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وزیر راه و شهرسازی در سفر به اصفهان عنوان کرد:

اصفهان، الگوی ایران 
در احیای تمدن و بازآفرینی شهری

روزانه 17 میلیون نفر 
در جاده های اصفهان

تردد  می کنند
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آرزوهای بزرگ علی علیپور

قای شماره 70 درخشش آ

نگاهی به سریال های جدید فصل پاییز

گشت لیسانسه ها باز

رئیس سازمان میراث فرهنگی خبر داد:

تدوین قانون جامع حمایت از 
گردشگری، در دستورکار دولت 

علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری و رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

در نشست هم اندیشی فعاالن...

استراتژی جامع آمریکا درباره ایران منتشر شد

تشدید نظارت بر برجام، بازرسی از 
کز نظامی و افزایش فشار بر سپاه مرا

کاخ سفید روز گذشته متن کلیات استراتژی جدید 
علیه  ترامپ«  »دونالد  ریاست  به  آمریکا  دولت 

جمهوری اسالمی ایران را منتشر کرد...

سرمقاله

اصفهان، شهر اسطوره پرور
به بهانه حضور 

شهردار جدید اصفهان
همه شهرها سعی می کنند  وَجه تمایز خود را بیابند و 
به آن بنازند.گاه تاریخ،گاه شخصیت ها، گاه محصول، 
گاه اقلیم و گاه مردمان و رویدادهای شهری موجب 
تمایز یک شهر با دیگر شهرها می شود. اصفهان اما 
وَجه تمایز و برتری اش نه تنها همه این هاست؛ بلکه 
غیر از این هاست. ممیزه اصفهان در میان شهرهای 
ایران، اسطوره سازی و نماد پردازی آن است. الیه های 
پنهان این شهر که هنوز بسیاری از آن ها کشف نشده، 
هر کدام قابلیت اسطوره پروری و الگوسازی را برای 
باید  که  است  گنجی  اصفهان  دارد.  دیگر  شهرهای 

الیه برداری شود...

حجت االسالم محمد قطبی جشوقانی
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 احیای تنها 1۵ درصد 
از بافت فرسوده اصفهان
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کوتاه از سیاست
امام جمعه موقت کرمان: 

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران 
نشانه عدم پایبندی به برجام است 

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کرمــان  موقــت  امام جمعــه 
دســت اندازی بــه بیت المــال بــه هــر شــکلی موجــب 
بی اعتمــادی مــردم بــه نظــام می شــود تأکیــد کــرد: 
ــدم  ــانه ع ــران نش ــه ای ــکا علی ــد آمری ــای جدی تحریم ه
مهــدی  حجت االســام  اســت.  برجــام  بــه  پایبنــدی 
ــکا در طــول ســال های  ــه اینکــه آمری ــا اشــاره ب ــور ب عرب پ
پــس از انقــاب اســامی بــرای مقابلــه بــا انقــاب 
توطئه هــای زیــادی کــرده اســت اظهــار داشــت: بازی هــای 
آمریــکا و مواضــع رئیس جمهــوری آمریــکا در مســئله 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــه نظ ــه زدن ب ــرای ضرب ــام ب برج

ــت. اس
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــران بارهــا در مذاکــرات هســته ای 
مطــرح کــرد کــه مــا بــه دنبــال ســاح هســته ای نیســتیم و 
ــح کــرد: در  ــز اســت، تصری ــرژی هســته ای مــا صلح آمی ان
ــِت مذاکــرات هســته ای، قــرارداد برجــام بیــن شــش  نهای
ــان  ــا بی ــان ب ــد شــد. امام جمعــه موقــت کرم کشــور منعق
ــاره برجــام را انجــام داده  ــدات خــود درب ــران تعه ــه ای اینک
اســت، بیــان کــرد: امــا آمریــکا بــه تعهــدات خــود در برجــام 
پایبنــد نبــود و تحریم هــای جدیــدی را علیــه ایــران اعمــال 

کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تمــام نقشــه های آمریــکا در منطقه 
ــه  ــکا داعــش را ب ــر آب شــده اســت، گفــت: آمری نقــش ب
عنــوان یــک گــروه تروریســتی ایجــاد کــرده و از طــرف دیگر 
ــاد  ــت ها را ایج ــه تروریس ــاد علی ــی، اتح ــرای عوام فریب ب
ــام  ــکا در برج ــه آمری ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــور ب ــد. عرب پ کردن
ــه خواســته های خــود نرســیده اســت خاطرنشــان کــرد:  ب
آن هــا درخواســت بازدیــد از مراکــز حســاس کشــور را دارنــد 
ــن  ــازه ای ــوری اج ــچ کش ــه هی ــت ک ــی اس ــن در حال و ای
ــه دشــمنان  ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــه کســی نمی ده کار را ب
هــر ســناریویی را کــه اجــرا کننــد، مــردم و جوانــان مــا بــا 
شــجاعت در برابــر آن ایســتادگی می کننــد افــزود: آمریــکا 
ــخ  ــز پاس ــران نی ــود، ای ــارج ش ــام خ ــد از برج ــر بخواه اگ

ــد داد. مناســب را خواه

امام جمعه شهرکرد: 
»استاندار چهارمحال و بختیاری« 

سریع تر انتخاب شود 
خطیــب جمعــه شــهرکرد گفــت: تأخیــر در انتخاب اســتاندار 
بــرای اســتان بســیاری از برنامه هــای مدیریتــی اســتان را 
عمــاً متوقــف کــرده، بســیاری از دســتگاه ها بــرای انجــام 

امــور خــود و مــردم ســردرگم هســتند. 
در  نکونــام  محمدعلــی  حجت االسام والمســلمین 
خطبه هــای نمازجمعــه شــهرکرد بــا بیــان اینکــه بایــد 
ــود،  ــاب ش ــریع تر انتخ ــاری س ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
اظهــار داشــت: وضعیــت اشــتغال در اســتان خــوب نیســت، 
جوانــان منتظــر هســتند کــه مســئوالن اســتان برای اشــتغال 
ــا متأســفانه فرصت هامــی  ــد؛ ام  آن هــا اقدامــی انجــام دهن

گذرند.
وی افــزود: تأخیــر در انتخــاب اســتاندار بــرای اســتان 
بســیاری از برنامه هــای مدیریتــی اســتان را عمــاً متوقــف 
ــور خــود و  ــرای انجــام ام ــرده، بســیاری از دســتگاه ها ب ک

ــردم ســردرگریبان هســتند. م
خطیــب جمعــه شــهرکرد بــا بیــان اینکــه فضایــی نــاآرام بــر 
ــرد: بســیاری از  ــان ک فعالیــت سیاســی حاکــم اســت، بی
فعــاالن سیاســی درصدد هســتند گزینــه موردنظر خودشــان 
اســتاندار شــود و همیــن موضــوع فضــای سیاســی اســتان 
ــه مشــکات  ــا اشــاره ب ــام ب را متشــنج کــرده اســت. نکون
فــراوان اســتان در بخش هــای مختلــف عمرانــی، اقتصــادی 
و صنعتــی خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن وضعیــت جایــی برای 
سیاســی کاری در اســتان وجــود نــدارد. نیازمنــد اســتانداری 
هســتیم کــه بــه دور از جنــاح و سیاســی بازی امــور را انجــام 
ــال  ــه دنب ــرادی ک ــفانه اف ــرد: متأس ــح ک ــد. وی تصری ده
ــرای تصدی گــری اســتانداری هســتند  گزینه هــای خــود ب
ایــن مشــکات را نمی بیننــد و تنهــا نــگاه سیاســی دارنــد.

گفت وگوی تلفنی الوروف 
با ظریف درباره برجام

وزیــر خارجــه روســیه در تمــاس تلفنــی بــا همتــای ایرانــی 
ــال  ــکا در قب ــد آمری ــرد جدی ــام راهب ــتانه اع ــود، در آس خ
برجــام بــر تعهــد کامــل کشــورش بــه ایــن توافــق هســته ای 

تأکیــد کــرده اســت. 
»ســرگئی الوروف«، وزیــر خارجــه روســیه در تمــاس تلفنــی 
ــر تعهــد  ــا »محمد جــواد ظریــف«، وزیــر خارجــه ایــران ب ب
ــران  ــته ای ای ــق هس ــه تواف ــدی ب ــه پایبن ــکو ب ــل مس کام
ــی  ــاس تلفن ــن تم ــت. ای ــرده اس ــد ک ــروه 1+5 تأکی و گ
ســاعاتی قبــل از ســخنرانی »دونالدترامــپ«، رئیس جمهــور 
ــاره راهبــرد کلــی ایــن کشــور در قبــال ایــران و  آمریــکا درب
ــی  ــا حاک ــق هســته ای انجــام شــده اســت. گزارش ه تواف
ــن  ــه ای ــران ب ــه ای ــد ک ــد ش ــی خواه ــپ مدع ــت ترام اس
توافــق پایبنــد نبــوده؛ امــا سرنوشــت آن را بــه کنگــره خواهد 

ســپرد.
کاخ ســفید روز جمعــه راهبــرد جامــع رئیس جمهــور آمریکا 
ــا  ــرد ب ــن راهب ــت. ای ــرده اس ــر ک ــران را منتش ــال ای در قب
متهــم کــردن ایــران بــه بی ثبــات کــردن منطقــه، خواســتار 

انجــام اقداماتــی بــرای مقابلــه بــا آن شــده اســت. 
کاخ ســفید در بخــش مربــوط بــه برجــام بــا بیــان ادعاهای 
ــتفاده از  ــرای سوءاس ــاش ب ــه ت ــران را ب ــده، ای اثبات نش
نقائــص ایــن توافــق هســته ای متهــم کــرده، امــا خواســتار 
اجــرای »دقیــق« آن و بازرســی از ســایت های نظامــی 

ایــران شــده اســت.

خبرکوتاه
آمریکا و رژیم صهیونیستی 

از یونسکو خارج شدند
ــه  ــه آنچ ــرض ب ــتی در اعت ــم صهیونیس ــکا و رژی آمری
ــن  ــد، از ای ــکو خواندن ــرائیلی« یونس ــات ضداس »اقدام

ــدند. ــارج ش ــی خ ــازمان بین الملل س
آمریــکا در اعتــراض به آنچــه »جانبداری ضداســرائیلی« 
خوانــد، از ســازمان علمی فرهنگی تربیتــی ملــل متحــد، 
ــتی  ــم صهیونیس ــت. رژی ــده اس ــارج ش ــکو، خ یونس
نیــز کمــی پــس از اعــام ایــن تصمیــم آمریــکا، 
گفــت از یونســکو خــارج می شــود. بنیامیــن نتانیاهــو، 
ــکا  ــم آمری ــت تصمی ــه اس ــرائیل، گفت ــت وزیر اس نخس

ــوده اســت. ــی« ب »شــجاعانه و اخاق
ــکو  ــر یونس ــال اخی ــد س ــتی در چن ــم صهیونیس  رژی
ــی  ــودی مناطق ــت یه ــه هوی ــت ک ــرده اس ــم ک را مته
مثــل بیت المقــدس و الخلیــل را نادیــده می گیــرد. 
از ســال ۲۰11 کــه یونســکو فلســطین را بــه عنــوان 
ــم صهیونیســتی  ــکا و رژی ــت، آمری ــل پذیرف عضــو کام
ــد.  ــراز کرده ان ــازمان اب ــن س ــا ای ــی را ب اختاف نظرهای
ــرای  بخشــی از تاش هــای دیپلماتیــک فلســطینیان ب
ــک کشــور  ــه رســمیت شــناخته شــدن ی تشــکیل و ب
مســتقل، بــر عضویــت در ســازمان های بین المللــی 

ــت. ــز اس متمرک
»ایرینــا بوکــووا«، مدیــر یونســکو، پــس از اعــام خــروج 
آمریــکا از یونســکو گفــت: ایــن تصمیــم مایــه »تاســف 
عمیــق« اســت. خانــم بوکــووا گفــت: در ســال های 
ــف  ــکو را تضعی ــازمان یونس ــت بازی« س ــر »سیاس اخی
ــه  ــه ای ب ــکا ضرب ــروج آمری ــت: خ ــت. او گف ــرده اس ک
»خانــواده ســازمان ملــل« و چندجانبه گرایــی آن اســت.

ــه  ــع ب ــتی در واق ــم صهیونیس ــکا و رژی ــراض آمری اعت
قطعنامه هــای اخیــر یونســکو اســت کــه در آن هــا 
ــن  ــه ای ــی ب ــه بعضــی از کشــورهای عرب ــی ک طرح های
ســازمان ارائــه کــرده  بودنــد و در آن بــر شکســت رژیــم 
صهیونیســتی در حفــظ آثار باســتانی و بازســازی مناطق 
ــود را تأییــد کــرده  ویران شــده در جنــگ اشــاره شــده ب
اســت و در قطعنامــه ای دیگــر نیــز کــه در ماه هــای اخیر 
در لهســتان صــادر شــد، ضمــن انتقــاد از حفاری هــای 
رژیــم صهیونیســتی بــرای کشــف بقایــای معبــد هیــکل 
کــه بــه ادعــای اســرائیلی ها زیــر مســجد االقصــی قــرار 
ــه صهیونیســت ها را  ــن اماکــن ب ــق ای ــای تعل دارد، ادع

رد کــرد.
در ســال 1۹۸۴ و در زمــان ریاســت جمهوری رونالــد 
ــا اتهــام جانبــداری ایدئولوژیــک  ریــگان هــم آمریــکا ب
یونســکو از شــوروی، از ســازمان یونســکو خــارج شــد. 

ــه یونســکو بازگشــت. ــکا ب ــر در ســال ۲۰۰۲ آمری بعدت

سرمقاله
اصفهان، شهر اسطوره پرور

به بهانه حضور شهردار جدید اصفهان
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ظرفیتــی اســت کــه بایــد شــناخته شــود. آنچــه بــرای 
ــه  ــان تجرب ــرای اصفه ــت، ب ــر آرزوس ــهرهای دیگ ش
اســت.امیدهای شــهرهای دیگــر در اصفهــان از تاریــخ 
عبــور کــرده و درمــوزه هــا نگهــداری مــی شــود. 
اصفهــان آرمانشــهری اســت بــرای شــهرهای دیگــر و 
افقــی اســت کــه شــهرها بــرای رســیدن بــه آن کاوش 

ــد.  ــادی می کنن ــای زی ــش ه ــا و کوش ه
شــهری  اصفهــان  گوییــم  مــی  کــه  اینجاســت 
اســطوره پرور و الگو ســاز اســت. اصفهــان بایــد بــا همــه 
ــای  ــود؛ دارایی ه ــی ش ــا معرف ــه دنی ــش ب دارای های
کالبــدی، میــراث ناملمــوس، دانشــمندان، حکمــا، 
ــر و فرهنگــش. ــدن، هن ــخ و تم ــع دســتی، تاری صنای

شــهردار اصفهــان فرمانــده ایــن شــهر اســت و می تواند 
ــری  شــهر را در پیــچ و خــم هــای الگــو ســازی و برت
نمایــی بــه پیــش ببــرد یــا بــا کمتریــن خطــا آن را در 
دره ســقوط تکــه پــاره کنــد. در پیــچ و خــم جــاده هــای 
خطرنــاک، آئینــه هــا، نقــش ســازنده و تعییــن کننــده 
ــه هــای  ــه آئین ــه مثاب ــد، مشــاوران شــهردار ب ای دارن
ــا و کورنقطه هــا را  ــد همــه زوای زالل و شــفاف می توانن
بازنمایــی کننــد و از انحــراِف کاروان پیــش برنــده ایــن 

شــهر پیشــگیری کننــد.
زوایــای اساســی در پیشــبرد کاروان ســترگ اصفهــان 
ــر،  ــگ، هن ــت. فرهن ــوس اس ــرم و ناملم ــس ن از جن
صنایــع، خاقیــت، دیپلماســی، ارتباطــات و تعامــات، 
هوشــمندی محیطــی، تاریــخ و تمــدن، ادبیــات و 
ــداری،  ــن و دین ــا، دی ــادت واره ه ــه، ع ــگ عام فرهن
اقتصــاد، سیاســت، فکــر و اندیشــه، تکنولــوژی و 
ــی و  ــازی، طراح ــای مج ــانه و فض ــگری، رس آفرینش
معمــاری، حقــوق و قوانیــن، مدیریــت و برنامــه ریزی، 
پژوهــش و تحقیــق، امنیــت و نظــم، آســایش جســم 
و آرامــش روح، شــهروندی و شــهرمداری، همــه و همه 
این هــا از مقولــه هــای نــرم و انســانی اســت و پیش از 
اینکــه شــهردار بخواهــد در زمینــه هــای کالبــدی و تیر و 
تختــه مشــاوره بگیــرد، مــی بایــد به فکــر مدیریــِت نرم 
و اندیشــه مــدار اصفهــان باشــد و آئینــه هــای نرمینگی 
و ناملمــوس را در اطــراف کارواِن مدیریــت شــهری قرار 
ــهردار  ــت ش ــروزی و موفقی ــز پی ــا رم ــن تنه ــد، ای ده

ــود و بــس. خواهــد ب
شــهرهایی کــه اصفهــان آمــال و آرزوی آن هاســت 
و  هنــر، خاقیــت  فرهنــگ،  تمــدن،  تاریــخ،  بــه 
ــوالد و  ــن و ف ــه آه ــد و گرن ــی نگرن ــنت هایش م س
ــراش  ــمان خ ــدول و آس ــفالت و ج ــن و آس ــل و بت پ
در شــهرهای دیگــر هــم یافــت مــی شــود و چــه بســا 

ــان. ــر از اصفه ــرت آور ت ــر و حی ــرفته ت پیش
ــش و  ــان پی ــای اصفه ــورداری ه ــا و برخ ــی ه دارای
ــرم  ــای ن ــی ه ــخت، دارای ــای س ــی ه ــش از دارای بی
ــت   ــا بس ــم برآن ه ــد چش ــه نبای ــت ک ــی اس و فرهنگ

ــت. ــده انگاش ــا را نادی وآن ه
نونظــر  و  نــوروزی  نونفــس،  شــهردار  امیدواریــم 
اصفهــان، چشــم هایــش بــه ســمت آئینه هــای زالل و 
صــاف بچرخــد و زوایــای اساســی و اصلــی شــهر را بــه 
خوبــی ببینــد و از ایــن همــه مزّیــت و برخــوردارِی نــرم 
و فرهنگــِی اصفهــان غفلــت نکنــد. ایــن راه، شــخص 
ــد ــدل خواه ــهرها ب ــطوره ش ــه اس ــم ب ــهردار را ه  ش

 کرد.
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علــی الریجانــی کــه در رأس هیئتــی پارلمانــی 
ــت، روز  ــرده اس ــفر ک ــن پترزبورگ س ــه س ب
رئیــس  والودیــن  ویچســاو  بــا  گذشــته 
ــو  ــدار و گفت و گ ــیه دی ــی روس ــای دولت دوم

ــرد. ک
 الریجانــی در دیــدار بــا رئیس مجلــس دومای 
دولتــی روســیه اظهــار داشــت: همکاری هــای 
ــی بیــن دو کشــور وجــود دارد و از اینکــه  خوب
شــما بــه دنبــال افزایــش همکاری ها هســتید، 
خوشــحالیم. در ادامــه بخشــی از صحبت هــای 

ایــن دو مقــام سیاســی آورده شــده اســت.
 روابط پارلمانی بین دو کشور نیز 

باید حاصل شود
بــه گفتــه  الریجانــی، همکاری هــای سیاســی، 
در  دو کشــور  بیــن  امنیتــی  و  اقتصــادی 

ســال های اخیــر مناســب بــوده اســت.

