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ل هدایت چشمه زال
»َمنْ كُنُْت َمواْلهُ، فَهذا عَلِىٌّ َمواْلهُ« 

غدیر، مهم ترین و بزرگ ترین عید، روز اکمال دین و 
اتمام نعمت و روز سرنوشت مسلمین در پیش است. 
این عید بزرگ را به همه دوستداران امامت و والیت و 

به همه مسلمانان راستین تبریک می گوییم. 
على،  غدیر  هنوز  و  می گذرد  غدیر  واقعه  از  قرن   14
چشمه اى لبریز از آب حیات و دریایى مواج از كرامات  
انسانی و نور فروزان الهی است که دل و جان انسان 

را صیقل می دهد و روشن می کند. 
از باور و بصیرت در كویر حیرت و  »غدیر«، دریایى 
هامون ضاللت است تا كام جان ها از آن سیراب شود.
است  سندى  است؛  مبین«  »كتاب  یک  »غدیر«، 

براى تداوم خط »رسالت« در جلوه »امامت«. 
»غدیر«، براى انسان امروز و دیروز و فردا و انسان های 

تشنه حقیقت، چشمه زالل هدایت است...
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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آیت هللا  العظمی نوری همدانی:
مسلمانان در برابر جنایات 

میانمار وظیفه سنگینی دارند
مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا اشــاره بــه حــوادث میانمــار 
بودایی هــا  کــه  هســتیم  نظاره گــر  امــروز  گفــت: 
مســلمانان را در میانمــار بــه جــرم مســلمان بــودن ...

رئیس جمهور:
 سیاست تحقیر و تهدید آمریکا 
هرگز به نتیجه نخواهد رسید 

حســن روحانــی در دیــدار فرســتاده ویــژه نخســت وزیر 
ژاپن گفت: معتقدیم سیاســت تحقیر و تهدیدی که 
آمریــکا در پیــش گرفتــه، هرگز به نتیجه نمی رســد ...

صفحه 2 صفحه 2

صادرات، راه نجات 
فوالدسازان از رکود بازار داخلی

|صفحه 12

 رئیس هیئت مؤسس 
و هیئت امنای دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد جای 
ضدانقالب ها نیست

|صفحه 2

 معاون حفاظت و بهره برداری 
آب منطقه ای استان اصفهان:

حجم آب سد زاینده  رود به 240 
میلیون مترمکعب رسیده است

|صفحه 4

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان:

 معضل سدمعبر را می توان 
کرد با فرهنگسازی حل 

|صفحه 4

نگاهی به اینترنت با دانلود منصفانه در جهان

اینترنت ما و دیگران
|صفحه 3

|صفحه 11

صفحه 4

 زیر ساخت های ابیانه 
برای ثبت جهانی آماده است

طالق، منشأ  آسیب های اجتماعی  
بررسی کارشناسانه طالق در استان اصفهان

به بهانه زادروز رسول مالقلی پور

رسول جبهه و جنگ

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان خبر داد:

 آغاز نظارت بر فروش 
لوازم التحریر در اصفهان

|صفحه 10

|صفحه 4

اداره امور شعب استان اصفهاناداره امور شعب استان اصفهان

ا�ن س�تاراگ�ن اس�ت ن�ند ماه در م�ی ما� معه �ه �ج ا�ن و  ر�ج
طر و �ت

�ن د  اهی ع�ی ا�ن رورن ر در م�ی د �ند�ی  ؟ع؟ :  رورن ع�ی
ت

امام صاد�

عید سعید غدیر، بر عاشقان والیت و امامت مبارک باد
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سیاسـت

ــه  ــتند ک ــا هس ــت: علم ــر گف ــی غدی ــاد بین الملل ــر کل بنی دبی
دام هــا و النه هــای فســاد را از بیــن می برنــد و ایــن علمــا بودنــد 
کــه مانــع ارتــداد جامعــه در طــول تاریــخ شــده اند؛ ایــن علمــا 
ــه ســاحل توحیــد و محبــت  هســتند کــه کشــتی های فکــر را ب

ــانند. ــت می رس ــل بی اه
آیــت هللا کاظــم صدیقــی در دومیــن کنگــره ایــن بنیــاد بــا بیــان 
ــروت اســام اســت   ــادی)ع( ث ــام  ه ــه ام ــارت جامع ــه زی  اینک
بــه روایتــی از ایــن امــام همــام اشــاره کــرد و گفــت: اگــر بعــد 
ــوى او  ــه س ــه ب ــى ک ــود علمای ــود وج ــا نب ــم م ــت قائ از غیب
ــاى  ــا حجت ه ــوند، ب ــون مى  ش ــود او رهنم ــه وج ــد، ب مى  خوانن
ــدا را از  ــوان خ ــدگان نات ــد، بن ــاع مى  کنن ــن او دف ــى از دی اله
دام هــاى ابلیــس و پیــروان او مى  رهاننــد و از دام هــای ناصبی ها 
ــد و  ــا نمی مان ــدا پابرج ــن خ ــی در دی ــند، کس ــات می بخش نج
ــری دل هــای شــیعیان  ــان رهب ــی آن ــد می شــدند؛ ول همــه مرت
ــد؛  ــظ می کنن ــد و حف ــت می گیرن ــدرت در دس ــا ق ــف را ب ضعی
ــگاه  ــه ناخــدای کشــتی، ســکان و فرمــان کشــتی را ن ــان ک چن

ــن انســان ها هســتند. ــدا واالتری ــزد خ ــان ن ــی دارد؛ آن م

ــن  ــه ای ــا هســتند ک ــن علم ــراز داشــت: ای ــی اب ــت هللا صدیق آی
دام هــا و النه هــای فســاد را از بیــن می برنــد و ایــن علمــا بودنــد 
کــه مانــع ارتــداد جامعــه در طــول تاریــخ شــده اند؛ ایــن علمــا 
ــه ســاحل توحیــد و محبــت  هســتند کــه کشــتی های فکــر را ب

ــانند. ــت می رس ــل بی اه
وی بــا اشــاره بــه روایــت از معصــوم کــه علمــا مــرزداران 
مرزهــای اســام هســتند، ادامــه داد: دشــمن چهره هــای نفــاق 
ــت  ــا مواظب ــه در مرزه ــتند ک ــا هس ــن علم ــد و ای را می شناس

ــرد. ــن نب ــردم را از بی ــن م ــوذ دی ــاق و نف ــه نف ــد ک می کنن
آیــت هللا صدیقــی تصریــح کــرد: بــا وجــود امــام راحــل و امــام 
ــری در  ــه رهب ــت؛ اینک ــده اس ــاز ش ــهادت ب ــای ش ــر دره حاض
دفــاع از حــرم بــا اعتقــاد بــه اینکــه در ســوریه پیــروز می شــویم 
ــان از  ــد، نش ــور دادن ــازه حض ــود، اج ــروز می ش ــزب هللا پی و ح

ــت دارد. نقــش والی
ــهادت دارد  ــه ش ــی ک ــود ملت ــل)ره( فرم ــام راح ــزود: ام وی اف
ــا وجــود شــهید حججی هــا اســارت  ــن ب ــدارد؛ بنابرای اســارت ن

ــم. نداری

ــرای  ــامی ب ــدن اس ــایه تم ــات »س ــتای سلسله جلس در راس
تاییــد، تکمیــل و تصحیــح برنامه هــای دولــت دوازدهــم« 
نقــد  و  بررســی  تخصصــی  نشســت  ســایه(،  )دولــت 
ــر  ــر راه و شهرســازی دولــت دوازدهــم در دفت برنامه هــای وزی

ــد. ــزار ش ــری برگ ــم رهب ــام معظ ــده مق نماین
در ابتــدای ایــن جلســه جلیلــی گفــت: در برنامــه دولــت از یک 
ســو بــر حقــوق شــهروندی تکیــه شــده و از ســوی دیگــر امنیت 
و آرامــش را از جملــه اهــداف اساســی دولــت شــمرده اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه مســکن بــه عنــوان یــک حــق شــهروندی 
و مولفــه مهمــی بــرای امنیــت و آرامــش شــهروندان اهمیــت 
دارد، بررســی شــود دولــت بــرای تحقــق ایــن ادعاهــا در زمینــه 

مســکن چــه کارنامــه ای داشــته و چــه برنامــه ای دارد؟
ــل  ــومین اص ــی س ــای روحان ــرد: آق ــان ک ــی خاطرنش جلیل
برنامــه دولــت خــود را رعایــت کامــل حقــوق شــهروندی بیــان 
ــر مــدار اســتیفای حقــوق ملــت در  ــد و گفتنــد دولــت ب کردن
ــون اساســی حرکــت خواهــد کــرد. از ســوی دیگــر اصــل  قان
31 قانــون اساســی تصریــح می کنــد: »داشــتن مســکن 

ــی اســت.  ــواده ایران ــاز، حــق هــر فــرد و خان ــا نی متناســب ب
ــه  ــا ک ــرای آن ه ــت ب ــت اولوی ــا رعای ــت ب ــف اس ــت موظ دول
ــد به ویــژه روستانشــینان و کارگــران زمینــه اجــرای  نیازمندترن
ــد  ــد بگوی ــت بای ــذا امــروز دول ــد.« ل ــن اصــل را فراهــم کن ای
بــرای ایــن حــق شــهروندی و ایــن اصــل قانــون اساســی چــه 
ــه ای  ــار ســال گذشــته داشــته و چــه برنام ــه ای در چه کارنام

ــده دارد؟ ــار ســال آین ــرای چه ب
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ادامــه داد: حــق هــر 
ــر  ــد مســکن مه ــی مانن ــای قبل ــه از طرح ه ــی اســت ک دولت
ــرای موضــوع مهمــی  ــوان ب ــا نمی ت ــاد داشــته باشــد؛ ام انتق
ماننــد مســکن هیــچ برنامــه و جایگزینــی نداشــت و اکنــون 
بعــد از 4 ســال آقــای روحانــی در ابتــدای کار دولــت دوازدهــم 
ــکن  ــروژه مس ــریع تر از پ ــت س ــم دول ــد: »امیدواری می گوی
ــرای  ــتی ب ــیر درس ــم مس ــد بتوانی ــود و بع ــاص ش ــر خ مه
ــد  ــان می ده ــه نش ــن جمل ــه ای ــم« ک ــاب کنی ــکن انتخ مس
هنــوز راهبــرد و برنامــه مشــخصی بــرای تامیــن مســکن مردم 

وجــود نــدارد.

دبیر کل بنیاد بین المللی غدیر: 

تا امثال شهید حججی ها هستند، اسارت نداریم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

دولت روحانی هنوز برای مسکن برنامه ندارد 
کوتاه خبر 

پاسخ رهبر معظم انقالب
به نامه مولوی عبدالحمید

رهبــر معظــم انقــاب در پاســخ بــه نامــه امــام  جمعــه 
اهــل ســنت زاهــدان تاکیــد کردنــد: همــه ارکان موظفند 
بــر اســاس معــارف دینــی و قانــون اساســی هیچ گونــه 
تبعیــض و نابرابــری بیــن ایرانیــان از هــر قــوم و نــژاد و 

مذهبــی روا ندارنــد. 
مولــوی عبدالحمیــد، امــام  جمعــه اهــل  ســنت زاهــدان 
طــی نامــه ای بــه مقــام معظــم رهبــری خواســتار توجــه 
بیشــتر بــه حقــوق اقلیت  هــای مذهبــی در کشــور شــده 
بــود کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز پاســخ نامــه وی را 

مرقــوم فرمودنــد.
در پــی ایــن نامــه، حجت االســام محمــدی گلپایگانــی 
ــه ای  ــی نام ــری، ط ــم رهب ــام معظ ــر مق ــس دفت رئی
ــه امــام جمعــه اهــل ســنت زاهــدان نوشــتند: نامــه  ب
بــه اســتحضار ایشــان رســید. معظم لــه از اظهــار 
مقــدس جمهــوری  نظــام  بــه  عاقه منــدی شــما 
ــور و  ــاع از کش ــت و دف ــداری و حمای ــامی و جانب اس
ــد و  ــی کردن ــاب اســامی قدردان ــای واالی انق آرمان ه
فرمودنــد: »همــه ارکان جمهــوری اســامی موظفنــد بــر 
ــه  ــی هیچ گون ــون اساس ــی و قان ــارف دین ــاس مع اس
ــژاد  تبعیــض و نابرابــری بیــن ایرانیــان از هــر قــوم و ن
ــم  ــد معتقدی ــه ج ــم ب ــا ه ــد. م ــی روا ندارن و مذهب
ــا هــم در کنــار هــم و در صفــوف فشــرده  همــه بایــد ب
و واحــدی بــه ســربلندی و عــزت ایــران اســامی 
ــد  ــازه ندهن ــد و اج ــاش کنن ــند و در راه آن ت بیندیش
دشــمنان ایــن مــرز و بــوم و خناســان وابســته بــه ایــن 
ــده و کارشــکنی  و آن در ایــن صــف واحــد تفرقــه افکن

ــد.« کنن

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

چشمه زالل هدایت
ــه  ــت ک ــن اس ــی روش ــردگان، راه ــراى ره گم ک و ب
بــه »ســنت پیامبــر« منتهــى مى شــود؛ غدیــر، عیــد 

والیــت اســت.
واقعــه فراموش نشــدنی غدیــر، یکــی از حقایــق 
تاریــخ اســام اســت و بــه راســتی کــه تــداوم اســام 

ــدی ناگسســتنی دارد.  ــر پیون ــا غدی ب
رســول خــدا)ص( در دهمیــن ســال هجــرت، زیــارت 
خانــه خــدا )کعبــه( را بــا اجتمــاع مســلمین آهنــگ 
فرمودنــد و در میــان قبایــل مختلــف و طوایــف 
ــر آن حضــرت اعــان شــد و  ــر حســب ام اطــراف ب
گروهــی بــزرگ بــه مدینــه آمدنــد تــا در انجــام ایــن 
تکلیــف الهــى )اداى مناســک حــج بیت الّلــه( از آن 
حضــرت پیــروى و تعلیماتشــان را فراگیرند.این حج، 
آخریــن حــج پیامبــر و »حجةالــوداع« نامیــده شــد.

پــس از آنکــه رســول خــدا)ص( مناســک حــج 
را انجــام دادنــد و بــا جمعیتــى کــه بــه همــراه 
ــه  ــه مدین ــت ب ــگ بازگش ــد، آهن ــرت بودن آن حض
ــک  ــه در نزدی ــم )ک ــر خ ــه غدی ــون ب ــد، چ فرمودن
جحفــه اســت( رســیدند، جبرئیــل امیــن فــرود آمــد 

ــه را آورد: ــن آی ــى ای ــداى تعال ــب خ و از جان
ــَک  ــْن َربِّ ــَک ِم ــِزَل ِإَلْی ــْغ مــا ُأْن ــوُل َبلِّ ــا الرَُّس َه ــا َأیُّ ی
ْغــَت رَِســاَلَتُه َوالّلــُه َیْعِصُمــَک  ــْم َتْفَعــْل َفَمــا َبلَّ َوِإن لَّ
ــَن  ــْوَم اْلکَاِفِری ــِدی اْلَق ــَه الَ َیْه ــاِس ِإنَّ الّل ــَن النَّ ِم

ــده: 67( )مائ
امیــن وحــى الهــى ایــن آیــه را آورد و از طــرف 
ــه  ــى)ع( را ب ــه عل ــر شــد ک ــد آن حضــرت ام خداون
والیــت و امامــت معرفــی و منصــوب فرمــوده و آنچه 
ــان  ــر ایش ــت اوام ــان و اطاع ــروى از ایش ــاره پی درب
ــه همــگان  ــر خلــق واجــب آمــده ب از جانــب خــدا ب

ــد.  ــاغ فرماین اب
در ایــن هنــگام آن هــا کــه از آن مــکان گذشــته 
ــم  ــی ه ــر بازگشــتند و آن های ــر پیغمب ــه ام ــد ب بودن
کــه در دنبــال قافلــه بودنــد، رســیدند و در همان جــا 

ــدند.  ــف ش متوق
پیامبــر نمــاز ظهــر را بــا همــه همراهــان ادا فرمودنــد. 
پــس از فراغــت از نمــاز در میــان گــروه حاضــران بــر 
ــب داده  ــتران ترتی ــاز ش ــه از جه ــى ک ــل مرتفع مح
ــا  ــد و ب ــه کردن ــاز خطب ــد و آغ ــرار گرفتن ــد، ق بودن
صــداى بلنــد همــگان را متوجــه ســاختند و چنیــن 

ــد: فرمودن
حمــد و ســتایش مخصــوص ذات خداســت. یــارى 
از او می خواهیــم و بــه او ایمــان داریــم  و تــوکّل مــا 
بــر اوســت و از بدی هــاى خــود و اعمــال نــاروا بــه او 
پنــاه می بریــم. گمراهــان را جــز او راهنمایــى نیســت 
ــده  و آن کــس را کــه او راهنمایــى فرمــوده گمراه کنن

نخواهــد بــود و ... . 
تــا رســیدند بــه ایــن جملــه کــه: اى مــردم! کیســت 
کــه بــر اهــل ایمــان از خــود آن هــا ســزاوارتر اســت؟ 

گفتند: خداى و رسولش داناترند. 
ــن  ــت و م ــن اس ــوالى م ــدا، م ــا خ ــد: همان فرمودن
ــر  ــزاوارترم ب ــى و س ــتم و اول ــان هس ــوالى مؤمن م
آن هــا از خودشــان. پــس هــر کــس کــه مــن مــوالى 
اویــم، علــى)ع( مــوالى او خواهــد بــود و ایــن 

ــد.  ــرار فرمودن ــار تک ــه ب ــخن را س س
پــس از پایــان خطبــه، هنــوز جمعیــت پراکنــده 
نشــده بــود کــه امیــن وحــى الهــى رســید و آیــه 3 
ــْم  ــْم ِدیَنکُ ــُت َلکُ ــْوَم َأکَْمْل ــده را آورد: اْلَی ــوره مائ س
ــاَم  ــُم الِْْس ــُت َلکُ ــی َو َرِضی ــْم نِْعَمِت ــُت َعَلْیکُ َو َأْتَمْم

ــًا. ِدین
در ایــن هنــگام پیغمبــر)ص( فرمودنــد: الّله اکبــر بــر 
اکمــال دیــن و اتمــام نعمــت و خشــنودى خــدا بــه 

رســالت مــن و والیــت علــى)ع( بعــد از مــن.
 ســپس آن گــروه شــروع  کردنــد بــه گفتــن تهنیــت 
ــوالی  ــا م ــام و از اینج ــن علیه الّس ــه امیرالمؤمنی ب
ــد  ــن عی ــدند و ای ــده ش ــت برگزی ــه امام ــان ب متقی

ــذاری شــد. ســعید بنیانگ
ــد علــی و پیــروان آن  ــه برکــت قیــام فرزن  امــروز ب
ــت  ــده و پویاس ــر زن ــان، غدی ــر زم ــش از ه ــوال بی م
ــج( را  ــدی موعود)ع ــام مه ــه قی ــا زمین ــی رود ت و م
ــا عدالــت علــوی جهان گســتر شــود و  فراهــم آورد ت
غدیــر بــه هــدف نهایــی کــه حاکمیــت امامت اســت، 

نائــل آیــد.

ادامه از صفحه اول

ــامی، در  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــی، رئی ــی الریجان عل
ــوریه در  ــت س ــای مقاوم ــش و نیروه ــروزی ارت ــی پی پیام
آزادســازی شــهر دیرالــزور و شکســتن محاصــره ســه ســاله 
ــر ایــن شــهر را تبریــک گفــت و ایــن پیــروزی را  داعــش ب
نشــانه ای از تحقــق وعــده نصــرت نیروهــای حــق علیــه کفــر 

دانســت.
متن کامل پیام الریجانی به شرح زیر است:

بسم هللا الرحمن الرحیم 
آزادســازی شــهر دیرالــزور و شکســته شــدن محاصــره ســه 
ــای  ــش و نیروه ــط ارت ــهر توس ــن ش ــر ای ــش ب ــاله داع س

مقاومــت ســوریه باعــث ســرور و شــادمانی شــد.
ایــن پیــروزی خجســته کــه بــا فروپاشــی صفــوف گروهــک 
داعــش در ایــن منطقــه اســتراتژیک بــه  دســت آمــد، تحقق 

وعــده نصــرت نیروهــای حــق علیــه کفــر و شکســت بــزرگ 
ــا وحــدت نیروهــای  ــه ب ــود ک ــی ب تروریســم و افراطی گرای

ســرافراز مقاومــت و ارتــش دالور ســوریه بــه  دســت آمــد.
شــهر دیرالــزور مقــر داعــش در منطقــه بــود کــه از ایــن نظــر 
رنــج و ســختی فراوانــی را در طــول مــدت محاصــره بــرای 
مــردم و ســاکنان آن بــه دنبــال داشــت و بحمــدهللا بــا ایــن 
پیــروزی قهرمانانــه حــاوت آزادی بــرای مــردم بــه  دســت 

آمــد.
ــور  ــه مــردم صب ضمــن تبریــک ایــن پیــروزی درخشــان ب
ــاهد  ــدوارم ش ــوریه، امی ــت س ــای مقاوم ــش و نیروه ارت
ــای  ــود نیروه ــوث وج ــرزمین از ل ــن س ــل ای ــی کام رهای
ــت و  ــور دوس ــش در کش ــم و آرام ــتقرار نظ ــری و اس تکفی

ــیم. ــوریه باش ــرادر س ب

یکــی از مراجــع تقلیــد گفــت: ســازمان ملــل تنهــا جنایــات 
بوداییــان در میانمــار را محکــوم کــرده اســت؛ بنابرایــن 
مســلمانان در ایــن بخــش وظیفــه حساســی بر عهــده دارند 
و بایــد قیــام کننــد و نگذارنــد چنیــن اقداماتــی انجام شــود. 
آیــت هللا حســین نــوری  همدانــی در درس خــارج فقــه خــود 
کــه در مســجد اعظــم برگــزار شــد، اظهــار کــرد: تاریــخ ائمــه 
اطهــار)ع( بســیار آموزنــده و مفیــد اســت؛ بنابرایــن بایــد بــه 
تاریــخ، فرهنــگ، سیاســت، منــش و روش ائمــه اطهــار)ع( 

توجــه داشــته باشــیم.
ــی)ره(  ــام خمین ــد: ام ــادآور ش ــی ی ــوری  همدان ــت هللا ن آی
در صحیفــه نــور مطالــب فراوانــی دربــاره غدیــر دارد و اگــر 
انحرافــی در مســئله غدیــر بــه وجــود نیامــده بــود وضعیــت 

ــود. ــه ای دیگــر ب ــه گون ب

ــا اشــاره بــه حــوادث میانمــار گفــت: امــروز نظاره گــر  وی ب
ــه جــرم  هســتیم کــه بودایی هــا مســلمانان را در میانمــار ب
مســلمان بــودن می کشــند و آن هــا را می ســوزانند تــا 

ــا نباشــد. ــری از آن ه اث
اســتاد حــوزه علمیــه قــم عنــوان کــرد: ســازمان ملــل تنهــا 
ایــن اقــدام را محکــوم کــرده و مســلمانان در ایــن بخــش 
ــد و  ــام کنن ــد قی ــد و بای ــده دارن ــر عه ــاس ب ــه حس وظیف

ــی انجــام شــود. ــن اقدامات ــد چنی نگذارن
ــن  ــرای از بی ــن ب ــت ها در کمی ــد: صهیونیس ــادآور ش وی ی
بــردن اســام و مســلمین هســتند؛ در چنیــن شــرایطی بایــد 
ــد در نظــر داشــت انحــراف در  ــر شناســانده شــود؛ بای غدی
ــوز  ــده و هن ــی ش ــای منف ــبب پیامده ــت س ــئله خاف مس

ــه دارد.  ادام

پیام الریجانی به مناسبت آزادسازی »دیرالزور«: 

شکست داعش، نشانه تحقق وعده نصرت حق بر باطل
آیت هللا نوری  همدانی:

مسلمانان در برابر جنایات میانمار وظیفه سنگینی دارند

ــت موســس  ــی، رئیــس هیئ ــر والیت علی اکب
ــامی، در  ــگاه آزاد اس ــای دانش ــت  امن و هیئ
نشســت مطبوعاتــی خــود بــا خبرنــگاران 
اظهــار داشــت: دانشــگاه آزاد اســامی، یکــی 
از پدیده هــای مهــم انقــاب اســامی اســت؛ 
ــورد  ــه م ــامی ک ــوند اس ــر پس ــد ب ــا تاکی ب
ــوده اســت.  ــی)ره( هــم ب ــد امــام  خمین تایی
ــی  ــه دولت ــی و ن ــه خصوص ــگاه ن ــن دانش ای

ــردم اســت. ــام م ــه تم ــق ب اســت و متعل
وی افــزود: تــاش مدیریــت جدیــد بــر ایــن 
ــت در راســتای  ــش کیفی ــا افزای ــه ب اســت ک
ــت  ــری حرک ــم رهب ــام معظ ــات مق فرمایش
ــراد  ــه اف ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــم و تاکی کنی
بااســتعداد کــه مشــکل مالــی دارنــد، بتواننــد 
دانشــگاه تحصیــل کننــد و همچنیــن  در 
جــذب نخبــگان و بورســیه کــردن افــراد 
مســتعد از مهم تریــن مــواردی اســت کــه 

مانــع از فــرار مغزهــا می شــود.

رشــته محل های  مشــکل  دربــاره  والیتــی 
ــا  ــگاه ب ــن دانش ــاف ای ــگاه آزاد و اخت دانش
ــا  ــا ب ــائل م ــت: مس ــان داش ــوم بی وزارت عل
وزارت علــوم دربــاره رشــته محل ها بــه تفاهــم 
و بــه جایــی رســید کــه مرضی الطرفیــن بــود.

آزاد  دانشــگاه  هیئــت  امنــای  رئیــس 
ــا  ــودن صندلی ه ــی ب ــرد: خال ــان ک خاطرنش
بــه معنــای ورشکســتگی نیســت و در تمــام 
دارد.  وجــود  خالــی  دانشــگاه ها صندلــی 
برنامــه مــا ایــن اســت کــه بعضــی رشــته ها 
را جــای بعضــی دیگــر لحــاظ کنیــم. تغییــر 
ــا  ــوم راهگش ــت وزارت عل ــا موافق ــته ها ب رش
ــود و ایــن مشــکل را حــل خواهــد  خواهــد ب

ــرد. ک
آزاد  دانشــگاه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــرد: در  ــد ک ــت، تاکی ــاب نیس ــای ضدانق ج
اســام داشــتن عقیــده آزاد اســت و بعضــی 
غیرمســلمان  اســام  در  دانشــمندان  از 

اســت کــه  ایــن  مشــکل  امــا  بوده انــد؛ 
ــه دســت دارد و هرچــه  ــی ب اســتادی تریبون
هــم  دانشــجو  و  می گویــد  می خواهــد، 
نــدارد.  دادن  پاســخ  اجــازه  و  نمی توانــد 
ــوان معلــم  ــه عن معتقدیــم هــر کســی کــه ب
ــوب  ــد در چارچ ــد، بای ــگاه آزاد بیای ــه دانش ب
نظــام باشــد؛ هــر کســی نمی خواهــد در 
ــی را  ــا کس ــد؛ م ــد، نیای ــوب باش ــن چارچ ای
مجبــور نمی کنیــم؛ در حالــی کــه در دانشــگاه 
اســتادی هســت کــه می گویــد مصلحــت 
جمهــوری اســامی دوســتی بــا اســرائیل 

ــت. ــه نیس ــن پذیرفت ــت و ای اس
والیتــی دربــاره حقوق هــای نجومــی مدیــران 
دانشــگاه آزاد نیــز اظهــار داشــت: مــن از 
ــر  ــرار ب ــرم؛ ق ــوق نمی گی ــگاه آزاد حق دانش
ــت اســت  ــه دول ــه آنچــه مصوب ــن شــد ک ای
در دانشــگاه آزاد نیــز اجــرا شــود؛ ولــی از 

ــدارم. ــری ن ــته خب گذش
در  آزاد  دانشــگاه  هیئــت  امنــای  رئیــس 
پاســخ بــه اینکــه بــا توجــه بــه تعــداد 
غیبت هــای حجت االســام ســید حســن 
ــا ایشــان از  ــت موســس، آی ــی در هیئ خمین
هیئــت موســس کنــار گذاشــته شــده اند، 
خاطرنشــان کــرد: ایشــان هــر زمــان در 
ــت  ــد، عضــو هیئ ــدا کنن جلســات حضــور پی
موســس و هیئــت  امنــا خواهنــد بــود و 

ــات  ــکاتی در جلس ــل مش ــه دلی ــاال ب احتم
نکرده انــد. پیــدا  حضــور 

وی دربــاره اخبــاری مبنــی بــر اخــراج بیــش 
از 80 نیــروی مطبوعاتــی دانشــگاه آزاد گفــت: 
تــا آنجــا کــه بنــده می دانــم پــس از مدیریــت 
ــکاران  ــدادی از هم ــگاه آزاد، تع ــد دانش جدی
مطبوعاتــی اســتعفا داده انــد. طبیعــی اســت 
ــد  ــد بیاین ــران جدی ــتگاهی مدی ــر دس در ه
ــن  ــا ای ــد و هــر کســی ب سیاســت هایی دارن
ــام انصــراف  ــراه نباشــد، اع سیاســت ها هم
ــم  ــده می دان ــه بن ــد. آنچ ــکاری می کن از هم
ــت  ــا مدیری ــکاران ب ــده ای از هم ــش عم بخ

ــد. ــکاری می کنن ــد هم جدی
دربــاره  اخبــاری  انتشــار  دربــاره  والیتــی 

دوران  در  آزاد  دانشــگاه  مالــی  تخلفــات 
گذشــته گفــت: جــزو اولیــن کار هایــی کــه در 
ــت از  ــم، درخواس ــام دادی ــگاه آزاد انج دانش
یــک مرکــز حسابرســی معتبــر برای بازرســی 
ــوده  ــگاه آزاد ب ــاب های دانش ــی حس و بررس
ــا بیــان می شــود،  اســت. مطالبــی کــه عمدت
ــی  ــا توجه ــه آن ه ــد ب شــایعات اســت و نبای
کــرد؛ زیــرا کار ایــن مرکــز هنــوز تمــام نشــده 
و نتایــج هنــوز معلــوم نیســت. هــدف مــا از 
ــرا  ــت؛ زی ــگیرانه اس ــات پیش ــن کار اقدام ای
هرجــا امکانــات مالــی وســیع باشــد، ممکــن 

ــرد. ــرار گی ــورد سوءاســتفاده ق اســت م
واحــد  نــام  دوبــاره  تغییــر  دربــاره  وی 
داشــت:  بیــان  آزاد  دانشــگاه  نجف آبــاد 
ــواده  ــت خان ــه درخواس ــام ب ــر ن ــن تغیی ای
اســت.  شــهید حججــی صــورت گرفتــه 
ــد  ــواده معظــم ایــن شــهید معتقــد بودن خان
ــاب  ــه انق ــادی ب ــاد شــهدای زی ــه نجف آب ک
ــه  ــد ب ــن واح ــذاری ای ــرده و نامگ ــم ک تقدی
نــام یــک شــهید درســت نیســت کــه مــا بــه 
درخواســت ایــن خانــواده احتــرام گذاشــتیم.
ــو نیــز خاطرنشــان  ــارات آمان ــاره اظه وی درب
ــند  ــه باش ــته درس گرفت ــد از گذش ــرد: بای ک
و تحــت القائــات آمریــکا قــرار نگیرنــد؛ 
ــت،  ــد نیس ــل بازدی ــی قاب ــات نظام تاسیس

ــا ... . ــو ی ــرف آمان ــه از ط چ

،،
رئیــس هیئــت موســس و هیئــت 
 امنــای دانشــگاه آزاد گفــت: تــاش 
مدیریــت جدیــد بــر ایــن اســت کــه 
راســتای  در  کیفیــت  افزایــش  بــا 
رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایشــات 

کنیــم حرکــت 

رئیس هیئت مؤسس و هیئت  امنای دانشگاه آزاد:

دانشگاه آزاد جای ضدانقالب ها نیست
پرداخت حقوق ها طبق مصوبه دولت

ویــژه  فرســتاده  بــا  دیــدار  در  رئیس جمهــور 
نخســت وزیر ژاپــن گفــت: مــا معتقدیــم سیاســت 
تحقیــر و تهدیــدی کــه آمریــکا در مواجهــه بــا 
دیگــر کشــورها در پیــش گرفتــه، هرگــز بــه نتیجــه 

ــید. ــد رس نخواه
بــه گــزارش تســنیم، حســن روحانــی، رئیس جمهور 
ــا فرســتاده  ــدار ب روز چهارشــنبه 15 شــهریور در دی
ویــژه نخســت وزیر ژاپــن بــا اشــاره بــه اینکــه 
دو کشــور در طــول 90 ســال گذشــته همــواره 
مناســبات و همکاری هــای خوبــی بــا یکدیگــر 
ــش  ــی نق ــادر جنوب ــعه بن ــت: توس ــته اند، گف داش
مهــم و مؤثــری در گســترش روابــط ایــران و ژاپــن 
ــرمایه گذاران و  ــت و س ــد داش ــه خواه و کل منطق
فعــاالن اقتصــادی ژاپــن نیــز می تواننــد در توســعه 

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــی، س ــبکه ریل ــادر و ش بن
روابــط  در  تســهیل  افــزود:  رئیس جمهــور 
بانکــی ایــران و ژاپــن موجــب ارتقــای ســطح 
ــاری                          ــادی و تج ــای اقتص ــبات و همکاری ه مناس

تهــران – توکیــو خواهــد شــد.
 روحانــی برجــام را یــک توافــق مهــم بین المللــی 
دانســت و بــا اشــاره بــه نقش آفرینــی مثبــت 
ــار  ــا 1+5 اظه ــران ب ــرات ای ــان مذاک ــن در جری ژاپ
داشــت: امــروز پــس از بــه نتیجــه رســیدن 
مذاکــرات و عملیاتــی شــدن برجــام نبایــد اجــازه 
ــم خدشــه دار شــود و  ــق مه ــن تواف ــه ای ــم ک دهی
طرفیــن ایــن توافــق بخواهنــد تعهدشــان را زیرپــا 

ــد. بگذارن
جمهــوری  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــور 

ــس  ــای آژان ــر اســاس گزارش ه ــران ب اســامی ای
ــدات  ــر تعه ــواره ب ــی هم ــرژی اتم ــی ان بین الملل
خــود پایبنــد بــوده و بــه آن هــا عمــل کــرده اســت، 
گفــت: دولــت آمریــکا بــه تعهــدات خــود بــه طــور 

ــت. ــرده اس ــل نک ــل عم کام
ــا  ــا ب ــه آمریکایی ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
ــن  ــررات و قوانی ــب مق ــا و تصوی ــی حرف ه بعض
تخریــب  را  بین المللــی  همــکاری  فضــای 
ــران  ــوری اســامی ای ــد کــرد: جمه ــد، تأکی می کنن
هرگــز آغازگــر نقــض توافــق نخواهــد بــود؛ امــا در 
برابــر عــدم پایبنــدی طــرف مقابــل بــه تعهــدات و 
نقــض آن هــا، واکنــش الزم را نشــان خواهــد داد.

رئیس جمهــور ثبــات و امنیــت در منطقــه و شــرق 
ــار  ــت و اظه ــت دانس ــز اهمی ــیار حائ ــیا را بس آس

ــران و  ــرد گســترش همکاری هــای ای ــدواری ک امی
ژاپــن منجــر بــه توســعه ثبــات و امنیــت در شــرق 

و غــرب قــاره آســیا شــود. 
ــرای  ــاش ب ــرورت ت ــه ض ــاره ب ــا اش ــی ب روحان
ــت:  ــه شــرق آســیا گف ــراری آرامــش در منطق برق
بایــد همــه مســائل از طریــق مذاکــره حــل و فصــل 
ــه  ــدی علی ــوری تهدی ــچ کش ــوی هی ــود و از س ش

ــران وجــود نداشــته باشــد. دیگ
ــان دادن  ــره و پای ــه مذاک ــور تشــویق ب رئیس جمه
بــه مســابقه تســلیحاتی در منطقــه را حائــز اهمیت 
برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: مــا بــا تحریــم 
کشــورها مخالفیــم و معتقدیــم سیاســت تحقیــر و 
تهدیــدی کــه آمریــکا در مواجهــه بــا دیگــر کشــورها 
در پیــش گرفتــه، هرگــز بــه نتیجــه نخواهــد رســید.
روحانــی تأکیــد کــرد: جمهــوری اســامی ایــران از 
هیــچ تاشــی در راســتای توســعه ثبــات و امنیــت 

در منطقــه دریــغ نخواهــد کــرد.
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــن ب ــور همچنی رئیس جمه

ــه  ــورهای منطق ــی از کش ــردم بعض ــه م ــک ب کم
ماننــد عــراق، ســوریه و یمــن کــه دچــار درگیــری و 
تروریســم شــده اند، گفــت: ایــران آمــاده همــکاری 
انسان دوســتانه  انتقــال کمک هــای  جهــت  در 

ــه مــردم ایــن کشورهاســت. ژاپــن ب

رئیس جمهور:

سیاست تحقیر و تهدید آمریکا، هرگز به نتیجه نخواهد رسید

معاون وزیر دفاع خبر داد:
 دریافت یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون دالر 

 از آمریکا بابت قراردادهای 
نظامی پیش از انقالب 

معــاون وزیــر دفــاع گفــت: اکنــون مطالباتــی در زمینــه 
ــه  ــم ک ــکا داری ــاب از آمری ــش از انق ــی پی ــای نظام قرارداده
برخــی از آن در چنــد ســال اخیــر شــامل یــک میلیــارد و 710 

ــت.  ــده اس ــت ش ــون دالر پرداخ میلی
ســردار رضــا طایی نیــک، معــاون حقوقــی و پارلمانــی وزارت 
دفــاع، بــا حضــور در برنامــه گفت وگــوی ویــژه خبــری شــبکه 
دو ســیما بــا اشــاره بــه برگــزاری همایــش حقــوق دفاعــی و با 

بیــان اینکــه معاهــدات بین المللــی و حقــوق مســلم دفاعــی 
ــت  ــاع از امنی ــزود: دف ــوده، اف ــش ب ــن همای ــای ای از محوره
ــت  ــای ســرزمینی و تمامی ــاع از محدوده ه ــی کشــور و دف مل

ارضــی و اســتقال کشــور از حقــوق مســلم ماســت.
ــای آزاد  ــی در آب ه ــای آمریکای ــردد ناوه ــرای ت ــت: ب وی گف
هــم محدودیت هایــی وجــود دارد و آن هــا می خواهنــد از 
ایــن محدودیــت خــارج شــوند و حضــور آن هــا ناقــض قوانیــن 

بین المللــی اســت.
معــاون حقوقــی و پارلمانــی وزارت دفــاع بــا اشــاره بــه اینکــه 
حضــور آن هــا را مزاحــم می دانیــم، ادامــه داد: امنیــت خلیــج 
ــه و  ــاحلی منطق ــورهای س ــارکت کش ــا مش ــط ب ــارس فق ف
همــکاری منطقــه ای قابــل تامیــن اســت و حضــور بیگانــگان 

ــن  ــت؛ بنابرای ــوده اس ــه ب ــن منطق ــت ای ــل امنی ــواره مخ هم
جمهــوری اســامی ایــران قطعــا موضــع خــود را بــر اســاس 
ــی  ــای دریای ــم یگان ه ــون ه ــی دارد و تاکن ــد بین الملل قواع

ارتــش و ســپاه بــر اســاس ایــن قواعــد عمــل کردنــد.
ــرارداد  ــش از 80 ق ــر بی ــر ب ــال اخی ــار س ــت: در چه وی گف
خارجــی نظــارت و کنتــرل حقوقــی داشــتیم و در ایــن 
ســال ها بــه علــت دقــت نظــر در انعقــاد قراردادهــا و رعایــت 
ــه  ــه ب ــتیم ک ــراردادی نداش ــچ ق ــا هی ــی، تقریب ــول حقوق اص

ــد. ــده باش ــر ش ــی منج ــوای حقوق دع
ــم  ــون داری ــه اکن ــاوی ک ــه بیشــتر دع ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
بــه قراردادهــای نظامــی پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی 
ــاب  ــروزی انق ــش از پی ــا 6 روز پی ــزود: 5 ت ــردد، اف برمی گ

ــان  ــه ای می ــار موافقت نام ــت بختی ــت موق ــامی در دول اس
وزارت جنــگ رژیــم طاغــوت و امریــکا منعقــد شــد و بیــش 
از 2200 قــرارداد نظامــی منعقــد شــد کــه بخشــی از آن مربــوط 
بــه خریــد تســلیحات از جملــه هواپیمــای F16 و بخشــی هــم 

ــود. مربــوط بــه حضــور مستشــاران نظامــی ب
ســردار طایی نیــک ادامــه داد: پــس از انقــاب پــای حضــور 
ــر نیروهــای  ــکا و اســتکبار ب آن هــا قطــع شــد و ســلطه امری
ــا  ــن قرارداده ــی از ای ــا بخش ــت؛ ام ــن رف ــا از بی ــلح م مس
ــد  ــرایط جدی ــا ش ــد ب ــرار ش ــا ق ــی از آن ه ــد و بخش ــو ش لغ
ادامــه یابــد کــه امریــکا آن شــرایط را رعایــت نکــرد و اکنــون 
مطالباتــی را در ایــن زمینــه از امریــکا داریــم کــه برخــی از آن 
در چنــد ســال اخیــر شــامل یــک میلیــارد و 710 میلیــون دالر 

ــه مــا پرداخــت شــد. آن ب
پشــتیبانی  و  دفــاع  وزیــر  پارلمانــی  و  معــاون حقوقــی 
ــران  ــت ای ــوق مل ــه حق ــر اینک ــد ب ــا تاکی نیروهــای مســلح ب
ــم،  ــری می کنی ــاوی را پیگی ــن دع ــود و ای ــتیفا ش ــد اس بای
گفــت: حکــم برخــی از آن هــا بــه نفــع مــا صــادر شــده اســت؛ 
امــا بــه علــت تحریــم حکــم آن اجــرا نشــده و برخــی وجــوه در 

ــت. ــاب دادگاه اس حس
ــته  ــزود: خواس ــاع  اف ــی وزارت دف ــی و پارلمان ــاون حقوق مع
اولیــه ثبت شــده کشــورمان در دعــاوی بیــش از 3 میلیــارد و 
200 میلیــون دالر در دیــوان اســت کــه بــا توجــه بــه اینکــه اصل 
موجــودی صنــدوق حســاب مــا را پرداخــت کردنــد، در حــال 

محاســبات دقیــق اســت.

امنیت

بین الملل
حماقت عربستان، یک پیروزی 

دیگر نصیب ایران کرد
اســتاد دانشــگاه »میشــیگان« و عضــو ارشــد اندیشــکده 
»مرکــز سیاســتگذاری جهانــی«، بــا تاکیــد بــر »حماقــت« 
عربســتان ســعودی در موضــوع بحــران بــا قطــر، بــر 

ــرده اســت. ــد ک ــه تاکی ــران در منطق ــروزی ای پی
در حالــی کــه وزیــر خارجــه عربســتان ســعودی در 
ــه  ــه ک ــا قطــر گفت ــا ب ــاره تنش ه ــن اظهارنظــر درب تازه تری
ــر را  ــال دیگ ــا دو س ــران ت ــن بح ــه ای ــوان ادام ــاض ت ری
دارد، تحلیلگــر آمریکایــی می گویــد کــه ایــن بحــران، یــک 

ــود. ــوب می ش ــران محس ــرای ای ــزرگ ب ــروزی ب پی
ــی میشــیگان  ــل در دانشــگاه ایالت ــط بین المل اســتاد رواب
ــز سیاســتگذاری  ــی اندیشــکده »مرک و عضــو ارشــد کنون
ــگ ســرد  ــاره نوشــته اســت: » در جن ــن ب ــی« در ای جهان
ســعودی-ایران کــه اخیــرا بــر چشــم انــداز سیاســی 
خاورمیانــه مســلط شــده، ایــران یــک دور)رانــِد( دیگــر را 

ــت«. ــده اس ــروزی ش پی

هیلی: برجام توافقی معیوب است
یــک  در  متحــد  ملــل  ســازمان  در  آمریــکا  نماینــده 
ــروه  ــران و گ ــق هســته ای ای ــه شــدت از تواف ســخنرانی ب
1+5 )برجــام( انتقــاد کــرد و آن را توافقــی معیــوب خوانــد.

»نیکــی هیلــی«، نماینــده آمریــکا در ســازمان متحــد روز 
سه شــنبه در اندیشــکده »امریکــن اینترپرایــز« دربــاره 
ــن نشســت  ــران و »برجــام« ســخنرانی کــرد. وی در ای ای
و  غنی ســازی  محدودیت هــای  رعایــت  شــد  مدعــی 
ــه برجــام  ــن کشــور ب ــدی ای ــی پایبن ــه معن ســانتریفیوژ ب

ــت.  نیس
هیلــی در آغــاز ایــن ســخنرانی دربــاره ســفر اخیــرش بــه 
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــای آژان ــا مقام ه ــدار ب ــن و دی وی
اتمــی گفــت: »تیــم آژانــس و تاش هــای آنهــا مــا را 

ــرار داد.« ــر ق تحــت تأثی
او در ادامــه نیروهــای نظامــی ایــران را بــه تــاش پنهــان 
ــرد و  ــم ک ــه ســاح های هســته ای مته ــرای دســتیابی ب ب
گفــت کــه حکومــت ایــران تــا کنــون  بــه وعده هــای متعدد 
ــی،  ــای بین الملل ــه محدودیت ه ــدی ب ــرای پایبن ــود ب خ

وفــادار نبــوده اســت

 هشدار آلمان درباره 
سفر اتباع این کشور به ترکیه

ــاع  ــن از اتب ــی دســتگیری 2 ت ــان در پ وزارت خارجــه آلم
ــه  ــه ترکی ــی ب ــاره ســفر شــهروندان آلمان ــن کشــور درب ای

ــدار داد. هش
ــان  ــه«، آلم ــری »دویچه ول ــبکه خب ــزارش ش ــق گ ــر طب ب
ــتگیری ها در  ــوع دس ــه موض ــت ک ــد اس ــان معتق همچن
ــه  ــرادی ک ــن رو اف ــت. از ای ــل اس ــان معض ــه همچن ترکی
تابعیــت آلمانــی و ترکیــه ای دارنــد و یــا اینکــه بــا افــرادی 

ــد. ــرار دارن ــد در معــرض خطــر ق ــاط دارن ــه ارتب در ترکی
ــی در  ــاره بازداشــت 2 تبعــه آلمان ــاری درب ــه تازگــی اخب ب
ترکیــه منتشــر شــد. بــا دســتگیری ایــن 2 نفــر در مجمــوع 
ــی هســتند. ــه زندان ــون در ترکی ــی هم اکن ــه آلمان 55 تبع

ســخنگوی وزارت خارجــه آلمــان انگیــزه دســتگیری این 2 
شــهروند را سیاســی اعــام کــرد

بنگالدش مرز خود را برای 
مسلمانان میانمار باز کند

شــاه محمــود قریشــی« وزیــر اســبق امورخارجه پاکســتان 
ــی و  ــای دین ــاس آموزه ه ــر اس ــت ب ــگادش خواس از بن
ــه روی پناهنــدگان مســلمان  انســانی، مرزهــای خــود را ب

میانمــار بــاز و بــه آنــان پنــاه دهــد.
بــه گــزارش جیــو، وی افــزود: تــا کنــون رفتــار بنــگادش 
بــا صــد هــزار پناهنــده مســلمان میانمــاری مناســب نبــوده 

اســت.
ــور خارجــه پاکســتان  ــر ام ــه وزی ــی اســت ک ــن در حال ای
گفــت: اگــر میانمــار اجــازه فــرود هواپیمــا بدهــد بــه دنبال 

ارســال کمــک بــرای مســلمانان ایــن کشــور هســتیم.
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه پاکســتان بــا ابــراز نگرانی از 
قتــل  عــام و مهاجــرت اجبــاری مســلمانان میانمــار گفــت: 
دولــت ایــن کشــور اقدامــات الزم را بــرای حفظ حقــوق آنها 

انجــام دهــد.

ایران تسلیحات هسته ای 
آزمایش نمی کند

ــران  ــرد ای ــح ک ــی تصری ــک اندیشــکده آمریکای رئیــس ی
ــایگان  ــد و همس ــش نمی کن ــته ای آزمای ــلیحات هس تس
ــر  ــد و بهت ــد نمی کن ــا بمب هــای هســته ای تهدی خــود را ب
ــمالی  ــره ش ــر روی ک ــران ب ــای ای ــه ج ــپ ب ــت ترام اس

ــز شــود. متمرک
»نیــرا تانــدن« رئیــس و مدیــر اجرایــی اندیشــکده مرکــز 
ــث و  ــه بح ــک جلس ــن ی ــکا در حی ــرفت های آمری پیش
گفت وگــو در شــبکه »ســی ان ان« قابلیــت هســته ای 

ــت. ــتکم گرف ــران را دس ای
ــو  ــث و گفت وگ ــل بح ــای پن ــی از اعض ــی« یک ــارا ل »بارب
در شــبکه ســی ان ان تصریــح کــرد کــه »دونالــد ترامــپ« 
ــن  ــه ممک ــت ک ــرده اس ــاره ک ــکا اش ــور آمری رئیس جمه
ــه  ــرد ک ــتدالل ک ــد و اس ــری کن ــام کناره گی ــت از برج اس
چنیــن اقدامــی می توانــد بــه هــدف »کاهــش تنش هــا« 

ــد. ــان خدشــه وارد کن در سراســر جه
ــیلوانیا در  ــت پنس ــابق ایال ــناتور س ــنتروم« س ــک س »ری
ــی  ــه دسترس ــت ک ــی گف ــارا ل ــارات بارب ــه اظه ــش ب واکن
ایــران بــه یــک ســاح هســته ای در 10 ســال آینــده، 

نمی دهــد« کاهــش  را  »تنش هــا 



کوتاه از اقتصاد
 تجمیع همه خدمات هوشمند 

در کارت ملی
وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه هدررفــت بودجــه 
ــدد  ــمند متع ــای هوش ــه کارت ه ــور در ارائ کش
توســط دســتگاه ها، دربــاره تجمیــع خدمــات در 
کارت ملــی هوشــمند در آینــده ای نزدیــک ابــراز 

ــرد.  ــدواری ک امی
ــر  ــه توئیت ــی در صفح ــواد آذری جهرم محمدج
خــود ضمــن انتقــاد از کارت هــای هوشــمند 
متعــددی کــه بــرای مصــارف مختلــف بــه 
مــردم ارائــه می شــود، نوشــت: ارائــه کارت هــای 
هوشــمند متعــدد توســط دســتگاه ها بــه مــردم 
باعــث هدررفــت بودجــه کشــور و یکــی از دالیــل 
ــک در  ــت الکترونی ــودن دول ــه ب ــدم یکپارچ ع

کشــور اســت. 
ــمندی  ــای هوش ــدد کارت ه ــه تع ــه ب او در ادام
کــه توســط یــک ســازمان صــادر می شــود، 
ــک  ــع ی ــی مواق ــرد: در بعض ــار ک ــاره و اظه اش
می کنــد  هوشــمند صــادر  چنــد کارت  نهــاد 
خــود  در  را  خدمــات  تجمیــع  قــدرت   و 

ندارد. 
نتیجــه ایــن اقــدام ســردرگمی بیشــتر مــردم در 
مراجعــات اداری اســت. امــروز در هیئــت دولــت 
معــاون اول بــه وزارت کشــور بــرای ســاماندهی 

ایــن موضــوع دســتور دادنــد. 
ــاوری اطالعــات همچنیــن  وزیــر ارتباطــات و فن
ملــی  کارت  اینکــه  از  امیــدواری  ابــراز  بــا 
ــارف و  ــرای مص ــی ب ــوان کارت ــه عن ــمند ب هوش
ــرد،  ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــف م ــات مختل خدم
خاطرنشــان کــرد: کارت ملــی هوشــمند کــه 
توســط ســازمان ثبــت احــوال صــادر می شــود، 
قابلیــت تجمیــع خدمــات ســایر دســتگاه ها را در 
خــود دارد. امیــدوارم ایــن اتفــاق زودتــر صــورت 

ــرد. پذی

تخصیص بهینه منابع بانک ها
ولــی هللا ســیف، رئیــس کل بانــک مرکــزی، 
در حاشــیه جلســه هیئــت دولــت در جمــع 
خبرنــگاران دربــاره تحرک بخشــی بــه تولیــد 
تســهیالتی  کــرد:  اظهــار  بانک هــا،  توســط 
ــی  ــد، خیل ــد بده ــد بتوان ــی بای ــام بانک ــه نظ ک
 بیشــتر از ایــن چیــزی اســت کــه االن پرداخــت 

می شود. 
ــه  ــص بهین ــدود را تخصی ــع مح ــد مناب ــا بای م
بدهیــم تــا بــه جاهایــی کــه بیشــترین کمــک را 

ــد.  ــد، برس ــد می کن ــه تولی ب
ســیف در ادامــه یــادآور شــد: خوشــبختانه ســال 
گذشــته نمونــه ایــن کار، بحــث حمایــت از 
ــه بســیار  ــود ک ــای کوچــک و متوســط ب بنگاه ه

ــی داشــت.  ــار مثبت آث
اقتصــاد  در  متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای 
مــا نقــش بســیار مهمــی بــر عهــده دارنــد؛ 
کــه  اســت  ایــن  آن هــا  نقــش  مهم تریــن 
پراکندگــی اشــتغال و تحــرک را بــه اقصــی نقــاط 
کشــور می برنــد و بنگاه هــای در یــک نقطــه 

حضــور و در آنجــا آثــار مثبتــی دارنــد. 
وی افــزود: ایــن اقــدام بانــک مرکــزی کــه نظــام 
ــا  ــرد و واقع ــت ک ــت از آن حرک ــه تبعی ــی ب بانک
ــه  ــن قضی ــا در ای ــی بانک ه ــک همراهــی خوب ی
ــه وســیع تری مدنظــر  ــا دامن داشــتند امســال ب

اســت.

کوتاه اخبار 

واردات برنج تا آذر ممنوع شد
ــت  ــاورزی از ممنوعی ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
بــه  آبان مــاه  پایــان  تــا  برنــج  واردات 
کشــور خبــر داد و گفــت: ایــن اقــدام بــه 
انجــام  داخــل  تولیــد  از  حمایــت   منظــور 

می شود.
ــج  ــه واردات برن ــان اینک ــا بی ــیف ب ــزدان س  ی
هرســاله در فصــل برداشــت محصــول داخلــی 
ممنــوع اســت، گفــت: امســال نیــز بــا شــروع 
ــور  ــالیزارهای کش ــج از ش ــت برن ــل برداش فص
آبان مــاه،  پایــان  تــا  شــهریورماه  اوایــل  از 
ــد و  ــت از تولی ــور حمای ــه منظ ــج ب واردات برن

ــت.  ــوع اس ــی ممن ــدگان داخل تولیدکنن
ثبــت  کــه  کســانی  کــرد:  تصریــح  وی 
ــد  ــاه می توانن ــد از آبان م ــد، بع ــفارش دارن س
محموله هــای خــود را وارد کشــور کننــد و طــی 
ــد  ــه ای وارد نخواه ــچ محمول ــدت هی ــن م ای

ــد.  ش
ــران  ــی ای ــی دولت ــر عامــل شــرکت بازرگان مدی
میــزان ذخایــر موجــود برنــج را مطلــوب عنــوان 
کــرد و افــزود: بیــش از میــزان مصــوب ذخایــر 
اســتراتژیک برنــج ذخیــره داریــم و نگرانــی در 

ایــن زمینــه وجــود نــدارد.

