســتفاده کــرد؛ ضمــن 
اینکــه بیشــتر هتل هــا و رســتوران ها نیــز بیشــتر از 
ــرای مصــارف غذایــی خــود  ــوع گوشــت ب همیــن ن

اســتفاده می کننــد.
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هامون رشیدیانگروه اقتصاد

اختــالف قیمــت خــودرو از کارخانــه تــا بــازار 
یکــی از مشــکالت قدیمــی بــازار خــودرو 

ــت.  اس
ــالف قیمــت باعــث شــده عــده ای  ــن اخت ای
ســودجو بــرای کســب درآمدهــای بــدون 
ــا  ــازار کشــیده شــوند و ب ــن ب ــه ای زحمــت ب
دامــن زدن بــه نوســان قیمــت خــودرو از 
کارخانــه تــا بــازار بــه ســودهای کالنــی دســت 

ــد.  یابن
ــی  ــط قانون ــود ضواب ــل نب ــه دلی ــفانه ب متاس
شــفاف و همچنیــن راه حل هــای پیشــگیرانه 
و احتمــاال بعضــی رانت هــا، وضعیــت کنونــی 
ــه جایــی رســیده کــه قیمــت بعضــی  ــازار ب ب
خودروهــا از کارخانــه تــا بــازار بــا اختالفــی ۷ 

ــت.  ــی روبه روس ــون تومان میلی
ــر  ــده ه ــبب ش ــش س ــالف فاح ــن اخت ای
ــازار عرضــه  ــه ب ــی ب ــه خــودرو باکیفیت ــار ک ب
می شــود، ســودجویان بــه ســمت خریــد 
خودروهــا هجــوم برنــد و پــس از مــدت 
ــا قیمتــی بســیار  اندکــی ایــن خودروهــا را ب
ــه  ــازار عرض ــه ب ــی ب ــت واقع ــتر از قیم بیش

ــد.  کنن
غــول  دو  در  مشــکل  ایــن  متاســفانه 
ایران خــودرو  یعنــی  ایــران  خودروســازی 
ــل مشــاهده  ــران قاب ــش از دیگ و ســایپا، بی

اســت.

 ایران خودرو
گــروه صنعتــی ایران خــودرو تقریبــا ۵۰ مــدل 
ــی  ــازار خودروی ــه ب ــودرو را روان ــف خ مختل
کشــور می کنــد کــه از ایــن میــزان، اختــالف 
ــودرو  ــدل خ ــازار 6 م ــا ب ــه ت ــت کارخان قیم
بــه  اســت؛  تومــان  میلیــون   ۲ از  بیــش 
طــوری کــه خــودروی دنــا پــالس کــه حتــی 
ــه  ــیده در کارخان ــتریان نرس ــت مش ــه دس ب
ــازار  ــان و در ب ــزار توم ــون و ۹6۱ ه ۴۷ میلی
ــا ۵۱  ــزار ت ــون و 63۹ ه ــالف 3 میلی ــا اخت ب
میلیــون و 6۰۰ هــزار تومــان بــه فــروش 

می رســد.

ــوالت  ــه محص ــا ب ــت تنه ــاوت قیم ــن تف  ای
جدیــد ایــن خودروســاز ختــم نمی شــود؛ 
پــارس  پــژو  و   LX پــارس  پــژو  بلکــه 
ــب  ــه ترتی ــدام ب ــز هــر ک ــک ELX نی اتوماتی

بــا 3 میلیــون و ۵۷۴ هــزار و ۷ میلیــون ۱6۹ 
هــزار تومــان بــه فــروش می رســند. رنــو تنــدر 
پــالس دنــده ای، رنــو تنــدر پــالس اتوماتیــک 
ــن  ــوالت ای ــر محص ــه از دیگ ــر ک ــو کپچ و رن
ــی  ــالف قیمت ــا اخت ــز، ب شــرکت هســتند نی
ــه  ــازار ب ــا ب ــه ت ــی در مســیر کارخان ۴ میلیون

فــروش می رســند.
 سایپا

مشــابه  تقریبــا  اوضــاع  نیــز  ســایپا  در 
 ،SE ۱3۲ ایران خــودرو اســت. قیمــت ســایپا
وانــت زامیــاد ۲۴، چانــگان CS 3۵ دنــده ای 
و اتومــات، کیــا ســراتو دنــده ای در کارخانــه و 
بــازار بیــن یــک تــا دو میلیــون تومــان تفاوت 
دارد. در دیگــر محصــوالت ایــن کارخانــه نیــز 
معمــوال اختــالف قیمــت کارخانــه و بــازار 

ــان اســت. ــزار توم حــدود ۵۰۰ ه
 پارس خودرو

در پارس خــودرو اختــالف قیمــت کارخانــه 
ــا توجــه  ــازار بســیار چشــمگیر اســت و ب و ب
ــاز  بــه تنــوع کــم محصــوالت ایــن شــرکت ب
هــم شــاهد اختــالف قیمتــی عجیــب میــان 

ــتیم.  ــازار هس ــه و ب کارخان
ــک  ــو ســاندرو اســتپ وی اتوماتی قیمــت رن
در کارخانــه ۵۵ میلیــون و ۷۰۰ هــزار و بــا 
اختــالف قیمتــی 6 میلیــون تومانــی، 6۱ 
بــه دســت  میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان 

می رســد.  مشــتریان 
همچنیــن رنــو ســاندرو اســتپ وی دنــده ای 

تومــان  هــزار   3۰۰ و  میلیــون  بــا ۵  نیــز 
افزایــش قیمــت نســبت بــه کارخانــه در 
بازارهــای مختلــف بــه فــروش می رســد.

بــه اعتقــاد کارشناســان اقتصــادی یکــی 
عرضــه  مشــکل،  ایــن  اصلــی  دالیــل  از 
ســوی  از  بــازار  در  خــودرو  قطره چکانــی 

اســت.  خودروســازان 
متاســفانه خودروســازان بــرای اینکــه بتواننــد 
از  بیــش  همچنــان  را  خــود  قیمت هــای 
حــد معمــول نگــه دارنــد، اقــدام بــه عرضــه 
قطره چکانــی می کننــد. ایــن نــوع عرضــه 
ــرای  ــق راه را ب ــارت دقی ــود نظ ــل نب ــه دلی ب
ــی  ــه راحت ــا ب ــذارد ت ــاز می گ ــودجویان ب س
تعــداد زیــادی خــودرو را ثبت نــام کــرده 
ــه  ــازار عرض ــه ب ــتر ب ــی بیش ــا قیمت ــد ب و بع

ــد. کنن
ــن  ــاره ای ــا وجــود هشــدار کارشناســان درب ب
ــازار ســیاه، همچنــان شــاهد هســتیم  ــوع ب ن

کــه هیــچ راهــکاری بــرای ایــن مشــکل 
ــت.  ــده اس ــیده نش اندیش

ــازار  ــودرو و ب ــارف خ ــت نامتع ــل قیم معض
ســیاه در کنــار مشــکالتی ماننــد کیفیــت 
خدمــات  و  تولیــدی  خودروهــای  پاییــن 
پــس از فــروش ضعیــف باعــث شــده حقوق 
ــه شــدت پایمــال  ــدگان خــودرو ب مصرف کنن
شــود. ادامــه ایــن رونــد مطمئنــا نــه بــه ســود 
صنعــت خــودرو کشــور خواهــد بــود و نــه بــه 

ــع اقتصــاد.  نف
ــل  ــردم و تبدی ــی م ــوان مال ــدن ت ــن آم پایی
ــه کاالیــی لوکــس خطــرات  شــدن خــودرو ب
اقتصــاد  آینــده  بــرای  را  جبران ناپذیــری 
ایــران بــه دنبــال خواهــد داشــت. آنچــه برای 
مســکن اتفــاق افتــاد در ابعــادی وســیع تر و 
ــز تکــرار  ــرای خــودرو نی ــد ب ــر می توان بزرگ ت
ــت  ــل در دول ــن معض ــم ای ــود. امیدواری ش

ــه شــود. دوازدهــم جــدی گرفت

نگاهی به معضل اختالف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار

بازار سیاه خودرو

ــچ  ــد: هی ــزی، می گوی ــک مرک ــس کل بان ــیف، رئی ــی هللا س ول
ــادل  ــال متع ــا کام ــورو و دالر نیســت و قیمت ه ــازار ی ــی در ب حباب

اســت. 
رئیــس کل بانــک مرکــزی دربــاره مشــکل حســاب های ایرانیــان 
ــار کــرد: مشــکل  ــوده، اظه ــا مســدودی مواجــه ب ــن کــه ب در چی

ــن در شــرف حــل شــدن اســت.  ــان در چی حســاب های ایرانی
ــش  ــه افزای ــر ب ــی منج ــود بانک ــرخ س ــا ن ــه آی ــاره اینک وی درب
ــون  ــرد: اکن ــان ک ــر، بی ــا خی ــد ی ــد ش ــاره خواه ــای اج نرخ ه
ــر  ــازار مســکن اث ــی اســت و در ب ــرخ ســود، در ســطح متعادل ن
منفــی نخواهــد داشــت؛ ضمــن اینکــه ایــن نــرخ بــه هیچ وجــه 
ــرخ ۱۵  ــژه اینکــه ن ــا نمی شــود؛ به وی ــه افزایــش اجاره به منجــر ب
ــورای  ــوی ش ــته از س ــال گذش ــپرده ها، در س ــرای س ــدی ب درص
ــوط  ــرای آن، مرب ــم ب ــود و تصمی ــار مصــوب شــده ب ــول و اعتب پ

ــا ۱۵ مــاه قبــل اســت کــه بســیاری از بانک هــا نیــز آن  ــه ۱۴ ت ب
نرخ هــا را اجرایــی می کردنــد. 

رئیــس کل بانــک مرکــزی افــزود: مــا بــرای اینکــه جلــوی 
ــرای  ــر اج ــد ب ــم تأکی ــم، تصمی ــا را بگیری ــبقت گیری بانک ه س

ــم.  ــاذ کردی ــود را اتخ ــرخ س ــش ن کاه
ــورو  ــرخ ی ــاب ن ــازار ارز حب ــا در ب ــه آی ــن موضــوع ک ــاره ای او درب
ــورو و دالر  ــازار ی ــی در ب ــچ حباب ــت: هی ــر، گف ــا خی وجــود دارد ی

ــادل اســت.  ــال متع ــت کام ــدارد و قیم ــود ن وج
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بعضــی شــرکت ها نمی تواننــد 
بیــرون از ایــران حســاب ارزی داشــته باشــند و در تأمیــن 
اســکناس محدودیــت دارنــد، گفــت: ایــن مطلــب مربوط بــه حاال 
نیســت و در دوران تحریــم بــه شــدیدترین شــکل وجــود داشــته 

ــود. ــر می ش ــرایط بهت ــه روز ش ــا روزب ــت؛ ام اس

معــاون قرنطینــه و بهداشــت گیاهــی ســازمان حفــظ نباتــات 
اعــالم کــرد:  بــه دلیــل آلــوده و قاچــاق بــودن گل های بونســای 
ــتاد  ــکاری س ــا هم ــه زودی ب ــا ب ــه آن ه ــو هم ــی بامب و الک
ــی  ــرات حکومت ــازمان تعزی ــاق کاال و ارز و س ــا قاچ ــارزه ب مب
ــد  ــد بای ــران بخواهن ــر تاج ــود و اگ ــع آوری می ش ــازار جم از ب
آن هــا را از کشــورهایی بــه غیــر از کشــورهای آســیای جنــوب 

ــد.  شــرقی وارد کنن
ــت واردات  ــود ممنوعی ــا وج ــرد:  ب ــار ک ــان اظه ــدی قائمی مه
گل هــای زینتــی ماننــد »بونســای و الکــی بامبــو« از دو ســال 
گذشــته تاکنــون، همچنــان شــاهد این گونــه از گیاهــان 
ــورهای  ــا از کش ــی آن ه ــه همگ ــتیم ک ــازار هس ــی در ب زینت
ــوند.  ــاق وارد می ش ــورت قاچ ــه ص ــیا و ب ــرقی آس ــوب ش جن
وی افــزود: در گذشــته از کشــورهایی ماننــد چیــن، گل 

بونســای و از کشــوری ماننــد تایلنــد گل الکــی بامبــو بــه ایــران 
ــه  ــن محمول ــودن چندی ــوده ب ــل آل ــه دلی ــا ب وارد می شــد؛ ام
واردات ایــن کشــورها را برگرداندیــم و اعــالم کردیــم کــه بایــد 
شــرایط بهداشــتی و قرنطینــه ایــران را رعایــت کننــد. بــا وجــود 
مذاکــرات فــراوان ایــن اتفــاق نیفتــاد و در نهایــت مجبــور بــه 
ــاه زینتــی از کشــورهای  اعــالم ممنوعیــت واردات ایــن دو گی
ــرقی  ــوب ش ــورهای جن ــر کش ــد و دیگ ــوان، تایلن ــن، تای چی

آســیا شــدیم.
 وی تأکیــد کــرد: اگــر مــردم بــه این گونــه از گیاهــان زینتــی 
ــدا گیاهــان مشــکوک  ــا ابت ــد ت ــر کنن ــد صب ــد، بای عالقــه دارن
ــد  ــز بای ــران نی ــم؛ تاج ــع آوری کنی ــازار جم ــی را از ب ــه آلودگ ب
ــه  ــد ب ــد هلن ــی مانن ــان را از کشــورهای اروپای ــه گیاه این گون
ایــران وارد کننــد تــا مشــکلی از نظــر آلودگــی نداشــته باشــند.

رئیس کل بانک مرکزی:

هیچ حبابی در بازار یورو و دالر نیست
معاون سازمان حفظ نباتات اعالم کرد:

جمع آوری گل های »بونسای و بامبو« از بازار

7 ۱۲  درصد، افزایش قیمت دالر 94
در یک سال

 میلیارد دالر، صادرات 
ایران به عراق

 درصد، افزایش حجم 
تجارت ایران و اروپا

دالر از مــرداد پارســال تاکنــون، حــدود 7 درصــد افزایــش 
قیمــت داشــته اســت.

در چهــار مــاه اول ســال جــاری حجــم روابــط تجــاری ایــران و 
عــراق بــه ۱۲ میلیــارد دالر رســید.

مبــادالت تجــاری ایــران و اروپــا در نیمــه نخســت ســال جــاری 
قبــل، رشــد ۹۴  بــه مــدت مشــابه ســال  میــادی نســبت 

درصــدی داشــت.
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،،
و  مــردم  مالــی  تــوان  آمــدن  پاییــن 
کاالیــی  بــه  خــودرو  شــدن  تبدیــل 
را  جبران ناپذیــری  خطــرات  لوکــس 
بــرای آینــده اقتصــاد ایــران بــه دنبــال 

داشــت. خواهــد 

سحر
شــرکت صنایــع غذایــی ســحر تحــت مالکیــت بخــش خصوصــی در ســال ۱3۷۰ در زمینــی بــه وســعت 
6۰۰۰ متــر مربــع و ســالن های تولیــد و انبــار بــا زیربنــای ۱۵۰۰ متــر مربــع واقــع در شــهر همــدان، شــهرک 
صنعتــی بوعلــی، کیلومتــر ۱۵ جــاده تهــران بــه منظــور تولیــد انــواع مــواد غذایــی بــر پایــه محصــوالت 
کشــاورزی )کنســروهای غیرگوشــتی( تأســیس شــد و در ســال ۱3۷3 بــا اخــذ پروانــه بهره بــرداری و 

همچنیــن پروانــه ســاخت بــرای ۱۵ نــوع محصــول فعالیــت تولیــدی خــود را آغــاز کــرد. 
ایــن شــرکت بــه صــورت ســهامی خــاص و تحــت شــماره ۱۹۸۵ بــه ثبــت رســیده اســت. شــرکت ابتــدا 
ــرد  ــاز ک ــیس آغ ــی تأس ــال های ابتدای ــود را در س ــدی خ ــت تولی ــنل، فعالی ــر پرس ــکاری ۲۰ نف ــا هم ب
ــد تولیــد خــود در حــال حاضــر از ۹۰۰ نفــر پرســنل خبــره و کارآمــد در بخش هــای  ــا توســعه رون کــه ب
مختلــف اســتفاده می کنــد. در ایــن راســتا و در جهــت رونــد توســعه شــرکت در حــال حاضــر وســعت 
ــع  ــای ۱۵ هــزار متــر مرب ــه زیربن ــار ب ــع و ســالن های تولیــد و انب ــه 6۰ هــزار متــر مرب زمیــن شــرکت ب

رســیده اســت. 
ســحر در ســال های اخیــر عــالوه بــر صــاردات عمــده بــه کشــورهای اروپایــی شــامل انگلســتان، آلمــان 
و روســیه، صادراتــی نیــز بــه کشــورهای اســترالیا، کانــادا، ترکمنســتان، فیلیپیــن، امــارات، عــراق و مالــزی 

داشــته اســت.

تولید ملی

از  مشــترکان  آگاهــی  بــا  اگرچــه 
ــای  ــردن پیامک ه ــال ک ــوه غیرفع نح
از  نارضایتی هــا  مــوج  تبلیغاتــی، 
پیام هــای وقــت و بی وقــت فروکــش 
کــرده، امــا همچنــان پیامک هایــی 
ارائــه  توجیــه  بــا  کــه  هســتند 
خدمــات اپراتــور و حمایــت از بعضــی 
طرح هــای تبلیغاتــی، برای مشــترکان 
موضــوع  ایــن  و  ارســال می شــود 

اعتراضاتــی را ســبب شــده اســت. داســتان پیامک هــای تبلیغاتــی 
و وعــده هــزاران جایــزه در برهــه ای از زمــان بــه معضــل بســیاری 
ــود. اینکــه مشــترکان گاه  از مشــترکان اپراتورهــا تبدیــل شــده ب
و بیــگاه پیام هایــی را دریافــت می کردنــد کــه طبــق گفتــه 

خودشــان هرگــز مایــل بــه دریافتشــان نبودنــد. 
ــه ایــن پیامک هــا و مزاحمتــی کــه  ــران نســبت ب برخــی از کارب
ممکــن بــود در هــر ســاعتی از شــبانه روز برایشــان پیــش آیــد، 
ــا امانشــان را  ــن پیامک ه ــه ای ــا برخــی ک ــد؛ ام ــاوت بودن بی تف
بریــده بــود، بــه مراجــع مختلفــی شــکایت کردنــد تــا ســرانجام 
مســئوالن تصمیــم بــه ســاماندهی ایــن موضــوع گرفتنــد. 
بــا وجــود ایــن اخیــرا نارضایتی هایــی از طــرف مشــترکان 
ــان  ــی برایش ــان پیامک های ــه همچن ــر اینک ــی ب ــود دارد مبن وج
ــردن  ــال ک ــای غیرفع ــری راه ه ــا به کارگی ــه ب ارســال می شــود ک
آن هــا  دریافــت  از  نمی تــوان  هــم  تبلیغاتــی  پیامک هــای 
ــتند  ــی هس ــامل طرح های ــا ش ــن پیامک ه ــرد. ای ــری ک جلوگی
کــه اگرچــه محتــوای غیراخالقــی ندارنــد و حتــی گاه بــا اهــداف 
خیرخواهانــه فرســتاده می شــوند، امــا پیــرو مصوبــه کمیســیون 

ــال  ــات، ارس ــررات ارتباط ــم مق تنظی
آن هــا بــدون اجــازه از مشــترکان 

تخلــف محســوب می شــود. 
پاســخ اپراتــور همــراه اول درخصوص 
ــود: »بعضــی از  ــن ب ــن پیام هــا ای ای
پیام هــا مختــص خــود اپراتــور اســت 
ــرد.«  ــذف ک ــا را ح ــوان آن ه و نمی ت
و از آنجایــی کــه »ایــن پیامک هــا 
اپراتــور  خدمــات  و  ســرویس ها 
را معرفــی می کنــد«، منافــی بــا حــق مالکیــت مشــترکان        

ــت!  نیس
ــته  ــود داش ــری وج ــای دیگ ــت طرح ه ــن اس ــن ممک همچنی
باشــد؛ ماننــد زمانــی کــه »اپراتــور از یــک ســمینار یــا یــک ارگان 
ــد« و در  ــت کن ــات حمای ــات عالی ــا عتب ــداد ی ــه ام ــد کمیت مانن
ایــن راســتا مشــترکان هســتند کــه هزینــه ایــن حمایــت را نــه 
بــا پرداخــت مالــی کــه بــا صــرف زمــان خــود می پردازنــد. البتــه 
ــد: »ارســال  ــرده و می گوی ــن مســئله را رد ک ــور ایرانســل ای اپرات
ــا درخواســت لغــو پیامــک از طــرف  ــور ب پیامک هــای ایــن اپرات

ــود.«  ــو می ش ــترکان لغ مش
ــرار  ــه ق ــورد توج ــی م ــای تبلیغات ــوص پیامک ه ــه درخص آنچ
ایــن  از  ناشــی  از کالهبرداری هــای  نظــر  می گیــرد، صــرف 
ــزوده  ــای ارزش اف ــت پیام ه ــه باب ــت هزین ــا دریاف ــا ی پیامک ه
کــه در ابتــدای امــر افــراد از آن آگاه نبودنــد و هزینه هــای زیــادی 
ــخصی  ــم ش ــظ حری ــدن حف ــدوش ش ــت، مخ ــان داش برایش
ــن  ــرای مشــاهده  ای ــت ب ــا و صــرف وق مشــترکان و مزاحمت ه

پیام هاســت.

پیامک های تبلیغاتی و خشم مشترکان گوشی همراه

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

رســیدگی بــه مشــکالت مــردم، یکــی 
از بخش هــای برنامــه »چتــر ارتبــاط« 
اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد 
ــی  ــزی، کارشــناس و مســئول بازاریاب تمی
اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت 
پاســخگوی ســؤال مشــترکان در ایــن 

ــدند. ــه ش برنام
 سؤال:

اینترنــت  بــرای  تودشــک  نوبنیــاد  از 
عنــوان   ۲۰۲۰ امــا  دادیــم؛  درخواســت 
 AB WIRE می کنــد کــه منطقــه شــما

اســت.

 پاسخ:
مناطــق بســیار محــدودی وجــود دارد 
ــه دلیــل تقاضــای کــم اینترنــت در  کــه ب
آن بــه صــورت AB WIRE اســت. بــه 
ــش  ــد پی ــی بای ــه متقاض ــی ک ــن معن ای
از دریافــت اینترنــت از مرکــز اســتعالم 
الزم را بگیــرد و در مرکــز مربوطــه کارهــای 
ــام  ــان انج ــن متقاضی ــرای ای ــام ب ثبت ن
ایــن مناطــق  البتــه تعــداد  می شــود. 

ــت. ــدک اس ــیار ان بس
 سؤال:

آیــا در مخابــرات امکانــی وجــود دارد کــه 
مشــترکان از مناطقــی کــه تحــت پوشــش 

اینترنــت نیســتند، آگاه شــوند؟

 پاسخ:
 TCE.IR یعنــی  مخابــرات  ســایت  در 
ــاط وجــود  ــن نق ــه ای ــوط ب ــات مرب اطالع
ــن  ــه ای ــه ب ــا مراجع ــترکان ب دارد و مش
ســایت می تواننــد از آن آگاهــی یابنــد.

 سؤال:
کــرده ام.  گــم  را  اینترنتــم  پســوورد 
بدانــم چگونــه می توانــم  می خواســتم 
پیــدا               دسترســی  پســوورد  ایــن  بــه 

کنــم؟
 پاسخ:

ــور  ــا اپرات ــاط ب ــا ۲۰۲۰ و ارتب ــا تمــاس ب ب
می توانیــد کلیــه اطالعــات را دریافــت 

ــد. کنی

پاسخ به سؤاالت مشترکان

۱۰۲
پاسخ به سؤاالت مشترکین

مسئول بازاریابی شرکت مخابرات 

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات تاکیــد 
اینترنتــی  کم فروشــی  از  مــردم  کــرد: 
ــد  ــت بای ــن جه ــه همی ــد و ب ــه دارن گالی
ــال  ــز فع ــتان ها نی ــررات در اس ــم مق تنظی
ــد. ــت کن ــردم را دریاف شــود و شــکایات م

 ایــن نیازمنــد ایــن اســت کــه نظــارت 
مــردم بــر مــردم فعــال شــود. مــن گفتــم 
روز شــنبه تمــام شــکایاتی کــه دربــاره 
بــه  دارد،  وجــود  اینترنــت  کم فروشــی 

ــا روشــن  ــد ت صــورت رســانه ای انتشــار یاب
چــه کســانی شــکایت  از  مــردم  شــود 

ــد.  دارن
آذری جهرمــی بــا بیــان اینکــه در حــال 
حاضــر حــذف اینترنــت حجمــی جــزو 
ــح  نخســتین دســتورات کار ماســت، تصری
کــرد: تــالش می کنیــم ظــرف کمتــر از 

یــک مــاه مکانیــزم جدیــد آن بــا رفــع 
ــود.  ــه ش ــکال تهی اش

آییــن  در  جهرمــی  آذری  محمدجــواد 
افتتــاح پروژه هــای ارتباطــات و فنــاوری 
ــات خراســان رضــوی در اســتانداری  اطالع
اظهــار کــرد: حــذف اینترنــت حجمــی، 
جــزو اولیــن برنامه هــای وزارتخانــه اســت. 

اشــکاالتی از ســوی کاربــران بــه ایــن طــرح 
وارد شــده بــود کــه اجــرای آن متوقف شــد. 
ــر جــزو نخســتین دســتورات  ــن ام االن ای
کار ماســت کــه تــالش می کنیــم ظــرف 
ــا  ــد آن ب ــر از یــک مــاه مکانیــزم جدی کمت

رفــع اشــکال تهیــه شــود. 
ــه مشــهد  ــود ب ــه ســفر خ ــا اشــاره ب وی ب

عنــوان کــرد: هــدف مــا از ایــن ســفر 
ــاح  ــاده افتت ــای آم ــرداری از پروژه ه بهره ب

ــت.  ــوده اس ــتان ب اس
همــان  اســاس  بــر  وزارتخانــه  برنامــه 
برنامــه ای اســت کــه مــا بــه مجلــس ارائــه 
ــم. ایــن همــان برنامــه ای اســت کــه  کردی
دکتــر روحانــی در برنامــه دوبــاره ایــران 
ــه  ــرده و ب ــه ک ــز ارائ ــات نی در دوره انتخاب

ــود. ــده ب ــه ش ــز ارائ ــس نی مجل

کم فروشی اینترنتی رسانه ای می شود

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

۳,۶۶۰,۰۰۰ ریال 
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۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال
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کوتاه از نصف جهان
قهرمانی همدان و فارس در 

مسابقات ملی فرهنگی ورزشی روستا
بومی محلــی کشــور  ورزش هــای  فدراســیون  رئیــس 
گفــت: ورزشــکاران اســتان های همــدان و فــارس در 
ــب در  ــه ترتی ــتا ب ــی روس ــی فرهنگی ورزش ــنواره مل جش

ــدند. ــان ش ــان، قهرم ــردان و زن ــش م بخ
ــتان های  ــکاران اس ــرد: ورزش ــار ک ــری اظه ــا جعف غالمرض
ــوان  ــش بان ــارس در بخ ــان و ف ــش آقای ــدان در بخ هم
فرهنگی ورزشــی  ملــی  جشــنواره  نخســتین  قهرمــان 

ــدند. ــتا ش روس
وی افــزود: در بخــش آقایــان، ورزشــکاران اســتان همــدان 
بــا کســب 15 امتیــاز در جایــگاه نخســت ایســتادند و 
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا 14 و اصفهــان بــا 11 امتیــاز بــه 

ــب دوم و ســوم شــدند. ترتی
جعفــری ادامــه داد: در بخــش بانــوان، اســتان فــارس بــا 
12 امتیــاز بــه قهرمانــی رســید و تیم هــای اســتان های 
زنجــان بــا 8 امتیــاز و اســتان های ایــالم و البــرز هــر یــک 
بــا 7 امتیــاز بــه طــور مشــترک بر ســکوی ســوم ایســتادند.

واژگونی کامیون حامل اسید رقیق 
در اتوبان شهید دستجردی 

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــان  ــیدی در اتوب ــواد اس ــل م ــون حام ــب کامی پنجشنبه ش

شــهید دســتجردی اصفهــان واژگــون شــد.
ــدن  ــون ش ــه واژگ ــه حادث ــاره ب ــا اش ــریعتی ب ــد ش محم
کامیــون حــاوی مایــع اســیدی در اصفهــان اظهــار داشــت: 
ــل  ــد از پ ــتجردی بع ــهید دس ــراه ش ــه در بزرگ ــن حادث ای

ــت. ــاده اس ــاق افت ــهر اتف سپاهان ش
ــی  ــواد حمل ــوع م ــر ن ــدای ام ــه در ابت ــان اینک ــا بی وی ب
ــراز  ــود، اب ــده ب ــالم ش ــازوت اع ــون م ــن کامی ــط ای توس
داشــت: بــه همیــن دلیــل در ابتــدای امــر تجهیــزات 
ــرل  ــدف کنت ــا ه ــتگاه های 12 و 1۳ ب ــانی از ایس آتش نش
مــازوت ارســال شــده بــود کــه پــس از رســیدن بــه محــل 

ــدیم. ــه رو ش ــری روب ــواد دیگ ــا م ــه ب حادث

تمام برنامه های کشوری نیازمند 
پیوست سالمت است

آمــوزش  انجمــن  رئیــس  تقدیســی،  محمدحســین   
بهداشــت و ســالمت ایرانیــان، در کنگــره بین المللــی 
ــت: در  ــار داش ــالمت اظه ــای س ــت و ارتق ــوزش بهداش آم
ــای  ــت و ارتق ــوزش بهداش ــث آم ــر مبح ــه اخی ــه ده س

ــت. ــه اس ــن یافت ــوالت بنیادی ــالمت تح س
وی بیــان داشــت: از ســال 2۰1۳ تاکنــون و بــا ورود مبحــث 
ــه  ــن هســتیم ک ســالمت در همــه سیاســت ها، شــاهد ای
ــالمت  ــت س ــد پیوس ــود، بای ــام می ش ــه ای انج ــر برنام ه
داشــته باشــد؛ بنابرایــن تمــام خدمــات، تولیــدات و 
ــور  ــرد و کالن کش ــای خ ــن برنامه ه ــوالت و همچنی محص

ــد پیوســت ســالمت اســت. نیازمن

 انهدام باند سوداگران مرگ 
در نائین

ــس  ــی پلی ــاون اجتماع ــی، مع ــر کریم ــرهنگ جهانگی س
اســتان اصفهــان، گفــت: مأمــوران یــگان تــکاوری پلیــس 
ــی  ــای فرع ــی از محوره ــن گشــت زنی در یک ــان حی اصفه
شهرســتان نائیــن بــه یــک دســتگاه ســواری 4۰5 کــه بــا 
ســرعت زیــادی در حــال حرکــت بــود، مشــکوک شــدند و 

ــد. آن را متوقــف کردن
ــو  ــدار 19 کیل ــودرو مق ــن خ ــی از ای ــزود: در بازرس وی اف
زیــر صندلی هــای خــودرو  تریــاک کــه  و ۳5۰ گــرم 

ــد. ــف ش ــود، کش ــده ب ــازی ش جاس
ــان داشــت: در ایــن رابطــه ســه   ایــن مقــام انتظامــی بی
ســوداگر مــرگ دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده جهــت 
ــل داده  ــی تحوی ــع قضائ ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح س

شــدند.

 آغاز برداشت گیاهان دارویی 
در اصفهان

و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  بهره بــرداری  اداره  رئیــس 
ــان  ــت گیاه ــت: برداش ــان گف ــتان اصفه ــزداری اس آبخی
دارویــی کتیــرا، باریجــه، آنغــوزه، اســپند، علــف چــای، پونه، 
خارشــتر، موســیر و شــکر تیغــال در اراضــی منابــع طبیعــی 

ــاز شــده اســت. اســتان آغ
ــود  ــی می ش ــه پیش بین ــان اینک ــا بی ــی ب ــن میرطالب آبتی
بیــش از ۳2۰ تــن گیــاه دارویــی از ایــن رویشــگاه ها 
ــوالت  ــن محص ــت ای ــا برداش ــزود: ب ــود، اف ــت ش برداش
حــدود 15۰میلیــارد ریــال نصیــب بهره بــرداران منابــع 

می شــود. طبیعــی 

کمترین انتظار منتقدان دولت 
مسئولیت پذیری وزراست

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
گفــت: منتقــدان دولــت انتظــار نداشــتند رئیس جمهــور از 
میــان طیــف آنــان کســی را در کابینــه خــود قــرار دهــد امــا 
ــده  ــن وزرای انتخاب ش ــه همی ــد ک ــار دارن ــت کم انتظ دس

ــند. ــئولیت پذیر باش ــز مس ــرا نی ــب و اعتدال گ اصالح طل
دوازدهــم  دولــت  کــرد:  اظهــار  فوالدگــر  حمیدرضــا 
می توانســت وزرای کارآمدتــر و قوی تــری حتــی از همیــن 
اعتدال گرایــان  و  اصالح طلبــان  سیاســی  طیف هــای 
بــرای کابینــه خــود معرفــی کنــد؛ چــرا کــه مــا معتقدیــم 
ــات و  ــران اصالح ــری س ــه تصمیم گی ــه نتیج ــن کابین ای

اعتدال گراســت.  ســران 
وی افــزود: بیــش از نیمــی از وزرای انتخاب شــده در 
ســازندگی،  دولت هــای  در  دوازدهــم  دولــت  کابینــه 
امیــد ســابقه وزارت داشــته اند  و  تدبیــر  اصالحــات و 
ــان و  ــای اصالح طلب ــه رایزنی ه ــان نتیج ــاب آن ــه انتخ ک

اســت. اعتدال گرایــان 

ــه  ــت: ب ــان گف ــاون اصفه ــاق تع ــس ات رئی
آماده ایــم  مــا  می گوییــم  رئیس جمهــور 
اقتصــادی  فعالیت هــای  انجــام  بــرای 
شــرکت های  محــور  گــرد  را  مــردم 
تعاونــی جمــع کنیــم و بــا ســرمایه های 
انجــام بــزرگ  فعالیت هــای   کــم، 

 دهیم.
ــش از  ــخنرانی پی ــی در س ــب هللا بهرام حبی
ــن  ــان ضم ــه اصفه ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــار  ــاون اظه ــه تع ــه مناســبت هفت ــک ب تبری
ــال  ــه کام ــاون ک ــت و تع ــه دول ــرد: در هفت ک
بــا هــم در ارتبــاط هســتند، وقتــی از تعــاون 
اقدامــات  از  بخشــی  می شــود  صحبــت 
ــد؛  ــرح می کنن ــه را مط ــن رابط ــت در ای دول
و  یــاری  معنــای  بــه  لغــت  در  تعــاون 
ــود  ــان موج ــت؛ انس ــل اس ــاری متقاب همی
محــدودی اســت و بــرای انجــام کارهایــش 

ــاون دارد. ــه تع ــاج ب احتی

 اقتصاد متکی به تعاون است
وی بــا بیــان اینکــه اگــر مــا بــه دنبــال 
اقتصــادی نزدیــک بــه اســالم هســتیم، 
ــزود:  ــت، اف ــاون اس ــر تع ــی ب ــاد متک اقتص
ــون اساســی نظــام  ــرگان قان در مجلــس خب
جمهــوری اســالمی، اقتصــاد کشــور بــر پایــه 
ــته  ــا گذاش ــی بن ــی و دولت ــاون، خصوص تع

ــت. ــده اس ش
ــر  ــر س ــا ب ــه ملت ه ــان اینک ــا بی ــی ب بهرام
اقتصــاد  نــوع  بــرای  انتخــاب  دوراهــی 
ــز  ــدر نی ــهید ص ــرد: ش ــح ک ــتند، تصری هس
اقتصــاد اســالمی را در کتابــش بیــان کــرده و 
مــا معتقدیــم اقتصــاد اســالمی یعنــی کارهــا 
ــر  ــه مــردم ســپردن و نظــارت داشــتن ب را ب

کار.
 با تمام وجود آمادگی داریم به 

دولت کمک کنیم 
وی بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد مــا بــر اســاس 

ــرکت هایی از  ــه ش ــت ک ــن اس ــل 44 ای اص
ــار کــرد: در  ــت واگــذار شــود، اظه طــرف دول
بحــث ســرمایه گذاری جدیــد می تــوان از 
تعــاون بهــره بــرد؛ چــرا کــه ایــن کار از دســت 
تعــاون برمی آیــد و بــا تعــاون از طریــق 
انجــام  بــزرگ  پول هــای خــرد، کارهــای 

می شــود.
بهرامــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تمــام وجــود 
ــم،  ــک کنی ــت کم ــه دول ــم ب ــی داری آمادگ
ــه  ــم ک ــت رأی دادی ــه دول ــت: ب ــراز داش اب
کمک هــای خــود را بــه دولــت ادامــه دهیــم، 
ــد  ــد، تولی ــت کارآم ــم؛ دول ــش کنی ــه رهای ن
ــث  ــه، ســه رأس مثل ــع عادالن ــروت و توزی ث
عدالــت اجتماعــی اســت کــه مســیرش جــز 

ــت. ــد یاف ــق نخواه ــاون محق ــق تع از طری
 افتتاح ۱۴۵ طرح تعاونی 

در هفته دولت 
وی تٔاکیــد کــرد: اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی بــا همــکاری اتــاق تعــاون اســتان 
فعالیت هایــی انجــام دادنــد؛ بیــش از ۳ 
هــزار تعاونــی بــا اعضایــی بالــغ بــر ۳ میلیون 
نفــر فعالیــت می کننــد کــه بــرای بیــش از 5 
ــن  ــد و همچنی ــتغال زایی کردن ــر اش ــزار نف ه
ــر  ــزار نف ــرای 59 ه ــر ب ــال اخی ــک س در ی

ــدار فراهــم  شــده اســت. اشــتغال پای
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــاون اس ــاق تع ــس ات رئی

تعاونــی  طــرح   145 افتتــاح  بــه  اشــاره 
در  کــرد:  خاطرنشــان  دولــت  هفتــه  در 
اجتماعــی  عدالــت  تحقــق  راســتای 
توســعه  عنــوان  تحــت   شــرکت هایی 
ــه از  ــتند ک ــت هس ــال فعالی ــران در ح و عم

ــت.  ــدگار اس ــوب و مان ــات خ اقدام

در بحــث صــادرات امــروز بیشــتر پیگیــر 
تولیــدات کشــور در بازارهــای جدیــد بــا کمــک 
۳۰ تعاونــی شــکل  گرفته در اســتان هســتیم.

وی تصریــح کــرد: در اجــرای قانــون اصل 44 
ــی  ــران پیش بین ــرای تعاونگ ــوق هایی ب مش
ــد کــه یکــی از ایــن مشــوق ها مالیــات  کردن
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ــه و اگــر مشــکالت  25 درصــد کمتــر پرداخت

دولتــی حــل شــود کارفرمایانــی کــه در بخــش 
ــه  ــق بیم ــد ح ــد 2۰ درص ــاون کار می کنن تع
این هــا  بــر  عــالوه  می پردازنــد؛  کمتــری 
ــگان انجــام  ــاون رای ــای بخــش تع آموزش ه

می شــود.
 اتاق تعاون، پارلمان بخش تعاون 

است
ــان  ــاون، پارلم ــاق تع ــرد: ات ــوان ک بهرامــی عن
بخــش تعــاون اســت و از جملــه کارهــای 
کارت  صــدور  بــه  می تــوان  تعــاون  اتــاق 
بازرگانــی، ارتقــاع ســطح کیفــی جلســات 
ــا آموزش هــای  ــاط ب داوری، جلســاتی در ارتب
مختلــف، اعــزام هیئت هــای داخلــی بــه 
در  فعــال  حضــور  و  خارجــی  کشــورهای 
بخــش  و  دولــت  گفت وگــوی  شــورای 

خصوصــی اشــاره کــرد.
وی اذعــان داشــت: رهبــر معظــم انقــالب 
ــران  ــت اول ای ــد اولوی ــوی گفتن ــرم رض در ح
ــی  ــی از معان ــت. یک ــاد اس ــمن اقتص و دش
ــردم  ــه م ــذاری آن ب ــی، واگ ــاد مقاومت اقتص
اســت تــا تحــت تٔاثیــر تحریم هــا قــرار نگیــرد.

ــم  ــا آماده ای ــم م ــور می گویی ــه رئیس جمه  ب
بــرای انجــام فعالیت هــای اقتصــادی مــردم را 
 گــرد محــور شــرکت های تعاونــی جمــع کنیــم 
ــزرگ  ــم، فعالیت هــای ب ــا ســرمایه های ک و ب

انجــام دهیــم.

رئیس اتاق تعاون اصفهان با اشاره به اهمیت و توان شرکت های تعاونی تأکید کرد:

آماده ایم به دولت کمک کنیم

مجتبــی ناجــی، معــاون پیشــگیری ســازمان بهزیســتی اســتان 
ــت پیشــگیری  ــی معاون ــت اصل ــه 5 اولوی ــا اشــاره ب ــان، ب اصفه
ســازمان بهزیســتی اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: ایــن 5 
اولویــت شــامل طــالق، فســاد و فحشــا، اعتیــاد، حاشیه نشــینی 

ــکاری اســت. و بی
وی بــا بیــان اینکــه آســیب های اجتماعــی شــامل 19 مــورد 
اســت، افــزود: ایــن 19 مــورد در  برنامــه تقســیم کار ملــی رصــد 
شــده و بایــد مــورد مطالعــه قــرار گیــرد کــه در ایــن میــان اعتیــاد، 
ــت  ــا از اولوی ــاد و فحش ــکاری و فس ــینی، بی ــالق، حاشیه نش ط

ــد. برخوردارن
معــاون پیشــگیری ســازمان بهزیســتی اســتان اصفهــان با اشــاره 
بــه اینکــه ایــن مــوارد می تواننــد بــا هــم ارتبــاط داشــته باشــند، 
ــای  ــه اولویت ه ــم ک ــز داری ــری نی ــیب های دیگ ــرد: آس ــان ک بی

بعــدی مــا را تشــکیل می دهنــد؛ ماننــد کــودکان کار و زنــان 
بی سرپرســت کــه ایــن مــوارد همگــی از ســوی شــورای اجتماعــی 

ــود. ــن می ش ــور تبیی وزارت کش
ــگیری  ــرای پیش ــتی ب ــازمان بهزیس ــات س ــاره اقدام ــی درب ناج
در امــور اجتماعــی گفــت: بــرای پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی فعالیت هــای اجتماع محــوری را دربــاره تیم هایــی 
ــا  ــن تیم ه ــم؛ ای ــر گرفته ای ــه در نظ ــن زمین ــت در ای ــرای فعالی ب
در بیشــتر مواقــع فعالیــت می کننــد و بیشــتر اعضــای آن را 
ــی  ــه هــدف اصل ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــا تشــکیل می دهن خانم ه
ــری  ــاد مطالبه گ ــازی و ایج ــا تواناس ــن گروه ه ــکیل ای ــا از تش م
ــازمان های  ــا س ــن گروه ه ــرد: ای ــان ک ــت، بی ــردم اس ــرای م ب
مردم نهــادی هســتند کــه آســیب های محلــه خــود را رصــد 

ــت. ــن اس ــردی نوی ــن رویک ــد و ای می کنن

علــی ســلیمانی پور، مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان 
ــال  ــه س ــار ماه ــه در چه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان، ب اصفه
جــاری ۳55 نفــر در اثــر حــوادث ترافیکــی جــان خــود 
ــار  ــد، اظه ــت دادن ــان از دس ــتان اصفه ــطح اس را در س
ــای  ــری فوتی ه ــار ۳81 نف ــه آم ــه ب ــا توج ــت: ب داش
تصــادف اســتان اصفهــان در ســال گذشــته، ایــن آمــار بــا 

ــوده اســت. ــه رو ب کاهــش 6 درصــدی روب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در چهار ماهــه امســال 77 نفر از 
کشته شــدگان تصادفــات زن و 278 نفــر مــرد بوده انــد، 
تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد 195 نفــر در حــوادث 
برون شــهری، 149 نفــر در حــوادث درون شــهری، 6 نفــر 
ــارج  ــای خ ــر در جاده ه ــتایی و 2 نف ــای روس در جاده ه

از اســتان، جــان خــود را از دســت داده انــد.

ــی اســتان اصفهــان همچنیــن  مدیــر کل پزشــکی قانون
ــج در  ــرص برن ــرف ق ــی از مص ــرگ ناش ــوص م درخص
ــون ۳  ــاری تاکن ــال ج ــزود: در س ــان اف ــتان اصفه اس
نفــر در اســتان اصفهــان بــه ایــن علــت جــان خــود را از 
دســت دادنــد کــه آمــار موجــود بــا آمــار ســال گذشــته 

ــری نداشــته اســت. تغیی
ــج  وی تصریــح کــرد: 2 نفــر از فوت شــدگان قــرص برن

در اســتان مــرد و 1 نفــر زن بــوده  اســت.
ســلیمانی پور در ادامــه بــا اشــاره بــه کاهــش آمــار 
فوتی هــای ناشــی از حــوادث کار در اســتان اصفهــان 
نیــز ابــراز داشــت: در چهــار ماهــه اول امســال، 24 نفــر 
در اســتان اصفهــان بــه دلیــل حــوادث کار جــان خــود را 
از دســت دادنــد کــه همــه ایــن افــراد نیــز مــرد بودنــد.

