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مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:
توازن در کل زنجیره  فوالد، الزمه  

رسیدن به توسعه  پایدار است
دکتــر بهــرام ســبحانی در جریــان بازدیــد مدیــر عامــل 
ــران از فــوالد  ــره  بــورس کاالی ای و اعضــای هیئت مدی

مبارکــه بــا اشــاره بــه عملکــرد ایــن شــرکت...

وزیر آموزش و پرورش:
 مدارس از نشاط و شادابی

 فاصله گرفته اند
ســید محمــد بطحایــی گفــت: متاســفانه مــدارس 
فاصلــه  ســرزندگی  و  شــادابی  نشــاط،  از  کشــور 

می شــود... زیــاد  فاصلــه  ایــن  و  گرفته انــد 
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نیاز امروز
روحیه انقالبی، کار جهادی

یا  انقالب اسالمی، کتابچه  پیروزی  از  ماه ها پیش 
بهتر بگویم جزوه ای منتشر شد که در آن شرایط 
پس از پیروزی و برنامه هایی را مطرح می کرد؛ یک 
برنامه این بود که باید از علما و روحانیون تا صبح 
پیروزی استفاده کرد و بالفاصله پس از پیروزی، آن ها 
بروند در حوزه و به کار دین بپردازند و حاکمیت را به 
اهلش که از نظر نگارنده جزوه روشنفکران غربگرا 

بود، بسپارند و کار انقالب را رها کنند.
به تعبیر آن شخص انقالب تمام شده و روحانیون 
و پیرو آن مردم، باید کار را به دولتمردان بسپارند 
این  البته  که  شود  حاکم  کشور  بر  عادی  روال   تا 
غربگراها  توسط  شدت  به  پیروزی  از  پس  تفکر 

دنبال شد...

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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استان اصفهان:

 فرهنگ تماشای فیلم 
در سینما باید تقویت شود
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کوتاه از سیاست
می توانیم همکاری های منطقه ای 

داشته باشیم 
علی اکبــر والیتــی، مشــاور مقــام معظــم رهبــری در امــور 
ــور  ــر اســبق ام ــن، وزی ــا اوبرودری ــدار ب ــل، در دی بین المل
خارجــه فرانســه، کــه در ســازمان مرکــزی دانشــگاه آزاد 
اســامی برگــزار شــد، اظهــار داشــت: مــا از ســابقه طوالنی 
روابــط فرانســه بــا ایــران اطــاع داریــم و رابطــه ایــن دو 
ــا  ــوده؛ ام ــی ب ــیب های مختلف ــراز و نش ــار ف ــور دچ کش

هرگــز قطــع نشــده اســت.
وی گفــت: دربــاره مســائل هســته ای، شــما نــکات مهمی 
را فرمودیــد و می دانیــم دیدگاهــی کــه آمریکایی هــا 
دارنــد ایــن اســت کــه بــه ایــن قــرارداد پایبنــد نباشــند؛ 
ولــی مــا می دانیــم موضــع فرانســه دربــاره برجــام 

ــت. ــت اس مثب
مشــاور مقــام معظــم رهبــری در امــور بین الملــل افــزود: 
ایــران و فرانســه رابطــه طوالنــی بــا یکدیگــر دارنــد و ایــن 
ــه  ــی 200 ســاله دارد و ب ــه شــکل رســمی قدمت ــه ب رابط

شــکل غیررســمی حداقــل بــه چنــد قــرن برمی گــردد.
ــا اشــاره بــه ســابقه نفــوذ ایــران در منطقــه گفــت:  وی ب
ایــران از نفــوذ خوبــی در منطقــه برخــوردار اســت و فکــر 
می کنــم مــا بــا  فرانســه می توانیــم همکاری هــای 
منطقــه ای داشــته باشــیم؛ بــه شــرطی کــه بــا حوصلــه و 

ــا دقــت ایــن مســیر را پیگیــری کنیــم. ب

آشنا و جنتی، نمایندگان رئیس جمهور 
در شورای نظارت بر سازمان 

صداوسیما  
در  رئیس جمهــور،  روحانــی،  حســن  حجت االســام 
حکمــی حســام الدین آشــنا و علــی جنتــی را بــرای یــک 
دوره دو ســاله بــه عنــوان نماینــدگان رئیس جمهــور در 
ــرد. ــر ســازمان صداوســیما منصــوب ک شــورای نظــارت ب

تاش هــای  و  زحمــات  از  همچنیــن  رئیس جمهــور 
عبدالرضــا رحمانــی  فضلــی در دوران عضویــت در شــورای 
نظــارت بــر ســازمان صداوســیما تشــکر و بــرای وی از درگاه 

ــرد. ــزون مســئلت ک ــق روزاف ــال، توفی ــزد متع ای

روسیه: ۱۸۰ مقر داعش را منهدم 
کردیم 

وزارت دفــاع روســیه اعــام کــرد: نیــروی هوایی روســیه در 
حمــات هوایــی خــود حــدود 180 مقــر گــروه تروریســتی 
داعــش را در طــول دو روز گذشــته در منطقــه عقیربــات در 

اســتان حمــاه منهــدم کــرد.
ایــن وزارتخانــه افزود: مســیرهای پشــتیبانی و لجســتیکی 
تســلیحاتی گــروه تروریســتی داعــش در منطقــه عقیربات 

نیــز قطــع شــد.
الکســاندر البیــن، فرمانــده مقــر نیروهــای روســیه در 
ــگاران گفــت:  ــه خبرن ســوریه، در تشــریح ایــن حمــات ب
ــیه  ــی روس ــروی هوای ــته، نی ــول دو روز گذش ــا در ط تنه
بیــش از 50 ســورتی پــرواز بــرای حمایــت از ارتــش ســوریه 

ــام داد. ــات انج ــه عقیرب در منطق

داعش هنوز هم در حال دزدیدن 
نفت عراق است

داعــش  اخیــر  ســال  دو  طــی  اینکــه  وجــود  بــا 
شکســت های ســنگینی را در عــراق متحمــل شــده و عمــا 
موصــل و تلعفــر را بــه عنــوان دو پایــگاه مســتحکم خود در 
عــراق از دســت داده، امــا همچنــان در حــال قاچــاق نفــت 
ــع  ــن مناب عــراق اســت. فــروش نفــت، یکــی از اصلی تری

ــود.  ــوب می ش ــش محس ــی داع ــن مال تأمی
»جاســتین دارگیــن«، کارشــناس حــوزه انــرژی بین المللــی 
در دانشــگاه آکســفورد، معتقــد اســت: اگرچــه داعــش بــه 
ــرو خــود در  ــال از دســت دادن قلم ــزون در ح ــور روزاف ط
عــراق اســت، امــا همچنــان کنتــرل بخش هایــی از عــراق 
را در اختیــار دارد کــه از نظــر منابــع نفتــی غنــی محســوب 

می شــود.
وی ادامــه داد: درنتیجــه داعــش بــه قاچــاق نفــت عــراق 
ــا هــدف تأمیــن نیازهــای مالــی خــود ادامــه می دهــد. ب

بنــا بــر اعــام شــرکت ملــی نفــت شــمال عــراق داعــش 
ــدان  ــت را در می ــای نف ــی چاه ه ــرل بعض ــان کنت همچن
آجیــل شــمالی عــراق در دســت دارد کــه ایــن منطقــه بیــن 

عــراق و اقلیــم کردســتان واقــع اســت.

۲ هزار و ۵۰۰ اروپایی برای داعش 
می جنگند

در عــراق و ســوریه حــدود 2 هــزار و 500 نفــر اروپایــی بــرای 
گــروه تروریســتی داعــش می جنگنــد.

ــوط  ــده مســائل مرب ــس دی کرچــوف«، هماهنگ کنن »گیل
ــب را  ــن مطل ــا، ای ــه اروپ ــا تروریســم اتحادی ــه ب ــه مقابل ب

اعــام کــرد.
 وی در این بــاره بــه روزنامــه آلمانــی »ولــت« گفــت: بایــد 
همــکاری بیشــتری در مناطــق جنگــی صــورت بگیــرد تــا 
ــری  ــات کامل ت ــد اطاع ــا بتوانن ــی اروپ ــای اطاعات نهاده
ــد؛  ــه دســت بیاورن ــراد را ب ــن اف ــر انگشــت ای ــه اث از جمل
ــروری         ــک ض ــات بیومتری ــادل اطاع ــور تب ــن منظ ــه ای ب

اســت.
موضــوع حضــور شــمار اتبــاع آلمانــی کــه بــه گــروه 
تروریســتی داعــش پیوســته اند، بــه یکــی از مســائل مهــم 
ــن  ــل شــده اســت. ایــن موضــوع بیشــتر از ای ــا تبدی اروپ
جهــت بــرای اروپایی هــا مهــم اســت کــه نگــران بازگشــت 
ایــن افــراد بــه اروپــا و انجــام اقدامــات تروریســتی 

ــتند. هس

کوتاه خبر 
اتحادیه اروپا درباره جنایات میانمار 

موضع گیری کند
حســین امیرعبداللهیــان دســتیاور ویــژه رئیــس 
مجلــس در امــور بین الملــل بــا ســوزانا ترســتال 
ســفیر هلنــد در تهــران دیــدار و گفت وگــو کــرد.

امیرعبداللهیــان در ابتــدای ایــن دیــدار بــا ابــراز 
ــران  ــه رشــد و دوســتانه ای ــط رو ب خرســندی از رواب
نماینــدگان  رایزنــی  و  هلنــد گفــت: گفت وگــو  و 
جالــب  تأثیــر  می توانــد  دو کشــور  پارلمان هــای 
توجهــی در تســهیل و تســریع همکاری هــای طرفیــن 

ــد. ــته باش داش
ــل  ــور بین المل ــس در ام ــس مجل ــژه رئی ــتیار وی دس
بــر همیــن اســاس تصریــح کــرد: مجلــس شــورای 
ــن  ــی فیمابی ــای پارلمان ــادل هیئت ه ــامی از تب اس

اســتقبال می کنــد.
وی در ادامــه ایــن دیــدار ضمــن اشــاره بــه تحــوالت 
میانمــار و کشــتار بی رحمانــه مســلمانان ایــن کشــور، 
ــال  ــی در قب ــه بین الملل ــی جامع ــکوت و بی توجه س
ایــن اتفاقــات را محکــوم کــرد و افــزود: انتظــار مــا از 
اتحادیــه اروپــا و کشــور هلنــد ایــن اســت کــه در ایــن 
خصــوص اتخــاذ موضــع کــرده و بــرای جلوگیــری از 

ادامــه ایــن فاجعــه انســانی تــاش کنــد.

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

جایــزه صلــح نوبــل، یکــی از پنــج جایــزه نوبــل 
ــر و  ــل، صنعتگ ــرد نوب ــط آلف ــه توس ــت ک اس

ــت.  ــده اس ــف ش ــوئدی، وق ــرع س مخت
ــه  ــت ک ــه اس ــود گفت ــه خ ــل در وصیت نام نوب
ــه  ــه کســی داده شــود ک ــد »ب ــزه بای ــن جای ای
بهتریــن یــا بیشــترین کوشــش را در راه بــرادری 
ملــل، انحــال یــا کاهــش ارتش هــا یــا تشــکیل 
و ترغیــب کنفرانس هــای صلــح کــرده باشــد.« 

ــت؟ ــن اس ــت این چنی ــا در حقیق ــا آی ام
ــا  ــه صده ــت ک ــی اس ــدان کوتاه ــدت نه چن م
هــزار نفــر از مســلمانان میانمــار تحــت فشــارها 
ــن کشــور هســتند؛  ــان ای ــم شــدید بودائی و ظل
بــه طــوری کــه تاکنــون هــزاران نفــر از زنــان و 
ــه خــاک و  ــن کشــور ب ــودکان در ای ــردان و ک م

ــده اند. ــوزانده ش ــیده و س ــون کش خ
در ایــن بیــن امــا نکتــه قابــل تأمــل ایــن اســت 
ــت  ــس دول ــوچی«، رئی ــان س ــگ س ــه »آن ک
ــزه  ــدگان جای ــی از برن ــار، یک ــکار میانم جنایت
صلــح نوبــل اســت. البتــه ایــن مســئله آنچنــان 
جــای تعجــب نــدارد؛ چــرا کــه در ســیاهه 
جایزه بگیــران صلــح نوبــل، اســامی جنایتــکاران 

ــود. ــده می ش ــی دی سرشناس
 شیمون پرز

ارتــش اســرائیل در 11 آوریــل 1996 )1375.1.22( 
عملیــات گســترده نظامــی خــود را از هــوا، 
دریــا و زمیــن تحــت عنــوان »خوشــه های 

خشــم« علیــه لبنــان آغــاز کــرد و مناطــق 
مســکونی جنــوب بقــاع، بیــروت و جبــل را 
ــات  ــابقه ترین حم ــدیدترین و بی س ــورد ش م
خــود از زمــان تجــاوز ســال 1982 قــرار داد. ایــن 
ــث  ــد و باع ــول انجامی ــه ط ــات 16 روز ب عملی
ــان  ــه غیرنظامی ــات ســنگینی ب ــدن تلف وارد آم

ــی شــد. لبنان
عصــر 18 آوریــل ســال 1996 میــادی، نظامیــان 
رژیــم صهیونیســتی بــا جنگ افــزار ســنگین 
یــک مرکــز نیروهــای ســازمان ملــل در روســتای 
ــودکان و  ــان، ک ــادی از زن ــداد زی ــه تع ــا را ک قان
مــردم بی دفــاع در آن پنــاه گرفتــه بودنــد، 
هــدف قــرار دادنــد. مــردم قانــا از تــرس 
نیروهــای  بــه مرکــز  بمبــاران روستایشــان 
ــتا  ــن روس ــک ای ــتقر در نزدی ــی مس بین الملل
پنــاه بــرده بودنــد؛ امــا هدف بمبــاران وحشــیانه 
جنگنده هــای رژیــم اشــغالگر قــدس قــرار 
ــی  ــر آن، 111 غیرنظامــی لبنان ــد کــه در اث گرفتن

ــدند. ــی ش ــر زخم ــر دیگ ــهید و 129 نف ش
ــت  ــر موق ــتی، مق ــش صهیونیس ــه ارت توپخان
ــل در  ــه ســازمان مل ــردان فیجــی وابســته ب گ
جنــوب لبنــان را از ســاعت 2 بعدازظهــر 18 
آوریــل 1996 تــا شــب گلوله بــاران کــرد؛ در 
ــی  ــی لبنان ــهروند غیرنظام ــه 800 ش ــی ک حال
ــه های  ــا از »خوش ــد ت ــه بودن ــاه گرفت در آن پن
ــان باشــند. عمــق  خشــم« صهیونیســتی در ام
ــازه  ــه 18 جن ــود ک ــدی ب ــا ح ــت ت ــن جنای ای
شناســایی نشــد و تنهــا روی آن ها نوشــته شــد: 

»زن ناشــناس«، »مــرد ناشــناس« و »کــودک 
ــناس«. ناش

ــرز،  ایــن تنهــا گوشــه ای از جنایــات شــیمون پ
نهمیــن نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی اســت 
ــت و  ــان به ــل را در می ــح نوب ــزه صل ــه جای ک
حیــرت همــگان تصاحــب کــرده بــود؛ امــا 
جــاد قانــا، تنهــا جنایــکار تقدیرشــده از ســوی 

ــت. ــل نیس ــه نوب مؤسس
 اسحاق رابین

ــم  ــت وزیر رژی ــن نخس ــن، پنجمی ــحاق رابی اس
غاصــب صهیونیســتی اســت. وی نیــز در میــان 
تعجــب همــه فعــاالن حقــوق بشــری، بــا 
ســیاهه ای از جنایــات و خشــونت ها جایــزه بــه 
اصطــاح صلــح نوبــل را در ســال 1994 تصاحب 

کــرد!
رابیــن در ســن 18 ســالگی بــه گــروه تروریســتی 
ــش  ــه ارت ــپس ب ــت. وی س ــا« پیوس »هاگان
ــراب  ــگ اع ــت و در جن ــم صهیونیســتی رف رژی
اقدامــات   1948 ســال  در  رژیــم  ایــن  و 

ــد.  ــب ش ــادی را مرتک ــه زی جنایتکاران
رابیــن بانــی جنــگ ســوم اعــراب و اســرائیل و 
ــه  ــم صهیونیســتی ب ــی رژی ــه هوای طــراح حمل
پایتخــت کشــورهای عــرب در ســال 1967 بــود.

پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی در بحبوحــه 
ــوی،  ــم پهل ــه رژی ــران ب ــردم ای ــات م اعتراض
ــم  ــوان نخســت وزیر رژی ــه عن ــن ب اســحاق رابی
بــرای  پیام هایــی  ارســال  بــا  صهیونیســتی 
محمدرضــا پهلــوی طــی روزهــای 25 و 26 
ــاهی  ــم ستمش ــظ رژی ــرای حف ــهریور 57، ب ش
ــردم کشــورمان از  ــران و کشــتار بیشــتر م در ای
ــاد و  ــان موس ــکاری می ــترش هم ــق گس طری

ــرد. ــی ک ــام آمادگ ــاواک، اع س
 مناخیم بگین

مناخیــم بگیــن، ششــمین نخســت وزیر رژیــم 
جنایتــکار صهیونیســتی بــود. او در نهــم آوریــل 
ــروه  ــک گ ــده ی ــوان فرمان ــه عن ــال 1948 ب س

ــتای  ــه روس ــون« ب ــام »ایرگ ــه ن ــتی ب تروریس
و  حملــه کــرد  فلســطین  در  یاســین  دیــر 
کشــتاری وحشــیانه را بــه راه انداخــت. در 
ایــن حملــه حــدود 300 فلســطینی قتــل عــام 
ــتور  ــه دس ــه ب ــن حمل ــن در ای ــدند؛ همچنی ش
ــاوز  ــورد تج ــطینی م ــن زن فلس ــن، چندی بگی
صهیونیســت ها قــرار گرفتنــد و کودکانشــان نیــز 

ــدند. ــح ش ذب
ــح  ــزه صل ــل جای ــه نوب ــال 1978 موسس در س
ــه  ــات، ب ــن جنای ــاس ای ــه پ ــاید ب ــود را ش خ

ــرد. ــدا ک ــین اه ــر یاس ــاب دی قص

 نقش اسرائیل در جنایات میانمار
این هــا تنهــا نمونــه ای از جــادان رژیــم غاصــب 
ــال ها  ــاس س ــه پ ــه ب ــتند ک ــت هس صهیونیس
ــوند؛  ــر می ش ــح تقدی ــزه صل ــا جای ــت ب جنای
ــات را  ــن جنای ــل تصورتری ــه غیرقاب ــی ک رژیم
ــی  ــد، ول ــام می ده ــا انج ــار دنی ــه و کن در گوش
بــا حمایــت نامحــدود آمریــکا در ســیاهه صلــح 
ــن روزهــا  ــرد؛ رژیمــی کــه ای ــرار می گی ــل ق نوب
ــریک  ــار ش ــات میانم ــه در جنای ــش از هم بی

اســت.
تابســتان ســال گذشــته بــود کــه روزنامــه  
»هاآرتــص« در گزارشــی از به کارگیــری تفنگ هــای 
ارتــش  توســط  شــات«  »کرنــر  اســرائیلی 

میانمــار در کشــتار مســلمانان خبــر داد.
ــت«  ــی »ایندیپندن ــه انگلیس ــن روزنام همچنی
ــش  ــه ارت ــرد ک ــاش ک ــزارش خــود ف ــز در گ نی
ــی از  ــمالی )یک ــن ش ــت راخی ــار در ایال میانم
ــور(  ــن کش ــژادی در ای ــونت های ن ــز خش مراک
اســرائیلی  نظامــی  شــرکت  یــک  توســط 

می بینــد. آمــوزش 
ــرال  ــی، ژن ــای بین الملل ــاس گزارش ه ــر اس ب
»میــن آونــگ هیلینــگ« از عوامــل اصلــی 
جنایــت علیــه اقلیــت مســلمان میانمــار، اخیــرا 
ــا رئیــس  در ســفری بــه فلســطین اشــغالی، ب
رژیــم صهیونیســتی و رئیــس ســتاد مشــترک 
نیروهــای مســلح و فرماندهــان بلندپایــه ارتش 

ــرده اســت. ــو ک ــدار و گفت وگ ــم دی ــن رژی ای
 دیگران و خشم

البتــه جنایتــکاران صهیونیســت تنهــا دارنــدگان 
ایــن جایــزه عجیــب نیســتند.

ــات  ــی عملی ــده اصل ــینجر، گردانن ــری کیس هن
ــون  ــی، وودرو ویلس ــای جنوب ــدور در آفریق کن
پــدر لیبرالیســم و عامــل جنــگ و مداخلــه 
 ،... و  مکزیــک  کوبــا،  هائیتــی،  در  نظامــی 
ــادات،  ــور س ــر، ان ــی کارت ــا، جیم ــاراک اوبام ب
یاســر عرفــات و ... نیــز دیگــر جنایتــکاران، 
ــن  ــه ای ــی هســتند ک ــان و خیانتکاران جنگ طلب

دریافــت کرده انــد. را  جایــزه 
ــران کــه  ــا عــده ای از جایزه بگی ــن ام ــن بی در ای
در گذشــته اعتراضــی بــه این گونــه اهــدای 
جوایــز نداشــتند، امــروز خشــمگین شــده اند و 
ــزه  ــه جای ــته اند ک ــل خواس ــی از نوب در اعتراض
»آنــگ ســان ســوچی« پــس گرفتــه شــود؛ امــا 
نوبــل آب پاکــی را روی دســت آن هــا ریخــت و 
گفــت امــکان پس گرفتــن جایــزه صلــح نوبــل 
از »ســوچی« وجــود نــدارد؛ پاســخی کــه ننــگ 
ــه  ــن موسس ــران ای ــه جایزه بگی ــن هم آن دام
را خواهــد گرفــت و آغــازی بــر مــرگ صلــح در 

نوبــل خواهــد بــود.

جایزه صلح نوبل

تقدیری به پاس جنایات

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای صبــح دیــروز در 
ابتــدای جلســه درس خــارج فقــه بــا انتقــاد 
مجامــع  بی عملــی  و  ســکوت  از  شــدید 
جهانــی و مدعیــان حقــوق بشــر در قبــال 
فجایــع میانمــار تصریــح کردنــد: دولت هــای 
اســامی بایــد علیــه جنایــات دولــت میانمــار 

ــد. ــی کنن ــدام عمل اق
ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
انقــاب اســامی، روز گذشــته در ابتــدای 
جلســه درس خــارج فقــه بــا اشــاره بــه 
ــکوت و  ــار، از س ــز میانم ــوادث فاجعه آمی ح
بی عملــی مجامــع جهانــی و مدعیــان حقــوق 
بشــر در قبــال ایــن فجایــع بــه  شــدت انتقــاد 

ــن  ــل ای ــه راه ح ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــد و ب کردن
ــلمان  ــورهای مس ــی کش ــدام عمل ــه، اق قضی
و فشــار سیاســی و اقتصــادی بــه دولــت 
بی رحــم میانمــار اســت، خاطرنشــان کردنــد: 
جمهــوری اســامی بایــد علیــه ظلــم در هــر 
ــح و شــجاعانه، اعــام  ــان، صری نقطــه از جه

ــد. موضــع کن
ــه  ــل فاجع ــه ای تقلی ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــن  ــی بی ــری مذهب ــک درگی ــه ی ــار ب میانم
مســلمانان و بودایی هــا را نادرســت خواندنــد 
و افزودنــد: البتــه ممکــن اســت در ایــن 
حادثــه تعصــب مذهبــی تأثیــر داشــته باشــد؛ 
امــا ایــن قضیــه، یــک قضیه سیاســی اســت؛ 

زیــرا مجــری آن، دولــت میانمــار اســت و در 
رأس آن دولــت نیــز زنــی بی رحــم قــرار دارد 
کــه برنــده جایــزه صلــح نوبــل بــوده و بــا این 
اتفاقــات، درواقــع مــرگ جایــزه صلــح نوبــل 

رقــم خــورد.
ایشــان افزودنــد: ایــن فجایــع در مقابــل 
چشــم کشــورها و دولت هــای اســامی و 
و  ریــاکار  دولت هــای  و  جهانــی  مجامــع 
دروغگــوی مدعــی حقــوق بشــر از ســوی 
ــال رخ دادن  ــار، در ح ــم میانم ــت بی رح دول

ــت. اس
ــاد  ــا انتق ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
از اکتفــا کــردن دبیــر کل ســازمان ملــل 

بــه محکــوم کــردن جنایــات در میانمــار 
ــه گاهــی  ــوق بشــر ک ــان حق ــد: مدعی افزودن
بــرای مجــازات یــک مجــرم در یــک کشــور، 
مقابــل  در  می کننــد،  هیاهــو  و  جنجــال 
کشــتار و آواره شــدن ده هــا هــزار نفــر از مردم 
ــد. میانمــار، هیــچ واکنشــی نشــان نمی دهن

ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
دولت هــای  عملــی  اقــدام  و  ورود  لــزوم 
اســامی گفتنــد: البتــه منظــور از اقــدام 
عملــی، لشکرکشــی نیســت؛ بلکــه باید فشــار 
ــر  ــود را ب ــاری خ ــادی و تج ــی، اقتص سیاس
دولــت میانمــار افزایــش دهنــد و علیــه ایــن 
جنایــات در مجامــع جهانــی فریــاد بکشــند.

ایشــان تشــکیل کنفرانــس ســازمان همکاری 
اســامی بــا موضــوع فجایــع میانمــار را 
ضــروری خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد: 
دنیــای امــروز، دنیــای ظلم اســت و جمهوری 
ــود  ــرای خ ــار را ب ــن افتخ ــد ای ــامی بای اس
ــه  ــر نقط ــم در ه ــه ظل ــه علی ــد ک ــظ کن حف
ــط  ــغالی توس ــق اش ــه در مناط ــان، چ از جه
صهیونیســت ها، چــه در یمــن و بحریــن و 
چــه در میانمــار، موضــع صریــح و شــجاعانه 

ــد. ــام کن ــود را اع خ

رهبر معظم انقالب در ابتدای جلسه درس خارج فقه:

دولت های اسالمی علیه جنایات دولت میانمار اقدام عملی کنند

روایت سید حسن نصرهللا از دیدار با 
رهبری در اوایل بحران سوریه

»ســید حســن نصــرهللا«، دبیــر کل حــزب هللا لبنــان، در دیــدار 
ســاالنه خــود بــا مبّلغــان دینــی در آســتانه مــاه محــرم تأکیــد 
کــرد: مقاومــت در ســوریه پیــروز شــده و آنچــه باقــی مانــده 

»نبردهــای پراکنــده« اســت.
ــه  ــا ب ــت: م ــرهللا گف ــار«، نص ــزارش »االخب ــاس گ ــر اس ب
ــرد )جنــگ ســوریه( آگاهیــم؛ شــهدا،  امــور خــود در ایــن نب
مجروحــان و اســرای مــا معــادالت را تغییــر می دهنــد و 
تاریــخ کل منطقــه را می نویســند، نــه فقــط تاریــخ لبنــان را. 
مــا در ســوریه پیــروز شــده ایم؛ پــروژه آخــر شکســت خــورد 

ــا بعضــی دســتاوردها را کســب  ــد ت و می خواهــد مذاکــره کن
کنــد.

وی تأکیــد کــرد: مســیر پــروژه آخــر شکســت خــورد و مســیر 
پــروژه مــا کــه متحمــل ســختی های بســیاری در آن شــدیم، 
پیــروز شــد و نتایــج بزرگــی، معــادالت را بــه نفــع امــت تغییر 

خواهــد داد.
نصــرهللا در ادامــه گفــت: نبــرد بــا داعــش و النصــره، 
ــا آن  ــون ب ــال 2010 تاکن ــه از س ــود ک ــی ب ــن رنج بزرگ تری
ــود. از ســال  ــر از جنــگ 2006  ب ــم و خطرناک ت زندگــی کردی
2011 مطمئــن بودیــم کــه فتنــه بزرگــی رخ خواهــد داد و 
ــا  ــی - اســرائیلی - قطــری - ســعودی ب ــروژه ای آمریکای پ
ــود دارد. ــطین وج ــان فلس ــت و آرم ــودی مقاوم ــدف ناب ه

ــان در ادامــه گفــت: در آغــاز حــوادث  ــر کل حــزب هللا لبن دبی
ســوریه، بــه ایــران رفتــم و بــا ]آیــت هللا[ ســید علــی خامنــه ای 
ــه  ــان هم ــردم. در آن زم ــدار ک ــوری اســامی، دی ــر جمه رهب
معتقــد بودنــد کــه نظــام ســوریه طــی 2 یــا 3 مــاه ســقوط 
ــم  ــم و گفتی ــدگاه خــود را مطــرح کردی ــا دی ــرد. م ــد ک خواه
اگــر در دمشــق نجنگیــم، بایــد در هرمــل، بعلبــک، ضاحیــه، 

الغازیــه، بقــاع غربــی و جنــوب لبنــان بجنگیــم.
ــت  ــا موافق ــران حــرف مــن را ب ــوری اســامی ای ــر جمه رهب
ــه در  ــق، بلک ــن مناط ــط در ای ــه فق ــت: ن ــرد و گف ــل ک تکمی
ــد محــور  کرمــان، خوزســتان و تهــران و ... . ایــن جبهــه چن
ــده  ــان. فرمان ــران، محــور ســوریه و محــور لبن دارد: محــور ای
محــور ســوریه، »بشــار اســد« اســت و بایــد کاری کنیــم کــه 

ــروز خواهــد شــد. ــروز شــود و پی پی
دبیــر کل حــزب هللا افــزود: بــا گذشــت یکســال و نیــم یــا دو 
ســال، عربســتان پیامــی بــرای بشــار اســد فرســتاد و گفــت 
ــران را  ــا حــزب هللا و ای ــط ب ــع رواب ســوریه در کنفرانســی قط

ــا بحــران کشــورش تمــام شــود. ــد ت اعــام کن
ســید حســن نصــرهللا در ادامــه گفــت: مــا از همــان ابتــدا بــه 
بــرادران عراقــی خــود هشــدار دادیــم اگــر بــا داعــش نجنگنــد 
ــدی  ــزور مســلط شــود، هــدف بع ــر دیرال ــن گروهــک ب و ای
ــا درســت از آب  ــی م ــود. پیش بین ــد ب ــراق خواه داعــش، ع
درآمــد و ایــن گروهــک تروریســتی بــر ثلــث عــراق مســلط 
ــب  ــف عق ــاد و تکلی ــا از جه ــر م ــم: اگ ــوال می کن ــد. س ش
ــی  ــان می آمــد و اگــر اهال ــر ســر لبن ــم، چــه ب کشــیده بودی

ــل  ــتانی عم ــت هللا سیس ــی آی ــاد کفای ــوای جه ــا فت ــراق ب ع
ــی داد؟ ــور رخ م ــن کش ــی در ای ــه اتفاق ــد، چ نمی کردن

وی افــزود: ایــن نبــرد )ســوریه( مبــارک بــود و مــا بــرای ادای 
تکلیــف بــه ســوریه رفتیــم؛ وگرنــه چــه چیــزی یــک جــوان 
ــاند؛  ــخت می کش ــرایط س ــا آن ش ــزور ب ــب و دیرال ــه حل را ب
بــرادران مــا حــدود 8 مــاه در ایــن مکان هــا محاصــره 
ــی        ــم، راض ــام دهی ــا انج ــه م ــان هرچ ــی در لبن ــد. برخ بودن

نمی شــوند.
ــت:  ــت و گف ــورا پرداخ ــرم و عاش ــه مح ــان ب ــرهللا در پای نص
انقــاب امــام حســین)ع( فقــط در اعتــراض بــه ظلــم نبــود؛ 
ــن  ــر ای ــد ب ــود و بای ــز ب ــی نی ــف اله ــرای ادای تکلی ــه ب بلک

ــز شــد. موضــوع متمرک
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،،
»آنــگ ســان ســوچی«، رئیــس دولت 
ــدگان  جنایتــکار میانمــار، یکــی از برن
جایــزه صلــح نوبــل اســت. البتــه ایــن 
مســئله آنچنــان جــای تعجــب نــدارد؛ 
چــرا کــه در ســیاهه جایزه بگیران صلح 
نوبل، اسامی جنایتکاران سرشناسی 

دیــده می شــود

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

نیاز امروز
روحیه انقالبی، کار جهادی

امــام خمینــی)ره( بــا روحیــه انقابــی کــه داشــتند 
ــه  ــق ب ــازه توفی ــد و اج ــدگاه را نپذیرفتن ــن دی ای
ــن  ــر ای ــواره ب ــد و هم ــر را ندادن ــن تفک ــرک ای تح
نکتــه تاکیــد می کردنــد کــه بایــد روحیــه انقابــی 

حفــظ شــود. 
هــدف از تشــکیل بســیج و جهــاد ســازندگی و 
ــن  ــود کــه ای ــن ب ــی هــم ای نهادهــای دیگــر انقاب
ــا مــردم  ــد ت ــی در کشــور باقــی بمان ــه انقاب روحی
ــان  ــند و همچن ــته باش ــور داش ــا حض در صحنه ه
ــا  ــاد ب ــی ابع ــد و در تمام ــود بدانن ــاب را از خ انق

ــد. ــی کنن ــاب همراه انق
ایــن حرکــت و اندیشــه امــام)ره( توانســت آن 
ــا  ــد؛ ام ــیه بران ــه حاش ــاب را ب ــرب انق ــر مخ تفک
آن هــا از هــر فرصتــی بــرای جریان ســازی در 
راســتای فکــر غربــی خــود بهره بــرداری کــرده 
ــام)ره( و در  ــت ام ــس از رحل ــذا پ ــد؛ ل و می کنن
ــام  ــن مشــی ام ــف ایشــان، ای ــری خل ــان رهب زم

ــرد.  ــدا ک ــتمرار پی ــل اس راح
مقــام معظــم رهبــری همــواره بــه حوزه هــای 
دولتمــردان  و  مســئوالن  دانشــگاه ها،  علمیــه، 
تاکیــد می کردنــد کــه الزمــه تشــکیل دولــت 
اســامی و رســیدن بــه فرهنــگ و تمــدن اســامی، 
ــود  ــی وج ــا ضعف ــت و هرج ــی اس ــه انقاب روحی
داشــته و باعــث رنــج مــردم شــده، ناشــی از نبــود 

ــت.  ــادی  اس ــت جه مدیری
ایشــان در یکــی از دیدارهایــی کــه بــا دانشــجویان 
داشــتند، بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه اگــر در 
امــور فرهنگــی، دســتگاه های مســئول وظیفــه 
خــود را انجــام نمی دهنــد، مــردم وارد میــدان 
شــوند و وظیفــه خــود را بــه خوبــی انجــام دهنــد و 

ــار را گشــودند.  ــه اختی ــاب آتــش ب ــع ب درواق
ــه  ــا طــاب حــوزه علمی ــر هــم کــه ب ــدار اخی در دی
اســتان تهــران داشــتند، بــار دیگــر بــر ایــن موضــوع 
تاکیــد فرمودنــد؛ زیــرا روحانیــون پرچــم دار انقــاب 
نیــز نقــش اول را در هدایــت  اکنــون  بــوده و 
روشــنگری  و  بصیرت افزایــی  و  دارنــد  جامعــه 
مــردم ناشــی از تــاش ایــن قشــر هدایتگــر اســت 
ــازی  ــازی و جریان س ــد در فرهنگ س ــه می توانن ک
ــند.  ــن باش ــور نقش آفری ــطح کش ــی در س فرهنگ
ــود  ــد وج ــن امی ــواره ای ــاس هم ــن اس ــر همی ب
ــف خــود  ــه وظای ــی ب ــه خوب ــون ب ــه روحانی دارد ک
ــزم را داشــته  ــن ع ــد و همــه قشــرها ای عمــل کنن
باشــند کــه هــر فــردی بــه خوبــی وظایــف خــود را 
ــال مســائل کشــور احســاس  انجــام دهــد و در قب
ــم  کُ ــم راٍع َو کُلُّ کُ ــه »کُلُّ ــرا ک ــد؛ چ ــئولیت کن مس

ــئول«. مس
ــاب اســامی  ــر گذشــته 40 ســاله انق ــروری ب  م
نشــان می دهــد ملــت مــا از روز اول پیــروزی 
ــوده  ــم ب ــد و تحری ــرض تهدی ــروز در مع ــه ام ــا ب ت
اســت؛ از ایجــاد مشــکات قومــی و اعتقــادی 
و  فرهنگــی  و  سیاســی  تهاجــم  و  جنــگ  تــا 
تحریم هــای دفاعــی و اقتصــادی، برنامه هایــی 
و  داشــته اند  اســت کــه دشــمنان زخم خــورده 
ــا ایــن شــرایط طبیعــی اســت  خواهنــد داشــت. ب
ــرای پیشــگیری و جبــران کار دشــمن،  کــه بایــد ب

ــرد.  ــادی کار ک ــی و جه انقاب
ــه  ــداوم روحی ــادی و ت ــر کار جه ــری ب ــه رهب اینک
ــت؛  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد، ب ــرار دارن ــی اص انقاب
ــود و رخــوت  ــار رک ــن نشــود، کشــور دچ ــر چنی اگ
ــه  ــتایی کاری ب ــا ایس ــا ب ــه قطع ــرا ک ــود؛ چ می ش
ــد  ــوارتر خواه ــرایط دش ــد و ش ــرانجام نمی رس س
شــد. در ســایه کار و تــاش و خدمــت و مدیریــت 
ــد  ــای بلن ــداف و آرمان ه ــه اه ــوان ب ــی می ت جهان
انقــاب دســت یافــت و در ایــن مســیر حتــی 

ــد شــد.  ــردم حــل خواه ــره م مشــکات روزم
در بعضــی از مقاطــع کــه نیروهای انقابــی در رأس 
ــات  ــه خدم ــم ک ــاهد بودی ــد، ش ــرار گرفتن ــور ق ام
گســترده ای بــه جامعــه و کشــور انجــام و موجبــات 
رضایتمنــدی از انقــاب اســامی فراهــم شــد؛ ایــن 
ــداوم داشــته باشــد؛  ــد ت ــه بای ــه ای اســت ک تجرب
ــی  ــات انقاب ــیرین خدم ــم ش ــوز طع ــه هن چنانچ
ــان و دل  ــی در ج ــهید رجای ــت ش ــادی دول و جه
ــه راه دولتــی  مــردم وجــود دارد و مــردم چشــم ب

ــوده و هســتند کــه کار و تــاش کنــد.  ب
امیدواریــم دولــت جدیــد بتوانــد ایــن نیــاز جــدی 
ــق  ــی را محق ــی و مردم ــت عموم ــی و درخواس مل
ســازد. ایــن روحیــه نشــانه ایــن خواهــد بــود کــه 

انقــاب ادامــه دارد.

ــر  ــری و دبی ــم رهب ــام معظ ــده مق ــمخانی، نماین ــی ش  عل
شــورای عالــی امنیــت ملــی، در گفت وگــو بــا روزنامــه 

ــزور  ــازی دیرال ــاق«، آزادس »الوف
را کــه در ادامــه سلســله عملیــات 
ــه  ــت، ضرب ــورت گرف ــر ص والفج
گروهــک  بقایــای  بــر  نهایــی 
تروریســتی تکفیــری داعــش در 

ــت.  ــوریه دانس س
دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی 
بــا تاکیــد بــر تاثیــر راهبــردی 
ــا و  ــن عملیات ه ــت در ای موفقی
به ویــژه موقعیــت ویــژه دیرالــزور 

بــه لحــاظ ژئوپلیتیکــی و اقتصــادی کــه موجــب تقویــت 
ــا تروریســم شــده  محــور مقاومــت و جبهــه واقعــی مقابلــه ب
خاطرنشــان ســاخت: بــا پاک ســازی تدریجــی مرزهــای 
ــر  ــتی تنگ ت ــای تروریس ــر گروه ه ــه ب ــوریه عرص ــراق و س ع

ــد شــد. خواه
وی در پاســخ بــه ســوالی درخصــوص پیــام آزادســازی 
ــش و نیروهــای  ــر توســط ارت ــم موصــل و تلعف شــهرهای مه
ــن دســتاوردها  ــت: ای ــراق گف ــی )الحشــد الشــعبی( ع مردم
نشــان داد عــراق نیــازی بــه دخالــت نیروهــای فرامنطقــه ای 
و خارجــی بــرای پیشــبرد راهبردهــای دفاعــی و امنیتــی خــود 
نــدارد و بــا اتــکا بــر نیروهــای بومــی قــادر اســت از تهدیــدات 

عبــور کنــد.
ــخ  ــود و پاس ــدت خ ــا وح ــراق ب ــردم ع ــزود: م ــمخانی اف ش
ــی  ــای مردم ــش و نیروه ــیج ارت ــت و بس ــدای مرجعی ــه ن ب
ــروز  ــکنند و ام ــم بش ــری را در ه ــم تفکی ــتند تروریس توانس
پــس از آزادســازی موصــل و ســاقط کــردن خافــت خرافــی 

ــا پیــروزی نهایــی و پاک ســازی تمــام  ــان در ایــن شــهر، ب آن
عــراق فاصلــه کمــی دارنــد کــه بــه زودی محقــق خواهــد شــد.

ــوالی  ــه س ــخ ب ــمخانی در پاس ش
نیروهــای  انتقــال  درخصــوص 
آن هــا  خانواده هــای  و  داعــش 
ســوریه  البادیــه  منطقــه  بــه 
ــه  ــت: اجــازه دادن حــزب هللا ب گف
جابه جایــی تعــدادی از عناصــر 
ــور  ــک مح ــره از ی ــت محاص تح
ــه  ــوریه ب ــاک س ــی در خ عملیات
ــک  ــور، ی ــر در آن کش ــور دیگ مح
تاکتیــک عملیاتی اســت و تغییری 

در راهبــرد جنــگ بــا تروریســت ها نــدارد.
وی افــزود: جمهــوری اســامی ایــران و ســوریه از اقــدام 
حــزب هللا لبنــان در پاک ســازی لبنــان از وجــود عناصــر 
ــدرت و  ــن ق ــر ای ــد و اگ ــت می کن ــش حمای ــتی داع تروریس
توانایــی در حــزب هللا وجــود نداشــت، لبنــان نیــز امــروز میزبان 

ــود.  ــان ب ــر جه ــی از سراس ــت های داعش تروریس
شــمخانی افــزود: آنچــه مــا تاکنــون از آمریــکا و هم پیمانانــش 
دیده ایــم، بمبــاران مناطــق مســکونی و قتــل عــام زنــان 
و کــودکان و هــدف قــرار دادن مواضــع ارتــش ســوریه و 
ــدود  ــای مح ــی عملیات ه ــراق و بعض ــی ع ــای مردم نیروه
ــه  ــتیکی ب ــای لجس ــال کمک ه ــوای آن، ارس ــر و در ل غیرمؤث

تروریســت ها بــوده اســت.
وی افــزود: جبهــه مقاومــت در ایــن راه، ســرمایه های بزرگــی 
از جملــه فرزنــدان عزیــز خــود را بــه دلیــل امنیــت و اســتقرار 
ملت هــای منطقــه تقدیــم کــرده کــه شــهید محســن حججــی 

نمونــه ای بــارز از ایــن جوانــان شــجاع و فــداکار اســت.

محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت، در نشســت 
ــا خبرنــگاران گفــت: بــر اســاس آمــار  هفتگــی خــود ب

مرکــز آمــار بهــار ســال 96 
نفــت  بــا  اقتصــادی  رشــد 
ــت 7  ــدون نف 6.5 درصــد و ب

ــت. ــوده اس ــد ب درص
ســخنگوی دولــت اضافــه کــرد: 
رشــد اقتصــادی ســرمایه گذاری 
در ایــن مــدت نیــز 7.1 درصــد 
ــز  اســت. رشــد ســاختمان نی
بــر همیــن اســاس مثبــت  

ــت.  7.1 اس
وی ضمــن محکــوم کــردن آنچــه در میانمــار بــرای 
مســلمانان اتفــاق افتــاده، گفــت: از همــه اهرم هــا 
ــای  ــم کمک ه ــا ان شــاءهللا بتوانی ــم ت اســتفاده می کنی
ــر  ــت های نامتغی ــیم. از سیاس ــته باش ــری داش مؤثرت
جمهــوری اســامی ایــران، حمایــت از مظلومیــن و 
حــال کــه  مســلمانان؛  به ویــژه  بــوده؛  محرومیــن 
واکنــش  اســت،  افتــاده  اتفــاق  ایــن  میانمــار  در 
ــاذ  ــی اتخ ــئول جهان ــع مس ــوی مراج ــب از س متناس
 نمی شــود؛ از ایــن رو مــا از همــه ابزارهایمــان اســتفاده 

می کنیم.
ــام،  ــت: برج ــار داش ــام اظه ــوص برج ــت درخص نوبخ
یــک قــرارداد بین المللــی میــان ایــران و 6 کشــور 
دیگــر اســت. هــر کشــوری کــه بخواهــد از ایــن قــرارداد 

ــود.  ــه می ش ــودش ایزول ــود، خ ــارج ش خ
ــن  ــی، بهتری ــع مل ــن مناف ــتای تأمی ــا در راس ــا قطع م
ــر  ــی ه ــزوی اصل ــده و من ــم. بازن ــم را می گیری تصمی

ــور  ــن کش ــت ای ــود دول ــکا، خ ــی آمری ــدام احتمال اق
ــود. ــد ب خواه

نوبخــت دربــاره تــاش بعضــی 
محدودیــت  بــرای  نهادهــا 
دسترســی بــه فضــای مجازی 
نبایــد  معتقدیــم  گفــت: 
اســتقال کشــور را فدای آزادی 
اســتقال  فــدای  را  آزادی  و 
ــاش  ــت ت ــم. دول ــور کنی کش
ــی  ــوق واقع ــرد حق ــد ک خواه
مــردم را در دسترســی بــه ایــن 

ــد. ــظ کن ــا حف فضاه
ســازمان  رئیــس  اخیــر  اظهــارات  درخصــوص  وی 
ــارات  ــه از اظه ــادات صورت گرفت ــت و انتق ــط زیس محی
وی و اینکــه گفتــه می شــود اظهــارات وی موجــب 
تکــدر رئیس جمهــور شــده و تذکــر هــم بــه آقــای 
کانتــری داده شــده اســت، گفــت: ایشــان فــردی 
باهــوش و محتــرم هســتند. بــا وی مــدارا کنیــد. انتظــار 
نداشــته باشــید پاســخ اســتاندارد بــه ســواالت بدهــد. 
ــور  ــه رئیس جمه ــنیدم ک ــه دارد و نش ــت لهج او صراح

ــد. ــان داده باش ــه ایش ــری ب تذک
ــی  ــی عیس ــال معرف ــاره احتم ــت درب ــخنگوی دول س
ــل تخصــص  ــه دلی ــرو ب ــر نی ــوان وزی ــه عن ــری ب کانت
ــن  ــار ای ــن ب ــرای اولی ــن ب ــت: م ــث آب گف وی در بح
موضــوع را شــنیدم. ایشــان تــازه مســئولیت گرفتنــد و 
بســیار بعیــد می دانــم ایــن مســئله رخ دهــد. هرچنــد 
ایشــان شایســتگی ایــن موضــوع )وزیــر نیــرو( را 

ــد. دارن

سخنگوی دولت:

هر کشوری از برجام خارج شود، خودش ایزوله می شود
گفت وگوی شمخانی با روزنامه عربی زبان »الوفاق«

عراق به آزادی کامل نزدیک است 



فناوری
 نکاتی برای جلوگیری از 

هک شدن ایمیل
ــازار هــک و حمــات ســایبری  ایــن روزهــا کــه ب
ــب  ــر ت ــران داغ و پ ــخصی کارب ــاب های ش حس
ــری  ــای جلوگی ــا راه ه ــنایی ب ــده، آش ــاب ش و ت
امنیــت  بــه  می توانــد  ایمیــل  هک شــدن  از 
 و حریــم خصوصــی کاربــران کمــک بســزایی 

کند. 
کاربــران بایــد توجــه داشــته باشــند کــه در 
پیشــوند  بایــد  ســایت ها  آدرس  ابتــدای 
»https«، قبــل از»www« وجــود داشــته باشــد؛ 
ــن و  ــک وب ســایت ام ــر نشــان دهنده ی ــن ام ای

ــت.  ــر اس معتب
ــل را  ــه فرســتنده ایمی ــد ک ــال می دهی ــر احتم اگ
ــرای مشــاهده  نمی شناســید، ریســک نکــرده و ب

محتــوای پیــام، آن را بــاز نکنیــد. 
معمــوال ایمیل هــای ناشــناس و مشــکوک بــا 
عناوینــی جــذاب بــه کاربــران اینترنتــی فرســتاده 
ــده و  ــذب ش ــه آن ج ــده ب ــا خوانن ــوند ت می ش
بــا بــاز شــدن پیــام مذکــور، ویروس هــا یــا 
بدافزارهــا بــه رایانــه شــخص قربانــی حملــه کننــد 
ــد و  ــرقت برن ــه س ــخصی وی را ب ــات ش و اطاع

ــد.  ــک کنن ــری او را ه ــاب کارب حس
کاربــران بایــد در فضــای آلــوده امــروزی اینترنــت، 
آنتی ویروس هــای  به روزرســانی  و  نصــب  از 
معتبــر، معــروف و اصــل اطمینــان پیــدا کننــد تــا 
ــای  ــکل، ویروس ه ــه مش ــروز هرگون ــورت ب در ص
ــود و مشــکل برطــرف  ــه ســرعت ناب یافته شــده ب

شــود. 
راهــکار دیگــر کــه به راحتــی قابــل اجراســت، 
آن اســت کــه از رایانه هــای ناشــناس کــه در 
ــه،  ــت، کتابخان ــر کافی ن ــی نظی ــای عموم مکان ه
کافی شــاپ، دانشــگاه و ... وجــود دارنــد، وارد 

ــوید. ــود نش ــل خ ــری ایمی ــاب کارب حس

سریع ترین حافظه  DDR4 جهان
ــادی در  ــای زی ــه رکورده ــکیل ک ــرکت جی اس ش
زمینــه  تولیــد حافظه هــای رایانــه ای بــه نــام 
ــام  ــا ن خــود دارد، از حافظــه  DDR4 جدیــدش ب
»ترایدنــت زد« رونمایــی کــرد. فرکانــس ایــن رم 
ــت  ــتاندارد آن ۱.۵ ول ــاژ اس ــز و ولت ۴۶۰۰ مگاهرت

اســت. 
حافظــه  جدیــد جی اســکیل از اوایــل مهرمــاه 
و در دو طــرح وارد بــازار می شــود؛ طــرح اول، 
نــوار  بــا  نقره ای رنــگ  آلومینیومــی  بدنــه   از 
ــه   ــه بدن ــد و طــرح دوم ب ســفید اســتفاده می کن
ــن  ــکی  مزی ــوار مش ــا ن ــکی ب ــی مش آلومینیوم

ــت.  ــده اس ش
ــت  ــرح، ۱۶ گیگابای ــر دو ط ــت ه ــر ظرفی حداکث
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــته های دوتای ــت و در بس اس

ــود.  ــه می ش ــه عرض ــت دو کانال در حال
ــر  ــی ب ــرای سیســتم های مبتن ــا ب ــن حافظه ه ای
پردازنده هــای Kaby Lake-X طراحــی شــده 
ــن  ــای ای ــد ماژول ه ــکیل می گوی ــت. جی اس اس
ســری بــه  صــورت دســتچین توســط کارشناســان 
ایــن شــرکت انتخــاب می شــود و از آی ســی های 

ــد.  ســاخت سامســونگ اســتفاده می کن
شــرکت ســازنده ادعــا می کنــد کــه ایــن حافظــه 
را در ســخت ترین شــرایط مــورد آزمــون قــرار 
ــرای  ــا ب ــاال، کام ــس ب ــود فرکان ــا وج داده و ب

اســتفاده های درازمــدت، مناســب اســت.

کوتاه اخبار 

نگرانی دو غول تولیدکننده چیپس
ــران  ــس در ای ــازار چیپ ــد ب ــه ۸۰ درص ــک ب نزدی
ــه  ــا ب ــه آن ه ــت ک ــده اس ــار دو تولیدکنن در اختی
دلیــل جلوگیــری از ایجــاد رقیبــی جدیــد در بــازار 
و نیــز بــا توجــه بــه رقابــت تاریخــی بــا یکدیگــر، 
ــد  ــذاری اســتفاده کردن ــواره از بحــث قیمت گ هم
دســت  خــود  اهــداف  بــه  طریــق  ایــن  از   و 

یافتند. 
ــران  ــازار چیپــس ای ایــن دو رقیــب صنعتــی در ب
از قیمت گــذاری محصــول طــی ســال های اخیــر 
نهایــت اســتفاده را بــرده یــا بــا ســرپوش آن مانع 
از رقابــت تولیدکننــدگان کوچــک شــدن؛ بــه طــور 
مثــال اگــر قیمــت محصــول آن هــا بایــد در بــازار 
معــادل ۱۵۰۰ تومــان بــه مشــتریان عرضــه شــود، 
درج  تومــان   ۲۰۰۰ را  محصــول  قیمــت  آن هــا 
ــت  ــه آزادی در قیم ــدای درج ــا اه ــد و ب می کردن
ــای  ــا واحده ــدند ت ــث می ش ــنده باع ــه فروش ب
ــس  ــازار چیپ ــد در ب ــن دو برن ــا از ای ــروش تنه ف

ــد.  ــران خریدهــای خــود را انجــام دهن ای
ــب  ــذف برچس ــه ح ــه مصوب ــه ب ــا توج ــال ب ح
محمدرضــا  توســط  کــه  کاال  قیمت گــذاری 
نعمــت زاده  وزیــر اســبق صنعت، معــدن و تجارت، 
در اواخــر حضــورش در ایــن وزارتخانــه ابــاغ شــد، 
ــزرگ در  ــدی ب ــد تولی ــن دو واح ــه ای ــد ک هرچن
ظاهــر موافــق اباغیــه مذکــور هســتند، امــا درواقع 
ــه  ــه نیســتند؛ چــرا ک ــن مصوب حامــی اجــرای ای
ــزاری  ــذاری کاال، اب ــب قیمت گ ــذف برچس ــا ح ب
ــهیات  ــد تس ــد و نمی توانن ــدن ندارن ــرای جنگی ب
قبلــی را بــرای واحدهــای فــروش ایجــاد کننــد و 

ــل مواجــه خواهــد شــد.  ــا خل ــازار آن هــا ب ب
کاال  قیمت گــذاری  برچســب  حــذف  مصوبــه 
را  امــکان  ایــن  چیپــس  حــوزه  در  دســت کم 
ــت  ــا ســود موجــود درنهای ــرد ت ــد ک ایجــاد خواه
ــه  ــا ب ــه و تقاض ــد و عرض ــده برس ــه مصرف کنن ب

صــورت درســت ایجــاد شــود.