 پرداخت ارز مسافرتی 
با نرخ مبادله ای حذف شد

ارز  بــر  ناظــر  ارزی  مقــررات  اصــالح  بــا 
ضمــن  می تواننــد  بانک هــا  مســافرتی، 
ــروش ارز  ــا ف ــط ب ــای مرتب تســهیل فرآینده
مســافرتی اعــم از ســیاحتی و زیارتــی، از 
بیســتم شــهریورماه ســال جــاری بــه فــروش 
ایــن ارز بــه نــرخ بــازار )آزاد( در مقابــل ارائــه 
گذرنامــه، بلیــت و ویــزای کشــور مقصــد 
)دربــاره کشــورهایی کــه نیــاز بــه ویــزا دارنــد( 

ــد. ــدام کنن اق
ــط عمومــی بانــک مرکــزی،  ــه گــزارش رواب ب
تاکنــون مســافران ایرانــی کــه بیــش از دوازده 
ــی،  ــای هوای ــتند و از راه ه ــن داش ــال س س
زمینــی، ریلــی و دریایــی از کشــور خــارج 
می شــدند، می توانســتند بــرای یــک بــار 
در طــول ســال حداکثــر ۳۰۰ دالر آمریــکا 
ــر  ــه معتب ــه گذرنام ــا ارائ ــادل آن را ب ــا مع ی
ــران، بلیــت مســافرت،  جمهــوری اســالمی ای
ویــزای کشــور مقصــد )درخصوص کشــورهایی 
کــه نیــاز بــه اخــذ ویــزا دارنــد( و تعهــد کتبــی 
مســافر مبنــی بــر خریــد ارز مســافرتی فقــط 
ــه  ــه ای را تهی ــرخ مبادل ــا ن ــع، ب ــک منب  از ی

کنند.
تاکیــد می شــود بــا اجــرای بخشــنامه جدیــد 
از تاریــخ بیســتم شــهریورماه، فــروش ارز 
مســافرتی بــا نــرخ مبادلــه ای از ذیل قســمت 
»ب« بخــش ســوم مجموعــه مقــررات ارزی، 
حــذف و فــروش ارز مســافرتی بــا نــرخ بــازار 

)آزاد( انجــام خواهــد پذیرفــت.
ــه ذکــر اســت بانــک مرکــزی در ســال  الزم ب
جــاری بــا هــدف رفــاه حــال شــرکت کنندگان 
حســینی،  اربعیــن  بــزرگ  گردهمایــی  در 
هماننــد ســال های گذشــته، ارز مســافرتی 
بــه میــزان حداکثــر ۲۰۰ دالر آمریــکا بــه نــرخ 
مبادلــه ای بــا ارائــه گذرنامــه معتبــر جمهــوری 
اســالمی ایــران و بلیــت مســافرت بــرای 
ــای  ــق بانک ه ــم را از طری ــن موس ــران ای زائ
تأمیــن  ســامان  و  ملــت  ایــران،  ملــی 

می کنــد.
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اینترنــت، یکــی از بحث هــای داغ وزیــر 
روزهــای  اولیــن  همــان  از  ارتباطــات 

اســت.  بــوده  انتخــاب 
ــن و  ــره گران تری ــران در زمـ ــت ایـ اینتـرنـ
کـم ســـرعت ترین اینتـرنت هـــای جهــان 
ــون در  ــا هم اکن ــه م ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب اس

ــم.  ــای داری ــان ج ــه 9۰ جه رتب
و  دنیاســت  در  جــوان  ایــران، کشــوری 
ــر 4۰ ســال  ــراد زی ــا اف ــت م بیشــتر جمعی
ــای  ــم تقاض ــل ه ــن دلی ــه همی ــتند؛ ب هس
ــا بســیار  ــت در کشــور م اســتفاده از اینترن
زیــاد اســت؛ در مقابــل در ســال های اخیــر 
هرچنــد ســرعت اینترنــت بهتــر شــده، 
بــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه  امــا 

دارد.  معنــاداری 
ــای کاری  ــن روزه ــم در آخری ــت یازده  دول
اینترنــت  از  اســتفاده  بــرای  را  طرحــی 
اینترنــت بــر مبنــای  ارائــه  نامحــدود و 
مصــرف منصفانــه ارائــه کــرد؛ امــا ایــن 
ــاز  ــاعات آغ ــان س ــی در هم ــرح جنجال ط
انتشــار بــه شــدت بــا واکنــش مــردم 
ــی زود  ــه خیل ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــه ش مواج

ــد.  ــو ش ــرح لغ ــن ط ای
ــس از  ــد ارتباطــات، پ ــر جدی ــی، وزی جهرم
ــالح آن  ــرح از اص ــن ط ــه ای ــا ب واکنش ه
خبــر داد؛ اصالحــی کــه معلــوم نیســت تــا 
ــان زجرکشــیده  ــد مخاطب چــه حــد می توان

ــد. ــران راضــی کن ــت را در ای اینترن

ــن خواســته مــردم در ســال های   اصلی تری
ــای ســرعت  ــر مبن ــت ب ــه اینترن ــر، ارائ اخی
ــت.  ــوده اس ــم ب ــت حج ــدون محدودی و ب
ــا  ایــن روش در بســیاری از کشــورهای دنی
در حــال اجراســت و مصرف کننــده تنهــا 

می پــردازد  را  دلخــواه  ســرعت  هزینــه 
نمی پــردازد؛  حجــم  بابــت  هزینــه ای  و 
در مقابــل در بســیاری از ایــن کشــورها، 
مصــرف  بــرای  هــم  محدودیت هایــی 
ــدی  ــه کلی ــا نکت ــود دارد؛ ام ــه وج منصفان

محدودیت هاســت.  همیــن  ماجــرا 
ــدود  ــت نامح ــرای اینترن ــه ب ــی ک در طرح
کشــور ارائــه شــده بــود، بــرای ســرعت های 
حــدود یــک مگابیــت بــر ثانیــه محدودیــت 
دانلــود 1۰ گیــگ در مــاه اعمــال شــده بــود؛ 
ــود؛  ــا هیــچ منطقــی جــور نب ــی کــه ب میزان
ــرام  ــا از تلگ ــه تنه ــانی ک ــرف کس ــرا مص زی
ــک  ــد در ی ــتفاده می کنن ــتاگرام اس و اینس
ــواده 4 نفــری بیــش از یــک گیــگ در  خان
مــاه اســت و ایــن یعنــی ۳۰ گیــگ مصــرف 

ــه.  ماهیان
ــه  ــرف منصفان ــم مص ــه گفتی ــه ک همان گون
در بســیاری از کشــورها وجــود دارد؛ بــه 
ــزارش  ــن گ ــا در ای ــم م ــل ه ــن دلی همی
را در چندیــن کشــور  مصــرف منصفانــه 
بررســی خواهیــم کــرد تــا ببینیــم حــق 
ــا  ــت ی ــات اس ــئوالن وزارت ارتباط ــا مس ب
ــت نامحــدود  ــد اینترن مردمــی کــه می گوین

ــت. ــه نیس ــا منصفان م
 آمریکا

بــزرگ  شــرکت  صدهــا  آمریــکا  در 
دارد؛  وجــود  اینترنــت  ارائه دهنــده 
بین المللــی  ابعــاد  در  شــرکت هایی کــه 
از  بزرگــی  بخــش  و  می کننــد  فعالیــت 
پهنــای بانــد جهــان را در اختیــار دارنــد. 
شــرکت ها  ایــن  از  بســیاری  اینترنــت 
ــا  ــی اســت؛ ام ــای واقع ــه معن نامحــدود ب
چنــد شــرکتی هــم هســتند کــه طــرح 
ــد. ســقف  ــه را اجــرا می کنن ــود منصفان دانل
دانلــود در بســیاری از ایــن شــرکت ها، یــک 
ترابایــت در مــاه اســت. ســرعت ارائه شــده 
ــت  ــا ۲۰۰ مگابی ــرکت ها از 5۰ ت ــن ش در ای
ــرعت در  ــف س ــی ک ــت؛ یعن ــه اس ــر ثانی ب
مگابیــت   5۰ اینترنــت  شــرکت ها،  ایــن 

ــت. اس
 ترکیه

ترکیــه، یکــی از کشــورهای آســیایی اســت 
ــت ADSL دارد و  ــال ۲۰۰1 اینترن ــه از س ک
 Turk Telekom در حــال حاضــر شــرکت
گســترده ترین خدمــات اینترنتــی را در ایــن 
کشــور عرضــه می کنــد. البتــه اینترنــت 
بــا  نیــز  کشــور  ایــن  در  عرضه شــده 

ــد عرضــه می شــود.  ــای بان ــت پهن محدودی
ســرعت بســته های اینترنتــی ایــن شــرکت 
ــت  ــا ۲4 مگابی ــه ت ــر ثانی ــت ب از ۸ مگابی
ــرکت  ــن ش ــن ای ــت. همچنی ــه اس ــر ثانی ب
خدمــات VDSL۲ را نیــز بــا ســرعت ۲5 تــا 

ــد.  ــه می ده ــه ارائ ــر ثانی ــت ب 1۰۰ مگابی
در ایــن کشــور شــرکت Superonline نیــز 
ــه  ــهر ارائ ــری را در 1۲ ش ــد فیب ــای بان پهن
می کنــد کــه ســرعت ایــن خدمــت 1۰۰۰ 

ــه اســت.  ــر ثانی ــت ب مگابی
ترکیــه اینترنــت کابلــی را نیــز از ســرعت 1۰ 
تــا 1۰۰ مگابیــت بــر ثانیــه عرضــه می کنــد و 
 TTNET درمجمــوع از ســال ۲۰1۲ شــرکت
خدمــات  سیاســت های  ســوپرآنالین،  و 
حجــم  کرده انــد کــه  آغــاز  را  منصفانــه 
دانلــود و آپلــود محتــوای کاربــران را کنتــرل 
دو  ایــن  مشــتریان  بیشــتر  می کنــد. 
ــود و  ــت دانل ــد 5۰ گیگابای ــرکت می توانن ش

ــد. ــام دهن ــود انج ــت آپل 1۰ گیگابای
 ژاپن

کاربــر  میلیــون   1۰۰ از  بیــش  ژاپــن  در 
اینترنــت وجــود دارد و بر اســاس آمــار ۲۰11 
میــالدی، ۸۶ درصــد خانوارهــای ژاپنــی نیــز 

ــد.  ــتفاده می کنن ــات اس ــن خدم از ای
جالــب آنکــه صنعــت اینترنــت ژاپــن دارای 
قوانیــن دولتــی نیســت؛ بلکــه مقــررات 
ــوند.  ــاد می ش ــه ایج ــور خودانگیخت ــه ط ب
همچنیــن هیــچ کمیســیون قانونگــذاری 

مســتقلی در ایــن کشــور وجــود نــدارد؛ 
ــر  ــات ب ــی و ارتباط ــور داخل ــا وزارت ام ام

می کنــد.  نظــارت  مخابــرات 
در ایــن کشــور محبوب تریــن ســرویس، 
ــر  ــه حداکث ــوری اســت ک ــر ن ــت فیب اینترن
ــا  ــه ب ــر ثانی ــت ب ــا ۲۰۰ مگابی ســرعت 1۰۰ ت
توجــه بــه موقعیــت فــرد بــرای اینترنــت در 

ــه شــده اســت.  نظــر گرفت
کشــور  در  نیــز   ADSL خدمــت  دربــاره 
ــه  ــر ثانی ــت ب ــرعت آن 5۰ مگابی ــن، س ژاپ
ــا توجــه بــه فاصلــه تــا  اعــالم شــده؛ امــا ب
ــر  ــت تغیی ــرعت اینترن ــرورها س ــز س مرک
می کنــد. حداکثــر ســرعت اینترنــت کابلــی 
ــده  ــالم ش ــه اع ــر ثانی ــت ب ــز ۳۰ مگابی  نی

است. 
در همیــن حــال از ســال ۲۰۰۸ میــالدی 
محدودیــت پهنــای بانــد و دانلــود در ژاپــن 
ــرکت  ــال ش ــرای مث ــود؛ ب ــرا می ش ــز اج نی
NTT محدودیــت آپلــود هــر کاربــر را روزانــه 
۳۰ گیگابایــت در نظــر گرفتــه اســت. البتــه 
ــک  ــرکت ی ــن ش ــود در ای ــت دانل محدودی

ــاه اســت. ــت در م ترابای
 کره جنوبی

یکــی از بهتریــن خدمــات اینترنتــی در 
ــن  ــق دارد و ای ــی تعل ــره جنوب ــه ک ــا ب دنی
را  جهــان  اینترنــت  ســریع ترین  کشــور 
عرضــه می کنــد؛ بــه نحــوی کــه حــدود 
9۲.4 درصــد از جمعیــت ایــن کشــور، کاربــر 

اینترنــت هســتند. 
 KT در ایــن کشــور ســه شــرکت بــزرگ
ــای  Corp ،SKBroadband و LGU+ پهن

بانــد را فراهــم می کننــد. 
ــت  ــریع ترین اینترن ــا، س ــاس آماره ــر اس ب
دنیــا بــا متوســط ســرعت ۲۶.1 مگابیــت بــر 
ثانیــه متعلــق بــه کــره اســت و ایــن ســرعت 
تقریبــا چهــار برابــر متوســط ســرعت جهانــی 

۷ مگابیــت بــر ثانیــه اســت.
ــا  ــی ب ــات اینترنت ــه خدم ــه ارائ ــب آنک جال
ســرعت 1۰۰ مگابیــت بــر ثانیــه در شــهرهای 
ــه حســاب  ــک اســتاندارد ب ــی ی ــره جنوب ک
می آیــد؛ امــا ایــن کشــور تصمیــم دارد 
خیلــی زود اینترنتــی بــا ســرعت یــک 
ــر  ــت ب ــا 1۰۰۰ مگابی ــه ی ــر ثانی ــت ب گیگابی
ــه  ــاه عرض ــه ۲۰ دالر در م ــا هزین ــه را ب ثانی

ــد.  کن
از  ســریع تر  برابــر   14۲ اینترنــت  ایــن 
از  ســریع تر  برابــر   ۷9 و  دنیــا  متوســط 
اینترنــت در آمریکاســت. اینترنــت کــره 
تقریبــا هیــچ محدودیــت آپلــود و دانلــودی 
نــدارد و اگــر هــم داشــته باشــد، قطعــا ایــن 
ــت در  ــد ترابای ــش از چن ــا بی محدودیت ه

ــت. ــاه اس م
اینترنــت  و  ایــن کشــورها  مقایســه  بــا 
خودمــان بهتــر می تــوان نتیجــه گرفــت کــه 
ــت نامحــدود  ــرح اینترن ــه ط ــردم ب ــرا م چ

ارائه شــده اعتــراض دارنــد.

5 9.6  درصد، افزایش قیمت ۲ 
خرید تضمینی پیاز

درصد، افزایش صادرات 
غیرنفتی ایران به چین

میلیارد دالر، حجم واردات 
پوشاک قاچاق به کشور

قیمــت اعالم شــده بــرای خریــد تضمینــی پیــاز پاییــزه و بهــاره 
۵ درصــد افزایــش داشــته اســت.

ارزش صــادرات کاالهــای غیرنفتــی بــه کشــور چیــن در پنــج 
ماهــه اول ســال  جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

۹.۶۴ درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــه کشــور  ــارد دالر پوشــاک ب ــر اســاس آمــار ســاالنه 2 میلی ب

قاچــاق می شــود.
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،،
اینتـرنـــت ایـــران در زمـــره گران تریــن و 
کـم سـرعت ترین اینتـرنت هـای جهان 
اســت؛ بــه گونــه ای کــه مــا هم اکنــون 

در رتبــه ۹0 جهــان جــای داریــم

آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تجدید فراخوان نخست 

شماره 43/95/6
اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 1۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران 

واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.
1-شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه: انجام عملیات نگهداری و ترمیم فضای سبز

۲-مدت و محل انجام کار: دو سال شمسی در ایستگاههای اصفهان، کاشان، بادرود، حسن آباد، دیزیچه، آبنیل، سیستان و اسپیدان 
* داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری با حداقل رتبه ۶ خدمات فضای سبز و صالحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.
۳-مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید 

می باشد.
4-مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 1۳ روز سه شنبه مورخ 9۶/۰۶/۲1 با در دست داشتن 

معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان - جاده شیراز - بعد از ترمینال صفه - ایستگاه راه آهن - امور قراردادها 
5-مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 1۳ روز سه شنبه مورخ 9۶/۰۷/۰4 به نشانی: دبیرخانه امور اداری. 

۶-هزینه اسناد: مبلغ )۳۰۰.۰۰۰( ریال 
HTTP://SETADIRAN.IR و سامانه ستاد HTTP://IETS.MPORG.IR ۷- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

۸-هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
* پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صالحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه 

دعوت به عمل خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان م الف 83655

تولید ملی

ب.آ
عملیــات احــداث ســاختمان شــرکت ســتاره یخی آســـیا )اولیــن مجموعــه از گروه 
تولیـــدی ب.آ( از اوایــل ســال 1۳۸4 بــا همـــکاری جمعــی از نخبــگان معمــاری 
کشــور و تیــم 5 نفــره از مشــاوران نخبــه کشــورهای آلمـــــان، کانــادا و ایــران بــا 
ــرف  ــاده مص ــای آم ــژه غذاه ــت، به وی ــع گوش ــه در صنای ــال تجرب ــش از ۳۰ س بی
شــروع و در اول شهریـــورماه ســال 1۳۸۷ )بــا نصــب و راه انــدازی ماشــین آالت(، 
فعالیــت کارخانــه رســما افتتــاح شــد. از همــان زمــان و بــرای اولیــن بــار در صنعــت 
غــذای کشــــور، طراحــی محصـــوالت بــا هــدف بهبــود بافــت، طعــم، رنــگ، عطــر و 
کیفیــت مــواد غذایــی و همچنیــن ترویــج غذاهــای ســالم و مغــذی ســنتی ایــران 
ــد کوکــو  ــده می شــود، مانن ــی کمتــر دی کــه متاســفانه در ســفره های رنگیــن ایران
ســبزی، کوکــو ســیب زمینی و کتلــت در گـــروه تولیــدی ب.آ انجــام شــد؛ بــه نحوی 
کــه در ابتــدای ســال 1۳۸۸ مراحــل فرموالســـیون بیــش از ۳5 نــوع غــذای ایرانــی 
و فرنگــی زیــر نظـــرکارشناسان معتبــر اروپایــی و کارشناســان باتجربــه ایرانــی در 
صنعــت غــذا و بــا همــکاری آشپزهـــای مشــهور ســنتی ایــــران بــه پایــان رســید 
و ضمــن انجــام عملیــات تســت بــازار، تولـــید انبـــوه آن هــا بــه تدریــج شـــروع و 
ــا  ــد ب.آ ب ــا برن ــد غذاهــای آمــاده ب ــه تولی ــازار مصــرف عرضــه شــد. کارخان ــه ب ب
تلفیــق آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا در تولیــد غذاهــای کامــال پخته شــده منجمــد با 
آشــپزی ســنتی و اصیــل ایرانــی بــه وســیله ماشــین آالت بســیار پیشــرفته جهــان 
و بــا همــت کارشناســان و مدیــران معتبــر در زمینــی بالــغ بــر ۲۰/۰۰۰ متــر مربــع در 

شــهرک صنعتــی بــزرگ شــیراز احــداث شــد.

بــا نزدیــک شــدن بــه مهرمــاه بــازار لوازم التحریــر از رونــق نســبتا 
زیــادی برخــوردار شــده اســت، بــازاری کــه تنــوع بســیار زیــادی در 

اقــالم و قیمت هــای آن وجــود 
دارد. 

شــهریورماه  روزهــای  آخریــن 
هــوای  و  حــال  بــا  همــواره 
بــرای مــدارس  آمــاده شــدن 
همــراه بــوده و مغازه هــای پــر 
در  لوازم التحریــر  بــرق  و  زرق 
ــوند.  ــلوغ می ش ــهر ش ــطح ش س
رفت وآمــد زیــاد بچه هــا بــرای 

ــب و  ــا گوشــه ای از جن ــوازم مــورد نیازشــان تنه ــه وســایل و ل تهی
جــوش واپســین روزهــای گــرم تابســتانی اســت. 

بــازار  بــازار می تــوان دریافــت کــه  ایــن  در  بــا گشــت وگذار 
ــده  ــته ش ــر از گذش ــیار متنوع ت ــر بس ــال حاض ــر در ح لوازم التحری
ــدات  ــو تولی ــک س ــت؛ از ی ــادی در آن رخ داده اس ــوالت زی و تح
داخلــی متنوع تــر شــده و از ســوی دیگــر واردات ایــن لــوازم 
از کشــورهای مختلــف، به ویــژه شــرق آســیا ماننــد چیــن در 
ســال های گذشــته افزایــش جالــب توجهــی یافتــه اســت؛ 
ــا  ــر در مقایســه ب ــازار لوازم التحری ــه ب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
ــه تعــدادی اقــالم مثــل کیــف،  ســال های گذشــته کــه منحصــر ب
دفتــر، مــداد، خــودکار، تــراش، دفترچــه و پاک کــن می شــد 
ــازار  ــروز ب ــوان ام ــه می ت ــکلی ک ــه ش ــده؛ ب ــر ش ــیار متفاوت ت بس
لوازم التحریــر را یکــی از پــرزرق و برق تریــن بازارهــا دانســت. 
یکــی از پرســش های مطرح شــده دربــاره بــازار لوازم التحریــر 
ــرای یــک  ــر ب ــد یــک مجموعــه لوازم التحری ایــن اســت کــه خری
دانش آمــوز در حــال حاضــر بــه طــور متوســط چقــدر هزینــه خواهد 

داشــت و کمتریــن و بیشــترین قیمت هــای لوازم التحریــر ایــن روزهــا 
ــازار چقــدر اســت.  در ب

انــواع لوازم التحریــر بســته بــه 
کیفیــت، طــرح، مــدل و برنــد 
قیمت هــای بســیار متنوعــی در 
بــازار دارنــد؛ بــه عنــوان نمونــه 
ــه  ــی ک ــداد رنگ ــواع م ــت ان قیم
مصرف کننــده زیــادی هــم دارد در 
ــف  ــداد مختل ــته بندی ها و تع بس
ــان شــروع  ــزار توم از حــدود 1۰ ه
ــان  ــزار توم ــش از 4۰۰ ه ــه بی و ب
هــم می رســد. همچنیــن کوله پشــتی کــه جــزو اصلی تریــن 
ــا ۲۰۰  ــن 4۰ ت ــر بی ــازار لوازم التحری ــت، در ب ــه اس ــایل مدرس وس
هــزار تومــان در مدل هــا و طرح هــای مختلــف قیمــت دارد. 
همچنیــن مدادهــای بســته بندی ســاده بیــن ۳۰۰۰ تــا ۶۰۰۰ تومــان 
قیمــت دارد و انــواع خودکار هــای تــک، رنــج قیمتــی کمتــر از ۲۰۰۰ 
ــای  ــان برنده ــان در می ــزار توم ــش از ۲۰ ه ــدود بی ــا ح ــان ت توم

مختلــف دارد. 
ــازار  ــده ای از ب ــش عم ــر بخ ــندگان لوازم التحری ــه فروش ــه گفت ب
لوازم التحریــر داخلــی، وارداتــی اســت و محصــوالت چیــن، 
ــازار  ــیا ب ــرق آس ــورهای ش ــی از کش ــن و بعض ــد، ژاپ ــزی هن مال
ــه  ــی ب ــدات داخل ــا تولی ــد و در مقایســه ب داخــل را قبضــه کرده ان
ــر از مشــتریان  ــر و زیبات دلیــل کیفیــت بهتــر و طرح هــای متنوع ت
بیشــتری برخوردارنــد کــه البتــه قیمت هــای بیشــتری هــم دارنــد. 
ــر  ــیاری از لوازم التحری ــد بس ــی معتقدن ــم برخ ــر ه ــوی دیگ از س
وارداتــی تنهــا ظاهــر زیبایــی دارنــد و از کیفیــت پایین تــری 

برخوردارنــد.

جوالن خارجی ها در بازار لوازم التحریر ایران نوبت اول

نگاهی به اینترنت با دانلود منصفانه در جهان

اینترنت ما و دیگران

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۹,۵۲۰ ریال 

  رینگیت مالزی 

۱۰,۵۹۹ ریال

  درهم امارات

۵۲,۶۴۰ ریال 

  پوند انگلیس 

۴۶,۹۵۵ ریال 

  یورو 

۳۸,۸۱۲ ریال 

  دالر آمریکا 

۱۱,۶۹۰ ریال 

  لیر ترکیه 

۱۰,۶۴۰ ریال 

  ریال عربستان 

۶,۱۸۰ ریال

یوان چین

ــد  ــه نمی خواهن ــی ک ــی در صورت ــران اینترنت کارب
ــد  ــود، نبای ــک ش ــا ه ــخصی آن ه ــات ش اطالع
در  را  خــود  شــخصی  تصاویــر  و  اطالعــات 
ــازی  ــای مج ــی و فض ــاط جمع ــانه های ارتب رس

ــد.  ــر کنن منتش
اطالعــات  انتشــار  و  هــک  از  هنگامــی کــه 
فضــای  در  کاربــران  خصوصــی  و  شــخصی 
ــد،  ــان می آی ــه می ــت ســخن ب مجــازی و اینترن
ــد؛  ــر کســی اســت کــه خــود را مقصــر بدان کمت

امــا طبــق گــزارش و تحقیقــات انجام شــده 
ــاوری اطالعــات  ــوژی و فن توســط شــرکت تکنول
پیشــرفت  و  ارتباطــات  عصــر  در   ،Modis
تکنولــوژی، هنــوز تعــداد بســیار زیــادی از مــردم 
وجــود دارنــد کــه مســئله حریــم خصوصــی خــود 
ــه  ــد. گفت را در فضــای مجــازی جــدی نمی گیرن
می شــود فضــای اینترنــت در ســال ۲۰1۷، شــاهد 

باج افزارهــا،  بــه  آلودگــی  میــزان  بیشــترین 
ــوده اســت. اشــخاص  ــا ب ــا و ویروس ه بدافزاره
حقیقــی و شــرکت های تجــاری کوچــک و بزرگــی 
در سراســر جهــان هــدف حمــالت ســایبری قــرار 
ــت و  ــارات هنگف ــاد خس ــه ایج ــه ب ــد ک گرفته ان

ــت.  ــده اس ــر ش ــری منج جبران ناپذی
بیشــتر باج افزارهــا و ویروس هــا زمانــی بــه 

رایانــه شــخصی یــا گوشــی اشــخاص نفــوذ 
ــه از  ــه طــور ناخواســته و ناآگاهان می کننــد کــه ب
ــناس  ــر و ناش ــایت های غیرمعتب ــع و وب س مناب
فایلــی دانلــود کرده انــد یــا بــه پیغــام یــا ایمیــل 

ــد.  ــخ داده ان ــی پاس ناشناس
ــازی و  ــای مج ــران از فض ــتفاده کارب ــه اس هرچ
ــال  ــود، احتم ــتر ش ــی بیش ــانه های اجتماع رس

انتشــار و لــو رفتــن اطالعــات شــخصی آن هــا نیز 
ــن  ــود. همچنی ــتر می ش ــزان بیش ــان می ــه هم ب
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــده حاک ــای منتشرش آماره
۳۰ درصــد از زنــان و ۲1 درصــد از مــردان در 
 ایــاالت متحــده آمریــکا هــدف حمالت ســایبری 
و هک شــدن قــرار گرفته انــد و زمانــی کــه از 
ــر(  ــک )هک ــع ه ــوص منب ــراد درخص ــن اف ای
پرســیده می شــود، بســیاری از زنــان بــاور دارنــد 

ــوده اســت. ــردی آشــنا ب ــر، ف ــه هک ک

اطالعات شخصی را منتشر نکنید تا هک نشوید!



کوتاه از نصف جهان
 زیرساخت های ابیانه برای 

ثبت جهانی آماده است 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گردشــگری اســتان اصفهــان روز گذشــته بــرای بازدیــد 
ــه  ــز ب از اماکــن تاریخــی و گردشــگری شهرســتان نطن

ــرد. ــفر ک ــه س ــن منطق ای
فریــدون اله یــاری در حاشــیه بازدیــد از آتشــکده نطنــز 
بــا بیــان اینکــه زیرســاخت های الزم بــرای ثبــت جهانــی 
روســتای تاریخــی ابیانــه فراهــم شــده، اظهــار کــرد: بــا 
ــاد مســکن  ــی، بنی ــراث فرهنگ ــراوان می ــای ف تالش ه
ــن  ــاری ای ــالب اســالمی و شــورای اســالمی و دهی انق
ــم  ــن مه ــق ای ــرای تحق روســتا، زیرســاخت های الزم ب

آمــاده اســت.
وی تصریــح کــرد: ابتــدا بایــد پرونــده فنــی و تخصصــی 
ــی یونســکو  ــراث جهان ــت در می ــرای ثب ــن روســتا ب ای
آمــاده شــود تــا در مرحلــه بعــد ثبــت جهانــی آن نیــز 

انجــام شــود.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر   
گردشــگری اســتان اصفهــان از مســجد جامــع نطنــز بــه 
ــی  ــت جهان ــرای ثب ــر ب ــار تاریخــی دیگ ــک آث ــوان ی عن
ــه  ــی ک ــذاب و تاریخ ــر ج ــن اث ــت: ای ــرد و گف ــام ب ن
ســاالنه پذیــرای بســیاری از گردشــگران داخلــی و 
خارجــی اســت، کاندیــدای ثبــت جهانــی شــده اســت؛ 
ــن  ــوع تامی ــژه در موض ــی به وی ــچ اقدام ــوز هی ــا هن ام
زیرســاخت ها بــرای تحقــق آن صــورت نگرفتــه اســت.

 سینما ساحل اصفهان 
بازسازی می شود 

مهــدی احمدی فــر، مدیــر حــوزه هنــری اصفهــان، بــا 
ــار داشــت:  ــه بازســازی ســینما ســاحل اظه اشــاره ب
ــان  ــاحل اصفه ــینما س ــازی س ــاه بازس ــل مهرم اوای
ــن  ــس ای ــالن های پردی ــه س ــا ب ــود ت ــاز می ش آغ
ــش  ــینمایی افزای ــای س ــود و فض ــزوده ش ــهر اف ش

یابــد.
ــر انجــام  ــن بازســازی زودت ــود ای ــرار ب ــزود: ق وی اف
شــود؛ امــا بــه دلیــل اکــران فیلم هــای زیــاد در 
تصمیــم  و کمبــود فضــای ســینمایی،  تابســتان 
گرفتــه شــد در 6 مــاه نخســت ســال از ایــن فضــای 

ــود. ــتفاده ش ــینمایی اس س
مدیــر حــوزه هنــری اصفهــان بیــان کــرد: بــا توجــه به 
اینکــه در ماه هــای محــرم و صفــر نیــز بــار ســینمایی 
ــازی  ــن بازس ــاه ای ــوان در مهرم ــود، می ت ــم می ش ک

را انجــام داد.

پایان اصالح 3 هزار متر مربع 
آجرفرش مسجد جامع عتیق 

حســین یزدان مهــر، سرپرســت پایــگاه جهانــی 
ــه  ــن اشــاره ب ــان، ضم ــق اصفه ــع عتی مســجد جام
پیشــرفت طرح هــای در حــال اجــرا در مســجد 
ــالح  ــرح اص ــرد: ط ــار ک ــان اظه ــق اصفه ــع عتی جام
ــتون های  ــای س ــه در پ ــمت هایی ک ــنگفرش قس س
مســجد نــم مــی داد، بیــش از 30 درصــد پیشــرفت 
اتمــام خواهــد  بــه  آینــده  روز   10 تــا  و   داشــته 

رسید.
وی بــا اشــاره بــه طرح هــای مرمتــی مســجد 
افــزود: طــرح اصــالح آجرفــرش پشــت بام مســجد 
بــا 3 هــزار متــر مربــع مســاحت بیــش از 95 درصــد 
پیشــرفت داشــته و رو بــه اتمــام اســت؛ مناره هــای 
مســجد نیــز کــه تزئینــات کاشــی و تزئینــات چوبــی 
یکــی از آن هــا در حــال تعمیــر اســت، نزدیــک بــه 15 

ــام می رســد. ــه اتم ــر ب روز دیگ

توقیف بیش از 160 کیلوگرم تریاک 
در اصفهان 

ــس  ــس پلی ــینی، رئی ــی حس ــید تق ــرهنگ س س
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهــان، گفــت: در 
ــر اینکــه دو ســوداگر  پــی دریافــت خبــری مبنــی ب
مــرگ در حــال انتقــال یــک محمولــه مــواد افیونــی 
از شــرق کشــور بــه مقصــد اصفهانهســتند، یــک تیــم 
از مامــوران مجــرب پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

وارد عمــل شــدند.
وی ادامــه داد: یــک دســتگاه ســواری ســمند و یــک 
ــان شناســایی و در  ــه قاچاقچی ــق ب ــارس متعل پژوپ
عملیاتــی غافلگیرانــه متوقــف شــدند کــه در بازرســی 
از ســمند 76 کیلــو و 475 گــرم تریــاک و در بازرســی 
ــاک کشــف  ــو و 445 گــرم تری ــارس 86 کیل از پژوپ

شــد.

قانونمندی اصناف در مسائل مالی 
گامی مثبت است

ــدن  ــه، رئیــس ســازمان صنعــت، مع اســرافیل احمدی
ــر  ــان، در کمیســیون نظــارت ب و تجــارت اســتان اصفه
ــکر از  ــا تش ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــازمان های صنف س
ــار  ــاف اظه ــیج اصن ــم روز بس ــکوه مراس ــزاری باش برگ
داشــت: حضــور همســر و خانــواده شــهید حججــی این 

ــار کــرد. مراســم را پرب
ــاد  ــیر ایج ــاف در مس ــاق اصن ــه ات ــان اینک ــا بی وی ب
حسابرســی  در  به ویــژه  جدیــد  نظــم  و  چارچــوب 
ــی  ــای مثبت ــی ســال 95 گام ه ــای مال ــی صورت ه مال
برداشــته اســت، افــزود: قانونمنــدی اصنــاف در مســائل 

ــت. ــت اس ــک گام مثب ــی ی مال
ــز در  ــان نی ــز اســتان اصفه ــاف مرک ــاق اصن ــس ات رئی
ایــن جلســه گزارشــی از برگــزاری جلســه ای در راســتای 
ــه داد. ــان ارائ ایمن ســازی مجتمع هــای تجــاری اصفه

دربــاره   ادامــه  در  همچنیــن  جهانگیــری  رســول 
در  جلســه ای  برگــزاری  از  موضــوع،  شفاف ســازی 
ــر داد. ــان خب ــاژهای اصفه ــازی پاس ــتای ایمن س راس

ــهری  ــات ش ــع تخلف ــگیری و رف ــر پیش مدی
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
تمــام تــالش شــهرداری ایــن اســت کــه 
ــد  ــل س ــد معض ــی بتوان ــرد فرهنگ ــا رویک ب
معبــر را حــل کنــد، گفــت: بــا توجــه بــه 
ــم  ــده، امیدواری ــازی های انجام ش فرهنگ س
ســد معبــر در اصفهــان کم رنــگ شــده و 
ــران پیــاده احتــرام بیشــتری  بــه حقــوق عاب

ــود. ــته ش گذاش
مجتبــی کاظمــی بــا بیــان ایــن مطلــب 
گفــت: مشــکل ســد معبــر و چیــدن اجنــاس 
و  خیابان هــا  پیاده روهــای  در  مغــازه داران 
ــه  ــت ک ــی اس ــت تلخ ــهر، واقعی ــر ش معاب

سال هاســت ادامــه  یافتــه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه پدیــده ناهنجــار 
ســد معبــر یکــی از مشــکالت اساســی ایــن 
ــر روزه  ــزود: ه ــود، اف ــوب می ش ــهر محس ش
افــراد بســیاری بــا اســتفاده نامتعــارف از 
معابــر عمومــی مانــع از اعمــال حــق عمومــی 

مواقــع  بعضــی  در  حتــی  و  می شــوند 
بــا حضــور اکیپ هــای رفــع ســد معبــر 
نیــز، ادعــای مالکیــت اماکــن عمومــی را 

. می کننــد
ــهری  ــات ش ــع تخلف ــگیری و رف ــر پیش مدی
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا موانــع  عبــور افــراد از پیاده روهــا چنانچــه ب
ــردن  ــی ک ــرای ط ــران را ب ــود، عاب ــه رو ش روب
ادامــه مســیر بــه ســمت خیابــان می کشــاند، 
ــوع  ــن  شــرایط احتمــال وق ــه داد: در ای ادام
افزایــش  پیــاده  عابــران  بــرای  حادثــه 
ــد  ــان شــهرداری ها بای ــن می ــد و در ای می یاب
از معابــر بــه عنــوان ملــک عمومــی محافظت 
ــی  ــر عموم ــه معاب ــراد ب ــاوز اف ــرده و از تج ک

ــد. ــری کنن جلوگی
کاظمــی خاطرنشــان کــرد: فقــط در 5 ماهــه 
نخســت امســال 5350 اخطــار و تذکــر رفــع 
ســد معبــر بــه اصنــاف شــهر اصفهــان به ویــژه 
و  موتورسیکلت فروشــان  میوه فروشــان، 

ــران داده  ــان چم ــل اتوب ــندگان اتومبی فروش
شــده و البتــه در ایــن مــدت 30 واحــد 
ــی  ــل بی توجه ــه دلی ــز ب ــف نی ــی متخل صنف

ــده اند. ــب ش ــا پلم ــن اخطاره ــه ای ب
وی یــادآور شــد: بــرای اجــرای هرچــه بهتــر 
ایــن طــرح همــکاری و تعامــل شــهروندان و 
صنــوف الزم و ضــروری اســت تــا در ایــن راه 
بــه نقطــه ای مطلــوب برســیم و عابــران پیــاده 

پیــاده بــه حــق خــود برســند.
ــهری  ــات ش ــع تخلف ــگیری و رف ــر پیش مدی
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه برابــر 
تبصــره 1 بنــد ۲ مــاده 55 و تبصــره 6 مــاده 
ــر   ــتفاده از معاب ــهرداری ها، اس ــون ش 96 قان
عمومــی بــرای کســب ممنــوع اســت، تاکیــد 
کــرد: صنــوف بایــد بداننــد کــه هیــچ حقــی 

ــد. ــا ندارن ــتفاده از پیاده روه ــرای اس ب
بیشــترین  را  میوه فروشــان  کاظمــی 
متخلفــان ســد معبــر در شــهر اصفهــان 
ــوه  ــندگان می ــرد: فروش ــه ک ــت و اضاف دانس
بــه اشــتباه متصــور هســتند کــه اگــر اجنــاس 
خــود را در معــرض دیــد مــردم قــرار دهنــد، 
فــروش بهتــری خواهنــد داشــت؛ در حالــی 
کــه فــروش بیشــتر متــرادف بــا ســد معبــر 

ــوع  ــت و تن ــا کیفی ــرادف ب ــه مت نیســت؛ بلک
ــت. ــوالت اس محص

ــی  ــر را  ناهمخوان ــر ســد معب ــل دیگ وی عام
واحدهــای  متــراژ  و  بیــن رســته شــغلی 
ــل  ــن دلی ــه همی صنفــی برشــمرد و گفــت: ب
ــا  ــرون از مغازه ه ــود را بی ــاس خ ــبه اجن کس
قــرار می دهنــد و باعــث تضییــع حقــوق 
ایــن  رفــع  البتــه  می شــوند؛  شــهروندان 

اســت. فرهنگ ســازی  نیازمنــد  مشــکل 
طــرح  دو  امســال  کــرد:  تصریــح  وی 
بــرای  اطالع رســانی  و  فرهنگ ســازی 

صنــوف اجــرا شــده تــا حقــوق مــردم رعایــت 
شــود؛ امــا متأســفانه هنــوز فروشــندگان 
ــندگان  ــان و فروش ــیکلت، میوه فروش موتورس
ــکل  ــان مش ــران اصفه ــان چم ــل اتوب اتومبی

اصلــی در رفــع ســد معبــر هســتند.
کاظمــی اظهــار کــرد: درخصــوص ســد معبــر 
ــا  ــر فرعــی نیــز الزم اســت شــهروندان ب معاب
ــع  ــگیری و رف ــت پیش ــا مدیری ــس 110 ی پلی
تخلفــات شــهری شــهرداری بــا شــماره تلفــن 
ــرار  ــاس برق ــامانه 137 تم ــا س 35601۲13 ی

ــد. ــد و موضــوع را گــزارش دهن کنن
ــرد  ــه رویک ــه ب ــا توج ــه ب ــه داد: البت وی ادام
رفــع  و  پیشــگیری  مدیریــت  فرهنگــی 
تخلفــات شــهری در ســال جــاری، تذکــرات و 
ــه  ــوف ارائ ــام صن ــرای تم آموزش هــای الزم ب

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره به اینکــه تمام تالش شــهرداری 
ــا رویکــرد فرهنگــی بتوانــد  ایــن اســت کــه ب
ــا  ــت: ب ــد، گف ــر را حــل کن معضــل ســد معب
توجــه بــه فرهنگ ســازی های انجام شــده 
ــگ  ــان کم رن ــر در اصفه ــد معب ــم س امیدواری
ــرام  ــاده احت ــران پی ــوق عاب ــه حق ــده و ب ش

بیشــتری گذاشــته شــود.

مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان:

 معضل سد معبر را 
می  توان با فرهنگ سازی حل کرد

نماینــده مــردم نجف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلــس گفــت: بــه 
ــان  ــل رشــادت های پاســدار شــهید محســن حججــی در زم دلی
ــتی در  ــروه تروریس ــن گ ــش، ای ــط داع ــکنجه توس ــارت و ش اس
ــرده  ــه ک ــهادت مثل ــس از ش ــی، او را پ ــاوت و بی رحم  اوج قس
و آتــش می زننــد کــه بــه همیــن دلیــل بازگشــت پیکــر بــا تاخیــر 

مواجــه شــده اســت.
ابوالفضــل ابوترابــی بــا اشــاره بــه انجــام دســت کم دو بــار 
تیــم  توســط  حججــی  شــهید  پیکــر  روی   DNA آزمایــش 
ــار  ــوریه اظه ــان و س ــان لبن ــار متخصص ــران در کن ــی از ای اعزام
ــا در  ــت ها و پاه ــر، دس ــون س ــر همچ ــی از پیک ــرد: بخش های ک
دســترس نیســت و تــالش می شــود طــی پیشــروی های اخیــر 

ــود. ــر ش ــر کامل ت ــت، پیک ــور مقاوم مح
وی دیگــر علــت اصلــی تاخیــر را حصــول اطمینــان از تاییــد هویت 

پیکــر شــهید دانســت و ادامــه داد: فیلــم 45 دقیقــه ای از لحظات 
شــکنجه، شــهادت و دیگــر ســفاکی های داعــش موجــود اســت 

کــه در صــورت صالحدیــد مســئوالن، رســانه ای خواهــد شــد.
ایــن نماینــده مجلــس بــا اشــاره بــه بازگشــت پیکــر شــهید طــی 
اولیــن روزهــای هفتــه آینــده گفــت: در برنامه ریزی هــای اولیــه، 
قــرار اســت پیکــر در تهــران، اصفهــان و نجف آبــاد تشــییع شــده 
ــپاری  ــاد خاکس ــهدای نجف آب ــان ش ــل یادم ــت در مح و در نهای

شــود.
وی درخصــوص علــت تشــییع در اصفهــان بــا وجــود فاصلــه کوتاه 
ــی  ــه پیش بین ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــاد تصری ــه نجف آب ــبت ب نس
حضــور جمعیــت میلیونــی در مراســم تشــییع، مســئوالن تــالش 
می کننــد بــا برگــزاری مراســم مشــابه در اصفهــان، از بــروز بعضــی 

مشــکالت در مراســم نهایــی جلوگیــری کننــد.

M.Sharifi@eskimia.ir
مرتضی شریفیلنجان

سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد لنجــان از امکانــات 
پیشــرفته و مجهــز بــرای ادامــه تحصیــل 5 هــزار دانشــجو در ایــن 

ــر داد. دانشــگاه خب
دکتــر ســید حمیدرضــا صادقیــان رشــته های تحصیلــی در 
واحــد لنجــان را متناســب بــا نیــاز جامعــه ارزیابــی کــرد و گفــت: 
ــل،  ــن تحصی ــه دانشــجویان را در حی ــن اســت ک ــا ای ــه م دغدغ
کارآفریــن و توانمنــد تربیــت کنیــم کــه پــس از دانش آموختگــی 
ــن  ــند؛ در همی ــته باش ــازار کار نداش ــذب در ب ــرای ج ــکلی ب مش
راســتا زیرســاخت ها در دانشــگاه آزاد لنجــان بــه ســمتی حرکــت 
می کنــد کــه دانش آموختــه بیــکار نداشــته باشــیم و همــواره بــه 
ــل  ــته هایی تحصی ــجویان در رش ــه دانش ــم ک ــن بوده ای ــال ای دنب

کننــد کــه بــر اســاس نیــاز جامعــه ارائــه شــده اســت.
صادقیــان بــا معرفــی رشــته های تحصیلــی واحــد لنجــان 
تشــریح کــرد: داوطلبــان می تواننــد در مقطع کار شناســی پیوستـــه 
مهندســی صنایــع، مهندســی بــرق، مهندســی مکانیک، مهندســی 
کامپیوتــر - فنــاوری اطالعــات و در مقطــع کار شناســی ناپیوســته، 
مهندســی عمــران، مهندســی بــرق، مهندســی مکانیک، مهندســی 
تکنولــوژی  مهندســی  معمــاری،  علمی کاربــردی  کامپیو تــر، 
ــک،  ــی الکتروتکنی ــی و در مقطــع کاردان تاسیســات حرارتی برودت
ــاخت  ــین افزار، س ــد ماش ــاخت و تولی ــاختمان، س ــر، س کامپیو ت
معمــاری  و  معمــاری  نقشه کشــی  و  قالب ســازی  تولیــد  و 
ــون  ــز آزم ــامانه مرک ــه س ــام ب ــرای ثبت ن ــرده و ب ــاب ک را انتخ
دانشــگاه آزاد اســالمی بــه آدرس www.azmoon.org مراجعــه 

ــد. ــام کنن و ثبت ن

ــه ای  ــرداری آب منطق ــت و بهره ب ــاون حفاظ ــور، مع ــی بصیرپ عل
اســتان اصفهــان، دربــاره حجــم آب موجــود در پشــت ســد 
زاینــده رود اظهــار کــرد: در حــال حاضــر حــدود ۲40 میلیــون متــر 
مکعــب آب در پشــت ســد ذخیــره شــده کــه ایــن عــدد در مقابــل 
ــهم  ــد، س ــن س ــی ای ــر مکعب ــارد مت ــدود 1.۲ میلی ــت ح ظرفی

ــد. ــان می ده ــدی را نش ــدود ۲0 درص ح
ــر  ــون مت ــدد ۲40 میلی ــال ع ــن ح ــا ای ــزود: ب ــه اف وی در ادام
ــان  ــتان اصفه ــرب اس ــن آب ش ــرای تأمی ــدی ب ــی، تهدی مکعب
ــرکت آب  ــی ش ــه قبل ــاس برنام ــر اس ــود و ب ــوب نمی ش محس
منطقــه ای اســتان اصفهــان، بــا حجــم فعلــی آب، نگرانــی از بابــت 

ــدارد. ــود ن ــرب وج ــن آب ش تأمی
بصیرپــور خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس ایــن برنامــه، حــد خطــر 
تأمیــن آب شــرب اســتان اصفهــان ۲00 میلیــون متــر مکعــب تــا 

پایــان شــهریورماه تعییــن شــده اســت.
ــان،  ــن آب شــرب اصفه ــه تأمی ــرد: در برنام ــح ک ــور تصری بصیرپ
ــه  ــه در نظــر گرفت ــه صــورت محتاطان ــز ب ــاران نی ــارش ب ــوع ب وق
ــکلی در  ــز، مش ــا در پایی ــق بارش ه ــورت تعوی ــه در ص ــده ک ش

ــود. ــاد نش ــث آب ایج بح
وی در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره تأمیــن آب کشــاورزی نیــز بیــان 
داشــت: بــرای تأمیــن آب کشــاورزی، هنــوز نمی تــوان اظهارنظــر 
ــوان در ایــن  ــد می ت کــرد و اگــر در پاییــز، بارش هــا افزایــش یاب

رابطــه تصمیــم گرفــت.
وی یــادآور شــد: در ســال های گذشــته، زمانــی کــه حجــم ذخایــر 
بــه 400 میلیــون متــر مکعــب می رســید، آب بــه کشــاورزی 
ــا  ــزه ب ــت پایی ــز کش ــته نی ــال گذش ــت و س ــاص می یاف اختص

ــه صــورت نصــف انجــام شــد. ــر و ب تأخی

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

ــار  ــتان، اظه ــکی اردس ــبکه دامپزش ــس ش ــتکی، رئی ــم اس میث
ــزا شــد و  ــاری آنفلوآن ــر بیم ــرد: کشــور در ســال گذشــته درگی ک
طبیعتــا اســتان اصفهــان هــم بــا ایــن موضــوع درگیــر بــود؛ امــا 
ــا  ــری ب ــدون درگی ــه ب اردســتان جــزء ســه شهرســتانی شــد ک

ــه داد. ــت خــود ادام ــه فعالی ــن بیمــاری ب ای
اســتکی بــا بیــان اینکــه دو پرونــده جوجه ریــزی غیرمجــاز هــم 
ــرای  ــا ب ــرد: پرونده ه ــح ک ــت، تصری ــی اس ــت بررس در در دس

ــه دادگســتری اردســتان ارجــاع شــده اســت. صــدور حکــم ب
کــرد:  خاطرنشــان  اردســتان  دامپزشــکی  شــبکه  رئیــس 
»برگــه  هویــت  بــدون  جوجه هــای  خریــد  از  شــهروندان 
ــوده  ــود آل ــرم ک ــک گ ــه ی ــرا ک ــد؛ چ ــودداری کنن ــالمت« خ س

می توانــد بیــش از یــک میلیــون جوجــه و پرنــده را آلــوده کنــد.
رئیــس شــبکه دامپزشــکی اردســتان بــا اشــاره بــه اینکــه 
بیمــاری آنفلوآنــزا بــه دمــا حســاس بــوده و در دمــای بیــش از 
56 درجــه و پخــت کامــل از بیــن مــی رود، تصریــح کــرد: مــردم 
ــل  ــه عم ــن زمین ــتی در ای ــان بهداش ــای کارشناس ــه توصیه ه ب

ــد. کنن
اســتکی گفــت: در صورتــی کــه درگیــر آنفلوآنــزای حــاد پرنــدگان 
ــد  ــن خواهن ــه از بی ــور منطق ــد از طی ــش از 90 درص ــویم، بی ش

رفــت.
ــذار اســت  ــداری تخم گ ــزود: اردســتان دارای 10 مرغ اســتکی اف
ــرغ  ــتند و تخم م ــال هس ــورد آن فع ــر 6 م ــال حاض ــه در ح ک
ــرف  ــه مص ــم ب ــه ه ــوده ک ــن ب ــش از ۲0 ت ــاه بی ــدی در م تولی

ــود. ــادر می ش ــم ص ــیده و ه ــتان رس شهرس

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس:

پیکر شهید حججی قابل شناسایی نبود
حجم آب سد زاینده  رود به 240 میلیون متر مکعب 

رسیده است

 آمادگی برای ادامه تحصیل 5 هزار دانشجو 
در دانشگاه آزاد اسالمی لنجان

رئیس شبکه دامپزشکی اردستان خبر داد:

تولید ماهانه 20 تن تخم مرغ در اردستان

مدیر پروژه پردیس هنر آبشار خبر داد:
احداث 11 آبشار در پردیس هنر

ــا  ــی »اینج ــه تلویزیون ــر، در برنام ــس هن ــروژه پردی ــر پ ــی، مدی ــر کریم ناص
ــرای  ــهروندان ب ــور ش ــا حض ــهر رؤیاه ــداث ش ــا اح ــرد: ب ــار ک ــان« اظه اصفه
ــن  ــگ شــد؛ از همی ــت خــود در شــهربازی آبشــار کم رن ــات فراغ ــدن اوق گذران
رو شــهرداری، احــداث پردیــس هنــر را در محــل شــهربازی آبشــار در دســتورکار 

ــرار داد. ــود ق خ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پردیــس هنــر آبشــار در ۲ فــاز به مســاحت 75 هــزار متر 
مربــع احــداث می شــود، گفــت: عملیــات اجرایــی پردیــس هنــر آبشــار از نیمــه 

دوم ســال گذشــته آغــاز شــد و هم اکنــون نیــز فــاز اول تکمیــل شــده اســت.
مدیــر پــروژه پردیــس هنــر آبشــار بــا بیــان اینکــه پروژه هــای بســیاری 
ــک  ــاز ی ــرد: در ف ــوان ک ــده، عن ــرا ش ــار اج ــر آبش ــس هن ــاز اول پردی در دل ف
ــاور  ــارهای مج ــا و آبش ــاده VIP، برکه ه ــون ورودی، ج ــای همچ ــز پروژه ه نی
خیابــان، فــرش گل، داالن بهشــت، ســالن آمفی تئاتــر و پارکینــگ احــداث شــده                                                                                                              

اســت.
کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای آرامــش شــهروندان و جلوگیــری از ترافیــک 
ــارک ۲50  ــت پ ــا ظرفی ــروژه ب ــن پ ــل ای ــی مقاب ــع جنوب ــگ در ضل ــک پارکین ی

ــرای  ــکان ب ــن م ــر ای ــالن آمفی تئات ــرد: س ــوان ک ــده،  عن ــداث ش ــودرو اح خ
ــت. ــده اس ــداث ش ــی اح ــای فرهنگ ــرای برنامه ه اج

ــوان  ــده، عن ــی ش ــتان اجرای ــن بوس ــار در ای ــه 11 آبش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: یــک آب نمــای مرکــزی کــه آب جوشــان از یــک محــل بــاال می آیــد و از  
شــاخه هایی بــه بیــرون ســرازیر می شــود، بــرای تداعــی عرفــان، هنــر، آبشــار و 

طبیعــت احــداث شــده اســت.
مدیــر پــروژه پردیــس هنــر آبشــار اضافــه کــرد: بــر روی آبشــارها نیــز نورپــردازی 

خاصــی انجــام شــده کــه زیبایــی ایــن آبشــار ها را دو برابــر می کنــد.
ــای  ــا، رواق ه ــا آب نم ــروژه ب ــن پ ــه ورودی ای ــه مجموع ــان اینک ــا بی ــی ب کریم
ــی  ــی و فضــای ســبز احــداث شــده و منظــره بســیار دلنشــین و باطراوات چوب
ــار جــاده VIP، کافی شــاپ و  ــرای گردشــگران مهیــا کــرده، ادامــه داد: در کن را ب

فضــای ســبز احــداث شــده اســت.
ــام »داالن  ــه ن ــارک محوطــه ای ب ــن پ ــاده رو مجــاور ای ــرد: در پی ــح ک وی تصری
ــری  ــری هن ــوان گال ــه عن ــد از آن ب ــراد می توانن بهشــت« طراحــی شــده کــه اف

بازدیــد و بــه عنــوان معبــری زیبــا اســتفاده کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه فضاهــای جدیــدی در پردیــس هنــر آبشــار احــداث 
می شــود، گفــت: در ایــن پــروژه تمامــی امکانــات رفاهــی و تفریحــی شــهروندان 

ــا شــده اســت. مهی

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

جــواد محمــدی فشــارکی، مدیــر بازرســی و 
نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان، اظهــار داشــت: 
ــاز ســال  ــدارس و آغ ــه فرارســیدن م ــا توجــه ب ب
تحصیلــی جدیــد، فــروش لوازم التحریــر در بــازار 
آغــاز شــده اســت؛ بــر همیــن اســاس نظــارت بــا 
159 نفــر از بازرســان رســمی و افتخــاری شــروع 

شــد.
افزایــش  از  پیشــگیری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه داد: طــرح تشــدید  ــا ادام ــی قیمت ه غیرمنطق
بازرســی و نظــارت ویــژه بازگشــایی مــدارس بــه 
منظــور جلوگیــری از افزایــش بی رویــه قیمت هــا 

ــر  ــارت ب ــی، نظ ــات احتمال ــا تخلف ــورد ب و برخ
ایــن  بــرای  تعیین شــده  نرخ هــای  رعایــت 
ــری از عرضــه محصــوالت  ــار جلوگی ــا در کن کااله
عنــوان  بــه  اســتاندارد  بــدون  و  بی کیفیــت 
ــت. ــکل گرف ــرح ش ــن ط ــه  ای ــن برنام مهم تری

تشــدید  طــرح  افــزود:  فشــارکی  محمــدی 
نظــارت و کنتــرل بــازار بــا هــدف نظــارت بــر رونــد 
ــش، پوشــاک  ــف و کف ــر، کی عرضــه لوازم التحری
ــورت  ــه ص ــته ب ــدارس، از روز گذش ــوش م و روپ
ــود. ــی می ش ــتان اجرای ــر اس ــان در سراس همزم

مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان 
ــه گرانفروشــی و درج نشــدن  ــه اینک ــا اشــاره ب ب
قیمــت، دو تخلــف شــایع در بــازار کاالهــای 

تاکیــد کــرد:  اســت،  طــرح  ایــن  در  هــدف 
ــا  ــن بازرســی ها ب ــاف اســتان در ای بازرســان اصن
ــت،  ــردن قیم ــی، درج نک ــی، کم فروش گرانفروش
ــع و   ــالف واق ــغ خ ــور، تبلی ــردن فاکت ــادر نک ص

ــرد. ــد ک ــورد خواهن ــی برخ ــراج غیرقانون ح
محمــدی فشــارکی بــا اشــاره بــه افزایــش تقاضــا 
جهــت برگــزاری حــراج و فــروش فوق العــاده در 
ــه  ــر اســاس آیین نام ــت: ب ــوف گف بعضــی از صن
صنفــی،  نظــام  قانــون   84 مــاده  اجرایــی 
فروشــندگان لوازم التحریــر می تواننــد بــا دریافــت 
مجــوز از اتحادیــه خــود کاالی خــود را بــا تخفیــف 

ــروش برســانند. ــه ف ــا 15 درصــدی ب 10 ت
وی افــزود: همــه صنــوف متقاضــی برگــزاری 

ــدارک  ــد م ــاده مکلفن ــروش فوق الع ــراج و ف ح
ــر  ــا ذک ــی و ب ــت کتب ــا درخواس ــراه ب الزم را هم
تاریــخ پیشــنهادی بــرای برگــزاری حــراج یــا 
فــروش فوق العــاده بــه اتحادیــه مربوطــه تســلیم 
و مجــوز برگــزاری حــراج را دریافــت کننــد؛ در غیــر 
ــراج،  ــوز ح ــردن مج ــت نک ــورت و دریاف ــن ص ای
تخلــف محســوب شــده و بازرســان اصنــاف 

ــرد. ــد ک ــری خواهن ــر جلوگی ــن ام ــتان از ای اس
مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اســتان اصفهــان 
تصریــح کــرد: بازرســان اصنــاف اســتان در قالــب 
ــور  ــا حض ــوس ب ــوس و نامحس ــای محس تیم ه
ــالم ضــروری  ــش عرضــه اق ــن پای ــازار، ضم در ب
ــورد  ــی برخ ــات صنف ــه تخلف ــا هرگون ــازار، ب در ب
ــکیل  ــا تش ــد و ب ــام می دهن ــی الزم را انج قانون
ــه اداره کل  ــف را ب ــر صن ــان در ه ــده، متخلف پرون
ــد. ــی می کنن ــتان معرف ــی اس ــرات حکومت تعزی

ــهروندان  ــش ش ــت نق ــر اهمی ــد ب ــا تأکی وی ب
شــهروندان  تخلفــات گفــت:  از  جلوگیــری  در 
گرامــی هنــگام خریــد لــوازم مــورد نیــاز خــود بــه 
واحدهــای صنفــی معتبــر و دارای پروانــه کســب 
ــه  ــاهده هرگون ــورت مش ــد و در ص ــه کنن مراجع
ــق تلفن هــای  ــی، موضــوع را ســریع از طری تخلف
3۲35۲01۲ – 3۲35۲013 )مدیریــت بازرســی و 
ــا  ــری ی ــه ســتاد خب ــاف اســتان( ب ــارت اصن نظ
دایــره رســیدگی بــه شــکایات و گزارش هــای 
مردمــی ایــن مدیریــت اطــالع دهنــد تــا در اســرع 
وقــت جهــت بررســی، اقــدام الزم صــورت گیــرد.