رســول زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، در آییــن اختتامیــه نخســتین 
ــار  ــهر اظه ــتا در شاهین ش ــی روس ــی فرهنگی ورزش ــنواره مل جش
کــرد: پیگیــر برگــزاری همیشــگی و نمادیــن ورزش ملــی و 
ــان  ــهر اصفه ــام)ره( ش ــی ام ــدان تاریخ ــوگان در می ــی چ تاریخ

هســتیم.
وی بــا ابــراز نگرانــی از اینکــه بعضــی از کشــورها بــه دنبــال ثبــت 
ــازمان  ــزود: س ــتند، اف ــود هس ــام خ ــه ن ــن ورزش ب ــی ای  جهان
ــتانداری  ــتی و اس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ می
ــت ورزش  ــده ثب ــری پرون ــال پیگی ــت در ح ــا جدی ــان ب اصفه
تاریخــی و ملــی چــوگان در میــراث جهانــی ســازمان ملــل متحــد 
و یونســکو هســتند. ورزش چــوگان از دیربــاز به ویــژه در دوره 

ــد. ــرا می ش ــام)ره( اج ــی ام ــدان تاریخ ــه در می صفوی
اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: اســتان اصفهــان بــا ســابقه 

ــز  ــوده و امــروز نی ــران ب ــار پایتخــت ای 1۰ هــزار ســاله خــود، 4 ب
ــار  ــودن افتخ ــالمی ب ــران اس ــدن ای ــگ و تم ــت فرهن ــه پایتخ ب
می کنــد. وی از شاهین شــهر بــه دلیــل ســکونت اقــوام ایرانــی، بــه 
ــرم و میهمان دوســت  ــی خونگ ــا مردمان ــران کوچــک« ب ــام »ای ن
یــاد کــرد کــه میهمان نــوازی در خــور تحســینی از مهمانــان 
روســتایی شــرکت کننده کشــور در نخســتین جشــنواره ملــی 

روســتا کرده انــد. فرهنگی ورزشــی 
زرگرپــور توســعه روســتاها را از تأکیــدات بنیانگــذار فقیــد جمهوری 
ــا تــداوم ایــن  اســالمی و رهبــر معظــم انقــالب بیــان کــرد کــه ب
توســعه، روســتاهای کشــور در برنامــه اقتصــاد مقاومتــی کشــور 
بــه جایــگاه خــود خواهنــد رســید و تصریــح کــرد: روســتاها مرکــز 
تولیــد محصــوالت کشــاورزی و صنایــع دســتی کشــور هســتند و 

بایــد نقــش بیشــتری در تولیــد ثــروت در کشــور ایفــا کننــد.

نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: بزرگ تریــن ســد مقابــل اقتصــاد 
مقاومتــی، بی توجهــی بــه اقتصــاد داخلــی اســت و نمونــه 
آن فــروش 5۰ دالر گران تــر فــوالد خــام بــه تولیدکننــدگان 

داخلــی نســبت بــه قیمــت صادراتــی آن اســت.
ســید جــواد ســاداتی نژاد اظهــار کــرد: از ابتــدای امســال 
ــه  ــور رخ داده ک ــوالد کش ــت ف ــوزه صنع ــکالتی در ح مش
ــران شــده  ــادی از کارگ ــکاری قشــر زی ــود و بی ــث رک باع
اســت و صنعتگــران در حــوزه فــوالد در تأمیــن مــواد اولیــه 
ــه  ــوالد خوزســتان ب ــد و ف ــوالد مشــکل دارن و شــمش ف
جــای رســیدگی بــه اقتصــاد داخلــی، فــوالد تولیــدی خود 

ــد. ــر صــادر می کن ــی ارزان ت ــا قیمت را ب
وی بــه صــادرات فــوالد خــام اشــاره کــرد و گفــت: همــه 

می دانیــم امســال بــه نــام »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و 
اشــتغال« مزیــن شــده اســت؛ بــا ایــن حــال بــه تولیــد 
ــف صــادرات نیســتیم و  ــی توجــه نمی شــود؛ مخال داخل
بــر ایــن عقیده ایــم تولیــد مــازاد نیــاز داخــل صــادر شــود 
نــه اینکــه یــک شــرکت 5۰ دالر ارزان تــر از بــورس صــادر 

کنــد.
نماینــده مــردم کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس 
ــژه  ــه جلســه خــود در کمیســیون وی شــورای اســالمی ب
مجلــس دربــاره مشــکالت فــوالد اشــاره کــرد و گفــت: در 
ایــن جلســه تصویــب شــد فــوالد خــام 5 درصــد ارزان تــر 
از صــادرات بــه واحدهــای تولیــدی داخــل داده شــود؛ امــا 
ــا همــان  ــم ب ــا حاضری ــی نشــد و م ــن موضــوع اجرای ای
قیمــت صــادرات بــه واحدهــای داخلــی تحویــل بدهنــد.

 رصد آسیب  محله های شهر
به کمک گروه های مردم نهاد

 پیگیری برگزاری همیشگی رقابت چوگان 
در میدان تاریخی امام)ره( اصفهان

 کاهش6 درصدی فوت 
ناشی از تصادفات در اصفهان

 بی توجهی به اقتصاد داخلی 
بزرگ ترین سد مقابل اقتصاد مقاومتی است

 خانه باغ تاریخی »شاکر« 
اوج زیبایی معماری در دل کویر

ــا  خانــه شــاکر، تنهــا خانه بــاغ تاریخــی شــهر آران و بیــدگل اســت کــه ب
ــا و  ــی احی ــگران خارج ــی گردش ــرای میزبان ــی ب ــرمایه گذاری خصوص س

بازســازی شــده اســت.
ــاغ تاریخــی وجــود دارد کــه نمایانگــر اوج  در ایــران تعــداد زیــادی خانه ب

هنــر و نمــادی از تمــدن کهــن ایــران و ایرانیــان اســت.
ــروف  ــز از ظ ــا و فرح انگی ــای زیب ــتن خانه باغ ه ــه داش ــان ب ــه ایرانی عالق
بــه جــا مانــده منقــوش بــه درخــت و شــاخ و بــرگ، مشــخص می شــود.

ــل  ــری مث ــهرهای کوی ــژه در ش ــه به وی ــی ک ــرح قالی های ــن ط همچنی
ــر روی  ــاه ب ــش گل و گی ــود و نق ــه می ش ــدگل بافت ــان و آران و بی کاش

ــت. ــه خانه باغ هاس ــر ب ــان کوی ــه مردم ــواه عالق ــا گ آن ه
خانه بــاغ شــاکر، یکــی از زیباتریــن آثــار فرهنگی تاریخــی شهرســتان آران 
ــه حســین آباد  ــن شــهر در مزرع ــری ای ــه در 5 کیلومت ــدگل اســت ک و بی

واقــع شــده اســت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری آران و بیدگل 
قدمــت ایــن بنــا را مربــوط بــه اوایــل دوره قاجــار عنــوان کــرد و افــزود: 

ایــن اثــر منطبــق بــا اصــول معمــاری ســنتی مناطــق کویــری در زمینــی 
بــه مســاحت تقریبــی 6 هــزار و 6۰۰ متــر مربــع و در فــرم هندســی ذوزنقه 
طراحــی و احــداث شــده و مشــتمل بــر ســه عنصــر فضایــی بــاغ، عمــارت 
و بــرج و بــارو اســت کــه از ایــن رو می تــوان آن را یکــی از معــدود 
خانه باغ هــای شهرســتان آران و بیــدگل بــه شــمار آورد کــه در جبهــه 
شــمالی بــاغ، بــرج و بــارو و در جبهــه جنوبــی آن عمــارت بــاغ قــرار دارد.

جــواد صدیقیــان تصریــح کــرد: ایــن مجموعــه دیدنــی کــه در ســال های 
ــود، در ســال  ــاغ عمــارت حســین آباد معــروف ب ــه خانه ب ــدان دور ب نه چن
1۳9۰ توســط یــک ســرمایه گذار خریــداری و بــر اســاس اصــول معمــاری 

ســنتی مرمــت و احیــا شــده اســت.
وی گفــت: ایــن اثــر در راســتای اجــرای قوانیــن مربــوط بــه حفــظ آثــار 
ــوان  ــه عن ــماره ۳145۰ ب ــه ش ــاری ب ــال ج ــاه س ــی در 2۳ فروردین م مل

ــت رســید. ــه ثب ــی ب ــار مل ــر فرهنگی تاریخــی در فهرســت آث ــک اث ی
ــوان یکــی از تاسیســات گردشــگری  ــه عن ــاغ شــاکر ب ــزود: خانه ب وی اف

ــده آن در حــال بررســی اســت. طــرح موضــوع شــده و پرون
ــده و  ــی شناسایی ش ــر تاریخ ــش از ۳۰۰ اث ــتن بی ــا داش ــدگل ب آران و بی
129 اثــر تاریخــی و معنــوی ثبــت ملــی پــس از اصفهــان و کاشــان در رتبــه 

ســوم ثبــت آثــار تاریخــی اســتان قــرار دارد.

رئیــس دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه 
مهم تریــن  از  یکــی  قــم گفــت:  علمیــه 
ابعــاد رســالت دفتــر تبلیغــات اســالمی، 
ــزرگ  ــار علمــی شــخصیت های ب ــای آث احی
و نکوداشــت ایــن شــخصیت ها در زمــان 

حیــات آن هاســت.
ــم  ــی در مراس ــد واعظ ــالم احم حجت االس
ــا  ــالق« ب ــان اخ ــاب »مرزب ــی از کت رونمای
شــخصیت های  نکوداشــت  بــه  اشــاره 
و  اسوه ســازی  داشــت:  اظهــار  معاصــر 
الگوگیــری طــالب جــوان از شــخصیت های 
معاصــر، بــه دنبــال بازتاب هــای نکوداشــت 
ایــن شخصیت هاســت و از آنجایــی کــه 

فرهنــگ  از  بخشــی  شــخصیت ها،  ایــن 
و هویــت مــا را تشــکیل می دهنــد، ارج 
ــور  ــی کش ــخصیت های علم ــه ش ــادن ب نه
ــت  ــکل گیری درس ــگ و ش ــاز فرهن زمینه س

هویــت ایرانی اســالمی اســت.
ابعــاد  مهم تریــن  از  یکــی  افــزود:  وی 
ــای  ــالمی، احی ــات اس ــر تبلیغ ــالت دفت رس
و  بــزرگ  شــخصیت های  علمــی  آثــار 
زمــان  در  شــخصیت ها  ایــن  نکوداشــت 
حیــات آن هاســت و فلســفه کار تدویــن 
کتــاب »مرزبــان اخــالق« نیــز، رســالت های 
متعــدد مجموعــه دفتــر تبلیغــات اســالمی را 

برمی گیــرد. در 

رئیــس دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه قــم 
دربــاره کتــاب »مرزبــان اخــالق« بیــان کــرد: 
کتــاب مرزبــان ســه جلــد و ۳ هــزار صفحــه 
را شــامل می شــود کــه مقــاالت ارزشــمندی 
ــه هــم جهت هــای علمــی و  ــر دارد ک را در ب
ــا  ــاالت نوشته شــده علم ــی و هــم مق اخالق
را دربــاره حضــرت آیــت هللا مظاهــری شــامل 

می شــود.
اخــالق، گمشــده  وی خاطرنشــان کــرد: 
امــروز جامعــه ماســت و در ایــن راســتا 
ــترده تر  ــون گس ــاس کار روحانی ــروزه اس ام
حضــرت  دفتــر  بنابرایــن  اســت؛  شــده 
آیــت هللا مظاهــری نیــز بایــد فعال تــر شــده 
ــان  ــر ایش ــوه دیگ ــاس وج ــن اس ــر ای و ب
ــارت  ــا نظ ــع آوری و ب ــیرها جم ــد تفس مانن

ــود. ــاپ ش ــان چ خودش

ــان  ــالمی اصفه ــات اس ــر تبلیغ ــس دفت رئی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــز در ای نی
احیــای آثــار و شــخصیت های علمــی از 
رســالت های دفتــر تبلیغــات اســت، گفــت: 
نکوداشــت و چــاپ آثــار بــزرگان علمــی 
عــالوه بــر ارج نهــادن بــه شــخصیت ها، 
یــک فعالیــت فرهنگ ســاز و هویت ســاز 
و  علمــی  شــخصیت های  زیــرا  اســت؛ 
ــخ آن  ــی، بخشــی از تاری ــر ملت ــی ه فرهنگ

ــتند. هس
حجت االســالم محمــد قطبــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه اخــالق بــه حلقــه گمشــده دیــروز 
اســت،  شــده  تبدیــل  جامعــه  امــروز  و 
اظهــار داشــت: بــه برکــت انقــالب اســالمی 
ــم  ــون فراه ــور روحانی ــرای حض ــتری ب بس
طــالب  امــروزه  می دانیــم  الزم  و  شــده 

بیــش از گذشــته بــه مســئله تهذیــب و 
ــا  ــه کار حوزه ه ــرا ک ــد؛ چ ــه کنن ــالق توج اخ

ــت. ــورده اس ــره خ ــب گ ــا تهذی ب
وی بــا بیــان اینکــه از خدمتگــزار دیــن 
بایــد در زمــان حیــات او تقدیــر و قدردانــی 
از  نشــان  ارزشــمند  کار  ایــن  و   شــود 
ــن  ــزود: بدتری ــه دارد، اف ــک جامع ــد ی رش
ــه  ــت ک ــه آن اس ــک جامع ــرای ی ــت ب حال
خــود                   خــدوم  شــخصیت های  قــدردان 

ــد. نباش
آییــن رونمایــی از کتــاب »مرزبــان اخــالق« 
بــا حضــور رئیــس دفتــر تبلیغــات اســالمی 
ــر  ــای دفت ــی از علم ــان و جمع ــم و اصفه ق
تبلیغــات اســالمی اصفهــان برگــزار شــد و از 
اعضــای کنگــره نکوداشــت حضــرت آیــت هللا 

مظاهــری نیــز تجلیــل بــه عمــل آمــد.

#اصفهان_گردی
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رئیس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم:

اخالق، گمشده امروز جامعه ماست

،،
مــا  می گوییــم  رئیس جمهــور  بــه   
آماده ایــم بــرای انجــام فعالیت هــای 
محــور  گــرد  را  مــردم  اقتصــادی 
کنیــم  جمــع  تعاونــی   شــرکت های 
و بــا ســرمایه های کــم، فعالیت هــای 

بــزرگ انجــام دهیــم

کوتاه از شهرستان ها
بهره برداری از ۳۷ طرح عمرانی و 

خدماتی در دهاقان
فرمانــدار شهرســتان دهاقــان گفــت: در هفتــه دولــت ۳7 
طــرح عمرانــی و خدماتــی بــا هزینــه 1۳6 میلیــارد ریال در 

ــرداری می رســد. ــه بهره ب ــان ب شهرســتان دهاق
ــاختمان  ــاح س ــت: افتت ــار داش ــمیان اظه ــر قاس علی اصغ
دهیــاری در دو روســتا، واحدهــای پــرورش بوقلمــون، 
دام و طیــور، تولیــد خــوراک دام و...، از جملــه طرح هــای 

ــت. ــه اس ــن هفت ــرداری در ای ــل بهره ب قاب

 پیاده روی ۱۱۰۰ کیلومتری 
به عشق شهید حججی

ــه  ــتانی ک ــتانی و اس ــئوالن شهرس ــی از مس ــار انبوه در کن
ــد و  ــی رفتن ــن حجج ــهید محس ــواده ش ــدار خان ــه دی ب
همچنــان ایــن دیدارهــا نیــز ادامــه دارد، یــک نفــر بیــش از 
بقیــه توجــه همــه را جلــب کــرد؛ کارگــر ســاده ای از بجنــورد 
ــرای عــرض ارادت  ــه عشــق شــهید و ب ــا ب ــا و تنه کــه تنه
بــه خانــواده اش، رنــج ســفر هــزار کیلومتــری را بــه جــان 

می خــرد.
مهــدی ســعیدی می گویــد: مــن کار خاصــی انجــام 
نــداده ام؛ ایــن شــهید متعلــق بــه همــه مــا ایرانی هاســت. 
ــرای  ــوده. ب ــه ب ــا انجــام وظیف ــرده ام، تنه ــه ک هــر کاری ک

ــکیبایی دارم. ــر و ش ــب صب ــهید، طل ــن ش ــواده ای خان

تکمیل پرونده برای ۱۵ میلیارد تومان 
تسهیالت کشاورزی

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نجف آبــاد گفــت: در 
ســال گذشــته طــی فرآینــد تکمیــل پرونــده بــرای متقاضیان 
دریافــت تســهیالت کشــاورزی، شــاهد صــدور بیــش از 16۰ 
معرفی نامــه بــه مجموعه هــای مختلــف جهــت دریافــت 15 

ــم. ــان تســهیالت بوده ای ــون توم ــارد و 7۰۰ میلی میلی
 4۰۰ بــه  نزدیــک  داشــت:  اظهــار  مطهــری  مجتبــی 
ــوان تســهیالت ســرمایه در گــردش  ــه عن ــان ب ــون توم میلی
ادوات  تولیدکننــده  شــرکت های  بــرای  مکانیزاســیون 
کشــاورزی صــادر شــده و 1۳8 نفــر هــم بــه صنــدوق 
کارآفرینــی مهــر امیــد معرفــی شــده اند کــه مجمــوع 
تســهیالت بــا نــرخ ســود پاییــن اختصــاص داده شــده بیــش 
از 8 میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومــان بــرآورد می شــود.

 کشف ۶۵ هزار نخ سیگار قاچاق 
در لنجان

ســرهنگ غالمرضــا افشــاری، فرمانــده انتظامی شهرســتان 
لنجــان، گفــت: طــرح سراســری مبــارزه بــا قاچــاق کاال و 
ارز پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضائــی و توســط مأمــوران 
انتظامــی شهرســتان لنجــان اجــرا شــد و مأمــوران حیــن 
ــن  ــه ای ــوری ب ــای عب ــرل خودروه ــرح و کنت ــرای ط اج
شهرســتان، بــه یــک ســواری پیــکان مشــکوک شــدند؛ در 
بازرســی از آن، تعــداد 65 هــزار نــخ ســیگار خارجــی فاقــد 

مــدارک گمرکــی کشــف شــد.

تجلیل از کارمندان نمونه اردستان
فرمانــدار اردســتان گفــت: تعامل ســازنده مســئوالن ســبب 
پیشــرفت و آبادانــی شــهر اســت. علیرضــا غیــور بــا اشــاره 
ــی و  ــتگاه های اجرای ــن دس ــی بی ــل خوب ــه تعام ــه اینک ب
ــد  ــه وجــود آمــده، گفــت: امی ــگاران در شهرســتان ب خبرن
ــعه  ــاز توس ــد و زمینه س ــش یاب ــل افزای ــن تعام ــت ای اس

و پیشــرفت باشــد.

 کاشت ۲۵۰ هکتار ارزن 
در منطقه مهیار شهرضا

محمــد ســلیمانی، رئیــس مرکــز جهــاد کشــاورزی مهیــار  
عنــوان کــرد: در ســال زراعــی جــاری بیــش از 25۰ هکتــار 
از مــزارع منطقــه مهیــار بــه کشــت ارزن اختصــاص یافتــه 
ــر  ــی کمت ــاز آب ــه نی ــا توجــه ب ــح کــرد: ب اســت. وی تصری
ایــن محصــول نســبت بــه ســایر محصــوالت بهــاره، طــول 
ــر شــوری آب،  ــاد آن در براب ــر و تحمــل زی دوره رشــد کمت
کشــت ایــن محصــول در منطقــه مهیــار منطقــی و از 

ــادی برخــوردار اســت. ــره وری نســبتا زی به

تخریب دو ملک متصرفی غیرمجاز 
در آران و بیدگل 

 رئیــس اداره راه و شهرســازی آران و بیــدگل از تخریــب دو 
ــا اشــاره بــه  ملــک غیرمجــاز خبــر داد. مجتبــی آراســته ب
ــح  ــار کــرد: ایــن دو فقــره تخریــب، صب ایــن مطلــب اظه
ــگان حفاظــت از اراضــی  ــی ی ــروز طــی ســفر فرمانده دی
اداره کل زمیــن و مســکن اســتان اصفهــان صــورت گرفــت.

 کفش های میلیاردی 
به مقصد نرسید

ــک  ــف ی ــهرضا از کش ــتان ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــال و  ــارد ری ــه ارزش 2 میلی ــی ب ــش خارج ــه کف محمول

ــر داد. ــی خب ــک قاچاقچ ــتگیری ی دس
ــی  ــوران انتظام ــت: مام ــی گف ــد امیرخان ــرهنگ حمی س
ــتان  ــی شهرس ــهید امام ــی ش ــت و بازرس ــتگاه ایس ایس
شــهرضا حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک 
ــه مقصــد  ــوب کشــور ب ــه از جن ــوو ک ــون ول دســتگاه کامی
ــود، مشــکوک شــدند و آن را متوقــف  تهــران در حرکــت ب
کردنــد. در بازرســی از ایــن کامیــون یــک محمولــه کفــش 

ــد. ــف ش ــال کش ــارد ری ــه ارزش 2 میلی ــی ب خارج

 افتتاح یکصد طرح عمرانی 
در شهرستان تیران و کرون

ــد  ــاح یکص ــرون از افتت ــران و ک ــتان تی ــدار شهرس فرمان
ــت در شهرســتان  ــه دول ــا هفت ــی همزمــان ب ــروژه عمران پ

ــرداد.  ــرون خب ــران و ک تی
علــی رحمانــی افــزود: بــرای اجــرای ایــن پروژه هــا افــزون 
بــر ۳۳6 میلیــارد و 579 میلیــون ریــال هزینــه شــده کــه 
ــی  ــش دولت ــا بخ ــی ب ــش خصوص ــا بخ ــرای آن ه در اج

مشــارکت داشــته اســت.
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کوتاه اخبار 
کلنگ زنی ۳۹ پروژه در کوهرنگ

احســان امانــی، مدیــر کل دفتــر فنــی اســتانداری 
چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: همزمــان بــا هفتــه 
دولــت، ۲۶ پــروژه بــا ۱۶۷ میلیــارد و ۱۴۰ میلیــون ریــال 
اعتبــار در شهرســتان کوهرنــگ افتتــاح شــده و ۱۳ پــروژه 
بــا ۱۴۵ میلیــارد و ۶۰۹ میلیــون ریــال اعتبــار کلنگ زنــی 

می شــود.
امانــی پروژه هــای قابــل افتتــاح ایــن شهرســتان را 
شــامل ۱۲ طــرح زیرســاخت، ۲ طــرح آموزشــی، ۶ طــرح 
مســکونی، ۲ طــرح دامپــروری، ۲ طــرح کشــاورزی، 
یــک طــرح فرهنگــی و یــک طــرح درمانــی و بهداشــتی 

برشــمرد.

اعزام ووشوکاران چهارمحالی به 
یونیورسیاد دانشجویان جهان

ووشــوکاران اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه بیســت 
و نهمیــن دوره یونیورســیاد دانشــجویان جهــان در چیــن 

اعــزام شــدند.
ــا  ــرم و حمیدرض ــی ۵۲ کیلوگ ــلیمی در وزن منف آرزو س
الدور در وزن منفــی ۸۰ کیلوگــرم ووشــوکاران اســتان در 
ــی  ــوان مرب ــه عن ــی ب ــور بنی طالب ــاندا و تیم ــش س بخ
از چهارمحــال و بختیــاری در ایــن رقابت هــا شــرکت 

می کننــد.
بیســت و نهمیــن دوره یونیورســیاد جهانــی دانشــجویان 
ــه  ــن تایپ ــم شــهریورماه جــاری در چی ــا هفت از ســوم ت

برگــزار خواهــد شــد.

بافق، پایلوت کویرنوردی ایران
رئیــس کمیتــه گردشــگری ورزشــی اســتان یــزد از بافــق 

بــه عنــوان پایلــوت کویرنــوردی ایــران یــاد کــرد.
ــی مســئوالن  ــه گردهمای ــا اشــاره ب محســن شیشــه بر ب
ــرای  ــه ب ــن برنام ــت: ای گردشــگری ورزشــی کشــور گف
اولیــن بــار در مرکــز جغرافیــای ایــران )شهرســتان بافق( 

ــود. ــزار می ش برگ
گردشــگری  انجمــن  اســتان های  کمیتــه  رئیــس 
هــدف  کشــور  همگانــی  ورزش هــای  فدراســیون 
کــردن  مطــرح  را  گردهمایــی  ایــن  برگــزاری  از 
ــوردی  ــاظ کویرن ــق از لح ــتان باف ــای شهرس توانمندی ه
عنــوان کــرد و افــزود: شهرســتان بافــق بــه عنــوان 

اســت. مطــرح  ایــران  پایلــوت کویرنــوردی 

 افتتاح ۱۳۶ پروژه عمرانی 
در جیرفت

بــا  پــروژه عمرانــی  فرمانــدار جیرفــت گفــت: ۱۳۶ 
اعتبــاری بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــارد تومــان در هفتــه دولــت 

کلنگ زنــی یــا افتتــاح خواهــد شــد.
ــبت  ــه مناس ــت، ب ــدار جیرف ــی روش، فرمان ــد امین احم
ــام  ــه مق ــرام ب ــن ادای احت ــت در آیی ــه دول ــاز هفت آغ
ــهیدان  ــن ش ــای ای ــا آرمان ه ــاق ب ــهدا و میث ــامخ ش ش
ــی  ــهیدان رجای ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ضم
ــروژه  ــزود: ۱۳۶ پ ــت اف ــه دول ــک هفت ــر و تبری و باهن
عمرانــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــارد تومــان 
ــود  ــوع خ ــه در ن ــد ک ــد ش ــاح خواه ــی و افتت کلنگ زن

هســتند. بی نظیــر 
ــار ۹  ــا اعتب ــت ب ــدای کار دول ــزود: ابت ــی روش اف امین
ــارد  ــه ۲۰۰ میلی ــار ب ــم؛ امــروز اعتب ــارد شــروع کردی میلی
افزایــش یافتــه کــه نشــان از توانمنــدی و اقتــدار و 
چابکــی دولــت در خدمت رســانی بــه مــردم اســت.

افتتاح خانه تولید و اشتغال 
روستای استبرق

در هفتــه دولــت بــا حضــور مســئوالن شــهر بابــک، یــک 
ــاح  ــتبرق افتت ــتای اس ــتغال در روس ــد و اش ــه تولی خان

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــد و ب ش
جعفــر رضــازاده، رئیــس هیئــت امنــای این مرکــز، گفت: 
هــدف از راه انــدازی ایــن مرکــز شــناخت توانمندی هــای 
ــد و  ــت، تولی ــاوره و هدای ــراد، مش ــوزش اف ــتا، آم روس

فــروش محصــوالت منطقــه اســت.
وی بیــان کــرد: خانــه تولیــد و اشــتغال ایــن روســتا در 
ــتی و  ــع دس ــروری، صنای ــاورزی، دامپ ــای کش زمینه ه
بســته بندی مــواد غذایــی بــرای ایجــاد اشــتغال پایــدار 
ــوالت  ــروش محص ــازار ف ــردن ب ــدا ک ــتاها و پی در روس

ــد. ــت می کن ــتاییان فعالی روس

خرید تضمینی از گندمکاران 
چهارمحال و بختیاری

حمیدرضــا دانــش، معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی 
ــرد:  ــار ک ــاری، اظه ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی جه
امســال از ابتــدای آغــاز خریــد تضمینــی گنــدم ۵۴ 
هــزار تــن محصــول از کشــاورزان خریــداری و ۵۰ درصــد 

ــت. ــده اس ــت ش ــکاران پرداخ ــات گندم مطالب
ــت ۷۵  ــل برداش ــان فص ــا پای ــرد: ت ــی ک وی پیش بین
هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان اســتان خریــداری شــده 

و در ســیلوها انبــار می شــود.

 افتتاح کارگاه فرآوری 
گیاهان دارویی 

نخســتین کارگاه فــرآوری گیاهــان دارویــی منطقــه 
ــر یــک  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاد ب ــوب کرمــان در عنبرآب جن

ــد. ــاح ش ــال افتت ــارد ری میلی
ــی  ــد و کارآفرین ــدوق امی ــس صن ــی، رئی ــب درین ابوطال
ــه  ــاز منطق ــه نی ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــاد، اظه عنبرآب
تســهیالت راه انــدازی ایــن کارگاه پرداخــت و بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر یــک  میلیــارد ریــال اعتبــار هزینــه افتتــاح شــد.

ــرآوری  ــت بســته بندی و ف ــن کارگاه قابلی ــزود: ای وی اف
ــه   ــر ب ــج نف ــرای پن ــه را دارد و ب ــی منطق ــان داروی گیاه

ــت. ــرده اس ــاد ک ــتغال زایی ایج ــتقیم اش ــورت مس ص
رئیــس صنــدوق امیــد و کارآفرینــی عنبرآبــاد خاطرنشــان 
ــث  ــبی در بح ــت مناس ــتان از ظرفی ــن شهرس ــرد: ای ک
گیاهــان دارویــی برخــوردار بــوده و ایــن نخســتین کارگاه 

فــرآوری گیاهــان دارویــی منطقــه اســت.  
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حمید باقریچهارمحال و بختیاری

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان چهارمحــال و 
ــر  ــکن مه ــده مس ــه پرون ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی
ــود،  ــته می ش ــاه بس ــان آبان م ــا پای ــتان ت ــن اس ای
ــن  ــایت های بروج ــع در س ــای واق ــام پروژه ه از اتم
و فرخ شــهر خبــر داد و بــا اشــاره بــه افتتــاح ۸ 
کیلومتــر از بانــد دوم سفیددشــت - زرین شــهر 
شناســایی  مطالعــات  دولــت گفــت:  هفتــه  در 
محــالت هــدف ســکونتگاه های غیررســمی اســتان 
در شــهرکرد شــروع شــده و بــه زودی عملیاتــی 

می شــود.
ــا  ــن برنامه ه ــریح مهم تری ــه تش ــمی ب ــم قاس قاس
و اقدامــات ایــن اداره  کل در حوزه هــای مختلــف 
پرداخــت و بــا بیــان اینکــه آبان مــاه پرونــده مســکن 
مهــر چهارمحــال و بختیــاری بســته می شــود، 
عنــوان کــرد: از ۲۲ هــزار و ۱۵۷ واحــد مســکن مهــر 
اســتان، ۲۱ هــزار و ۵۷۴ واحــد افتتــاح شــده و 

ــت. ــده اس ــی مان ــد باق ۵۸۳ واح
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان چهارمحــال و 
ــش از ۲۵  ــهرهای بی ــح داد: در ش ــاری توضی بختی
ــر  ــکن مه ــد مس ــزار و ۴۴۱ واح ــر، ۱۳ ه ــزار نف ه
داشــته ایم کــه ۱۲ هــزار و ۹۰۷ واحــد افتتــاح شــده 
و ۵۳۴ واحــد باقــی مانــده اســت کــه همگــی 
مربــوط بــه فارســان و شــهرکرد هســتند و مســکن 
ــان  ــه پای ــهر ب ــن و فرخ ش ــهرهای بروج ــر در ش مه
ــی در  ــده همگ ــای باقی مان ــت. واحده ــیده اس رس
مراجــع قانونــی هســتند کــه در صــورت رفــع موانــع 
حقوقــی تــا پایــان آبان مــاه، قابلیــت افتتــاح دارنــد.

وی افــزود: در شــهرهای زیــر ۲۵ هــزار نفــر، ۸۷۱۶ 

ــر در دســت ســاخت داشــته ایم  واحــد مســکن مه
واحــد   ۴۹ و  شــده  افتتــاح  واحــد  کــه ۸۶۶۷ 
ــل داده   ــاه تحوی ــان آبان م ــا پای ــه ت ــده ک ــی مان باق

می شــوند.
 افتتاح آسفالت راه های اصلی و روستایی 

استان در هفته دولت
ــت ۸  ــه دول ــرد: هفت ــوان ک ــن عن ــمی همچنی قاس
کیلومتــر از کل ۵۰ کیلومتــر بانــد دوم سفیددشــت- 
زرین شــهر افتتــاح می شــود کــه ۱۵ کیلومتــر در 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارد و تاکنــون 
۷ کیلومتــر آن بــه بهره بــرداری رســیده اســت؛ 
ــر  ــت آســفالت ۷۰ کیلومت ــه دول ضمــن اینکــه هفت
ــود و  ــاح می ش ــتان افتت ــتایی اس ــی و روس راه اصل
ــی  ــتان ۲۲۰ تختخواب ــرداری از بیمارس ــاهد بهره ب ش

ــود. ــم ب بروجــن خواهی

وی در معرفــی مهم تریــن پروژه هــای راهســازی 
در دســت اجــرای اســتان گفــت: پــروژه چهــار خطــه 
ــه طــول  شــهرکرد - بازفــت - مســجد ســلیمان  ب

ــر  ــه ۳۰ کیلومت ــر در دســت اجراســت ک ۱۶۰ کیلومت
ــده و  ــداث ش ــان اح ــهرکرد - فارس ــور ش آن در مح
ــن  ــز در ای تونل هــای چــری، فارســان و دشــتک نی

بزرگــراه در حــال ســاخت هســتند.
 - شــهرکرد  بزرگــراه  دیگــری  افــزود:  قاســمی 
بروجــن - لــردگان - ایــذه - اهــواز اســت کــه 
ــذه  ــردگان - ای ــیر ل ــور در مس ــن مح ــی از ای بخش
- اهــواز قــرار دارد و تبدیــل بــه آزادراه می شــود و در 
مجمــوع از ۲۰۰ کیلومتــر پــروژه چهــار خطــه شــهرکرد 
- ایــذه، ۴۰ کیلومتــر باقــی مانــده اســت. پــروژه در 
دســت احــداث دیگــر شــهرکرد - بــن - داران اســت 
کــه ۷۵ کیلومتــر آن در چهارمحــال و بختیــاری قــرار 
دارد کــه ۲۵ کیلومتــر آن افتتــاح شــده و ۵۰ کیلومتــر 

ــده اســت. در مســیر بــن - داران باقــی مان
 تدوین طرح ساماندهی بافت ناکارآمد 

در ۶ شهر چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری 
همچنیــن در تشــریح وضعیــت حاشیه نشــینی 
ــا در حــوزه  ــات م ــرد: مطالع ــوان ک ــن اســتان عن ای
بافــت ناکارآمــد بــه نتایــج مفیــدی رســیده و 
ســامان،  جونقــان،  بروجــن،  شــهرهای  اکنــون 
ــه دارای طــرح ســاماندهی  ــه و نقن شــهرکرد، فرادنب
هســتند و ایــن طــرح در شــهرهای فارســان، کیــان و 

ــت. ــه اس ــت تهی ــنجان در دس هفش
وی مســاحت کلــی بافــت ناکارآمــد ایــن اســتان را 
۱۰۹۲.۲۵ هکتــار اعــالم کــرد و افــزود: مســاحت کل 
ــم  ــت و یک ده ــار اس ــزار و ۲۵۲ هکت ــتان ۱۲ ه اس

ایــن مســاحت در بافــت ناکارآمــد جــای دارد.
جمعیــت کلــی اســتان ۴۴۹ هــزار و ۸۴۴ نفر اســت 
ــت  ــر در باف ــزار و ۵۸ نف ــداد ۱۱۰ ه ــن تع ــه از ای ک

ــد. ــی می کنن ــوده زندگ فرس
قاســمی مســاحت بافــت ناکارآمــد اردل را ۶۴ 
هکتــار اعــالم کــرد و گفــت: ایــن مســاحت بــا ۵۰۰۰ 
ــهر را  ــی ش ــاحت کل ــد مس ــت، ۲۰ درص ــر جمعی نف

شــامل می شــود.
مدیــر کل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری 
بلداجــی در  اهالــی  از  نیمــی  اینکــه  بیــان  بــا 
ــوان  ــد، عن محــدوده بافــت ناکارآمــد ســکونت دارن
کــرد: شــهر بــن ۴۰ هکتــار بافــت ناکارآمــد دارد کــه 

۳۰۴۱ نفــر ســکنه را شــامل می شــود.
وی همچنیــن گفــت: ۷۰.۸۵ هکتــار از مســاحت 
ــرار دارد  ــد ق ــت ناکارآم ــان در باف ــهر جونق ــی ش  کل
و ۲۰ هکتــار از ۲۱۰ هکتــار مســاحت کلــی چلگــرد در 

محــدوده بافــت ناکارآمــد اســت.
ناکارآمــد  بافــت  قاســمی جمعیــت ســاکن در 
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــالم ک ــر اع ــامان را ۳۹۵۹ نف س
تعــداد در ۴۳ هکتــار بافــت ناکارآمــد ســکونت 

ــد. دارن
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری بــا بیــان اینکــه هنــوز طــرح ســاماندهی 
ــورجان  ــودجان و ش ــهرهای س ــد ش ــت ناکارآم باف
دارای  ســودجان  افــزود:  اســت،  نشــده  تهیــه 
۳۳.۵ هکتــار بافــت ناکارآمــد اســت کــه جمعیتــی 
بالــغ بــر ۵۴۱۰ نفــر در ایــن مســاحت ســکونت 
ــد  ــت ناکارآم ــار باف ــز ۷۹ هکت ــورجان نی ــد. ش دارن
آن محــدوده ســکونت                          در  نفــر  دارد کــه ۶۳۴۳ 

ــد. دارن

مســاحت  از  هکتــار   ۸۶ همچنیــن گفــت:  وی 
اســت  ناکارآمــد  بافــت  محــدوده  در   شــهرکرد 

و ۱۲ هزار و ۸۶۹ سکنه دارد. 
ــان اینکــه طــرح ســاماندهی بافــت  ــا بی قاســمی ب
ــزود:  ــه اســت، اف ــد فارســان در دســت تهی ناکارآم
۵۱ هکتــار از مســاحت ایــن شــهر در محــدوده بافــت 

ناکارآمــد اســت. 
مدیــر کل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری 
ــی  ــه یعن ــارم مســاحت شــهر فرادنب ــت: یک چه گف
۱۰۴ هکتــار در محــدوده بافــت ناکارآمــد قــرار دارد. 
وی بــا بیــان اینکــه تهیــه طــرح ســاماندهی بافــت 
ــت  ــان در دس ــهر و کی ــهرهای فرخ ش ــد ش ناکارآم
ــا  ــهر ب ــار از فرخ ش ــزود: ۸۳ هکت ــت، اف ــام اس انج
جمعیتــی بالــغ بــر ۷۷۵۸ نفــر و ۷۲ هکتــار از شــهر 
ــت  ــر در باف ــر ۸۱۵۱ نف ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــان ب کی

ــرار دارد. ــد ق ناکارآم
ــردگان )۷۳۹  ــی ل ــاحت کل ــت: از مس ــمی گف قاس
هکتــار( حــدود ۳۴ هکتــار در بافــت ناکارآمــد قــرار 
دارد و ۲۴۸۰ نفــر از جمعیــت ۹۶۰۳ نفــری نقنــه در 
محــدوده بافــت فرســوده ایــن شــهر بــه مســاحت 

ــد.  ۲۷.۶ هکتــار ســکونت دارن
ــار از مســاحت  ــرد: ۲۰ هکت ــوان ک ــن عن وی همچنی
بافــت  محــدوده  در  طاقانــک  هکتــاری   ۱۶۷.۶
فرســوده قــرار دارد و از جمعیــت ۵۹۴۱ نفــری ایــن 
شــهر، ۱۵۳۴ نفــر در بافــت ناکارآمــد ســکونت دارند 
کــه ۴۳۸ خانــوار را بــا تعــداد ۳۹۸ مســکن شــامل 

می شــود.

مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افتتاح بخشی از پروژه بزرگراهی 
سفیددشت - زرین شهر در هفته دولت

آییــن  در  وزیــر جهــاد کشــاورزی،  محمــود حجتــی، 
افتتاحیــه کشــتارگاه صنعتــی مهریــز بــا تأکیــد بــر ضرورت 
توجــه بــه جــذب ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی 
در پروژه هــای کشــاورزی اظهــار داشــت: قطعــا بــرای 
پیشــرفت کشــور بایــد بخــش خصوصــی را بیــش از پیــش 

ــم. ــال کنی فع
اقدامــات بســیار  وی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه 
گســترده ای در زمینــه توســعه فعالیت هــا و طرح هــای 
کشــاورزی در اســتان یــزد انجــام شــده و توســعه خوبــی 
در ایــن زمینــه شــاهد هســتیم؛ ولــی الزم اســت کــه ایــن 

ــد. ــش یاب ــش افزای ــش از پی ــات بی اقدام
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا تأکیــد بــر اینکــه توســعه هرچــه 
بیشــتر ایــن اقدامــات بــه وســیله مشــارکت بخــش 

مســئوالن  داد:  ادامــه  اســت،  امکان پذیــر  خصوصــی 
ــور ســرمایه گذاری بخــش  ــا تســهیل ام ــاط ب ــد در ارتب بای

ــد. ــام دهن ــود را انج ــالش خ ــام ت ــی تم خصوص
حجتــی خاطرنشــان کــرد: حمایــت از ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی، یکــی از رویکرد هــا و اولویت هــای 
اصلــی دولــت تدبیــر و امیــد اســت و در ایــن زمینــه تمــام 
ــن  ــو ممک ــن نح ــه بهتری ــه ب ــم ک ــود را می کنی ــالش خ ت

ــم. گام برداری
وی بــا تشــکر از پیگیری هــای محمدرضــا صباغیــان بافقــی، 
ــز در  ــم و مهری ــوه، خات ــاد، ابرک ــق، بهاب ــردم باف ــده م نماین
ــن  ــکالت ای ــع مش ــرای رف ــالمی، ب ــورای اس ــس ش مجل
حــوزه گفــت: آقــای صباغیــان دلســوزانه مشــکالت مــردم 

ــرد. ــکر ک ــد از او تش ــا بای ــه واقع ــد ک ــری می کن را پیگی

 مســعود شــریعتی، مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان یــزد در 
ــه  ــا اشــاره ب ــزد ب ــران ازدواج اســتان ی نخســتین همایــش خی
اینکــه خیــران در ترویــج فرهنــگ ازدواج بالقــوه و ســالم مؤثــر 
ــتان،  ــردآوری دوس ــش و گ ــن همای ــدف از ای ــت: ه ــد، گف بودن
ایــن اســت کــه تفاوت هایــی کــه در حــال حاضــر در امــر ازدواج 

اســت، مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــه  ــد جهیزی ــارج ازدواج و خری ــن مخ ــه تأمی ــان اینک ــا بی وی ب
از دغدغه هــای خانواده هاســت، افــزود: امــروزه بایــد دالیــل 
کاهــش ازدواج و بــاال رفتــن نــرخ رشــد طــالق در تازه مزدوجــان 

بررســی شــود.
مدیــر کل ورزش و جوانــان یــزد اظهــار داشــت: اعضــای مجمــع 
خیــران ازدواج یــک ســال تــالش کردنــد کــه ایــن مجمــع را بــه 
ثبــت برســانند و خــود محــور و ســتون آن قــرار گرفتنــد کــه مــن 

بــه آن هــا خــدا قــوت می گویــم.
شــریعتی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن گردهمایی هــا و هم افزایــی 
ــا اهــداف بســیاری تشــکیل  شــده، خاطرنشــان کــرد: ســعی  ب
داریــم تــا همان طــور کــه اســتان یــزد در تمــام عرصه هــا الگــو 

بــوده در بحــث ازدواج و کاهــش طــالق هــم الگــو باشــد.
ــه وزارت ورزش  ــان اینک ــا بی ــزد ب ــان ی ــر کل ورزش و جوان مدی
و جوانــان مجــری طــرح نیســت، گفــت: بــا ایــن شــرایط بایــد 
ــر  ــا مؤث ــم ت ــی و مردمــی اســتفاده کنی ــات دولت از تمــام امکان
ــژه در امــر ازدواج کــه یکــی از  ــان به وی باشــد و مشــکالت جوان

ــود. ــرف ش ــت، برط ــی اس ــای اصل دغدغه ه
ــان در  ــن منظــور ســازمان دهی جوان ــه همی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
هــر اســتان اجــرا  شــده و قــرار اســت ســامانه ازدواج راه انــدازی 

شــود.

افزایــش  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــر داد. ــتان خب ــن اس ــتان های ای ــای بیمارس تخت ه

قاســم ســلیمانی دشــتکی در دیــدار بــا معــاون 
امــور اراضــی قــرارگاه خاتم االنبیــا بــا اشــاره بــه 
ــار  ــرارگاه اظه ــن ق ــا ای ــدد ب ــزاری جلســات متع برگ
ــای  ــدن پروژه ه ــی ش ــد در اجرای ــرر ش ــت: مق داش
بــزرگ اســتان از جملــه بهداشــت و درمــان، قــرارگاه 
خاتم االنبیــا همکاری هــای الزم را داشــته باشــد.