رشد ۶۷.۵ درصدی اشتغال زنان
تحــوالت کمــی و کیفــی اشــتغال بانــوان حاکی از 
آن اســت کــه ســهم زنــان شــاغل در بخش هــای 
اقتصــادی بــا تغییــر مواجــه بــوده اســت؛ ضمــن 
اینکــه تعــداد زنــان شــاغل دارای تحصیــات 
عالــی در ۱۰ ســال اخیــر رشــد ۶۷ درصــدی 

ــت.  ــته اس داش
اشــتغال زنــان دارای تحصیــات عالــی نیــز 
طــی ۱۰ ســال گذشــته دچــار تحوالتــی شــده 
کــه طبــق آمارهــای رســمی تعــداد زنــان شــاغل 
ــدود  ــال ۱۳۸۴ ح ــی در س ــات عال دارای تحصی
۸۶۰ هــزار نفــر بــود کــه در ســال ۱۳۹۴ بــه 
ــش  ــر افزای ــزار نف ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی حــدود ی
نشــان  را  درصــدی   ۶۷.۵ رشــد  کــه   یافتــه 

می دهد. 
همچنیــن در ســال ۸۴ حــدود ۳۸ درصــد از 
ــد در  ــات«، ۳۳.۶ درص ــش »خدم ــان در بخ زن
بخــش »کشــاورزی« و ۲۸.۳ درصــد از زنــان در 
ــد؛ در  ــه کار بوده ان بخــش »صنعــت« مشــغول ب
حالــی کــه طــی ۱۰ ســال اخیــر اشــتغال زنــان در 
ــه  ــف متحــول شــده اســت؛ ب بخش هــای مختل
طــوری کــه در ســال ۹۴ ســهم زنــان از اشــتغال 
در بخــش »خدمــات« ۵۳.۴ درصــد، در بخــش 
»صنعــت« ۲۳.۸ درصــد و در بخــش کشــاورزی 

ــز ۲۲.۸ درصــد شــده اســت.  نی
ــوان طــی ۱۰ ســال  نتیجــه تحــوالت اشــتغال بان
ــان  ــتغال زن ــه اش ــت ک ــی از آن اس ــر حاک اخی
در بخــش خدمــات افزایــش و در بخش هــای 

ــت. ــه اس ــش یافت ــاورزی کاه ــت و کش صنع

هرچنــد از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
ــه رو  ــا افزایــش قیمــت روب ــوازم خانگــی ب ل
مختلفــی  عوامــل  امــا  اســت،  نشــده 
ــن  ــازار ای ــا ب ــم داده ت ــه دســت ه دســت ب
نداشــته  مناســبی  وضعیــت  محصــوالت 
بــا  عرضه کننــدگان  از  بســیاری  و  باشــد 
ــه  ــود مواج ــروش خ ــای ف ــی واحده تعطیل

ــوند. ش
از ابتــدای تیــر امســال بــود کــه قیمــت آهــن 
ــانات  ــه و نوس ــواد اولی ــی م ــل گران ــه دلی ب
ــا  ــاه ب ــا نیمــه مردادم ــی ت قیمت هــای جهان
ــن  ــد و ای ــه رو ش ــدی روب ــش ۴۰ درص افزای
ــش قیمــت  ــر افزای ــر خــود را ب مســئله تأثی
لــوازم خانگــی در ســطح بــازار گذاشــت. 
هرچنــد ایــن افزایــش قیمــت بــه طــور 
مســتقیم در فــروش لــوازم خانگــی اعمــال 
ــی پیش آمــده موجــب شــد  نشــد، امــا گران
ــرای  ــه ب ــدی ک ــا ۲۰ درص ــای ۱۰ ت تخفیف ه
ــه  ــر گرفت ــوالت در نظ ــن محص ــروش ای ف
بودنــد، بــا کاهــش ۵ درصــدی روبــه رو 

شــود.
ــی از  ــنا گزارش ــگار ایس ــان خبرن ــن می در ای
بــازار فــروش لــوازم خانگــی تهیــه کــرده کــه 
بــر اســاس آن، تولیدکننــدگان می گوینــد: 
ــوازم  ــاری ل ــال ج ــاه س ــر مردادم ــا اواخ ت
ســر  پشــت  را  آرامــی  بــازار  خانگــی 
ــی  ــه اتفاقات ــه ب ــا توج ــا ب ــت؛ ام می گذاش
کــه بــرای آهــن رخ داد، از شــهریورماه ســال 
جــاری زمزمه هــای افزایــش قیمــت در بــازار 

ــت. ــوت          گرف ــی ق ــوازم خانگ ل

 انتقاد شدید از پدیده قاچاق رسمی
ــی  ــوازم خانگ ــت ل ــاالن صنع ــه فع ــه گفت ب
ــای  ــدگان کااله ــش از ۹۰ درصــد توزیع کنن بی
قاچــاق مجــوز ندارنــد و ایــن مســئله بارهــا و 
بارهــا مــورد اعتــراض کســانی قــرار گرفتــه که 
ــت  ــود را پرداخ ــت خ ــق عضوی ــات و ح مالی
کــرده و بــه طــور شــفاف فعالیــت می کننــد.

ایــن افــراد معتقدنــد کــه در بــازار ایــران 
ــوز و  ــدگان دارای مج ــان عرضه کنن ــی می فرق
ــن موضــوع  ــدارد و ای ــود ن ــدون مجــوز وج ب
ــه طــور  ــد ب ــه بای یکــی از مســائلی اســت ک
جــدی مدنظــر مســئوالن قــرار گیــرد؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه عرضــه محصــوالت قاچــاق 
ــود  ــگاه ها وج ــی از فروش ــان در بعض همچن
ــاس قاچــاق  ــد اجن دارد و بازرســان نمی توانن
ــخیص  ــاق تش ــاس غیرقاچ ــان اجن را در می

ــد. دهن
یکــی از مســائلی کــه بــه شــدت مــورد 

ــه در راســتای  ــن اســت ک ــوده ای ــراض ب اعت
جلوگیــری از فــروش محصــوالت قاچــاق بــه 
مشــتریان، زیرســاخت های الزم وجــود نــدارد 
و تشــخیص محصــوالت قاچــاق در میــان 
ــاد محصــوالت عرضه شــده  ــداد بســیار زی تع

ــت. ــر نیس ــوردی امکان پذی ــورت م ــه ص ب
عــاوه بــر ایــن، کــد شناســه کاال مدنظــر قــرار 
ــی  ــرح ضربت ــام ط ــا انج ــا ب ــه و تنه نگرفت
ــط و  ــا عرضــه کاالهــای قاچــاق فق ــه ب مقابل
فقــط چنــد روز بــا ایــن پدیــده مقابلــه شــد 
کــه بــه طــور قطــع کارایــی الزم و کافــی را در 

ــی نداشــته اســت. پ
ــروش  ــگام ف ــا هن ــورهای دنی ــی کش در تمام
در  و  مانیتــور  چیــز  همــه  محصــوالت 
ثبــت  فــروش  مکانیــزه  سیســتم های 
می شــود تــا بــا اســتفاده از کدهــای رهگیــری 
و شناســایی، مشــتری بتوانــد از صحــت 
ــه  ــئله ای ک ــود؛ مس ــن ش ــود مطمئ کاالی خ
در ایــران وجــود نــدارد و بــه راحتــی کاالهــای 
قاچــاق توســط برخــی از فروشــندگان عرضــه 

. د می شــو
ــورد  ــل و م ــل تأم ــکات قاب ــر از ن ــی دیگ یک
ــدگان بحــث قاچــاق رســمی  اشــاره تولیدکنن

ــت.  ــی اس ــوازم خانگ ــازار ل در ب
ــی  ــیار کم ــداد بس ــد تع ــده دارن ــا عقی آن ه
ــی  ــا برخ ــا ی ــط کوله بره ــوالت توس از محص
افــراد بــه صــورت جزئــی و بــا تعــداد انــدک 
پدیــده  ایــن  و  وارد می شــود  بــه کشــور 
ــازار محصــوالت  قاچــاق رســمی اســت کــه ب
لــوازم خانگــی را تحت الشــعاع قــرار داده 

و تولیدکننــدگان و فروشــندگانی را کــه بــه 
طــور شــفاف کار می کننــد، مــورد آزار قــرار 

می دهــد.
بــه گفتــه فعــاالن ایــن صنعــت، لــوازم خانگی 
کوچــک بــاالی ۸۰ درصــد ســبد لــوازم خانگی 
قاچــاق را تشــکیل می دهــد و حــدود ۲۰ 
درصــد محصــوالت قاچــاق عرضه شــده در 

ــزرگ هســتند. ــوازم خانگــی ب ــازار، ل ب
 سهم ایرانیان از بازار لوازم خانگی

طبــق آمارهــای موجــود تنهــا حــدود ۱۵ 
درصــد از بــازار ایــران در اختیــار تولیدکننــدگان 
داخلــی و برندهــای ایرانــی اســت و ۸۵ 
درصــد ســهم بــازار را برندهــای خارجــی 
تشــکیل  کــره ای  محصــوالت  جملــه  از 

. هنــد می د

 تعطیلی واحدهای فروش لوازم 
خانگی

ــوازم  ــه گفتــه فروشــندگان محصــوالت ل ب
خانگــی، هرچنــد کــه از ابتــدای ســال 
جــاری بــازار ایــن محصــوالت بــا افزایــش 
ــل  ــه دلی ــا ب ــده، ام ــه رو نش ــت روب قیم
میانگیــن  موجــود،  بغرنــج  وضعیــت 
ماهانــه فــروش بعضــی از مغازه هــا در 
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــم کاالس ــدود ۸۰ قل ح
متوســط شــاید بــه روزانــه ســه محصــول 
هــم نرســد و بــا توجــه بــه ســود ۱ تــا ۲.۵ 
درصــدی فــروش لــوازم خانگــی بســیاری 
واحدهــای  تعطیلــی  بــا  پاســاژها  از 
فــروش محصــوالت لــوازم خانگــی مواجه 

شــده اند.

 لوازم خانگی و پدیده 
قاچاق رسمی

ــی  ــاری غیرمجــاز کــه مدت ســپرده های یکــی از مؤسســات اعتب
ــود  ــپرده گذاران خ ــت س ــخگوی درخواس ــد پاس ــت نمی توان اس
باشــد، اکنــون بــه محلــی بــرای داللــی و ســودآوری تبدیــل شــده 
اســت؛ جایــی کــه در ســویی از آن برخــی ســپرده گذاران ناچارنــد 
بــرای رهایــی از تنگنــای مالــی و وضعیتــی کــه گرفتــارش 
شــده اند، بــه وسوســه خریــداران پاســخ داده و ســرمایه خــود را 

بــا قیمــت کمتــر بفروشــند. 
ــرار  ــخص ق ــت نامش ــا هوی ــی ب ــز خریداران ــر نی ــویی دیگ در س
ــد  ــی ریســک خری ــا چــه تضمین ــه ب ــوم نیســت ک ــد و معل دارن
ــی  ــرا قانون ــن ظاه ــن بی ــد. در ای ــزاف را می پذیرن ســپرده های گ

ــدارد.  ــم وجــود ن ــان مبه ــن جری ــا ای ــه ب ــرای مقابل هــم ب
ــی و  ــام بانک ــد نظ ــران ارش ــی مدی ــرا از برخ ــوی ماج پرس وج
ــا اینکــه  ــک مرکــزی در رابطــه ب همچنیــن مســئوالن ســابق بان
ــد و فــروش ســپرده چــه می گــذرد، نظــرات  ــرده خری پشــت پ

ــه همــراه داشــت. در  ــه یکدیگــری را ب متفــاوت، امــا نزدیــک ب
ایــن رابطــه یکــی از مســئوالن بانکــی عنــوان می کنــد کــه در کنــار 
شــرخرها و دالالن، ایــن اطمینــان نســبت بــه وصــول ســپرده های 
ــراد  ــق اف ــد از طری ــاردی بای ــی میلی ــی و حت ــد میلیون ــد ص چن
ــه  ــراد داده شــده باشــد ک ــن اف ــه ای ــال در خــود موسســه ب فع
در ایــن حالــت بعیــد نیســت کارکنــان موسســه بــه هــر صورتــی 
در خریــد و فــروش ســپرده ها دخالــت داشــته باشــند. ایــن در 
ــه ایســنا از  شــرایطی اســت کــه بعضــی گزارش هــای رســیده ب
ســوی تعــدادی ســپرده گذاران حاکــی از آن بــود کــه حتــی ایــن 
پیشــنهاد از ســوی کارکنــان مؤسســه بــه آن هــا داده شــده کــه در 
ازای کســر مبلغــی از ســپرده، مانــده آن را بــه طــور یکجــا و نقــد 
ــوم ســپرده گذاران  ــه عم ــم در شــرایطی ک ــد؛ آن ه ــت کنن دریاف
بــرای دریافــت حداقــل مبالــغ خــود بــا مشــکل مواجــه هســتند 

ــده آن هــا چــه می شــود. و مشــخص نیســت کــه آین

مدیــر تأمیــن و توزیــع شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
از رکوردشــکنی مصــرف بنزیــن در ســال جــاری در ۱۶ شــهریورماه 
بــا میــزان ۱۰۴.۷ میلیــون لیتــر خبــر داد و گفــت: تمهیــدات الزم 
در راســتای تأمیــن ســوخت بــرای بازگشــت حجــاج، آغــاز ســال 

تحصیلــی و مــاه محــرم در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ســید محمدرضــا موســوی خواه دربــاره میانگیــن مصــرف بنزیــن 
ــن  ــه بنزی ــن مصــرف روزان ــرد: میانگی ــار ک در ســال جــاری اظه
ــن  ــه ای ــوده ک ــر ب ــزار لیت ــون و ۲۰۰ ه ــاری ۸۱ میلی ــال ج در س
میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته )۷۴.۹ میلیــون 
ــن  ــر( ۸.۴ درصــد رشــد داشــته اســت. رشــد مصــرف بنزی لیت
در شــهریورماه ســال جــاری نســبت بــه شــهریورماه گذشــته ۹.۶ 

بــوده اســت.
 وی افــزود: پیش بینــی می شــد میــزان مصــرف بنزیــن در 
ســال جــاری ۵.۵ درصــد رشــد داشــته باشــد؛ امــا ایــن میــزان 

بــه ۸.۴ درصــد رســید کــه عوامــل زیــادی از جملــه گشــایش های 
پــس از برجــام، افزایــش تولیــد و واردات خــودرو، ارتقــای ســطح 
مالــی مــردم و ... در افزایــش میــزان مصــرف تأثیــر داشــته اند. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ظرفیــت ســی ان جی در کشــور گفــت: 
در کشــور بیــش از ۴۰ میلیــون متــر مکعــب در روز ظرفیــت 
ــدود  ــی ح ــد آن یعن ــط ۵۰ درص ــه فق ــود دارد ک ــی ان جی وج س
۲۱ میلیــون متــر مکعــب ســی ان جی در روز اســتفاده می شــود. 
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه آغــاز ســال تحصیلــی و محــرم، ادامــه 
ــال  ــاز س ــا آغ ــن ب ــرف بنزی ــزان مص ــی رود می ــال م داد: احتم
ــا  ــایر روزه ــه س ــبت ب ــهری نس ــردد ش ــش ت ــی و افزای تحصیل
ــردد  ــاهد ت ــرم ش ــاه مح ــر در م ــوی دیگ ــد. از س ــش یاب افزای
هیئت هــای مذهبــی خواهیــم بــود. در ایــن راســتا تأمیــن 
ســوخت حرارتــی و گاز مایــع بــرای هیئت هــای مذهبــی صــورت 

ــت. ــه اس گرفت

۸۳ 1۳ میلیون تن، ظرفیت تولید 2۳5
سیمان کشور

درصد، افزایش قیمت میوه  هزار تن، حجم تولید 
پسته کشور

ــا 83  ــر ب ــد ســیمان کشــور در ســال 1395 براب ظرفیــت تولی
ــوده اســت. میلیــون و 500 هــزار تــن ب در هفتــه گذشــته قیمــت میــوه نســبت بــه هفتــه مشــابه مــاه 

قبــل، 13.۴ درصــد افزایــش داشــت.
پیش بینــی می شــود تولیــد پســته امســال بــا کمــی افزایــش 

بــه حــدود 235 هــزار تــن برســد.
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،،
تــا اواخــر مردادمــاه ســال جــاری لــوازم 
را پشــت ســر  آرامــی  بــازار  خانگــی 
می گذاشت؛ اما با توجه به اتفاقاتی 
کــه بــرای آهــن رخ داد، از شــهریورماه 
افزایــش  زمزمه هــای  جــاری  ســال 
قیمــت در بــازار لــوازم خانگــی قــوت          

گرفــت

ــداران  ــه مرغ ــل اتحادی ــر عام مدی
مــرغ گوشــتی اعــام کــرد: تولیــد 
ــه  ــاه محــرم ب ــرغ در م گوشــت م
و  جوجه ریــزی  افزایــش  دلیــل 
پرورشــی  ســالن های  پرشــدن 
بیشــتر از ماه هــای گذشــته شــده 
ــاه  ــردم در م ــاز م ــخگوی نی و پاس

ــت.  ــرم اس مح
محمدعلــی کمالــی سروســتانی 
ــه افزایــش  ــا توجــه ب اظهــار کــرد: ب
جوجه ریــزی و پرشــدن ســالن های 
هیــچ  مــرغ،  پرورشــی گوشــت 
ــاز مــردم  ــرای تأمیــن نی ــی ب نگران
ــی  ــم و نگران ــرم نداری ــاه مح در م
مــا بیشــتر بابــت کاهــش قیمــت 
ایــن محصــول ناشــی از افزایــش 
ــتار  ــن وزن کش ــاال رفت ــد و ب تولی

ــت.  ــرغ اس م
ــزود: قیمــت گوشــت مــرغ  وی اف
بــا  گذشــته  هفته هــای  طــی 
مواجــه شــده  نســبی  کاهــش 
ــی  ــن کیلوی ــورت میانگی ــه ص و ب
ــت  ــه دس ــران ب ــان در ته ۷۶۰۰ توم
ــدگان می رســد؛ چــرا کــه  مصرف کنن

قیمــت مــرغ زنــده و کشتارشــده 
کاهــش یافتــه و بــه کیلویــی حــدود 
ــداری  ــان در مرغ ــا ۴۹۰۰ توم ۴۷۰۰ ت
و ۶۷۵۰ تومــان در کشــتارگاه رســیده 

ــت.  اس
ــداران  ــه مرغ ــل اتحادی ــر عام مدی
مــرغ گوشــتی ادامــه داد: ممکــن 
اســت قیمــت گوشــت مــرغ در 
افزایــش  محــرم  مــاه  آســتانه 
یابــد؛ امــا هیــچ ربطــی بــه کاهش 
ــه  ــرا ک ــدارد؛ چ ــود ن ــد و کمب تولی
ــی  ــد دلیل افزایــش تقاضــا می توان
افزایــش  و  ســودجویی  بــرای 
حبابــی و غیرواقعــی قیمــت ایــن 

ــد.  ــول باش محص
کمالــی سروســتانی گفــت: میــزان 
ــاه  ــر م ــرغ در ه ــت م ــد گوش تولی
حــدود ۱۵۰ هــزار تــن بــوده کــه در 
ــه ۱۷۰  ــز ب ــرف نی ــای پرمص ماه ه
هــزار تــن می رســد و بــا توجــه 
ــی  ــدود ۲۰ میلیون ــش ح ــه افزای ب
جوجه ریــزی و رســیدن آن بــه ۱۰۵ 
میلیــون می تــوان گفــت کامــا 

ــاه محــرم اســت. پاســخگوی م

 کاهش نسبی قیمت مرغ 
در آستانه محرم

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

پرکاربردتریــن  از  یکــی   ،ADSL خطــوط 
ــه همیــن  خطــوط اینترنتــی کشــور اســت؛ ب
از   ADSL خدمــات  هــم کیفیــت  دلیــل 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
در ایــن زمینــه بــا مهنــدس مهــدی رحیمــی 
ــت  ــرل کیفی ــی و کنت ــد بازاریاب ــئول واح مس
ADSL واحــد مخابــرات منطقــه اصفهــان 
ــد  ــه می خوانی ــتیم. آنچ ــو نشس ــه گفت وگ ب

ــت. ــن گفت وگوس ــل ای حاص
 طرح اینترنت نامحدود

ــرات اســتان  طــرح اینترنــت نامحــدود مخاب
ــت  ــرعت ۵۱۲، ۱ و ۲ مگابی ــان در ۳ س اصفه

بــر ثانیــه ارائــه می شــود کــه مشــترکان 
می تواننــد بــه صــورت نامحــدود در تمــام 
ســاعات شــبانه روز از آن اســتفاده کننــد. 
ــدگان  ــر ارائه دهن ــا دیگ ــن طــرح ب ــاوت ای تف
اینترنــت نامحــدود ایــن اســت کــه در طــرح 
مخابــرات مصــرف منصفانــه لحــاظ نشــده و 
ــل  ــه مای ــدار ک ــر مق ــد ه مشــترکان می توانن

ــد. ــتفاده کنن ــرح اس ــند، از ط باش
 طرح پادمان

ــته از  ــا آن دس ــاری ی ــترکان تج ــرای مش ب
مشــتریان کــه از دوربین هــای مداربســته 
طــرح  مــن  می کننــد،  زیــادی  اســتفاده 
پادمــان را پیشــنهاد می کنــم. ایــن مشــترکان 
می تواننــد بــا داشــتن هــر کــدام از طرح هــای 

ــزار  ــه ۵ ه ــت ماهیان ــا پرداخ ــرات و تنه مخاب
ــد.  ــی اســتاتیک اســتفاده کنن ــان از آی پ توم
مزیــت بــزرگ ایــن طــرح، قیمــت آن اســت 

ــه اســت. ــه صرف ــا ب ــه واقع ک
 طریقه ثبت نام طرح های مخابرات

 data.tce.ir ســامانه ثبت نــام مــا بــه آدرس
بــه همــراه واحــد پشــتیبانی ۲۰۲۰ مــا از جمله 
راه هایــی اســت کــه مشــترکان می تواننــد بــه 
ــد.  ــام دهن ــا را انج ــام طرح ه ــی ثبت ن راحت
کانــال @tce۲۰۲۰ در شــبکه های مجــازی 
اســت.  مشــترکان  ســؤاالت  پاســخگوی 
ــرات  ــخگویی مخاب ــر پاس ــن ۲۰ دفت همچنی
ــخگوی  ــم پاس ــان ه ــهر اصفه ــطح ش در س

تمامــی ســؤاالت مشــترکان اســت.

طرح های ADSL مخابرات استان اصفهان
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,واحد بازاریابی و کنترل کیفیت

32298058 ارتباط با  روزنامه کیمیای وطن
85173 م الف

 آگهی مزایده عمومی واگذاری واحد سونوگرافی سرپایی

 مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( به صورت اجاره بهای ماهیانه

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به 

 poshtibani.mui.ac.ir سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۷۹۲۴۰۰۵-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

85172 م الف

 آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات درمانی و پشتیبانی
 مرکز شبانه روزی حسن آباد جرقویه وابسته به مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به 

 poshtibani.mui.ac.ir سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن  ۳۷۹۲۴۰۰۵-۰۳۱ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

رکورد مصرف بنزین شکسته شددالالن سپرده چه کسانی هستند؟

ــگ  ــن نمایشــگاه لیزین اولی کیمیای وطن
 ۲۶ تــا   ۲۲ کاال  اقســاطی  فــروش  و 
نمایشــگاه های  محــل  در  شــهریورماه 
ــل  ــع در پ ــان واق ــتان اصفه ــی اس بین الملل

شهرستان برگزار می شود. 
شــرکت  رســانه  واحــد  گــزارش  بــه 
نمایشــگاه های بین المللــی اســتان اصفهــان 
در ایــن نمایشــگاه، ۹۳ مشــارکت کننده از 

ــارس،  ــران، ف ــان، ته ــزد، اصفه اســتان های ی
خراســان رضــوی و آذربایجان شــرقی در ســه 
ــوالت  ــه محص ــه ارائ ــگاهی ب ــالن نمایش س
و خدمــات خــود در بخش هــای خــودرو 

ــان و  ــی، مبلم ــوازم خانگ ــیکلت، ل و موتورس
دکوراســیون داخلــی، بانــک، شــرکت های 
لیزینــگ و بیمــه، رایانــه و لــوازم الکترونیــک 

می پردازنــد. 

ــعت  ــع وس ــر مرب ــگاه ۸۵۰۰ مت ــن نمایش ای
دارد و از ســاعت ۱۶ تــا ۲۳ روزهــای یادشــده 
آمــاده میزبانــی از بازدیدکننــدگان خواهــد 

بــود.

اولین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی انواع کاال در اصفهان

۱,۲۵۳,۳۷۰ ریال  

  گرم طال 

۵,۴۳۰,۰۰۰ ریال   

  مثقال طال  

۱۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال  

  تمام سکه طرح قدیم 

۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

 $ ۱,۳۲۶.۶

  اونس جهانی طال 

۶,۵۶۰,۰۰۰ ریال  

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی
جواهر و سکه 

تهران ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

۱۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید



کوتاه از نصف جهان
اصفهان بیشترین شهید امدادگر 

کشور را دارد
اســتان  احمــر  هــال  عامــل جمعیــت  مدیــر   
ــدس  ــاع مق ــول دف ــان در ط ــت: اصفه ــان گف اصفه

بیشــترین شــهید امدادگــر کشــور را داشــت. 
ســومین نشســت مشــاورین امور بانوان دســتگاه های 
ــل  ــر عام ــا حضــور مدی ــان ب ــی اســتان اصفه اجرای
جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان، مدیــر 
ــان و  ــواده اســتانداری اصفه ــوان و خان کل امــور بان
مشــاورین بانــوان دســتگاه های اجرایــی اســتان در 
ســالن صلــح و دوســتی هــال احمــر برگــزار شــد.

مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان 
ــا اشــاره بــه تاریخچــه جمعیــت  در ایــن نشســت ب
هــال احمــر اصفهــان کــه در ابتــدای تاســیس 
ــرخ در  ــید س ــیر و خورش ــت ش ــوان جمعی ــه عن ب
راســتای اهــداف بشردوســتانه و امــدادی فعالیــت 
خــود را آغــاز کــرده اســت، اظهــار داشــت: بدنــه ایــن 
جمعیــت را همــواره انســان های خــدوم و ایثارگــری 
تشــکیل داده انــد کــه هدفــی جــز کمــک بــه 
ــر  ــدان جامعــه نداشــته اند و مهم ت دیگــران و نیازمن
آنکــه بانــوان امدادگــر ایــن جمعیــت نیــز همــدوش 
بــا بــرادران خــود در عرصــه امــداد و نجــات و 
فعالیت هــای عام المنفعــه خــوش درخشــیده اند؛ 
امدادرســانی در دفــاع مقــدس نقطــه عطــف و آغــاز 
ایــن حرکــت عظیــم مردمــی در کســوت هــال 
احمــر پــس از پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی 

ــه شــمار مــی رود. ب

 برگزاری هجدهمین نمایشگاه ملی 
 صنایع دستی اصفهان 
در باغ موزه چهلستون 

هجدهمیــن نمایشــگاه صنایــع دســتی بــا حضــور ۳۰ 
ــی،  ــراث فرهنگ ــوی اداره کل می ــور از س ــتان کش اس
اصفهــان،  اســتان  و گردشــگری  دســتی  صنایــع 
در قالــب ۱۵۰ غرفــه صنایــع دســتی در باغ مــوزه 

برگــزار می شــود. چهلســتون 
مراســم افتتاحیــه ایــن نمایشــگاه چهارشــنبه ســاعت 
۱۶:۳۰ در محــل کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان 
از آن  بلــوار هشت بهشــت آغــاز و پــس  واقــع در 
ــه  ــل مجموع ــمی در مح ــورت رس ــه ص ــگاه ب نمایش

ــود. ــاح می ش ــتون افتت ــوزه چهلس ــی کاخ م جهان
ــع  ــی صنای ــن نمایشــگاه مل ــی اســت هجدهمی گفتن
دســتی اصفهــان ۲۲ تــا ۲۷ شــهریورماه ســاعت ۹ تــا 

۲۱ در باغ مــوزه چهلســتون برگــزار می شــود. 

 دستگیری سارق طالهای 
کودک 4 ساله اصفهانی 

ــان از دســتگیری  ــده انتظامــی شهرســتان اصفه فرمان
ســارقی کــه طاهــای یــک کــودک چهــار ســاله 
ــواری  ــرده و مت ــرقت ک ــازی س ــگام ب ــی را هن اصفهان

ــر داد.  ــود، خب ــده ب ش
ســرهنگ حســن یاردوســتی اظهــار داشــت: مأمــوران 
گشــت انتظامــی یکــی از کانتری هــای شــهر اصفهــان 
از طریــق اعــام مرکــز فوریت هــای ۱۱۰ اصفهــان از 
ــه  ــه ب ــودک آگاه و بافاصل ــک ک ــای ی ــرقت طاه س

محــل اعــزام شــدند.
درخصــوص  اطاعاتــی  مأمــوران،  داد:  ادامــه  وی 
مشــخصات ظاهــری ســارق از کــودک دریافــت کردند و 
بافاصلــه وارد عمــل شــده و موفق شــدند کمتــر از چهار 
ســاعت پــس از وقــوع ســرقت ســارق را شناســایی و 

دســتگیر کننــد.

جریمه یک میلیاردی برای قاچاقچی 
لوازم آرایشی و بهداشتی 

اصفهــان  اســتان  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
از محکومیــت یــک قاچاقچــی لــوازم آرایشــی و 
بهداشــتی بــه پرداخــت بیــش از میلیــارد ریــال 

داد.  جریمــه خبــر 
ــه  ــوط ب ــده مرب ــن پرون ــزود: ای غامرضــا صالحــی اف
ــک  ــتی و عین ــی و بهداش ــوازم آرایش ــواع ل ــاق ان قاچ
ــون و 884 هــزار  ــارد و ۱8۰ میلی ــک میلی ــه ارزش ی ب
ــودروی  ــتگاه خ ــک دس ــه از ی ــت ک ــال اس و ۳۶۷ ری
ــی شهرســتان  ــوران انتظام ــوو توســط مام کشــنده ول

ــود. ســمیرم، کشــف شــده ب
وی گفــت: شــعبه یازدهــم ویــژه رســیدگی بــه تخلفات 
قاچــاق کاال و ارز اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان، 
متهــم پرونــده را عــاوه بــر ضبــط کاالی مکشــوفه بــه 
نفــع دولــت، بــه پرداخــت مبلــغ یــک میلیــارد و ۱8۰ 
ــدوق  ــال در حــق صن ــون و 884 هــزار و ۳۶۷ ری میلی

دولــت محکــوم کــرد.

 آغاز بازسازی و ساماندهی 
برج کبوتر محله دنارت 

مدیــر منطقــه ۶ شــهرداری اصفهــان گفــت: بازســازی و 
ســاماندهی بــرج کبوتــر محلــه دنــارت بــا اعتبــار یــک 

میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون ریــال در دســت اجراســت. 
ــاماندهی  ــازی و س ــرد: بازس ــار ک ــی اظه ــور نجف منص
بــرج کبوتــر بــا هــدف احیــاء بافــت تاریخــی و حــذف 
ــهری  ــت ش ــتورکار مدیری ــر در دس ــای پرخط مکان ه

ــرار دارد. ق
ــر  ــرج کبوت ــاماندهی ب ــتا س ــن راس ــزود: در ای وی اف
محلــه دنــارت بــا اعتبــار یــک میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون 
ــان ســال جــاری  ــا پای ــال در دســت اجراســت و ت ری

تکمیــل می شــود.
مدیــر منطقــه ۶ شــهرداری اصفهــان عنــوان کــرد: ایــن 
ــازی  ــازی و بهس ــازمان نوس ــکاری س ــا هم ــروژه ب پ

ــود. ــی می ش ــان اجرای ــهرداری اصفه ش

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

حمیدرضــا فوالدگــر، نماینــده مــردم اصفهــان 
ــع  ــر مجم ــامی، در دفت ــورای اس ــس ش در مجل
نماینــدگان شهرســتان اصفهــان با تبریــک والدت 
امــام موســی کاظــم)ع( اظهــار کــرد: رأی اعتمــاد 
ــه  ــبت ب ــت نس ــه دول ــه کابین ــس ب ــاد مجل زی
ــت  ــرای دول ــی ب ــام  حجت ــی اتم ــای قبل دوره ه
شــد کــه احســاس کنــد مجلــس پشــتیبان 

ــت. اوس
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
بــا  خــود  مخالفــت  درخصــوص  اســامی 
برنامه هــای دولــت در روز رأی اعتمــاد بــه کابینــه 
ــس  ــی مجل ــه داخل ــر اســاس آیین نام ــت: ب گف
ــی کــه در آن روز  ایــن مخالفت هــا و موافقت های
ــود  ــرح می ش ــس مط ــدگان مجل ــط نماین توس
چــون بــه رأی گذاشــته نمی شــود، هیــچ تأثیــری 

ــدارد. ــا ن ــد برنامه ه در رون
 پنج ابرچالش کشور 

ــاح  ــد اص ــن رون ــد ای ــه بای ــان اینک ــا بی وی ب
ــات و  ــت در انتخاب ــرد: دول شــود، خاطرنشــان ک
پــس از اعــام نتایــج آرا، نویــد تحــول اقتصــادی 

ــادی را داد. ــم اقتص ــر در تی ــتر و تغیی بیش
ابرچالــش  پنــج  بــه  اشــاره  بــا  فوالدگــر 
بانکــی،  نظــام  اشــتغال،  گفــت:  کشــور 
بودجــه  تناســب  بازنشســتگی،  صندوق هــای 
دولــت بــا هزینه هــا و محیــط  زیســت و آب، 
ســوی  از  اســت کــه  ابرچالش هــای کشــور 

شــد. بیــان   دولــت  اقتصــادی  مشــاور 
رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی 
ــادی  ــم اقتص ــر الزم در تی ــه تغیی ــان اینک ــا بی ب
دولــت اتفــاق نیفتــاده اســت، اظهــار کــرد: 
ــوص  ــردم درخص ــه م ــاری ک ــا انتظ ــب ب متناس
ــن  ــتند، ای ــت داش ــادی دول ــم اقتص ــر تی تغیی

ــاد. ــاق نیفت اتف
 بایــد دولــت مشــخص کنــد کــه حــرف آخــر در 
ــم  ــراد تی ــک از اف ــدام  ی ــادی را ک ــائل اقتص مس

ــد. ــت می زن ــادی دول اقتص
 وجود نگرانی شدید از تحقق  نیافتن 

وعده های دولت 
وی از نگرانــی شــدید خــود بــرای تحقــق  نیافتــن 
وعده هــای دولــت گفــت و تصریــح کــرد: در 
ــت یازدهــم رشــد نقدینگــی دو  ــار ســال دول چه
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــود؛ ب ــده ب ــر ش ــم براب و نی
امســال ظرفیــت بیشــتری بــرای فــروش نفــت 
وجــود نــدارد، چگونــه دولــت می توانــد نــرخ 
رشــد اقتصــادی را کنتــرل کنــد یــا کاهــش دهــد.

رئیــس کمیســیون ویــژه حمایــت از تولیــد ملــی 
بــا بیــان اینکــه دولــت نتوانســت دوگانــه تــورم و 
رکــود را همزمــان مهــار کنــد، اظهــار کــرد: اصــاح 
ســاختار و ثبــات نیــز، دوگانــه ای اســت کــه 
دولــت نتوانســت همزمــان هــر دو را ایجــاد کنــد.

ــکات  ــل مش ــره زدن ح ــه گ ــان اینک ــا بی وی ب
یــک روش  دنیــا  بــا  تعامــل  بــا  اقتصــادی 
ــکا و  ــت آمری ــت: موجودی ــت، گف ــت اس نادرس
ــون  ــتقل همچ ــورهای مس ــا کش ــلطه ب ــام س نظ

جمهــوری اســامی ایــران ضدیــت دارد.
 اصل 44 فقط خصوصی سازی و 

واگذاری نیست
فوالدگــر بــا بیــان اینکــه رهبــر معظــم انقــاب در 
ــد داشــته اند،  ــر اصــل 44 تأکی همــه جلســات ب
ــن  ــه ای ــته ک ــال گذش ــرد: از ۹ س ــان ک خاطرنش
قانــون تصویــب شــد، رهبــر معظــم انقــاب 
در همــه جلســات بــا مســئوالن آن را گوشــزد 

کرده انــد.

ــد  ــن نق ــال 88، اولی ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــا واگذاری هــا بیــان کرده ایــم،  خــود را در رابطــه ب
واگذاری هــا  بــه  زیــادی  ایــرادات  گفــت: 
وجــود دارد و بارهــا آن هــا را یــادآور شــده ایم؛ 
خصوصی ســازی فقــط واگــذاری و واگــذاری 

نیســت. خصوصی ســازی  فقــط 

 بی عدالتی سهم بودجه ای در حق 
شهرستان و استان اصفهان

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا اشــاره بــه 
ــی ســهم بودجــه ای در حــق شهرســتان  بی عدالت
ــار کــرد: اســتان اصفهــان  و اســتان اصفهــان اظه
ــارس و  ــز، ف ــزد، تبری ــتان های ی ــه اس ــبت ب نس
خراســان ســهم درآمــدی بیشــتری داشــته، ولــی 
ــتان ها  ــن اس ــه ای ــبت ب ــه ای آن نس ــهم بودج س
ــتان  ــه اس ــان اینک ــا بی ــت.فوالدگر ب ــر اس عقب ت
ــته  ــد داش ــارد درآم ــزار و ۲۰۰ میلی ــان ۶ ه اصفه
اســت، گفــت: چگونــه اســت کــه ۳8 ســال اســت 
ــی  ــه اســتان های محــروم کمــک می شــود، ول ب
هنــوز هیچ کــدام از محرومیــت خــارج نشــده اند.

 مشکل سرمایه گریزی از اصفهان
وی بــا تصریــح اینکــه نبایــد بــه اعتبــارات 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــتان دل بس ــرای اس ــی ب دولت
ــه  ــد ب ــود و بای ــی ب ــد معطــل بودجــه دولت نبای

ــرد. ــکا ک ــی ات ــش خصوص بخ
ــورای  ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
بــه  توجــه  بــا  خاطرنشــان کــرد:  اســامی 
می شــود  اســتان  در  کــه  ســختگیری هایی 
انجــام می گیــرد  از اصفهــان   ســرمایه گریزی 
و امــروز ســرمایه گذاران مــا در اســتان های دیگــر 
و حتــی خــارج از کشــور، ســرمایه گذاری های 

ــد. خــود را انجــام می دهن
وی در ادامــه در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
مســائل آب اســتان اصفهــان بیــان کــرد: گفتــه 
می شــود کــه چــرا دربــاره آب ســاکت هســتیم؟ 
این گونــه نیســت و هــر زمــان تریبونــی در 
اختیــار بــوده بخشــی از آن بــه موضــوع آب 
تعلــق پیــدا کــرده اســت؛ از طرفــی روش هایــی 
ــه  ــم و منجــر ب ــدان بیاوری ــه می ــردم را ب ــه م ک
نــزاع و مقابلــه شــود قبــول نداریــم و بایــد 
بتوانیــم بــا تدبیــر و پیگیــری حقوقــی، مســائل 

ــم. ــل کنی را ح
ــون  ــال 4۰ میلی ــه انتق ــزود: مصوب ــر اف فوالدگ
ــه شــده؛  ــرای بروجــن گرفت ــی آب ب ــر مکعب مت
در صورتــی کــه مــا از ابتــدا بــا آن مخالــف بــوده 
و هســتیم؛ چــرا کــه رودخانه هــای زیــادی 
در چهارمحــال اســت و می تواننــد بــا مهــار 
تأمیــن  را  خــود  آب  فصلــی،  رودخانه هــای 
کننــد؛ بــا ایــن اتفــاق کمتریــن آبــی کــه در ســال 
در رودخانــه جــاری می شــود، دیگــر جــاری 

ــد. ــد ش نخواه
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ــتان  ــران شهرس ــت بح ــه مدیری ــتان در جلس ــدار اردس فرمان
در فرمانــداری اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه فرونشســت یکــی از 
ــا قنــات دو طبقــه اردســتان، بایــد از یــک  چاه هــای مرتبــط ب

بحــران جلوگیــری کنیــم.
ــتان  ــای شهرس ــه ادارات و ارگان ه ــت: هم ــور گف ــا غی  علیرض
ــد  ــن تهدی ــا ای ــل ب ــرای تقاب ــک ب ــر و کم ــک تفک ــا ی ــد ب بای

ــد. ــا کنن ــود را ایف ــش خ نق
وی افــزود: قنــات دو طبقــه اردســتان توســط یونســکو از ســال 

۹۲ در زمــره آثــار ثبــت جهانــی قــرار گرفتــه اســت.
غیــور بــا بیــان اینکــه ۱۶ رشــته قنــات در زیــر شــهر اردســتان 
ــران  ــان بح ــات الزم در زم ــرد: امکان ــح ک ــان دارد، تصری جری

ــدادی  ــی تع ــراث فرهنگ ــتا می ــن راس ــت؛ در ای ــروری اس ض
دســتگاه از اســتان درخواســت کــرده کــه بــا آن موافقــت شــد.
ــوات دارد،  ــه قن ــدی ک ــه تهدی ــه ب ــا توج ــتان ب ــدار اردس فرمان
ــرای  ــا ب ــت ت ــران خواس ــت بح ــری و مدیری ــه پیگی از کمیت
ــا و  ــم آن ه ــردن حری ــخص ک ــوات و مش ــه برداری از قن نقش

ــد. ــدام کن ــوات اق ــگاه قن ــر پای ــاد دفت ایج
وی بــا اشــاره بــه مشــکل بــه وجــود آمــده در یکــی از چاه هــای 
ــاز  ــوات نی ــع قن ــرح جام ــه ط ــرد: نقش ــادآوری ک ــتان ی اردس
ــیر و  ــول مس ــی، ط ــای دسترس ــا محل ه ــت ت ــتان اس شهرس

دیگــر زوایــای آن بررســی شــود.
ــی  ــجام همگان ــک انس ــا ی ــرد: ب ــام ک ــتان اع ــدار اردس فرمان
ــا  ــا کار بازســازی و مرمــت ایــن چــاه بــه زودی ب مقــرر شــد ت

ــود. ــاز ش ــتان آغ ــهرداری اردس ــئولیت ش مس

مدیــر عامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان گفــت: عملیــات 
اجرایــی مرحلــه دوم پردیــس هنــر آبشــار تــا پایــان ســال جــاری 

ــل می شــود.  تکمی
ســعید کورنــگ بهشــتی اظهــار کــرد: پردیــس هنــر آبشــار در ۲ فاز 
در مــکان قبلــی شــهربازی آبشــار بــرای ایجــاد نشــاط و شــادابی 

در بیــن شــهروندان در دســتورکار مدیریــت شــهری قــرار گرفــت.
ــل  ــروژه تکمی ــن پ ــاز اول ای ــون ف ــه اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
شــده، افــزود: فــاز یــک ایــن طــرح شــامل پروژه هایــی همچــون 
ورودی، جــاده VIP، برکه هــا و آبشــارهای مجــاور خیابــان، فــرش 
گل، داالن بهشــت، ســالن آمفی تئاتــر و پارکینــگ بــود کــه همگــی 

احــداث شــد.
ــاز دوم  ــی ف ــات اجرای ــه عملی ــان اینک ــا بی ــتی ب ــگ بهش کورن
پردیــس هنــر آبشــار نیــز در دســت اجراســت و تــا پایــان ســال 

جــاری تکمیــل می شــود، تصریــح کــرد: در فــاز دوم پردیــس هنــر 
ــر،  ــی آمفی تئات ــی جنوب ــات اجرای ــه و عملی آبشــار آب نمــا، گلخان
رســتوران، کافی شــاپ، بوســتان کــودک، ســایت تندیــس، آبشــار 

ــود.   ــداث می ش ــی و ... اح ــی پلکان میان
ــا اشــاره بــه اینکــه طراحــی هنــری بســیار زیبایــی در  بهشــتی ب
ــارها و  ــا، آبش ــود برکه ه ــت: وج ــده، گف ــاظ ش ــتان لح ــن بوس ای
ــرای  ــوع و دلنشــینی را ب ــن بوســتان، فضــای متن ــردازی ای نورپ

ــه وجــود آورده اســت. شــهروندان ب
ــوان پردیــس  ــن بوســتان تحــت عن ــل نامگــذاری ای ــه دلی وی ب
هنــر اشــاره و اضافــه کــرد: پردیــس بــه بوســتانی اطــاق 
ــد و از  ــده باش ــور ش ــنگ محص ــا س ــراف آن ب ــه اط ــود ک می ش
طرح هــای هنــری بــرای زیباســازی آن اســتفاده شــود؛ در همیــن 
راســتا ایــن بوســتان تحــت عنــوان پردیــس هنــر نامگــذاری شــد. 

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

 رئیــس شــورای اســامی شــهر کاشــان گفــت: بایــد بــا اســتفاده 
ــوزه  ــن در ح ــهر ام ــک ش ــان را ی ــی، کاش ــت های فرهنگ از پیوس
گردشــگری قــرار دهیــم و ظرفیت هــای آن را در تمــام ابعــاد بــه 

ایــران و اقصــی نقــاط جهــان معرفــی کنیــم.
ــن  ــن در ســالن غیاث الدی ــی رســول زاده در ســمینار شــهر ام عل
ــت  ــرد: صنع ــار ک ــان اظه ــگاه آزاد کاش ــانی دانش ــید کاش جمش
گردشــگری، یکــی از محورهــای اصلــی توســعه اقتصــادی و 
ــی  ــران بی آب ــش بح ــه چال ــه ب ــا توج ــتان ب ــن شهرس ــدار ای پای
در منطقــه اســت کــه رســالت مــا برقــراری امنیــت و آرامــش در 

ــاد اســت. ــام ابع تم
و  پیشــرفت ها  بــا  را  خودمــان  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

ــه  ــی ب ــا نگاه ــزود: ب ــم، اف ــق دهی ــان تطبی ــای روز جه تکنیک ه
موفقیت هــا و دســتاوردهای شــهرهای موثــر جهــان متوجــه 
ــرداری درســت از  ــان در الگوب ــه ســرآمد توســعه آن می شــویم ک

ــت. ــی اس ــی و علم ــث پژوهش مباح
بیشــتر  شــهرها  در  پیشــرفت ها  هرچــه  تصریــح کــرد:  وی 
ــاق  ــاف اخ ــوب برخ ــات نامطل ــا و اقدام ــود، ناهنجاری ه می ش
ــگیری های الزم  ــد پیش ــذا بای ــد؛ ل ــش می یاب ــا افزای و ارزش ه

را انجــام داد. 
وی گفــت: بــرای اینکــه کاشــان یــک شــهر امــن باشــد بایــد بــه 
جایگاهــی برســیم کــه موضوعاتــی همچــون ترافیــک، راهنمایی و 
رانندگــی و افــراد سوءاســتفاده کننده در آن قابــل کنتــرل باشــند.

 رســول زاده در پایــان بــر اســتفاده از پیوســت های فرهنگــی 
ــرد. ــد ک ــی تاکی ــرفت های علم ــری از پیش ــرای بهره گی ــهرها ب ش

 مدیــر کل ارشــاد اصفهــان گفــت: فرهنــگ مشــاهده فیلــم در 
ســینما بایــد بیــش از گذشــته تقویــت شــود؛ چــرا کــه محتــوای 
فیلــم در ذهــن مخاطــب بدیــن شــیوه ماندگارتــر خواهــد شــد. 
ملــی  روز  مراســم  در  ارزانــی  حبیب رضــا  حجت االســام 
ســینما در جمــع هنرمنــدان اصفهانــی اظهــار داشــت: در 
ــداد  ــدی تع ــد ۳۰۰ درص ــاهد رش ــته ش ــال های گذش ــول س ط
بودیــم و فعالیت هــای مختلفــی در  ســالن های اصفهــان 
بازســازی ســالن های ســینمایی در  و  راســتای گســترش 

ــد. ــام ش ــان انج اصفه
وی افــزود: بــه طــور کلــی تعــداد ســینماهای اصفهــان نســبت 
ــا وجــود فعالیت هــای بســیار  بــه ســرانه دنیــا فاصلــه دارد و ب
قــوی در ارتبــاط بــا ســاخت ســالن ســینمایی در اســتان 
اصفهــان برنامه ریــزی در ایــن ارتبــاط بایــد بــا قــوت بیشــتری 

ادامــه پیــدا کنــد.
ــد  ــم در ســینما بای ــان اینکــه فرهنــگ مشــاهده فیل ــا بی وی ب
بیــش از گذشــته تقویــت شــود، ابــراز داشــت: مشــاهده فیلــم 
از روی پــرده ســینمایی بســیار تاثیرگذارتــر و ماندگارتــر از دیگــر 
ــزد  ــر احساســات مخاطــب را برمی انگی ــن ام روش هاســت؛ ای

ــه می شــود. ــی نهادین ــه خوب و مفاهیــم در ذهــن مخاطــب ب
ــد جــای ســینما  ــر نمی توان ــه کــه تئات وی ادامــه داد: همان گون
ــگاه  ــد جای ــز نمی توان ــازی نی ــای مج ــترش فض ــرد، گس را بگی

ســینما را  تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
ــا  ــینما ب ــر از  روز س ــک روز زودت ــینما ی ــی س ــم روز مل مراس
ــام  ــان، حجت االس ــهردار اصفه ــوروزی ش ــدرت هللا ن ــور ق حض
ارزانــی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان و جمعــی 

ــد. ــزار ش ــنتر برگ ــان در سیتی س ــرح اصفه ــدان مط از هنرمن

فرماندار اردستان خبر داد:

آغاز بازسازی چاه قنات دو طبقه اردستان
 استفاده از پیوست های فرهنگی

کاشان را یک شهر امن معرفی می کند

 تکمیل عملیات اجرایی مرحله دوم پردیس هنر 
تا پایان سال 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

فرهنگ تماشای فیلم در سینما باید تقویت شود

دبیر جشنواره دفاع مقدس »پالک« خبر داد: 
برگزاری نخستین جشنواره تئاتر 
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وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــاع مقــدس »پــاک«،  ــر نخســتین جشــنواره دف دبی
پایانــی  از هفتــه  اولیــن جشــنواره  برگــزاری  بــه 
شــهریورماه ۹۶ اشــاره کــرد و گفــت: ایــن برنامــه 
ــت  ــا محوری ــر اســتان ب ــاالن اصحــاب هن توســط فع
ــه زیبایــی و  ــا اعتقــاد ب فرهنــگ ایثــار و شــهادت و ب
توانایــی زبــان واالی هنــر نمایشــی در جهــت ترویــج 
ــن  ــت و روش ــانی و مقاوم ــل انس ــترش فضای و گس
کــردن جایــگاه فرهنــگ در توســعه هنــر برگــزار 

می شــود.
ــنواره را  ــن جش ــی ای ــدف از برپای ــد ه ــادق فرهمن ص
ــاع مقــدس  ــرای ارزش هــای دف ــد خــوب ب ــک نوی ی
ــری  ــای هن ــی از فعالیت ه ــت: یک ــرد و گف ــوان ک عن

اصحــاب هنــر شهرســتان ایــن اســت کــه بــا اســتفاده 
از هنــر تئاتــر بتواننــد ارزش هــای شــاخص ایثــار، 
مقاومــت و دفــاع مقــدس را زیباتــر بــرای عمــوم بــه 

ــد. ــش بگذارن نمای
ــا بیــان اینکــه شهرســتان شاهین شــهر میزبــان  وی ب
برگــزاری ایــن جشــنواره اســت، اظهــار داشــت: بــرای 
ــه شهرســتان  ــکاری ســپاه ناحی ــا هم ــار و ب ــن ب اولی
شاهین شــهر و میمــه و زیرمجموعه هــای آن - کــه 
بــازوان ســپاه پاســداران هســتند - در بحــث برگــزاری 
ــاک«  ــوان »پ ــا عن ــاع مقــدس ب ــر دف جشــنواره تئات

ــد. ــکاری می کنن هم
دبیــر جشــنواره دفــاع مقــدس »پــاک« درخصــوص 
در  آن  پایدارمانــدن  بــرای  ایــن جشــنواره  دامنــه 
اینکــه  بــه  توجــه  بــا  بعــدی گفــت:  ســال های 
جشــنواره دفــاع مقــدس در ســال های قبــل بــا 
بــود،  شــده  تعطیــل  مختلــف  مراســم  برگــزاری 
امســال در صورتــی کــه خروجــی مناســبی از اجــرای 
آن بگیریــم، تصمیــم بــر آن داریــم کــه یــک دبیرخانــه 

ــم. ــکیل دهی ــرای آن تش ــی ب دائم
فرهمنــد بــا اشــاره بــه کارگروه هــای برنامه ریزی شــده 
ــر  ــاع مقــدس شاهین شــهر گفــت: ب در جشــنواره دف
ــدان و  ــرای عاقه من ــنواره ب ــت های جش ــه سیاس پای
هنرمنــدان مبتــدی کارگاه هــای آموزشــی طــی چهــار 
روز بــا آمــوزش اســتادان مجــرب هنر نمایشــی کشــور 
ــای  ــاظ جنبه ه ــدان از لح ــا هنرمن ــود ت ــزار می ش برگ

تئاتــر، حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند.
ــی  ــای اجرای ــه بخش ه ــان ب ــد درپای ــادق فرهمن ص
ــا ابعــاد هنــر دفــاع مقــدس تاکیــد  ایــن جشــنواره ب
کــرد و گفــت: طــرح اولیــه ایــن جشــنواره در تیرمــاه 
ــدان شهرســتان کلیــد  ــا همــکاری بســیج هنرمن ۹۶ ب
خــورد کــه همزمــان بــا برنامــه ســالروز دفــاع مقــدس 
ــی، نمایشــنامه خوانی،  ــه ای، خیابان در ۵ بخــش صحن
عکــس، تئاتــر و کارگاه هــای آموزشــی بــا همــکاری ۷ 
نهــاد رســمی اداری شهرســتان شاهین شــهر و میمــه 
ــه  در تاریــخ ۲۵ تــا ۲8 شــهریور ۹۶ در شاهین شــهر ب

اجــرا درخواهــد آمــد.

ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــت: ب ــهرضا گف ــهردار ش ش
مکانــی مناســب کارخانــه تاریخــی »نویــن« شــهرضا 
و اســتقبال بی نظیــر مــردم از برنامه هــای برگزارشــده 
در آن، مرمــت ایــن بنــای تاریخــی در دســتورکار 
ــده  ــای آین ــا در برنامه ه ــرد ت ــرار می گی شــهرداری ق

ــز از آن اســتفاده شــود. نی
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، رحیــم جافــری در 
ــر  ــراغ هن ــنواره چلچ ــن جش ــه دومی ــن اختتامی آیی

در شــهرضا کــه در محــل کارخانــه تاریخــی »نویــن« 
ایــن شــهر برگــزار شــد، عنــوان کــرد: جشــنواره 
چلچــراغ هنــر، انقــاب بزرگــی در هنــر شــهرضا 
ــد  ــدگار خواه ــه مان ــرای همیش ــه ب ــرد ک ــاد ک ایج

ــد. مان
ــن  ــی از مهم تری ــهرضا را یک ــر در ش ــخ هن وی تاری
بخش هــای تاریــخ کشــور برشــمرد و افــزود: وجــود 
ــار  ــتادان آن آث ــه اس ــری ک ــته هن ــش از ۲۰۰ رش بی

ــت  ــن مدعاس ــواه ای ــد، گ ــه کرده ان ــاخصی را ارائ ش
کــه شــهرضا از جملــه مهم تریــن مراکــز هنــری 

ایــران محســوب می شــود.
ــه انتخــاب  ــا اشــاره ب ــن ب شــهردار شــهرضا همچنی
ــوان »شــهر ســفال ایــران«،  ــه عن ایــن شهرســتان ب
ایــن انتخــاب را نشــانه قدمــت ایــن رشــته هنــری 
در شــهرضا و برتــری هنرمنــدان آن برشــمرد و اظهــار 
ــدازه تاریــخ بشــر دارد؛  ــه ان کــرد: ســفال، قدمتــی ب
امــا در شــهرضا رنــگ و لعــاب و شــیوه آن در قالبــی 

ــه شــده اســت. ــرد ارائ خــاص و منحصربه ف
هنــر  افــزود:  مطلــب  ایــن  ادامــه  در  جافــری 
ســفالگری، تنهــا بخشــی از افتخــارات هنــری و 

فرهنگــی مــردم شهرضاســت. هنرمنــدان بزرگــی در 
ــه  ــتند ک ــهرضا هس ــری در ش ــته های هن ــه رش هم
ــود  ــته خ ــّلم رش ــتادان مس ــا اس ــک از آن ه ــر ی ه

می شــوند. محســوب 
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود اظهــار 
نهادهایــی صرفــا  از  امــروزه شــهرداری ها  کــرد: 
ــا رویکــرد  ــه نهادهایــی ب ــی ب خدمات رســان و عمران
ــل در  ــن دلی ــه همی ــده اند و ب ــل ش ــی تبدی فرهنگ
ــهرداری  ــی ش ــای فرهنگ ــر فعالیت ه ــال های اخی س
ــش چشــمگیری داشــته اســت. ــز افزای شــهرضا نی
از  بیــش  برگــزاری  گفــت:  شــهرضا  شــهردار 
و  ارائــه  و  خوشــبختی  مســیر  در  همایــش   ۱۵

ــی  ــری و اجتماع ــته هن ــش از ۶۳ رش ــوزش بی آم
از  بخشــی  شــهرداری،  بانــوان  فرهنگســرای  در 
فعالیت هــای انجام شــده در حــوزه فرهنــگ اســت.

جافــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیان 
ــای  ــته هزینه ه ــال گذش ــه »در س ــب ک ــن مطل ای
زیــادی بــرای مرمــت و بازســازی کارخانــه تاریخــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــد«، اظه ــام ش ــن انج نوی
موقعیــت مکانــی مناســب کارخانــه تاریخــی »نوین« 
ــای  ــردم از برنامه ه ــر م ــتقبال بی نظی ــهرضا و اس ش
برگزارشــده در آن، مرمــت ایــن مبنــای تاریخــی 
در  تــا  می گیــرد  قــرار  شــهرداری  دســتورکار  در 

ــود. ــتفاده ش ــز از آن اس ــده نی ــای آین برنامه ه
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اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

 قهرمانی اسکیت باز نجف آبادی 
در مسابقات جهان

ــه  ــت: تران ــاد گف ــان نجف آب رئیــس اداره ورزش و جوان
ــی اســکیت   ــم مل ــادی تی ــوش نجف آب احمــدی، ملی پ
ــن در  ــی چی ــران، در مســابقات جهان فــری اســتایل ای
ــه کســب نخســتین  ــق ب ــر ۱۶ ســال موف رده ســنی زی
نشــان طــای تیــم اعزامــی در بخــش تایــم تریــل شــد.
ــن  ــش از ای ــرد: پی ــار ک ــی اظه ــد طباطبای ــید محم س
نشــان، لعیــا عربــی در باالتــر از ۱۶ ســال و علــی 
ــه  ــق ب ــب موف ــه ترتی ــال ب ــر از ۱۶ س ــجاعی در کمت ش
کســب نشــان های نقــره و برنــز شــدند و رضــا لســانی 
ــل  ــم تری ــان در تای ــن زم ــت بهتری ــود ثب ــا وج ــز ب نی
ــی  ــل از راهیاب ــاالی ۱۶ ســال، در بخــش دوب پســران ب

ــد. ــد بازمان ــه بع ــه مرحل ب
ــن ورزش  ــم ای ــب مه ــوان قط ــه عن ــاد ب وی از نجف آب
ــر کادر  ــاوه ب ــت: ع ــان داش ــرد و بی ــاد ک ــور ی در کش
ــت  ــم هش ــای تی ــی اعض ــی، تمام ــم مل ــری تی مربیگ
نفــره اعزامــی بــه رقابت هــای جهانــی بــه غیــر از یــک 
نفــر را ورزشــکاران دختــر و پســر نجف آبــادی تشــکیل 

می دهنــد.

 جذب ۱.۵ میلیارد دالر 
 از منابع صندوق توسعه ملی 

برای کارآفرینی
نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس 
شــورای اســامی اظهــار داشــت: بــا مصوبــه مجلــس 
و اقدامــی کــه در فراکســیون تولیــد و اشــتغال انجــام 
شــد، ۱.۵ میلیــارد دالر از منابــع صنــدوق توســعه ملــی 
ــزرگ و  ــهرهای ب ــتغال در ش ــی و اش ــرای کارآفرین ب
ــهیات در  ــورت تس ــه ص ــه ب ــده ک ــذب ش ــتا ج روس

ــرد. ــرار می گی ــان ق ــار آن اختی
ــورت  ــه ص ــهیات ب ــن تس ــزود: ای ــار اف ــی بختی عل
ــدوق  ــاورزی، صن ــک کش ــق بان ــرح و از طری ــه ط ارائ
بــه کارآفرینــان  پســت بانک  و  امیــد  کارآفرینــی 
ــه  ــی ک ــه کارفرمایان ــن ب ــود؛ همچنی ــت می ش پرداخ
ــردش  ــرمایه در گ ــرای س ــه ب ــا کارخان ــوله  ی ــا س قب
ایجــاد کردنــد و مشــکل مالــی داشــتند نیــز، پرداخــت 

می شــود.

 رهاسازی عقاب طالیی 
در زیستگاه های لنجان 

ــان از  ــت اصفه ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــده ی فرمان
رهاســازی یــک عقــاب طایــی کــه از ســوی مامــوران 
ــه اداره محیــط زیســت لنجــان تحویــل  آتش نشــانی ب
ــر داد.  ــی خب ــتگاه های طبیع ــود، در زیس ــده ب داده ش
مرتضــی جمشــیدیان اظهــار داشــت: بــه طــور معمــول 
ــت  ــط زیس ــتداران محی ــوی دوس ــه از س ــی ک حیوانات
ــس  ــوند، پ ــدا می ش ــف و پی ــگان کش ــوران ی ــا مام ی
از تیمارســازی یــا درمــان در محــل زندگــی خــود 

می شــوند. رهاســازی 
وی افــزود: اگــر ایــن حیوانــات بــه دلیــل آســیب های 
ــی  ــه زندگ ــادر ب ــل ق ــر دالی ــمی و  دیگ ــاص جس خ
ــور  ــه تنهایــی در محیــط طبیعــی خــود نباشــند، مجب ب
ــاغ  ــد ب ــژه مانن ــای وی ــا در محل ه ــداری آن ه ــه نگه ب

ــه هســتیم. ــارک وحــش صف ــا پ ــدگان ی پرن

آغاز برداشت مرحله دوم هندوانه 
دیم در کویر آران و بیدگل 

مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل از آغــاز برداشــت 
مرحلــه دوم هندوانــه دیــم در دل کویــر ایــن شهرســتان 

خبــر داد. 
ــه  ــت هندوان ــت: برداش ــار داش ــی اظه ــین فتاح حس
دیــم در کویــر آران و بیــدگل در چاله هایــی کــه بــه 
ــام  ــهرت دارد، انج ــی ش ــنبک و چهارطاق ــای س چاله ه

می شــود.
وی تصریــح کــرد: ایــن چاله هــا کــه در اندازه هــای 
ــر آران  ــی در دل کوی ــر مربع ــزار مت ــا ه ــف ۲۰۰ ت مختل
ــی خاصــی از منظــر  ــم ویژگ ــع شــده، ه ــدگل واق و بی
کشــاورزی دارد و هــم موجــب جــذب گردشــگران 

ــت. ــده اس ــی ش ــی و خارج داخل
ــرد:  ــح ک ــدگل تصری ــاورزی آران و بی ــاد کش ــر جه مدی
کشــت هندوانــه دیــم در شهرســتان کویــری آران و 
بیــدگل در دو منطقــه چالــه ســنبک و چالــه چهارطاقــی 
ــاه  ــط فروردین م ــار از اواس ــش از ۱۲ هکت ــطح بی در س
توســط کشــاورزان دیمی کار و برداشــت نوبت اول آن در 
تیرمــاه انجــام شــده و نوبــت دوم آن هم اکنــون در حال 

انجــام اســت و تــا اواســط مهرمــاه هــم ادامــه دارد.

 همایش روز جهانی 
مبارزه با بی سوادی در پیربکران 

ــش  ــران از نق ــرورش پیربک ــوزش و پ ــس اداره آم رئی
بــا خــود گفــت:  انســان  رابطــه  تغییــر  در  ســواد 
بزرگ تریــن نقــش آمــوزش و پــرورش افزایــش میــزان 
ــت و  ــراد اس ــی اف ــی و تخصص ــی، علم ــی عموم آگاه
ــان  ــناخت انس ــی، ش ــعه مل ــناختن توس ــن ش مهم تری
از توانمندی هــا و قابلیت هــای خــود، اســتعدادها و 

رغبت هاســت.
همایــش روز جهانــی مبــارزه بــا بی ســوادی بــا حضــور 
ــران  ــرورش پیربک ــوزش و پ ــس اداره آم ــهرابی رئی س
برنجــی زاده مســئول برگــزاری مراکــز یادگیــری محلــی  
اداره ســوادآموزی اســتان و بخشــدار بخــش پیربکــران 
و جمعــی از مســئوالن در ســالن اجتماعــات معلــم اداره 

آمــوزش و پــرورش پیربکــران برگــزار شــد.
ــرورش پیربکــران،  ســهرابی، رئیــس اداره آمــوزش و پ
ــا بی ســوادی کــه در  ــارزه ب ــی مب در همایــش روز جهان
ــه  ــود، ب ــده ب ــب داده ش ــن اداره ترتی ــم ای ــالن معل س
ــروز و  ــای ام ــوادآموزی در دنی ــت س ــرورت و اهمی ض
نقــش آن در توســعه جوامــع، انســان ها و طبیعــت 
اشــاره کــرد و گفــت: بهــره وری بــاال از امکانــات، نتیجــه 
ــهیل  ــت تس ــره وری جه ــن به ــوده و ای ــوادآموزی ب س
ــرای ایجــاد یــک زندگــی  ــا محیــط ب ــاق انســان ب انطب

راحت تــر اســت.

 مرمت کارخانه تاریخی »نوین« 
در دستورکار شهرداری شهرضا قرار دارد

،،
 استان اصفهان نسبت به استان های 
یــزد، تبریــز، فــارس و خراســان ســهم 
درآمــدی بیشــتری داشــته، ولــی ســهم 
بودجــه ای آن نســبت بــه این اســتان ها 

عقب تــر اســت
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نماینده مردم اصفهان در مجلس:

»بی عدالتی بودجه ای« در حق اصفهان 
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کوتاه اخبار 
 ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر بیکار 

در سیرجان
ــیر  ــیرجان و بردس ــردم س ــده م ــن پور، نماین ــهباز حس ش
در مجلــس شــورای اســامی، در جلســه کارگــروه تســهیل 
ــار  ــاس آم ــر اس ــت: ب ــار داش ــد اظه ــع تولی ــع موان و رف
ــر  ــزار و ۶۰۰ نف اعام شــده در شهرســتان ســیرجان، ۱۲ ه
بیــکار وجــود دارد و نــرخ بیــکاری ایــن شهرســتان ۱۲.۸ 

درصــد اســت.
ــوط  ــتان را مرب ــکاری در اس ــرخ بی ــن ن ــن پور باالتری حس
ــال  ــج س ــرف پن ــرد: ظ ــان ک ــت و بی ــیرجان دانس ــه س ب
ــت شهرســتان ســیرجان  ــه جمعی ــر ب ــزار نف ــر ۵۵ ه اخی
ــه  ــراف ب ــتان های اط ــهرها و شهرس ــده و از ش ــه ش اضاف

ــته اند. ــرت داش ــهر مهاج ــن ش ای

 آزادی ۱۱7 زندانی جرائم غیرعمد 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــر ســتاد دیــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
۱۱7 زندانــی جرائــم غیرعمــد طــی ســال جــاری بــا کمــک 
ــه  ــه آزاد شــدند و ب ــارات ســتاد دی ــران اســتان و اعتب خی

ــواده بازگشــتند. ــون خان کان
حافــظ طاهــری افــزود: زندانیــان آزادشــده ۸3 میلیــارد و 
۲3۰ میلیــون ریــال بدهــی مالــی، مهریــه و دیــه داشــتند 
ــه دلیــل مهریــه و نفقــه،  کــه از ایــن تعــداد ۲9 زندانــی ب
7۶ نفــر بدهــی مالــی و ۱۲ نفــر بدهــی دیــه و تصادفــات 

ــد. ــس می کردن ــل حب ــدان تحم در زن
وی گفــت: از ایــن میــزان ۲۵ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون ریــال 
از محــل کمک هــای باعــوض ســتاد دیــه اســتان و کشــور 

پرداخــت شــده اســت.
طاهــری همچنیــن از گذشــت بیــش از 49 میلیــارد و ۸۶۰ 
میلیــون ریالــی شــاکیان و پرداخــت بیــش از ۸ میلیــارد و 
۲7۰ میلیــون ریــال تســهیات از محــل اعتبــارات بانک هــا 
بــرای آزادی ایــن تعــداد زندانــی جرائــم غیرعمــد خبــر داد.

آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه 
امام خمینی یزد 

طلبه هــای حــوزه علمیــه امــام خمینــی یــزد در مراســمی 
بــا حضــور آیــت هللا ناصــری، نماینــده ولــی فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه یــزد، آغــاز ســال تحصیلــی خــود را جشــن 

. گرفتند
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان یــزد در ایــن مراســم کســب 
علــم را توفیقــی الهــی دانســت و گفــت: همــه مــا بایــد از 
خداونــد کــه مســیر کســب علــم را بــرای مــا فراهــم کــرده 

قدردانــی کنیــم.
ــوزه  ــاب ح ــه ط ــه وظیف ــان اینک ــا بی ــری ب ــت هللا ناص آی
علمیــه هدایــت افــراد جامعــه اســت، افــزود: هدایت بشــر 
باالتریــن فضیلــت بــرای انســان اســت و اجــر طلبــه ای کــه 
یــک را نفــر در مســیر هدایــت قــرار دهــد، بــه انــدازه هــزار 

هــزار عابــد اســت.

۱۸۳ معدن در چهارمحال و بختیاری 
فعال است

 نعیــم امامــی، رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
چهارمحــال و بختیــاری، بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۸3 معدن در 
چهارمحــال و بختیــاری فعــال اســت، اظهــار داشــت: از این 

تعــداد معــدن فعــال، ۱33 معــدن ســنگ الشــه اســت.
ــدن  ــتان دو مع ــن اس ــون در ای ــرد: هم اکن ــوان ک وی عن
ــدن خــاک  ــک مع ــدن ســیلیس و ی ســنگ نما، ســه مع

ــد. ــت می کن ــوز فعالی نس
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال و 
بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از یــک هــزار و ۸۵۰ 
نفــر در معــادن چهارمحــال و بختیــاری فعالیــت می کننــد، 
ــتغال زا  ــای اش ــن بخش ه ــادن از مهم تری ــرد: مع ــان ک بی

در اســتان چهارمحــال و بختیــاری هســتند.
وی اظهــار داشــت: توســعه معــادن در دســتورکار ســازمان 
ــرار  ــاری ق ــدن و تجــارت چهارمحــال و بختی ــت، مع صنع
افزایــش  بختیــاری  و  چهارمحــال  معــادن  و  گرفتــه 

می یابــد.

 9 مجوز ساخت سینما 
برای استان یزد 

معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی یــزد 
گفــت: تــا پیــش از فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد، چهــار 
مجــوز ســالن ســینما در اســتان یــزد صــادر شــده بــود کــه 
ــا صــدور 9 مجــوز دیگــر در ایــن دولــت بــه  ایــن تعــداد ب

۱4 ســالن رســید.
ــزد ۲ ســینما  ــون در ی ــژاد افــزود: اکن ســید خلــف حوتی ن
بــا 7 ســالن و در شهرســتان های اردکان و میبــد هــر 
کــدام ۲ ســالن و بافــق، ابرکــوه و تفــت هــر کــدام یــک 

ــود دارد. ــینما وج ــالن س س
وی ادامــه داد: ســینماهای یــزد دارای درجــه ممتــاز و 
ــر  ــت و از نظ ــک اس ــه ی ــتان ها درج ــینماهای شهرس س
ــور  ــط کش ــگاه متوس ــروش در جای ــان و ف ــداد مخاطب تع

ــرار دارد.  ق
وی بــا یــادآوری اینکــه از ۱9 شــهریور تــا پایــان هفتــه دفاع 
مقــدس بلیــت نیم بهاســت، خاطرنشــان کــرد: فیلم هــای 
فیلم هــای  و  دارنــد  را  تماشــاگر  بیشــترین  کمــدی 

ــد. ــدا کرده ان ــادی پی ــان زی ــرا مخاطب ــی اخی اجتماع

تجلیل از نفرات برتر کنکور سراسری 
در استان یزد 

ســازمان های  و  دولــت  گفت وگــوی  جلســه  در 
ــد، از  ــزار ش ــزد برگ ــتانداری ی ــه در اس ــاد ک مردم نه
چهــار نفــر از برگزیــدگان کنکــور سراســری 9۶ تجلیــل 

ــه عمــل آمــد. ب
در ایــن جلســه از محمدکاظــم فقیــه خراســانی رتبــه 
ــه  ــا رتب ــن مطهری نی ــی، محمدامی ــته ریاض دوم رش
ــه دو منطقــه در رشــته ریاضــی،  شــش کشــور و رتب
ســید حســن موســوی رتبــه دهــم کشــور در رشــته 
ریاضــی و رتبــه اول ســهمیه ایثارگــران کشــور و 
محســن نکویــی رتبــه پنجــم کشــور در رشــته تجربی 

و ســه منطقــه تجلیــل شــد.

شهرســتان  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  تعــداد 
ــرای بســیاری از گردشــگران خارجــی  تفــت کــه ب
ــای زندگــی ســاده و ســنتی را  ــه تحقــق رؤی زمین
ــه ۱۵ مــورد  ــان امســال ب ــا پای ــد، ت فراهــم می کن

می رســد.
و  زیباتریــن  از  یکــی  تفــت،  شهرســتان 
ــرای  ــزد ب پرجاذبه تریــن شهرســتان های اســتان ی
گردشــگران اســت؛ شهرســتانی بــا اقلیــم متفاوت 
کــه در طــول ســال میزبان گردشــگران بســیاری از 

ــت. ــور و دنیاس ــف کش ــاط مختل نق
ــا  ــور ی ــارج کش ــه از خ ــگرانی ک ــر گردش ــاوه ب ع
ــن شهرســتان  ــه ای ــف کشــور ب اســتان های مختل
ــف  ــتان های مختل ــردم شهرس ــد، م ــفر می کنن س
ــل آب و هــوای بســیار  ــه دلی ــزد هــم ب اســتان ی
خــوب ایــن شهرســتان و وجــود روســتاهای 
سرســبز و خنــک متعــدد، آخــر هفته هــای خــود 
ایــن شهرســتان اختصــاص  را بــه حضــور در 
می دهنــد و در کنــار خانــواده بــه تفــت ســفر 

می کننــد.
بــا توجــه بــه وضعیــت گردشــگری ایــن شهرســتان 
در  زیــادی کــه گردشــگران  بســیار  حضــور  و 
ــاخت های  ــعه زیرس ــرورت توس ــد، ض ــت دارن تف
خوبــی  بــه  شهرســتان  ایــن  در  گردشــگری 

می شــود. احســاس 
افزایــش حضــور گردشــگران کــه پیش بینــی 
همــه کارشناســان بــه دلیــل ثبــت جهانــی بافــت 

آن  از  هــم  و مســئوالن  اســت  یــزد  تاریخــی 
بــه عنــوان یــک فرصــت یــاد می کننــد هــم، 
عامــل دیگــری اســت کــه بــر اهمیــت توجــه بــه 
زیرســاخت های گردشــگری در تفــت تاکیــد دارد؛ 
ــگران  ــی از گردش ــب توجه ــش جال ــه بخ ــرا ک چ
داخلــی و خارجــی کــه بــه شــهر یــزد ســفر 
می کننــد، در تعــدادی دیگــر از شهرســتان های 

اســتان هــم حاضــر می شــوند.

 باغ شهر تفت نیازمند توسعه 
زیرساخت های گردشگری

از میان تمام شهرســتان های اســتان، شهرســتان هایی 
از جملــه مهریــز و تفــت بــه دلیــل فاصلــه بســیار 
کمــی کــه تــا مرکــز اســتان دارنــد، بیشــتر مــورد 
ــگران  ــیاری از گردش ــد و بس ــرار می گیرن ــه ق توج

ــن دو  ــه ای ــا ب ــی حتم ــگران داخل ــژه گردش به وی
ــد. ــفر می کنن ــم س ــتان ه شهرس

توســعه زیرســاخت های گردشــگری در حوزه هــای 
مختلفــی مــورد توجــه قــرار می گیــرد کــه از جملــه 
مهم تریــن مســائل در ایــن زمینــه، ایجــاد مراکــز 
ــدگاری گردشــگران و  ــش مان ــرای افزای ــی ب اقامت

ایجــاد درآمدزایــی اســت.
ــی  ــن اقامتگاه های ــه یکــی از مهم تری ــن زمین در ای
کــه ایــن روزهــا از ســوی گردشــگران داخلــی 
ــه رو  ــی روب ــیار خوب ــتقبال بس ــا اس ــی ب و خارج
کــه  اســت  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  بــوده، 
مســئوالن هــم بــه دلیــل ایــن اســتقبال، توســعه 
ــی را در دســتورکار خــود قــرار                   چنیــن اقامتگاه های

ــد. داده ان
در ایــن زمینــه خبرنــگار تســنیم بــا فرمانــدار 
وضعیــت  و  شهرســتان گفت و گــو کــرد  ایــن 
اقامتگاه هــای بوم گــردی ایــن شهرســتان را از 

محمــود زارع رشــکوئیه جویــا شــد.
فرمانــدار تفــت در ایــن زمینــه اظهــار داشــت: یکــی 
ــا  از اقدامــات صورت گرفتــه در شهرســتان تفــت ب
توجــه بــه گردشــگرپذیر بــودن ایــن شــهر، توســعه 

ــت. ــوده اس ــا ب بوم گردی ه
 تبدیل مراکز بوم گردی به رستوران های 

جذاب و مراکز اقامتی 
ویژگی هــای  جملــه  از  خاطرنشــان کــرد:  وی 
بوم گردی هــای ایجادشــده در ایــن شهرســتان، 

ــنتی و  ــتوران های س ــه رس ــن ب ــن اماک ــل ای تبدی
ــردم  ــتقبال م ــورد اس ــه م ــوده ک ــی ب ــز اقامت مرک

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــگران ق ــتان و گردش شهرس
ــردی  ــای بوم گ ــداد اقامتگاه ه ــت تع ــدار تف فرمان
ــش دانســت و  ــت را در حــال افزای شهرســتان تف
خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضر ۵ مــورد اقامتگاه 
بوم گــردی در شــهر تفــت و تعــداد جالــب توجهــی 
ــژه  ــتان به وی ــف شهرس ــتاهای مختل ــم در روس ه

روســتاهای گردشــگرپذیر ایجــاد شــده اســت.
زارع رشــکوئیه بیــان کــرد: بــه دنبــال ایــن هســتیم 
و  زیســت شهرســتان  محیــط  بــا حفــظ  تــا 
ــع  ــود، صنای ــبز موج ــای س ــت و فض ــهر تف باغ ش
ــتقر  ــتان مس ــن شهرس ــدزا را در ای ــاک و درآم پ
ــن ظرفیــت  ــم کــه قطعــا گردشــگری مهم تری کنی

ــد. ــاب می آی ــه حس ــه ب ــن زمین در ای
 افزایش تعداد اقامتگاه های بوم گردی 

تفت به ۱5 مورد
ــه  ــه در زمین ــی ک ــا و اقدامات ــود تاش ه ــا وج ب

تامیــن زیرســاخت های گردشــگری در شهرســتان 
ــوان  تفــت انجــام شــده، هنــوز ایــن شهرســتان ت
پاســخگویی بــه تعــداد بســیار زیــاد گردشــگرانی را 
ــدارد و الزم  ــد، ن ــن شــهر ســفر می کنن ــه ای ــه ب ک
ــعه  ــگری توس ــاخت های گردش ــه زیرس ــت ک اس

بیشــتری پیــدا کنــد.
از  خــوب  بدرقــه  و  اســتقبال  تفــت  فرمانــدار 
گردشــگران را رویکــرد شهرســتان تفــت در توســعه 
گردشــگری دانســت و افــزود: گردشــگران خارجی 
از کشــورهای مختلــف به ویــژه کشــورهای اروپایــی 
اســتقبال بســیار خوبــی از مراکــز بوم گــردی تفــت 

انجــام داده انــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیریــت شهرســتان تفت 
بــه دنبــال افزایــش ظرفیت هــای گردشــگری 
ــات  ــا اقدام ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــتان اس شهرس
ــان  ــا پای ــه ت ــده ک ــزی  ش ــه برنامه ری صورت گرفت
امســال تعــداد اقامتگاه هــای بوم گــردی شهرســتان 

ــه ۱۵ مــورد برســد. تفــت ب

 تحقق رؤیای زندگی سنتی 
در اقامتگاه های بوم گردی  تفت 

ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ــب زاده، رئی ــدی طبی ــید  مه س
ــاق  ــت: ات ــار داش ــان، اظه ــتان کرم ــاورزی اس ــادن و کش مع
بازرگانــی اســتان کرمــان نقــش مهمــی در توســعه اقتصــادی 
ــاق  ــق ات ــهریان از طری ــادی از همش ــداد زی ــتان دارد و تع اس

فعالیت هــای اقتصــادی خــود را انجــام می دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــورس یعنــی معاملــه کاال بــه  صــورت 
ــث می شــود  ــورس باع ــت: عرضــه کاال در ب ــا شــفاف گف کام
ــام،  ــدون ابه ــن و ب ــا مطمئ ــای کام ــک فض ــده در ی تولیدکنن

معاملــه خــود را انجــام دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــورس کاال می توانــد قیمــت واقعــی 
ــزود:  ــد، اف ــن کن ــرر تعیی ــت مناســب و مق پســته را در موقعی
بــورس نقــش بــرد - بــرد را در معاملــه داشــته و اتــاق بازرگانی 

ــورس کاال شــود. کرمــان اصــرار دارد کــه پســته وارد ب

طبیــب زاده بــا اشــاره بــه اینکــه از همــه فعالیت هــای رســمی 
و شــفاف بــازار در راســتای توســعه اســتان حمایــت می کنیــم، 
ــق در  ــری عمی ــد تاثی ــورس کاال می توان ــرد: ب ــان ک خاطر نش
ــن رو  ــد و از ای ــته باش ــته داش ــازار پس ــترش ب ــعه و گس توس
ــم  ــورس فراه ــه ب ــته ب ــرای ورود پس ــات الزم را ب ــه امکان هم

می کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه اولیــن عرضــه فیزیکــی پســته در بــورس از 
ســال گذشــته انجــام شــده، گفــت: تجــار موفــق و مــورد وثــوق 
ــزاری جلســاتی در  ــا برگ ــن حــوزه شناســایی شــدند و ب در ای

ایــن رابطــه بحــث و تبــادل نظــر شــده اســت.
ــه اینکــه انبارهــای اســتاندارد مدنظــر  ــا اشــاره ب طبیــب زاده ب
ــته،  ــزود: پس ــده، اف ــایی ش ــان شناس ــتان کرم ــورس در اس ب
خرمــا و گــردو، ســه محصــول مهــم در اســتان کرمــان اســت.

ســید محمــد میرمحمــدی، اســتاندار یــزد، در جلســه گفت وگوی 
دولــت و ســازمان های مردم نهــاد بــا تبریــک میــاد امــام 
موســی کاظــم)ع( بــا بیــان اینکــه مدیــران دســتگاه های 
ــف ســازمان های  ــه مســائل مختل ــا ب ــد ت ــی آمادگــی دارن دولت
مردم نهــاد رســیدگی کــرده و در جهــت رفــع نواقــص و مشــکات 
ــا همــکاری ای کــه بیــن ایــن  ــد، گفــت: ب ــه آن هــا کمــک کنن ب
ــده و  ــتر ش ــارکت بیش ــت مش ــد گرف ــورت خواه ــتگاه ها ص دس

ــار مثبــت بیشــتری خواهــد داشــت. درنهایــت آث
ــد  ــتر باش ــارکت بیش ــا مش ــر کج ــه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــد رف ــش خواه ــر پی ــر و مؤثرت ــا بهت کاره
بیشــتر  مجموعه هــا  در  هم فکــری  و  هم اندیشــی  هرچــه 
باشــد، تصمیمــات دقیق تــر اســت و کارهــا بــا کمیــت و کیفیــت 

ــت. ــد رف ــش خواه ــتری پی بیش

و  ســمن ها  تمــام  در  کــرد:  خاطرنشــان  یــزد  اســتاندار 
ســازمان های مردم نهــاد رویکــرد مردمــی، فــداکاری، همــکاری 
و مشــارکت مــوج می زنــد و همــه آن هــا در حــل مســائل 

مختلــف اجتماعــی دغدغه هــای بســیاری دارنــد.
ــارکت  ــای مش ــمن ها، کانون ه ــه س ــان اینک ــا بی ــدی ب میرمحم
و همــکاری و یــک ســرمایه مهــم محســوب می شــوند، اضافــه 
ــی و  ــن ســمن ها ســرمایه و موجــب ســامت اجتماع ــرد: ای ک

نیــاز امــروز و فــردای جامعــه مــا هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه ۶۰۰ ســمن در اســتان یــزد وجــود دارد، گفت: 
ــاد در بیــن مــردم ناشــناخته  ــن ســازمان های مردم نه اینکــه ای
هســتند، جــای تأمــل دارد و بایــد ســعی شــود تــا مــردم را بــا 
کارهــای متفاوتــی کــه در ایــن مجموعه هــا اجــرا می شــود 

آشــنا کــرد. 

جعفــر مردانــی، معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری، در آییــن رونمایــی از 
پوســتر بیســت و نهمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان اظهــار 
داشــت: هنــر تئاتــر بســتری بســیار مناســب بــرای ارائــه و نقــد 
ــوان  ــه می ت ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــی اس ــای اجتماع ناهنجاری ه
بــا اســتفاده از هنرمنــدان تئاتــر در جهــت فرهنگ ســازی 

هرچــه بیشــتر در اســتان قدم هــای بزرگــی برداشــت.
وی بــا بیــان اینکــه برگــزاری جشــنواره تئاتــر تاثیــر زیــادی در 
فرهنگ ســازی جامعــه دارد، افــزود: مدیــران و کارکنــان ادارات 
اســتان را بــرای دیــدن آثــار فاخــر هنرمنــدان در ایــن جشــنواره 

ــم. ــب می کنی ترغی
مردانــی بیــان کــرد: هنــر اثرگذارتریــن مقولــه برای ســاماندهی 
و رفــع آســیب های اجتماعــی اســت؛ از همیــن رو بایــد بیــن 

هنرمنــدان و مســئوالن ارتبــاط بیشــتری وجــود داشــته باشــد 
ــار هنــری در فرهنگ ســازی و کاهــش  ــا تولیــد آث ــا بتــوان ب ت

ــود. ــان ب ــی کمک رس ــیب های اجتماع آس
حجــت هللا شــیروانی، رئیــس حــوزه هنــری چهارمحــال و 
بختیــاری، در ادامــه ایــن آییــن بــا بیــان اینکــه جشــنواره تئاتــر 
اســتانی باعــث پویایــی و جنــب و جــوش بیشــتر هنرمنــدان 
ــه صــورت جــدی  ــد ب ــرد: بای ــان ک ــر اســتان می شــود، بی تئات
از ایــن جشــنواره ها حمایــت شــود؛ ایــن نــوع اتفاقــات 
ــد؛  ــر باش ــر تئات ــرفت در هن ــک پیش ــش ی ــد نویدبخ می توان
چــرا کــه ســپردن برگــزاری ایــن جشــنواره بــه هنرمنــدان تئاتــر 
ــدان  ــه هنرمن ــت ک ــن اس ــش ای ــش نویدبخ ــن نمای و انجم
ــی را  ــای فرهنگ ــکل برنامه ه ــن ش ــه بهتری ــود ب ــد خ می توانن

ــد. ــت کنن مدیری

مســئول فنــی بافــت فــرش ســتاد عتبــات عالیــات چهارمحال 
ــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ۲4 کارگاه قالی بافــی  و بختیــاری ب
بــه نیــت عتبــات عالیــات در چهارمحــال و بختیــاری در حــال 
فعالیــت اســت، گفــت: در هــر کارگاه بــه  طــور متوســط حــدود 

3 دار قالــی دایــر اســت.
علیــار رجبــی بــا اشــاره بــه اقدامــات عتبــات عالیــات 
حرمیــن  بازســازی  راســتای  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــک  ــت کم ــردم جه ــدی م ــذورات نق ــرد: ن ــار ک ــریفین اظه ش
بــه امــر بازســازی حــرم ائمــه توســط عتبــات عالیــات اســتان 
ــی در ســطح اســتان  ــع آوری شــده و کارگاه هــای قالی باف جم

می شــود. راه انــدازی 
وی ادامــه داد: بانوانــی کــه داوطلــب هســتند در امــر بازســازی 
عتبــات عالیــات همــکاری کننــد، دار قالــی بــه آن هــا تحویــل 

ایــن  در  فــرش  بافــت  فنــی  و مســئوالن  داده می شــود 
کارگاه هــا می تواننــد بــا مراجعــه بــه تعاونی هــای فــرش 
چهارمحــال و بختیــاری وســایل مــورد نیــاز بافــت قالــی را بــه 
 صــورت رایــگان دریافــت کننــد و همچنیــن نظــارت بــر کیفیــت 
ــر  ــات ب ــات عالی ــی عتب ــرش در کارگاه هــای قالی باف ــت ف باف

ــی کارگاه اســت. ــده مســئول فن عه
مســئول فنــی بافــت فــرش ســتاد عتبــات عالیــات چهارمحال 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه بافــت فــرش در کارگاه هــای 
ــام  ــارکتی انج ــورت مش ــه ص ــات ب ــات عالی ــی عتب قالی باف
می شــود، گفــت: بانــوان عاقه منــد بــه کمــک در بحــث 
ــن  ــام در ای ــا ثبت ن ــد ب ــات می توانن ــات عالی ــازی عتب بازس
کارگاه هــا بــه صــورت نوبتــی در بافــت ایــن فرش هــا همــکاری 

کننــد.

استانها

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان تاکید کرد: 

لزوم راه اندازی معامالت پسته در بورس کاال 
  هنر، اثرگذارترین مقوله برای رفع 

آسیب های اجتماعی است 

استاندار یزد عنوان کرد:

لزوم آشنایی مردم با فعالیت های سازمان های مردم نهاد
مسئول فنی بافت فرش ستاد عتبات عالیات چهارمحال و بختیاری خبر داد:

بافت بالغ بر 80 فرش برای عتبات عالیات

مدیر تعاون روستایی کرمان خواستار شد:
ورود تجار به عرضه خرما در بورس

ــورس  ــا در ب ــه خرم ــت: عرض ــان گف ــتان کرم ــتایی اس ــاون روس ــر تع مدی
ــد  ــژه ســردخانه داران شــرق اســتان بای ــد؛ به وی ــی را می خواه همــت جمع
ــی نداشــته  ــد و نگران ــه فعالیــت کنن ــن زمین ــزرگ در ای اســتقبال و تجــار ب

باشــند.
ــی  ــد از ســردخانه های شــرکت تعاون رضــا محمدحســینی در حاشــیه بازدی
روســتایی شــرق اســتان بــا بیــان اینکــه ظرفیــت راه انــدازی بــورس خرمــا 
ــوع  ــت موض ــی اس ــد ماه ــت: چن ــار داش ــت، اظه ــتان مهیاس ــرق اس در ش
ــزی در  ــه مرک ــزاری اتحادی ــط کارگ ــا توس ــورس خرم ــدازی ب ــی راه ان بررس
تهــران پیگیــری می شــود کــه بــه  صــورت نمایندگــی بــورس در بــم ایجــاد 

شــود. 
ــن  ــورت آنای ــه  ص ــه ب ــت ک ــی اس ــازاری جهان ــورس، ب ــرد: ب ــوان ک وی عن
بســیاری از افــراد محصــول خــود را می بیننــد و محصــول بــا کیفیــت 
می خرنــد. در بــازار جهانــی ارتبــاط نزدیکــی هســت و هــر محصــول شــرایط 
ــرد و  ــرار گی ــر ق ــد مدنظ ــازی بای ــث استانداردس ــود را دارد و بح ــاص خ خ

ــه شــود. ــورس ارائ ــوع در ب ــگ و تن ــا رن ــد ب ــا بای خرم

ــن جلســه  ــان اینکــه چندی ــا بی ــان ب ــاون روســتایی اســتان کرم ــر تع  مدی
استانداردســازی انجــام شــده کــه بحــث عرضــه خرمــا در بــورس بــه  صــورت 
ســاده تر انجــام گیــرد، افــزود: ایــن امــر همــت جمعــی شهرســتان را 
ــن  ــزرگ در ای ــار ب ــتقبال و تج ــد اس ــردخانه داران بای ــژه س ــد؛ به وی می طلب
ــی  ــرایط خاص ــورس ش ــند ب ــته باش ــی نداش ــد و نگران ــت کنن ــه فعالی زمین
دارد؛ مهــم ایــن اســت کــه تضمیــن پــول اســت و کشــاورز پــول را دریافــت 

می کنــد.
محمدحســینی خواســتار بســته بندی نویــن خرمــا شــد و اظهــار کــرد: بایــد 
توجــه بیشــتری در برندســازی شــود و بــه ســمت و ســوی برندســازی خرما 
برویــم و خرمــا را بایــد درجه بنــدی و بــا ســه درجــه در بــورس ارائــه کنیــم.

وی از طــرح ارزش زنجیــره خرمــا خبــر داد و گفــت: اجــرای ایــن طــرح در 
شــرق اســتان از کاشــت تــا برداشــت و فروش توســط اســتادان دانشــگاهی 
ــد  ــزی چن ــک برنامه ری ــا ی ــی ب ــی جنب ــع تبدیل ــی، صنای ــث بازرگان در بح
ــت  ــت در دس ــد دس ــه بای ــود و هم ــری می ش ــژه پیگی ــرایط وی ــاله و ش س

هــم بگذارنــد تــا در ایــن منطقــه گامــی برداشــته شــود.
 مدیــر تعــاون روســتایی اســتان کرمــان بیــان کــرد: مهم تریــن کار در 
ــازی  ــده و یکسان س ــام نش ــه انج ــت ک ــازی اس ــا برندس ــول خرم محص

بســته بندی خرمــا در اولویــت قــرار دارد.

# خبر_ویژه

کوتاه از استانها
مرمت اضطراری خانه تاریخی 

کمالی اردکان
ــی  ــراث فرهنگ ــس اداره می ــتاقیان، رئی ــد مش حمی
صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان اردکان   
گفــت: خانــه تاریخــی کمالــی واقــع در اردکان مرمت 
و بازســازی اضطــراری می شــود و در بافــت تاریخــی 
و ثبتــی داخــل حصــار اردکان واقــع شــده کــه متعلق 

بــه اواخــر دوره قاجــار اســت.
مشــتاقیان افــزود: خانــه کمالــی بــه صــورت پیمانــی 
ــال در  ــون ری ــت میلی ــر دویس ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــازمان  ــی س ــرح حمایت ــی ط ــای ایران ــرح خانه ه ط
ــار و  ــرداران آث ــکان و بهره ب ــی از مال ــراث فرهنگ می
ابنیــه تاریخــی در حــال مرمــت و ســاماندهی اســت.

ــار  ــی، یکــی از خانه هــای چه ــه کمال وی گفــت: خان
جبهــه ای بــوده کــه دارای ۵ اتــاق و ۲ بادگیــر اســت.

اعدام شرور سابقه دار عنبرآبادی 
در مألعام 

ــاد  ــتان عنبرآب ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم دادس
ــرور و  ــراد ش ــی از اف ــاص یک ــم قص ــرای حک از اج

ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــابقه دار ای س
یوســف ســبحانی بــا بیــان اینکــه متهــم در آخریــن 
جنایــت خــود مرتکــب قتــل یکــی از ســرمایه گذاران 
ــدام  ــم اع ــت: حک ــود، گف ــده ب ــتان ش ــن شهرس ای
بــا حضــور  دیــروز ۲۱شــهریورماه  »ر.خ« صبــح 
اعضــای شــورای تامیــن شهرســتان در مألعــام اجــرا 

ــه شــد. ــه دار مجــازات آویخت ــن شــرور ب و ای

 طرح احیاگران آبادی 
در رفسنجان 

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان رفســنجان گفــت: 
طــرح احیاگــران آبــادی، نقطــه عطــف تــاش 
ــرمایه در  ــد س ــاخت ها و تولی ــرای زیرس ــتمر ب مس

ــت.  ــنجان اس ــتان رفس شهرس
 حســین رضایــی، مدیــر جهاد کشــاورزی شهرســتان 
ــدار شهرســتان  ــا حضــور فرمان ــزود: ب رفســنجان، اف
رفســنجان و تعــدادی از رؤســای ادارات جلســه 
احیاگــران آبــادی در روســتای گلوســاالر منطقــه 

ــزار شــد. ــان برگ خنام
ــا وجــود پتانســیل  رضایــی در ایــن جلســه گفــت: ب
کشــت گیاهــان دارویــی در شهرســتان رفســنجان در 
ــد  ــه تولی ــوان ب ــتان می ت ــن شهرس ــتا های ای روس

ــروت پرداخــت. ث
ــکل  ــا مش ــه ب ــال هایی ک ــت: در س ــار داش وی اظه
کمبــود آب مواجــه نبودیــم و امــکان کاشــت بهتریــن 
منطقــه  در  داشــت،  وجــود  زعفــران  و  زرشــک 
پســته کاری انجــام شــد کــه در حــال حاضر برداشــت 

ــت. ــار اس ــرم در هکت ــزارع ۵۰۰ کیلوگ ــن م از ای

دستگیری شکارچی غیرمجاز 
پرندگان در گندمان

ــاری  ــال و بختی ــت چهارمح ــط  زیس ــر کل محی مدی
ــری  ــه ای زنده گی ــف حرف ــک متخل ــتگیری ی از دس
از توابــع شهرســتان  پرنــده در بخــش گندمــان 

ــر داد. ــن خب بروج
شــهرام احمــدی اظهــار کــرد: ایــن فــرد متخلــف از 
ــده  ــه وارد ش ــن منطق ــه ای ــوار ب ــتان های همج اس

ــود. ب
ــاری  ــال و بختی ــت چهارمح ــط  زیس ــر کل محی مدی
افــزود: از ایــن فــرد متخلــف ۶ قطعــه ســهره طایــی 

و ادوات صیــد غیرمجــاز کشــف و ضبــط شــد.