ــال  ــی ها در س ــداد بازرس ــت تع ــر اس ــه ذک الزم ب
روزهــای مشــابه ســال 94،  بــه  نســبت   95
افزایــش 38 درصــدی را نشــان می دهــد کــه 
ایــن میــزان بازرســی منجــر بــه کاهــش 56 

درصــد پرونده هــا شــده اســت.

#خبر_گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

 آشنایی پیش از ازدواج با 
روابط عاشقانه متفاوت است

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــی  ــی بالین ــص روان شناس ــی، متخص ــدهللا امین عب
ــد  ــه نیازمن ــک مرحل ــش از ازدواج را ی ــنایی پی آش
 هوشــیاری و کنتــرل توســط زن و مــرد دانســت 
ــط  ــاد رواب ــای ایج ــه معن ــنایی ب ــن آش ــت: ای و گف

ــده دارد. ــاوت عم ــا آن تف ــت و ب ــقانه نیس عاش
در  موفــق  ازدواج  همایــش  در  امینــی  عبــدهللا 
فرهنگســرای مهــر ایــن ســازمان، شــناخت را الزمــه 
ــی از  ــن آگاه ــرد: ای ــار ک ــت و اظه ــد دانس ــر پیون ه
خلــق و خــوی، رفتــار،  تفکــرات و... می توانــد از 
شــیوه های گوناگــون حاصــل شــود کــه یکــی از 
آن هــا آشــنایی و گفت وگوهــای پیــش از ازدواج 

ــت. اس
خصوصی تریــن  بــه  افــراد  شــدن  نزدیــک  وی 
ــی  ــد عاطف ــاد پیون ــی شــخصی و ایج ــاالت زندگ ح
را از جملــه تهدیــدات یــک آشــنایی پیــش از ازدواج 
ــد  ــرد: بای ــان ک ــداد و خاطرنش ــده قلم غیرتعریف ش
زن و مــرد نســبت بــه این روابــط هوشــیاری و آگاهی 
ــط  ــراری رواب ــه برق ــرا ک ــند؛ چ ــته باش ــل داش کام
عاطفــی می توانــد در صــورت عــدم شــکل گیری 

ــازد. ــراد وارد س ــه اف ــی ب ــیب های درازمدت آس

 زائران اربعین بدون گذرنامه 
به مرزها نروند

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  مســئول  داوری، 
اســالمی برخــوار، در جلســه هماهنگــی کمیته هــای 
ســتاد اربعیــن بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه ســماح 
مطمئن تریــن کانــال بــرای ثبت نــام زائــران بــه 
ــت،  ــینی اس ــن حس ــن اربعی ــور در آیی ــور حض منظ
ــاز  ــروز آغ ــماح از ام ــامانه س ــام در س ــزود: ثبت ن اف

می شــود.
داوری ادامــه داد: کســانی کــه قصــد حضــور در 
ــرای  ــد، ب ــال را دارن ــن حســینی در کرب ــارت اربعی زی
ایــن ســفر بایــد وارد ســامانه ســماح شــوند و در ایــن 

ــد. ــام کنن ــامانه ثبت ن س
ــک  ــاد ی ــوز ایج ــال مج ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
موکــب در کربــال گرفتــه شــده، گفــت: برخــوار امســال 
بــرای نخســتین بــار یــک موکــب در کربــال را ه انــدازی 
و  مدیریتــی  ســتادی،  فعالیت هــای  و  می کنــد 
هماهنگی هــای الزم در ایــن زمینــه انجــام می شــود.

مســئول شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی برخوار 
ــن حســینی در برخــوار  ــرد: همایــش اربعی ــار ک اظه
بــرای زائــران برگــزار شــده و در ایــن همایــش نــکات 
امنیتــی، پزشــکی و لوازمــی کــه بایــد همــراه داشــته 

ــان می شــود. ــرای آن هــا بی باشــند، ب

 دستگیری سارق انبار پوشاک 
در گلپایگان

مامــوران  گفــت:  گلپایــگان  انتظامــی  فرمانــده 
انتظامــی از یــک ســارق حرفــه ای اماکــن خصوصــی 
یــک میلیــارد ریــال پوشــاک ســرقتی کشــف و 

ــد. ــط کردن ضب
حســین بســاطی اظهــار داشــت: یکــی از شــهروندان 
از ســرقت از انبــار پوشــاک خــود خبــر داد و بالفاصله 
در  انبــار  بررســی ســرقت و دســتگیری ســارق 
دســتورکار مامــوران پلیــس آگاهــی شهرســتان 

ــت. ــرار گرف ــگان ق گلپای
 وی افــزود: مامــوران پــس از بررســی های الزم 
موفــق شــدند ســارق را کــه فــردی غیربومــی و 
ــود  ــور ب ــمالی کش ــتان های ش ــی از اس ــاکن یک س
ــی  ــام قضائ ــی مق ــا هماهنگ ــایی ب ــس از  شناس پ

ــد. ــتگیر کنن دس

اجرای طرح تامین آب شرب سالم 
در روستاهای فریدونشهر 

ــداری  ــعه و نگه ــت: توس ــهر گف ــدار فریدونش فرمان
راه هــای شهرســتان، اولویــت اول بودجــه شهرســتان 

اســت.
ــت  ــه کار دول ــاز ب ــه آغ ــاره ب ــا اش ــدی ب ــر اس ناص
دوازدهــم، دســتاوردهای دولــت تدبیــر و امیــد را 
ــات  ــر اقدام ــروری ب ــا م ــرد و ب ــی ک ــت ارزیاب مثب
ــزاری  ــت: برگ ــار داش ــتان اظه ــده در شهرس انجام ش
انتخاباتــی باشــکوه و قانونــی در دو ســطح ریاســت 
ــتا و  ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــوری و ش جمه
ــارات  ــردم در آن، از افتخ ــارکت م ــاد مش ــد زی درص

دولــت بــه شــمار می آیــد.
وی بــا اشــاره بــه رشــد 50 درصــدی  اعتبــارات 
ــوع  ــن موض ــت: ای ــاری گف ــال ج ــتان در س شهرس
ــه  ــوری ب ــتانی و کش ــئوالن اس ــام مس ــانه اهتم نش

ــت. ــتان اس ــکالت شهرس ــع مش رف

 لزوم حل مشکل اشتغال 
در چادگان 

ــادگان، در  ــدار چ ــاون فرمان ــی، مع ــوروش موگوئ ک
ــا  ــادگان ب ــتان چ ــتغال شهرس ــروه اش ــه کارگ جلس
ــتغال  ــث اش ــه بح ــژه ب ــه وی ــزوم توج ــر ل ــد ب تأکی
و رفــع مشــکل بیــکاری بــه عنــوان اصلی تریــن 
معضــل شهرســتان، اظهــار داشــت: اولویــت اصلــی 
ــتغال  ــکل اش ــل مش ــادگان ح ــتان چ ــا در شهرس م
ــل  ــتغال را ح ــکالت اش ــم مش ــر بتوانی ــت و اگ اس
کنیــم، قطعــا ســایر مشــکالت شهرســتان نیــز خــود 

ــد شــد. ــود حــل خواه ــه خ ب
ــا  ــی، ظرفیت ه ــاب اقتصــاد مقاومت ــزود: در ب وی اف
و پتانســیل های شهرســتان در راســتای کشــاورزی، 
دامــداری، گردشــگری و گیاهــان دارویــی بایــد 
برنامه ریــزی شــود تــا اشــتغال جوانــان در روســتاها 

اتفــاق افتــد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان خبر داد:

آغاز نظارت بر فروش لوازم التحریر در اصفهان 

،،
فرهنگ ســازی های  بــه  توجــه  بــا   
انجام شــده، امیدواریــم ســد معبــر 
بــه  و  شــده  کم رنــگ  اصفهــان  در 
حقوق عابران پیاده احترام بیشــتری 

گذاشــته شــود
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کوتاه اخبار 
 دومین جشنواره انگور ناغان 

برگزار می شود 
دومیــن جشــنواره انگــور ناغــان در شهرســتان کیــار، 
بــا هــدف معرفــی  آینــده ۱۷ شــهریور ۹۶ و  جمعــه 
ــه  ــردم منطق ــن م ــی، آداب و ســنن دیری محصــوالت باغ
در مراحــل برداشــت و اســتحصال فرآورده هــای انگــور، و 
توانمندی هــای گردشــگری و جاذبه هــای طبیعــی  برگــزار 

می شــود.
ــای  ــوالت  و فرآورده ه ــگاه محص ــا، نمایش ــد از باغ ه بازدی
انگــور، نمایــش مراحــل اســتحصال شــیره و شــهد انگــور، 
ــع  ــف، صنای ــی محصــوالت مختل ــای معرف ــاد  غرفه ه ایج
دســتی و آش محلــی، نمایشــگاه عکــس، موســیقی 
ــی از  ــاورزان و قدردان ــرای کش ــی ب ــی، کارگاه  آموزش محل
ــت. ــنواره اس ــن جش ــای ای ــه، از برنامه ه ــداران نمون باغ

ریزگردها امنیت انسانی منطقه را 
تهدید می کنند

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: یکــی از عواملــی 
کــه کشــور در ســال های اخیــر بــا آن مواجــه اســت مســئله 
ریزگردهاســت؛ موضوعــی که امنیت انســانی در کشــورهای 

ــد. ــد می کن منطقــه را تهدی
ــل  ــا عوام قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت خــود ب
اجرایــی طــرح خودمراقبتــی و ارائــه خدمــات نویــن 
ــرد:  ــار ک ــاری اظه ــال و بختی ــان در چهارمح ــامت زن س
ــه  ــاز ب ــت و نی ــه اس ــرد آگاهان ــک عملک ــی ی خودمراقبت

آموختــن دارد.
ــرای اســتمرار  ــا ب ــی از نیازه ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــراد و خانواده هــا اجــرای طــرح خودمراقبت ســامت اف
ــزود:  ــت، اف ــان اس ــامت زن ــن س ــات نوی ــه خدم و ارائ
ــد بیماری هــای غیرواگیــردار  یکــی از عواملــی کــه می توان
ــه از  ــرادی ک را کاهــش دهــد، ســواد ســامت اســت و اف
ــتی  ــات بهداش ــد، اطاع ــی برده ان ــره کم ــواد به ــن س ای

ــد. کمــی دارن

گشایش بزرگ ترین نمایشگاه کتاب 
در سیرجان

در ادامــه برنامه هــای جشــنواره فرهنگــی گل گهــر ســیرجان 
کــه بــه مناســبت دهــه غدیــر در موسســه فرهنگی هنــری 
ــاب  ــگاه کت ــود، نمایش ــزار می ش ــه« برگ ــراج اندیش »مع

ایــن جشــنواره افتتــاح شــد.
ــی  ــه فرهنگ ــل موسس ــر عام ــژاد، مدی ــی ایران ن محمدعل
معــراج اندیشــه، اظهــار داشــت: ایــن نمایشــگاه بــه 
وســعت یک هــزار و 300 متــر مربــع طراحــی شــده کــه ۹00 
متــر مربــع فضــای نمایشــگاهی عمومــی و 400 متــر مربــع 

ــوان دارد. ــودک و نوج ــای ک کتاب ه
وی افــزود: ایــن نمایشــگاه بزرگ تریــن نمایشــگاه کتــاب 
تاریــخ ســیرجان اســت و  50 ناشــر کشــور در ســالن های 
مختلــف بیــش از ۱5 هــزار عنــوان کتــاب را بــا موضوعــات 
ــودک و  ــتان، ک ــی، داس ــی، تاریخ ــی، مذهب ــف علم مختل
ــب 300  ــاریافته در قال ــات انتش ــر موضوع ــوان و دیگ نوج
هــزار جلــد بــه مــدت یــک هفتــه بــه  نمایــش گذاشــته اند.

صدور ماهی قزل آال به روسیه 
نخســتین محمولــه پروتئینــی شــامل ۹ تــن ماهــی 
قــزل آال از چهارمحــال و بختیــاری بــه روســیه صــادر شــد. 
ــال  ــکی چهارمح ــر کل دامپزش ــی، مدی ــد نجات عبدالمحم
انجــام  بــا  و  بــار  اولیــن  بــرای  بختیــاری، گفــت:  و 
ــی  ــن ماه ــتی الزم، ۹ ت ــای بهداش ــا و نظارت ه آزمایش ه
قــزل آالی رنگین کمانــی از ایــن اســتان بــه کشــور روســیه 

صــادر شــد.
وی افــزود: ســازمان دامپزشــکی کشــور بــا انجــام ممیــزی 
از واحد هــای مختلــف و ارائــه کــد IR بــه واحد هــای 
تولیــدی، زمینــه صــادرات محصــوالت بهداشــتی و ســالم 

ــد. ــم  می کن را فراه

 بیماری های داخلی 
خط قرمز زندگی کرمانی ها 

مدیــر عامــل بهشــت زهــرا)س( کرمــان گفــت: 
ــی  ــی و ســپس بیماری هــای قلب بیماری هــای داخل
و عروقــی، مهم تریــن عامــل مــرگ و میــر در کرمــان 

اســت. 
محمدرضــا نارویــی گفــت: بیشــترین علــت مــرگ و 
میــر در کرمــان طــی مــرداد بــه ترتیــب مربــوط بــه 
بیماری هــای داخلــی بــا ۷5 نفــر و بیماری هــای 

قلبــی بــا 5۲ نفــر بــوده اســت.

ــد  ــون بن ــک خ ــر بان ــی، مدی ــی ضراب مرتض
ــان جهــاد دانشــگاهی، در نشســت  ــاف روی ن
هم اندیشــی بانــک خــون  بنــد نــاف بــا 
اصحــاب رســانه بــا اشــاره بــه اینکــه از 
اوایــل دهــه 80 تحقیقاتــی بــا عنــوان دانــش 
ســلول های بنیــادی انجــام شــد کــه بــه  
عنــوان یــک انقــاب در عرصــه خدمــات 
گفــت:  اســت،  شــده  مطــرح   پزشــکی 
اســتفاده از ســلول های بنیــادی بــرای درمــان 
بیماری هــای مخاطره آمیــز و بیماری هــای 
ــور  ــش در کش ــش  از پی ــروزه بی ــم، ام بدخی
ــش از ۶0  ــان بی ــکان درم ــرح  شــده و ام مط
نــوع بیمــاری بــا اســتفاده از ســلول های 
بنیــادی خــون  بنــد نــاف جنیــن وجــود دارد.

وی بــه دو نکتــه  مقــام معظــم رهبــری 
ــاره  ــش اش ــن دان ــی ای ــث اخاق ــاره بح درب
بــه  از دســتیابی  ایشــان  افــزود:  و  کــرد 
بــه  عنــوان  بنیــادی  ســلول های  دانــش 
ثــروت هنگفــت انســانی یــاد کــرده و تأکیــد 
ــداف  ــتکار، اه ــت و پش ــا هم ــه ب ــد ک کرده ان

ــود. ــال ش ــات دنب ــن تحقیق ــزرگ ای ب
مدیــر عامــل شــرکت فنــاوری بن یاخته هــای 
رویــان، ســلول های بنیــادی خــون  بنــد نــاف 
را یکــی از انــواع ســلول های بنیــادی از نظــر 
منبــع عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: خــون  بند 
ــا  ــا در مــدت 5 ت ــه و تنه ــد بافاصل ــاف بای ن
۱0 دقیقــه جمــع آوری شــود تــا لختــه نشــود.

مهــم ســلول های  ویژگی هــای  از  ضرابــی 
بنیــادی خــون  بنــد نــاف بــه کاهــش ریســک 
آلودگــی و دسترســی آســان بــه آن هــا اشــاره 

ــادی  ــلول های بنی ــن س ــرد: ای ــح ک و تصری
ــع  ــروژن مای ــه توســط نیت ــای ۱۹۶- ک در دم

ــوند. ــداری می ش ــود، نگه ــاد می ش ایج
ــری از  ــش دیگ ــئول در بخ ــام مس ــن مق ای
ســخنان خــود تأکیــد کــرد: بــه دلیــل محدود 
بــودن حمایت هــای دولتــی، تاکنــون ۱5 هــزار 
ــاف  ــد ن ــون  بن ــی خ ــک عموم ــه در بان نمون
کشــور ذخیــره  شــده و ایــن در حالــی اســت 
کــه ایــن رقــم در بانــک خصوصــی بیــش از 

ــه اســت. 8۱ هــزار نمون

ــاد  ــان جه ــاف روی ــد ن ــر بانــک خــون بن مدی
از  بهره گیــری  ضــرورت  بــه   دانشــگاهی 
ــت از  ــرای ورود و حمای ــن ب ــت خیری ظرفی
ذخیره ســازی خــون  بنــد نــاف در بانــک 
عمومــی تأکیــد کــرد و افــزود: توســعه بانــک 
ــد  ــاف نیازمن ــد ن ــون  بن ــره خ ــی ذخی عموم
ورود  همچنیــن  و  دولتــی  حمایت هــای 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــن در ای خیری

وی خاطرنشــان کــرد: ســلول های بنیــادی دو 
ویژگــی مهــم دارنــد؛ یکــی اینکــه می تواننــد 
ــد  ــی بازتولی ــدت طوالن ــرای م ــان را ب خودش
ــی«  ــی »خودنوزای ــاح توانای ــد و در اصط کنن
ســلول ها  ایــن  اینکــه  دیگــر  و  دارنــد 
ــا  ــدن ی ــی در ب ــرایط خاص ــد در ش می توانن
آزمایشــگاه بــه انــواع ســلول ها تبدیــل شــوند 
کــه ایــن قابلیت هــا، کاربــرد ســلول های 
بنیــادی را در درمــان بیماری هــا روزبــه روز 

ــت. ــترش داده اس گس
ضرابــی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه در 
ــر نمایندگــی  بیشــتر اســتان های کشــور دفات
ــر اســت،  ــاف دای ــد ن ذخیره ســازی خــون  بن
اذعــان کــرد: دانــش ذخیره ســازی در کشــور 
کامــا بومــی بــوده و بــرای صــدور ایــن 
دانــش بــه کشــورهای عمــان، لبنان، امــارات، 
آذربایجــان و عــراق، اقداماتــی صــورت گرفتــه 

اســت.
رویــان  نــاف  بنــد  خــون  بانــک  مدیــر 
بــه همــه خانواده هــا  دانشــگاهی  جهــاد 
ــد  ــار دارن ــدان بیم ــه فرزن ــانی ک ــژه کس به وی
ذخیره ســازی خــون  بنــد نــاف فرزندشــان را 
ــه کــرد و گفــت: بیشــترین نمونه هــای  توصی
پیونــدی در جهــان برای افــراد غیرخویشــاوند 
ــاف  ــد ن ــون  بن ــی خ ــک عموم ــت. در بان اس
خانواده هــا خــون  بنــد نــاف را بــه ایــن مراکــز 
اهــدا می کننــد و بــه  طــور رایــگان بــرای 
ــد. ــرار می دهن ــاران ق ــار بیم ــد در اختی پیون

نگهــداری  هزینــه  مســئول  مقــام  ایــن 
اولیــه بــرای بانک هــای خصوصــی را ۲.5 

افــزود:  و  عنــوان کــرد  تومــان  میلیــون 
ــان  ــزار توم ــغ ۱۲0 ه ــه مبل ــالیانه ب ــارژ س ش
نیــز بــرای نگهــداری دریافــت می شــود. 
ــان  ــادی در درم ــلول های بنی ــتفاده از س اس
بیماری هایــی مثــل کم خونــی مــادرزادی، 
 ... و  ایمنــی  نقــص سیســتم  تاالســمی، 
بســیار مؤثــر اســت؛ بــه  گونــه ای کــه از 
 ۲0 حــدود  ذخیره سازی شــده  نمونه هــای 
نمونــه تاکنــون بــرای درمــان بیماری هــا 

اســتفاده  شــده اســت.
ــی در  ــار جهان ــه آم ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
تــا 5 درصــد  بیــن 3  نمونه هــا  آلودگــی 
خوشــبختانه  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
در کشــور مــا بــا آموزش هایــی کــه بــه 
کارشناســان داده  شــده و بــا همــکاری ای کــه 
ــته اند،  ــه داش ــن زمین ــان زن در ای متخصص
شــانس آلودگــی مــا نیــم درصــد اســت کــه 
حتــی از یــک درصــد هــم کمتــر اســت و آمــار 

ــت. ــی اس ــل دفاع قاب
ضرابــی بــا بیــان اینکــه امســال بزرگ تریــن 
پــروژه بین المللــی در زمینــه اســتفاده از 
ــرای  ــاف ب ــد ن ــادی خــون  بن ســلول های بنی
بهبــود بیمــاری فلــج مغــزی در کشــور انجــام 

خواهــد شــد، اذعــان کــرد: بانــک خــون  بنــد 
نــاف جنیــن بیــش از ۲5 ســال قابلیــت 
ــره  ــه ذخی ــی ک ــم خون ــداری دارد و حج نگه
ــت. ــاوت اس ــان متف ــر زایم ــود، در ه می ش

ــاد  ــان جه ــاف روی ــد ن ــر بانــک خــون بن مدی
ــا  ــه کشــور م ــه اینک ــا اشــاره ب دانشــگاهی ب
از جملــه ده کشــوری اســت کــه دانــش 
جداســازی ســلول های بنیــادی را بــه دســت 
آورده اســت، خاطرنشــان کــرد: در حــال 
حاضــر کشــور مــا در دانــش جداســازی 
ســلول های بنیــادی و تمایــز بــه ســلول های 
دیگــر از جایــگاه خوبــی برخــوردار اســت؛ 
ولــی در زمینــه پیونــد ســلول های بنیــادی از 
ــت  ــام اس ــال انج ــا در ح ــه در دنی ــزی ک چی

ــود دارد. ــادی وج ــه زی فاصل
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: اســتان یــزد 
دارای افــراد متخصــص در زمینــه اطفــال 
بــوده و از پتانســیل انجــام پیونــد خوبــی 
ــت  ــا حمای ــم ب ــت و امیدواری ــوردار اس برخ
دانشــگاه علــوم پزشــکی کشــور، شــاهد ایــن 
ــتان  ــم در اس ــد ه ــش پیون ــه بخ ــیم ک باش
یــزد راه انــدازی شــود و بتوانیــم بیمــاران را در 

ــم. ــان کنی ــود درم اســتان خ
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امــام خمینــی)ره( چهارمحــال و  امــداد  مدیــر کل کمیتــه 
بختیــاری گفــت: مشــارکت مــردم و خیــران در جمــع آوری 
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــم« نس ــح عظی ــرح »ذب ــذورات در ط ن

بیــش از 83 درصــد افزایــش داشــته اســت.
علــی ملک پــور بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح »ذبــح عظیــم« بــرای 
ســومین ســال متوالــی در اســتان اجــرا می شــود، اظهــار کــرد: 
ــز  ــگاه مراک ــداد، 35 پای ــه ام ــر کمیت ــاری ۱۶ دفت ــال ج در س
ــطح  ــه س ــاز جمع ــای نم ــگاه در میعادگاه ه ــوکاری و 80 پای نیک
اســتان، آمــاده دریافــت نــذورات خیــران و مــردم نیکوکار اســتان 

در طــرح نــذورات قربانــی در دهــه امامــت و والیــت هســتند.
وی افــزود: پیش بینــی می شــود بیــش از 3۷3 میلیــون تومــان 

گوشــت قربانــی میــان نیازمنــدان اســتان توزیع شــود.
ــن  ــان در اولی ــد قرب ــای عی ــه کمک ه ــان اینک ــا بی ــور ب  ملک پ
ــع  ــالمندان توزی ــنین و س ــام، محس ــت ایت ــا اولوی ــت و ب فرص
می شــود، تصریــح کــرد: تاکنــون میــزان نــذورات نقــدی و 
غیرنقــدی جمع آوری شــده ۲۹5 میلیــون تومــان بــوده کــه بیــش 
از ۲۶۷ میلیــون بــه صــورت کاال و بقیــه بــه صــورت نقــدی بــوده 
اســت. مشــارکت مــردم و خیــران در جمــع آوری نــذورات نســبت 
بــه ســال گذشــته بیــش از 83 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــارکت در  ــترین مش ــون بیش ــرد: تاکن ــان ک ــور خاطرنش ملک پ
مناطــق لــردگان، اردل و میانکــوه بــوده کــه انتظــار مــی رود ســایر 
مناطــق نیــز در جــذب مشــارکت های مردمــی فعالیــت بیشــتری 
ــدان  ــن نیازمن ــده بی ــای جمع آوری ش ــند و کمک ه ــته باش داش

۷0 شــهر و روســتای اســتان توزیــع شــود.

رئیــس شــورای شــهر  محمــد فرشــاد، 
کرمــان، در ارتبــاط بــا معرفــی شــهردار جدید 
شــهر کرمــان اظهــار داشــت: بنــا داریــم طــی 
هفتــه آینــده پــس از جمع بنــدی و بررســی 
برنامه هــای کاندیداهــا و رســیدن بــه نتیجــه 
مطلــوب نــام شــهردار منتخــب را اعــام 

کنیــم.
وی افــزود: تاکنــون برنامه هــای پنــج نفــری 
ــیدند،  ــاب رس ــی انتخ ــه نهای ــه مرحل ــه ب ک
توســط اعضــای شــورای شــهر شــنیده شــده 
اســت؛ در حالــی کــه در ابتــدا ۱0 نفــر کاندیــدا 
بودنــد کــه در مرحلــه بعــد بــه ۶ نفــر تقلیــل 
ــدای  ــر کاندی ــج نف ــت پن ــد و در نهای یافتن

نهایــی باقــی ماندنــد.
ــه  رئیــس شــورای اســامی شــهر کرمــان ب
نحــوه ارائــه و رســیدگی بــه برنامه هــای 
ــان پرداخــت و  ــای شــهرداری کرم کاندیداه
گفــت: ایــن پنــج نفــر در حضــور خبرنــگاران 
ــون  ــد و اکن ــه دادن ــود را ارائ ــای خ برنامه ه
نوبــت اعضــای شوراســت کــه ابعــاد مختلــف 
ایــن برنامه هــا را از زوایــای مختلــف بررســی 
کننــد کــه امیدواریــم تــا آخــر هفته آینــده به 
ــع  ــر را از جم ــک نف ــیم و ی ــدی برس جمع بن
ــی  ــه نهای ــوان گزین ــه  عن ــر ب ــج نف ــن پن ای

ــم. ــرای شــهرداری کرمــان انتخــاب کنی ب
ــاتی  ــی جلس ــرد: ط ــان ک ــاد خاطرنش فرش
ــزار  ــهر برگ ــورای ش ــس در ش ــن پ ــه از ای ک
می شــود، ۱۱ نفــر عضــو دربــاره تک تــک 
زیــرا  می کننــد؛  صحبــت  کاندیداهــا، 
ــه و  ــود را ارائ ــه خ ــر برنام ــای دیگ کاندیداه
ــر  ــد؛ اگ ــار کردن ــود را اظه ــای خ توانمندی ه
ــوع  ــی درمجم ــر کاندیدای ــع ۱۱ نف ــه از جم ک
بتوانــد دســت کم رأی موافــق ۶ نفر را کســب 

ــت. ــده اس ــهردار آین ــد، ش کن
وی ادامــه داد: اگــر در جمــع ایــن پنــج نفــر 
موافــق دســت کم ۶  رأی  نتوانــد  کســی 
ــه ســراغ  نفــر را کســب کنــد، طبعــا اعضــا ب
گزینه هــای جدیــد می رونــد تــا شــهردار 

ــود. ــخص ش مش

ــگری اداره کل  ــت گردش ــت معاون ــری، سرپرس ــا نصی محمدرض
ــزد از  ــع دســتی و گردشــگری اســتان ی ــراث فرهنگــی،  صنای می
ورود بیــش از 4۲ هــزار گردشــگر خارجــی در پنــج  ماهــه نخســت 
ــدت  ــار در م ــن آم ــت: ای ــر داد و گف ــزد خب ــه ی ــاری ب ــال ج س
ــد 5  ــه رش ــوده ک ــر ب ــزار و 8۹0 نف ــته 3۹ ه ــال گذش ــابه س مش

ــد. ــان می ده ــوزه را نش ــن ح ــدی در ای درص
نصیــری بــا اشــاره بــه اینکه عمــده ایــن گردشــگران از کشــورهای 
ــود  ــی می ش ــزود: پیش بین ــتند، اف ــیا هس ــرق آس ــی و ش اروپای
ــزد  ــه اســتان ی ــر ب ــزار نف ــان ســال جــاری حــدود ۱40 ه ــا پای ت
ــادل  ــا رشــدی مع ــه ســال گذشــته ب ــه نســبت ب ــد ک ســفر کنن
ــی را  ــگران خارج ــت گردش ــت. وی اقام ــراه اس ــدی هم ۲0 درص
ــن  ــت: در ای ــد و گف ــاخت ها خوان ــوع زیرس ــا در موض از اولویت ه
ــه  ــه ای ک ــه  گون ــرد؛ ب ــات اساســی صــورت گی ــد اقدام راســتا بای

ــج  ــار و پن ــای چه ــد هتل ه ــاه حــال گردشــگران بای ــت رف در جه
ســتاره در اســتان ســاخته شــود.

ایــن مقــام مســئول زیرســاخت های حمل ونقــل را یکــی از 
عمده تریــن زیرســاخت ها دانســت و اذعــان کــرد: در جهــت رفــاه 
ــود حمل ونقــل  حــال گردشــگران داخلــی و خارجــی درصــدد بهب
ــز بحــث زیرســاخت های  ــی هســتیم و نی ــی و زمین ــی، ریل هوای
ایجــاد مجتمع هــای بیــن  راهــی و خدمــات عمومــی نیــز مدنظــر 

قــرار گرفتــه اســت.
وی از ســاخت پنــج هتــل پنــج ســتاره در شهرســتان های اردکان، 
میبــد و یــزد خبــر داد و تصریــح کــرد: بحــث بهســازی و بازســازی 
ــهر  ــی ش ــت تاریخ ــی، باف ــن  راه ــتی بی ــرویس های بهداش س
یــزد و مجتمع هــای خدمــات رفاهــی نیــز در دســتورکار مــا قــرار 

گرفتــه اســت.

استانها

رشد 83 درصدی طرح »ذبح عظیم« با مشارکت مردم 
در چهارمحال و بختیاری 

 رشد 5 درصدی گردشگران خارجی 
شهر تاریخی یزد  

رئیس شورای شهر کرمان:
شهردار کرمان، هفته آینده معرفی می شود

کوتاه اخبار 
 زیتون های جنوب کرمان 

آماده برداشت است
ــان  ــوب کرم ــون کاران جن ــه زیت ــل اتحادی ــر عام مدی
گفــت: پیش بینــی می شــود 500 تــن زیتــون از 
شهرســتان های جنوبــی کرمــان برداشــت شــود. 
ــون کاران  ــه زیت ــل اتحادی ــر عام ــی، مدی ــی دانش عل
ــبز از  ــون س ــت زیت ــت: برداش ــان، گف ــوب کرم جن
ابتــدای شــهریورماه تــا ۱5 مهرمــاه ادامــه دارد و بعــد 
ــی  ــون روغن ــت زیت ــاه برداش ــدت ۲ م ــه م از آن ب

شــروع می شــود.
ــارز  ــای جبال ب ــون از باغ ه ــول زیت ــت: محص وی گف
و  جیرفــت  شهرســتان  در  جنوبــی  و  شــمالی 
شــده  آغــاز  بهشــت  درب  شــهر  در   بهرآســمان 
و محصــول آن جهــت فــرآوری بــه شــهرهای مشــهد، 

تهــران و زنجــان صــادر می شــود.

 از کلنی های زنبور عسل 
آمارگیری می شود 

ابراهیــم کوچکــی، مدیــر امــور طیــور و زنبــور عســل 
ــت:  ــاری، گف ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــاد کش جه
آمارگیــری کلنی هــای زنبــور عســل از ۲۲ تــا ۲۷ 
ــور در  ــر کش ــا سراس ــان ب ــال و همزم ــاه امس مهرم

اســتان انجــام می شــود.
ــتان  ــورداران اس ــتا از زنب ــن راس ــزود: در همی وی اف
ــود  ــای خ ــتقرار کلنی ه ــل اس ــده مح ــته ش خواس
را بــه جهــاد کشــاورزی شهرســتان ها و تشــکل 

ــد. ــاع دهن ــه اط ــورداری مربوط زنب

 نایب قهرمانی دختران یزدی 
در مسابقات کشوری

ــور  ــا حض ــور ب ــان کش ــدازی نوجوان ــابقات تیران مس
۱3۱ ورزشــکار و در دو بخــش افــرادی و تیمــی 
ــی مجموعــه  ــه میزبان ــادی ب رشــته های تپانچــه و ب
ورزشــی آزادی تهــران برگــزار شــد کــه در رشــته 
ــم  ــزد موفــق شــد بعــد از تی ــم ی تپانچــه تیمــی، تی
آذربایجــان غربــی در جایــگاه دوم قــرار گیــرد و 

عنــوان نایب قهرمانــی را از آن خــود کنــد.
ــرادی هــم ســیده  ــن در بخــش تپانچــه انف همچنی
ــزدی  ــده دار ی ــداز آین ــوان تیران ــینی، نوج ــرا حس زه
موفــق شــد بــا غلبــه بــر حریفــان بــا کســب عنــوان 
ــوی  ــه تابل ــن رشــته را ب ــدال طــای ای ــی، م قهرمان

ــد. ــه کن افتخــارات خــود اضاف

 اهدای جهیزیه به 
۱۵ نوعروس نیازمند 

بــه مناســبت دهــه امامــت و والیــت و از ســوی 
عاطفه هــا«،  »آبشــار  مردمــی  خیریــه  مؤسســه 
بخشــی از اقــام مربــوط بــه ۱5 فقــره جهیزیــه 
جــوان  زوج هــای  اختیــار  در  و  شــد  خریــداری 
و نیازمنــد اســتان چهارمحــال و بختیــاری قــرار   
گرفــت؛ ایــن اقــام شــامل فــرش، اجــاق گاز، 

بخــاری و پتــو بــود.

 حضور شمشیربازان یزدی 
در اردوی تیم ملی 

اردوی تیــم ملــی امیــد و بزرگســاالن شمشــیربازی 
بــا حضــور پنــج شمشــیرباز یــزدی برگــزار شــد.

رده  دو  در  شمشــیربازی  ملــی  تیــم  اردوی  در 
ــام  ــه بهن ــلحه اپ ــاالن در اس ــد و بزرگس ــنی امی س
فلــوره  بیــک و حســین جعفــری و در اســلحه 
ــری و آرش  ــین جعف ــاری، محمدحس ــد ذوالفق وحی
ــن  ــان تمری ــا ملی پوش ــزد ب ــتان ی ــت از اس ملک ثاب

کردنــد.
اردوی تیــم ملــی شمشــیربازی امیــد و بزرگســاالن 
بــا حضــور ۲0 ملی پــوش در دو اســلحه فلــوره و اپــه 
تــا پایــان سه شــنبه ۱5 شــهریورماه در ســالن شــهید 
کاهــدوز مجموعــه ورزشــی شــهید شــیرودی تهــران 

برگــزار شــد.

طنین موسیقی اصیل 
زاگرس نشینان بر بام ایران

در  زاگرس نشــین  مناطــق  موســیقی  جشــنواره 
چهارمحــال و بختیــاری بــه میزبانــی شهرســتان 
بروجــن از ســال ۱385 بــا هــدف حفــظ هنــر اصیــل 
ــگ  ــا فرهن ــق ب ــی، منطب ــیقی مقام ــی موس و معرف

ایرانی اســامی آغــاز بــه کار کــرد.
ــور  ــین کش ــق زاگرس نش ــیقی مناط ــنواره موس جش
بزرگ تریــن محــدوده جغرافیایــی موســیقی کشــور 

ــرد. ــر می گی را در ب
در دهمیــن جشــنواره موســیقی مناطق زاگرس نشــین 
۱50 نفــر از هنرمنــدان عرصــه موســیقی از ۱۷ اســتان 
از جملــه آذربایجــان غربــی، آذربایجــان شــرقی، 
ــاری،  ــال و بختی ــهر، چهارمح ــام، بوش ــان، ای اصفه
خوزســتان، فــارس، کردســتان، کرمانشــاه، کهگیلویــه 
و بویراحمــد، لرســتان، همــدان و هرمــزگان حضــور 

دارنــد.

 اعتبار 2 میلیارد ریالی برای 
تجهیز خانه های بهداشت 

محمدمهــدی زاهــدی، نماینــده مــردم کرمــان، اظهــار 
ــق  ــه از طری ــای صورت گرفت ــا پیگیری ه ــت: ب داش
معاونــت برنامه ریــزی، هماهنگــی، حقوقــی و امــور 
مجلــس و معاونــت درمــان وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی، مبلــغ ۲ میلیــارد ریــال اعتبــار به 
ــع  ــان و راور و تواب ــت کرم ــای بهداش ــز خانه ه تجهی

اختصــاص داده شــد.
ــورای  ــس ش ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــاران  ــاه حــال بیم ــه رف ــه اینک ــا اشــاره ب اســامی ب
ــوان  ــت اســت، عن ــان در بهداشــت در اولوی و مراجع
کــرد: یکــی از معضاتــی کــه موجــب نارضایتی شــده 
ــان  ــت کرم ــای بهداش ــل خانه ه ــودن کام ــز نب تجهی
ــغ اختصــاص  ــا مبل ــه ب ــم ک و راور اســت و امیدواری
 داده شــده بتــوان کمــک شــایانی در ایــن امــر 

کرد.

نیمــه کاره مســکن مهــر در  500 واحــد 
ــان  ــا پای اســتان چهارمحــال و بختیــاری ت
ــه متقاضیــان  مهرمــاه امســال تکمیــل و ب

می شــود.  داده  تحویــل 
قاســم قاســمی، مدیر کل راه و شهرســازی 
طبــق  بختیــاری، گفــت:  و  چهارمحــال 
ــد ۲۲  ــرر ش ــه مق ــای صورت گرفت برنامه ه
ــن  ــر در ای ــکن مه ــد مس ــزار و 500 واح ه
ــزار واحــد  ــه 8 ه اســتان احــداث شــود ک
آن در دولــت دهــم و ۱4 هــزار واحــد دیگــر 

ــل شــد. ــت یازدهــم تکمی در دول
وی افــزود: 500 واحــد باقی مانــده نیــز 
ــه  ــل و ب ــال تکمی ــاه امس ــان مهرم ــا پای ت

متقاضیــان تحویــل داده می شــود.
قاســمی اضافــه کــرد: بنابرایــن پایــان 
ــده  ــوان جشــن تکمیــل پرون مهرمــاه می ت

ــرد. ــزار ک ــتان برگ ــر را در اس ــکن مه مس
وی یــادآور شــد: در هفتــه دولــت امســال 

ــر در  ــکن مه ــد مس ــزار و ۱00 واح ــک ه ی
شــهر های بــاالی ۲5 هــزار نفــر اســتان 

ــاح شــد. افتت
 قاســمی اظهــــار داشــت: 40 درصـــد 
ــن و  ــر بروج ــکن مه ــاخت های مس زیرس
شــهرکرد ماننــد ســاخت مســجد، مدرســه، 
کانتــری و جــوی و جــداول مســکن مهــر 
ــت  ــت دهــم و ۶0 درصــد آن در دول در دول

ــن شــد. یازدهــم تأمی
ــون  ــاس قان ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
اداری  ســاختمان های  تمامــی  احــداث 
ــازی  ــز بهس ــه ج ــی ب ــی و فرهنگ و ورزش
و  راه  عهــده  بــر  مــدارس  نوســازی  و 
ــت  ــه داد: در دول ــت، ادام ــازی اس شهرس
یازدهــم ۲40 هــزار متــر مربــع ســاختمان 
و  بهداشــتی  مراکــز  و  ورزشــی  اداری، 

درمانــی در اســتان احــداث شــد.
ــال و  ــازی چهارمح ــر کل راه و شهرس مدی

بختیــاری اضافــه کــرد: در دولــت یازدهــم 
همچنیــن مراکــز درمانــی هفشــجان، بــن 
و شــلمزار احــداث و بیمارســتان مالخلیفــه 

افتتــاح شــد.
بــه پیشــرفت ۹4  بــا اشــاره  قاســمی 
تختخوابــی   ۲35 بیمارســتان  درصــدی 
بروجــن بــا مســاحت 3۹ هــزار و ۱00 متــر 
ــال  ــارد ری ــون 300 میلی ــت: تاکن ــع گف مرب
اعتبــار بــرای ســاخت ایــن بیمارســتان 
ــا  ــود ت ــی می ش ــده و پیش بین ــه ش هزین
دو مــاه آینــده بــه بهره بــرداری          برســد.

ــار ســال گذشــته  ــزود: در طــول چه وی اف
ــه ۲40  ــاری ب ــال و بختی ــای چهارمح راه ه
ــر از  ــت و ۹00 کیلومت ــر توســعه یاف کیلومت
جاده هــای ایــن اســتان نیــز بهســازی 

شــد.
ــر ۱۶3  ــع خط ــه رف ــاره ب ــا اش ــمی ب قاس
نقطــه حادثه خیــز در جاده هــای اســتان 

طــی چهــار ســال گذشــته افــزود: تــا 
پایــان امســال ۲۹ نقطــه حادثه خیــز دیگــر 

می شــود. اصــاح 
وی اضافــه کــرد: آغــاز عملیــات اجرایــی 4 
تونــل و 3 پــل بــزرگ، نصــب پــل هوایــی، 
خریــد ۲4 دســتگاه ماشــین آالت و تجهیــز 
فعـــالیت های  دیگـــر  از  راهــداری هـــا 
انجام شــده در طــول دولــت یازدهــم بــود.

مدیــر کل راه و شهرســازی چهارمحــال 
و بختیــاری درخصــوص پــروژه راه آهــن 
مبارکــه - شــهرکرد هــم گفــت: مقــرر شــد 
ــه  ــا برگــزاری مناقصــه، ب 40 کیلومتــر آن ب

ســرمایه گذار تحویــل داده شــود. 
 قاســمی افـــزود: درباره راه آهـــن  شهرکرد 
مجــوز  کــه  خوزســتان   - اصفهــان   -
کمیســیون مــاده ۲۱5 آن اخــذ شــد، مقــرر 
ــات و  ــام مطالع ــس از انج ــه پ ــد ک گردی
مســیریابی توســط یــک شــرکت کــره ای، 
منعقــد  اجرایــی  تفاهم نامــه  بــه زودی 

ــود. ش

تکمیل واحد های مسکن مهر چهارمحال و بختیاری تا پایان مهر

،،
فنــاوری  شــرکت  عامــل  مدیــر   
بن یاخته هــای رویــان گفــت: امــکان 
نــوع بیمــاری  درمــان بیــش از 60 
ــا اســتفاده از ســلول های بنیــادی  ب

خــون بنــد نــاف وجــود دارد

آگهی مزایده )چاپ دوم(

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری خمینی شهر

سازمانرفاهیتفریحیشهرداریخمینیشهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده ها با مشخصات زیر از طریق آگهی اقدام نماید: 
موضوعمزایده:

۱- اجاره محل و ساختمان رستوران و سفره خانه سنتی پارک جنگلی واقع در پارک ولیعصر)عج(، مجاور کمربندی خمینی شهر - نجف آباد به مدت دو سال شمسی
۲- اجاره محل پارک آموزش ترافیک و خانه بازی کودکان به مساحت تقریبی 5000 متر مربع واقع در خیابان سلمان فارسی، جنب پارک پیروزی به مدت دو 

سال شمسی
3-اجاره محل نصب و راه اندازی ترامپولین )تخته فنر( در مجموعه باغ بانوان به مساحت تقریبی ۷0 متر مربع به مدت دو سال شمسی

4- اجاره محل نصب و راه اندازی ترامپولین )تخته فنر( در پارک پیروزی، جنب شهر بازی به مساحت تقریبی ۲00 متر مربع به مدت دو سال شمسی
5-اجاره محل نصب و راه اندازی عینک شگفت انگیز سه بعدی در منطقه گردشگری الدر با مساحت تقریبی 30 متر مربع به مدت دو سال شمسی

مهلتارائهپیشنهادهایمزایده: تا ساعت 13ظهر چهارشنبه مورخ 96.6.29 
محلدریافتاسناد:امور قراردادهای سازمان 

-محلارائهپیشنهادات:دبیرخانه سازمان
-تاریخبازگشاییپیشنهادات:ساعت 11صبح روز پنجشنبه مورخ 96.6.30

-مدتاعتبارپیشنهادها: روز دوشنبه ۹۶.۷.۱0 
-اصاح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود. 

جهت اطاعات بیشتر به امور رفاهی سازمان واقع در میدان شهداء، خیابان مدرس، کوچه ۱4، خانه تاریخی مجیر مراجعه نمایید. 

نوبت دوم



نتایــج یــک پژوهــش جدیــد نشــان می دهــد کــه نــوزادان 
ــه ســندرم  ــرای کاهــش خطــر ابتــا ب ــا ۶ مــاه اول ب دســت کم ت
ــدر و مــادر حضــور  ــوزاد در همــان اتاقــی کــه پ ــی ن مــرگ ناگهان

ــد.  ــد، بخوابن دارن
نکتــه جالــب  توجــه ایــن پژوهــش این اســت کــه کودکانــی که در 
اتاقــی جــدا از پــدر و مــادر خــود می خوابنــد، خــواب عمیق تــری 
ــن  ــوند. ای ــدار می ش ــواب بی ــر از خ ــد و زودت ــه می کنن را تجرب
ــع  ــد؛ درواق ــاز دارن ــب نی ــگام ش ــه هن ــه تغذی ــر ب ــودکان کمت ک
ــی  ــوی آکادم ــده از س ــتورکار های اعام ش ــق دس ــه طب ــا اینک ب
ــاه  ــا ۶ م ــت کم ت ــوزادان دس ــه ن ــود ک ــه می ش ــودکان توصی ک
اول بــرای کاهــش خطــر ابتــا بــه ســندرم مــرگ ناگهانــی نــوزاد 
ــا  ــد، ام ــد بخوابن ــور دارن ــادر حض ــدر و م ــه پ ــی ک ــان اتاق در هم
پــس از طــی ایــن دوره ۶ ماهــه، بهتــر اســت نــوزاد بــرای خوابیدن 

ــک  ــدل«، پزش ــودی مین ــود. »ج ــل ش ــخصی منتق ــاق ش ــه ات ب
متخصــص کــودکان بیمارســتان فیادلفیــا، گفــت: »یکــی از دالیل 
اصلــی ایــن اســت کــه آن هــا عــادت می کننــد تــا در تنهایــی و بــه 

خــودی خــود بــه خــواب برونــد.«
ــوزاد«  طبــق یافته هــای پژوهشــگران »ســندرم مــرگ ناگهانــی ن
عبــارت اســت از مــرگ نابهنــگام نــوزادان در خــواب بــدون 
هیچ گونــه پیش بینــی قبلــی پزشــکی و بــدون بــر جــای  گذاشــتن 
ــن کالبدشــکافی  ــه در حی ــوزاد ک ــدن ن ــه عارضــه ای در ب هیچ گون
ــن بیمــاری »مــرگ تختخــواب«  ــه ای ــل تشــخیص باشــد. ب قاب

ــود. ــاق می ش ــز اط نی
 پارامترهــای ریســک پذیری نــوزادان بــه گفتــه محققــان زودرس 
ــگام  ــوزادان، در معــرض دود دخانیــات قــرار داشــتن هن ــودن ن ب
خــواب، بــه پشــت نخوابانــدن نــوزادان و عوامــل ژنتیکی هســتند.

ــتفاده از واژه  ــت، اس ــی وزارت بهداش ــب ایران ــر ط ــر  کل دفت مدی
ــادل انگلیســی »Persian Medicine« را  ــی« و مع »طــب ایران

ــرد.  ــاغ ک ــکی اب ــوم پزش ــکده های عل ــگاه ها و دانش ــه دانش ب
بــا توجــه بــه لــزوم اســتفاده از نامــی واحــد در نامیــدن مکتــب 
ــام  ــه ن ــری از دســت اندازی و ب ــرای جلوگی ــی کشــور ب ــی طب غن
ــی از ســوی ســایر کشــورها  ــه کهــن مل  خــود کــردن ایــن گنجین
ــب  ــر ط ــنهادی دفت ــوان پیش ــا عن ــت ب ــر بهداش ــت وزی و  موافق
ــر کل  ــر و مدی ــاور وزی ــت، مش ــود خدادوس ــر محم ــی، دکت ایران
دفتــر طــب ایرانــی وزارت بهداشــت، اســتفاده از واژه »طــب 
 Persian« ایرانــی« را بــه  عنــوان نــام مشــترک فارســی و عبــارت
ــه دانشــگاه ها و  ــوان معــادل انگلیســی آن ب ــه  عن Medicine« ب

ــرد. ــاغ ک ــور اب ــکی کش ــوم پزش ــکده های عل دانش
ایــن عناویــن کــه بــر اســاس مصوبــه جلســه 354 گــروه حکمــت 

 طــب اســامی و طــب ســنتی فرهنگســتان علــوم پزشــکی 
و نظــر اعضــای شــورای سیاســتگذاری طــب ســنتی، دبیــر هیئــت 
ــی  ــنتی ایران ــب س ــی ط ــن علم ــنتی، انجم ــب س ــه ط  ممتحن
ــده  ــنهاد ش ــنتی پیش ــب س ــکده های ط ــای دانش ــی رؤس و برخ
ــب  ــوزه ط ــد ح ــران ارش ــق تصمیم گی ــر مواف ــه نظ ــه ب ــا توج و ب
ایرانــی، مــورد موافقــت وزیــر بهداشــت نیــز قــرار گرفتــه، از ایــن 
ــکال  ــه  اش ــون ب ــه تا کن ــود ک ــی می ش ــن واژه های ــس جایگزی پ
مختلــف و در مقــاالت علمــی بــرای نامیــدن ایــن مکتــب 
ــه  ــل آنک ــه  دلی ــی کشــور اســتفاده می شــد. واژه »ســنتی« ب غن
مفهومــی از واپســگرایی علمــی را در خــود دارد و ســبب می شــود 
قابلیت هــای ایــن مکتــب درمانــی کــه کنــار طــب رایــج می توانــد 
ــه ای از  ــد در  هال ــه باش ــامت جامع ــت س ــه در خدم قدرتمندان
ســوءتفاهمات قــرار گیــرد، در عنــوان جدیــد حــذف شــده اســت.

توصیه پزشکان برای کاهش یک خطر

»مرگ تختخواب نوزاد«
با ابالغ مدیر کل دفتر طب ایرانی 

واژه »طب ایرانی«، جایگزین طب سنتی شد 

دستیار تخصصی طب سنتی ایران بررسی کرد: 
 یک ساعت خواب پیش از نیمه شب 

معادل ۲ ساعت خواب پس از نیمه شب 
ــاد باعــث ســردی  ــان اینکــه خــواب زی ــا بی ــران ب دســتیار تخصصــی طــب ســنتی ای
ــادل ۲  ــب مع ــش از نیمه ش ــواب پی ــاعت خ ــک س ــت: ی ــود، گف ــدن می ش ــزاج ب م
ســاعت خــواب پــس از نیمه شــب در ایجــاد ترمیــم و رفــع خســتگی و ایجــاد نشــاط 

مؤثــر اســت. 
محمــد انصاری پــور دربــاره خــواب اظهــار کــرد: خــواب موجــب تقویــت قــوای مغــزی 
اســت. حتمــا افــراد تجربــه کرده انــد کــه پــس از یــک خــواب راحــت، عملکــرد مغــزی 
و کارهــای فکــری آن هــا بهبــود پیــدا می کنــد. ایــن خــواب مناســب و معتــدل به  ویــژه 
ــه  ــد و ب ــه می کنن ــتر مطالع ــه بیش ــتادانی ک ــجویان و اس ــوزان، دانش ــرای دانش آم ب

ــت. ــر اس ــد، واجب ت ــی می پردازن ــای علم کاره
ایــن دســتیار تخصصــی طــب ســنتی ایــران تصریــح کــرد: خــواب کــم در همــه افــراد 
در کاهــش ســطح ســامتی همــه اعضــای بــدن نقــش دارد؛ به ویــژه عملکــرد مغــزی 
را تحت الشــعاع قــرار می دهــد. فراموشــی، کج خلقــی، کاهــش تمرکــز، کاهــش 
یادگیــری و حافظــه، اضطــراب و افزایــش تصادفــات رانندگــی از جملــه عــوارض 

ــت. ــزی اس ــرد مغ ــان عملک ــی از نقص ــی ناش کم خواب

انصاری پــور اذعــان کــرد: امــروزه گروهــی از مــردم بــه  دالیــل مختلفــی بــه بیــداری در 
ــت  ــه اف ــوان ب ــه می ت ــد ک ــی وارد می کنن ــدن خــود ضررهای ــه ب ــد و ب شــب می پردازن
عملکــرد مغــزی، کاهــش هضــم درســت غــذا، کاهــش تولیــد اخــاط ســالم و درنتیجه 
نارســایی در تغذیــه ســلول های بــدن، کاهــش ترمیــم بافت هــا، کاهــش دفــع ســموم 
و انباشــته شــدن آن هــا در بــدن، افــت عملکــرد همــه اعضــای بــدن به  ویــژه دســتگاه 

گــوارش، ســریع تر شــدن فرآینــد پیــری و بــروز انــواع بیماری هــا اشــاره کــرد.
 بهترین اوقات خواب

ــا نزدیکــی  ــا 10 شــب ت ــات خــواب از ســاعت 9 ت ــن اوق ــرد: بهتری وی خاطرنشــان ک
ــر  ــح زودت ــد، صب ــواب برون ــه رختخ ــر ب ــب زودت ــه ش ــراد هرچ ــت. اف ــح اس  اذان صب
ــردی  ــامتی ف ــی س ــه ارزیاب ــک برنام ــوند. در ی ــدار می ش ــواب بی ــرحال تر از خ و س
ــکا اشــاره شــده اســت کــه یــک ســاعت خــواب پیــش از نیمه شــب معــادل   در آمری
ــاد  ــتگی و ایج ــع خس ــم و رف ــاد ترمی ــب در ایج ــس از نیمه ش ــواب پ ــاعت خ ۲ س

ــت. ــر اس ــاط مؤث نش
 عوارض زیاد خوابیدن

ایــن دســتیار تخصصــی طــب ســنتی ایــران یــادآور شــد: خــواب زیــاد باعــث ســردی 
ــری را  ــد پی ــه رون ــوت ک ــی و رخ ــتی، تنبل ــی سس ــن یعن ــود و ای ــدن می ش ــزاج ب م
ــاالت  ــزی، افســردگی و اخت ــرد مغ ــت عملک ــن موجــب اف ــد؛ همچنی تســریع می کن

گوارشــی می شــود.