ــیه  ــران و روس ــن ای ــی بی ــای خوب همکاری ه
ــه خصــوص در  ــا تروریســم ب ــارزه ب در امــر مب
ســوریه داشــته ایم کــه نتایــج مناســبی داشــته 

اســت.  
از ابتــدا معتقــد بودیــم در ســوریه راه حــل 
سیاســی وجــود دارد، امــا برخــی کشــورها بحران 
ــران و  ــه ایســتادگی ای ــد؛ درحالی ک ایجــاد کردن
روســیه راهگشــا شــد و امــروز مذاکرات آســتانه 
ــاد  ــیه در ایج ــران و روس ــت ای ــان از موفقی نش

ــی دارد. ــل سیاس راه ح
 مبارزه با تروریسم در عراق

تروریســم در حــال ریشــه کن شــدن اســت امــا 
در ســوریه هنــوز مبارزه با تروریســم ادامــه دارد. 
مبــارزه بــا تروریســم امــری مقطعــی نیســت؛ 
ــزاری قدرت هــا  دو امــر فرهنگــی و اســتفاده اب
از تروریســم تأثیرگــذار و مســیر راه را بحرانی تــر 
ــران و  ــن همکاری هــای ای کــرده اســت؛ بنابرای

روســیه بایــد ادامــه پیــدا کنــد.

 مواضع اخیر آمریکا
ــبب  ــه س ــرده ک ــاز ک ــی را آغ ــکا حرکت آمری
ــه  ــا می شــود ک به هم ریختگــی بیشــتر در دنی
نمونــه آن تحریــم روســیه و ایــران و مواضــع 
آمریــکا دربــاره توافــق هســته ای اســت؛ 
ــق  ــررًا تواف ــر مک ــدت اخی ــن م ــکا در ای آمری

ــت.  ــرده اس ــض ک ــته ای را نق هس
درواقــع توافق هســته ای یــک توافــق دوجانبه 
نبــوده اســت؛ بلکــه توافــق بین المللــی بــوده 
ــده  ــز آم ــت نی ــه شــورای امنی ــه در قطعنام ک

اســت.
اینکــه آمریــکا بگویــد توافق کشــورها بــا تغییر 
ــه ای  ــد، حــرف کودکان ــر می کن ــا تغیی دولت ه
اســت؛ زیــرا از ایــن پــس هیــچ توافقــی 

صــورت نخواهــد گرفــت.
 پایبندی ایران به توافق هسته ای 

آژانــس بین المللــی انــرژی هســته ای تاکنــون 
بارهــا اجــرای توافــق هســته ای ایــران را مــورد 
ــعی  ــکا س ــا آمری ــت، ام ــرار داده اس ــد ق تأیی
دارد ایــران را از منافــع اجــرای توافــق محــروم 
ــق  ــزی از تواف ــن صــورت چی ــه در ای ســازد ک

باقــی نخواهــد مانــد.

الریجانــی بــه ســطح همکاری هــای ایــران و 
ــای  ــترش همکاری ه ــر گس ــاره و ب ــیه اش روس
اقتصــادی و تجــاری تأکیــد کــرد. توریســم بیــن 
ــد  ــا بای ــت، ام ــه اس ــترش یافت ــور گس دو کش

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه بیشــتری ق م

 تأکید بر حضور مؤثر ایران در معادالت 
منطقه به خصوص مبارزه با تروریسم و 

مواد مخدر
در ایــن دیــدار آقــای ویچســاو والودیــن رئیــس 
ــن  ــز ضم ــیه نی ــی روس ــای دولت ــس دوم مجل

از حضــور دکتــر  خوشــامدگویی و اســتقبال 
الریجانــی در روســیه و شــهر ســن پترزبورگ 
ــد  ــتمرار یاب ــا اس ــن دیداره ــدوارم ای ــت: امی گف
ــط  ــد. رواب ــدا کن ــی پی ــه عمل ــات جنب و توافق
ــد گســترش  اقتصــادی ایــران و روســیه می توان
ــای دو  ــای همکاری ه ــد. زمینه ه ــتری یاب بیش
دو کشــور  پارلمان هــای  به خصــوص  کشــور 
تــاش  راســتا  ایــن  در  بایــد  و  دارد  وجــود 

ــرد. ــورت پذی ــتری ص بیش
 سفر به تهران

بین المللــی  کنفرانــس  در  ایــران  حضــور  از 
ــکو  ــدر در مس ــواد مخ ــا م ــا ب ــارزه پارلمان ه مب
اســتقبال می کنیــم و فرصتــی اســت تــا دوبــاره 
ــه  ــق ب ــدار و در زمینه هــای مــورد تواف ــاره دی درب
گفت و گــو بپردازیــم. گســترش روابــط پارلمانــی 
ــرای ســرعت بخشــیدن طــی  ــن دو کشــور ب بی
مراحــل قانونــی شــدن توافقــات ضــروری اســت 
ــر  ــه بســیار مؤث و انجــام گفت وگــو در ایــن زمین
خواهــد بــود. در صــورت دعــوت، مایلیــم ســال 
ــز داشــته  ــداری نی ــد و دی ــران بازدی ــده از ته آین
ــس  ــس مجل ــت رئی ــورد موافق ــه م ــیم ک باش

ــز قــرار گرفــت. شــورای اســامی نی

الریجانی در دیدار با رئیس دومای دولتی روسیه مطرح کرد:

نتایج مثبت همکاری ایران 
و روسیه در مبارزه با تروریسم

ادامه از صفحه اول

احتمــال  دربــاره  اتمــی  انــرژی  ســازمان  رئیــس 
قرارگیــری ســپاه در لیســت گروه هــای تروریســتی 
گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ارتــش و نیروهــای مســلح 
هــر کشــور ضامــن صیانــت و امنیــت آن کشــور اســت، 
لــذا ایــن اقــدام را بــه مثابــه اعــام جنــگ تلقــی 

. می کنیــم
ــران  ــا تحلیلگ ــه ب ــتی ک ــی نشس ــی ط ــر صالح علی اکب
مطــرح رســانه های انگلیســی انجــام گرفــت، بــه بحــث 
و گفت وگــو در خصــوص موضوعــات مهــم سیاســی 
ــه  ــه خاورمیان ــران و منطق ــا ای ــط ب ــی مرتب و بین الملل

ــت. پرداخ
در  به ویــژه  متعــددی  ســؤاالت  نشســت  ایــن  در 
ــد. ــرح ش ــق مط ــن تواف ــده ای ــام و آین ــوص برج خص

ــوع  ــه و ن ــن زمین ــکا در ای ــت آمری ــت های دول سیاس
واکنــش جمهــوری اســامی ایــران بــه خــروج احتمالــی 
ــن  ــه در ای ــوارد مطروح ــه م ــام از جمل ــکا از برج آمری

ــا پاســخ داد. ــه آن ه ــه صالحــی ب ــود ک نشســت ب
ــداران در  ــپاه پاس ــن س ــرار گرفت ــال ق ــن احتم همچنی
لیســت گروه هــای تروریســتی وزارت خارجــه آمریــکا و 
نــوع واکنــش جمهــوری اســامی بــه ایــن اقــدام دولــت 
ــخ  ــی در پاس ــه صالح ــود ک ــری ب ــوال دیگ ــپ، س ترام
گفــت: ایــن اقــدام در صــورت عملــی شــدن نشــانه ای از 
رفتــار خصمانــه دولــت آمریــکا علیــه ملــت ایــران اســت 
ــه اینکــه ارتــش و نیروهــای مســلح هــر  ــا توجــه ب و ب
کشــور ضامــن صیانــت و امنیــت آن کشــور هســتند، لــذا 
ایــن اقــدام را بــه مثابــه اعــام جنــگ تلقــی می کنیــم.

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
گفــت: منشــأ تروریســم در منطقــه دســتگاه امنیتــی و ارتــش 
آمریکاســت و ارتــش آمریــکا بــه عنــوان بزرگتریــن مصــداق 

تروریســم دولتــی در دنیــا مطــرح اســت.
ــم در  ــردم ق ــده م ــوری نماین ــی ذوالن ــام مجتب حجت االس
ــد  ــکا تهدی ــه آمری ــت: چنانچ ــامی گف ــورای اس ــس ش مجل
ــی  ــامی مبن ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــورد س ــود را در م خ
ــام ایــن نهــاد انقابــی در لیســت گروه هــای  ــر قــرار دادن ن ب
ــز در  ــد، مجلــس شــورای اســامی نی ــی کن تروریســتی عمل
اقدامــی متقابــل در مــورد ارتــش آمریــکا دســت بــه ایــن کار 

ــد زد. خواه
ــل  ــدام متقاب ــه اینکــه اســاس کار اق ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
اســت؛ چنانچــه آمریکایی هــا دســت بــه ایــن کار بزننــد 

مجلــس شــورای اســامی نیــز ارتــش آمریــکا را بــا مصوبه ای 
ــد داد. ــرار خواه ــتی ق ــای تروریس ــت گروه ه در لیس

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــس  ــر مجل ــم ب ــای حاک ــه فض ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش اظه
ــم  ــدگان می بینی ــه از نماین ــه ای ک ــامی و روحی ــورای اس ش
چنانچــه چنیــن طرحــی در مجلــس مطــرح شــود بــا رأی باال 

بــه تصویــب خواهــد رســید. 
ذوالنــوری خاطرنشــان کــرد: همــه دنیــا می داننــد کــه 
اگــر ســپاه در مقابــل تروریســت ها نمی ایســتاد امــروز 
تروریســت ها چیــزی را باقــی نگذاشــته بودنــد و همــه 
می داننــد کــه تروریســت های معــروف زائیــده اقدامــات 
آمریــکا هســتند و توســط ایــن کشــور حمایــت و پشــتیبانی 
ــود دارد.  ــز وج ــاره نی ــددی در این ب ــناد متع ــوند و اس می ش

واکنش صریح رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تروریست خواندن سپاه:

 این اقدام را اعالم جنگ تلقی می کنیم 
منشأ تروریسم در منطقه دستگاه امنیتی 

و ارتش آمریکا است

استراتژی جامع آمریکا درباره 
ایران منتشر شد

تشدید نظارت بر برجام
بازرسی از مراکز نظامی 
و افزایش فشار بر سپاه 

کلیــات  متــن  گذشــته  روز  ســفید  کاخ 
اســتراتژی جدیــد دولــت آمریــکا بــه ریاســت 
ــامی  ــوری اس ــه جمه ــپ« علی ــد ترام »دونال

ــرد. ــر ک ــران را منتش ای
بــر ایــن اســاس، »دونالــد ترامــپ«  رئیس جمهــور 

آمریــکا در مشــورت بــا تیــم امنیــت ملــی خــود، 
ــاره  ــا درب ــنهادی آن ه ــد و پیش ــتراتژی جدی اس

ایــران را پذیرفــت.
و  بررســی  مــاه  اســتراتژی حاصــل ۹  ایــن 
محاســبات بــا کنگــره و متحــدان آمریــکا، دربــاره 
ــه  ــکا، ب ــی آمری ــع امنیت ــظ مناف ــی حف چگونگ

ــت. ــن اس ــکل ممک ــن ش بهتری
عناصــر کلیــدی ایــن اســتراتژی عبارتنــد از؛ 
»تشــدید نظــارت بــر توافــق هســته ای، بازرســی 
ــپاه  ــر س ــار ب ــش فش ــی و افزای ــز نظام از مراک

پاســداران«
در ایــن ســند کــه بیشــتر بندهــای آن بــر اســاس 

ــران  ــه ای ــکا علی ــاس آمری ــای بی پایه  و اس ادعاه
تنظیــم و تدویــن شــده، آمده اســت: »اســتراتژی 
ــازی  ــر خنثی س ــران ب ــاره ای ــکا درب ــد آمری جدی
نفــوذ  و  تهــران  بی ثبات کننــده  فعالیت هــای 
ــژه در حمایــت از تروریســم و  ــه وی ایــن کشــور ب

ــت. ــز اس ــبه نظامیان متمرک ش
آمریــکا در ایــن راســتا اتحــاد خــود بــا متحــدان 
ســنتی و مشــارکت منطقــه ای و تــوازن قــدرت در 

منطقــه را احیــا خواهــد کــرد.
مــا بــرای مقابلــه بــا رژیــم ایــران بــه ویــژه ســپاه 
فعالیت هــای  و  اســامی  انقــاب  پاســداران 
ــاد در  ــن نه ــات ای ــن اقدام مخــرب آن و همچنی

زمینــه گرفتــن ســرمایه های مــردم ایــران کار 
ــرد. ــم ک خواهی

ــر  ــد موشــک های بالســتیک و دیگ ــا تهدی ــا ب م
ــان  ــکا و متحدانم ــه آمری ــران علی ــلیحات ای تس
مقابلــه خواهیــم کــرد. مــا همــه مســیرهای 
دســتیابی ایــران بــه ســاح هســته ای را خواهیــم 

ــت. بس
مــا جامعــه بین المللــی را بــرای محکــوم کــردن 
ــت  ــپاه و بازداش ــط س ــر توس ــوق بش ــض حق نق
دیگــر  و  آمریکایــی  شــهروندان  ناعادالنــه 

شــهروندان خارجــی همــراه خواهیــم کــرد.
در ایــن ســند همچنیــن ادعــا شــده اســت: 

»رفتارهــای بی پروایانــه ایــران و ســپاه پاســداران 
یکــی از اصلی تریــن منابــع تهدیــد بــرای منافــع 

ــه ای اســت. ــات منطق ــکا و ثب آمری
و  منطقــه ای  تنش هــای  در  ایــران  رژیــم 
نفــوذ منطقــه ای  تهاجمــی  به طــور  بی ثباتــی 
خــود را گســترش داده و همســایگان خــود را بــا 
ــت.« ــرده اس ــد ک ــی تهدی ــای بین الملل هزینه ه

کــه  »فکت شــیت«)کلیات(  ایــن  ادامــه  در 
بــر اســاس ادعاهــای خصمانــه و همیشــگی 
واشــنگتن علیــه تهــران تدویــن شــده، مجموعــه 
اقدامــات مخــرب ایــران فــرای از آنچــه کــه تهدید 
ــت: ــده اس ــه آم ــده، اینگون ــوان ش ــته ای عن هس

»گســترش فعالیت هــای موشــکی بالســتیک؛ 
و  تروریســم  از  مالــی  و  مــادی  حمایــت 
بشــار  حکومــت  از  حمایــت  افراط گرایــی؛ 
ــه  ــه مــردم ســوریه؛ رویکــرد خصمان اســد علی
ــدار آزادی  ــد پای ــرائیل؛ تهدی ــه اس ــداوم علی م
کشــتیرانی به ویــژه در خلیــج فــارس؛ حمــات 
ســایبری علیــه آمریــکا، اســرائیل و دیگــر 
متحــدان و شــرکای آمریــکا در منطقــه؛ نقــض 
و سوء اســتفاده از حقــوق بشــر؛ بازداشــت 
شــهروندان  جملــه  از  خارجــی  شــهروندان 
آمریــکا بــا اتهامــات واهــی و بــدون رونــد 

منصفانــه.«

بین الملل
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سیاسـت

،،
 رئیــس مجلــس شــورای اســامی 
در دیــدار بــا رئیــس دومــای دولتــی 
روســیه گفــت: همکاری هــای خوبــی 
بیــن ایــران و روســیه در امــر مبــارزه 
بــا تروریســم بــه خصــوص در ســوریه 
داشــته ایم که نتایج مناســبی داشته 

اســت.

امام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه دشــمنی 
ــت: ســپاه  ــدی اســت گف ــران اب ــا ای ــکا ب آمری
پاســداران بزرگتریــن قــدرت دفاعــی کشــور مــا 
ــور چشــم  ــان و ن اســت و ســپاهیان جان برکف

مــا هســتند. 
در  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
خطبه هــای نمازجمعــه امــروز اصفهــان بــا بیان 
اینکــه بهتریــن عالــم و روحانــی ممکــن اســت 
تقــوا نداشــته باشــد اظهــار داشــت: امــام)ره( و 
مقــام معظــم رهبــری 3۰ ســال گفتنــد آمریــکا 
قابل اعتمــاد نیســت؛ امــا کســانی کــه بی تقــوا 

ــد. ــن موضــوع را نمی فهمن هســتند ای
وی افــزود: ایــن اشــتباه اســت کــه می گوینــد 
ــت،  ــد اس ــا ترفن ــت این ه ــه اس ــپ دیوان ترام
چطــور رفتــار یــک دیوانــه مــورد تأییــد کنگــره و 

ــت. ــا اس اروپایی ه

ســالروز  بــه  اشــاره  بــا  طباطبایی نــژاد 
ــت:  ــی گف ــرفی اصفهان ــهید اش ــهادت ش ش
شــهید اشــرفی اصفهانــی بارهــا در بیــن 
رزمنــدگان ســخنرانی می کــرد و امــام)ره( 
دربــاره ایــن شــهید بزرگــوار فرمودنــد: »مــن 
هــر وقــت اشــرفی را می بینــم بــه یــاد خــدا 

می افتــم.«
ــهادت  ــام ش ــاره ای ــان درب ــه اصفه امام جمع
امــام ســجاد)ع( بیــان کــرد: مــا هــم دربــاره 
امــام ســجاد)ع( ظلــم کردیــم و شــخصیت 
ــت  ــردم درس ــرای م ــوار را ب ــام بزرگ ــن ام ای

بیــان نکردیــم.