 کشف ۲4 تن برنج قاچاق 
در رفسنجان

فرمانــده انتظامــی رفســنجان از کشــف ۲4 تــن 
برنــج قاچــاق بــه ارزش یــک  میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون 
ــن  ــی ای ــس آگاه ــوران پلی ــات مأم ــال در عملی ری

ــر داد. ــتان خب شهرس
ــرح  ــرای ط ــت: در اج ــار داش ــی اظه ــرهللا عباس نص
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز، مأمــوران پلیــس آگاهــی 
 اقــدام بــه اجــرای ایســت بازرســی مقطعــی در محور 
ــی  ــن بررس ــه در حی ــد ک ــنجان کردن ــان- رفس کرم
خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه کامیــون 
کشــنده مظنــون شــدند و خــودرو را بــرای بازرســی و 

ــد. ــل کردن ــگ منتق ــه پارکین ب
ــوران  ــه داد: مأم ــنجان ادام ــی رفس ــده انتظام فرمان
پــس از بررســی اولیــه مــدارک راننــده کامیــون 
ــت و  ــاق اس ــج قاچ ــون برن ــار کامی ــه ب ــد ک دریافتن
ــس  ــر پلی ــه مق ــتر ب ــی بیش ــرای بررس ــودرو را ب خ

ــد. ــت کردن ــی هدای آگاه

هزار هکتار سطح زیر کشت گردو 
در تفت

کشــاورزی  جهــاد  نباتــات  حفــظ  کارشــناس 
کشــت  زیــر  ســطح  تفــت گفــت:  شهرســتان 
ــزار  ــدود ه ــت ح ــتان تف ــردو در شهرس ــول گ محص

هکتــار اســت.
کشــاورزی  جهــاد  نباتــات  حفــظ  کارشــناس 
شهرســتان تفــت بــا اشــاره بــه آغــاز فصــل برداشــت 
گــردو گفــت: شهرســتان تفــت تنهــا شهرســتان 

ــت. ــزد اس ــتان ی ــردو در اس ــده گ تولیدکنن
خشکســالی های  یــادآوری  بــا  صالحــی  کاوه 
پیاپــی در شهرســتان اذعــان داشــت: متاســفانه 
خشکســالی های شــدید متوالــی و همچنیــن رشــد 
آفــت در ایــن چنــد ســال باعــث کاهــش تولیــدات 
ــده  ــردو ش ــژه گ ــت به وی ــتان تف ــاورزی شهرس کش

ــت. اس
ــر صدمــه زدن  وی ادامــه داد: خشکســالی عــاوه ب
ــرم  ــت »ک ــمگیر آف ــد چش ــث رش ــان باع ــه درخت ب
ــان  ــری« در درخت ــه ف ــان »پروان ــا هم ــا« ی خراط ه
گــردو شــده کــه ســال گذشــته در ۲۰ هکتار از ســطح 
زیــر کشــت گــردو شهرســتان مبــارزه بــا ایــن آفــت 
ــه صــورت اخــال در جفت یابــی صــورت گرفــت و  ب
امســال نیــز در ۲3 هکتــار از ســطح زیــر کشــت ایــن 

ــا آفــت کــرم خراط هــا مقابلــه شــد. محصــول ب

و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
توســعه منابــع اســتاندار چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: ۱.۵ میلیــارد دالر از محــل 
صنــدوق توســعه ملــی جهــت توســعه 
روســتاهای سراســر کشــور اختصــاص 
ــم حــدود  ــن رق داده و ســهم اســتان از ای
۱۰۰ میلیــارد تومان مشــخص شــده اســت؛ 
ــذب  ــرای ج ــی ب ــتگاه های اجرای ــذا دس ل
ایــن مبلــغ تــاش کننــد؛ چــرا کــه فرصــت 

ــت. ــی اس ــب و مغتنم ــیار مناس بس
ســیامک ســلیمانی دشــتکی در ســتاد 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد چهارمحــال و 
بختیــاری اظهــار کــرد: برخــی از طرح هــای 

ــازاد از  ــهیات م ــه تس ــاز ب ــاورزی نی کش
ــد. ــق دارن محــل طــرح رون

طرح هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــاورزی ذکرشــده بــرای دریافــت مــازاد 
ــه  ــد ب ــق بای ــرح رون ــهیات ط ــقف تس س
ــوند،  ــی ش ــاورزی معرف ــاد کش وزارت جه
افــزود: راه دیگــر بــرای ایــن طرح هــا ایــن 
ــر  ــای خردت ــه طرح ه ــدا ب ــه ابت ــت ک اس
تبدیــل شــوند و پــس از آن تســهیات الزم 

ــد. ــت کنن را دریاف
و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
توســعه منابــع اســتاندار چهارمحــال و 
ــارد  ــه ۱.۵ میلی ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی

دالر از محــل صنــدوق توســعه ملــی جهــت 
کشــور  سراســر  روســتاهای  توســعه 
اختصــاص داده شــده کــه اخیــرا بــه 
ــهم  ــت: س ــوان داش ــیده، عن ــب رس تصوی
ــارد  ــدود ۱۰۰ میلی ــم ح ــن رق ــتان از ای اس
ــذا دســتگاه های اجرایــی  تومــان اســت؛ ل
بــرای جــذب ایــن مبلــغ تــاش کننــد؛ چرا 
ــی  ــب و مغتنم ــیار مناس ــت بس ــه فرص  ک

است.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــتکی ب ــلیمانی دش س
آیین نامــه طــرح توســعه  روســتایی دارای 
ــر ســال  ــدای مه ــه از ابت ــادی اســت ک مف
9۶ اجــرا می شــود، ادامــه داد: بخــش 

تاکنــون در رفــع مشــکات  خصوصــی 
واحدهــای تولیــدی چهارمحــال و بختیاری 
ــت. ــام داده اس ــبی را انج ــات مناس اقدام
وی بــه لــزوم همــکاری بانک هــا در جهــت 
ــدی  ــای تولی ــا و بخش ه ــت واحده تقوی
چهارمحــال و بختیــاری اشــاره کــرد و بیــان 
داشــت: بنــد خ مــاده 33 برنامــه ششــم 
توســعه بانک هــای عامــل را موظــف کــرده 
ــای  ــرد وام ه ــودگی دیرک ــرای بخش ــا ب ت
تســهیات  و کارمــزد  ســود  دریافتــی، 
حــوادث  محــل  از  کــه  کشــاورزانی 
غیرمترقبــه خســارت دیدند، اقدامــات الزم 

ــد. ــام ده را انج

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری:
مدیران در جهت جذب اعتبارات توسعه روستایی تالش کنند

،،
بوم گــــردی  اقـامتگاه هـــای  تعـــــداد 
شهرســتان تفــت کــه بــرای بســیاری 
از گردشــگران خارجــی زمینــه تحقــق 
رؤیای زندگی ســاده و ســنتی را فراهم 
می کنــد، تــا پایان امســال بــه ۱۵ مورد 

می رســد 



وزارت  کل  معــاون  و  قائم مقــام  حریرچــی،  ایــرج 
بهداشــت بــا تشــریح ســامت جمعیــت ایــران اظهــار 
داشــت: جمعیــت ایــران هم اکنــون از ســنین جوانــی 
ــتر  ــت بیش ــت. جمعی ــیده اس ــی رس ــن میان ــه س ب
ــا 34 ســال اســت و  ــن ســنی 30 ت ــران در میانگی ای
ــا 29 ســال را داریــم. ــه بعــدی ســنین 25 ت در مرحل

ــران  ــه زندگــی در ای ــد ب ــه اینکــه امی ــا اشــاره ب وی ب
ــا  ــی ب ــه زندگ ــد ب ــی امی ــت، ول ــه اس ــش یافت افزای
ــه زندگــی ســالم تفــاوت دارد، تصریــح کــرد:  امیــد ب
بنابرایــن امیــد بــه زندگــی در ایــران بــه  صــورت 
میانگیــن 74.6 ســال و امیــد بــه زندگــی ســالم 

64.8 ســال اســت.
قائم مقــام و معــاون کل وزارت بهداشــت بــا بیــان 

اینکــه تراکــم جمعیتــی کشــور در ســال 55 در ابعــاد 
یــک کیلومتــر مربــع 21 نفــر بــود، ولــی هم اکنــون 49 
نفــر اســت، بیــان داشــت: همچنیــن تراکــم جمعیتــی 
ــور  ــف کش ــهرهای مختل ــوان در ش ــچ عن ــه هی ــز ب نی
مناســب نیســت و در بعضــی کان شــهرها ایــن تراکــم 
ــن ابعــاد  ــی در شــهرهای کوچــک ای ــاد، ول بســیار زی

جمعیتــی بســیار کــم اســت.
ــت  ــال 1370 جمعی ــه از س ــام اینک ــا اع ــی ب حریرچ
ــدا  ــی پی ــد کاهش ــرت رون ــل مهاج ــه  دلی ــتاها ب روس
ــد  ــه زاد و ول ــی ب ــی ارتباط ــار کاهش ــن آم ــرد و ای ک
درصــد   26 هم اکنــون  نــدارد، گفــت:  روســتائیان 
ایرانیــان در روســتاها و 74 درصــد در شــهرها زندگــی 

. می کننــد

دکتــر مریــم مهرپویــا، متخصــص قلــب و عــروق، گفــت: اگر 
ــه  ــر از 2 ســاعت ب ــی در مــدت کمت ــرد دچــار ســکته قلب ف
مرکــز درمانــی انتقــال یابــد، بــا مداخــات درمانی می تـــوان 

عــوارض ناشــی از ســکته قلبــی را بــه حداقــل رســاند. 
ــی  ــره بین الملل ــن کنگ ــا در نوزدهمی ــم مهرپوی ــر مری دکت
تازه هــای قلــب و عــروق درخصــوص ســکته قلبــی کــه در 
ــرج میــاد تهــران در حــال برگــزاری  مرکــز همایش هــای ب
ــت  ــه ای اس ــی، عارض ــکته قلب ــت: س ــار داش ــت، اظه اس
کــه بــه دنبــال بســته شــدن کامــل رگ هــای قلــب ایجــاد 
ــا دارای ســابقه گرفتگــی  ــه ایــن افــراد عمدت می شــود؛ البت

ــروق هســتند. ع
ــه  ــدید، درد قفس ــق ش ــا تعری ــی ب ــکته قلب ــزود: س وی اف
ســینه، کاهــش ســطح هوشــیاری، غــش و ... همــراه 

ــوارض دیگــری  ــد موجــب ع ــن نشــانه ها می توان اســت. ای
ــال  ــوان مث ــه عن ــرا ب ــد آســیب های جســمی شــود؛ زی مانن
ــر شــدت  ــد، ممکــن اســت در اث ــرد غــش می کن ــی ف وقت

ــود. ــز ش ــا نی ــایر اندام ه ــتگی در س ــار شکس ــه دچ ضرب
ایــن متخصــص قلــب و عــروق بــا بیــان اینکــه ســکته قلبی 
در مــردان شــایع تر اســت، یــادآور شــد: افزایــش و کاهــش 
قنــد خــون و فشــار خــون، کشــیدن ســیگار، افزایــش 
ــد  ــا مانن ــردن بعضــی بیماری ه ــرل نک ــی خــون و کنت چرب

ــراد می شــود. ــی در اف ــروز ســکته قلب ــت موجــب ب دیاب
ــه  ــا ب ــابقه ابت ــه س ــرادی ک ــه اف ــد: ب ــادآور ش ــا ی مهرپوی
ســکته قلبــی دارنــد، توصیــه می شــود از فاکتورهــای خطــر 
ــای  ــی، آالینده ه ــواد الکل ــات،  م ــتعمال دخانی ــه اس از جمل

ــد. ــه شــدت خــودداری کنن هــوا و... ب

معاون کل وزارت بهداشت خبر داد: 

»نمک«، گرفتاری سالمت کشور 
متخصص قلب و عروق:

سکته قلبی در مردان شایع تر است

 توصیه هایی برای پیشگیری از سرماخوردگی 
در فصل پاییز

ــه  ــت ک ــراه اس ــوا هم ــکی ه ــا و خش ــوس دم ــت محس ــا اف ــز ب ــل پایی ــروع فص ش
ــه بعضــی از بیماری هــا  ــا ب ــف را مســتعد ســرماخوردگی و ابت ــراد مختل ــن امــر، اف ای
می کنــد؛ لــذا در فصــل پاییــز تدابیــر خاصــی بــرای حفــظ ســامتی در طــب ســنتی ذکــر 
ــز توســط دکتــر مهــدی فهیمــی،  ــژه پایی شــده کــه در ادامــه بعضــی از توصیه هــای وی

متخصــص طــب ســنتی آمــده اســت.
ــا و روشــن  ــه می شــود شــب ها از بازگذاشــتن پنجره ه ــز توصی ــا شــروع فصــل پایی ب
بــودن کولــر جــدا پرهیــز شــود ؛ افــت دمــا در نیمــه شــب زیــاد خواهــد بــود و شــانس 

ــد. شــروع ســرماخوردگی بســیار افزایــش می یاب
فصــل پاییــز بــا افــت و خیــز دمــا طــی روز و شــب و احتمــال خشــک شــدن مخــاط و 

تجمــع اخــاط مزاحــم در مســیر ریــه و ســینوس ها همــراه اســت.
ــوان آب  ــش از خــواب دســت کم از دو لی ــه شــب ها پی ــن اســت ک ــت ای ــن حال بهتری
جــوش اســتفاده شــود تــا ترشــحات ریــوی و ســینوس ها در شــرایط خوبــی باشــد و 
بــدن بتوانــد پاک ســازی انجــام دهــد؛ ایــن کار مانــع از گلــودرد و ســرماخوردگی خواهــد 
شــد. اســتفاده مطلــوب از میــوه گابــی و دمنــوش بــرگ گابــی در ایــن فصــل توصیــه 
می شــود؛ در ایــن فصــل اســتفاده از میــوه گابــی باعــث پاک ســازی دســتگاه گــوارش 

ــود . ــظ می ش ــای غلی از جرم ه
توصیــه می شــود روزانــه به ویــژه در میانــه روز دســت کم از یــک تــا دو گابــی اســتفاده 
ــع  ــع از تجم ــد و مان ــع می کن ــظ را دف ــای غلی ــوه جرم ه ــن می ــتفاده از ای ــود ؛ اس ش
ــز  ــرماخوردگی و نی ــروز س ــد از ب ــن می توان ــود ؛ بنابرای ــد می ش ــرم در کب ــای گ بخاره

احتقــان صفــراوی جلوگیــری کنــد.
شــروع نشــانه های خشــکی در پاییــز می توانــد افــت و خیــز رطوبــت و حــرارت را ایجــاد 

کنــد و ایــن باعــث اختــال خــواب در بعضــی از افــراد خواهد شــد .
بــرگ میــوه گابــی در حــال حاضــر بــه  وفــور وجــود دارد ؛ می توانیــد بــرگ ایــن میــوه را 
گرفتــه و خشــک کــرده و شــب ها بــه  عنــوان دمنــوش اســتفاده کنیــد تــا باعــث آرامــش 
شــما شــده و از اضطــراب و دلشــوره هایی کــه مختــص فصــل پاییــز یــا شــروع غلبــه 

سوداســت ، جلوگیــری شــود.
ــا  ــودرد ی ــروز گل ــال ب ــیدنی ها، احتم ــن نوش ــتفاده از ای ــس از اس ــید پ ــب باش مراق
ــا  ــخ ی ــتفاده از ی ــا اس ــه ب ــرا ک ــود؛  چ ــاد می ش ــیار زی ــرماخوردگی بس ــانه های س نش
نوشــیدنی های بســیار ســرد ، تجمــع اخــاط غلیــظ در دســتگاه گــوارش اتفــاق می افتــد 
ــرایط را  ــد ش ــینوس ها می توان ــه و س ــی ری ــمت های باالی ــه قس ــا ب ــس زدن بخاره و پ
ــم  ــی فراه ــا هفتگ ــدروزه ی ــای چن ــروز نشــانه های ســرماخوردگی و درگیری ه ــرای ب ب
کنــد . مصــرف عســل به ویــژه عســل هایی کــه حالــت ضدعفونی کننــده مخــاط را دارنــد 

بایــد در پاییــز شــروع شــود.

ــم  ــاب از چش ــتقیم آفت ــور مس ــا ن ــه ب ــر آنچ ه
ــه  ــر ب ــد، منج ــاس باش ــیاء در تم ــا اش ــه ت گرفت
ــی  ــل یک ــن دلی ــه همی ــود و ب ــودی آن می ش ناب
ــید  ــعه UV خورش ــد اش ــج آب مرواری ــل رای از عل
اســت کــه بــر اســاس آمارهــا 800 تــا یــک 
ــاری                                  ــن بیم ــه ای ــا ب ــور مبت ــر در کش ــون نف میلی

ــتند. هس
خورشــید عــاوه بــر گرمــا و نــوری کــه بــه اهالــی 
زمیــن بــرای ادامــه حیــات ارزانــی بخشــیده، 
اشــعه فرابنفــش )UV( را بــه دور از چشــم همیــن 
ــب  ــال آن عواق ــه دنب ــد و ب ــاطع می کن ــی س اهال

جبران ناپذیــری بــر جــای می گــذارد.  
ــوج  ــول م ــید )UV( ط ــش خورش ــعه فرابنف اش

کوتــاه و ســرعتی بــه انــدازه ســرعت نــور دارد کــه 
از جهــات مختلــف ســاطع شــده یــا در اثــر برخــورد 
ــه  ــن و ماس ــرف، آب و ش ــاف، ب ــطوح ص ــا س ب

منعکــس می شــود.
ــتقیم  ــاط مس ــید ارتب ــور خورش ــا ن ــه ب ــر آنچ »ه
داشــته باشــد، منجــر بــه نابــودی آن می شــود؛ و 
بــه همیــن دلیــل یکــی از علــل رایــج آب مرواریــد 
اشــعه UV خورشــید اســت و بــر اســاس آمارهــا 
800 تــا یــک میلیــون نفــر در کشــور مبتــا بــه ایــن 
بیمــاری هســتند.« ایــن را حســین صادقیــان 

ــد. ــم می گوی ــص چش ــراح و متخص ج
ــن ســاخته شــده  عدســی چشــم از آب و پروتئی
ــد.  ــور کن ــد از آن عب ــور بتوان ــا ن و شــفاف اســت ت

پروتئین هــا  ایــن  از  بخشــی  اوقــات  گاهــی 
ــدورت قســمت هایی  ــه ک ــه و منجــر ب ــر یافت تغیی
ــی  ــه خوب ــور ب ــه ن ــود. درنتیج ــی می ش از عدس
ــاد  ــی ایج ــال بینای ــد و اخت ــبکیه نمی رس ــه ش ب
مرواریــد  آب  را  پدیــده  ایــن  کــه  می شــود 

می نامنــد.
ــر روی  ــر ب ــر تاثی ــاوه ب ــور، ع ــاب و ن ــش آفت تاب
پوســت پلــک، آثــاری بــر ملتحمــه و قرنیه داشــته 
ــا  ــن روی عدســی چشــم، احتمــال ابت و همچنی
بــه آب مرواریــد را افزایــش می دهــد یــا شــبکیه 

ــد. ــل کن ــزی را مخت ــد مرک را می ســوزاند و دی
بنابرایــن بــه توصیــه پزشــکان حتمــا بایــد از 
ــرد و  ــت ک ــید محافظ ــور خورش ــر ن ــم در براب چش
ــان  ــترین زم ــه بیش ــرادی ک ــرای اف ــزام ب ــن ال ای
خــود را در معــرض آفتــاب ســپری می کننــد 
و همچنیــن کــودکان و افــرادی کــه عمــل آب 

ــد،  ــم دارن ــبکیه چش ــاالت  ش ــا اخت ــد ی مرواری
ــت. ــت اس ــز اهمی ــتر حائ بیش

در  چشــم  محافظت کننــده  وســایل  جملــه  از 
برابــر نــور خورشــید می تــوان بــه کاه لبــه دار 
و عینک هــای آفتابــی اشــاره کــرد کــه اصغــر 
عینک فروشــان  اتحادیــه  مســئول  امینــی، 
ــروط  ــز مش ــی را نی ــای آفتاب ــت از عینک ه مراقب
مســتقیم  نــور  برابــر  در  آن  از  محافظــت  بــه 

می دانــد. خورشــید 
ــتقیم  ــور مس ــر ن ــه اگ ــت ک ــد اس ــی معتق امین
ــا  ــد، مث ــی بتاب ــای آفتاب ــه عینک ه ــید ب خورش
زمانــی کــه پشــت داشــبورد ماشــین قــرار گیــرد، 
ــش را از  ــتاندارد بودن ــک دودی، اس ــه عین شیش
دســت می دهــد و غیــر قابــل اســتفاده می شــود.

وی توصیــه کــرد: اگــر عینــک را بــا دســتمال 
کنیــد،  تمیــز  غیراســتاندارد  و  کاغــذی 

خش هــای ریــز پیــدا می کنــد و حتمــا بــرای 
از  تقلبــی،  عینک هــای  خریــد  از  جلوگیــری 
ــه  ــد، ن ــد کنی ــوزدار خری ــی های مج عینک فروش

دســتفروش.   و  خــرازی 
وی یکــی از ویژگی هــای عینــک آفتابــی اســتاندارد 
در  می گویــد:  و  می کنــد  معرفــی    UV400 را 
ــد  ــد، بای ــی ندارن ــم های ضعیف ــه چش ــرادی ک اف
ــور  ــا 30  درصــد از چشــم آن هــا عب ــور بیــن 10 ت ن
کنــد؛ عینــک آفتابــی اســتاندارد بایــد از زیــر 
ابروهــا تــا نزدیک گونه هــا را پوشــش دهــد. 

ــم  ــه پوســت خت ــا ب ــاب تنه ــور آفت محافظــت از ن
نمی شــود؛ بلکــه اشــیا و چشــم نیــز در برابــر 
ــتند و  ــان نیس ــید در ام ــش خورش ــعه فرابنف اش
ایــن مســئله بــرای کــودکان و افــرادی کــه زمــان 
ــد،  ــرار دارن ــور خورشــید ق ــرض ن بیشــتری در مع

می شــود. حیاتی تــر 
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آثار اشعه فرابنفش

اشعه خورشید، علت بروز آب مروارید است

تازههایپزشکی

 تمایل مردان بی تحرک 
به غذاهای چرب 

ــی  ــبک زندگ ــا س ــردان ب ــه م ــان داده ک ــه ای نش مطالع
بی تحــرک، رژیــم غذایــی پرچــرب را بــر ســایر رژیم هــای 

ــد.  ــح می دهن ــی ترجی غذای
محققــان دانشــگاه میــزوری کلمبیــای آمریــکا در مطالعات 
آزمایشــگاهی دریافتنــد موش هــای نــر بی تحــرک تمایــل 

بیشــتری بــه مصــرف رژیــم غذایــی پرچــرب داشــتند.
جنــا لــی، سرپرســت تیــم تحقیــق، در این بــاره می گویــد: 
»مــا می خواســتیم بررســی کنیــم کــه محــرک تمایــل بــه 
ــای  ــا فاکتوره ــت و آی ــاص چیس ــی خ ــم غذای ــک رژی ی
ــه  ــوه تغذی ــی در نح ــت بدن ــر فعالی ــت محیطی نظی زیس

ــان تاثیــر دارنــد.« مــردان و زن
ــه دو گــروه تقســیم  ــر و مــاده را ب محققــان موش هــای ن
کردنــد؛ گــروه بی تحــرک و گــروه پرتحــرک کــه بــه چــرخ 
ــروه از  ــر دو گ ــدن دسترســی داشــتند. ه مخصــوص دوی

یــک غــذای مشــابه خوردنــد.
ــا  ــی اســتاندارد را ب ــم غذای ــی رژی ــه، ل ــک هفت ــس از ی پ
ــرد: پرچــرب، حــاوی  ــر عــوض ک ــی دیگ ــم غذای ســه رژی
ــر  ــاد. ه ــته زی ــا نشاس ــی ب ــم غذای ــاال و رژی ــاکاروز ب س
ســه رژیــم غذایــی از لحــاظ میــزان پروتئیــن برابــر بودنــد 
ــار  ــه مــدت چه ــی ب ــم غذای ــه هــر ســه رژی و موش هــا ب

ــه دسترســی داشــتند. هفت
همتاهــای  بــا  مقایســه  در  دونــده  نــر  موش هــای 
بی تحــرک خــود، نیمــی از رژیــم غذایــی پرچــرب را 
خوردنــد؛ امــا مصــرف دو رژیــم غذایــی دیگــر توســط گــروه 

موش هــای دونــده بیشــتر بــود.
ــای  ــد موش ه ــم همانن ــاده ه ــرک م ــای بی تح  موش ه
ــم غذایــی  ــه مصــرف رژی ــل ب ــر بی تحــرک، بیشــتر تمای ن

پرچــرب داشــتند.

 جراحی کاهش وزن برای 
باروری مردان خطر دارد

ــای  ــوری در جورجی ــگاه ام ــان دانش ــای محقق یافته ه
ــی  ــت جراح ــه تح ــی ک ــاخت مردان ــکار س ــکا آش آمری
 Roux-en-Y )RYGB( بایپــس معــده بــه روش
اســترادیول  میــزان  افزایــش  بــا  می گیرنــد  قــرار 
هورمــون اســتروژن و کمبــود ویتامیــن D مواجــه 
ــر باروری شــان  ــر منفــی ب ــد تاثی می شــوند کــه می توان

ــد. ــته باش داش
در جراحــی بایپــس معــده Roux-en-Y فقــط یــک 
ــه  ــک کیس ــاد ی ــرای ایج ــده ب ــک از مع ــمت کوچ قس
معــده جدیــد، تقریبــا انــدازه یــک تخم مــرغ اســتفاده 
می شــود. معــده کوچک تــر بــه طــور مســتقیم بــه 
بخــش وســط روده کوچــک متصــل شــده و بقیــه 
معــده و قســمت فوقانــی روده کوچــک کنــار گذاشــته 

می شــود.
در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق آثــار درازمــدت کاهــش 
وزن را بعــد از RYGB در میــان گروهــی از مــردان فعال 
جنســی بررســی کــرده و آن را بــا میــزان بــاروری مردان 
چــاق کــه تحــت عمــل جراحــی قــرار نگرفتــه بودنــد و 

مــردان الغــر بــه عنــوان گــروه کنتــرل مقایســه کردنــد.

تغذیه
 با این خوراکی ها کل روز 

پرانرژی باشید
اگــر گمــان می کنیــد خســتگی شــما در طــول روز، 
ــه  ــک مراجع ــه پزش ــت، ب ــد اس ــش از ح ــن و بی مزم
کنیــد؛ امــا ایــن را بدانیــد کــه بیشــترین علــل مربــوط 
ــط  ــای غل ــی از رژیم ه ــه ناش ــتگی های روزان ــه خس ب

ــت.  ــی اس غذای
ــر خــوب ایــن اســت کــه اســتفاده از مــواد غذایــی  خب
کامــا  می توانــد  را  رونــد  ایــن  انــرژی زا  طبیعــی 

معکــوس کنــد.
 خشکبار 

بــادام، فنــدق و بــادام زمینــی سرشــار از منیزیــم 
هســتند؛ عنصــری کــه نقــش کلیــدی در تبدیــل شــکر 
بــه انــرژی دارد. همچنیــن آن هــا سرشــار از فیبــر 
هســتند. فیبــر، قنــد خــون را متعــادل نــگاه مــی  دارد و 

باعــث می شــود دیرتــر احســاس گرســنگی کنیــد.
 شکالت تلخ

می توانــد  ناهــار  از  پــس  تلــخ  شــکات  خــوردن   
ــاوی  ــک دســر خــوب باشــد. شــکات ح ــن ی جایگزی
مــاده ای بــه نــام تئوبرومیــن اســت کــه نقشــی مشــابه 
کافئیــن در قهــوه داشــته و بــه بهبــود وضعیــت انــرژی 

در شــما کمــک می کنــد.
 نان سبوس دار

 کربوهیــدرات 60 درصــد انــرژی مــورد نیــاز بــدن شــما 
ــواد  ــاوی م ــبوس دار ح ــات س ــد. غ ــی  کن ــن م را تامی
کربنــی پیچیــده و سرشــار از ویتامیــن و مــواد معدنــی 
هســتند. خــوردن غــات ســبوس دار از افزایــش ناگهانی 

ــد. ــری می کن ــد خــون در شــما جلوگی قن
 هل سبز

ــردش  ــرژی شــما شــده و گ ــش ان  هــل موجــب افزای
ــد. ــود می  بخش ــون را بهب خ

 مارچوبه
ــن ب اســت.  ــاوی ویتامی ــن ســبزی خوشــرنگ ح  ای
ایــن ویتامیــن کربوهیدرات هــای دریافتــی بــدن را 
ــز  ــی گلوک ــدن یعن ــاز ب ــورد نی ــوخت م ــه س ــل ب تبدی
ــادی  ــر زی ــاوی مقادی ــه ح ــن مارچوب ــد. همچنی می  کن
فیبــر اســت کــه منجــر بــه متعــادل نــگاه داشــتن قنــد 

خــون می شــود.
 مخلوط آب و لیمو

ــه منظــور  ــرای ســلول ها ب  ایــن محلــول الکترولیتــی ب
ــع نوشــیدن آب یکــی  ــرژی الزم اســت. درواق ــد ان تولی
ــه شــمار  ــرای داشــتن روزی بهتــر ب از بهتریــن راه هــا ب
ــان  ــال 2012 نش ــق در س ــک تحقی ــج ی ــی رود. نتای م
ــد،  ــی بوده  ان ــم آب ــی ک ــار اندک ــه دچ ــی ک ــد زنان می  ده
مفــرط  خســتگی  احســاس  ســایرین  از  بیشــتر 

نــد. می کرده  ا
 ویتامین ث

پژوهش  هــای جدیــد نشــان داده کمبــود ویتامیــن 
ــرای  ــن ب ــن ویتامی ــود. ای ــتگی می  ش ــث خس ث باع
ــدد از  ــن غ ــوی الزم اســت. ای ــوق کلی ــدد ف ســامت غ
احســاس خســتگی ناشــی از اســترس پیشــگیری 
می  کننــد. ویتامیــن ث همچنیــن از ابتــا بــه عفونت  هــا 
پیشــگیری کــرده و باعــث جــذب بهتــر آهــن می شــود.

زیبایی

 پشت پرده سریع ترین 
راه های کاهش وزن

محمدتقــی انوشــه، متخصــص تغذیــه و عضــو 
رژیم درمانــی  و  تغذیــه  متخصصیــن  آکادمــی 
ــا  ــش وزن 8 ت ــه کاه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــکا، ب آمری
ــی  ــان عموم ــب اذه ــرای فری ــط ب ــه ای فق 12 هفت
ــان  ــر متخصص ــع از نظ ــرد: درواق ــان ک ــت، بی اس
ــود  ــری وج ــرای الغ ــریعی ب ــچ راه س ــه هی تغذی
ــش  ــی کاه ــتاندارد های بین الملل ــق اس ــدارد. طب ن
ــت  ــا رعای ــی وزن ب ــار کیلوی ــا چه ــه ت ــه س ماهیان
روش  ســالم ترین  و  بهتریــن  مناســب،  رژیــم 

ــت. ــری اس الغ
وی درخصــوص بــازار داغ ســودجویی ها و تبلیغــات  
دروغیــن شــبکه های اجتماعــی و ماهــواره ای بــرای 
ســودآوری جالــب توجــه مافیــای فــروش داروهــا، 
مکمل هــای الغــری و چربی ســوزی ســریع گفــت: 
در بیشــتر مــوارد افــراد بــرای دســتیابی بــه الغــری 
ســریع بــا خریــداری محصوالتــی همچــون قــرص، 
ــب  ــی فری ــای موضع ــا و ژل ه ــا، کرم ه دمنوش ه
ــک  ــس از ی ــا پ ــد؛ ام ــی را می خورن ــن تبلیغات چنی
دوره کاهــش وزن، بــا قطــع مصــرف محصــول 
فــورا دوبــاره چــاق می شــوند و حتــی وزنشــان 
ــر،  ــرف داروی مدنظ ــل از دوره مص ــه قب ــبت ب نس
ــه قیمــت جــان  بیشــتر می شــود؛ موضوعــی کــه ب
ــوداگران  ــمار س ــود روزش ــرخ س ــه ن ــان و ب قربانی

ــود. ــام می ش ــازار تم ــن ب ای
ــان  ــا بی ــی ب ــه و رژیم درمان ــص تغذی ــن متخص ای
ــی  ــار مخــرب و حت ــه  آث هشــدار جــدی نســبت ب
انــواع داروهــا، کرم هــا و حتــی  برگشــت ناپذیر 
دمنوش هــای کاهــش وزن، ادامــه داد: چنیــن 
محصوالتــی کــه بی حســاب و کتــاب و عمومــا 
 در شــبکه های اجتماعــی نامعتبــر تبلیــغ شــده 
ــگ  ــد بوم رن ــا همانن ــه فــروش می رســند، دقیق و ب
اســت؛ یعنــی پــس از یــک دوره کاهــش وزن 
ــی را  ــل چاق ــر قب ــن براب ــا چندی ــاره ت ظاهــری دوب
ــز  ــوع نی ــن موض ــت ای ــد و عل ــرد برمی گردان ــه ف ب
چیــزی جــز تحلیــل عضــات و کاهــش شــدید آب 

ــدن نیســت. ب
دارو هــای الغــری  تاکیــد کــرد: مکمل هــا،  وی 
و انــواع محصــوالت کــه بــرای کاهــش وزن در 
نه تنهــا  می شــوند،  تبلیــغ  مجــازی  شــبکه های 
هیــچ مبنــای علمــی معتبــری ندارنــد، بلکــه درواقع 
عملکــرد ایــن محصــوالت بــه گونــه ای اســت کــه در 
ــه شــدت  ــدن ب ــزان آب ب طــول دوران مصــرف، می
کاهــش می یابــد و حجــم عضــات تحلیــل مــی رود 
ــا  ــد هفتــه فــرد 8 ی ــه همیــن علــت ظــرف چن و ب
ــا کاهــش  ــا ب ــرا عم ــر می شــود؛ زی ــو الغرت 12 کیل
بــدن ســوخت و ســاز  آب و ضعــف عضانــی 
ــی در  ــواد غذای ــام م ــد و تم ــدا می کن ــش پی کاه
بافت هــای مختلــف انباشــته شــده و بــا قطــع 
ــاره آب  ــت دوب ــری و بازگش ــول الغ ــرف محص مص
ــر از  ــرد چاق ت ــاره ف ــه یکب ــدن، ب ــه ب ــت رفت از دس

ــد شــد. ــل خواه قب

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و پنجم: توجه به عوامل رشد و 
پیشرفت )3(

بایــد آنچــه را در گذشــته توانســته فــرد و افــراد و ملتــى 
را بــه ســعادت برســاند، بــه آن هــا بیاموزنــد و آن هــا را به 
مطالعــه احــوال اقــوام گذشــته ترغیــب و تشــویق کننــد. 
ــتگان  ــات گذش ــیارى از تجربی ــه بس ــت ک ــى اس بدیه
ســینه بــه ســینه و گاه در قالــب داســتان هاى شــیرین 
بعــد  نســل هاى  بــه  مادربزرگ هــا  و  پدربزرگ هــا 

ــد. ــه و مى یاب ــال یافت انتق
اســتفاده از تجــارب دیگــران موجــب مى شــود تــا عمــر 
انســان بــراى تجربــه و آزمایــش دوبــاره یــک کار ضایــع 
نشــود. بســیار اتفــاق می افتــد کــه افــراد در کوتاه تریــن 
زمــان ممکــن بــه کمــک تجربه هــای دیگــران بــه 
مســائل جدیــدی دســت می یابنــد؛ در حالــی کــه اگــر 
خوداتــکا بودنــد، بــرای رســیدن بــه آن، بایــد زمان هــای 
متمــادی و هزینه هــای هنگفــت صــرف می کردنــد؛ 
بنابرایــن انســان می توانــد بــا اســتفاده از تجــارب 
ــاش  ــج و ت ــال ها رن ــل س ــه حاص ــران ک ــده دیگ ارزن
ــد. ــاه مســیر درســت را بیاب ــی کوت ــان اســت، در زمان آن

ــد:»ال  ــاره می فرماین ــن ب ــام در ای ــی اس ــر گرام پیامب
َحکیــَم ِإالّ ُذو َتْجرِبــٍه«؛ »آن کــس کــه تجربــه نینــدوزد، 

ــد نیســت.«   خردمن
ــتفاده  ــت، اس ــر در تربی ــل مؤث ــن عوام ــی از مهم تری یک
از تاریــخ و تجــارب بــه دســت آمــده از سرگذشــت 
ــل  ــد: » عق ــان فرمودن ــوالى متقی ــت. م ــینیان اس پیش
از( بهره گیــرى  )و  اندوختــن  در  عاقانــه(  کار  )و 

ــت  ــه اى اس ــا، حادث ــن تجربه ه ــت و بهتری تجربه هاس
ــد.« ــوز باش ــه پندآم ک

ــل  ــه اه ــانى را ک ــا کس ــراى کاره ــد: »ب ــز فرموده ان و نی
ــن.« ــاب ک ــتند، انتخ ــه هس تجرب

ــه، رمــز  ــدارى تجرب و در کلمــه 202 آمــده اســت: »نگه
ــى( اســت.« ــت )و عامــل ترق موفقی

ــزم  ــارت از ح ــى عب ــرفت و ترق ــل پیش ــن عام چهارمی
ــه  ــر ب ــت. اگ ــاط اس ــاى احتی ــه معن ــزم ب ــت و ح اس
فرزندمــان بیاموزیــم کــه در همــه مســائل جانــب 
ــال  ــل دنب ــاط کام ــا احتی ــور را ب ــت و ام ــاط را رعای احتی

ــت. ــد رف ــراف نخواه ــه انح ــز ب ــد، هرگ کن
ــامٌة«؛  ــراِم السَّ ــرُة الَح ــد: »َثم ــوال فرموده ان ــه م چنانچ

ــدن اســت.« »نتیجــه احتیــاط، ســالم و در امــان مان
و نیــز فرمودنــد: »پیــروزى در گــرو احتیاط و هوشــیارى 

اســت و بــراى هوشــیارى بایــد از فکــر اســتفاده کرد.«
پس عوامل پیشرفت، سعادت و کمال عبارتند از: 

1 - هدف و انگیزه داشتن 
2 - اغتنام فرصت ها 

3 - استفاده از تجربه گذشتگان  
4 - احتیاط و هوشیارى 

5 - همت و اراده  
کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت  از 
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رادیولــوژی   متخصــص  ناهیــد صدیقــی،  
و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران اظهــار کــرد: امــروزه بــا ورود 
رادیــو و تلویزیــون و وســایل ارتبــاط جمعــی،  
شــبکه های مختلفــی  از جملــه ســامت  
دربــاره  مــردم  آگاه ســازی  راســتای  در 
بیماری هــای مختلــف  کــه در طــول عمرشــان 
ــد،  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــا دس ــا آن ه ب
ــل از آنکــه در برخــی از  ــد؛ غاف فعالیــت دارن
برنامه هــا از واژگانــی اســتفاده می شــود کــه 

ــت. ــنا نیس ــردم آش ــرای م ب
 شیوع سرطان سینه در بانوان 

ایرانی کم است
وی بیــان کــرد: آشــنا نبــودن مــردم بــا 
بعضــی از اصطاحــات و واژگان باعــث شــده 
ــف   ــای مختل ــی از بیماری ه ــه جــای آگاه ب
ــه رو شــوند  ــاری روب ــرس از بیم ــی ت ــا نوع ب
و رســانه ها نبایــد افــراد را از بیماری هــای 

ــانند. ــف  بترس مختل
از  آگاهــی  اینکــه   بیــان  بــا  صدیقــی 
می شــود  باعــث  بیماری هــا  نشــانه های 
مــردم بــه دنبــال آن در بــدن خــود یــا حتــی 
خانــواده خــود بگردنــد، افــزود: بــرای آگاهــی 
از بیماری هــا  مــردم بایــد بــه پزشــکان 
متخصــص هــر رشــته ای مراجعــه کننــد کــه 
ــینه   ــرطان س ــاری س ــوص بیم ــن خص در ای

کــه در دنیــا شــیوع دارد، خوشــبختانه در 
بیــن زنــان ایرانــی آمــار پایینــی را بــه خــود 
بــه ســبب   امــا  اختصــاص داده اســت؛ 
نیمه  صنعتــی شــدن کشــورمان  شــیوع ایــن 
ــی  ــران ایران ــان و دخت ــن زن ــاری در بی بیم
ممکــن اســت در آینــده افزایــش پیــدا کنــد. 
بــه طــور کلــی زنــان بــاالی 40 ســال ممکــن 
اســت در معــرض ایــن بیمــاری  قــرار بگیرنــد  
و آن هــا بایــد بــه ایــن مســئله آگاهــی کامــل  

داشــته باشــند.
وی عنــوان کــرد: اگــر زنــان از نحــوه معاینــه 
ــگام  ــا در هن ــتند، ام ــود آگاه هس ــینه خ س
معاینــه  ایــن عضــو از بــدن خــود دچــار 
پزشــک  بــه  بایــد  می شــوند،  اســترس 
مراجعــه کــرده تــا مراحــل معاینــه یــا 
ــی خــود را طــی  تشــخیص بیمــاری احتمال
ــورت دوره ای  ــه ص ــد ب ــن کار بای ــد و ای کنن

ــود. ــام ش انج
صدیقــی تأکیــد کــرد: زنــان بایــد بــا مراجعــه 
بــه متخصصــان و بــا انجــام معاینــات و 
تصویربــرداری از وضعیــت بــدن خــود در 
مواجهــه بــا بیمــاری احتمالــی ســرطان 

ــد. ــی یابن ــینه آگاه س
 پروتز مانعی برای تصویربرداری  و 
تشخیص توده های سرطانی نیست

علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 

پزشــکی تهــران بــا بیــان اینکــه برخــی 
از افــراد بــرای زیبایــی و ترمیــم محــل 
ــز   جراحــی ناشــی از ســرطان ســینه از پروت
ــز   ــر کار پروت ــزود: اگ ــد، اف ــتفاده می کنن اس
ــه درســتی انجــام  در محــل جراحی شــده ب
ــه  ــراد ب ــن اف ــرای ای شــود، ضــرر خاصــی ب
ــه  ــز  ب ــر پروت ــا اگ ــد؛ ام ــد آم ــود نخواه وج
ــت  ــن اس ــود، ممک ــاره ش ــده پ کار گرفته ش

ــود. ــاب ش ــاد الته ــث ایج باع
صدیقــی  اظهــار کــرد: بــا انجــام عمــل 
ــینه   ــت س ــوان از وضعی ــرداری  می ت تصویرب
ــد؛  ــر ش ــا خب ــز  ب ــر پروت ــده و زی جراحی ش
ــوان  ــام ســونوگرافی  می ت ــا انج ــن ب همچنی
ــز  ــم را نی ــی و خوش  خی ــای احتمال توده ه

تشــخیص داد.
بــرای  ماموگرافــی   اینکــه  بیــان  بــا  وی 
پروتز هــای بــه کار رفتــه در ســینه زنــان 
هیــچ ضــرری نــدارد، ادامــه داد: بایــد زنــان 
معاینــات ادواری را انجــام دهنــد تــا احتمــال 
آســیب دیدگی پروتــز وجــود نداشــته باشــد 
و ایــن معاینــات بــه پروتــز آســیبی وارد 

نمی کنــد.
ــواده  ــه در خان ــی ک ــه داد: زنان ــی  ادام صدیق
ــد،  ــینه دارن ــدان و س ــرطان تخم ــابقه س س
بیشــتر در معــرض  ســرطان تخمــدان بــوده 
ــتر از  ــراد بیش ــایر اف ــه س ــبت ب ــد نس و بای
وضعیــت بــدن خــود و تغییراتــی کــه در 
ــر  ــد، باخب ــاق می افت ــی  اتف ــیکل  قاعدگ س
ــزی   ــار خونری ــر دچ ــد اگ ــوند و می توانن ش
غیرعــادی  یــا احســاس درد زیــر شــکم 
ــت  ــونوگرافی  از وضعی ــک س ــا ی ــدند، ب ش

ــوند. ــر ش ــود باخب خ
عضــو هیئت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــران ب ته
دنیــا غربالگــری  تخمــدان وجــود نــدارد، 
ــرات  ــر تغیی ــد در اث ــان بای ــرد: زن ــار ک اظه
ــه متخصــص  ــا احســاس درد ب ــی  ی هورمون
زنــان مراجعــه کننــد و ایــن مســئله ممکــن 
اســت در دختــران نیــز پیــش از ازدواج 
ــه  ــه ب ــد از مراجع ــا نبای ــد و آن ه ــش آی پی
ــرا  ــت بکشــند؛ زی ــان خجال متخصصــان زن
می تواننــد معاینــات ادواری پیــش از ازدواج 
ــاده از  ــونوگرافی س ــک س ــا ی ــام و ب را انج
وجــود احتمالــی توده هــای خوش خیــم 
آگاه شــوند تــا بــا انجــام ایــن کار ایــن 

عارضــه در ســیکل  قاعدگــی  بعــدی  برطــرف 
ــود.  ش

 احتمال شیوع سرطان دهانه رحم  
پس از ازدواج و حاملگی

وی ادامــه داد: ســرطان دهانــه رحــم  در زنان 
ــت  ــن اس ــی  ممک ــس از ازدواج و حاملگ پ
بــروز یابــد  کــه ایــن کار بــا یــک نمونه بــرداری  
وضعیــت بدنــی افــراد مشــخص  می شــود و 
همچنیــن می تــوان بــا تســت های  اســکرین  
ــخیص ــی  را تش ــلولی  و ژنتیک ــرات س  تغیی

داد.صدیقــی  بــا بیــان اینکــه بــا انجــام 
عمــل ســونوگرافی در ســرطان داخــل رحــم 
داخــل الیــه رحــم نشــان داده می شــود، 
تصریــح کــرد: بــا بررســی  تغییــرات ســلولی  
ــن  ــاری در بی ــک بیم ــه وجــود ی ــوان ب می ت
افــراد پــی بــرد؛ امــا مســئله مهــم آن اســت 
کــه ایــن عارضــه  نبایــد باعــث تــرس شــود و 
افــراد بایــد از اســترس بپرهیزنــد و مصــرف 
ــا  ــه حداقــل برســانند ت غذاهــای  چــرب را ب
چــاق نشــوند و درنهایــت نســبت قــد و وزن 
بــدن بــه تعــادل برســد؛ چــرا کــه اســترس و 
ــه  ــا ب ــل ابت ــرب عوام ــای چ ــرف غذا ه مص

ــوند. ــوب می ش ــرطان محس س
وی اظهــار کــرد: متأســفانه امــروزه ســیگار و 
مشــروبات الکلــی در بیــن زنــان رواج پیــدا 
کــرده و برخــی از افــراد تصــور می کننــد کــه 
ــری  ــوق براب ــواد از حق ــن م ــرف ای ــا مص ب
ــن  ــه ای ــوند ک ــوردار می ش ــردم برخ زن و م
ــت.  ــل  اس ــور باط ــک تص ــا ی ــئله کام مس
ــه در  ــرادی ک ــز اف در کشــورهای خارجــی نی
ســطوح پاییــن جامعــه هســتند، از الــکل  یــا 

ــد. ــتفاده می کنن ــات اس دخانی
صدیقــی ادامــه داد: آگاهــی دادن دربــاره 
بعضــی مســائل بــه مــردم ســبب شــده تــا 
آن هــا شــیوه زندگــی خــود را تغییــر دهنــد؛ 
مصــرف  بداننــد  بایــد  افــراد  همچنیــن 
غذا هــای چــرب و بــا روغن هــای 10 بــار 
مصــرف باعــث بــروز بیماری هــای مختلــف  

از همچــون ســرطان   می شــود.
علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت  عضــو 
ــراد  ــه اینکــه اف ــا اشــاره ب ــران ب پزشــکی ته
ــد و ورزش را  ــتراحت کنن ــت اس ــد درس بای
ــرار  ــود ق ــره  خ ــه روزم ــی برنام ــزو اصل ج
ــده  ــا 5 وع ــرد: در روز م ــح ک ــد، تصری دهن
بــدون هیــچ واســطه ای بــه وســیله  نماز های 

ــن  ــم و ای ــه می کنی ــه خــدا مراجع ــه  ب یومی
ــوب  ــن  محس ــک مدیتیش ــی ی ــه نوع کار ب
ــور  ــه ط ــد ب ــراد بای ــرم اف ــه نظ ــود؛ ب می ش
کلــی بــه یــک هــدف بزرگــی عقیــده داشــته 
ــل  ــه آن وص ــود را ب ــی خ ــا زندگ ــند ت باش
کننــد و بــه خاطــر آن زندگــی ســالم داشــته 
باشــند؛ زیــرا خداونــد بــدن ســالمی را بــه ما 

ــم. ــل بدهی ــز تحوی ــالم نی ــد س داده و بای
صدیقــی یــادآور شــد: بــا انجــام یــک 
ســونوگرافی ســاده تــوده خوش خیــم از 
خانم هــا  و  می شــود  بدخیــم مشــخص 
ــم  ــه رح ــرطان دهان ــگیری از س ــرای پیش ب
بایــد بــه صــورت ادواری از ماموگرافــی و 
ســونوگرافی اســتفاده کننــد. همچنیــن بــرای 
پیشــگیری از ســرطان ســینه در ســنین 
باالتــر از 40 ســال آزمایش هــای ادواری، 
ســونوگرافی و ماموگرافــی بایــد مرتــب انجام 

ــود. ش

اشــرف  مــا  اینکــه  بیــان  بــا  صدیقــی  
مخلوقــات هســتیم و پــس از خلقتمــان  
خداونــد بــه خــودش تبریــک گفــت، افــزود: 
ــی  ــل اصل ــی دلی ــرفت علم ــا پیش ــوز ب هن
ــل  ــه دلی ــا ب ســرطان مشــخص نیســت؛ ام
ــر از  ــائل دیگ ــک  و مس ــوا، ژنتی ــی ه آلودگ
ــن عارضــه  ــه ای ــوان ب ــه اســترس می ت جمل

ــد.  ــا ش مبت
همچنیــن بیمارانــی  کــه مبتــا بــه ســرطان 
زیــرا  ببازنــد ؛  را  نبایــد  خــود  می شــوند، 
ــه کــه درد را داده،  ــد متعــال  همان گون خداون
راه درمانــی را بــرای آن مشــخص کــرده 

ــت. اس
وی یــادآور شــد: افــراد بیمــار بایــد بــه دنبــال 
راه درمــان برونــد و هرگــز نبایــد شــادی را از 

خــود دور کــرده یــا روحیــه خــود را بباز نــد.

،،
متخصص رادیولوژی و عضو هیئت علمی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران گفــت: 
اســترس و مصــرف غذا هــای چــرب عامــل 

ــه ســرطان محســوب می شــود  ابتــا ب

متخصص رادیولوژی:

استرس و غذاهای چرب، عوامل اصلی بروز انواع سرطان 
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در چهارمحال  و بختیاری:
طرح ضیافت و گفتمان های معرفتی 

 در چهارمحال و بختیاری 
برگزار می شود

ــت:  ــاری گف ــه در چهارمحــال و بختی ــی  فقی ــده ول نماین
طــرح ضیافــت و گفتمان هــای معرفتــی بــرای ششــمین  
ســال متوالــی در دانشــگاه چهارمحــال و بختیــاری برگزار 

می شــود.
ــر  ــام  ظه ــی نکون ــلمین  محمدعل ــام  و المس حجت االس
دیــروز در نشســت بــا اســتادان و هیئــت  علمی  دانشــگاه  
شــهرکرد اظهــار داشــت: طــرح ضیافــت و گفتمان هــای 
در  متوالــی  ســال  ششــمین   بــرای  معرفتــی کــه 
بهتریــن   از   یکــی  می شــود،  برگــزار  دانشــگاه  ایــن  
طرح ها ســت؛  چــرا  کــه  در زمانــی  کــه هجمه هایــی  
ــن   ــرای ای ــود،  اج ــا  وارد می ش ــگ  م ــن  و فرهن ــه دی ب

طرح هــا  ضــروری  اســت .
ــا را  ــی  م ــان  اینکــه  اجــرای  طرح هــای  گفتمان ــا بی وی ب
ــاند،  ــم  می رس ــام  دهی ــم  و انج ــد بیندیش ــه  بای ــه آنچ ب
افــزود: در کنــار مباحــث  علمــی  کــه در رشــته های 
مختلــف مطــرح  می شــود، ضــروری اســت  کــه مباحــث  

ــز مطــرح  شــود . ــی  نی معرفت
ــان   ــاری بی ــال  و بختی ــه  در چهارمح ــی  فقی ــده ول نماین
ــم   ــا  عل ــد،  طبع ــم  نباش ــار عل ــت  در کن ــر معرف ــرد: اگ ک
کــه  یــک  بــال اســت  امــکان  را بــرای پــرواز انســان  و بــه 

ــد . ــم نمی کن ــیدن  او فراه ــد  رس مقص
ــان   ــی خاطرنش ــناخت معرفت ــه ش ــاره ب ــا اش ــام ب نکون
کــرد: وقتــی ســخن  از معرفت شناســی می شــود، در 
ــه  ــیم و ب ــال را بشناس ــد  متع ــد اول خداون رأس  آن  بای

ــم. ــت  یابی ــق  دس ــدی عمی ــان  توحی ــاور و ایم ب
وی ایمــان  توحیــدی  را حرکــت  در چارچــوب  تعیین  شــده 
توســط خداونــد  عنــوان  کــرد و گفــت: بــاور ایمانــی  را علم  
ایجــاد نمی کنــد؛  بلکــه  پایبنــدی  عملــی  بــه قوانینــی  کــه  

خداونــد  تعییــن  کــرده اســت ، ایجــاد  می کنــد .
نماینــده ولــی  فقیــه  در چهارمحــال  و بختیــاری بــا بیــان 
ــد  ــی  تاکی ــاور ایمان ــر روی ی اینکــه امــروز در دانشــگاه  ب
ــا از  ــروز م ــفانه  ام ــرد: متاس ــح  ک ــود، تصری و کار نمی ش
مســائل کلیــدی جامعــه  در دانشــگاه ها  غافــل هســتیم  و 
عــاوه  بــر بازی هــای سیاســی، ســرگرم  مســائل دنیــوی 
ــی  ــائل دین ــه مس ــه  ب ــرای اینک ــی ب ــده ایم  و فرصت ش

 توجــه  کنیــم  نداریــم .
ــه  ــد ب ــگاه ها  بای ــه  در دانش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام  ب نکون
بــاور ایمانــی  و مســائل دینــی  توجــه  شــود، ادامــه 
در  خــأ  و  گرفتاری هــای سیاســی  از  بســیاری  داد: 
تصمیم گیری هــای  اصلــی بــه دلیــل کم  توجهــی  بــه 
ــه  در  ــای رهبرگون ــت؛ تصمیم گیری ه ــائل اس ــن  مس ای
ــم   ــن  سیاســیون  گ ــوده و در بی ــم  ب ــان  ک ــوزه فرهنگی ح

ــت . ــده اس ش
ــان   ــه انس ــت  ک ــروری اس ــه ض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه بــاور توحیــدی پایبنــد  باشــد، افــزود: اســتادان بایــد 
ــادی و اخاقــی  ــه اعمــال  عب جامعــه  و دانشــجویان  را ب

ــد  شــوند . ــی  پایبن ــای دین ــه باوره ــا ب ــد ت ســوق دهن

گردشگری
 پایان عملیات مرمت حسینیه 

پایین روداب نیاسر کاشان
سرپرســت پایــگاه میــراث فرهنگــی شــهر تاریخــی 
نیاســر کاشــان، از اتمــام عملیــات مرمــت حســینیه 

پاییــن روداب ایــن شــهر خبــر داد. 
میــراث  پایــگاه  سرپرســت  ابوالفضلــی،  علــی 
ــروز 21 شــهریور  ــح دی  فرهنگــی شــهر نیاســر، صب
ــر و  ــرای تعمی ــت: ب ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع 96 ب
بازســازی حســینیه پاییــن روداب 550 میلیــون 
ــه  ــتانی هزین ــی و اس ــارات مل ــل اعتب ــال از مح ری

ــت. ــده اس ش
او افــزود: بــا همــکاری و مســاعدت دفتر فنــی اداره 
ــان  ــان و کاش ــتان اصفه ــی اس ــراث  فرهنگ  کل می
ــی  ــراث  فرهنگ ــای اداره می ــظ و احی ــوزه حف و ح
ــمند  ــای ارزش ــن بن ــت ای ــات مرم ــان، عملی کاش
شــامل تخریــب و بازســازی پایه هــای فرســوده 
بنــا، آواربــرداری و برچیــدن تیرهــای فرســوده 
ــا،  ــش بن ــاره پوش ــی و دوب ــرای اصول ــقف و اج س
جمــع کــردن کــف فــرش و اجــرای ختایــی فــرش، 
اجــرای گــچ کاری دیوارهــای داخلــی بنــا و اجــرای 
ــد. ــام ش ــی انج ــای خارج ــمت نم ــگل در قس کاه

سرپرســت پایــگاه میــراث فرهنگــی شــهر تاریخــی 
نیاســر تصریــح کــرد: حســینیه پاییــن روداب نیاســر 
جــزو یکــی از آثــار ارزشــمند ثبتــی موجــود در بافت 
ــی  ــه اهال ــت ک ــر اس ــه روداب نیاس ــی محل تاریخ
ایــن محلــه معمــوال در محــرم بــرای برپایــی 

ــد. ــتفاده می  کنن ــی از آن اس ــس مذهب مجال

چشمه بابا زکی فرخشهر
چشــمه بابــا زکــی فرخشــهر در اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری و در شــهر فرخشــهر قــرار دارد.
در روزگاران قدیــم عارفــی بــه نــام بابــا زکــی در ایــن 
ــته  ــدان آراس ــه ب ــی ک ــد و پاک ــم زه ــل در عال مح
بــود زندگــی می کــرده اســت و مــردم از روی ارادت 
همــه روزه بــه دیــدار او می رفتنــد و از ارشــاد و 

ــتند. ــره می جس ــرت وی به ــن معاش حس
بابــا زکــی بعدهــا کــه فــروغ زندگــی اش بــه 
خاموشــی می گرایــد در همیــن مــکان در نقطــه ای 
ــون  ــدارد، مدف ــی ن ــاع دقیق ــی از آن اط ــه کس ک
ــی  ــا زک ــه باب ــل ب ــن مح ــس، ای ــده و از آن پ ش

می شــود. معــروف 
ــا زکــی قدمتــی بیــش از صــد ســال  چنارهــای باب
دارنــد. درختانــی تنومنــد و پرجاذبــه؛ ایــن درختــان 
بــا آب گــوارای چشــمه ای کــه بــا شــگفتی از درون 
ــد. ســنگی بیــرون می آیــد، کرامــت و صفــا یافته ان

ــد آن هــم از دل  ــا زکــی از ارتفاعــی بلن چشــمه باب
ســنگ ســر برمــی آورد. در باالدســت چشــمه غــاری 
وجــود دارد کــه از قدیــم آن را چهــل دختــران نــام 

نهاده انــد.

و  پیرغامــان  از  تجلیــل  اجــاس  دبیــر 
در  امســال  گفــت:  حســینی  خادمــان 
اصفهــان میزبــان یک هــزار و ۳00 خــادم 
و پیرغــام حســینی هســتیم و بــر اســاس 
ســنت هــر ســاله، از 15 پیرغامــی کــه 
بــاالی ۸0 ســال ســن داشــته باشــند، 

می شــود. تجلیــل 
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــدی دهق مه
ــوه  ــه نح ــاره ب ــا اش ــان ب ــنیم در اصفه تس
چگونگــی شــکل گیری ایــن اجــاس اظهــار 
داشــت: اجــاس پیرغامــان 15 ســال 
ــدا و  ــازمان ص ــت س ــط معاون ــش توس پی
ــذاری  ــامی پایه گ ــوری اس ــیمای جمه س
شــد و هنگامــی کــه مســئوالن متوجــه 
شــدند ایــن برنامــه بســیار منســجم اســت، 

ــد. ــعه دادن آن را توس
ــدری  ــه ق ــا ب ــه برنامه ه ــان اینک ــا بی وی ب
هدفمنــد بودنــد کــه از حــوزه معاونــت 
ــن ســازمان  ــه ریاســت ای صــدا و ســیما ب
منتقــل شــد، افــزود: ایــن برنامــه 6 دوره در 
حســینیه جمــاران برگــزار شــد کــه پــس از 
ــل  ــت تجلی ــر درخواس ــتان های دیگ آن اس
از پیرغامــان و مداحــان خــود کردنــد و بــه 

ــه  ــم ب ــاس از دوره هفت ــل اج ــن دلی همی
بعــد اســتانی شــد.