دکتــر مســعود جوانبخــت، رئیــس بیمارســتان 
ــرت  ــتان حض ــت: بیمارس ــرا)س(، گف ــرت زه حض
زهــرا)س( اصفهــان، بیمارســتان برتــر در زمینــه 

شــاخص های مــادر و کــودک شــد.
ــا  ــرا)س( قب ــرت زه ــتان حض ــزود: بیمارس وی اف
ــون  ــود و اکن ــی ب ــی مل ــه ۲ اعتباربخش دارای درج
ارتقــای درجــه پیــدا کــرده و درجــه یک شــده اســت.
ــا اشــاره بــه اینکــه از میــان هــزار بیمارســتان  وی ب
ــرا)س(  ــرت زه ــتان حض ــور، بیمارس ــال در کش فع
ــه در  ــت ک ــتان هایی اس ــی از بیمارس ــان، یک اصفه
ــک را  ــه  ی ــه درج ــی رتب ــی مل ــی اعتباربخش ارزیاب
ــزار و ســیصد  ــرد: حــدود ه ــه ک ــرد، اضاف کســب ک

اعتباربخشــی  ارزیابــی  بــرای  ســنجه  معیــار 
ــه  ــه مجموع ــه منزل ــنجه ها ب ــن س ــود دارد؛ ای وج
اســتانداردهای وزارت بهداشــت و درمــان اســت کــه 
ــا 4 روز،  ــول 3 ت ــی در ط ــد و بررس ــس از بازدی پ

درجــه بیمارســتان مشــخص می شــود.
ــا تاکیــد  رئیــس بیمارســتان حضــرت زهــرا)س( ب
بــر اینکــه اعتباربخشــی، بهتریــن و مؤثرتریــن روش 
بــرای ارتقــای کیفیــت و کمیــت اداره خدمــات 
ــه داد: در  ــت، ادام ــان اس ــامت و درم ــوزه س در ح
ســال گذشــته نســل ســوم اعتباربخشــی در سراســر 
ــی در اداره  ــیار بزرگ ــول بس ــد و تح ــاز ش ــور آغ کش

ــرد. ــاد ک ــتان ها ایج بیمارس

وی افــزود: هــدف از اعتباربخشــی، افزایــش رضایت 
بیمــاران اســت کــه بــا 903 ســنجه، تنهــا ابــزار 
ــت.  ــرد بیمارستان هاس ــی عملک ــنجش و ارزیاب س
درواقــع وقتــی بیمــار وارد بیمارســتان می شــود 
ــد  ــد، بای ــل می آی ــه عم ــه از وی ب ــی ک مراقبت های
مطابــق اســتانداردهای جهانــی و منابــع علمــی 

باشــد.
جوانبخــت تصریــح کــرد: بیمارســتان حضــرت زهــرا 
)زینبیــه( در ســال 13۷1 ذیــل دانشــگاه علــوم 
ــس از آن  ــیس و پ ــران تاس ــق خی ــکی از طری پزش
ــد و  ــل داده ش ــی تحوی ــش خصوص ــه بخ ــار ب ۲ ب
حــدود 1۸ ســال در دســت  بخــش خصوصــی بــود. 

ایــن بیمارســتان دوبــاره از ســال 1393 بــه صــورت 
دولتــی اداره می شــود.

ــش  ــت پوش ــان تح ــان زم ــد: از هم ــادآور ش وی ی
برنامــه تحــول ســامت قــرار گرفــت کــه بــا برنامــه 
ــاخص های  ــود ش ــتای بهب ــامت در راس ــول س تح
مــادر و کــودک و افزایــش در زایمــان طبیعــی و 
ــتان  ــن بیمارس ــال 95، ای ــزارین در س ــش س کاه
تبدیــل بــه یــک بیمارســتان برتــر در شــاخص بهبــود 

ــادر و کــودک شــد. م
رئیــس بیمارســتان زهــرا)س( عنــوان کــرد: در حال 
ــتان  ــدای »بیمارس ــتان کاندی ــن بیمارس ــر ای حاض
دوســتدار مــادر« اســت و در عیــن حــال لــوح 

ــز دارد. ــودک نی ــتدار ک دوس
وی بــا بیــان اینکــه در ســال 95 حــدود صــد و ســی 
هــزار ویزیــت ســرپایی در  بیمارســتان حضــرت 
ــتان 50  ــن بیمارس ــزود: ای ــده، اف ــام ش ــرا انج زه

تختخوابــی بــوده و دارای درمانــگاه تخصصــی و 
ــت. ــی اس ــوق تخصص ف

جوانبخــت ادامــه داد: ســال گذشــته ۶ هــزار عمــل 
جراحــی در بیمارســتان انجــام شــد و شــاخص 
ــیار  ــزارین بس ــه س ــبت ب ــی آن نس ــان طبیع زایم
بهبــود یافتــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه در حــال حاضر 
حــدود 40 درصــد زایمــان ســزارین و ۶0 درصــد 

طبیعــی در آن انجــام می شــود.
دارای  بیمارســتان  اضافــه کــرد:  همچنیــن  وی 
و  پیشــرفته  چشــم  جراحــی  بخش هــای  
ــه  ــی ک ــه صورت ــت؛ ب ــده اس ــتگاه های مدرن ش دس
ــف  ــای مختل ــم مریض ه ــاور ه ــتان های مج از اس
ــگاه آن  ــان و زایش ــی زن ــد. جراح ــه می کنن مراجع
ــه  ــز شــده ک ــه اتاق هــای LDR و خصوصــی مجه ب
تخــت زایمــان برقــی و چندحرکتــی و ... دارد و 

حتــی زایمــان همان جــا انجــام می شــود.

#طب_ایرانی

سالمت6

 بیمارستان حضرت زهرا)س( اصفهان 
بیمارستان برتر در زمینه شاخص های مادر و کودک شد

تازههایپزشکی

 ابداع روش جدید ترکیبی 
درمان سرطان 

پژوهشــگر واحــد علــوم و تحقیقــات بــا اســتفاده از 
فتوداینامیــک تراپــی و پاســمای فشــار اتمســفری ســرد 
ــرای درمــان  ــد ب ــداع روشــی جدی ــه اب )CAP(، موفــق ب
ســرطان، به ویــژه درمــان ســلول های ســرطانی ریــه 

شــد. 
مهندســی  دکتــری  دانشــجوی  لیــا کرمــی گدللــو، 
پرتوپزشــکی و پژوهشــگر مرکــز تحقیقــات فیزیــک 
واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد، گفــت: ســرطان، 
ــوژی  ــرفت تکنول ــراه پیش ــه هم ــه ب ــت ک ــی اس  معضل
و صنعتــی شــدن، امــروزه گریبــان بشــر را بیــش از پیــش 
گرفتــه و متاســفانه آمــار تعــداد و تنــوع آن رو بــه افزایش 

است.
وی افــزود: محققــان دنیــا در حــال تــاش بــرای ابــداع 
روش هــای جدیــد و مؤثرتــر در زمینــه تشــخیص و حیطــه 
درمانــی هســتند و ایــن پــروژه نیــز در قالــب تــز دکتــری 
ــود  ــر محم ــی اســتاد دکت ــا راهنمای ــن از ســال 93 و ب م

ــه درمــان ســرطان تعریــف شــد. قرآن نویــس در زمین
ایــن محقــق ادامــه داد: بــه کمــک تجهیــزات موجــود در 
مرکــز تحقیقــات فیزیــک پاســما بخــش عملــی پــروژه 
ــی آن در  ــای کلینیک ــپس آزمایش ه ــز و س ــن مرک در ای
مرکــز تحقیقــات لیــزر پزشــکی جهــاد دانشــگاهی واحــد 
علــوم پزشــکی تهــران بــر روی ســلول های ســرطانی ریــه 
ــول  ــه ط ــال ب ــه س ــدت س ــه م ــد و ب ــام ش ــان انج انس

انجامیــد تــا موفــق بــه اثبــات ایــده ایــن تــز شــدیم.
 )PDT( کرمــی عنــوان کــرد: تکنیــک فتوداینامیک تراپــی
بــه عنــوان یــک روش مؤثــر در درمــان انــواع ســرطان ها، 
به ویــژه ســرطان پوســت شــناخته شــده اســت. اگرچــه 
روش نســبتا ارزان و غیرتهاجمــی اســت امــا اثربخشــی 

آن نســبت بــه روش هــای رادیوتراپــی کمتــر اســت.
ــا و در  ــز در دنی ــری نی ــت: روش جدیدت ــار داش وی اظه
ــات در  ــوم و تحقیق ــد عل ــک واح ــات فیزی ــز تحقیق مرک
دســت اقــدام اســت کــه از پاســمای فشــار اتمســفری 
ســرد )CAP( بــرای درمــان انــواع ســرطان به ویــژه 

ــت اســتفاده می شــود. ســرطان پوس
ایــن محقــق خاطرنشــان کــرد: البتــه هــر کــدام از ایــن 
ــال  ــرای مث ــتند؛ ب ــی هس ــا دارای محدودیت های روش ه
اعمــال روش فتوداینامیــک تراپــی پــس از مــدت زمانــی 
ــش  ــت تاب ــای تح ــیژن در بافت ه ــش اکس ــث کاه باع
ــده  ــیژن تولیدش ــای اکس ــه اتم ه ــی ک ــود؛ در حال می ش
توســط پاســما در محــل تابــش بازترکیــب شــده و 

ــد. ــن می کن ــیژن الزم را تامی اکس
وی افــزود: در ایــن تحقیــق کــه بــرای اولیــن بــار در دنیــا 
ــب دو روش  ــا ترکی ــد ب ــی ش ــی معرف ــه علم ــه جامع ب
فتوداینامیــک تراپــی و پاســمای فشــار اتمســفری ســرد 
)CAP( موفــق شــدیم اثربخشــی درمــان را تــا 3۷ 
 CAP ــه ــه PDT و 41 درصــد نســبت ب درصــد نســبت ب

ــم. ــش دهی افزای
ایــن محقــق تاکیــد کــرد: در گام بعــدی قــرار اســت ایــن 
ــات  ــن مراع ــس ضم ــر قرآن نوی ــر دکت ــر نظ ــروژه زی پ
ــتقیما روی  ــرطان مس ــان س ــرای درم ــکی ب ــاق پزش اخ

ــدن انســان اســتفاده شــود. ب

تغذیه

فواید بی نظیر شلغم برای سالمتی
معدنــی  مــواد  و  ویتامین هــا  حــاوی  شــلغم 
ــردن آن  ــه ک ــه اضاف ــه طــوری ک بســیاری اســت؛ ب
ــد  ــامتی مفی ــظ س ــرای حف ــی ب ــم غذای ــه رژی ب
اســت. مصــرف ســبزی شــلغم ممکــن اســت باعث 
کاهــش خطــر ابتــا بــه بعضــی از بیماری هــا شــود.

A ویتامین 
ــود  ــذی موج ــواد مغ ــن م ــب توجه تری ــی از جال یک
ایــن  اســت.   A ویتامیــن  شــلغم،  ســبزی  در 
ــدن  ــیدان در ب ــک آنتی اکس ــوان ی ــه عن ــن ب ویتامی
عمــل می کنــد. ویتامیــن A باعــث بهبــود ســامت 
بینایــی شــده و از اختــاالت چشــمی ناشــی از 

افزایــش ســن جلوگیــری می کنــد. 
مصــرف مــواد غذایــی سرشــار از ویتامیــن A ممکــن 
ــای  ــموم و رادیکال ه ــدن از س ــی ب ــه رهای ــت ب اس
میــزان  ســرطان کمــک کنــد.  بــا  مرتبــط  آزاد 
توصیه شــده ویتامیــن A بــرای بزرگســاالن 10000 
ــان از  ــک فنج ــرف ی ــت. مص ــل اس ــد بین المل واح
ســبزی شــلغم پخته شــده حــاوی 109۸0 واحــد 
ــده  ــه تامین کنن ــوده ک ــن A ب ــل از ویتامی بین المل
بیــش از 100 درصــد نیــاز روزانــه بــه ایــن ویتامیــن 

اســت.
 آهن

آهــن، دیگــر مــاده مغــذی مهــم در ســبزی شــلغم 
ــلول های  ــد س ــکیل و رش ــرای تش ــدن ب ــت. ب اس
قرمــز خــون بــه آهــن نیــاز دارد. کمبــود آهــن 
می توانــد منجــر بــه کم خونــی شــود. از طرفــی 
ــورت و  ــی ص ــتگی، رنگ پریدگ ــز خس ــی نی کم خون

ــال دارد.  ــه دنب ــس را ب ــی نف تنگ
ــردان بزرگســال  ــرای م ــزان توصیه شــده آهــن ب می
 1۸ بزرگســال  بانــوان  بــرای  و  میلی گــرم   ۸
ــلغم  ــبزی ش ــان از س ــک فنج ــت. ی ــرم اس میلی گ
 14 دارد کــه  آهــن  میلی گــرم   1.15 پخته شــده 
ــردان و  ــرای م ــه توصیه شــده ب ــاز روزان درصــد از نی
ــوان  ــرای بان ــه توصیه شــده ب ــاز روزان ۶ درصــد از نی

را فراهــم می کنــد.
 کلسیم

ــیم  ــی از کلس ــع خوب ــلغم منب ــبزی ش ــرف س مص
ــع  ــود در مناب ــیم موج ــد. کلس ــاب می آی ــه حس ب
ــی  ــرف کاف ــان از مص ــرای اطمین ــی ب ــی راه گیاه
ــتخوان ها و  ــامت اس ــرای س ــذی ب ــاده مغ ــن م ای

دندان هاســت. 
اضافــه کــردن ایــن مــاده معدنــی بــه رژیــم غذایــی 
از نرمــی اســتخوان، شکســتگی و پوکــی اســتخوان 
جلوگیــری می کنــد. بزرگســاالن روزانــه بــه 1000 

ــد.  ــاز دارن ــیم نی ــرم کلس میلی گ
 سایر مواد مغذی

بیشــتر مــواد مغــذی در ســبزی شــلغم بــه افزایــش 
ســامت عمومــی و کاهــش خطــر ابتــا بــه بعضــی 
از بیماری هــا کمــک می کنــد. یــک فنجــان ســبزی 
ــه  ــوده ک ــم ب ــرم منیزی ــاوی 3۲ میلی گ ــلغم ح ش
ــه  ــه ب ــاز روزان ــد از نی ــر از 10 درص ــرف آن کمت مص

ــد.  ــن می کن ــی را تامی ــاده معدن ــن م ای

زیبایی

با هسته انگور، مو های خود را 
تقویت کنید 

ــای  ــازک شــدن تار ه ــوی ســر، ن ــزش م ــا ری ــر ب اگ
هســتید  مواجــه  آن هــا  رشــد  یــا کنــدی  مــو 
ــن هســته  ــرد روغ ــد از خــواص منحصربه ف می توانی
انگــور بــرای تقویــت مو هــای خــود اســتفاده کنیــد. 
ــیار  ــدن بس ــامت ب ــرای س ــور ب ــته انگ ــن هس روغ
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــپزی م ــت و در آش ــد اس مفی
ــر  ــم و معط ــن خوش طع ــن روغ ــا ای ــرد؛ ام می گی
بــرای  درمانــی  مکمــل  یــک  ماننــد  می توانــد 
مــورد  نیــز  مو هــای ســر  ریــزش  از  جلوگیــری 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس
ــردن  ــرم و مرطــوب ک ــرای ن ــور ب ــن هســته انگ روغ
ــن  ــون از روغ ــت؛ چ ــده آل اس ــک ای ــای خش موه
نارگیــل و زیتــون ســبک تر اســت و بــه عــاوه 
بــدون بوســت؛ پــس از اســتفاده از روغــن احســاس 

ــت.  ــده اس ــرب ش ــان چ ــد موهایت نمی کنی
مــو  رطوبــت  حفــظ  بــه  انگــور   روغــن هســته 
و جلوگیــری از وز شــدن، موخــوره و شــکنندگی مــو 

ــد.   ــک می کن کم
 مرطوب و درمان کننده خشکی مو های سر

اگــر در اثــر رنــگ کــردن یــا اســتفاده از محصــوالت 
ــوی  و وســایل آرایشی بهداشــتی چــون سشــوار و ات
ــار  ــزش، دچ ــد ری ــای ض ــام درمان ه ــا انج ــو، ی م
ــوره  ــروز موخ ــا ب ــر ی ــای س ــدید مو ه ــکی ش خش
ــرای  ــور ب ــته انگ ــن هس ــد از روغ ــده اید، می توانی ش
درمــان مو هــای خــود اســتفاده کنیــد؛ مو هــای 
خــود را پیــش از اســتحمام بــه روغــن هســته بــادام 
آغشــته کنیــد و پــس از نیــم ســاعت بــا آب ولــرم و 

ــد. ــو دهی ــم شست وش ــوینده مای ش
 درمان شوره سر و درماتیت

نازیبــا می توانــد  بــر ظاهــر  شــوره ســر عــاوه 
ــن هســته  ــای ســر شــود. روغ ــزش مو ه ســبب ری
تقویت کننــده  و  مرطــوب  مــواد  حــاوی  انگــور 
اســت  و پوســت کــف ســر   فولیکول هــای مــو 
ــر را  ــف س ــارش ک ــزی و خ ــوره، قرم ــد ش و می توان
از بیــن ببــرد. بــرای درمــان شــوره ســر، کــف ســر را 
ــد و پــس از 10 دقیقــه  ــه ایــن روغــن آغشــته کنی ب

ــید. ــود را آب بکش ــای خ مو ه
 جلوگیری از ریزش موی سر

ــور سرشــار از آنتی اکســیدان های  روغــن هســته انگ
مختلــف اســت کــه باعــث جلوگیــری از تولیــد 
مــو  ریــزش  اصلــی  عامــل   ،DHT  هورمــون 
می شــود. ایــن روغــن بــا جلوگیــری از ایجــاد 
اســترس در فولیکــول موهــا، از ریــزش مــوی ناشــی 
از تولیــد هورمــون کورتیــزول در بــدن جلوگیــری 

می کنــد.
 مو هایی درخشان با روغن هسته انگور

 E ویتامیــن  حــاوی  پرخاصیــت  روغــن   ایــن 
و اســیدلینولیک اســت کــه باعــث رشــد ســریع 
ماســاژ  می شــود.  آن هــا  درخشــندگی  و  مو هــا 
ــبب  ــتحمام س ــس از اس ــن پ ــن روغ ــا ای ــا ب مو ه
درخشــندگی و زیبایــی مو هــای ســر می شــود.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و چهارم: تفریح )۲(
ــروُر  »السُّ فرموده انــد:  علــى)ع(  حضــرت 

َیْبُســُط النَّفــَس َو ُیثیــُر النَّشــاط«
»فــرح و شــادمانى باعــث بهجــت و انبســاط 

روح و مایــه تهییــج وجــد و نشــاط اســت.«
ــح  ــد: »تفری ــا)ع( فرمودن ــام رض ــرت ام حض
در  را  شــما  لذت بخــش  ســرگرمى هاى  و 
ــک آن  ــا کم ــد و ب ــارى مى کن ــى ی اداره زندگ
بهتــر در امــور دنیــاى خویــش موفــق خواهیــد 

شــد.«
ــدان  ــه فرزن ــد ب ــان بای ــادر و مربی ــدر و م پ
 بیاموزنــد کــه در امــر تفریــح و ســرگرمى 
و ایجــاد شــادى و ســرور بایــد حــدود دینــى و 
اجتماعــى و حقــوق افــراد مــورد توجــه باشــد 

و حرمت هــا شکســته نشــود.
چهــار  را  »روزتــان  فرموده انــد:  همچنیــن 
قســمت کنیــد و یــک قســمت آن را بــه 
ــاص  ــود اختص ــذ خ ــالم و لذائ ــات س تفریح
دهیــد و از مســّرت و نشــاط ســاعت تفریــح، 
نیــروى انجــام وظایــف ســاعات دیگــر را 

ــد.« ــن کنی تأمی
رفتــن،  سرســبز  مناطــق  بــه   کوهپیمایــى، 
اســتفاده از امکانــات پارک هــا و اســباب بازی هاى 
مى توانــد  و...  باســتانى  آثــار  دیــدن   آن، 
بخشــى از اوقــات را بــه عنــوان ســاعت تفریــح 

ســالم پــر کنــد.
  بــر مســافرت بــه اقصــى نقــاط مختلــف 
ــت؛  ــده اس ــه ش ــاح توصی ــذ مب ــب لذائ و جل
زیارتى ســیاحتى  مســافرت هاى  کــه  چــرا 
ــرى،  ــى، یادگی ــاى آموزش ــر روی فعالیت ه ب
تربیــت و وظایــف اجتماعــى اثــر مطلــوب                   

مى گذارنــد.
بــه وســیله تفریــح نیــاز جســم و جــان 
بــرآورده مى شــود و لذتــش مایــه خشــنودى 
ــى  ــح آدم ــردد. تفری ــر مى گ ــش خاط و آرام
ــراى کار و کوشــش  ــا شــادى و مســرت ب را ب
راه  در  و  مى کنــد  مهیــا  تعالــى  و  رشــد  و 
ــف   فعالیت هــاى بیشــتر در عرصه هــاى مختل
بــا  و...  اقتصــادى  اجتماعــى،  فرهنگــى، 

نیــروى بیشــتر آمــاده مى ســازد.
ــح  ــوان تفری ــه عن ــه ب ــواردى ک ــات م در روای
ــد از:  ــت عبارتن ــده اس ــاد ش ــالم از آن ی س

1- تیراندازى  ۲- شنا 3- مسافرت
ــاى خــاص  ــا ویژگى ه ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ک
ــاط روح  ــد در انبس ــد و مى توانن ــود را دارن  خ
و روان و تقویــت جســم و جــان نقــش بزرگــی 
تربیــت«  »اصــول  کتــاب  از  کننــد.  ایفــا  را 

رحمــت همــای  انتشــارات 

امروز پنجشنبه 16 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 522 روزنامه

تــا همیــن دو دهــه پیــش، مؤثرتریــن روش 
عمومــی و در دســترس کــه بــرای جایگزینــی 
دندان هــای از دســت رفتــه بــه کار می رفــت، 
روکــش دندان هــا یــا اســتفاده از دندان هــای 
ــد  ــود؛  امــا طــی چن ــر ب مصنوعــی در ســنین باالت
ــدان از دســت  ــی دن ــر، بحــث جایگزین ــه اخی ده
رفتــه بــا دندان هایــی کــه از قطعــات فلــز تیتانیــوم 
ــا  ــر دنی ــده،  در سراس ــتفاده ش ــا اس ــه آن ه در پای

ــت.  ــه اس ــوت گرفت ق
ــه  ــک ب ــی نزدی ــا اســتحکام و زیبای ــا ب ایمپلنت ه
دندان هــای اصلــی، جــای خــود را در عرصــه 
دندانپزشــکی بــاز کردنــد تــا جایــی کــه به ویــژه در 
ده ســال اخیــر در کشــور مــا نیــز کاشــت دنــدان یــا 

ایمپلنــت بــا اقبــال عمومــی مواجــه شــد. 
فــراوان   مزیــت  وجــود  بــا  دنــدان  کاشــت 
بــرای  آن  از  اســتفاده  و  دارد  محدودیت هایــی 
همــه افــراد ممکــن نیســت و بــا امــا و اگرهایــی 

همــراه اســت. 
دکتــر کــوروش رحیمــی، دندانپزشــک و متخصص 
ــو  ــکا، در گفت وگ ــت از دانشــگاه ucla آمری ایمپلن
بــا جــام  جــم مــروری خواهــد داشــت بــر آنچــه 

ــاره ایمپلنت هــا بدانیــد. بایــد درب
 دندانی با پایه تیتانیوم، دندان 

می شود؟
ایمپلنــت دندانــی، یــک تکیــه گاه کوچــک از جنس 

فلــز تیتانیــوم اســت کــه در اســتخوان فــک قــرار 
می گیــرد و جایگزیــن ریشــه از دســت رفتــه 
می شــود. ایــن فلــز، بیشــترین قابلیــت 
دارد.  بــدن  بافت هــای  بــا  را  ســازگاری 
ــتخوان های  ــه اس ــی ک ــدت کوتاه ــس از م پ
اطــراف بــا ایمپلنــت اتصــال یافــت، می تــوان 
ــدان  ــک دن ــه شــکل ی ــاج آن را ب قســمت ت
ــن  ــرد. ای ــش ک ــا روک ــازی ی ــی بازس طبیع
دنــدان جدیــد از نظــر زیبایــی و کارایــی ماننــد 

ــد. ــل می کن ــی عم ــدان طبیع دن
 دندان بکارید

ــرای  ــه ب ــن گزین ــدان، بهتری ــت دن واژه کاش
نشــان دادن مزیــت اســتفاده از ایمپلنــت بــه 
جــای دنــدان طبیعــی از دســت رفتــه اســت؛ 
چــرا کــه فقــط ایمپلنــت می توانــد در صــورت 
رعایــت اصــول بهداشــتی و مراقبتــی، نزدیــک 
ــی  ــدان طبیع ــش دن ــا ۲0 ســال نق ــه 15 ت ب

را بــازی کنــد. 
ــه  ــت رفت ــدان از دس ــه دن ــانی ک ــام کس تم
دارنــد، بــه شــرط دارا بــودن اســتخوان کافــی 
ــذاری  ــدای جا گ ــالم، کاندی ــرم س ــت ن و باف
ایمپلنــت هســتند. حتــی در صــورت نبــود دو 
عامــل فــوق نیــز بــا انجــام جراحــی اصاحــی 
بــرای  مناســب  شــرایط  بــه  می تــوان 

ــرد. ــدا ک ــت پی ــت دس ــتن ایمپلن گذاش

 سازگار با دندان های طبیعی مجاور
بســیاری نگــران هســتند کــه ایمپلنت هــا 
در کنــار دندان هــای طبیعــی، یــک عضــو 
مصنوعــی تلقــی شــده و پــس از مدتــی 
مجــاور  دندان هــای  خرابــی  بــه  منجــر 
ــت  ــذاری ایمپلن ــه جاگ ــی ک بشــود؛ در صورت
در ناحیــه دنــدان از دســت رفتــه، آســیبی بــه 

نمی کنــد.  وارد  مجــاور  دندان هــای 
ناحیــه  در  دنــدان  کاشــت  عــاوه  بــه 
ــک  ــل اســتخوان ف ــع از تحلی ــی مان بی دندان
می شــود. در بســیاری از مواقــع، جایگزینــی 
دنــدان یــا دندان هــای از دســت رفتــه بنــا بــر 
ــری را  ــی مطلوب ت ــک، زیبای ــر دندانپزش تبح
تامیــن می کنــد. جایگزینــی دنــدان از دســت 
رفتــه بــا ایمپلنــت، راحتــی و قــدرت جویــدن 

ــد. ــار می ده ــه بیم ــی ب ــیار خوب بس
 همه نمی توانند دندان بکارند

سیســتمیک  بیماری هــای  بــه  مبتایــان 
اتوایمیــون )سیســتم ایمنــی( و بیمارانــی 
ــد،  ــی می کنن ــیمی درمانی و پرتودرمان ــه ش ک
منــع درمــان بــا ایمپلنــت دارنــد. البتــه پــس 
از پایــان شــیمی درمانی، امــکان گذاشــتن 

ــود دارد.  ــت وج ایمپلن
ــرل و  ــرط کنت ــه ش ــز ب ــی نی ــاران دیابت بیم
پاییــن نگهداشــتن قنــد منعــی ندارنــد؛ امــا 

ــکان  ــال، ام ــت فع ــتن دیاب ــورت داش در ص
ــت. ــم نیس ــت فراه ــتفاده از ایمپلن اس

و  ســنگین  حرفــه ای  ســیگاری  افــراد 
بی مبــاالت نیــز نســبت بــه بهداشــت دهــان 

ــد.  ــع دارن من
بررســی ها نشــان داده مصــرف ســیگار، 
شکســت درمــان بــا ایمپلنــت را تــا 15 
درصــد افزایــش داده اســت. بــه طــور کلــی 
ــوارد  ــان، از م ــپ و قلی کشــیدن ســیگار، پی
توصیــه قطعــی ایمپلنــت بــرای بیمــاران 

ــت. اس
 چگونه عمر ایمپلنت کوتاه 

می شود
طــول عمــر درمــان بــا ایمپلنــت، بســتگی بــه 
ــداری از آن  ــوه نگه ــت و نح ــت بهداش رعای
دارد. مــوارد تکنیکــی در درمــان از جملــه قطر 
ــع درســت نیروهــا  و طــول ایمپلنــت و توزی

ــد. ــر آن مؤثرن ــت در طــول عم روی ایمپلن
بدیهــی اســت بیماری هایــی کــه بــه تحلیــل 
ــن  ــتخوان فکی ــرم و اس ــت ن ــیب باف و آس
ــر  ــات و طــول عم ــار منجــر شــوند، حی بیم
ایمپلنــت را دســتخوش تغییــر خواهنــد کرد. 
در مواقعــی کــه بــدن توانایی ترمیــم و التیام 
نداشــته باشــد )ماننــد دیابــت کنترل نشــده( 
امــکان اســتفاده از ایمپلنــت نیســت. البتــه 
اگــر دیابــت فــرد بــا کنتــرل پزشــک همــراه 
ــود. ــز خواهــد ب ــان موفقیت آمی باشــد، درم

توجــه داشــته باشــید مهم تریــن اصــل 
ــرای حفــظ و نگهــداری ایمپلنــت، رعایــت  ب
شــکل  بــه  دنــدان  و  دهــان  بهداشــت 
درســت یعنــی اســتفاده مرتــب از مســواک 
و نــخ دنــدان اســت. بــه بیــان دیگــر، 
رعایــت  صــورت  در  ایمپلنــت   درمــان 
درمــان  موفقیت آمیزتریــن  آن،  اصــول 

اســت. دندانپزشــکی 
 سیگاری ها ایمپلنت نکنند

تمــام مــواد دخانــی ماننــد ســیگار، قلیــان و 
تنباکــو اختــال در ترمیــم ایجــاد می کننــد. 
ــت  ــه تیتانیومــی ایمپلن جــوش خــوردن پای
بــا بافــت لثــه در صورتــی کــه بیمــار از 
ــاق  ــر اتف ــد، دی ــتفاده کن ــی اس ــواد دخان م
اســتخوان  می شــود  باعــث  و  می افتــد 
اطــراف ایمپلنــت کــه نگهدارنــده ریشــه 
مصنوعــی داخــل اســتخوان اســت، تحلیــل 
در  منفــی  نقــش  بنابرایــن ســیگار  رود. 

رونــد التیــام زخــم بــازی کــرده و در ترمیــم 
اختــال ایجــاد می کنــد.

در افــراد ســیگاری، التهــاب بیشــتری را 
اطــراف ایمپلنــت می بینیــم. رونــد ایــن 
ــد موجــب شکســت درمــان  التهــاب می توان
ــه  ــن توصی ــرایطی، اولی ــن ش ــود. در چنی ش
ــد  تــرک ســیگار اســت و اگــر شــخص نتوان
اقــدام کنــد، توصیــه می شــود حــدود 14 روز 
یعنــی دو هفتــه قبــل از درمــان و همچنیــن 
دو هفتــه بعــد از درمــان ســیگار را تــرک کنــد؛ 
بــه طــوری کــه درمجمــوع یــک مــاه ســیگار 
نکشــد؛ بــه عــاوه رعایــت بهداشــت دنــدان 
و مراجعــه مرتــب بــه دندانپزشــکی پــس از 
کاشــت از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت.

 بریج بهتر است یا ایمپلنت؟
ایمپلنــت دنــدان دوام بیشــتری نســبت 
بــه بریــج )روکــش دنــدان( دارد و تــا آخــر 
عمــر می توانــد بــه عنــوان جایگزیــن دنــدان 
ــتخوان  ــه و اس ــرده و از لث ــل ک ــی عم طبیع
پیرامــون محافظــت   کنــد. بریــج فقــط 
جــای خالــی دنــدان را درگیــر نمی کنــد؛ 
بلکــه دندان هــای مجــاور نیــز بایــد تراشــیده 
ــج باشــند.  ــری بری ــاده قرارگی ــا آم شــوند ت

ــدان، فقــط یــک پروتــز  ــاره ایمپلنــت دن درب
فــک  در  و همیشــگی  بــادوام  و  محکــم 
ــاور  ــای مج ــود و دندان ه ــذاری می ش جاگ

می ماننــد. باقــی  دســت نخورده 
اگــر دندان هــای مجــاور، پرشــدگی زیــاد 
ــاج داشــته  ــا ت ــه روکــش ی ــاز ب داشــته و نی
باشــند یــا جــای خالــی دندان هــای افتــاده 
ــد و  ــده باش ــی مان ــی باق ــدت طوالن ــه م ب
لثــه و اســتخوان پیرامــون آن پــس روی 
کــرده باشــد، اســتفاده از ایمپلنــت بــه بیمــار 

نمی شــود. توصیــه 

،،
ایمپلنــت دندانی، یک تکیــه گاه کوچــک از 
جنس فلز تیتانیوم اســت که در اســتخوان 
فــک قــرار می گیــرد و جایگزیــن ریشــه از 

ــه می شــود دســت رفت

بریج بهتر است یا ایمپلنت؟

چند و چون کاشت دندان 
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۱۰۵ کشور دنیا
محمدرضــا خرمیــان، قــاری بین المللــی کشــورمان بــا 
اشــاره بــه ســفر تبلیغــی بــه ۱۰۵ کشــور دنیــا بــه بیــان 
خاطــرات قرآنــی از ســال های قبــل و بعــد از انقــاب 

اســامی پرداخــت.
منــزل  بــه  »رصــد«  تلویزیونــی  برنامــه  عوامــل 
محمدرضــا خرمیــان رفتنــد و بــا وی خاطراتــی از 

گذشــته را مــرور کردنــد. 
ــه  ــی ک ــفرهای خارج ــه س ــدار ب ــن دی ــان در ای خرمی
رفتــه، اشــاره و بیــان کــرد: بــه دلیــل اینکــه در وزارت 
امــور خارجــه شــاغل هســتم، بــه بیــش از ۱۰۵ کشــور 
دنیــا اعــم از کشــورهای اروپایــی، عربــی و آفریقایــی 
ــور  ــود دارای ۵۴ کش ــا خ ــاره آفریق ــرده  ام. ق ــفر ک س
ــی  ــفر تبلیغ ــور آن س ــدود ۴۰ کش ــه ح ــه ب ــت ک اس

ــته ام. داش
ایــن قــاری بین المللــی کشــورمان در ادامــه بــه 
ــد  ــت: چن ــرد و گف ــاره ک ــل اش ــال ها قب ــرات س خاط
ــاله  ــامی، ۱۰ س ــاب اس ــروزی انق ــل از پی ــال قب س
ــد و  ــا ش ــی برپ ــابقه قرآن ــل، مس ــه در مح ــودم ک ب
موفــق شــدم در آن مســابقه رتبــه اول را کســب 
ــد نیــز، یــک عــدد  ــه مــن دادن کنــم؛ جایــزه ای کــه ب

بــود. مخلوط کــن 
ــن  ــه ای ــی ک ــر کس ــه ه ــان ب ــرد: آن زم ــان ک وی بی
نمی دانســت  مــی دادم،  نشــان  را  مخلوط کــن 
ــم  ــزل رفت ــه من ــب ب ــر ش ــت؛ آخ ــردش چیس کارک
ــودی؟  ــع از شــب کجــا ب ــن موق ــا ای ــدرم گفــت ت و پ
ــه  ــد ک ــکاو ش ــدرم کنج ــردم. پ ــف ک ــرا را تعری ماج
ــد  ــرم بای ــه نظ ــم: ب ــت؟ گفت ــن چیس ــن مخلوط ک ای
در آن آب ریخــت و مخلــوط کــرد و خــورد. مــادر 
ــی آب در  ــم کم ــا ه ــرد و م ــن ک ــن را روش مخلوط ک
آن ریختیــم؛ بعــد از ایــن مخلــوط شــد؛ نفــری یــک 

ــم. ــوان خوردی لی
ــم،  ــه خوردی ــد از اینک ــزود: بع ــه اف ــان در ادام خرمی
دیدیــم مــزه آن تغییــری نکــرد. پــدرم خیــال می کــرد 
بایــد ایــن آب فرضــا شــیرین شــود، امــا نشــد؛ 
ــن  ــته اند و ای ــرت را کاه گذاش ــت س ــا گف ــه م ــد ب بع

مخلوط کــن کارایــی نــدارد.
قــاری بین المللــی کشــورمان گفــت: البتــه ایــن هدایــا 
موجــب تشــویق بیشــتر مــا می شــد. بــه خاطــر 
ــدد ســاعت  ــک ع ــر ی ــک مســابقه دیگ ــه در ی دارم ک
بــه عنــوان جایــزه دریافــت کــردم و از آن مســجد تــا 

ــادرم نشــان دهــم. ــه م ــا آن را ب ــدم ت ــزل را دوی من
ــز  ــرآن نی ــی ق ــه مســابقات بین الملل ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: مســابقات بین المللــی قــرآن در حســینیه 
ارشــاد برگــزار می شــد و آقــای مرتضــی فاطمــی اول 
ــود. نفــر  شــدند کــه جایــزه ایشــان ۵۰۰ هــزار ریــال ب
دوم نیــز قــاری اهــل کشــور عربســتان ســعودی بودنــد 
کــه جایــزه ایشــان ۳۰۰ هــزار ریــال بــود. ایــن قــاری 
ــه او  ــعودی ب ــال س ــزار ری ــه ۳۰۰ ه ــرد ک ــور می ک تص
جایــزه داده انــد و کلــی خوشــحال بــود؛ امــا فــردای آن 
روز کــه ایــن پــول را تبدیــل بــه ارز کــرد دیــد نهایــت 

۵۰۰ دالر بیشــتر نمی شــود.

گردشگری
آبشار کرودی کن )دودی(

در دره تنــگ زنــدان در منطقــه حفاظت شــده 
ســبزه کوه روبــه روی قلــه کار آبشــار کــرودی 

ــرار دارد.  ــن ق ک
کــرودی کــن در زبــان محلــی مرکــب از کلمه هــای 
کــر بــه معنــای مــه و دی بــه معنــای دود اســت؛ 
نامــی زیبــا بــرای ایــن آبشــار بــه ایــن دلیــل کــه 
ــق  ــث معل ــاد باع ــاد و ب ــاع زی ــزش آب از ارتف ری

ــز آب در آســمان می شــود.  شــدن ذرات ری
ــدی  ــن دیواره هــای ســنگی بلن ــن آبشــار در بی ای
ــع شــده  ــق واق ــان دره ای عمی از دو طــرف در می
ــن  ــه ای ــی ب ــختی دسترس ــل س ــه دلی ــت؛ ب اس
مســیر نــام ایــن دره تنــگ زنــدان گذاشــته شــده 
کــه مجموعــه ای زیبــا از کوهســتان، آبشــار، 
ــش  ــات وح ــودرو و حی ــان خ ــان آب، گیاه جری

ــت.  اس
چنــد صباحــی بیــش نیســت کــه ایــن منظــره بــه 
شــکل اتفاقــی طــی یک گشــت هوایــی، نقــاب از 
ــا  ــرد و االن تنه ــاز ک ــود ب ــال خ ــای بی مث رخ زیب
گردشــگران و کوهنوردانــی کــه خســتگی ســفری 
ــای  ــا و ناهمواری ه ــان صخره ه ــد روزه از می چن
کوهســتان را بــه جــان می خرنــد، می تواننــد 
ــذت  ــی ل ــت زمین ــده بهش ــه گمش ــن قطع از ای
ــای  ــگ دوربین ه ــم تن ــا چش ــا آن را ب ــد ی ببرن

ــد. ــه کنن ــود جاودان ــردار خ تصویرب
ــل  ــره بســت و پ ــق ک ــن آبشــار از طری مســیر ای
بلنــد  بســیار  آن  ارتفــاع  اســت.   خداآفریــن 
و منظــره آن بســیار دیدنــی و جالــب اســت. 
ــی دو  ــت و ط ــر اس ــار ۱۲۰ مت ــی آبش ــول کل ط
متــری ســرازیر می شــود.   ۷۰ و   ۵۰ مرحلــه 

حجــم آب فروریختــه از بــاالی آبشــار باعــث 
پخــش شــدن قطــرات و ذرات بســیار ریــزی 
دود  یــا  مــه  همچــون  می شــود؛  فضــا  در 
ــراف آن را  ــای اط ــام فض ــه تم ــی ک ــفید رنگ س
می پوشــاند و باعــث دشــواری دسترســی بــه 
آبشــار می شــود؛ بــه طــوری کــه از فاصلــه حــدود 
۱۰۰ متــری آبشــار بایــد بــه آن نگریســت یــا 
ــرای کمــی نزدیــک شــدن  عکســبرداری کــرد و ب
بایــد پوشــش کامــل ضــد آب، پانچــو یــا بارانــی 

ــت.  ــن داش ــر ت ب
ــان  ــه هم ــک آبشــار ک ــای نزدی ســبزه ها و خزه ه
ذرات پاشــنده معلــق در فضــا عامــل رویــش 
ــط  ــودن محی ــده ب ــث لغزن ــتند، باع ــا هس آن ه
گشــته و بایــد بســیار مراقــب بــود تــا حادثــه ای 

ــد. ــش نیای ــراد پی ــرای اف ب
ــبزکوه  ــدان س ــگ زن ــع در دره تن ــار مرتف  ۱۰ آبش
ــود  ــاد و نب ــل شــیب زی ــه دلی ــه ب ــع شــده ک واق
راه مالــرو مشــخص، حتــی عشــایر نیــز قــادر بــه 

ــذر از آن نیســتند. گ

 مدیــر  کل میــراث  فرهنگــی اســتان اصفهــان تأکیــد 
ــامی دوره  ــوراهای اس ــهرداری ها و ش ــه ش ــرد ک ک
پنجــم، مرمــت بافــت تاریخــی شــهرها را در اولویــت 

کاری خــود قــرار دهنــد.
بــه  گــزارش میــراث  آریــا بــه  نقــل از روابــط  عمومــی 
و  صنایــع  دســتی  فرهنگــی،  میــراث   اداره  کل 
ــاری  ــدون اله ی ــان، فری ــتان اصفه ــگری اس گردش
ــه  ــان، ب ــتان اصفه ــی اس ــراث  فرهنگ ــر  کل می مدی
ــی،  ــراث  فرهنگ ــاون می ــری مع ــر طاه ــراه ناص هم
امــور  و  امینــی معــاون ســرمایه گذاری  حمیــد 
بــه  محلــی  مســئوالن  و  اداره  کل  طرح هــای 
شهرســتان نطنــز ســفر کــرد و از آثــار تاریخــی 
شــهرهای بــادرود و نطنــز از توابــع ایــن شهرســتان 

ــل آورد. ــه عم ــد ب بازدی
او در ایــن بازدیــد گفــت: »شهرســتان نطنــز در حــوزه 
گردشــگری و میراث  فرهنگی پتانســیل زیــادی دارد 
و آثــار تاریخــی گوناگونــی در ایــن شــهر باعــث شــده 

همــه آن را بــه شــهری گردشــگری بشناســند.«
ــی  ــت مال ــه بضاع ــه ب ــا وج ــزود: »ب ــاری اف اله ی
دولــت و ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی 
ــن خصــوص  ــی در ای ــات بزرگ و گردشــگری، اقدام
ــا کار  ــراث  فرهنگــی ب ــان می ــه و کارکن صــورت گرفت
جهــادی، اقدامــات بســیاری را در راســتای احیــای 

ــد.« ــام داده ان ــوده انج ــای فرس بافت ه

مدیــر کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و 
ــاء  گردشــگری اســتان اصفهــان تأکیــد کــرد: »احی
بافــت قدیمــی مســیر مســجد جامــع نطنــز و 
آتشــکده ساســانی شــروع شــده و پیشــرفت جالب 
ــا  ــد ب توجهــی داشــته اســت کــه ایــن روال می توان
همــکاری شــورای اســامی شــهر ادامــه دار باشــد.«

او اضافــه کــرد: »اداره  کل میــراث  فرهنگــی اســتان 
اصفهــان بــه شــهر تاریخــی نطنــز نــگاه ویــژه ای دارد 
و اعتبــارات مختلفــی را از منابــع ملــی و داخلــی بــه 

ایــن شــهر اختصــاص داده اســت.«
ــهرداری ها  ــه ش ــرد: »اگرچ ــان ک ــاری خاطر نش اله ی
به ویــژه شــهرداری شــهرهای کوچــک از نظــر منابــع 

ــا الزم  ــی هســتند، ام ــی دارای مشــکات فراوان مال
بافت هــای  احیــای  شــهرداری ها،  کــه  اســت 
ــرار  ــان ق ــت کاری خودش ــهر را در اولوی ــی ش تاریخ

ــد.« دهن
ــکاری  ــا هم ــی و ب ــل اله ــه فض ــرد: »ب ــان ک او بی
مرتضــی صفــاری نطنــزی نماینــده مردم شهرســتان 
نطنــز و بخــش قمصــر در مجلس شــورای اســامی، 
اعضــای شــورای شــهر و شــهرداری نطنــز و همچنین 
دریافــت منابــع ملــی از ســوی اداره  کل میــراث 
ــتان،  ــگری اس ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای  فرهنگ
و  احیــا  را  نطنــز  تاریخــی  بافت هــای  می تــوان 
حــوزه گردشــگری شهرســتان نطنــز را تقویــت کرد.«

 تهیه طرح جامع برای احیای بافت های 
تاریخی به همت شورا و شهرداری

در ادامــه ایــن نشســت، محمــد آقامــرادی رئیــس 
ــدم  ــن خیرمق ــز، ضم ــهر نطن ــامی ش ــورای اس ش
ــع  دســتی و  ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــر  کل می ــه مدی ب
گردشــگری اســتان و مدیــران اداره  کل میــراث 
ــز   فرهنگــی اســتان گفــت: »باغ شــهر تاریخــی نطن
بــا آثــار تاریخــی فــراوان، میــراث کهــن و آب و 
هــوای بســیار خــوب در طــول ســال به ویــژه فصــل 
بهــار و تابســتان، پذیــرای جمــع زیــادی از مســافران 

ــت.« ــی اس ــی و خارج ــگران داخل و گردش
او افــزود: »بــا توجــه بــه تعــداد فــراوان آثــار 

تاریخــی و تخریــب آن بــه مــرور، اداره  کل میــراث  
ــع  دســتی و گردشــگری اســتان  ــی، صنای فرهنگ
ــته  ــهر داش ــن باغ ش ــه ای ــژه ای ب ــگاه وی ــد ن بای

ــد.« باش
ــح  ــز تصری ــهر نطن ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
کــرد: »در نزدیکــی قلعــه کوهــاب مســیری وجــود 
دارد کــه از باغ هــای اطــراف عبــور می کنــد و 
ــه  ــود ک ــل می ش ــز متص ــی نطن ــان اصل ــه خیاب ب
ــای آن  ــنگ فرش و دیواره ــیر س ــن مس ــر ای اگ
ــری در  ــدت طوالنی ت ــگر م ــوند، گردش ــت ش مرم
ــد  ــز بازدی ــهر نطن ــود و از ش ــدگار می ش ــهر مان ش

می کنــد.«
حســین یزدانمهــر، رئیــس اداره میــراث  فرهنگی، 
صنایــع  دســتی و گردشــگری نطنــز، نیــز در 
ادامــه خواســتار تهیــه طــرح جامــع بــرای احیــای 
بافت هــای تاریخــی بــه  همــت شــورای اســامی و 
شــهرداری نطنــز شــد و گفــت: »میــراث  فرهنگــی 
شهرســتان نطنــز آمادگــی دارد بــا همــکاری 
شــهرداری نطنــز و مشــاور و کارشناســی کــه مــورد 
ــع  ــی جام ــت، طرح ــی اس ــراث  فرهنگ ــد می تأیی

ــز  ــهر نطن ــی ش ــای تاریخ ــای بافت ه ــرای احی ب
ــا نقشــه  ــار تاریخــی را ب ــرده و مرمــت آث ــه ک تهی

ــد.« ــاز کن ــده آغ تهیه ش
ــد  ــه بای ــی ک ــر از اقدامات ــی دیگ ــزود: »یک او اف
در ایــن زمینــه صــورت گیــرد، تعییــن ارتفــاع 
ســاختمان ها در اطــراف آثــار تاریخــی و اســتفاده 
ــار  ــای آث ــا نم ــق ب ــتاندارد و منطب ــح اس از مصال

ــت.« ــی اس تاریخ
ــن نشســت، ناصــر طاهــری معــاون  ــان ای در پای
میــراث  فرهنگــی اداره  کل میــراث  فرهنگــی، 
صنایــع  دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان نیز 
گفــت: »تنهــا گزینــه ای کــه اســتان اصفهــان را از 
دیگــر اســتان ها متمایــز می کنــد، بافت هــای 
تاریخــی اســت و بافت هــای تاریخــی بــا قدمــت 
زیــاد بــه گونــه ای اســت کــه گردشــگران داخلــی و 

ــد.« ــود جــذب می کن ــه خ خارجــی را ب
او اضافــه کــرد: »در صورتــی کــه شــهرداری نطنــز 
بــرای تهیــه طــرح جامــع احیــای بافت هــای 
تاریخــی اقدامــی کنــد، ایــن اداره  کل آمــاده 

ــت.« ــارکت اس ــکاری و مش ــه هم هرگون

مدیر کل میراث  فرهنگی اصفهان در جمع اعضای شورای اسالمی شهر نطنز:

مرمت بافت تاریخی شهرها باید 
اولویت شهرداری ها و شوراها باشد

ــان را  ــای بی پای ــرکش آرزوه ــب س ــان اس ــد عن بای
کشــید و یــاد مــرگ، قوی تریــن اکســیر بــه هــوش 
آوردن ایــن موجــود ســرخوش ســودازده اســت! آن 
چنــان کــه راه یافتــگان گفته انــد صــدای پــای مــرگ 
ــس  ــر ح ــان نزدیک ت ــش قلب ها یم ــگ طپ را از آهن
کنیــم و در ضیافــت زندگــی، خوشــامد مــرگ را کــه 

بــه پیشــواز میهمانــان آمــده اســت، بشــنویم!
در حکمــت ۱۹ نهج الباغــه آمــده اســت: »َمــْن 

ــِه« ــَر ِبأََجِل ــِه َعَث ــان َأَمِل ــى ِعَن ــَرى ِف َج
»هــر کــه همــراه آرزوی خویــش تــازد، مرگــش بــه 

ســر درانــدازد.« 
و  مدت هــا  و  ترکیب هــا  جهــان  جهــان،  ایــن 
ــد  ــت، زمانمن ــت اس ــون در حرک ــت و چ مرحله هاس

ــون  ــده اند و چ ــدی ش ــاکنانش زمان بن ــت و س اس
بــا تدریــج آمیختــه شــده، امــورش مرحلــه دار اســت 
ــا  ــرگ دارد؛ این ه ــل( و م ــید )اج ــد و سررس و تول
ــا  ــه ب ــت ک ــان ماس ــن جه ــای ای ــی ویژگی ه بعض
نگاهــی بــه آن می تــوان حرکــت را از مــاده تــا 
حیــات و از آن تــا گیــاه و حیــوان و شــعور و اختیــار 
و اراده و ... دیــد و در هــر یــک، تمامــی مراحلشــان 
از تولدهــا و مدت هــا و زمان هــا و مهلت هــاو  را 

سررســیدها و مرگ هــا دریافــت. 
بزرگ تــر  جهــان  ایــن  از  انســان  اســتعدادهای 
دیگــر  مراحلــی  نمی گنجــد؛  آن  در  و   اســت 
و تولــدی دیگــر در پیــش داریــم و مرحلــه ای دیگــر 
 و زندگــی بزرگ تــری خــارج از رحــم ایــن جهــان در 

انتظار ماست!
ــان را  ــه ای جه ــن ذات ذو مرحل ــان گاه ای ــا انس ام
ــت  ــه هس ــی ک ــش در همان جای ــد و نگاه نمی بین
متوقــف می شــود و سررســیدها را فرامــوش می کنــد 
ــان می شــود؛ دور  ــی و بی پای و اســیر رؤیاهــای طوالن
ــت  ــه درس ــت ک ــن آرزوهاس ــی ای و درازی و بی انتهای
در مقابــل اجــل دار بــودن دنیــا قــرار می گیــرد و 
امــام)ع( بــه زیبایــی ایــن دوگانــه متضــاد را در کنــار 
ــی را  ــاد، حکمت ــن تض ــا از دل ای ــاند ت ــم می نش ه

ــرون کشــد و موعظــه ای را فراهــم آورد. بی
انســان گاه بــه دلیــل موفقیت هــا و پیروزی هــا 
و شــادی ها و لذتــی کــه در زندگــی اســت و گاه 
ــده  ــه آین ــد ب ــرف امی ــاده روی در مص ــل زی ــه دلی ب

)کــه البتــه مصــرف بــه  مقــدار الزم آن شــرط 
ــچ کاری  ــی آن هی ــت و ب ــان اس ــات انس ــه حی ادام
و گردنــش  قفــل  نگاهــش  نمی شــود(،  انجــام 
ــد  ــد ســرش را بچرخان  خشــک می شــود و نمی توان
ــا  ــوادث و دادن ه ــا و ح ــده پدیده ه ــته و آین  و گذش
و  دادن هــا  دســت  از  و  یافتن هــا  و گرفتن هــا، 
ــت  ــن اس ــد؛ ای ــم ببین ــا ه ــا را ب ــا و مرگ ه تولده
کــه بــه سرمســتی آرزوهــا و خیال پردازی هــای 
را  مهلت هایــش  و  می شــود  دچــار  بی پایــان 
فرامــوش می کنــد و فرصت هایــش را از دســت 
پایــان  بــه  مهلتــش  آنــگاه کــه  تــا  می دهــد؛ 
می رســد و مــرِگ آن مرحلــه فرامی رســد و او را 

می کنــد. غافلگیــر 
ایــن مراحــل گاه در ســیر زندگــی  ماســت از کودکــی 
می گذرانیمشــان  بی خبــری  در  جوانــی کــه  تــا 
تــا  نمی دانیــم  قــدر  را  آن هــا  فرصت هــای  و 
پایــان عمرمــان فرامی رســد و گاه موقعیت هــا و 

ــویم و  ــع می ش ــه در آن واق ــت ک ــی اس جایگاه های
ــم و تمام نشــدنی؛  ــا را همیشــگی می پنداری ــاز آن ه ب
ابــدی  را  آن  می یابیــم  حکومتــی  و  قــدرت  تــا 
ــم و فرصت هــای آن را در خــواب و آرزوهــای  می دانی
تغییــری  بــه  تــا  می دهیــم  هــدر   سرمســتانه 
و حادثــه ای و ... اجــل آن موقعیتمــان فرامی رســد و 
کارنامه های مــان  و  اســت  خالــی  دســت های مان 

حســرت بار. و  ناچیــز  و  بی مقــدار 
یــاِد پایــان، راه فــرار از ایــن دام اســت. بایــد عنــان 
اســب ســرکش آرزوهــای بی پایــان را کشــید و یــاد 
ــن  ــوش آوردِن ای ــه ه ــیر ب ــن اکس ــرگ، قوی تری م

موجــود ســرخوش ســودازده اســت! 
 »دیدارکننــده اى اســت کــه هیــچ کــس او را دوســت 
ــورد؛  ــت نمى خ ــز شکس ــه هرگ ــارزى ک ــدارد و مب ن
جنایتــکارى کــه هرگــز بازخواســت نمى شــود و 
هم اکنــون بندهــاى دام خویــش را بــه دســت و 
ــه ۲۳۰(  ــت... .« )از خطب ــه اس ــان انداخت پاى هام

حکمت های امیرمؤمنان؛ برداشت نوزدهم )نهج البالغه(

»مرگ  آگاهی«، اکسیر اخالقی شدن

وقت رسیدگی
  ۹6۰۱۵۷ کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
دادخواســتی  قاســمی     عمــاد  خواهــان 
ــه  ــال ســند خــودرو ب ــه انتق ــزام ب ــی بر:ال مبن
ــوده  ــم نم ــی       تقدی ــهناز هرات ــت ش طرفی
اســت .وقــت رســیدگی بــرای روزشــنبه مــورخ 
تعییــن گردیــده  ۱۳۹6/6/۱۹ســاعت ۱۵/۳۰ 
ــودن  ــول المــکان ب ــه مجه ــا توجــه ب اســت. ب
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــارراه  ــدوق-  چه ــیخ ص ــان  ش ــدای خیاب ابت
وکا  مجتمــع شــماره ۲ شــورای حــل اختــاف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
نماییــد. در صــورت عــدم حضــور  را اخــذ 
وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: ۱۳۱۲6/م ال ش
ــاف  ــع شــماره ۲ شــورای حــل اخت ۱۷ مجتم

ــان اصفه

 اجرائیه
شماره اجرائیه۹6۱۰۴۲۰۳۵۰8۰۰۱۷8
شماره پرونده ۹6۰۹۹8۰۳۵۰8۰۰۴۴۱

تاریــخ    ۹6۰۴۹۷ : بایگانــی شــعبه  شــماره 
تنظیــم: ۹6/۵/۱  مشــخصات محکــوم لــه 
امیــر رضــا توتونــی  فرزنــد تقــی نشــانی: 
ــی  ــدای خ فروغ ــهدا  ابت ــدان ش ــان می اصفه
داروخانــه مهــر مشــخصات محکــوم علیــه  

نــادر جــزی  نشــانی: مجهــول المــکان 
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای 
حکــم مربوطــه و رای داوری اصــداری توســط 
ــار  ــی ی ــلم  تق ــاح  و مس ــن ف ــان  حس آقای
مبلــغ  پرداخــت   -۱ بــه  اســت  محکــوم 
 -۲ لــه  محکــوم  حــق  در  ریــال   6۷۴۰۰۰۰۰
پرداخــت مبلــغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریــال بابــت حــق 
ــف  ــه مکل ــوم علی ــی    .   محک ــراء دولت االج
ــه : ۱- ظــرف ده  ــاغ اجرائی ــخ اب اســت از تاری
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) مــاده۳۴ 
ــی  ــی( .۲- ترتیب ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . ۳- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود 
را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد 
ــوال خــود را شــامل  ــه ام ظــرف ســی روز کلی
تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول 
ــتمل  ــروح مش ــور مش ــه ط ــول ، ب ــر منق و غی
ــوان  ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می ب
نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 
ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات 
ــه  ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی
ــث دارد و  ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه او ب
ــز  ــث ونی ــخاص ثال ــات او از اش ــه مطالب کلی
فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع 

زمــان  از  امــوال مذکــور  در  دیگــر  تغییــر 
ــار  ــوای اعس ــرح دع ــل از ط ــال  قب ــک س ی
ــام  ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ــه ضمیم ب
قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت 
ــواد  ــاز داشــت مــی شــود) م ــه ب محکــوم ل
8و۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
۱۳۹۴(  .۴- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار 
ــه  ــری در ج ــس تعزی ــم ، حب از اجــرای حک
هفــت را در پــی دارد. ) مــاده ۳۴ قانــون 
ــاده ۲۰ ق.م.ا و  ــی و م ــکام مدن ــرای اح اج
ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده ۱6 قان م
مالــی ۱۳۹۴( ۵- انتقــال مــال بــه دیگــری 
ــن  ــرار از ادای دی ــزه ف ــا انگی ــر نحــو ب ــه ه ب
بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 
موجــب  نباشــد  دیــون کافــی  پرداخــت 
ــا جــزای  مجــازات تعزیــری درجــه شــش ی
نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا هــردو 
مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹۴(. 
ــت  ــوال پــس از مهل 6- چنانچــه صــورت ام
ــه  ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س
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 ۱ مــاده 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ۳ قان

)۱۳۹۴
م الــف ۱8۳۴۰ مدیــر دفتــر شــعبه  هشــتم  

دادگاه حقوقــی اصفهــان
 

آگهی حصر وراثت
خانــم ام البنیــن اســدی جوشــقانی بــه 
ــه شــرح  شناســنامه شــماره ۱۲۵۰۳۰۳8۰۱ ب
دادخواســت بــه کاســه 6۵8/۹6 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان 
شــماره  بــه  جوشــقانی  اســدی  محمــد 
 ۹6/۰۵/۳۰ تاریــخ  در   ۱6۳۱ شناســنامه 
اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
فرزنــد  رنــج  دســت  ایــران  بــه  اســت 
غامحســین بــه ش.ش ۲۱۵۴، ســیمین 
فرزنــد  جوشــقانی  زاده  ســلمان  خانــم 
آقامحمــد بــه ش.ش ۱۴۷ همســران، ام 
البنیــن اســدی جوشــقانی فرزنــد محمــد بــه 
ش.ش ۱۲۵۰۳۰۳8۰۱ فرزنــد والغیــر.  اینــک 
ــی درخواســت  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه از تاری
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور ۱۰۷۴/ م الــف

   آگهی مزایده
 اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ۱۲ خانــواده 
ــده ای در  ــان در نظــر دارد جلســه مزای اصفه
خصوصــی پرونــده اجرایــی کاســه ۹6۱۲۷۴ 
ــه  ــی و علی ــادات میرعبداله ــه س ــه نفیس ل
ــه  ــر مطالب ــی ب ــوی مبن ــد مرتض ــی محم عل
مهریــه در روز شــنبه مــورخ ...۹6/۷/۱۵.. 
ــکام  ــرای اح ــل اج ــح در مح ــاعت ۱۰ صب س
ــاق  دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن ات
۱۵ جهــت فروشــی  ششــدانگ پــاک ثبتــی 
6۴۹۹/۲۳۱ ثبــت اصفهــان  طبقــه زیــر زمیــن  
اتــاق ۱۵ جهــت فــروش  شــش دانــگ  
ثبتــی 6۷۹۹/۲۳۱ ثبــت اصفهــان  پــاک 
ــری  ــا کارب ــه ب ــوم علی ــروز محک ــی مف ملک
مســکونی بــه نشــانی ذیــل کــه اکنــون 
در تصــرف مســتاجر مــی باشــد توســط 
کارشناســی رســمی دادگســتری ارزیابــی 
شــده و نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفین 
واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد 
مــی تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه 
مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از امــوال 
بازدیــد و بــا ســپردن ۱۰ درصــد قیمــت پایــه 
بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 
ــرکت  ــده ش ــه مزای ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰8 در جلس
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــد. پیشــنهاد دهن نماین
برنــده مزایــده خواهــد بــود. هزینه هــای 
اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.