ــام  ــه ام ــده اســت ک ــخ آم ــه داد: در تاری وی ادام
ــت  ــب)س( وصی ــرت زین ــه حض ــین)ع( ب حس
کــرد کــه احــکام را از علــی)ع( بگیــر ولــی خــود 
بــه شــیعیان بیــان کــن؛ چــرا که امــام ســجاد)ع( 
جانــش در خطــر اســت و بایــد محفــوظ بمانــد و 
اگــر او حفــظ نشــود دیــن در خطــر می افتــد. آن 
ــد و  ــان کردن ــب را بی ــا مطال ــا دع ــوار ب امــام بزرگ
اگــر امــام نبودنــد بســیاری از واقعیت هــا روشــن 

نمی شــد.
ناعدالتی هــای  بــه  اشــاره  بــا  طباطبایی نــژاد 
ســازمان ملــل گفــت: ســازمان ملــل دیــروز عنوان 
کــرد کــه جنایــات در میانمــار عمــدی اســت، ایــن 

موضــوع جالــب اســت کــه ســازمان ملــل بعــد از 
ایــن همــه جنایــات تــازه متوجــه عمــدی بــودن 

ایــن مســائل شــده اســت.
ــاره  ــواره درب ــا هم ــت: م ــان گف ــه اصفه امام جمع
ــن  ــا ای ــت ام ــی اس ــم بین الملل ــام می گویی برج
ــل؟  ــن المل ــدام بی ــه ک ــد پرســید ک ســؤال را بای
خیــال باطــل اســت کــه اروپایی هــا آمریــکا را رهــا 
کــرده و بــه مــا بچســبند، آن هــا جنسشــان یکــی 

اســت، جنســی کــه بــا دیــن مخالــف اســت.
ــم  ــام را بره ــکا برج ــرد: آمری ــان ک وی خاطرنش
نمی زنــد ولــی قوانینــی می گذارنــد کــه مــا 
تابــع آن هــا باشــیم، چــون آن هــا بــا مــا دشــمنی 

ابــدی دارنــد و بــا دیــن مــا مخالف انــد. بایــد بــه 
مســئوالن کشــور بگویــم کــه آن هــا بــا مــا دشــمن 
خواهنــد بــود چــون در قــرآن ایــن موضــوع آمــده 

اســت.
طباطبایی نــژاد تصریــح کــرد: آن هــا ایــن بــار 
ســپاه را تروریســت عنــوان می کننــد، آمریــکا 
ــان  ــه زب ــا را ب ــن صحبت ه ــه ای ــرده ک ــط ک غل
آورده اســت، مــا هــم ارتــش آن هــا را تروریســت 
ــه  ــا لطم ــه آن ه ــید ب ــن باش ــم و مطمئ می دانی
ــن  ــا بزرگتری ــپاه م ــرد: س ــان ک ــم. وی بی می زنی
ســپاهیان  اســت،  کشــور  دفاعــی  قــدرت 
و  هســتند  مــا  چشــم  نــور  و  جان بر کفــان 
ــه  ــد ک ــا گفتن ــه م ــدا ب ــری از ابت ــام)ره( و رهب ام
بایــد دیگــر درس  این هــا تعهــدی ندارنــد و 
ــاد  ــه و اعتم ــا نرفت ــراغ آن ه ــر س ــم و دیگ بگیری

ــم. نکنی

امام جمعه اصفهان: 
سپاه پاسداران بزرگترین قدرت دفاعی کشور محسوب می شود 

امیــر دریــادار حبیــب هللا ســیاری فرمانــده نیــروی دریایــی ارتش 
گفــت: امــروز ناوگــروه جمهــوری اســامی ایــران 
ــدر مخــاچ قلعــه روســیه حرکــت  ــه ســمت بن ب
ــدر  ــن بن ــاعت در ای ــرف ۴۸ س ــه ظ ــد ک می کن

ــرد. ــو می گی پهل
وی افــزود: ارســال پیــام صلــح و دوســتی، 
ــی دو کشــور و همــکاری  ــگ دریای ــای فرهن ارتق

الزم بــرای برقــراری امنیــت در منطقــه دریایــی خــزر از مهم تریــن 
ــن ســفر اســت. اهــداف ای

ــن  ــزام ای ــا اع ــه آی ــر اینک ــی ب ــؤالی مبن ــه س ــخ ب  وی در پاس
ناوگــروه بــه روســیه مرتبــط بــا تحــرکات اخیــر امریــکا در منطقه 
اســت، گفــت: ایــن ســفر هیــچ ارتباطــی بــا این موضــوع نــدارد و 
نیــروی دریایــی کشــورمان براســاس برنامه ریــزی معمــول خــود 
عمــل می کنــد. ســیاری افــزود: اینکــه کســی از جایــی بــه جــای 
ــرای مــا  ــد مشــکلی نیســت؛ امــا هــر کســی ب دیگــر ســفر کن
تهدیــد باشــد یــا بخواهــد بــه مرزهــای مــا نزدیــک شــود، قطعــًا 

اخطــار خواهــد گرفــت و اجــازه ایــن کار را نــدارد.
ــناریوهای  ــیم و س ــد را می شناس ــا تهدی ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
مختلــف تهدیــد را می دانیــم، گفــت: آمادگــی الزم بــرای مقابلــه 

بــا تهدیدهــا و حتــی فراتــر از آن را داریــم.

ــی  ــر بازدارندگ ــی ب ــا دفاعــی مبتن ــن م ــزود: دکتری  ســیاری اف
اســت و اینقــدر تــوان دفاعــی و بازدارندگــی 
ــه مــا تعــرض  داریــم کــه هــر کســی بخواهــد ب
بنشــیند،  پــای حســاب و کتاب  وقتــی  کنــد 
ــه او وارد می شــود  ــه ب ــد آســیب هایی ک می فهم
بیــش از ســودی اســت کــه ممکــن اســت بــه او 
ــه وجــود دارد. ــی اســت ک ــن واقعیت برســد و ای
ــرود  ــد و ب ــد بیای ــا می خواه ــر کســی هرج ــرد: ه ــد ک وی تأکی
مطمئــن باشــد اگــر بــه منطقــه مــا ورود کنــد، تمــام حرکاتــش 
رصــد می شــود و بــه هیــچ عنــوان اجــازه نمی دهیــم بــه آب هــای 
ــوری  ــع جمه ــع و مناب ــا مناف ــارت و ی ــه نظ ــرزمینی، منطق س
ــا روســیه  ــران نزدیــک شــود. ســیاری گفــت: مــا ب اســامی ای
رفت و آمــد داریــم و روس هــا حتــی در دریــای جنــوب در 

ــد. ــا بودن ــاس میهمــان م بندرعب
ایتالیــا، روســیه،  افــزود: کشــورهای مختلفــی ماننــد  وی 
پاکســتان، هندوســتان و چیــن همــه از بندرعبــاس مــا بازدیــد 
ــتمر  ــاط مس ــراری ارتب ــای برق ــه معن ــم ب ــن مه ــه ای ــد ک کردن
جمهــوری اســامی ایــران بــا نیــروی دریایــی کشــورهای جهــان 
به ویــژه در منطقــه اســت کــه توانمنــدی نیــروی دریایــی 

راهبــردی ایــران را نشــان می دهــد.

امام جمعــه یــزد ســپاه را عزیزتریــن و مســتحکم ترین بنیــان در 
کشــور دانســت و گفــت: ســپاه و بســیج متعلــق 
ــد اخــاص، احســاس  ــه مــردم هســتند و بای ب
ــانی کار  ــدان و جان فش ــت، باوج ــه، عدال وظیف
ــت  ــز پش ــردم نی ــد و م ــه می دهن ــود را ادام خ

آن هــا خواهنــد بــود. 
در  یــزدی  ناصــری  محمدرضــا  آیــت هللا 

ــد  ــه شــرایطی کــه در ایــن چن ــزد ب خطبه هــای نمــاز جمعــه ی
ســال در کشــور ســوریه بــه وجــود آمد و ســبب کشــتار بســیاری 
از مســلمانان در ایــن کشــور شــد، اظهــار داشــت: شــرایطی کــه 
مســتکبران و ســلطه طلبان در ایــن کشــور ایجــاد کردنــد ســبب  

ــد. ــن ش ــلمانان ای ــر از مس ــا نف ــی میلیون ه آوارگ
نماینــده ولی فقیــه در اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه کشــورهایی 
ســلطه طلب ماننــد آمریــکا، اســرائیل و همدستانشــان ایــران را 
به عنــوان کشــوری ناامــن در منطقــه معرفــی می کننــد، افــزود: 
آن هــا بــا مشــاهده شکســت پروژه هایشــان در کشــورهای 
عــراق، ســوریه و یمــن و مشــاهده نقــش مهــم ایــران در ایــن 
مناطــق بــرای بازگشــت بــه شــرایط ایــده آل، ایــران را دشــمن 
اصلــی خــود و کشــور ناامــن معرفــی کردنــد. امام جمعــه یــزد 
بــه فتنــه جدیــد ایــن کشــورها در منطقــه اشــاره و خاطرنشــان 

کــرد: آمریــکا و اســرائیل جدیــدًا بــا شکســت داعــش، طــرح 
ــد  ــرح کردن ــراق را مط ــتان ع ــازی کردس جداس
ــه  ــدی را در منطق ــاش جدی ــم اغتش ــاز ه ــا ب ت
بــه وجــود آورنــد و مــردم ســرگرم ایــن مســائل 
ــا آن هــا بتواننــد نقشــه های شومشــان  شــوند ت

را در منطقــه عملــی کننــد.
ــد  ــا نمی توانی ــه در دنی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــد،  ــران باش ــت تر از ای ــه صلح دوس ــد ک ــدا کنی ــوری را پی کش
ــه  ــع ب ــه چشــم طم ــران کشــوری نیســت ک ــار داشــت: ای اظه
کشــورهای دیگــر داشــته باشــد. ناصری یــزدی افــزود: بــا 
ــه  ــران ب ــرای ای ــه هجمه هایــی کــه کشــورهای دیگــر ب توجــه ب
وجــود آوردنــد مــا بایــد در کشــور بــا تــوکل بــر خــدا و با دســتان 
پرقــدرت مــردم و همدلــی پشــت یکدیگــر باشــیم و بــا گــوش 
ــه خــدا کشــور را  ــا امیــد ب ــه منویــات رهبــر انقــاب و ب دادن ب
ــه در  ــده ولی فقی ــم. نماین ــش ببری ــی پی ــا به خوب در بحران ه
ــان در  ــتحکم ترین بنی ــن و مس ــپاه را عزیزتری ــزد س ــتان ی اس
ــردم  ــه م ــق ب ــیج متعل ــپاه و بس ــت: س ــت و گف ــور دانس کش
اســت کــه بــا اخــاص، احســاس وظیفــه، عدالــت، باوجــدان و 
ــز پشــت  ــد و مــردم نی جان فشــانی کار خــود را ادامــه می دهن

آن هــا هســتند.

 فرمانده نیروی دریایی ارتش:

آمادگی الزم برای مقابله با تهدیدها را داریم
امام جمعه یزد: 

»سپاه« مستحکم ترین بنیان در نظام جمهوری اسالمی 



فناوری

رونمایی از نخستین 
تبلت ضد آب آمازون

ــدل  ــتین کین ــیس نخس ــدل اوس ــد کین ــدل جدی م
ضــد آبــی اســت کــه آمــازون طراحــی و تولیــد 
کــرده اســت. تبلت هــای آمــازون کــه بــه نــام 
کینــدل شــناخته می شــوند، کاربــرد بســیاری دارنــد. 
می توانیــد آنهــا را بــا خــود بــه داخــل هواپیمــا ببریــد 
و بــه مطالعــه بپردازیــد یــا اینکــه بــه آرامــی در کنــار 
اســتخر دراز بکشــید و نســخه دیجیتالــی کتاب هــای 

موردعالقه تــان را بخوانیــد. 
ــه  ــتباهًا ب ــود را اش ــدل خ ــر کین ــال اگ ــن ح ــا ای ب
داخــل اســتخر انداختیــد، احتمــااًل مجبــور می شــوید 
آن را تعویــض کــرده و بــرای خریــدن یــک دســتگاه 

جدیــد هزینــه کنیــد. 
گرچــه کیندل هــای آمــازون طــی چنــد ســال اخیــر 
پیشــرفت های بســیاری داشــته اند؛ امــا هیچــگاه در 
مشــخصات آنهــا، واژه ضــد آب دیــده نشــده اســت. 
ــه  ــش توج ــت کاربران ــه درخواس ــازون ب ــرًا آم ظاه
ــدًا تأییــد کــرد کــه  کــرده اســت؛ ایــن کمپانــی جدی
قصــد دارد نســخه جدیــد کینــدل اوســیس را بــا دارا 

ــازار کنــد. بــودن ویژگــی ضــد آب روانــه ب

هواوی میت 10 از اندروید 8 
استفاده می کند

همان طــور کــه انتظــار می رفــت، هــواوی قصــد 
نســخه  از جدیدتریــن   ۱۰ در گوشــی میــت  دارد 
سیســتم عامل اندرویــد اســتفاده کنــد. شــایعات 
ــی های  ــد دارد در گوش ــواوی قص ــه ه ــد ک می گوین
بــه ۹   ۱۸ تصویــر  نســبت  از   ۱۰ میــت  خانــواده  

ــد.  ــتفاده کن اس
تصاویــر جدیــد لــو رفتــه، طراحــی جلویــی و پشــتی 
گوشــی میــت ۱۰ پــرو را بــه خوبــی نشــان می دهنــد. 
ــر طبــق شــایعات، دو گوشــی میــت ۱۰ و میــت ۱۰  ب
پــرو قــرار اســت تنهــا یــک تفــاوت داشــته باشــند. 
ــت  ــرو در پش ــت ۱۰ پ ــت در می ــر انگش ــگر اث حس
گوشــی قــرار دارد امــا در میــت ۱۰، در قســمت 
جلویــی گوشــی دیــده می شــود. هــواوی میــت 
ــی هــواوی اســت و در  ۱۰ جدیدتریــن گوشــی کمپان

ــود. ــی می ش ــر( رونمای ــر )۲۴ مه ــخ ۱۶ اکتب تاری

سامسونگ از سنسورهای 
ایزوسل رونمایی کرد

جدیــد  تصویربــرداری  سنســور  دو  سامســونگ 
ایزوســل معرفــی کــرده  تکنولــوژی  بــه  مجهــز 
کــه تمرکــز آن بــر کوچــک کــردن سنســورها و 
ــک ــای تاری ــی در محیط ه ــت عکاس ــش کیفی  افزای

 است. 
اســاس  بــر  ایزوســل سامســونگ  سنســورهای 
مشــخصات کلیدی شــان بــه چهــار خانــواده تقســیم 
می شــوند؛ ســریع )Fast(، باریــک )Slim(، روشــن 
)Bright( و دوگانــه )Dual(. بــا توجــه بــه افزایــش 
ــا  ــر ب ــمند ظریف ت ــی های هوش ــرای گوش ــا ب تقاض
 Fast ــد ــورهای جدی ــرفته، سنس ــای پیش ویژگی ه
ــرداری  ــی تصویرب ــک و توانای ــدازه  کوچ ــا ان ۲L۹ و ب
بــا رزولوشــن بــاالی خــود، بــه دســتگاه های جدیــد 
ــتگی  ــود برجس ــدون وج ــا ب ــد داد ت ــازه خواهن اج
ــا  ــری ب ــن در قســمت پشــت گوشــی، تصاوی دوربی
ــد. ــت کنن ــور ثب ــاال در محیط هــای کــم ن ــات ب جزئی

اخبار اقتصادی
اجرای طرح عید تا عید مهرگان 

مخابرات منطقه اصفهان کلید خورد
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره روابــط 
عمومــی مخابــرات منطقــه اصفهــان، طــی روزهــای 
گذشــته در مراســمی، اجــرای طــرح عیــد تــا عیــد 
مهــرگان بــا حضــور مدیــران مخابــرات منطقــه 

ــاز شــد. ــان آغ اصفه

ــرح  ــن ط ــرای ای ــدری زاده اج ــن مراســم حی در ای
ــت مشــتریان  ــش ســطح رضای را در راســتای افزای
دانســت و افــزود: نکتــه بــارز در ایــن طــرح تاکیــد 
ــی  ــه متقاض ــرویس ها ب ــک روزه س ــل ی ــر تحوی ب
و افزایــش ســرعت خدمــت رســانی بــه مشــتریان 

اســت. 
ــه  ــرات منطق ــاری مخاب ــور تج ــایخی،معاون ام مش
اصفهــان نیــز در توضیــح جزئیــات ایــن طــرح 
ایــن طــرح بــه صــورت کشــوری و در  گفــت: 
ــر  ــوروز در نظ ــد ن ــا عی ــر ت ــد غدی ــی عی ــازه زمان ب
ــن  ــان تلف ــب آن متقاضی ــه موج ــده و ب ــه ش گرفت
ثابــت،ADSL؛VDSL و تانومــا )فیبــر نــوری منــازل 
ــر از یــک روز  ــد در عــرض کمت و مشــاغل( می توانن

ــد.  ــتفاده کنن ــود اس ــر خ ــورد نظ ــرویس م از س
گفتنــی اســت پــس از ایــن مراســم گروه هــای 
بازاریابــی، نصــب و راه انــدازی ایــن طــرح بــا 
مراجعــه بــه محــل متقاضیــان، اقــدام بــه راه انــدازی 

ــد. ــرویس کردن ــن س ــل ای و تحوی

شرایط برای تک نرخی شدن ارز
 مهیا نیست

ــد  ــه بای ــان اینک ــا بی ــزی ب ــک مرک ــام بان ــم مق قائ
حساســیت ها در حــوزه اقتصــاد کالن و اوضــاع 
ــاظ  ــرخ ارز، لح ــازی ن ــرای یکسان س ــی ب بین الملل
شــود، گفــت: مالحظاتــی وجــود دارد کــه ناگزیریــم 
ــن  ــه ای ــی در پاســخ ب ــر کمیجان ــم. اکب ــت کنی رعای
ســوال کــه قیمــت نفــت و ســهم درآمدهــای نفتــی 
ــه و  ــش یافت ــور کاه ــال ۹۷ کل کش ــه س در بودج
ــت  ــای ارزی دول ــران کاهــش درآمده بســیاری نگ
و بــه تبــع آن تعویــق یکســان ســازی نــرخ ارز 
هســتند، گفــت: ایــن موضــوع بســیار مهمــی اســت 
و در راســتای اصــالح قیمت هــا و احیانــًا جلوگیــری 
از برخــی اختالل هــای قیمتــی کــه ارز دونرخــی 
در نظــام قیمتــی ایجــاد می کنــد، از موضوعــات 

ــت.  ــزی اس ــک مرک ــت دار بان اولوی
قائم مقــام بانــک مرکــزی افــزود: البتــه بایــد ایــن 
مالحظــه را هــم در نظر داشــت کــه مجموعه شــرایط 
ــد در  ــران، بای ــی ای اقتصــادکالن و اوضــاع بین الملل
یــک وضعیــت اطمینــان بخشــی قــرار داشــته باشــد 
ــت  ــرخ ارز واحــد حرک ــه ســمت ن ــه ب ــی ک ــا وقت ت
می کنیــم، اطمینــان از مانــدگاری و پایــداری آن 
ــر  ــرد: در غی ــح ک ــد. وی تصری ــته باش ــود داش وج
ایــن صــورت اگــر ایــن حساســیت های مــورد نظــر، 
بــه طــور جــدی لحــاظ نشــده و یکسان ســازی نــرخ 
ارز صــورت گیــرد؛ ایــن تعــادل بــه هــم می خــورد و 

مشکل ســاز می شــود. 
ــت  ــی هس ــره مالحظات ــه داد: باالخ ــی ادام کمیجان
کــه ناگزیــر هســتیم در فرآینــد یکسان ســازی نــرخ 

ارز بــه آن توجــه کنیــم.