تاکیــد کــرد:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــت  ــزار تخ ــدود ۱۶ ه ــال ح ــده امس ــی ش پیش بین
و  شــود  اضافــه  ســطح کشــور  در  بیمارســتانی 
در  تختخــواب   ۵۳۰ احــداث  بــرای  همچنیــن 
ــا  بیمارســتان شــهرکرد تفاهم نامــه ای آمــاده شــده ت

اقدامــات الزم انجــام شــود.
ــی  ــه محرومیت زدای ــا اشــاره ب ســلیمانی دشــتکی ب
ــوان کــرد:  ــا عن در اســتان توســط قــرارگاه خاتم االنبی
دشــت دینــاران دچــار خشکســالی شــده و بــه پمپــاژ 
ــات الزم در  ــه اقدام ــاز دارد ک ــل نی ــر تون ــا حف آب ی
ــاء  ــن احی ــام شــود و همچنی ــد انج ــه بای ــن زمین ای
ــروری  ــز الزم و ض ــردگان نی ــالس و ل ــت می دو دش

اســت.
ــد  ــد از پروژه هــای اســتانی بازدی ــرد: بای ــان ک وی بی
تفاهم نامــه ای  مطلــوب  برنامه هــای  بــا  و  شــده 
 بیــن قــرارگاه خاتم االنبیــا و اســتان چهارمحــال 
ــروری  ــای ض ــدازی پروژه ه ــرای راه ان ــاری ب و بختی

منعقــد شــود. 

ــاورزی  ــاد کش ــی جه ــی و مهندس ــور فن ــاک و ام ــر آب و خ مدی
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تــا پایــان امســال ۹ هــزار هکتــار 
از اراضــی اســتان بــه سیســتم های آبیــاری نویــن مجهــز 

می شــوند.
ســید طاهــر نوربخــش در نشســت بــا اصحــاب رســانه بــا بیــان 
اینکــه تاکنــون توانســته ایم ۵ هــزار و ۷۰۰ هکتــار از اراضــی 
چهارمحــال و بختیــاری را بــه سیســتم های آبیــاری نویــن 
تجهیــز کنیــم، اظهــار کــرد: تــا پایــان امســال نیــز ۹ تــا ۱۰ هــزار 
هکتــار از اراضــی اســتان را بــه ســامانه های آبیــاری نویــن تجهیــز 

می کنیــم.
وی ادامــه داد: در حــوزه اجــرای شــبکه های آبیــاری نویــن، ســال 
گذشــته ۳۴ میلیــارد تومــان اعتبــار بــه اســتان تخصیــص یافتــه 
کــه ایــن میــزان نســبت بــه ســرانه اســتان های دیگــر افزایــش 

چشــمگیری داشــت.
ــا، ۵۴ درصــد و  ــاری در اســتان م ــان آبی ــرد: راندم ــه ک وی اضاف
میــزان اراضــی آبــی کــه مجهــز بــه آبیــاری نویــن هســتند، حــدود 
ــد  ــا ۲۰ درص ــور ۱۸ ت ــزان در کش ــن می ــه ای ــت ک ــد اس ۴۸ درص

تخمیــن زده می شــود. 
ــان  ــارد توم ــه در ســال جــاری ۶۲ میلی ــان اینک ــا بی نوربخــش ب
اعتبــار بــه ســامانه های آبیــاری نویــن اســتان اختصــاص یافتــه 
اســت، عنــوان کــرد: ایــن میــزان نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 

صددرصــد افزایــش داشــته اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته ۲۵ درصــد نســبت بــه 
ــت:  ــار داش ــتیم، اظه ــی داش ــش بارندگ ــته کاه ــال های گذش س
بیــش از ۵۰ درصــد قنات هــا و بیــش از ۳۰ درصــد چشــمه های 

اســتان خشــکیده اســت.

استانها

 جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در پروژه های کشاورزی

 تخت های بیمارستان های چهارمحال و بختیاری 
افزایش می یابد

مدیر کل ورزش و جوانان یزد:

سامانه ازدواج در استان یزد راه اندازی می شود
تجهیز 9 هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به 

سیستم های آبیاری نوین

 بزرگ ترین یخچال خشت و گلی جهان 
در کرمان

شــهر کرمــان، یکــی از کهن تریــن مراکــز جمعیتــی در کویــر مرکــزی ایــران 
اســت؛ امــا مردمــان ایــن دیــار از ســال های قبــل بــا ابتــکار و نــوآوری ایــن 
شــهر را بــه یکــی از زیباتریــن شــهرهای تاریخــی ایــران تبدیــل کرده انــد کــه 
نمونــه ایــن ابتــکار سیســتم آبرســانی، آب انبــار و تولیــد یــخ از صدهــا ســال 
قبــل اســت؛ بــه طــوری کــه بزرگ تریــن یخچال هــای دست ســاز همچنــان 

ــد. در ایــن شــهر خودنمایــی می کنن
شــاید کمتــر کســی بدانــد کــه تهیــه و توزیــع و انبــار آب و حتــی تولیــد یــخ 
در کرمــان به هم پیوســته و دارای مکانیــزم کامــال مشــخصی بــوده اســت کــه 
هم اکنــون پــس از صدهــا ســال از احــداث آن هــا همچنــان پــا برجــا هســتند 

و جــزو آثــار تاریخــی ایــن شــهر کهــن محســوب می شــوند.
مهم تریــن منبــع تأمیــن آب در کویــر مرکــزی ایــران قنــات اســت؛ تمامــی 
ــوان  ــه عن ــات را ب ــون قن ــته تاکن ــران از گذش ــی ای ــز جمعیت ــهرها و مراک ش
ــون  ــه هم اکن ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــن آب می دانن ــرای تامی ــکار ب ــن راه بهتری
نیــز بخشــی از آب آشــامیدنی در اســتان کرمــان از طریــق همیــن قنات هــا 

ــود. ــن می ش تأمی

هــر چنــد مبــدع اصلــی قنــات ایرانیــان هســتند، امــا هیــچ مدرک مســتندی 
دال بــر اینکــه کــدام شــهر مبــدع ســاخت ایــن اختــراع زندگی بخــش بــوده 
اســت، در دســت نیســت؛ وجــود قنات هــای کهــن در اســتان کرمــان به ویــژه 
شــهر بــم نشــان می دهــد کــه کرمــان یکــی از نخســتین مناطقــی بــوده کــه 

از ایــن اختــراع ایرانیــان بهــره بــرده اســت.
ــزد و  ــان، ی ــون در کرم ــم اکن ــران ه ــای ای ــن قنات ه ــع قدیمی تری در واق
خراســان وجــود دارد و تعــداد جالــب توجهــی از قنات هــای کرمــان همچنــان 

در حــال آبدهــی هســتند و برخــی از ایــن قنــوات ثبــت ملــی شــده اند.
ــژه  ــهر به وی ــن ش ــر ای ــان زی ــی کرم ــه های زمین شناس ــی نقش ــق بررس طب
ــته  ــود دارد. در گذش ــات وج ــز قن ــر دهلی ــزاران کیلومت ــم، ه ــت قدی در باف
ــیله  ــه وس ــراف و ب ــت های اط ــود را از دش ــاز خ ــورد نی ــان آب م ــردم کرم م
ــه شــهر  ــال، آب را ب ــر کان ــا حف ــد و ب ــع آوری می کردن ــا جم ــن قنات ه همی

می آوردنــد.
ــود، یخچــال را  ــراع نشــده ب ــرق هــم اخت ــوز ب ــه هن ــی ک ــا در زمان کرمانی ه
اختــراع کردنــد و بــا اســتفاده از خشــت و گل و البتــه بناهــای بســیار بــزرگ 
کــه همچنــان بســیاری از آن هــا در شــهر کرمــان پابرجــا هســتند ســازه هایی 
ــز در  ــر نی ــتان کوی ــای تابس ــای طاقت فرس ــخ را در اوج گرم ــه ی ــاختند ک س

ــت.  ــگاه می داش ــود ن خ

#دیدنی_ها

کوتاه از  شهرستان ها
توقیف محموله ۳ میلیارد ریالی 

کاالی قاچاق در چهارمحال
فرمانــده  غالمــزاده،  غالم عبــاس  ســردار 
گفــت:  بختیــاری،  و  چهارمحــال  انتظامــی 
شهرســتان  انتظامــی  فرماندهــی  مأمــوران 
ــی در  ــت و بازرس ــات ایس ــی عملی ــن ط بروج
ــتگاه  ــک دس ــن، ی ــه بروج ــردگان ب ــور ل مح
کامیــون کشــنده حامــل بــار را متوقــف کردنــد.

وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو، ۲ هــزار 
و ۴۰۰ عــدد انــواع لــوازم آشــپزخانه قاچــاق بــه 

ارزش ۳ میلیــارد ریــال کشــف و ضبــط شــد.
غالمــزاده اضافــه کــرد: در ایــن راســتا یــک نفــر 
ــی  ــی معرف ــع قضای ــه مرج ــتگیر و ب ــم دس ه

شــد.

 دستگیری ۱۱ سارق 
در چهارمحال و بختیاری

ــردگان،  ــهرکرد، ل ــی ش ــس آگاه ــوران پلی مأم
اردل، فارســان، بروجــن، ســامان و کیــار بــا 
ــی  ــی و بررس ــترده پلیس ــات گس ــام اقدام انج
آثــار و نشــانه های بــه جــا مانــده در صحنه هــای 

ــد. ــتگیر کردن ــارق را دس ــرقت، ۱۱ س س
فنــی  و  علمــی  تحقیقــات  اســاس  بــر 
بــه ۲۱ فقــره  ایــن متهمــان  صورت گرفتــه، 
ســرقت خــودرو، وســایل خــودرو، احشــام 
 و طیــور، منــزل و اماکــن دولتــی اعتــراف

 کردند.

توقیف محموله ۱0میلیاردریالی 
چرم قاچاق در یزد

ســرهنگ ســید رضــا مکــی، جانشــین فرمانــده 
ــوران اداره  ــت: مأم ــزد، گف ــتان ی ــی اس انتظام
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز یــزد هنــگام کنتــرل 
محورهــای ارتباطــی، یــک دســتگاه تریلــی 
ولــوو را بــه ظــن حمــل کاالی قاچــاق متوقــف 

ــد. ــد و مــورد بازرســی قــرار دادن کردن
ســرهنگ مکــی افــزود: در بازرســی از ایــن 
تریلــی ۱۲ تــن چــرم خارجــی قاچــاق بــه ارزش 
ــال در بازرســی از یــک دســتگاه  ــارد ری ۱۰ میلی
ــک  ــف و ی ــتان کش ــن اس ــوو در ای ــی ول تریل

ــز دســتگیر شــد. ــم نی مته

 پیدا شدن یک جسد 
در زرند

ســرهنگ نورعلــی چوگانــی، فرمانــده انتظامــی 
 ۳۲ جوانــی  جســد  دیــروز  گفــت:  زرنــد 
 ســاله در زیــر پــل مطهرآبــاد زرنــد کشــف 

شد.
وی افــزود: جســد مقتــول بــه پزشــکی قانونــی 
ــن  ــوان در ای ــوز نمی ت ــد و هن ــل داده ش تحوی

مــورد اظهــار نظــری کــرد.
ــر روی جســد  ــه ب ــد ک ــوان کرده ان شــاهدان عن
ضربــات شــی برنــده ای قابــل مشــاهده بــوده 

اســت.

 پیشگامی یزد در حوزه 
طرح ترسیب کربن

منابــع  اداره  آخونــدی، مســئول  محمدرضــا 
ابرکــوه،  شهرســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی 
گفــت: هم اکنــون طــرح ترســیب کربــن در ۳۹ 

ــت. ــت اجراس ــتان در دس ــتای اس روس
ــق طــرح  ــه اجــرای موف ــا اشــاره ب ــدی ب آخون
ــق  ــارب موف ــی از تج ــوان یک ــه عن ــده ب یادش
پایــدار  اهــداف  بــه  دســتیابی  در  جهانــی 
توســعه اســتان افــزود: ایــن طــرح بــه عنــوان 
ــوی  ــدار از س ــعه پای ــای توس ــی از راهکار ه یک
برنامــه عمــران ســازمان ملــل متحــد معرفــی 
ــم و  ــتان خات ــال ۸۲ در شهرس ــه از س ــده ک ش
ــال  ــارد ری ــاص ۹ میلی ــا اختص ــز ب ــال نی امس
ــده  ــاز ش ــتان آغ ــن شهرس ــی در ای ــه مل  بودج

است.

 افتتاح سیزده طرح آب و خاک 
در کوهبنان

مجیــدی، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
کوهبنــان، گفــت: در هفتــه دولــت ســیزده 
طــرح آب و خــاک در ایــن شهرســتان افتتــاح 

می شــود و بــه بهره بــرداری می رســد.
وی افــزود: ایــن طرح هــا شــامل ســه طــرح 
آبیــاری قطــره ای بــا اعتبــار ۵۷۰ میلیــون 
ــار ۱۶۰  ــا اعتب ــذاری ب ــرح لوله گ ــال، دو ط ری
میلیــون ریــال، ســه اســتخر ذخیــره بــا اعتبــار 
۱۶۰ میلیــون ریــال و چهــار طــرح احیــا و 
مرمــت قنــوات بــا اعتبــار ۴۸۰ میلیــون ریــال 
اســت کــه بــا افتتــاح ایــن طرح هــا ۳۳ 

شــغل ایجــاد می شــود.

درخشش در مسابقات 
بین المللی کاراته بانوان

ــاری در  ــال و بختی ــه کار چهارمح ــوان کارات بان
مســابقات بین المللــی جــام نقــش  جهــان 

ــد. ــت آوردن ــه دس ــان ب ۳۴ نش
ــاری  ــال و بختی ــوان چهارمح ــه بان ــم کارات تی
ســبک  کاراتــه  بین المللــی  مســابقات  در 
ــق  ــان موف ــش جه ــام نق ــوتوکان ISKF ج ش
ــز  ــه کســب ۹ نشــان طــال، ۱۰ نقــره و ۱۵ برن ب

ــد. ش
ــا حضــور  ــرداد ب ــا ۳۰ م ــن مســابقات ۲۸ ت ای
ــتان،  ــران، پاکس ــکار از ای ــش از ۷۵۰ ورزش بی
در  عــراق  و  افغانســتان  تاجیکســتان، 
نجف آبــاد اســتان اصفهــان برگــزار شــد و 
بانــوان چهارمحــال و بختیــاری در بخــش کاتــا 
ــه  ــه ۲۱ نشــان ب ۱۳ نشــان و در بخــش کومیت

ــد. ــت آوردن دس

ــدود  ــت ح ــه دول ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــان دارد  ــتان کرم ــام در اس ــروژه نیمه تم ــزار پ ۳ ه
گفــت: ایجــاد جــاده دسترســی جدیــد گلبــاف در 
ــام  ــا اتم ــه ب ــت ک ــی اس ــه و بررس ــت مطالع دس
ــرار  ــتورکار ق ــت در دس ــام دول ــای نیمه تم پروژه ه

دارد.

گیاهــان  جشــنواره  در  رزم حســینی  علیرضــا 
دارویــی بــا محوریــت ترخــون بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــدگان  ــن تولیدکنن ــته از بزرگ تری ــاف در گذش گلب
و صادرکننــدگان فــرش در ایــران بــوده، اظهــار 
داشــت: گلبــاف از ظرفیــت زیــادی برخــوردار 
اســت؛ هرچنــد در دوره هایــی مهاجــرت زیــاد 

مــردم منطقــه را داشــتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس سیاســت های 
ــه  ــه ۸ منطق ــان ب ــی اســتان کرم اقتصــاد مقاومت
ــادی  ــن اقتص ــرد: معی ــح ک ــده، تصری ــیم ش تقس
منطقــه گلبــاف بــرای ایجــاد اشــتغال، آمــوزش و 
... توســط خــود مــردم بــرای خــود مــردم در حــال 

فعالیــت اســت.
ســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه امضــای توافق نامــه 
بیــن اســتانداری کرمــان، معیــن اقتصــادی منطقه 
ــته،  ــال گذش ــک س ــور در ی ــر کش ــاف و وزی گلب

انجام شــده،  اقدامــات  بــا  کــرد:  خاطرنشــان 
مهاجــرت معکــوس بــه گلبــاف آغــاز شــده اســت.

ــه وجــود ظرفیت هــای اقتصــادی  ــا اشــاره ب وی ب
تمامــی  بــودن  فراهــم  و  گلبــاف  در  زیــاد 
نیازمنــد  گلبــاف  امــروز  زیرســاخت ها گفــت: 
ایجــاد فضــای کســب  و کار، مشــاغل خانگــی، 
زمینه هــای  فراهــم کــردن  و  پایــدار  مشــاغل 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی و دارویــی اســت.

رزم حســینی بــا تأکیــد بــر اینکــه گلبــاف می توانــد 
ــی  ــان داروی ــده گیاه ــز تولیدکنن ــی از مراک ــه یک ب

در  تبدیــل شــود، گفــت:  و کشــور  در منطقــه 
ــن  ــی در ای ــغل خانگ ــته ۱۱۰ ش ــال گذش ــک س ی
منطقــه و کانون هــای تولیــد اشــتغال و تولیــد 
ایجــاد شــده                                                                         بــا منطقــه  محصــوالت مرتبــط 

ــت. اس
رزم حســینی بــا بیــان اینکــه دولــت حــدود ۳ هزار 
ــت:  ــان دارد، گف ــتان کرم ــام در اس ــروژه نیمه تم پ
ایجــاد جــاده دسترســی جدیــد گلبــاف در دســت 
مطالعــه و بررســی اســت کــه بــا اتمــام پروژه هــای 

نیمه تمــام دولــت در دســتورکار قــرار دارد.

استاندار کرمان خبر داد:

وجود ۳ هزار پروژه نیمه تمام در کرمان

،،
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیان اینکه 
پرونــده مســکن مهــر ایــن اســتان تــا 
پایــان آبان مــاه بســته می شــود، از 
اتمــام پروژه هــای واقع در ســایت های 

بروجــن و فرخ شــهر خبــر داد



کیــوان احــدی، عضــو انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران، در 
کنفرانــس ماهانــه انجمــن جراحــان ارتوپــدی ایــران دربــاره آرتروز 
ــایع ترین  ــی از ش ــاری، یک ــن بیم ــرد: ای ــار ک ــو اظه ــل زان مفص
بیماری هــای مفصــل زانوســت کــه درحقیقــت رونــد پیــری 
تدریجــی مفصــل زانــو بــوده و بــه صــورت اولیــه و ثانویــه بــروز 

می کنــد.
وی افــزود: آرتــروز اولیــه بــدون هیــچ بیمــاری زمینــه ای اســت و 
زانــو بــه تدریــج بــه ســمت ســاییدگی پیــش مــی رود و معمــوال 
ــروز  ــا 70 ســال نقــش بســزایی در ب ــاالی 60 ت افزایــش ســن ب

ایــن بیمــاری دارد.
وی افــزود: تاکنــون داروی خاصــی بــرای درمــان قطعــی آرتــروز 
مفاصــل زانــو کشــف نشــده تــا بتوانــد غضــروف زانــو را بســازد و 
حالــت تخریب شــده را بــه حالــت اول خــود بازگردانــد؛ همچنیــن 

ــذا  ــد؛ ل ــده دارن ــر عه ــده درد را ب ــش کاهن ــوال نق ــا معم داروه
ــی در  ــش چندان ــد، نق ــغ می کنن ــانه ها تبلی ــه رس ــاف آنچ برخ

ــد. ــن بیمــاری ندارن درمــان ای
ــد  ــه رون ــی ک ــه داد: در صورت ــدی ادام ــوق تخصــص ارتوپ ــن ف ای
تخریــب زانــو در حال پیشــروی باشــد، بیمــاری فرد بــا روش های 
غیرجراحــی بهبــود نیابــد و بیمــار همچنــان درد داشــته باشــد، در 
ــو  ــل زان ــض مفص ــون تعوی ــی همچ ــای جراح ــت از روش ه نهای
اســتفاده خواهــد شــد و فــرد بــا انجــام ایــن جراحــی می توانــد 

تــا پایــان عمــر بــه راحتــی از زانــوی خــود اســتفاده کنــد.
و  غضــروف  عنــوان  تحــت  داروهایــی کــه  درخصــوص  وی 
ــود،  ــغ می ش ــازی تبلی ــبکه های مج ــواره و ش ــاز در ماه مفصل س
گفــت: هرگونــه مســائلی کــه از منابــع غیرقابــل اســتناد در جامعــه 
منتشــر می شــود، پایــه خوبــی بــرای درمــان بیماری هــا نیســت.

نویــد احمــدی روزبهانــی، متخصــص گــوش، حلــق و بینــی و 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 
دربــاره عملکــرد گــوش اظهــار کــرد: گــوش، اندامــی اســت کــه 
ــد  ــل می کن ــی تبدی ــواج الکتریک ــه ام ــای محیطــی را ب صدا ه
کــه ایــن امــواج از طریــق اعصــاب بــه مغــز می رونــد و ادراک 

می شــوند.
ــادرزادی دچــار  ــه ناشــنوایی م ــه ب ــرادی ک ــرد: اف ــان ک وی بی
هســتند بــه کمــک کاشــت حلــزون شــنوایی می تواننــد 
ــد. ــت کنن ــی صحب ــه راحت ــنوند و ب ــراف را بش ــای اط صدا ه

ایــن متخصــص گــوش، حلــق و بینــی افــزود: حلزون شــنوایی 
صدا هــا را از محیــط اطــراف بــه وســیله میکروفون هایــی 
می گیــرد و ایــن اصــوات را بــه پیام هــای عصبــی تبدیــل 
می کنــد و ایــن پیام هــا را بــه طــور مســتقیم بــه عصــب 

شــنوایی انتقــال می دهــد. حلــزون مصنوعــی فعالیــت گــوش 
ــد. ــد می کن ــان تقلی ــورت همزم ــه ص ــی را ب ــی و داخل میان

احمــدی روزبهانــی بــا بیــان اینکــه از هــر هــزار کودکــی 
ــادرزادی  ــنوایی م ــه ناش ــر ب ــک نف ــوند، ی ــد می ش ــه متول ک
مبتاســت، عنــوان کــرد: اکنــون طــرح ملــی غربالگــری 
شــنوایی در کشــور انجــام می شــود؛ بــه ایــن صــورت کــه هــر 
ــنوایی اش  ــت ش ــد، در روز نخس ــا می آی ــه دنی ــه ب ــوزادی ک ن
ــد  ــار باش ــکلی دچ ــه مش ــه ب ــود و در صورتی ک ــی می ش بررس
ــاع داده می شــود. ــی ارج ــق و بین ــوش، حل ــه متخصــص گ ب

ــر از  ــنوایی در کمت ــزون ش ــت حل ــر کاش ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
ــادی  ــی ع ــد زندگ ــودک می توان ــرد، ک ــورت گی ــالگی ص ۲ س
ــی بشــنود و  ــه راحت ــراد داشــته باشــد و ب همچــون ســایر اف

ــد. ــت کن صحب

 فریب تبلیغ داروهای غضروف ساز 
ماهواره ای را نخورید

 زمان طالیی 
برای کاشت حلزون شنوایی

متخصص طب سنتی مطرح کرد: 
 کمبود ویتامین B، عامل عمده 

خستگی و بیحالی افراد
ــاری و  ــتگی، بیم ــی، خس ــل بیحال ــی از عل ــروه B، یک ــن گ ــود ویتامی کمب
ــرآوری و  ــط ف ــای غل ــا روش ه ــه ب ــت ک ــردم اس ــن م ــدن در بی ــاق ش چ
ــی کــم شــده  ــی و ســفره ایران ــروه غذای ــن از گ ــن ویتامی ــز، ای پخــت و پ

اســت.
متخصــص طــب ســنتی در ایــن بــاره گفــت: در لقمــه ایرانــی چهــار مشــکل 
ــذی  ــواد مغ ــد م ــش از ۵0 درص ــده بی ــث ش ــه باع ــود دارد ک ــی وج اساس
ــال  ــده بیشــتر اعم ــا نصــف باقی مان ــی هــدر رود و ب ــذای ســفره ایران از غ
ــادی از  ــهم زی ــه س ــرای نمون ــرد؛ ب ــام نمی گی ــی انج ــه خوب ــا ب ــی م حیات
ــه  ــا ب ــود؛ ام ــن می ش ــروه B تامی ــای گ ــق ویتامین ه ــدن از طری ــرژی ب ان
دلیــل روش هــای غلــط فــرآوری و پخــت و پــز بیشــتر ویتامین هــای گــروه 
ــه  ــی عــاری از ویتامیــن B می شــود کــه ب B  از بیــن مــی رود و لقمــه ایران
ســلول های مغــزی، قلبــی، کبــدی و ماهیچــه ای برســد و بــه همیــن دلیــل 
دیــده می شــود کــه اغلــب ایرانی هــا خســته اند و حــال کار کــردن ندارنــد.

رســول حیــدری ادامــه داد:  کشــاورزان ۲۲00 تــا ۲700 لیتــر آب بــه 

ــه، مــواد مغــذی آن  ــه کارخان ــدم ب ــا فرســتادن گن ــد؛ امــا ب ــدم می دهن گن
ــه  ــاح ضــروری گرفت ــای B و ام ــع آن ویتامین ه ــه تب ــد ســبوس و ب مانن
ــه آن را  ــور ۴00 درج ــم در تن ــوا ه ــتند؛ نان ــی می فرس ــه نانوای ــود و ب می ش
نابــود می کنــد تــا قنــد ســوخته و آکریــل آمیــد بــه ســفره مــردم تحویــل                           

دهــد.
وی بــا اشــاره بــه علــت ریــزش مــو بــا حــذف برنــج از برنامــه غذایــی خاطر 
نشــان کــرد: برنــج حــاوی ویتامیــن B اســت و ایــن ویتامیــن از ریــزش مــو 
جلوگیــری می کنــد کــه بهتــر اســت بــرای رژیــم غذایــی مناســب برنــج را 

حــذف نکنیــد؛ بــه جــای آن برنــج قهــوه ای بخوریــد.
ــج را آبکــش   ــدم را ســفید، برن ــر آرد گن ــن اگ ــرد: بنابرای ــد ک ــدری تاکی حی
و مــواد غذایــی را ســرخ نکنیــد، طــوری کــه ویتامیــن B آن حفــظ شــود، 

ــت. ــد داش ــن B نخواهی ــول های ویتامی ــرف کپس ــه مص ــازی ب نی
ویتامین هــای گــروه B بیشــتر و عمدتــا در پوســت گنــدم و پوســت 
طایی رنــگ برنــج بــه مقــدار فــراوان وجــود دارنــد؛ پــس اگــر مــردم مــا 
ــوند،  ــاق می ش ــض و چ ــی، مری ــتند، زود عصبان ــرژی هس ــال و بی ان بیح
ــه،  ــک، کلوچ ــج، کی ــان، برن ــروه B در ن ــای گ ــود ویتامین ه ــل کمب ــه دلی ب
ــای  ــه غذاه ــع در هم ــی و درواق ــابه، ماکارون ــکر، نوش ــد، ش ــیرینی، قن ش

ــی اســت. ســفره ایران

ــذاب آور  ــایند و ع ــت ناخوش ــک وضعی ــهال، ی اس
ــد در زندگــی خــود  ــردی می توان ــه هــر ف اســت ک

ــد.  ــه کن آن را تجرب
ایــن مشــکل دســتگاه گــوارش موجــب شــکل گیری 
مدفوعــی شــل و آبکــی می شــود و نیــاز بــه دفــع 

چندبــاره مدفــوع را در پــی دارد.
ــول  ــور معم ــه ط ــهال ب ــه دوره اس ــرایطی ک در ش
ــان  ــد مدت زم ــانه های آن می توانن ــت، نش ــاه اس کوت
بیشــتری ادامــه داشــته و حتــی در بعضــی مواقــع 

ــوند. ــر ش وخیم ت
مــوارد روزمــره ماننــد رژیــم غذایــی، داروهــا 
و اســترس، نقشــی کلیــدی در بهبــودی بــدن 
ــا  ــهال مبت ــه اس ــه ب ــی ک ــد. هنگام ــا می کنن ایف
ــی  ــش مهم ــی نق ــی مصرف ــواد غذای ــده اید، م ش

ــرایط  ــردن ش ــر ک ــا وخیم ت ــودی ی ــریع بهب در تس
ــد. دارن

مــواد غذایــی کــه موجــب اســهال می شــوند 
ــواد  ــادی از م ــدار زی ــاوی مق ــول ح ــور معم ــه ط ب
ــا  ــا ی ــا، ادویه ه ــی، چربی ه تشــکیل دهنده مصنوع
محرک هایــی ماننــد کافئیــن هســتند. در ادامــه بــا 
ــا  ــد از مصــرف آن ه ــه بای ــی ک ــواد غذای بعضــی م
در زمــان ابتــا بــه اســهال بپرهیــزد، بیشــتر آشــنا 

می شــویم.
 شیر

الکتــوز موجــود در شــیر و دیگــر محصــوالت لبنــی 
نــرم ماننــد پنیــر خامــه ای، بســتنی و خامــه ترش، 
در زمــان ابتــا بــه اســهال موجــب تضعیف شــرایط 
ــن شــرایط  ــه ای ــی در رســیدگی ب ــا و ناتوان روده ه

می شــود. هنگامــی کــه بیــش از حــد الکتــوز 
مصــرف می کنیــد، ایــن قنــد وارد روده بــزرگ 
ــر می ســازد. می شــود و شــرایط اســهال را وخیم ت

 ماست و پنیر
بــا وجــود ایــن مصــرف ماســت و پنیرهــای ســفت 
ــرا  ــد؛ زی ــود بخش ــهال را بهب ــرایط اس ــد ش می توان
ــدون  ــا ب ــوده ی ــوردار ب ــی برخ ــوز کم ــا از الکت آن ه

الکتــوز هســتند.
 فلفل های تند

فلفل هــای تنــد از دیگــر مــواد غذایــی هســتند کــه 
می تواننــد شــرایط اســهال را وخیم تــر ســازند. 
ترکیبــی بــه نــام کپسایســین کــه در فلفل هــا 
یافــت می شــود، بــه عنــوان محــرک اســهال 

می شــود. شــناخته 
 حبوبات

در فهرســت مــواد غذایــی کــه بایــد هنــگام ابتــا به 

ــوان  ــات را نمی ت ــد، حبوب ــا بپرهیزی اســهال از آن ه
نادیــده گرفــت. حبوبــات می تواننــد بــا عبــور 
از روده کوچــک بــه صــورت گوارش نشــده وارد 
روده بــزرگ شــوند.حبوبات گوارش نشــده یکــی 
ــن اســهال  ــی نفــخ شــکم و همچنی ــل اصل از دالی

محســوب می شــود.
 جایگزین های قند

ــوربیتول،  ــد س ــی مانن ــیرین کننده های مصنوع ش
معمــول  طــور  بــه  زایلیتــول کــه  و  مانیتــول، 
و  قنــد  بــدون  آب نبات هــای  و  آدامس هــا  در 
ــر  ــل مؤث ــر عوام ــوند، از دیگ ــت می ش ــا یاف داروه
کــردن  وخیم تــر  یــا  اســهال  شــکل گیری  در 
شــرایط آن هســتند. ایــن شــیرین کننده ها بســیار 
آهســته تر از قنــد معمولــی جــذب می شــوند. 
آن هــا بــه طــور معمــول بــدون اینکــه جذب شــوند، 
شــکل گیری  کــه  می شــوند  بــزرگ  روده  وارد 

ایــن،  بــر  افــزون  دارد.  پــی  در  را  اســهال 
باکتری هــای موجــود در معــده از ایــن قندهــا 
تغذیــه کــرده و گاز بیشــتری تولیــد می کننــد.

 گوشت قرمز
در شــرایطی کــه گوشــت قرمــز منبــع خوبــی بــرای 
ــا گــوارش آن  بســیاری از مــواد مغــذی اســت، ام

زمانبــر اســت. 
مصــرف گوشــت قرمــز ســطوح پروتئیــن واکنشــی 
ــر دو از  ــه ه ــد ک ــش می ده ــن را افزای C و فریتی
مــواد شــیمیایی التهابــی هســتند. التهاب دســتگاه 
گــوارش می توانــد شــرایط اســهال را وخیم تــر 

ســازد.
افــزون بــر ایــن، گوشــت قرمــز بــا بیمــاری 
ــورده  ــد خ ــت پیون ــرطان و دیاب ــی، س قلبی عروق
اســت؛ بیماری هایــی کــه التهــاب در آن هــا نقشــی 

کلیــدی را ایفــا می کنــد.
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هنگام اسهال از خوردن این غذاها بپرهیزید
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افزایش شمار کودکان مبتال به 
»سندروم جنین الکلی«

ــو  ــامت روان اونتاری ــز س ــه مرک ــج مطالع ــق نتای طب
ــارداری  ــادا، یــک زن از هــر ۱۳ زن کــه در طــول ب کان
ــکل  ــی اش ال ــول زندگ ــری در ط ــان دیگ ــر زم ــا ه ی
مصــرف کــرده باشــد، نــوزاد مبتــا بــه ســندروم جنین 

ــا خواهــد آورد. ــه دنی ــی )FASD( ب الکل
ــن  ــق، در ای ــم تحقی ــت تی ــوا، سرپرس ــوتانا پوپ اس
بــرای   FASD شــیوع  »بــرآورد  می گویــد:  بــاره 
مراقبت هــای  برنامه ریــزی  و  مؤثــر  اولویت بنــدی 
بهداشــتی بــرای کــودکان مبتــا بــه FASD کــه اغلــب 
بــه اشــتباه تشــخیص داده می شــوند، ضــروری 

ــت.« اس
وی در ادامــه می افزایــد: »بیشــتر ایــن کــودکان نیــاز 
ــد؛ چــرا کــه هــر چقــدر  ــه مراقبــت همیشــگی دارن ب
زودتــر بــه درمــان مناســب دسترســی یابنــد و مــورد 
ــامت و  ــدت س ــج بلندم ــوند، نتای ــع ش ــت واق حمای

ــود.« اجتماعــی آن هــا بهتــر خواهــد ب
ــا  ــاره شــیوع - ی ــق درب ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع در ای
ــد  ــان تول ــودکان از زم ــروز FASD - در ک ــی ب فراوان
ــه بررســی پرداخــت. ــا ۱6 ســالگی در ۱۸7 کشــور ب ت

در حالــی کــه در منطقــه اروپایــی بیشــترین میــزان در 
 FASD ــه ــا ب ــان در حــدود ۲0 مــورد ابت سراســر جه
ــه  ــت، منطق ــده اس ــزارش ش ــودک گ ــر ۱000 ک در ه
مدیترانــه شــرقی، کمتریــن میــزان شــیوع FASD را 

نشــان داده اســت.

تأثیر استاتین ها در مقابله با 
بیماری های عفونی

محققــان دانشــگاه دوک آمریــکا دریافتنــد اســتاتین ها 
ــا بیماری هــای  ــه ب ــد نقــش حفاظتــی در مقابل می توانن
عفونــی نظیــر تــب تیفوئیــد )حصبــه(، کامیدیــا و 
ماالریــا داشــته باشــند. اســتاتین ها گــروه دارویــی 
ــا  ــی ی ــه قلب ــرای کاهــش خطــر حمل ــورد اســتفاده ب م

ســکته هســتند.
متــداول  داروی  کــه  دریافتنــد  همچنیــن  آن هــا 
ــا  ــب ی ــترول )ایزیتی ــش کلس ــتفاده در کاه ــورد اس م
ــت  ــر عفون ــزل آال در براب ــی ق ــد از ماه Zetia( می توان

کنــد. محافظــت   ،Salmonella Typhi
ــم هایی را  ــه مکانیس ــوط ب ــدگاه مرب ــا دی ــن یافته ه ای
ــای  ــل بیماری ه ــان در مقاب ــیب پذیری انس ــر آس ــه ب ک

ــه همــراه دارد. ــد، ب عفونــی تاثیــر دارن
آن هــا همچنیــن بــه راه هــای احتمالــی بــرای محافظــت 
ــل  ــیب پذیری را در مقاب ــترین آس ــه بیش ــانی ک از کس
ــه  ــری ســالمونا - ک ــد باکت بیماری هــای دیگــر - مانن
کلســترول را بــرای هجــوم بــه آلــوده کــردن ســلول های 

ــد. ــاره دارن ــد، اش ــش می دهن ــان افزای میزب
ــا  ــد: »م ــق، می گوی ــم تحقی دنیــس کــو، سرپرســت تی
بایــد ایــن رویکــرد را در جانــداران مختلــف ماننــد 
ــورد  ــف م ــای مختل ــا پاتوژن ه ــاال ب ــا و احتم موش ه
اســتفاده قــرار دهیــم و بعــد درصــدد اســتفاده از آن هــا 

در کلینیک هــا باشــیم.«

تغذیه

خواص پسته برای سالمت بدن
ــرای  ــادی ب ــای زی ــد مزای ــته می توان ــرف پس مص
ایــن  از  باشــد. بعضــی  بــدن داشــته  ســامت 
ــرل وزن،  ــالم، کنت ــی س ــتن قلب ــامل داش ــا ش مزای
ــاری  ــت و پرفش ــاری دیاب ــر بیم ــت در براب محافظ
ــواد  ــا، م ــوارش اســت. ویتامین ه ــود گ خــون و بهب
ــته  ــه در پس ــی ک ــا و پروتئین های ــی، چربی ه معدن
بســیار  بــدن  ســامت  بــرای  می شــود  یافــت 

ــد. مفیدن
ــت  ــی اس ــن آجیل های ــی از قدیمی تری ــته، یک پس
کــه در جهــان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــت  ــی آسیاس ــته بوم ــد پس ــه می دانی ــور ک همان ط
ــد.  ــدا می کن ــد پی ــراق رش ــران و ع ــتر در ای و بیش
شــواهد باســتانی نشــان می دهــد کــه ارتبــاط 
ــاد  ــل از می ــال قب ــه 6000 س ــان ها ب ــته و انس پس
ــراق  ــران، ع ــتر در ای ــاده بیش ــن م ــردد. ای  برمی گ
و ســوریه کشــت می شــد و بعدهــا بــه رم نیــز 
ــران، عــراق و ســوریه،  ــر ای رســید. امــروزه عــاوه ب
اقــدام  آن  بــه کاشــت  نیــز  دیگــر  کشــورهای 

 . می کننــد
 anacardaceae خانــواده  بــه  متعلــق  پســته 
ــوب  ــی محس ــل فصل ــک آجی ــوال ی ــت و معم اس
نمی شــود و در همــه مواقــع ســال در دســترس 
افــراد قــرار دارد. ایــن مــاده را امــروزه می تــوان بــه 

ــرد.  ــداری ک ــف خری ــکال مختل اش
ــته  ــه پس ــا از جمل ــر روی آجیل ه ــه ب ــته ای ک پوس
ــر آســیب های فیزیکــی و  قــرار دارد، معمــوال در براب

ــد.  ــت می کن ــل محافظ ــف از آجی ــوارد مختل م
 پســته شــور و شیرین شــده ممکــن اســت انتخــاب 
خوبــی بــرای ســامتی شــما نباشــد؛ زیــرا سرشــار 
ــن  ــن روش ای ــت. ایده آل تری ــد اس ــدیم و قن از س
اســت کــه پســته بــه صــورت طبیعــی مصــرف شــده 
ــده  ــته فرآوری ش ــرف پس ــکان از مص ــد ام ــا ح و ت

خــودداری شــود.
در  ســامتی  بــرای  پســته  مزایــای  از  بعضــی 
ــات  ــاس مطالع ــر اس ــت. ب ــده اس ــان ش ــه بی ادام
ــر  ــی دارد. ه ــری اندک ــاده کال ــن م ــده، ای انجام ش
اونــس از آن حــدود ۱60 کالــری دارد کــه در مقایســه 
ــی همچــون  ــا میوه هــای خشک شــده و آجیل های ب
بــادام زمینــی، گــردو، بــادام، فنــدق، آجیــل برزیلــی 

ــت. ــدک اس ــیار ان ــاه بلوط بس و ش
ــم،  ــن، منیزی ــیم، آه ــون کلس ــی همچ ــواد معدن م
ــلنیوم  ــز و س ــس، منگن ــیم، روی، م ــفر، پتاس فس
نیــز در پســته یافــت می شــود. بایــد بــه ایــن 
نکتــه توجــه داشــته باشــید کــه پســته حــاوی 
مقــدار زیــادی فســفر اســت. عــاوه بــر ایــن 
ســطح پتاســیمی ایــن مــاده در مقایســه بــا ســایر 
ــه ای  ــات تغذی ــت. جزئی ــاد اس ــیار زی ــا بس آجیل ه
ــم، نشــان می دهــد  ــه آن اشــاره کردی ــاال ب کــه در ب
ــه  ــت؛ بلک ــذی نیس ــل مغ ــک آجی ــا ی ــته تنه پس
غذایــی اســت کــه می تــوان در طــول روز از آن 
اســتفاده کــرد. بــه عبــارت دیگــر پســته خــود یــک 

غــذای کامــل محســوب می شــود. 