اوصــاف ملــک مــورد مزایــده: یــک دســتگاه 
آپارتمــان پــاک ثبتــی 6۴۹۹ حــدود 8۳/۲8 
متــر مربــع واقــع در اصفهــان خ غرضــی بلوار 
فرزانــگان خ نخــل ک بهــاران 8 مجتمــع 
 ۲۳۱ واحــد  ســوم  ط  فرزانــگان  میــاد 
ــوت و ۳۲  ــه روی پیل ــت طبق ــع هش مجتم
واحــدی بــا قدمــت ســاخت حــدود ۴ ســال 
ــاری  ــد انب ــگ فاق ــد پارکین ــک واح دارای ی
بــا نمــای خارجــی از جنســی ســنگ و آجــر 
کــف ســالن واحــد و اطاقهــا ســرامیک ۴۰ در 
ــا پوشــش  ــا ب ۴۰ دیوارهــای ســالن و اطاقه
گــچ و خــاک و رنــگ آمیــزی آشــپزخانه بــا 
کــف ســرامیک و بدنــه ســرامیک بــا کابینــت 
ام دی اف سرویســی بهداشــتی بــا بدنــه 
و کــف کاشــی و ســرامیک درب ورودی و 
پنجره هــای  اف  دی  اچ  داخلــی  دربهــای 
خارجــی آلومینیــوم معمولــی دارای سیســتم 
سرمایشــی کولــر آبــی و موتورخانــه مرکــزی 
ــته  ــدار بس ــن م ــه دوربی ــز ب ــع مجه مجتم
ــعابات آب  ــراه انش ــه هم ــزی ب ــن مرک و آنت
و بــرق و گاز و تلفــن و سیســتم اینترنــت 
ماهــواره ای . الزم بــه توضیــح اســت بــر 
ســاختمان  مدیریــت  اظهــارات  اساســی 
ــگ  ــش دان ــند ش ــوق دارای س ــان ف آپارتم
تفکیکــی بــوده و مالکیــت واحــد فــوق الذکــر 
ــی  ــوی م ــی مرتض ــید عل ــای س ــد آق در ی
باشــد و لیکــن تــا تاریــخ ارزیابــی هیچگونــه 
مــدارک مســتندی از طرفیــن دعــوی در 

خصــوص مالکیــت ارائــه نگردیــده اســت. بــا 
در نظــر گرفتــن موقعیــت ملــک نــوع کاربری 
مصرفــی  مصالــح  مســکونی( کیفیــت   (
ــر در  ــل موث ــه عوام ــازار و کلی ــت ب و وضعی
ــان  ــگ آپارتم ــش دان ــش ش ــی ارزش ارزیاب
 ۱/۴۳۲/۴۰۰/۰۰۰ میــزان  بــه  الذکــر  فــوق 
ــی و  ــد و س ــارد وچهارص ــک میلی ــال ) ی ری
ــام  ــال( اع ــزار ری ــد ه ــون و چهارص دو میلی

ــردد.  ــی گ م
مدنــی  احــکام  اجــرای   ۱6۲۱۲ الــف  م 

اصفهــان  دادگســتری 
 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــان  ــی شــعبه ۴ اصفه اجــرای احــکام حقوق
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
ــه  ــه ۹6۰۵۵۷ج/۴ ل ــی کاس ــده اجرای پرون
مصطفــی شــفائی مقــدم و علیــه مریــم 
ــک  ــروش مل ــر دســتور ف ــی ب ــی مبن آقاجان
در روز شــنبه مــورخ ۹6/۷/۱۵ ســاعت ۹ 
صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری 
اصفهــان طبقــه زیرزمیــن اتــاق ۱۰ جهــت 
ثبتــی  پــاک  دانــگ  شــش  فــروش 
۵۰۰۰/۱۴۴۴ بخــش ۵ ثبــت اصفهــان ملکــی 
ــه نشــانی  ــری مســکونى ب ــا کارب مشــاعی ب
ذیــل کــه اکنــون در تصرفــات مالکانــه مریــم 
آقاجانــی مــی باشــد توســط کارشــناس 
رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی 
شــده و نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفین 
واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد  
مــی تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه 
مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک 
ــه  ــه ب ــت پای ــپردن ۱۰% قیم ــا س ــد و ب بازدی
حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 
۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰8  در جلســه مزایــده شــرکت 
نماینــد . پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت 
ــک  ــلیم مل ــود تس ــد ب ــده خواه ــده مزای برن
مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام بهــای 
هزینه هــای  خواهــد گرفــت.  صــورت  آن 
اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.

اوصــاف ملکــی مــورد مزایــده جهــت ارزیابــی 
ملــک بــه شــماره پــاک ثبتــی ۵۰۰۰/۱۴۴۴ 
ــی  ــتحضار م ــان باس ــت اصفه ــش ۵ ثب بخ
رســاند: اینجانــب کارشــناس منتخــب پــس 
ــت  ــی در معی ــوع کارشناس ــاع از موض از اط
ــه حضــور  آقــای مصطفــی شــفائی مقــدم ب
مــورد  محــل  از  آقاجانــی  مریــم  خانــم 
ــان  ــان خیاب ــانی اصفه ــه نش ــوق ب ــاره ف اش
ســجاد کوچــه ۲۷ شــهید علــی غامیــان بــن 
ــاک ۴۲ کدپســتی  ــی پ بســت شــهید طالب
بعمــل  بازدیــد  و  معاینــه   8۱6۷68۴8۳۱
ــن  ــارات طرفی ــتماع اظه ــس از اس آورده و پ
و  ابــرازی  مدارکــی  و  اســناد  بررســی  و 
ارزش  پیرامــون  وتحقیــق  ملــک  تطبیــق 
ــل  ــع عوام ــن جمی ــر گرفت ــا در نظ ــک ب مل
ــه کارشناســی خــود را  ــه نظری ــر در قضی موث

بشــرح ذیــل اعــام مــی دارم: منــزل مــورد 
ــراردارد  ــت ق ــن بس ــه ب ــای کوچ ــر یانته نظ
ــع  ــر مرب ــر ۹8 مت ــاح معب ــس از اص ــه پ ک
ــگ  ــد و بصــورت ســه دان آن باقــی مــی مان
ــفائی  ــی ش ــای مصطف ــن آق ــگ بی ــه دان س
ــترک  ــی مش ــم آقاجان ــم مری ــدم و خان مق
ــت و گل  ــاختمان خش ــوع س ــد ن ــی باش م
ــدود  ــاط ان ــه حی ــک بدن ــاط موزائی ــف حی ک
ــاری  ــاب انب ــک ب ــاط ی ســیمانی داخــل حی
ــده  ــیده ش ــت پوش ــا ایرانی ــقف آن ب ــه س ک
بدنــه  ســرامیک  آشــپزخانه  اســت کــف 
ــای  ــزی دربه ــت فل ــی کابین ــپزخانه کاش آش
بــاب  داخــل چوبــی مســتعمل دارای دو 
ــوم و  ــا آلومینی ــی از آنه ــه درب یک ــاق ک اط
ــچ  ــدود گ ــا ان ــه دیواره ــی بدن ــری چوب دیگ
دارای آب و بــرق و گاز درب ورودی منــزل 
ــر  ــوارد ذک ــه م ــه ب ــا توج ــزی ب ــل فل پروفی
شــده فــوق و موقعیــت محــل نــوع کاربــری 
ــه  ــا توجــه ب ــی و ب مســاحت عرصــه و اعیان
قدمــت ســاختمان و در نظــر گرفتــن جمیــع 
مذکــور  ملــک  ششــدانگ  ارزش  جهــات 
جمعــا ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال معــدل یکصــد و 
جهــل میلیــون تومــان ارزیابــی و اعــام مــی 
گــردد در نتیجــه ســه دانــگ ســهم خواهــان 
 ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ مبلــغ  کــدام  هــر  خوانــده  و 
 ریــال معــادل هفتــاد میلیــون تومــان بــرآورد

می گردد.
اجــرای  دادورز  و  مدیــر   ۱6۲۵۴ الــف  م 

اصفهــان  حقوقــی  احــکام 

دادنامه 
 ۹6۱۰۱۰۰۳۷۰۳۰۲6۷۷  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۴۰۹۹8۳۷۲۵۱۰۰۳۹8  : پرونــده  شــماره 
 .۱   ۹6./۵/۳۰  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
آقــای مهــدی اســامی فرزنــد حشــمت الــه 
ــتان  ــان - شهرس ــتان اصفه ــانی اس ــه نش ب
فریدونشــهر - شــهر فریدونشــهر - روســتای 
 .۲ خیابــان  اول  شــهدا  خیابــان  ســیبک 
آقــای رضــا رحیمــی فرزنــد محمــد بــه 
خیابــان  فریدونشــهر  شهرســتان  نشــانی 
مهم:آقایــان  پ۱۹  میهــن  کوچــه  مدنــی 
ــاس نصیــری وابراهیــم  ــری و عب ــم قنب رحی
 .۱ اتهام هــا:  المــکان  مجهــول  احمــدی 
ضــرب و جــرح عمــدی گردشــکار: دادگاه بــا 
ــده ختــم رســیدگی  ــات پرون بررســی محتوی
را اعــام وبــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه 
ــن  ــد. رای دادگاه در ای ــی نمای ــدور رای م ص
پرونــده متهــم رحیــم قنبــری طــی دادنامــه 
متهــم   ۹6/۵/۲8-۹6۰۹۹۷۰۳۷۰۳۰۰۲6۷
اســت بــه ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی 
نســبت بــه شــکات فــوق ، نظــر بــه اظهــارات 
محمــود  شــاکیان  نیــز  و  فــوق  شــکات 
صالحــی، رامیــن کریمــی، حســین جمالــی و 
محمــد بهشــتی در مراحــل مختلف دادرســی 
و مرجــع انتظامــی و مواجــه حضــوری بــا 

متهمیــن و اظهــارات بعضــی متهمیــن در واحــد 
انتظامــی و دادســرا و ایــن دادگاه، نظــرات 
پزشــکی قانونــی و ازمایــش اســید فســفاتاز و 
ــده و  ــود در پرون ــارات موج ــن و ام ــایر قرای س
ــاع در  ــری و عــدم دف عــدم حضــور متهــم قنب
ــه  ــات باوج ــابی و دفاعی ــزه انتس ــوص ب خص
اثبــات  متهــم ســعید کاظمــی کــه جهــت 
ادعــای خــود بــه عــدم حضــور در محــل وقــوع 
بــزه در زمــان وقــوع بــه شــهادت شــهود اســتناد 
ــان داشــته  ــه شــده کــه بی کــه ۳ شــاهد تعرف
انــد شــنبه شــب )جمعــه( مــورخ ۹۴/6/6 
ــد و متهــم  ــوده ان ــد ب ــزل حســین برومن در من
ــه آنجــا آمــده اســت  اخیــر ســاعت ۱۱ شــب ب
ــان دقیــق زمــان  ــر ایــن کــه بی دادگاه عــاوه ب
ــدی از  ــدت مدی ــت م ــس از گذش ــکان پ و م
ــی  ــور در تلقین ــزه توســط شــهود را ظه ــوع ب وق
بــودن آن میدانــد، اظهــارات شــهود نمــی توانــد 
نافــی حضــور متهــم در زمــان وقــوع بــزه و عدم 
ارتــکاب بــزه باشــد زیــرا برابــر گــزارش صفحــه 
ــه  ــورخ ۹۴/6/8 ب ــح م ــکات صب ــده ش ۱ پرون
واحــد انتظامــی مراجعــه و وقــوع بــزه در تاریــخ 
ــوده  ــب ب ــنبه ش ــه ش ــت ک ــوده اس ۹۴/6/۷ ب
اســت . لــذا دادگاه بــزه انتســابی بــه متهمــان 
ــر مشــارکت در ضــرب و جــرح عمــدی  ــر ب دای
شــکات مهــدی اســامی و رضــا رحیمــی و نیــز 
مشــارکت در آدم ربائــی بــا وســیله نقلیــه متهم 
ســعید کاظمــی را محــرز دانســته مســتندا بــه 
ــش  ــامی بخ ــازات اس ــون مج ــواد 6۲۱ قان م
تعزیــرات و مــواد ۷۰۹-۷۱۰-۷۱۴ و رعایــت 
مــاده ۴۷۹ قانــون مذکــور مصــوب ۹۲/۲/۱ هــر 
یــک از متهمیــن را بــه پرداخــت ثلــث یــک در 
صــد از دیــه کامــل بابــت خراشــیدگی حارصــه 
آرنــج راســت و ســاق راســت و ثلــث یــک و نیم 
هــزارم دیــه کامــل بابــت کبــودی بــازوی چــپ 
ــث نیــم  در حــق شــاکی مهــدی اســامی و ثل
در صــد از دیــه کامــل بابــت جراحــت حارصــه 
قــدام ســاق راســت در حــق رضــا رحیمــی ودر 
خصــوص آدم ربائــی طــی دادنامــه ۰۳88 
ســال   ۱۵ بــه   ۹۵/۱۲/۲6-۹۵۰۹۹۷۰۳۷۰۳۰
ــم  ــن رحی ــک از متهمی ــری هری ــس تعزی حب
ــم احمــدی  ــاس نصیــری وابراهی ــری و عب قنب
صــادرو رأی صــادره در خصــوص متهمــان 
ــم  ــری وابراهی ــاس نصی ــری و عب ــم قنب رحی
احمــدی غیابــی و ظــرف ۲۰ روز پــس از ابــاغ 
واقعــی قابــل واخواهــی درایــن دادگاه و در 
ــرف  ــی ظ ــعید کاظم ــت س ــوص محکومی خص
۲۰ روز قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عالــی 

ــی باشــد.  کشــور م
ــری  ــم دادگاه کیف ــعبه پنج ــف ۱۷۲8۷ ش م ال

ــان یــک اســتان اصفه

آگهی مزایده نوبت اول
ــی  ــی دادگاه عموم ــکام مدن ــرای اح ــد اج واح
کاشــان بــا توجــه بــه اجراییــه صــادره از شــعبه 
ــغ  ــدم مبل ــری مق ــین کبی ــه امیرحس ۲۹ علی

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــارت  ــت خس ــال باب ــت ری ــغ پرداخ و مبل
تاخیــر تادیــه از زمــان صــدور چــک تــا زمــان 
ــای  ــر اســاس شــاخص به اجــرای حکــم ب
ــزی  ــک مرک ــی از بان ــات اعام کاال و خدم
ــامل:  ــه ش ــوم علی ــوال محک ــداری از ام مق
ــه نظــر کارشــناس در خصــوص  ــا توجــه ب ب
ارزیابــی امــوال واقــع در خیابــان ژاندارمــری 
قدیــم بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.۱- یــک 
دســتگاه شــیر ســرد کــن مکعبــی بــه حجــم 
 8۰*8۰*۳۰ کلــی  ابعــاد  و  لیتــر   ۲۷۵
ســانتیمتر، ســرد کننــده از نــوع فریونــی 
ــا مــارک  ــور همــزن آن ب R۱۳۴a الکتروموت
 ،۱8kwT۱۴۱۰ وrPm مشــخصات ERCEM
۲۲۰v و ســریال ســاخت ۰۲۰۱۴۰۹ کمپرســور 
 TYPE۱SC۲۱G، SECOP مــارک  بــا 
ارزش  اســت.  ســالم  و  تســت گردیــد 
ــی  ــرآورد م ــال ب ــی آن ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ری فعل
ــه  ــال ۴در ب ــتگاه یخچ ــک دس ــود.۲- ی ش
ابعــاد 8۰*۱۴۰ ارتفــاع ۱۹۰ســانتی متــر بــا 
ــور دو  ــز رنگ،اپرات ــرما قرم ــارک کیمیاس م
فــن و کمپرســور  LUNITE HERMTL در 
بــاالی یخچــال تســت شــد و ســالم اســت 
و ارزش فعلــی آن در حــد ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریــال 
ــی  ــرآورد مــی گــردد. جمــع امــوال ارزیاب ب
شــده ۳6/۰۰۰/۰۰۰ ریــال اســت. توقیــف 
پــس از جــری تشــریفات قانونــی و اینکــه 
ــتری  ــب دادگس ــمی منتخ ــناس رس کارش
ــه  ــدام ب ــل اق ــرح ذی ــد بش ــس از بازدی پ
ــخ ۱۳۹6/۰۷/۰6 از  ــوده در تاری ــی نم ارزیاب
ســاعت ۱۱  لغایــت ۱۲ بــه مزایــده مــی 
گــذارد. بــه هرکســی و کســانی کــه از مبلــغ 
ــروع و  ــر ش ــل الذک ــده ذی ــی ش کارشناس
ــوال  ــد ام ــنهاد نمای ــغ را پیش ــن مبل باالتری
بــه او فروختــه خواهــد شــد. خریــدار مــی 
بایســت ده درصــد از ارزش کل امــوال را فی 
المجلــس تودیــع نمایــد و مابقــی را ظــرف 
مهلتــی کــه از ســوی مســئولین و متصدیان 
اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر آن از 
ــد مــی بایســت  یــک مــاه تجــاور نمــی کن
پرداخــت نمایــد چنانچــه خریــدار در مهلــت 
ــه پرداخــت  ــن شــده نســبت ب ــرر تعیی مق
مابقــی بهــاء اقــدام ننمایــد ســپرده او پــس 
ــت  ــع دول ــه نف ــده ب ــه مزای ــر هزین از کس
ــد.  ــد گردی ــد خواه ــده تمدی ــط و مزای ضب
ــه و  ــوال را ماحظ ــد ام ــه مایلن ــانی ک کس
ــده  ــد ۵ روز مان ــی توانن ــد م ــد نماین بازدی
بــه وقــت مزایــده بــه دایــره اجــرای احــکام 
مراجعــه کاشــان  دادگســتری   مدنــی 

ــره اجــرای  ــده در دای ــا مزای ــد.  ضمن  نماین
اختــاف  مدنــی شــورای حــل  احــکام 

دادگســتری کاشــان برگزارمــی شــود.
حــل  شــورای  احــکام  اجــرای  مدیــر 
اختــاف کاشــان، حســین خندانــی ۱۰8۲/ 

م الــف

،،
میــراث  فرهنگــی نطنــز آمادگــی دارد 
با همکاری شــهرداری نطنز و مشــاور 
و کارشناســی کــه مــورد تأییــد میــراث 
 فرهنگــی اســت، طرحــی جامــع بــرای 
احیای بافت های تاریخی شــهر نطنز 
تهیــه کــرده و مرمــت آثــار تاریخــی را با 

نقشــه تهیه شــده آغــاز کنــد
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آگهی حصر وراثت

ــنامه  ــه شناس ــیرین کار ب ــاس ش ــای عب آق
شــماره 8315 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 688/96 از ای کالس
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
غالمعلــی  شــادروان  کــه  داده  توضیــح 
ــنامه 35240  ــماره شناس ــه ش ــیرین کار ب ش
در تاریــخ 88/06/22 اقامتــگاه دایمــی خــود 
ــوت  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
فاطمــه  بــه  اســت  منحصــر  مرحــوم  آن 
ــه  ــی ب ــید عل ــد س ــانی فرزن ــمند کاش هوش
ــره شــیرین کار  ش.ش 39657 همســر، زه
فرزنــد غالمعلــی بــه ش.ش 49680، عبــاس 
شــیرین کار فرزنــد غالمعلــی بــه ش. ش 
8315، حســین شــیرین کار فرزنــد غالمعلــی 
بــه ش.ش 8316، حســن شــیرین کار فرزند 

غالمعلــی بــه ش.ش 49681 فرزنــدان.
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک   
نوبــت  یــک  در  را  مزبــور  درخواســت 
تــا  نمایــد  مــی  آگهــی  مرتبــه  یــک  و 
هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
تاریــخ نشــر  از  باشــد  او  نــزد  از متوفــی 
شــورا  بــه  مــاه  یــک  ظــرف  آگهــی 
خواهــد صــادر  گواهــی  واال  دارد   تقدیــم 

 شد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1078/ م الــف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان بانــک قوامیــن 
ــه  دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه ب
طرفیــت حســین فاطمیــه منفــرد بــه مجتمــع 
شــوراهای حــل اختــالف کاشــان تقدیــم کــه 
پــس از ارجــاع بــه شــعبه 7 حقوقــی شــورای 
ــت  ــه 7/128/96 ثب ــه کالس ــالف ب ــل اخت ح
 16/20 ســاعت   96/09/05 تاریــخ  بــرای  و 
وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا کــه 
ــوده  ــول المــکان ب ــده فــوق الذکــر مجه خوان
لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در 
ــالغ مــی  ــه نامبــرده اب امــور مدنــی مراتــب ب
گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی 
حاضــر شــوند ضمنــا نامبــرده مــی توانــد تــا 
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت 
ــه  ــم آن ب ــی دادخواســت و ضمای نســخه ثان
ــن  ــار ای ــد. انتش ــه نماین ــورا مراجع ــر ش دفت
ــالغ محســوب شــده در  ــه اب ــه منزل ــی ب آگه
صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــاذ خواهدنم اتخ
ــل  ــورای ح ــم ش ــعبه هفت ــر ش ــئول دفت مس

ــف ــان 217/ م ال ــالف کاش اخت

ابالغیه
شــماره ابالغنامــه: 9610106797100381 شــماره 
شــماره   9609986797100234 پرونــده: 
تنظیــم:  تاریــخ   960234 شــعبه:  بایگانــی 
ــالغ شــونده حقیقــی:  96/5/28مشــخصات اب
محمــد حســین شــیرانی فرزنــد حســین 
المــکان تاریــخ حضــور 96/7/26  مجهــول 
اص  محــل حضــور   16 ســاعت  چهارشــنبه 
خیابــان ســجاد خیابــان آیــت الــه اربــاب روبــه 
روی مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا 
ــخ حضــور: 96/7/26 ســاعت  ــالک 57 تاری پ
ــر  ــرا نص ــوی زه ــوص دع ــور: 16 در خص حض
بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
م الــف 17250 دفترشــعبه 41 مجتمــع  شــماره 

ــتان اصفهان  1 شهرس

آگهی مزایده
حقوقــی  دادگاه   6 شــعبه  احــکام  اجــرای 
ــده ای در  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ اصفه
خصــوص کالســه اجرایــی 960935 لــه نیلوفــر 
ــی  ــد امین ــه محم ــادی علی ــف آب ــه نج مهدی
مبنــی بــر مطالبــه تعــداد 52 عــدد ســکه بهــار 
ــت اصــل خواســته و حــق االجــرای  آزادی باب
دولتــی در روز V/6/96 ســاعت 9:30صبــح 
ــتان  ــتری کل اس ــرا دادگس ــن اج ــل ای در مح
ــت  ــاق 15 جه ــن ات ــر زمی ــه زی ــان طبق اصفه
ــش  ــه از ش ــه از 72 حب ــروش 46/299 حب ف
ــی 14915/2797 بخــش 5  ــالک ثبت ــگ پ دان
بــه نشــانی اصفهــان خ اللــه ک شــهید چراغــی 
ــت  ــی نیس ــرف کس ــون در تص ــه اکن پ 27 ک
بــا وصــف کارشناســی زیــر کــه مصــون از 
ــد  ــزار نمای ــده برگ ــع گردی ــن واق تعــرض طرفی
لــذا طالبیــن خریــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از 
جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق از آن بازدیــد 
ــه  ــت پای ــد قیم ــدی 10 درص ــع نق ــا تودی و ب
ــماره  ــه ش ــتری ب ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ب
210008 2171290 در جلســه مزایــده شــرکت 
نماینــد پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت 
برنــده مزایــده خواهــد بــود هزینــه هــای 
ــد .  ــه میباش ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب اجرای
اوصــاف ملــک بــر اســاس نظــر کارشــناس: 1- 
ملــک مــورد بازیــد دو دانــگ مشــاع از پــالک 
بــه شــماره ثبتــی 14915/2797 بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه در دفتــر 74 محلــی صفحــه 
266 تحــت شــماره 15212 بــه نــام آقــای علــی 
ــه  ــماال ب ــت ش ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب امین
ــه طــول  ــه پــالک شــرقا ب ــر ب طــول 7/95 مت
14/30 متــر بــه پــالک جنوبــا بــه طــول 8/95 
ــه طــول 40/ 14 متــر. ــا ب ــه گــذر و غرب متــر ب

بــه پــالک میباشــد 2- ملــک مذکور ســاختمان 
مســکونی بــا دیوارهــای باربــر و ســقف تیرچــه 
بلــوک بــا قدمــت حــدود 20 ســال شــامل یــک 
ســالن و یــا اتــاق خــواب بــا کــف موزاییــک و 
ــا کــف  ــه و آشــپزخانه ب ــه گــچ ســفید روی بدن
موزاییــک و بدنــه کاشــی بــا کابینــت فلــزی و 

سرویســهای بهداشــتی بــا کــف و بدنــه کاشــی 
و ســرامیک بــا دربهــای داخلی چوبــی و پنجره 
هــای آهنــی و حیــاط بــا کــف موزاییــک و بدنه 
ــذر ســنگ میباشــد و  ــا ســمت گ ســنگ و نم
ــوییت  ــک س ــورت ی ــه ص ــن ب ــر زمی دارای زی
مســکونی میباشــد. 3- ملــک فــوق دارای 
عرصــه بــه مســاحت 114/07 متــر مربــع و 
اعیانــی بــه مســاحت تقریبــی 120 متــر مربــع 
بــا انشــعابات ، بــرق و گاز میباشــد. 4-بــا 
توجــه بــه مــوارد فــوق متــراژ عرصــه و اعیانــی 
ــل ، و  ــت مح ــا ؛ موقیع ــت بن ــری، کیفی ، کارب
ــاع  ــگ مش ــر ارزش دو دان ــل موث ــه عوام کلی
ــه  ــک ب ــی مل ــه و اعیان ــگ عرص ــش دان از ش
ــال  ــر 980000000 ری ــماره 14915/2797 براب ش

ــردد . ــی گ ــالم م ــی و اع ارزیاب
 م الــف 18326 مدیــر اجــرای احــکام شــعبه 

6 دادگاه حقوقــی اصفهــان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــان  ــعبه 5 اصفه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
در نظــر دارد در خصــوص پرونــده اجرایــی 
ــه مرتضــی  کالســه 16 9610ج /5  درخشــان ل
ــور  ــاج پ ــی نس ــه عل ــزی و علی ــان ج درخش
مبنــی  بــر دســتور فــروش ملــک در روز شــنبه 
ــل  ــح در مح ــاعت 11 صب ــورخ 96/7/15 س م
ــه  ــان طبق ــتری اصفه ــکام دادگس ــرای اح اج
زیرزمیــن اتــاق 15 جهــت فــروش ششــدانگ 
ــت  ــش 5 ثب ــی 124 - 15187 بخ ــالک ثبت پ
ــوق  ــراد ف ــای اف ــاع آق ــی مش ــان ملک اصفه
الذکــر بــا کاربــری مســکونی بــه نشــانی 
ــه محکــوم  ذیــل کــه اکنــون در تصــرف مالکان
ــمی  ــناس رس ــط کارش ــد توس ــی باش ــه م علی
دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی شــده و 
ــع  ــن واق ــرض طرفی ــون از تع ــه وی مص نظری
ــی  ــد م ــن خری ــد طالبی ــزار نمای ــده برگ گردی
ــده  ــه مزای ــل از جلس ــرف 5 روز قب ــد ظ توانن
بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدیــد و 
باســپردن 10٪ قیمــت پایــه بــه حســاب ســپرده 
دادگســتری بــه شــماره 2171290210008 در 
نماینــد پیشــنهاد  جلســه مزایــده شــرکت 
مزایــده  برنــده  قیمــت  باالتریــن  دهنــده 
خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد مزایــده 
پــس از پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت 
خواهــد گرفــت هزینــه هــای اجرایــی بــر عهــده 

ــد. ــی باش ــه م ــوم علی محک
اوصاف ملک مورد مزایده

بــا ســالم و احتــرام عطــف بــه کالســه پرونــده 
حضــرت  دســتور  بــر  مبنــی  ج/5   961016
از  ارزیابــی  و  بررســی  در خصــوص  عالــی 
ملــک متعلــق بــه آقــای مرتضــی درخشــان و 
ــروش  ــان س ــان خیاب ــع در اصفه ــریک واق ش
روبــروی مســجد الغفــور نبــش کوچــه بهــری 
)48( اینجانــب کارشــناس منتخــب در معیــت 
خواهــان ازمحــل مــورد نظــر بازدیــد و معاینــه 
بــه عمــل آورده و بــه اســتناد مــدارک موجــود 
ــزارش  ــاًل گ ــی ذی ــات میدان ــده و عملی در پرون
مربوطــه تقدیــم مــی گــردد. مشــخصات ثبتی: 
ششــدانگ ملــک مــورد بصــورت قطعــه زمیــن 
ــری و  ــوار آج ــط دی ــده توس ــی ش ــار کش حص
درب ماشــین رو و بــدون هرگونــه مســتحدثات 
دیگــری و بــدون داشــتن مشــترکات بشــماره 
ملــک 15187/4879 واقــع در بخــش 3 ثبتــی 
اصفهــان بمســاحت 128/6 متــر مربــع و دارای 
ســند تــک برگــی بشــماره دفتــر الکترونیکــی 
139520302026013961 بتاریــخ ثبــت ســند 
ملــک شــمااًل  ایــن  میباشــد.   1395/9/26
ــاور  ــر مج ــول 6/48 مت ــمت اول بط در دوقس
پیــاده رو مشــرف بــه خیابــان ســروش و 
ــول  ــول 2/56 شــرقًا بط ــخ بط دوم بصــورت پ
15/75 متــر مجــاور کوچــه بهــری جنوبــًا 
بطــول 6/86 متــر مجاورهمســایه غربــًا 16/55 

ــک همســایه مــی باشــد. ــر مجــاور مل مت
مشــخصات کلــی ملــک: زمیــن فــوق االشــاره 
از نظــر موقعیــت بگونــه ای اســت کــه مالــک 
ــای  ــه ه ــا کســب مجــوز و توافقنام ــد ب میتوان
الزم از شــهرداری منطقــه کاربــری آنــرا بــه 
ــاخت  ــل و س ــاری تبدی ــه اداری و تج مجموع
ــع  ــه جمی ــه ب ــا توج ــی: ب ــاز نماید.ارزیاب و س
ــه  ــذار در قضی ــر گ ــه عوامــل تأثی ــات و کلی جه
عرصــه  متــراژ  محلــی  موقعیــت  )شــامل: 
موجــود بــه مقــدار 128/6 مترمربــع دسترســی 
تســهیالت اخــذ مجــوز هــای الزم جهــت امتیاز 
تجــاری و اداری و ســایر( و توجــه بــه میــزان 
عرصــه و تقاضــا در خصــوص خریــد و فــروش 
امــالک در زمــان مباشــرت بــه امــر کارشناســی 
ارزش ششــدانگ زمیــن مــورد نظــر جمعــًا بــه 
مبلــغ 9/000/000/000 ریــال )نهصــد میلیــون 

ــرآورد و اعــالم نظــر میگــردد  تومــان( ب
احــکام  اجــرای   5 شــعبه   16246 الــف  م 

مدنــی

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــگ مشــاع از  ــک دان ــدار ی ــت مق ســند مالکی
شــش دانــگ پــالک ثبتــی 704 فرعــی از 
ــه  ــت  در صفح ــش 5 ثب ــی بخ 15176 – اصل
ــت  ــل ثب ــوب  ذی ــر87- امــالک جن 47- دفت
9928 بــدون قیــد  شــماره چاپــی  جهــت 
ــادوز  ــه قب ــم  فاطم ــام خان ــت  بن ســند مالکی
فرزنــد باقــر  بــه ش ش 67-  ثبــت و صــادر 
بموجــب  و  ثبــت  اســت  شــده  تســلیم  و 
صــورت مجلــس تفکیکــی  1129/5 مــورخ 
1338/11/25 در ســهم نامبــرده ســند مالکیــت  
ــه  ــی ب ــا درخواســت کتب صــادر شــده اســت ب
شــماره وارده 26071674 مــورخ 96/5/14 ودو 
ــهود  ــا ش ــه امض ــی ک ــهادیه محل ــرگ استش ب
ــه  ــورخ 96/5/11 ب ــل شــماره 39592 م آن ذی
گواهــی دفتــر خانــه 97- اصفهــان رســیده لــذا 
ــت  ــت آن بعل ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس مدع

ــی مفقــود شــده اســت و در خواســت  جابجای
صــدور ســند مالکیــت المثنــی ملــک فــوق را 
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
ــه  ــن نام ــاده 120 آئی ــل م ــی ذی ــک اصالح ی
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ب
ــن  ــخ انتشــار ای ــی باشــد از تاری ــزد خــود م ن
آگهــی تــا 10 روز اعتــراض خــود راکتبــا ضمــن 
ــه  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت ی ارائ
ــد  ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ب
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد 
ــید  ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ اگ
ــندمالکیت  ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ی
ــه  ــدام ب ــود اق ــه نش ــه  ارائ ــند معامل ــا س ی
ــد ــررا خواه ــق مق ــی  طب ــند المثن ــدور س  ص

 شد .
 . م الــف 18637 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 

و امــالک شــمال اصفهــان  - ایروانــی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــاع از  ــگ مش ــم دان ــدار نی ــت مق ــند مالکی س
شــش دانــگ پــالک ثبتــی 4371 فرعــی 
از15177– اصلــی بخــش 5 ثبــت  در صفحــه 
ثبــت  ذیــل  امــالک  دفتــر187-   -137
37355 باشــماره چاپــی 831985-  بنــام 
آقــای محمــد جعفــر دیانــی در دشــتی فرزنــد 
حســین   بــه ش ش 1540-  ثبــت و صــادر و 
تســلیم شــده اســت کــه بموجب ســند تقســیم 
نامــه شــماره 44230 مــورخ 1382/9/9 دفتــر 
ــرار  ــرده ق ــهم نامب ــان در س ــه 78- اصفه خان
گرفتــه وایشــان  بــا درخواســت کتبــی بــه 
شــماره وارده 26017948 مــورخ 96/5/15 ودو 
ــهود  ــا ش ــه امض ــی ک ــهادیه محل ــرگ استش ب
ــه  ــورخ 96/5/14 ب ــل شــماره 39620 م آن ذی
گواهــی دفتــر خانــه 97- اصفهــان رســیده لــذا 
ــت  ــت آن بعل ــند مالکی ــه س ــت ک ــی اس مدع
ــی مفقــود شــده اســت و در خواســت  جابجای
صــدور ســند مالکیــت المثنــی ملــک فــوق را 
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
ــه  ــن نام ــاده 120 آئی ــل م ــی ذی ــک اصالح ی
قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود 
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت 
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ب
ــن  ــخ انتشــار ای ــی باشــد از تاری ــزد خــود م ن
آگهــی تــا 10 روز اعتــراض خــود راکتبــا ضمــن 
ــه  ــا ســند معامل ــه اصــل ســند مالکیــت ی ارائ
ــد  ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ب
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد 
ــید  ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ اگ
ــندمالکیت  ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ی
یــا ســند معاملــه  ارائــه نشــود اقــدام بــه 
ــد ــررا خواه ــق مق ــی  طب ــند المثن ــدور س  ص

 شد .
 . م الــف 18638 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 

و امــالک شــمال اصفهــان  - ایروانــی 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم  
به حسین طایی فرزند حسن 

کالســه پرونــده : 951296 وقــت رســیدگی  
96/9/25 ســاعت 9/30  خواهــان  یحیــی 
طایــی فرزنــد حســن خوانــده حســین طایــی 
ــه  ــد حســن  خواســته اعتــراض  ثالــث ب فرزن
دادنامــه 101193 پرونــده 950968  خواهــان 
عمومــی   دادگاه  تســلیم   دادخواســتی 
باغبهــادران  نمــوده و جهــت رســیدگی  بــه 
ــیدگی   ــت رس ــده و وق ــاع گردی ــعبه اول ارج ش
تعییــن شــده و بعلــت  مجهــول المــکان بــودن  
ــان  و دســتور  ــه در خواســت خواه ــده  ب خوان
دادگاه  و بــه تجویــز مــاده 73 آئیــن دادرســی 
ــر  ــه کثی ــت  در روزنام ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن
االنتشــار   ایــران آگهــی مــی شــود تــا خوانــده  
ــدت ده روز  ــرف م ــی   ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه  و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود  نســخه دوم دادخواســت  
و ضمائــم را دریافــت نمایــد  و در وقــت مقــرر 
ــاند   ــم رس ــور به ــیدگی  حض ــت  رس ــاال جه ب
ــی  ــیله آگه ــی بوس ــدا ابالغ ــه بع ــا  نانچ ضمن
ــدت  ــر و م ــت  منتش ــک نوب ــود  در ی الزم ش
آن ده روز خواهــد بــود  بدیــه اســت در صــورت 
ــا   ــه دادری  دادگاه غیاب ــور  در جلس ــدم حض ع
ــد .  ــی نمای ــاذ م ــی اتخ ــیدگی و تمصمیم رس
م الــف 1172  مدیــر دفتــر دادگاه عمومــی  

باغبهــادران  بخــش 

دادنامه
پرونــده کالســه 184/96  تاریــخ: 96/05/16 
شــعبه   96/05/16-269 دادنامــه  شــماره 
5 شــورای حــل اختــالف خواهــان: اصغــر 
حاجیــان بــا وکالــت میــر حســین مهــرداد 
ــک  ــان خ نی ــی اصفه ــار خاندای ــی و عم امراله
ــه 6  ــت طبق ــک بخ ــع اداری نی ــت مجتم بخ
ــانی  ــه نش ــی ب ــده: نداحافظ ــد 316 خوان واح
مجهــول المــکان 2- امیــر علیــزاده بــه نشــانی 
ــم  ــه تنظی ــزام ب ــته: ال ــکان خواس ــول الم مجه
گردشــکار:  خــودرو  انتقــال  رســمی  ســند 
ــه  ــا توج ــی ب ــریفات قانون ــری تش ــس از ج پ
ــده و اخــذ نظــر مشــورتی  ــات پرون ــه محتوی ب
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
ــورا  ــردد.رای ش ــی گ ــدور رای م ــر ص ــرح زی ش
در خصــوص اصغــر حاجیــان بــا وکالــت امیــر 
حســین مهــرداد امرالهــی و عمــار خاندایــی بــه 
ــزاده  ــر علی ــی 2- امی ــدا حافظ ــت 1- ن طرفی
ــمی  ــند رس ــم س ــه تنظی ــزام ب ــته ال ــه خواس ب
 530 ام  وی  ام  ســواری  خــودرو  مالکیــت 
ــه  ــران 23 ب ــه شــماره انتظامــی 83ج962 ای ب

انضمــام پرداخــت خســارات دادرســی بــا ایــن 
توضیــح کــه حســب قولنامــه مــورخ 92/06/05 
ــف دوم  ــده ردی ــن خواهــان و خوان ــا بی فــی م
ــگ  ــفید رن ــواری ام وی ام 530 س ــودرو س خ
ــل شــده اســت و  ــان منتق ــه خواه ــدل 90 ب م
ــده  ــز خــودرو را از خوان ــف دوم نی ــده ردی خوان
اســت کــه  نمــوده  خریــداری  اول  ردیــف 
ــه  ــه عمــل آمــده خــودرو ب حســب اســتعالم ب
ــف  ــده ردی ــط خوان ــالک توس ــک پ ــت ف جه
ــال  ــت از انتق ــه حکای ــوده ک ــف ب اول در توقی
ــف اول دارد. و از  ــده ردی ــط خوان ــودرو توس خ
طرفــی خوانــدگان در جلســه رســیدگی حاضــر 
نشــده و ایــرادی بــر قولنامــه وارد ننمــوده 
انــد. علــی هــذا بــا اســتحضار از اصــل صحــت 
دعــوای خواهــان را وارد تشــخیص مســتندا 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــواد 198 و 519 قان ــه م ب
مدنــی و مــواد 219 و 220 و 362 قانــون مدنــی 
حکــم بــه محکومیــت خوانــده ردیــف اول 
ــمی و  ــناد رس ــر اس ــد از دفات ــور دراح ــه حض ب
ــوق  ــودرو ف ــمی خ ــال رس ــند و انتق ــم س تنظی
صــادر و اعــالم مــی گــردد. لکــن در خصــوص 
خواســته ی خســارات دادرســی بــه لحــاظ ایــن 
کــه فراهمنمــودن مقدمــات انتقــال باید توســط 
خوانــده ردیــف دوم )به عنــوان خریدار واســط( 
ــوا  ــث دع ــن حی ــذا از ای ــد ل ــی ش ــم م فراه
ــوده و مســتندا  ــف اول نب ــده ردی متوجــه خوان
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 84 قان ــد 4 م ــه بن ب
مدنــی قــرار رد دعــوا صــادر و اعــالم مــی گــردد. 
ــده  ــه خوان در خصــوص دادخواســت نســبت ب
ــه ایــن کــه مالکیتــی از وی  ردیــف دوم نظــر ب
ــته  ــت خواس ــوت نیس ــور مثب ــتم راه در سیس
ــد 4  ــه بن ــوده  و مســتندا ب اول متوجــه وی نب
مــاده 84 قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار 
ــن در  ــردد. لک ــی گ ــالم م ــوا صــادر و اع رد دع
خصــوص خواســته دوم مبنــی بــر مطالبــه 
خســارات دادرســی نظــر بــه ایــن کــه خوانــده 
ردیــف دوم بــه عنــوان فروشــنده مــی بایســتی 
مقدمــات انتقــال رســمی از خوانــده ردیــف اول 
ــذا مســبب خســارات  ــوده ل ــی نم ــم م را فراه
دادرســی خوانــده ردیــف دوم بــوده و مســتندا 
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــواد 519 قان ــه م ب
بــه  علیــزاده  امیــر  بــه محکومیــت  حکــم 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 88750 ری ــت مبل پرداخ
دادرســی و پرداخــت مبلــغ 1200000 بابــت حــق 
الوکالــه وکیــل صــادر و اعــالم مــی گــردد. رای 
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب ص
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 20 
روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی 
 در دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان برخــوار 

می باشد. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 

 دادنامه
پرونــده کالســه 12/96 شــماره دادنامــه 268-

96/05/16 شــعبه 5 شــورای حــل اختــالف 
ــر  ــت امی ــا وکال ــدی ب ــد جاوی ــان: صم خواه
ــت  ــه نشــانی دول ــی ب ــرداد امراله حســین مه
دادگســتری خوانــده:  برخــوار جنــب  آبــاد 
1-علــی مظاهــری 2- ســید علــی نــوری هــر 
دو بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته: 
الــزام بــه تنظیــم ســند رســمی انتقــال خــودرو  
ــی  گردشــکار: پــس از جــری تشــریفات قانون
ــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظــر  ب
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
ــردد. رای  ــر صــدور رای مــی گ ــه شــرح زی و ب
شــورا در خصــوص صمــد جاویــدی بــا وکالــت 
ــت  ــه طرفی ــی  ب ــرداد امراله ــر حســین مه امی
1- علــی مظاهــری 2- ســید علــی نــوری 
ــم ســند رســمی  ــه تنظی ــزام ب ــه خواســته ال ب
انتقــال خــودرو ســواری ریــو بــه شــماره 
ــام  ــه انضم ــران 55 ب ــی 312 ط 98 ای انتظام
پرداخــت خســارات دادرســی بــا ایــن توضیــح 
کــه حســب قولنامــه مــورخ 92/12/10 فــی مــا 
ــودرو  ــف دوم خ ــده ردی ــان و خوان ــن خواه بی
ســواری ریــو مــدل 89 ســفید رنــگ بــه 
ــه خواهــان منتقــل  ــور 1088630 ب شــماره موت
شــده اســت و خوانــده ردیــف دوم نیــز خــودرو 
را از خوانــده ردیــف اول خریــداری نمــوده 
ــده  ــه عمــل آم ــه حســب اســتعالم ب اســت ک
خــودرو بــه جهــت فــک پــالک توســط وی در 
ــال خــودرو  ــت از انتق ــه حکای ــوده ک ــف ب توقی
ــی  ــف اول دارد. و از طرف ــده ردی ــط خوان توس
خوانــدگان در جلســه رســیدگی حاضــر نشــده 
و ایــرادی بــر قولنامــه وارد ننمــوده انــد. علــی 
ــوای  ــت دع ــل صح ــتحضار از اص ــا اس ــذا ب ه
ــواد  ــه م خواهــان را وارد تشــخیص مســتندا ب
ــی و  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 198 و 519 قان
ــم  ــی حک ــون مدن ــواد 219 و 220 و 362 قان م
بــه محکومیــت خوانــده ردیــف اول بــه حضــور 
دراحــد از دفاتــر اســناد رســمی و تنظیــم ســند 
و انتقــال رســمی خــودرو فــوق صــادر و اعــالم 
ــته ی  ــوص خواس ــن در خص ــردد. لک ــی گ م
خســارات دادرســی بــه لحــاظ ایــن کــه فراهــم 
نمــودن مقدمــات انتقــال بایــد توســط خوانــده 
ردیــف دوم )بــه عنــوان خریــدار واســط( 
ــوا  ــث دع ــن حی ــذا از ای ــد ل ــی ش ــم م فراه
ــوده و مســتندا  ــده ردیــف اول نب متوجــه خوان
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 84 قان ــد 4 م ــه بن ب
مدنــی قــرار رد دعــوا صــادر و اعــالم مــی گردد. 
ــده  ــه خوان در خصــوص دادخواســت نســبت ب
ردیــف دوم نظــر بــه ایــن کــه مالکیتــی از وی 
ــته  ــت خواس ــوت نیس ــور مثب ــتم راه در سیس
ــد  ــه بن ــتندا ب ــوده  و مس ــه وی نب اول متوج
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 84 قان 4 م
قــرار رد دعــوا صــادر و اعــالم مــی گــردد. 
ــر  ــی ب ــته دوم مبن ــوص خواس ــن در خص لک
مطالبــه خســارات دادرســی نظــر بــه ایــن کــه 

خوانــده ردیــف دوم بــه عنــوان فروشــنده مــی 
ــده  ــال رســمی از خوان بایســتی مقدمــات انتق
ردیــف اول را فراهــم مــی نمــوده لــذا مســبب 
خســارات دادرســی خوانــده ردیــف دوم بــوده و 
مســتندا بــه مــواد 519 قانــون آییــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت علــی نــوری بــه 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 38750 ری ــت مبل پرداخ
دادرســی و پرداخــت مبلــغ 200000 بابــت حــق 
الوکالــه وکیــل صــادر و اعــالم مــی گــردد. رای 
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب ص
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 20 
ــی  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــس از آن قاب روز پ
 در دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان برخــوار 

می باشد. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
 

دادنامه
کالســه پرونــده: 96/183 شــماره دادنامــه: 
: شــعبه  رســیدگی  301-96/05/25 مرجــع 
دســتگرد  اختــالف  حــل  شــورای  پنجــم 
فرزنــد  خیــری  عبــاس  آقــای  خواهــان: 
مصطفــی بــا وکالــت آقــای امیــر حســین 
مهــرداد امرالهــی بــه نشــانی دولــت آبــاد 
ــده  ــتری خوان ــب دادگس ــازان جن ــوار جانب بل
: آقــای فرهــاد ســلمانی زاده بــه نشــانی 
مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه مبلــغ 
چهــل میلیــون ریــال وجــه یــک فقــره ســفته 
ــاس  رای شــورا در خصــوص دعــوی آقــای عب
خیــری فرزنــد مصطفــی بــا وکالــت آقــای امیر 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــی ب ــرداد امراله حســین مه
فرهــاد ســلمانی زاده بــه خواســته مطالبــه 
ــره  ــال وجــه یــک فق ــون ری ــغ چهــل میلی مبل
ــاب  ــماره ی 0141273 و احتس ــه ش ــفته ب س
مطلــق خســارات قانونــی نظــر بــه مفــاد 
دادخواســت تقدیمــی خواهــان و مالحظــه 
تصویــر مصــدق ســفته مســتند دعــوی و اینکــه 
خوانــده علــی رغــم ابــالغ از طریــق نشــر آگهــی 
ــد  ــه موی ــر ی  ک ــاع موث ــه و دف ــور نیافت حض
برائــت ذمــه خــود و بــی حقــی خواهــان باشــد 
ابــراز نداشــته انــد و اصــول مســتندات در یــد 
خواهــان نیــز داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده 
بــر  لــذا دعــوی خواهــان را محمــول  دارد 
صحــت تلقــی و مســتندا بــه مــواد 1291 و 1301 
قانــون مدنــی و 198 و 519 و 522 قانــون آیین 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ چهــل میلیــون ریــال بابــت 
اصــل خواســته و 608750 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و 1600000 ریــال حــق الوکالــه وکیــل و 
نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ــا  تقدیــم دادخواســت لغایــت اجــرای حکــم ب
محاســبه واحــد اجــرای احــکام مدنــی صــادر و 
اعــالم مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی و ظــرف 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در ایــن شــعبه و بیســت روز پــس از آن 
ــتری  ــی در دادگس ــر خواه ــد نظ ــل تجدی قاب

ــد.  ــی باش ــوار م ــتان برخ شهرس
ــک   ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار 
 

دادنامه
کالســه پرونــده: 96/178 و 200/96شــماره 
-364 و    96/06/08-363 دادنامــه: 

ــم  ــعبه پنج ــیدگی : ش ــع رس 96/06/08مرج
ــان:  ــتگرد خواه ــالف دس ــل اخت ــورای ح ش
ــد  ــی فرزن ــا ذبیح ــد رض ــای محم ــای آق آق
ــه نشــانی خ وحــدت فروشــگه  رحمــت هللا ب
ذبیحــی ادهــم خوانــده : آقــای ســید محمــد 
حســن اصفهانــی فرزنــد ســید علــی بــه 
ــه   ــته: مطالب ــکان خواس ــول الم ــانی مجه نش
آقــای  دعــوی  خصــوص  در  شــورا  رای 
محمدرضــا ذبیحــی فرزنــد رحمــت هللا بــا 
وکالــت آقــای امیــر حســین مهــرداد امرالهــی 
بــه طرفیــت آقــای ســید محمــد حســن 
ــته  ــه خواس ــی ب ــید عل ــد س ــی فرزن اصفهان
ــت  ــال باب ــون ری ــزده میلی ــغ پان ــه مبل مطالب
ــق خســارات  ــام مطل ــه انضم وجــه دســتی ب
ــه  ــور را ب ــغ مذک ــته مبل ــار داش ــی اظه دادرس
صــورت دســتی بــه خوانــده داده و علــی 
ــداده اســت و  ــه وی ن ــه پــول را ب رغــم مطالب
ــان  ــی گواه ــت و گواه ــکار اس ــده طلب از خوان
حاکــی از صحــت ادعــای خواهــان اســت 
ــر  ــق نش ــالغ از طری ــم اب ــی رغ ــده عل و خوان
آگهــی در جلســه دادرســی حاضــر نشــده 
و دفــاع موجــه و موثــری کــه مویــد بــر 
ــذا  ــوده ل ــه ننم ــد ارائ ــه وی باش ــت ذم برائ
بــر صحــت  محمــول  را  خواهــان  دعــوی 
تلقــی و مســتندا بــه مــواد  198 و 519 و 
ــم  ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 522 قان
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده ب ــت خوان ــه محکومی ب
پانــزده میلیــون  ریــال بابــت اصــل خواســته 
بابــت هزینــه  و پرداخــت مبلــغ 1072500 
ــر  ــارت تاخی ــت خس ــز پرداخ ــی  و نی دادرس
ــت  ــت لغای ــم دادخواس ــخ تقدی ــه از تاری تادی
ــردد.  ــی گ ــالم م ــادر و اع ــم ص ــرای حک اج
ــی  در خصــوص خواســته دیگــر خواهــان مبن
ــه  ــر ب ــته نظ ــن خواس ــرار تامی ــدور ق ــر ص ب
ــی مســتندا  ــدم پرداخــت خســارت احتمال ع
بــه بنــد 4 مــاده 108 و مــاده 119 قانــون 
ــت  ــرار رد درخواس ــی ق ــی مدن ــن دادرس آیی
تامیــن خواســته صــادر و اعــالم مــی گــردد. 
رای صــادره غیابــی وظــرف بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
ــر  ــد نظ ــل تجدی ــس از آن قاب ــت روز پ بیس
ــوار  ــتان برخ ــتری شهرس ــی در دادگس  خواه