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

ــن  ــی اســتاندارد اســت؛ ای ــر روز جهان ۲۲ مه
اســتاندارد  امــا  می داریــم.  را گرامــی  روز 
چیســت؟ بــه نظــم مبتنــی بــر نتایــج ثابــت 
علــوم، فنــون و تجــارب بشــری که بــه صورت 
قواعــد، مقــررات و نظام هایــی کــه بــه منظــور 
ایجــاد هماهنگــی و وحــدت رویــه، افزایــش 
ــعه  ــات، توس ــهیل ارتباط ــم، تس ــزان تفاه می
ــی،  ــاد مل ــی در اقتص ــه جوی ــت، صرف صنع
حفــظ ســالمت و ایمنــی عمومــی، گســترش 
ــی و خارجــی و ....  ــی داخل ــادالت بازرگان مب
ــه می شــود و  ــی رود اســتاندارد گفت ــه کار م ب
کاالیــی کــه عالمــت اســتاندارد دارد، بایــد بــر 
آنچــه گفتــه شــد، منطبــق باشــد و از کیفیــت 

ــوب برخــوردار باشــد. مطل
 استادارد جهانی

در  جهانــی  اســتادارد  تشــکیل  زمــان  از   
ــز مؤسســه اســتاندارد و تحقیقــات  ــران نی ای
صنعتــی وظیفــه تدویــن اســتاندارد ملــی در 
بخش هــای کشــاورزی، صنعــت، معــدن، 

ــده  ــر عه ــی و ... را ب ــواد غذای ــات، م ارتباط
ــت.  گرف

ــان از  ــول اطمین ــت حص ــه جه ــن مؤسس ای
رعایــت اصــول اســتاندارد در فرآیندهــای 
تولیــد کاال در کشــور، حداقــل یــک بــار 
نمونــه  تولیــد کارخانه هــا  از خــط  درمــاه 
لــزوم،  صــورت  در  و  می کنــد  بــرداری 
کاالهایــی را بــه عنــوان نمونــه از بازارخریداری 
ــا  ــق آنه ــزان تطاب ــا می ــد ت ــش می کن و آزمای

را بــا اســتاندارد تعییــن شــده، بررســی کنــد. 
ــه درســتی انجــام  ــا ایــن مأموریــت ب امــا آی

می گیــرد؟
 کاالهای بی کیفیت 

با نشان استاندارد
ــا نقــص  بــه نظــر می رســد ایــن مأموریــت ب
روبــه رو اســت؛ چــرا کــه کاالهایــی بــا نشــان 
اســتاندارد بــه بــازار عرضــه می شــود کــه 
ــه  ــردم ب ــدارد و م ــی و الزم را ن ــت کاف کیفی
و  می کننــد  درک  و  لمــس  را  آن   راحتــی 
همیــن موضــوع ســبب می شــود تــا گرایــش 
جامعــه بــه کاالهــای خارجــی بیشــتر و 
بیشــتر شــود، گرچــه خیلــی از کاالهــای 
ــتانداردی  ــت اس ــز کیفی ــی نی ــابه خارج مش
ــه  ــر ب ــی شــاید ارزان ت ــد ول ــد را ندارن کــه بای
دســت مصــرف کننــده می رســد هرچنــد 
هزینه هــای طــی مســیر و دســت بــه دســت 
شــدن بیشــتر را دارد! حــاال چــرا آن مشــابه 
بــه  اســتاندارد  ارزان تــر اســت؟  خارجــی 
ــا قــدرت و قــوت و  عنــوان حاکمیــت بایــد ب
ــد،  ــی تولی ــول اساس ــن اص ــر گرفت ــا در نظ ب

ــه  ــع موسس ــد. در واق ــل کن ــه عم ــه وظیف ب
ــر  ــای غی اســتاندارد در صــورت کشــف کااله
ــردم،  ــالمت م ــرای س ــار ب ــتاندارد و زیانب اس
ــدگان  ــد کنن ــه تولی ــرم علی ــالم ج ــن اع ضم
بــرای  مجــازات  تقاضــای  و  کاالهــا  آن 
ــای  ــی، فرآورده ه ــع قضای ــان از مراج متخلف
ــع و  ــد، توزی ــز تولی ــتاندارد را از مراک ــر اس غی
فــروش جمــع آوری کــرده و از ورود آنهــا 
ــن  ــی آورد؛ ای ــل م ــری به عم ــازار جلوگی ــه ب ب
وظیفــه اصلــی موسســه اســتاندارد اســت اما 
خبــری کــه حکایــت از ایــن اقــدام کنــد کــم 
و کمتــر شــنیده شــده و دیــده شــده اســت؟ 
آیــا اســتاندارد بــه درســتی بــه وظیفــه عمــل 
انجــام  اجــازه  مالحظاتــی  یــا  می کنــد؟ 

وظیفــه را نمی دهــد؟ 
ــی  ــت گزارش ــوب اس ــد خ ــل می کن ــر عم اگ
شــفاف از آنچــه انجــام شــده و از کاالهایــی 
ــه کنــد  ــازار جمــع آوری کــرده و... ارائ کــه از ب

ــن  ــز بی ــد چشــم تی ــکار عمومــی بدانن ــا اف ت
حاکمیــت مراقــب ســالمتی و پول و ســرمایه 
مــردم اســت و تحــت هیــچ شــرایطی کوتــاه 

نمی آیــد.
مســلما اســتاندارد و اســتاندارد کــردن از 
ــت  ــاوری اس ــم و فن ــتقرار عل ــای اس پایه ه
ــش  ــت و اقتصــاد نق ــه در پیشــرفت صنع ک
بســزایی دارد؛ چراکــه بایــد در جهــت افزایش 
ــه  ــوان ب ــا بت ــرد ت ــالش ک ــت ت ــطح کیفی س
محصــوالت  درتولیــد  پیشــرفته  فنــاوری 
ــتفاده از  ــف اس ــال تأس ــا کم ــد. ب ــل آم نائ
ــر اســتاندارد، خودروهــای  ــوازم خانگــی غی ل
ــر  ــای غی ــرخ و موتوره ــتاندارد، چ ــر اس غی
ــتاندارد و  ــر اس ــی غی ــتاندارد و موادغذای اس
ــی  حتــی پوشــاک، همــه ســاله تلفــات جان
و خســارات مالــی چشــمگیری بــه بــار 
ــی  ــروز مشــکالت فراوان ــد و ســبب ب می آورن
می شــوند کــه بایــد فکــری بــرای آن بشــود.

کیمیای وطن بررسی کرد:

 استاندارد 
ضرورتی برای سالمت مردم

در حالــی کــه رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی، 
کمبــود انــار ناشــی از ســرمازدگی را علــت گرانــی ایــن 
محصــول دانســته بــود، مدیــرکل دفتــر میوه هــای گرمســیری 
بــا  اعــالم کــرد کــه  وزارت کشــاورزی  نیمه گرمســیری  و 
ــودی  ــچ کمب ــار، هی ــای ان وجــود ســرمازدگی بخشــی از باغ ه
ــول  ــن محص ــادرات ای ــی از ص ــًا بخش ــدارد و نهایت ــود ن وج
تحت الشــعاع قــرار می گیــرد و بــه نظــر می رســد نوبرانــه 

ــت. ــول اس ــن محص ــی ای ــل گران ــودن، دلی ب
 ابوالقاســم حســن پور، مدیــرکل دفتــر میوه هــای گرمســیری 
و نیمه گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی، در ایــن بــاره گفــت: 
ــی از  ــد ناش ــش تولی ــا کاه ــار ب ــای ان ــی از باغ ه ــه بخش گرچ
ســرمازدگی مواجــه شــده اند امــا هیــچ کمبــودی بــرای 
ــًا بخشــی از صــادرات را  ــدارد و نهایت مصــرف داخلــی وجــود ن

ــد.  ــرار ده ــعاع ق تحت الش

وی بــا بیــان اینکــه نوبرانــه بــودن و برخــی ســودجویی ها دلیــل 
ــه زودی برطــرف  ــه ب ــار اســت ک ــش قیمــت ان ــی و افزای گران
ــار در  ــن ان ــون ُت ــک میلی ــدود ی ــاالنه ح ــزود: س ــود، اف می ش
ــدود ۸۰۰  ــا ح ــال م ــرآورد امس ــه ب ــود ک ــد می ش ــور تولی کش
ــن  ــا ۶۰۰ هــزار ُت ــی کــه حــدود ۵۰۰ ت هــزار تــن اســت؛ در حال
در کشــور مصــرف می شــود و بــه همیــن دلیــل هیــچ نگرانــی 

ــار در کشــور نداریــم.  بابــت کمبــود ان
حســن پور بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت انــار تــا نیمــه آبان مــاه 
ــد  ــوزه تولی ــون در ح ــم تاکن ــکلی ه ــچ مش ــه دارد و هی ادام
گــزارش نشــده اســت، گفــت: هم اکنــون هــر کیلوگــرم انــار از 
تولیدکننــدگان حــدود ۴۰۰۰ تــا ۵۰۰۰ تومــان خریــداری می شــود 
امــا یکــی از دالیــل بــاال بــودن قیمــت ایــن محصــول، نوبرانــه 
بــودن آن اســت کــه البتــه در برخــی مقاطع شــاهد ســودجویی 

توزیع کننــدگان و فروشــندگان ایــن محصــول هســتیم.

ــم  ــه علی رغ ــان اینک ــا بی ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــاون ش مع
ــه  ــرای ارائ ــبکه ب ــرای ش ــن و اج ــب آنت ــد و نص ــه خری هزین
ــه دلیــل مزیتــی  وای فــای در مکان هــای عمومــی، اپراتورهــا ب
ــرح  ــد، از ط ــام می دهن ــن کار را انج ــوع دارد ای ــن موض ــه ای ک
ــال و  ــک س ــی ی ــرکت ط ــن ش ــط ای ــای توس ــعه وای ف توس
ــتان ها در  ــیاری از اس ــون در بس ــه اکن ــر داد ک ــش خب ــم پی نی
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــی م ــای عموم مکان ه
در ایــن بــاره داود زارعیــان افــزود: در حــال حاضــر در بســیاری 
ــای  ــزات وای ف ــده و تجهی ــروع ش ــرح ش ــن ط ــتان ها ای از اس
در حــال نصــب اســت و در مکان هایــی ماننــد بســیاری از 
فرودگاه هــا و مکان هــای عمومــی مــورد بهره بــرداری قــرار 
گرفتــه اســت. زارعیــان همچنیــن خاطرنشــان کــرد: پیش بینــی 
می کنیــم در آینــده حجــم بیشــتری درخواســت بــرای وای فــای 
باشــد. همچنیــن فرودشــگاه ها، ورزشــگاه ها، نمایشــگاه ها، 

بیمارســتان ها، مجموعــه مکان هایــی کــه احتمــال جمــع شــدن 
ــای  ــه وای ف ــرای ارائ ــای مناســبی ب ــراد وجــود دارد، مکان ه اف
ــری کیوســک های تلفــن  ــر کارب ــد تغیی ــاره رون اســت. وی درب
ــه پیــش  ــای ک ــه وای ف ــرای ارائ ــا ب ــی و اســتفاده از آنه همگان
ــه  ــای را ب ــا بحــث وای ف ــت: م ــود، گف ــرح شــده ب ــن مط از ای
ــه  ــت ب ــن اس ــا ممک ــم ام ــعه می دهی ــری توس ــکل دیگ ش
ــداری  ــن طــرح مق ــی هــم برســد. ای ــن همگان ــای تلف باجه ه
ســاز و کارهــای اجرایــی و امنیتــی دارد کــه بایــد تنظیــم شــود، 
امــا از نظــر فنــی کار دشــواری نیســت. وی بــا اشــاره بــه ایجــاد 
محدودیــت حجمــی در وای فــای رایــگان اظهــار کــرد: اپراتورهــا 
طــوری تنظیــم کردنــد کــه در جاهایــی ماننــد هتــل، ورزشــگاه یا 
نمایشــگاه کــه فــرد از قبــل رجیســتر شــده و هزینــه ای پرداخت 
کــرده اســت، اصــوالً محدودیــت قائــل نمی شــوند، امــا در ســایر 

ــوند. ــل می ش ــت قائ ــا محدودی مکان ه

 ۱۶ درصد؛ کاهش معامالت ۱۷۰۰
مسکن در شهریور ماه

۲۴ درصد؛ افزایش 
صادرات پوشاک

تومان؛ ارزش هر لیتر 
بنزین وارداتی

تعــداد معامــات مســکن در شــهریورماه اُفــت ۱۶ درصــدی 
نســبت بــه مردادمــاه ســال جــاری را تجربــه کــرد.

در طــی شــش مــاه گذشــته صــادرات پوشــاک 24 درصــد 
یافتــه  افزایــش  گذشــته  ســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت 

اســت.
قیمــت تمــام شــده هــر لیتــر بنزیــن وارداتــی ۱۷۰۰ تومــان 

اســت.
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،،
مسلما اســتاندارد و اســتاندارد کردن 
از پایه هــای اســتقرار علــم و فنــاوری 
اســت کــه در پیشــرفت صنعــت و 

اقتصــاد نقــش بســزایی دارد

ــج ســال  ــد در پن ــوار نشــان می ده ــت بودجــه خان مقایســه وضعی
ــا  ــه آنه ــد ماهیان ــش از درآم ــا بی ــه خانواره ــواره هزین ــته هم گذش

ــوده اســت.  ب
بررســی و مقایســه میــزان بودجــه اعــم از درآمــد و هزینــه خانــوار در 
مناطــق شــهری کشــور از ســال ۱۳۹۰ تــا کنــون حاکــی از آن اســت 
ــون و  ــک میلی ــوار از حــدود ی ــه« خان ــد ماهیان ــه متوســط »درآم ک

۳۹۳ هــزار تومــان در ســال ۹۰ بــه 
حــدود ۳ میلیــون و ۲۶۹ هــزار تومــان 
در ســال ۹۵ افزایــش یافته اســت؛ در 
عیــن حــال »هزینــه ماهیانــه« خانوار 
ــون و ۴۴۹ هــزار  ــک میلی از حــدود ی
تومــان بــه بیــش از ۳ میلیــون و ۲۷۵ 
هــزار تومــان در ســال گذشــته رســید. 
نگاهــی بــه آمــار بانــک مرکــزی 
و بررســی میــزان درآمــد- هزینــه 
خانــوار بــه تفکیــک هــر ســال نشــان 

می دهــد، »متوســط درآمــد ســاالنه« یــک خانــوار شــهری در ســال 
۱۳۹۰ حــدود ۱۶ میلیــون و ۷۱۹ هــزار و ۷۰۰ تومــان و »متوســط 
ــوده  ــون و ۳۹۲ هــزار و ۶۰۰ تومــان ب ــز ۱۷ میلی ــه ســاالنه« نی هزین
اســت. ایــن آمــار نشــان می دهــد هــر خانــوار ایرانــی در ســال ۹۰ در 
ازای درآمــد ماهیانــه یــک میلیــون و ۳۹۳ هــزار تومــان، بــه میــزان 
ــی  ــت. یعن ــته اس ــه داش ــان هزین ــزار توم ــون و ۴۴۹ ه ــک میلی ی
ــن  ــوده اســت. همچنی ــی ب ــه منف ــه هزین ــوار نســبت ب ــد خان درآم
در ســال ۱۳۹۱ متوســط درآمــد ناخالــص ســاالنه خانــوار بــه حــدود 
ــک  ــه ی ــه ب ــد ماهیان ــان و درآم ــزار و ۹۰۰ توم ــون و ۹۰۵ ه ۲۰ میلی
میلیــون و ۷۴۲ هــزار و ۲۰۰ تومــان رســید؛ در مقابــل نیــز متوســط 

ــان و  ــزار توم ــون و ۶۵۴ ه ــدود ۲۱ میلی ــوار ح ــاالنه خان ــه س هزین
ــود. در  ــان ب ــون و ۸۰۴ هــزار و ۵۰۰ توم ــک میلی ــه ی ــه ماهیان هزین
ــود  ــد ب ــش از درآم ــان بی ــوار همچن ــه خان ــز هزین ــال ۱۳۹۳ نی س
ــون  ــدود ۳۱ میلی ــوار ح ــاالنه خان ــد س ــط درآم ــه متوس ــه طوریک ب
ــوار  ــاالنه خان ــه س ــط هزین ــل متوس ــان و در مقاب ــزار توم و ۳۸۲ ه
ــه درآمــد  ــا ک ــن معن ــه ای ــود؛ ب ــان ب ــون و ۸۷۶ هــزار توم ۳۲ میلی
 ۲ ســال  ایــن  در  خانــوار  ماهیانــه 
میلیــون و ۶۱۵ هــزار تومــان و هزینــه 
ماهیانــه خانــوار ۲ میلیــون و ۷۳۹ 

ــرآورد شــد. ــان ب هــزار توم
میــزان   ۱۳۹۴ ســال  در  امــا   
برابــر  خانــوار  هزینــه  و  درآمــد 
خانــوار  هــر  طوری کــه  بــه  بــود؛ 
 ۲ ازای  در  ســال  ایــن  در  ایرانــی 
میلیــون و ۹۳۸ هــزار و ۲۰۰ تومــان 
و  میلیــون   ۲ معــادل  درآمــد، 
می تــوان  کــه  کردنــد  هزینــه  تومــان   ۸۰۰ و  هــزار   ۹۳۸
برابــر خانــوار  خــرج  و  دخــل  میــزان  در ســال ۱۳۹۴   گفــت 
ــادل  ــز، مع ــوار در ســال ۱۳۹۴ نی ــد ســاالنه خان شد.متوســط درآم
ــه ســاالنه  ــون و ۲۵۸ هــزار و ۶۰۰ تومــان و متوســط هزین ۳۵ میلی

ــرآورد شــد. ــان ب ــزار و ۱۰۰ توم ــون و ۲۶۵ ه ۳۵ میلی
در نهایــت در ســال ۱۳۹۵ مجــدد بیــن متوســط درآمــد و متوســط 
ــی کــه در  ــدک ایجــاد شــد؛ در حال ــوار یــک شــکاف ان ــه خان هزین
ایــن ســال متوســط درآمــد ســاالنه حــدود ۳۹ میلیــون و ۲۳۷ هزار 
تومــان بــود امــا میــزان هزینــه ســاالنه بــه ۳۹ میلیــون و ۳۰۰ هــزار 

تومــان افزایــش یافــت.