وی بــا اشــاره بــه اســتان هایی کــه تاکنــون 
مجــری اجــاس بودنــد، گفــت: نخســتین 
اســتانی کــه در آن اجــاس پیرغامــان 
شــعور  و  شــور  پایتخــت  شــد،  برگــزار 
حســینی، زنجــان بــر اســاس خواســته 
طــرف  از  ســپس  و  بــود  آن  اســتاندار 
تمــام اســتانداری ها بــه رئیــس وقــت 
صداوســیما نامــه نوشــته شــد و آن هــا 
ــن  ــی ای ــرای میزبان ــی ب ــام آمادگ ــز اع نی

اجــاس کردنــد.
و  پیرغامــان  از  تجلیــل  اجــاس  دبیــر 
خادمــان حســینی افــزود: در ســال های 
بعــد ایــن اجــاس در اســتان های بوشــهر، 
اردبیــل، گلســتان، خوزســتان،  همــدان، 
ــارس و هرمــزگان برگــزار شــد و امســال  ف

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــز در اصفه نی
ــن اجــاس  ــه ای ــان اینکــه هزین ــا بی وی ب
ــن می  شــود،  ــران اســتانی تامی توســط خی
ــورای  ــاس در ش ــن اج ــرد: ای ــح  ک تصری
ــه عنــوان یــک فعالیــت  عمومــی اســتان ب
می شــود؛  تصویــب  بــزرگ  فرهنگــی 
بنابرایــن شــورای تامیــن بــرای آن تشــکیل 

و بودجــه آن در نظــر گرفتــه می  شــود.
دهقــان بــا اشــاره بــه اینکــه از زمانــی 
ــای  ــد، قابلیت ه ــتانی ش ــاس اس ــه اج ک
بســیاری پیــدا کــرد، گفــت: هماهنگــی  
ــک  ــتان ی ــر اس ــه در ه ــن برنام ــرای ای ب
ــان  ــا زم ــد و ت ــول می انجام ــه ط ــال ب س
ــان در  ــی از پیرغام ــزاری اجــاس اصل برگ
ــد. ــل می آی ــه عم ــل ب ــتان ها تجلی شهرس

ــتان  ــده اس ــال آین ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
لرســتان میزبــان پیرغامــان و خادمــان 

حســینی خواهــد بــود، اظهــار داشــت: 
امســال مــا در اصفهــان میزبــان یــک  هــزار 
و ۳00 میهمــان هســتیم و بــر اســاس 
ســنت هــر ســاله از 15 پیرغامــی کــه 
بــاالی ۸0 ســال ســن داشــته باشــند، 

می شــود. تجلیــل 
پیرغامــان  بین المللــی  اجــاس  دبیــر 
و خادمــان حســینی دربــاره برنامه هــا و 
ــان  ــاس پیرغام ــی اج ــت های جنب نشس
ــرد: در  ــان حســینی خاطرنشــان ک و خادم
ایــن اجــاس مقــرر شــد کــه هــر ســاله 2 
ــت  ــت نخس ــود؛ نشس ــزار ش ــت برگ نشس
را ســخنرانان ایرانــی و نشســت دیگــر را 
ســخنرانان خارجــی برگــزار می کننــد و هــر 

ــژه دارد. ــخنران وی ــا 4 س ــت ۳ ی نشس
رویکــرد  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی   
ــن اجــاس  نشســت های برگزارشــده در ای

گفــت: در ایــن نشســت ها بــر اســاس 
ــوه  ــه نح ــری ب ــم رهب ــام معظ ــات مق بیان
درســت مداحــی، حــذف خرافــات مراســم  
عــزاداری و مســائلی از ایــن قبیــل پرداختــه 

می شــود.
ــه  ــم اختتامی ــرد: مراس ــح ک ــان تصری دهق
روز پنجشــنبه پــس از اقامــه نمــاز مغــرب 
و عشــا در میــدان امــام برگــزار می شــود و 
در آن از یکصــد پیرغــام تجلیــل می کنیــم.

شــرکت کنندگان  از  نفــر   40 افــزود:  وی 
پیرغــام اســتانی و ۳0 نفــر پیرغــام ملــی 
ــال  ــان ۸4 س ــط سنش ــه متوس ــتند ک هس
ــان  ــر از پیرغام ــن 15 نف ــت و همچنی اس
خارجــی، 4 نفــر اقلیــت دینــی ماننــد 
کلیمــی و مســیحی، ۳ نفــر از اهــل ســنت و 
در ایــن بیــن نیــز از 6 مستندســاز رادیویی و 

ــل خواهــد شــد. ــز تجلی ــی نی تلویزیون

دبیر اجالس تجلیل از پیرغالمان و خادمان حسینی مطرح کرد:

 اصفهان، میزبان
۱۳۰۰ خادم سیدالشهدا)ع(

ــری از  ــی »گوه ــعر آیین ــنواره ش ــر جش دبی
ــده  مخــزن ســر الهــی« گفــت: اشــعار برگزی
نخســتین جشــنواره شــعر آیینــی گوهــری از 
مخــزن ســر الهــی در نقــش دیوارهــای حــرم 
حضــرت زینــب بنــت موســی بن جعفر)ع( 

ــود. ــتفاده می ش ــان اس اصفه
علــی مشــکاتی در نخســتین جشــنواره شــعر 
آیینــی »گوهــری از مخــزن ســر الهــی« 
ــرت  ــرم حض ــال 90 ح ــت: از س ــار داش اظه
ــار  ــه ای در اختی ــی تفاهم نام ــب)س( ط زین
خیــر اصفهانــی قــرار گرفــت. طــرح مصــوب 

توســعه حــرم از ســال 90 آغــاز و اجرایــی شــد 
و در ســال های نخســت مطالعــات علمــی 

ــت. ــی صــورت گرف مفصل
وی افــزود: پــس از آن تهیــه نقشــه و خریــد 
زمین هــای مــورد نیــاز انجــام شــد. از ابتــدای 
ســال 95 اجــرای آن بــه صــورت عملــی 
ــن  ــرم و صح ــی از ح ــب بخش ــاز و تخری آغ
شــروع شــد کــه پیشــروی آن نیــز بــا ســرعت 
خوبــی در حــال انجــام اســت و تــا ماه هــای 
ــرار  ــل ق ــن مح ــه در ای ــات اولی ــده امکان آین

می گیــرد.

ــری از  ــی »گوه ــعر آیین ــنواره ش ــر جش دبی
مخــزن ســر الهــی« خاطرنشــان کــرد: برنامــه 
مــا بــر ایــن اســاس بــود کــه در نقــش 
دیوارهــای حــرم عــاوه بــر ادعیــه و اســامی 
ــز  ــد نی ــعرای متعه ــعرهای ش ــرک از ش متب
اســتفاده شــود؛ بــه همیــن دلیــل تصمیــم به 
ــن جشــنواره  ــم. ای ــزاری جشــنواره گرفتی برگ
ــه  ــرد و دو کمیت ــه کار ک ــاز ب از اردیبهشــت آغ
ــدند. ــخص ش ــی مش ــزی و اجرای برنامه ری

وی تصریــح کــرد: در کمیتــه برنامه ریــزی بــه 
ایــن دلیــل کــه کار بســیار تخصصــی بــود، از 

6 نفــر از شــعرای برجســته اســتان اســتفاده 
ــده  ــت نماین ــر آن در خدم ــاوه ب ــم و ع کردی
ــه  ــم. در کمیت ــری بودی ــوزه هن ــاف و ح اوق
ــتمر  ــورت مس ــه ص ــدودی ب ــا ح ــی ت اجرای
جلســاتی را برگــزار کردیــم و تاکنــون حــدود 

ــزار شــده اســت. 17 جلســه برگ
مشــکاتی بیــان کــرد: بنــا بــر پیشــنهاد کمیتــه 
ــن  ــه ممک ــه اینک ــه ب ــا توج ــزی ب برنامه ری
ــرت  ــی حض ــا زندگ ــعرا ب ــی ش ــت برخ اس
زینب)س( آشــنا نباشــند، جلســه آشــنایی را 
برگــزار کردیــم کــه کتــب و جــزوات آشــنایی 
بــا ایشــان بــه حــدود 1۳0 شــاعر ارائــه شــد.

وی گفــت: پــس از برنامه ریــزی فراخــوان 
عمومــی قــرار داده شــد کــه 16۸ شــعر بــرای 
ــد و  ــال ش ــف ارس ــای مختل ــا در بخش ه م
1۳79 بیــت شــعر را دریافــت کردیــم. نظــارت 
ــرار و  ــری ق ــوزه هن ــار ح ــعار در اختی ــر اش ب

در دو مرحلــه ابتدایــی و تخصصــی داوری 
ــت. صــورت گرف

آیینــی »گوهــری  دبیــر جشــنواره شــعر 
ــر  ــت: ب ــار داش ــی« اظه ــر اله ــزن س از مخ
ــوزه  ــط ح ــده توس ــه ارسال ش ــاس نتیج اس
ــد و ۸  ــده ش ــر برگزی ــعار 12 نف ــری، اش هن
ــر  ــوان اشــعار شایســته تقدی ــه عن ــز ب ــر نی اث
ــت  ــر نخس ــه 12 نف ــه ب ــدند ک ــناخته ش ش
کمک هزینــه ســفر بــه عتبــات عالیــات و 
ــه ۸ نفــر دیگــر نیــز کمک هزینــه ســفر بــه  ب

مشــهد مقــدس هدیــه داده می شــود.
ــه  ــدا ب ــنواره از ابت ــوع جش ــزود: موض وی اف
صــورت اســتانی اعــام شــد؛ امــا تعــداد 
از  شــعرای کشــوری  از  توجهــی  جالــب 
ایــن  در  و  آگاه شــدند  مختلــف  راه هــای 
ــا  ــی از آن ه ــد و برخ ــرکت کردن ــنواره ش جش

نیــز برگزیــده شــدند. تســنیم 

دبیر جشنواره شعر آیینی »گوهری از مخزن سر الهی« مطرح کرد:

 استفاده از اشعار شاعران برگزیده اصفهان 
در نقش دیوارهای حرم حضرت زینب بنت موسی بن جعفر)ع(

،،
امســال در اصفهــان میزبــان یک هزار 
حســینی  پیرغــام  و  خــادم   ۳۰۰ و 
هــر  ســنت  اســاس  بــر  و  هســتیم 
ســاله، از ۱۵ پیرغامــی کــه بــاالی ۸۰ 
ســال ســن داشــته باشــند، تجلیــل 

می شــود

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
چــون تحدیدحــدود ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور  پــاک شــماره 21۸  اصلــی واقــع درخــور 
بخــش 5 خوروبیابانــک کــه بــه موجب  درخواســت 
شــماره 95921021۸27006 مــورخ 96/06/12 آقــای 
ــه اســتناد  ــد ابوالحســن و ب روح هللا ســامعی فرزن
ــماره 960997۳747۳00۳62  ــه ش ــت دادنام قطعی
شهرســتان  عمومــی  دادگاه   96/4/26 مــورخ 
ــوق   ــاک ف ــی پ ــات ثبت ــه عملی ــک ادام خوروبیابان
ــان ثبــت  ــه اســت و درجری ــد قــرار گرفت مــورد تایی
اســت و تحدیــد حــدود عمومــی آن به عمــل نیامده 
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیرمــاده 15 قانــون 
ــق تقاضــای مالــک تحدیدحدودملــک  ثبــت وبرطب
 10 ســاعت   96/07/12 چهارشــنبه  درروز  مرقــوم 
صبــح درمحــل شــروع وبــه عمــل خواهدآمــد 
ــه مالــک ومجاوریــن  ــه موجــب ایــن آگهــی ب لذاب
ــل  ــاعت مقرردرمح ــه درروزوس ــردد ک ــی گ اخطارم
ــان  ــن وصاحب ــا اعتراضــات مجاوری حضوریابندضمن
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــاک مطاب ام
ــه مــدت۳0  روز  ــدی ب ــم صورتمجلــس تحدی تنظی
ــاده واحــده  ــه خواهدشــدوطبق تبصــره 2 م پذیرفت
ــی  ــای معترض ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی قان
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــرض ظ ــت معت ثب
ــم  ــن اداره بایســتی باتقدی ــه ای ــراض ب تســلیم اعت
ــی گواهــی  ــه مرجــع ذیصــاح قضائ دادخواســت ب
ــلیم  ــن اداره تس ــه ای ــت رااخذوب ــم دادخواس تقدی

ــف 2۳6 ــد. م ال نمای
تاریخ انتشار:  چهار شنبه  96/06/22

محمد علی بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960614 خواهــان 
ــا وکالــت بهنازمیــر حــاج   بهــادر علوانــی هاشــمی ب
دادخواســتی مبنــی برمطالبــه    بــه طرفیــت محمــد 
کریمــی منجــر موئــی فرزنــد ابراهیــم  تقدیــم 
روز 96/7/25   بــرای  وقــت رســیدگی  و  نمــوده 
مــورخ ســاعت 11تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
ــون  ــاده 7۳ قان ــه م ــتندا ب ــان مس ــای خواه تقاض
ــد منتشــر  ــب در جرای ــی، مرات آئیــن دادرســی مدن
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
ــارراه وکا  مجتمــع شــهدای  ــان چه ــع در اصفه واق
ــه و  ــاف   مراجع ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح مداف
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
ــاغ  ــت رســیدگی اب ــدم حضــور در وق در صــورت ع
ــم مقتضــی اتخــاذ  ــی شــده  و تصمی ــی  تلق قانون

ــد شــد. خواه
الــف مدیــر دفتــر شــعبه 7   شــماره: 1۸۳50م 
مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960476 خواهــان 
ــه    ــی برمطالب ــتی مبن ــی   دادخواس ــد نجیم محم
ــم  ــودی   تقدی ــم محم ــت اعظ ــه طرفی ــک  ب چ
نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 96/7/25  

مــورخ ســاعت 10 تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 
ــون  ــاده 7۳ قان ــه م ــتندا ب ــان مس ــای خواه تقاض
ــد منتشــر  ــی، مراتــب در جرای آئیــن دادرســی مدن
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
ــارراه وکا  مجتمــع شــهدای  ــان چه ــع در اصفه واق
ــه و  ــاف   مراجع ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح مداف
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
ــاغ  در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی اب
ــم مقتضــی اتخــاذ  ــی شــده  و تصمی ــی  تلق قانون

خواهــد شــد.
شــماره: 1۸۳66م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 7  
مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
باســتثنا ثمنیــه اعیانــی   پــاک شــماره ۳490 
ثبــت   14 بخــش  در  واقــع   25/264 از  فرعــی 
ــم  ــام اعظ ــی بن ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک اصفه
ــت  ــان ثب ــد در جری ــد محم ــی فرزن ــاری جون جب
ــت  ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل ــت وب اس
ــمت  ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام بعم
اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
ــوم  ــک مرق ــدود مل ــد ح ــی تحدی ــرده متقاض نامب
 9 ســاعت  مــورخ96/7/1۳  پنجشــنبه   روز  در 
ــد  ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــل ش ــح   در مح صب
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ل
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن 
ــون ثبــت  ــق مــاده 20 قان ــان امــاک مطاب و صاحب
ــا  ــد حــدود ت ــم صورتمجلــس تحدی ــخ تنظی از تاری
ــق تبصــره 2  ــه خواهــد شــد و طب ســی روز پذیرفت
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده هــای 
معترضــی  ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریخ  
تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم 
دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــاح  قضایــی گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 

ــد ..  نمای
ــدری  ــخ انتشــار : 96/6/22 حی ــف 19170 تاری م ال

رییــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ــاک شــماره 27/22۳9 مجــزی شــده از  ــه  پ خان
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 14 ثب ــاک 27/61 واق پ
کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی  بــه نــام آقــای 
جهانشــاه  قائــدی فرزنــد خــدا رحــم و خانــم 
محتــرم فدائــی  فرزنــد امیــد  علــی     در جریــان 
ــی  ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ثب
آن  بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور 
قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق 
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در 
روز یکشــنبه مــورخ 96/7/16 ســاعت 9 صبــح  در 
ــه  ــذا ب ــد، ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب محــل ش
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار می 

ــی  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک گ
ــا  ــن ی ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض در مح
ــون ثبــت از تاریــخ  مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قان
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳0 روز 

ــد شــد.  ــه خواه پذیرفت
ــس  ــار : 96/6/22 رئی ــخ انتش ــف 19۳62تاری م ال
ــان –  ــت اســناد و امــاک غــرب اصفه ــه  ثب منطق

ــدری  حی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه    ــاب خان ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
ــع در  ــی از27/21۳ واق ــماره 2255 فرع ــاک ش پ
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی 
ــم  ــد قاس ــی فرزن ــی برزان ــه صادق ــکر ال ــام ش بن
ــور  ــدم حض ــت ع ــه عل ــت وب ــت اس ــان ثب در جری
متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا بــه 
دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر 
ــد حــدود  ــرده متقاضــی تحدی ــق تقاضــای نامب طب
ــورخ96/7/1۳  ــنبه  م ــوم در روز پنجش ــک مرق مل
ســاعت 9  در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
ــه مالکیــن  ــه کلی ــذا بموجــب ایــن آگهــی ب آمــد ل
ــاعت  ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ ــن اخط و مجاوری
مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن 
ــون ثبــت  ــق مــاده 20 قان ــان امــاک مطاب و صاحب
ــا  ــد حــدود ت ــم صورتمجلــس تحدی ــخ تنظی از تاری
ــق تبصــره 2  ــه خواهــد شــد و طب ســی روز پذیرفت
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده هــای 
معترضــی  ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریخ  
تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم 
دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــاح  قضایــی گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 

ــد ..  نمای
م الــف 1917۳ تاریــخ انتشــار : 96/6/22 حیــدری 

رییــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــد حــدود ششــدانگ خان ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
پــاک شــماره ۳1/9722 واقــع در بخــش 14 ثبــت 
ــام مرتضــی  ــه ن ــات ب ــق رای هی ــان  کــه طب اصفه

صادقــی فرزنــد نظــر علــی و شــرکا مفــروز و    
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 
ــا  ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب قانون
ــت  ــون ثب ــر مــاده 15 قان ــه دســتور قســمت اخی ب
ــاک  ــدود پ ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض و طب
ــح   ــاعت 9 صب ــنبه 96/7/1۳ س ــوم در پنجش مرق
ــذا  ــد، ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش در مح
بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
ــرر در  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــی گ ــار م اخط
ــد و اعتراضــات  ــی در محــل حضــور یابن ــن آگه ای
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا ۳0 روز پذیرفت ت
ــس  ــار : 96/6/22 رئی ــخ انتش ــف 19250تاری م ال
منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفهــان – 

ــدری  حی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حــدود ششــدانگ  تحدیــد  اینکــه  بــه  نظــر 
واقــع   ۳1/9725 شــماره  پــاک  ســاختمان 
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای 
هیــات بــه نــام احمــد عــرب نصــر آبــادی فرزنــد 
غامحســین و شــریک مفــروز ودر جریــان ثبــت 
اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  
ــه دســتور  ــا ب ــک بن ــه عمــل نیامــده اســت این ب
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی قس
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم 
ــح  ــاعت 9 صب ــورخ 96/7/1۳ س ــنبه م در پنجش
ــذا  ــه عمــل خواهــد آمــد، ل در محــل شــروع و ب
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــون  ــاده 20 قان ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

ــد.  ــه خواهدش ــا ۳0 روز پذیرفت ت
م الــف 19169تاریــخ انتشــار : 96/6/22 رئیــس 
ــان  ــرب اصفه ــاک غ ــت اســناد و ام ــه  ثب منطق

ــدری  – حی

دادنامه
ــه: 40- ــده : 96/2۸۸ شــماره دانام کاســه پرون

ــورای  ــعبه 4 ش ــیدگی: ش ــع رس 96/06/19 مرج
احســان   : خواهــان  برخــوار  اختــاف  حــل 
احمــدی 2-  خوانــدگان: حمیدرضــا  صادقــی 
ــه نشــانی  ســید احمــد موســوی ســن ســنی  ب
مجهــول المــکان خواســته الــزام بــه انتقــال ســند  
ــی  ــان صادق ــوی احس ــوص دع ــه در خص دادنام
ا... بــه طرفیــت 1- حمیدرضــا  فرزنــد فتــح 
ــد  ــید احم ــی 2- س ــد عل ــد محم ــدی فرزن احم
موســوی ســن ســنی فرزنــد سیدحســین  مقــوم 
بــه 10000000 ریــال موضــوع قولنامــه عــادی مــورخ 
ــده ردیــف اول  9۳/0۳/10 میــان خواهــان و خوان
ــان  ــی خواه ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب نظ
ــند  ــه س ــن ک ــر ای ــی ب ــتعام مبن ــخ اس و پاس
ــف دوم  ــده ردی ــام خوان ــه ن ــوی ب ــوع دع موض
میباشــد و بــا توجــه  بــه توالــی قولنامــه هــا کــه 
موئــد بیــن خوانــده شــماره 1 و 2 دارد لــذا دعــوی 
خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده مســتندا 
بــه مــواد 10، 219، 220، 22۳، ۳62، ۳67 قانــون 
ــن دادرســی  ــون آئی ــواد 519،19۸ قان ــی و م مدن
ــه  ــف دوم ب ــده ردی ــزام خوان ــر ال ــی حکــم ب مدن
ــال  ــه اســناد رســمی و انتق ــر خان حضــور در دفت
ســند وانــت پیــکان بــه شــماره 2۳- ۳55 ب 57 
ــت  ــز پرداخ ــان و نی ــام خواه ــه ن ــدل 1۳۸2 ب م
ــی در  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 240000 ری مبل
حــق خواهــان صــادر  و اعــام مینمایــد و در 
ــخ  ــه پاس ــر ب ــف اول نظ ــده ردی ــوص خوان خص
اســتعام و عــدم توجــه دعــوی بــه وی مســتندا 
بــه بنــد 4 مــاده ۸4 و مــواد ۸9،197 قانــون 
ــی قــرار رد دعــوی خواهــان  آئیــن دادرســی مدن
ــی  ــادره غیاب ــردد. رای ص ــی گ ــام م ــادر و اع ص
ــورا و  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــرف 20 روز قاب ظ

ســپس قابــل تجدیــد نظرخواهــی در دادگســتری 
برخــوار مــی باشــد. 

دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 
برخــوار شهرســتان  اختــاف  حــل  شــورای 

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش
5/۳7/599/م الــف بــه تاریــخ 20 /96/06

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــی  ــی و حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــر ش از دفت
ــده مطروحــه کاســه  شهرســتان برخــوار در پرون
ــد  ــم زاده فرزن ــد ابراهی ــای وحی ــه آق 950۸۸6 ب
ــول  ــه مجه ــر ک ــوق الذک ــده ف ــه  در پرون ــی ک قل
المــکان اعــام شــده اســت و خواهــان آن احمــد 
ملکیــان دولــت آبــادی فرزنــد عباس به خواســته 
ــه  در  ــه وج ــته و مطالب ــن خواس ــرار تامی ــوا ق ب
جریــان رســیدگی مــی باشــد اخطــار مــی نمایــد 
کــه بــرای روز مــورخ 1۳96/07/24 ســاعت 10:00 
ــی و  ــم عموم ــعبه دوم محاک ــح در دادگاه ش صب
ــه  ــا چنانچ ــد و ی ــه نمای ــوار مراجع ــی برخ حقوق
ــل از  ــی قب ــورت کتب ــه ص ــد ب ــات ردی داری جه
ــام و ارســال  ــوط اع ــر مرب ــه دفت ــرر ب ــد مق موع
داریــد و اال تصمیــم مقتضــی اتخــاذ و دادگاه 
ــت  ــت دریاف ــود جه ــد نم ــادر خواه ــا رای ص غیب
ــم آن  ــرگ دادخواســت و ضمائ ــی و ب نســخه ثان
ــن  ــد ای ــه نمای ــوط ه مراجع ــر دادگاه مرب ــه دفت ب
آگهــی وفــق مــاده 7۳ قانــون  ا د م  دادگاه هــای 
ــت  ــک نوب ــی ی ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم
روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج از  یکــی   در 

 شود. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 
دادنامه

کاســه پرونــده : 96/2۸7 شــماره دانامــه: 40۳-
ــورای  ــعبه 4 ش ــیدگی: ش ــع رس 96/06/19 مرج
حــل اختــاف برخــوار خواهــان : حمیدرضــا 
احمــدی خوانــدگان: 1- غامعلــی جــوکار 2- 
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــس  ب ــجاد دری س
ــه در  ــند  دادنام ــال س ــه انتق ــزام ب ــته ال خواس
خصــوص دعــوی حمیدرضــا احمــدی فرزنــد 
ــوکار  ــی ج ــت 1- غامعل ــه طرفی ــی ب ــد عل محم
فرزنــد  دریــس  ســجاد   -2 محمــود  فرزنــد 
عزیــز  مقــوم بــه 10000000 ریــال موضــوع  بــدون 
ــف دوم  ــده ردی ــان و خوان ــان خواه ــه می قولنام
ــان  ــی خواه ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب نظ
ــند  ــه س ــن ک ــر ای ــی ب ــتعام مبن ــخ اس و پاس
موضــوع دعــوی بــه نــام خوانــده ردیــف اول 
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــه ل ــه  ب ــا توج ــد و ب میباش
را وارد و ثابــت تشــخیص داده مســتندا بــه مــواد 
10، 219، 220، 22۳، ۳62، ۳67 قانــون مدنــی 
ــی  ــن دادرســی مدن ــون آئی ــواد 519،19۸ قان و م
حکــم بــر الــزام خوانــده ردیــف اول بــه حضــور در 
دفتــر خانــه اســناد رســمی و انتقــال ســند پرایــد 
ــه  ــدل 1۳79 ب ــماره 4۸- 694 ب 55 م ــه ش ب
نــام خواهــان و نیــز پرداخــت مبلــغ 195000 ریــال 
ــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر   ــت هزین باب

و اعــام مینمایــد و در خصــوص خوانــده ردیــف 
ــه  ــدم توج ــتعام و ع ــخ اس ــه پاس ــر ب دوم نظ
ــاده ۸4 و  ــد 4 م ــه بن ــه وی مســتندا ب ــوی ب دع
مــواد ۸9،197 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی قــرار 
ــردد.  ــی گ ــام م ــادر و اع ــان ص ــوی خواه رد دع
رای صــادره غیابــی ظــرف 20 روز قابــل واخواهــی 
در ایــن شــورا و ســپس از ده روز بعــد از آن قابــل 
ــود.  ــد ب ــوار خواه ــتری برخ ــراض در دادگس اعت

دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک 
برخــوار شهرســتان  اختــاف  حــل  شــورای 

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش
5/۳7/600/م الــف بــه تاریــخ 20 /96/06

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای مهــدی طالبــی بــا وکالــت آقــای محســن 
احمــدی  دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه 
طرفیــت علــی خــوش رامنبــه ایــن شــورا تســلیم 
کــه بــه کاســه 96/426  ثبــت و بــرای روز 
96/07/24 ســاعت 4:45 عصــر  وقــت رســیدگی 
ــده  ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش تعیی
مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 7۳ 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 
ــع  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام در یک
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک و نشــر میشــود و از خوان
ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م عم
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و 
در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 
شــود. در صــورت عــدم حضــور دادخواســت ابــاغ 
شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 
نمود.چنانچــه بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط 

ــت درج و مــدت آن ده روز اســت. یــک نوب
یــک  شــماره  مجتمــع  پنجــم  شــعبه  دفتــر 

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

5/۳7/595/م الــف بــه تاریــخ 96/06/19

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
89۰4۰۰2۰۰۳۰۰۰275/۱

ــماره  ــده :۸90400200۳000275/1 ش ــماره پرون ش
بایگانــی  پرونــده ۸901077/1 شــماره آگهــی 
اباغیــه 1۳960۳۸0200۳0001۳0 تاریــخ صــدور 
کاســه:  اجرائیــه  ابــاغ  آگهــی   96/5/24  :
 -1 بــه  بدینوســیله   ۸90400200۳000275/1
ــی  ــدر : عل ــام پ ــادی ، ن ــی آب مســعود کرمــی پت
اکبــر ، شــماره شناســنامه : 1، بــه نشــانی : 
ــداری و 2-  ــردان نگه ــگاه هشــتم شــکاری گ پای
ــن ،  ــدر : حس ــام پ ــربتی ، ن ــرای ش ــکینه س س
ــار  ــانی : چه ــه نش ــنامه : 649 ، ب ــماره شناس ش
جنــب  ارغــوان  کوچــه  هوایــی  نیــروی  راه 
پرونــده کاســه  بدهــکار  دانشــگاهی  پیــش 
گــزارش  برابــر  ۸90400200۳000275/1کــه 
ــاغ مــی گــردد  ــد اب مامــور شــناخته نگردیــده ای
ــورخ  ــماره 7۳0 م ــی ش ــرارداد بانک ــر ق ــه براب ک
ــعب  ــت ش ــما و مدیری ــن ش ــی مابی ۸6/۳/9 ف
ــال  ــغ 5799۸962 ری ــان مبل ــپه اصفه ــه س بانک

 27610509 مبلــغ  و  طلــب  اصــل  بابــت 
ــخ  ــا تاری ــه ت ــر تادی ــت خســارت تاخی ــال باب ری

ــال  ــغ ۳2575 ری ــه بمبل ــه روزان ۸9/9/20 و ذم
کــه از ان تاریــخ بــدان اضافــه میگــردد بدهــکار 
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش م
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پس 
ــه صــادر و بکاســه  ــی اجرائی از تشــریفات قانون
ــذا  ــد ل ــی باش ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ف
طبــق مــاده 1۸ آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد 
رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب 
ــای  ــه کیمی ــت در روزنام ــک نوب ــط ی ــت فق اس
وطــن چــاپ اصفهــان درج و منتشــر مــی گــردد 
ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی 
خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار 
آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات 

ــد. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ــه ش علی
م الــف 190۸2   رییــس اداره اجــرای اســناد 

ــان  ــمی اصفه رس

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
۱۳96۰4۰۰2۰۰۳۰۰۰۰45/۱

شــماره پرونــده :1۳960400200۳000045/1شــماره 
بایگانــی  پرونــده 960009۳/1 شــماره آگهــی 
تاریــخ   1۳960۳۸0200۳000127 اباغیــه 
اجرائیــه  ابــاغ  آگهــی   96/5/22  : صــدور 
1۳960400200۳000045/1بدینوســیله  کاســه: 
غظنفــر  فرزنــد  محمــودی  ســیروس  بــه 
نشــانی  بــه   160۳ شــماره  شناســنامه  بــه 
شــهید  کــوی  حجتیــه  خیابــان  اصفهــان 
جعفــری پــاک 25 بدهــکار پرونــده کاســه 
گــزارش  برابــر  کــه   1۳960400200۳000045/1
ــده  ــان شــناخته نگردی اداره پســت نشــاط اصفه
ــر قــرارداد بانکــی  ایــد ابــاغ مــی گــردد کــه براب
ــت  ــما و مدیری ــن ش 119216405-92/12/17 بی
ــغ 26776000  ــان مبل ــپه اصفه ــک س ــعب بان ش
ریــال بابــت اصــل و مبلــغ 6091662 ریــال بابــت 
خســارت تاخیــر تادیــه تــا تاریــخ 95/10/15 و از 
آن بــه بعــد روزانــه مبلــغ 2259۸ ریــال بدهــکار 
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش م
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده 
اجرائیــه صــادر  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 
و بکاســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی 
ــی  ــن نامــه اجرائ ــق مــاده 1۸ آئی ــذا طب باشــد ل
ــردد  ــی گ ــاغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس ــاد اس مف
ــاغ  ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
ــت در  ــک نوب ــط ی ــه محســوب اســت فق اجرائی
روزنامــه کیمیایــی وطــن چــاپ اصفهــان درج و 
منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت 
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر ایــن 
ــات  ــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملی صــورت ب
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

ــد.  ــد ش خواه
ــناد  ــرای اس ــس اداره اج ــف 1۸66۳   رئی م ال

ــان رســمی اصفه



اطالعرسانی8
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی 
ــان  ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان 
مشــخصات  لــذا    . اســت  گردیــده  محــرز 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان و ام متقاضی
ــه  ــت ب ــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوب ــر ب زی
فاصلــه 15 روز آکهــی میشــود 0 در صورتیکــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند . مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
ــه اداره ثبــت اســناد  2 مــاه اعتــراض خــود را ب
ــرف  ــید ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس کاش
ــراض .  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 

ــد. نماین
شــماره139660302034005867هیأت  1(رای 
ابــادی  علــی  رســولی  علــی  اول.حســین 
ــد حســین بشــماره شناســنامه15صادره از  فرزن
ــدانگ  ــماره ملی6199905210-شش ــان بش کاش
براطــاق  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه 
بمســاحت347/71 مترمربــع بشــماره14 فرعــی 
شــماره12و11و10و9و8و7و5و2و1  از  مجــزی 
اصلــی   -566 پــاک  از  فرعــی 

رســمی( بخش1کاشــان)مالک 
شــماره139660302034005833هیأت  2(رای 
اول.مجیدعســکری دوســت فرزنــد ماشــااله 
بشــماره شناســنامه47صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262986052-ششــدانگ 
فرعــی  بشــماره4  بمســاحت252/05مترمربع 
مجــزی از شــماره1 فرعــی از پــاک 4784- 
ازعباســعلی  اصلــی بخش1کاشــان)خریداری 

ــعبانی( ش
شــماره139660302034009306هیأت  3(رای 
اول.مرتضــی وطنــی فرزنــد قــدرت الــه بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه52159صادره 
یکبابخانــه  ملی1260511596-ششــدانگ 
ــی  ــماره9 فرع ــع بش ــاحت217/07 مترمرب بمس
ــاک 5877-  ــی از پ ــماره6 فرع ــزی از ش مج

اصلــی بخش1کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034005838هیأت  4(رای 
ــیدابوالفضل  ــد س ــوی فرزن ــن رض اول.سیدحس
ــماره  ــان بش ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس بش
یکبابخانــه  ملی1250028310-ششــدانگ 
بمســاحت79/75 مترمربــع بشــماره660 فرعــی 
ــاد  ــاث آب ــع در غی ــی واق ــاک 3و18- اصل از پ

بخش2کاشــان)خریداری از علــی حیــدری(
شــماره139660302034005845هیأت  5(رای 
نادعلــی  فرزنــد  مبارکــی  اول.محمدحســین 
الیگــودرز  از  شناســنامه468صادره  بشــماره 
ملی4170303369-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت129/47  یکبابخانــه 
ــماره 430  ــزی از ش ــی مج ــماره9447 فرع بش
فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 
بخش2کاشــان)خریداری از معصومــه علیــزاده(
شــماره139660302034007436هیأت  6(رای 
جعفــر  فرزنــد  راونــد  اول.ناصریگانــه 
کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
ملی1250323118-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت203/80  بهاربندوطویلــه 
بشــماره9448 فرعــی مجــزی از شــماره625 
فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034005576هیأت  7(رای 
فرزنــد  برزکــی  اللهــی  دوم.محمدنعمــت 
از  شناســنامه16صادره  بشــماره  اکبــر  علــی 
ــدانگ  ــماره ملی1262941180-شش ــان بش کاش
مترمربــع  بمســاحت174/69  یکبابخانــه 
بشــماره9454 فرعــی مجــزی از شــماره426 
فرعــی از پــاک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034009937هیأت  8(رای 
فرزنــد  حســنارود  حلوائــی  دوم.عبــاس 
ازکاشــان  تقــی بشــماره شناســنامه14صادره 
دانــگ  ملی1262884101-ســه  بشــماره 
ازششــدانگ اعیانــی احداثــی درعرصــه موقوفــه 
بشــماره9563  مترمربــع  بمســاحت158/70 
ــاک  ــی از پ ــماره84 فرع ــزی از ش ــی  مج فرع
11- اصلــی واقــع در زیــدی بخش2کاشــان

شــماره139660302034009936هیأت  9(رای 
ــد  ــادی فرزن ــوش اب ــورزاده ن ــت غف دوم.عصم
ــنامه171صادره از آران و  ــماره شناس ــد بش محم
بیــدگل بشــماره ملی6199842529-ســه دانــگ 
از ششــدانگ اعیانــی احداثــی درعرصــه موقوفــه 
بشــماره9563  مترمربــع  بمســاحت158/70 
ــاک  ــی از پ ــماره84 فرع ــزی از ش ــی مج فرع

ــان ــدی بخش2کاش ــع در زی ــی واق 11- اصل
شــماره139660302034002429هیأت  10(رای 
حســین  فرزنــد  نــژاد  ثباتــی  دوم.اباصلــت 
بشــماره شناســنامه999صادره از کاشــان بشماره 
زمیــن   قطعــه  ملی1261112261-ششــدانگ 
بمســاحت198/20  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5643  مترمربــع 
اصلــی   -13 پــاک  از  شــماره4245فرعی 
ــان)مالک  ــم بخش2کاش ــت حکی ــع در دش واق

رســمی(
شــماره139660302034007422هیأت  11(رای 
ــماره  ــب بش ــد حبی ــی فرزن ــین حمام اول.حس
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه41صادره 
چهاردیــواری  ملی1263153313-ششــدانگ 
بمســاحت159/62  ســاختمان  بــر  مشــتمل 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5665  مترمربــع 
اصلــی   -13 پــاک  از  شــماره4278فرعی 

ــان)مالک  ــم بخش2کاش ــت حکی ــع در دش واق
رســمی(

شــماره139560302034009426هیأت  12(رای 
دوم.وحیدکریمیــان مرقــی فرزنــد علــی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2730صادره 
ششــدانگ  از  ملی1262055660-1/5دانــگ 
مترمربــع  بمســاحت85/40  یکبابخانــه 
بشــماره21796فرعی مجــزی از شــماره 7861 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد 
شــماره139560302034009661هیأت  13(رای 
عبــاس  فرزنــد  زاده  عــرب  الــه  دوم.فضــل 
کاشــان  از  شناســنامه2378صادره  بشــماره 
ملی1261096606-1/5دانــگ  بشــماره 
بمســاحت85/40  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  بشــماره21796فرعی  مترمربــع 
شــماره 7861 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب در ناج

شــماره139560302034009722هیأت  14(رای 
ــی  ــد غامعل ــی فرزن ــکار برزک دوم.اشــرف گندم
کاشــان  از  شناســنامه1850صادره  بشــماره 
از  ملی1261787153-1/5دانــگ  بشــماره 
بمســاحت85/40  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از  مجــزی  بشــماره21796فرعی  مترمربــع 
شــماره 7861 فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب در ناج

شــماره139560302034009724هیأت  15(رای 
الــه  فضــل  فرزنــد  زاده  عــرب  دوم.فاطمــه 
ــماره  ــان بش ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس بش
ششــدانگ  از  ملی1250047064-1/5دانــگ 
مترمربــع  بمســاحت85/40  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  بشــماره21796فرعی 
7861فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی( ناجــی 

16(رای شــماره139560302034022845هیأت 
دوم.محمدحســن عبدالملکــی فرزنــد جــواد 

بشــماره شناســنامه6055صادره از
ملــی1263373062- بشــماره  کاشــان 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت66/20 مترمربع 
بشــماره22128 فرعــی ازپــاک 15- اصلــی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در ناجــی اب واق

ازمالکیــن مشــاعی(
ــماره139560302034028423هیأت  17(رای ش
اول.مرضیــه ابراهیمــی قالهــری فرزنــد حســین 
دلیجــان  از  شناســنامه486صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی0579604667-ســه  بشــماره 
بمســاحت128/2  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  مجــزی  بشــماره22288فرعی  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــاک 15- اصل ــماره3509فرعی از پ ش
بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  ناجــی  در 

پهلوانــی( ازحمیدرضــا حاجــی 
ــماره139560302034028424هیأت  18(رای ش
فرزنــد  قالهــر  نــوروززاده  اول.غامحســین 
ــان  ــنامه35صادره از دلیج ــماره شناس ــی بش عل
دانــگ  ملی0579838021-ســه  بشــماره 
بمســاحت128/2  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  مجــزی  بشــماره22288فرعی  مترمربــع 
ــع  ــی واق ــاک 15- اصل ــماره3509فرعی از پ ش
بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  ناجــی  در 

پهلوانــی( ازحمیدرضــا 
شــماره139660302034001201هیأت  19(رای 
ــن  ــد سیدحس ــی فرزن ــی کاظم ــرا موس اول.زه
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه578  بشــماره 
ملی1261552555-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت126  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره22289 
6490فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در 
ناجــی آبــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(

شــماره139660302034003509هیأت  20(رای 
الــه  رحمــت  فرزنــد  متیــن  اول.محمــد 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه409  بشــماره 
ملی1262317479-ششــدانگ  بشــماره 
ــاختمان  ــتمل برس ــور مش ــن محص ــه زمی قطع
بمســاحت167/25 مترمربــع بشــماره22383 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع
ازعلیرضــا  بخش2کاشــان)خریداری  آبــاد 

جعفــرزاده(
شــماره139660302034003393هیأت  21(رای 
اول.رضــا معیــن پورفرزنــد اقاعلــی بشــماره 
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه541 
یکبابخانــه  ملی1262211115-ششــدانگ 
بشــماره22388  مترمربــع  بمســاحت100 
از  5493فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
آبــاد  ناجــی  در  واقــع  اصلــی   -15 پــاک 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
22(رای شــماره139660302034007427هیأت 
ــد محمــود بشــماره  ــم کار فرزن اول.شمســی دی
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه840صادره 
بــاغ مشــتمل  ملی1261697979-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت1324/80  برســاختمان 
بشــماره22428 فرعــی ازپــاک 15- اصلــی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  واقــع در ناجــی آب

ازعبــاس باقــرزاده(
شــماره139660302034006024هیأت  23(رای 
جــال  فرزنــد  ســازور  اول.سیدمحســن 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه660  بشــماره 
از  دانــگ  ملی1261844211-ســه  بشــماره 
ــع  ــاحت191 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره22439 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

رســمی(
شــماره139660302034006009هیأت  24(رای 
محمدتقــی  فرزنــد  پورواحــدی  دوم.ســمیه 
کاشــان  از  صــادره  شناســنامه544  بشــماره 
از  دانــگ  ملی1262033810-ســه  بشــماره 
ــع  ــاحت191 مترمرب ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره22439 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ابــاد بخش2کاشــان)مالک  ناجــی  واقــع در 

رســمی(
شــماره139660302034007989هیأت  25(رای 
دوم.حســین باقــری رهقــی فرزنــد حســن 
بشــماره شناســنامه5 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263281753-ششــدانگ 
بشــماره22445  مترمربــع  بمســاحت99/60 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع

ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034004625هیأت  26(رای 
علــی  فرزنــد  آرانــی  کرباســی  دوم.اعظــم 
آران  از  صــادره  شناســنامه6  بشــماره  اکبــر 
ملــی6199575555- بشــماره  وبیــدگل 

ــع  ــه بمســاحت130 مترمرب ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره22448 فرعــی مجــزی ازشــماره 9860 
فرعــی از پــاک 15- اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034004620هیأت  27(رای 
دوم.حمیدرضــا لیــازی فرزنــد ماشــااله بشــماره 
شناســنامه13971 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263452191-ششــدانگ 
ــماره22449  ــع بش ــاحت138/85 مترمرب بمس
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع

ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034007991هیأت  28(رای 
بشناســه  نهــرآب گسترســیلک  دوم.شــرکت 
زمیــن  ملی10861821625-ششــدانگ 
آب  چــاه  اطــاق  بــر  محصورمشــتمل 
بشــماره22453  بمســاحت668/78مترمربع 
ــی  ــع در ناج ــی واق ــاک 15- اصل ــی از پ فرع
ــطه  ــع الواس ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش آب
از خانــم فاطمــه معافــی ورثــه محمــد معافــی(

شــماره139660302034010442هیأت  29(رای 
ــماره  ــن بش ــد حس ــژاد فرزن ــم امیرن دوم.اعظ
بشــماره  ازکاشــان  صــادره  شناســنامه307 
ــتمل  ــدانگ محصورمش ملی1261683013-شش
مترمربــع  بمســاحت1188/60  براعیــان 
ــی  ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره22477 فرع بش
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در ناجــی اب واق
ــدازوراث  ــی اح ــی بخش ــطه ازشمس ــع الواس م

رضابخشــی(
شــماره139660302034010441هیأت  30(رای 
الــه  فرزندحبیــب  راد  ملکــی  دوم.عبــاس 
بشــماره شناســنامه3 صــادره از کاشــان بشــماره 
ملی1262847516-ششــدانگ محصورمشــتمل 
بمســاحت736/80مترمربع  براعیــان 
ــی  ــاک 15- اصل ــی از پ ــماره22478 فرع بش
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در ناجــی اب واق
ــدازوراث  ــی اح ــی بخش ــطه ازشمس ــع الواس م

رضابخشــی( 
شــماره139660302034011124هیأت  31(رای 
فرزندمجتبــی  فاتــح  کــوروش  دوم.حامــد 
بشــماره شناســنامه2163 صــادره از همــدان 
ملی3991235854-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت141/85  یکبابخانــه 
بشــماره22525 فرعــی از پــاک 15- اصلــی 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری  ــع در ناجــی اب واق

مالکیــن مشــاعی( از 
شــماره139660302034000397هیأت  32(رای 
اول.اکــرم خــادم فرزنــد ابوالقاســم بشــماره 
ــماره  ــان بش ــادره از کاش ــنامه 7776 ص شناس
یکبابخانــه  ملی1263390277-ششــدانگ 
بشــماره1415  مترمربــع  بمســاحت129/35 
از  شــماره161فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
دیزچــه  در  واقــع  اصلــی   -24 پــاک 
مظلــوم( اعظــم  از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034009692هیأت  33(رای 
ماشــااله  فرزنــد  گابــی  اول.محمدرضــا 
کاشــان  از  صــادره   11 شناســنامه  بشــماره 
ملی1262964679-ششــدانگ  بشــماره 
برســاختمان  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه 
بشــماره1427  مترمربــع  بمســاحت524/93 
از  شــماره90فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
دیزچــه  در  واقــع  اصلــی   -24 پــاک 
بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه لیلــی توکلی(

شــماره139660302034009691هیأت  34(رای 
اول.محمدرضــا گابــی فرزنــد ماشــااله بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   11 شناســنامه 
ملی1262964679-ششــدانگ قطعــه زمیــن 
محصــور مشــتمل بــر انبــاری بمســاحت406/69 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره1428  مترمربــع 
شــماره90 فرعــی از پــاک 24- اصلــی واقــع در 
دیزچــه بخش2کاشــان)خریداری ازورثــه لیلــی 

ــی( توکل
 35(رای شــماره139660302034005815هیأت 
اول.عاطفــه فرزبــود فرزنــد محمدعلــی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1250178134-ششــدانگ 
بشــماره10923  مترمربــع  بمســاحت223/20 

فرعــی مجــزی از شــماره597 فرعــی
ــک  ــن کوچ ــع در فی ــی واق ــاک 33- اصل از پ
ــی( ــدی حمام ــان)خریداری از مه بخش2کاش

 36(رای شــماره139660302034000794هیأت 
فرزنــد  فینــی  خدادادیــان  دوم.معصومــه 
شــکراله بشــماره شناســنامه 4627 صــادره
ملــی1261022637- بشــماره  کاشــان  از 

ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بشــماره6886  مترمربــع  بمســاحت214/60 
شــماره1435فرعی  از  مجــزی  فرعــی 
فیــن  در  واقــع  اصلــی   -34 پــاک  از 
حــاج  از  بخش2کاشــان)خریداری  ســفلی 

) لی رســو محمد
شــماره139660302034000791هیأت  37(رای 
دوم.حســین اســکندری شــهرابی فرزنــد رجــب 
بشــماره شناســنامه 386 صــادره از کاشــان 
بشــماره ملی1261772504-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت214/60  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6886  مترمربــع 
شــماره1435فرعی از پــاک 34- اصلــی واقــع 

در فیــن ســفلی بخش2کاشــان)خریداری از 
ــولی( ــاج محمدرس ح

ــماره139660302034005947هیأت  38(رای ش
ــه  ــیف ال ــد س ــی زاده فرزن ــه کچوئ اول.محبوب
کاشــان  از  صــادره   84 شناســنامه  بشــماره 
ملی1262960843-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت223/20  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6909 
1234فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  فیــن 
شــماره139660302034007441هیأت  39(رای 
فینــی  جوشــقانی  احمــدی  اول.معصومــه 
شناســنامه108صادره  بشــماره  فرزندیدالــه 
ملــی1262917743- بشــماره  ازکاشــان 
ششــدانگ یکــدرب باغچــه واطاقــک داخــل ان 
ــی  ــماره6910 فرع ــع بش ــاحت451 مترمرب بمس
ــی  ــماره594فرعی ازپاک34-اصل ــزی ازش مج
ــزرگ بخش2کاشــان)خریداری  واقــع درفیــن ب

ازیدالــه احمــدی ( 
شــماره139660302034007987هیأت  40(رای 
دوم.اعظــم ســادات فینــی فرزنــد سیدحســین 
بشــماره شناســنامه 3860 صــادره از کاشــان 
ملی1261014936-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت226/57مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره6913 فرعــی مجــزی از شــماره 615 
فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
ــی  ــان)خریداری ازمحمدعل ــزرگ بخش2کاش ب
ــع( ــذرا صان ــاری وع ــاس فخ ــه عب ــاری ورث فخ
شــماره139660302034009023هیأت  41(رای 
نصرالــه  فرزنــد  فینــی  دوم.مولوداحمــدی 
کاشــان  از  بشــماره شناســنامه 603 صــادره 
بشــماره ملی1261745231-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت274/37  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6921  مترمربــع 
شــماره615 فرعــی از پــاک 34- اصلــی واقــع 
ــع  ــان)خریداری م ــزرگ بخش2کاش ــن ب در فی

الواســطه از محمدعلــی فخــاری(
شــماره139660302034009022هیأت  42(رای 
فینــی  احمدیــان  خانــم  دوم.صنعــت 
 2218 شناســنامه  بشــماره  فرزنداســمعیل 
ــی1260998411- صــادره از کاشــان بشــماره مل
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بشــماره6921  مترمربــع  بمســاحت274/37 
از  فرعــی  شــماره615  از  مجــزی  فرعــی 
بــزرگ  پــاک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

فخــاری( محمدعلــی 
شــماره139660302034009222هیأت  43(رای 
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  الهــی  اول.علــی 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   84 شناســنامه 
مشــاع  دانــگ  ملی1263022049-ســه 
بمســاحت214/04  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره1489  مترمربــع 
شــماره 708 فرعــی از پــاک 40- اصلــی واقــع 
در حســن ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازعلــی 

کبرعظیمــی( ا
44(رای شــماره139660302034009223هیأت 
بشــماره  فرزنداســداله  کریمــی  اول.زهــرا 
شناســنامه 328 صــادره از کاشــان بشــماره 
مشــاع  دانــگ  ملی1262121426-ســه 
بمســاحت214/04  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره1489  مترمربــع 
شــماره 708 فرعــی از پــاک 40- اصلــی واقــع 
در حســن ابــاد بخش2کاشــان)خریداری ازعلــی 

کبرعظیمــی( ا
 45(رای شــماره139560302034028790هیأت 
ــی  ــد عل ــورد لتحــری فرزن دوم.ماشــااله صحران

اقــا بشــماره شناســنامه 58 صــادره از
ملــی1262824427- بشــماره  کاشــان 

ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بشــماره6839فرعی  بمســاحت283مترمربع 
مجــزی از شــماره228 فرعــی از پــاک 45- 
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 

ــوی( ــم نق ــه خان ــطه ازرباب ــع الواس م
46(رای شــماره139560302034028789هیأت 
ــد ماشــااله  دوم.شمســی جالــی لتحــری فرزن
کاشــان  از  صــادره   21 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1262848921-ســه دانــگ مشــاع 
ــه بمســاحت283مترمربع  ازششــدانگ یکبابخان
شــماره228  از  مجــزی  بشــماره6839فرعی 
ــر  ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ فرع
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه ازربابــه 

ــوی( ــم نق خان
شــماره139660302034000781هیأت  47(رای 
لتحــری  شــعبانزاده  دوم.عمــران 
فرزندرمضــان بشــماره شناســنامه1941صادره 
ملــی1261045890- بشــماره  ازکاشــان 
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت177/10مترمربع بشــماره6887 فرعی 
-45 ازپــاک  ازشــماره443فرعی  مجــزی 

ــان)خریداری   ــع درلتحربخش2کاش ــی واق اصل
فرزندحســین( گندمــکار  ازابوالفضــل 

شــماره139660302034000782هیأت  48(رای 
فرزنــد  لتحــری  باقــری  دوم.آســیه 
شناســنامه2774صادره  بشــماره  عبــاس 
ملــی1261048873- بشــماره  کاشــان  از 
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
بمســاحت177/10مترمربع بشــماره6887 فرعی 
ــاک 45-  ــی از پ ــماره443 فرع ــزی از ش مج
اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 