می باشد.
ــک   ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار 

 دادنامه
کالســه پرونــده: 626/94 شــماره دادنامــه 
ــری  ــی باق ــان : رجبعل 200-95/05/27 خواه
بــا وکالــت رضــا فــروزان مهــرو امیــر حســین 
مهــرداد امرالهــی بــه نشــانی دولــت آبــاد 
بلــوار جانبــازان جنــب دادگســتری دفتــر 
ــه نشــانی  ــی ب ــده: رســول جالل ــت خوان وکال
مجهــول المــکان موضــوع مطالبــه  بــا بررســی 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
اعضــا شــورا اعــالم ختــم رســیدگی بــه شــرح 
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی گــردد.  رای 
رجبعلــی  دادخواســت  در خصــوص  شــورا 
ــول  ــت رس ــه طرفی ــان ب ــد رمض ــری فرزن باق
جاللــی فرزنــد حســین بــه خواســته مطالبــه 
5 فقــره چــک عهــده بانــک ملــی هریــک بــه 
مبلــغ ده میلیــون ریــال بــه انضمــام خســارات 
ــر  ــه و احتســاب تاخی دادرســی و حــق الوکال
تادیــه بــا توجــه بــه تصویــر مصــدق چــک هــا 
و تصویــر مصــدق گواهینامــه عــدم پرداخــت و 
ــده در جلســه رســیدگی و  ــدم حضــور خوان ع
وجــود اصــل چــک هــا در یــد خواهــان حکــم 
بــه محکومیــت خوانــده و پرداخــت مبلــغ 
ده میلیــون بابــت چــک شــماره 990420-
89/05/31 ده میلیــون ریــال بابــت چــک 
909408-89/07/25 ده میلیــون ریــال بابــت 
چــک شــماره 909410-89/09/05 ده میلیــون 
 89/06/31-909421 چــک  بابــت  ریــال 
بابــت چــک 909406- ریــال  میلیــون  ده 

89/05/25 و احتســاب تاخیــر تادیــه هــر 
ــت  ــدور لغای ــخ ص ــا از تاری ــک ه ــک از چ ی
ــغ 150000  ــز پرداخــت مبل ــم و نی ــرای حک اج
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 1860000 ریــال 
بابــت حــق الوکالــه وکیــل صــادر و اعــالم مــی 
ــت  ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص نمای
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در 
ــل  ــس از آن قاب ــت روز پ ــعبه و بیس ــن ش ای
ــی  ــم عموم ــی در محاک ــر خواه ــد نظ تجدی

ــد. ــی باش ــتان برخوارم ــی شهرس حقوق
یــک   دوم مجتمــع شــماره  دفتــر شــعبه 

برخــوار  شهرســتان 

اگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه : 9610100354731 شــماره 
شــماره   9609980359900219  : پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 960830 تاریــخ تنظیــم : 
96/6/8  شــاکی دادخواســتی  امیر هوشــنگ 
وطنــی فرزنــد محمــد  بــه طرفیت متهــم علی 
مــرادی فرزنــد حســین  بــه اتهــام خیانــت در 
ــم  ــره ســفته تقدی ــه دو فق ــت  نســبت ب امان
ــان   ــتان اصفه ــهر س ــی ش ــای عموم دادگاهه
نمــوده  کــه جهــت رســیدگی  بــه شــعبه 121 
دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان 121 جزایــی 
ســابق  واقــع در اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال  خ 
شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل 
اســتان اصفهــان طبقــه 2 اتــاق 225 ارجــاع و 
بــه کالســه  ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی 
بــه تاریــخ 96/7/18 ســاعت 9:30 تعییــن  
شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده / متهــم و درخواســت خواهــان / 
شــاکی و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
ــالب در  ــی و انق ــای عموم دادرســی دادگاه ه
ــک  ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن ام
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
مــی شــود تــا خوانــده/ متهــم  پــس از نشــر 
آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه 
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 
ــت و در  ــم را دریاف ــت و ضمائ دوم دادخواس
ــر ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق  وق

 گردد .
م الــف 18328 متصــدی امــور دفتــری دادگاه 
ــان  ــری دو شــهر اصفه شــعبه 121 دادگاه کیف
)121( جزایــی ســابق  مصطفــی رمضانــی فــر 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106805100489

 9609986805100360 پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی شــعبه : 960360 تاریــخ 
ــالغ شــونده  تنظیــم :96/6/7 مشــخصات اب
مجهــول  عبداللهــی  کــورش   : حقیقــی 
المــکان تاریــخ حضور96/7/18محــل حضور 
ــان شــهید خــرازی حــد  ــذر اتوب ــار گ اص کن
ــع  ــر مجتم ــرزا طاه فاصــل خ آتشــگاه و می
ــخ  ــالف  تاری ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش
حضــور 96/7/18 ســاعت حضــور : 11:30 
ــر  ــه می ــید روح ال ــوی س ــوص دع در خص
ــرر  ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ــت ب عنای
فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 

ــوید .  ش
ــع   ــعبه 51 مجتم ــر ش ــف 18383  دفت م ال

ــان  شــماره 3 شهرســتان اصفه

آگهی فقدان سند 
ســامع  زهــرا   خانــم  اینکــه  بــه  نظــر 
ــرگ  ــک ب ــا تســلیم ی ــی ب ــرزا عل ــد می فرزن
ــا   ــه یکت ــماره شناس ــهود  بش ــهاد  ش استش
دفتــر   96/5/19  -139602155720000668
ــدن  ــود ش ــی مفق ــان مدع ــه 112 اصفه خان
ســند مالکیــت  2/6 حبــه مشــاع از  8 حبــه  
مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ  پــالک 3154 
فرعــی از 18 اصلــی  واقــع در بخــش 14 
ــت 101402  ــل ثب ــه در ذی ــان  ک ــت اصفه ثب
صفحــه  576  دفتــر جلــد 563 بشــماره 
چاپــی 684620 صــادر و تســلیم گردیــده 
ــت    ــه اس ــرار گرفت ــرده  ق ــت نامب ودر مالکی
و مالــک اظهــار  داشــته کــه ســند مالکیــت  
ــده   ــود گردی ــی مفق ــر جابجای ــوم  در اث مرق
ــت  ــند مالکی ــدور س ــای ص ــرده تقاض و نامب
المثنــی نمــوده اســت  لــذا دفتــر چــه ســند 

ــاقط  ــار  س ــه اعتب ــور  از درج ــت  مذک مالکی
ــت   ــند مالکی ــه س ــت  چنانچ ــی اس و مقتض
ــه   ــه معامل ــر گون ــام ه ــت انج ــودی جه مفق
ــام  ــد  از انج ــه گردی ــه ارائ ــر خان ــه آن دفت ب
معاملــه خــود داری  و آن را جهــت اعمــال 
مقــررات  بــه ایــن اداره ارســال نمائیــد انجــام 
هــر نــوع معاملــه بــا ســند مالکیــت  المثنــی 
موکــول بــه اســتعالم از ایــن اداره مــی باشــد .  
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی 
ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
ــه  ــود چنانچ ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب در ی
ــه  ــبت ب ــه نس ــام معامل ــی انج ــی مدع کس
ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت 
ــن  ــار ای ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ن
ــراض خــود را  ــدت ده روزاعت ــی ظــرف م آگه
ــا  ــت ی ــه اصــل ســند مالکی ــن ارائ ــًا ضم کتب
ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
ــس و  ــورت مجل ــب ص ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــده ســند  ــه کنن ــه ارائ ــت ب اصــل ســند مالکی
مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف 
در  یــا  نرســید  اعتراضــی  مقــرر  مــدت   /
ــا  ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص ــورت اعت ص
معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند 
 مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد

 شد . 
م الف 18661  علیرضا حیدر ی-

رئیسں ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان  پــالک شــماره 10597 فرعــی 
از12/632 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان 
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام جمشــید 
شــریفی فرزنــد حســن در جریــان ثبــت 
اســت وبــه علــت عــدم حضــور متقاضــی 
ــتور  ــه دس ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام ــت بعم ثب
قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر 
طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک 
مــورخ 96/7/6  پنجشــنبه   روز  در  مرقــوم 
ســاعت 9  در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در 
ــد  ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق روز و س
اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــالک 
تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   20 مــاده  مطابــق 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی 
ــق تبصــره 2  ــد شــد و طب ــه خواه روز پذیرفت
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده 
هــای معترضــی  ثبــت معتــرض ظــرف یــک 
ــن  ــه ای ــراض  ب ــلیم اعت ــخ  تس ــاه از تاری م
اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت  بــه 
ــم  ــی تقدی ــی گواه ــالح  قضای ــع ذیص مراج
ــن اداره تســلیم  ــه ای  دادخواســت را اخــذ و ب

نماید .. 
م الــف 18822  تاریــخ انتشــار : 96/6/16 
حیــدری رییــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب 

ــان اصفه

آگهی حصر وراثت
خانــم پرویــن علــی مهــدی آرانــی بــه شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 47 ب ش
درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از   682/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان فاطمــه کریــم کاشــانی آرانــی  بــه 
شــماره شناســنامه 1862 در تاریــخ 95/08/11 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه پرویــن علــی مهــدی آرانــی فرزنــد قاســم بــه 
ــد قاســم  ــدی فرزن ــی مه ش.ش47، اعظــم عل
بــه ش.ش601، زهــرا علــی مهــدی آرانــی فرزنــد 
قاســم بــه ش.ش 65، ناهیــد علــی مهــدی 
ــاس  ــه ش.ش 81، عب ــم ب ــد قاس ــی فرزن آران
ــه ش.ش  ــم ب ــد قاس ــی فرزن ــدی آران ــی مه عل
590، حســین علــی مهــدی آرانــی فرزنــد قاســم 
ــد  ــی فرزن ــدی آران ــی مه ــه ش.ش 125، باش ب
ــدی  ــی مه ــرف عل ــه ش.ش 166، اش ــم ب قاس
فرزنــدان  بــه ش. ش 9063  قاســم  فرزنــد 
ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــر. اینــک ب والغی
ــه  ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی درخواســت مزب
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر  وصیتنامــه از متوفــی ن
ــم دارد واال  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م آگهــی ظــرف ی

گواهــی صــادر خواهــد شــد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان، علیرضــا علــی آبــادی بیدگلــی 1103/ م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم عــذرا ســلیمانی راونــدی بــه شناســنامه 
شــماره 31 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
681/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم حصــر وراث
کــه شــادروان محمــد ســلیمانی راونــدی بــه 
ــخ 96/05/21  ــنامه 32 در تاری ــماره شناس ش
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
ــد  ــدی فرزن ــلیمانی راون ــذرا س ــه ع ــت ب اس
عیــن الــه بــه شــماره شناســنامه 31  همســر، 
ســوده ســلیمانی راونــدی فرزنــد محمــد 
بــه شــماره شناســنامه 653 ،امیرحســین 
ســلیمانی راونــدی فرزنــد محمــد بــه شــماره 
محســن   )4  ،  1250821363 شناســنامه 
ســلیمانی راونــدی فرزنــد محمــد بــه شــماره 
ــک  ــر. این ــدان والغی ــنامه 968 ، فرزن شناس
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی 
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد . 
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان،  فاطمــه حســین پــور  1098/ م الــف
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کوتاه اخبار 
علیرضا دبیر ۱۲ مدال خود را به 

موزه آستان قدس رضوی هدیه کرد
ــه مــوزه  ــران دوازده مــدال خــود را ب قهرمــان المپیکــی ای

آســتان قــدس رضــوی تقدیــم کــرد. 
همزمــان بــا دهــه والیــت، علیرضــا دبیــر صبــح چهارشــنبه 
بــا حضــور در حــرم مطهــر رضــوی، دوازده مــدال از جملــه 
مدال هــای المپیــک، جهانــی و آســیایی خــود را بــه مــوزه 

آســتان قــدس رضــوی تقدیــم کــرد. 
ــاالر مرکــز همایش هــای آســتان  در ایــن مراســم کــه در ت
ــای  ــر مدال ه ــا دبی ــد، علیرض ــزار ش ــوی برگ ــدس رض ق
خــود را بــرای قرارگیــری در مــوزه آســتان قــدس بــه یکــی 

از خــدام ایــن آســتان مقــدس تقدیــم کــرد.

توضیح باشگاه ذوب آهن درباره 
آتش سوزی

روابــط عمومــی باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان می گویــد حادثه 
دیــروز در ســاختمان باشــگاه هیــچ خســارتی در پی نداشــته 
اســت. ظهــر روز چهارشــنبه خبــری مبنــی بــر آتش ســوزی 
و تخریــب بخشــی از ســاختمان باشــگاه ذوب آهــن منتشــر 
ــگاه  ــی باش ــط عموم ــر رواب ــدی، مدی ــان بعی ــد. احس ش
ــب  ــوزی و تخری ــب آتش س ــا تکذی ــان، ب ــن اصفه ذوب آه
ســاختمان گفــت: بــه دلیــل اتصــال ســیم های بــرق ســالن 
روابــط عمومــی باشــگاه، آســیب جزئــی بــه ســقف ســالن 
ــان  ــود و همکارانم ــوزی در کار نب ــچ آتش س ــد. هی وارد ش

مشــکل را بالفاصلــه برطــرف کردنــد. 
او تاکیــد کــرد: تخریــب و وارد شــدن خســارت به ســاختمان 
ــال  ــی اتص ــه در پ ــی ک ــا اتفاق ــدارد؛ تنه ــت ن ــگاه صح باش

ــود. ــرق باشــگاه ب ــاد، قطعــی چندســاعته ب برق هــا افت

 تیم ملی فوتبال ایران، ۷ مهر 
به مصاف توگو خواهد رفت

تیــم ملــی فوتبــال ایــران در دیــداری تدارکاتــی بــه مصــاف 
تیــم ملــی توگــو خواهــد رفــت. 

و کارلــوس کــی روش  تــاج  مهــدی  از جلســه  پــس 
ــش از  ــران پی ــال ای ــی فوتب ــم مل ــه تی ــد ک ــخص ش مش
ــان جــام جهانــی در  ــر میزب برگــزاری دیــدار دوســتانه براب
ــه  ــیه ب ــاه در روس ــخ 7 مهرم ــاه، در تاری ــخ ۱۳ مهرم تاری

ــت.  ــد رف ــو خواه ــال توگ ــی فوتب ــم مل ــاف تی مص
تیــم ملــی فوتبــال ایــران توانســت ۲۲ امتیــاز کســب کنــد 
ــم آســیایی  ــن تی ــروه A، اولی ــوان صدرنشــین گ ــه عن و ب

حاضــر در جــام جهانــی روســیه باشــد.

پایان اردوی ملی پوشان فوتسال
ــران در  ــوان ای ــال بان ــی فوتس ــم مل ــازی تی اردوی آماده س
ــان  ــه پای ــف ب ــم ری ــل تی ــرگل مقاب ــروزی پ ــا پی ــان ب اصفه
ــر 0  ــری ۱0 ب ــس از برت ــر پ ــهرزاد مظف ــاگردان ش ــید. ش رس
مقابــل تیــم لنجــان در نخســتین دیــدار تدارکاتــی خــود در 
ــد.  ــی کردن ــان صف آرای ــف اصفه ــم ری ــل تی ــن اردو، مقاب ای
ــان  ــگاه نقش جه ــان ورزش ــالن ۲۵ آب ــدار در س ــن دی در ای
برگــزار شــد، تیــم ملــی فوتســال بانــوان بــه برتــری ۱۴ بــر 

۱ رســید.

توپ و تور
 آغاز لیگ برتر فوتبال بانوان 

از ۱4 مهرماه
لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان بــا حضــور ۱۲ تیــم از اواســط 

مهرمــاه آغــاز خواهــد شــد. 
ــا  ــوان ب ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــی لی ــم قرعه کش مراس
حضــور نماینــدگان ۱۲ تیــم برگــزار شــد و ســوت آغــاز 
دهمیــن دوره لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان از ۱۴ مهرمــاه 

زده خواهــد شــد. 
ــر  ــرح زی ــه ش ــت ب ــه نخس ــای هفت ــه دیداره برنام

ــت: اس
بوشهر - ذوب آهن

آینده سازان میهن نجف آباد - پاالیش گاز ایالم
استقالل خوزستان - شهرداری بم

 قشقایی شیراز - آذرخش
 راه یاب ملل سنندج - همیاری ارومیه

شهرداری سیرجان - خیبر خرم آباد
فصــل گذشــته تیــم آینده ســازان میهــن نجف آبــاد بــه 

عنــوان قهرمانــی رقابت هــا دســت یافــت.

بررسی طرح سربازفوتبالیست 
استقالل و پرسپولیس

مدیــر کل تربیــت بدنــی نیروهــای مســلح از بررســی 
ــرای  ــت ب ــرح سربازفوتبالیس ــرای ط ــی اج و چگونگ
ســتاد کل  در  پرســپولیس  و  اســتقالل  تیم هــای 

ــر داد.  ــلح خب ــای مس نیروه
تربیــت  باران چشــمه، مدیــر کل  ســردار مهرعلــی 
بدنــی نیروهــای مســلح، دربــاره طــرح ســرباز گرفتــن 
تیم هــای اســتقالل و پرســپولیس اظهــار کــرد: وزارت 
ورزش نامــه ای بــه ســتاد کل نیروهای مســلح نوشــته 
ــا توجــه بــه موقعیــت اســتقالل  و درخواســت کــرده ب
ــم، هــر  ــن دو تی ــداد هــواداران ای و پرســپولیس و تع

ــه ایــن دو باشــگاه داده شــود. ســال ۲ ســرباز ب
 وی افــزود: البتــه بازیکنــان ســرباز بایــد در رده هــای 
ســنی در تیم هــای اســتقالل یــا پرســپولیس تربیــت 
ــرده باشــند.  ــدا ک ــم بزرگســاالن راه پی ــه تی شــده و ب
ــال  ــتاد کل در ح ــاص س ــه خ ــوع در کمیت ــن موض ای
ــا ۳ مــاه  بررســی اســت و احتمــاال ایــن بررســی ۲ ت

ــد.  ــول می کش ط
این بــاره  در  جلســاتی  تاکیــد کــرد:  باران چشــمه 
بــود کــه  ایــن  تشــکیل شــده و پیشــنهاد مــن 
فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ، طــرح جامعــی 
را کارشناســی و بــه وزارت ورزش ارجــاع دهنــد تــا 
ــن ســتاد  ــه ســتاد کل برســد و ای ــی ب ــال قانون از کان

ــرد.  ــری بگی ــم بهت تصمی
وی تصریــح کــرد: البتــه ایــن طــرح حساســیت هایی 
ــز از  ــر نی ــگاه های دیگ ــل باش ــر عام ــم دارد و مدی ه
بنــده چنیــن درخواســتی داشــته اند و پیگیــر آن 

ــتند. هس

ــد  ــا تاکی ــان ب ــول جه ــرد معل ــن م قوی تری
بــر اینکــه برنامــه ای بــرای رکوردزنــی در 
نــدارد، گفــت: هــدف  مســابقات جهانــی 
در  جدیــد  تاریخــِی  رکوردزنــی  اصلــی ام 
ــزارش  ــه گ ــت. ب ــو اس ــک ۲0۲0 توکی پارالمپی
مهــر، مراســم برتریــن ورزشــکاران پارالمپیــک 
شــامگاه پنجشــنبه در ابوظبــی امــارات برگــزار 
می شــود و طــی آن برترین هــای ســال ۲0۱7 
ــوان بهتریــن ورزشــکار مــرد،  ــه عن میــالدی ب
بهتریــن ورزشــکار زن، بهتریــن تیــم، بهتریــن 
ــکار  ــن ورزش ــرد و بهتری ــازه کار م ــکار ت ورزش
تــازه کار زن جایــزه خــود را دریافــت می کننــد. 
ــه گذشــته  ــن مراســم هفت ــرای برگــزاری ای ب
پارالمپیــک،  بین المللــی  از ســوی کمیتــه 
ســیامند رحمــان، قوی تریــن پاراوزنه بــردار 
ــدای  ــه کاندی ــی از س ــوان یک ــه عن ــان، ب جه

ــد.  ــی ش ــرد معرف ــکار م ــن ورزش بهتری
ــکار  ــن ورزش ــوان برتری ــب عن ــرای کس وی ب
ســال دو رقیــب از کشــورهای بــالروس و 
ســوئیس را کنــار خــود می بینــد؛ »ایهــار 
بوکــی« ۲۳ ســاله کــه در پارالمپیــک ریــو 
ــه S۱۳ و  ــر پروان ــی در ۱00 مت ــورد جهان دو رک
ــای  ــر ج ــود ب ــه SB۱۳ از خ ــر قورباغ ۱00 مت

گذاشــت و در نهایــت موفــق بــه کســب ۶ 
ــد.  ــز ش ــک برن ــال و ی ــدال ط م

»مارســل  هــاگ«، دیگــر رقیــب ســیامند 
رحمــان در مراســم، از بهترین هــای ســال 
ورزشــکار  ایــن  اســت.  میــالدی  جــاری 
پارالمپیکــی  سوئیســی چهارمیــن حضــور 
ــد  ــق ش ــرد و موف ــه ک ــو تجرب ــود را در ری خ
در مــواد ۸00 متــر و ماراتــن بــر روی ســکوی 

قهرمانــی بایســتد. 
ســیامند رحمــان پیــش از ایــن ســفر از 
ــم  ــن مراس ــت در ای ــرای موفقی ــش ب شانس
گفــت و اهدافــی کــه بــرای مســابقات جهانــی 

پیــش رو و رویدادهــای بعــدی آن دارد.
 این برای چندمین بار است که 

به عنوان کاندیدای بهترین ورزشکار 
پارالمپیک انتخاب می شوید؟

ــی از ۱0  ــوان یک ــه عن ــار ب ــه ب ــون دو، س تاکن
ــی  ــن ورزشــکار ســال معرف ــدای بهتری کاندی
شــده ام. البتــه هــر بــار انتخاب هــای مردمــی 
و آرای آن هــا تعیین کننــده بــود؛ امــا ایــن 
ــار تصمیم گیــری مســتقیم خــود مســئوالن  ب
کمیتــه بین المللــی پارالمپیــک، بهترین هــای 

ــد. ــخص می کن ــال را مش س

 شما پس از این مراسم مسابقات جهانی 
مکزیک را پیش رو دارید که پس از پارالمپیک 

ریو، مهم ترین رویدادی است که باید در آن 
شرکت کنید.

بلــه؛ مــن پــس از پارالمپیــک ریــو در هیــچ 
رویــداد دیگــری حاضــر نبــودم؛ مســابقات جهانــی 
مکزیــک، اولیــن پیکارهایــی اســت کــه بایــد پــس 
از گذشــت یــک ســال در آن شــرکت کنــم و بــرای 

ــم دارم. ــادی ه ــای زی ــور در آن انگیزه ه حض
 همه سیامند رحمان را به رکوردشکنی 
و مدال طال می شناسند؛ این دو مهم در 

مسابقات جهانی مکزیک از طرف سیامند 
رحمان اجرایی می شود؟

ــن  ــر از ای ــت پ ــا دس ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای هدف
مســابقات خــارج شــوم و بــاز هــم دل هموطنانــم 
را شــاد کنــم. قطعــا بــه مــدال طــال فکــر می کنــم؛ 

ــدارم. ــی ن ــرای رکوردزن امــا فکــر و برنامــه ای ب
 دلیل این موضوع چیست؟ شما در 

پارالمپیک ریو با رکورد ۳۱۰ کیلویی صاحب 
مدال شدید و در دوره پیشین مسابقات 

جهانی هم با رکوردشکنی، عنوان قهرمانی را 
از آنِ خود کردید؛ چرا این بار چنین برنامه ای 

ندارید؟

فعــال تمرکــز اصلــی مــن بــرای بازی هــای 
آســیایی ۲0۱۸ جاکارتــا و پــس از آن پارالمپیــک 
۲0۲0 توکیــو اســت. بیشــتر بــه رکوردزنــی در 
ــه  ــژه اینک ــم؛ به وی ــر می کن ــداد فک ــن دو روی ای
ــو داشــتم و  ــه توکی ــاه پیــش ســفری ب ــک م ی
ــرای  ــم ب ــفر، انگیزه های ــن س ــطه همی ــه واس ب
طــالی پارالمپیــک آینــده و رکوردزنــی در آن 

ــد.  ــتر ش بیش
در ایــن ســفر فهمیــدم کــه مــردم ژاپــن بــه عنوان 
میزبــان پارالمپیــک ۲0۲0 بــرای روز مســابقه 
لحظه شــماری  رکوردزنــی ام  تماشــای  و  مــن 

می کننــد.
 با این اوصاف، چه برنامه ای برای 

رکوردزنی پارالمپیک توکیو برای خود در نظر 
گرفته اید؛ یعنی قرار است چه وزنه ای را 

باالی سر ببرید؟
 هنــوز ســه ســال بــه آن بازی هــا مانــده؛ قطعــا 
پارالمپیــک توکیــو را بــا رکوردزنــی و مــدال طــال 

ــم  ــاال نمی توان ــا از ح ــا واقع ــم؛ ام ــام می کن تم
بگویــم چــه وزنــه ای را بــاالی ســر خواهــم بــرد؛ 
ایــن قــول را می دهــم کــه یــک رکــورد تاریخــِی 

تاریخــی ثبــت کنــم.
 به مسابقات جهانی مکزیک برگردیم؛ 

شما در دوره پیشین این رقابت ها با باال 
بردن وزنه ۲۹۶ کیلوگرمی به مدال طال 
دست یافتید. حاال هم به دنبال همین 

رنگ مدال در مکزیک هستید؛ اما 
برنامه ای برای رکوردشکنی ندارید.

در حــال حاضــر رکــورد مســابقات جهانــی و 
پارالمپیــک در اختیــار مــن اســت. مــن اگــر در 
مســابقات مکزیــک، وزنــه ۲۹7 کیلویــی را هــم 
ــت  ــا در نهای ــورد زده ام. ام ــرم، رک ــر بب ــاالی س ب
مربیــان و مســئوالن مربوطــه هســتند کــه دربــاره 
وزنــه مــن تصمیــم می گیرنــد؛ آن هــا هــر 
تصمیمــی بگیرنــد، مــن انجــام می دهــم؛ فقــط 

ــدال طالســت. ــم م ــه هدف اینک

سیامند رحمان عنوان کرد:

 رکورد تاریخی در 
پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو

ــازی  ــس از ب ــوریه پ ــال س ــی فوتب ــم مل ــان تی بازیکن
ــه  ــزی را علی ــت و توهین آمی ــالت زش ــران، جم ــر ای براب

ــد.  ــان آوردن ــه زب ــی ب ــان ایران بازیکن
ــم  ــل از abarahpress، تی ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
ملــی فوتبــال ســوریه توانســت تســاوی ارزشــمندی را در 
آزادی بــه دســت آورد و در حالــی کــه تــا دقایــق پایانــی 
بــا نتیجــه ۲ بــر ۱ عقــب بــود، بــازی را بــه تســاوی کشــاند 

و بــه پلــی آف راه یافــت. 
بازیکنــان تیــم ملــی فوتبال ســوریه پــس از ایــن پیروزی 

غــرق در شــادی بودنــد و ســر از پا نمی شــناختند. 
عــالء الشــلبی و محمــود المــواس، دو بازیکــن ســوریه 
پــس از بــازی ویدئوهایــی را از خــود منتشــر کردنــد کــه 
در آن بازیکنــان ســوریه داخــل اتوبــوس جمله هــای 
توهین آمیــز علیــه تیــم ملــی ایــران و بازیکنانــش را 

ایرانی هــا را  فریــاد می کشــند؛ »ها هــا، هــی هــی؛ 
ــم.«  ــت کردی بدبخ

ســایت abarahpress نوشــت کــه بازیکنــان ســوری در 
کنــار ســردادن ایــن شــعار بــه بازیکنــان ایرانــی دشــنام 

هــم دادنــد. 
ــران هــم پــس از  ــی ای ســردار آزمــون، مهاجــم تیــم مل
بــازی بــه رفتــار و فحاشــی بازیکنــان تیــم ملــی ســوریه 

اشــاره کــرد. 
ــاب  ــوان بی حج ــور بان ــار حض ــنا، در کن ــزارش ایس ــه گ ب
هــوادار تیــم ملــی ســوریه در آزادی، ایــن رفتــار ناپســند 

بازیکنــان تیــم ملــی ســوریه نیــز جــای تأمــل دارد. 
ــوع را  ــران موض ــال ای ــیون فوتب ــه فدراس ــت ک ــد اس امی
پیگیــری کــرده و نتایــج آن را نیــز بــه عمــوم مــردم ایــران 

اعــالم کنــد.

ــران گفــت: صحبت هــای قطعــی  بازیکــن پیشــین تیــم ملــی ای
دربــاره تیــم امیــد بــا مــن انجــام نشــده اســت. 

رحمــان رضایــی پــس از حضــورش در فدراســیون فوتبــال 
درخصــوص انتخــاب وی بــه عنــوان ســرمربی تیــم امیــد، اظهــار 
ــه فدراســیون  ــل یــک کار شــخصی ب ــه دلی ــا ب داشــت: مــن تنه

ــت.  ــده اس ــام نش ــوص انج ــن خص ــی در ای ــدم و صحبت آم
ــای  ــی از گزینه ه ــما یک ــه ش ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس
اصلــی ســرمربیگری تیــم امیــد ایــران هســتید، تأکید کــرد: اجازه 
دهیــد چنــد روز دیگــر در ایــن خصــوص صحبــت کنــم؛ ولــی در 
ــمیت  ــزی رس ــوز چی ــتم، هن ــما هس ــار ش ــه کن ــر ک ــال حاض ح

ــه و قطعــی نیســت.  نیافت
ــم  ــور تی ــوص حض ــران درخص ــی ای ــم مل ــین تی ــن پیش بازیک
ــود  ــک صع ــزود: خوشــبختانه ی ــی اف ــران در جــام جهان ــی ای مل
ــی  ــام جهان ــه ج ــه ب ــتیم مقتدران ــتیم و توانس ــر را داش بی دردس

راه پیــدا کنیــم؛ امــا بایــد ببینیــم می توانیــم بــا امکاناتــی کــه در 
ــک کمــپ  ــا ی ــا تنه ــق باشــیم. متأســفانه م ــم، موف ــار داری اختی
و زمیــن چمــن داریــم و در ایــن زمیــن تیم هــای جوانــان، 
بنابرایــن  تمریــن می کننــد؛  بزرگســاالن  و  امیــد  نوجوانــان، 
نمی توانیــم انتظــار زیــادی از زمیــن کمــپ داشــته باشــیم و تیــم 
ملــی مجبــور اســت تمرینــات خــود را در زمین هایــی برگــزار کنــد 

ــه اســتاندارد نیســت. ک
 وی ادامــه داد: کــی روش، ســرمربی موفقــی اســت و از دانــش 
زیــادی برخــوردار اســت؛ امــا وقتــی امکانــات در اختیــار نداشــته 

ــیم.  ــته باش ــادی داش ــارات زی ــم از او انتظ ــد، نمی توانی باش
رضایــی تصریــح کــرد: در بازی هــای جــام جهانــی، بهتریــن 
تیم هــای دنیــا حضــور دارنــد و اگــر می خواهیــم در مقابــل آن هــا 
عملکــرد خوبــی داشــته باشــیم، بایــد شــرایطی بــه وجــود آوریــم 

کــه بتوانیــم در آنجــا موفــق باشــیم.

ورزش

آگهی مزایده 
حــل  شــورای  احــکام  اجــرای  شــعبه  در 
پرونــده  خصــوص  در  اصفهــان  اختــالف 
ــه  ــه فاطم ــه ۳۸۹۳/۹۵ ش ج / اول  ل کالس
داســار  علیــه شــرکت گیتــی پســند  بــه 
پلیــس  راه   ۴ رودکــی  خ  اصفهــان  آدرس 
ــه  ــی ب ــه و هزینه هــای اجرای ــوم ب ــت محک باب
ــی   ــوال توقیف ــال ام ــغ ۱7۴/7۵۱/۱00۵ ری مبل
بــه شــرح ۸ دســتگاه پــرس هیدرولیکــی  
ــس از  ــپ( پ ــو پای ــه  ) نی ــد الی ــای چن لوله ه
ــتگاه  ــت دس ــت ، هش ــی کیفی ــد و بررس بازدی
پــرس  هیدرولیکــی  لوله هــای چنــد الیــه 
ــا  ــا جعبــه نگهــداری  و ب نیــو پایــپ  همــراه ب
ــو   ــتاور ۳۲کیل ــت و گش ــرد ۱۲ ول ــاژ  کار ک ولت
ــا کار کــرد حداکثــر ۳۲ میلیمتــر و  تیوتــن  و ب
مــارک نیــو پایــپ  متعلــق بــه شــرکت گیتــی 
پســند قیمــت هــر دســتگاه پــرس فــوق الذکــر 
۲۳000000 ریــال و جمــع کل ارزش  پایــه ۸ 
ــار  ــتاد و چه ــدو هش ــرس و یکص ــتگاه پ دس
ــد  ــی باش ــال م ــال ۱۸۴000000 ری ــون ری میلی
کــه مــورد اعتــراض هیچیــک از طرفیــن  قــرار 
نگرفتــه اســت  در نظــر دارد جلســه مزایــده ای 
ــح  ــا ۹  صب در مــورخ ۹۶/7/۱۱ در ســاعت ۱0 ت
در محــل اجــرای احــکام واقــع در خیابــان 
ــاختمان  ــن  س ــپ بنزی ــروی پم ــگاه روب آتش
شــماره ۲  دادگســتری برگــزار مــی گــردد 
طالبیــن شــرکت در جلســه مزایــده مــی تواننــد 
بــا واریــز ده درصــد  از مبلــغ پایــه بــه شــماره 
حســاب ۲۱7۱۳۵0۲0۵00۱ بانــک ملــی و ارائــه 
فیــش آن بــه اجــرای احــکام از امــوال بازدیــد 
ــت  ــن قیم ــده باالتری ــنهاد دهن ــد  پیش نماین

ــود .  ــد ب ــده خواه ــده مزای برن
م الــف ۱7۲7۳ مدیــر اجــرای احــکام شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان  

موضوع : آگهی موضوع تبصره ا ماده 
۰۵ با اصالحی آئین نامه قانون ثبت

جعفــری  حســن  آقــای  اینکــه  بــه  نظــر 
ــالک  ــدانگ پ ــک شش ــی فرزندرضــا مال ولدان
بــه  اصفهــان  ثبــت   ۱۴ بخــش   ۳۶/۱۵۵۳
ــی آن تقاضــای تعییــن  اســتثنای ثمنیــه اعیان
بهــاء ثمنیــه اعیانــی ششــدانگ پــالک مرقــوم 
ــق  ــان کــه طب ــت اصفه ــع در بخــش ۱۴ ثب واق
ســوابق متعلــق بــه همســر شــیخ جمــال 
الدیــن نجفــی بــوده را نمــوده و در اجــرای 
تبصــره یــک مــاده ۵ ۱0 اصالحــی آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت، کارشناســی رســمی دادگســتری 
ــه  ــد ابنی ــا فاق ــورد تقاض ــه م ــل اینک ــه دلی ب
و اشــجار و اعیانــی بــوده ، آن را خــارج از 
شــمول ارزیابــی ثمنیــه اعیانــی اعــالم نمــوده 
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه متقاضــی حــذف 
اســتثنا ثمنیــه اعیانــی مالــک ششــدانگ 
پــالک فــوق ، اعــالم داشــته بــه مالــک بهــا ء 
ثمنیــه اعیانــی دسترســی نداشــته و اطالعــی 
ــا توجــه  ــذا ب ــدارد ، ل از نشــانی وی نیــز ن

بــه مفــاد تبصــره یــک آئیــن نامــه فــوق الذکــر 
ــر  ــه کثی ــه در روزنام ــک مرتب ــط ی ــب فق مرات
االنتشــار آگهــی میشــود تــا ذینفــع و یــا قائــم 
ــی مشــارالیها در صورتیکــه مدعــی  ــام قانون مق
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــی باش ــع حق تضیی
ــه  ــاه ب ــک م ــدت ی ــه م ــی ب ــن آگه انتشــار ای
ــی  ــه و گواه ــی مراجع ــه قضائ ــع صالح مراج
ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه ثب ــوی را ب ــرح دع ط
منطقــه غــرب اصفهــان تســلیم نمایــد بدیهــی 
ــا  ــع ی ــه ذینف ــدم مراجع ــورت ع ــت در ص اس
ــع  ــه مراج ــارالیها ب ــی مش ــام قانون ــم مق قائ
ــه  قضائــی در مــدت تعییــن شــده و عــدم ارائ
گواهــی طــرح دعــوی ســند مالکیــت متقاضــی 
ــادر و  ــی ص ــه اعیان ــاء ثمنی ــتثناء به ــدون اس ب

ــد . ــد ش ــلیم خواه تس
م الــف ۱۸۸۱۳علیرضــا حیــدری رئیــس ثبــت 

اســنادو امــالک منطقــه غــرب اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
خانــه باســتثنای ثمنیــه آن پــالک شــماره 
ــش ۱۴  ــع در بخ ــی از ۲7/۶۳ واق ۲۲۵۳ فرع
ــام  ــه ن ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای هیــات ب

ــروز     ــی مف ــد عل ــی فرزن ــواد کوه ــی س تق
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
ــت  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ح
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز پنجشــنبه  مــورخ 
۹۶/7/۶ ســاعت ۹ صبــح  در محــل شــروع 
ــب  ــه موج ــذا ب ــد، ل ــد آم ــل خواه ــه عم و ب
ــی  ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 
ــات  ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح آگه
 ۲0 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 
ــد. ــد ش ــه خواه ــا ۳0 روز پذیرفت ــدی ت  تحدی
 ۹۶/۶/۱۶  : انتشــار  تاریــخ   ۱۸۸70 الــف  م 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب 

اصفهــان – حیــدری

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانه 
ــع در بخــش ۱۴  ــالک شــماره ۳۱/۹7۲0  واق پ
ــام  ــه ن ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای هیــات ب
امــر الــه افشــار فرزنــد ولــی الــه مفــروز    در 
تحدیــد  عملیــات  و  اســت  ثبــت  جریــان 
ــت  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ح
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روز پنجشــنبه  مــورخ 
ــح  در محــل شــروع و  ۹۶/7/۶ ســاعت ۹ صب
ــه موجــب ایــن  ــذا ب ــه عمــل خواهــد آمــد، ل ب
ــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد  آگهــی ب
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ک

محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
مجاوریــن مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت از 
ــا  ــدی ت ــم صــورت مجلــس تحدی ــخ تنظی تاری

ــد. ــد ش ــه خواه ۳0 روز پذیرفت
 ۹۶/۶/۱۶  : انتشــار  تاریــخ   ۱۸۸۵۶ الــف  م 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب 

ــدری ــان – حی اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانه 
پــالک شــماره ۳۹۲۳فرعــی از ۴0/۸0واقــع 
ــق رای  ــه طب ــان  ک ــت اصفه ــش ۱۴ ثب در بخ
ــد  ــمی فرزن ــم  قاس ــام ابوالقاس ــه ن ــات ب هی
ــت و  ــت اس ــان ثب ــروز    در جری ــود مف محم
عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل 
ــه دســتور قســمت  ــا ب نیامــده اســت اینــک بن
اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
ــوم در روز  ــالک مرق ــد حــدود پ ــرده تحدی نامب
پنجشــنبه  مــورخ ۹۶/7/۶   ســاعت ۹ صبح در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار 
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 
ــات  ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح آگه
 ۲0 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــد شــد. ــه خواه ــا ۳0 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
م الــف ۱۸۸۳۳  تاریــخ انتشــار : ۹۶/۶/۱۶ 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب 

ــدری ــان – حی اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــالک  ــی   پ ــه  اعیان ــای ثمنی ــتثنای به ــه اس ب
شــماره ۲۲۵۴ فرعــی از۲7/۶۳ واقــع در بخش 
ــی  ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ۱۴ ثب
ــد  ــی  جوهــر ســتانی  فرزن ــام مجتبــی زمان بن
امیــر قلــی در جریــان ثبــت اســت وبــه علــت 
ــده  ــل نیام ــت بعم ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ع
ــر از مــاده  ــه دســتور قســمت اخی ــا ب اینــک بن
ــر طبــق تقاضــای نامبــرده  ــون ثبــت و ب ۱۵ قان
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز 
پنجشــنبه  مــورخ۹۶/7/۶ ســاعت ۹  در محــل 
ــب  ــذا بموج ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ش
ــن  ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ــن و  ــات مجاوری ــد اعتراض ــور یابن ــل حض مح
صاحبــان امــالک مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود 
ــق  ــد و طب ــد ش ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ت
تبصــره ۲ مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  
پرونده هــای معترضــی  ثبــت معتــرض ظــرف 
یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض  بــه 
ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت  
بــه مراجــع ذیصــالح  قضایــی گواهــی تقدیــم 
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب ــت را اخ دادخواس

ــد ..  نمای
 ۹۶/۶/۱۶  : انتشــار  تاریــخ   ۱۸۸7۱ الــف  م 
ــرب  ــت اســناد  غ ــه ثب ــدری رئیــس منطق حی

ــان اصفه

نظریه کارشناسی
ــرم  ــت محت ــده : ۹۵07۴۴ ریاس ــه پرون  کالس
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــوم ش ــی و س ــعبه س ش
بعــرض  احترامــا   اصفهــان  شهرســتان 
ــماره ۹۵07۴۴  ــه ش ــب ابالغی ــاند بموج میرس
شــعبه   ایــن  بــه  مراجعــه  بــا  اینجانــب  
ــرر ه در  ــی مق ــتورات حضرتعال ــده و دس پرون
ــوت از  ــا دع ــه و ب ــی  را مطالع ــرار کارشناس ق
ــان را اســتماع  ــارات  آن اصحــاب دعــوی و اظه
ــرازی را ااخــذ ۳ کــه پــس از  و اصــل چــک اب
ــده شــد همچنیــن اســتکتاب  بررســی بازگردان
الزم  از اقــای حســین شــریف انجــام و بــا 
ــت  ــت روی ــر  جه ــه ولیعص ــی نام ــذ معرف اخ
امضاهــای مســلم الصــدور  و ایشــان مراجعــه 
نمــوده ام  علیهــذا  بــا تــوکل بــه خداونــد 
متعــال  و در راســتای قــرار کارشناســی بشــرح 
ذیــل اعــالم نظــر مــی گــردد . مســتند دعــوی 
: چــک شــماره ۱۲۱۱۴۳/۶7۶۸۱۱/۴0 بانــک 
ملــت  شــعبه اینــه خانــه عهــده حســاب 
دو  آن  ظهــر  در  ۱70۶۵۸۵۲/0۴ کــه  شــماره 
ــریف  ــین ش ــای حس ــه آق ــب ب ــاء منتس امض
 : کارشناســی  موضــوع   . میگــردد  رویــت 
بررســی اصالــت  دو امضــا منتســب بــه آقــای 
حســین شــریف ظریــف در ظهــر چــک ابــرازی  
مــدارک اســاس تطبیــق : ۱- اســتکتاب  امضــا 
ء و خــط اراقــای  حســین شــریف در حــاالت 
مختلــف ۲- امضاهــای مســلم الصــدور  آقــای 
ــاح حســاب   حســین شــریف  در مــدارک افتت
ــه  ــی شــعبه خ ولیعصــر ب ــک مل شــماره در بان
شــماره 0۱0۶۱۹770۶00۶  نظریــه : بــا توجــه بــه 
مولفه هــای  فنــی و مقایســه ای  دو امضــا 
ء منتســب بــه آقــای حســین شــریف در 
ــا امضاهــای مســلم   ظهــر چــک  مــورد ادعــا ب
الصــدور ارائــه شــده  از ایشــان دارای تفاوتهــای 
ساختاریســت مطابقــت نــدارد الکــن بــا توجــه 
ــتاری  ــروف نوش ــن ح ــاد بی ــابهات زی ــه تش ب
ــدارک  ــز م ــتکتاب و نی ــوه اس ــا نح ــریف ب ش
ــک  ــده  در بان ــت آم ــه دس ــق  ب ــاس تطبی اس
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــر  و ب ــعبه ولیعص ــی ش مل
ــف  از  ــل مختل ــه دالی ــراد ب ــا اف ــرد ی ــه ف اینک
تســجیل امضــا واقعــی خــود در اســناد عــادی 
ــن  ــد و همچنی ــی کنن ــود داری م ــی خ و مال
ــودن رنــگ جوهــر و ضخامــت ســر  یکســان ب
ــریف و  ــه ش ــه کلم ــتاری ک ــیله نوش ــم وس قل
خطــوط زینــت دو امضــا  مــورد ادعــا در ظهــر 
چــک ابــرازی را تحریــر نمــوده اســت و جمیــع 
جهــات بررســی شــده اینجانــب دو امضــا  ظهــر 
چــک ابــرازی منتســب بــه آقــای حســین 
شــریف توســط آقــای ایشــان تســجیل شــده 
اســت . چنانچــه اعتــراض داریــد ظــرف مــدت 

۱ هفتــه  از تاریــخ نشــر بــه شــعبه اعــالم مــی 
ــد .  نمای

م الــف ۱۸۴۳۹ دفتــر شــعبه ۳۳ مجتمــع 
شــماره دو شــورای حــل اختــالف اصفهــان

ابالغیه
شماره ابالغنامه : ۹۶۱0۱0۶7۹۶۱00۳۹۶

شــماره پرونــده ۹۶0۹۹۸۶7۹۶۱00۴۵۳ شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   ۹۶0۴۵۳ : بایگانــی شــعبه 
ــی :  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب ۹۶/۶/7مش
۱- حامــد علیجانــی رنانــی  فرزنــد قدیــر علــی 
ــد نبــی مجهــول المــکان  ــد فرزن ــار زن ۲- مازی
ــل  ــاعت ۱۵:۳0مح ــور۹۶/7/۱۹ س ــخ حض تاری
 – صــدوق  شــیخ  چهــارراه  خ  اص  حضــور 
ــع حــرم  ــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مداف چه
شــورای حــل اختــالف  تاریــخ حضــور ۹۶/7/۱۹ 
ــوی  ــوص دع ــور : ۱۵:۳0 در خص ــاعت حض س
ســید حمیــد طباطبائــی پــور بــه طرفیــت شــما 
در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 

شــعبه حاضــر شــوید . 
ــماره ۲  ــع  ش ــر ۳۱ مجتم ــف ۱۸۳۸۹ دفت م ال

ــان شهرســتان اصفه

ابالغیه
شماره ابالغنامه : ۹۶۱0۱0۶7۹۶۱00۴0۱

ــماره  ــده ۹۶0۹۹۸۶7۹۶۱00۵00 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   ۹۶0۵00  : شــعبه  بایگانــی 
ــی  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب ۹۶/۶/7 مش
ــین  ــد حس ــی فرزن ــو خان ــله جل ــعید  ش : س
حضــور۹۶/7/۱۹  تاریــخ  المــکان  مجهــول 
ــار شــنبه ســاعت ۱۶:۳0محــل حضــور اص  چه
خ چهــارراه شــیخ صــدوق – چهــارراه وکال  
ــع حــرم شــورای حــل  مجتمــع شــهدای مداف
اختــالف  تاریــخ حضــور ۹۶/7/۱۹ ســاعت 
ــاس  ــوی عب ــوص دع ــور : ۱۶:۳0 در خص حض
بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر  بینــا  
ــن شــعبه حاضــر  ــوق جهــت رســیدگی در ای  ف

شوید . 
ــماره ۲  ــع  ش ــر ۳۱ مجتم ــف ۱۸۴۱۱ دفت م ال

ــان ــتان اصفه شهرس

ابالغیه
شماره ابالغنامه : ۹۶۱0۱0۶7۹۶۱00۴0۴

ــماره  ــده ۹۶0۹۹۸۶7۹۶۱00۵0۲ ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   ۹۶0۵0۲  : شــعبه  بایگانــی 
ــی  ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب ۹۶/۶/7 مش
ــد  ــد کاظــم ۲- محم ــی صالحــی فرزن : ۱- عل
مــدارا  رضــا   -۳ بهــرام  فرزنــد  کریمــی 
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــا مجه ــد رض ــد محم فرزن
حضــور۹۶/7/۱۹ چهــار شــنبه ســاعت ۱7:00 
محــل  حضــور اص خ چهــارراه شــیخ صــدوق 
– چهــارراه وکال  مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم 
شــورای حــل اختــالف  تاریــخ حضــور ۹۶/7/۱۹ 
ــوی  ــوص دع ــور : ۱7:00  در خص ــاعت حض س
عبــاس بینــا  بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر 

ــن شــعبه حاضــر  ــوق جهــت رســیدگی در ای ف
ــوید .  ش

ــماره ۲  ــع  ش ــر ۳۱ مجتم ــف ۱۸۴۱۲ دفت م ال
ــان ــتان اصفه شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 ۹۶0۵۹۴ کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــت  ــا مدیری ــران ب ــک صــادرات ای ــان بان خواه
محمــد رضــا ربیعــی بــا وکالــت الهــه صباغــی 
ــت  ــه طرفی ــه   ب ــی برمطالب ــتی مبن دادخواس
۱- محمــد زهریــان ۲- حســین چــراغ زاده 
ــت  ــوده و وق ــم نم ــراغ زاده تقدی ــا چ ۳- رض
ــرای روز ...........  مــورخ ۹۶/7/۱۹  رســیدگی ب
ســاعت ۱0 صبــح 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 ۵7 کــد پســتی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ 
ــان – شــعبه ۴۵  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. ــاذ خواهدش ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: ۱۸۳۹۸م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۴۵ 
مجتمــع  شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶07۳۳ خواهــان 
حســین خواجــه علــی دادخواســتی مبنــی بــر 
ــتگاه  ــند یکدس ــال س ــه انتق ــزام ب ــای ال تقاض
ــی ۲-  ــه طرفیــت ۱- رســول مایل ماشــین    ب
ــت  ــوده و وق ــم نم ــواخی زواره تقدی ــی ش عل
ــرای روز ...........  مــورخ ۹۶/7/۱۹  رســیدگی ب
ــده اســت .  ــح تعییــن گردی ســاعت ۱0/۳0 صب
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 ۵7 کــد پســتی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ 
ــان – شــعبه ۴۵  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 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. تصمی
شــماره: ۱۸۳7۶ الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۴۵ 
مجتمــع  شــماره یــک  شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶0۵۵۶ خواهــان 
بــر  مبنــی  دادخواســتی  قاســمی  مجتبــی 

مطالبــه     بــه طرفیــت ۱- بهرامعلــی 
صفــری ۲- فرهــاد بیاتــی تقدیــم نمــوده و 
ــورخ  ــرای روز ...........  م ــیدگی ب ــت رس وق
تعییــن  صبــح   ۸/۳0 ســاعت   ۹۶/7/۲0
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
ــد  ــب در جرای ــده مرات ــودن خوان ــکان ب الم
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
ــان ســجاد-  ــع در خیاب ــن شــعبه واق ــه ای ب
ــه  ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب اول خیاب
نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 
۵7 کــد پســتی ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شــورای حــل 
ــه و  ــعبه ۴۵ مراجع ــان – ش ــالف اصفه اخت
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 
ــت  ــور در وق ــدم حض ــورت ع ــد. در ص نمای
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــاذ خواهدش ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: ۱۸۳۸0 م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 
ــل  ــورای ح ــک  ش ــماره ی ــع  ش ۴۵ مجتم

ــان ــالف اصفه اخت

آگهی ابالغ اجرائیه  کالسه 
 1396۰4۰۰۲۰۰3۰۰۰449/1

شــماره پرونــده : ۱/ ۱۳۹۶0۴00۲00۳000۴۴۹ 
ــده ۹۶00۹۱۳/۱ شــماره   شــماره  بایگانــی پرون
آگهــی ابالغیــه ۱۳۹۶0۳۸0۲00۳000۱۵0 تاریــخ 
صــدور ۹۶/۶/۱۴  آگهــی ابــالغ اجرائیه کالســه  
بدینوســیله   ۱۳۹۶0۴00۲00۳000۴۴۹  /۱  :
ــد  ــه متول ــد عطاال ــی فرزن ــا  میرزای ــه رض ب
بدهــکار     ۵۳۳۲7۱0۶۱ ملــی  ۶0/۱0/۵ کــد 
 ۱۳۹۶0۴00۲00۳000۴۴۹/۱ پرونــده کالســه  
ــناخته  ــالغ    ش ــور اب ــزارش مام ــر گ ــه براب ک
نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر ســند 
ــورخ ۹۵/۶/۱۶   ــماره ۲0۱۶۱۶ م ــه  ش ــاره ب اج
ــه  ــد  ب ــی متعه ــه تورگل ــن شــما و و عطاال بی
ــل ششــدانگ  واحــد تجــاری   ــه و تحوی تخلی
پــالک ۳۶  فرعــی از ۱۵۳و۱۵۴  اصلــی واقــع 
در  بخــش ۵ ثبتــی اصفهــان بنشــانی اصفهان 
مارتیــن   پاســاژ   شــرقی   نظــر  خیابــان 
ــر  ــر اث ــه ب ــید  ک ــی باش ــف  م ــه همک طبق
ــرر    ــد مق ــاره  در موع ــورد اج ــه م ــدم تخلی ع
ــس از  ــوده پ ــه  نم درخواســت صــدور اجرائی
تشــریفات قانونــی  اجرائیــه صــادر و بکالســه 
فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد .  لــذا 
ــاد  ــی مف ــه اجرائ ــن نام ــاده ۱۸ آئی ــق م طب
ــردد از  ــی گ ــالغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس اس
ــالغ  ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ــخ انتشــار ای تاری
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در  
روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان درج 
ــدت ده روز  ــرف م ــردد . ظ ــی گ ــر م و منتش
نســبت بــه تخلیــه پــالک فــوق الذکــر اقــدام  
ــدون انتشــار آگهــی  ــن صــورت ب ــر ای و در غی
دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات 

ــد شــد ــب خواه ــه شــما تعقی علی
۱۹0۱۴ م الــف  رئیــس اد اره اجــرای اســناد 

رســمی اصفهــان اســدی

توضیح رحمان رضایی درباره سرمربیگری تیم امید ایرانتوهین به ملی پوشان ایرانی



پیشهناد فیلم

دو ساعت بعد، مهرآباد

کارگردان: علیرضا فرید
نویسنده: علیرضا فرید

بازیگــران: پژمــان بازغــی، اندیشــه فوالدونــد، حدیثــه 
تهرانــی، محســن حســینی، رابعــه مدنــی، کیومــرث غفاری، 
ــا  ــی، ب ــان کاظم ــان، آیس ــیه کمالی ــن زاده، انس ــگار حس ن
همــکاری مصطفــی میرزاخانــی، امیــد صالحــی، مســعود 

ــور  ــفندیار حیدری پ ــتری، اس اش
 خالصه داستان فیلم

فیلــم، عاشــقانه ای  اســت بی عاشــق و حــاال معشــوق کــه 
ــس  ــت داده، از پ ــا از دس ــقوط هواپیم ــرش را در س همس
انزوائــی خودخواســته بــا پرسشــی عمیــق روبه روســت کــه 
ــا  ــی و ُپرمعن ــد ســفری طوالن ــن پاســخ می بای ــرای یافت ب
را در پیــش گیــرد. نشــانه ها حکایتــی دوگانــه برایــش 

ــه... . ــازد ک ــم می س فراه
فیلــم »دو ســاعت بعــد، مهرآبــاد«، اولیــن اثــر بلنــد 
ســینمایی علیرضــا فریــد اســت. علیرضــا فریــد ۲۰ ســال 
ســابقه کارگردانــی و ســاخت آثــار مســتند داشــته اســت. 
ابتــدا نــام فیلــم »از کنــدوان تــا کاپادوکیــا« بــود؛ ســپس 
بــه »دو ســاعت بعــد، مهرآبــاد« تغییــر کــرد و قــرار بــود در 
ــل فراهــم نشــدن  ــه دلی ــا ب ــرداری شــود؛ ام ــه فیلمب ترکی

ــرداری شــد. ــران فیلمب ــات الزم در ای امکان
ــه  ــکی ب ــتان روان پزش ــاد«، داس ــد، مهرآب ــاعت بع »دو س
نــام »شــعله« را روایــت می کنــد کــه پــس از مــرگ 
همســرش در شــرایط روحــی بــدی قــرار دارد. او بــا یافتــن 
عکــس زنــی در وســایل همســرش در گذشــته او کنجکاو و 
ایــن باعــث می شــود او بــه شــهری جنوبــی ســفر کنــد کــه 
همســرش در آنجــا تدریــس می کــرده اســت. در آنجــا بــا 
ــی از دوســتان همســرش مواجــه می شــود و درصــدد  یک
ــرده،  ــدا ک ــس او را پی ــه عک ــری ک ــلما« دخت ــن »س یافت
ــی  ــد، از روبه روی ــلما را می یاب ــه س ــی ک ــد. هنگام برمی آی

ــود و ... . ــرف می ش ــا او منص ب

حرف و نقل

 فیلــم »آپاندیــس«، نخســتین ســاخته حســین نمازی 
و بــه تهیه کنندگــی مقصــود جبــاری، جایــزه بهتریــن 
ــب  ــرال کس ــم مونت ــی فیل ــنواره جهان ــه را در جش فیلمنام
کــرد. فیلــم »آپاندیــس« کــه در سی وششــمین جشــنواره 
جهانــی فیلــم فجــر بــرای نخســتین بــار روی پــرده رفتــه 
بــود، در نخســتین حضــور بین المللــی خــارج از ایــران و در 
بخــش مســابقه اصلــی جشــنواره جهانــی فیلم مونتــرال به 
نمایــش درآمــد و جایــزه بهتریــن فیلمنامه را برای حســین 

نمــازی بــه ارمغــان آورد.
ــوزه  ــران در م ــازی ته ــاالنه مجسمه س ــن دوس  هفتمی
ــگاه ۷۸  ــن نمایش ــد. در ای ــاح ش ــر افتت ــای معاص هنره
اثــر در بخــش مســابقه و ۱۶ اثــر در بخــش مدعویــن بــه 

ــده اســت. ــش درآم نمای
 فیلــم ســینمایی »تنگــه ابوغریــب« بــه تهیه کنندگــی 
ســعید ملــکان و کارگردانــی بهــرام توکلــی، روزهــای 
آخــر پیش تولیــد را می گذرانــد و کار انتخــاب عوامــل 
ــی  ــواد عزت ــت. ج ــیده اس ــان رس ــه پای ــا ب ــم تقریب فیل
امیــر جدیــدی، حمیدرضــا آذرنــگ، علــی ســلیمانی 
قربــان نجفــی و مهــدی قربانــی، جلــوی دوربیــن »تنگــه 

ــت. ــد رف ــب« خواهن ابوغری
 علیرضــا افخمــی کــه کارگردانــی ســریال »پرســتاران« 
را عهــده دار بــوده اســت،  در پاســخ بــه نقــدی دربــاره 
شــباهت ایــن ســریال بــه نســخه اســترالیایی آن، تاکیــد 
کــرد:  ســریال مــا از لحــاظ ســاختار و موضــوع بــا ســریال 
ــام  »پرســتاران« اســترالیایی متفــاوت اســت و فقــط در ن

ــتراک دارد. اش
ــتاران  ــر ویراس ــادل  نظ ــی و تب ــت هم اندیش  در نشس
ــان و  ــون مؤلف ــه در قان ــد ک ــاره ش ــوع اش ــن موض ــه ای ب
مصنفــان، جایــگاه ویرایــش بــه  معنــای اصلــی و حقیقــی 
ــده  ــث ش ــن باع ــده و همی ــه نش ــر گرفت ــودش در نظ خ
ــند. ــته باش ــذاری نداش ــی اثرگ ــدرت حقوق ــتاران ق ویراس

 ســعید جاللــی کــه نویســندگی ســریال »عاشــقانه« را 
بــر عهــده داشــته اســت، از نــگارش ســریال جدیــدی بــه 

ــر داد. ــگان« خب ــام »بی هم ن
ــی  ــا امضــای قــراردادی نقــش اصل  کیســی افلــک ب
ویلیــام اســتونر را در فیلمــی کــه اقتباســی از رمــان جــان 
ــر  ــوان »اســتونر« در ســال ۱۹۶۵ اســت، ب ــا عن ویلیامــز ب

عهــده گرفــت.
 فیلــم ســینمایی »زنانــی کــه بــا گرگ هــا دویده انــد« 
تهیه کنندگــی  و  ســهیلی  امیراطهــر  کارگردانــی  بــه 

محمدرضــا شــرف الدین وارد مرحلــه ســاخت شــد.
 محمــود اربابــی بــه عنــوان سرپرســت دفتر جشــنواره ها 
ــاب  ــینمایی انتخ ــازمان س ــل س ــای بین المل و همکاری ه

شــد.
 فرشــید فهیــم، مجــری مســابقه »جــدول«، بــا اشــاره 
ــرد  ــان ک ــرکت کنندگان بی ــرای ش ــش ب ــه راهنمایی های ب
کــه آن هــا انتظــار کمــک و حمایــت دارنــد و حتــی نگــران 

ــرود. ــان ب ــه آبروی ش ــتند ک هس
 کیهــان کلهــر در نخســتین اجــرای خــود بــا رامبرانــت 
الالیــی  خوانــدن  بــا  هلنــدی،  مشــهور  تریــو، گــروه 
ســوزناک، طرفــداران خــود را در تــاالر وزارت کشــور تحــت 
ــری را در  ــزار نف ــه ســالن 3 ه ــی ک ــرار داد؛ اجرای ــر ق تأثی

ــرد. ــنگین فروب ــق و س ــکوتی عمی س

کوتاه اخبار 

 اجرای نمایش »کله پوک ها« 
در سینما فلسطین

بــه  »کله پوک هــا«  نمایــش کمــدی  کیمیای وطن
کارگردانــی مجیــد کاشی فروشــان تــا ۲۹ شــهریورماه 
ســاعت ۲۰ در ســینما فلســطین روی صحنــه مــی رود. بــه 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش 
ــا  ــا« ب ــدی »کله پوک ه ــش کم ــان، نمای ــهرداری اصفه ش
نقش آفرینــی صدرالدیــن حجــازی، بازیگــر ســینما و 
ــان از ۱4  ــد کاشی فروش ــی مجی ــه کارگردان ــون و ب تلویزی
شــهریورماه روی صحنــه رفتــه و تــا ۲۹ شــهریورماه در 

سینما فلسطین به نمایش درمی آید. 
نمایــش کمــدی »کله پوک هــا« از ســوی گــروه تئاتــر 
شــهرزاد و بــا همــکاری تــاالر هنــر ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان بــه تهیه کنندگــی احمــد ســلطان آبادی 
و بازیگــری حســن محمــدی، لیــال قربانــی، دانیــال 
عطریــان، کیانــوش صالحــی، شــکیال نصری نــژاد، شــهاب 
غزالــی،  هالــه رنجبــر، رادنــوش مقــدم و  هــادی مســعودی 

ــی رود.  ــه م روی صحن
ــد  ــن نمایــش می توانن ــت ای ــه بلی ــرای تهی ــدان ب عالقه من
ــه  ــر و partakticket.com مراجع ــوای مه ــایت ن ــه س ب

ــد. ــا شــماره ۰۹۱3۹۱۲۶۵3۱ تمــاس بگیرن ــا ب ــد ی کنن

 »تیک آف« وارد شبکه 
نمایش خانگی شد

فیلــم ســینمایی »تیــک آف« ســاخته احســان عبدی پــور 
وارد شــبکه نمایــش خانگــی شــد. 