مدیــر شــعب بانــک ســپه منطقــه اصفهــان گفــت: تعهــدات 
ــهیالت  ــت تس ــرای پرداخ ــان ب ــتان اصفه ــپه اس ــک س ــال بان امس
ــزرگ، حــدود ســه  ــی کوچــک و ب ــدی و صنعت ــای تولی ــه واحده ب

هــزار میلیــارد ریــال اســت. حمیدرضــا 
و  تســریع  بــر  تاکیــد  بــا  باقــری 
ــرای  ــهیالت ب ــت تس ــهیل پرداخ تس
کمــک بــه رفــع موانــع تولیــد، افــزود: 
ــن  ــال از ای ــارد ری ــون ۲۵۰ میلی تاکن
ــت  ــان پرداخ ــه متقاضی ــهیالت ب تس
شــده اســت. وی اظهارکــرد: بانــک 
ســپه بــا پرداخــت ۲ هــزار و ۴۰۹ 
میلیــارد ریــال وام در قالــب تســهیالت 
رونــق تولیــد و اشــتغال در ســال ۹۵، 

ــرد.  ــب ک ــان کس ــتان اصفه ــه در اس ــن زمین ــت را در ای ــه نخس رتب
وی بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه »اقتصــاد مقاومتــی، 
ــرد:  ــح ک ــالب، تصری ــر معظــم انق ــد و اشــتغال« از ســوی رهب تولی
ــام  ــان تم ــک ســپه در اســتان اصفه ــی بان ــم مدیریت ــان و تی کارکن
ــه  ــوب ب ــه و مطل ــت رســانی بهین ــالش خــود را در راســتای خدم ت
فعــاالن اقتصــادی و آحــاد جامعــه بــه کار بســته اند و بــرای کمــک به 
رونــق اقتصــادی و تحقــق اهــداف شــعار ســال همــت گماشــته اند. 
ــع  ــار اســتخراج شــده، مناب ــت: براســاس آم ــن گف ــری همچنی باق
شــعب بانــک ســپه در اســتان اصفهــان از مبلــغ ۲۳ هــزار میلیــارد 
ریــال در آذر ۹۳ بــه حــدود ۵۷ هــزار میلیــارد ریــال تــا پایــان نیمــه 

نخســت ســال جــاری بــا رشــد ۱۵۰ درصــدی رســیده کــه ایــن رشــد 
در طــول ۳۴ مــاه بــی ســابقه بــوده اســت. وی رشــد ۱۵۰ درصــدی 
ــان را نشــان از اعتمــاد  ــزرگ اصفه ــک ســپه در اســتان ب ــع بان مناب
مــردم و اعتقــاد کارکنــان ایــن اســتان 
ــک  ــه کم ــاد ب ــل؛ اعتم ــار اص ــه چه ب
الهی،خودبــاوری، مدیریــت جهــادی و 

امیــد بــه آینــده دانســت. 
ــه  ــپه منطق ــک س ــعب بان ــر ش مدی
ــت ۶  ــه پرداخ ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
ــره تســهیالت قــرض  هــزار و ۴۳۱ فق
اســتان  ایــن  در  ازدواج  الحســنه 
ــک ســپه در یــک ســال و  توســط بان
ــرد: ۳ هــزار و  ــح ک ــر، تصری ــم اخی نی
ــن تســهیالت در ســال ۹۵ و ۳ هــزار و ۱۳۱ فقــره از  ۳۰۰ فقــره از ای

ــت.  ــده اس ــت ش ــون پرداخ ــا کن ــال ۹۶ ت ــدای س ابت
باقــری مجمــوع مبلــغ وام قــرض الحســنه ازدواج پرداخــت شــده 
ایــن بانــک از ابتــدای ســال ۹۵ تاکنــون را ۶۷۲ میلیــارد ریــال اعــالم 
کــرد و تدبیــر بانــک ســپه از ابتــدای مــرداد ســال جــاری در اجــرای 
ــع  ــا و به موق ــنه ازدواج را راهگش ــرض الحس ــی وام ق ــرح ضربت ط

دانســت. 
وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا ادامــه ایــن رونــد دیگــر شــاهد صــف 
انتظــار زوج هــای جــوان بــرای دریافــت وام قــرض الحســنه ازدواج 

. شیم نبا

برای پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و بزرگ؛هزینه خانوارها همچنان بیش از درآمد است

تعهدات امسال بانک سپه استان اصفهان
 حدود سه هزار میلیارد ریال است

پاک
شــرکت پــاک در ســال ۱۳۳۸ بــا مجــوز از وزارت صنایــع و معــادن تحــت لیســانس شــرکت فورموســت 
ــه  ــال ۱۳۴۹ کارخان ــرکت در س ــن ش ــد. ای ــیس ش ــاک تأس ــاری پ ــام تج ــا ن ــکا ب ــن آمری ــک کس م
بستنی ســازی کانــادا همچنیــن در ســال ۱۳۵۱ کارخانــه تولیــد بســتنی الــدورا و در ســال ۱۳۵۳ گاوداری 
ــورس  ــل شــد و درســال ۱۳۵۵ در ب ــه ســهامی عــام تبدی ــداری کــرد. در ســال ۱۳۵۴ ب ســپهان را خری
تهــران پذیرفتــه شــد. در ســال ۱۳۵۸ بــا کارخانــه فورموســت آمریــکا قطــع رابطــه کــرد. در ســال ۱۳۷۶ 
در شــرکت شــیر و لبنیــات پاســتوریزه ســنندج و در همــان ســال در کارخانــه پــاک ســامان تاجیکســتان 
ســرمایه گــذاری کــرد. در ســال ۱۳۷۷ مجتمــع شــیر و گوشــت مازنــدران را خریــداری کــرد. ایــن کارخانــه 
نشــان ISO ۹۰۰۱ لویــدز انگلســتان و همچنیــن گواهینامــه HACCP کارخانــه LOYDS و نشــان نمادیــن 
حــالل را داراســت. مجموعــه لبنــی پــاک بــه عنــوان عضــوی از گــروه صنایــع غذایــی ســینا در راســتای 
ارتقــای ســالمت جامعــه و افزایــش ســرانه مصــرف فرآورده هــای لبنــی بــا اتــکا بــه بیــش از نیــم قــرن 
تجربــه، برخــورداری از کارکنــان مجــرب، برنــد معتبــر و تکنولــوژی روز، فلســفه وجــودی خــود را تولیــد 
ــا رعایــت اســتانداردهای بهداشــتی، کیفــی و زیســت محیطــی  و عرضــه محصــوالت متنــوع و ســالم ب
دانســته و تــالش می کنــد تــا بــا فعالیــت در بازارهــای ملــی و فراملــی، رضایــت مشــتریان را توامــان بــا 

منافــع صاحبــان ســهام تأمیــن کنــد.

تولید ملی

بهره برداری از وای فای عمومی مخابرات آغاز شدنوبرانگی؛ دلیل گرانی انار

در  ایــران  مهــر  الحســنه  قــرض  بانــک 
ــان  ــایش کارکن ــاه و آس ــن رف ــتای تأمی راس
ســازمان ها، نهادهــا، مؤسســات، شــرکت ها، 
کارخانجــات دولتــی و خصوصــی )بــه ثبــت 
رســیده( و همچنیــن از طریــق افزایــش توان 
ــه  ــت ب پرداخــت تســهیالت از ســوی مدیری
زیرمجموعــه، اقــدام بــه ارائــه طــرح حمایتی 

کــرده اســت.
ایــن طــرح: ۱- تســهیالت  ویژگی هــای 
ــنه و  ــرض الحس ــورت ق ــه ص ــی ب پرداخت
بــا کارمــزد ۴ درصــد اســت. ۲- قــدرت 
پرداخــت تســهیالت اشــخاص حقوقــی 

ــر افزایــش می یابــد. ۳- مــدت  ــه دو براب ب
بازپرداخــت تســهیالت براســاس توافــق 

می گیــرد. صــورت 
ــی  ــخاص حقوق ــی اش ــت تمام ــی اس گفتن
ــمی  ــوز رس ــا مج ــت ی ــماره ثب ــه دارای ش ک
ذیصــالح هســتند، می تواننــد  مراجــع  از 
کارکنــان  رفــاه  ســطح  افزایــش  بــرای 
درخواســت را  تســهیالت  ایــن   خــود 

 کنند. 
پرداخــت تســهیالت طــرح حمایتــی بانــک 

قــرض الحســنه مهــر ایــران بــا روش هــای 
از  یکــی  متنوعــی صــورت می گیــرد؛ در 
ایــن روش هــا ۵۰ درصــد منابــع جهــت 
ــه  ــنه ب ــرض الحس ــهیالت ق ــت تس پرداخ
درصــد   ۵۰ و  حقوقــی  اشــخاص  عهــده 
ــه عهــده بانــک اســت کــه صــد  دیگــر آن ب
ــه  ــه ب ــده بالفاصل ــن ش ــع تأمی ــد مناب درص
ــخصیت  ــوی ش ــده از س ــی ش ــراد معرف اف
حقوقــی بــه صــورت وام پرداخــت می شــود 
برابــر  ۲ ســازمان  منابــع  حقیقــت  در   و 

 می شود. 
بــه طــور مثــال شــرکتی در نظــر دارد بــه ۲۰۰ 
نفــر از کارکنــان خــود )هــر نفــر ۵۰ میلیــون 
ــن  ــد، در ای ــت کن ــهیالت پرداخ ــال( تس ری
صــورت اگــر ســپرده گــذاری شــرکت مزبــور 
ایــران  الحســنه مهــر  بانــک قــرض  در 
معــادل ۱۰ میلیــارد ریــال باشــد، بانــک نیــز 
معــادل آن را )یعنــی ۱۰ میلیــارد ریــال( در 
حســاب مــورد نظــر ســپرده گــذاری کــرده 
ــده  ــی ش ــان معرف ــک از کارکن ــر ی ــه ه و ب

ــون  ــال، ۱۰۰ میلی ــون ری ــای ۵۰ میلی ــه ج ب
ریــال تســهیالت قــرض الحســنه پرداخــت 

می کنــد.
نــوع ضمانــت و مــدت بازپرداخــت بــه 
بانــک  بــا  حقوقــی  اشــخاص  توافــق 
بســتگی ایــران  مهــر  الحســنه   قــرض 

دارد. 
جهــت  می تواننــد  حقوقــی  متقاضیــان 
عقــد تفاهــم نامــه بــه یکــی از شــعب و یــا 
مدیریــت شــعب اســتان اصفهــان واقــع در 
چهــارراه صائــب، خیابــان مطهــری، روبه روی 

ــد. ــه کنن ــهداء مراجع ــتان سیدالش بیمارس

پرداخت تسهیالت حمایتی در بانک قرض الحسنه مهر ایران
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هشت بهشت
افزایش ۶۲ درصدی 

تولید شمش طال در موته
ــدای  ــه گفــت: از ابت مدیرعامــل مجتمــع طــای موت
امســال تاکنــون 231کیلوگــرم شــمش طــا در 
ــزان   ــن می ــه ای ــده ک ــد ش ــا تولی ــع ط ــن مجتم ای
پارســال مشــابه  مــدت  از  بیشــتر  درصــد   62 

است.
علیرضــا طــاالری، برنامــه تولیــد امســال ایــن 
مجتمــع را افزایــش تولیــد طــا از 235بــه340 
تــوان  اکنــون  افــزود:  و  بیــان کــرد  کیلوگــرم 
بهره بــرداری از معــدن ســنجده مجتمــع طــای 
ــم  ــه، فراه ــال وقف ــت س ــس از هف ــم پ ــه ه موت

شــده اســت.

 اجرای طرح دست های مهربان 
در نمایشگاه کودک  

دومیــن مرحلــه طــرح دســت های مهربــان بــا 
و  فکــری کــودکان  پــرورش  کانــون  مشــارکت 
نوجوانــان در شهرســتان اصفهــان در حال اجراســت.

شــهریار انصــاری ، سرپرســت جمعیــت هــال احمر 
شهرســتان اصفهــان گفــت: همزمــان بــا آغــاز هفتــه 
ــا عنــوان »خیمــه هــا  ملــی کــودک، نمایشــگاهی ب
ــری  ــرورش فک ــون پ ــع کان ــا« در مجتم ــه ه و قص
کــودک و نوجــوان اســتان اصفهــان برپــا شــد و بــا 
توجــه بــه حضــور در ایــام مــاه محــرم، در نمایشــگاه 
هفتــه ملــی کــودک خیمــه هــای متنــوع فرهنگــی، 
ــام  ــوای ای ــال و ه ــا ح ــی ب ــی و علم ــری، ادب هن
محــرم و متناســب بــا ایــام عزاداری ســرور و ســاالر 

شــهیدان برپاشــده اســت.

 احیای تنها ۱۵ درصد از 
بافت فرسوده اصفهان  

مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری 
اصفهــان گفــت: طــی ۹ ســال گذشــته تنهــا 15 
درصــد از شــهر اصفهــان احیــا شــده اســت، در 
ــورد  ــد 10 درصــد از شــهر م ــه ســالیانه بای ــی ک حال

ــت. ــی گرف ــرار م ــهری ق ــدار ش ــی پای بازآفرین

ــل ســازمان نوســازی و  ــری مدیرعام حســین جعف
ــال  ــزود: در ۹ س ــان اف ــهرداری اصفه ــازی ش بهس
گذشــته ۷0 هــزار پروانــه ســاختمانی در شــهر 
اصفهــان صــادر شــده کــه 11 هــزار و پانصــد مــورد آن 
ــوده اســت کــه در ایــن راســتا  در بافــت فرســوده ب
 230 هکتــار از بافــت فرســوده شــهری احیــا شــده 

است.
تعــداد پــروژه هایــی کــه شــهرداری در شــهر انجــام 
داده مثــل بازگشــایی معابــر، گلــوگاه هــا و فضاهــای 
ــه  ــه 210 مــورد مــی رســد کــه وســعتی ب شــهری ب

متــراژ 115 هکتــار از شــهر را احیــا کــرده اســت.
وی افــزود: یکــی از موضوعاتــی کــه وزارت راه و 
شهرســازی و شــهرداری بــه طــور مشــترک بایــد بــر 
روی آن کار کننــد، اعمــال سیاســت هــای تشــویقی 
اســت کــه در حــوزه هــای مختلــف مالــی، ضوابــط 
و مقــررات، زیرســاخت هــا، نظــام مهندســی و 

ــود دارد. ــذاری وج ــرمایه گ س

۶ انتصاب در شهرداری اصفهان
شــهردار اصفهــان طــی احکامــی جداگانه 5 مشــاور 
 و یــک مدیــرکل جدیــد شــهرداری را منصــوب 

کرد.
علیرضــا  تغییــرات،  نخســتین گام  در  نــوروزی 
امــور  مشــاور  ســمت  بــه  را  میرمعصومــی 
ــه  ــان را ب ــین ساس ــهردار، عبدالحس ــی ش حقوق
ســمت مشــاور امــور اقتصــادی و برنامه ریــزی 
شــهری شــهردار، ایمــان حجتــی را بــه ســمت 
ــهرداری  ــل ش ــور بین المل ــات و ام ــرکل ارتباط مدی
اصفهــان، اکبــر قائمــی را بــه ســمت مشــاور 
شــهردار، محمدعلــی صرامــی را بــه ســمت مشــاور 
ــهر  ــورای ش ــور ش ــهردار و ام ــوزه ش ــرکل ح و مدی
ــمت  ــه س ــری را ب ــد باباصف ــان و عبدالمجی اصفه
ــران و  ــه و عم ــزی بودج ــور برنامه ری ــاور در ام مش
ــوب ــهردار منص ــت ش ــوزه مدیری ــازی و ح  شهرس

 کرد.
گفتنــی اســت 2 انتصــاب اخیــر شــهردار اصفهــان 
ــتند و  ــهرداری هس ــتم ش ــارج سیس ــی از خ نفرات
ــد. ــا شــهرداری را دارن مابقــی ســابقه همــکاری ب

 جشنواره درون دستگاهی 
شهید رجایی در آموزش  و پرورش  

مدیــرکل آمــوزش  و پــرورش اســتان اصفهــان 
گفــت: در شــورای معاونــان اداره کل آمــوزش  و 
پــرورش اســتان، مقــرر شــد کــه نمونــه ای کوچــک 
ــی در  ــورت داخل ــی به ص ــهید رجای ــنواره ش از جش
ــی  ــه ارزیاب ــن اداره کل ب ــف ای ــمت های مختل قس

ــد. ــرد بپردازن عملک
اینکــه  بــه  بااشــاره  قائدی هــا،  محمدحســن 
خوشــبختانه امســال شــروع ســال تحصیلــی را 
ــاز  ــن مشــکل آغ ــا کمتری ــد ســال گذشــته ب همانن
کردیــم، افــزود: در ســال جــاری 300 عنــوان کتــاب 
ــف و  ــف تألی ــاخه های مختل ــف در ش ــد التالی جدی

اســت. چاپ شــده 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

 
ــفر  ــن روز از س ــازی در دومی ــر راه و شهرس وزی
ــاغ  ــی چهارب ــور تارخ ــان، از مح ــه اصفه ــود ب خ
فرســوه  بافــت  بــه  ســپس  و  بازیــد کــرد 
ــی طــرح  ــات اجرای ــا عملی ــاد رفــت ت همــت آب
ــه از نزدیــک  بازآفرینــی شــهری را در ایــن محل
ــد  ــاح چن ــرای افتت ــپس ب ــد.او س ــاهد باش ش
طــرح در فــوالد مبارکــه، راهــی ایــن شهرســتان 

شــد.
طــرح  از  بازدیــد  هنــگام  آخونــدی  عبــاس 
بازســازی و پیــاده راه ســازی خیابــان چهاربــاغ 
اصفهــان گفــت: بازســازی و بــه نوعــی بازآفرینی 
و  فرهنگــی  حــوزه  در  تاریخــی  محورهــای 
شــهری، الگویــی بــرای توســعه آینــده شــهرهای 

ــت. ــران اس ای
وی افــزود: اصفهــان نمونــه تمــدن ایران شــهری 
اســت و در ایــن شــهر آثــاری از دوره هــای 

ســلجوقی، صفــوی و حتــی دوره قاجــار وجــود 
ــای  ــرای احی ــان ب ــه همیــن دلیــل اصفه دارد ؛ ب
تمــدن ایــران و بازآفرینــی شــهری، یکــی از 
ــران  ــرای تمامــی ای شــهرهای مطــرح و الگــو ب

اســت.
وزیــر راه و شهرســازی، بــا بیــان اینکــه اتفاقــات 
بســیار خوبــی در راســتای حفــظ بازارهــای 
اصفهــان رخ داده اســت، گفــت: بــر ایــن اســاس 
از میــدان امــام علــی)ع( تــا میــدان امــام)ره(، 
ــت.  ــده اس ــازی ش ــی بازس ــور تاریخ ــک مح ی
ایــن اقدامــات بــه نوعــی بازآفرینــی و در واقــع 
خلــق مجــدد اصفهــان بــا شــرایط جدید اســت .
 بازآفرینی محور چهارباغ، تولید ثروت 

است
ــر از اقدامــات  ــی فرات ــن اقدامــات را خیل وی ای
و  راه  وزارت  و گفــت:  دانســت  محلــه  یــک 
شهرســازی در واقــع در ایــن دوره اصلــی تریــن 
سیاســت خــود را بازآفرینــی شــهری و احیــای 

ــاده اســت.  بافــت هــای تاریخــی و قدیمــی نه
دراصفهــان و در محــور چهاربــاغ، تخریــب هــای 
گســترده ای صــورت گرفتــه بــود؛ بــه شــکلی کــه 
آثــار قدیمــی تخریــب و تبدیــل بــه یــک ســری 
مــکان هــای تجــاری و اداری کــم ارزش و فاقــد 
ــه ارزش تاریخــی شــده بــود کــه نمــی  هــر گون
ــزوده ایجــاد  ــرای کل شــهر ارزش اف توانســت ب

کنــد.
ــی  ــن در حال ــزود: ای ــازی اف ــر راه و شهرس وزی
ــط  ــاغ، فق ــور چهارب ــی مح ــه بازآفرین ــت ک اس
ــد  ــرای مــردم ایــن محــل نیســت و مــی توان ب
جــاذب گردشــگران از سراســر جهــان و در واقــع 
ــان  ــردم اصفه ــرای کل م ــروت ب ــد ث ــع تولی منب

باشــد.
 قفل همت آباد باز شد

وزیــر راه و شهرســازی درآغــاز عملیــات اجرایــی 
ــه  ــاد  ک ــت آب ــه هم ــهری درمحل ــی ش بازآفرین
شــامل۷2 واحــد مســکونی بــا 500 میلیــارد 
ــردم  ــا مشــارکت م ــه اجراســت و ب ــال هزین ری
ــاره  ــب اش ــن مطل ــه ای ــود ، ب ــی ش ــی م اجرای
داشــت کــه 1۹ میلیــون نفــر درکشــور در بافــت 

ــتند. ــاکن هس ــهری س ــد ش ناکارآم

عبــاس آخونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه 156 هــزار 
هکتــار بافــت ناکارآمــد شــهری در کشــور وجــود 
ــس  ــدات رئی ــه تاکی ــه ب ــا توج ــزود: ب دارد، اف
جمهــور مبنــی بــر تمرکــز بــر روی بافــت هــای 
ــه  ــک نمون ــی ی ــن اجرای ــروز آئی ــوده، ام فرس
کامــل از احیــای ایــن بافــت هــای فرســوده در 
محلــه همــت آبــاد آغــاز شــد. وی اضافــه کــرد: 
ــرای  ــدی ب ــا کمــک شــهرداری، طراحــی جدی ب
ــی  ــا بافت ــه ت ــورت گرفت ــاد ص ــت آب ــه هم محل
مبتنــی بــر اســتانداردهای شــهری ایجــاد شــود.