ازابوالفضــل گندمــکار( الواســطه  مــع 
شــماره139660302034002341هیأت  49(رای 
بیدگلــی  اغالحمــی  دوم.انیــس 
شناســنامه  بشــماره  فرزندسیدماشــااله 
بشــماره  وبیــدگل  اران  از  صــادره   6825
یکبابخانــه  ملی6199230442-ششــدانگ 
بمســاحت110/95 مترمربــع بشــماره6890 فرعی 
ــاک 45-  ــی از پ ــماره464 فرع ــزی از ش مج

اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری 
شــادمانه( ازابوالفضــل  الواســطه  مــع 

شــماره139660302034002342هیأت  50(رای 
فرزنــد  لتحــری  اربابــی  دوم.محمدرضــا 
صــادره   36 شناســنامه  بشــماره  عزیزالــه 
ملــی1262894263- بشــماره  کاشــان  از 

ــع  ــه بمســاحت174 مترمرب ششــدانگ یکبابخان
ــماره464  ــزی از ش ــی مج ــماره6893 فرع بش
در  واقــع  اصلــی   -45 پــاک  از  فرعــی 
ازابوالفضــل  بخش2کاشــان)خریداری  لتحــر 

شــادمانی(
شــماره139660302034005944هیأت  51(رای 
اول.رضــا حجــاری فرزنــد ماشــااله بشــماره 
شناســنامه 348 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262326109-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت153/85  مســکونی 
ــماره 1418  ــزی از ش ــی مج ــماره6914 فرع بش
ــر  ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ فرع

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034005380هیأت  52(رای 
حســین  فرزنــد  خیراندیــش  دوم.مصطفــی 
کاشــان  از  676صــادره  شناســنامه  بشــماره 
ملی1261924924-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت402/80  یکبابخانــه 
بشــماره6921 فرعــی مجــزی از شــماره354 
در  واقــع  اصلــی   -45 پــاک  از  فرعــی 
ازحســین  بخش2کاشــان)خریداری  لتحــر 

لتحــری( خیراندیــش 
53(رای شــماره139660302034009235هیأت 
ــین  ــد حس ــری فرزن ــن لتح ــزم ک ــا هی اول.رض
کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1250292514-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت132/3  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6926  مترمربــع 
شــماره1326 فرعــی از پــاک 45- اصلــی واقــع 
در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری ازحســین 

ــی( کاظم
54(رای شــماره139660302034009236هیأت 
اول.فاطمــه زینلــی فرزنــد حســن بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   0 شناســنامه 
مشــاع  دانــگ  ملی1250334586-ســه 
بمســاحت132/3  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره6926  مترمربــع 
شــماره 1326 فرعــی از پــاک 45- اصلــی 
بخش2کاشــان)خریداری  لتحــر  در  واقــع 

کاظمــی( ازحســین 
 55(رای شــماره139660302034009288هیأت 
اول.حســین پرنیــان خــوی فرزنــد محســن 

ــادره از ــنامه 4087ص ــماره شناس بش
ملــی1262112508- بشــماره  کاشــان 
یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه 
مترمربــع  بمســاحت63/52  ســاختمان 
ــماره1364  ــزی از ش ــی مج ــماره6927 فرع بش
ــر  ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ فرع
بخش2کاشــان)خریداری ازعلــی اکبراقاجانــی(
شــماره139660302034009289هیأت  56(رای 
غامرضــا  فرزنــد  راونــدی  اول.راضیــه 
کاشــان  از  بشــماره شناســنامه743 صــادره 
دانــگ  ملی1261746635-ســه  بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع 
بشــماره6927  مترمربــع  بمســاحت63/52 
فرعــی  شــماره1364  از  مجــزی  فرعــی 
لتحــر  در  واقــع  اصلــی   -45 پــاک  از 
بخش2کاشــان)خریداری ازعلــی اکبراقاجانــی(
شــماره139660302034009680هیأت  57(رای 
ــماره  ــه بش ــد عزیزال ــر فرزن ــادی جاویدف اول.ه
شناســنامه 2940 صــادره از کاشــان بشــماره 
یکبــاب  ملی1262057760-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت59/35  ســاختمان 
ــماره3389  ــزی از ش ــی مج ــماره6931 فرع بش
ــر  ــع در لتح ــی واق ــاک 45- اصل ــی از پ فرع
ــه جاویدفــر( بخش2کاشــان)خریداری ازعزیزال
ــماره139460302034025269هیأت  58(رای ش
فرزندمحمدتقــی  زاده  شــیخ  دوم.الهــام 
از کاشــان  بشــماره شناســنامه3018 صــادره 
ملی1262018900-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت112/98مترمربع  یکبابخانــه 
ــماره 1471  ــزی از ش ــماره13865فرعی مج بش
فرعــی ازپــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری از مهــدی گیاهــی(
شــماره139560302034018116هیأت  59(رای 
فرزنــد  فینــی  مقــدم  عباســی  اول.مریــم 
از  صــادره   0 شناســنامه  بشــماره  صفرعلــی 
کاشــان بشــماره ملی1250175208-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت100/60  یکبابخانــه 
ــماره 5960  ــزی ازش ــی مج ــماره14251 فرع بش
ــی  ــع در صف ــی واق ــاک 49- اصل ــی از پ فرع
مصطفــی  از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

اســدزاده(
شــماره139560302034032064هیأت  60(رای 
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  دوم.محمددبــاغ 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه4314صادره 
یکبــاب  ملی1262071501-ششــدانگ 
مترمربــع  بمســاحت118/53  ســاختمان 
شــماره  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره14339 
واقــع  اصلــی   -49 پــاک  از  فرعــی   1327
درصفــی ابادبخش2کاشــان)خریداری ازطاهــره 

حجــازی( وسیداســماعیل 
شــماره139560302034032062هیأت  61(رای 
بشــماره  فرزندماشــااله  دبــاغ  دوم.علــی 
ملــی  بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه0صادره 
1250160294-ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بشــماره14340  مترمربــع  بمســاحت114/35 
فرعــی   1327 شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
صفــی  در  واقــع  اصلــی   -49 پــاک  از 
ازطاهــره  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

حجــازی( وسیداســماعیل 
شــماره139660302034003429هیأت  62(رای 

علیمحمــد  فرزنــد  اشــتری  اول.فاطمــه 
بشــماره شناســنامه 4036صــادره از کاشــان 
ملی1260555747-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت86/97  یکبابخانــه 
از10595  مجــزی  فرعــی  بشــماره14394 
فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی 
ابوالقاســم  از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد 

دهقانــی(
 63(رای شــماره139660302034003532هیأت 
ــین  ــد حس ــب فرزن ــری نس ــی مطه اول.مجتب

بشــماره شناســنامه 0صــادره از کاشــان
ملی1250170184-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت120/20  یکبابخانــه 
بشــماره14404 فرعــی مجــزی از11766 فرعــی 
ابــاد  واقــع درصفــی  اصلــی  پــاک 49-  از 
بخش2کاشــان)خریداری از مریــم واحــدی(
 64(رای شــماره139660302034005022هیأت 
ــینعلی  ــد حس ــرجمبانی فرزن ــا س اول.حمیدرض
کاشــان  از  668صــادره  شناســنامه  بشــماره 
ملی1262380979-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت34/5مترمربع  خانــه  از  قســمتی 

از379 مجــزی  فرعــی  بشــماره14420 
فرعــی از پــاک 49- اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

بخش2کاشــان)خریداری از رضــا رضوانی(
65(رای شــماره139660302034007428هیأت 
محمــد  فرزنــد  زاده  رمضانعلــی  اول.فاطمــه 
کاشــان  از  صــادره   2 شناســنامه  بشــماره 
ملی1263192726-ششــدانگ  بشــماره 
مترمربــع  بمســاحت113/85  یکبابخانــه 
بشــماره14435 فرعــی مجــزی از2396 فرعــی 
ابــاد  واقــع درصفــی  اصلــی  پــاک 49-  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034007456هیأت  66(رای 
بشــماره  محمــود  فرزنــد  اول.اصغرلطفــی 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   6 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1263227732-ششــدانگ 
بشــماره14436  مترمربــع  بمســاحت104/14 
از  از1235و9953فرعــی  مجــزی  فرعــی 
ابــاد  درصفــی  واقــع  اصلــی   -49 پــاک 
بخش2کاشــان)خریداری از فاطمــه کاظــم زاده(

شــماره139660302034005831هیأت  67(رای 
فرزندشــکراله  چخمــوری  اول.محمدعلــی 
ازکاشــان  شناســنامه7صادره  بشــماره 
ملی1262447968-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت168/75مترمربع  یکبابخانــه 
از  مجــزی  بشــماره14439فرعی 
شــماره1434فرعی از پــاک 49- اصلــی واقــع 
در صفــی ابــاد بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
ــماره139660302034007348هیأت  68(رای ش
دوم.محبوبــه خدابخــش درب اصفهانــی فرزنــد 
ــان  ــادره ازکاش ــنامه 0 ص ــماره شناس ــر بش جعف
ــاب  بشــماره ملی1250050332-ششــدانگ یکب
مترمربــع  بمســاحت117/32  ســاختمان 
بشــماره11446 فرعــی مجــزی از472فرعــی 
از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 

بخــش2 کاشــان)مالک رســمی(
شــماره139660302034009311هیأت  69(رای 
اول.مهــدی جمــال پــور فرزنــد محمــد بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  865صــادره  شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1261885112-ششــدانگ 
بشــماره14448  بمســاحت192/41مترمربع 
پــاک  از  از380فرعــی  مجــزی  فرعــی 
49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد بخــش2 

پــرورده( ازعلــی  کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034009316هیأت  70(رای 
ــاس  ــادی فرزندعب ــی ابوزیداب ــم ذغال اول.اعظ
ــان  ــادره از کاش ــنامه 40429 ص ــماره شناس بش
ملی1260394336-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت92/92مترمربع  یکبابخانــه 
ــی  ــی مجــزی از1243 فرع بشــماره14450 فرع
از پــاک 49- اصلــی واقــع در صفــی آبــاد 
بخــش2 کاشــان)خریداری ازکمیتــه امــداد(
71 (رای شــماره139660302034009277هیأت 
ــی  ــری فرزندقربانعل ــرکاری قمص ــم س اول.میث
کاشــان  از  صــادره   23 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1262687667-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت78/55  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
مجــزی  فرعــی  بشــماره14452  مترمربــع 
واقــع  اصلــی  پــاک 49-  از  از9742فرعــی 
بخــش2 کاشــان)خریداری  آبــاد  صفــی  در 

ازمحمدرضــا صابــری(
شــماره139660302034009278هیأت  72(رای 
فرزندســیدرضا  قناعــت  ســادات  اول.هانیــه 
کاشــان  از  صــادره   88 شناســنامه  بشــماره 
بشــماره ملی1262693561-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت78/55  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
مجــزی  فرعــی  بشــماره14452  مترمربــع 
واقــع  اصلــی  پــاک 49-  از  از9742فرعــی 
بخــش2 کاشــان)خریداری  آبــاد  صفــی  در 

صابــری( ازمحمدرضــا 
 73(رای شــماره139660302034001157هیأت 
نژادفرزنــد  موســوی  کلثــوم  دوم.ام 
از  33صــادره  شناســنامه  محمدانوربشــماره 
مایــر بشــماره ملی3934583113-ششــدانگ 
بمســاحت399/40مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره5326 فرعــی مجــزی از1825فرعــی
ــش4  ــد بخ ــع در راون ــی واق ــاک 1- اصل از پ
کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ماشــااله 

ــدی( ــن راون مبی
 74(رای شــماره139660302034004026هیأت 
اول.ســیدمهدی بنــی هاشــمی فرزنــد ســیدعلی 

بشــماره شناســنامه 238صــادره از
ملــی1263596886- بشــماره  کاشــان 

ســاز  نیمــه  ســاختمان  ششــدانگ 
بشــماره5357  بمســاحت148/63مترمربع 
پــاک  از  فرعــی   1887 از  مجــزی  فرعــی 
بخــش4  راونــد  در  واقــع  اصلــی   -1
ــدی( ــی راون ــی بن ــه عل کاشــان)خریداری ازورث

ــماره139660302034005943هیأت  75(رای ش
دانافرزندمحمدبابابشــماره  اول.بهروزعســکری 
بشــماره  ازالیگــودرز  شناســنامه371صادره 
یکبابخانــه  ملی4170308956-ششــدانگ 
بشــماره5364  بمســاحت123/94مترمربع 
پــاک  از  فرعــی   1854 از  مجــزی  فرعــی 
بخــش4  راونــد  در  واقــع  اصلــی   -1

رحیمــی( ازشــکراله  کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034005896هیأت  76(رای 
ــاس بشــماره  ــد عب ــی فرزن اول.ابوالفضــل خاک
شناســنامه 2086 صــادره از کاشــان بشــماره 
از  مشــاع  دانــگ  ملی1261210034-ســه 
بمســاحت214/7  یکبابخانــه  ششــدانگ 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5369  مترمربــع 
شــماره 57فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در 
ــر  ــه منی ــان)خریداری ازورث ــد بخش4کاش راون

منصــوری(
77(رای شــماره139660302034005897هیأت 
ــر  ــد علــی اکب ــدی فرزن اول.زهــرا فیــروزی راون
بشــماره شناســنامه 1854 صــادره از کاشــان 
بشــماره ملی1261207653-ســه دانــگ مشــاع 
بمســاحت214/7  یکبابخانــه  ششــدانگ  از 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5369  مترمربــع 
شــماره 57فرعــی از پــاک 1- اصلــی واقــع در 
ــر  ــه منی ــان)خریداری ازورث ــد بخش4کاش راون

ــوری( منص
شــماره139660302034010198هیأت  78(رای 
غامرضــا  فرزنــد  فــرد  دوم.اصغرمعمــاری 
اران  از  صــادره   7840 شناســنامه  بشــماره 
وبیــدگل بشــماره ملی6199118367-ششــدانگ 
بمســاحت397/80  مخروبــه  یکبابخانــه 
از  مجــزی  فرعــی  بشــماره5378  مترمربــع 
واقــع  ازپاک1-اصلــی  شــماره1830فرعی 
درراوندبخش4کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

راونــدی( ازسیداحمدحســینی 
شــماره139660302034005600هیأت  79(رای 
ــماره  ــاس بش ــد عب ــاری فرزن ــه حج دوم.فاطم
بشــماره  ازکاشــان  صــادره   27 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1263134912-ششــدانگ 
بشــماره3416  مترمربــع  بمســاحت200/70 
1685فرعــی  شــماره  از  مجــزی  فرعــی 
طاهرابــاد  در  واقــع  اصلــی   -3 پــاک  از 
ــاری( ــاس حج ــان)خریداری ازعب بخش4کاش

شــماره139660302034005515هیأت  80(رای 
فرزنــد  جعفرپــور  دوم.ســیدمصطفی 
بشــماره شناســنامه 29 صــادره  ســیدمحمد 
ملــی1263287085- بشــماره  کاشــان  از 

ــع  ــه بمســاحت203 مترمرب ششــدانگ یکبابخان
ــماره 928  ــزی از ش ــی مج ــماره1757 فرع بش
فرعــی از پــاک 4- اصلــی واقــع درخــزاق 
بخش4کاشــان)خریداری مــع الواســطه از ورثــه 

احمــدی( بانوشمســی 
شــماره139660302034005836هیأت  81(رای 
اول.ولــی الــه غامــی راد فرزنــد تقــی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  صــادره   12 شناســنامه 
یکبابخانــه  ملی1262758874-ششــدانگ 
بمســاحت63/12مترمربع بشــماره3890 فرعــی 
مجــزی از شــماره 880فرعــی از پــاک 35- 
اصلی واقــع درنیاســر بخش6کاشــان)خریداری 

ازاحمدحمصــی(
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــررات  ســند  ــق مق ــراض طب وعــدم وصــول اعت

ــف ــد0 1099/ م ال ــد ش ــت صادرخواه مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/6/22 
تاریخ انتشارنوبت دوم :   1396/7/6  
 رئیس اداره ثبت اسناد واماک کاشان

محمد سلمانی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم اعظــم گندمــی حســنارودی و زهــرا 
گندمــی حســنارودی برابــر تفویــض وکالتنامــه 
ــورخ 1395/06/29 و 36981  ــای 36874 م ه
ــه 170 کاشــان و  مــورخ 1395/07/29 دفترخان
وکالتنامــه 36874 مــورخ 1395/06/29 دفتــر 
170 کاشــان و برابــر تقاضــای وارده 427916 
بــرگ  دو  باســتناد  و   1396/05/18 مــورخ 
استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود 
ــه ســند  رســما گواهــی شــده مدعــی اســت ک
مالکیــت ششــدانگ قطعــه زمیــن به مســاحت 
ــاک 4429  ــماره پ ــه ش ــع ب ــر مرب 157/10 مت
ــروز و مجــزی شــده از شــماره 209  ــی مف فرع
ــع در بخــش دو  ــی واق فرعــی مجــزا از 11 اصل
حــوزه ثبتــی کاشــان کــه در صفحــه 206 دفتــر 
461 ذیــل شــماره ثبــت 68895 بــه نــام آقــای 
ــت  ــند مالکی ــت و س ــاری ثب ــواد صب ــید ج س
ــاث  ــه در اث ــت ک ــده اس ــلیم گردی ــادر و تس ص
کشــی مفقــود شــده اســت چــون درخواســت 
ــق  ــوده طب ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ص
تبصــره 1 مــاده 120 اصاحــی آییــن نامــه 
ــس  ــه هرک ــود ک ــی ش ــی م ــت آگه ــون ثب قان
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبور 
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا 10 روز بــه ایــن 
ــا ضمــن  اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتب
ــه  ــند معامل ــت و س ــند مالکی ــل س ــه اص ارای
تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و 
ــردد و  ــده مســترد گ ــه کنن ــه ارای اصــل ســند ب
ــا  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق اگــر ظــرف مهل
ــه نشــود  ــراض اصــل ســند ارای در صــورت اعت
ــه  ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند مالکی ــی س المثن

ــد شــد. متقاضــی تســلیم خواه
تاریخ انتشار: )96/06/22(

ــان،  ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ریی
ــف محمــد ســلمانی 1076 / م ال
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مفقودی
بــرگ خریــد خــودرو پــژو پــارس بــه 
12486090100 و شــماره  شــماره موتــور 
شاســی 50399455 مفقــود گردیــده و از 

ــد  ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب درج
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یادداشت

نگاهی به حواشی جام حذفی
نگاه غیرحرفه ای

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

حــذف شــدن تیم هــای لیــگ برتــری، ایــن شــائبه را بــه 
وجــود آورده کــه ایــن تیم هــا بــه عمــد بــا باخــت مقابــل 
رقبــای کــم نــام و نشــان می خواهنــد از ایــن جــام بــدون 

جریمــه شــدن کنــاره بگیرنــد. 
ایــن ماجــرا البتــه ریشــه طوالنــی دارد. در ســال های 
گذشــته تیم هــای لیــگ برتــری و همچنیــن لیــگ یــک 
ــی  ــردن در جــام حذف ــازی ک ــف از ب ــه بهانه هــای مختل ب
شــانه خالــی می کردنــد. ایــن تیم هــا بــه بهانــه فشــردگی 
رقابت هــا، کمبــود بودجــه و مصدومیــت بازیکنــان کلیــدی 
ــام  ــا ن ــن کناره گیری ه ــل ای ــن دالی ــوان اصلی تری ــه عن ب

می بردنــد. 
ــرای  ــده ای را ب ــکالت عدی ــا مش ــن تیم ه ــری ای کناره گی
ــود آورده  ــه وج ــی ب ــام حذف ــای ج ــزی رقابت ه برنامه ری
بــود؛ بــه گونــه ای کــه در یــک ســوی جــدول تیم هــا بــرای 
رســیدن بــه فینــال می جنگیدنــد، در حالــی کــه در ســوی 
ــزاری  ــال برگ ــانزدهم در ح ــه یک ش ــدول مرحل ــر ج دیگ
ــم،  ــد تی ــان چن ــری همزم ــا کناره گی ــم ب ــی ه ــود. گاه ب

ــی مختــل می شــد.  ــه طــور کل ــن مســابقات ب روال ای
ــات  ــدود تصمیم ــی از مع ــم در یک ــال ه ــیون فوتب فدراس
همچنیــن  و  مالــی  ســنگین  جریمه هــای  مثبــت 
ممنوعیــت شــرکت در جــام حذفــی ســال آینــده را بــرای 
ــه  ــور ب ــا مجب ــا تیم ه ــت ت ــر گرف ــدگان در نظ انصراف دهن
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــوند؛ ب ــی ش ــام حذف ــازی در ج ب
امســال بســیاری از تیم هــا بــا وجــود اینکــه اعــالم کــرده 
ــت  ــی جدی ــد وقت ــازی نمی کنن ــی ب ــد در جــام حذف بودن
فدراســیون فوتبــال و کمیتــه انضباطــی را دیدنــد، تصمیــم 
گرفتنــد بــه هــر صــورت ممکــن در ایــن بازی هــا حضــور 
پیــدا کننــد؛ امــا حــاال بــا حــذف نیمــی از تیم هــای لیــگ 
ــی ای در  ــه تبان ــده ک ــود آم ــه وج ــائبه ب ــن ش ــری ای برت
ــت در  ــه شکس ــن ب ــته ت ــا خودخواس ــوده و تیم ه کار ب

رقابت هــا داده انــد. 
ــا اصــرار  ــه اســت، ام ــی بدبینان ــام خیل ــن اته ــد ای هرچن
ــن  ــردن در دومی ــازی نک ــرای ب ــری ب ــگ برت ــای لی تیم ه
ــب اســت.  ــوع خــود جال ــران در ن ــال ای ــم فوتب جــام مه
ــروزی  ــا پی ــا ب ــد تنه ــم می توان ــک تی ــی ی ــام حذف در ج
در 5 -6 دیــدار بــه صــورت مســتقیم بــه لیــگ قهرمانــان 
ــزرگ  ــار ب ــک افتخ ــن ی ــرده و همچنی ــود ک ــیا صع آس
را در کارنامــه خــود ثبــت کنــد؛ امــا متاســفانه نــگاه 
ــن  ــده ای ــث ش ــری باع ــگ برت ــای لی ــه ای تیم ه غیرحرف
ــته  ــی نداش ــام حذف ــی در ج ــه قهرمان ــی ب ــا تمایل تیم ه
ــگ  ــدم در راه بســیار دشــوار لی ــه جــای آن ق باشــند و ب

ــد. بگذارن
 این گونــه بــه نظــر می رســد کــه بــرای بســیاری از 
ــاالی  ــم ب ــن در 4 تی ــرار گرفت ــری ق ــگ برت ــای لی تیم ه
ــت  ــر اس ــی باارزش ت ــام حذف ــی در ج ــدول از قهرمان ج
ــه  ــد از راه ســخت ب ــا دوســت دارن ــن تیم ه ــان ای و مربی
ــه بســیاری از  ــن اســت ک ــت ای ــت برســند. واقعی موفقی
ــع  ــه ای درواق ــام حرف ــا وجــود داشــتن ن ــا ب ــای م تیم ه
تیم هــای آماتــوری هســتند کــه آرزوهــای بزرگــی دارنــد.

کوتاه اخبار 
 برنامه تیم ملی برای دیدار با 

روسیه و توگو اعالم شد
حضــور  بــرای  ملــی  تیــم  آماده ســازی  برنامه هــای 
طبــق  روســیه   2018 جهانــی  جــام  رقابت هــای  در 
ــم  ــری می شــود و تی ــه پیگی ــای صورت گرفت برنامه ریزی ه
ملــی فوتبــال کشــورمان دو بــازی دوســتانه در دو فیفــا دی 

)پنجــم و دهــم اکتبــر( برگــزار می کنــد.
ــاه  ــران روز پنجشــنبه 13 مهرم ــازی دوســتانه ای ــن ب  اولی
)5 اکتبــر( مقابــل توگــو برگــزار می شــود. محــل برگــزاری 
ایــن دیــدار متعاقبــا از طریــق ســایت رســمی فدراســیون 

ــود.  ــالم می ش ــال اع فوتب
ــل  ــران مقاب ــال ای ــی فوتب ــم مل ــدار دوم تی ــن دی همچنی
ــوان  ــه عن ــا ایــن تیــم ب ــازی ب روســیه برگــزار می شــود. ب
ــود. ضمــن  ــل اعــالم شــده ب ــی از قب ــان جــام جهان میزب
ــا تیم هــای  ــت ب ــرای رقاب ــی ب اینکــه فرصــت بســیار خوب
بین المللــی ســطح باالســت و رویارویــی بــا تیم هــای 
مطــرح دنیــا بــرای فوتبــال ایــران اعتبــار بــه همــراه دارد. 
الزم بــه توضیــح اســت ملی پوشــان روز سه شــنبه 18 
مهرمــاه )10 اکتبــر( از ســاعت 19 بــه وقــت محلی در شــهر 

ــد. ــیه می رون ــاف روس ــه مص کازان ب

 شکست دوم بانوان جوان 
فوتبال ایران مقابل ژاپن

تیــم ملــی فوتبــال جوانــان بانــوان ایــران کــه در تورنمنــت 
ــن  ــنبه در دومی ــور دارد، روز سه ش ــن حض ــه چی چهارجانب
ــت  ــن شکس ــل ژاپ ــر 1 مقاب ــه 5 ب ــا نتیج ــود ب ــدار خ دی
خــورد. تــک گل ایــران را فاطمــه گرائیلــی بــه ثمــر رســاند. 
ــه مصــاف آمریــکا  ملی پوشــان در ســومین دیــدار خــود ب
ــوان در  ــان بان ــال جوان ــی فوتب ــم مل ــت. تی ــد رف خواهن
نخســتین دیــدار خــود نیــز مقابــل چیــن بــا نتیجــه 8 بــر 
0 مغلــوب شــده بــود. ایــران، چیــن، ژاپــن و آمریــکا، چهــار 

تیــم حاضــر در ایــن تورنمنــت هســتند.

 شکایت بهنام پیشرو کیش 
در دادسرا ثبت شد

نفــت  باشــگاه  مالکیــت  مدعــی  شــرکت   شــکایت 
در دادســرا ثبــت شــد. شــرکت بهنــام پیشــرو کیــش در 
پــی واگــذاری باشــگاه نفــت بــه شــرکتی دیگــر اقــدام بــه 

شــکایت از واگذارکننــده و همچیــن خریــدار کــرد. 
در خبــری کــه در کانــال اطالع رســانی باشــگاه نفــت 
ــکایت  ــن ش ــت: »ای ــده اس ــور آم ــده این ط ــر ش منتش
ــرکت  ــد. ش ــت ش ــرا ثب ــنبه در دادس ــری روز سه ش کیف
ــارد  ــش از 10 میلی ــون بی ــه تاکن ــش ک ــام پیشــرو کی بهن
تومــان هزینــه کــرده پیــش از ایــن نیــز اعــالم کــرده بــود 
کــه در صــورت واگــذاری باشــگاه بــه اشــخاص حقیقــی 
یــا حقوقــی دیگــر از خریــدار و فروشــنده شــکایت خواهد 

کــرد.«

ــه  ــا ب ــور دنی ــش از 50 کش ــال در بی ــی فوتب ــام جهان کاپ ج
نمایــش درخواهــد آمــد از جملــه ازبکســتان، امــارات و 
پاکســتان؛ امــا »جــام 2018« بــه ایــران صدرنشــین قــاره کهــن 

ــد. ــد آم نخواه
 بیســت ویکمین دوره جــام جهانــی فوتبــال تابســتان در کشــور 
ــروه  ــان در 8 گ ــر جه ــم برت ــود و 32 تی ــزار می ش ــیه برگ روس
چهــار تیمــی بــه مصــاف هــم خواهنــد رفــت. ماننــد گذشــته 
کاپ جــام جهانــی پــس از آنکــه در شــهرهای کشــور میزبان به 
گــردش درآمــد، بــه بعضــی کشــورهای جهــان ســفر می کنــد تا 
مــردم کشــورهای مختلــف نیــز نظاره گــر آن باشــند. اسپانســر 
تــور جــام جهانــی شــرکت آمریکایــی کوکاکوالســت و بــه نظــر 
می رســد ایــن شــرکت مســئول انتخــاب کشــورهایی اســت کــه 
کاپ جــام جهانــی قــرار اســت در آن هــا بــه گــردش درآیــد. در 
ــان کاپ  ــران، میزب ــی کــه بیشــتر کشــورهای همســایه ای حال

بزرگ تریــن رویــداد فوتبالــی جهــان خواهنــد بــود، نــام ایــران 
در بیــن ایــن کشــورها دیــده نمی شــود. 

هم اکنــون کاپ جــام  جهانــی در شــهرهای روســیه بــه گــردش 
درآمــده و قــرار اســت ســفر 9 ماهــه خــود را از کشــور تایلنــد 
آغــاز کنــد. ایــن جــام قرار اســت بــه کشــورهایی چــون الئوس، 
ماکائــو، تونــگا، جزایــر ســلیمان، پاپــوآ گینه نــو، برونئــی، 
پاکســتان، امــارات، اتیوپــی، کنیــا، تانزانیــا، آفریقــای جنوبــی، 
موزامبیــک، اردن، مصــر، چیــن، ایتالیــا، فرانســه، آلمــان، نروژ، 
جزایــر فــارو، ایســلند، ژاپــن، اوگانــدا، نیجریــه، کیــپ ورده، غنــا، 
ــاال،  ــتاریکا، گوآتم ــا، کاس ــن، کلمبی ــیلی، آرژانتی ــرون، ش کام
قرقیزســتان،  قزاقســتان،  مغولســتان،  آمریــکا،  مکزیــک، 
تاجیکســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان، ارمنســتان، گرجســتان، 
ــرس،  ــالروس، بلغارســتان، قب ــش، ب ــت، اتری آذربایجــان، مال

ــرود. ــز ب اراضــی اشــغالی و رام هللا فلســطین نی

مربــی تیــم قایقرانــی روئینــگ بانــوان ایــران پــس از موفقیــت 
در مســابقات قهرمانــی آســیا گفــت: در شــرایطی کــه امکانــات 
مــا بــا کشــورهای مطــرح قابــل قیــاس نیســت، نتیجــه خوبــی 

گرفتیــم. 
ــه وضــوح  ــن دوره از مســابقات ب ســولماز عباســی گفــت: در ای
مشــخص بــود کــه ســطح روئینــگ در آســیا در حال پیشــرفت و 
توســعه بــوده و همــه روئینــگ را شــناخته اند؛ حتــی کشــورهایی 
کــه تــا چنــد ســال پیــش روی آن هــا حســاب بــاز نمی شــد، در 

ایــن دوره پیشــرفت بســیار خوبــی کــرده بودنــد. 
ــا  ــته ب ــاه گذش ــار م ــه، چه ــا در س ــخبتانه م ــزود: خوش وی اف
جیوگانیــک، مربــی خارجــی، تمریــن می کردیــم و ایشــان 
ــا یــک مدیریــت خــوب تیــم  توانســت در همیــن مــدت کــم ب
ــد.  ــیایی کن ــای آس ــوب در رقابت ه ــه خ ــک نتیج ــب ی را صاح
حضــور ایشــان بــه حــدی خــوب بــود کــه چنــد نفــر از پاروزنــان 

مــردی کــه ســال ها بــود از ایــن رشــته کنــار کشــیده بودنــد بــا 
ــات بازگشــتند و توانســتند در  ــه تمرین ــاره ب آمــدن ایشــان دوب

ــد.  ــن رقابت هــا مــدال هــم بگیرن ای
ــکل  ــته مش ــن رش ــت در ای ــا سال هاس ــت: م ــان گف وی در پای
ــی  ــه مرب ــا االن ک ــودم ت ــه مــن ورزشــکار ب ــی ک ــم. از زمان داری
هســتم، بــا چالــش بزرگــی در روئینــگ روبــه رو هســتیم و آن 
ــات  ــا از لحــاظ امکان ــگ اســت. واقع ــود پیســت روئین ــم نب ه
و تجهیــزات بــا کشــورهای دیگــر آســیا قابــل قیــاس نیســتیم؛ 
ــود پیســت مناســب و  ــات و نب ــن امکان ــا همی ــم ب ــاز ه ــا ب ام
تمریــن در آب ســد توانســتیم از همین کشــورهایی کــه تجهیزات 
خوبــی دارنــد، پیشــی بگیریــم و نتیجــه عالــی را کســب کنیــم. 
امیدواریــم نــگاه ویژه تــری در آینــده بــه ایــن رشــته بشــود؛ چــرا 
ــن را دارد کــه  کــه روئینــگ، رشــته المپیکــی اســت و ارزش ای

ــود. ــتری روی آن بش ــرمایه گذاری بیش س

ورزش

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   504/96  : پرونــده  کالســه 

مرجــع   96/5/26 مــورخ   9609976805200690

رســیدگی : شــعبه 52شــورای حــل اختــالف  خواهــان 

ســید محمــد حســینی عاشــق آبــادی  نشــانی عاشــق 

آبــاد  جنــب قــرض الحســنه  ..........وکیــل : مســرور 

گیتــی فــر خ حکیــم نظامــی  نشــانی خ حکیــم نظامی  

نرســیده بــه چهــارراه امیــن جنــب بانــک انصــار پ 78    

خوانــده علیرضــا مســائلی  مجهــول المــکان خواســته 

ــماره 030420  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــه وج مطالب

مــورخ 95/12/25 بانــک صــادرات  بــه مبلــغ 150000000 

ــق خســارات  ــه انضمــام مطل ــال ب ری

شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 

ــه  ــم رســیدگی را اعــالم و ب مشــورتی اعضــا شــورا خت

ــد رای  ــه صــدور رای مــی  نمای ــادرت ب شــرح آتــی مب

ــوی  ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض

ســید محمــد حســینی عاشــق آبــادی بــا وکالــت 

ــائلی   ــا مس ــت علیرض ــه طرفی ــر ب ــی ف ــرور  گیت مس

بــه خواســته 150000000 ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 

030420 مــورخ 95/12/25  عهــده بانــک صــادرات   

ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون ــق خس ــام مطل ــه انضم ب

دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 

در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در 

ــم  ــی رغ ــده عل ــه خوان ــه آن دارد و اینک ــه وج مطالب

ــته  ــور نداش ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس ــالغ قانون اب

و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 

پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 

خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان 

علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد 

مــواد 310و313 قانــون تجــارت و 198و515و519و522 

ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن ــون آئی قان

ــت  ــال  باب ــغ 150000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان

اصــل خواســته و 1915000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 

ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و  خس ــر آگه ــه  نش و هزین

تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 95/12/25تــا تاریــخ 

ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک اج

نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 

پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 

ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم

ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ  تجدی

می باشد .

 م الــف 18401  قاضــی شــعبه 52 شــورای حــل 

   1396 اصفهــان   اختــالف 

آگهی موضوع ماده 3 آئین نامه 
قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــات تعیی ــادره هی ــر آراء ص براب
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در ثبــت میمــه تصرفــات مالکانــه متقاضیــان 
ــان و  ــخصات متقاضی ــذا مش ــت ل ــده اس ــرز گردی مح
امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل جهــت اطــاع 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم

میگــرددو در صورتــی کــه افــراد نســبت بــه صــدور ســند 
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار 
اولیــن نوبــت آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک میمــه ارائــه و پــس از 
اخــذ رســید ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تســلیم 

ــد: نماین
شــماره  رای  برابــر   94/238 کالســه   -1

139660302020000157  هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

ــماره  ــان بش ــر خ ــد ناص ــه فرزن ــن گرانمای ــم پروی خان

شناســنامه 8  صــادره از میمــه در ششــدانگ یــک بــاب 

ــع شــده  ــع واق ــه مســاحت 308/17  مترمرب ــاری ب انب

ــی از  ــالک 7606 و 7605  فرع ــمتی از پ ــر روی قس ب

ــی  واقــع در میمــه کــوی مشــهور مهــراب جــزء  1 اصل

بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت 

خریــداری عــادی از مالــک رســمی و مشــاعی  خانــم 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــه  مح ــت گرانمای بهج

شــماره  رای  برابــر   94/237 کالســه   –2

139660302020000156  هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

ــماره  ــان بش ــر خ ــد ناص ــه فرزن ــت گرانمای ــم بهج خان

ــک  ــدانگ ی ــه در شش ــادره از میم ــنامه  58 ص شناس

ــع واقــع  ــه مســاحت  308/80  مترمرب ــاری ب ــاب انب ب

ــی از 1  ــالک 7605  فرع ــمتی از پ ــر روی قس ــده ب ش

ــزء  ــراب ج ــهور مه ــوی مش ــه ک ــع در میم ــی  واق اصل

بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت 

خریــداری عــادی از مالــک رســمی و مشــاعی  آقــای 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــه  مح ــان گرانمای ــر خ ناص

شــماره  رای  برابــر   96/9 کالســه   –3

139660302020000423 هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق

ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 

ــد  ــدم  فرزن ــعادتیان مق ــم س ــای ابراهی ــی آق متقاض

ــه  ــادره از میم ــنامه 3371 ص ــماره شناس ــا بش غالمرض

ــه مســاحت 125/61  ــه ب ــاب خان ــک ب در ششــدانگ ی

مترمربــع واقــع شــده بر روی قســمتی از پــالک 8855 

فرعــی از 11 اصلــی واقــع در وزوان – خیابــان امــام 

خمینــی )ره( خیابــان شــهید خداکــرم – کوچــه خیــام   

ــی  ــت متقاض ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ج

ــده  ــک رســمی و مشــاعی محــرز گردی ــوان مال ــه عن  ب

است.

شــماره  رای  برابــر   95/95 کالســه   -4

قانــون  موضــوع  اول  هیــات   139660302020000201

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

غالمحســین  فرزنــد  پرســتی  علــی  آقای هــادی 

بشــماره شناســنامه 181 صــادره از میمــه درششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 216/95 مترمربــع واقــع 

شــده بــر روی قســمتی از پــالک 5027  فرعــی از 35  

ــان رضــوی جــزء بخــش  اصلــی  واقــع در ازان – خیاب

ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح ــمی و مش رس

شــماره  رای  برابــر   96/4 کالســه    -5

قانــون  اول موضــوع  139660302020000246 هیــات 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

ــماره  ــد بش ــرزا احم ــد می ــان فرزن ــن دهق ــای حس آق

شناســنامه 39 صــادره ازمیمــه درششــدانگ یــک بــاب 

ــده  ــع ش ــع واق ــاحت 7/80  مترمرب ــه مس ــاری ب انب

ــی  ــی از 1 اصل ــالک 2154 فرع ــمتی از پ ــر روی قس ب

واقــع در میمــه فلکــه تعزیــه جــزء بخــش ثبتــی میمــه 

ــمی و  ــک رس ــوان مال ــه عن ــی ب ــت متقاض ــه مالکی ک

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی  مح مش

شــماره  رای  برابــر   95/39 کالســه   -6

قانــون  موضــوع  اول  هیــات   139660302020000154

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

آقــای مهــرداد شــفیع فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 

3 صــادره از میمــه در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 

ــر روی  ــع شــده ب ــع واق ــه مســاحت 139/70 مترمرب ب

قســمتی ازپــالک 8742  فرعــی از 1 اصلــی  واقــع در 

میمــه خیابــان امــام حســین )ع( کوچــه شــهید احمــد 

رضــا نیکونــام  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت 

متقاضــی بــه عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی محــرز 

ــت. ــده اس گردی

شــماره  رای  برابــر   95/40 کالســه   -7

قانــون   موضــوع  اول  هیــات   139660302020000155

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق

ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 

ــد  ــد احم ــفیع فرزن ــا ش ــد رض ــای محم ــی آق متقاض

ــدانگ  ــه در شش ــادره از میم ــنامه 10 ص ــماره شناس بش

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 139/10 مترمربــع واقــع 

ــی از 1  ــالک 8742  فرع ــمتی ازپ ــر روی قس ــده ب ش

ــین )ع(  ــام حس ــان ام ــه خیاب ــع در میم ــی  واق اصل

کوچــه شــهید احمــد رضــا نیکونــام  جــزء بخــش ثبتــی 

میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک رســمی 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح و مش

شــماره  رای  برابــر   95/64 کالســه   -8

139560302020000637 هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

خانــم لیــال کریــم دوســت فرزنــد امیــر بشــماره 

شناســنامه 100 صــادره از میمــه در هجــده ســهم مشــاع 

از ســی ســهم ششــدانک قطعــه زمیــن مزروعــی  بــه 

ــی از  ــالک 3316  فرع ــع  پ مســاحت 492/79مترمرب

ــتانه   ــهور بوس ــت مش ــع در وزوان دش ــی  واق 11  اصل

جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه 

ــن  ــطه  از دو ت ــع الواس ــادی م ــداری ع ــورت خری ص

ــای  ــه نام ه ــد) ب ــری واح ــه صغ ــم فاطم از وراث خان

غالمعلــی واحــد  و مــاه بــی بــی واحــد( مالــک رســمی 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح و مش

شــماره  رای  برابــر   95/11 کالســه   -9

قانــون  موضــوع  اول  هیــات   139560302020000126

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق

ثبــت ملــک میمــه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض 

ــعلی  ــد عباس ــی فرزن ــس لطف ــم نرج ــی خان متقاض

ــه در ششــدانک  بشــماره شناســنامه 31 صــادره ازمیم

یــک درب بــاغ موســتان  بــه مســاحت 813 مترمربــع  

پــالک 511  فرعــی از 1  اصلــی  واقــع در میمــه دشــت 

مشــهور ســربره جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت 

متقاضــی بــه صــورت   خریــداری عــادی مــع الواســطه 

ــه   ــپهری امین ــعلی س ــای بخش ــمی  آق ــک رس از مال

ــت. ــده اس ــرز گردی مح

شــماره  رای  برابــر   95/92 کالســه   -10

قانــون  موضــوع  اول  هیــات   139660302020000420

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

خانــم ملــوک طالبــی فرزنــد حســینقلی  بشــماره 

شناســنامه 38 صــادره از میمــه درششــدانگ پارکینــگ 

و محوطــه محصــور متصلــه  بــه مســاحت87/50 

مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی از پــالک 2252  

ــجد  ــوی مس ــداده ک ــع در ون ــی  واق ــی از 26 اصل فرع

ــی  ــت متقاض ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ج

ــده  ــک رســمی و مشــاعی محــرز گردی ــوان مال ــه عن ب

ــت.  اس

شــماره  رای  برابــر   95/91 کالســه   -  11

قانــون  موضــوع  اول  هیــات   139660302020000419

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

ــماره  ــن  بش ــد حس ــان  فرزن ــداله میرزائی ــای اس آق

شناســنامه 50 صــادره از میمــه در ششــدانک یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت 114/03 مترمربــع واقــع شــده بــر 

روی قســمتی از پــالک 2252  فرعــی از 26 اصلــی  

ــی  ــش ثبت ــزء بخ ــجد ج ــوی مس ــداده ک ــع در ون واق

میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک رســمی 

ــت.  ــده اس ــرز گردی ــاعی مح و مش

شــماره  رای  برابــر   95/56 کالســه   -12

139660302020000333 هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

ــه  ــد ســید نصرال آقــای ســید حســین موســویان فرزن

بشــماره شناســنامه 21 صــادره از میمــه در ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 270/50 مترمربــع واقــع 

بــر روی قســمتی از پــالک 1745  فرعــی از 26 اصلــی  

واقــع در ونــداده خیابــان امــام خمینــی مقابــل مســجد  

ــی  ــت متقاض ــه مالکی ــه  ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ج

ــه صــورت تقســیم نامــه عــادی و قولنامــه عــادی از  ب

مالکیــن رســمی  خانــم موســویان و نصرالــه موســویان  

ــت. ــده اس ــرز گردی مح

شــماره  رای  برابــر   95/93 کالســه   -13

139660302020000425 هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

آقــای ســید جــواد موســوی زاده  فرزنــد ســید مهــدی 

بشــماره شناســنامه 17 صــادره از میمــه در ششــدانک 

ــع  ــاحت 13/33 مترمرب ــه مس ــاری  ب ــاب انب ــک ب ی

ــی از 1  ــالک 8623  فرع ــمتی از پ ــر روی قس ــع ب واق

اصلــی  واقــع در میمــه خیابــان طالقانــی کــوی شــهید 

ــت  ــه مالکی ــه  ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــافری ج مس

متقاضــی بــه عنــوان مالــک رســمی و مشــاعی  محــرز 

ــت. ــده اس گردی

شــماره  رای  برابــر   95/88 14-کالســه 

اول موضــوع قانــون  139660302020000331 هیــات 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

ــی  ــد عل ــد محم ــت فرزن ــی پرس ــن عل ــای محس آق

بشــماره شناســنامه 18 صــادره از میمــه در ســه دانــگ 

ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــک ب مشــاع از ششــدانک ی

309/50 مترمربــع واقــع شــده بــر روی قســمتی از 

پالک هــای 2013 و 2015  فرعــی از 30 اصلــی  واقــع در 

زیــاد آبــاد خیابــان شــهید نــوروزی کوچــه ســینا جــزء 

بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح ــمی و مش ــک رس مال

شــماره  رای  برابــر   96/27 کالســه   -  15

139660302020000424 هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

آقــای ســید وحیــد حســینی نــژاد فرزند ســید حســین 

ــدانک  ــه در شش ــادره ازمیم ــنامه 16 ص ــماره شناس بش

بــه  مســکونی   و  تجــاری  ســاختمان  بــاب  یــک 

ــر روی قســمتی  ــع شــده ب ــع واق مســاحت 60 مترمرب

ازپــالک 8702  فرعــی از 11 اصلــی  واقع دروزوان شــرق 

جــاده اصفهــان بــه تهــران  جــزء بخــش ثبتــی میمــه 

ــک رســمی و  ــوان مال ــه عن ــت متقاضــی ب ــه  مالکی ک

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح مش

شــماره  رای  برابــر   95/87 کالســه   -  16

139660302020000334 هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

آقــای محمــد تقــی اقدامــی فرزنــد غالمرضــا بشــماره 

شناســنامه 6 صــادره از میمــه در ششــدانک قطعــه 

زمیــن مزروعــی  بــه مســاحت 258 مترمربــع  پــالک 

1124  فرعــی از 35 اصلــی  واقع در ازان دشــت مشــهور 

ســر اســتخر پاماهــور  جــزء بخــش ثبتــی میمــه کــه 

مالکیــت متقاضــی بــه صــورت تقســیم نامــه عــادی از 

 ورثــه  مالــک رســمی خانــم بانــو اقدامی  محــرز گردیده

 است.

شــماره  رای  برابــر   95/89 کالســه   -  17

139660302020000332 هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

خانــم بتــول درامــان فرزنــد یدالــه بشــماره شناســنامه 

18 صــادره از میمــه درســه دانــگ مشــاع از ششــدانک 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 309/50 مترمربــع واقــع 

شــده بــر روی قســمتی از پالک هــای 2013 و 2015 

فرعــی از 30  اصلــی  واقــع در زیــاد آبــاد خیابــان 

ــی  ــش ثبت ــزء بخ ــینا  ج ــه س ــوروزی کوچ ــهید ن ش

میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه عنــوان مالــک رســمی 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــاعی مح و مش

شــماره  رای  برابــر   95/101 18-کالســه 

قانــون  موضــوع  اول  هیــات   139660302020000160

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

خانــم گلشــاد اقدامــی فرزنــد عباســعلی بشــماره 

ــک  ــدانک ی ــه در شش ــادره از میم ــنامه 937 ص شناس

ــالک 222  ــع پ ــه مســاحت 155  مترمرب ــه ب ــاب خان ب

فرعــی از 35  اصلــی  واقــع در ازان میــدان کارگــر  جــزء 

بخــش ثبتــی میمــه کــه مالکیــت متقاضــی بــه صــورت 

تقســیم نامــه عــادی و قولنامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــمی  مح ــک رس وراث مال

شــماره  اصالحــی  رای  برابــر   95/14 19-کالســه 

139660302020000427  هیــات اول موضــوع قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــارض متقاضــی  ــه بالمع ــات مالکان ــک میمــه تصرف مل

خانــم فاطمــه قمبــری فرزنــد محمــد حســن بشــماره 

ــگ  ــم دان ــک و نی ــه در ی ــادره از میم ــنامه 1  ص شناس

ــاحت  ــه مس ــارت ب ــاب عم ــدانگ یکب ــاع از شش مش

ــمتی از  ــر روی قس ــده ب ــع ش ــع واق 418/85  مترمرب

ــتای  ــع در روس ــی  واق ــی از 30 اصل ــالک 34  فرع پ

ــت  ــه مالکی ــه ک ــی میم ــش ثبت ــزء بخ ــاد ج ــاد اب زی

متقاضــی بــه صــورت خریــداری عــادی از مالــک 

رســمی و مشــاعی وراث مرحــوم محمــد علی محســنی 

محــرز گردیــده اســتکه در آگهــی قبلــی  اشــتباها 

میــزان مالکیــت ششــدانگ و مســاحت 361/41 متــر 

ــود. ــده ب ــد گردی ــع قی مرب

ــور و  ــدت مذک ــاء م ــورت انقض ــت در ص ــی اس     بدیه

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.

م الف 19089

 تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه 1396/6/22

 تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1396/07/06

ــدی  ــه –مه ــالک میم ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب  رئی

ــد ذکاوتمن

آگهی ابالغیه پرونده کالسه 
9600877

 شــماره پرونــده 139604002003000423/1 شــماره 

بایگانــی  پرونــده : 9600877/1 شــماره آگهــی ابالغیــه 

ــدور 1396/6/4  ــخ ص 139603802003000138 تاری

جمشــیدیان  الهــام  خانــم  بــه  وســیله  بدیــن 

ــی  ــد مل ــماره 1598 ک ــنامه ش ــد شناس ــد مجی فرزن

ــج  ــان پن ــه اصفه ــان خان 1090442351 ســاکن اصفه

میخــک م3 کدپســتی 8139984386  طبقــه ک 

ــرد پیشــه  ــا خ ــای پوی ــه آق ــی شــود ک ــالغ م اب

ــتناد  ــه اس ــال ب ــغ 12800000 ری ــول مبل ــت وص جه

چــک شــماره 9513/970749- 12 مــورخ 96/3/30 

ــه  ــان علی ــه اصفه ــی شــعبه خان ــک مل ــده بان ــر عه ب

ــه  ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــه صــادر نم شــما اجرائی

ــق  ــده و طب ــکیل ش ــن اداره تش ــوق در ای ــه ف کالس

ــه  ــما ب ــت ش ــل اقام ــه، مح ــور مربوط ــزارش مام گ

ــه  ــا ب ــذا بن ــده، ل ــناخته نش ــند ش ــن س ــرح مت ش

تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا 

مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در روزنامــه کیمیــای 

وطــن آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده 

روزاز تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی 

ــدام  ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب ــردد، نس گ

ــت. ــد یاف ــان خواه ــی جری ــات اجرائ ــد، عملی ننمایی

ــمی  ــناد رس ــرای اس ــس اداره اج ــف 19081 رئی م ال

ــی  ــدی اورگان ــانه اس ــان  افس اصفه

آگهی فقدان سند 
ــه اینکــه آقــای اصغــر   مســتاجران  گورتانــی  نظــر ب

ــماره  ــهود  بش ــهاد  ش ــرگ استش ــک ب ــلیم ی ــا تس ب

 –  139602155893000378 یکتــا  شناســه 

96/5/7دفتــر خانــه 25 اصفهــان مدعــی مفقــود 

شــدن ســند مالکیــت  4/282 ســهم مشــاع از 

ــی از  ــالک 623 فرع ــدانگ  پ ــهم شش 136/41  س

ــه  ــان  ک ــت اصفه ــع در بخــش 14 ثب ــی  واق 15 اصل

در ذیــل ثبــت 99239 صفحــه  29  دفتــر جلــد 

ــه  شــماره چاپــی 262577 صــادر و تســلیم  553 ب

گردیــده  و در مالکیــت نامبــرده  قــرار گرفتــه اســت 

ــر  ــوم  در اث ــه ســند   مرق ــار داشــته ک ــک اظه و مال

جابجایــی مفقــود گردیــده  و نامبــرده تقاضــای 

ــذا  ــت  ل ــوده اس ــی نم ــت المثن ــند مالکی ــدور س ص

ــار   ــور  از درجــه اعتب ــت  مذک ــر چــه ســند مالکی دفت

ــت   ــند مالکی ــه س ــت  چنانچ ــی اس ــاقط و مقتض س

ــه آن  ــه  ب ــه معامل ــر گون ــام ه ــت انج ــودی جه مفق

ــود  ــه خ ــام معامل ــد  از انج ــه گردی ــه ارائ ــر خان دفت

ــه ایــن اداره  داری  و آن را جهــت اعمــال مقــررات  ب

ــند  ــا س ــه ب ــوع معامل ــر ن ــام ه ــد انج ــال نمائی ارس

 مالکیــت  المثنــی موکــول بــه اســتعالم از ایــن اداره 

می باشد . 

لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل 

ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی م

ــام  ــی انج ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م آگه

ــا وجــود ســند  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــه نســبت ب معامل

انتشــار  تاریــخ  از  میباشــد  نــزد خــود  مالکیــت 

ــود را  ــراض خ ــدت ده روزاعت ــرف م ــی ظ ــن آگه ای

ــند  ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ــًا ضم کتب

ــد  ــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای ــه ای ــه ب معامل

ــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت  ت

ــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت  ــه کنن ــه ارائ ب

ــا در  ــرر اعتراضــی نرســید ی ــدت مق ــرف / م ــر ظ اگ

ــه  ــا معامل ــت ی ــراض اصــل ســند مالکی صــورت اعت

ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــد .  ــد ش ــررات خواه ــق مق طب

ــدر ی-رئیســں ثبــت  ــف 18528  علیرضــا حی م ال

اســناد و امــالک غــرب اصفهــان

بدون امکانات در آسیا نتیجه گرفتیم»جام« جهانی به ایران نمی آید

تیــم ملــی والیبــال ایــران نخســتین 
»جــام  مســابقات  در  را  خــود  دیــدار 
قهرمانــان بــزرگ جهــان« بــا برتــری 
برابــر تیــم صاحب نــام ایتالیــا بــه پایــان 
ــان  ــط و نش ــان خ ــرای حریف ــا ب ــرد ت ب

ــد.  بکش
بــه گــزارش مهــر، نخســتین دیــدار تیــم 
ملــی والیبــال ایــران در »جــام قهرمانــان 
ــه  ــاعت 11:10 دقیق ــان« از س ــزرگ جه ب
ــون گایشــی  روز سه شــنبه در ســالن نیپ
ــا  ــی ایتالی ــم مل ــر تی ــا براب ــهر ناگوی ش
شــاگردان  پایــان  در  شــد کــه  آغــاز 
ــف  ــر 2 حری ــه 3 ب ــا نتیج ــچ ب کوالکووی

ــد. ــت دادن ــود را شکس ــد خ قدرتمن
 ست اول: ایران ۲۵ - ایتالیا ۱۹

شــاگردان  دیــدار  ایــن  اول  ســت  در 
قابــل  و  خــوب  نمایــش  کوالکوویــچ 
ــت  ــه وق ــس از آنک ــتند و پ ــی داش قبول
و  بردنــد  از حریــف  را  اول  اســتراحت 
ــای  ــم پایاپ ــت اســتراحت دوم ه ــا وق ت
پیــش رفتنــد، از امتیــاز 16 بــه بعــد 
ــر  ــد و 19 ب ــه را کمــی بیشــتر کردن فاصل

17 از حریــف پیــش افتادنــد. 
ایــران  ملی پوشــان  خــوب  نمایــش 
ــوب  ــرویس های خ ــت و س ــه داش ادام
و عملکــرد کم اشــتباه باعــث شــد ســت 

اول بــا برتــری 25 بــر 19 تیــم ایــران بــه 
ــان برســد. پای

 ست دوم: ایران ۲۳ - ایتالیا ۲۵
شــروع ســت دوم بــا برتــری ایــران 
خــوب  ســرویس های  و  بــود  همــراه 
شــد  باعــث  کشــورمان  ملی پوشــان 
ــد و  ــش بیفتن ــف پی ــاز از حری ســه امتی
بــا همیــن برتــری وقــت اســتراحت اول 
را بــا برتــری خودشــان همــراه کننــد. بــا 
ایــن حــال در ادامــه ایــن ایتالیــا بــود کــه 
اســتراحت کم اشــتباه تر  دوم  وقــت  از 
از پیــش ظاهــر شــد و در دفــاع روی 
ــود  ــف خ ــری از حری ــش بهت ــور نمای  ت

داشت. 

در حالــی کــه دو تیــم روی امتیــاز 20 
ــم  ــاز 23 ه ــا امتی ــدند و ت ــاوی ش مس
ــا  ــد، ام ــش رفتن ــای پی ــی پایاپ در رقابت
ایتالیــا توانســت دو امتیــاز بعــدی را 
ــد. ــود کن ــت دوم را از آن خ ــرد و س بگی
 ست سوم: ایران ۲۸ - ایتالیا ۲۶

تیــم ملــی ایتالیــا کــه پــس از واگــذاری 
ســت اول کمــی بهتــر شــد و با اشــتباهات 
کمتــری کار را پیــش بــرد، پــس از آنکــه 
گیــم دوم را از ایــران گرفــت، در ســت 
ســوم هــم رقابتــی نزدیــک بــا شــاگردان 
ســرویس ها  در  و  داشــت  کوالکوویــچ 
ــه  ــاز 20 ب ــا از امتی ــرد؛ ام ــل ک ــر عم بهت
بعــد دو تیــم کامــال نزدیــک پیــش رفتنــد 
و ایــران بــا وجــود اینکــه دو امتیــاز عقــب 

ــاز 22 مســاوی کــرد.  ــود، امــا در امتی ب
ــاز 28  ــا امتی ــم ت ــک دو تی ــت نزدی  رقاب
ــران  ــن ای ــت ای ــت و درنهای ــه داش ادام
ــود  ــود خ ــه س ــوم را ب ــت س ــه س ــود ک ب

ــرد. ــام ک تم
 ست چهارم: ایران ۲۹ - 

ایتالیا ۳۱
شــروع خــوب ایتالیــا در ســت چهــارم تــا 
ــران را تحــت  حــدودی کار ملی پوشــان ای

تأثیــر قــرار داد. 
حریــف اروپایــی بــا ســرعت دادن روی 

تــور امتیــازات خوبــی را جمــع آوری کــرد 
و تــا 13 بــر 9 هــم از ایــران پیــش افتاد؛ 
ــالش  ــا ت ــورمان ب ــان کش ــا ملی پوش ام
زیــادی کــه داشــتند، ایــن فاصلــه را 
ــن  ــه ای ــاز 17 ب ــد و در امتی ــر کردن کمت

تیــم رســیدند. 
ــاز  ــم دو امتی ــاز ه ــا ب ــه ایتالی در ادام
ــاز 21  ــران در امتی ــا ای ــاد؛ ام ــش افت پی
بــاز هــم کار را بــه تســاوی کشــاند و بــا 
هوشــیاری میــالد عبادی پــور 23 بــر 
ــاز  ــا ب ــاد؛ ام ــش افت ــف پی 22 از حری
هــم دو تیــم در امتیــاز 24 مســاوی 
ــود  ــاز ش ــاره آغ ــل دوب ــا دوئ ــدند ت ش
و درنهایــت ایتالیــا 31 بــر 29 برنــده 
ــیده  ــم کش ــت پنج ــه س ــا کار ب ــد ت  ش

شود.

 ست پنجم: ایران ۱۵ - ایتالیا ۱۱
قبلــی  ســت  ســه  مثــل  ایتالیایی هــا 
ــتند  ــم داش ــت پنج ــی در س ــروع خوب ش
ــم  ــاز ه ــا ب ــد؛ ام ــش افتادن ــران پی و از ای
رقابــت دو تیــم کامــال نزدیــک دنبــال شــد 
ــر 5 از حریــف خــود  ــران 8 ب ــا اینکــه ای ت
پیــش افتــاد و بــا دفــاع خــوب روی تــوپ 
ــور و ســرویس های خــوب  میــالد عبادی پ
ســعید معــروف در نهایــت ســت پنجــم را 
ــتند و  ــت سرگذاش ــروزی پش ــا پی ــم ب ه

ــازی شــدند. ــن ب ــده ای ــت برن درنهای
امــروز  ایــران  والیبــال  ملــی  تیــم 
چهارشــنبه در دومیــن دیــدار خــود بــه 
مصــاف آمریــکا مــی رود کــه ایــن مســابقه 
نیــز از ســاعت 11:10 دقیقــه بــه وقــت 

می شــود. شــروع  تهــران 

پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر ایتالیا

ایران، گام اول را محکم برداشت

،،
حریــف اروپایــی با ســرعت دادن روی 
تــور امتیــازات خوبــی را جمــع آوری 
کــرد و تــا ۱۳ بــر ۹ هــم از ایــران پیــش 

افتــاد؛ امــا ...



پیشهناد فیلم

پریدن از ارتفاع کم

کارگردان: حامد رجبی
نویسنده: حامد رجبی

ــود  ــد جــوان، محم ــان، رامب ــگار جواهری ــران: ن بازیگ
بهروزیــان، صــدف احمــدی، مهــری آل آقــا، افشــین 

لیاقــت
 خالصه داستان فیلم

ــد  ــان می فهم ــه اســت، ناگه ــه حامل ــه چهارماه ــال ک نه
ــرد  ــم می گی ــرده. او تصمی ــکمش م ــن در ش ــه جنی ک

ــد. ــزی نگوی ــه کســی چی ــد و ب ســکوت کن
ــد  ــن ســاخته حام ــم«، اولی ــاع ک ــدن از ارتف ــم »پری فیل
ــران و  ــم محصــول مشــترک ای ــن فیل ــی اســت. ای رجب

فرانســه اســت. 
»پریــدن از ارتفــاع کــم« در بخــش پانورامــای جشــنواره 
برلیــن 2015 بــه نمایــش درآمــد و جایــزه منتقــدان 

ــرد.  ــب ک ــنواره را کس ــن جش ــی( ای )فیبرش
ایــن فیلــم بــه عنــوان نامــزد بهتریــن فیلــم اول در 

جشــنواره برلیــن 2015 نیــز انتخــاب شــد. 
حامــد رجبــی دانش آموختــه  رشــته  ســینما از دانشــگاه 
تهــران اســت. او هشــت فیلــم کوتــاه داســتانی ســاخته 

اســت. 
ــه از زندگــی  ــاع کــم«، درامــی روان کاوان ــدن از ارتف »پری
ــیری  ــران مس ــه در بح ــانی ک ــت؛ انس ــان اس ــک انس ی
ــه  ــه البت ــد ک ــاب می کن ــت انتخ ــرای حرک ــاوت را ب متف

پرســش هایی را بــه  دنبــال دارد. 
حامــد رجبــی، فیلمســاز جوانــی اســت کــه قبــل از ایــن 
در نــگارش فیلمنامه هــای »فصــل باران هــای موســمی« 
ــکاری داشــته اســت؛  ــر هم ــد برزگ ــا مجی ــز« ب و »پروی
ــی  ــی از زندگ ــی بحران ــه مقطع ــر دو ب ــه ه ــی ک فیلم های
یــک انســان می پردازنــد کــه در اولــی یــک پســر نوجــوان 
و در دومــی یــک پیرپســر فربــه اســت و هــر دو دســت 
ــی آن  ــده از روان شناس ــه برآم ــد ک ــی می زنن ــه کارهای ب

موقعیــت و منحصــر بــه خودشــان اســت. 
ــه  ــران را از زاوی ــن بح ــه ای ــم گرفت ــی تصمی ــار رجب این ب
ــش و  ــد و کن ــط ده ــد، بس ــیم کن ــک زن ترس ــگاه ی ن
ــر بکشــد  ــه تصوی ــت ب ــن موقعی واکنش هــای او را در ای
کــه نــه تکــرار تجربه هــای قبلــی، بلکــه حرکــت در 
عرصــه ای جدیــد، هــم بــه جهــت درام پــردازی و هــم بــه 

ــت. ــی اس ــت روان شناس جه

حرف و نقل

ــی  ــنواره مل ــت وچهارمین دوره جش ــه بیس  افتتاحی
ــوزه  ــهریورماه در م ــان 20 ش ــمی جوان ــای تجس هنره

ــی کرمــان برگــزار شــد. هنرهــای معاصــر صنعت
ــر حســن  ــاب »آشــویتس خصوصــی مــن« اث  کت
همایــون در ســه فصل »شکنجه شــده ها«، »عاشــقانه های 
ــراس و  ــی از ه ــا« و »خرده روایت های ــرای آن ــام ب ناتم
انــزوا« در 1۷2 صفحــه بــا قیمــت 1۴ هزار تومان در نشــر 

چشــمه چــاپ شــده اســت.
ــده  ــوان نماین ــه  عن ــوس« ب ــس »فوک ــوپ عک  کل
فدراســیون بین المللــی هنــر عکاســی )فیــاپ( در ایران، 
 ab Awards 2017 بهتریــن کلــوپ شــرکت کننده در

هنــد شــناخته شــد.
ــا  ــمندریان، ب ــی س ــر آکادم ــده، مدی ــد لبخن  حمی
اشــاره بــه برگــزاری چهارمین جشــن آکادمــی در مهرماه 
ــاد همــا روســتا بیــان کــرد:  ــد زنده ی ــا تول و همزمــان ب
ــه روال  ــود پنجمیــن دوره ایــن جشــن ب ــا ب امســال بن
قبــل برگــزار شــود؛ ولــی بــا توجــه بــه فرارســیدن مــاه 
محــرم تصمیــم بــر ایــن شــد تــا دوره پنجــم را زودتــر 
برگــزار کنیــم؛ بــر ایــن اســاس جشــن پنجــم آکادمــی 
ــتاد  ــالن اس ــهریورماه در س ــنبه 25 ش ــمندریان ش س
ســمندریان تماشــاخانه ایرانشــهر بــا دعــوت از هنرمندان 

برپــا خواهــد شــد.
ــان  ــر صفاری ــینما، ناص ــی س ــبت روز مل ــه مناس  ب
اعــام کــرد کــه عوایــد حاصــل از فــروش اینترنتــی تمام 
ــران، از  ــود را در ای ــوز خ ــتنِد دارای مج ــای مس فیلم ه
ــی وی  ــان« و »ت ــت«، »پ ــق ســه ســایت »فیلم ن طری
نــت«، بــه طــور کلــی و بــرای همیشــه در اختیــار خیریه 

»خانــه خورشــید« قــرار داده اســت.
 در حالــی کم کــم خبرهــا دربــاره ســی و ششــمین 
ــر  ــه نظ ــه ب ــود ک ــر می ش ــر داغ ت ــم فج ــنواره فیل جش
می رســد تصمیمــات ایــن دوره پشــت درهــای بســته و 

ــود. ــه می ش ــازی گرفت ــدون شفاف س ب
 نمایشــگاه انفــرادی نقاشــی شــقایق منتظــر بــه نام 
»ایمورتــال« )جاودانــه( جمعــه 2۴ شــهریور در گالــری 
نگــر برپــا می شــود و تــا 2۶ شــهریور در ایــن نگارخانــه 

دایــر اســت.
 فیلــم »برداشــت دوم از قضیــه اول« بــه کارگردانــی 
پویــان باقــرزاده مهرماه ســال جــاری در گروه ســینمایی 

»هنــر و تجربــه« اکــران می شــود.
 غامرضــا فرجــی، ســخنگوی شــورای صنفــی 
ــتم  ــنبه بیس ــه روز دوش ــه جلس ــاره ب ــا اش ــش، ب نمای
شــهریورماه ایــن شــورا گفــت: فیلــم ســینمایی »ملــی 
و راه هــای نرفتــه اش« بــه کارگردانــی تهمینــه میانــی از 
چهارشــنبه 22 شــهریورماه در گــروه ســینمایی کــوروش 
ــاخته  ــد« س ــک روز بع ــت و ی ــم »بیس ــای فیل ــه ج ب
محمدرضــا خردمنــدان اکــران می شــود. البتــه نمایــش 
»بیســت و یــک روز بعــد« در زیرگروه هــای ســینمایی 

ــد. ــه می یاب ادام
ــا  ــا ب ــر گوی ــگ و هن ــه فرهن ــایش خان ــن گش  آیی
ــن  ــود. آیی ــزار می ش ــچیان برگ ــود فرش ــور محم حض
ــود  ــتاد محم ــور اس ــا حض ــری ب ــن گال ــایش ای گش
ــا 20 برگــزار  فرشــچیان 2۴ شــهریورماه از ســاعت 1۷ ت

ــد. ــد ش خواه

کوتاه اخبار 

اجرای صحنه ای موسیقی ایرانی 
درهنرسرای خورشید

ــب  ــارک ســپیده« در قال ــر ت ــه »ب برنام کیمیای وطن
 25 شــنبه  روز  ایرانــی  موســیقی  صحنــه ای  اجــرای 

شهریورماه در هنرسرای خورشید برگزار می شود. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــهرداری اصفهــان »بــر تــارک ســپیده« همــراه بــا اجــرای 
قطعاتــی از محمــد امینــی و مرجــان آل خمیــس در قالــب 
اجــرای صحنــه ای موســیقی ایرانــی برگــزار خواهــد شــد. 

دفتــر تخصصــی موســیقی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
ــان روز شــنبه 25 شــهریورماه از ســاعت  شــهرداری اصفه
20:30 در محــل هنرســرای خورشــید، میزبــان اجــرای 

ــت.  ــپیده« اس ــارک س ــر ت ــه »ب برنام
رضــا شــریعت )آواز(، جــواد نــادری و طاهــا هیجانــی زادگان 
ــمی  ــن  هاش ــود(، آری ــدم )ع ــدی مویدمق ــار(، امیرمه )ت
)ســنتور(، علــی شــفیعی )نــی(، ایمــان بهلــول )تمبــک(، 
پویــان جمشــیدی )دف/بندیــر(، شــهاب روحانــی و 
محمــد امینــی )کمانچــه(، از جملــه نوازنــدگان ایــن برنامه 

موســیقی هســتند. 
ایــن  در  شــرکت  و  بلیــت  تهیــه  بــرای  عاقه منــدان 
برنامــه می تواننــد بــه ســایت ســرور کنســرت بــه نشــانی              

کننــد. مراجعــه   www.sororconcert.com

 سریال »محکومین« 
دو کارگردانه شد

ــه  ــن« از اضاف ــی »محکومی ــه تلویزیون ــده مجموع تهیه کنن
شــدن یــک کارگــردان جدیــد در مســیر تولیــد کار خبــر داد. 
ــد  ــروز مفی ــک، به ــبکه ی ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
قبلــی،  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار 
ــریال  ــن س ــرداری ای ــه تصویرب ــود ک ــده ب ــی ش پیش بین
ــران  ــه مدی ــا ک ــا از آنج ــد؛ ام ــام برس ــه اتم ــاه ب بهمن م
ــبکه  ــه ش ــاه ب ــد دی م ــه کار بای ــد ک ــام کردن ــیما اع س
یــک تحویــل داده شــود، تصمیــم گرفتیــم بــرای ســرعت 
ــم.  ــیم کنی ــروه تقس ــه دوگ ــد را ب ــیدن در کار، تولی بخش
ــه  ــت را ک ــین قناع ــور حس ــن منظ ــه همی ــه داد: ب او ادام
ــینما و  ــوب س ــان خ ــریال و از کارگردان ــندگان س از نویس
ــروه  ــه گ ــردان دوم ب ــوان کارگ ــه عن ــت، ب ــون اس تلویزی

ــم.  ــه کردی اضاف
مفیــد تصریــح کــرد: گــروه اول بــه کارگردانــی ســید جمــال 
ســیدحاتمی کمــاکان مشــغول تولیــد و تصویربــرداری 
ــن های  ــط در لوکیش ــته ضب ــد روز گذش ــتند و در چن هس
ــه اتمــام رســید و در حــال  ــاد ب ــدان دانشــگاه و مرادآب می
حاضــر در حــال تصویربــرداری تصاویــر خیابانــی هســتند. 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن« ب ــریال »محکومی ــده س تهیه کنن
تاکنــون تصویربــرداری ۴0 درصــد از کار بــه اتمــام رســیده، 
مراحــل  حــال  در  قناعــت  آقــای  هم اکنــون  افــزود: 
پیش تولیــد و انتخــاب بازیگــر اســت و بــه زودی کار گــروه 

ــود.  ــاز می ش ــزا آغ ــد مج ــم تولی ــا تی دوم ب
بــه گفتــه بهــروز مفیــد قــرار اســت 22 قســمت از 
ــال  ــید جم ــط س ــن« توس ــک »محکومی ــریال اپیزودی س
ــین  ــط حس ــر توس ــمت دیگ ــت قس ــیدحاتمی و هش س

ــود.  ــد ش ــت تولی قناع
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ــی  ــه کارگردان ــم ســینمایی »ماجــان« ب فیل
تهیه کنندگــی  و  ســیفی آزاد  رحمــان 
محمدمهــدی عســکرپور به تازگــی اکــران 

خــود را آغــاز کــرده اســت. 
فیلــم »ماجــان«، درامــی اجتماعــی اســت 
یــک  چالش هــای  ماجــرای  بــه  کــه 
ــان  ــد بیمارش ــا فرزن ــورد ب ــواده در برخ خان

می پــردازد.
رحمــان ســیفی آزاد کــه ِســَمت های متعــددی 
در صداوســیما و ســینما داشــته، پیــش از 
ــا  ــود را ب ــش، کار خ ــن فیلم ــاخت اولی س

نویســندگی آغــاز کــرد. 
ــا«  ــم »خواب زده ه ــارب او فیل ــی از تج یک
بــا محتوایــی طنــز اســت کــه در زمــان 
مثبــت  نظــر  چنــدان  نتوانســت  اکــران 
منتقــدان را بــه خــود جلــب کنــد و بــه نظــر 

ــل در  ــن دلی ــه همی ــیفی آزاد ب ــد س می رس
ــوژه ای  ــراغ س ــه س ــود ب ــم خ ــن فیل اولی
ــاح  ــه اصط ــه ب ــه ک ــی رفت ــخ و اجتماع تل

منتقدپســندتر اســت.
 داستان

ــادری اســت  ــم »ماجــان«، داســتان م فیل
کــه ســعی دارد فرزنــد معلولش را از دســت 
پــدری بی رحــم و ســختگیر نجــات دهــد و 
ــدش  ــه آسایشــگاه فرســتادن فرزن ــع ب مان
شــود. داســتان فیلــم، بــه شــدت نخ نمــا و 
ــم  الیورتوئیســت وار و شــخصیت پردازی فیل

کامــا ســیاه و ســفید اســت. 
مــادر فــداکار در یــک ســو و پــدر بی رحــم در 
ــمکش های  ــت کش ــرار اس ــر ق ــویی دیگ س
ــه  ــمکش هایی ک ــد؛ کش ــم بزنن ــم را رق فیل
ــصت  ــه ش ــای ده ــب فیلم ه ــتر مناس بیش

تلویزیــون اســت. 
»ماجــان«  فیلــم  داســتان  متاســفانه 

آنچنــان اغراق شــده اســت کــه بیشــتر 
مناســب ســینمای بالیــوود اســت تــا ایــران. 
ــا در  ــم باره ــن فیل ــد ای ــتان هایی مانن داس
ــده  ــاخته ش ــد س ــف هن ــای مختل فیلم ه
و اگــر ایــن فیلــم می توانســت در هنــد 
ــران مــورد  اکــران شــود، شــاید بیــش از ای

ــد. ــع می ش ــاگران واق ــال تماش اقب
 بازیگران

داســتان فیلــم آنچنــان کم رمــق اســت 
کــه بــازی دو ســتاره توانــای ســینمای 
ایــران هــم نتوانســته فیلــم را نجــات دهــد. 
مهتــاب کرامتــی در نقــش مــادر بــازی 
داســتان  ضعف هــای  امــا  دارد؛  خوبــی 
خودنمایــی  بــه  مجالــی  کارگردانــی  و 
بازیگــر نمی دهــد و تاش هــای کرامتــی 
ــه بیشــتر  ــرای نشــان دادن حــس مادران ب
ترحم برانگیــز.  تــا  اســت  عصبی کننــده 
در ســوی دیگــر ماجــرا فرهــاد اصانــی 
بازیگــر شایســته کشــورمان نیــز دقیقــا بــه 
همــان دالیــل نمی توانــد شــخصیتی بــه 

ــد.  ــق کن ــی را خل یادماندن
شــخصیتی  فیلــم  ایــن  در  اصانــی 
ــداری  اغراق شــده دارد کــه حــس همذات پن
می کنــد.  خفــه  نطفــه  در  را  مخاطبــان 
تنهــا نقطــه مثبــت فیلــم را می تــوان بــازی 
ــه در  ــت ک ــداز دانس ــیما تیران ــاوت س متف

ســفید  و  ســیاه  شــخصیت های  میــان 
ــدا  ــی پی ــرای خودنمای ــی ب داســتان، فرصت

ــت.  ــرده اس ک
ــم  ــداز ه ــازی تیران ــه اوج ب ــفانه نقط متاس
درســت در جایــی از فیلــم روایــت می شــود 
ــدن  ــر تحمــل دی ــه دیگ ــه تماشــاگر کاف ک

ــدارد. فیلــم را ن

 پایان بندی
نقطه ضعــف دیگــر فیلــم، پایــان آن اســت. 
پایــان فیلــم آن قــدر پــرت اســت کــه انــگار 
ــی  ــکانس پایان ــای س ــط راش ه ــان ضب می
ــه  ــادی فاصل ــان زی ــم مدت زم ــه فیل و بقی
افتــاده و فیلمســاز هنــگام ضبــط ســکانس 
آخــر، فرامــوش کــرده کــه تــا پیــش از ایــن 

چــه رونــدی طــی شــده اســت.
ــود  ــی مول ــم، یعن ــوری فیل ــخصیت مح ش
و  در حاشــیه گــم  بــه کلــی  )ماجــان( 
ــال  ــه ح ــز ب ــواده نی ــن خان ــت ای سرنوش
ــم  ــم ه ــوالی فیل ــود. هی ــا می ش ــود ره خ
لــب ســاحل آب غــوره می گیــرد و البــد 
پشــیمان شــده، شــاید هــم نــه؛ مگــر 

می کنــد؟  فرقــی 
اگــر فــردی بی اطــاع از تمــام فیلــم فقــط 
بــه تماشــای چنــد پــان آخــر بنشــیند 
و بــه دکوپــاژ دقــت کنــد، بــه احتمــال 
مــرد  و  زن  ایــن  می کنــد  تصــور  زیــاد 
عاشــق یکدیگــر هســتند و اکنــون پــس از 
پشــت سرگذاشــتن مصائبــی لــب ســاحل 
نشســته اند تــا درد دل کننــد. بــه عــاوه 
پــس از مواجهــه بــا حرکــت کریــن در پــان 
ــه  ــود ک ــن می ش ــا مطمئ ــر حتم ــر، دیگ آخ

ــت! ــمانی اس ــر آس ــن دو نف ــق ای عش
در نهایــت بایــد گفــت فیلــم »ماجــان« 
اگرچــه فیلــم اول ســیفی آزاد محســوب 
ســوابق  بــه  توجــه  بــا  امــا  می شــود، 
ــون  ــی ســیفی آزاد در ســینما و تلویزی طوالن
حداقل هــای  رعایــت  انتظــار  مخاطــب 
فیلمســازی را از او دارد؛ آنچــه متاســفانه 
کارگــردان در بــرآورده کردنــش شکســت 

می خــورد.

فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »ســال دوم دانشــکده 
ــا روز ملــی ســینما آغــاز  مــن« از دیــروز همزمــان ب

شــد. 
ــه  ــن« ب ــکده م ــال دوم دانش ــینمایی »س ــم س فیل
تهیه کنندگــی  و  صدرعاملــی  رســول  کارگردانــی 
مســعود ردایــی دیــروز همزمــان بــا روز ملــی ســینما 
ــل دوربیــن رفــت.  ــم و صنعــت مقاب در دانشــگاه عل
بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجام گرفتــه فیلمبــرداری 
فیلــم جدیــد صدرعاملــی تــا اوایــل آبان مــاه در 

ــد.  ــول می انجام ــه ط ــان ب ــران و اصفه ته
ــی   ــقایق فراهان ــان، ش ــک حمیدی ــا، باب ــی مصف عل
پــدرام شــریفی، پانتــه آ پناهی هــا، نیلوفــر خوش خلــق 
شــیوا خســرومهر، مریــم بوبانــی و علیرضــا اســتادی  
ــم  ــن فیل ــان در ای ــه حضورش ــتند ک ــی هس بازیگران

ســینمایی قطعــی شــده اســت. 
ــای  ــر از چهره ه ــرده، 22 نف ــران نام ب ــز بازیگ ــه ج ب
شناخته نشــده نیــز در ایــن فیلــم بــرای اولیــن 
بــار بــه ایفــای نقــش می پردازنــد کــه در ایــن 
میــان ســه نفــر جــزو بازیگــران اصلــی و بقیــه 
دوربیــن خواهنــد                                   مقابــل  فرعــی  نقش هــای  در 

ــت.  رف
ــت  ــس از پش ــر و پ ــان ۹00 نف ــر از می ــن 22 نف ای
سرگذاشــتن مراحــل تســت و تمریــن بازیگــری 
بــرای حضــور در ایــن فیلــم انتخــاب شــده اند. 

»ســال دوم دانشــکده مــن« بــه نویســندگی پرویــز 
شــهبازی مضمونــی اجتماعــی دارد. آخریــن ســاخته 
ــزه«  ــار معج ــم »در انتظ ــی فیل ــینمایی صدرعامل س
اســت کــه در ســال ۸۸ روی پــرده ســینماها رفــت.

کارگــردان »هــزار داســتان« از جزئیــات و تغییــرات 
ــاز  ــد آن آغ ــرم تولی ــدای مح ــه از ابت ــد ک ــل جدی فص

می شــود، ســخن گفــت. 
ــری  ــد س ــه پیش تولی ــاره ب ــا اش ــور ب ــؤاد صفاریان پ ف
جدیــد برنامــه »هــزار داســتان« در شــبکه نســیم 
گفــت: حــدود یــک و نیــم مــاه اســت کــه پیش تولیــد 
»هــزار داســتان« را شــروع کرده ایــم و امیدواریــم ایــن 
ــار برنامــه ای ســرحال تر و بانشــاط تر داشــته باشــیم.  ب
ــدی  ــول و ترکیب بن ــار روی اص ــن ب ــه داد: ای وی ادام
ســوژه ها دقــت بیشــتری می کنیــم؛ تغییراتــی هــم در 
دکــور داشــتیم و مهم تــر از همــه تحقیقاتــی اســت کــه 
ــن فصــل گســترده تر شــده اســت؛ چــون ســری  در ای
پیــش بــه دلیــل پخــش در مــاه مبــارک رمضــان کار مــا 

بــا کمــی شــتاب همــراه شــده بــود. 

و  برنامــه  تحقیقــات  بــه  اشــاره  بــا   صفاریان پــور 
ــا  ــا ت ــات م ــرد: تحقیق ــوان ک ــرات عن ــی از تغیی بعض
دارد  ادامــه  می کنیــم،  ضبــط  را  برنامــه   روزی کــه 
 ترکیــب همــان تیمــی اســت کــه در فصــل پیــش نیــز 
ــار  ــن ب ــژاد ای ــم نوابی ن ــه مری ــتند. البت ــکاری داش هم
ســردبیر برنامــه اســت و تمرکــزش بیشــتر روی بحــث 

محتواســت. 
ایــن کارگــردان برنامه هــای تلویزیونــی دربــاره چگونگــی 
پیــدا کــردن ســوژه ها و همــکاری ســازمان ها و نهادهــا 
ــار کــرد: تیــم پژوهشــی برنامــه در ایــن  ــا آن هــا اظه ب
ــا  ــردم می شــویم ت ــا وارد م ــر شــده و م فصــل بزرگ ت
ــوال ســازمان ها  ــرا معم ــم؛ زی ــدا کنی ســوژه هایمان را پی
آدرس غلــط می دهنــد و پژوهشــی کــه خــود مــا داریــم، 

ــت.  ــر اس ــیار کاربردی ت بس

فرهنگ و هنر10

،،
متاســفانه داســتان فیلــم »ماجــان« 
آنچنــان اغراق شــده اســت کــه بیشــتر 
مناســب ســینمای بالیــوود اســت تــا 

ایــران
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نگاهی به فیلم »ماجان« ساخته رحمان سیفی آزاد

یک روایت سیاه و سفید

نمایش 6 فیلم ایرانی در جشنواره 
بوسان کره جنوبی

ــان  ــم بوس ــی فیل ــنواره بین الملل ــت ودومین جش بیس
در کــره جنوبــی، میزبــان شــش فیلــم از آثــار ســینمای 

ــت.  ــون اس ــای گوناگ ــران در بخش ه ای
امســال فیلــم ســینمایی »ســد معبــر« ســاخته 
ــش  ــران در بخ ــینمای ای ــده س ــی، نماین ــن قرای محس
ــنواره  ــت ودومین جش ــو« بیس ــای ن ــی »جریان ه رقابت
ــی اش را  ــور جهان ــن حض ــت و اولی ــان اس ــم بوس فیل

تجربــه می کنــد. 
ــد  ــد اداره س ــم« کارمن ــتان »قاس ــر«، داس ــد معب »س
معبــر شــهرداری را روایــت می کنــد کــه در تــاش 
اســت وضعیــت زندگــی خــود را بهبــود بخشــد؛ امــا در 

ــر دارد.  ــاِف نظ ــرش اخت ــس همس ــا نرگ ــن راه ب ای
در ایــن فیلــم کــه نویســندگِی آن را ســعید روســتایی بر 

ــادر فــاح،  ــاران کوثــری، ن عهــده دارد، حامــد بهــداد، ب
ــی  ــری، مرتض ــان ناص ــریفی، عرف ــی، آوا ش ــر رحمت اکب
بهــرام ســروری نژاد، ســجاد رحیمــی،  آقاحســینی، 
ــری،  ــدی می ــری، مه ــح هللا طاه ــی، فت ــی رضای غامعل
نــگار عابــدی، علیرضــا کمالــی، گیتــی قاســمی، حســام 
ــا  ــت هللا ب ــکا نعم ــال: رونی ــر خردس ــودی و بازیگ محم
حضــور محســن کیایــی بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد.
ــه  ــره ای ب ــش »پنج ــان در بخ ــم بوس ــنواره فیل  جش
ــم  ــه فیل ــش س ــان نمای ــز میزب ــیا« نی ــینمای آس س
ایرانــی از جملــه »آن ســوی ابرهــا« جدیدتریــن ســاخته 

ــود.  ــد ب ــدی خواه ــدی مجی مجی
ــی خــود  ــش جهان ــن نمای ــدی اولی ــد مجی ــم جدی فیل
ــه  ــدن تجرب ــر لن ــنواره معتب ــی جش ــش رقابت را در بخ
می کنــد و در فاصلــه ای کوتــاه در جشــنواره بوســان نیــز 

ــرده مــی رود.  ــه روی پ ب

ــی  ــه کارگردان ــا« ب ــدون امض ــخ، ب ــدون تاری ــم »ب فیل
ــب  ــه کس ــق ب ــرا موف ــه اخی ــز ک ــد نی ــد جلیلون وحی
مــرد  بازیگــری  و  کارگردانــی  بهتریــن  جایــزه  دو 
هفتادوچهارمیــن جشــنواره فیلــم ونیــز شــده، بــه همراه 
فیلــم »لِــرد« ســاخته محمــد رســول ُاف، برنــده بخــش 
نوعــی نــگاه کــن امســال، دو نماینــده دیگــر ســینمای 
ــیا«ی  ــینمای آس ــه س ــره ای ب ــش »پنج ــران در بخ ای

ــتند.  ــان هس ــم بوس ــنواره فیل جش
ــن  ــان و همچنی ــاخته آرش خیاط ــاده« س ــم »ج فیل
فیلــم کوتــاه »نــگاه« از فرنــوش صمــدی نیــز در بخــش 

ــده اند.  ــه ش ــان پذیرفت ــنواره بوس ــاز« جش ــای ب »نم
فیلــم »جــاده« بــا بــازی ســیاوش چراغی پــور و 
ــک  ــوی ی ــتان گفت وگ ــر داس ــوی، روایتگ روح هللا حق گ
ــده  ــواری خراب ش ــین س ــک ماش ــده ی ــک و رانن مکانی
در یــک جــاده اســت. ایــن دو پــس از صحبــت 

درمی یابنــد کــه راننــده ماشــین ســواری صاحــب 
کارخانــه ای اســت کــه بــرادر مــرد تعمیــرکار اخیــرا از آن 

ــت.  ــده اس ــراج ش اخ
ــدی  ــوش صم ــی فرن ــه کارگردان ــز ب ــگاه« نی ــم »ن فیل
ــا فیلمنامــه ای از  محصــول مشــترک ایــران و ایتالیــا ب
فرنــوش صمــدی و علــی عســکری اســت. ایــن فیلــم 
کوتــاه کــه پیــش از ایــن در بخــش رقابتــی فیلم هــای 
ــاره زنــی  کوتــاه جشــنواره لوکارنــو رونمایــی شــده، درب
اســت کــه در راه بازگشــت بــه خانــه متوجــه اتفاقــی در 
اتوبــوس می شــود. او بایــد تصمیــم بگیــرد کــه قضیــه 
را فــاش کنــد یــا نــه… . بیســت ودومین دوره جشــنواره 
ــا  ــر )۲۰ ت ــا ۲۱ اکتب ــخ ۱۲ ت ــان از تاری ــی بوس بین الملل
ــزار می شــود و  ــی برگ ۲۹ مهرمــاه( در کشــور کــره جنوب
امســال »الیــور اســتون« کارگــردان مطــرح  هالیــوودی 
ریاســت هیئــت داوران بخــش رقابتــی را بــر عهــده دارد.

تئاتر

»شب شرقی«، تقابل دو جغرافیاست
ناصــح کامــگاری، نویســنده و کارگــردان نمایــش »شــب شــرقی« 
کــه اجــرای عمومــی خــود را از 20 شــهریورماه در ســالن ســایه آغــاز 
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــی ب ــر نمایش ــن اث ــون ای ــاره مضم ــد درب می کن
ــه  ــت ک ــقانه اس ــک درام عاش ــرقی«، ی ــب ش ــش »ش ــت: نمای گف
ــه  ــی ب ــک موضــوع عشــقی و عاطف ــر ســر ی ــل دو انســان را ب تقاب
تصویــر می کشــد. البتــه ایــن اتفــاق در رویــه ظاهــری رخ می دهــد 
ــه  ــه ب ــا ک ــل دو جغرافی ــان شــاهد تقاب و در بطــن داســتان مخاطب
ــا شــناخته می شــود، هســتند.  ــه و اروپ ــا خاورمیان ــوان شــرق ی عن
ــول  ــر ح ــان معاص ــا در جه ــن دو جغرافی ــل ای ــه داد: تقاب وی ادام
محــور خشــونت می گــردد؛ خشــونتی کــه در خاورمیانــه رشــد 
ــرد.  ــم می گی ــا را ه ــن اروپایی ه ــش دام ــا پیامدهای ــد، ام می کن
ــت و در  ــم اس ــان تروریس ــی، هم ــونت افراط ــن خش ــور از ای منظ
ایــن اثــر نمایشــی تــاش شــده بــدون اینکــه وارد مباحــث نظــری 

ــیم. ــاهد باش ــائل را در کار ش ــن مس ــی از ای ــویم، رگه های ش
ریشــه های  ایــن مســئله کــه  بــه  نمایــش  زیریــن  الیــه  در   
ــی  ــرای مخاطبان ــا ب ــود؛ ام ــه می ش ــت، پرداخت ــونت در کجاس خش
ــل  ــد، تقاب ــر را ببینن ــری اث ــه ظاه ــا روی ــد هســتند تنه ــه عاقه من ک
ــن انســان ها مطــرح می شــود کــه دارای وجــوه خــاص  عشــقی بی
روان شناســی اســت و دارای گذشــته و پیشــینه ای کــه ایــن گذشــته 
ــی را  ــان، پیامدهای ــی امروزی ش ــا و زندگ ــال در رفتاره ــان ح در زم
ــاره فضاســازی نمایــش  ــر درب ــردان تئات ــن کارگ ــد. ای ایجــاد می کن
 توضیــح داد: ایــن نمایشــنامه اثــری رئالیســتی، داســتان پرداز 
و پرتعلیــق اســت؛ امــا در اجــرا از ایــن رئالیســم فراتــر می رویــم و 
بــا طراحــی صحنــه ای غیرواقع گرایانــه کــه در آن از عناصــر بصــری 

ــه رو هســتیم. نشانه شناســانه اســتفاده شــده، روب

سینما

سرنوشت مبهم فیلم های کاهانی
تهیه کننــده »ارادتمنــد، نازنیــن، بهــاره و تینــا« تاکیــد کــرد: مذاکــرات 
بــا کمیتــه بازبینــی فیلم هــای توقیفــی انجــام شــده، ولــی نتیجــه آن 

نهایــی و مشــخص نشــده اســت. 
تینــا«  و  بهــاره  نازنیــن،  تهیه کننــده »ارادتمنــد،  ســعید خانــی، 
ــه  ــینمایی ب ــم س ــن فیل ــران ای ــت اک ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ب
ــی کــه مجــوز اکــران آن صــادر نمی شــد  ــی عبدالرضــا کاهان کارگردان
گفــت: چنــدی پیــش همــراه بــا عبدالرضــا کاهانــی در کمیتــه 
بازبینــی فیلم هایــی کــه در پروســه دریافــت پروانــه نمایــش مشــکل 
ــا  ــر ایــن شــد ت داشــتند، حضــور پیــدا کردیــم؛ در آن جلســه قــرار ب
اول پنــج فیلمــی کــه مشــکل آن هــا برطــرف شــده، اکــران شــوند و 
ــه شــود.  ــم گرفت ــی تصمی ــران فیلم هــای کاهان ــرای اک پــس از آن ب
ــرای  ــا مــا شــده، امیــدی ب وی ادامــه داد: طــی صحبت هایــی کــه ب
اکــران فیلم هــای »ارادتمنــد، نازنیــن، بهــاره و تینــا« و »وقــت داریــم 
حــاال« بــه کارگردانــی عبدالرضــا کاهانــی وجــود دارد و قــرار اســت بــا 

ایجــاد اصاحاتــی، شــرایط اکــران آن هــا فراهــم شــود. 
خانــی توضیــح داد: اگــر بتوانیــم مذاکــرات نهایــی را بــا کمیته داشــته 
ــد،  ــم »ارادتمن ــرای فیل ــرداری ب ــر فیلمب ــه دیگ ــد جلس ــیم چن باش
ــی در  ــم تغییرات ــا بتوانی ــت ت ــم داش ــا« خواهی ــاره و تین ــن، به نازنی

ــم.  آن ایجــاد کنی
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه »ارادتمنــد، نازنیــن، بهــاره و تینــا« 
ــدی  ــه جمع بن ــوز ب ــرد: هن ــان ک ــورده، بی ــه خ ــه اصاحی ــد دقیق چن
ــه  ــد ک ــا گفتن ــه م ــط ب ــیده ایم و فق ــه نرس ــه مربوط ــا کمیت ــی ب نهای
آمادگــی اصــاح فیلــم را داشــته باشــیم. بهتــر اســت بگوییــم کمیتــه 
ــم نکــرده  ــاره چگونگــی تغییــر در ایــن فیل رســما هیــچ اعامــی درب

اســت.

تلویزیون

افزایش تولید برنامه های نمایشی در شبکه نسیم
محمــد احســانی، مدیــر شــبکه نســیم، در بازدیــد از پشــت 
بــه  به تازگــی  کــه  هزارپایــان«  »افســانه  ســریال  صحنــه 
کارگردانــی شــهاب عباســی در شــهرک غزالــی کلیــد خــورده و بــه 
عنــوان دومیــن مجموعــه تلویزیونــی شــبکه نســیم مطــرح اســت، 
اظهــار کــرد: شــبکه نســیم طــی برنامــه پنــج ســاله ای کــه تدویــن 
کــرده، قــرار اســت تولیــدات نمایشــی را افزایــش دهــد؛ امــا در 
ــا را  ــت و وســواس بیشــتری ســاخت مجموعه ه ــا دق ــن راه ب ای

ــم.  ــودداری می کنی ــه خ ــرد و از عجل ــم ک ــال خواهی دنب
ــفر در  ــریال »س ــه س ــر اینک ــاد ب ــا اعتق ــیم ب ــبکه نس ــر ش مدی
ــا  ــه«  کــه ایــن روزهــا از شــبکه نســیم روی آنتــن مــی رود ب خان
ــانه  ــم »افس ــرد: امیدواری ــار ک ــده، اظه ــه ش ــی مواج ــال خوب اقب
هزارپایــان« هــم همین طــور باشــد. مــا در برنامــه آتــی کاری مــان 
قــرار اســت افزایــش تولیــدات نمایشــی را در دســتور کارمــان قرار 

دهیــم؛ چــرا کــه ایــن کار دســتور معاونــت سیماســت. 
ــه  ــود را ب ــاخت خ ــل س ــان« مراح ــانه هزارپای ــت: »افس او گف
ــش  ــه پخ ــر ب ــه زودت ــم هرچ ــد و امیدواری ــی می کن ــی ط خوب

ــد.  برس
ــزی  ــدی فانت ــت و کم ــز موقعی ــک طن ــان«، ی ــانه هزارپای »افس
ــر  ــی آن را ب ــی و کارگردان ــی تهیه کنندگ ــهاب عباس ــه ش ــت ک اس
عهــده دارد. ایــن ســریال در 52 قســمت در تاریــخ ۴ شــهریور بــا 
ــرد،  ــه رمضانی ف ــرآوران، عزت ال ــه مه ــی، عزت ال ــا توکل ــازی رض ب
حمیــد نیک نبــرد و حامــد تهرانــی در شــهرک غزالــی کلیــد خــورد.

 ایــن ســریال داســتان زندگــی خانــواده ای اســت کــه بــه بهانــه 
ــه  ــا حمل ــا ب ــی ســفر می شــوند؛ ام ــه عروســی راه ــه جهیزی تهی
ــد. ــر می کن ــان تغیی ــیر زندگی ش ــان مس ــه کاروانش ــا ب راهزن ه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

زن در اسالم
نویسنده فریبا عالسوند
قیمت 16 هزار تومان

نشر  هاجر

تازه به دوران رسیده ها
نویسنده علی شمیسا

قیمت 35 هزار و 900 تومان
نشر نسل نواندیش

شهرهای ایران عصر ایلخانی
نویسنده دکتر حسن کریمیان و بهزاد 

مهدی زاده
قیمت 25 هزار تومان

نشر جهاد دانشگاهی واحد تهران

جزئیات فصل جدید »هزار داستان«صدرعاملی »سال دوم دانشکده من« را کلید زد
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 »تتو و خالکوبی« منجر به 

معافیت از سربازی نمی شود
جانشــین ســازمان وظیفــه عمومــی بــا رد شــایعه معافیــت 
ســربازی بــه دلیــل داشــتن تتو بــر روی نیمــی از بــدن گفت: 
هیــچ یــک از مشــموالن خدمــت وظیفــه، بــه دلیــل داشــتن 
ــدن، از خدمــت  ــا تمــام ب ــدن ی ــو نیمــی از ب ــی و تت خالکوب

ــاف نمی شــوند.  ــه عمومــی مع وظیف
ســردار ابراهیــم کریمــی بــا اشــاره بــه شــایعات مطرح شــده 
درخصــوص معافیــت از ســربازی بــه دنبــال خالکوبــی و تتــو 
ــون  ــر اســاس قان ــار کــرد: ب ــن شــایعات اظه ــا رد ای ــدن ب ب
ســازمان وظیفــه عمومــی، خالکوبــی و تتــو باعــث معافیــت 

ــود.  ــربازی نمی ش ــت س از خدم
ــن  ــه در ای ــت: آنچ ــی گف ــه عموم ــازمان وظیف ــین س جانش
بخــش باعــث معافیــت فــرد از خدمــت ســربازی می شــود، 

مشــکات و اختــاالت روانــی اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس قوانیــن ســازمان وظیفــه 
عمومــی، معافیت هــا دارای ضوابــط و مقــررات خاصی اســت 
و هیــچ یــک از مشــموالن خدمــت وظیفــه، بــه دلیل داشــتن 
ــدن، از خدمــت  ــا تمــام ب ــدن ی ــو نیمــی از ب ــی و تت خالکوب

وظیفــه عمومــی معــاف نمی شــوند. 
بــه گزارش تســنیم، ســابقه مراجعــات پزشــکی و پرونده های 
روانــی، ســابقه بســتری مرتبــط بــا اختــاالت روانــی، ســابقه 
ــه  ــاب و روان، از جمل ــای اعص ــرف داروه ــی و مص خودکش
ــت  ــی اس ــال روان ــاری و اخت ــخیص بیم ــای تش ماک ه
کــه در صــورت تشــخیص پزشــکان و بــر اســاس مــاده 33 
قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی، معافیت هایــی بــرای ایــن 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــموالن در نظ مش

برگزاری جشن »شکوفه ها« و 
»غنچه ها«، ۲۹ شهریورماه

ــا حضــور بیــش از ۱3 میلیــون  ســال تحصیلــی ۹۷-۹۶ ب
ــاز  ــاه آغ ــوز در سراســر کشــور از شــنبه اول مهرم دانش آم

می شــود. 
»جشــن شــکوفه ها« بــرای دانش آمــوزان کاس اول ابتدایــی 
ــتانی روز  ــوزان پیش دبس ــرای نوآم ــا« ب ــن غنچه ه و »جش
چهارشــنبه ۲۹ شــهریورماه و پیش از شــروع رســمی ســال 

ــی برگــزار می شــود.  تحصیل
ــون و 3۰۰  ــک میلی ــدود ی ــده، ح ــی آین ــال تحصیل در س
ــار وارد  ــتین ب ــرای نخس ــی ب ــوز کاس اول ــزار دانش آم ه
ــته  ــال های گذش ــی س ــد. در تمام ــد ش ــدارس خواهن م
زودتــر  روز  یــک  مــدارس  بــه  ورودی  دانش آمــوزان 
در  تــا  می رونــد  مدرســه  بــه  دانش آمــوزان  ســایر  از 
ــه و  ــط مدرس ــا محی ــن ب ــرکت و همچنی ــدی ش کاس بن

آشــنا شــوند.  ســایر هم کاســی ها 
آغــاز رســمی ســال تحصیلــی ۹۷-۹۶ بــرای تمــام بیــش 
ــنبه اول  ــور، از ش ــر کش ــوز سراس ــون دانش آم از ۱3 میلی
ــه اینکــه رئیس جمهــور  ــا توجــه ب ــود. ب مهرمــاه خواهــد ب
قــرار اســت در هفتــه آخــر شــهریورماه در مجمــع عمومــی 
ــر در روز اول  ــه نظ ــد، ب ــرکت کن ــد ش ــل متح ــازمان مل س
مهرمــاه بــرای زنــگ آغــاز تحصیلــی حضــور نخواهــد 
داشــت و بــه احتمــال فــراوان معــاون اول رئیس جمهــور 

ــن مراســم شــرکت خواهــد کــرد. در ای

جامعه
 برگزاری »جشن عاطفه ها« 

در دو مرحله
ــه  ــی کمیت ــارکت های مردم ــور مش ــی ام ــر کل هماهنگ مدی
ــر داد  ــا خب ــن عاطفه ه ــه ای جش ــزاری دومرحل ــداد از برگ ام
ــهریورماه  ــه اول ۲3 و ۲۴ ش ــن در مرحل ــن جش ــت: ای و گف
ــه دوم  ــه و در مرحل ــاز جمع ــای نم ــا و میعادگاه ه در پایگاه ه
۱۹ مهرمــاه در مــدارس سراســر کشــور برگــزار خواهــد شــد. 
ابوالقاســم رســتگار در نشســت خبــری معاونــت مشــارکت های 
مردمــی کمیتــه امــداد کــه دیــروز در محــل ایــن نهــاد 
حمایتــی برگــزار شــد، درخصــوص جشــن عاطفه هــا، اظهــار 
ــت؛  ــک روزه نیس ــن ی ــک جش ــا، ی ــن عاطفه ه ــرد: جش ک
ــرای آن  ــه ب ــاه اســت ک ــداد حــدودا ســه م ــه ام ــه کمیت بلک
ــا صنــوف، کارخانه هــا، صداوســیما،  برنامه ریــزی می کنــد و ب

ــت.  ــام داده اس ــود را انج ــای خ ــدارس و ... رایزنی ه م
ــوزان  ــای دانش آم ــی نیازه ــون تمام ــه داد: هم اکن وی ادام
کمتربرخــوردار احصــا شــده و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
نهــاد بــرای پرداخــت شــهریه آن دســته از دانش آموزانــی کــه 
ــه رو  ــا مشــکل روب ــرای پرداخــت شــهریه مــدارس خــود ب ب
می شــوند، همچــون دانش آمــوزان نخبــه حاضــر در مــدارس 

نمونــه دولتــی و ...، اقــدام خواهــد کــرد. 
شــماره گیری  بــا  می تواننــد  نیکــوکاران  گفــت:  وی 
ــا  ــق اپلیکیشــن »ســکه« ی ــن از طری #۱*۸۸۷۷*، همچنی
بــا مراجعــه بــه ســایت کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( بــه 
نشــانی EMDAD.IR، کمک هــای خــود را واریــز کــرده و در 

ــد. ــرکت کنن ــن ش ــن جش ای

اقدام مشترک ایران و افغانستان 
برای احیای  هامون

مســئول امــور تاالب هــا در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ضمــن اشــاره بــه همــکاری ایــران و افغانســتان بــرای تهیــه 
ســند راهبــردی مشــترک اظهــار کــرد: احیــای تــاالب  هامــون، 
یکــی از موضوعاتــی اســت کــه از طریــق کمیتــه آب مشــترک 
دنبــال می شــود. آرزو اشــرفی زاده اظهــار کــرد: پــس از 
پیگیری هــای صورت گرفتــه از ابتــدای دولــت یازدهــم و 
ــور  ــری و رئیس جمه ــم رهب ــام معظ ــد مق ــای اکی توصیه ه
ــا مقامــات  ــدار ب ــاالب  هامــون در دی ــای ت ــزوم احی ــاره ل درب
ــر  ــن ســفر وزی ــی آخری ــت افعانســتان و در پ ــه دول عالی رتب
امــور خارجــه کشــورمان بــه افغانســتان و رایزنــی بــا مقامــات 
ایــن کشــور در اواخــر اردیبهشــت امســال، مقــرر شــد ســند 
افغانســتان  و  ایــران  دو کشــور  راهبــردی همکاری هــای 
تدویــن شــود. وی افــزود: در پــی ایــن تصمیــم در دو کشــور 
ایــران و افغانســتان، کمیته هــای مشــترکی بــه منظــور 
ــاد  ــکاری و مشــارکت دو کشــور ایج ــای هم احصــاء زمینه ه
شــده اســت. اشــرفی زاده تاکیــد کــرد: احیــای تــاالب  هامــون 
بــدون همــکاری دو کشــور محقــق نخواهد شــد. خوشــبختانه 
کشــور افغانســتان اعــام کــرده کــه موافــق احیــای  هامــون 
ــاالب  ــن ت ــت ای ــه اهمی ــی ب ــات کارشناس ــت و در جلس اس

اذعــان کــرده اســت.