احســان عبدی پــور بــا نخســتین فیلــم ســینمایی اش 
بــه نــام »تنهــای تنهــای تنهــا« در ســال ۱3۹۱ بــه شــهرت 
رســید. دومیــن فیلــم ســینمایی او بــه نــام »پــاپ« هنــوز 
ــه و »تیــک آف«، ســومین ســاخته  اجــازه نمایــش نگرفت

ــود.  ــوب می ش ــینمایی او محس س
»تیــک آف«، داســتان فائــز )مصطفــی زمانــی(، مــرد 
ــر  ــش را ب ــام دارایی های ــدرش تم ــه پ ــت ک ــی اس جوان
ســر قمــار از دســت داده و آرزوهــای او و خواهــرش 
ــی کــه  ــا زمان ــود کــرده اســت؛ ام ــی( را ناب ــگاه آهنگران )پ
دوســت قدیمی شــان بــه نــام شــیرو )رضــا یزدانــی( وارد 
زندگی شــان می شــود، اتفاقــات تــازه ای رخ می دهــد. 
فیلمنامــه »تیــک آف« را احســان عبدی پــور نوشــته و 
ــی در آن  ــا یزدان ــی و رض ــگاه آهنگران ــی، پ ــی زمان مصطف
ــی وارد  ــم به تازگ ــن فیل ــد. ای ــای نقــش می پردازن ــه ایف ب

ــت. ــده اس ــی ش ــش خانگ ــبکه نمای ش

»ماجان« به پردیس سینمایی 
چهارباغ آمد

فیلــم ســینمایی »ماجــان« ســاخته رحمــان ســیفی آزاد از 
روز ۱۵ شــهریورماه در پردیــس ســینمایی چهاربــاغ اکــران 

شــد.
ــم فجــر  ــه در سی وششــمین جشــنواره فیل  »ماجــان« ک
ــه  ــت ک ــی اس ــه زوج ــر قص ــد، روایتگ ــش درآم ــه نمای ب
ــه رو  ــود روب ــد خ ــا فرزن ــه ب ــی در مواجه ــش بزرگ ــا چال ب

ــتند. هس
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هامون رشیدیانگروه فرهنگ

 فـــردا ۱۷ شـهریـورمـــاه، زادروز کارگــردان 
ــور  ــول مالقلی پ ــینما، رس ــتنی س دوست داش
اســت. مالقلی پــور از آن دســت کارگردانــان 
ــن  ــا آخری ــه ت ــود ک ــدس ب ــاع مق ــوزه دف ح

ــد.  ــد مان ــالتش پایبن ــه رس ــه ب لحظ
ــود  ــی ب ــور یکــی از معــدود کارگردانان مالقلی پ
ــگ  ــه جن ــاعرانه ای ب ــاوت ش ــگاه متف ــه ن ک
داشــت و ایــن موضــوع در تمــام فیلم هایــش 

نمایــان بــود. 
ــوع  ــگ گاه موض ــور جن ــای مالقلی پ در فیلم ه
اصلــی بــود و گاه آن را می شــد در الیه هــای 

ــت.  ــش جس ــن فیلم های زیری
ــه  ــود و ب ــد جبهــه و جنــگ ب مالقلی پــور فرزن
همیــن دلیــل هــم تــا آخــر در راه نشــان دادن 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــتان های هش داس

گام برداشــت. 
رســول مالقلی پــور در روزهــای آغازیــن انقالب 
ــا  ــرد و ب ــاز ک ــور آغ ــور آمات ــه  ط ــی را ب عکاس
شــروع دفــاع مقــدس، بــه صــورت حرفــه ای 
بــه ادامــه آن پرداخــت و پــس از آن بــه 
ــف  ــات  مختل ــم مســتند از عملی ســاخت فیل
ــاه  ــم کوت ــت. وی فیل ــدس پرداخ ــاع مق دف
»شــاه کوچــک« را بــا دوربیــن ۱۶ میلیمتــری 
ســاخت کــه موفــق بــه دریافــت جایــزه 

ــد.  ــدت ش ــنواره وح ــم از جش ــن فیل بهتری
او نخســتین فیلــم بلنــد خــود را در ســال 
 ۱۶ دوربیــن  بــا  »نینــوا«  نــام  بــا   ۱3۶3
ــه  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــاخت و ب ــری س میلیمت

یافــت. راه  حرفــه ای  ســینمای 
 پرواز در شب و پناهنده

مالقلی پــور بــا ســاخت »پــرواز در شــب« 
در ســال ۱3۶۵ جایــزه بهتریــن فیلــم را از 

جشــنواره پنجــم فیلــم فجــر بــه دســت آورد 
و بــا »افــق« قــدرت کارگردانــی خــود را بــه 

ــید.  ــگان کش رخ هم
او بــا ســاخت »مجنــون« و »خســوف« 
ــا  ــرد؛ ام ــت ک ــا شــرایط روز حرک ــگام ب هم
ــه  ــدان ب ــزد منتق ــده« ن ــم »پناهن ــا فیل ب
محبوبیــت رســید و در ســال ۱3۷4 یکــی از 

بهتریــن فیلم هــای خــود را ســاخت.
 قارچ سمی

»ســفر بــه چزابــه«، »نجات یافتــگان« و 
»کمکــم کــن« از دیگــر آثــار مالقلی پــور 
قبــل از فیلــم ســینمایی »هیوا«ســت. او بــا 
»هیــوا« در جشــنواره هفدهــم فیلــم فجــر 
جایــزه بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن فیلــم 
ــود  ــب خ ــر نصی ــز دیگ ــر جوای ــالوه ب را ع
کــرد؛ امــا در ســال ۱3۷۸ مالقلی پــور فیلــم 
ســه اپیــزودی »نســل ســوخته« را ســاخت 
ــا  ــا آنج ــرد؛ ت ــت ک ــا را ثاب ــی چیزه و خیل
ــل  ــت »نس ــوان گف ــت می ت ــا قاطعی ــه ب ک

ــت.  ــور اس ــاهکار مالقلی پ ــوخته« ش س
ســمی«  »قــارچ  ســپس  مالقلی پــور 
ثبــت  کارنامــه اش  در   ۱3۸۰ ســال  در   را 

کرد. 
ــا اســتقبال  ــه ب ــادر« وی ک ــل م ــم مث »می
عمومــی مواجــه شــده بــود، از آخریــن 

بــود. او  فیلم هــای 

 شش گوشه عرش
مرحــوم مالقلی پــور در ســفر خــود بــه کربــالی معــال 
بــرای بازدیــد از لوکیشــن ها از فرصــت اســتفاده کرد 
و مســتندی نیــز بــه نــام »شــش گوشــه عــرش« را 
 جلــوی دوربیــن بــرد کــه آخریــن اثــر او محســوب 

می شود. 

ــد  ــه ش ــال متوج ــالی مع ــه کرب ــود ب ــفر خ او در س
آنجــا  در  اصفهانــی  برجســته  هنرمنــدان  کــه 
مشــغول طراحــی ضریــح مقــدس حضــرت امــام 

حســین)ع( هســتند. 
دو شــب حضــور در کنــار ایــن هنرمنــدان بــه فیلــم 

مســتندی بــدل شــد.
 عصر روز دهم

ــا آخریــن لحظــات عمــر  ــور کــه ت رســول مالقلی پ

خــود تعهــدش بــه جنــگ و فیلمســازی و کار 
ــت در راه  ــرد، عاقب ــظ ک ــه را حف ــن زمین در ای
همیــن تعهــد جــان باخــت. وی کــه همــراه 
ــه  ــرداری( ب ــر فیلمب ــا رســول احــدی )مدی ب
نوشــهر بــرای نــگارش فیلمنامــه فیلــم بعدی 
خــود )عصــر روز دهــم( کــه آن هــم بــه 
ــود، در  ــه ب ــت رفت ــگ می پرداخ ــه جن مقول
۱۶ اســفند ۱3۸۵ بــر اثــر ســکته قلبــی جــان 
باخــت و آخریــن ســاخته خــود را نیمه تمــام 

گذاشــت. 
مجتبــی راعــی بعــدا بــا بازنویســی فیلمنامــه 
ــی  ــه تهیه کنندگ ــم را ب ــن فیل ــور، ای مالقلی پ

منوچهــر محمــدی جلــوی دوربیــن بــرد. 
میــم مثــل مــادر، مزرعــه پــدری، قــارچ 
کــن،   کمکــم  ســوخته،  نســل  ســمی، 
بــه چزابــه، نجات یافتــگان،   هیــوا، ســفر 
ــرواز  ــق، پ ــون، اف ــوف، مجن ــده، خس پناهن
ــوا  ــه ســوی ســاحل و نین ــی ب در شــب، بلم
ــد  ــردان فقی ــن کارگ ــار ای ــهورترین آث از مش
ــف  ــبکه های مختل ــا از ش ــه باره ــتند ک هس

شــده اند. پخــش  ســیما 
ــه  ــی زود ب ــه خیل ــور اگرچ ــول مالقلی پ رس
دیــدار معبــود شــتافت، امــا در همیــن مــدت 
هــم آثــار بزرگــی را خلــق کــرد کــه تا همیشــه 
در ســینمای ایــران مانــدگار خواهــد بــود. 

ــادش گرامــی  ی

رئیــس نهمیــن جشــن مســتقل ســینمای مســتند از 
حضــور رؤیــا نونهالــی و رامیــن حیــدری فاروقــی بــه عنــوان 

ــر داد.  ــن خب ــن جش ــان ای مجری
ســام کالنتــری، رئیــس نهمیــن جشــن مســتقل ســینمای 
ــتقل  ــن مس ــن جش ــار نهمی ــن اخب ــاره آخری ــتند، درب مس
ســینمای مســتند گفــت: اجــرای نهمیــن جشــن مســتقل 
ــدری  ســینمای مســتند توســط زوج ســینمایی رامیــن حی

ــود.  ــام می ش ــی انج ــا نونهال ــی و رؤی فاروق
وی تاکیــد کــرد: ایــن جشــن عصــر روز شــنبه ۱۸ شــهریور 
رأس  ایــران  ملــی  همایش هــای کتابخانــه  ســالن  در 
ســاعت ۱۹ برگــزار می شــود و بــر اســاس برنامه ریزی هــای 
برگــزار  طــول ۲ ســاعت  در  مراســم  ایــن  انجام شــده 

می شــود. 
کالنتــری تاکیــد کــرد: طبــق شــعار اصلــی جشــن مســتقل 

ــن  ــای جش ــا نامزده ــدگان م ــه برن ــتند ک ــینمای مس س
هســتند، هدایایــی بــرای نامزدهــا در نظــر گرفتــه شــده کــه 

ــود.  ــم می ش ــا تقدی ــه آن ه ب
ایــن کارگــردان ســینمای مســتند توضیــح داد: تاکیــد 
می کنــم کــه ایــن جشــن رأس ســاعت ۱۹ در محــل 

می شــود.  برگــزار  اعالم شــده 
ــه در  ــراب ک ــرکت ام.اس می ــت: ش ــان گف ــری در پای کالنت
حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر فعالیــت می کنــد بــه عنــوان 
ــد.  حامــی جشــن، مــا را در ایــن جشــن همراهــی می کن

ــی یکــی از مستندســازان ســینمای  ــدری فاروق ــن حی رامی
ــینمای  ــدگان س ــی تهیه کنن ــن صنف ــس انجم ــران و رئی ای

مســتند اســت. 
رؤیــا نونهالــی بــه عنــوان بازیگــر و کارگــردان در حــوزه 

ســینما، تلویزیــون و تئاتــر فعالیــت می کنــد. 

ــینما  ــردان س ــده و کارگ ــب، تهیه کنن ــن محسنی نس محس
بیــان کــرد: درخواســت پروانــه ســاخت »شــعله کنــدو« را با 

ــه کــرده ام. موضــوع ورزشی سیاســی ارائ
ــه  ــا اشــاره ب محســن محسنی نســب، کارگــردان ســینما، ب
جدیدتریــن پــروژه ســینمایی خــود گفــت: به تازگــی بــرای 
ســاخت یــک پــروژه ســینمایی درخواســت پروانــه ســاخت 

داده ام کــه امیــدوارم هرچــه ســریع تر صــادر شــود.
وی ادامــه داد: ایــن پــروژه در حــال حاضــر بــا نــام »شــعله 
ــرار  ــده و ق ــه ش ــاخت ارائ ــه س ــورای پروان ــه ش ــدو« ب کن
ــم  ــن فیل ــرود. ای ــن ب ــوی دوربی ــتان جل ــت در گرجس اس
ــط  ــه بی رب ــا موضــوع سیاسی ورزشــی اســت ک ــر ب ــک اث ی
ــا اتفاقاتــی کــه بیــن ایــران و رژیــم صهیونیســم رخ داده  ب

نیســت. 
ســینمایی  فیلــم  اگــر  تاکیــد کــرد:  ایــن کارگــردان 

»یاس هــای وحشــی« را بــه خاطــر داشــته باشــید، »شــعله 
ــی«  ــای وحش ــبیه »یاس ه ــه ای ش ــه گون ــز ب ــدو« نی کن
اســت کــه مشــکالت ورزشــکاران را در مواجهــه بــا تیم هــای 

ــد.  ــر می کش ــه تصوی ــمی ب ــم صهیونیس ــی رژی ورزش
ــی  ــک ایران ــی« ی ــای وحش ــح داد: در »یاس ه وی توضی
ــا  ــابقه ب ــه مس ــور ب ــور دارد و مجب ــس حض ــم انگلی در تی
ــا  ــت ب ــه درنهای ــود ک ــم می ش ــم صهیونیس ــکار رژی ورزش

مشــکالتی مواجــه می شــود. 
محسنی نســب در پایــان گفــت: »شــعله کنــدو« بــه گونــه ای 
ادامــه »یاس هــای وحشــی« اســت و امیــدوارم دولــت از 
ایــن فیلــم حمایــت کنــد؛ البتــه حجت الــه ایوبــی، رئیــس 
ســابق ســازمان ســینمایی، قــول حمایــت و همــکاری را در 
ســاخت ایــن فیلــم داده بــود کــه امیــدوارم ایــن حمایــت  

در دولــت جدیــد نیــز رخ دهــد.

فرهنگ و هنر10

کالین ترورو از »جنگ ستارگان  ۹« 
کنار گذاشته شد

کالیــن تــرورو کــه بــه طــور رســمی بــرای کارگردانــی 
ــود،  قســمت نهــم جنــگ ســتارگان معرفــی شــده ب
ــار  ــروژه کن ــن پ ــوس از ای ــش و ق ــی ک ــس از مدت پ

گذاشــته شــد. 
»جنــگ  پــروژه  دیلــی،  اســکرین  گــزارش  بــه 
ــوض  ــدی اش را ع ــم بع ــردان فیل ــتارگان« کارگ س
کــرد و تــرورو را از ایــن پــروژه کنــار گذاشــت. لــوکاس 
ــدور  ــا ص ــر ب ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــم و دیزن فیل
ــن  ــم و کالی ــوکاس فیل ــد: ل ــام کردن ــه ای اع بیانی
ــمت  ــاخت قس ــرای س ــی را ب ــای مختلف ــرورو راه ه ت
نهــم جنــگ ســتارگان در پیــش گرفتــه بودنــد. کالین 
ــن  ــد ای ــد رش ــی رون ــاده در ط ــکار فوق الع ــک هم ی
پــروژه بــود؛ امــا همــه مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 

ــری  ــز دیگ ــروژه چی ــن پ ــرای ای ــا ب ــدگاه م ــه دی ک
اســت. عیــن همیــن اتفــاق در مــاه ژوئــن بــرای دو 
کارگــردان دیگــر یعنــی لــرد و کریســتوفر میلــر هــم 
افتــاد و لــوکاس فیلــم ایــن دو کارگــردان را از پــروژه 
خــود حــذف کــرد. آن هــا در میانــه فیلمبــرداری فیلم 
ــم  ــوکاس فیل ــه ل ــد ک ــولو« بودن ــان س ــام »ه بی ن
ــاوت  ــی متف ــردان دیدگاه ــن دو کارگ ــرد ای ــام ک اع
ــاوارد  ــا ران  ه ــذف آن ه ــا ح ــد و ب ــی دارن ــا کمپان ب
ــا موفقیــت خــودش در  ــرورو ب ــرد. ت ــن ک را جایگزی
فیلــم مســتقل »امنیــت تضمین شــده نیســت« 
درخشــیده   ۲۰۱۲ ســاندنس  فیلــم  جشــنواره  در 
بــود و چنــان توجه هــا را بــه خــود جلــب کــرد 
ــد  ــم جدی ــاخت فیل ــرای س ــال از وی ب ــه یونیورس ک
»ژوراســیک پــارک« بــا عنــوان »دنیــای ژوراســیک« 
ــود و  ــول ب ــل قب ــم قاب ــه کار ه ــرد و نتیج ــوت ک دع
در سراســر جهــان یــک میلیــارد و ۶۷۱ میلیــون دالر 

ــردان  ــن کارگ ــت از ای ــن موفقی ــس از ای فروخــت. پ
ــتارگان«  ــگ س ــم »جن ــمت نه ــاخت قس ــرای س ب
دعــوت شــد و نویســندگی و کارگردانــی اپیــزود نهــم 
ــی  ــمت نهای ــم قس ــن فیل ــد. ای ــپرده ش ــه وی س ب
ــرو  ــتارگان: نی ــگ س ــا »جن ــه ب ــت ک ــه گانه ای اس س
بیــدار می شــود« شــروع شــد و فیلــم دوم آن 
»آخریــن جدایــی« ســاخته رایــان جانســون اســت. 
ایــن قســمت ۱۵ دســامبر راهــی ســینماها می شــود. 
بــرای اکــران قســمت نهایــی ایــن ســه گانه ۲۴ مــاه 

ــت.  ــده اس ــن ش ــه ۲۰۱۹ تعیی م
وقتــی کالیــن تــرورو بــرای کارگردانــی قســمت نهــم 
ــوی  ــی از س ــد، ادعاهای ــاب ش ــه انتخ ــن مجموع ای
طرفــداران و منتقــدان مطــرح شــد کــه معتقــد بودنــد 
وی بــرای ایــن فیلــم مناســب نیســت. آخریــن فیلــم 
ایــن فیلمســاز »کتــاب هنــری« بــا انتقــادات زیــادی 
ــم، شــایعاتی  ــه رو شــد. پــس از اکــران ایــن فیل روب

مبنــی بــر عــوض کــردن وی بــه وجــود آمــده بــود. 
ــد  ــتارگان« بای ــگ س ــم »جن ــم فیل ــمت نه در قس
دو  در  کــه  شــخصیت هایی  و  قصه هــا  تمامــی 
ــان  ــه پای ــه نقط ــد، ب ــکل گرفتن ــی ش ــمت قبل قس
برســند. تــرورو چنــدی پیــش در مصاحبــه ای ســعی 
ــا طرفــداران را آرام کنــد و تاکیــد کــرده  ــود ت کــرده ب
ــده  ــزرگ ش ــتان ها ب ــن داس ــا ای ــز ب ــه او نی ــود ک ب
و احســاس می کنــد ارزش »جنــگ ســتارگان« از 
ارزش هــای مهــم زندگــی اش اســت. وی گفتــه بــود: 
مــن بایــد فیلمــی بســازم کــه در نهایــت شــما خیلــی 
ــد؛  ــذت ببری ــید و از آن ل ــته باش ــت داش آن را دوس
ــا ایــن فیلــم  هرچنــد ممکــن اســت تجربــه شــما ب

ــد.  ــاوت باش ــی متف ــای قبل ــه فیلم ه ــبت ب نس
کالیــن تــرورو کارگــردان ۴۰ ســاله آمریکایــی اســت 
ــوده  کــه از ســال ۲۰۰۲ تاکنــون مشــغول فعالیــت ب

اســت.

،،
مالقلی پور یکی از معدود کارگردانانی 
بــود کــه نــگاه متفــاوت شــاعرانه ای بــه 
جنــگ داشــت و ایــن موضــوع در تمام 

فیلم هایش نمایــان بود
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به بهانه زادروز رسول مالقلی پور

رسول جبهه و جنگ

وا
�ن

خطای دید
خواننده مهدی مجتبایی
آهنگساز مهدی مجتبایی

ترانه سرا مهدی غفوری، پوریا   
اخوان، حسین آزاد

محجوب
خواننده احسان وزیری
آهنگساز احسان وزیری

ترانه سرا محمدعلی شیعاوی 
محمد نظیری، سحر آرمده، سالومه 

قربانی

اتفاق خوب
خواننده بنیامین توحید

آهنگساز بهنام بانی، امیر ابدی 
بنیامین توحید، محسن فرحی

ترانه سرا مهتاب نصر، مهسا 
مجیدی پور، بنیامین توحید، مریم بلوک

»شعله کندو« به زودی ساخته می شودیک زوج سینمایی، اجرای جشن مستند را بر عهده گرفتند

سینما

دفتر سینمایی ام تعطیل شد
دفتــر  کــرد  اعــالم  تهیه کننــده،  ســیدزاده،  امیــر  ســید 
ــل  ــی تعطی ــکالت مال ــل مش ــه دلی ــران ب ــینمایی اش در ته س

شــده اســت. 
ــرد:  ــوان ک ــر ســینمایی اش عن ــی دفت ــه تعطیل ــا اشــاره ب وی ب
مدتــی اســت دفتــر ســینمایی خــود را بــه دلیــل عــدم بازدهــی 
مالــی تعطیــل کــرده ام و در حــال حاضــر تصمیــم دارم کــه دیگر 
ــم را در  ــرا مــن حــدود ۱۲ فیل ــم؛ زی ــم تولیــد نکن ــران فیل در ای
ایــران تولیــد کــردم؛ ولــی نه تنهــا هیچ کــدام برایــم ســود مالــی 

نداشــت، بلکــه متحمــل ضررهــای بســیار مالــی نیــز شــدم. 
ــان  ــن کارگردان ــال م ــد س ــن چن ــرد: در ای ــار ک ــیدزاده اظه س
ــه  ــردم ک ــی ک ــران معرف ــینمای ای ــه س ــیاری را ب ــرح بس مط
ــاختند؛  ــن س ــی م ــا تهیه کنندگ ــود را ب ــد خ ــم بلن ــن فیل اولی
ــتعداد  ــوان و بااس ــان ج ــه کارگردان ــم ب ــفانه توجه ــی متاس ول
ــج  ــرر پن ــدن ض ــل ش ــز متحم ــزی ج ــن چی ــرای م ــی ب ایران
میلیــارد تومانــی، نتیجــه مالــی دیگــری نداشــت. ایــن را هــم 
بایــد عنــوان کنــم کــه متاســفانه نهادهایــی کــه وظیفــه حمایــت 
ــه در  ــی را کــه صادقان ــد، تهیه کنندگان از ســینمای ســالم را دارن

ایــن مســیر فعالیــت می کننــد، حمایــت نمی کننــد. 
ایــن تهیه کننــده ســینما ادامــه داد: پــس از ایــن کم لطفی هــا از 
ســوی نهادهــای مربوطــه احســاس کــردم کــه رســالت فرهنگی 
خــود را در ایــران بــا حداکثــر ظرفیــت ادا کــرده ام و بــه همیــن 
ــی در خــارج  ــه فکــر ســرمایه گذاری در فیلم های ــد ب ــب بای ترتی
از ایــران باشــم کــه از لحــاظ اقتصــادی بــرای مــن نتیجه بخــش 
باشــد؛ از ایــن رو موضــوع مهاجــرت را پیگیــری کــردم و اکنــون 

در شــهر پــراگ دفتــر ســینمایی بــاز کــرده ام.

تئاتر

حضور ترامپ در »خرده ریز«
ــه  ــا اشــاره ب ــز«، ب ــی، بازیگــر نمایــش »خرده ری مرتضــی ضراب
ــه تصویــر کشــیده  اینکــه در ایــن اثــر شــکاف بیــن انســان ها ب
می شــود، یــادآور شــد کــه هــرگاه در تئاتــر بــه کمــک وی نیــاز 

باشــد، او دریــغ نخواهــد کــرد. 
بازیگــر نمایــش محیطــی »خرده ریــز«،  مرتضــی ضرابــی، 
ــگار مهــر گفــت:  ــه خبرن ــر نمایشــی ب ــن اث ــاره حضــور در ای درب
ــرای  ــان، اج ــارا کریمی ــی س ــه کارگردان ــز« ب ــش »خرده ری نمای
ــهر  ــر ش ــه تئات ــای مجموع ــه تری ــهریور در کاف ــود را از ۲۰ ش خ
آغــاز می کنــد. ایــن نمایــش پیــش از ایــن در ســی و پنجمیــن 
ــزه  ــر فجــر اجــرا شــد کــه نامــزد دریافــت ۵ جای جشــنواره تئات
ــی را از آن  ــش محیط ــرد بخ ــر م ــن بازیگ ــزه بهتری ــود و جای ب

مــن کــرد. 
وی ادامــه داد: ایــن نمایشــنامه آخریــن اثــر ادوارد آلبــی پیــش 
ــرده و  ــه ب از مــرگ اســت کــه خــود آلبــی نیــز آن را روی صحن
بــرای اولیــن بــار در ایــران ترجمــه شــده اســت. همــه اتفاقــات 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــه رخ می ده ــک کاف ــش در ی ــن نمای ای
کارگــردان بــرای اجــرا، کافــه تریــای تئاتــر شــهر را انتخــاب کــرده 

اســت. 
ــح داد:  ــن نمایشــی توضی ــن مت ــاره ویژگی هــای ای ــی درب ضراب
ــتن  ــاط نداش ــکل ارتب ــن مش ــن مت ــگارش ای ــی در ن ادوارد آلب
ــد. ادوارد  ــرح می کن ــل را مط ــاد دو نس ــه و تض ــا جامع ــراد ب اف
آلبــی آنقــدر در ایــن نمایشــنامه آینده نگــر اســت کــه حتــی نــام 
ــدار  ــوان یــک شــخص پول ــه عن ــه اســم ترامــپ نیــز ب فــردی ب
آمریکایــی در نمایشــنامه آورده می شــود کــه منظــور همــان 
ــور آمریکاســت. ــون رئیس جمه ــه اکن ــی اســت ک ــد ترامپ دونال

سریال

دالیل بهنام تشکر برای حضور در »گمشدگان«
ــز در  ــریال های طن ــا س ــن ب ــش از ای ــه پی ــکر ک ــام تش بهن
ــش در  ــای نق ــا ایف ــار ب ــن ب ــده، ای ــناخته ش ــون ش تلویزی
ــده شــد.  ــب نقشــی جــدی دی ســریال »گمشــدگان« در قال
ــرای مــن ایفــای  ــار کــرد: ب ــاره  علــت ایــن حضــور اظه او درب

ــد. ــرق نمی کن ــی ف ــز خیل ــدی و طن ــریالی ج ــش در س نق
ــاره ایفــای نقــش در ســریال »گمشــدگان«  ایــن بازیگــر درب
ــن ســمت  ــه ای ــز او را ب ــا ضعــف ســریال های طن ــه آی و اینک
ــی  ــه ارتباط ــن مجموع ــورم در ای ــرد: حض ــار ک ــانده، اظه کش
ــودن آن هــا  ــد ب ــا ب ــز، خــوب ی ــه ضعــف فیلمنامه هــای طن ب
ــمت از  ــه قس ــه در س ــا اینک ــدم و ب ــه را خوان ــدارد. فیلمنام ن
ایــن مجموعــه بیشــتر بــازی نداشــتم، پذیرفتــم. بــا تمریناتــی 
هــم کــه بــا کارگــردان پیــش از شــروع کار داشــتیم، تصمیــم 

ــن مجموعــه حضــور داشــته باشــم. ــم در ای گرفت
ــی  ــه خوب ــدگان« تجرب ــریال »گمش ــرد: س ــد ک ــکر تاکی  تش
برایــم  کارگــردان  بــا  همــکاری ام  به ویــژه  بــود؛  برایــم 
ــرای  ــم ب ــردم ه ــش م ــبختانه واکن ــود. خوش ــش ب لذت بخ
حضــورم در ایــن ســریال خــوب بــود؛ امــا بــه هــر حــال کمــی 
برایشــان عجیــب و غریــب بــود کــه در یــک کار جــدی حضــور 

ــتم.  داش
ــه  ــدگان« ب ــریال »گمش ــدی در س ــش ج ــن در نق ــور م حض
فیلمنامــه برمی گــردد. زمانــی کــه فیلمنامــه را خوانــدم، 

ــم.  ــش کن ــای نق ــه ایف ــن مجموع ــم در ای ــم گرفت تصمی
بــه کارگردانــی  »لیسانســه ها«  مجموعــه  در  کــه  تشــکر 
ــل دوم  ــت: فص ــرده، گف ــش ک ــای نق ــت ایف ــروش صح س

لیسانســه ها خیلــی بهتــر از فصــل اول آن اســت.
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ماجرای لو رفتن سؤاالت امتحانی
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  ســنجش  مرکــز  رئیــس 
ماجــرای لــو رفتــن ســواالت امتحانــی خــرداد ۹۶ را روایــت 

ــرد.  ک
رســول عمــادی دربــاره پیگیــری افــرادی کــه اقــدام بــه لــو 
رفتــن ســؤاالت امتحانــی در خردادمــاه ســال جــاری کــرده 
ــه  ــده شــیاد هســتند ک ــک ع ــر ســال ی ــت: ه ــد، گف بودن
ــی  ــد. ســربرگ ســواالت امتحان ســؤاالت را جعــل می کنن
ــای  ــا در فض ــند ی ــده می فروش ــک ع ــه ی ــد و ب می گذارن

ــد.  ــات می کنن ــازی تبلیغ مج
ــان  ــرورش بی رئیــس مرکــز ســنجش وزارت آمــوزش و پ
کــرد: در یکــی، دو مــورد نیــز ســواالت امتحانــی پیــش از 
ــه  ــود. البتــه زمــان دسترســی ب ــو رفتــه ب آغــاز امتحــان ل
ــت.  ــوده اس ــاد نب ــان، زی ــود زم ــل کمب ــه دلی ــواالت ب س
پلیــس فتــا و معاونــت حقوقــی وارد عمــل شــدند و 

ــد.  ــت کردن ــان را بازداش خاطی
عمــادی تصریــح کــرد: یــک مــورد در بنــدر خمیــر بــود. یک 
مــورد در منطقــه دو آمــوزش و پــرورش بــود و یــک مــورد 
ــش  ــه پخ ــدام ب ــه اق ــود ک ــتان ب ــوزی از کردس دانش آم

ســواالت امتحانــی کــرده بودنــد. 
درمجمــوع ۴ و ۵ نفــر را پلیــس بازداشــت و از آنــان 
بازجویــی کــرد. دفتــر حقوقــی مــا نیــز پیگیــر ایــن موضوع 

اســت. 
ــدام  ــه اق ــوزی را ک ــای دانش آم ــح داد: برگه ه وی توضی
بــه پخــش ســواالت امتحانــی کــرده بــود بررســی کردیــم؛ 
ــر  ــود. پیــش از جلســه امتحــان تصوی ــر ۱۰ ب نمراتــش زی
ســواالت را گرفتــه بــود و در فضــای مجــازی منتشــر کــرده 

بــود. 
ــته  ــز نتوانس ــوز نی ــن دانش آم ــی ای ــت: حت ــادی گف عم
ــر آن را گرفتــه، اســتفاده  ــود از ســواالتی کــه خــود تصوی ب
ــه  ــدام ب ــر اســاس شــیطنت و کنجــکاوی اق ــا ب ــد. تنه کن
پخــش ســواالت پیــش از آغــاز امتحانــات و خــود را رســوا 

کــرده بــود.

 تدابیر پلیس برای 
تعطیالت عید غدیر

ــی  ــروی انتظام ــی نی ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی رئی
ــاش کامــل  ــر از آماده ب ــد غدی ــه تعطیــات عی ــا اشــاره ب ب
مأمــوران پلیــس در جاده هــای سراســر کشــور و برخــورد 

ــر داد.  ــاز خب ــات حادثه س ــا تخلف ب
ســردار تقــی مهــری اظهــار کــرد: برابــر آمارهــا همــواره در 
ــفرها  ــم س ــش حج ــاهد افزای ــهریورماه ش ــه دوم ش نیم
ــی  ــه تعطیل ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب ــی دیگ ــتیم. از طرف هس
ــمی در  ــات رس ــن تعطی ــر، آخری ــد غدی ــنبه و عی روز ش
ــه  ــود ک ــی می ش ــت پیش بین ــهریورماه اس ــه دوم ش نیم
ــن  ــد؛ در همی ــش یاب ــا افزای ــن روزه حجــم ســفرها در ای
راســتا مامــوران پلیــس راهــور در آماده بــاش ۱۰۰ درصــدی 
هســتند. وی افــزود: همچنیــن ممکــن اســت در شــهرهای 
مختلــف جشــن ها و مراســم  گوناگونــی بــرای عیــد ســعید 
ــس  ــن در پلی ــکاران م ــه هم ــود ک ــزار ش ــم برگ ــر خ غدی
ــز آمادگــی الزم را  راهنمایــی و رانندگــی هــر شهرســتان نی

ــد. ــه شــهروندان دارن ــه خدمــات ترافیکــی ب ــرای ارائ ب

جامعه
 زمان اعالم نتیجه نهایی 

کنکور سراسری ۹۶
مشــاور عالــی ســازمان ســنجش کشــور گفــت: نتایــج 
نهایــی کنکــور سراســری ۹۶، دهــه ســوم شــهریورماه اعــام 
خواهــد شــد. حســین توکلــی گفــت: هــر یــک از داوطلبــان 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان ســنجش کشــور 

ــج آگاه شــوند.  از نتای
مشــاور عالــی ســازمان ســنجش کشــور بــا اشــاره بــه مجــاز 
ــته  ــاب رش ــرای انتخ ــب ب ــزار و ۹۲۹ داوطل ــودن ۸۳۸ ه ب
اظهــار کــرد: کنکــور سراســری ســال ۹۶ در روزهای پنجشــنبه 
و جمعــه ۱۵ و ۱۶ تیرمــاه بــا حضــور ۸۳۸ هــزار و ۹۷۲ 
داوطلــب حاضــر در جلســه آزمــون برگــزار شــد و ۸۳۸ هــزار 
و ۹۲۹ داوطلــب جهــت انتخــاب رشــته اولیــه مجــاز شــدند.

 تخلفات رانندگی را باید 
جرم تلقی کرد

ــه ۵۳۰  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــه کش ــتاد دی ــل س ــر عام مدی
بدهــکار دیــه ناشــی از تصادفــات رانندگــی در زنــدان هســتند، 
گفــت: بــرای داشــتن جامعــه ای ســالم، جــرم بــودن تخلفات 
ــه  ــی نهادین ــرهای اجتماع ــه قش ــرای هم ــد ب ــی بای رانندگ
شــود. ســید اســدهللا جوالیــی در چهارمیــن جلســه شــورای 
سیاســتگذاری »جشــنواره راننــدگان حرفــه ای« گفــت: بهبــود 
وضعیــت ایمنــی راه هــا، رســالت ســنگینی اســت کــه محقــق 
ــن  ــت. در ای ــی اس ــات غیردولت ــد تعام ــاختن آن نیازمن س
ــداران  ــت طرف ــون جمعی ــی چ ــت مجموعه های ــه فعالی زمین
ــد قابلیــت  ــی مردمــی هرچن ــب نهادهای ــی راه هــا در قال ایمن
احصــا ندارنــد، امــا در ارتقــای فرهنــگ ترافیکــی کشــور بــدون 

ــود.  شــک اثرگــذار خواهنــد ب
ــا همیــن دغدغــه  وی افــزود: ســال های اخیــر ســتاد دیــه ب
ــک  ــوان ی ــه عن ــگیری را ب ــه پیش ــود مقول ــازمانی خ غیرس
اولویــت در دســتورکار قــرار داد و ضمــن تشــکیل کمیته هــای 
قضایــی،  و  حقوقــی  مختلــف  موضوعــات  در  راهبــردی 
بحــث اصــاح بعضــی قوانیــن را بــا همیــاری اســتادان برتــر 
دانشــگاهی و مســئوالن اجرایــی کشــور پیگیــری کــرد و ایــن 

ــد.  ــه می ده ــان ادام ــت همچن ــا جدی راه را ب
وی بیشــترین میــزان تصادفــات در کشــور را مربــوط بــه 
ــن  ــزود: در ای ــن و شــهریور اعــام کــرد و اف ماه هــای فروردی
روزهــای معیــن بــه دالیــل متعــددی افزایــش حجــم ســفرها 
و متاســفانه آمــار تصادفــات را شــاهدیم. شایســته اســت در 
قبــال اخبــار ایــن وقایــع بــه جــای ابــراز تأســف و اظهــار تألــم، 
بــرای حــل ایــن معضــل برنامــه ویــژه ای را تدبیــر کنیــم. در 
گــزارش کارشناســان و در فهرســت رســانه ها همــواره عوامــل 
جــاده ای و محیطــی مؤثــر در وقــوع تصادفات پررنگ تــر از هر 
عاملــی روایــت می شــود. حــال اینکــه در حــوزه کنتــرل ایــن 
حــوادث اگــر درصــدد تعییــن تقصیــر باشــیم، بایــد پذیرفــت 
در درصــد زیــادی از ایــن تصادفــات دلخــراش شــخص راننــده 
مقصــر اســت. موضوعــی کــه تبییــن آن در جامعــه همــکاری 

ــد. بیشــتر نهادهــای مردمــی و دولتــی را می طلب

کوتاه حوادث 
 سقوط مرگبار پسر نوجوان 

از قلعه »حسن صباح«
ــث  ــاح باع ــن صب ــه حس ــی از قلع ــوان تهران ــقوط نوج س
ــنبه  ــر روز سه ش ــک بعدازظه ــاعت ی ــد. س ــرگ وی ش م
ــن  ــود را دژ حس ــگری خ ــد گردش ــه مقص ــواده ای ک خان
صبــاح در روســتای گازرخــان انتخــاب کــرده بودنــد، پــس 
ــاالی  ــه ب ــیر ب ــای مس ــاده روی و پله ه ــیر پی ــی مس از ط
قلعــه رســیدند و بــرای بازدیــد بــه قســمت های مختلــف 
ایــن دژ رفتنــد. بــر اســاس گفتــه شــاهدان ماجــرا ســاعت 
۲ بعدازظهــر بــه ضلــع شــمالی قلعــه می رســند؛ بــا اینکــه 
کل مســیر بــا داربســت و موانع فلــزی از پرتگاه جداســازی 
شــده بــود و تابلوهــای راهنمــا و اعــام خطــر در مســیر بــه 
ــر از  ــراه پس ــه هم ــواده ب ــدر خان ــا پ ــورد، ام ــم می خ چش
ــان دژ  ــر شــدید نگهبان ــا تذک ــه ب ــد ک ــور می کنن ــع عب موان

ــوند.  ــه می ش مواج
ــه تذکــر مامــوران پاســخ مثبــت می دهــد  ــواده ب پــدر خان
و از پرتــگاه فاصلــه می گیــرد و از پســرش می خواهــد 
ــواده  ــوان خان ــد. نوج ــوش ده ــان گ ــر نگهبان ــه تذک ــه ب ک
ــا ســرگیجه مواجــه  ــگاه ب ــن از پرت ــه گرفت ــن فاصل در حی
می شــود و ســقوط می کنــد. بــا وقــوع ایــن حادثــه 
ــه حاضــر  ــری در محــل حادث ــس و نیروهــای کانت اورژان
ــده را  ــرد فوت ش ــد ف ــی جس ــک اهال ــا کم ــوند و ب می ش
بــه پارکینــگ قلعــه منتقــل می کننــد. متاســفانه بــا وقــوع 
ایــن حادثــه مــادر خانــواده دچــار ســکته قلبــی می شــود.  

 واژگونی پراید 
جان عروس جوان را گرفت

مدیــر روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
شــوش از کشــته شــدن یــک نفــر و زخمــی شــدن ســه نفــر 

دیگــر در حادثــه واژگونــی پرایــد خبــر داد.
ــک دســتگاه  ــی ی ــه واژگون ــرد: در حادث ــار ک ــرد اظه ــد ک امی
ــنبه در  ــح روز چهارش ــاعت ۱۰ صب ــه س ــد ک ــودروی پرای خ
محــور شوش-اندیمشــک حوالی روســتای رداده شهرســتان 
شــوش رخ داد، ۴ سرنشــین ایــن خــودرو مصــدوم شــدند. 
وی ادامــه داد: مصدومــان ایــن حادثــه کــه شــامل ســه مــرد 
ــی  ــد، پــس از انجــام اقدامــات اولیــه درمان و یــک زن بودن
ــه  ــوش ب ــکی ش ــای پزش ــای فوریت ه ــط آمبوالنس ه توس
بیمارســتان نظــام مافــی شــوش منتقــل شــدند. کــرد افزود: 
ــروس  ــه ع ــه ک ــن حادث ــان ای ــی از مصدوم ــفانه یک متاس
جــوان ۲۶ ســاله ای بــود، بــه علــت شــدت جراحــات جــان 
باخــت. حــال ســه مصــدوم دیگــر به ویــژه دامــاد ۲۷ ســاله 

وخیــم گــزارش شــده اســت.

 زلزله خراسان جنوبی 
خسارت جانی نداشت

ــه بزرگــی ۴.۷ در مقیــاس امــواج درونــی  ــرزه ای ب زمین ل
زمیــن )ریشــتر( بامــداد چهارشــنبه حوالــی خوســف 
ــاون  ــه مع ــه گفت ــد. ب ــی را لرزان در اســتان خراســان جنوب
عملیــات امــداد و نجــات هــال احمــر کشــور ایــن زلزلــه 

ــی جــدی نداشــته اســت. ــی و جان خســارت مال

کنش    وا

رئیس کانون عالی بازنشستگان و 
 مستمری بگیران سازمان 

تأمین اجتماعی   
یکی از طرح های سازمان تأمین اجتماعی ایجاد تسهیات برای 

سفر بازنشستگان و خانواده های آن هاست؛ به طوری که در 
این زمینه توانسته ایم تاکنون ۵۲ هزار نفر را به مشهد مقدس 

اعزام کنیم. همچنین بازنشستگان استان خراسان رضوی را به 
شیراز اعزام کرده ایم که آن ها نیز بتوانند از تسهیات سفری که 

سازمان در اختیارشان قرار داده، بهره مند شوند.

وزیر آموزش و پرورش   
با دعای همه  شما، یکی از دانش آموزان عزیزم و مربی اش 

که احتمال قطع نخاعشان زیاد بود، به درمان جواب دادند و 
پزشکان خطر ضایعه نخاعی را رفع کردند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور   
همه تغییراتی که امروز در جامعه شاهد آن هستیم و تغییراتی 
که در سبک زندگی ما اتفاق افتاده شامل رشد فکری و وجود 

فضاهای مجازی بوده که موجب شده از اصل امر تشکیل 
خانواده دور شویم و این مهم سبب افزایش سن ازدواج 

و ایجاد ناهنجاری های اخاقی می شود. طبق بررسی های 
انجام شده درباره اختاالت روحی و روانی ۲۳.۴ درصد از آحاد 
جامعه دچار اختال هستند و در این بررسی، کسانی که تجرد 
را انتخاب کردند، این مسئله در آن ها بیشتر مشاهده می شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت   
برنامه داشتن، ارزیابی و پایش برنامه ها، دوری از شتابزدگی، 

بهره گیری از مدیران مناطق کمتر برخوردار، تشکیل کارگروه هایی 
برای همفکری، بهینه سازی هزینه کرد منابع محدود، توجه 

به اقتصاد بهداشت، نظام ارجاع و پزشک خانواده، همکاری 
مشترک با سایر معاونت ها به ویژه معاونت درمان و توجه به 

برون سپاری بخشی از برنامه ها و اعتقادات اجرایی من است.

عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی   
اپلیکیشن های موبایلی به منظور سهولت دسترسی بیماران 

به خدمات درمانی تهیه شده است. همچنین در اورژانس ها، 
اپلیکیشن های موبایلی طراحی و در اختیار پزشکان قرار 

می گیرد و مزیت آن نسخه نویسی و انتقال دستور پزشک به 
سایر بخش های بیمارستانی است که در تسریع امر پذیرش و 

درمان بیماران اثرگذار خواهد بود.

پلیس راهور   
تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ امروز-چهارشنبه- تا ساعت 
۱۸ روز یکشنبه از محورهای کرج-چالوس، هراز، فیروزکوه و 

محور تهران-سمنان-مشهد و بالعکس ممنوع است، اما تردد 
موتور سیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های 

ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک مانعی ندارد. در 
محور کندوان نیز تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ امروز 
چهارشنبه تا ساعت یک بامداد روز پنجشنبه از مرزن آباد به 

سمت کرج ممنوع است و با اعام مأموران پلیس راه در محل، 
تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز چهارشنبه تا ساعت 
یک بامداد روز پنجشنبه از کرج به سمت مرزن آباد بصورت 

یکطرفه خواهد بود

قصاصم کنید

مــردی کــه متهــم اســت پــدرزن ســابقش را بــه قتــل 
ــای  ــر پ ــار دیگ ــرده، ب ــه ک ــد او را مثل ــانده و جس رس
میــز محاکمــه حاضــر شــد و ادعــا کــرد قاتــل نیســت 
ــن  ــه چنی ــت ب ــردان دس ــواد روانگ ــر م ــت  تأثی و تح
ــه  کاری زده اســت. او همچنیــن از قضــات خواســت ب
ــد مــاه دیگــر  ــا چن ــد؛ چــون ت او حکــم قصــاص بدهن

ــد. ــد مان ــده نخواه زن
ــر  ــاله ای خب ــرد ۸۰ س ــواده م اســفندماه ســال ۹۱ خان
ــه  ــا ب ــد. آن ه ــس دادن ــه پلی ــان را ب ــدن پدرش گم ش
ــان، او از  ــاد پدرم ــن زی ــود س ــا وج ــد ب ــوران گفتن مأم
وضعیــت عقانــی و جســمانی خوبــی برخــوردار بــود و 

ــت.  ــی نمی رف ــا جای ــاع م ــدون اط ــز ب هرگ
ــات خــود را در  ــوران تحقیق ــر، مأم ــن خب ــام ای ــا اع ب
ــرد  ــن م ــد و متوجــه شــدند ای ــاز کردن ــه آغ ــن زمین ای
همچنــان بــا دامــاد ســابقش، شــهرام، رفت وآمــد دارد. 
شــهرام کــه ابتــدا اظهــار بی اطاعــی می کــرد، در ادامــه 
ــه  ــوران ب ــوی مأم ــتنداتی از س ــه مس ــات و ارائ تحقیق
قتــل اعتــراف کــرد و گفــت: ســال ها پیــش از همســر 
ــا  ــود را ب ــه خ ــال رابط ــن  ح ــا ای ــدم. ب ــدا ش ــم ج اول
ــی  ــه خوب ــا او رابط ــردم و ب ــظ ک ــابقم حف ــدرزن س پ
داشــتم و معمــوال هفتــه ای یک بــار بــه خانــه مــن ســر 
ــا زن  ــرم ب ــی از همس ــس از جدای ــال پ ــی زد. ۱۳ س م
ــه  ــابقم ب ــدرزن س ــان پ ــردم؛ همچن ــری ازدواج ک دیگ
خانــه مــن رفت وآمــد داشــت تــا اینکــه پــس از مدتــی 
ــدرزن ســابقم،  متوجــه رفتارهــای مشــکوک ســعید، پ

ــه همســرم نظــر داشــت. شــدم؛ او ب
ــت: ســعید، دســت همســرم  ــه گف ــاره روز حادث او درب
ــتش  ــردم دس ــعی ک ــم س ــن ه ــید. م ــت و کش را گرف
دادم؛  هــل  را  او  حیــن  همیــن  در  جــدا کنــم؛  را 
ــاد  ــن افت ــرد و روی زمی ــورد ک ــوار برخ ــه دی ــرش ب  س
و مــرد. نمی دانســتم چــه کار کنــم؛ بــرای همیــن 
یــک هفتــه جســد را در خانــه نگــه داشــتم تــا بتوانــم 
کاری انجــام دهــم. بــوی جســد تمــام خانــه را گرفتــه                                                                              

ــود.  ب
بــرای اینکــه بتوانــم جســد را بیــرون ببــرم، دو پایــش 
را از بدنــش جــدا کــردم و آن هــا را داخــل کاور لبــاس 
ــهر  ــه ای از ش ــه را در گوش ــر تک ــتم و ه ــروس گذاش ع
ــز  ــرادرم نی ــن کار از ب ــام ای ــرای انج ــه ب ــم؛ البت انداخت

ــم.  کمــک گرفت

مأمــوران  مــرد،  ایــن  اعترافــات  بــه  توجــه  بــا 
ــرای پیــدا کــردن جســد آغــاز  جســت وجوی خــود را ب
ــات  ــهرام اعتراف ــات، ش ــه تحقیق ــا در ادام ــد؛ ام کردن
جدیــدی را مطــرح کــرد و گفــت: همســرم قاتــل اســت؛ 

ــل داد.  ــعید را ه ــه س ــود ک او ب
همســر متهــم در ادامــه تحقیقــات ایــن ادعــا را رد 
کــرد و گفــت: زمــان حادثــه مــن در خانــه نبــودم. بــه 
 ایــن  ترتیــب بــا توجــه بــه اعترافــات ایــن مــرد و ســایر 
مــدارک موجــود در پرونــده، کیفرخواســت علیــه او 
صــادر و پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار شــعبه دوم 
ــه در آن  ــت ک ــرار گرف ــران ق ــتان ته ــری اس دادگاه کیف
جلســه متهــم بــه قصــاص محکــوم شــد؛ امــا در ادامــه 
ــده، همســر ســابق ایــن مــرد فــوت کــرد و  ــد پرون رون
ــه دادگاه  ــد ب ــای  دم جدی ــوان اولی ــه  عن ــش ب فرزندان
معرفــی شــدند کــه آن هــا نیــز پدرشــان را بخشــیدند.