زیبایی

روشن کردن پوست )2(
بســیاری از لکه هــای پوســتی بــه دلیــل بعضــی عــادات 
اشــتباه در زندگــی روزانــه ایجــاد می شــوند؛ بــا اصــاح 
شــیوه زندگــی، درمــان اســترس و کنتــرل آن و تغذیــه 
می توانیــد پوســتی شــفاف و درخشــان داشــته باشــید. 
از جملــه شــیوه های روشن ســازی پوســت می تــوان 

مــوارد زیــر را نــام بــرد.
 غذا های دریایی پوستتان را به روشنی ماه 

می کند
اســید های چــرب امــگا ۳ و 6 موجــود در گوشــت 
ماهــی و آبزیــان دریایــی می توانــد ســبب درمــان 
بســیاری از مشــکات پوســتی و درخشــان شــدن 

صــورت شــود.
 نور خورشید، هم خوب هم بد

ویتامیــن D، یکــی از ضروری تریــن عناصــر مــورد نیــاز 
ــن و  ــروز چی ــدن و ب ــر ش ــری از پی ــرای جلوگی ــدن ب ب
چــروک اســت. مهم تریــن منبــع تأمیــن ایــن ویتامیــن 

ــور خورشــید اســت. ارزشــمند ن
ــاعت  ــه س ــید در فاصل ــور خورش ــدید ن ــش ش ــا تاب ام
ــروز  ــه ب ــر ب ــد منج ــر می توان ــا ۴ بعدازظه ــح ت ۱0 صب
لکه هــای پوســتی و حتــی ابتــا بــه ســرطان شــود؛ بــه 
همیــن دلیــل کارشناســان توصیــه می کننــد افــراد بــرای 
ــور خورشــید بــدون آســیب رســیدن بــه  بهره گیــری از ن
ــح  ــا ۹ صب ــاعت 6 ت ــه س ــان در فاصل ــت صورتش پوس
ــرار  ــید ق ــور خورش ــا ن ــتقیم ب ــاس مس ــرض تم در مع

ــد. بگیرن
 با درمان جوش صورت، پوستتان را درخشان 

کنید
اگــر پوســت صــورت شــما چــرب اســت و ســابقه جوش 
ــل  ــن دالی ــد، جوشــگاه ها، یکــی از اصلی تری زدن را داری
ــورت در  ــای ص ــت. لکه ه ــورت اس ــای ص ــاد لکه ه ایج
ــود و  ــده می ش ــگ دی ــورت قرمزرن ــه ص ــت ب ــن حال ای

امــکان دارد هیــچ گاه از بیــن نــرود.
بــرای جلوگیــری از بــروز جوشــگاه توجــه بــه درمــان و 
پیشــگیری از ایجــاد جــوش صــورت بســیار مهــم اســت. 
ــه  ــی از آکن ــانه های ناش ــن نش ــاهده اولی ــا مش ــر ب اگ
صــورت بــه درمــان آن هــا بپردازیــد و رژیــم غذایــی خود 
ــودداری  ــا خ ــتکاری جوش ه ــرده و از دس ــت ک را رعای
کنیــد، بــا مشــکلی بــه نــام جوشــگاه و ایجــاد لکه هــای 

ــر روی صــورت خــود مواجــه نمی شــوید. ــم ب دائ
 استفاده از ماسک های گیاهی الیه بردار و 

روشن کننده پوست
بــا اســتفاده یــک تــا دو بــار از ماســک های زیــر بــا توجه 
ــرده  ــلول های م ــد س ــود می توانی ــت خ ــوع پوس ــه ن ب
پوســت را از بیــن ببریــد و چهــره ای درخشــان و پوســتی 

صــاف بــه دســت آوریــد.
ماســک آلوئــه ورا بــا لیمــو تــرش، ماســک خمیــر 
زردچوبــه بــا آب، ماســک روغــن نارگیــل، ماســک 
ــرش،  ــون و عســل، اســکراب شــکر و لیموت ــن زیت روغ
ماســک میــوه پاپایــا و عســل، ماســک خیــار، ماســک 
چــای ســبز، ماســک روغــن ماهــی یــا امــگا ۳؛ تــداوم 
ــن ماســک ها ســبب درمــان بســیاری از  اســتفاده از ای

پوســتی می شــود. لکه هــای 

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سی و یکم: توجه به نیازهاى فرزند )4(
ــت دارد  ــى، کمــک و هدای ــه راهنمای ــاز ب  نوجــوان نی
و بــراى اینکــه بتوانــد از مســاعدت والدین بهــره گیرد 
ــى  ــن و واژه درک از واژه های ــه، مطمئ ــه صمیمان رابط
اســت کــه بارهــا از زبــان او شــنیده می شــود؛ به ویــژه 
در ســنین اول نوجوانــى کــه پایــه جوانــى اســت و در 
ــى  ــن مســئله خیل ــا ۱۵ ســالگى، ای ســال هاى ۱۲ ت
 بــروز دارد. پــدر و مــادر بایــد علــت احساســات 
 و رفتــار فرزندشــان را بشناســند و در برابر اشــتباهات 
ــى  ــر پیشــه ســازند و منطق ــد صب و خطاهــاى فرزن

ــد. برخــورد کنن
ــاى  ــه نیازه ــتایش از جمل ــت و س ــه حمای ــاز ب نی
ــه زندگــى اســت؛ همچنیــن  ایــن دوره و ایــن مرحل
ــوش  ــه او خــوب گ ــد اســت ب ــا عاقه من نوجــوان م
ــکات  ــل مش ــه ح ــم، او را ب ــش کنی ــم، درک بدهی
تشــویق کنیــم، بــا او صــادق باشــیم و در جهــت رشــد 
عایــق و اســتعدادهایش او را یــارى و کمــک کنیــم 
و محیطــى را فراهــم آوریــم کــه بتوانــد در آن آزادانــه 

رشــد کنــد. 
ایــن زمــان، زمانــى اســت کــه بایــد اعتقــادات 
ــان  ــد نوجوانم ــوى را در فرزن ــى ق ــى و اخاق مذهب
پایه ریــزى کنیــم. چنانچــه در روایــت شــریف آمــده 
اســت: قــاَل صــادق)ع(: »بــادر واحدائکــم بالحدیــث 

ــه.« ــُم الُمرجئ ــِبَقکُم الیه ــل ان َیس قب
 »احادیــث اســامى را بــه نوجوانــان خــود بیاموزیــد 
و در انجــام ایــن وظیفــه تربیتى شــتاب کنیــد؛ پیش 
ــد  ــى گیرن ــما پیش ــر ش ــراه ب ــان گم ــه مخالف  از آنک
و ســخنان نادرســت خویــش را در ضمیــر پــاک آنــان 

جــاى دهنــد و گمراهشــان ســازند.«
ــاق  ــاد و اخ ــه اعتق ــت ک ــن اس ــه والدی ــن وظیف  ای
و مســائل دیــن و زندگــى را بــه فرزندشــان بیاموزنــد 
و هرگونــه سســتى ممکــن اســت خیلــى گــران 
ــاز را  ــن نی ــا ای ــد م ــرا باالخــره فرزن ــام شــود؛ زی تم
ــر و  ــى دیگ ــم در جای ــدام نکردی ــا اق ــر م دارد و اگ
ــاز مرتفــع خواهــد  ــه وســیله کســى دیگــر ایــن نی ب
شــد و چــه بســا در دام شــیاطین و گمراهــان قــرار 
ــاک  ــا پ ــه دل ه ــى ک ــژه در دوران نوجوان ــرد؛ به وی  گی
بذرافشــانى اســت؛  کمااینکــه مــوالى  آمــاده  و 
ــُب الَحــَدِث  متقیــان عالــم مى فرماینــد: »َو اِنَّمــا َقْل
کاالرِض الخالیــِة مــا ُالِقــَى فیهــا َمــن شــى ٍء َقِبَلْتُه.«

ــه از  ــاده اى اســت ک ــن آم ــد زمی ــوان مانن »دل نوج
هــر ســبزه و گیــاه خالــى باشــد، هــر بــذرى کــه در 
آن افشــانده شــود، مى پذیــرد و در آغــوش خــود بــه 

ــرورد.« ــى مى پ خوب
دوره حســاس جوانــى در روایــات تعابیــر مختلفــى را 
بــه خــود گرفتــه اســت کــه هــر کــدام نیــاز بــه شــرح 
کتــاب »اصــول تربیــت«، انتشــارات  و توضیــح دارد. از 

همــای رحمت

گوشــت بــه مجموعــه بافت هــای ماهیچــه ای، 
ــه  ــه از الش ــتخوانی ک ــدی و اس ــی، پیون چرب
ــه دســت می آیــد، گفتــه  دام هــای گوشــتی ب
می شــود و اندام هایــی ماننــد کلیــه، کبــد، 

ــرد. ــر می گی ــز درب ــان را نی ــب و زب قل
بــا  قرمــز  رنــگ  دارای  ســالم  گوشــت 
درخشــندگی خــاص، قابــل ارتجــاع و کشــش 
مخصــوص اســت؛ غنی تریــن منبــع پروتئیــن 
بــرای تغذیــه انســان بــوده و در عیــن حــال از 
فســادپذیرترین مــواد غذایــی نیــز محســوب 

می شــود.
انــواع گوشــت ها جــزء دســته بندی غذاهــای 
ــی  ــرای مدت ــه ب ــتند ک ــاس هس ــیار حس بس
را تحــت شــرایط  آن هــا  کوتــاه می تــوان 
خاصــی نگهــداری کــرد و بایــد بــه دقــت مورد 

ــد. ــرار گیرن محافظــت ق
ــردن  ــی ک ــل ط ــه دلی ــرده ب ــت چرخ ک گوش
مراحــل تهیــه و بافــت چربــی کــه دارد، بــرای 
ــه  ــت ک ــی اس ــت نکات ــه رعای ــداری الزم نگه
ــامت  ــدن، س ــه ش ــده گرفت ــورت نادی در ص

خانــواده را تهدیــد می کنــد.
در ادامــه بــرای اطــاع از چگونگــی نگهــداری 

ــی  ــر مجتب ــا دکت ــی را ب ــت، گفت وگوی گوش
متخصــص  و  دامپزشــک  مقــدم،  دبــاغ 
ــم.  ــام داده ای ــی، انج ــواد غذای ــت م بهداش
 بهترین روش برای نگهداری گوشت 

قرمز چیست؟
اگــر شــما قصــد نگهــداری طوالنی مــدت 
گوشــت را داریــد، بایــد بافاصلــه و بــا حداکثر 
ســرما آن را منجمــد کنیــد تــا کیفیــت و ارزش 
غذایــی آن در باالتریــن ســطح باقــی بمانــد.

درجــه حــرارت پاییــن از فســاد مــواد غذایــی 
جلوگیــری می کنــد. یخچال هــای خانگــی 
حــرارت ۴ تــا 7 درجــه ســانتیگراد دارنــد 
ــورت  ــه ص ــد روز ب ــدت چن ــه م ــه را ب و اغذی
در  را  گوشــت  می کننــد.  حفــظ  مطبــوع 
یخچــال می تــوان یــک هفتــه نگهــداری 

ــرد. ک
در فریزرهــای خانگــی مــواد غذایــی در حــدود 
ــداری می شــوند.  ۱۸- درجــه ســانتیگراد نگه
ــاد  ــت انجم ــه حال ــی ب ــواد غذای ــه م درنتیج
را می تــوان چنــد مــاه نگهــداری کــرد. در 
ــه               ــت را نگ ــوان گوش ــاه می ت ــا ۴ م ــزر ت فری

ــت. داش

 چطور می توان این انجماد سریع 
را انجام داد؟

بــرای ایــن کار تنهــا کافــی اســت کــه 
را  آن  قرمــز،  خریــدن گوشــت  از  پــس 
ــه  ــد و ب ــیم کنی ــک تقس ــات کوچ ــه قطع ب
ــون  ــک نایل ــازک، درون ی ــا ن ــورت کام ص
پاســتیکی پهنــش کنیــد و آن را داخــل 

فریــزر بگذاریــد.
ــر  ــته کمت ــت درون بس ــم گوش ــه حج هرچ
نازک تــر  و  پهن تــر  را  آن  و شــما  باشــد 
کــرده باشــید و دمــای فریزرتــان کمتــر 
باشــد، در ایــن صــورت گوشــت زودتــر 
یــخ می بنــدد و کیفیــت آن هــم حفــظ 

. د می شــو
 چرا  نازک و کم حجم بودن 

بسته بندی گوشت مهم است؟
ــما  ــته بندی ش ــر بس ــه اگ ــل اینک ــه دلی ب
ــخ  ــال ی ــد، احتم ــم باش ــم و پرحج ضخی
ــز  ــه در مرک ــت هایی ک ــریع گوش ــزدن س ن
بســته بندی قــرار دارنــد، وجــود خواهــد 
داشــت و ایــن امــر می توانــد باعــث ایجــاد 
انتشــار  و  بســته بندی  مرکــز  در  فســاد 
ــر  ــا تغیی ــود ی ــمت ها ش ــایر قس ــه س آن ب
ــد. ــته باش ــی داش ــت را در پ ــت گوش کیفی

  آیا لکه های سفید یا سیاهی 
که پس از انجماد روی گوشت 

پیدا می شوند، نشانه فاسد شدن 
آن هاست؟

اگــر روی بســته بندی شــما ســوراخ یــا 
پارگــی وجــود داشــته باشــد، ممکــن اســت 
آب ســطحی گوشــت بــه ســرعت بخــار 
ــه ســوختگی  ــای ســفیدی ک شــود و لکه ه
انجمــاد نــام دارد، روی بافــت ســطحی 
ــای  ــر لکه ه ــا اگ ــود؛ ام ــده ش ــت دی گوش
ــت روی آن  ــاد گوش ــش از انجم ــیاه پی س
ــود  ــه وج ــردن ب ــز ک ــس از فری ــد و پ نباش
بیاینــد، احتمــال آلودگــی قارچــی در آن 

ــت.  ــار نیس ــت دور از انتظ ــمت گوش قس
 دلیل به وجود آمدن این آلودگی 

قارچی چیست؟
تغییــر مــداوم دمــا و رطوبــت فریــزر در اثــر 
بــاز و بســته کردن بیــش از انــدازه در آن؛ در 
ضمــن اگــر پــس از انجمــاد، روی گوشــت 
ــر  ــد، بهت ــود بیای ــه وج ــیاه ب ــای س لکه ه

ــد! ــوردن آن بگذری ــر خ ــت از خی اس

 گوشت چرخ کرده را تا چه مدتی 
می توان در فریزر نگه داشت؟

تــا هیــچ مدتــی! بــه علــت خــرد شــدن بافــت، 
وجــود چربــی، آزاد شــدن آنزیم هــا و دخالــت 
ــد پروســه دســتکاری در گوشــت  داشــتن چن
ــوان  ــچ عن ــه هی ــن گوشــت را ب ــرده، ای چرخ ک

نبایــد در فریــزر نگهــداری کــرد.
 پس تکلیف طرفداران گوشت 

چرخ کرده چیست؟ 
کســانی کــه قصــد اســتفاده از گوشــت چرخــی 
ــازه بــه  ــد، بایــد گوشــت را بــه صــورت ت را دارن
ــا ۳ روز آن را  ــر ت ــد و حداکث ــرخ کنن ــازه چ ت

ــد. داخــل یخچــال بگذارن
اگــر هــم امــکان چــرخ کــردن مــداوم گوشــت 
تــازه برایشــان وجــود نــدارد، می تواننــد گوشــت 
از  نیــاز  در صــورت  را  فریزشده شــان  قرمــز 
فریــزر خــارج و چــرخ و اســتفاده کننــد. در هــر 
ــه  ــرده ب ــردن گوشــت چرخ ک ــز ک صــورت، فری

ــود. ــه نمی ش ــوان توصی ــچ عن هی
 بهترین روش برای باز کردن یخ 

گوشت چیست؟ 
ــوم  ــادآور بش ــه را ی ــن نکت ــت اول ای ــر اس بهت
کــه برعکــس انجمــاد کــه بایــد خیلــی ســریع 
ــد  ــت بای ــخ گوش ــدن ی ــاز ش ــود، ب ــام ش انج
خیلــی آهســته و تدریجــی صــورت بگیــرد 
تــا قطــرات آب درون گوشــت بــه صــورت 
ســوزنی از آن خــارج شــوند و بــه ایــن ترتیــب 
بافــت ایــن مــاده غذایــی پــاره نشــود و مــواد 

ــرود. ــدر ن ــه ه ــکل خوناب ــه ش ــذی اش ب مغ
 برای این از دست دادن دمای 
تدریجی، پیشنهادی هم دارید؟ 

از نظــر  بلــه؛ چنــد روش بســیار مطمئــن 
ــخ  ــردن ی ــاز ک ــرای ب ــتی ب ــه ای و بهداش تغذی
ماننــد  روش هایــی  دارد؛  وجــود  گوشــت 
ــال آن  ــزر و انتق ــت از فری ــردن گوش ــارج ک خ
ــش از  ــاعت پی ــت کم ۲۴ س ــال دس ــه یخچ ب
ــه  ــر ک ــت در مایکروف ــی گوش ــت؛ یخ زدای پخ
ــرای آن پیــش  ــه ای مشــکلی را ب از نظــر تغذی
نمــی آورد؛ گرفتــن گوشــت زیــر شــیر آب روان 
ــا  ــانتیگراد و ب ــی حــدود ۲0 درجــه س ــا دمای ب
فشــاری کــه اجــزای ریــز و اضافــی گوشــت از 
آن کنــده شــوند یــا قــرار دادن گوشــت یــخ زده 
بــه طــور مســتقیم درون قابلمــه البتــه بــه 
شــرطی کــه از قبــل تکه تکــه و بســته بندی 

ــد. ــده باش ش

 آیا افزودن ادویه یا پیاز به گوشت، 
پیش از قرار دادن آن داخل فریزر 

مشکلی برای گوشت ایجاد نمی کند؟ 
بیشــتر ادویه هــا خاصیــت ضدمیکروبــی دارنــد 
ــا  ــردن آن ه ــه ک ــه اضاف ــر نمی رســد ک ــه نظ و ب
بــه گوشــت مشــکلی را پیــش بیــاورد؛ امــا 
ــرای  ــی ب ــاده غذای ــن م ــه ای ــاز ب ــزودن پی اف
مــدت بیــش از ۲ یــا ۳ روز پیشــنهاد نمی شــود؛ 
ــرد و  ــوام گوشــت را از بیــن می ب ــاز، ق چــون پی

آن را لیــز و لــزج                   می کنــد.
 توصیه پایانی شما به خوانندگان ما 

چیست؟ 
حتمــا تاریــخ قــرار دادن گوشــت داخــل فریــزر 
ــته بندی  ــب روی بس ــک مناس ــک ماژی ــا ی را ب
زودتــر  را کــه  و گوشــت هایی  بنویســند  آن 
ــد  ــر مصــرف کنن ــزر گذاشــتند، زودت داخــل فری
ــا بهتریــن کیفیــت را در  ــا همیشــه گوشــتی ب ت

ــند. ــته باش ــترس داش دس
در ضمــن بهتــر اســت کــه از بــاز و بســته کــردن 
زیــاد در فریــزر خــودداری شــود تــا دمــا و 
رطوبــت داخــل آن مــدام تغییــر نکند و مشــکلی 

ــرای گوشــت قرمــز شــما پیــش نیایــد.  ب

ــای  ــازه را در محل ه ــت ت ــد گوش ــن بای همچنی
مناســبی کــه بــه منظــور نگهــداری گوشــت 
ــا  ــد ت ــرار دهی ــده، ق ــه ش ــال تعبی ــل یخچ داخ
خونابــه گوشــت روی ســایر خوراکی هــا نریــزد و 
آلودگی هــای احتمالــی گوشــت خــام بــه ســایر 

ــد.  ــدا نکن مــواد غذایــی نفــوذ پی
در آخــر هــم بایــد بگویــم کــه اگــر تمــام شــرایط 
نگهــداری گوشــت را بــه درســتی رعایــت کنیــد، 
ــایر  ــا س ــن ی ــب پروتئی ــر تخری ــکلی از نظ مش
ــرای ایــن مــاده غذایــی پیــش  مــواد مغــذی ب

نخواهــد آمــد. ایمنــا

،،
به علت خرد شــدن بافت، وجود چربی، 
آزاد شــدن آنزیم هــا و دخالــت داشــتن 
گوشــت  در  دســتکاری  پروســه  چنــد 
چرخ کــرده، ایــن گوشــت را بــه هیچ عنوان 

ــزر نگهــداری کــرد. ــد در فری نبای

هشداری درباره نگهداری گوشت چرخ کرده

گوشت چرخ کرده را در فریزر نگهداری نکنید
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خانواده و جامعه، مسئول ازدواج 
افراد بى همسر هستند

ــور  ــوره ن ــریفه 32 س ــه ش ــل آی ــور ذی ــیر ن در تفس
می خوانیــم: خانــواده و جامعــه، مســئول ازدواج 
اْلََیاَمــٰى  »َوَأْنِکُحــوا  هســتند:  بى همســر  افــراد 
ِإْن  َوِإَماِئکُــْم  ِعَباِدکُــْم  ِمــْن  الِِحیــَن  َوالصَّ ِمْنکُــْم 
ــُه َواِســٌع  ــُه ِمــْن َفْضِلــِه َواللَّ َیکُوُنــوا ُفَقــَراَء ُیْغِنِهــُم اللَّ

ــٌم« َعِلی
ــوهر  ــان بی ش ــی زن و زن ــردان ب ــد م ــه بای »و البت
ــکاح  ــه ن ــود را ب ــته خ ــدگان شایس ــزان و بن و کنی
ــد  ــان فقیرن یکدیگــر درآوریــد. اگــر آن مــردان و زن
 خــدا بــه لطــف و فضــل خــود آنــان را بی نیــاز 
و مســتغنی خواهــد فرمــود و خــدا رحمتــش وســیع 

و نامتناهــی و )بــه احــوال بنــدگان( آگاه اســت.«
 تفسیر نور:

افــراد  ازدواج  مســئول  جامعــه،  و  خانــواده   -1
َأْنِکُحــوا« »َو  اســت.  بى همســر 

2- ازدواج در اســام، امــرى مقــّدس و مــورد تأکیــد 
ــت. »َو َأْنِکُحوا« اس

3- الزم نیســت خواســتگارى از طــرف خاصــى 
مى تواننــد  ازدواج  طرفیــن  از  یــک  هــر  باشــد؛ 

َأْنِکُحــوا« پیشــقدم شــوند. »َو 
ــى  ــرام، کاف ــگاه ح ــرک ن ــه ت ــفارش ب ــا س 4- تنه
ــرد.  ــدام ک ــد اق ــان بای ــراى ازدواج جوان ــت؛ ب نیس

ــوا« ــنَ ، َأْنِکُح ــوا، َیْغُضْض »َیُغضُّ
َأْنِکُحــوا  »َو  دهیــد.  همســر  را  بیــوه  زنــان   -5
ــان نیــز مى شــود.( اْلَیامــى « )»ایامــى« شــامل آن

6- داشــتن صاحیــت، شــرط ازدواج اســت. »َو 
الِِحیــَن« )یعنــى بایــد طرفیــن صاحیــت اداره  الصَّ

ــند.( ــته باش ــترک را داش ــى مش زندگ
ــردن  ــاد ک ــروس و دام ــراى ع ــه ب ــدام جامع 7- اق
افــراد صالــح، تشــویقى اســت کــه جوانــان الابالــى 
و هــرزه نیــز خــود را در مــدار صالحــان قــرار دهنــد. 
الِِحیــنَ  ... )بنــا بــر اینکــه مــراد از صاحیــت،  َو الصَّ

صاحیــت اخاقــى و مکتبــى باشــد.(
8- در تأمیــن نیاز هــاى جنســى، فرقــى میــان 
و کنیــز(  غــام  مــرد،  )زن،  نیســت.  انســان ها 

»ِمْنکُــمْ ، ِعباِدکُــمْ ، ِإماِئکُــْم«
ــر ازدواج شــود.  ــدام در ام ــع اق ــد مان ــر، نبای 9- فق

ــراَء ...« ــوا ُفَق »ِإْن َیکُوُن
ــدا  ــر خ ــدام و ب ــه ازدواج اق ــر ب ــورت فق 10- در ص

ــُه« ــُم اللَّ ــد. »ُیْغِنِه ــوکّل کنی ت
11- فقــر بــراى عــروس و دامــاد عیــب نیســت. »ِإْن 

ــراَء ...« َیکُوُنوا ُفَق
12- خداونــد تأمیــن زندگــى عــروس و دامــاد 
را وعــده داده و ازدواج، وســیله وســعت و برکــت 

ــُه« ــُم اللَّ ــت. »ُیْغِنِه ــى اس زندگ
ــى از سرچشــمه  فضــل  ــاى اله ــق وعده ه 13- تحق

ــٌع« ــهِ - واِس ــان اوســت. »َفْضِل بى پای
نصیــب  خداونــد  توســعه اى کــه  و  رشــد   -14
بندگانــش مى فرمایــد، بــر اســاس علــم و حکمــت 

اوســت. »واِســٌع َعِلیــٌم«. فــارس

گردشگری
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی 

استان اعالم کرد:
 برقراری گشت های شبانه 

 یگان حفاظت میراث  فرهنگی 
در بافت تاریخی اصفهان

ــتان  ــی اس ــراث  فرهنگ ــت می ــگان حفاظ ــده ی فرمان
یــگان  شــبانه  برقــراری گشــت های  از  اصفهــان 
حفاظــت میــراث  فرهنگــی در بافــت تاریخــی شــهر 

ــر داد. ــان خب اصفه
بــه  نقــل از روابــط  عمومــی اداره  کل میــراث  فرهنگــی، 
صنایــع  دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان، 
ســرهنگ عبدالرضــا بافرانــی بــا اعــام ایــن مطلــب 
ــی  ــی مبن ــول گزارش های ــه وص ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــی  ــب در بعض ــهروندان نیمه ش ــی ش ــردد برخ ــر ت ب
معابــر بافــت تاریخــی شــهر اصفهــان همچــون محــور 
ــان و  ــش جه ــدان نق ــی می ــه جهان ــی مجموع میان
ــرای  ــی( و اج ــهید رجائ ــت )ش ــت بهش ــارک هش پ
ــروز خطــر  ــکان ب ــال و ام ــی همچــون والیب بازی های
ــت  ــون اصاب ــی همچ ــای تاریخ ــی بناه ــرای بعض ب
تــوپ بــه کاشــی ها و تزئینــات بناهــای تاریخــی و بــا 
توجــه بــه منویــات و اهــداف یــگان حفاظــت میــراث  
فرهنگــی کــه حراســت و حفاظــت از مواریــث کهــن 
و ارزشــمند تاریخــی اســت، نظــارت شــبانه بــر بافــت 
تاریخــی شــهر اصفهــان در دســتورکار یــگان حفاظــت 

ــرار گرفــت.« ــراث  فرهنگــی اســتان ق می
او درخصــوص اجرایــی شــدن ایــن عملیــات عنــوان 
کــرد: بــرای تســهیل در نظــارت شــبانه در بافــت 
ــا نیــروی انتظامــی  تاریخــی کار گروهــی مشــترک ب
اســتان اعــم از فرماندهــی یــگان حفاظــت و مدیــران 
و میــراث  فرهنگــی  ارتباطــات  و  امــور فرهنگــی 
اصفهــان و همچنیــن بــا حضــور معاونــت اجتماعــی 
ــی  ــروی انتظام ــگیری نی ــس پیش ــی پلی و فرمانده
ــت  ــگان حفاظ ــکاری ی ــا هم ــد ب ــرر ش ــروع و مق ش
میــراث  فرهنگــی و فرماندهــی نیــروی انتظامــی 
ــای  ــر تردده ــارت ب ــرای نظ ــژه ب ــتی وی ــتان، گش اس
شــهروندان پیرامــون اماکــن تاریخــی در قلــب بافــت 
تاریخــی اصفهــان از ســاعت 21 تــا 1 بامــداد بــه  
ــژه و مشــترک در بافــت تاریخــی انجــام  صــورت وی

ــرد. پذی
ــن گشــت کــه جــدای از حضــور  ــح کــرد: ای او تصری
ــورت  ــی ص ــای تاریخ ــت در بناه ــگان حفاظ ــم ی دائ
ــر  ــا و معاب ــاوب در گذره ــورت متن ــه  ص ــرد ب می پذی
عمومــی بافــت تاریخــی شــهر اصفهــان جهــت 
و  می پذیــرد  صــورت  تاریخــی  آثــار  از  حفاظــت 
هــدف از آن حفاظــت از آثــار تاریخــی و جلوگیــری از 
آســیب های احتمالــی بــه بناهــای تاریخــی، به ویــژه 
تزئینــات نفیــس ایــن آثــار در معابــر عمومــی اســت. 

ــا ــراث آری می

شهرســتان کوهرنــگ، یکــی از شهرســتان های 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه مرکزیــت 
چلگــرد اســت کــه بــه دلیــل رنگیــن بــودن 
ــگ  ــی رنگارن ــش گیاه ــه و پوش ــای منطق کوه ه

شهرســتان نــام کوهرنــگ را بــر خــود دارد.
ایــن شهرســتان 35520 نفــری دارای 3 شــهر، 3 
بخــش و 7 دهســتان بــوده و فاصلــه آن تــا مرکــز 

اســتان 85 کیلومتــر اســت.
ــگ  ــردم کوهرن ــیقی م ــش و موس ــگ، گوی فرهن
بختیــاری اســت. آب و هــوای منطقــه ســرد 
مهــم  ناهمواری هــای  و  بــوده  کوهســتانی  و 
شهرســتان عبارتنــد از: زردکوه، رودخانــه کوهرنگ، 

رودخانــه بازفــت و زاینــده رود.
 شهرســتان کوهرنــگ از شــمال همســایه فریــدن 
و الیگــودرز، از جنــوب همســایه شهرســتان اردل، 
ــلیمان و  ــجد س ــکا و مس ــایه اندی ــرب همس از غ
از شــرق همســایه شهرســتان های  نهایــت  در 

ــت.  ــان اس ــهرکرد و فارس ش
صنایــع دســتی منطقــه شــامل قالــی و قالیچــه، 
چوقــا )لبــاس مــردان بختیــاری(، جاجیــم و نمــد 
ــه  ــاز منطق ــت و دلب ــردم دس ــوغات م ــت. س اس

کشــک و قــارا و عســل کوهســتان اســت.
 مــردم کوهرنــگ در تاریــخ معاصــر به ویــژه دوران 
مشــروطه ماننــد ســایر روشــنفکران و دلیــران 
ــوای  ــروی از فت ــی را در پی ــش اصل ــاری، نق بختی

ــر  ــتبداد صغی ــه اس ــام علی ــرای قی ــون ب روحانی
ــی  ــه فرمانده ــران ب ــان و ته ــح اصفه ــار و فت قاج
ســردار اســعد بختیــاری )فاتــح ملــی( داشــته اند.  
ــاری در  ــه بختی ــن خّط ــان ای ــش مردم ــه نق البت
پیــروی از هم تبــاران گرمســیری خــود بــرای 
ــوذ  ــا نف ــه ب ــت و مقابل ــت نف ــدن صنع ــی ش مل
ــاری،  ــرزمین های بختی ــس در س ــتعمار انگلی اس
مبــارزه بــا طاغــوت و هشــت ســال دفــاع مقــدس 

مثال زدنــی اســت.

شهرســتان کوهرنــگ 71 شــهید بزرگــوار دارد. 
مرتفع تریــن شهرســتان اســتان در ناحیــه شــمال 

ــت.  ــر اس ــعت 1834 کیلومت ــا وس ــرب ب غ
ایــن اســتان  در منطقــه کوهرنــگ بختیــاری 

طبیعــی  مناظــر  از  می تواننــد  گردشــگران 
کوهرنــگ،  تونــل  واژگــون،  الله هــای  دشــت 
چشــمه دیمــه، چشــمه کوهرنــگ، فضاهــا و 
زردکــوه  ارتفاعــات  عشــایری،  ســکونتگاه های 
بختیــاری، پیســت اســکی چلگــرد، غار یخــی چما، 
ــگفت انگیز  ــتای ش ــان، روس ــیخ علی خ ــار ش آبش
ســرآقا ســید، جنگل هــای بازفــت، ایلــراه پلکانــی و 

پــل خدا آفریــن دیــدن کننــد.
اســتان چهارمحــال و بختیــاری در قلمــرو مرکــزی 
رشــته کوه هــای زاگــرس قــرار دارد و دارای هفــت 
بروجــن،  شــهرکرد،  بــر  مشــتمل  شهرســتان 
لــردگان، فارســان، اردل، کیــار و کوهرنــگ اســت.
چهارمحــال و بختیــاری دیــار دالور مردمــان اصیــل 
پــرآب،  چشــمه های  ســرزمین  و  نجیــب  و 
ــای  ــون زیب ــای واژگ ــان و الله ه ــای خروش روده

ــت. ــرس اس ــه در زاگ خفت
ایــن منطقــه بــه دلیــل تنــوع آب و هوایــی و 
و  ناهمواری هــا  وســعت  هم جــوار،  نواحــی 
تغییــرات بســیار شــدید ارتفــاع از شــرایط اقلیمــی 
ــود  ــه خ ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــون و متنوع گوناگ
باعــث شــده تــا ایــن اســتان را از جاذبه هــای 
ــی بســیار  ــی و فرهنگ ــی، تاریخــی، اجتماع طبیع

ــازد. ــوردار س ــی برخ ــی و مهم غن
ــا، چشــمه ها  ــع، آبشــارها، تاالب ه ــا، مرات جنگل ه
و رودخانه هــای زیــادی در ســطح اســتان پراکنــده 

ــع و  ــر بدی ــا مناظ ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــتند ک هس
دلپذیــری را بــه وجــود آورده انــد.

 پیونــد آب بــا مناظــر طبیعــی دره، ســبزه زار و 
اقلیــم مناســب آبشــارهای زیبایــی همچــون 
آبشــار شــیخ علی خــان، دره عشــق، تنــگ زنــدان، 
بــا تنــوع گونه هــای گیاهــی   آتشــگاه همــراه 
و جانــوری بــه ایــن اســتان سرســبز جلــوه و 

اهمیــت خاصــی بخشــیده اســت.
رود  ســه   سرچشــمه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــا چشمه ســارهای  ــده رود، کارون و دز ب ــرآب زاین پ
و  سرســبز  دامنه هــای  و  دشــت ها  و  پــرآب 
ــی و  ــای تاریخــی، فرهنگ خــرم دارای توانمندی ه
گردشــگری وافــری اســت. در اینجــا بــه معرفــی 
شهرســتان  گردشــگری  جاذبه هــای  از  یکــی 
ــت ماه  ــد در اردیبهش ــط می توان ــه فق ــگ ک کوهرن
کنــد،  پذیرایــی  طبیعــت  بــه  عاقه منــدان   از 

می پردازیم. 
ــه  ــن منطق ــون در ای وجــود دشــت الله هــای واژگ

باعــث شــده تــا در اردیبهشــت ماه هــر ســال 
هــزاران نفــر بــه کوهرنــگ ســفر کننــد. این دشــت 
ــرخ رنگ  ــای س ــگ از الله ه ــی رنگارن ــر پوشش زی
و زرد رنــگ و واژگــون، در 12 کیلومتــری چلگــرد و 
در نزدیکــی روســتای بنواســتکی کوهرنــگ آرمیــده 

اســت. 
هــوای لطیــف، ســبک و پــاک دشــت و پوشــش 
گیاهــی بســیار غنــی و ارزشــمند آن چشــم و دل 

ــوازد.  ــده را می ن ــر بینن ه
متاســفانه مســافرانی کــه بــه دیــدن ایــن الله هــا 
ــی  ــه زیبای ــن هم ــه ای ــه ب ــدون توج ــد، ب می آین
الله هــای نجیــب و ســر بــه پاییــن افکنــده را 
ــادگاری  ــوان ی ــه عن ــود ب ــا خ ــده و ب ــه کن از ریش
 می برنــد کــه اگــر ایــن کار ادامــه پیــدا کنــد 
و بــرای حفــظ و نگهــداری الله هــا اقدامــی صــورت 
نگیــرد، تنهــا و تنهــا شــاهد مــرگ الله هــا خواهیــم 
ــا  ــداد آن ه ــه از تع ــم ک ــاله می بینی ــر س ــود و ه ب

و وســعت دشــت کاســته می شــود.  گردشــگری

 کوهرنگ، پرجاذبه 
اما بدون امکانات

مســئول رســیدگی بــه امــور مســاجد چهارمحــال و بختیاری 
بــا اشــاره بــه مهــم بــودن حضــور مــردم در مســاجد گفــت: 
حــدود 60 درصــد از مســاجد اســتان نیازمنــد تعمیــر و 
ــت  ــاجد در دس ــی از مس ــداد اندک ــه تع ــت ک ــازی اس بازس
بازســازی قــرار دارد و در بســیاری از نقــاط اســتان بــا توجــه 

بــه نبــود مــکان مناســب، بــه مســجد نیــاز اســت.
حجت االســام علیرضــا ملک محمــدی بــا اشــاره بــه وجــود 
998 مســجد در ســطح اســتان اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 
ــزار  ــاء برگ ــرب و عش ــت مغ ــاز جماع ــجد، نم در 244 مس

می شــود.
وی تشــکیل شــورای سیاســتگذاری امــور مســاجد اســتان 
ــد  ــی طــرح پیون تشــکیل ســتادهای شهرســتانی، گردهمای
جوانــان و نوجوانــان بــا مســجد، کلنگ زنــی مســجد، 

تجلیــل از پیشکســوتان مســجد، غبارروبــی و نظافــت 
مســاجد و سرکشــی از بیمــاران همســایه مســجد را از 
ــر در  ــال اخی ــد س ــاجد در چن ــی مس ــای روز جهان برنامه ه

ــت. ــتان دانس اس
ــودن  ــم ب ــه مه ــاره ب ــا اش ــدی ب ــام ملک محم حجت االس
حضــور مــردم در مســاجد گفــت: حــدود 60 درصــد از 
ــه  ــت ک ــازی اس ــر و بازس ــد تعمی ــتان نیازمن ــاجد اس مس
تعــداد اندکــی از مســاجد در دســت بازســازی قــرار دارد و در 
بســیاری از نقــاط اســتان بــا توجــه بــه نبــود مکان مناســب، 

ــه مســجد نیــاز اســت. ب
ــود  ــتان کمب ــتانداردها در اس ــا اس ــق ب ــه داد: مطاب وی ادام
مســجد وجــود دارد کــه ایــن کمبــود دســت کم در 100 

روســتا احســاس می شــود. ایســنا

ــی در  ــزل و فان ــی متزل ــل زندگ ــوش در مقاب ــان های تیزه انس
ایــن دنیــای دون، راه حــل زهــد و ساده زیســتی را انتخــاب 
می کننــد؛ زیــرا آرامــش و آســایش در دیــار فانــی و ســهولت در 
حســاب پــس دادن در دیــار باقــی را در قناعــت و ساده زیســتی 

یافته انــد.
 زندگــی حضــرت آیــت هللا بروجردی بســیار ســاده و زاهدانــه بود. 
ایشــان بــا وجــود اینکــه وجوهــات زیــادی در اختیــار داشــتند و 
می توانســتند در مصــارف شــخصی اســتفاده کننــد، امــا دینــاری 
از آن را خــرج نکردنــد و تمامــی مخــارج داخلــی خــود را از درآمــد 

ملــک شــخصی خــود کــه در بروجــرد داشــتند، می پرداختنــد.
ــه  ــتند و ب ــدیدی داش ــا، درد ش ــه پ ــان از ناحی ــود ایش ــی ب مدت
همیــن جهــت یکــی دو ســفر بــه آبگــرم محــات رفتنــد. در یکــی 
از ســفرها مــردم متوجــه حضــور ایشــان در محــات شــدند و بــه 

دیــدن ایــن عالــم محبــوب رفتنــد. در ضمــن عــده ای از فقــرا هــم 
آمــده بودنــد. آیــت هللا بــه آن هــا کمــک کردنــد و حتــی دســتور 
ــرا  ــن فق ــت آن را بی ــد و گوش ــفند بخرن ــا گوس ــد ت ــد چن دادن
ــداری  ــرا، مق ــن فق ــت بی ــیم گوش ــس از تقس ــد. پ ــیم کنن تقس
ــاب  ــده کب ــک وع ــا ی ــتند ت ــار گذاش ــان کن ــرای ایش ــت ب گوش
ــار  ــت و خی ــد و ماس ــه ش ــفره انداخت ــد. س ــه کنن ــان تهی برایش
ــت ها  ــان گوش ــه از هم ــم ک ــاب ه ــیخ کب ــد س ــتند. چن را گذاش
تهیــه کــرده بودنــد، خدمــت ایشــان گذاشــتند. ایشــان فرمودنــد: 
ایــن کباب هــا از کجاســت؟ گفتنــد: از همــان گوشــت، مقــداری 
ــن  ــن ای ــد: م ــان فرمودن ــم. ایش ــت کرده ای ــما درس ــرای ش را ب
ــد  ــیم کنی ــرا تقس ــن فق ــم بی ــا را ه ــورم. این ه ــاب را نمی خ کب
ــار را  ــد و همــان ماســت و خی ــوی آن را استشــمام کرده ان کــه ب

ــد. حــوزه ــاول کردن تن

 60 درصد از مساجد چهارمحال و بختیاری 
نیازمند تعمیر و بازسازی است

 نان و ماست خورد 
و کباب را به فقرا بخشید 

،،
جنگل ها، مراتع، آبشارها، تاالب ها، 
زیــادی  رودخانه هــای  و  چشــمه ها 
در ســطح اســتان پراکنــده هســتند 
کــه هــر یــک از آن هــا مناظــر بدیــع و 

ــه وجــود آورده انــد دلپذیــری را ب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 آگهی مزایده

ــکام  ــرای اح ــون اج ــاده 130 قان ــب م موج
ــه  ــی  ب ــده اجرای ــه پرون ــه ب ــی  در رابط مدن
شــماره 961718 مطروحــه در شــعبه دوم 
یــک  اصفهــان،  مدنــی  احــکام  اجــرای 
ــاغ  ــان، چهارب ــانی اصفه ــه نش ــه ب ــاب خان ب
ــیچان،  ــٔه س ــک، کوچ ــٔه عطاءالمل ــاال، کوچ ب
کریمیــان  شــهید  بنبســت  تکیــه  جنــب 
ــا کدپســتی:  ــاک 39 ب ــی(، پ )مجــاور نانوای
8173116391 بــا در نظــر گرفتــن شــرایط 
ذیــل از طریــق مزایــده بفــروش میرســد: 
1- ملــک موضــوع مزایــده دارای ســابقه 
ثبتــی بــه شــمارٔه پــاک 2550 اصلــی واقــع 
در بخــش پنــج ثبــت اصفهــان بــوده و دارای 
ســند رســمی مالکیــت بصــورت شــش دانــگ 
ــًا،  ــروش، صرف ــوع ف ــد. 2- موض ــی باش م
ــی  ــای احســان کریمــی خرم ســهم االرث آق
ــه از  ــزان 11/45 حب ــه می ــی ب ــد مصطف فرزن
72 حبــه معــادل مبلــغ 934/181/818 ریــال 
میباشــد. 3- فــروش و مزایــده از قیمــت 
ــده  ــال شــروع و برن ــه 934/181/818 ری پای
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــت ک ــی اس ــده کس مزای
را پیشــنهاد دهــد.4- اوصــاف و مشــخصات 
نظریــه کارشناســی  وفــق  مزایــده  مــورد 
ــدانگ  ــر شش ــورد نظ ــکان م ــتری: م دادگس
یکبــاب خانــه کــه طبــق برگــه بازداشــت 
مــورخ 94/12/26 اداره ثبــت اســناد و امــاک 
جنــوب اصفهــان و دارای پــاک ثبتــی شــماره 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق B  2550  اصل
ــت و  ــه دویس ــاحت عرص ــه مس ــان ب اصفه
چهــل و ســه متــر و هشــتاد و شــش صــدم 
ــه شــماره چاپــی ســند 317645  ــع ب مترمرب
ف مــورد ثبــت 92810، صفحــه 10، دفتــر 520، 
لیکــن حســب اســتعام مأخــوذه بــه شــماره 
شــهرداری   96/3/9 مــورخ   5/96/3473
منطقــه پنــج اصفهــان، پــاک مذکــور از 
ضلــع جنــوب بــه گــذر شــش متــری و مــی 
ــینی  ــب نش ــور عق ــر از مح ــه مت ــتی س بایس
رعایــت و در حــد جنــوب شــرقی رعایــت 
پــخ 2*2 الزامــی مــی باشــد و طبــق طــرح 
بازنگــری ابــاغ شــده دارای کاربــری فرهنگی 
و در حریــم بناهــای منفــرد و واجــد شــرایط 
ــد  ــان بازدی ــد، زم ــی باش ــی م ارزش تاریخ
مشــاهده گردیــد در حــد یــک طبقــه ســاخت 
ســاختمانی:  مشــخصات  بــا  )همکــف( 
دیوارهــای آجــری، پوشــش ســقف تیرآهــن 
و آجــر )طــاق ضربــی( و تیــر و تختــه چوبــی، 
مصالــح ســطوح رویــه: دیوارهــا انــدود و گــچ 
ــا  ــرش، پنجره ه ــک ف و نقاشــی، کــف موزایی
ــای  ــا نصــب شیشــه، دربه ــزی ب ــل فل پروفی
داخلــی چوبــی، آشــپزخانه 1/2 کاشــی در 
بدنــه کــف ســرامیک و کابینــت، دارای نمــای 
ــرق،  آجــری و انشــعابات آب و فاضــاب، ب
گاز بــه مســاحت اعیانــی حــدود یکصــد 

و نــود و هفــت مترمربــع بــا قدمــت ســاخت 
ــد. ــی باش ــی( م ــه )گلنگ ــل ماحظ قاب

ــب  ــه مطال ــت ب ــا عنای ــه کارشناســی: ب  نظری
ــد  ــی فاق ــه )اعیان ــراژ عرص ــاره، مت صدراالش
انشــعابات،  موقعیــت،  گــذاری(،  ارزش 
امکانــات، اســتعام شــهرداری، نــوع کاربــری 
بررســی  و  ســاخت  قدمــت  )مســکونی(، 
جمیــع جهــات موثــر در قضیــه باالخــص 
عرضــه و تقاضــا و نوســانات بــازار، ارزش نــرخ 
پایــه ششــدانگ پــاک مذکــور بــا مشــخصات 
ثبتــی و ســاختمانی فــوق در زمــان مباشــرت، 
ــادل  ــال مع ــغ 5/872/000/000 ری ــا مبل جمع
پانصــد و هشــتاد و هفــت میلیــون و دویســت 
هــزار تومــان کــه بــا توجــه بــه گواهــی حصــر 
ــهم  ــبت س ــه نس ــورخ 79/6/14 ب ــات م ورث
االرث محکــوم علیــه )پــس از کســر یــک 
هشــتم زوجــه طبــق تبصــره مــاده 946 
قانــون مدنــی( مبلــغ 934/181/000 ریــال 
تعییــن و اعــام نظــر میگــردد. 5- متقاضیــان 
شــرکت در مزایــده بایــد ده درصــد از قیمــت 
پایــه را بــه عنــوان ســپرده بــه صنــدوق اجــرا 
ــزد  ــاب 8 21000 2171290 ن ــمارٔه حس ــه ش ب
ــده  ــده مزای ــد و برن ــز نماین ــی واری ــک مل بان
ــدت  ــرف م ــر ظ ــود حداکث ــد ب ــف خواه مکل
بــه  تاریــخ مزایــده نســبت  از  یــک مــاه 
پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد 
در غیراینصــورت مبلــغ ده درصــد واریــزی 
پــس از کســر هزینه هــا مزایــده بــه نفــع 
و مزایــده تجدیــد خواهــد  دولــت ضبــط 
شــد. 6- پرداخــت بدهی هــای مالیاتــی و 
عــوارض شــهرداری )در صورتیکــه ملــک مــورد 
ــا  ــد( ت ــور باش ــای مذک ــده دارای بدهیه مزای
تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن 
معلــوم شــده باشــد یــا نــه، بــر عهــده مالــک 
و کلیــه هزینه هــای مربــوط بــه تنظیــم ســند 
ــع عــرف محــل مــی باشــد.  ــه تاب در دفترخان
ــه و  7- پــس از پرداخــت تمــام ثمــن معامل
صــدور دســتور تملیــک مــورد مزایــده بــه نــام 
خریــدار منتقــل خواهــد شــد. 8- متقاضیــان 
در صــورت تمایــل مــی تواننــد، حداکثــر 
ظــرف مــدت 5 روز قبــل از شــروع زمــان 
مزایــده بــا دریافــت مجــوز قبلــی از ایــن 
اجــراء، از ملــک موصــوف بازدیــد نماینــد. 
شــنبه  پنــج  روز  مزایــده  زمــان   -9 ۔۔۔۔۔۔ 
مورخــه 96/6/30 ســاعت 12 و مــکان مزایــده 
ــان  ــی اصفه ــکام مدن ــرای اح ــعبه دوم اج ش
ــان ــتری کل اصفه ــه 1- دادگس ــع در طبق  واق

 می باشد 
دو  دادورزشــعبه  رضائــی   17280 الــف  م 

احــکام مدنــی  اجــرای 

دادنامه 
کاســه پرونــده اصلــی : 22/596/95 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 22 شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان  خواهــان : شــهرام روغنــی  بــا 