 400 اثر اصفهان درمعرض خطر
ــاد  ــت آب ــرح هم ــه  ط ــان اینک ــا بی ــدی ب آخون
ــه  ــزود: اینک ــم دارد، اف ــیار مه ــه بس ــد نکت چن
توانســتیم بــه ســاکنان ایــن بافــت ودیعــه هــای 
20 میلیونــی بــا تســهیات 4 درصــدی ارائــه 
ــا  ــن واحده ــام ســاخت ای ــان اتم ــا زم ــم ت کنی
بتواننــد مکانــی را بــرای خودشــان اجــاره کــرده و 

ســاکن شــوند بســیار خــوب اســت.  
 نوسازی در بافت های فرسوده

ــه  ــان ب ــهری اصفه ــت ش ــز  مدیری ــه نی در ادام
ایــن مســئله اشــاره داشــت در صورتــی کــه 
احیــای بافــت ناکارآمــد اصفهــان جــزو مناطــق 

ویــژه کشــور قــرار گیــرد، نوســازی ایــن بافت هــا 
ــه از  ــتی ک ــرد و درخواس ــرار می گی ــت ق در اولوی
ــه  ــن اســت ک ــم، ای ــر راه و شهرســازی داری وزی
احیــای بافــت ناکارآمــد اصفهــان جــزو مناطــق 
ویــژه کشــور قــرار گیــرد تــا نوســازی آن در 
ــا اشــاره  ــوروزی، ب ــدرت هللا ن ــت باشــد. ق اولوی
ــی  ــتاد بازآفرین ــکیل س ــال تش ــه به دنب ــه اینک ب
کانشــهر اصفهــان بــا مســئولیت شــهرداری 
هســتیم، بیــان داشــت: در حــال حاضر بســیاری 
از آثــار ملــی و جهانــی اصفهــان در معــرض خطــر 
اســت؛ بــه طــوری کــه  400 اثــر ملــی و چهــار اثــر 
جهانــی اصفهــان در معــرض تهدیــد اســت و باید 

ــرای آن اندیشــید. چــاره ای ب
 بهره برداری از راه آهن فوالد سبا

همچنیــن عصــر روز پنجشــنبه، بــا حضــور وزیــر 
ــبا از  ــوالد س ــن ف ــط راه آه ــازی خ راه و شهرس

ریــز بــه یــزد افتتــاح شــد.
فــوالد ســبا ســاالنه حــدود 800هــزار تــن فــوالد 
منتقــل می کنــد کــه نیازمنــد خــط ریلــی اســت.

فــوالد ســبا زیــر مجموعــه فــوالد مبارکــه اصفهان 
اســت و ایــن راه آهــن نیــز بــا مشــارکت فــوالد 

ســاخته شــده اســت.

وزیر راه و شهرسازی در سفرش به اصفهان عنوان کرد:

اصفهان، الگوی ایران 
در احیای تمدن و بازآفرینی شهری

رئیــس اداره امــور اجرایــی زکات  اصفهــان گفــت: مــردم نیکــوکار 
اســتان اصفهــان در 6 ماهــه ســال جــاری بیــش از 10 میلیــارد 
تومــان بــه عنــوان زکات واجــب و مســتحبی پرداخــت کرده انــد.

بــه نقــل از روابــط عمومــی کمیتــه امــداد، حجت االســام 
غامحســین رنجبــر، بــا اشــاره بــه اینکــه نیکــوکاران اصفهانــی 
در 6 ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش از 10 میلیــارد تومــان 
ــا  ــاد ب ــن نه ــاله ای ــه س ــزود: هم ــد، اف ــت کرده ان زکات پرداخ
باغــداران  و  کشــاورزان  زکات  مناســب،  برنامه ریزی هــای 
هم اســتانی را دریافــت و میــان نیازمنــدان واقعــی مناطــق 
محــروم توزیــع می کنــد. وی ادامــه داد: ۷۷ درصــد زکات 
جمــع آوری شــده بــرای رفــع مشــکات محرومــان و نیازمنــدان 
و 23 درصــد نیــز در زمینــه ســاخت و تکمیــل پروژه هــای 
عام المنفعــه در 6 ماهــه ابتــدای ســال جــاری اختصــاص یافتــه 

ــارد و ۷85  ــش از ۹ میلی ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب اس
میلیــون تومــان هزینــه شــده اســت، افــزود: بیــش از ۷ میلیارد 
و 555 میلیــون تومــان از زکات جمــع آوری شــده بــرای تامیــن 
ــان، کمــک معیشــت  ــل، آزادی زندانی ــه، درمــان، تحصی جهیزی
ــان در  ــون توم ــارد و 22۹ میلی ــدان و 2 میلی ــکن نیازمن و مس
زمینــه ســاخت و تکمیــل پروژه هــای عام المنفعــه شــامل 
مســجد، حســینیه، خانــه عالــم، کتابخانــه و غســالخانه هزینــه 
شــده اســت. رنجبــر بــا اشــاره به اینکــه اســتان اصفهــان یکی از 
اســتان های فعــال در پرداخــت زکات واجــب بــوده اســت، گفت: 
ترویــج فرهنــگ زکات و پرداخــت بــه موقــع آن ســبب می شــود 
ــر و  ــای موث ــی، گام ه ــی اصل ــوان متول ــه عن ــاد ب ــن نه ــا ای ت
ــع نیازهــای محرومــان و توانمندســازی  ــرای رف ــری ب مطلوب ت

ــردارد. ــان ب مددجوی

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
اســتان اصفهــان از تهیــه پرونــده بــازار تاریخــی غــاز اصفهــان 
ــی  ــواهد تاریخ ــت: ش ــر داد وگف ــی آن خب ــت مل ــرای ثب ب
ــی در  ــازار تاریخ ــن ب ــار ای ــتین ب ــرای نخس ــت ب ــی اس حاک
ســده پنجــم هجــری ایجــاد شــده و پــس از آن در ســایر ادوار 
تاریخــی بســط و گســترش یافتــه اســت. در حریــم ایــن بــازار 
تاریخــی بناهــای ارزشــمندی همچــون امتــداد بــازار اصفهــان، 
ــان  کاروانســراهای تاریخــی، بخشــی از کنیســه هــای اصفه
و همچنیــن مســجد تاریخــی کمرزریــن قــرار گرفتــه اســت.
بــه نقــل از روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی، فریــدون 
الهیــاری، در نشســت شــورای ثبــت ملــی آثــار تاریخی اســتان 
اصفهــان افــزود: قلعــه تاریخــی روســتای جندابــه در شــرق 
ــتان  ــی در شهرس ــوزه خانعل ــام و م ــان و حم ــتان اصفه اس

ســمیرم، از جملــه بناهــای تاریخــی تاییــد شــده بــرای ثبــت 
ــن نشســت اســت. در ای

وی بــه تــاش بــرای حفاظــت از آثــار تاریخــی اصفهــان پیش 
از دوران صفــوی اشــاره کــرد و افــزود: در محــور شــمال شــرق 
ــداد  ــان ولیعصــر و در امت ــان و در محــدوده خیاب شــهر اصفه
ــازار تاریخــی  ــازار بــزرگ و تاریخــی اصفهــان، طــرح ثبــت ب ب

غــاز اصفهــان نیــز مطــرح و بــا اکثریــت آرا تاییــد شــد.
الهیــاری گفــت: طــرح ثبــت ملــی مســجد جامــع شهرســتان 
ســمیرم، یــک خانــه تاریخــی در شــهر تاریخــی زواره و یــک 
ــه در شــرق شهرســتان  ــه تاریخــی نیــز در روســتای قارن خان
اصفهــان از دیگــر آثــار تاریخــی تاییــد شــده در ایــن نشســت 
ــار تاریخــی کشــور  ــی آث ــت مل ــه شــورای ثب ــرای ارســال ب ب

اســت.

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: روزانــه 
ــار  ــر ایــن عــدد ب ــار خروجــی و ۹ براب 45 میلیــون تــن ب

عبــوری در اســتان اصفهــان جابجــا مــی شــود.
حجــت  هللا غامــی در آئیــن افتتاحیــه فــاز ســوم کنارگــذر 
ــل  ــه دلی ــان ب ــرد: اســتان اصفه ــار ک ــان اظه غــرب اصفه
ــود  ــور و وج ــز کش ــی در مرک ــاص جغرافیای ــت خ موقعی
ــه  ــار و مســافر را ب ــادر بخــش عمــده حجــم ب ــع م صنای
خــود اختصــاص داده و روزانــه 45 میلیــون تــن بــار 
ــتان  ــوری در اس ــار عب ــدد ب ــن ع ــر ای ــی و ۹ براب خروج

ــود. ــی ش ــا م ــان جابج اصفه
وی بــا بیــان اینکــه 1۷ میلیــون نفــر روزانــه در جاده هــای 
اســتان اصفهــان تــردد می کننــد تصریــح کــرد: کل 
ترافیــک ورودی بــه شــهر اصفهــان از دو محــور  تهــران- 

قــم- کاشــان- نطنــز  و قــم- دلیجــان- اصفهــان و 
معــادل  80 هــزار وســیله اســت و ایــن حجــم ترافیــک 
ــاد  ــنگینی را ایج ــک س ــان ترافی ــهر اصفه ــمال ش در ش

می کنــد. 
ــزود: در  ــان اف ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
ــا مشــکاتی  بهره بــرداری از فــاز ســوم کنــار گــذر غــرب ب
همچــون برخــورد بــه زمین هــای کشــاورزی و وجــود 
شــهرهای صفائیــه و مبارکــه روبــرو بودیــم کــه در نهایــت 

ــق یافــت. ــردم و مســئوالن تحق ــا همــکاری م ب
غامــی گفــت: بهره بــرداری از 15کیلومتــر احــداث مســیر 
بــرای فــاز چهــار کنارگــذر غــرب در تعهــد دولــت اســت و 
ــارات  ــاز از محــل اعتب ــورد نی ــار م ــروژه اعتب ــن پ ــرای ای ب
هیئــت مدیــره شــرکت شــهرهای جدیــد تأمین می شــود.

ــی  ــروی انتظام ــت: نی ــان گف ــی اســتان اصفه ــده انتظام فرمان
آمادگــی کامــل بــرای دفــع تهدیدهــای بدخواهــان نظــام را دارد.
بــه گــزارش تسنیم،ســردار مهــدی معصــوم بیگــی، در حاشــیه 
نخســتین یــادواره ســردار شــهید نصــرهللا جورکش و 3۹ شــهید 
ــه  ــان اینک ــا بی ــهر ب ــتان خمینی ش ــی شهرس ــروی انتظام نی
ــا در  ــهدای م ــت و ش ــام عاشوراس ــداد قی ــا در امت ــاب م انق
امتــداد شــهدای کربــا هســتند و دشــمن نمی توانــد خــون ایــن 
شــهدا را کــم تاثیــر کنــد، تصریــح کــرد: امــروز در مقابــل تهاجــم 
ــدم ایســتاده ایم؛  ــرم دشــمن در خــط مق ــگ ن فرهنگــی و جن
قــدرت نــرم مــا بــه انــدازه ای قابــل نفــوذ اســت کــه جمهــوری 

اســامی در مناطــق دوردســت طرفــداران بســیاری دارد.  
ــار می شــنویم  ــه در اخب ــان اینک ــا بی ــی، ب ســردار معصــوم بیگ
کــه در ایــاالت آمریــکا و قلــب اروپــا چــه اتفاقاتــی رخ می دهــد 

و چــه تعــداد کشــته می شــوند، افــزود: در کشــورهای منطقــه 
و همســایه، ناامنــی بیــداد می کنــد امــا در جمهــوری اســامی 
ــای  ــانی نیروه ــوا و جانفش ــده کل ق ــری فرمان ــا رهب ــران ب ای
دســتگاه های امنیــت ســاز، شــاهد آرامــش در کشــور هســتیم.

وی افــزود: چتــر امنیــت از مرزهــا تــا مرکــز حکومــت گســترده 
شــده اســت و آمادگــی کامــل را بــرای دفــع تهدیدهــای 
ــا امنــی در  بدخواهــان و پاســخ دادن بــه کســانی کــه دنبــال ن

ــم. ــتند، داری ــور هس کش
وی بــا بیــان اینکــه ولــی فقیــه رکــن نظــام اســامی اســت و 
نیــروی انتظامــی افتخــار ســربازی والیــت و خدمت به مــردم را 
دارد، افــزود: امــروز دشــمنان در تــاش هســتند تــا اثــر انقــاب 
اســامی و خــون شــهدا را در محــدوده جغرافیایــی کشــور ایــران 

متوقــف کننــد.

رئیس اداره امور اجرایی زکات اصفهان خبر داد:

جمع آوری بیش از ۱۰ میلیارد تومان زکات  در اصفهان
روزانه ۱7 میلیون نفر 

در جاده های اصفهان تردد می کنند

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان:

بازار تاریخی غاز اصفهان ثبت ملی می شود
فرمانده انتظامی استان اصفهان اعالم کرد:

آمادگی کامل نیروی انتظامی برای دفع تهدید بدخواهان

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه:
جامعه روحانیت اصفهان 

 خط شکن ترین یگان های 
رزم دفاع مقدس بود

ــت  ــت: روحانی ــپاه گف ــه در س ــی فقی ــده ول ــین نماین جانش
سنگرنشــینی و دفــاع از دیــن خــدا را از اهــل بیــت آموختــه 
اســت و فهمیــده اســت کــه اگــر دیــن خــدا بــه خطــر افتــاد، 
همــه چیــز را بــه میــدان بیــاورد و روحانیــت آموختــه کــه در 
ــن خــدا  ــاع از دی ــدم دف ــرم در خــط مق ــگ ســخت و ن جن
ــن  ــی در نهمی ــاج صادق ــد هللا ح ــام عب ــد.حجت االس باش
اجاســیه شــهدای روحانــی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
اســتان اصفهــان برجســته تریــن و خــط شــکن ترین یــگان 
هــای رزم دفــاع مقــدس را داشــته، عنــوان کــرد: علــت ایــن 
ــوده  ــان ب ــت پیشــتازی در اصفه ــه روحانی ــود ک ــن ب ــر ای ام
اســت و خــدا را شــاکریم کــه روحانیــت شــیعه افتخــار دارد 

ایــن وراثــت انبیــا را شــناخته و بــدان عمــل کنــد.

وی تاکیــد کــرد: روحانیــت و حــوزه هــای علمیــه مــی دانــد 
کــه ســه نقــش عظیــم را اهــل بیــت اجــرا مــی کردنــد و در 
غیبــت آن هــا ایــن ماموریت هــا بــه دوش روحانیــت اســت.

حجــت االســام حــاج صادقــی افــزود: شــهدای روحانــی کــه 
شناســایی شــدند، شــهدایی هســتند کــه کلیــه اســناد آن هــا 
ــه درس  ــدام مدرس ــده در ک ــخص ش ــده و مش ــت آم به دس
خوانــده انــد و کجــا بــه شــهادت رســیده اند و پرونــده آن هــا 
بــرای مــا کامــل شــده اســت کــه تاکنــون ســه هــزار و ۷8۷ 

نفــر هســتند.
ــان 544  ــتان اصفه ــهدای اس ــداد ش ــن تع ــت: از ای وی گف
نفــر تــا بــه امــروز بــوده و هیــچ اســتانی ایــن رتبــه را نداشــته 
اســت و در رتبــه هــای بعــد نجــف آبــاد و کاشــان و … قــرار 
ــان  ــه در اســتان اصفه ــی فقی ــده ول ــد. جانشــین نماین دارن
ــام  ــه اس ــت؛ چراک ــن خداس ــن دی ــت مبی ــزود: روحانی اف
صامــت نیســت کــه هــر کســی قرائتــی از دیــن ارائــه دهــد 
ــاس  ــن اس ــرار داد؛ برای ــر ق ــش مفس ــرای دین ــد ب و خداون
هــرگاه غیــر روحانیــت دیــن را بیــان کــرد، گرفتــار لغزش هــا 

شــد.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

 
امســال  آمــار حــوادث ناشــی از کار نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا کاهــش 

50 درصــدی مواجــه بــوده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان، در 
ــرکت  ــانی ش ــش نش ــی و آت ــش ایمن همای
گاز گفــت: خطــرات و خســارات مالــی و 
جانــی حــوادث گاز طبیعــی نســبت به ســایر 
ــرق بســیار  ــه آب و ب زیرســاخت هــا از جمل
بیشــتر اســت؛ لــذا موضــوع هماهنگی ســایر 
متولیــان شــریان هــای حیاتــی بــا شــرکت 

ــت خــاص اســت. گاز، دارای اهمی

 مصطفــی علــوی، بــا تاکیــد بــر اینکــه 
انجــام حفــاری در ســطح اســتان بایــد 
به صــورت یکپارچــه بــا همــه ســازمان هــای 
ــود را  ــرکت گاز خ ــزود: ش ــد، اف ــط باش ذیرب
ــازمان ها  ــام س ــوز از تم ــذ مج ــه اخ ــزم ب مل
می دانــد و بــا توجــه بــه اهمیــت رفــع 
نشــتی هــای گاز و جمــع آوری شــیرهای 
پیــاده رو کــه منبــع حــوادث هســتند، صــدور 
ــرار داده  ــی ق ــورت آن ــاری را به ص ــوز حف  مج

است.
ــی  ــداف اصل ــی از اه ــت: یک ــان داش وی بی
ــه  ــت ک ــن اس ــران، ای ــی گاز ای ــرکت مل ش
ــه عنــوان  ــکاران را ب تامیــن کننــدگان و پیمان

پیــش  از  بیــش  اجرایــی خــود  بــازوان 
ــازد. ــد س توانمن

 نقش گاز در کاهش آلودگی هوا
ــتان  ــران اس ــت بح ــتاد مدیری ــرکل س مدی
ــک  ــه گاز ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان نیزب اصفه
ــت،  ــتراتژیک اس ــاک، ارزان و اس ــرژی پ ان
گفــت: 1۹ درصــد  آلودگــی هــوا  کــه ناشــی 
ــازوت  از مصــرف ســوخت هــای فســیلی م
در نیــروگاه هــای اســتان ایجــاد مــی شــد، 
ــن  ــی ، از بی ــدن گاز طبیع ــن ش ــا جایگزی ب

ــه اســت. رفت
افزود:خطــرات  فــروش،  منصورشیشــه 
ــزش دیواره هــا،  ــر؛ ری ــاری نظی ــات حف عملی

ــین آالت و  ــقوط ماش ــاع ،س ــقوط از ارتف س
مســمومیت ناشــی از استنشــاق بخــارات و 
ــی  ــن عوامل ــایع تری ــمی، از ش ــای س گازه
بــروز حادثــه  در  بــه  بــوده کــه منجــر 

ســال های اخیــر شــده اســت.
وی گفــت: پیمانــکاران  بایــد الزاماتــی چــون 
نظــارت بــر ایمــن ســازی کارگاه هــا ، نصــب 
عائــم هشــدار دهنــده درمحــل اجــرای 
پروژه هــای گازرســانی، اســتفاده ازجعبــه 
کمــک هــای اولیــه و نصــب کپســول اطفــای 
حریــق در محــل تمامــی کارگاه هــا را رعایــت 

ــد.   کنن
ــاون، کار و  ــی اداره کل تع ــور بازرس ــس ام رئی
رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان نیزدرهمایش 
ایمنــی و آتــش نشــانی شــرکت گاز بــا اعــام 
اینکــه در 6 ماهــه گذشــته امســال  آمــار 

حــوادث ناشــی از کار نســبت بــه مــدت 
 50 بــا کاهــش  ســال گذشــته  مشــابه 
درصــدی مواجــه بــوده اســت، گفــت: در 
ــه ناشــی از کار در  ســال گذشــته 851 حادث
ــه اول  ــتیم و در 6 ماه ــتان داش ــطح اس س
امســال، ایــن میــزان بــه 4۹3 مــورد تقلیــل 

ــت. ــه اس یافت
ــی اداره کل  ــور بازرس ــس ام ــودی، رئی مقص
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان اصفهان، 
بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر بیــش 
از 400 شــرکت  تاییــد صاحیــت پیمانــکار را 
ــط  ــور متوس ــه ط ــزود: ب ــد، اف ــذ نموده ان اخ
هــر پیمانــکار بیــش از 25  نیــروی انســانی 
می بایــد  الزامــًا  و  دارد  خــود  پیمــان  در 
ــن  ــط کار  تامی ــراد در محی ــن اف ــی ای  ایمن

شود . 