ــده  ــد، پرون ــا توجــه شــرایط جدی ــل ب ــن دلی ــه همی  ب
بــار دیگــر بــه شــعبه دوم دادگاه کیفــری اســتان تهــران 

ارســال شــد. 
در ایــن جلســه بــا وجــود اینکــه نوه هــای مقتــول 
پدرشــان را بخشــیده بودنــد، بــار دیگــر فرزنــدان 

مقتــول تقاضــای قصــاص متهــم را کردنــد.
ــه حاضــر شــد و  ــز محاکم ــای می ــر پ ــار دیگ ــم ب  مته
ــتن  ــد کش ــن قص ــود و م ــاق ب ــک اتف ــل ی ــت: قت گف
از  پیــش  ســال ها  اینکــه  بــا  نداشــتم.  را  ســعید 
ــا مــن  همســرم جــدا شــده بــودم، ســعید همچنــان ب
ــه  ــه ب ــل از حادث ــه روز قب ــت. او از س ــد داش رفت وآم
ــعید را  ــتن س ــد کش ــر قص ــود. اگ ــده ب ــن آم ــه م خان
داشــتم، همــان روز اول او را بــه قتــل می رســاندم. 
ســعید بــرای مــن مثــل یــک پدر بــود و تــا آخریــن روز 
او را بابــا صــدا زدم. روز حادثــه مــواد روانگــردان مصرف 
کــرده بــودم و تحــت تأثیــر آن دســت بــه چنیــن کاری 
ــم.  ــام می ده ــه کاری انج ــتم چ زدم. آن روز نمی دانس
ــرادرم  ــا ب ــاد، ب ــن افت ــعید روی زمی ــه س ــس از اینک پ
ــر  ــا ســعید دیگ ــم؛ ام ــم او را نجــات دهی ســعی کردی

نفــس نمی کشــید.
او همچنیــن از اولیــای  دم حالیــت طلبیــد و از قضــات 
خواســت او را قصــاص کننــد؛ چــون بــه دلیــل بیمــاری 
ــود. در  ــد ب ــده نخواه ــر زن ــاه دیگ ــد م ــا چن ســرطان ت

ــرای صــدور رأی وارد شــور شــدند. ــان، قضــات ب پای

ــک  ــیروس« در ی ــرش »س ــا همس ــش ب ــال پی ــاز ۲۰ س فرن
میهمانــی آشــنا شــد. مدتــی بعــد هــم ســیروس بــه او 
ــی  ــیروس خیل ــوان، س ــر ج ــر دخت ــنهاد ازدواج داد. از نظ پیش
مــؤدب، آرام و در عیــن حــال خوش قیافــه بــود و بــا توجــه بــه 
ــدرش داشــت، می توانســت همســر  ــه پ ــه در کارخان شــغلی ک
مناســبی برایــش باشــد؛ امــا ادامــه تحصیــل هــم برایــش مهــم 
ــه پــس از دانش آموختگــی  ــل ازدواج را ب ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ب

ــرد.  ــول ک از دانشــگاه موک
ــواب  ــام ج ــا اع ــرانجام ب ــید و س ــرر رس ــد مق ــره موع باالخ
مثبــت دختــر تحصیلکــرده، مراســم خواســتگاری برگــزار شــد؛ 
امــا فرنــاز همــان روز فهمیــد کــه ســیروس از ســلطه مــادرش 
ــدارد و در عیــن حــال  در زندگــی خانوادگی شــان دل خوشــی ن
ــن  ــرای همی ــت؛ ب ــی نیس ــم راض ــدرش ه ــه پ از کار در کارخان
عــروس و دامــاد جــوان مدتــی پــس از ازدواج و پــس از فراهــم 
کــردن شــرایط الزم، راهــی اســترالیا شــدند تــا زندگــی جدیــدی 
را آغــاز کننــد؛ امــا زندگــی فرنــاز و ســیروس بــا وجــود انتظــار و 
ــود؛  ــراه ب ــیدنی هم ــادی در س ــختی های زی ــا س ــان ب تصوراتش
ــرد و  ــی نمی ک ــت مال ــا حمای ــیروس از آن ه ــدر س ــه پ ــرا ک چ
پــدر فرنــاز هــم  کــه یــک اســتاد دانشــگاه بــا حقوقــی معمولــی 
ــن  ــد. بنابرای ــا کن ــه آن ه ــی ب ــک چندان ــت کم ــود، نمی توانس ب
زوج جــوان کــه آرزوهایشــان بــرای یافتــن کســب و کار مناســب 
ــا کارگــری در رســتوران،  ــه ناچــار ب ــد، ب را دور از دســترس دیدن
ــه  ــا اینک ــد. ت ــختی می چرخاندن ــه س ــان را ب ــرخ زندگی ش چ
ــه همســرش  ــاه بعــد ســیروس از کار اخــراج شــد و ب ــد م چن
ــد.  ــران کار کن ــرای دیگ ــت ب ــر نیس ــس حاض ــن پ ــت از ای گف
فرنــاز کــه مصمــم بــود هــر طــور شــده اجــازه اقامــت بگیرنــد، 

ــه ناچــار ســاعات کارش را بیشــتر کــرد. ب
گرفتــن مجــوز اقامــت اســترالیا ســه ســال طــول کشــید و در 
ــه  ــه ب ــاز کار می کــرد و ســیروس در خان ایــن مــدت فقــط فرن
آشــپزی می پرداخــت و بــه امــور خانــه رســیدگی می کــرد. 
ــد  ــم گرفتن ــترالیا، تصمی ــت اس ــت اقام ــس از دریاف ــا پ آن ه
ــاز نمی توانســت کار  ــارداری فرن ــا در دوران ب بچــه دار شــوند؛ ام
ــی، زندگــی مشترکشــان را  ــرای همیــن مشــکات مال ــد و ب کن

ــرار مــی داد.  ــر ق تحــت تأثی
در همــان شــرایط بــود کــه ســیروس از کار کــردن در بیــرون از 
ــه رفتارهــای شــوهرش  ــه ب ــاز ک ــرد. فرن ــی ک ــه شــانه خال خان
ــه روان پزشــک و تشــریح  ــه ب ــا مراجع ــود، ب مشــکوک شــده ب
وضعیــت شــوهرش متوجــه شــد کــه او از نوعــی اختــال روانــی 
رنــج می بــرد کــه اعتمادبه نفــس کافــی نــدارد و از کار گروهــی 
هــم متنفــر اســت. تــا اینکــه دو ســال بعــد اتفــاق جدیــدی در 

زندگــی زوج جــوان افتــاد.
ــل شــد  ــام ورشکســتگی تعطی ــا اع ــدر ســیروس ب ــه پ کارخان
و پــدر و مــادرش تصمیــم گرفتنــد خانــه ویایی شــان را در 
ــه هــر  ــه یــک بــرج مســکونی تبدیــل کننــد و ب شــمال شــهر ب
ــه  ــد؛ ب ــل دهن ــان تحوی ــک آپارتم ــم ی ــان ه ــک از فرزندانش ی
ــران  ــه ته ــنهاد داد ب ــوهرش پیش ــه ش ــاز ب ــل فرن ــن دلی همی
ــند  ــدرش آن را بفروش ــی از پ ــن آپارتمان ــد از گرفت ــد و بع برون
ــی  ــا وقت ــد؛ ام ــه ای بخرن ــان خان ــرای خودش ــیدنی ب ــا در س ت
ــد  ــید و چن ــول کش ــع ط ــل مجتم ــتند، تحوی ــران برگش ــه ته ب
مــاه بعــد هــم کــه کلیــد آپارتمــان را گرفتنــد، ســیروس حاضــر 
ــه خاطــر  ــاز هــم ناچــار شــد ب ــه ســیدنی برگــردد. فرن نشــد ب

ــن  ــد. در ای ــار بیای ــود کن ــرایط موج ــا ش ــرش ب ــر و دخت همس
شــرایط خریــد وســایل زندگــی، حســاب پس اندازشــان را 
ــی  ــوزش خصوص ــا آم ــت ب ــم گرف ــاز تصمی ــرد و فرن ــی ک خال
و ســامانی دهــد.  زندگی شــان ســر  بــه  انگلیســی،  زبــان 
کم کــم درآمــدش بیشــتر شــد و توانســت دختــرش را بــه 
ــال  ــن دو س ــا در ای ــتد؛ ام ــم بفرس ــنا ه ــیقی و ش کاس موس
ــه  ــط ب ــت و فق ــرون نمی رف ــه بی ــت از خان ــچ وق ســیروس هی
ــه  ــه می پرداخــت. در عیــن حــال افســردگی گرفت کارهــای خان
بــود و دائــم بهانه جویــی و بحــث می کــرد. یــک روز هــم یکــی 
ــرش  ــه همس ــرد و ب ــی ک ــرای کاس درس خال ــا را ب از اتاق ه
گفــت: »بهتــر اســت شــاگردهایت بــه خانــه بیاینــد تــا مــن در 

ــم.«  ــته باش ــارت داش ــا نظ ــهریه از آن ه ــن ش گرفت
فرنــاز هــم خوشــحال شــد؛ امــا ایــن وضــع هــم چنــدان خــوب 
پیــش نرفــت و ســیروس مدتــی بعــد کثیــف شــدن خانــه یــا 
ــک روز  ــرار داد و ی ــوا ق ــد دع ــه جدی ــان را بهان ــلوغی آپارتم ش
ــرا  ــه اج ــه ات را ب ــی و مهری ــم کن ــم ترک ــن می ترس ــت: »م گف
بگــذاری...« فرنــاز کــه عاشــق زندگــی و همســرش بــود، 
بــرای آنکــه خیــال او را راحــت کنــد بــا مراجعــه بــه دفترخانــه 
ــاز هــم زندگــی خانوادگــی آن هــا  ــه اش را بخشــید؛ امــا ب مهری
ــر شــد و یــک  ــود. کم کــم ســیروس عصبی ت ســرد و بــی روح ب
ــه  ــن بهان ــه همی ــرد، ب ــت می ک ــادرش چ ــا م ــاز ب ــه فرن روز ک
ــت  ــه حال ــاز ب ــس از آن فرن ــت. پ ــدی راه انداخ ــاجره تن مش
ــع درآمــد  ــاق منب ــن اتف ــا ای ــادرش رفــت و ب ــه م ــه خان ــر ب قه
ســیروس هــم قطــع شــد. فرنــاز اعــام کــرد فقــط بــه شــرطی 
بــه خانــه بازمی گــردد کــه شــوهرش ســر کار بــرود و بــه 
ــه خواســته  ــا ســیروس ب ــا نه تنه درآمــد او وابســته نباشــد؛ ام
ــه  ــزام ب ــت »ال ــا دادخواس ــه ب ــرد، بلک ــی نک ــرش توجه همس
تمکیــن« ســعی کــرد او را تحــت فشــار قــرار دهــد تــا بــه خانــه 
برگــردد. فرنــاز هــم بــا اســتخدام وکیــل دادخواســت »مطالبــه 
ایــن  و  داد  خانــواده  دادگاه  بــه  »اجرت المثــل«  و  نفقــه« 
ــان  ــر دو نفرش ــا ه ــان ب ــا دخترش ــد ت ــث ش ــمکش ها باع کش
قهــر کنــد. ســیروس هــم از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و بــه 

ــداد.  ــدش را ن ــا فرزن ــات ب ــاز اجــازه ماق فرن
ــعبه ۲۴۴  ــش وارد ش ــاز و وکیل ــتان فرن ــرم تابس در آن روز گ
ــاز  ــواده شــدند. ابتــدا وکیــل، ماجــرای اختــاف فرن دادگاه خان
و شــوهرش را بــه طــور خاصــه بــرای قاضــی »حمیدرضــا 
ــف  ــیروس را موظ ــت س ــرد و از او خواس ــف ک ــتمی« تعری رس
کنــد تــا بــه همســرش اجــازه ماقــات بــا فرزنــدش را بدهــد. 
ــت:  ــاز گف ــه فرن ــده ب ــای پرون ــه برگه ه ــا مطالع ــی ب ــا قاض ام
ــی ۹  ــت یعن ــی حضان ــرعی و قانون ــن ش ــما از س ــر ش »دخت
ــدارد. در  ــه تکلیفــی ن ــن زمین ــون در ای ــور کــرده و قان ســال عب
ــه  ــرد ک ــم بگی ــترک تصمی ــد مش ــد فرزن ــوارد بای ــه م این گون
ــه  ــم ب ــی ه ــد.« قاض ــی کن ــد زندگ ــک می خواه ــدام ی ــا ک ب
فرنــاز گفــت: »البتــه ماقــات بــا فرزنــد حــق طبیعــی شــما و 
دخترتــان اســت؛ امــا چــون دخترتــان بــه ســن قانونــی رســیده، 
دادگاه خانــواده نمی توانــد والدیــن را بــه ایــن امــر ملــزم کنــد؛ 
امــا شــما می توانیــد درخصــوص جلوگیــری همســرتان از حــق 
ماقــات، در دادگاه کیفــری طــرح شــکایت کنیــد.« وکیــل هــم 
ــرد.  ــوت ک ــش دع ــه آرام ــاز را ب ــد و فرن ــی را تأیی ــرف قاض ح
ســپس برگه هــا را امضــا کردنــد و از دادگاه خــارج شــدند؛ امــا 

ــی داد و... . ــوش نم ــای خ ــر از روزه ــاز خب ــوره های فرن دلش
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طــاق، یکــی از پدیده هــای مهــم اجتماعــی اســت 
کــه افزایــش آن در هــر جامعــه ای موجــب اختــال 
در نظــم و تعــادل آن جامعــه و بــروز بعضــی دیگــر 

ــود.  ــی می ش ــیب های اجتماع از آس
ــده  ــی، پدی ــد ســایر مســائل اجتماع طــاق همانن
پیچیــده ای اســت و نمی تــوان تنهــا یــک یــا 
چنــد عامــل مشــخص را علــت بــروز آن دانســت؛ 
بلکــه ممکــن اســت در هــر جامعــه ای بــه فراخــور 
شــرایط و تغییــرات اجتماعــی آن، بعضــی از عوامل 

مهم تــر و اساســی تر باشــد. 
ــتان  ــوال، اس ــت اح ــار اداره ثب ــه آم ــه ب ــا توج ب
اصفهــان رتبــه هجدهــم در طــاق را بــه خــود 
ــزار و  ــدود ۱۱ ه ــال ۹۵ ح ــاص داده و در س اختص
۷۴ طــاق در ســطح اســتان ثبــت شــده اســت. به 
نظــر کارشناســان، طــاق دالیــل خاصــی دارد که در 

ــم. ــاره می کنی ــه آن اش ــه ب ادام

 علل و عوامل مؤثر در طالق
ارشــد  بــه نظــر محمــود مــرادی، کارشــناس 
ــی کــه  مشــاوره و فعــال در اداره بهزیســتی، عوامل
ــتند،  ــر هس ــاق مؤث ــه ط ــن ب ــش زوجی در گرای

عبارتنــد از:
ــه  ــت ک ــائلی اس ــامل مس ــردی: ش ــل ف ۱- عوام
ــد؛  ــراه دارن ــه هم ــا خــود ب ــن ب ــک از زوجی ــر ی ه
مثــل اختــاالت روانــی، شــخصیتی و صفــات 
ــویی  ــی زناش ــت در زندگ ــن اس ــه ممک ــی ک خاص
ــن و  ــات، س ــل تحصی ــد؛ مث ــارض کن ــاد تع ایج
بــر روی آن  گرایش هــای معنــوی کــه اخیــرا 
ــا در  ــور م ــژه در کش ــده و به وی ــه ش ــیار مطالع بس

ــت. ــر اس ــاق مؤث ــراف از ط ــا انص ــش ی کاه
شــامل  عوامــل  ایــن  خانوادگــی:  عوامــل   -۲

اختاالتــی اســت کــه در خانواده هــای اصلــی 
زوجیــن وجــود دارد و ایــن مشــکات بــه زندگــی 
ــه  ــد. ب ــدا می کن ــرایت پی ــن س ــویی زوجی زناش
ــی  ــن اختاالت ــی زوجی ــواده اصل ــر خان ــرض اگ ف
ــتگی  ــا وابس ــاد ی ــی، اعتی ــارض خانوادگ ــل تع مث
بیــش از حــد بــه هــم داشــته باشــند، ایــن 
اختــاالت ممکــن اســت بــه زندگــی زوجیــن نفــوذ 
ــاق  ــه ط ــا ب ــش آن ه ــب گرای ــد و موج ــدا کن پی

ــود. ش
ــن کارشــناس  ــر ای ــه نظ ــی: ب ــل اجتماع ۳- عوام
ــواده، عامــل اجتماعــی یکــی  فعــال در حــوزه خان
ــه  ــروع و ادام ــه در ش ــت ک ــی اس ــر از عوامل دیگ
ــل  ــت. عوام ــر اس ــیار مؤث ــویی بس ــی زناش زندگ
اجتماعــی از جملــه مســائل شــغلی، مالــی و 
ــد؛  ــاع روی می ده ــه در اجتم ــت ک ــی اس اتفاقات
مثــل مســائل اقتصــادی، ورشکســتگی و ... ؛ برای 
ــا کار و  ــم ب ــار ه ــه ســال ها در کن ــال زوجــی ک مث
ــون  ــی اکن ــد، ول ــی می کردن ــوب زندگ ــبی خ کاس
ــل ورشکســته شــدند و رشــته امــور  ــه هــزار دلی ب
زندگــی از دســت آن هــا خــارج و بیــکار شــده اند و 
بــه دلیــل مشــکات مالــی قــادر بــه ادامــه زندگــی 
ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ــل ممک ــن عام ــتند، ای نیس

طــاق شــود.
 تأثیر شناخت عوامل مؤثر 

در کاهش طالق
ــتمی  ــی در سیس ــر اختال ــا ه ــای دنی ــر کج در ه
ــن  ــان آن ای ــل و راه درم ــا راه ح ــود، تنه ــاد ش ایج
ــر  ــه نظ ــود. ب ــناخته ش ــل آن ش ــه عوام ــت ک اس
ــد  محمــد مــرادی وقتــی مــا عوامــل طــاق و رون
ــل و  ــرل آن عوام ــیم، کنت ــی بشناس ــه خوب آن را ب
تغییــر جهــت آن قطعــا می توانــد در کاهــش 
ــر در  ــال اگ ــرای مث ــد؛ ب ــک کن ــاق کم ــث ط بح
عوامــل فــردی اعتقــاد داشــته باشــیم کــه مســائل 
ــای  ــا آموزش ه ــود، ب ــاق می ش ــع ط ــوی مان معن
ــه طــاق  دینــی و معنــوی قطعــا گرایــش افــراد ب

کاهــش می یابــد.
 عوامل کاهش دهنده طالق

اداره کل  پیشــگیری  معــاون  ناجــی،  مجتبــی 
بهزیســتی در ایــن زمینــه بیــان داشــت: بــا توجــه 
ــاره  ــت احــوال در ســال ۹۵ درب ــه آمــاری کــه ثب ب
طــاق اعــام کــرده، ۱۱ هــزار و ۷۰۴ مــورد در 
اســتان بــوده کــه مقــام هجدهــم در ســطح کشــور 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــان ب را اصفه
ــه ایــن آمــار حــدود ۱۰  ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ب

درصــد از طاق هــا مربــوط بــه ســال اول زندگــی و 
دوران عقــد اســت کــه هنــوز زوجیــن وارد زندگــی 
ــد  ــک ســقف نرفته ان ــر ی مشــترک نشــده اند و زی
ــورات و  ــراد در تص ــه اف ــد ک ــان می ده ــن نش و ای
انتظــارات خــود از زندگــی مشــترک مقــداری 
ضعــف دارنــد. پــس اولیــن اقدامــی کــه ســازمان 
بهزیســتی انجــام می دهــد، آمــوزش پیــش از 
ــرای کســانی  ازدواج اســت. ســازمان بهزیســتی ب
ــوز ازدواج  ــی هن ــتند، ول ــن ازدواج هس ــه در س ک
نکرده انــد دوره هــای آموزشــی برگــزار می کنــد 
آشــنایی،  ایــن دوره، مفاهیمــی مثــل  در  کــه 
ــی  ــای ارتباط ــر و مهارت ه ــاب همس ــق، انتخ عش
در ســال اول زندگــی مشــترک را نشــان می دهــد 
کــه دانــش افــراد از زندگــی مشــترک واقع بینانــه 

ــه طــاق نشــود. شــود و منجــر ب
ــاره  ــاق اش ــری از ط ــار دیگ ــه آم ــه ب وی در ادام
ــه  ــا ک ــد از طاق ه ــدود ۴۰ درص ــت: ح ــرد و گف ک
ــال اول  ــه ۵ س ــوط ب ــده، مرب ــت ش ــتان ثب در اس
ــراد  ــه اف ــن نشــان می دهــد ک ــی اســت و ای زندگ
ــور  ــه ط ــر و ب ــا همس ــی ب ــای ارتباط در مهارت ه
ــس  ــد. پ ــف دارن ــود ضع ــدان خ ــا فرزن ــاص ب خ
گذاشــته ایم  خانواده هــا  بــرای  آموزش هایــی 
ــاط  ــوان مهارت هــای ارتب کــه مفاهیمــی تحــت عن
ــارض،  ــل تع ــواده، ح ــت خان ــر، مدیری ــا همس ب

مدیریــت اقتصــادی خانــواده، ارتبــاط بــا خانــواده 
ــود.  ــر می ش ــا ذک ــان در آن ه ــر و اطرافی همس

جالــب اینجاســت کــه در آمــار ســال گذشــته از ۴ 
هــزار و ۷۰۵ زوجــی کــه متقاضــی طــاق توافقــی 
ــل  ــی از دالی ــا یک ــد آن ه ــدود ۷۵ درص ــد، ح بودن
مهــم طــاق را ضعــف مهــارت ارتباطــی همسرشــان 

ذکــر کردنــد. ایــن از زبــان خــود زوجیــن بــود. 
ــد  ــی و بع ــگری غیرفیزیک ــل پرخاش ــن دلی دومی
از آن اعتیــاد و رفتارهــای اعتیادگونــه مثــا بــه 

اجتماعــی.  شــبکه های 
ــل و  ــه و تحلی ــا تجزی پــس ســازمان بهزیســتی ب
سبب شناســی طــاق، کارهــای آموزشــی و ارجــاع 
ــار  ــق آم ــه طب ــد ک ــام می ده ــاوره را انج ــه مش ب
حــدود ۲۵ درصــد افــراد متقاضــی طــاق توافقــی 
ــد. ــراف می دهن ــاق انص ــی، از ط ــب آگاه ــا کس ب

 نهادهای پیشگیری از طالق
بــه گفتــه ناجــی در تقســیم کاری کــه در ایــن زمینه 
در دســتگاه ها صــورت گرفتــه ســی دســتگاه جــزو 
کمیتــه ای هســتند کــه ایــن کمیتــه زیــر نظــر دفتــر 
ــری  ــا دبی ــان ب ــتانداری اصفه ــی اس ــور اجتماع ام

اداره بهزیســتی اســتان اداره می شــود. 
بــه  می تــوان  ایــن کمیتــه  مؤثــر  اعضــای  از 
دادگســتری، آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه ها، 
و  ورزش  اداره کل  فرهنگســراها،  در  شــهرداری 

جوانــان، هــال احمــر، کمیتــه امــداد، اداره کل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و همچنیــن دانشــگاه 

ــرد. ــاره ک ــکی اش ــوم پزش عل
 طالق توافقی خوب یا بد

ــری  ــه ای ام ــر زمین ــاق در ه ــی ط ــر ناج ــه نظ ب
نکوهیــده اســت؛ ولــی ممکــن اســت زندگــی 
برســد کــه مشــاوره ها،  بــه جایــی  زناشــویی 
روان پزشــکان و حقوقدانــان طــی یــک کمیســیون 
بــه ایــن نتیجــه برســند کــه ایــن زوج بــرای هــم 

نشــده اند.  ســاخته 
چــه بســا هــر کــدام از این هــا اگــر بــا فــرد 
دیگــری ازدواج می کــرد کــه از لحــاظ ویژگی هــای 
ــتند  ــس داش ــتر تجان ــادی بیش ــی و اعتق فرهنگ
ــاد  ــه زی ــه ک ــن زمین ــدند. در ای ــبخت می ش خوش

ــت. ــی کارگشاس ــاق توافق ــت، ط ــم نیس ه
 آثار اجتماعی طالق

ــر  ــن تأثی ــت: مهم تری ــان داش ــان بی ــی در پای ناج
طــاق، کــودکان طــاق هســتند کــه قربانیــان 
خیابانــی  کــودکان  می شــوند.  محســوب  آن 
هســتند.  طــاق  تلــخ  پیامــد  بدسرپرســت  و 
بــه  می تــوان  نیــز  طــاق  روانــی  عــوارض  از 
ــاز  ــه زمینه س ــی ک ــاد و رفتارهای ــی، اعتی خودکش

فســاد اخاقــی می شــود، اشــاره کــرد.

،،
مهــم  پدیده هــای  از  یکــی  طــاق، 
آن  افزایــش  کــه  اســت  اجتماعــی 
اختــال  هــر جامعــه ای موجــب  در 
در نظــم و تعــادل آن جامعــه و بــروز 
بعضی دیگر از آسیب های اجتماعی 

می شــود 

بررسی کارشناسانه طالق در استان اصفهان

طالق، منشأ آسیب های اجتماعی  
اصفهان رتبه هجدهم طالق در کشور



   سالم باشیم
بهترین تأثیر کافئین بر مغز

ــن اســت از  ــه ممک ــی اســت ک ــه ترکیبات ــن از جمل کافئی
بــروز زوال عقــل پیشــگیری کنــد. محققــان دانشــگاه 
ایندیانــا دریافته انــد کافئیــن، یکــی از ترکیباتــی اســت کــه 
می توانــد موجــب تقویــت آنزیمــی در مغــز شــود کــه قبــا 
ــد. ــزی پیشــگیری می کن ــال مغ مشــخص شــده از اخت

آنزیــم  عملکــرد  دو  بــه  محققــان  قبلــی  تحقیــق  در 
ــل  ــز در مقاب ــم از مغ ــن آنزی ــد. ای ــی بردن NMNAT۲ پ
اســترس محافظــت می کنــد. همچنیــن بــا پروتئین هــای 
ناســازگار کــه بــا افزایــش ســن در مغــز موجــب تشــکیل 

پــاک می شــوند، مقابلــه می کنــد.
پروتئین هــای معیــوب بــا اختاالتــی ماننــد بیمــاری 

آلزایمــر، پارکینســون و  هانتینگتــون مرتبــط هســتند.
 ،NMNAT۲ بــرای فهــم بیشــتر دربــاره نحــوه تاثیــر
دانشــمندان بیــش از ۱۲۰۰ ترکیــب را آزمایــش کــرده و ۲۴ 
ــز  ــم در مغ ــش آنزی ــیل افزای ــه دارای پتانس ــی را ک ترکیب
ــن  ــب، کافئی ــی از ۲۴ ترکی ــد. یک ــایی کردن ــد، شناس بودن

ــود. ب
بــرای تأییــد اثربخشــی آن، ایــن مــاده بــه موش هــا داده 
ــد  ــن می توان ــرا کافئی ــت؛ زی ــم اس ــه مه ــن یافت ــد. ای ش
بــرای  آینــده  درمان هــای  توســعه  در  مهمــی  نقــش 
بیمــاری زوال عقــل و آلزایمــر داشــته باشــد کــه در حــال 

ــوز ــامت نی ــدارد. س ــود ن ــا وج ــرای آن ه ــی ب ــر درمان حاض

   سبک زندگی
چند بُعدی بودن 

ــای  ــه از زوای ــت ک ــی اس ــم، کتاب ــرآن کری ق
مختلــف می تــوان بــه آن نگریســت. هرچنــد 
ــم  ــت و آن ه ــک جه ــاد در ی ــن ابع ــه  ای هم

ــت. ــری اس هدایتگ
ــن  ــاره چنی ــی در این ب ــوادی آمل ــه ج آیت الّل

می نویســد: 
ــردم  ــر م ــود را هدایتگ ــه خ ــرآن ک ــات ق »آی
ــم  ــوری تنظی ــاس«، ط ــدی للّن ــد »ه می دان
ــدار  ــه مق ــد ب ــس می توان ــر ک ــه ه ــده ک ش
ســطح فکــر خــود از خرمــن معــارف و مآثــر 
ــان،  ــرای عارف ــم ب ــرد؛ ه ــه ای برگی آن خوش
برنامــه   اندیشــه وران  ســایر  و  حکیمــان 
هدایتــی دارد و هــم بــرای تــوده  مــردم و 

بیابان گــرد...  اعــراب 
علــی)ع(  بــن  ســاالر شــهیدان، حســین 
گوناگــون  چهره هــای  در  قــرآن  هماننــد 
بــرای مــردم جهــان درخشــید، بــرای عارفــان 
در چهــره  دعــای عرفــه، بــرای زمامــداران 
 حامــی قســط و عــدل و حامــی مســتضعفان 
و محرومــان در چهــره  نهضــت و قیــام علیــه 
پرهیــزکاری  بــرای  امویــان،  طغیانگــران 
در چهــره  تــارک دنیــا و بــرای دیگــران در 

چهره هــای دیگــر...« کــرب وبــا

گوشی همراه سرطان زاست؟
ســال گذشــته یــک مطالعــه بــزرگ دربــاره تشعشــعات 
گوشــی همــراه دوبــاره ســواالت مربــوط بــه ســرطان  زا 
ــزرگ  ــق ب ــن تحقی ــا انداخــت. ای ــر ســر زبان   ه ــودن آن را ب ب
ــر  ــا تاثی ــراه روی موش ه ــی هم ــواج گوش ــی داد ام ــان م نش

خوشــایندی نــدارد.
ــق  ــن تحقی ــاز دوم ای ــوز« حــاال ف ــزارش »بهداشــت نی ــه گ ب
ــت و در  ــاز نخس ــج ف ــام نتای ــل از اع ــه قب ــا ک روی موش ه
ــج مشــابهی داشــته  ــود، نتای ــاز شــده ب ــری آغ ــاد بزرگ ت ابع
و محققانــی کــه روی ایــن طــرح کار کرده انــد، می گوینــد 
مطالعــات روی حیوانــات نتایــج قاطعــی داشــته و حــاال 
ــر  ــان روی تاثی ــترده ای در جه ــه گس ــیده مطالع ــش رس وقت
ــای روی انســان انجــام  ــی وای ف ــواج گوشــی همــراه و حت ام
شــود. در تحقیــق اولیــه محققــان نتیجــه ایــن تحقیــق بــزرگ 
ــی  ــده، ط ــام ش ــات انج ــه روی حیوان ــون دالری را ک ۲5 میلی
ــان  ــه نش ــد ک ــر کردن ــریه bioarxive  منتش ــه ای در نش مقال
مــی داد تشعشــعات ناشــی از گوشــی همــراه و دســتک های 
بی ســیم بــا تشــکیل نوعــی ســرطان نــادر در دســت کم 
ــتگی دارد.  ــا همبس ــی موش ه ــزی و قلب ــلول مغ ــوع س دون
محققــان برنامــه سم شناســی ملــی آمریــکا یــا NTP مــوش

ــد.  ــرار دادن ــی تنظیم شــده ق ــواج رادیوی ــر ام  هــا را تحــت تاثی
ــه  ــا ب ــش مبت ــن آزمای ــر ای ــای درگی ــتر موش ه ــاال بیش ح
نوعــی ســرطان نــادر مغــز و قلــب شــده  اند کــه بــه ســادگی بــا 

ــوز ــح نیســت. بهداشــت نی ــل توضی ــر قاب پدیده  هــای دیگ

   خانواده
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   ترفندهای خانه داری
 تمیز کردن لپ تاپ )1(

بــه کاربــران  لپ تــاپ  معمولــی،  رایانه هــای  برخــاف 
امــکان تحــرک می دهــد. از آنجایــی کــه لپ تــاپ معمــوال 
از جایــی بــه جــای دیگــر منتقــل می شــود، امــکان جمــع 
شــدن گــرد و غبــار و آلودگی هــا در آن بیشــتر اســت. 
ــرد  ــاپ از گ ــردن لپ ت ــز ک ــرای تمی ــی ب خــوب اســت زمان
و خــاک، اثــر انگشــت، لکه هــا و آلودگی هــای دیگــر 

ــید.  ــته باش ــز داش ــی تمی ــا لپ تاپ ــد ت ــاص دهی اختص
ــی  ــن تجمــع گــرد و خــاک در قســمت داخل ــر ای عــاوه  ب
ــر  ــگام کار گرم ت ــاپ هن ــه لپ ت ــاپ باعــث می شــود ک لپ ت
ــه  ــام شــود. در ادام ــا ســرعت بیشــتری تم ــری آن ب و بات
مقالــه بــا روش تمیــز کــردن لپ تــاپ بیشــتر آشــنا شــوید.

 صفحه نمایش 
ــاپ  ــرای پــاک کــردن صفحــه نمایــش لپ ت روشــی کــه ب
بــه میــل شــخصی شــما  خــود اســتفاده می کنیــد، 
ــد از محلول هــای مخصــوص  بســتگی دارد. شــما می توانی
پــاک کــردن صفحــه نمایــش، اســپری ها یــا ابرهــای 

ــد.  ــتفاده کنی ــده اس تمیزکنن
البتــه بــرای پــاک کــردن صفحــه نمایــش، می تــوان 
فقــط از آب معمولــی نیــز اســتفاده کــرد. صرف نظــر از 
مــاده ای کــه بــرای پــاک کــردن صفحــه نمایــش اســتفاده 
ــه صــورت مســتقیم  ــد، مراقــب باشــید کــه آن را ب می کنی

ــه ــد. بیتوت ــش نریزی ــه نمای روی صفح

ــی فــوالد  بهمــن تجلــی زاده، معــاون فــروش و بازاریاب
ــاهد  ــته ش ــال گذش ــت در س ــد اس ــتان، معتق خوزس
ثبــت رکــورد تاریخــی بــرای صنعــت فــوالد ایــران 

ــم.  بودی
ــه آمــار صــادرات فــوالد در ســال گذشــته اشــاره  وی ب
ــق  ــته موف ــال گذش ــران در س ــد: ای ــد و می گوی می کن
بــه صــادرات بیــش از ۶ میلیــون تــن فــوالد شــد کــه از 
ــه شــرکت  ــوان ب ــده می ت ــه شــرکت های صادرکنن جمل
ــرکت  ــه و ش ــوالد مبارک ــرکت ف ــتان، ش ــوالد خوزس ف

فــوالد هرمــزگان اشــاره کــرد. 
در ادامه  متن یادداشت بهمن تجلی زاده را بخوانید:

بازاریابــی فــوالد خوزســتان در  معــاون فــروش و 
ــوالد  ــادرات ف ــه ای از ص ــه تاریخچ ــود ب ــت خ یادداش
موضــوع  و  می پــردازد  برجــام  از  پــس  کشــور 
برندســازی فــوالد ایــران را در ســطوح بین المللــی 

می کنــد.  مطــرح 
همچنیــن در بخشــی از یادداشــت، صــادرات را راه 
نجــات فوالدســازان از رکــود بــازار داخلــی معرفــی 

می پــردازد. آن  تشــریح  بــه  و  می کنــد 
 جهش صادرات فوالد ایران با رفع تحریم ها

تــا پیــش از برجــام، بســیاری از مشــتریان فــوالد 
ــران  ــازار و محصــوالت ای ــه ب ــد ب ــده  تردی ــا دی ــران ب ای
ــی آن  ــا و در پ ــع تحریم ه ــی رف ــد؛ ول ــگاه می کردن ن
بــاز شــدن فضــای اقتصــادی و سیاســی، ریســک 
ــر داد.  ــران را پــس از برجــام تغیی ــوالد ای ــداران ف خری
ــوالد  ــت ف ــر صنع ــام ب ــت برج ــرات مثب ــه تأثی از جمل
ــال کاهــش  ــداران و احتم ــت خری ــر ذهنی ــران، تغیی ای

ــت.  ــد اس ــک خری ریس
از  بعضــی  نســبی  همــکاری  آغــاز  بعــد،  مرحلــه  
حســاب های  کــردن  آزاد  و  جهانــی  بانک هــای 

ــا و  ــن بانک ه ــی در ای ــرکت های ایران ــده  ش مسدودش
نیــز گرفتــن ال ســی از مشــتریان بــود کــه بــه صــادرات 

ــرد. ــایانی ک ــک ش ــوالد کم ف
امــا بــا وجــود رفــع ظاهــری تحریم هــا، همچنــان 
محدودیت هایــی در مســیر صــادرات فــوالد ایــران 
ــوز  وجــود دارد: نخســت آنکــه برخــی از مشــتریان هن

ذهنیــت خــود را از دوران تحریــم حفــظ کرده انــد.
برجــام،  توافــق  وجــود  بــا  همچنــان  اینکــه  دوم 
ــان  ــه ایرانی ــی ب ــات مال ــا و مؤسس ــی از بانک ه بعض
ــه  ــد؛ ب ــه نمی دهن ــات ارائ ــی خدم ــرکت های ایران و ش
طــور مثــال در حــال حاضــر نامــه ای کلــی بــه بانک های 
جهانــی ارائــه و در آن قیــد شــده اســت کــه بانک هــای 
ــد؛  ــران مشــکلی ندارن ــا ای ــکاری ب ــرای هم خارجــی ب
امــا مقرراتــی بــا عنــوان compliance در بســیاری از 
بانک هــا وجــود دارد کــه حــاوی دســتورکارهای بســیار 
ــن  ــم کامــل ای ــه فه ــه ای ک ــه گون ــده ای اســت؛ ب پیچی
ــوار  ــز دش ــا نی ــی بانک ه ــرای بعض ــی ب ــررات حت مق
اســت. ایــن مقــررات همچنــان مانــع دسترســی ایــران 
ــژه بانک هــای  ــه بعضــی از بانک هــای خارجــی، به وی ب

ــود.  ــی می ش اروپای
ــران جلســه ای  ــرای ای ــررات ب ــن مق ــاره اجــرای ای درب
ــه  ــه ب ــا توج ــاد آن ب ــرای مف ــه اج ــده ک ــکیل نش تش
ــان  ــه همچن ــود؛ درنتیج ــن ش ــام تعیی ــای برج بنده

بعضــی از مشــکات، حل نشــده باقــی مانده انــد.
بــا ایــن حــال از آنجــا کــه دســتور کلــی بــرای همــکاری 
ــاغ  ــان اب ــه تمــام بانک هــا در سراســر جه ــران ب ــا ای ب
ــه  ــی ک ــتریان و گروه های ــی از مش ــت، برخ ــده اس ش
مفــاد برجــام را دربــاره رفــع تحریم هــا مشــاهده 
ــی و ریســک پذیری بیشــتری  ــد، از آمادگــی ذهن کردن
ــرای  ــود را ب ــکاری خ ــن هم ــدند؛ بنابرای ــوردار ش برخ

ــد. ــران شــروع کردن ــت ای ــای باکیفی ــت فوالده دریاف
 اهمیت برندسازی فوالد ایران در جهان

بعضــی از شــرکت های ایرانــی بــا برندســازی بــه 
اعتبــار جهانــی دســت یافته انــد؛ امــا نکتــه  مهــم ایــن 
ــی  ــت داخل ــودن قیم ــن ب ــل پایی ــه دلی ــه ب ــت ک اس
تولیــد فــوالد در مقایســه بــا قیمــت صــادرات جهانــی، 
برخــی از تولیدکننــدگان داخلــی کــه ظرفیت هــای 
ــا  ــد، تنه ــه کار کرده ان ــاز ب ــرا آغ ــد و اخی ــی دارن پایین
بــا هــدف کســب بهــره  اقتصــادی، آن هــم بــه صــورت 
مقطعــی، از ایــن اختــاف قیمــت داخلــی و بــازار 
جهانــی اســتفاده می کننــد. ایــن مســئله ممکــن 
اســت در آینــده آســیب جــدی بــه برندســازی و اعتبــار 
ــن الزم  ــد؛ بنابرای ــرح وارد کن ــرکت های مط ــی ش جهان
ــه  ــمی، از جمل ــمی و غیررس ــازمان های رس ــت س اس
ــت  ــاره کیفی ــران درب ــوالد ای ــدگان ف ــن تولیدکنن انجم
ــه  ــد؛ ب ــان دهن ــود نش ــتری از خ ــاش بیش ــوالد ت ف
ایــن صــورت کــه در درجــه  اول بــر کیفیــت محصــوالت 
ایــن تولیدکننــدگان دقیقــا نظــارت کننــد و در گام 
بعــدی مانــع از تولیــد، صــادرات و حتــی فــروش 
ــدگان شــوند.  ــت تولیدکنن ــی محصــوالت بی کیفی داخل
در ایــن صــورت از کاربــرد فوالدهــای نامرغــوب در 
ساختمان ســازی و درنتیجــه خســارت های جانــی و 
مالــی ناشــی از آن در کشــور جلوگیــری می شــود. 
در پــی آن همچنــان رتبــه و برنــد فــوالد ایــران در 
و  آن کیفیــت  کنــار  در  بــازار حفــظ می شــود کــه 
ــز  ــی نی ــوالد داخل ــد ف ــرای تولی ــتانداردهای الزم ب اس
افزایــش می یابــد و تولیدکننــدگان نیــز ملــزم بــه 
اجــرای اســتانداردهای داخلــی و بین المللــی خواهنــد 

ــود. ب

 نگاه مقطعی به مشتری در بازاریابی مدرن 
محکوم است

ــران حفــظ  ــوالد ای ــرای صنعــت ف ــن مســئله ب مهم تری
بــازار صادراتــی اســت کــه بــا ســختی و صبــر زیــاد بــه 

دســت آمــده اســت. 
ــه  ــن اســت ک ــدرن ای ــی م ــروزه اســاس کار بازاریاب ام
فروشــنده همــواره بایــد مشــتری را همــکار و شــریک 
تجــاری خــود بدانــد کــه اگــر ایــن رابطــه میــان خریدار 
و فروشــنده حاکــم باشــد، در ایــن صــورت فروشــنده 
ــت  ــازار تثبی ــود را در ب ــگاه خ ــود جای ــد ب ــادر خواه  ق

کند. 
در مقابــل ایــن موضــوع، هــدف کوتاه مــدت نیــز 
ــنده  ــدف فروش ــر ه ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــود دارد؛ ب وج
فقــط فــروش مقطعــی باشــد، بــه طــور حتــم در 
ــد  ــق نخواه ــازار موف ــده  خــود در آن ب ــای آین فروش ه
ــای  ــن مســئله در بســیاری از بازاره ــه ای ــود. کمااینک ب
مشــترک المنافع،  اســتقال یافته   تــازه  کشــورهای 
اروپــا )CIS( و  واقــع در آســیای میانــه و شــرق 
بــه  افتــاد؛  اتفــاق  افغانســتان  و  همچنیــن عــراق 
ــه  ــران ک ــوالد ای ــندگان ف ــی از فروش ــه برخ ــوری ک ط
توانســته بودنــد بــازار کشــورهای یادشــده را تنهــا 
در کوتاه مــدت از آن خــود کننــد، بــه دلیــل اینکــه 
هــدف بلندمدتــی را بــرای حضــور در بــازار تعریــف 
ــت  ــا را از دس ــیاری از بازاره ــج بس ــه تدری ــد، ب نکردن
ــوان در عــراق مشــاهده  ــارز آن را می ت ــه  ب ــد. نمون  دادن

کرد. 
بازارهــای  در  بــرای حضــور  امــا فوالدســازانی کــه 
ــد و  ــر گرفتن ــدت در نظ ــای بلندم ــی برنامه ه بین الملل
توانســتند تقریبــا بیــش از ۲5 ســال بــا شــرکای خــود 

ــود را  ــای خ ــند، بازاره ــته باش ــکاری داش ــازار هم در ب
ــد. ــا دادن ــود ارتق ــا وجــود رک ــی ب حت

 نجات فوالدسازان از زیان رکود با صادرات
ــت  ــان هنگف ــادرات از زی ــه ص ــت ک ــه داش ــد توج بای
فوالدســازان ایرانــی در دوره  رکــود جلوگیــری کــرد. اگــر 
ــود  ــول خ ــادرات محص ــه ص ــادر ب ــرکت ها ق ــن ش ای
ــه  ــکان عرض ــی ام ــد، حت ــی نبودن ــای جهان ــه بازاره ب
ــازار داخلــی هــم وجــود نداشــت و اگــر محصــول  در ب
ــازار داخــل عرضــه می شــد،  ــا در ب ــن شــرکت ها تنه ای
ــی  ــور، بعض ــوالد در کش ــن ف ــای پایی ــل تقاض ــه دلی ب
ــادل و  ــاد تع ــرای ایج ــدند ب ــور می ش ــرکت ها مجب ش
تــوازن میــان عرضــه و تقاضــا، ظرفیــت تولیــد خــود را 
کاهــش دهنــد. بنابرایــن صــادرات بــه حفــظ ظرفیــت، 
ــرکت ها  ــن ش ــدار در ای ــتغال پای ــد و اش ــزان تولی می

ــرد. کمــک شــایانی ک
 رکورد تولید در فوالدسازی فوالد مبارکه به 

11۶ ذوب رسید
کارکنــان ســختکوش ناحیــه  فوالدســازی و ریخته گــری 
مــداوم فــوالد مبارکــه در تاریــخ ۶ شــهریورماه توانســتند 
بــا تولیــد ۱۱۶ ذوب بــا تنــاژ ۲۱ هــزار و ۳۱5 تــن فــوالد 
ــرگ  ــال، ب ــن تخت ــزار و ۷۴۶ ت ــد ۲۰ ه ــذاب و تولی م
زریــن دیگــری بــه دیــوان افتخــارات ایــن ناحیــه 

ــد. اضافــه کنن
مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم فــوالد 
مبارکــه ضمــن تأییــد ایــن خبــر از افزایــش بهــره وری 
ــی  ــوان دو عامل ــه عن ــزات ب ــه از تجهی ــتفاده  بهین و اس
کــه بیشــترین تأثیــر را در کســب ایــن رکــورد داشــتند، 
ــه  ــه ب ــور قطــع در ســالی ک ــه ط ــزود: ب ــرد و اف ــاد ک ی
نــام »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« نامگــذاری 
ــاری  ــال ج ــاز س ــده از آغ ــای کسب ش ــده، رکورده ش

ــداف  ــه اه ــتیابی ب ــد را در دس ــن واح ــون، راه ای تاکن
ــر خواهــد ســاخت. ســاالنه  خــود هموارت

ــان  ــوب کارکن ــرد خ ــی از عملک ــن قدردان ــان ضم بنائی
ــه در کوره هــای  ایــن ناحیــه، رکــورد قبلــی تولیــد روزان
ــه ۱۹ اردیبهشــت ســال  ــوط ب قــوس الکتریکــی را مرب
جــاری و بــه میــزان ۱۱5 ذوب در کوره هــای قــوس 
ــال در  ــن تخت ــزار و 5۳۲ ت ــد ۲۰ ه ــی و تولی الکتریک

ماشــین های ریخته گــری اعــام کــرد.
وی در ادامــه بــه ســایر عوامــل تأثیرگــذار در ثبــت ایــن 
ــه   ــوب ناحی ــکاری خ ــت: هم ــرد و گف ــاره ک ــورد اش رک
کوره هــای  در  ذوب  مناســب  تخلیــه   آهن ســازی، 
قــوس الکتریکــی بــا فاصلــه زمانــی ۹۹ دقیقــه، آمــاده 
بــه کار بــودن جرثقیل هــا بــرای انتقــال ذوب، آمــاده بــه 
ــرض  ــط ع ــری، متوس ــین های ریخته گ ــودن ماش کار ب
مناســب اعام شــده از طــرف قســمت برنامه ریــزی 
نظــر  )از  ذوب  مناســب  آماده ســازی  همچنیــن  و 
زمــان، دمــا و آنالیــز( و ارســال بــه ریخته گــری، 
 از دیگــر دالیــل دســتیابی بــه ایــن رکــورد بــوده 

است.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت تثبیــت ایــن شــرایط و لزوم 
ــا  ــه یقیــن ب ــر افــزود: ب ــه رکوردهــای باالت دســتیابی ب
کمــک و همدلــی همــه  واحدهــای مربوطــه می توانیــم 

ــری برســیم. ــه شــرایط ایده آل ت ب
مــداوم  ریخته گــری  و  فوالدســازی  ناحیــه  مدیــر 
فــوالد مبارکــه در پایــان از تــاش تمامــی کارکنــان 
ناحیــه  فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم و همــکاری 
ــه  ــکاران حاضــر در ناحی ــای پشــتیبانی و پیمان واحده
ــت ارشــد ســازمان  ــن از حمایت هــای مدیری و همچنی
کــه در تحقــق اهــداف شــرکت همــواره مشــوق کارکنــان 

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان ــد، تش بوده ان

صادرات، راه نجات فوالدسازان از رکود بازار داخلی

امام صادق)ع( فرمودند:
ارزش عمل در آن روز )عید غدیر( برابر با هشتاد 
ماه است و شایسته است آن روز ذکر خدا و درود بر 
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حدیث روز

شــهر حنــا بــه دلیــل اینکــه تحت پوشــش 
طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ قــرار 
نــدارد، در ســال های اخیــر بــه جهــت 
وقــوع خشکســالی های پیاپــی، تأمیــن 
ــی شــد  آب شــرب آن دســتخوش تحوالت
بــا  کــه خوشــبختانه در ســال جــاری 
ــن  ــد، آب شــرب ای ــع جدی شناســایی منب
ــدار  ــادی پای ــال های متم ــرای س ــهر ب ش

می شــود.  تأمیــن 
شــهر حنــا در جنــوب اصفهــان و در بخــش 

مرکــزی شهرســتان ســمیرم قــرار دارد.
آبفــای  مدیــر  عباســی،  محمدعلــی 
شهرســتان ســمیرم، گفــت: در ســال هایی 
متوســط  بــوده  نرمــال  بارندگــی  کــه 
ایــن منطقــه حــدود ۴5۰  بارندگــی در 
حالــی کــه  در  بــرآورد شــد؛  میلیمتــر 
وقــوع  دلیــل  بــه  اخیــر  ســال های  در 
ــهر  ــی در ش ــط بارندگ ــالی متوس خشکس
حنــا بــه ۱5۰ میلیمتــر کاهــش یافــت کــه 
ایــن رویــداد مشــکات عدیــده ای را بــرای 
مــردم ایــن شهرســتان کــه حرفــه اصلــی 
آن هــا کشــاورزی و دامــداری بــوده اســت، 

ــت. ــراه داش ــه هم ب
ــا  ــهر حن ــردم ش ــرب م ــزود: آب ش وی اف
از طریــق منابــع آب محلــی هماننــد حفــر 
ــی  ــن در حال ــود؛ ای ــن می ش ــا تأمی چاه ه
ــده خشکســالی کــه تأثیــر  اســت کــه پدی
ــی  ــای زیرزمین ــش آب ه ــزایی در کاه بس
ــه بیــان منفــی آب ایــن  داشــته منجــر ب
ســال ها گاه  ایــن  در  و  منابــع گردیــد 
مــردم ایــن شــهر بــا افــت فشــار آب 

ــدند. ــه رو ش روب
عباســی ادامــه داد: بــا مطالعاتــی کــه در ۴ 
ــی  ــت، پیش بین ــام گرف ــش انج ــال پی س
شــده بــود کــه در ســال جــاری اگــر منبــع 
ــهر  ــرب ش ــن آب ش ــرای تأمی ــدی ب جدی
حنــا کشــف نشــود، بــرای تأمیــن آب 
ــا مشــکات جــدی  شــرب ایــن منطقــه ب
روبــه رو شــویم؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
شــهر حنــا فاقــد هرگونــه چشــمه یــا قنات 
اســت؛ بنابرایــن انتقــال آب بــه ایــن شــهر 

بســیار حائــز اهمیــت بــوده اســت. 
ــع  ــات کشــف منب ــرد: مطالع ــام ک وی اع
جدیــد آبــی پایــدار بــا اســتفاده از دانــش 

قــرار  متخصصــان خبــره در دســتورکار 
گرفــت و پــس از شناســایی منبــع جدیــد 
ــتر  ــودن بس ــنگاخی ب ــل س ــه دلی ــی ب آب
ــزش ســنگ،  ــه و ری ــن منطق ــن در ای زمی
حفــر ایــن چــاه بیــش از ۶ مــاه بــه طــول 
انجامیــد کــه ســختی زمیــن یکــی از 
دالیــل عمــده زمانبــر شــدن حفــر چــاه بــه 

ــت. ــوده اس ــر ب ــق ۲5۰ مت عم
ســال  مردادمــاه  در  گفــت:  عباســی 
جــاری بــه دلیــل کاهــش شــدید آبدهــی 
ــا  ــردم شــهر حن ــه آب شــرب م ــی ک چاه
ــی  ــد، دسترس ــن می ش ــق آن تأمی از طری
مشــکاتی  بــا  شــرب  آب  بــه  مــردم 
ــا تأکیــد  ــر ایــن اســاس ب ــه رو شــد؛ ب روب
مدیــر عامــل مبنــی بــر تأمیــن پایــدار آب 
ــع افــت فشــار آب شــهر  ــز رف شــرب و نی
حنــا بــا حمایت هــای مهنــدس امینــی 
زمینه هــای  کــردن  فراهــم  لحــاظ  از 
جــذب اعتبــارات و به کارگیــری نیــروی 

ــهر  ــه ش ــانی ب ــات آبرس ــص، عملی متخص
ــتورکار  ــبانه روزی در دس ــور ش ــه ط ــا ب حن

ــت. ــرار گرف ق
بــه  بــا اشــاره  آبفــای ســمیرم  مدیــر 
ســال های  در  چــاه  حلقــه   5 حفــر 
ــه  ــته ب ــال گذش ــت: در ۱۲ س ــته گف گذش
ــه  ــا، 5 حلق ــن آب شــرب حن منظــور تأمی

ــه  ــی از جمل ــه عوامل ــد ک ــر ش ــاه حف چ
ــخصات  ــی، مش ــالی پیاپ ــوع خشکس وق
ــر  ــن و حف ــازندهای زمی ــک و س ژئوفیزی
ــش  ــه کاه ــر ب ــاز، منج ــای غیرمج چاه ه
ایــن  در  شــرب  آب  چاه هــای  آبدهــی 
ــازه زمانــی شــده اســت؛ بــه طــوری کــه  ب
از مــدار بهره بــرداری خــارج شــدند کــه 
خوشــبختانه بــا حفــر چــاه جدیــد، مشــکل 

ــد. ــرف ش ــا برط ــهر حن ــه ش ــانی ب آبرس
ــانی  ــط آبرس ــات خ ــت: عملی ــی گف عباس
بــه شــهر حنــا بــا اجــرای حــدود ۱۶۰۰ متــر 
خــط انتقــال، حفــر چــاه، احــداث اتاقــک 
چــاه و نصــب تجهیــزات در دســتورکار 
ــارد و  ــک میلی ــدود ی ــه ح ــت ک ــرار گرف ق
یکصــد میلیــون تومــان هزینــه دربرداشــت 
جــاری  و  عمرانــی  اعتبــارات  محــل  از 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــن ش تأمی
طبــق تحقیقــات صورت گرفتــه آبدهــی 
ــر  ــا حــدود ۱۴۰ لیت ــد شــهر حن چــاه جدی
در ثانیــه اســت کــه منبــع مناســبی بــرای 
ــش از ۷  ــت بی ــرب جمعی ــن آب ش تأمی

ــت. ــهر حناس ــری ش ــزار و 5۰۰ نف ه

تأمین پایدار آب شرب شهر حنا

مــن اكنــون بــه ملت هــای شــریف ســتمدیده و بــه ملــت عزیــز ایــران توصیــه می كنــم كــه از راه مســتقیم الهــی كــه نــه بــه شــرق ملحــد و 
نــه بــه غــرب ســتمگر كافــر وابســته اســت، بلكــه بــه صراطــی كــه خداونــد بــه آن هــا نصیــب فرمــوده اســت، محكــم و اســتوار و متعهد 

و پایــدار و پایبنــد بــوده و لحظــه )ای( از شــكر ایــن نعمــت غفلــت نكــرده و دســت های ناپــاک عمــال ابرقدرت هــا، چــه 
عمــال خارجــی و چــه عمــال داخلــی بدتــر از خارجــی، تزلزلــی در نیــت پــاک و اراده آهنیــن آنــان رخنــه نكنــد.
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