وکالــت محمــد قنبــری  جلفــان   نشــانی 1- 
ــوی 35 پ 132  ــاد  ک ــر دام ــان خ می اصفه
ــدای خ  ــیراز  ابت ــل  دروازه ش 2-  آدرس وکی
ــاال  ابتــدای بــن بســت ...........  چهــار بــاغ ب
ســاختمان پــارس  طبقــه دوم  واحــد 12 
ــی   ــرک تراب ــین ت ــد حس ــدگان 1- محم خوان
2- محمــد تــرک ترابــی  نشــانی هــر دو 
مجهــول المــکان  بــه تاریــخ 96/4/28 شــعبه 
ــا  ــان  ب ــاف  ذ اصفه ــل اخت ــورای ح 22 ش
ماحظــه  اوراق پرونــده  کاســه 22/596/95 
ــرح  ــه ش ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب
آتــی مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد .  رای 
ــهرام  ــوی ش ــوص دع ــورا   در خص ــی ش قاض
ــان   ــری جلف ــد قنب ــت محم ــا وکال ــی ب روغن
ــت  ــه طرفی ــی  ب ــادات  مدرس ــم الس و مری
ــی  ــرک تراب ــین ت ــد حس ــدگان 1- محم خوان
و محمــد تــرک ترابــی  بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 60000000 ریــال موضــوع یــک فقــره 
چــک بــه شــماره 419576 مورخــه 95/2/15 
بــه انضمــام مطلــق خســارات  قانونــی  و 
ــای  ــده  و بق ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
ــد خواهــان و گواهــی  اصــول مســتندات در ی
عــدم پرداخــت توســط بانــک محال علیــه  که 
ظهــور در اشــتغال ذ مــه خوانــده و اســتحقاق 
ــک را ر ارد و  ــه  چ ــه وج ــان  در مطالب خواه
نظــر بــه اینکــه خواندگان  در جلســه رســیدگی 
حضــور نیافتــه و هیچگونــه  دلیلــی موجــه  و 
ــوی  ــی  در خصــوص  دع ــر قانون ــدرک موث م
ــش   ــه خوی ــت ذم ــر برائ ــی ب ــه  مبن مطروح
ــه ننمــوده شــورا دعــوی خواهــان  ــراز و ارائ اب
را محــرز و ثابــت تشــخیص داده  و مســتندا 
بــه مــواد 313 و 314  قانــون تجــارت و مــواد 
198-515-519-522 قانــون آئیــن دادرســی 
تضامنــی  محکومیــت  بــر  حکــم  مدنــی 
  60000000 مبلــغ  پرداخــت  بــه  خوانــدگان 
ریــال  بابــت اصــل خواســته و 1575000بابــت 
تاخیــر   و خســارات  دادرســی  هزینه هــای 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید 95/2/15 تــا 
ــن شــاخص  ــر اســاس آخری زمــان وصــول ب
نشــر  و  الوکیــل  حــق  و  مرکــزی  بانــک 
آگهــی  در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
اتمــام مهلــت  از  ایــن شــعبه و پــس  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
م الــف 16174 قاضــی شــعبه 22شــورای  

حــل اختــاف اصفهــان

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426793600113: 
شماره پرونده: 9509986793601749

شــماره بایگانــی شــعبه : 951762 تاریــخ  
ــه  ــم: 96/5/25  مشــخصات محکــوم ل تنظی

ردیــف 1 نــام حمیــد رضــا  خیر اللهی حســین 
ــان  ــانی: اصفه ــرج      نش ــد ای ــادی فرزن آب
بــازار بــزرگ روبــروی پاســاژ صــدر  فروشــگاه 
خیــر الهــی شــماره 1292718560 شــماره 
همــراه 09131036114    مشــخصات محکــوم 
علمــدار      فرزنــد  میرازیــی  حســین  علیــه 
نشــانی: مجهــول المــکان  محکــو م بــه : 
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
ــماره  ــماره 9610096793600735 و ش ــه ش ب
 9609976793600428 مربوطــه  دادنامــه 
محکــوم علیــه محکــوم اســت  بــه پرداخــت  
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 24000000 ری مبل
ــماره های 766058  ــه ش ــک ب ــره چ ) دو فق
ــال  ــغ 12000000 ری ــه مبل ــخ 94/1/5 ب ــه تاری ب
مبلــغ  بــه   94/1/15 تاریــخ  بــه   766059
12000000 ریــال بــه عهــده بانــک کشــاورزی  و 
مبلــغ 1505000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر رســید  
ــا  ــوف 94/1/5 و 94/1/15 ت ــای موص چک ه
ــه  ــوم ل ــق محک ــم  در ح ــرای حک ــخ اج تاری
صــادر گردیــد  بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی 
ــخ  ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی ، .   محک
ــرا  ــاد آن ــه : 1- ظــرف ده روز مف ــاغ اجرائی اب
بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای 
ــرای پرداخــت  احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی ب
محکــوم بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد 
ــه از  ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ک
ــه  ــادر ب آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را ق
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف اج
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــول و  ــوال منق ــه ام ــت هم ــدار و قیم ــا مق ی
غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر 
میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد 
بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی 
بــه همــراه مشــخصات  یــا خارجــی دارد 
دقیــق حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه 
ــث دارد و  ــزد اشــخاص ثال ــر نحــو ن ــه ه او ب
ــز  ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش ــه مطالب کلی
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
ــک ســال   ــان ی ــور از زم ــوال مذک ــر در ام دیگ
ــه  ــه ضمیم ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط قب
ــه  ــی ارائ ــام قضائ ــه مق دادخواســت اعســار ب
ــاز  ــه ب ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب نمای
داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه 
 -4.   )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای 
خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 
ــرای  ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در 
پــی دارد. ) مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام 
ــون  ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م ــی و م مدن
مالــی 1394(  اجــرای محکومیــت  نحــوه 
ــو  ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق
بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی 
ــرای پرداخــت دیــون  ــده امــوال ب کــه باقیمان
کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری 

درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل 
ــا هــردو مجــازات مــی  ــه ی نصــف محکــوم ب
اجــرای  نحــوه  قانــون   21 ) مــاده  شــود. 
چنانچــه   -6  .)1394 مالــی  محکومیــت 
صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه 
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود. ) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1394( ــت مال محکومی
مجتمــع   6 شــعبه  دفتــر  الــف17246  م 

اصفهــان یــک  شــماره 

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610426793600112: 
شماره پرونده: 9509986793601748

شــماره بایگانــی شــعبه : 951761 تاریــخ  
محکــوم  مشــخصات    96/5/25 تنظیــم: 
ــی  ــر الله ــد رضــا  خی ــام حمی ــف 1 ن ــه ردی ل
ــانی:  ــرج      نش ــد ای ــادی فرزن ــین آب حس
ــروی پاســاژ صــدر   ــزرگ روب ــازار ب ــان ب اصفه
ــی شــماره 1292718560  ــر اله فروشــگاه خی
ــخصات  ــراه 09131036114    مش ــماره هم ش
محکــوم علیــه محمــد مرتضویــی فرزنــد نقــی 
و هالــه رئیســی احمــدی فرزنــد غامرضــا 
نشــانی: هــر دو مجهــول المــکان  محکــو م به 
: بموجــب درخواســت اجــرای حکــم مربوطــه 
بــه شــماره 9610096793600736 و شــماره 
 9609976793600429 مربوطــه  دادنامــه 
ــو  ــه نح ــدگان ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
تضامنــی  بــه پرداخــت  مبلــغ 8000000 ریــال 
از یــک  بابــت اصــل خواســته ) بخشــی 
ــه  ــه شــماره 9509/130726  ب فقــره چــک  ب
تاریــخ 95/1/5 بــه عهــده بانــک ملــی و مبلــغ 
1215000  ریــال بابــت هزینــه دادرســی  و 
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر رســید 
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــوف 95/1/5 ت ــک موص چ
حکــم در حــق محکــوم لــه صــادر گردیــد بــه 
ــوم  ــی  ،  .   محک ــر دولت ــم عش ــام نی انضم
علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه 
ــرا  ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف : 1- ظ
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس حک
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ باش
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب خارج
حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
ــث دارد و  ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ب

کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز 
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  
ــه  ــه ضمیم ــوای اعســار ب ــل از طــرح دع قب
بــه مقــام قضائــی  اعســار  دادخواســت 
ــوم  ــت محک ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ارائ
لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 
قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
ــه از  ــوم علی ــودداری محک 1394(  .4- خ
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار 
از اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه 
ــون  ــاده 34 قان ــی دارد. ) م ــت را در پ هف
ــاده 20 ق.م.ا و  ــی و م ــکام مدن ــرای اح اج
ــون نحــوه اجــرای محکومیــت  مــاده 16 قان
مالــی 1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری 
ــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن  ــه هــر نحــو ب ب
بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب 
مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای 
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون 
ــی 1394(.  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
6- چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت 
ــه  ــوم علی ــه شــود آزادی محک ســی روز ارائ
ــه  ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من از زن
یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط 
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 
ــت  ــون نحــوه اجــرای محکومی ــاده 3 قان م

مالــی 1394(
م الــف 17247 دفتــر شــعبه 6 مجتمــع 

ــان ــک اصفه ــماره ی ش

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610420350300238: 

شماره پرونده: 9509980350300716
ــخ   ــعبه : 950876 تاری ــی ش ــماره بایگان ش
تنظیــم: 96/5/30  مشــخصات محکــوم 
لــه ردیــف 1 محمــد ملکیــان جبلــی فرزنــد 
حســینعلی       نشــانی: اصفهــان شــهر 
ــه  ــه مجموع ــهر منظری ــی ش ــتان خمین س
 4 نیــا  پــر  ســاختمان  مهــر  مســکونی 
پســتی  6 کــد  پ   6 واحــد  دوم  طبقــه 
 09131691972 همــراه   8418154381
مشــخصات   03133668244 تلفــن 
مولوی هارونــی   آزاده  علیــه  محکــوم 
نشــانی:  مجهــول المــکان  محکــو م بــه : 
بموجــب درخواســت اجــرای حکــم غیابــی  
مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه  
مربوطــه 9609970350300234 محکــوم 
ــه پرداخــت  مبلــغ  علیــه محکــوم اســت ب
دویســت و ســی میلیــون ریــال  بابــت 
اصــل بانضمــام  خســارت تاخیــر تادیــه  از 
تاریــخ ســر رســید  چــک 95/6/15 لغایــت 
ــغ 7422000  ــت  مبل ــه و پرداخ ــان تادی زم
ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی  در حــق 

محکــوم لــه و پرداخــت مبلــغ 11500000 
ریــال بابــت حــق االجــرا    خواهــان 
مکلــف اســت  زمــان اجــرای حکــم هزینــه 
دادرســی خســارت تاخیــر تادیــه را کــه 
ــد  ــبه خواه ــم محاس ــرای حک ــط اج توس
ــت  ــت  پرداخ ــدوق دول ــق صن ــد در ح ش
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد.  .   محک نمای
از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز 
مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده34 
قانــون اجــرای احــکام مدنــی( .2- ترتیبــی 
ــد . 3-  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ب
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و 
ــد.  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک اس
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ چنانچ
اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
ــا مقــدار و  امــوال خــود را شــامل تعــداد ی
قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
ــزان  ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکها 
ــا  و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی ی
خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 
ــه او  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــث دارد  ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ب
و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع 
تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار 
بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام 
ــت  ــه در خواس ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ قضائ
محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 
8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی 1394(  .4- خــودداری محکــوم 
ــه  ــوال ب ــورت ام ــل ص ــام کام ــه از اع علی
منظــور فــرار از اجــرای حکــم ، حبــس 
ــی دارد. )  ــت را در پ ــه هف ــری در ج تعزی
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و 
ــوه  ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
 -5  )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای 
انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا 
ــه  ــه نحــوی ک ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف انگی
ــون  ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام باقیمان
ــری  ــی نباشــد موجــب مجــازات تعزی کاف
ــادل  ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
نصــف محکــوم بــه یــا هــردو مجــازات مــی 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 21 قان ــود. ) م ش
محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــی روز  ــت س ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ص
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان 
منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 
وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم 
علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح قان

)1394
م الــف 17290  شــعبه 3 دادگاه عمومــی  

حقوقــی شــهر ســتان اصفهــان 



امروز شنبه 04 شهریور ماه 1396 - سال سوم - شماره 511 روزنامه8 اطالعرسانی
آگهی حصر وراثت

ــه شناســنامه  ــی کاشــانی ب ــن صانع ــم مهی خان
شــماره 1288 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   624/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان محســن صفاکیــش کاشــانی 
فــرد بــه شــماره شناســنامه 323 در تاریــخ 
بــدرود  خــود  دایمــی  اقامتــگاه   95/12/27
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
منحصــر اســت مهیــن صانعــی کاشــانی فرزنــد 
ــا  ــر، علیرض ــه ش.ش 1288 همس ــه ب ــع ال بدی
ــه  ــن ب ــد محس ــرد فرزن ــانی ف ــش کاش صفاکی
ــرد  ــانی ف ــش کاش ــدی صفاکی ش.ش217، مه
هــادی   ،1199 ش.ش  بــه  محســن  فرزنــد 
ــه  ــن ب ــد محس ــرد فرزن ــانی ف ــش کاش صفاکی
ــا  ــک ب ــر. این ــی والغی ــدان موف ش.ش22 فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد 
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن از متوفی
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور 1010/ م ال ــین پ ــه حس ــان- فاطم کاش

آگهی حصر وراثت
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوب ب ــواد طالک ــای ج آق
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   40195
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   571/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
ــماره  ــه ش ــرزاده  ب ــه زرگ ــادروان صدیق ــه ش ک
شناســنامه 186 در تاریــخ 96/01/04 اقامتــگاه 
ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود  دایمــی 
اســت  منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن 
ــه ش.ش  ــر ب ــی اکب ــد عل ــوب فرزن ــه طالک اله
ــه  ــر ب ــی اکب ــد عل ــوب فرزن ــم طالک 1315، اعظ
ش.ش709، فاطمــه طالکــوب فرزنــد علــی اکبر 
بــه ش.ش 273، جــواد طالکــوب فرزنــد علــی 
اکبــر بــه ش.ش 40195، زهــرا طالکــوب فرزنــد 
ــدان متوفــی  ــه ش.ش 323 فرزن ــر ب ــی اکب عل
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  والغیــر. اینــک ب
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه 
ــا هرکســی اعتراضــی دارد  ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــزد او باشــد از  ــه ن ــه ای از متوفی ــا وصیتنام و ی
ــه شــورا  ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب تاری

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور 966/ م ال ــین پ ــه حس ــان- فاطم کاش

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 3 اصفهــان 
دارد جلســه مزایــده ای درخصــوص  درنظــر 
پرونــده اجرایــی کالســه 960198 ج/3 له حســن 
ــد  ــای حمی ــت آق ــا وکال ــر ب ــی محمدباق حاج
ــینی  ــین حس ــید حس ــه س ــور و علی ــن پ حس
مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 2.526.795.129 ریــال 
ــی و  ــای اجرای ــه ه ــه و هزین ــوم ب ــت محک باب
حــق االجــرای دولتــی در روز شــنبه 96/7/1 
ســاعت 10 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق 
15 جهــت فــروش 7/664 حبــه از 72 حبــه 
شــش دانــگ ملکــی بــا مشــخصات منــدرج در 
نظریــه کارشناســی کــه ذیــال درج شــده اســت و 
ــه مــی  ــه محکــوم علی ــون در تصــرف مالکان اکن
باشــد توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 
شــرح ذیــل ارزیابــی شــده و نظریــه وی مصــون 
از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
ــل  ــد ظــرف 5 روز قب ــی توانن ــد م ــن خری طالبی
ــه و  ــوق مراجع ــانی ف ــه نش ــده ب ــه مزای از جلس
ــا ســپردن 10% قیمــت پایــه  از ملــک بازدیــد و ب
ــماره  ــه ش ــتری ب ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ب
شــرکت  مزایــده  جلســه  در   2171290210008
نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت 
برنــده مزایــده خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد 
مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صورت 
ــده  ــی برعه ــه هــای اجرای ــت. هزین خواهــد گرف
محکــوم علیــه مــی باشــد. اوصــاف ملــک مــورد 
مزایــده: موضــوع ارزیابــی ســاختمان مســکونی 
پــالک ثبتــی شــماره 15177/7 بخــش 5 ثبــت 
ــان  ــان ابوریح ــان خیاب ــع در اصفه ــان واق اصفه
بیرونــی گل یــاس )طبــق کروکــی پیوســت( 
ــه اتفــاق آقــای  ــب کارشــناس منتخــب ب اینجان
ــای  ــک آق ــان و مال ــل خواه ــور وکی ــن پ حس
ــه عمــل  حســینی از ملــک مــورد نظــر بازدیــد ب
انــدازه گیــری  و  معاینــات  از  پــس  و  آورده 
هــای بــه عمــل آمــده مراتــب را بــه شــرح 
ــورد  ــک م ــاند. مل ــی رس ــتحضار م ــه اس ــر ب زی
ــام(  ــه اتم ــا رو ب ــاخت )تقریب ــال س ــر در ح نظ
ــه  ــی باشــد و ب ــه کوچــه م ــه از ســه طــرف ب ک
صــورت 5 طبقــه مســکونی روی همکــف و 
ــگ و  ــه همکــف پارکین ــاری و طبق ــن انب زیرزمی
ــن  ــد. زیرزمی ــی باش ــاخت م ــال س ــی در ح الب
بــه مســاحت 181/60 مترمربــع بــه صــورت 
ــه  ــه ب ــف ک ــک و همک ــف موزائی ــا ک ــاری ب انب
ــع  ــاحت 125 مترمرب ــه مس ــگ ب ــورت پارکین ص
ــا  ــد دیواره ــی باش ــع م ــی 56/60 مترمرب و الب
ســنگ کار شــده ولــی بقیــه کارهــا تکمیــل 
نشــده اســت ســایر طبقــات نیــز هــر کــدام بــه 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــد مس ــک واح ــورت ی ص
ــاختمانی(  ــه س ــق پروان ــع )طب 181/60 مترمرب
ــه  ــواب ک ــد دارای ســه خ ــر واح ــی باشــد. ه م
ــی  ــام م ــرویس و حم ــا دارای س ــی از آن ه یک
باشــد، آشــپزخانه بــا کابینــت )هــای گیــالس(، 
در و پنجــره هــای خارجــی upvc دوجــداره، 
کــف همــه واحدهــا ســرامیک مــی باشــد، 
کنــاف کاری و چــوب کاری و نقاشــی انجــام 
شــده، سیســتم ســرمایش کولــر آبــی و پیــش 
بینــی اســپیلیت شــده اســت، گرمایــش پکیــج 

ــی شــده  ــش بین ــش کــف پی و سیســتم گرمای
ــالم  ــل اع ــتم کام ــه دارای سیس ــت. مجموع اس
ــب  ــور نص ــای آسانس ــد، دره ــی باش ــاء م و اتف
ولــی خــود آسانســور نصــب نشــده اســت و نمــا 
ــت. ــده اس ــل ش ــر کام ــنگ و آج ــی از س ترکیب

ــهرداری  ــادره از ش ــاختمانی ص ــه س ــق پروان طب
ــه شــماره 14/89/4987  ــان ب ــه 14 اصفه منطق
 1391/2/23 اصالحیــه  و   1389/4/13 مــورخ 
 1364/80 احداثــی  ســاختمان  مســاحت کل 
مترمربــع و مســاحت زمیــن 241/47 مترمربــع 
ــوه  ــوق و نح ــوارد ف ــه م ــه ب ــد. باتوج ــی باش م
ســاخت و کیفیــت مصالــح مصرفــی و نیــز 
ســال ســاخت آن و در نظــر گرفتــن جمیــع 
جهــات ارزش ســاختمان فــوق الذکــر مبلــغ 23 
ــون و  ــت میلی ــی و هف ــد و س ــارد و هفتص میلی
یکصــد و چهــل هــزار ریــال )23/737/140/000 
ریــال( بــرآورد مــی گــردد و ارزش 7/664 حبــه 
مشــاع از آن کــه مــورد مزایــده مــی باشــد 

2.526.795.129 ریــال مــی باشــد. 
ــکام  ــرای اح ــر و دادورز اج ــف مدی 16202/م ال

ــوری ــن منص ــان   حس ــی اصفه حقوق

دادنامه
»مرجــع   960171 پرونــده  کالســه 
شــورای   16 شــعبه  کننــده:  رســیدگی 
دادنامــه  شــماره  اصفهــان«  اختــالف  حــل 
ــی  ــی غالم ــان: عل 9609976794600507 خواه
بــه نشــانی: اصفهــان اتوبــان چمــران حدفاصــل 
خیابــان فروردیــن و پــل اللــه صافــکاری بــرادران  
خوانــدگان: 1- علــی اســماعیل نــژاد  2- ســهیل 
غالمــی بــه نشــانی: 1- مجهــول المــکان 2- ابن 
ــی  ــه قدوس ــتان – درب 1 کوچ ــینا – سنبلس س
نــژاد بــن بســت آســمان پــالک 1/19 خواســته: 
ــه  ــه تاریــخ       باتوجــه ب مطالبــه  گردشــکار: ب
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
اعضــای محتــرم شــعبه     ضمــن اعــالم ختــم 
رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد متعــال، 
ــی  ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش ب
نمایــد. »رای قاضــی شــورا« درخصــوص دعــوی 
ــماعیل  ــی اس ــت 1- عل ــه طرفی ــی ب ــی غالم عل
نــژاد  2- ســهیل غالمــی  بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ   ریــال بابــت یــک فقــره چــک بــه شــماره 
943135-1-941 مــورخ 94/11/28 بــه انضمــام 
کلیــه خســارات قانونــی. بــا عنایت بــه محتویات 
پرونــده و وصــف تجریــدی بــودن چــک و بقــای 
اصــول مســتندات در یــد خواهــان و گواهــی عدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
ــدگان  ــه خوان ــتغال ذم ــن و اش ــتقرار دی ــر اس ب
و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن را 
ــژاد  2-  ــی اســماعیل ن ــدگان 1- عل دارد و خوان
ســهیل غالمــی  در جلســه رســیدگی و ایــن کــه 
مشــارالیه هــا در قبــال دعــوی مطروحــه دفاعــی 
ــل موجــه  ــه دلی ــچ گون ــاورده و هی ــل نی ــه عم ب
ــر برائــت ذمــه  ــی ب ــی مبن ــر قانون و مــدرک موث
ــه  ــد، شــورا ب ــوده ان ــه ننم ــراز و اقام ــش اب خوی
لحــاظ مصــون مانــدن دعــوی و مســتندات 
خواهــان از هــر گونــه خدشــه و تعــرض قانونــی 
دعــوی مطروحــه را ثابــت تشــخیص داده و 
مســتندًا بــه مــواد 198-515-522-519 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی و رأی وحــدت رویه 536 
مــورخ 1369/7/10 هیــأت عمومــی دیــوان عالــی 
کشــور، حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــده 
ــده  ــده و خوان ــوان صــادر کنن ــه عن ــف اول ب ردی
ردیــف دوم بــه عنــوان ظهرنویــس، بــه پرداخــت 
مبلــغ 94/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته و 
مبلــغ 2/330/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تأدی ــارت تاخی خس
چــک )    ( تــا زمــان وصــول براســاس آخریــن 
شــاخص بانــک مرکــزی در حــق خواهــان صــادر 
ــوده و  ــی ب ــی دارد. رأی صــادره غیاب ــالم م و اع
ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
ــرف بیســت روز  ــپس ظ ــن شــعبه و س در همی
قابــل اعتــراض در یکــی از محاکــم عمومــی 
باشــد.  مــی  اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی 
16218/م الــف قاضــی شــعبه 16 شــورای حــل 

ــان     ــالف اصفه اخت

نظریه کارشناسی
ریاســت محتــرم شــورای حــل اختــالف شــعبه 
ــًا عطــف  ــا ســالم احتالم ــان ب 14 اســتان اصفه
مــورخ   14 ش   1290-95 شــماره  ابــالغ  بــه 
96/4/24 مبنــی بــر تکمیــل نظــر کارشناســی و 
پیــرو گــزارش مــورخ 96/3/31 باســتحضار مــی 
رســاند. باعنایــت بــه ایــن کــه گــزارش اینجانــب 
حســب دســتور مقــام محتــرم قضائــی و باتوجــه 
جمیــع  و  نظــر  مــورد  اقــالم  روز  ارزش  بــه 
جهــات موثــر و لیســت و فاکتورهــای ارائــه 
ــای  ــه کااله ــرم ک ــان محت ــط خواه ــده توس ش
ــال 88 و 89  ــور س ــاس فاکت ــی آن براس اموال
ــوده  خریــداری شــده و بقیــه کاالهــا مصرفــی ب
ــد  ــر مفی ــازار نداشــته و عم ــه در ب و ارزش مبادل
ــزارش  ــذا گ ــد له ــی باش ــال م ــک س ــا ی آن ه
ــی  ــت ارزیاب ــه لیس ــم ب ــورخ 96/3/31 منض م
ــوده  ــد نقــص ب ــب فاق ــورد نظــر اینجان ــالم م اق
ــالف و  ــب خ ــط اینجان ــدد توس ــی مج و ارزیاب
ــون کارشناســان رســمی دادگســتری  ــر قان مغای
و ســازمان بازرســی کل کشــور مــی باشــد و 
چنانچــه خواهــان محتــرم معتــرض بــه ارزیابــی 
و بهــای کارشناســی اقــالم مــورد نظــر مــی 
باشــد مــی بایســت تقاضــای هیــأت کارشناســی 
ــم  ــذ تصمی ــه اخ ــت هرگون ــب جه ــد. مرات بنمای
مقــام محتــرم قضائــی اعــالم مــی گــردد. 
حــل  شــورای    14 شــعبه  الــف  م   /16252

ــان  ــالف اصفه اخت

گواهی حصر وراثت
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــن  ب ــن گلش ــای حس آق
اســتناد  بــا   125  -  013886  –  8 شــماره 

رونوشــت   و  فــوت  گواهــی  و  شــهادتنامه 
شناســنامه ورثــه ، درخواســتی بشــماره 96 / 
ــعار  ــن اش ــوده چنی ــورا نم ــن ش ــم ای 203 تقدی
ــن   ــین گلش ــادروان حس ــه ش ــت ک ــته اس داش
بشناســنامه شــماره 39 در تاریــخ 21 / 1 / 1396 
درگذشــته و ورثــه وی در هنــگام درگذشــت 
عبارتنــد از 1 – حســن گلشــن شــماره شناســنامه 
8 – 013886 - 125 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 
ــاس گلشــن شــماره شناســنامه 7  ــر عب 2– امی
– 002733 – 622  نســبت بــا متوفــی فرزنــد3 
 –  8 شناســنامه  شــماره  فاطمــه گلشــن   –
237924 - 127 نســبت بــا متوفــی فرزنــد 3- 
ــنامه 1 – 265498  ــماره شناس ــی ش ــرا آریان زه
ــا  ــک ب ــر این ــی همس ــا متوف ــبت ب – 126  نس
ــور  انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزب
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال 

ــد .  ــد گردی ــادر خواه ــی ص گواه
شــعبه ویــژه حصــر وراثــت شــاهین شــهر - آزاد 

1109 /م الــف

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای محمــد کثیــری  دادخواســتی به خواســته 
ــر  ــه طرفیــت 1- قاســم امی ــه خســارت ب مطالب
پــور 2- حمیــد مباشــری بــه ایــن شــورا تســلیم 
کــه بــه کالســه 96/257  ثبت و بــرای 96/06/21 
ســاعت 17  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت 
نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المکان میباشــد 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ل
ــت در یکــی از روزنامــه  ــب یــک نوب ــی مرات مدن
هــای کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از 
خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهت 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق 
ــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت  ــز جه نی
عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده محســوب 
و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه 
بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت 

درج و مــدت آن ده روز اســت
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار  - داوری  برخــوار  شهرســتان  

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای علیرضــا افضــل دلیگانــی  دادخواســتی به 
ــی  ــم دهقان ــت مری ــه طرفی ــه ب خواســته مطالب
ــه  ــه ب ــن شــورا تســلیم ک ــه ای ــادی ب ــب آب حبی
بــرای 96/07/23  و  ثبــت  کالســه 96/328  
ســاعت 17  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت 
نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المکان میباشــد 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ل
ــت در یکــی از روزنامــه  ــب یــک نوب ــی مرات مدن
هــای کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از 
خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهت 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق 
ــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت  ــز جه نی
عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده محســوب 
و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه 
بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت 

ــت ــدت آن ده روز اس درج و م
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان  
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/520/م الــف بــه تاریــخ 96/05/30

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای امیــد قنبــری  دادخواســتی بــه خواســته 
الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی خــودرو ســواری 
پرایــد بــه طرفیــت صــادق کریمــی فرزنــد 
حســین – مجتبــی خســروی –ســیده معصومــه 
صالحــی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 
بــرای 96/07/30 ســاعت  ثبــت و    96/343
05:30  وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظر 
بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان میباشــد لــذا 
حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــای  ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده 
مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق 
ــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت  ــز جه نی
عــدم حضــور دادخواســت ابــالغ شــده محســوب 
و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه 
بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت 

ــت ــدت آن ده روز اس درج و م
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان  
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/528/م الــف بــه 
تاریخ 96/05/31

دادنامه
پرونــده کالســه : 96/31 شــماره دادنامــه 227-

اختــالف  96/05/02 شــعبه 4 شــورای حــل 
خواهــان : مجیــد حبیبــی خوانــده: محمــد نبــی 
ــه  ــر دو ب ــی ه ــاالر زه ــر س ــاالرزهی 2- یاس س

ــه ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــانی مجه نش
ــی  ــریفات قانون ــری تش ــس از ج ــکار: پ گردش
ــر  ــذ نظ ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ب
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــه صــدور رای مــی  ــادرت ب ــر مب ــه شــرح زی و ب
ــد  ــوی مجی ــوص دع ــورا در خص ــردد.رای ش گ
حبیبــی بــه طرفیــت 1- محمــد نبــی ســاالرزهی 
2- یاســر ســاالرزهی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
90000000 ریــال بــه انضمــام هزینــه دادرســی 
ــان  ــه خواه ــح ک ــن توضی ــا ای ــه ب ــر تادی و تاخی

مدعــی اســت مبلــغ خواســته را از خوانــده 
ردیــف اول بســتانکار بــوده و خوانــده ردیــف 
دوم ضمانــت پرداخــت آن را نمــوده اســت . 
خواهــان در راســتای ادعــای خــود بــه شــهادت 
ــاد شــهادت شــهود  شــهود اســتناد نمــوده و مف
ــد  ــف اول ) محم ــده ردی ــکاری خوان ــد بده موی
ــده  ــوده و در خصــوص خوان ــی ســاالرزهی( ب نب
ــذا  ــی ه ــد. عل ــته ان ــاری نداش ــف دوم اظه ردی
ــاد  ــی و مف ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب نظ
ــدگان در  ــور خوان ــدم حض ــهود و ع ــارات ش اظه
جلســه رســیدگی ادعــای خواهــان در خصــوص 
خوانــده ردیــف اول ) محمــد نبــی ســاالرزهی ( 
ــه مــواد 198 و 519  را وارد تشــخیص مســتندا ب
و 522 از قانــون آییــن دادرســی و احتســاب 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ 96/01/21 لغایــت اجــرای 
ــد. رای صــادره  ــی نمای ــالم م ــم صــادر و اع حک
قابــل  ابــالغ  از  پــس  روز  بیســت  و  غیابــی 
ــس  ــت روز پ ــعبه و بیس ــن ش ــی در ای واخواه
ــم  ــی در محاک ــر خواه ــد نظ ــل تجدی از آن قاب
عمومــی حقوقــی شهرســتان برخــوار مــی باشــد. 
و در خصــوص خوانــده ردیــف دوم ) یاســر 
ــه  ــوا ب ــه دع ــدم توج ــه ع ــر ب ــاالرزهی( نظ س
وی مســتندا بــه بنــد 4 مــاده 84 قانــون آییــن 
ــالم  ــادر و اع ــوا ص ــرار رد دع ــی ق ــی مدن دادرس
مــی گــردد. قــرار صــادره ظــرف مهلــت بیســت 
ــی  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــالغ قاب ــس از اب روز پ
در محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان برخــوار 

مــی باشــد. 
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

ــخ 01 /96/06 ــه تاری ــف ب 5/37/529/م ال

دادنامه
دادنامــه  شــماره   95/783 پرونــده کالســه: 
393-96/05/25 شــعبه یــک شــورای حــل 
اختــالف خواهــان : مهــران فاتــح دســتجردی بــه 
آدرس : دســتگرد برخــوار خ بســیج مقابــل بانک 
ســپه گالــری جهــان نمــا خوانــدگان: 1- مهــدی 
احمــدی پــور سرشــکه بــه نشــانی مجهــول 
ــه  ــش  ب ــق بخ ــد توفی ــید مجی ــکان 2- س الم
نشــانی شــاهین شــهر خ عطــار  بیــن فرعــی 10 
و 11 غربــی لــوازم خانگــی ارض الهــدا گردشــکار: 
پــس از اجــرای تشــریفات قانونــی بــا توجــه بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظــر مشــورتی اعضــا 
ــرح و  ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ش
ــوص  ــه در خص ــد دادنام ــی نمای ــدور رای م ص
دعــوای مهــران فاتحــی فرزنــد محمــود بــه 
سرشــکه  پــور  احمــدی  1-مهــدی  طرفیــت 
ــته  ــه خواس ــش ب ــق بخ ــد توفی ــید مجی 2- س
مطالبــه وجه چــک بــه شــماره 9510/896762-
7 بــه تاریــخ 95/10/30 عهــده بانــک ملــی 
شــعبه عبدالــرزاق اصفهــان بــه مبلــغ 177000000 
ریــال بــه انضمــام خســارات دادرســی و تاخیــر 
تادیــه نظــر بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی 
پرداخــت  عــدم  تصویــر مصــدق گواهینامــه 
ــی  ــه 15 روزه قانون ــک در فرج ــه چ ــن مطالب بی
ــا  ــوده و امض ــس ب ــر نوی ــدات ظه ــث تعه از حی
ــف  ــده ردی ــه خوان ــب ب ــه منتس ــک ک ــر چ ظه
ــت  ــی دالل ــد همگ ــی باش ــس( م دوم )ظهرنوی
ــدگان  ــده خوان ــر عه ــن ب ــتقرار دی ــل اس ــر اص ب
داشــته و بقــاء اصــول مســتندات مذکــور در 
یــد خواهــان داللــت بــر اســتصحابو بقــاء دیــن 
اشــتغال ذمــه خوانــدگان و اســتحقاق خواهــان 
ــدگان  ــی خوان ــه آن دارد از طرف ــه  وج در مطالب
مطروحــه  دعــوی  قبــال  در  موجهــی  دفــاع 
معمــول نداشــته و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خــود 
اقامــه و ارائــه مکــرده انــد بــا ایــن توضیــح کــه 
ــده  ــر نش ــیدگی حاض ــه رس ــدگان در جلس خوان
انــد الیحــه دفاعیــه  ای نیــز ارســال ننمــوده انــد 
ــت دانســته  ــه را وارد و ثاب ــوی مطروح ــذا دع له
مســتندا بــه مــواد 198 و 519 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی و مــواد 310 و 313 قانــون 
ــی  ــره الحاق ــاریه تبص ــون استفس ــارت و قان تج
ــون  ــودای از قان ــالح م ــون اص ــاده 2 قان ــه م ب
ــدگان  ــت خوان ــر محکومی ــم ب صــدور چــک حک
پرداخــت مبلــغ 177000000 ریــال متضامنــا بابــت 
چــک موضــوع دعــوی و احتســاب تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ صــدور چــک لغایــت زمــان تادیــه 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 3247500 ری پرداخــت مبل
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز روز پ بیس
در همیــن شــعبه و پــس از آن از ظــرف مهلــت 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم 

ــد.  ــی باش ــوار م ــی برخ ــی حقوق عموم
دفتــر شــعبه اول مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــالف شهرســتان برخــوار 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

ــخ 31 /96/05 ــه تاری ــف ب 5/37/525/م ال

مزایده 
ــل  ــورای ح ــکام  ش ــرای اح ــوم اج ــعبه س  ش
اختــالف  اصفهــان در خصــوص پرونــده کالســه 
4449/95 ش ج /3 لــه مختــار عباســی  علیــه 
مهــرداد نــوری زادگان  بابــت محکــوم بــه  و 
ــغ 234112956  ــه مبل ــی ب ــای  اجرای ــه ه هزین
ــتگاه   ــرح یکدس ــه ش ــی  ب ــوال توقیف ــال ام ری
ــو گان ال 90   ــپ ل ــو تی ــواری   رن ــود روی س خ
مــدل 1390 شــماره 819ص 73 ایران 53  دارای 
شــماره موتــور ---- شــماره شاســی 1094681 
ــت  خــودرو  از  ــور 130815 وضعی و شــماره موت
ــه  ــه  ســالم ، اطــراف وســیله  نقلی قســمت بدن
ــی  ــزان کار آی ــر دارد  می ــدگی  مختص ــگ ش رن
ــه 70درصــد اســت  ــم رفت ــا روی ه الســتیک ه
تــودوزی مرتــب اســت موتــور بــدون عیــب مــی 
ــت   ــدل و وضعی ــوع م ــه ن ــه ب ــا توج ــد  ب باش
ــده 240000000  ــه  مزای ــوق  قیمــت پای خــودرو ف

تومــان  میلیــون  و چهــار  بیســت   ( ریــال 
(  بــرآورد  و اعــالم مــی گــردد  کــه مــورد 
اعتــراض هیــچ یــک از طرفیــن قــرار نگرفتــه 
اســت  در نظــر داردجلســه مزایــده ای  در 
مــورخ 96/6/28 در ســاعت 11 تــا 10  در محــل 
ــگاه  ــان  آتش ــع در خیاب ــکام  واق ــرای اح اج
ــماره  ــاختمان  ش ــن  س ــپ بنزی ــروی پم روب
2 دادگســتری  برگــزار گــردد طالبیــن شــرکت 
در جلســه مزایــده مــی تواننــد  5 روز قبــل از 
ــغ  ــز ده درصــد از مبل ــا واری ــده  ب جلســه مزای
ــاب  2171350205001  ــماره حس ــه ش ــه ب پای
ــرای  ــه اج ــش ب ــه آن فی ــی  و ارائ ــک مل بان
ــنهاد  ــد  پیش ــد نماین ــوال بازدی ــکام  از ام اح
مزایــده  برنــده  قیمــت  باالتریــن  دهنــده 

ــود .  ــد ب خواه
م الــف 16250 مدیــر اجــرای احــکام شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610103644803444

شــماره پرونــده 9409983645500117 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   950627 : بایگانــی شــعبه 
96/5/28 مشــخصات ابــالغ شــونده حقوقــی 
ــان  ــانی اصفه ــان نش ــتان اصفه ــرک اس : گم
ــخ  ــیراز تاری ــان ش ــاده اصفه ــر 5 ج ــو مت کیل
محــل   10 حضــور96/7/22 شــنبه ســاعت 
حضــور ســمیرم  تاریــخ حضــور 96/7/22  
ســاعت حضــور : 10 در خصــوص شــکایت 
شــما علیــه محمــد صمدیــان زاده – عبدالعلــی 
ــدی  ــور ی، مه ــدی دانش ــق ، مه ــدی مطل نژن
ــرر  ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــان ، ب هادی
فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 

ــوید .  ش
شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو شــهر ســتان 

ســمیرم جزایــی ســابق 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960336 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــی  ــی دادخواســتی مبن ــاد یارعل ــان فره خواه
ــی  ــه پوررحیم ــت زکی ــه طرفی ــه  ب ــر: مطالب ب
نجــف آبــادی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز          مــورخ 96/7/10 ســاعت 3/5 
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
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 – پــالک 57 کــد 
پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان – شــعبه 22 مراجعــه و نســخه ثانــی 
نمایــد. در  اخــذ  را  دادخواســت و ضمائــم 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 14098/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 22 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960566 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
دادخواســتی  زاده  قدمــی  اصغــر  خواهــان 
مبنــی بــر مطالبــه وجــه بــه طرفیــت علیرضــا 
ــت  ــوده و وق ــم نم ــگانی تقدی ــدری خوراس ص
رســیدگی بــرای روز        مــورخ 96/7/10 
ــده اســت.  ــن گردی ــح تعیی ســاعت 8/30 صب
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 
ــب  ــی، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16190 /م ال ش
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 2 ش ــع ش 7 مجتم

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960027 خواهــان 
محســن خــوش رفتــار دادخواســتی مبنــی بــر 
مطالبــه بــه طرفیــت اســماعیل اســدی تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز        مــورخ 
96/7/10 ســاعت 9 تعییــن گردیــده اســت. 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 
ــب  ــی، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی تلقــی شــده  و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
الــف دفتــر شــعبه 7   شــماره: 16230 /م 
مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960345 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان حســن خویلــدی دادخواســتی مبنــی 
ــی  ــدی پورخلیل ــت مه ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ب
ــرای روز           ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
تعییــن   15/45 ســاعت   96/7/11 مــورخ 
گردیــده اســت. باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 

مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
ــا خوانــده  مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر ت
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
در اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه 
وکال  مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــر شــعبه  ــر دفت ــف مدی شــماره: 16244 /م ال
39 مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقــای  بــه  وقــت رســیدگی  ابــالغ  آگهــی 
1- محمــد جــواد دمنــدان فرزنــد مهــدی  
2- مهــدی صادقــی فرزنــد محمــد علــی  3- 

محمــد اعالیــی فرزنــد مرتضــی 
 9610100350403574  : ابالغنامــه  شــماره 
شــماره پرونده : 9509980350400915 شــماره 
ــه  ــن ک ــه ای ــی شــعبه : 951030  نظــر ب بایگان
آقــای امیــر پیمــان مشــرف نــادر دادخواســتی 
بــه طرفیــت آقایــان 1- محمــد جــواد دمنــدان 
ــد  ــی فرزن ــدی صادق ــدی  2- مه ــد مه فرزن
محمــد علــی  3- محمــد اعالیــی فرزنــد 
ــک  ــه چ ــه وج ــر 1- مطالب ــی ب ــی مبن مرتض
 188045 شــماره  بــه  چــک  فقــره  )یــک 
مــورخ 1394/7/8 بانــک صــادرات( بــه مبلــغ 
5.000.000.000 ریــال  2- مطالبــه خســارات 
دادرســی  3- مطالبــه خســارت تأخیــر تأدیــه 
ــماره 951030  ــی ش ــده ط ــه پرون ــوده ک را نم
ح 4 بــه ثبــت ایــن دادگاه رســیده و خواهــان 
ــالم  ــکان اع ــول الم ــدگان را مجه نشــانی خوان
ــیدگی  ــت رس ــه وق ــد ب ــده مقی ــوده و پرون نم
1396/7/11 ســاعت 12/30 صبــح مــی باشــد 
لــذا ایــن دادگاه در راســتای اجــرای مــاده 73 
ق. ا د. م بدینوســیله مراتــب فــوق را آگهــی تــا 
خوانــدگان پیــش از حلــول وقــت رســیدگی بــا 
ــن  ــن دادگاه ضم ــه ای ــه کارت شناســائی ب ارائ
ــی  ــا وصــول نســخه ثان اعــالم نشــانی خــود ب
ــت  ــاد دادخواس ــم از مف ــت و ضمائ دادخواس
ــاد  ــیدگی ی ــه رس ــع و در جلس ــان مطل خواه
شــده فــوق حضــور بهــم رســانند. ایــن آگهــی 
بــه منزلــه ابــالغ وقــت رســیدگی بــه خوانــدگان 
تلقــی مــی گــردد و عــدم حضــور نامبــرده مانــع 