کوتاه حوادث 

پدر قاتل در بیمارستان جان باخت
مــردی کــه پــس از بــه قتــل رســاندن دخترانــش اقــدام 
بــه خودکشــی کــرده بــود، در بیمارســتان جــان خــود را از 

دســت داد. 
ــر ۱۹  ــران دو دخت ــارس ته ــدوده تهرانپ ــه در مح ــردی ک م
و ۲۲ ســاله خــود را بــه قتــل رســانده بــود، پــس از ایــن 
اقــدام، از طریــق تمــاس بــا خواهــرش گفتــه بــود کــه بــا 
خــوردن قــرص برنــج خودکشــی می کنــد. هنــگام حضــور 
ــه مســموم  ــرد ک ــن ف ــل، ای ــوع قت ــوران در محــل وق مأم
ــا  ــد؛ ام ــل ش ــتان منتق ــه بیمارس ــه ب ــود، بافاصل ــده ب ش

ــد جــان خــود را از دســت داد.  ســاعتی بع
تحقیقــات بیشــتر نشــان داد کــه همســر قاتــل از حــدود 
ــه را  ــی خان ــات خانوادگ ــل اختاف ــه دلی ــش ب ۵۰ روز پی
تــرک کــرده اســت. مرکــز اطاع رســانی پلیــس پایتخــت 
ــتر  ــات بیش ــه تحقیق ــرد ک ــام ک ــر اع ــن خب ــد ای ــا تأیی ب

ــام اســت. ــال انج ــل در ح ــزه قات درخصــوص انگی

سقوط اتوبوس به دره
ــقوط  ــت: س ــران گف ــتان ته ــر اس ــال احم ــر کل ه مدی
ــه دره در »جاجــرود« ۱۱ کشــته و ۲۶ مصــدوم  ــوس ب اتوب

ــت.  ــا گذاش برج
حســین کتابــدار اظهــار داشــت: یــک اتوبــوس »ولــوو« کــه 
ــت  ــه ســمت ســاری در حرک ــرج ب ــداد سه شــنبه از ک بام

بــود، بــه داخــل دره ســقوط کــرد. 
ــم »جاجــرود« در  ــه در جــاده قدی ــن حادث ــزود: ای وی اف
محــور تهــران- پردیــس، ۲ کیلومتــر مانــده بــه پلیــس راه 

ــرود« رخ داد. »جاج
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــتان ته ــر اس ــال احم ــر کل ه  مدی
حادثــه یادشــده ســاعت ۲: ۱۵ رخ داد، اضافــه کــرد: ۵ تیــم 
امدادرســانی جــاده جمعیــت هــال احمــر اســتان تهــران، 
ــد  ــور یافتن ــه حض ــه در صحن ــاع از حادث ــض اط ــه مح ب
ــد.  ــانی کردن ــل و امدادرس ــازی مح ــه ایمن س ــدام ب و اق
کتابــدار گفــت: در ایــن حادثــه ۱۱ نفــر از هم وطنانمــان در 
صحنــه و در لحظــه جــان ســپردند و ۲۶ نفــر از آن هــا کــه 
در داخــل اتوبــوس در دره محبــوس بودنــد، رهاســازی و به 
ــه بیمارســتان  ــا ب عوامــل اورژانــس تحویــل داده شــدند ت

منتقــل شــوند.

 خواستگار قاتل در مألعام 
اعدام شد

قاتــل ۲۷ ســاله اســام آباد غربــی در مألعــام بــه دار 
ــد.  ــه ش ــازات آویخت مج

ــه روی  ــی ســاعت ۲۰ شــامگاه ۱۲ اردیبهشــت ۹۶ روب حوال
ــی دو  بانــک رفــاه کارگــران در مرکــز شــهر اســام آباد غرب
نفــر خانــم )مــادر و دختــر( توســط جوانــی مســلح مــورد 
حملــه مســلحانه قــرار گرفتنــد؛ دختــر در اثــر اصابــت گلوله 
در محــل بــه قتــل رســید و مــادر وی بــه شــدت مجــروح 

شــد و بــا حــال وخیــم بــه بیمارســتان انتقــال یافــت. 
در تحقیقــات مشــخص شــد ایــن قاتــل خواســتگار مقتول 
ــواده اش،  ــر و خان ــه علــت مخالفت هــای دخت ــوده کــه ب ب

تصمیــم بــه قتــل وی می گیــرد.

کنش    وا

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت 
آموزش و پرورش   

۸۰۰ پروژه ورزشی را در مدارس آغاز کرده ایم که از این 
میزان امسال ۱۵۰ پروژه به اتمام می رسد. عاوه بر این 

امسال مدارس را به وسایل ورزشی مجهز می کنیم. 
یکی دیگر از اقدامات ما در سال جاری طراحی لباس 

معلمان ورزش بوده است. نظام استعدادیابی و 
غربالگری برای ۱3 میلیون دانش آموز در هر سال دنبال 

می شود. طرح المپیاد درون مدرسه ای را چهار سال 
قبل کلید زدیم و ۴.۵ میلیون دانش آموز در آن شرکت 

کردند که منجر به افزایش نشاط در مدارس شد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از 
جرائم سایبری پلیس فتا   

این هجمه رسانه ای درخصوص بازی »نهنگ آبی« 
در شبکه های اجتماعی که این روزها در بین کاربران 

ایرانی به راه افتاده، بیش از آنکه به واقعیت ها بپردازد 
دامنه شایعات را توسعه داده و باعث ایجاد هراس 

در جامعه و خانواده ها شده است. هرچند این بازی 
هنوز در میان کاربران ایرانی رواج نیافته، اما تب و تاب 

خاصی این روزها درخصوص بازی »نهنگ آبی« در 
جامعه به راه افتاده که دقت در رصدها و مراقبت ها 
به ویژه از سوی والدین را می طلبد تا این چالش در 

ایران به وجود نیاید. به جرئت می توان گفت خانواده ها 
در این میان مهم ترین نقش و وظیفه را بر عهده دارند 

و نقش نظارتی خانواده ها بر فعالیت آناین فرزندان از 
مهم ترین اقدامات والدین در این خصوص است.

وزیر رفاه   
امروزه شاهد فعالیت برخی مشاغل در پشت 

چراغ های قرمز هستیم. به دنبال آن هستیم که با 
کمک شهرداری، خدمات پشت چراغ قرمز و چهارراه ها 

را که عمدتا توسط کودکان و متکدیان عرضه می شود، 
به عنوان مشاغل خدماتی تعریف کرده و حتی تعاونی 

برای آن ها ایجاد کنیم و آن ها را تحت پوشش قرار 
دهیم.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و 
پرورش   

موفقیت ما در جذب افراد بازمانده از تحصیل در دوره 
اول متوسطه بیشتر است؛ اما در دوره دوم متوسطه 
به جهت مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، ازدواج، 
در دسترس نبودن مدرسه و ...، مشکات بیشتری 

داریم. باید سرمایه گذاری بیشتری برای جذب 
دانش آموزان داشته باشیم. نرخ نهایی بازماندگان 

از تحصیل حدود ۱3۰ هزار نفر است. وزارت رفاه به 
صورت تلفنی تماس هایی با خانواده این افراد داشت و 
اطاعاتی به دست آورد؛ از قبیل اینکه برخی از افرادی 
که در این فهرست قرار داشتند، متوفی بودند ولی در 

شناسنامه شان ثبت نشده یا به خارج از کشور مهاجرت 
کرده اند؛ این در حالی است که در هر صورت ما سقف 

بازماندگان از تحصیل را همان ۱3۰ هزار نفر درنظر 
می گیریم.

خواننده زیرزمینی به جرم قتل دستگیر شد

ــه و  ــن حیط ــه ای ــه ب ــل عاق ــه دلی ــی ب ــده زیرزمین خوانن
رســیدن بــه تجهیــزات ضبــط صــدا اقــدام بــه قتــل صاحــب 
یــک اســتودیو ضبــط صــدا کــرد و بــا ســرقت تجهیــزات داخل 

ــرار گذاشــت. ــه ف ــا ب اســتودیو پ
 بــه گــزارش گــروه جنایــی رکنا، ســاعت ۴ ظهــر ۹ شــهریورماه 
امســال مامــوران کانتــری ۱۵3 شــهرک ولیعصــر در جریــان 
یــک جنایــت در شــهرک ولیعصــر قــرار گرفتنــد. بدیــن ترتیب 
ــا  ــران همــراه ب تیمــی از مامــوران اداره ۱۰ پلیــس آگاهــی ته
بازپــرس ســجاد منافــی آذر از شــعبه ســوم دادســرای امــور 

جنایــی تهــران در محــل جنایــت حاضــر شــدند. 
ــا حضــور در محــل جنایــت کــه یــک اســتودیو  کارآگاهــان ب
ضبــط صداســت، پســر جوانــی را کــه ماجــرای قتل دوســتش 
ــد.  ــود، هــدف تحقیــق قــرار دادن ــه پلیــس اطــاع داده ب را ب
پســر جــوان بــه مامــوران گفــت: هــر روز ســاعت ۴ بــه 
ــط صداســت، مراجعــه  ــر کار خودمــان کــه اســتودیو ضب دفت
می کنــم کــه امــروز هنــگام ورود ناگهــان بــا جســد پوریــا در 

ــه رو شــدم.  ــاق ضبــط صــدا روب داخــل ات
ــی  ــران در بررس ــی ته ــس آگاه ــم پلی ــان اداره ده کارآگاه
ــت  ــه عل ــول ب ــه مقت ــد ک ــدا کردن ــاع پی ــت اط ــه جنای صحن
اصابــت شــش گلولــه  شلیک شــده از یــک اســلحه کمــری و 
از فاصلــه نزدیــک بــه قتــل رســیده اســت. در بررســی محــل 
جنایــت نیــز مشــخص شــد کــه عامــان جنایــت بدون فشــار 
یــا تخریــب وارد محــل جنایــت شــده و همچنیــن هیچ گونــه 
آثــار ضــرب و جرحــی نیــز بــر روی جســد مقتــول شناســایی 
نشــد کــه همگــی ایــن دالیــل نشــان از شــلیک ناگهانــی بــه 

ســوی وی داشــت. 
ــی  ــس آگاه ــم پلی ــان اداره ده ــات، کارآگاه ــاز تحقیق ــا آغ ب
بــا انجــام اقدامــات پلیســی و بررســی صحنــه جنایــت 
اطــاع پیــدا کردنــد کــه مقتــول در ســاعت ۱۵:۰۰ روز جنایــت، 
ــی  ــدگان زیرزمین ــی از خوانن ــا یک ــرارداد ب ــم ق ــت تنظی جه
قــرار ماقــات داشــته اســت. همیــن کافــی بــود تــا مامــوران 
خانــه ایــن خواننــده زیرزمینــی را کــه رضــا ســوری نــام دارد، 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد؛ ام ــایی کنن ــرد شناس ــی گ ــه مرتض در منطق
کارآگاهــان بــه ســراغ وی رفتنــد مشــخص شــد کــه رضــا ۱۸ 

ــه بازنگشــته اســت.  ــه خان ــت ب ســاله پــس از جنای
ــوران  ــه مام ــا اینک ــت ت ــه داش ــی ادام ــس های پلیس تجس
ســاعت ۱۱ صبــح ۲۰ شــهریورماه موفــق بــه دســتگیری ایــن 
خواننــده زیرزمینــی شــدند. وی همــان ابتــدا بــه قتــل پوریــا 
ــراف  ــام مهــدی اعت ــه ن ــا همدســتی یکــی از دوســتانش ب ب

کــرد و در همیــن راســتا مامــوران ســاعت ۱۲ ظهــر روز گذشــته 
همدســت وی را نیــز در منطقــه مرتضــی گــرد دســتگیر کردند. 
ــه کشــتن مقتــول  ــه اقــدام ب ــا شــلیک ۶ گلول »رضــا« کــه ب
کــرده بــود، در اظهاراتــش بــه کارآگاهــان گفــت: بــه واســطه 
ــدود دو  ــتم، از ح ــی داش ــه خوانندگ ــه ب ــدیدی ک ــه ش عاق
ــود  ــی خ ــه  اصل ــوان حرف ــه عن ــی را ب ــش خوانندگ ــال پی س
آغــاز کــردم؛ اولیــن آهنــگ خــود را حــدودا دو ســال پیــش 
در اســتودیوی ضبــِط مقتــول کــه آن زمــان در منطقــه مرتضــی 
گــرد بــود، تولیــد کــردم؛ همیــن موضــوع زمینــه آشــنایی مــن 
بــا مقتــول شــد و پــس از آن چنــد آهنــگ دیگــر بــا همــکاری 
وی تولیــد کــردم کــه آخریــن آن مربــوط بــه اســفندماه ســال 

ــود. گذشــته ۱3۹۵ ب
از آن زمــان دیگــر اطاعــی از مقتــول نداشــتم تــا اینکــه 
حــدود ســه مــاه پیــش بــا مســافرت بــه غــرب کشــور، یــک 
قبضــه اســلحه کمــری تهیــه کــردم؛ می دانســتم کــه مقتــول 
سیســتم مجهــزی در اســتودیو در اختیــار دارد و تصمیــم 
گرفتــم تــا ایــن تجهیــزات را بــدزدم؛ بــه همیــن دلیــل 
ــان  ــدی در می ــام مه ــه ن ــتانم ب ــی از دوس ــا یک ــوع را ب موض

ــد.  ــراه ش ــن هم ــا م ــز ب ــتم و او نی گذاش
وی افــزود: ســاعت 3 روز ۹ شــهریورماه امســال همــراه 
ــته  ــول( گذاش ــا )مقت ــا پوری ــه ب ــی ک ــرار قبل ــدی و در ق مه
بودیــم، بــه دفتــر کار جدیــد وی در شــهرک ولیعصــر رفتیــم؛ 
ــاق  ــدا وارد ات ــت ص ــه  تس ــه بهان ــرارداد، ب ــم ق ــس از تنظی پ
ــط شــدیم  ــاق ضب ــط صــدا شــدیم؛ هــر ســه نفــر وارد ات ضب
ــلحه  ــول، اس ــا مقت ــی ب ــری فیزیک ــه درگی ــدون هیچ گون و ب
ــس  ــردم و پ ــلیک ک ــه ش ــارج و ۶ گلول ــاس خ ــر لب را از زی
ــه  ــا ب ــم و پ ــتودیو را دزدیدی ــل اس ــزات داخ ــت تجهی از جنای

ــتیم. ــرار گذاش ف
ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــد مکــرم، معــاون مب  ســرهنگ کارآگاه حمی
ــا اعــام ایــن خبــر گفــت:  جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران، ب
ــده و در  ــی پرون ــم اصل ــح مته ــراف صری ــه اعت ــه ب ــا توج ب
بازرســی دقیــق از محــل ســکونتش در منطقــه مرتضــی 
ــزات  ــف تجهی ــه کش ــق ب ــم موف ــان اداره ده ــرد، کارآگاه گ
سرقت شــده از محــل جنایــت و همچنیــن یــک قبضــه 
اســلحه کمــری همــراه بــا تعــدادی فشــنگ جنگــی شــدند. 
ــوان  ــر عن ــن خب ــان ای ــد مکــرم در پای ســرهنگ کارآگاه حمی
کــرد: هــر دو متهــم پرونــده، بــا قــرار بازداشــت موقــت و جهت 
انجــام تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار اداره دهــم ویــژه قتــل 

پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار دارنــد.
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بــه  تنهــا  کــه  جنون آمیــز  قتل هــای  آمــار 
دلیــل یــک لحظــه عصبانیــت رخ داده، بــه 
ــری  ــار درگی ــه افزایــش اســت. آم شــدت رو ب
ــه  ــدون مقدم ــورد و ب ــا بی م ــای کام و دعواه
هــم ســر بــه فلــک می کشــد و بخــش زیــادی 
تشــکیل  را  قضایــی کشــور  پرونده هــای  از 

می دهــد. 
نشــان  بین المللــی  آمارهــای  از  بســیاری 
ــی  ــل بزرگ ــا معض ــا ب ــور م ــه کش ــد ک می ده
نــام عصبانیــت و خشــم کنترل نشــده  بــه 
ــا  ــن آماره ــه ای ــم ک ــدر ه ــر ق ــت. ه روبه روس
را غیرمســتند و بــا ســوء نیت بدانیــم، بــاز 
ــرد  ــان ک ــت را کتم ــن واقعی ــوان ای ــم نمی ت ه
ــا مشــکل  ــا ب ــروز م ــه ام ــه بخشــی از جامع ک
ــتر  ــاید بیش ــت. ش ــه اس ــم مواج ــرل خش کنت
ایــن خشــم کنترل نشــده بــه قتــل یــا درگیــری 
فیزیکــی منجــر نشــود، امــا حتــی همیــن 
هنــگام  زدن هــا  بــوق  یــا  فریادکشــیدن ها 
ــزرگ  ــور مشــکلی ب ــی، نشــان دهنده ظه رانندگ
در جامعــه اســت کــه اگــر خیلــی زود چــاره ای 
بــرای آن اندیشــیده نشــود، می توانــد بــه بــروز 

ــود. ــر ش ــه منج ــر در جامع ــی فراگی بحران
مــردم ایرانــی ذاتــا مردمــی آرام و نجیــب 
هســتند و بــه گــواه تاریــخ طوالنــی ایــن 
ــی  ــال بدخلق ــه دنب ــچ گاه ب ــا هی ــرزمین، م س

نبوده ایــم و آموزه هــای دینــی کشــور مــا - 
چــه در دوران پیــش از اســام و چــه دوران 
پــس از اســام - همــواره بــر رفتــار نیکــو تاکیــد 
داشــته اســت؛ اما چــرا مردمی کــه همــواره آرام 
ــن  ــار چنی ــاره دچ ــه یک ب ــد ب ــن بوده ان و متی

شــده اند؟ خشــمی 
 جنگ تحمیلی

ــال  ــت س ــش هش ــان نق ــیاری از کارشناس بس
ــه  ــا علی ــی م ــگ طوالن ــدس و جن ــاع مق دف
متجاوزیــن را از دالیــل اصلــی آســیب های 

روحــی و روانــی می داننــد. 

ــه  ــی اول ب ــا پــس از جنــگ جهان جامعــه اروپ
شــدت دچــار مشــکات روحــی و روانــی ناشــی 

از جنــگ شــد.
ــان داد  ــان نش ــان آن زم ــات متخصص  تحقیق

ــد  ــگ باش ــر جن ــه درگی ــه ای ک ــر جامع ــه ه ک
فــارغ از اینکــه در جنــگ پیــروز شــود یــا 
شکســت بخــورد، دچــار مشــکات روحــی 
ناشــی از جنــگ می شــود. ایــن مشــکات اگــر 
ــورت  ــه ص ــد ب ــود، می توان ــع نش ــع رف ــه موق ب
ــه  ــف ادام ــل های مختل ــول نس ــته در ط پیوس

ــد.  ــته باش داش
فــرض کنیــد پــدر و مــادری کــه دچار مشــکات 
ــد شــوند؛  ــی هســتند، صاحــب فرزن روحی روان
خــود  خانــواده ای  چنیــن  در  فرزنــد  ایــن 
دچــار مشــکل می شــود و ایــن مشــکل را 
بــه فرزنــدان خــود منتقــل می کنــد و ایــن 
ــته  ــه داش ــت ادام ــا بی نهای ــد ت ــه می توان چرخ
ــردن  ــع ک ــان، قط ــن درم ــس بهتری ــد؛ پ باش
ایــن چرخــه اســت. قطــع کــردن ایــن چرخــه 
یعنــی مداخلــه جامعــه در حــل مشــکات 
ــه و در رأس آن  ــی جامع ــن یعن ــا؛ ای خانواده ه
حکومــت ســعی می کنــد بــه صــورت مســتقیم 

ــد.  ــان کن ــار را درم ــرد بیم ــتقیم ف و غیرمس
شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد فراهــم کــردن 
ــن  ــی از مهم تری ــی، یک ــاخت های تفریح زیرس
راهکارهــای کشــورهای اروپایــی بــرای حــل 
بــوده  از جنــگ  پــس  روحــی  بحران هــای 
ــای  ــبز، محیط ه ــای س ــا، فض ــت. پارک ه اس
ورزشــی و بســیاری امکانــات دیگــر باعــث 
می شــود فــرد احســاس آرامــش بیشــتری 
داشــته باشــد و آثــار ناشــی از حــوادث تلخــی 

فراموشــی  بــه  را کم کــم  جنــگ  همچــون 
ــپارد. بس

 جامعه امروز
کشــور مــا یــک دوران هشــت ســاله تلــخ 
را پشــت ســر گذاشــته اســت؛ دورانــی کــه 
ــود را از  ــان خ ــور ج ــردم کش ــر از م ــزاران نف ه
دســت دادنــد و هــزاران نفــر دیگــر هــم مجبــور 

ــدند.  ــود ش ــهر خ ــه و ش ــرک خان ــه ت ب
ــی  ــر آبادان ــتر ب ــگ بیش ــس از جن در دوران پ
ــه مشــکات روحــی و  ــر ب کشــور تاکیــد و کمت
ــن  ــه ای ــی ب ــد. کم توجه ــیدگی ش ــی رس روان
مســئله مهــم امــروز دســت کم یکــی از دالیــل 
ــت.  ــه اس ــده در جامع ــم کنترل نش ــم خش مه
ــیاری از  ــل بس ــم دالی ــن خش ــرای ای ــه ب البت
جملــه اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و... 
وجــود دارد، امــا نقــش جنــگ در بروز بســیاری 

ــت. ــگ اس ــکات پررن ــن مش از ای

اکنــون ســال ها پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی 
ــد  ــد بای ــده دارن ــان عقی ــیاری از متخصص بس
ــم در  ــرل خش ــرای کنت ــدی ب ــی ج راهکارهای
ــری  ــا درگی ــل ی ــر قت ــا ه ــید. ب ــه اندیش جامع
عــاوه بــر صدمــه رســیدن بــه فــرد، دســت کم 
ــود.  ــکل می ش ــار مش ــواده دچ ــن خان چندی

اگــر تعــداد  بــا یــک ضــرب ســاده  تنهــا 
ــوط  ــا خشــم مرب پرونده هــای قضایــی را کــه ب
اســت، در ۲ خانــواده بــا دســت کم ۴ نفــر 
عضــو ضــرب کنیــم، بــه راحتــی می تــوان 
فهمیــد کــه تعــداد زیــادی از افــراد جامعــه بــا 
مشــکات مربــوط بــه موضــوع خشــونت درگیر 
هســتند؛ از ایــن رو اگــر امــروز فکــری اساســی 
ــیده  ــه اندیش ــم در جامع ــکل خش ــرای مش ب
نشــود، شــاید فــردا بــا بحرانــی مواجــه شــویم 
ــن  ــا ممک ــن راحتی ه ــه ای ــی از آن ب ــه رهای ک

ــد. نباش

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت: متاســفانه مــدارس کشــور از 
ــد.  ــه گرفته ان ــرزندگی فاصل ــادابی و س ــاط، ش نش

بــه  کشــوری  هیــچ  گفــت:  بطحایــی  محمــد  ســید 
وزارت  بــه  اینکــه  مگــر  نمی رســد،  پایــدار  توســعه یافتگی 

بدهــد. اهمیــت  پــرورش  و  آمــوزش 
 وزیــر آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد: اگــر آمــوزش و 
پــرورش کشــور بــه ســطح جالــب توجــه توســعه یافتگی 
ــم   ــه توســعه یافتگی نخواهی ــز ب ــده نی نرســد، بی تعــارف در آین

ــید.  رس
وی بیــان کــرد: اگــر بــه مــدارس امــروز برویــم و برنامه هــای 
ــم.  ــی کنی ــده را پیش بین ــم آین ــم، می توانی ــه کنی ــان را تجزی آن
ــوزش  ــوزه آم ــرد: در ح ــح ک ــرورش تصری ــوزش و پ ــر آم وزی
عمومــی، مدرســه بایــد کانــون اصلــی آمــوزش و پرورش شــود. 
ــی و  ــون فرع ــک کان ــه مدرســه ی ــی ک ــت: از زمان ــی گف بطحای

در کنــار آن نهادهــای مــوازی تشــکیل شــد، کاهــش بهــره وری 
منابــع و ایجــاد فاصلــه بیــن اهــداف مــا شــکل گرفــت. 

ــد و از  ــه باش ــات در مدرس ــام امکان ــد تم ــت: بای ــی گف بطحای
برنامه هــای مدرســه پشــتیبانی شــود. متاســفانه مــدارس 
ــه  ــن فاصل ــد و ای ــه گرفته ان ــاط فاصل ــادابی و نش ــروز از ش ام
ــه  ــادی در مدرس ــرزندگی و ش ــفانه س ــود. متاس ــاد می ش زی

ــت.  ــده اس ــگ ش کم رن
وی گفــت: بحــث تربیــت بدنــی و ورزش موجــب نشــاط 
می شــود؛ امــا متاســفانه امکانــات در ایــن زمینــه کــم اســت. 
در تمــام مدرســه های مــا دلهــره بــه دلیــل کمبــود امکانــات و 

ــد. ــع دارن مناب
بطحایــی تصریــح کــرد: بایــد مدیــران بــه ایــن بــاور برســند کــه 
توســعه ورزش تنهــا توســعه ابعــاد تربیــت بدنــی نیســت، بلکــه 

توســعه تمــام ابعــاد پرورشــی در جامعــه اســت.

ــال خــون  ــر عامــل ســازمان انتق ــح هللا، مدی ــر پورفت ــر علی اکب دکت
بــا اشــاره بــه انتشــار گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی منطقــه 
ــه  ــی در زمین ــار گزارش ــن ب ــرای اولی ــت: ب ــرقی گف ــه ش مدیتران
دسترســی بــه خــون و ســامت خــون در منطقــه مدیترانــه 
شــرقی ارائــه شــده اســت. البتــه از ســال ۲۰۰۰ بــه بعــد کــه بحــث 
ــرار  ــی ق ــت جهان ــازمان بهداش ــد س ــورد تاکی ــون م ــامت خ س
گرفــت، تقریبــا در هــر پنــج منطقــه ســازمان بهداشــت جهانــی و 
توســط ایــن ســازمان، اطاعــات مربــوط بــه ســامت و دسترســی 
ــه  ــا ب ــا منتشــر می شــد؛ امــا در منطقــه م ــه خــون در همــه دنی ب
دلیــل زیرســاخت های نامناســب و نبــود شــبکه توانمنــد در زمینــه 
ســامت و کفایــت خــون، تاکنــون گزارشــی در ایــن حــوزه منتشــر 

ــود.  نشــده ب
ــه  ــدگان خــون در منطق ــاره شــرایط ســنی اهداکنن ــح هللا درب پورفت
مدیترانــه شــرقی گفــت: کشــورهای منطقــه شــرایط خوبــی از نظــر 

ســن اهداکننــدگان خــون ندارنــد؛ بــه طــوری کــه بــه طور عمــده در 
ایــن کشــورها، جمعیــت اهداکننــده خــون از نظــر ســنی نمی توانــد 
ــن  ــاز هــم در بی ــان ب ــن می ــی شــود. در ای ــوه تلق ــده بالق اهداکنن
کشــورهای منطقــه، ایــران از بهتریــن شــرایط برخــوردار اســت؛ بــه 
طــوری کــه ۶۵ درصــد اهداکننــدگان ایرانــی در ســنین ۲۵ تــا ۴۴ 
ســال بــه ســر می برنــد و ایــن موضــوع، نقطــه قــوت انتقــال خــون 
در ایــران اســت. بــه گفتــه وی وقتــی کــه ۶۵ درصــد اهداکننــدگان 
ــده  ــر پدی ــم در براب ــا می توانی ــد، م ــرار دارن ــنی ق ــج س ــن ِرن در ای
ســالمندی هــم مقاومــت کنیــم و تأمیــن خــون را در کشــور 
ادامــه دهیــم. پورفتــح هللا در پاســخ بــه اینکــه آیــا ایــران خــون یــا 
ــد،  ــال می کن ــه ارس ــورهای منطق ــه کش ــی را ب ــای خون فرآورده ه
گفــت: خیــر؛ البتــه اگــر در آینــده ظرفیــت تولیــد داروهــای مشــتق 
از پاســما در کشــور افزایــش یابــد، می توانیــم بازارهــای منطقــه را 

در ایــن زمینــه جــذب کنیــم.

شرایطسنی،نقطهقوتاهدایخوندرایرانمدارسازنشاطوشادابیفاصلهگرفتهاند

کیمیای وطن بررسی کرد:

سونامیخشم

،،
بــرای  اساســی  فکــری  امــروز  اگــر 
مشکل خشم در جامعه اندیشیده 
نشــود، شــاید فردا با بحرانی مواجه 
ایــن  بــه  آن  از  رهایــی  کــه  شــویم 

راحتی هــا ممکــن نباشــد

شــامگاه ۸ خــرداد ۹۴ دختــر جوانــی وحشــت زده و بــا 
ــان یــک رســتوران در فردیــس کــرج  ــد از کارکن صــدای بلن
بــرای نجاتــش از دســت یــک پســر کمــک خواســت. همــان 
موقــع چنــد مــرد بــا شــنیدن فریادهــای او بــه طــرف پرایــد 
ــوان را  ــر ج ــت دخت ــه نتوانس ــده ک ــد و رانن ــکی دویدن مش
ــا  ــرار گذاشــت. ب ــه ف ــا ب ــا ســرعت پ ــرد، ب ــراه خــود بب هم
اعــام ایــن موضــوع بــه پلیــس تیمــی از مأمــوران وارد عمل 
شــدند. دختــر جــوان هــم گفــت کــه از ســوی پســر جــوان 
ــرده،  ــفر ک ــرج س ــه ک ــور ب ــوب کش ــورده و از جن ــب خ فری
ولــی طعمــه هوس هــای شــوم پســر شــیطان صفت شــده 

اســت. 
ــگار ۲۶ ســاله کــه خــود را مــدل لبــاس معرفــی  کــرد در  ن
شــرح ماجــرا گفــت: چنــدی قبــل دوســتم »ســارا« بــه  بهانه 
بــازی در ویدئوکلیــپ یــک خواننــده سرشــناس زیرزمینــی، 
مــرا بــا پســر ۲۵ ســاله ای بــه  نــام »پاشــا« آشــنا کــرد و مــا 
از طریــق پیام هــای تلگرامــی بــا هــم ارتبــاط برقــرار کردیــم. 
ــه  ــه بهان ــرا ب ــا« م ــنایی مان، »پاش ــس از آش ــا 3 روز پ تنه
بــازی در فیلمــی بــه تهــران دعــوت کــرد. حتــی برایــم بلیــت 
هواپیمــا هــم فرســتاد. بدیــن  ترتیــب بــا یکــی از بســتگانم 
در تهــران قــرار گذاشــتم تــا چنــد روزی میهمانشــان باشــم.

طبــق هماهنگــی  قبلــی پاشــا در فــرودگاه منتظــرم بــود؛ امــا 
ادعــا کــرد بایــد بــرای بــازی در کلیــپ بــا خــودروی او راهــی 
محــل فیلمبــرداری شــویم و فرصــت زیــادی نداریــم. پــس 
ــا  ــه ادع ــی رســاند ک ــه آپارتمان ــرا ب ــه او م از طــی ۴۵ دقیق
ــیدم  ــب پرس ــا تعج ــت. ب ــرداری اس ــل فیلمب ــرد مح می ک
چــرا ســایر هنرمنــدان و عوامــل فیلــم نیامده انــد کــه اوبــه 
مــن گفــت: تــا تــو آمــاده شــوی، بقیــه هــم از راه می رســند. 
حــدود نیم ســاعت در پذیرایــی منتظــر مانــدم کــه ســکوت 
مرمــوز باعــث وحشــتم شــد. تــا اینکــه »پاشــا« بــا وضعیتی 
نامناســب در برابــرم ظاهــر شــد و در حالــی کــه در را قفــل 
کــرد، مــرا بــا ضــرب و شــتم بــه یکــی از اتاق هــا کشــاند و 

بــه  طــور وحشــیانه ای مــورد آزار و اذیــت قــرار داد.
دختــر جــوان بــا چشــمان اشــکبار ادامــه داد: مــن و او هیــچ 
ــوان  ــه  عن ــط ب ــتیم و فق ــنایی نداش ــتی و آش ــه دوس رابط
هنــرور، بــه تهــران ســفر کــرده بــودم. بعــد از آن لحظه هــای 
وحشــتناک، »پاشــا« مــرا بــا تهدیــد ســوار خــودروش کــرد؛ 
ایــن در حالــی بــود کــه می دانســتم سرنوشــت شــومی در 
انتظــارم اســت. بــا ایــن حــال لحظــه خــروج از آپارتمانــش، 
ــا  ــم؛ ت ــس گرفت ــاختمان عک ــرون س ــای بی ــه از نم مخفیان
اینکــه در خیابــان وقتــی ســرعت خــودرو کــم شــد، از فرصت 
ــان  ــدم و فریادزن ــرون پری ــین بی ــردم و از ماش ــتفاده ک اس

کمــک خواســتم.
ــرس شــعبه  ــا دســتور بازپ ــن شــکایت ب ــرح ای ــس از ط پ
اول دادســرای فردیــس، »نــگار« بــه پزشــکی قانونــی کــرج 
ــورد  ــن م ــت و چندی ــوع آزار و اذی ــه موض ــد ک ــی ش معرف

ــد شــد. جراحــت وی تأیی
ســپس او از پســر شــیطان صفت بــه اتهــام آزار و اذیــت بــه 
عنــف و تهدیــد بــه انتشــار فیلــم ســیاه شــکایت کــرد و در 
حالــی کــه هویــت واقعــی و محــل دقیــق زندگــی »پاشــا« را 

نمی دانســت، خواســتار دســتگیری اش شــد.
ــل  ــی، مح ــای تخصص ــا ردیابی ه ــان ب ــرانجام کارآگاه س

ــایی  ــرج شناس ــس ک ــه فردی ــا« را در منطق ــی »پاش زندگ
ــا بیــان جزئیــات داخــل آپارتمــان،  کــرده و دختــر جــوان ب
ــه  ــان پاشــا ب ــت محــل را شــرح داد. ســپس آپارتم وضعی
طــور نامحســوس تحــت نظــر پلیــس قــرار گرفــت تــا اینکــه 
حــدود یــک مــاه بعــد او دســتگیر و بــا قــرار وثیقه بازداشــت 

شــد.
ــه  دلیــل  ــه پــدری ب ــه خان ــگار« کــه در پــی بازگشــت ب  »ن
ضربــه شــدید روحــی بــه شــدت افســرده شــده بــود، یــک 
شــب خــود را حلق آویــز کــرد و مــرگ مغــزی شــد. زندگــی 
ــرانجام  ــید و س ــول کش ــاه ط ــتان، ۲ م ــی او در بیمارس نبات
ــرگ  ــا م ــد. ب ــام کردن ــی اش را اع ــرگ قطع ــکان، م پزش
غم انگیــز دختــر جــوان پرونــده در اختیــار شــعبه اول دادگاه 
ــر،  ــت رنجب ــت و قاضــی هدای ــرار گرف ــرج ق ــری )۱( ک کیف
رئیــس دادگاه، بــه دلیــل حساســیت موضــوع، دســتور 

ــرد. ــادر ک ــق را ص ــی های دقی بررس
 در دادگاه چه گذشت

ــتان  ــده دادس ــه دادگاه، نماین ــزاری جلس ــا برگ ــان ب همزم
خواســتار اشــد مجــازات بــرای عامــل جنایــت ســیاه شــد. 
در ادامــه نیــز اولیــای دم دختــر جــوان بــا حضــور در دادگاه 
خواســتار اعــدام متهــم شــدند. ســپس قاضــی و ۲ قاضــی 
مستشــار دادگاه بــا اســتناد بــه گــزارش پزشــکی قانونــی و 
ــوص آزار  ــم درخص ــوی مته ــده از س ــای مبادله ش پیامک ه
ــرار پاشــا پــس از دســتگیری  ــده، اق ــی پرون ــت قربان و اذی
مبنــی بــر کشــاندن »نــگار« بــه خانــه اش و نیــز بازگــو کردن 
جزئیــات داخــل خانــه توســط دختــر جــوان پیــش از مــرگ، 
از متهــم خواســتند بــه بیــان آخریــن دفاعیاتــش بپــردازد.

امــا ناگهــان وکیــل مدافــع »پاشــا« ادعــای تــازه ای را مطرح 
کــرد. وی بــرای نجــات موکلــش از مجــازات گفــت: »پاشــا« 
ــی در بیمارســتان های  ــال خلق ــل اخت ــه دلی از ســال ۸۸ ب
مختلــف روانپزشــکی تحــت درمــان بــوده و بــه دلیــل 
ــاف شــده  مشــکات روحــی از خدمــت ســربازی هــم مع
اســت. در ســال ۹۰ هــم پزشــکی قانونــی اعــام کــرده وی 
ــت  ــن اس ــخصیت مزم ــال ش ــردگی و اخت ــه افس ــا ب مبت
ــد.  ــاد کن ــدت ایج ــون کوتاه م ــای جن ــد دوره ه ــه می توان ک
ــار  ــن ماجــرا مســئول اعمــال و رفت ــن »پاشــا« در ای بنابرای
ــه دلیــل وضعیــت روحــی اش، درخواســت  خــود نبــوده و ب

ــش را دارم. ــوری آزادی و درمان ف
بــا ایــن حــال قاضــی رنجبــر، »پاشــا« را بــا قــرار بازداشــت 
ــکی  ــیون روانپزش ــتاد و از کمیس ــدان فرس ــه زن ــت ب موق
خواســت درخصــوص وضعیــت روحــی متهــم و اینکــه 
ــر  ــا خی ــوده ی ــود ب ــال خ ــوع جــرم مســئول اعم ــان وق زم
ــده  ــکیل پرون ــتور تش ــن دادگاه دس ــد. همچنی ــر بدهن نظ
ــا از وضعیــت خانوادگــی، اجتماعــی  ــم را صــادر کــرد ت مته
و اقتصــادی اش هــم گزارشــی تهیــه شــود. پــس از اعــام 
گــزارش روشــن و شــفاف پزشــکی قانونــی مبنــی بــر اینکــه 
متهــم مســئول رفتارهایــش اســت و حتــی در لحظــه وقــوع 
جــرم و پــس از آن بــه قــدری مســلط بــوده کــه طبــق نقشــه 
اقــدام بــه صحنه ســازی و فــرار از صحنــه جــرم و مجــازات 
کــرده، هیئــت قضایــی دادگاه وارد شــور شــدند و بــه اتفــاق 
آرا پاشــا را بــه اتهــام تجــاوز بــه عنــف بــه اعــدام بــا چوبــه 

ــد. دار محکــوم کردن

مرگتلخدخترمدل
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ــر عامــل شــرکت  دکتــر بهــرام ســبحانی، مدی
فــوالد مبارکــه، در جریــان بازدیــد مدیــر عامــل 
ــران  ــورس کاالی ای ــره  ب ــای هیئت مدی و اعض
ــه عملکــرد ایــن  ــا اشــاره ب از فــوالد مبارکــه ب
ــرد:  ــار ک ــار ســال گذشــته اظه شــرکت در چه
ــر  ــان ســال ۹۱ براب ــوالد خــام در پای ــد ف تولی
ــه در  ــوده ک ــن ب ــزار ت ــون و ۶۵۰ ه ــا ۶ میلی ب
ــزار  ــون و ۵۰۰ ه ــه ۷ میلی ــال ۹۵ ب ــان س پای

تــن رســیده اســت. 
ــون  ــد ۸ میلی ــه  تولی ــم برنام ــال ۹۶ ه در س
و ۶۳۰ هــزار تــن هــدف قــرار داده شــده 
ــت و در  ــراه اس ــد هم ــد رش ــا ۳۰ درص ــه ب ک
چهارماهــه  نخســت ســال از برنامــه هــم 

گرفته ایــم.  پیشــی 
ــا بیــان اینکــه در فــوالد مبارکــه نســبت  وی ب
ــش  ــد افزای ــر ۳۸ درص ــغ ب ــال ۹۱ بال ــه س ب
 ۵۳۰۰۰ حــدود  افــزود:  داشــتیم،  ظرفیــت 
میلیــارد ریــال در پروژه هــای داخــل و خــارج 
ــه  ــم ک ــرمایه گذاری کرده ای ــه س ــوالد مبارک ف
تمــام آن از منابــع داخلــی شــرکت بــوده 

ــت.  اس
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه  اصفهــان 
اضافــه کــرد: طــرح ۵ میلیــون تنــی کنســانتره  
ــدازی  ــده راه ان ــال آین ــط س ــنگان در اواس س
می شــود و توســعه  ســبا از ۷۵۰ هــزار تــن 
ــاده   ــده و آم ــام ش ــن انج ــون ت ــه ۱.۶ میلی ب
در  اســت. همچنیــن  رســمی  بهره بــرداری 
کارخانــه  فــوالد مبارکــه تولیــد از ۵.۴ بــه ۷.۲ 

ــه اســت. ــش یافت ــن افزای ــون ت میلی
 توسعه و بهبود کیفی محصوالت

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در کنــار توســعه  
ــوالت  ــی محص ــود کیف ــعه و بهب ــی، توس کم
را هــم انجــام داده ایــم، گفــت: تولیــد ورق 
آجــدار در مجتمــع فــوالد ســبا، اضافــه کــردن 
تجهیــزات گاززدایــی و تولیــد ورق هــای رویــه  
ــد ورق  ــی و تولی ــامانه  گوگردزدای ــودرو، س خ
فوالدهــای API مــورد اســتفاده در خطــوط 
صنایــع  و  نفت تــرش  و  انتقــال گاز  لولــه  
دو  ضمنــا  هســتند.  جملــه  آن  از  دریایــی 

ــه ۳  ــزگان از ۱.۵ ب ــوالد هرم ــعه  ف ــرح توس ط
میلیــون تــن و نــورد گــرم شــهید خــرازی بــه 
ــا  ــا اروپایی ه ــه ب ــن ک ــون ت ــت ۳ میلی ظرفی
قــرارداد داریــم، از طرح هــای آینــده در جهــت 

ــت.  ــد اس ــش تولی افزای
دکتــر ســبحانی تصریــح کــرد: درحقیقــت 
اســتراتژی فــوالد مبارکــه ایــن اســت کــه 
پابه پــای توســعه  صنعــت فــوالد کشــور در 
افــق ۱۴۰۴ بــه ظرفیــت ۲۵ میلیــون تــن 

ــد.  ــت یاب ــام دس ــوالد خ ف
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در بخــش دیگــری 
از ســخنان خــود مشــکالت مداخلــه ای دولــت 
در بخــش خصوصــی را مهــم خوانــد و افــزود: 
بحــث اقتصــاد آزاد، یکــی از موضوعــات مهــم 
اســت. در زنجیــره  فــوالد، از ســنگ آهــن 
ــع  ــت صنای ــه دس ــه ب ــی ک ــول نهای ــا محص ت
ــرار  ــوازن برق ــد ت ــد، بای ــتی می رس پایین دس
ــت  ــه دس ــد ب ــم بای ــوازن ه ــن ت ــد و ای باش
خــود صنایــع صــورت گیــرد. بــا عرضــه و تقاضا 
ــور  ــه ط ــد؛ ب ــدا می کن ــان پی ــا نوس قیمت ه
مثــال نــرخ ســنگ آهــن و گندلــه ای کــه فوالد 
مبارکــه خریــداری می کنــد، تابــع شــمش 
فــوالد خوزســتان اســت کــه در ایــن دو بخــش 
بــا ۱۰۰ درصــد افزایــش قیمــت مواجــه بودیــم. 
آیــا فــوالد مبارکــه هــم ایــن افزایــش قیمــت 
را انجــام داده؟ قیمــت محصــوالت فــوالد 
مبارکــه افزایــش چشــمگیری نداشــته اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: بــر ایــن بــاور هســتیم 
کــه اقتصــاد، بســته ای اســت کــه پارامترهــای 
ــرل  ــی را کنت ــوان برخ ــی دارد و نمی ت مختلف
و برخــی را رهــا کــرد. بایــد بپذیریــم کــه 
مکانیــزم تســهیل ایــن مهــم، بورس کاالســت؛ 

ــد رفــع شــود. ــرادی دارد، بای اگــر هــم ای
 سیستم قیمت گذاری

سیســتم  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  ســبحانی 
جــواب  رقابــت  شــورای  و  قیمت گــذاری 
کاال  بــورس  کــرد:  تصریــح  نمی دهــد، 
بــر  قیمت گذاری هــا  تــا  شــد  راه انــدازی 
ــر  ــام شــود. اگ اســاس عرضــه و تقاضــا انج

قــرار اســت شــورای رقابــت قیمــت ورق را 
مدیریــت کنــد، بایــد قیمــت مــواد اولیــه  
را  و گاز  آهــن  ســنگ  ماننــد  فوالدســازها 
هــم مدیریــت کنــد. درحقیقــت بــاال و پاییــن 
صنعــت بایــد بــا هــم دیــده شــود؛ چــون بــه 
صــورت یــک زنجیــره در حــال فعالیت اســت. 
ــورس نقشــی در تعییــن قیمــت  درحقیقــت ب
ــه  ــار هــم ب ــدار در کن ــدارد. فروشــنده و خری ن
ــورس کاال فقــط فضــای  ــق می رســند و ب تواف

می کنــد.  فراهــم  را  مذاکــره 
ــه هــم  ــوالد مبارک ــه ف ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
نقشــی در تعییــن قیمــت نــدارد، تأکیــد کــرد: 
ــرای بهره برداری هــای خــاص خــود،  برخــی ب

ــد. ــود می کنن آب را گل آل
 تصمیمات هیئت مدیره  بورس کاال

ــر حامــد  ــن گــزارش، در ادامــه دکت ــر ای ــا ب بن
بــورس کاالی  عامــل  مدیــر  ســلطانی نژاد، 
ــره   ــای هیئت مدی ــراه اعض ــه هم ــه ب ــران ک ای
بــورس کاالی ایــران از شــرکت فــوالد مبارکــه 
انســان  کــرد:  اظهــار  می کردنــد،  بازدیــد 
از دیــدن چنیــن قطب هــای تولیــدی کــه 

ــان  ــتاره درخش ــک س ــا ی ــور م ــا در کش نه تنه
اســت، بلکــه در دنیــا حرفی بــرای گفتــن دارد، 
خوشــحال می شــود. چندیــن ســال اســت در 
ــورس کاال شــاهد عرضــه  محصــوالت فــوالد  ب
مبارکــه هســتیم؛ امــا از نزدیــک هیــچ گاه 
فرآینــد تولیــد و زحماتــی را کــه فعــاالن ایــن 
ــول  ــا آن محص ــوند ت ــل می ش ــه متحم عرص
ــم. ــده بودی ــورس کاال برســد، ندی ــازار ب ــه ب ب

ــزود: محصــول ورق جــزء محصــوالت  وی اف
مــادر و پایــه  تولیــدی بســیاری از محصــوالت 
ــن محصــول را نداشــته  ــر ای دیگــر اســت. اگ
ــود و  ــم ب ــه واردات خواهی ــته ب ــیم، وابس باش
محصــوالت نهایــی تولیدشــده از آن قطعــا 
داشــت؛  نخواهنــد  را  مدنظرمــان  کیفیــت 
ــد ورق در  ــه تولی ــی ک ــه آن امنیت ــن اینک ضم
ــم اســت. ــد، بســیار مه داخــل فراهــم می کن

ــاره  ــا اش ــران ب ــورس کاالی ای ــل ب ــر عام مدی
ــوالدی  ــای ف ــازار ورق ه ــوزه  ب ــه در ح ــه اینک ب
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــرح اس ــی مط چالش های
بــه نظــرم رعایــت منافــع هــم واحدهــای 
باالدســتی و هــم پایین دســتی، هــر دو در 

ــم  ــا می توانی ــت و م ــر اس ــورس امکان پذی ب
بــا یــک روش میانــه  کــه منافــع هــر دو طــرف 
رعایــت شــود، بــه یــک مــدل کشــف قیمــت 

ــیم. ــورس برس ــب در ب مناس
وی تأکیــد کــرد: نکتــه  اساســی تر اینکــه 
دربــاره شفاف ســازی در بــورس ایــن مســئله 
ــتی  ــع باالدس ــوص صنای ــد مخص ــط نبای فق
باشــد؛ بلکــه صنایــع پایین دســتی هــم بایــد 
در عرصــه  شــفافیت در حــوزه  تولیدشــان گام 
ــم در  ــر می خواهی ــه اگ ــن اینک ــد؛ ضم بردارن
حــوزه  صــادرات شــفاف باشــیم، بایــد واردات 
ــذاری و  ــوه  قیمت گ ــد؛ نح ــفاف باش ــم ش ه
ــم  ــی ه ــوالت واردات ــص محص ــوه  تخصی نح
بایــد مشــخص باشــد کــه مطمئنــم در عرصــه  

ــد. ــد بیفت ــاق می توان ــن اتف ــورس ای ب
ســلطانی نژاد خاطرنشــان کــرد: حتــی امــکان 
عقــد قراردادهــای بلندمــدت هــم مدتــی 
اســت کــه در بــورس کاال برقــرار شــده و چــه 
در فرآیندهــای داخلــی و چــه در فرآیندهــای 
بین المللــی، مثــل صــادرات و واردات، انعقــاد 

ــت. ــر اس ــدت امکان پذی ــای بلندم قرارداده

وی در ادامــه بیــان کــرد: ایــن مدنظــر ماســت 
کــه کل زنجیــره  صنعــت فــوالد در بــورس کاال 
عرضــه شــود. اینکــه مــا فقــط یــک قســمت 
ــم،  ــفاف کنی ــد را ش ــره  تولی ــاختار زنجی از س
شــاید خیلــی بــه صــالح زنجیــره  تولیــد 
نباشــد؛ بلکــه بایــد کل زنجیــره شــفاف و 
ــش مشــخص باشــد و  ــد کشــف قیمت فرآین
ــد. ــاق بیفت ــد اتف ــورس کاال می توان ــن در ب ای

 عرضه  محصوالت فوالد مبارکه از 
طریق بورس کاال

مدیــر عامــل بــورس کاالی ایــران دربــاره 
ــه  ــوالد مبارک ــوالت ف ــه  محص ــای عرض مزای
از طریــق بــورس کاال بــه مصرف کننــدگان 
از  خاطــر  اطمینــان  بحــث  یکــی  گفــت: 
ــه اســت و دیگــری بحــث  تأمیــن مــواد اولی
تخصیــص کــه مشــخص می کنــد کاال را چــه 
کســی خریــداری کــرده اســت؛ یعنی گذشــته 
کارکردهــای  از  یکــی  شــفافیت،  بحــث  از 
ــی  ــت؛ یعن ــص اس ــث تخصی ــورس کاال بح ب
ــر کاالی  ــب و مؤث ــع مناس ــص و توزی تخصی
واســطه ای بیــن صنایــع پایین دســتی کــه 
بــورس کاالســت.  مأموریت هــای  از  یکــی 
بــر  عــالوه  ورق،  مثــل  کاالیــی  دربــاره 
ــص آن هــم  کشــف قیمــت، موضــوع تخصی

ــع  ــه صنای ــه ب ــه چگون ــت ک ــم اس ــیار مه بس
و  می کنــد  پیــدا  تخصیــص  پایین دســتی 
ــد  ــای تولی ــط شــامل ورق ه ــن مســئله فق ای
ــم  ــی را ه ــای واردات ــه ورق ه ــود؛ بلک نمی ش

می شــود.  شــامل 
مبنــی  شــایعاتی  دربــاره  همچنیــن  وی 
روی  بــر  افــراد  از  برخــی  فشــارهای  بــر 
تصمیمــات بــورس کاال تصریــح کــرد: چنیــن 
موضوعاتــی بــه هیچ وجــه صحــت نــدارد. 
ــورس  ــازمان ب ــارت س ــت نظ ــورس کاال تح ب
ــورس  ــد و تمامــی مقــررات ب فعالیــت می کن
شــورای  و  بــورس  ســازمان  توســط  کاال 
عالــی بــورس تصویــب می شــود. نظــارت 
ــت  ــه ای باب ــری هــم وجــود دارد و دغدغ مؤث
فرآینــد  در  بخواهــد  هیئت مدیــره  اینکــه 
کشــف قیمــت دخالــت داشــته باشــد یــا در 
ــد، وجــود  ــازار ورود کن ــر ب ــر ب تصمیمــات مؤث

ــدارد.  ن
ــا  ــره م ــرد: هیئت مدی ــار ک ــلطانی نژاد اظه س
فراتــر از موضــوع بنــگاه و مؤسســه  خودشــان 
بــه بــورس کاال نــگاه می کننــد و مــن بــه 
ــات  ــه  تصمیم ــم کلی ــم بگوی ــت می توان جرئ
ــا  ــگاه ی ــع بن ــاظ مناف ــدون لح ــده ب اتخاذش

ــع خاصــی اتخــاذ شــده اســت. صنای

مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

توازن در کل زنجیره  فوالد، الزمه  رسیدن به توسعه  پایدار است

دریچه
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