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

فروش کتاب های انتشارات موسسه 
کار و تامین اجتماعی به مردم

در راســتای ارتقــای ســطح علمــی جامعــه کار و تولیــد و 
ــدف اداره کل  ــه ه ــش جامع ــت دان ــود کیفی ــور بهب ــه منظ ب
تعــاون،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان، کتــاب های منتشــر شــده 
ــه  ــون  ب ــی از ســال ۹4 تاکن ــن اجتماع در موسســه کار و تامی

ــی رســد. ــروش م ف
کارشناســان، مدیــران ســتادی و اجرایی ادارات سراســر اســتان 
ــی،  ــری وکارفرمای ــکل کارگ ــل وزارت، تش ــای ذی ــتگاه ه ودس
کارجویــان  تعاونگــران،  اقتصــادی،  واحدهــای  مدیــران 
بــه  بالفعــل و کلیــه عاقه منــدان  و  بالقــوه  وکارآفرینــان 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــی، م ــن اجتماع ــوزه کارو تأمی ح
 Https://isfahan.mcls.gov.ir ــانی ــه نش ــال اداره کل ب  پورت
یــا کانــال تلگرامــی Https://t.me/book_isf جدیدتریــن 

ــد. ــت کنن ــروش را دریاف ــت ف ــخ لیس تاری

تجهیز ۲00 هکتار از اراضی دهاقان
به آبیاری نوین

ــت: از  ــان گف ــاد کشــاورزی شهرســتان دهاق ــس اداره جه رئی
ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون بیــش از 200 هکتــار از اراضــی 
کشــاورزی دهاقــان بــه سیســتم آبیــاری تحــت فشــار مجهــز 
شــدند. حــدود 15 فقــره پرونــده جهــت دریافــت تســهیات از 
محــل صنــدوق توســعه ملــی مرتبط بــا توســعه و تجهیــز مزارع 
بــه سیســتم هــای نویــن آبیــاری از جملــه احــداث اســتخر ، 
بــرق رســانی و ... بــه کارگــروه هــای اســتانی معرفــی شــده اند.

امیــر صفرپــور افــزود: ایــن روش آبیــاری ســبب توزیــع 
یکنواخــت آب در تمامــی ســطوح مزرعــه مــی شــود و از 
هدررفــت آب جلوگیــری بــه عمــل مــی آورد کــه در ایــن راســتا 
ــب  ــوزش هــای الزم و ترغی ــس از آم ــت پ کارشناســان مدیری
کشــاورزان بــه اجــرای ایــن طــرح در ســال جــاری تــا کنــون، 
ــی  ــد و ارزیاب ــورد بازدی ــه را م ــی منطق ــار از اراض ــد هکت یکص
جهــت اجــرای سیســتم هــای کــم فشــار آبیــاری قــرار داده انــد.

خیز بلند آبفار برای تأمین آب شرب 
روستاهای فریدونشهر

ــان  ــا بی ــهر، ب ــار فریدونش ــور آبف ــر ام مدی کیمیای وطن
اینکــه بیــش از 50 درصــد جمعیــت روســتایی ایــن شهرســتان 
از خدمــات آبفــار بهــره منــد هســتند، گفــت: طرح هــای اجــرا 
ــا کل  ــر ب ــتایی براب ــوزه آب روس ــاری در ح ــال ج ــده در س ش
ــن  ــعه در ای ــم توس ــه پنج ــده در برنام ــف ش ــای تعری طرح ه

شهرستان است.

محمدرضــا یبلویــی بــا بیــان اینکــه اداره آب و فاضــاب درســال 
ــال،  ــوط انتق ــرای خط ــای اج ــه ه ــرح در زمین ــاری 26 ط ج
ــازی  ــداث و بازس ــع، اح ــبکه های توزی ــازی ش ــاح و بازس اص
مخــازن ذخیــره، احــداث و مرمــت ایســتگاه هــای پمپــاژ وغیره 
را دردســت اجــرا قــرار داده بــود، گفــت: ایــن تعــداد طــرح در 
یــک ســال بــه تنهایــی بیــش از کل طرح هــای برنامــه توســعه 

پنجــم شهرســتان اســت.
وی افــزود: از 26 طــرح وعــده داده شــده در ســال ۹6 تاکنــون، 
هفــت طــرح تکمیــل شــده، 10 طــرح بــا پیشــرفت فیزیکــی 20 
تــا 50 درصــد در حــال اجراســت و عملیــات اجرایــی ۹ طــرح 
ــن بودجــه،  ــت، تأمی ــات، کســب موافق ــا انجــام مطالع ــز ب نی
اخــذ اســتعامات و برگــزاری مناقصــه بــه زودی آغــاز خواهــد 

شــد. 
وی افــزود: هــم اکنــون بیــش از 50 درصــد جمعیــت روســتایی 
فریدونشــهر از خدمــات آبفــار بهــره منــد هســتند و این شــرکت 
بــا بیــش از 1۷8 کیلومتــر خــط انتقــال و شــبکه توزیــع، تــاش 
دارد آب بهداشــتی ســالم را بــرای حــدود چهــار هــزار مشــترک 
ــه  ــد ک ــرکت هایی باش ــن ش ــزو اولی ــد و ج ــن کن ــود تأمی خ
ــدون  ــه روســتای ب در روســتاهای محــروم شهرســتان از جمل
جــاده هیــران خدمــت رســانی مــی کند.یبلویــی اضافــه کــرد: با 
وجــود تمــام تــاش هــای انجــام شــده هــم اکنــون شــاخص 
بهــره منــدی شهرســتان فریدونشــهر در زمینــه آب و فاضــاب 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــد اس ــتایی 66.۷ درص روس

میانگیــن اســتانی ایــن رقــم ۷1.3 درصــد اســت.
ــن  ــه کمتری ــی ب ــع زیرزمین ــر مناب ــال حاض ــت: در ح وی گف
ســطح خــود رســیده انــد و در صورتــی کــه تــا پایــان مهرمــاه 
بارندگــی در ســطح شهرســتان نداشــته باشــیم، بــا تنــش آبــی 

ــه رو خواهیــم شــد.  روب
وی در مــورد نیتراتــه شــدن منابــع آب زیرزمینــی برخــی مناطق 
شهرســتان، علــت ایــن امــر را ناشــی از دفــع جذبــی فاضــاب 
ــان اینکــه در حــال  ــا بی ــوان کــرد و ب در مناطــق باالدســتی عن
حاضــر تنهــا منطقــه ای در شهرســتان کــه نیترات آب شــرب آن 
از مــرز خطــر عبــور کــرده اســت، روســتای سروشــجان اســت، 
گفــت: در طــول دو ســال گذشــته بــا شناســایی نقــاط ســبز، 
نقطــه ای بــرای حفــر چــاه و دسترســی بــه منبــع آب زیرزمینی 

بهداشــتی انتخــاب و عملیــات حفــر چــاه آغــاز شــد.

محیط زیست ناسالم 
ساالنه جان 33 هزار ایرانی را می گیرد
ــت:  ــور گف ــط کش ــت محی ــات بهداش ــبکه تحقیق ــس ش  رئی
ــن  ــط و همچنی ــت محی ــکات بهداش ــت مش ــه عل ــاالنه ب س
محیــط زیســت ناســالم، حــدود 33 هــزار نفــر در کشــور جــان 

ــد. ــی دهن خــود را از دســت م
علیرضــا مصداقــی نیــا، بــا بیــان اینکــه آالینــده های موجــود در 
آب، غــذا و هــوا بــه طــور نســبی ســامت مــردم را تهدیــد مــی 
کنــد و در بســیاری از شــهرهای بــزرگ کشــور دچــار معضــات 
زیســت محیطــی هســتیم، ادامــه داد: وضعیــت بحــران آب در 
کشــور نگــران کننــده اســت و هرچــه از منابــع آب ســفره هــای 
زیرزمینــی کاســته شــود، آلودگی های زیســت محیطی بیشــتر 
مــی شــود. وی در خصــوص اســتفاد از ســموم کشــاورزی نیــز 
گفــت: باقیمانــده ایــن مــواد شــیمیایی کــه بســیار خطرنــاک 
ــه  ــبت ب ــد نس ــردم بای ــد و م ــی مان ــوه م ــر روی می ــت، ب اس
ســامت خوراکی هــا و مــواد غذایــی اطمینــان داشــته باشــند.

در همایش ایمنی و آتش نشانی شرکت گاز عنوان شد:

کاهش 5۰ درصدی حوادث ناشی از کار در سال جاری 
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کوتاه اخبار 
گیاهان دارویی بردسیر به بازار می آید

 مجیــد نجــف پــور، فرمانــدار بردســیر، در بازدیــد از 
مزرعــه گیاهــان دارویــی روســتای آتشــان گفــت: در 
ــی  ــتگاه های اجرای ــت دس ــال ۹۵ باحمای ــر س اواخ
ــی  ــان داروی ــاری گیاه ــه ۲۰هکت ــتان، مزرع شهرس
ــداث  ــتان اح ــی اس ــان داروی ــن گیاه ــط انجم توس

شــد.
ــوی  ــه را تغییرالگ ــن مزرع ــداث ای ــدف از اح وی ه
کشــت، رونــق بخــش کشــاورزی و اشــتغال پایــدار 
دانســت و افــزود: درایــن مزرعــه در هرهکتــار دونفــر 

بــه صــورت مســتقیم مشــغول کارشــدند .
ــن  ــرد ای ــزان عملک ــرد: می ــح ک ــور تصری ــف پ نج
مزرعــه ۳ تــا ۵ چیــن درســال اســت و از هرهکتــار 

ــود. ــی ش ــت م ــول برداش ــن محص دو ُت
دارویــی  گیاهــان  درمزرعــه  اســت:  گفتنــی 
دارویــی  گیاهــان  انــواع  بردســیر،  شهرســتان 
آویشــن، مرزنجــوش، گل راعــی، آرتیشــو، گاوزبــان و 

اســت. ســرخارگل کشــت شــده 

شهرکرد؛ قهرمان مسابقات هندبال 
چهارمحال و بختیاری 

مســابقات هندبــال قهرمانــی خردســاالن اســتان کــه 
از ۱۲ مهــر در ســالن تختــی شــهرکرد آغازشــده بــود، 

بــا قهرمانــی تیــم هیئــت شــهرکرد پایــان یافــت.
در ایــن دوره از مســابقات، تیم هــای هیئــت هندبــال 
شــهرکرد، هیئــت لــردگان، هیئــت بروجــن، المپیــک 
ــهرکرد  ــپیدان ش ــگاه س ــم از باش ــهر و دو تی فرخش

ــا یکدیگــر رقابــت کردنــد. به صــورت دوره ای ب

ثبت نام شش هزار و 423 یزدی
در سامانه سماح 

ــر  ــزد، علی اصغ ــتان ی ــارت اس ــج و زی ــرکل ح مدی
شــریفی زارچــی، بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون هــزار 
ــد  ــت روادی ــرای دریاف ــزد ب ــتان ی ــر در اس و ۱۲۰ نف
ــد از  ــار روادی ــدت اعتب ــت: م ــد، گف ــدام کرده ان اق
ــن  ــران در ای ــه زائ ــت ک ــاه اس ــدور، ۳ م ــه  ص لحظ
مــدت فرصــت دارنــد وارد خــاک عــراق شــده 
 و پــس از ورود نیــز یــک مــاه مهلــت اقامــت 

دارند.
ــزام  ــان اع ــه زم ــه ب ــه هرچ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
در  ثبت نــام  تعــداد  نزدیــک می شــویم،  زائــران 
ــار  ــن آم ــد، از آخری ــدا می کن ــش پی ــامانه افزای س
ثبت نــام در ایــن ســامانه خبــر داد و گفــت: تاکنــون 
شــش هــزار و 4۲۳ یــزدی در ســامانه ســماح 

کرده انــد. ثبت نــام 

ساالنه 40 هزار یزدی
 خون اهدا می کنند

مدیــرکل انتقــال خــون اســتان یــزد گفــت: ســالیانه 
ــدای  ــه اه ــق ب ــزدی موف ــر ی ــزار نف ــدودًا 4۰ ه ح

خــون می شــوند. 
ــالیانه  ــه س ــر ک ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــی تقوای نق
ــدای  ــه اه ــق ب ــزدی موف ــر ی ــزار نف ــدودًا 4۰ ه ح
ــزار  ــت: ســالیانه حــدود ۵۰ ه خــون می شــوند، گف
نفــر بــه مرکــز انتقــال خــون مراجعــه می کننــد، امــا 
ــه دالیــل  ــی ۱۰ هــزار نفــر ب از ایــن تعــداد هفــت ال
بــه اهــدای خــون نمی شــوند  مختلــف موفــق 
ــه  ــق ب ــر موف ــزار نف ــداد 4۰ ه ــن تع ــًا از ای و نهایت

اهــدای خــون در اســتان می شــوند.
ــون  ــدای خ ــط اه ــه متوس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر از متوســط کشــوری اســت،  ــزد باالت در اســتان ی
افــزود: متوســط اهــدای خــون در کشــور ۲7 در هزار 
اســت، درصورتی کــه ایــن آمــار در اســتان یــزد 
ــر  ۳7 در هــزار اســت کــه از متوســط کشــوری باالت

اســت.

جشن عاطفه ها
 برای رفع محرومیت

ــت:  ــت گف ــداد شهرســتان جیرف ــه ام ــس کمیت رئی
در ســال جــاری بــه جهــت همزمــان شــدن جشــن 
عاطفــه هــا بــا مــاه محــرم، ایــن آئیــن در دو مرحلــه 
برگــزار شــد کــه در مرحلــه اول آن مبلــغ 6۵۳ 
ــد  ــان افــراد نیازمن ــال جمــع آوری و می میلیــون ری

توزیــع شــد.
اســماعیل امیــری بــا اشــاره بــه اینکــه بــا همــکاری 
اداره آمــوزش و پــرورش جیرفــت، ســه طــرح 
حمایتــی را برگــزار مــی کنیــم، افــزود: جشــن 
عاطفــه هــا، طــرح جشــن نیکــوکار و طــرح احســان 
ــه برنامــه هایــی اســت کــه  دانــش آمــوزان از جمل
ــوزان  ــش آم ــت از دان ــت حمای ــال جه ــول س در ط

ــی شــود. ــزار م ــد برگ نیازمن
وی خاطرنشــان کــرد: جشــن عاطفــه هــا از ســال 
ــدازی  ــروم راه ان ــراد مح ــت از اف ــت حمای 74 جه
شــده؛ لــذا وظیفــه همــه مــا ایــن اســت کــه تــاش 

کنیــم ایــن محرومیــت مرتفــع شــود.

صادرات 3600 تُن سیب زمینی کیار 
ــاد  ــار از انعق ــتان کی ــاورزی شهرس ــر جهادکش مدی
ــی  ــیب زمین ــن س ــزار و 6۰۰ ت ــدور ۳ ه ــرارداد ص ق
مرغــوب ایــن شهرســتان بــه کشــورهای عــراق، 

ترکمنســتان و افغانســتان خبــر داد.
ــاز فصــل برداشــت  ــا آغ ــان گفــت: ب ــم همتی ابراهی
ســیب زمینــی از ســطح 8۳6 هکتــار از زمیــن هــای 
کشــاورزی ایــن شهرســتان، پیــش بینــی کــرد 
بیــش از 4۱هــزار و 8۰۰ تــن ســیب زمینــی مرغــوب 

ــن ســطح برداشــت شــود. ــی از ای صادرات
وی بخــش عمــده محصــول ســیب زمینــی صادراتی 
اســتان را مربــوط بــه مــزارع شهرســتان کیــار عنــوان 
و تصریــح کــرد: اســتفاده نکــردن از کود شــیمیایی و 
ســم و بــدون آفــت بــودن محصــول تولیــدی، علــت 
اســتقبال مشــتریان خارجــی از ایــن محصــول 

اســت. 

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

مــردم ورزش دوســت یــزد روز گذشــته بــا 
ــارک  ــه پ ــی ب ــیرهای منته ــاده روی در مس پی
بــزرگ شــهر، در ایــن پــارک اجتمــاع کردنــد و 

ــد. ــی پرداختن ــه ورزش صبحگاه ب
در ایــن مراســم رئیــس فدراســیون ورزش های 
همگانــی، فرمانــده انتظامــی اســتان یــزد، 
شــهردار یــزد، مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
یــزد و جمعــی از مســئوالن و روحانیــون یزد در 

کنــار مــردم حضــور یافتنــد.
 اولویت هزینه کرد بودجه های 

ورزشی، پروژه های نیمه کاره است
یــزد،  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
مســعود شــریعتی، در ایــن همایش پیــاده روی 
خانوادگــی بــا تاکیــد بــر اقــدام مجلس شــورای 
اســامی و نماینــدگان برای تخصیــص درصدی 
ــه  ــزوده ب ــر ارزش اف ــات ب ــای مالی از درآمده
امــر ورزش، اظهــار داشــت: ایــن بودجــه قــرار 
ــد. ــار تخصیــص یاب اســت هــر ۳ مــاه یــک ب

وی تاکیــد کــرد: ایــن بودجــه هــا در امــر هزینه 
ــت  ــوند و اولوی ــی ش ــدی م ــت بن ــرد اولوی ک
ــا در  ــه ه ــن بودج ــرد ای ــه ک ــت در هزین نخس
ــروژه هــای نیمــه کاره اســت. ــزد، پ اســتان ی

شــریعتی بیــان کــرد: در حــال حاضــر 8۵ 
پــروژه نیمــه کاره ورزشــی در اســتان یــزد وجود 
دارد کــه در تــاش بــرای تکمیــل و بهره بــرداری 

از آنهــا هســتیم.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان یــزد در بخــش 

دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه پیشــگامی 
یــزد در ورزش هــای همگانــی اظهــار داشــت: 
اســتان یــزد در بیــن ۳۱ اســتان کشــور بــر اســاس 
ارزیابــی هــای وزارت ورزش و جوانــان و فدراســیون 
ورزش هــای همگانــی، رتبــه نخســت را از آن خــود 

کــرده اســت.