ــت. ــیدگی نیس از رس
ــر شــعبه  ــر دفت ــی   مدی ــف جمال  11156/م ال

ــان ــارم عمومــی )حقوقــی( اصفه چه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آگهــی ابــالغ وقــت رســیدگی بــه آقــای 1- تقی 
ــی   ــلی کجان ــوک توس ــواه  2- مل ــی خ ملکوت
3- حســینعلی امینــی فرزنــد محمدعلــی  4- 
محمــد امینــی فرزنــد حســینعلی  نظــر بــه این 
کــه آقــای عبدالناصــر باقــری فرزنــد عباســقلی 
دادخواســتی بــه طرفیــت آقــای 1- تقــی 
ــی   ــلی کجان ــوک توس ــواه  2- مل ــی خ ملکوت
3- حســینعلی امینــی فرزنــد محمدعلــی  4- 
ــا  ــینعلی  5- رض ــد حس ــی فرزن ــد امین محم
کریمــی کیجانــی فرزنــد محمــد علــی  6- اداره 
ــر 1-  ثبــت اســناد و امــالک اصفهــان مبنــی ب
ــه  ــیم نام ــال تقس ــه )ابط ــیم نام ــال تقس ابط
بــه شــماره 9176-151902 موضــوع پرونــده 
ــعبه 4 دادگاه  ــه 9509980350200921 ش کالس
عمومــی حقوقــی اصفهــان(  2- ابطــال ســند 
رســمی )موضــوع ســند ملــک اســت( )ابطــال 
ســند مالکیــت شــماره 19333-1590 بخــش 
5 حــوزه ثبــت اصفهــان بــه میــزان قدرالســهم 
خــود و بــه موجــب اســناد شــماره 75811 
ــورخ 79/4/21  ــورخ 78/12/28 و 76641 م م
دفترخانــه 47 و ســند شــماره 35934 مــورخ 
90/12/27 دفترخانه 70 و ســند شماره 103605 
بانضمــام   47 دفترخانــه   92/3/26 مــورخ 
خســارات وارده اعــم از هزینــه دادرســی و حــق 
الوکالــه وکیــل و کارشناســی و غیــره(  3- 
اعتــراض بــه تصمیــم واحــد ثبتــی )اداره ثبــت 
ــه  ــده کالس ــتناد پرون ــه اس ــان ب ــناد اصفه اس
950795 در شــعبه 4 دادگاه حقوقــی اصفهــان 
ــماره 960347  ــی ش ــده ط ــه پرون ــوده ک را نم
ــه ثبــت ایــن دادگاه رســیده و خواهــان  ح 4 ب
ــالم  ــکان اع ــول الم ــدگان را مجه نشــانی خوان
ــیدگی  ــت رس ــه وق ــد ب ــده مقی ــوده و پرون نم
ــد  ــی باش ــح م ــاعت 9/45 صب 1396/7/11 س
لــذا ایــن دادگاه در راســتای اجــرای مــاده 73 
ق. ا د. م بدینوســیله مراتــب فــوق را آگهــی تــا 
خوانــدگان پیــش از حلــول وقــت رســیدگی بــا 
ــن  ــن دادگاه ضم ــه ای ــه کارت شناســائی ب ارائ
ــی  ــا وصــول نســخه ثان اعــالم نشــانی خــود ب
ــت  ــاد دادخواس ــم از مف ــت و ضمائ دادخواس
ــاد  ــیدگی ی ــه رس ــع و در جلس ــان مطل خواه
شــده فــوق حضــور بهــم رســانند. ایــن آگهــی 
بــه منزلــه ابــالغ وقــت رســیدگی بــه خوانــدگان 
تلقــی مــی گــردد و عــدم حضــور نامبــرده مانــع 

از رســیدگی نیســت. 
11158 /م الــف جمالــی   مدیــر دفتــر شــعبه 

چهــارم عمومــی )حقوقــی( اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960340 خواهــان 
ســهراب ســعیدی دادخواســتی مبنــی بــر: 
ــی  ــی مومن ــن تق ــت محس ــه طرفی ــه ب مطالب
ــرای روز          ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
مــورخ 96/7/11 ســاعت 3/5 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت. باعنایــت ب
خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
قبــل از وقــت رســیدگی به ایــن شــعبه واقع در 
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس

صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــان – شــعبه 22  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 13082 /م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح 22 ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960342 خواهــان 
ســهراب ســعیدی دادخواســتی مبنــی بــر: 
مطالبــه بــه طرفیــت علــی زاهــدی پــور تقدیــم 
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز         مــورخ 
96/7/11 ســاعت 4/5 تعییــن گردیــده اســت. 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
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
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــان – شــعبه 22  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. 
شــماره: 13084/م الــف مدیــر دفتر شــعبه 22 

شــورای حــل اختــالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 935/95 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان شــرکت اعتبــاری کوثــر دادخواســتی 
مبنــی بــر: مطالبــه بــه طرفیــت علــی احمــدی 
– علــی مــراد عطایــی تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز         مــورخ 96/7/11 
ــت  ــت. باعنای ــده اس ــن گردی ــاعت 5 تعیی س
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  ــب ســاختمان صب ــور – جن ــی پ مدرســه نیل
 8165756441 پســتی  57 کــد  پــالک   –
ــان – شــعبه 22  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 13091/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 22 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960341 خواهــان 
ســهراب ســعیدی دادخواســتی مبنــی بــر: 
مطالبــه بــه طرفیــت محمدرضــا افشــاری 
ــرای روز          ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
مــورخ 96/7/11 ســاعت 4 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب اســت. باعنایــت ب
خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
اربــاب  اول خیابــان   در خیابــان ســجاد- 
– روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
ــتی  ــد پس ــالک 57 ک ــبا – پ ــاختمان ص س
8165756441 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
– شــعبه    مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 
حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقی 
شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 13083/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 22 

شــورای حــل اختــالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغنامه: 9610100350504514 شــماره 
پرونــده: 9609980350500147 شــماره بایگانی 

شــعبه: 960180 تاریــخ تنظیــم: 1396/5/14 
ــا  ــی رضــا درویشــیان ب ــان / شــاکی عل خواه
وکالــت مســعود کریمــی دادخواســتی بــه 
طرفیــت خوانــده / متهــم مهــدی کریمــی 
ــم ســند رســمی  ــه تنظی ــزام ب ــه خواســته ال ب
ملــک تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی به شــعبه 
5 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
واقــع در اصفهــان خیابــان چهاربــاغ بــاال خیابان 
ــتری کل  ــاختمان دادگس ــت س ــهید نیکبخ ش
اســتان اصفهــان طبقــه دوم اتــاق شــماره 221 
 9609980350500147 بــه کالســه  و  ارجــاع 
آن  رســیدگی  وقــت  کــه  گردیــده  ثبــت 
1396/7/12 ســاعت 11:30 تعییــن شــده اســت 
کــه بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
/ متهــم و درخواســت خواهــان / شــاکی و 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ب
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی و دســتور دادگاه مرات
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش از جرای
خوانــده / متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــالع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــت رســیدگی حاضــر گ جه
 15246/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 
5 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

– ناصــر جاللــی

 اعالم مفقودی 
 پروانــه تاســیس یــک واحــد گاوداری  شــیری 
بــه شــماره 48407/530 تاریــخ 82/10/13 بــه 
ظرفیــت  30 راس مولــد  بنام مهــدی منصوری  
ــی5499574456   ــد حســن  شــماره مل فرزن
و  تیــران  شهرســتان  اصفهــان  آدرس  بــه 
کــرون  بخــش مرکــزی  روســتای جاجــا 
 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط

 است .  
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گزارش
در مسابقات والیبال امید بانوان کشور:

 بانوان اصفهانی درخشیدند 
و نایب قهرمان شدند

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریگروه ورزش

در شــرایطی کــه تیــم والیبــال بانــوان کشــورمان در 
ــوده و  ــه ب ــی مواج ــا ناکامی های ــیایی ب ــای آس رقابت ه
ــت،  ــرده اس ــقوط ک ــیا س ــم آس ــه رده نه ــتم ب از رده هش
ــال های  ــول س ــان در ط ــتان اصفه ــوان اس ــال بان والیب
اخیــر از رشــد و شــکوفایی خاصــی برخــوردار بــوده و بــه 
نتایــج قابــل قبولــی دســت پیــدا کــرده اســت؛ قهرمانــی 
تیــم نوجوانــان و نایب قهرمانــی تیــم والیبــال امیــد 
ــت  ــن حقیق ــد ای ــور، مؤی ــی کش ــای قهرمان در رقابت ه

ــت. ــر اس انکارناپذی
مســابقات والیبــال امیدهــای بانــوان بــا حضــور هشــت 
تیــم برتــر کشــور بــه میزبانــی تهــران در دو گــروه چهــار 
ــی  ــا قهرمان ــه صــورت دوره ای برگــزار شــد و ب تیمــی و ب

تیــم بانــوان تهــران بــه پایــان رســید.
ــای  ــا تیم ه ــه ب ــان ک ــتان اصفه ــت اس ــوان والیبالیس بان
فــارس، مازنــدران، البــرز و آذربایجــان شــرقی هم گــروه 
ــر  ــای شــایان تحســین 3 ب ــا پیروزی ه ــد، ب شــده بودن
0 دربرابــر تیم هــای مازنــدران، فــارس و آذربایجــان 
ــد و جــزو  ــر 2 شکســت دادن ــرز را 3 ب ــم الب شــرقی، تی
چهــار تیــم برتــر بــه مرحلــه نیمه نهایــی راه پیــدا کردنــد.

مرحلــه  در  اصفهــان  اســتان  بانــوان  والیبــال  تیــم 
نیمه نهایــی بــار دیگــر بــا نتیجــه 3 بــر 0 بــر تیــم فــارس 
غلبــه کــرد و بــه فینــال راه یافــت و در مقابــل تیــم تهــران 
قــرار گرفــت و در ســت  اول بــا حســاب 18/25 بــه برتــری 
رســید؛ امــا در ســت دوم نتیجــه را 16/25 واگــذار کــرد؛ 
ــا اقتــدار ظاهــر شــد و حریــف دیرینــه  در ســت ســوم ب
ــت  ــان 13/25 شکس ــیار درخش ــه بس ــا نتیج ــود را ب  خ

داد. 
ــه  ــه ب ــن نتیج ــدان از ای ــه ای دوچن ــا روحی ــم ب ــن تی ای
ــری  ــا برت ــارم را ب ــت چه ــت س ــده، می توانس ــت آم دس
پشــت ســر بگــذارد و فاتــح 3 بــر 1 ایــن بــازی نفســگیر 
ــارم را 20/25 و  ــاوری ســت چه ــا در کمــال ناب باشــد؛ ام
ــت  ــن فرص ــد و بهتری ــده ش ــم را 15/ 12 بازن ــت پنج س
قهرمانــی را از دســت داد و بــه نایب قهرمانــی بســنده 
کــرد. تیم هــای فــارس و البــرز عناویــن ســوم و چهــارم 

ــد. را کســب کردن
در تیــم والیبــال امیــد بانــوان اســتان اصفهــان خانم هــا: 
طالبــی،  الهــام  نیک نــام،  مینــا  ســجادیه،  ســجاده 
مائــده محمــدی، زینــب نــوروز، فاطمــه عنایــت، ریحانــه 
داورپنــاه،  هالــه متقیــان، فــروغ سلحشــور، فاطمــه 
بــازی  دهقــان  غــزل  و  ســلیم  ســوگند  ابراهیمــی، 
ــم زهــره کرباس بافــی ســرمربی، صفــورا  ــد. خان می کردن
ــم  ــت تی ــروش سرپرس ــه س ــی و صدیق ــان مرب گل افش
ــابقات  ــی مس ــت فن ــم سرپرس ــم ابوالقاس ــد و خان بودن

ــود. ب

ورزش

دادنامه
ــه  ــده : 951318 شــماره دادنام  کالســه پرون
 96/5/22 مــورخ   96099767930702342  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 7شــورای حــل 
اختــالف  خواهــان بانــک ســینا بــه مدیریــت 
ــت   ــا وکال ــدی  ب ــان محم ــهریار خ ــای ش آق
حمیــد والــی فــر  بــه نشــانی اصفهــان خ 
بســیج   پایــگاه  روبــروی  آبــادی  شــمس 
خ  وکیــل   آدرس  ســینا  بانــک  مدیریــت 
بزرگمهــر  روبــه روی بیمارســتان صدوقــی 
ســاختمان میــر دامــاد  طبقــه دوم شــماره 17 
ــل  ــی اج ــده 1- مرتض ــت     خوان ــر وکال دفت
ــی  ــم موس ــی 2- مری ــد مصطف ــان فرزن لوئی
ــری زاده  ــوک صف ــز  3- مل ــد عزی زاده فرزن
ــکان  ــول الم ــی  مجه ــین همگ ــد حس فرزن

شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــل  ــورای ح ــی ش ــد رای قاض ــی  نمای رای م
اختــالف در خصــوص دعــوی بانــک ســینا 
ــای شــهریار خــان محمــدی   ــت آق ــه مدیری ب
ــد  ــه طرفیــت - مرتضــی اجــل لوئیــان فرزن ب
مصطفــی 2- مریــم موســی زاده فرزنــد عزیــز  
ــه  ــین ب ــد حس ــری زاده فرزن ــوک صف 3- مل
خواســته مطالبــه مبلــغ یکصــد و چهــل و 
ــال   ــک  ری ــره چ ــال دو فق ــون ری ــج میلی پن
وجــه چــک بــه شــماره 775957 مــورخ 
  95/8/17 مــورخ   775958 و   95/8/17
عهــده بانــک ..........  بــه انضمــام مطلــق 
ــه دادخواســت  ــا توجــه ب ــی ب خســارات قانون
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــی در جلســه  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه الیحــه 
ــندی در  ــه پس ــتند و محکم ــات مس و دفاعی
مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان 
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا 
دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
ــون  ــون تجــارت و 198و515و519و522 قان قان
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد .و چهــل و 
پنــج میلیــون   ریــال  بابــت اصــل خواســته و 
چهــار میلیــون و هشــتصد و ســی و پنــج هــزار  
ــه  ــه دادرســی و حــق الوکال ــت هزین ــال باب ری
وکیــل طبــق تعرفــه قانــون و  خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید هــر دو چــک 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف 95/8/17ت موص
ــد  در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمای
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
ــرف  ــی ظ ــت واخواه ــام مهل ــس از اتم و پ
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف 17278 قاضــی شــعبه 7 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 951319 شــماره دادنامــه 
 96/5/23 مــورخ   9609976793702360  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 7شــورای حــل 
اختــالف  خواهــان بانــک ســینا بــه مدیریــت 
ــت   ــا وکال ــدی  ب ــان محم ــهریار خ ــای ش آق
حمیــد والــی فــر  بــه نشــانی اصفهــان خ 
بســیج   پایــگاه  روبــروی  آبــادی  شــمس 
خ  وکیــل   آدرس  ســینا  بانــک  مدیریــت 
بزرگمهــر  روبــه روی بیمارســتان صدوقــی 
ســاختمان میــر دامــاد  طبقــه دوم شــماره 17 
دفتــر وکالــت     خوانــدگان  1- ســید مســعود 
شــیرانی  بیــد آبــادی فرزنــد ســید علــی  
2- محمــد طاهــری فــر  فرزنــد مصطفــی 
ــکان   ــول الم ــی  مجه ــب آزادی  همگ 3- زین
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
اختــالف در خصــوص دعــوی بانــک ســینا 
ــدی  ــان محم ــهریار خ ــای ش ــت آق ــه مدیری ب
ــت -  ــه طرفی ــر  ب ــی ف ــد وال ــت حمی ــا وکال ب
ــد  ــادی فرزن ــد آب ــیرانی  بی ــعود ش ــید مس س
ــد  ســید علــی  2- محمــد طاهــری فــر  فرزن
بــه خواســته  آزادی   زینــب  مصطفــی 3- 
ــال  ــون ری ــار میلی ــاد و چه ــغ هفت ــه مبل مطالب
وجــه چــک  بــه شــماره 129365  عهــده 
بانــک ملــی ایــران   بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــه  ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
ــه الیحــه  رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــون آئیــن دادرســی  و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت تضامنــی خوانــده 
ــون    ــار  میلی ــاد و چه ــغ هفت ــت مبل ــه پرداخ ب
ــون  ــه میلی ــته و س ــل خواس ــت اص ــال  باب ری
ــه  ــت هزین ــال باب و دویســت و چهــل هــزار ری
ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی دادرســی و حــق الوکال
قانــون و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
ــا  ــوف 95/6/13ت ــک موص ــر دو چ ــید ه رس
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 

واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
م الــف 17279 قاضــی شــعبه 7 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 859-95

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: علیرضــا 
قلــی زاده  شــغل آبــاد  و مهــر بــد قلــی 
زاده    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان 
ــری  ــگاه عام ــام پ ــه: ن ــوم ل مشــخصات محک
مهابادیــان فرزنــد علــی  شــغل خانــه دار    
ــدرا   ــان – مالص ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح نش
کوچــه 11 پ 26 محکــوم بــه: بــه موجــب 
تاریــخ   9609976795200162 شــماره  رای 
............... حــوزه قضایــی   شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
ــت  ــوم اس ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــی زاده   ــا  قل ــف اول  علیرض ــده ردی ــه: خوان ب
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــادی  محک ــغل آب ش
مبلــغ شــصت میلیــون ریــال بابــت اصــل 
ــه   ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــته و پرداخ خواس
تاریــخ تقدیــم دادخواســت  از  ایــن مبلــغ 
ــان  ــه در زم ــم  ک ــرای حک ــا اج )95/9/7( ت
اجــرا وفــق شــاخص تغییــر قیمتهــای  ســاالنه 
ــد  ــبه خواه ــزی   محاس ــک مرک ــی بان اعالم
ــون و ســیصد هــزار  شــد  و پرداخــت دو میلی
ریــال بابــت  هزینــه دادرســی  در حــق خواهان  
محکــوم و اعــالم مــی گــردد نیــم عشــر حــق 
ــاده 34  ــت   م ــدوق دول ــق صن ــرا در ح االج
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه 
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن
بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
16258م الف شعبه 22 حقوقی  اصفهان

دادنامه 
شــماره   6 960273ش   : پرونــده  کالســه 
مــورخ 96/5/25   96099700894 : دادنامــه 
مرجــع رســیدگی : شــعبه 6شــورای حــل 
ــانی  ــعدی نش ــران اس ــان مه ــالف  خواه اخت
: اصفهــان  بــازار بــزرگ روبــروی مســجد 
خارجــی مغــازه احســان زاینــده    خوانــده 
المــکان خواســته  اکبــر عابــدی  مجهــول 
مطالبــه چــک و هزینــه دادرســی و تاخیــر 
و تادیــه  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 

ــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا  پرون
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــر  ــت اکب ــه طرفی ــعدی ب ــران اس ــوی مه دع
ــه  ــال  وج ــته 50000000 ری ــه خواس ــدی  ب عاب
ــورخ 95/7/15  ــه شــماره 840778 م چــک ب
ــق  ــام مطل ــه انضم ــارت   ب ــک تج ــده بان عه
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــه  ــی در جلس ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
ــه الیحــه  رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــون آئیــن دادرســی  و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــل  ــت اص ــال  باب ــغ 50000000 ری ــت مبل پرداخ
هزینــه  بابــت  ریــال   1835000 و  خواســته 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس دادرس
ســر رســید چــک موصــوف 95/7/15تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف 17267 قاضــی شــعبه 6 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 1205/95 ش ــه پرون کالس
 96/4/31 مــورخ   9609976795700669  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 27شــورای حــل 
ــه  ــی گیشــی ب ــالف  خواهــان آســیه غیاث اخت
نشــانی اصفهــان خ زینبیــه ایســتگاه  باســکول  
ــالک  ــقایق پ ــه ش ــه کوچ ــری الل ــت مت هش
ــول  ــی  مجه ــن معین ــده حس 55504    خوان
ــت  ــا عنای ــورا ب ــته ............ ش ــکان خواس الم
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــالف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــه  ــی ب ــی گیش ــیه غیاث ــوی آس ــوص دع خص
طرفیــت حســن معینی  بــه خواســته 110000000 
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 2603367 
مــورخ 90/11/7 عهــده بانــک پســت بانــک  بــه 
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 

ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــون آئیــن دادرســی  و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــل  ــت اص ــال  باب ــغ 110000000 ری ــت مبل پرداخ
هزینــه  بابــت  ریــال   3600000 و  خواســته 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی وخس دادرس
ســر رســید چــک موصــوف 90/11/7تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد 
م الــف 17254 قاضــی شــعبه 27 شــورای 

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 705/95 ش ــه پرون کالس
ــیدگی  ــع رس ــورخ ............... مرج ........... م
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 45ش : ش
ــاهپور  ــان ش ــانی اصفه ــفیع زاده نش ــواد ش ج
جدیــد  خ مشــیر الدولــه شــرقی  شــهرک 
ــون  ــگاه کامی ــک نمایش ــاز ی ــا ف ــگاه  ه نمایش
دوســتان    خوانــده عبدالقاســم  ایــوز اص خ 
فردوســی  نبــش جمهــوری  خواســته مطالبــه 
وجــه  چــک  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا  پرون
ــی  ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
دعــوی جــواد  شــفیع زاده  زفــره بــه طرفیــت 
عبــد القاســم ایــوز  بــه خواســته 200000000 
ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 508429 عهــده 
بانــک کشــاورزی شــعبه خ امیــر کبیــر  اصفهان  
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چک 
و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــون آئیــن دادرســی  و 198و515و519و522 قان

ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت مبلــغ 200000000 ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و 5835000 ریــال بابــت هزینــه 
ــی و  خســارت  دادرســی و 1200000 نشــر آگه
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
موصــوف 95/4/20تــا تاریــخ اجــرای حکم در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــم  ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب بیس

ــی باشــد  ــان م ــی اصفه عمومــی حقوق
ــف 17238 قاضــی شــعبه 45 شــورای  .م ال

حــل اختــالف اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960311 خواهــان 
عبــاس ماهرانــی دادخواســتی مبنــی برالــزام   
ــی  ــی آقای ــمی – عل ــت عباس هاش ــه طرفی ب
ــرای روز  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم تقدی
 4/30 ســاعت   96/7/4 مــورخ    .............
تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
ــت رســیدگی  ــل از وق ــده قب ــا خوان منتشــر ت
بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 
ــی  ــه روی مدرســه نیل ــاب – روب ــان  ارب خیاب
ــالک 57  ــا – پ ــاختمان صب ــب س ــور – جن پ
کــد پســتی 8165756441 شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان – شــعبه ............. مراجعه 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد شــد. ــم مقتضــی اتخــاذ خواه تصمی
شــماره: 14120م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 26 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ قطعــه ملک 
پــالک شــماره 18/3193 واقــع در بخــش 14 
ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام  
ــوده  ــد اســماعیل ب ــی فرزن ــدی رنان علــی عاب
ــت  57   ــر وراث ــی حص ــب گواه ــه موج ــه ب ک
دادگاه  یازدهــم   شــعبه   72/1/26 مــورخ 
ــدی   ــوت و مرتضــی عاب ــان  ف ــی اصفه حقوق
رنانــی ورثــه وی بــوده نســبت بــه ســه دانــگ  
ــی   ــه  اعیان ــای ثمین ــتثنای به ــه اس ــاع ب مش
ــت  ــه عل ــت وب ــت اس ــان ثب ــرکا در جری و ش
ــت بعمــل نیامــده  عــدم حضــور متقاضــی ثب
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 
15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده 
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز 
ــل  ــاعت 9  در مح ــورخ96/6/25 س ــنبه م ش
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

اعتراضــات  یابنــد  حضــور  محــل  در 
مطابــق  امــالک  صاحبــان  و  مجاوریــن 
از تاریــخ تنظیــم  مــاده 20 قانــون ثبــت 
ــی روز  ــا س ــدود ت ــد ح ــس تحدی صورتمجل
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 ماده 
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونده هــای 
یــک  ظــرف  معتــرض  ثبــت  معترضــی  
ــن  ــه ای ــراض  ب ــلیم اعت ــخ  تس ــاه از تاری م
ــه  ــت  ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب اداره بایس
ــم  ــی تقدی ــی گواه ــالح  قضای ــع ذیص مراج
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 

ــد ..  نمای
م الــف 17242 تاریــخ انتشــار : 96/6/4 
حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب 

ــان اصفه

تبادل لوایح
شماره کالسه: 794/95 ش 6

خواهــی  تجدیدنظــر  پرونــده  درخصــوص 
ــر  ــت تجدیدنظ ــه طرفی ــی ب ــا امام محمدرض
دادنامــه  بــه  کریمــی  مهتــاب  خوانــده 
 1396/7/12 مورخــه   9509976793601300
ــعبه  ــه 80/95 ش ــده کالس ــه در پرون مطروح
6 شــورای حــل اختــالف اصفهــان واقــع 
ــه  ــاب ب ــانی خط ــم کاش ــان محتش در خیاب
 ........................... خوانــده  تجدیدنظــر 
جهــت تبــادل لوایــح و ارائــه الیحــه دفاعیــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــت ده روز از تاری ــرف مهل ظ
اقــدام فرماییــد. عــدم حضــور وفــق مقــررات 

ــردد. ــی گ ــدام م اق
 6 شــعبه  دفتــر  مســئول  الــف 10153  م 

اصفهــان اختــالف  شــورای حــل 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960565 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان اصغــر قدمــی زاده دادخواســتی 
مبنــی بــر مطالبــه وجــه بــه طرفیــت علیرضــا 
و  نمــوده  تقدیــم  خوراســگانی  صــدری 
وقــت رســیدگی بــرای روز           مــورخ 
ــده  ــن گردی ــح تعیی ــاعت 8 صب 96/7/10 س
اســت. باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مســتندا 
بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، 
ــل  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای مرات
ــه ایــن شــعبه واقــع در  از وقــت رســیدگی ب
اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه 
وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای 
ثانــی  نســخه  و  مراجعــه  اختــالف  حــل 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی 
تصمیــم  و  شــده   تلقــی  قانونــی  ابــالغ 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
شــماره: 16189 /م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
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 دعوت 9 بانوی اصفهانی 
به تیم ملی والیبال

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــی  ــم مل ــه تی ــن 24 بازیکــن دعوت شــده ب در بی
ــن  ــا 9 بازیک ــان ب ــران، اصفه ــوان ای ــال بان والیب

دعوت شــده، بیشــترین ســهمیه را دارد. 
اســامی بازیکنــان دعوت شــده بــه اردوی تیــم ملــی 
والیبــال بانــوان کشــور بــه تفکیــک اســتان ها بــه 

شــرح زیــر اســت:
 تهــران: تهمینــه درگزنــی، زهــرا بخشــی و فاطمــه 
امینــی؛ اصفهــان: نــدا چمالنیــان، فرنــاز ســاعی، 
ــان، زهــرا شــیری،  ــه متقی ــاه،  هال ــه داورپن ریحان
مونــا دریــس محمــودی، ســوگند ســلیم، فاطمــه 
ابراهیمــی و فاطمــه احمــدی؛ فــارس: الهــام 
ــان  ــری؛ خراس ــارا نظ ــتا و س ــا روس ــالح، مین ف
رضــوی: مهســا کدخــدا و فاطمــه ایدل خانــی؛ 
ــرقی:  ــان ش ــری؛ آذربایج ــا صاب ــتان: مهس گلس
مریــم  غربــی:  آذربایجــان  ســالمت؛  آیتــک 

ــنی. ــه حس ــان: فاطم ــی؛ کرم یکتای

 درخشش سامان قدوس 
در لیگ اروپا

ــل  ــش و دب ــب درخش ــوئد در ش ــوند س استرس
ــه  ــواز حضــور در مرحل ــود ج ــی خ مهاجــم ایران

ــه دســت آورد.  ــا را ب ــگ اروپ ــی لی گروه
از دیدارهــای دور برگشــت مرحلــه  در یکــی 
پلــی آف لیــگ اروپــا تیــم استرســوند کــه بــازی 
رفــت را بــا نتیجــه 3 بــر 1 واگــذار کــرده بــود، از 
ــت  ــا حضــور ثاب ســاعت 21:30 پنجشنبه شــب ب
ــوک  ــاف پائ ــه مص ــه ب ــدوس در خان ــامان ق س

ــان رفــت.  یون
ــی نداشــت  ــی در پ ــن مســابقه گل نیمــه اول ای
ــرد؛  ــرار گی ــذف ق ــتانه ح ــوند در آس ــا استرس ت
امــا در نیمــه دوم بــا درخشــش فوق العــاده 
مهاجــم ایرانــی ورق بــرای آن هــا برگشــت. 
ــه  ــت مرحل ــدار رف ــه در دی ــدوس ک ــامان ق س
قبــل تــک گل استرســوند برابــر گاالتاســرای 
ــه 71  ــود، در دقیق ــانده ب ــر رس ــه ثم ــه را ب ترکی
ــه از  ــوتی ک ــز روی ش ــوک نی ــل پائ ــازی مقاب ب
پشــت محوطــه جریمــه زده شــد و بــه پــای او 
برخــورد کــرد، گلزنــی داشــت تــا امیدهــای تیــم 

ــود.  ــده ش ــود زن ــرای صع ــوئدی ب س
ــوند  ــتاره استرس ــه س ــل ک ــم ایرانی االص مهاج
ــوت  ــا ش ــه 77 ب ــود، در دقیق ــوب می ش محس
ــه  ــه جریم ــت محوط ــایی از پش ــی تماش زمین
بــرای دومیــن بــار دروازه پائــوک را بــاز کــرد تــا 
تیــم ســوئدی بــا پیــروزی 2 بــر 0 ایــن مســابقه 
ــر 3  ــه تســاوی 3 ب ــا توجــه ب ــد و ب را تمــام کن
ــاب گل  ــت و احتس ــت و برگش ــدار رف در دو دی
زده در خانــه حریــف، بــه مرحلــه گروهــی لیــگ 

ــد. ــا راه یاب اروپ

ــاحلی 2017  ــال س ــی فوتب ــام جهان ــان ج ــن دروازه ب بهتری
اظهــار کــرد: بــرای حضــور در دو تورنمنــت پرتغــال و برزیــل 
ــط  ــردم و فق ــت ک ــال صحب ــا اســپورتینگ لیســبون پرتغ ب

ــده اســت.  ــا مان ــان بازی ه ــی و زم ــق مال تواف
ــم  ــوی تی ــنهاد از س ــه پیش ــاره ارائ ــینی درب ــان حس پیم
فوتبــال ســاحلی اســپورتینگ لیســبون پرتغــال اظهــار کــرد: 
ــم در  ــن تی ــه ای ــته ک ــال گذش ــه را از س ــای اولی صحبت ه
تورنمنــت ایــران شــرکت کــرده بــود، انجــام دادیــم و بحــث 
ــی  ــابقات باق ــن مس ــان ای ــی و زم ــائل مال ــر مس ــر س ب
مانــده اســت. ایــن تیــم قبــل و بعــد از آبــان در تورنمنتــی 

ــد.  ــرکت می کن ــل ش ــال و برزی در پرتغ
او دربــاره اینکــه چــرا بــه صــورت دائمــی راهــی ایــن تیــم 
ــرای  ــن ب ــت اول م ــاری، اولوی ــهریار س ــت: ش ــده، گف نش
ــود کــه مــن در همــه  ــود. بحــث مــا ایــن ب ــازی کــردن ب ب

ــل  ــه دلی ــا ب ــم؛ ام ــته باش ــور داش ــا حض ــابقات آن ه مس
شــهریار ســاری نمی توانــم. 

دروازه بــان تیــم  ملــی فوتبــال ســاحلی کــه چنــد مــاه قبــل 
بــه عنــوان برتریــن دروازه بــان جــام جهانــی برگزیــده شــده 
بــود، دربــاره تغییــرات در تیــم ملــی و انتخاب مارکــو اوکتایو 
ــین  ــای محمدحس ــه ج ــی ب ــم مل ــین تی ــرمربی پیش س
میرشمســی خاطرنشــان کــرد: از حضــور اوکتایــو در فوتبــال 
ســاحلی ایــران خوشــحالم؛ چــرا کــه مــا مدیون او هســتیم. 
او بــه صــورت حرفــه ای فوتبــال ســاحلی را بــه مــا یــاد داد. 
او تیــم ســوم آســیا را تحویــل گرفــت و توانســت قهرمانــی 
آســیا، قهرمانــی مســابقات بیــن قــاره ای و ... را بــه ارمغــان 
بیــاورد. همیشــه ایجــاد تحــول ســخت اســت. موفقیــت بــا 
تیــم آمــاده چنــدان ســخت نیســت. البتــه منکــر زحمــات 

محمدحســین میرشمســی نمی شــوم.

ایــن روزهــای علیرضــا منصویــان در اســتقالل شــباهت زیــادی 
بــه دورانــی دارد کــه ناصــر حجــازی از اســتقالل برکنــار شــد. 

ســال 86 زمانــی کــه ناصــر حجــازی ســرمربی اســتقالل شــد، 
هــواداران اســتقبال زیــادی از او کردنــد و تمرینــات اســتقالل بــا 
حضــور چنــد هــزار نفــر تماشــاگر برگــزار می شــد. اســتقالل ابتدا 
اســتقالل اهــواز را بــرد، امــا مقابــل ملــوان باخــت و همــان جــا 
بــود کــه هیئت مدیــره وقــت اســتقالل علیــه حجــازی موضــع 
ــا  ــود. آبی ه ــتقالل ب ــای اس ــاز چالش ه ــا آغ ــد و اینج گرفتن
ــد و پــس از  ــه لحــاظ روحــی خــود را حفــظ کنن نتوانســتند ب
شکســت 3 بــر 2 مقابــل پیــکان، ناصــر حجــازی برکنــار شــد. 
حجــازی بعــد از آن بــازی در نشســت خبــری گفــت: مشــکالت 
اســتقالل بــه بیــرون از باشــگاه مربــوط می شــود. دســت 
منصوریــان و مجیــدی را می بوســم کــه بــا تمــام وجــود بــرای 
ــان را  ــاال منصوری ــش روزگار ح ــد. چرخ ــازی کردن ــتقالل ب اس

بــه جــای مربــی فقیــد آبی هــا نشــانده و بــازی تاریــخ باعــث 
شــده تــا او هــم روزهایــی را کــه حجــازی تجربــه کــرد، تجربــه 

کنــد. 
اســتقالل پــس از شکســت مقابــل پیــکان بــا هدایــت حجــازی 
ــود  ــوت خ ــه پیشکس ــه علی ــود ک ــه رو ب ــاگرانی روب ــا تماش ب
ــه دنبــال آرام  ــد و در ایــن میــان عــده ای هــم ب شــعار می دادن
 کــردن ســکوها بودنــد. گــذر زمــان مســائل زیــادی را نشــان داد 
ــام حجــازی  ــخ پیوســت و ن ــه تاری ــره ب ــه آن هیئت مدی و البت
بــود کــه مانــدگار شــد. حــاال هــم یکــی از اعضــای هیئت مدیــره 
اســتقالل مــدام از احتمــال تغییــر ســرمربیگری آبی هــا ســخن 
ــدان  ــال 86 چن ــد س ــم مانن ــکوها ه ــی آورد و س ــان م ــه می ب
ــه  ــی چ ــد. کس ــان نمی دهن ــوش نش ــان روی خ ــه منصوری ب
ــرار  ــم تک ــان ه ــرای منصوری ــار ب ــخ این ب ــاید تاری ــد، ش می دان

شــود.
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ــی  ــر کس ــگ برت ــروع لی ــش از ش ــا پی ــر ت اگ
می گفــت پــارس جنوبــی جــم در هفتــه پنجــم 
ــا 13 امتیــاز در صــدر خواهــد ایســتاد،  لیــگ ب
ــه بــودن می شــد یــا اصــال  ــه دیوان یــا متهــم ب
حرف هایــش جــدی گرفتــه نمی شــد؛ امــا 
ــدون  ــه ب ــم )البت ــه پنج ــان هفت ــا پای ــاال ب ح
احتســاب بــازی پرســپولیس – گســترش 
ــته  ــم شایس ــم تی ــی ج ــارس جنوب ــوالد(، پ ف
جــا  رقابت هــا  جــدول  صــدر  در  بوشــهری 

ــت.  ــرده اس ــوش ک خ
ــا مربیگــری مهــدی  ــی ب تیــم بی ادعــای جنوب
ــز در  ــه چی ــه هم ــان داد ک ــوان نش ــار ج تارت
ــود و  ــم نمی ش ــا خت ــول و نام ه ــه پ ــال ب فوتب
ــر  ــز مهم ت ــه چی ــال از هم ــودن در فوتب ــم ب تی

اســت.
ــادی  ــداد زی ــا تع ــم ب ــی ج ــارس جنوب ــم پ تی
چنــد  البتــه  و  گمنــام  و  جــوان  بازیکــن 
ــگ  ــا اینجــای لی ــه توانســته ت بازیکــن باتجرب
شگفتی ســاز مطلــق فوتبــال ایــران باشــد. 
راهــی کــه دو فصــل پیش اســتقالل خوزســتان 
طــی کــرد و بــا قهرمانــی در فوتبــال ایــران بــه 
ــد  ــرای تیم هایــی مانن ــان رســاند، آغــازی ب پای

ــت. ــوده اس ــم ب ــارس ج پ
ــا  ــن روزه ــه ای ــؤاالتی ک ــن س ــی از مهم تری یک

ــارس جــم مطــرح می شــود راز  ــم پ ــاره تی درب
موفقیــت ایــن تیــم اســت.
 بازیکنان جویای نام

جــوان  بازیکــن  بی نهایــت  ایــران  فوتبــال 
ــت  ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــتعداد دارد. ب بااس
اگــر آکادمی هــای فوتبــال ماننــد آنچــه در 
ــدازی  ــم راه ان ــران ه ــود دارد، در ای ــان وج آلم
ــد  شــود، کشــور ظــرف مــدت کوتاهــی می توان
ــود.  ــل ش ــان تبدی ــال جه ــدرت فوتب ــه ابرق ب

ــاب  ــتعدادهای ن ــار از اس ــران سرش ــال ای فوتب
اســت کــه متاســفانه بــه دلیــل نبــود امکانــات 

ــد.  ــدر می رون ه
ــرد  ــت ک ــم اســتقالل خوزســتان ثاب ــه تی تجرب
ــدود و  ــتعدادیابی مح ــا اس ــا ب ــم تنه ــک تی ی

ــه  ــد ب ــام، می توان ــای ن ــان جوی ــذب بازیکن ج
ــن  ــود؛ ای ــران ش ــال ای ــان فوتب ــی قهرم راحت
در حالــی اســت کــه باشــگاه های متمــول 
ایــران حتــی بــا صــرف هزینه هــای میلیــاردی، 
بســیاری از اوقــات نمی تواننــد خــود را بــه 

ــانند.  ــدول برس ــاالی ج ــم ب ــع 4 تی جم
ــر همیــن شــیوه  ــه ب ــا تکی ــارس جــم هــم ب پ
ــا اســتفاده از اســتعدادهای جــوان توانســت  ب
هــم در لیــگ دســته اول قهرمــان شــود و هــم 
ــال  ــر فوتب ــگ برت ــته در لی ــده ای شایس نماین

ــران باشــد. ای
 مربی

مهــدی تارتــار، یکــی از مربیان خــوب و آینده دار 
ایــران اســت کــه در دورانــی بــا بدشانســی های 
مختلــف نتوانســت در ســطح اول فوتبــال ایران 
بدرخشــد؛ امــا ایــن مربــی بــا رفتــن بــه یــک 
تیــم گمنــام و اســتفاده از بازیکنــان جــوان 
ــال  ــه فوتب توانســت شایســتگی های خــود را ب
ــد و حــاال ســودای افتخــار در  ــت کن ــران ثاب ای
ــران را در ســر  ــال ای ــن ســطح اول فوتب باالتری

دارد. 
ــیاری  ــباهت های بس ــار ش ــدرن تارت ــال م فوتب
بــه دیگــر مربیــان جــوان و موفــق فوتبــال 
جهــان دارد. هــر چنــد مقایســه فوتبــال ایــران 
بــا فوتبــال ســطح اول جهــان غیرممکــن 
ــم  ــدک ه ــت ان ــن بضاع ــا همی ــا ب ــت، ام اس

مربیانــی ماننــد تارتــار می تواننــد در آینــده 
حرف هــای بســیاری بــرای گفتــن داشــته                       

ــند. باش
 هماهنگی

ــت.  ــر اس ــه بی نظی ــط حمل ــارس در خ ــم پ تی
ــن  ــا 11 گل زهردارتری ــم ب ــن تی ــه ای خــط حمل
خــط حملــه لیــگ اســت؛ هــر چنــد 5 گل 
خــورده در کارنامــه ایــن تیــم وجــود دارد 
ــم  ــارس ج ــم پ ــه تی ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــا نبای ام
ــر  ــه قط ــی ب ــن طیب ــا رفت ــل ب ــدای فص در ابت
ــد  ــط ش ــاع وس ــکل در دف ــار مش ــان دچ ناگه
ــا و هماهنــگ شــدن  ــا جــذب اومانی و حــاال ب
دیگــر بازیکنــان در ایــن خــط هــم بهتــر خواهــد 

شــد. 
خطــوط  تمــام  در  جــم  پــارس  بازیکنــان 
اصطــالح  بــه  و  دارنــد  زیــادی  هماهنگــی 
پیــدا  را  همدیگــر  چشم بســته  فوتبالی هــا 
می کننــد. ایــن هماهنگی و البته ازخودگذشــتگی 

بازیکنــان، یکــی از فاکتورهــای مهــم موفقیــت 
ــت. ــوده اس ــا ب ــه اینج ــا ب ــم ت ــن تی ای

ــی  ــد تیم های ــدت نیازمن ــه ش ــران ب ــال ای فوتب
ــی  ــی جــم اســت؛ تیم های ــارس جنوب ــد پ مانن
ــوز  ــه هن ــام ک ــای ن ــی جوی ــا بازیکنان ــوان ب ج
ــال  ــاردی آن هــا را از فوتب طعــم پول هــای میلی
پله پلــه  تیم هایــی کــه  اســت.  نکــرده  دور 
در فوتبــال رشــد کرده انــد و در راهــی کــه 
پارتی بــازی  و  رانــت  از  خبــری  پیموده انــد، 

ــت.  نیس
ایــن تیم هــا بــا هــواداران عاشــق، جانــی 
ــروز می بخشــند  ــول زده ام ــال پ ــه فوتب ــاره ب دوب
کام  ســال ها  تــا  موفقیتشــان  داســتان  و 

خواهــد کــرد. شــیرین  را  فوتبال دوســتان 
 امیدواریــم ایــن تیــم دوست داشــتنی بــه 
اســتقالل  همچــون  تیم هایــی  سرنوشــت 
ــیراز،  ــرق ش ــهد، ب ــلم مش ــتان، ابومس خوزس

شــاهین بوشــهر و ... دچــار نشــود.

راز موفقیت پدیده لیگ برتر

پارس شگفتی ساز جم

،،
تیــم بی ادعــای جنوبــی بــا مربیگــری 
مهــدی تارتــار جــوان نشــان داد کــه 
و  پــول  بــه  فوتبــال  در  چیــز  همــه 
ــودن  نام هــا ختــم نمی شــود و تیــم ب
در فوتبال از همه چیز مهم تر اســت



حرف و نقل

 منوچهــر  هــادی، کارگــردان ســریال »عاشــقانه« 
بــا اشــاره بــه مجموعــه نمایــش خانگی »عاشــقانه« 
کــه تولیــد و پخــش آن را به تازگــی بــه پایــان 
رســانده، تاکیــد کــرد: عاشــقانه، یــک فصــل بــوده و 

تمــام شــده اســت.
ــینمایی  ــاد س ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب
فارابــی از ۷۶ فیلــم دارای پروانــه ســاخت، ۳۰ 
فیلــم در مرحلــه پیش تولیــد، ۳۴ فیلــم در مراحــل 
ــن  ــا آخری ــرداری ت ــاز فیلمب ــد )از آغ ــف تولی مختل
مراحــل فنــی( و ۱۲ فیلــم آمــاده نمایــش هســتند.
 جدیدتریــن فیلم هــای »میشــل  هانکــه« و 
»دارن آرنوفســکی« بــه فهرســت آثــار شــرکت کننده 
ــتین«  ــم »سن سباس ــی فیل ــنواره بین الملل در جش

پیوســتند.
 علیرضــا داوودنــژاد، کارگردان، نویســنده و تهیه کننده، 
گفــت: نمایــش فیلم هــا در ماهواره هــا، تلویزیــون، 
ســینمای خانگی، ســایت های اینترنتی، بیمارســتان ها 
و خطــوط ریلــی، از عوامــل پخــش غیرمجــاز فیلم هــا 
ــه  ــدگان اســت ک ــوال تهیه کنن ــردن در ام و دســت ب
ــدن  ــاد ش ــث کس ــده، باع ــار اعالم ش ــم آم علی رغ

بــازار فیلم هــا می شــوند.
 شــهرام شــکیبا بــا اشــاره به دلیــل تولیــد برنامه 
»قنــدواره« کــه چنــد شــب از پخــش آن می گــذرد، 
گفــت: دربــاره نثــر طنــز قــرار شــد کارهایــی انجــام 
دهیــم کــه آن را بــه مــردم معرفــی کنــد و همچنیــن 
بــرای ارتبــاط مــردم بــا طنــز مکتــوب انگیــزه ایجــاد 
ــدواره« شــکل  ــه همیــن دلیــل برنامــه »قن ــد؛ ب کن

گرفت.
 آخریــن قســمت برنامــه »دور همــی« بــا 
حضــور احســان خواجه امیــری پخــش شــد.

 تقــی علیقلــی زاده، تهیه کننــده ســینما، دربــاره 
اکــران فیلــم ســینمایی »رســتاخیز« بــه کارگردانی 
احمدرضــا درویــش گفــت: طبــق رایزنی هایــی 
کــه کردیــم در مرحلــه اول قــرار اســت ایــن فیلــم 
ــه،  ــان، ترکی ــراق، لبن ــر در ع ــرم و صف ــاه مح در م
آذربایجــان و احتمــاال در قطــر و عمــان بــه نمایش 
دربیایــد؛ البتــه گرچــه ایــن اکران هــا قطعــی 

ــرارداد نبســته ایم. ــوز ق ــی هن شــده، ول
ــیا« در  ــش »ارش ــاره نق ــانی درب ــام درخش  س
ســریال »گســل« کــه ایــن شــب ها از شــبکه یــک 
ــش  ــیا، نق ــرد: ارش ــان ک ــی رود، بی ــن م روی آنت
متفاوتــی اســت کــه مــن در کمدی هــای پیشــین 
بــازی نکــرده بــودم و امیــدوارم از پــس ایــن 

ــاوت برآمــده باشــم. ــه متف تجرب
 فیلــم ســینمایی »آیــال« بــه کارگردانــی جــان 
ــم  ــه در مراس ــده ترکی ــوان نماین ــه عن ــکای ب اول
جوایــز آکادمــی اســکار ســال آینــده انتخــاب شــد.

 آلبــوم موســیقی »مدونــای«، جدیدتریــن 
ــش  ــا پخ ــان ب ــو«، همزم ــروه »دنگ ش ــر از گ اث
فیزیکــی ایــن اثــر از طریــق ســایت ریتمــو منتشــر 

شــد.
 رؤیــا نونهالــی قصــد دارد مهرمــاه ســال جــاری 
ــاخانه  ــوم« را در تماش ــطوره می ش ــش »اس نمای

ایرانشــهر روی صحنــه ببــرد.
 معــاون برون مــرزی صــدا و ســیما اعــالم کــرد 
ــائل روز  ــیت مس ــتردگی و حساس ــل گس ــه دلی ب
ــرزی  ــبکه های برون م ــت ش ــالم، تقوی ــان اس جه

ضــروری اســت.
 نمایــش »فــروغ ســاراپینا« بــه کارگردانــی 
محســن حســینی از ۵ شــهریورماه در تماشــاخانه 

ــی رود. ــه م ــهر روی صحن ایرانش
 علیرضــا افخمی درباره طرح ســریال »پرســتاران« 
و اینکــه چقــدر بــه صــورت سفارشــی ســاخته شــده، 
ــای سفارشــی  ــه کاره ــت در هم ــن آف ــرد: ای ــان ک بی
وجــود دارد کــه ســفارش دهنده پــول می دهــد و 
ــودش  ــه خ ــود ک ــاخته ش ــدارد کاری س ــت ن دوس
ــی  ــال کس ــن ح ــا ای ــرد. ب ــرار بگی ــاد ق ــورد انتق م
ــل  ــد از قب ــازد می توان ــت کاری را بس ــرار اس ــه ق ک
شــروطی را مطــرح کنــد. مــن هــم از همــان ابتــدا 
شــرط کــردم کــه کار سفارشــی نمی ســازم و حتــی 
 ســراغ موضوعاتــی رفتــم کــه بیانگــر ایــن مســئله 

است.
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تماس  شماره  با   8۱989-9۷۵۴۳ پستی  کد  الله  میدان  اصفهان  نشانی  به  اصفهان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل   اداره 
۲۳-۳۵۶۰۲۴۲۱ در نظر دارد پروژه »تامین مصالح و اجرای دکوراتیو و تجهیزات صوت و تصویر و نورپردازی سالن اجتماعات ساختمان 
مرکز پایش و تحقیقات زیست محیطی اصفهان واقع در شهر اصفهان به شرح اسناد مناقصه«، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای 
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان درخواست می گردد ضمن مطالعه 
دقیق شرایط مناقصه و بررسی کامل موارد مورد مناقصه و بازدید از محل اجرای پروژه و برآورد حجم کار، آمادگی و مبلغ پیشنهادی 
شرکت را جهت تامین مصالح و تجهیزات و اجرای پروژه مندرج در اسناد مناقصه، اعالم نماید. الزم به ذکر می باشد کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد تاریخ انتشار مناقصه در سامانه، به تاریخ 9۶/۶/۱ می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت ۱8 روز پنج شنبه تاریخ 9۶/۶/9

مهلت زمانی تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه تاریخ 9۶/۶/۲۰
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۰ روز سه شنبه تاریخ 9۶/۶/۲۱

تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )دویست و پنجاه میلیون( ریال است که به یکی از صورتهای 
زیر می باشد:

الف. ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه به نفع کارفرما با اعتبار ۲ )دو( ماه.
ب. واریز وجه نقدی به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل حفاظت محیط زیست جاری سیبا ۲۱۷۰۶۰۰۲۰8۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه 

اصفهان به نام اداره کل حفاظت محیط زیست اصفهان.

روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه 
»تامین مصالح و اجرای دکوراتیو و تجهیزات صوت و تصویر و نورپردازی جهت 

سالن اجتماعات ساختمان مرکز پایش و تحقیقات زیست محیطی اصفهان«

آگهی مزایدهنوبت دوم

 اجاره مستغالت سطح شهر شهرداری شهرضا )نوبت دوم(
شهرداری شهرضا در نظر دارد تعدادی از مستغالت خود را به استناد مصوبات شورای اسالمی شهر شهرضا، از طریق مزایده عمومی بصورت استیجاری برای مدت 

یکسال به شرح جدول ذیل واگذار نماید.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده   قیمت پایه )به ازاء هر ماه(   مدت  مشخصات و کاربری ردیف

27.000.000 ریال 45.000.000 ریال 12 ماه مرحله سوم واگذاری مدیریت بهره برداری و استفاده از مجموعه باغ موزه شهرداری 1

75.000.000 ریال 125.000.000 ریال 12 ماه مرحله دوم واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو 2

200.000.000 ریال
65% سهم شهرداری
35% سهم بهره بردار

12 ماه مرحله دوم اجاره جایگاه سی ان جی واقع در خیابان گاز )کمربندی( 3

18.000.000 ریال 30.000.000 ریال 12 ماه مرحله دوم واگذاری مدیریت و نگهداری مجموعه چمن مصنوعی اسالم آباد 4

27.000.000 ریال 45.000.000 ریال 12 ماه مرحله دوم مدیریت کالسها و دوره های آموزشی فرهنگسرای شهید همت 5

جهت هر غرفه متغیر است و در اسناد مزایده موجود می باشد 12 ماه مرحله دوم اجاره غرفه های بازارچه مشاغل خانگی شهرداری واقع در کارخانه نوین 6

لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۱۶ مسئول امور قراردادهای 
شهرداری تماس حاصل نمایند.

بهای فروش اسناد: ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲9۱۱۰۰9 بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد می باشد. 
آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ 9۶/۰۶/۱۴ 

تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 9۶/۰۶/۱۵ در محل شهرداری شهرضا 
محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک، پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا  تحویل و رسید دریافت نمایند.

 ضمنًا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد.
شماره تماس: ۵۳۲۴۱۰۱۰ -۰۳۱ داخلی ۱۱۶ 

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

رحیم جافری - شهردار شهرضا
95013701-4 گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

فاطمه، بانوی درخشنده
نویسنده نورالهحسینخانی

قیمت 40هزارتومان
نشر مسعی

یک کوله بار از خاطرات سبز
نویسنده فرامرزروحافزا

قیمت 8هزارو500تومان
نشر قرارگاهپدافندهواییخاتم)ص(

پسرک نازنین
نویسنده دیویدشف

قیمت 22هزارتومان
نشر رشد

S.Imami.a@eskimia.ir
سعید امامی ابرقوییگروه فرهنگ

بــه  اســت«  اســب  »بــاد،  نمایــش 
ــوی  ــدم از سـ ــوش مقـ ــی رادنـ کارگردان
ســـازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان در ســالن اصلــی تــاالر هنــر بــه 

روی صحنــه رفــت. 
ــای  ــی از نمایش ه ــه یک ــش ک ــن نمای ای
در  اخیــر  هفته هــای  پربازیگــر 
بــه  مــی رود،  شــمار  بــه  اصفهــان 
ــازمان  ــر س ــی تئات ــر تخصص ــت دفت هم
اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــیر  ــد چرمش ــی از محم ــاس متن ــر اس ب

ســاخته شــد.
از  داســتانی  اســت«،  اســب  »بــاد، 
بیــان  را  ناصرالدین شــاه  حرمســرای 
ــه  ــر آشــنا ک ــه  ظاه ــد؛ داســتانی ب می کن
دارای زوایــای مختلفــی از زندگــی اســت 
ــا  ــته های م ــر ندانس ــوی ب ــدی ق و تأکی

دارد. 
ایــن نمایــش روایتگــر زنانــی اســت کــه 
هــر یــک جــدا از شــخصیت خــود، تنهــا 
یــک قطعــه و ابزار از حرمســرایی هســتند 
کــه ســلطان بــه آن بــه چشــم بخشــی از 

ــرد.  ــود می نگ ــی خ دارای
دوشــان تپه، شــکارگاهی اســت کــه شــاه 
بــرای تفــرج و تفریــح بــه آنجــا مــی رود و 
ایــن امــر ســبب شــده تــا شــاه، دختــران 
ایــن دیــار را بــه حرمســرای خــود بخوانــد؛ 
مظلومیــت زنــان بــه  خوبــی در ایــن 

ــورد. ــه چشــم می خ ــش ب نمای
 تراژدی مرجان

ــگاه  ــان و ن ــن زن ــرار گرفت ــم ق ــورد ظل م
ــان، موضوعــی نیســت کــه  ــه آن ــزاری ب اب
ــت  ــار آن گذش ــوان از کن ــادگی بت ــه  س  ب
ایــن  تاریخــی  ریشــه های  بررســی  و 
موضــوع در داســتان »بــاد، اســب اســت« 

ــد.  ــاق می افت ــی اتف ــه  خوب ب
ــر  ــتان در منظ ــان داس ــک از زن ــچ  ی هی
ــد و  ــان گونه ندارن ــخصیتی انس ــاه ش ش
ــدارد؛  ــود ن ــاه وج ــد پادش ــی در دی تفاوت
ــه  ــان آن گون ــه زن ــری ب ــن یکرنگ نگ ای
نمــود می کنــد کــه او همــه آن هــا را 
بــا یــک اســم می شناســد؛ همــه در 

حرمســرای او »مرجــان« هســتند.
 بازی سرنوشت

همــه دختــران در ایــن داســتان دارای 
یــک تیــپ هســتند تــا آنجــا کــه تصمیــم 

می گیرنــد از ایــن قالــب خــارج شــوند و 
سرنوشــت خــود را تغییــر دهنــد. تغییــر 
 سرنوشــت، هذیــان همیشــگی بشــر بوده 
فکــر  ایــن  امیدهــا  و  ناامیــدی  در  و 
از ذهــن تمامــی فرزنــدان آدم عبــور 
ــل  ــا قاب ــت ی ــه سرنوشــت ثاب ــد ک می کن

تغییــر دادن اســت. 
در  طالع بینــان  و  آیینه بینــان  حضــور 
ــن دوگانگــی دامــن  ــر ای ــن داســتان ب ای
شــاه  بیمــاری  بــا  داســتان  می زنــد. 
ــد؛ حضــور  ــر می ده مســیر خــود را تغیی
ــان  ــود، زن ــذر او ادا می ش ــه ن ــری ک دخت
ــا از  ــدازد ت ــو می ان ــه تکاپ ــرا را ب حرمس
ــری  ــرای دخت ــود ب ــت خ ــرار سرنوش تک
دیگــر جلوگیــری کننــد؛ امــا آن هــا ناتــوان 

ــتند و ... . ــاه هس ــتن ش از کش
واحــد  همــکاری  بــا  نمایــش  ایــن 
آمــوزش دفتــر تخصصــی تئاتــر ســازمان 
اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــرای  ــه ثمــر رســید و رادنــوش مقــدم ب ب
ایــن کار از هنرجویانــی اســتفاده کــرد کــه 
ــه  ــر روی صحن ــود را ب ــور خ ــن حض اولی
بــا  کار  بی شــک  می کردنــد.  تجربــه 
ایــن بازیگــران بســیار دشــوار اســت؛ 

ــن  ــون ای ــوب و همگ ــای خ ــا بازی ه ام
ــدم در  ــه مق ــان از آن دارد ک ــان نش جوان

ــت. ــرده اس ــل ک ــق عم ــود موف کار خ
ــیار  ــز بس ــاس کار نی ــی لب ــیوه طراح ش
ــه  ــه هم ــه ک ــود؛ آن گون ــه ب ــب توج جال
دختــران و زنــان حرمســرا را بــا یــک 
تیــپ نشــان می دهــد و تنهــا زمانــی 
می شــود تفــاوت را در آن هــا حــس کــرد 
کــه از قالــب خــود خــارج می شــوند و بــه 

درمی آینــد. ســخن 
ــاده  ــور س ــی دک ــاس و طراح ــب لب ترکی
ــر دارد  ــن ام ــان از ای ــش، نش ــن نمای ای
ــکان  ــان و م ــر زم ــاق در ه ــن اتف ــه ای ک
اســت کــه  پلــی  و  بیفتــد  می توانــد 
ــش  ــه نمای ــخ تکرارشــدنی بشــر را ب تاری
بی هویتــی  درواقــع،  و  می گــذارد 
بازیگــران بــه  خوبــی بــه نمایــش درآمــده 
ــه  ــب توج ــز جال ــر نی ــیقی اث است.موس
ــا ســازهای  ــه ب ــن موســیقی ک اســت. ای
نمایــش  ایــن  بــرای  و  اجــرا  ایرانــی 
نوشــته شــده چــه در لحظــات تراژیــک و 
چــه در حــرکات حماســی گونه بازیگــران 
بــه همراهــی نمایــش می پــردازد کــه 

ــت. ــگ اس ــه ای پررن ــود نقط خ
ــیر در  ــد چرمش ــتاری محم ــبک نوش س
ایــن اثــر بــه  خوبــی نمایــان اســت و 
ــرای  ــذاب را ب ــی ج ــی پیچیدگی های گاه

ــی آورد.  ــد م ــب پدی ــن مخاط ذه
ســعی  داســتان  ایــن  در  چرمشــیر 
کــرده تــا از ســیر خطــی دوری کنــد. 
ــتان  ــیر داس ــر مس ــان گویی و تغیی پریش
ــر  ــه تفک ــا مخاطــب ب ســبب می شــود ت

فــرورود.
 بررسی کژی ها در تاریخ

ــاد، اســب  رادنــوش مقــدم، کارگــردان »ب
اســت« دربــاره دلیــل انتخــاب ایــن متــن 
ــان  ــار داشــت: بررســی مشــکالت زن اظه
دغدغه هــای  از  تاریــخ کشــور،  کل  در 
مــن بــود و دوســت دارم بــدون نــگاه 
ــه آن  ــک ناظــر ب ــد ی ــه و از دی جبهه گیران
ــتی هایی در  ــژی و ناراس ــر ک ــردازم. اگ بپ
ــود  ــروز وج ــای ام ــوان دختره ــل ج نس
دارد، ریشــه ای چنــد صدســاله دارد و ایــن 
امــر از محرومیت هــا و مــورد ظلــم واقــع 

تاریــخ سرچشــمه  شــدن ها در طــول 
می گیــرد؛ بررســی ایــن تاریــخ بــرای 

ــم اســت. مــن مه
وی بــا اشــاره بــه حمایــت و حضــور دفتــر 
تخصصــی تئاتــر اصفهــان در ســاخت 
ــت واحــد  ــان داشــت: حمای ــر بی ــن اث ای
آمــوزش تــاالر هنــر و همــکاری صمیمانــه 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
ــن  ــیدن ای ــر رس ــه ثم ــل ب ــان عام اصفه
ــرای  ــب ب ــی مناس ــود. فرصت ــش ب نمای
هنرجویــان تئاتــر فراهــم آمــد تــا بــه  
ــا کاری  ــق ب ــا تلفی صــورت آکادمیــک و ب
ــر  ــری هن ــه فراگی ــر از آن ب ــی فرات عمل

ــد. ــر بپردازن تئات
 از میراندا تا آتنا

ــخ  ــان در تاری ــت زن ــه مظلومی ــدم ب مق
اشــاره ای دیگــر داشــت و اذعــان داشــت: 
بــرای  قاجــار  زمــان  در  اتفاقــی کــه 
دختــران افتــاد، در زمــان حــال هــم 
ــرای  ــه ب ــدادی ک ــت؛ رخ ــدنی اس تکرارش
ــد  ــاد، مانن ــی افت ــاله به تازگ ــای ۶  س آتن
اتفاقــی اســت کــه بــرای میرانــدای ۶ 
ســاله دوشــان تپه ای نیــز رخ داده اســت.

وی از فقــر ســالن های تئاتــر در اصفهــان 
گالیــه کــرد و بیــان داشــت: مــن بــا 
اســتقالل تئاتــر موافــق هســتم؛ امــا 
اگــر حمایــت شــهرداری ها در تأمیــن 
ــا  ــدان ب ــر نباشــد، هنرمن ســالن های تئات

ــد.  ــد ش ــه رو خواهن ــکالتی روب مش
امیدواریــم بــا هدایــت بخــش خصوصــی 
در ســاخت ســالن ها، ایــن مشــکل از 

ــدد. ــر اصفهــان رخــت بربن ســر تئات

،،
مــوردظلــمقــرارگرفتــنزنــانونــگاه
ابزاریبهآنان،موضوعینیســتکه
بهســادگیبتوانازکنارآنگذشــت
ایــن وبررســیریشــههایتاریخــی
موضــوعدرداســتان»بــاد،اســب
اســت«بــهخوبــیاتفــاقمیافتــد

نگاهی به »نمایش باد، اسب است«

مظلومیت زنان در گذر زمان به روایت تئاتر

یادداشت
 به مناسبت شهادت 
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دکتر محمدجواد قاسمیگروه فرهنگ

ترویــج فرهنــگ شــهادت طلبی بــه معنــای 
ــه  ــوی قل ــه س ــر ب ــان های برت ــوق انس س
کمــال، وصــال، عرفــان، معنویــت، شــهود 
عرفانــی حقیقــی و حضــور در میهمانــی 
ویــژه خداونــد متعــال، بــه معنــای آشــنایی 
ــه  ــه یــک زندگــی جاودان ــا ســبک ورود ب ب
ــای  ــه معن ــی، ب ــه مرگ طلب ــی روحی و نف
ــرای  ــبک ب ــن س ــاری بهتری ــاب اختی انتخ

ــا ــود در دنی ــی خ ــر فان ــری عم پایان پذی
بــه معنــای معاملــه ای پرســود بــا آفریدگار 
ــوی  ــکالت دنی ــارات و مش ــات از خس و نج

عــروج  و  اوج  معنــای  بــه  اخــروی،  و 
و  شــجاعت  عفــت،  غیــرت،  کمــال  و 
عرفانــی و  اخالقــی  فضایــل   مجموعــه 

 است.
ــای  ــهادت طلبی دارای کارکرده ــگ ش فرهن
تربیتــی،  حوزه هــای  در  گوناگونــی 

اجتماعــی، سیاســی و نظامــی اســت.
ــه را  ــد جامع ــگ می توان ــن فرهن ــج ای تروی
ــی،  ــوق حقیق ــواز معش ــوی دلن ــر و ب از عط
ــی،  ــانه های رفاه طلب ــاخته و نش ــار س سرش
شــهوت،  اخالقــی،  رذائــل  دنیاطلبــی، 
ــل  ــی زائ ــه کل ــتی را ب ــهرت و قدرت پرس ش
ــاد  ــر آح ــت را ب ــای معنوی ــور زیب ــد و ن کن

ــد. ــه بتابان جامع
ــیاری  ــد بس ــگ می توان ــن فرهن ــروزه ای ام
از بحران هایــی را کــه گریبانگیــر جامعــه 

ــد  ــان کن ــی درم ــه خوب ــده، ب ــری ش بش
و راهــی بــرای مقابلــه بــا جنــگ نــرم 
دشــمنان بشــریت کــه هــر روز شــکل 
ــش روی  ــرد، پی ــود می گی ــه خ ــازه ای ب ت

جوانــان بگشــاید.
ــت  ــای تقوی ــن راهکاره ــی یافت ــد در پ بای
جامعــه  در  حیات بخــش  روحیــه  ایــن 
ــی  ــا اســتفاده از آموزه هــای قرآن اســالمی ب

ــود.  ب
تقویــت ُبعــد اعتقــادی و تعبــدی، تقویــت 
بزرگداشــت  افــراد،  در  عرفانــی  جنبــه 
ــی  ــهید حجج ــون ش ــهدا، همچ ــان ش یادم
و  احساســی  عوامــل  از  اســتفاده  بــا 
ــت  ــت والی ــرت، تقوی ــاد بصی ــی، ایج عاطف
روحیــه  تقویــت  الهــی،  حاکمیــت  و 
ــن  ــاد و تبیی ــه جه ــب ب ــری، ترغی انقالبیگ

پــاداش شــهادت، تقویــت امیــدواری بــرای 
ــد  ــاالت، تأکی ــن ح ــدا در بهتری ــدار خ دی
ــار،  ــه اجب ــی ن ــار و داوطلب ــر اختی ــر عنص ب
اســتفاده بهینــه از مکتب عاشــورا و در پایان 
ــه و آســیب های  ــن روحی آسیب شناســی ای
اجتماعــی،  اعتقــادی،  روحی روانــی، 
ــای  ــی از تکنیک ه ــی بعض ــی و نظام سیاس
ــه،  ــدس در جامع ــه مق ــن روحی ــت ای تقوی

به ویــژه در بیــن جوانــان اســت.
ــد  ــد: »بای ــری فرمودن ــم رهب ــام معظ مق
ــت  ــروف تربی ــود را مص ــالش خ ــه ت هم
ــد  ــد و بدانی ــان کنی ــی جوان ــی و انقالب دین
ــه  ــت روحی ــا تقوی ــراه ب ــز هم ــالق نی اخ
انقالبــی و دینــی و حرکــت جهــادی و میــل 
ــدگار  ــاد و مان ــدا، ایج ــاد در راه خ ــه جه ب

)96/5/29( می شــود.« 

خبر
 آخرین آمار فروش 

فیلم های در حال اکران
ــین  ــی افش ــه کارگردان ــت« ب ــذر موق ــینمایی »گ ــم س فیل
ــم  ــید و فیل ــی رس ــون تومان ــروش ۱8۰ میلی ــه ف ــمی ب هاش
ســینمایی »اکســیدان« ســاخته حامــد محمــدی بــا 9۰ 
ســالن در تهــران و شهرســتان تاکنــون 8 میلیــارد و 8۰۰ 

ــت.  ــته اس ــروش داش ــان ف ــون توم میلی
ــه  ــد« ب ــک روز بع ــت و ی ــینمایی »بیس ــم س ــن فیل همچنی
کارگردانــی محمدرضــا خردمنــدان پــس از ۲۱ روز اکــران، 
۳8۰ میلیــون تومــان در تهــران و ۲۲۰ میلیــون تومــان در 
 شهرســتان، در مجمــوع ۶۰۰ میلیــون تومــان فــروش داشــته 
و همچنــان بــه اکــران خــود ادامــه می دهــد. »فصــل 
نرگــس« ســاخته نــگار آذربایجانــی در مجمــوع ۱۰۲ میلیــون 
ــن  ــر سلکش ــگ عنب ــت. »نهن ــته اس ــروش داش ــان ف توم
رؤیــا« بــه کارگردانــی ســامان مقــدم بــا ۳۱ ســالن بیــش از 

ــت. ــته اس ــروش داش ــان ف ــارد توم ۲۱ میلی
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در هفته دولت
ــزرگ  ــروژه ب رئیــس جمعیــت هــال احمــر گفــت: ۲۳ پ
ــاح  ــت افتت ــه دول ــور در هفت ــطح کش ــر در س ــال احم ه

ــد شــد.  خواه
 دکتــر ســید امیرمحســن ضیایــی بــا اشــاره بــه وجــود ۳ 
ــون  ــرد: هم اکن ــار ک ــور اظه ــدادی در کش ــگاه ام ــزار پای ه
یــک هــزار پایــگاه ثابــت امــدادی در کشــور فعــال اســت 
ــه ضــرورت کاهــش خطــرات حــوادث  ــا توجــه ب ــذا ب و ل
جــاده ای و مــرگ و میــر حاصــل از آن، بایــد توجــه همــه 
را بــه ضــرورت کمــک بــه توســعه پایگاه هــای امــدادی در 

کشــور جلــب کــرد. 
ــدادی  ــای ام ــعه پایگاه ه ــه توس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت  ــردد در اولوی ــر و پرت ــی خطرپذی در محورهــای مواصات
اســت، گفــت: بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع کــه قطعــا 
ــود،  ــد ب ــذار خواه ــز تاثیرگ ــا نی ــعه پایگاه ه ــد توس ــر رون ب
ــا  ــارکت آن ه ــران و مش ــوب خی ــت خ ــم از ظرفی درصددی
ــم.  ــره بری ــدادی به ــای ام ــعه پایگاه ه ــاخت و توس در س
ــکان  ــه ام ــتان هایی ک ــاوه در اس ــه ع ــزود: ب ــی اف ضیای
اســتفاده از ظرفیت هــا و منابــع اســتانی بــه منظــور توســعه 
و احــداث پایگاه هــای امــدادی وجــود داشــته باشــد، 
ــا  ــز آن پایگاه ه ــا تجهی ــت ت ــاده اس ــز آم ــر نی ــال احم ه

ــرد.  ــده بگی ــر عه را ب
وی گفــت: ۲۳ پــروژه بــزرگ هــال احمــر در ســطح 

کشــور، در هفتــه دولــت افتتــاح خواهــد شــد.

دانش آموزانمان را چگونه ثبت نام 
کنیم؟

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش رونــد 
ادامــه ثبت نــام دانش آموزانــی را کــه تــا بــه امــروز موفــق 

ــام نشــده اند، تشــریح کــرد.  ــه ثبت ن ب
ــاه  ــان مردادم ــه پای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــی زرافش  عل
ــش از  ــود و بی ــوزان ب ــام دانش آم ــت ثبت ن ــن فرص آخری
11 میلیــون نفــر در ایــن بــازه زمانــی ثبت نــام کردنــد، اظهــار 
کــرد: هم اکنــون ســاماندهی کاس هــای درس و معلمــان 
ــام  ــال انج ــاه در ح ــا مهرم ــان ت ــاغ فرهنگی ــدور اب و ص
ــهریورماه  ــوزان در ش ــی دانش آم ــای درس ــت و کتاب ه اس

ــع خواهــد شــد.  ــر توزی و ابتــدای مه
ــا  ــرورش ب معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پ
ــه هدایــت تحصیلــی دانش آمــوزان در پایــه نهــم  اشــاره ب
عنــوان کــرد: ایــن رونــد بــا تقســیم بندی دانش آمــوزان در 
ــام  ــده انج ــای تعیین ش ــف و در تاریخ ه ــای مختل گروه ه
شــد؛ امــا ممکــن اســت برخــی دانش آمــوزان تمایــل بــه 
شــرکت در رشــته های دیگــر را داشــته باشــند کــه بایــد در 
امتحــان شــهریورماه شــرکت کــرده و پــس از اعــام نتایــج 

ــد.  ــام کنن در مــدارس ثبت ن
وی در پایــان عنــوان کــرد: اگرچــه کار ثبت نــام دانش آمــوزان 
در مــدارس بــه پایــان رســیده، امــا بــرای آن هایــی 
ــی نشــدند،  ــه قبول ــق ب ــاه موف ــات خردادم ــه در امتحان ک
دانش آموزانــی کــه تمایــل بــه شــرکت در امتحــان انتخــاب 
رشــته دارنــد و گروهــی کــه بنــا بــه دالیــل مختلــف موفــق 
بــه ثبت نــام نشــده اند، ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت.

جامعه
 مهران، امن ترین مرز 

برای تردد زائران اربعین
ــتان  ــی اس ــین انتظام ــی، جانش ــن کاظم ــرهنگ حس س
ایــام، اظهــار کــرد: نیــروی انتظامــی در ۸۰ روز مانــده تــا 
زمــان مأموریــت بــزرگ اربعیــن برنامه هــای گســترده 
و مختلفــی را بــرای تأمیــن امنیــت زائــران و اســتقرار 

ــت.  ــه اس ــر گرفت ــی در نظ ــف انتظام ــای مختل نیروه
وی بــا اشــاره بــه حضــور هیئت هــای متشــکل از ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور و معاونــت طــرح و برنامــه 
ناجــا در مــرز مهــران طــی دو روز گذشــته و بازدیــد از 
زیرســاخت های موجــود گفــت: بــا حضــور مســئوالن 
کشــوری و ناجــا تصمیمــات خوبــی دربــاره اســتقرار 
حــوزه  در  زیرســاخت ها  تکمیــل  و  نیروهــای کمکــی 

ــد.  ــه ش ــی گرفت انتظام
جانشــین انتظامی اســتان ایــام با تأکید بــر هماهنگی های 
ــرای  ــی ب ــازمان های دولت ــتگاه ها و س ــی دس ــن بخش بی
تکمیــل پروژه هــای عمرانــی و زیرســاخت های مــرز مهــران 
یــادآور شــد: نیــروی انتظامــی مصمــم اســت بــا تأســی از 
ــا  ــن مأموریــت را ب ــری ای رهنمودهــای مقــام معظــم رهب

موفقیــت بــه ســرانجام برســاند.

اشتغال زایی برای زندانیان
مدیــر عامــل بنیــاد تعــاون زندانیــان کشــور بــا بیــان اینکــه 
ــز  ــواده وی را نی ــادی خان ــه اقتص ــی چرخ ــتغال زندان اش
می چرخانــد، گفــت: در ۵ ماهــه نخســت امســال ۷۲ 
ــاغل  ــان ش ــه زندانی ــتمزد ب ــوق و دس ــال حق ــارد ری میلی

ــت.  ــده اس ــت ش پرداخ
ــاد  ــف بنی ــی از وظای ــتغال زایی را یک ــژاد اش ــم مطهرن رحی
ــی  ــات اصاحــی و تربیت ــان در بحــث اقدم ــاون زندانی تع
عنــوان کــرد و گفــت: زندانیــان بــا اشــتغال زایی می تواننــد 
ــته  ــان داش ــود و خانواده ش ــرای خ ــد ب ــع درآم ــک منب ی

باشــند. 
مدیــر عامــل بنیــاد تعــاون زندانیــان کشــور در ادامــه 
اقدامــات ۵ ماهــه بنیــاد تعــاون زندانیــان کشــور را تشــریح 
کــرد و گفــت: اداره اشــتغال زندانیــان در ۴ گــروه اشــتغال 
زندانیــان نشســته، داخــل زندان هــا، پیرامــون و بیــرون از 
ــرده  ــتغال زایی ک ــر اش ــزار و ۷۰۰ نف ــرای ۴۷ ه ــا ب زندان ه

اســت. 
ــان  ــرای ۴۵۲ نفــر از زندانی ــژاد افــزود: همچنیــن ب مطهرن
ظرفیــت اشــتغال جدیــد در فعالیت هــای کشــاورزی، 
دامپــروری، صنعتــی، خدماتــی و در ۷۷۹ واحــد کوچــک، 
ــی،  ــدی، صنعت ــای تولی ــزرگ در اداره واحده ــط و ب متوس
ــاد  ــان ایج ــور و آبزی ــرورش طی ــروری، پ کشــاورزی، دامپ

شــده اســت. 
وی رســالت ســازمان زندان هــا و رســالت بنیــاد را تبدیــل 
ــت:  ــرد و گف ــان ک ــد بی ــان جدی ــک انس ــه ی ــو ب مددج
محیطــی کــه در آن کار می کنیــم، شــبیه بــه کارخانــه 
ــک  ــاد ی ــازمان و بنی ــی س ــت و خروج ــازی اس انسان س

ــود.  ــد ب ــد خواه ــان جدی انس

کوتاه حوادث 

نجات مرد ۵۰ ساله از چاه فاضالب
ایمنــی  و خدمــات  آتش نشــانی  ســخنگوی ســازمان 
شــهرداری تهــران از ســقوط یــک مــرد ۵۰ ســاله بــه داخــل 

ــر داد.  چــاه فاضــاب خب
جــال ملکــی دربــاره جزئیــات ایــن حادثــه گفــت: ســاعت 
۲1:۰۲ پنجشــنبه در خیابــان فداییــان اســام نرســیده بــه 
چهــارراه چشــمه علــی ایــن حادثــه اعــام و در پــی آن ۲ 
ــدند.  ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــانی ب ــتگاه آتش نش ایس
ــه یــک ســاختمان مســکونی  وی ادامــه داد: محــل حادث
۲ طبقــه قدیمــی بــود کــه در حیــاط آن یــک حلقــه چــاه 
ــه دلیــل تخریــب طوقــه چــاه  فاضــاب وجــود داشــت. ب
بــه یــک بــاره دهانــه چــاه تخریــب شــده و یــک مــرد ۵۰ 
ســاله بــه داخــل چــاه بــا عمــق 1۰ متــر ســقوط کــرده بــود. 
وی افــزود: چــاه فاضــاب جــزو چاه هــای خطرنــاک 
ــود  ــموم کننده ب ــای مس ــد و دارای گازه ــوب می ش محس
و احتمــال تلفــات جانــی در پــی آن وجــود داشــت؛ در پــی 
ایــن حادثــه نیروهــای آتش نشــانی بــرای نجــات مــرد ۵۰ 

ســاله وارد چــاه شــدند. 
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهــران گفــت: نیروهــای 
آتش نشــانی مــرد ۵۰ ســاله را از چــاه زنــده امــا مصــدوم 
خــارج کردنــد و وی را بــه عوامــل اورژانــس تحویــل دادنــد. 

 ۱۸ مجروح در برخورد 
اتوبوس و کامیون

معــاون عملیــات ســازمان اورژانــس کشــور گفــت: در 
تصــادف بامــدادی اتوبــوس و کامیــون در اســتان قزویــن، 

ــر مجــروح شــدند.  ــر کشــته و 1۸ نف ــک نف ی
 حســن نــوری بــا اشــاره بــه تصــادف اتوبــوس مســافربری 
و کامیــون در جــاده بوئیــن زهــرا بــه ســاوه گفــت: ســاعت 
۴:۳۰ بامــداد پنجشــنبه وقــوع تصــادف در منطقــه آراســنج 
ــه اورژانــس کشــور اعــام شــد.  ــاال در اســتان قزویــن ب ب
ــدند و  ــزام ش ــس اع ــتگاه آمبوالن ــاع ۷ دس ــس از اط پ
اولیــن آمبوالنــس ســه دقیقــه بعــد در محــل حاضــر شــد. 
وی ادامــه داد: در ایــن تصــادف 1۸ نفــر مجــروح و همگــی 
بــه بیمارســتان امیرالمومنیــن بوئیــن زهــرا منتقــل شــدند. 
در میــان مجروحــان ۴ تبعــه کشــور عــراق هــم بودنــد. بــه 
گفتــه معــاون اورژانــس کشــور راننــده اتوبــوس بــه علــت 

شــدت جراحــات، جــان خــود را از دســت داد.

 سقوط کودک ۱۱ ساله 
به دریاچه مصنوعی

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی کــرج گفــت: کودکــی 11 
ســاله بــه دریاچــه مصنوعــی پــارک تندرســتی ســقوط کــرد 

و جــان باخــت.
 ســید جــواد موســوی گفــت: عصــر روز پنجشــنبه مصــادف 
بــا دوم شــهریورماه، کــودک تبعــه افغانســتانی 11 ســاله در 
دریاچــه مصنوعــی پــارک تندرســتی ســقوط کــرد و جــان 

 . خت با
ــوار  ــارک تندرســتی در بل ــه در پ ــن حادث ــی اســت ای گفتن
ــه وقــوع پیوســت. ۴۴ متــری امــام خمینــی)ره( کــرج ب

کنش    وا

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا   

سواری ها وموتورسیکلت ها در طول تیرماه سال ۹6، 
بیشترین نقش را در حوادث داشته اند؛ به طوری که 
سواری ها نزدیک به ۵۵ درصد حوادث را رقم زده اند. 

همچنین طی تیرماه سال ۹6، موتورسیکلت ها در 
٣٢ درصد کل تصادفات نقش داشته اند. در تیرماه 
سال ۹6، مسافربرهای عمومی، با سهم نزدیک به 
٩دهم درصد کمترین نقش را در تصادفات تیرماه 

امسال داشته اند. در سه ماه اول امسال، 6۵ درصد 
تصادفات برون شهری در ٣٠ کیلومتری جاده ها 
و بقیه از کیلومتر ٣٠ به بعد اتفاق افتاده اند. در 

تصادفات درون شهری سه ماه امسال، ۴6 درصد 
تصادفات در محورهای اصلی اتفاق افتاده؛ این در 
حالی است که ١٩ درصد تصادفات درون شهری در 

بلوارها رخ داده است.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و 
فناوری اطالعات آموزش و پرورش   
حدود ۲1۰ هزار نیرو »با اکثریت آموزشیاران نهضت 

سوادآموزی« متقاضی استخدام هستند. استخدامی 
که به هیچ عنوان با شرایط فعلی در آموزش و 

پرورش و نیاز این وزارتخانه تناسب ندارد. اساسا به 
لحاظ جنسیت، رشته تحصیلی و توزیع جغرافیایی 
این نیروها و به ویژه آموزشیاران نهضت سوادآموزی 

با نیاز ما تناسب ندارند. ما باید سعی کنیم مثل 
سال های پیش در آموزش و پرورش با مازاد نیرو 
مواجه نشویم و در عین حال عدالت استخدامی را 

رعایت کنیم.

معاون حقوقی قوه قضائیه   
در تمامی جوامع این فرهنگ حاکم است که هرکس 
خطایی کرد و حتی زن و شوهری را که دعوا کرده اند 

با حبس مجازات کنیم. فرهنگ حبس گرایی در میان 
مسئوالن اجرایی، اعضای شورای تأمین مشاهده 

می شود و بر این اساس، چنانچه قاضی متهمی را 
با قرار تأمین آزاد می کند، قاضی متهم به نداشتن 

قاطعیت می شود. 
ما نباید به هر فردی از اجتماع، برچسب زندان و 

مجرم را بزنیم. این در حالی است که الیحه مبارزه 
با خشونت علیه زنان که نزدیک به یکصد ماده را در 

خود جای داده، هفتاد ماده آن وصف کیفری دارد 
و حتی برای کوچک ترین تنش میان زوجین نیز 

حبس مقرر کرده است.

مشاور ارشد رئیس سازمان محیط 
زیست   

تغییر در ساختار ادارات کل استان ها، تغییر در 
شیوه مدیریت و حفاظت از مناطق و استفاده از 

رویکردهای نوین در این زمینه از جمله برنامه هایی 
بود که دنبال شد؛ اما متاسفانه با موانع متعدد روبه رو 

شدیم که البته مهم ترین مانع، مباحث قواعد و 
ضوابط حقوقی بود.

جنایت، پایان مالقات شیطانی

بــه  مراجعــه  بــا  امســال، زن جوانــی  مردادمــاه   ۲۸
تهــران عنــوان داشــت کــه  امــور جنایــی  دادســرای 
ــه خــارج شــده  خواهــرش ۳۵ ســاله روز گذشــته از خان
و دیگــر مراجعتــی بــه خانــه نداشــته و پاســخگوی 

نیســت.  آن هــا  تلفنــی  تماس هــای 
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع »فقــدان 
ــار اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی  ــده در اختی ــراد«، پرون اف
ــور در اداره  ــا حض ــن زن ب ــت. ای ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ته
ــان  ــه کارآگاه ــش ب ــی در اظهارات ــس آگاه ــم پلی یازده
ــودرو  ــا خ ــل ب ــاعت 11 روز قب ــدود س ــرم ح ــت: خواه گف
شــخصی پرایــدش از منــزل خــارج شــد. قــرار بــود عصــر 
بــه خانــه برگــردد، امــا تاکنــون مراجعتــی بــه خانــه 

نداشــته و پاســخگوی تماس هــای تلفنــی نیســت. 
ــتم  ــی در سیس ــودرو فقدان ــف خ ــتور توقی ــت دس ــا ثب ب
ــرداد  ــی روز ۳1 م ــت انتظام ــد گش ــس، واح ــع پلی جام
ــه شناســایی  در محــدوده شــهر جدیــد پردیــس موفــق ب
ــودرو  ــه خ ــی اولی ــد. در بررس ــی ش ــد فقدان ــودرو پرای خ
ــوازم  ــرقت ل ــا س ــارقان ب ــا س ــارق ی ــد س ــخص ش مش
داخــل خــودرو، آن را در ابتــدای ورودی شــهر جدیــد 

ــد.  ــا کردن ــس ره پردی
ــان اداره  ــت، کارآگاه ــوع جنای ــال وق ــش احتم ــا افزای ب
ــه  ــق ب ــی موف ــژه پلیس ــات وی ــس در اقدام ــم پلی یازده
ــی )متأهــل  ــام مجتب ــه ن ــی ۳۳ ســاله ب شناســایی جوان
و دارای یــک فرزنــد چهــار ماهــه پســر( شــدند کــه برابــر 
دالیــل پلیســی به تازگــی بــا زن گمشــده آشــنا شــده 
بــود. بــا شناســایی مجتبــی کارآگاهــان اداره یازدهــم 
ــکونت وی در  ــل س ــه مح ــه ب ــا مراجع ــی ب ــس آگاه پلی
شــهر جدیــد پردیــس، ایــن محــل را تحــت مراقبت هــای 
نامحســوس پلیســی قــرار دادنــد و ســرانجام در ســاعت 11 
دو روز گذشــته موفــق بــه دســتگیری وی شــدند. مجتبــی 
ــم شــدن  ــه در روز گ ــوان داشــت ک ــه عن ــارات اولی در اظه
زن جــوان بــا او ماقــات داشــته، امــا پــس از آن اطاعــی 

ــدارد.  از او ن
ــی،  ــس آگاه ــم پلی ــه اداره یازده ــی ب ــال مجتب ــا انتق ب
تحقیقــات تخصصــی از وی آغــاز شــد و ســرانجام در 
ــه  ــود و ب ــراف گش ــه اعت ــب ب ــنبه ل ــاعت 16 روز پنجش س
ــش  ــی در اعترافات ــرد. مجتب ــراف ک ــت اعت ــکاب جنای ارت
ــی  ــق یک ــش از طری ــد روز پی ــت: چن ــان گف ــه کارآگاه ب
ــه  ــدم. روز جمع ــنا ش ــول آش ــا مقت ــود ب ــتان خ از دوس

ــا او تمــاس  ــرد؛ ب ــه ســر می ب ــواده ام در شهرســتان ب خان
ــد  ــس از چن ــردم؛ پ ــوت ک ــه ام دع ــه خان ــم و او را ب گرفت
ــی از  ــدت کوتاه ــد؛ م ــن آم ــه  م ــه خان ــول ب ســاعت مقت
حضــور او در خانــه  مــن نگذشــته بــود کــه از او درخواســت 
کــردم خانــه را تــرک کنــد؛ امــا او بــرای ایــن کار درخواســت 
مبلــغ ۳۰۰ هــزار تومــان وجــه نقــد و تهدیــد کــرد کــه اگــر 
ایــن پــول را بــه او نپــردازم، همســایگان را از حضــورش در 
ــه بیشــتر از 1۵۰  ــم ک ــه او گفت ــد. ب ــه  مــن آگاه می کن خان
ــان  ــا او همچن ــردازم، ام ــه او بپ ــم ب ــان نمی توان ــزار توم ه
اصــرار داشــت تــا ۳۰۰ هــزار تومــان بــه او بدهــم؛ بــا هــم 
ــاد.  ــن افت ــول روی زمی ــان مقت ــه ناگه ــدیم ک ــر ش درگی
مقتــول نفــس نمی کشــید؛ ترســیده بــودم و می خواســتم 
هرچــه زودتــر جســد را بــه بیــرون از خانــه منتقــل کنــم تــا 

ــواده ام متوجــه موضــوع نشــوند.  خان
متهــم ادامــه داد: یــک چمــدان مســافرتی تهیــه کــردم تــا 
جســد را بــا آن بــه داخــل ماشــین پرایــد مقتــول منتقــل 
ــت؛  ــرار نمی گرف ــدان ق ــل چم ــد در داخ ــا جس ــم؛ ام کن
ــا داخــل چمــدان  ــم ت ــه کن ــم جســد را مثل ــم گرفت تصمی
جــا شــود؛ پــس از قــرار دادن جســد در داخــل چمــدان، 
آن را بــه زحمــت بــه داخــل ماشــین منتقــل و ]بــه ســمت 
غــرب اســتان تهــران[ حرکــت کــردم؛ از تهــران خــارج و بــه 
ســمت شــهریار حرکــت کــردم؛ بــه منطقــه  بازیافــت زبالــه 
در منطقــه صفادشــت رســیدم؛ چمــدان را بــه محــل نخالــه 
ــاز کــردم و داخــل  ــه منتقــل کــردم؛ در چمــدان را ب و زبال
آن بنزیــن پاشــیدم. جســد و چمــدان را آتــش زدم و بــه 
ــه  ــه ک ــای خان ــردم؛ نزدیکی ه ــرک ک ــل را ت ــرعت مح س
رســیدم، ماشــین را در ابتــدای ورودی شــهرک رهــا کــردم 

و بــه خانــه رفتــم. 
بــا  ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، معــاون مبــارزه 
ــه  ــزرگ، در ادام ــران ب ــس آگاهــی ته ــی پلی ــم جنای جرائ
ــه  ــم ب ــح مته ــراف صری ــه اعت ــه ب ــا توج ــت: ب ــر گف خب
ارتــکاب جنایــت و انتقــال جســد بــه منطقــه صفادشــت، 
کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی بــه همــراه متهــم 
پرونــده بــه محــل انتقــال جســد اعــزام و در بررســی محل 

ــای جســد شــدند.  ــه کشــف بقای ــق ب موف
ســرهنگ مکــرم در پایــان گفــت: در ادامــه کشــف بقایــای 
ــرس  ــت از ســوی بازپ ــرار بازداشــت موق ــول، ق جســد مقت
پرونــده صــادر شــد و متهــم بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلی 

در اختیــار پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.

افــرادی کــه قهــر می کننــد، بیــش از همــه در 
معــرض پیامدهــای منفــی قهــر قــرار دارنــد. بســیار 
پیــش می آیــد کــه زن و شــوهرهای جــوان در 
دوران نامــزدی و در فاصلــه عقــد تــا ازدواج بــه 
دالیــل مختلــف بارهــا بــا هــم قهــر می کننــد. 
ــد از  ــور بای ــد و چط ــش می آی ــر پی ــرا قه ــه چ اینک
ــه آشــتی رســید چیــزی اســت کــه  مرحلــه قهــر ب
ــر،  ــه قه ــد. اول اینک ــد بدانن ــوان بای ــای ج زوج ه
ــزی  ــن چی ــن اولی ــت. ای ــه اس ــار کودکان ــک رفت ی
ــر  ــس ه ــم. پ ــر بدانی ــاره قه ــد درب ــه بای ــت ک اس
کــدام از مــا کــه از ایــن حربــه بــه عنــوان یــک رفتار 
دفاعــی یــا رفتــاری بــرای آزار دادن همســرمان یــا 
ــد  ــم، بای ــتفاده می کنی ــری اس ــت دیگ ــر نی ــه ه ب
ــه عنــوان یــک فــرد عاقــل و  بپذیریــم کــه اصــا ب
ــی در  ــودکان گاه ــی ک ــده ایم؛ حت ــر نش ــغ ظاه بال
ــد  ــس از چن ــان پ ــا دوستانش ــدید ب ــای ش قهره
دقیقــه یــا چنــد ســاعت آشــتی می کننــد و دوبــاره 
ــی  ــد؛ گوی ــر می گیرن ــود را از س ــاط خ ــازی پرنش ب
ــا بســیاری  ــد؛ ام ــی می برن ــر پ ــی قه ــه بی اهمیت ب
ــود  ــه خ ــار کودکان ــان در رفت ــا همچن از آدم بزرگ ه

باقــی می ماننــد. 
 قهر کردن به انتظار منت کشی

متأســفانه قهــر کــردن در متأهل هــا بیشــتر در 
خانم هــا دیــده می شــود و تــا وقتــی همســر 
آن هــا پــا پیــش نگــذارد، عذرخواهــی و بــه اصطاح 
»منت کشــی« نکنــد، آن هــا از خــر شــیطان پاییــن 

نمی آینــد! 
ــن  ــا ای ــاره خانم ه ــئله درب ــن مس ــرح ای ــه ط البت
ــردان  ــه بســیاری از م ــد ک ــی نمی کن موضــوع را نف
ــواردی  ــا هســتند. در م ــن آســیب مبت ــه ای ــز ب نی
کــه خطــای همســر بــه صــورت عمــد و بارهــا تکــرار 
می شــود و راه حل هــای ســاده احتمالــی مؤثــر 
واقــع نمی شــود، اســتفاده از قهــر تــا ســطحی 
ــدن  ــی ش ــا طوالن ــرار آن ی ــی تک ــت؛ ول ــاز اس مج
ــر  ــیار مض ــویی بس ــه زناش ــرای رابط ــدت آن، ب م

ــت. اس

 چرا قهر می کنند؟
و کارشــناس  بالینــی  روان شــناس  بهروزی فــر، 
ــرای  ــواده، دالیــل قهــر کــردن در متأهل هــا را ب خان
پیــام رســاندن بــه همســران بیــان می کنــد: گاهــی 

ــه  ــود را ب ــام خ ــور و پی ــد منظ ــن نمی توانن زوجی
ــن  ــن یکــی از زوجی ــد؛ بنابرای ــل کنن ــر منتق یکدیگ
ــورد  ــد م ــان می کن ــرده و گم ــی ک ــاس ناکام احس
ــس  ــت؛ پ ــه اس ــرار گرفت ــرش ق ــی همس بی توجه
دلخــور و خشــمگین می شــود و تصمیــم بــه قطــع 
رابطــه کوتاه مــدت یــا همــان قهــر می گیــرد؛ البتــه 
ــام  ــت پی ــه اهمی ــه ب ــع رابط ــزان قط ــق و می عم
ــا  ــد ســاعت ت بســتگی دارد و ممکــن اســت از چن

ــد روز هــم طــول بکشــد. چن
دلیــل دوم بــاز هــم بــه گفت وگــوی ناموفــق زوجین 
ــه  ــن خودمحوران ــی از طرفی ــی یک ــردد؛ گاه برمی گ
صحبــت می کنــد؛ یعنــی مطالــب خــود را بــا 
تصــورات و بــا توجــه بــه نیازهــای خــودش مطــرح 
ــل را  ــرف مقاب ــای ط ــورات و نیازه ــد و تص می کن
ــث  ــوری باع ــن خودمح ــه ای ــرد ک ــر نمی گی در نظ
ــود؛  ــل می ش ــرف مقاب ــه ط ــع رابط ــوری و قط دلخ
زیــرا در اینجــا مســئله تفــاوت نــگاه و نگــرش 
ــی  ــاس جزئ ــدی و ی وجــود دارد و احســاس نومی

ــود. ــاد می ش ــرد ایج در ف
بهروزی فــر دلیــل ســوم را بــه ُبعــد شــخصیتی یــا 
ــن  ــد: ممک ــه می ده ــط داده و ادام ــردی رب درون ف
ــا  ــی داشــته ی اســت شــخص، عــزت نفــس پایین
ــی در  ــن صــورت وقت ــه در ای آســیب دیده  باشــد ک
شــرایط یــا در معــرض اختــاف عقیــده یــا ســلیقه 
بــا دیگــران قــرار می گیــرد، راهــی جــز قهــر کــردن 

ــد. ــی نمی مان ــش باق برای

ــردم  ــاح م ــه اصط ــه ب ــع اســت ک ــن مواق در همی
برمی خــوره«  زود  فانــی  »بــه  می گوینــد: 
بــاالی چشــمت  بهــش گفــت  »نمی شــه  یــا 

ابروســت.« 
ــر  ــد: قه ــد می کن ــواده تأکی ــناس خان ــن کارش ای
ــه  ــرش خان ــر ف ــا زی ــن زباله ه ــد ریخت ــردن مانن ک
اســت. مشــکل بــا قهــر کــردن حــل نمی شــود؛ زیــرا 
افــراد پــس از چنــد دقیقــه، چنــد ســاعت یــا چنــد 
روز ســعی می کننــد دوبــاره بــا هــم ارتبــاط برقــرار 
کننــد؛ ولــی مشــکل بــه جــای خــود باقــی اســت.

 رفتارهای جایگزین قهر کردن در 
متأهل ها

قهــر کــردن در متأهل هــا، رفتــاری ناکارآمــد اســت 
و اگــر زمانــی در کودکــی فایده ای برایشــان داشــته، 
دیگــر در شــرایط فعلــی فایــده ای بــرای آن هــا 
نــدارد؛ بلکــه بایــد بــه دنبــال یافتــن راه حــل باشــند. 
ــد  ــار ناکارآم ــند رفت ــته باش ــر داش ــن در نظ زوجی
بــرای مدت زمــان محــدود آن هــا را بــه اهدافشــان 
می رســاند؛ چــون ســرانجام طــرف مقابــل در برابــر 

ــد. ــاج نمی ده ــر ب ــتد و دیگ ــار می ایس ــن رفت ای
زوجیــن بایــد مهارت هــای ارتبــاط مؤثــر را بگیرنــد 
و حتــی در ســخت ترین شــرایط هــم بــه هــم 
فرصــت بدهنــد و بداننــد وقتــی احســاس ناکامــی 
خســتگی  و  هیجــان  و  خشــم  دچــار  دارنــد، 
ــد اســتدالل منطقــی داشــته  می شــوند و نمی توانن
ــد و  ــت بدهن ــم فرص ــه ه ــد ب ــس بای ــند؛ پ باش
ــا موضــوع و مشــکل  صحبــت کننــد. آن هــا بایــد ب

ــد. ــی بیابن ــوند و راه حل ــه رو ش ــود روب خ
گاهــی افــراد موضــوع اصلــی را نادیــده می گیرنــد و 
پشــت گــوش می اندازنــد، ولــی ایــن موضــوع یــک 
روز ظهــور می کنــد و خــود را نشــان می دهــد؛ 
ــئله  ــه مس ــی ب ــا بی توجه ــر را ب ــن قه ــس زوجی پ
ــا هــم صحبــت  و مشــکل اصلــی تمــام نکننــد و ب
کننــد؛ اگــر بــار اول دعوایشــان شــد، بــار دوم 
ــار  ــد، ب ــوا کردن ــم دع ــاز ه ــر ب ــد، اگ ــت کنن صحب
ــد از مشــاوره  ــر می توانن ــد و اگ ــت کنن ســوم صحب
متخصــص و متعهــد کمــک بگیرنــد تــا ایــن 

ــد. ــرفت نکن ــکل پیش مش

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا تأکیــد بــر 
ضــرورت اجــرای توســعه متــوازن در کشــور، ایجــاد تــوازن بیــن 
توســعه و محیــط زیســت را در هنــر مدیریتــی دانســت. اختاف 
نظــر ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان یک دســتگاه 
ــن  ــرای قوانی ــه اج ــی در زمین ــتگاه های اجرای ــا دس ــی ب نظارت
زیســت محیطی موضــوع تــازه ای نیســت. اگرچــه مفهــوم 
توســعه پایــدار طــی ســالیان گذشــته در کشــورهای پیشــرفته 
نهادینــه شــده، ولــی تحقــق آن بــا چالش هایــی همــراه اســت 
کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه نبــود هماهنگــی کافــی بیــن 
ســاختار محیــط زیســت و توســعه و اقتصــاد کشــور اشــاره کــرد. 
عیســی کانتــری بــا تأکیــد بــر اینکــه مــن بــه توســعه متــوازن 
ــط  ــه محی ــد ن ــوازن باش ــعه مت ــر توس ــت: اگ ــاد دارم، گف اعتق
زیســت قربانــی توســعه می شــود، نــه توســعه قربانــی محیــط 
ــاس آن  ــر اس ــرده و ب ــدا ک ــدال را پی ــه اعت ــر نقط ــت. اگ زیس

ــت  ــازمان حفاظ ــتگاه ها از س ــم دس ــم، ه ــتگذاری کنی سیاس
محیــط زیســت پیــروی می کننــد و هــم  مســیر رشــد و توســعه 

ــود.  ــوار می ش ــور هم کش
وی افــزود: ایجــاد تــوازن بیــن توســعه و محیــط زیســت یــک 
کار مدیریتــی اســت کــه بایــد توانایــی انجــام ایــن کار را داشــته 

. شیم با
ــازوکار  ــاره س ــت درب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س  رئی
تعییــن مدیــران ایــن ســازمان بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات 
ــار کــرد: رئیــس ســازمان  ــران اســتانی اظه ــا مدی خصوصــی ب
ــات در  ــزاری جلس ــود و برگ ــنا ش ــود آش ــران خ ــا مدی ــد ب بای
ــران  ــا مدی ــا ب ــرای آشــنایی م ــن روزهــا فرصــت مناســبی ب ای
ــن جلســات و  ــزاری ای ــی برگ ــم در پ اســتانی اســت. امیدواری
آشــنایی ها، تغییــرات و تحــوالت مثبتــی در ســازمان حفاظــت 

ــط زیســت ایجــاد شــود.  محی

رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور گفــت: درصــد اندکــی از 
تماس هــای مربــوط بــه کــودک آزاری بــا خــط 1۲۳ توســط 

می گیــرد.  صــورت  کــودکان 
ــی ســامت اجتماعــی  ــان اینکــه متول ــا بی  حســین اســدبیگی ب
ــازمان  ــعه س ــم توس ــه شش ــی برنام ــکام دائم ــور در اح در کش
بهزیســتی اســت، اظهــار داشــت: در ســال جــاری راه انــدازی تعداد 
1۴۰ مرکــز اورژانــس اجتماعــی در دســتورکار بهزیســتی قــرار دارد 
کــه 1۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده کــه تاکنــون ۲۰ 

درصــد آن تخصیــص یافتــه اســت. 
رئیــس اورژانــس اجتماعــی کشــور افــزود: از ابتــدای ســال جــاری 

تاکنــون، ۴۵ مرکــز اورژانــس اجتماعــی راه اندازی شــده اســت. 
دربــاره  اجتماعــی  اورژانــس  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گزارش هــای مردمــی بــا ایــن مراکز گفــت: در بســیاری از مــواردی 
ــه اورژانــس اجتماعــی گــزارش می شــود، ســعی می کنیــم  کــه ب

ــان برســد.  ــه پای ــی داشــته باشــد، ب ــدون اینکــه مشــکل قضائ ب
ــده  ــون پرون ــه دســت مــا رســیده 1۵ میلی ــی کــه ب در گزارش های
در ســال گذشــته در دادگاه هــا تشــکیل شــده کــه اگــر اقدامــات 

ــد.  ــتر می ش ــداد بیش ــن تع ــود، ای ــی نب ــس اجتماع اورژان
اســدبیگی اضافــه کــرد: بخشــی از مداخلــه اورژانــس اجتماعــی در 
ــس،  ــای اورژان ــود و در پرونده ه ــال می ش ــگیری دنب ــث پیش بح
ــکات  ــی از مش ــددکاری اجتماع ــناختی و م ــه روان ش ــا مداخل ب

ــود.  ــگیری می ش پیش
ــاره  ــن درب ــتی همچنی ــازمان بهزیس ــئول در س ــام مس ــن مق ای
میــزان تمــاس کــودکان بــا اورژانــس اجتماعــی گفــت: در آمارهــا 
درصــد کمــی از تماس هــا بــا اورژانــس اجتماعــی از ســوی 
ــا از  ــن تماس ه ــول ای ــور معم ــه ط ــودکان انجــام می شــود و ب ک
ســوی افــراد دیگــر، مســئوالن مدرســه، مهدهــای کــودک، اقــوام 

یــا غریبه هــا گرفتــه می شــود. 

سهمکودکاندرتماسبااورژانساجتماعیمحیطزیستدرتوسعهمتوازنقربانینمیشود

،،
گاهــی افــراد موضــوع اصلــی را نادیده 
می گیرنــد و پشــت گــوش می اندازنــد 
یــک روز ظهــور  ایــن موضــوع  ولــی 
می کنــد و خــود را نشــان می دهــد؛ 
پــس زوجیــن قهــر را بــا بی توجهــی بــه 
مسئله و مشکل اصلی تمام نکنند 

و بــا هــم صحبــت کننــد

بررسی یک رویداد تلخ

قهرکردنمتأهلها

مــرد میانســال کــه بــا همدســتی بــرادر و پدرزنــش ۲1 ســال 
قبــل دســت بــه جنایــت زده بــود، بــه قتــل اعتــراف کــرد.

کارآگاهــان جنایــی در تحقیقــات مدارکــی را بــه دســت آوردنــد 
کــه راز ناپدیــد شــدن مــردی را برمــا کــرد. آن هــا در حفــاری 
ــه اســتخوان  ــه کشــف 1۴۲ تک ــق ب ــم موف ــدرزن مته ــه پ  خان

و دو دندان مرد ناپدیدشده، شدند. 
ــال  ــل در ح ــتان اردبی ــی اس ــان جنای ــه کارآگاه ــی ک در حال
بررســی پرونده هــای جرائــم جنایــی ســال های گذشــته 
ــه  ــد شــدن مــردی مواجــه شــدند ک ــده ناپدی ــا پرون ــد، ب بودن
ــچ رد و ســر  ــد شــده و هی ــه طــرز مرمــوزی ناپدی ســال ۷1 ب

ــود. ــده ب ــت نیام ــه دس ــدت ب ــن م ــی از او در ای نخ
بــا مطالعــه پرونــده مــرد ناپدیدشــده بــه نــام فریــد، کارآگاهان 
ــان  ــدند در هم ــع ش ــد و مطل ــده او پرداختن ــه پرون ــه مطالع ب
ــاع  ــدن او را اط ــد ش ــد، ناپدی ــواده فری ــه خان ــای اول ک روزه
داده بودنــد، حامــد ـ مــرد همســایه ـ بــه عنــوان تنهــا مظنــون 
ــل  ــه دلی ــی ب ــس از مدت ــا پ ــود؛ ام ــت می ش ــده بازداش پرون

ــود. ــدارک، آزاد می ش ــود م نب
در ادامــه تحقیقــات، کارآگاهــان جنایــی دریافتنــد کــه مدتــی 
قبــل، همســر حامــد در جمــع خانوادگــی مدعــی شــده بــود کــه 
او قاتــل اســت. بــا بــه دســت آمــدن ایــن ســر نــخ و از آنجــا 
کــه ۲1 ســال قبــل نیــز حامــد بــه عنــوان تنهــا مظنــون پرونــده 
بازداشــت شــده بــود، کارآگاهــان ســراغ زوج میانســال رفتنــد. 
ــچ  ــه هی ــد ک ــی ش ــی ها مدع ــد، در بررس ــر حام ــاز، همس فرن
جنایتــی رخ نــداده و آن روز چــون از دســت همســرش 
ــن  ــوای ســختی داشــته اند، چنی ــا هــم دع ــوده و ب ناراحــت ب
حرف هایــی را زده اســت و حرف هایــش هیــچ پایــه و اساســی 
نــدارد؛ امــا اظهــارات فرنــاز بــرای کارآگاهــان جنایــی قانع کننده 
ــد شــدن  ــان ناپدی ــه ســال ها از زم ــه اینک ــا توجــه ب ــود و ب نب
فریــد گذشــته بــود و افــراد زیــادی از آن محــل رفتــه بودنــد، 
کارآگاهــان جنایــی ســراغ ســاکنان قدیمــی محلــه رفتنــد. در 
ــکوک  ــد مش ــه فری ــد ب ــه حام ــد ک ــا دریافتن ــات آن ه تحقیق
شــده و مدعــی بــوده کــه او و فرنــاز بــه طــور پنهانــی بــا هــم 
رابطــه داشــتند. در ادامــه تحقیقــات مــرد جوانــی کــه کــر و الل 
بــود و در زمــان حادثــه پســر نوجوانــی بــود، اطاعــات خوبــی را 

ــرار داد. ــار کارآگاهــان ق در اختی
ــان  ــت: در هم ــا گف ــر و الل ه ــان اشــاره مخصــوص ک ــا زب او ب
روزهایــی کــه فریــد ناپدیــد شــد، یــک روز او را دیــدم کــه در 
حــال صحبــت بــا حامــد اســت. پــس از لحظــه ای هر دو ســوار 
خــودروی حامــد شــدند و محــل را تــرک کردنــد. ایــن آخریــن 
بــاری بــود کــه فریــد را دیــدم و بعــد از آن، او ناپدیــد شــد. آن 
زمــان موضــوع را بــا خانــواده ام در میــان گذاشــتم؛ چــون ســن 
ــم  ــودم، صحبت های ــر و الل ب ــی ک ــتم و از طرف ــالی نداش و س
ــن  ــرای همیــن مــن هرگــز نتوانســتم ای ــد. ب را جــدی نگرفتن
ــد  ــا حام ــد ب ــه فری ــم ک ــاع ده ــس اط ــه پلی ــوع را ب موض
ــا اظهــارات مــرد  ــار بیــرون رفتــه اســت. همزمــان ب آخریــن ب
ــود  ــات خ ــری از تحقیق ــاخه دیگ ــان در ش ــر و الل، کارآگاه ک
ــدن  ــد ش ــال ناپدی ــان س ــال در هم ــه زوج میانس ــد ک دریافتن
ــوش  ــی خام ــد و از جنایت ــان رفتن ــه اقوامش ــه خان ــد ب فری
صحبــت بــه میــان آورده بودنــد. البتــه آن هــا مدتــی بعــد منکر 
شــدند و مدعــی بودنــد کــه بــه دلیــل اختــاف بــا هــم، چنیــن 

ــد. ــرح کرده ان ــی را مط اظهارات

ــاز در  ــدر فرن ــد پ ــان دریافتن ــه کارآگاه ــود ک ــی ب ــن در حال ای
ــال  ــان س ــه ای دارد و از هم ــراف خان ــتاهای اط ــی از روس یک
ــل  ــه داخ ــده و از ورود ب ــل ش ــه قف ــای خان ــی از اتاق ه در یک
ــدارک  ــرار دادن م ــم ق ــار ه آن خــودداری شــده اســت. در کن
ــال  ــه زوج میانس ــت ک ــت از آن داش ــده حکای ــت آم ــه  دس ب
ــرد  ــود م ــد و ۲1 ســال نب ــد نقــش دارن ــد شــدن فری در ناپدی

ــت. ــاک داش ــی هولن ــان از جنایت ــال نش میانس
ــا  ــی داد، ام ــر م ــل خب ــی از قت ــدارک پلیس ــه م ــی ک در حال
ــد و ادعــای بی گناهــی  ــان ســکوت کردن زوج میانســال همچن
داشــتند. کارآگاهــان جنایــی در نهایــت راهــی خانــه پــدر فرنــاز 
شــدند و بــه ســراغ اتاقــی رفتنــد کــه ورود بــه آن ۲1 ســال و 

ــا ناپدیــد شــدن فریــد ممنــوع شــده بــود. همزمــان ب
آن هــا در حفــاری کــف اتــاق، 1۴۲ تکــه اســتخوان و دو دنــدان 
ــب  ــرگ صاح ــادی از م ــال های زی ــه س ــا آنک ــد. ب ــدا کردن پی
اســتخوان ها می گذشــت، متخصصــان پزشــکی قانونــی اعــام 
ــر  ــان و مذک ــه انس ــق ب ــا متعل ــتخوان ها و دندان ه ــد اس کردن
ــود را از  ــان خ ــی اش ج ــوم زندگ ــه دوم و س ــت و در ده اس
ــا  ــتخوان ها ب ــابهت اس ــه مش ــه ب ــا توج ــت. ب ــت داده اس دس
ــد، احتمــال وقــوع جنایــت قــوت بخشــیده شــد. جســد  فری
بــه دســتور بازپــرس جنایــی بــه پزشــکی قانونــی انتقــال داده 

ــد. ــادر ش ــای DNA ص ــتور آزمایش ه و دس
از ســویی کارآگاهــان جنایــی بــه ســراغ زوج میانســال رفتنــد 
ــق  ــه طب ــاز ک ــد و فرن ــد. حام ــا پرداختن ــق از آن ه ــه تحقی و ب
ــای  ــه از کشــف بقای ــی ک ــد، زمان ــت بودن گذشــته منکــر جنای
ــه  ــب ب ــار ل ــه ناچ ــدند، ب ــر ش ــی باخب ــتخوان های قربان اس

ــد. ــا کردن ــل را برم ــودند و راز قت ــراف گش اعت
حامــد در تحقیقــات بــه کارآگاهــان جنایــی گفــت: فریــد 
ــردم  ــس می ک ــی ح ــرا، ول ــم چ ــود. نمی دان ــایه مان ب همس
او بــا همســرم رابطــه پنهانــی دارد. بــا اینکــه هیــچ مدرکــی در 
این بــاره نداشــتم، ولــی شــک مــن روزبــه روز بیشــتر می شــد. 
ــدا  ــم، امــا هیــچ مــوردی پی ــر نظــر گرفت بارهــا همســرم را زی
نکــردم؛ ولــی بــاز برایــم قانع کننــده نبــود و تصــور اینکــه او بــا 
همســر مــن رابطــه دارد، لحظــه ای از ذهنــم خــارج نمی شــد.

ــن  ــت م ــت و در نهای ــه داش ــرا ادام ــن ماج ــه داد: ای او ادام
موضــوع را بــا پــدر و برادرزنــم در میــان گذاشــتم. آن هــا 
ــد  ــوند و از فری ــراه می ش ــن هم ــا م ــه ب ــد ک ــام کردن ــم اع ه
انتقــام می گیرنــد. روز حادثــه بــه بهانــه تفریــح، فریــد را 
ســوار خودرویــم کــردم. بــا هــم راهــی روســتای محــل زندگــی 
پدرزنــم شــدم. او را بــه یکــی از اتاق هــا بــردم و بیهــوش 
ــردم.  ــن ک ــه و جســدش را دف ــد را خف ــد هــم فری ــردم. بع ک
بــه بهانــه بازســازی خانــه، در اتــاق را بســتیم و اجــازه ندادیــم 
کســی داخــل آنجــا شــود تــا بــرای همیشــه راز ایــن جنایــت 
ــا  ــوع ب ــرم از موض ــد از آن همس ــد. بع ــی بمان ــوش مخف خام
خبــر شــد و تصمیــم گرفتیــم بــرای مدتــی خانه مــان را تــرک 
کنیــم و بــه خانــه یکــی از اقــوام رفتیــم. زمانــی کــه از آمــدن 
ــدر  ــان آن ق ــا ســؤال شــد، آن زم ــه از م ــرک خان ــی و ت ناگهان
عصبانــی و مضطــرب بودیــم کــه واقعیــت را گفتیــم؛ امــا بعــد 
ــا  ــاف ب ــل اخت ــه دلی ــه ب ــی شــدیم ک ــر و مدع ــی منک از مدت
ــم  ــراف مته ــال اعت ــه دنب ــم. ب ــی زده ای ــن حرف های ــم، چنی ه
میانســال، بــرادر و پــدرزن او نیــز بازداشــت شــدند و تحقیقــات 

ــه دارد. ــوص ادام ــن خص در ای
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ترفندهایخانهداری
 جدا کردن نان شیرینی از قالب

اگــر نــان شــیرینی از قالــب جــدا نمی شــود، یــک 
پارچــه را داخــل آب خیلی داغ فروکنیــد و دور قالب 
شــیرینی بپیچیــد و چنــد دقیقــه صبــر کنیــد؛ نــان 

شــیرینی بــه راحتــی از قالــب جــدا خواهــد شــد.
 پخت غذا با حرارت مالیم 

ــرارت  ــا ح ــرغ را ب ــا م ــت ی ــد گوش ــر می خواهی اگ
ــن  ــت را در روغ ــات گوش ــدا قطع ــد، ابت ــم بپزی ک
تفــت دهیــد، تــا طالیــی شــود و اطــراف آن تغییــر 
رنــگ دهــد. ســپس آن را روی حــرارت مالیــم 
بپزیــد. بــا طالیــی کــردن گوشــت، الیــه سرخ شــده 
گوشــت  دیگــر  قســمت های  بــرای  محافظــی 
ــد. ــری می کن ــدن آن جلوگی ــه ش ــود و از ل می ش

 بریدن پنیر
 بــرای اینکــه پنیــر شــما بهتــر بریــده شــود، از کارد 
کنــد اســتفاده کنیــد. راه دیگــر آن ایــن اســت کــه 
ــرش  ــر را ب ــد و ســپس پنی ــرم کنی ــی گ کارد را کم

دهیــد.
 راهی برای تشخیص سوسیس تازه

انگشــت ســبابه را بــر روی سوســیس فشــار 
ــر روی  ــر ب ــت اگ ــتن انگش ــس از برداش ــد؛ پ دهی
 سوســیس جــای انگشــت نمانــد، سوســیس تــازه 

است. پارس ناز

سالمباشیم
شیوه ای جدید برای درمان ایدز

بــه  موفــق  جنوبــی  دانشــگاه کارولینــای  دانشــمندان   
ــد پروتئیــن انســانی شــدند کــه  ــه جدی شناســایی یــک گون
می توانــد بــرای پیشــگیری از آســیب رســاندن ویــروس 
ــورد  ــه HIV، آن را م ــال ب ــراد مبت ــه اف ــی ب ــص ایمن دارای نق
هــدف قــرار دهــد. بیشــتر داروهــای HIV، ویــروس را هــدف 
قــرار می دهنــد؛ امــا ویــروس همیشــه ثابــت نیســت و 
همــواره در حــال تغییــر و جهــش اســت. بــه گفتــه آی چــو 
هوآنــگ، سرپرســت تیــم تحقیــق، »ایــن مســئله مشکل ســاز 
اســت؛ چــرا کــه ویــروس می توانــد در برابــر داروهــا مقــاوم 
شــایع ترین   ،۱-HIV روی  بــر  جدیــد  مطالعــه  شــود.« 
ــروس  ــت. وی ــده اس ــز ش ــان متمرک ــر جه ــخه در سراس نس
HIV را می تــوان بــه دو ویــروس R۵ و X۴ طبقه بنــدی 
ــت  ــا عفون ــه شــکل گســترده ای ب ــای R۵ ب ــرد. ویروس ه ک
مراحــل  در   X۴ ویروس هــای و  مرتبــط هســتند  اولیــه 
 HIV در نیمــی از حامــالن ویــروس HIV بعــدی بیمــاری
پدیــدار می شــود. تشــخیص X۴ نشــان دهنده آن اســت کــه 
ــت بســیار ســمی پیشــرفت  ــه حال ــار ب ــت HIV در بیم عفون
ــای  ــدی را در خانواده ه ــه جدی ــان گون ــت. محقق ــرده اس ک
ــام  ــد. ن ــایی کردن ــده، شناس ــایی ش ــال شناس ــن قب پروتئی
ــا  ــه ب ــی ک ــتم ایمن ــن سیس ــت؛ پروتئی آن »Delta ۲۰« اس
ــع از  ــه ویــروس، مان ــوده شــدن ســلول ها ب پیشــگیری از آل
ــی X۴، می شــود. ــن رشــته HIV، یعن عملکــرد خطرناک تری

سبکزندگی
سخاوت 

ــل مهــم اخالقــی اســت. هــر  »جــود و ســخاوت« از فضای
انــدازه »ُبخــل« نشــانه  پســتی و حقــارت و ضعــف ایمــان و 
فقــدان شــخصیت اســت، »جــود و ســخاوت« نشــانه  ایمان 
و شــخصیت واالی انســانی اســت. در آیــات قــرآن هــر چنــد 
ــی  ــا تعبیرات ــه، ام ــه کار نرفت ــخاوت« ب ــود« و »س واژه  »ج
ــت؛  ــق اس ــوم منطب ــن دو مفه ــر ای ــه ب ــود ک ــده می ش دی
انفــاق امــوال در راه خــدا، ایثــار امــوال و جان هــا، انفــاق از 
آنچــه خــود بــه آن نیازمندیــم یــا آن را دوســت داریــم و... ، 
از جملــه تعبیــرات قــرآن بــرای توصیــف ســخاوت اســت که 

ــه چنــد مــورد آن اشــاره می کنیــم: اکنــون ب
ــْم  ــی ُصُدورِِه ــُدوَن ِف ــْم َو الَ َیِج ــَر ِإَلْیِه ــْن َهاَج ــوَن َم »ُیِحبُّ
ــْم  ــْو کَاَن ِبِه ــی  َأنُفِســِهْم َوَل ــُروَن َعَل ــوْا َو ُیْؤِث ــا ُأوُت مَّ َحاَجــًه مِّ
ــان  ــوی آن ــه س ــه ب ــس را ک ــر ک ــار[ ه ــه... »]انص َخَصاَص
کــوچ کــرد، دوســت دارنــد و نســبت بــه آنچــه بــه ایشــان 
ــد در  ــد؛ هــر چن داده  شــده در دل هایشــان حســد نمی یابن

ــد.« ــرم[ باش ــی، ]مب ــان احتیاج خودش
ــِه ِمْســِکیًنا َو َیِتیًمــا َو َأِســیًرا  َعــاَم َعَلــی  ُحبِّ »َو ُیْطِعُمــوَن الطَّ
ــَزاًء َو الَ  ــْم َج ــُد ِمنکُ ــِه الَ ُنِری ــِه اللَّ ــْم لَِوْج ــا ُنْطِعُمکُ * ِإنََّم

ــکُوًرا« ُش
 »و غــذای )خــود( را بــا اینکــه بــه آن عالقــه )و نیــاز( دارنــد 
بــه مســکین و یتیــم و اســیر می دهنــد )و می گوینــد( مــا 
شــما را بــه خاطــر خــدا اطعــام می کنیــم و هیــچ پــاداش و 

سپاســی از شــما نمی خواهیــم.« کــرب و بــال

آسیب شناسی خیانت
ــترک  ــی مش ــتباهات در زندگ ــی از اش ــران بعض ــی جب گاه
ــاد  ــث ایج ــت باع ــن اس ــی ممک ــت و حت ــاده ای نیس کار س
جدایــی زوجیــن شــود. محمــود بیــات، روان شــناس، گفــت: 
بزرگ تریــن  از  یکــی  جنســی،  بی بندوبــاری  و  خیانــت 
ــث  ــد باع ــه می توان ــت ک ــن اس ــی زوجی ــکالت در زندگ مش
فروپاشــی زندگــی مشــترک شــود کــه ناشــی از عــدم تعهــد 
ــادآور  ــل یعنــی همســر اســت. بیــات ی ــه طــرف مقاب فــرد ب
شــد: خیانــت بــه دالیــل مختلفــی اتفــاق می افتــد؛ از جملــه 
ــدی از  ــه ح ــی ب ــر عاطف ــت از نظ ــن اس ــرد ممک ــه ف اینک
بلــوغ هیجانــی نرســیده باشــد کــه بتوانــد در مقابــل ناراحتــی 
ــه  ــد؛ ب ــا نارضایتــی همســر، احساســات خــود را حفــظ کن ی
همیــن دلیــل بــا جســت وجوی یــک رابطــه جدیــد درواقــع 
ــی  ــی و عاطف در جســت وجو و بازســازی ویژگی هــای هیجان
شــخصیت خــود اســت. وی بیــان کــرد: اختالفــات و محیــط 
نــاآرام در خانــه علــت دیگــری اســت کــه افــراد را بــه خیانــت 
ــه  ــدل ب ــث و ج ــه بح ــرایطی ک ــرا در ش ــد؛ زی ــوق می ده س
جــای محبــت و صمیمیــت در خانــه حکمفرمــا باشــد، 
گرایــش بــه جنــس مخالــف در بیــرون از خانــه در نظــر ایــن 
افــراد تنهــا راه فــرار از ایــن محیــط بــه حســاب می آیــد. بیــات 
گفــت: گاهــی اوقــات انتقام جویــی از رفتارهــای پرخاشــگرانه 
و  دلســردی یکــی از طرفیــن در زندگــی مشــترک، فــرد را بــر 
آن مــی دارد کــه بــه وســیله ایــن کار از همســر خــود انتقــام 
بگیــرد و اســتقالل خــود را بــه وی ثابــت کنــد. باشــگاه خبرنــگاران

خانواده
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 برگزاری نمایشگاه کاال و خدمات فروشگاهی 
در محل نمایشگاه های اصفهان

 کاخ سفید بعد از 2 هفته تعمیرات که بالغ بر 3 میلیون دالر 
هزینه در پی داشت، دوباره بازگشایی شد. ترامپ هنوز از 

تعطیالت برنگشته است.

رونق حراج اینترنتی شاخ کرگدن در آفریقای جنوبی موجب شده 
تا این حیوانات بینوا، قربانی شکارچیان طمعکار شوند. 

  مراسم سنتی تزئین شتر برای قربانی کردن در روز عید قربان 
در پاکستان  

منطقه گاومیش آباد در ساحل شرقی رودخانه کارون
 عکس: تسنیم 

برگزاری نخستین جشنواره ملی فرهنگی ورزشی روستا در 
ورزشگاه ملت شاهین شهر. عکس: ایمنا  
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تسنیم

ــرکت آب و  ــل ش ــر عام ــی، مدی ــم امین ــدس  هاش مهن
ــراه  ــت هم ــاق هیئ ــه اتف ــان، ب فاضــالب اســتان اصفه
بــه منظــور تکریــم بازنشســتگان بــه دیــدن حــاج میــرزا 

حســین اکبــری رفتنــد.
ــین  ــرزا حس ــاج می ــن، ح ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب
اکبــری کــه پــس از 3۲ ســال خدمــت بــه درجــه 
ســال های  در  گفــت:  شــده،  نائــل  بازنشســتگی 
ــی نیســت کــه  ــرای خــودم کار کــردم و منت خدمــت ب
در ایــن ســال ها بــا تمــام تــوان و انــرژی مشــغول بــه 

ــودم. ــت ب خدم
در تمــام ســال های خدمــت ســاعت ۴ صبــح بــه قصــد 
ــا لحظــه ای کــه  ــه خــارج می شــدم و ت خدمــت از خان

ــود، خدمــت می کــردم.  کار ب
در ایــن ســال ها حاضــر نشــدم کــه پاداشــی در قالــب 
اضافــه کاری یــا تعطیــل کاری دریافــت کنــم؛ زیــرا 
ــت  ــم و رضای ــردم کار کن ــرای م ــودم ب ــرده ب ــد ک قص
خداونــد را جلــب کنــم تــا در روز قیامــت مدیون نباشــم؛ 
بــه عنــوان مثــال در ســال هایی کــه می خواســتند 
تصفیه خانــه بابــا شــیخعلی را احــداث کننــد، آن مــکان 
بیشــه زار بــود و هــر روز مــن بــه همــراه یکــی دیگــر از 
ــه  ــم. ب ــرای پاک ســازی آن محــل می رفتی همــکاران ب
ــب  ــی در قال ــت پاداش ــد داش ــر قص ــل، مدی ــن دلی ای
ــم  ــم و گفت ــه مــن بدهــد کــه نپذیرفت ُبعــد مســافت ب
مــن تنهــا مــزد ســاعت هایی را کــه کار کــردم، دریافــت 
ــا همیــن حداقــل حقــوق هیــچ مشــکلی  ــم و ب می کن
در زندگــی نداشــتم و خیــر و برکــت را در تمــام مراحــل 
ــد  ــن درآم ــا همی ــه ب ــوری ک ــه ط ــی داشــته ام؛ ب زندگ
توفیــق ۴ مرتبــه ســفر بــه خانــه خــدا و ۴ مرتبــه ســفر 

ــه کربــالی معلــی را داشــتم. ب
ــوب  ــردم خ ــرای م ــم ب ــه می کن ــکاران توصی ــه هم  ب
کار کنیــد تــا در قیامــت غصــه خــوب کار نکــردن بــرای 

ــات  ــزد زحم ــد م ــا خداون ــید ت ــته باش ــردم را نداش م
ــردن  ــزد خــوب کار ک ــد م ــد. خداون ــل ده شــما را کام

می دهــد.  را 
حــاج میــرزا حســین اکبــری از کارگــران فضــای ســبز 
ــد  ــه خــوب و مفی ــه ب ــوده ک ــر شــرکت ب ــه کل و کارخان
ــای انگیزشــی و  ــه مزای کار کــردن و چشــم نداشــتن ب

ــت.  ــهور اس ــا مش ــرکت آبف ــاده در ش فوق الع
 خدا را شاکرم که افتخار سقایی را داشته ام 
ــود  ــری، یکــی دیگــر از بازنشســتگانی ب ــدس صاب مهن
کــه مهنــدس  هاشــم امینــی، مدیــر عامــل شــرکت آب 
و فاضــالب اســتان اصفهــان، بــه اتفــاق هیئــت همــراه 
بــه منظــور تکریــم بازنشســتگان بــه دیــدن او رفتنــد.

مهنــدس صابــری در دیــدار بــا ذکــر خاطراتــی در دوران 
ــت:  ــالب گف ــت آب و فاض ــت در صنع ــال خدم 3۵ س
چنــد ســالی می شــود کــه پــس از 3۵ ســال فعالیــت 
در صنعــت آب و فاضــالب بــه درجــه بازنشســتگی 
ــان  ــه ای در اصفه ــان و محل ــر خیاب ــا از ه ــیدم؛ ام رس
ــالب  ــا فاض ــبکه آب ی ــرای ش ــاخت های اج ــه زیرس ک
را اجــرا می کردیــم، می گــذرم، خاطــرات آن روزهــا 
ــدا را  ــذرد و خ ــمانم می گ ــو چش ــرده ای از جل ــد پ مانن
ــت.  ــقایی را داده اس ــار س ــن افتخ ــه م ــه ب ــاکرم ک ش
ــد  ــد در نظــر بگیرن فعــاالن صنعــت آب و فاضــالب بای
ــت  ــن بهداش ــانی و تامی ــه آبرس ــت در زمین ــه فعالی ک
ــالب  ــه فاض ــع آوری و تصفی ــا جم ــردم ب ــالمت م و س

افتخــار اســت. 
مهنــدس صابــری اجــرای شــبکه فاضــالب مرقــد مطهر 
امــام راحــل را یکــی از افتخــارات بــزرگ خــود برشــمرد 
و اعــالم کــرد: در زمــان مدیریــت دکتــر منوچهــری بــه 
مــن اعــالم شــد جهــت اجــرای شــبکه فاضــالب مرقــد 

مطهــر بــه تهــران ســفر کنــم.
ــای  ــری طرح ه ــی )مج ــدس حجت ــه مهن  در آن بره

جهــاد  قبلــی  وزیــر  و  مطهــر)ره(  حــرم  عمرانــی 
ــازه ای ۲۰روزه  ــه در ب ــتند ک ــن خواس ــاورزی( از م کش

ــانم. ــرانجام برس ــه س ــروژه را ب ــن پ ای
ــروژه ای  ــا وجــود اینکــه مطالعــات اجــرای چنیــن پ  ب
بــه زمــان نیــاز داشــت، طبــق دســتور صادرشــده ایــن 
پــروژه در همــان بــازه ۲۰روزه بــا بهتریــن کیفیــت ممکن 
ــبکه  ــت ش ــوان گف ــه می ت ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــرا ش اج
فاضــالب مرقــد مطهــر دســت کم تــا هــزار ســال بــدون 

ــت. ــرداری اس ــل بهره ب ــکلی قاب ــن مش کوچک تری
شــبکه  اجــرای  خدمتــم  ســال های  در  همچنیــن 
فاضــالب شــهر زابــل انجــام شــد. فاضــالب ایــن شــهر 
ــه و  ــهر در کوچ ــاک ش ــودن خ ــاذب نب ــل ج ــه دلی ب
ــی و بهداشــت  ــود و از نظــر ایمن ــان روان شــده ب خیاب
بــا  ایــن  بــا وجــود  نداشــت؛  وضعیــت مناســبی 
ــرکت آب و  ــان ش ــه کارکن ــش و تجرب ــتفاده از دان اس
فاضــالب اســتان اصفهــان، اجــرای ایــن شــبکه تحقــق 

ــت. یاف
ــالم   مــن در بازســازی شــبکه آب و فاضــالب شــهر ای

ــی نیــز مشــارکت داشــتم. پــس از جنــگ تحمیل
و  انتقــال  بــر  دیــدار  ایــن  در  صابــری  مهنــدس 
تأکیــد کــرد  بازنشســتگان  تجربیــات  از   اســتفاده 
و گفــت: اگــر تدبیــری می شــد کــه تجربیــات و دانــش 
ــت،  ــال می یاف ــوان انتق ــان ج ــه کارکن ــتگان ب بازنشس
مطمئنــا تاثیــر بســیاری در توســعه صنعــت آب و 
فاضــالب داشــت؛ چــرا کــه تجربیــات 3۰ ســال خدمــت 

بســیار ارزشــمند اســت.
یــادآوری می شــود مهنــدس  هاشــم امینــی کــه خــود 
از خانــواده شــهدا و ایثارگــران اســت، بــه صــورت 
 دوره ای بــا خانــواده آبفــا اعــم از خانــواده شــهدا 
و ایثارگــران و بازنشســتگان دیــدار می کنــد و بــه رفــع 

ــردازد. ــان می پ و رجــوع مشــکالت آن

بازنشسته آبفای اصفهان در دیدار با مدیر عامل شرکت: 

مزدخوبکارکردنراخدامیدهد
M.Tagheian@eskimia.ir

مجید تقیانشهرکرد

ــروژه در شهرســتان شــهرکرد توســط ۱3 دســتگاه  ــدار شــهرکرد گفــت: 8۲ پ فرمان
ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــود و ب ــاح می ش ــی  افتت اجرای

ــروژه، 98  ــداد پ ــن تع ــرای ای ــده ب ــار هزینه ش ــرد: اعتب ــار ک ــور اظه ــد ملک پ حمی
ــد. ــم می کن ــر را فراه ــه اشــتغال ۴۱۵ نف ــه زمین ــان اســت ک ــارد توم میلی

ــگری تفریحی  ــع گردش ــک، مجتم ــتای کاکل ــادی روس ــرح  ه ــاح ط ــور افتت ملک پ
ــفالت  ــاده و آس ــازی ج ــمس آباد و زیرس ــی ش ــالن ورزش ــجان، س ــای هفش آپام
مجتمــع دامــداری شــورابچه را از پروژه هــای شــاخص شهرســتان شــهرکرد عنــوان 

کــرد.
وی تصریــح کــرد: در ایــن شهرســتان هفــت پــروژه توســط چهــار دســتگاه اجرایــی 

اســتان بــا اعتبــار مــورد نیــاز ۱9 میلیــارد تومــان کلنگ زنــی خواهــد شــد. 
ــه  ــا پای ــر ب ــنایی معاب ــبکه روش ــداث ش ــرد: اح ــان ک ــهرکرد خاطرنش ــدار ش فرمان
تلســکوپی در هفشــجان و تجهیــز ســه دســتگاه پســت زمینــی در شــهر شــهرکرد از 

جملــه پروژه هــای کلنگ زنی شــده هســتند.
ــه اشــتغال جوانــان  ملک پــور گفــت: انتظــار از دولــت دوازدهــم ایــن اســت کــه ب

ــد. ــته باش ــتری داش ــه بیش ــروم توج ــتان های مح ــژه در اس به وی

همزمان با هفته دولت
82پروژهدرشهرستانشهرکردافتتاحمیشود