 پیاده روی، خالقیت افراد را افزایش 
می دهد 

ــی  ــی، عل ــای همگان ــس فدراســیون ورزش ه رئی
مجــدآرا، در ایــن همایــش بــزرگ از حضــور مــردم 
ــار  ــرد و اظه ــی ک ــاده روی قدردان ــن پی ــزد در ای ی
ــادی،  ــود، ش ــور خ ــا حض ــا ب ــزدی ه ــت: ی داش
نشــاط و حوصلــه را بــه همــه مــردم ایــران تســری 

ــد.  داده ان
وی بــا تاکیــد بــر انجــام ورزش بــه ویــژه پیــاده روی 
ــط  ــه توس ــی ک ــاس تحقیقات ــر اس ــرد: ب ــوان ک عن
دانشــگاه هــای بین المللــی انجــام شــده، افــرادی 

خاقیــت  می دهنــد،  انجــام  روی  پیــاده  کــه 
می کنــد. پیــدا  افزایــش  درصــد   6۰ تــا  آنهــا 

مجــدآرا همچنیــن بیــان کــرد: بــر اســاس همیــن 
ــکته  ــدم س ــن ع ــاداری بی ــه معن ــات، رابط تحقیق
ــرادی  ــه دســت آمــده و اف ــاده روی ب مغــزی و پی
کــه هفتــه ای ســه ســاعت پیــاده روی داشــته انــد، 

ــد. ــزی نشــده ان دچــار ســکته مغ
ــد  ــی تاکی رئیــس فدراســیون ورزش هــای همگان
کــرد: ایــن تحقیقــات روی ۳۳ هــزار نفــر از جامعــه 
آمــاری ایــن محققــان انجــام شــده و ایــن افــراد ۱۱ 
ســال بــه طــور کامــل مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.

مجــدآرا در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــای  ــیون ورزش ه ــعار فدراس ــه ش ــان اینک ــا بی ب
همگانــی، »ورزش همگانــی، مدیریــت همگانــی« 
اســت، افــزود: معتقدیــم همــه افــراد در همــه جــا 

ــتند. ــی هس ــج ورزش همگان ــئول تروی مس
ترویــج  در  موفــق  اســتان های  از  را  یــزد  وی 
ــن  ــزد در بی ــادآور شــد: ی ــن ورزش دانســت و ی ای
را در ورزش  رتبــه نخســت  اســتان های کشــور 

همگانــی بــه دســت آورده اســت.
مجــدآرا همچنیــن از آزادی هفــت محکــوم مالــی 
ــر داد و گفــت:  ــا کمــک ورزشــکاران خب غیرعمــد ب
ــع آوری  ــق جم ــن طری ــان از ای ــون توم 87 میلی
ــی  ــم مال ــان جرائ ــرای آزادی زندانی ــه ب ــده ک ش
غیرعمــد در اختیــار ســتاد دیــده اســتان قــرار 

ــت. ــد گرف خواه
 سه شنبه های بدون خودرو در یزد 

پررنگ تر اجرا می شود
ــن  ــز در ای ــژاد نی ــی ن ــدی جمال ــزد، مه ــهردار ی ش

همایــش اظهــار کــرد: در ســند توســعه ورزش 
شــهرها، ورزش بــه دو بخــش قهرمانــی و همگانــی 
تقســیم شــده کــه شــهرداری هــا در توســعه ورزش 

ــد. ــی نقــش مهمــی دارن همگان
وی عنــوان کــرد: در یــزد مــردم بــه خوبــی از 
ورزش همگانــی اســتقبال کــرده انــد و طــرح هــای 

ــت. ــده اس ــرا درآم ــه اج ــز ب ــددی نی متع
ایــن طــرح هــا بــه  جمالــی نــژاد از جملــه 
ــان  ــرد و بی ــدون خــودرو اشــاره ک سه شــنبه های ب
ــم و در  ــی کنی ــت م ــرح حمای ــن ط ــت: از ای داش
ــر اجــرا خواهــد شــد. ــی بســیار پررنگ ت ــه آت هفت

ــزد  ــه اینکــه ی ــا اشــاره ب ــزد همچنیــن ب شــهردار ی
ــزود:  ــت، اف ــوده اس ــا ب ــه ه ــهر دوچرخ ــی ش زمان
دوچرخــه ســواری پنجشــنبه هــا نیــز از ایــن پــس 
اجــرا خواهــد شــد و شــرایطی فراهــم مــی شــود 
کــه همشــهریان یــزدی بــا دوچرخــه تــردد کننــد.
وی تاکیــد کــرد: در تاش هســتیم زیرســاخت های 
ــتگاه های  ــم و ایس ــعه دهی ــهر را توس ــی ش ورزش

ورزش را بــرای ورزش بیشــتر فعــال کنیــم.
 فرصت به دست آمده در راستای توسعه 
ورزش همگانی باید مورد استفاده قرار گیرد

ــتاندار  ــی اس ــی و اجتماع ــی، امنیت ــاون سیاس مع
یــزد نیــز در ایــن مراســم بــا تبریــک هفتــه نیــروی 
انتظامــی، از دســت انــدرکاران برپایــی مراســم 

ــرد. ــی ک ــی قدردان ــاده روی خانوادگ پی

محمدعلــی طالبــی بیــان کــرد: امیدواریــم بــا کمک 
دســتگاه هــای مختلــف، امکانــی کــه برای توســعه 
ورزش همگانــی بــه وجــود آمــده، در راســتای 
گســترش ایــن ورزش  مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.

و  روزهــا  بتوانیــم  امیــدواری کــرد:  اظهــار  وی 
ــردم  ــده را شــاهد نشــاط بیشــتر م ســال های آین
توســعه ورزش هــای همگانــی  در ســایه  یــزد 

باشــیم.
 مهر، ماه پرکار پلیس انتظامی

فرمانــده انتظامــی اســتان یــزد نیــز در ایــن مراســم 
یــاد و خاطــره شــهدای هشــت ســال دفــاع 
مقــدس، شــهدای مدافــع حــرم و شــهدای مظلــوم 

ــی داشــت. ــی را گرام ــروی انتظام نی
ســردار ایــرج کاکاونــد از حضــور مــردم نیــز در 
ایــن همایــش بــزرگ قدردانــی کــرد و بیــان 
داشــت: خوشــحالم امــروز در کنــار ماموریت هــای 
ــز  ــی نی ــر ورزش همگان ــه ام ــی، ب ــروی انتظام نی
مبــادرت کــرده ایــم. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
مهــر، مــاه پــرکاری بــه لحــاظ بازگشــایی مــدارس 
ــه  ــس در زمین ــرای پلی ــزاداری ب ــم های ع و مراس
ــم  ــت: امیدواری ــوده اســت، گف ــت ب ــراری امنی برق
بــا ایــن پیــاده روی، خســتگی ایــن روزهــا از تــن 
نیروهــای پلیــس بیــرون بــرود و بــا تــوان مضاعف 
بــه خدمــت رســانی بــه مــردم در برقــراری نظــم و 

ــد. ــت بپردازن امنی

در همایش بزرگ پیاده روی یزد مطرح شد:

سه شنبه های بدون خودرو در یزد 
پررنگ تر اجرا می شود 

ــک  ــادواره شــهدا ی ــت: ی ــروه تفحــص شــهدا گف مســئول گ
ــهید  ــون ش ــه همچ ــت ک ــن اس ــر ای ــد ب ــت؛ تاکی ــر اس تذک

ــم. ــم نکنی ــر خ ــمنان س ــل دش ــی مقاب حجج
ــت  ــد و وق ــل بودن ــل عم ــهدا اه ــزود: ش ــن اف وی همچنی
عربــده کشــی دشــمن ایســتادند و تســلیم نشــدند ، در جنگ 

ــود. ــی ش ــن م ــا روش ــزان صداقت ه ــا و می حقیقت ه
وی بــا بیــان اینکــه شــهدا درجبهــه هــا بــا بــروز ایمــان جایگاه 
رفیــع شــهادت را به دســت آوردنــد، افــزود: مــا اینجــا جمــع 
مــی شــویم بــرای اینکــه حرف هایمــان را منتقــل کنیــم، اگــر 
ــم  ــب را نمی توانی ــق مطل ــم، ح ــم بکنی ــمان را ه ــام تاش تم

اداکنیــم.
مســئول گــروه تفحــص شــهدای کشــور بیــان کــرد: ایــن غلــط 
ــم بلکــه  ــده ای ــا مان ــد و م ــم شــهدا رفتن اســت کــه می گویی

عکــس آن اســت، شــهدا بعــد از مــا هــم مانــده انــد، جاویدان 
شــدند و در عالــم بقــا بــا خداونــد هســتند ولــی مــا می رویــم 
و فانــی هســتیم. وی درپاســخ بــه اینکــه برخــی در فضــای 
مجــازی مــی گوینــد نبایــد یــادواره شــهدا برگــزار شــود، گفــت: 
ــن محــرم و  ــد ای ــا جــواب این هــا را داده و فرمودن ــام قب ام
صفــر اســت کــه اســام را زنــده نگــه داشــته اســت، مــا نبایــد 
بــا موضــوع شــهدا ســطحی برخــورد کنیــم، در ایــران ایمــان 
وجــود دارد. وی تاکیــد کــرد: شــهید حججی هــا رویش هــای 
انقابنــد و باعــث هــدر نرفتــن خــون شــهدای دفــاع مقــدس، 

عــزت و افتخــار اســام هســتند.
 4۰ فاصلــه  در  دهســتان کیســکان  پایــان گفــت:  در  او 
کیلومتــری مرکــز شــهر بافــت واقــع شــده و ۲۳شــهید تقدیم 

ــت. ــرده اس ــامی ک ــاب اس انق

 رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد بــا اشــاره 
بــه اینکــه یــزد از اســتان های صاحب نــام در تولیــد 
محصــول انــار بــه شــمار مــی رود، گفــت: برداشــت ایــن 
محصــول امســال بــا کاهــش ۱۰ درصــدی مواجــه اســت. 
ــه اینکــه اســتان  ــا اشــاره ب ــور ب ســیدجمال ســجادی پ
یــزد بــه لحــاظ تولیــد انــار در رتبــه پنجم کشــور قــرار دارد، 
ــز،  ــت، مهری ــد، تف ــتان های میب ــت: شهرس ــار داش اظه
ــن اســتان را  ــار در ای ــزان ان ــزد و اردکان بیشــترین می ی

تولیــد مــی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته بالــغ بــر ۹۹ هــزار 
تــن محصــول انــار در ایــن اســتان تولیــد شــده اســت، 
ــار از  ــدود 6.۵ هکت ــول از ح ــزان محص ــن می ــزود: ای اف
ــده  ــت ش ــول برداش ــن محص ــت ای ــر کش ــای زی باغ ه

اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــس جه رئی
مشــکاتی کــه در زمینــه تولیــد ایــن محصــول در اســتان 
ــس  ــوگاه و مگ ــرم گل ــرد: ک ــان ک ــود دارد، بی ــزد وج ی
ــزد تبدیــل شــده  ــار در ی ــه آفــت مهــم ان ــه ای ب مدیتران
و میــزان برداشــت ایــن محصــول را کاهــش داده اســت.
ســجادی پــور ادامــه داد: عــاوه بــر آفــات، ســرما زدگــی 
ــا  ــده ت ــان ش ــکیدگی درخت ــبب خش ــز س ــتانه نی زمس
جایــی کــه برخــی بــاغ هــا در مناطــق کوهســتانی کف ُبــر 

شــده انــد.
ــال  ــا امس ــیب ه ــن آس ــوع ای ــرد: مجم ــح ک وی تصری
ــزد را ۱۰ درصــد کاهــش  ــار در اســتان ی ــد ان ــزان تولی می

ــت. ــرده اس ــاورزان را متضررک داده و کش

احمــد جمشــیدی بــا بیــان اینکــه حــذف پیــچ محــور هارونــی 
ــود کــه از ســال گذشــته آغــاز شــده  ــن نقــاط ب یکــی از مهم تری
ــات  ــی از مطالب ــن محــور، یک ــار داشــت: اصــاح ای اســت، اظه
ــه  ــاک ب ــچ خطرن ــن پی ــه ای ــود ک ــه الران ب ــردم منطق جــدی م
ــب  ــزار مترمکع ــه برداری ۲8 ه ــم ترانش ــر و باحج ــول ۹۱۲ مت ط
ــرداری ۳۹ هــزار و ۹8۵ مترمکعــب، ایمن ســازی  و حجــم خاکب

شــد.
وی بــا اشــاره بــه حــذف پیــچ ورودی روســتای اســدآباد در محور 
سورشــجانـ  ســودجان، افــزود: بــا انجــام عملیــات بیــش از یک 
کیلومتــر آزادســازی حریــم و تخریــب و عقب نشــینی جــاده بــه 
طــول 7۰ متــر و حجــم خاکبــرداری بیــش از ۱۵ هــزار مترمکعب، 
ایــن پیــچ حــذف شــده اســت. مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل 
جــاده ای چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: حــذف پیــچ وانــان، 

ــای  ــیروانی محوره ــیب ش ــاح ش ــازی و اص ــطیح، شانه س تس
ســه راهــی خوزســتان- شــمس آبــاد، شــهرکرد بــه سورشــجان 
و سورشــجان بــه ســودجان از دیگــر فعالیت هــای انجــام شــده 
ــو  ــه نصــب 8۰۰ تابل ــا اشــاره ب در ایــن حــوزه است.جمشــیدی ب
در محورهــای شهرســتان شــهرکرد گفــت: مرمــت و تعویــض ۳۰۰ 
گارد، پاکســازی 4۰۰ کیلومتــر از بزرگراه هــا و محورهــای اصلــی و 
روســتایی شهرســتان، آزادســازی بیــش از 4۵ کیلومتــر در طــول 
ــل رخ  ــرداری، تســطیح و شانه ســازی تون ــم راه هــا، ریزش ب حری
بــه اصفهــان بــه طــول 4 کیلومتــر و حجــم ۵ هــزار مترمکعــب، 
ــات  ــام عملی ــا و انج ــه آق ــه راهی قلع ــاماندهی س ــعه و س توس
ــات  ــر اقدام ــت، از دیگ ــه ک ــه گردن ــهر ب ــور فرخش ــیل مح فوکس
انجــام شــده در شهرســتان شــهرکرد از ابتــدای امســال تاکنــون 

اســت.

ــودرز  ــاری، گ ــال و بختی ــتانداری چهارمح ــت اس سرپرس
ــاز در  ــه س ــران مدرس ــه خّی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری، ب امی
ریــال   میلیــارد   ۵۰۰ بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
ــار داشــت: توســعه مــدارس اســتان  ــد، اظه کمــک کرده ان
ــران شــتاب گرفتــه  ــا کمــک خّی چهارمحــال و بختیــاری ب

ــت. اس
ــدارس  ــز م ــازی و تجهی ــران در نوس ــرد: خّی ــوان ک وی عن
اســتان چهارمحــال و بختیــاری نقــش برجســته ای ایفــا 

ــد کــه ایــن امــر قابــل تقدیــر اســت. کــرده ان
ــاون  ــاری و مع سرپرســت اســتانداری چهارمحــال و بختی
عمرانــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: ۹7 
درصــد تعهــد مدرســه ســازی توســط خّیــران مدرســه ســاز 

در اســتان چهارمحــال و بختیــاری محقــق شــده اســت.

ــم  ــه در راه توســعه عل ــه اینکــه کســانی ک ــا اشــاره ب وی ب
گام برمی دارنــد ارزش باالیــی نــزد خداونــد دارنــد، تاکیــد 
کــرد: فراهــم کــردن مــکان بــرای فراگیــری علــم در مناطــق 

محــروم، از اقدامــات ارزشــمند بــه شــمار مــی رود.
ــاون  ــاری و مع سرپرســت اســتانداری چهارمحــال و بختی
ــرد:  ــد ک ــاری تاکی ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــی اس عمران
توســعه مــدارس در چهارمحــال و بختیــاری ضــروری 
اســت و نیــاز اســت کــه خّیــران در ایــن مســیر همچنــان 
ماننــد گذشــته کمــک کننــد تــا مشــکات کمبــود فضــای 

ــود. ــل ش ــتان ح ــن اس ــی در ای ــتاندارد آموزش اس
وی ادامــه داد: هــم اکنــون در مناطــق محــروم اســتان از 
جملــه کوهرنــگ، لــردگان، اردل و ... نیــاز اســت کــه خّیران 

وارد شــوند و در مســیر توســعه مــدارس کمــک کننــد.

استانها

سردار باقرزاده در کرمان:

شهید حججی ها رویش های انقالبند 
مدیرکل حمل و نقل استان چهار محال و بختیاری مطرح کرد: 

ایمن سازی نقاط حادثه خیز در چهارمحال و بختیاری

رئیس جهاد کشاورزی استان یزد خبر داد:

کاهش ۱۰ درصدی انار در یزد
سرپرست استانداری چهار محال و بختیاری اعالم کرد:

کمک ۵۰۰ میلیارد ریالی خیّران مدرسه ساز

 گذری بر طبیعت
استان چهارمحال و بختیاری

ــزار و 4۱۱  ــاحت ۱6 ه ــا مس ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس
ــع و آب و هوایــی ســرد و کوهســتانی و همچنیــن  کیلومترمرب
ــور،  ــی کش ــوب غرب ــرس در جن ــات زاگ ــن در ارتفاع ــرار گرفت ق
یکــی از مناطــق بســیار بکــر و دســت نخورده طبیعــی محســوب 
می شــود کــه هــر رهگــذری بــا عبــور از ایــن خطــه بهشــت گونه، 
ــی  ــا پ ــی زیب ــب طبیع ــن مواه ــق ای ــی در خل ــدرت اله ــه ق ب

می بــرد.
ــن  ــای ای ــق زیب ــه مناط ــم ب ــری می زنی ــذار س ــن رهگ در ای
ــای  ــی ذخیره گاه ه ــی و طبیع ــای جغرافیای ــتان و ویژگی ه اس
جنگلــی آن کــه ماننــد گنجــی ارزشــمند در دل کوه هــای ســر بــه 

فلــک کشــیده  قــرار گرفتــه اســت.
ــات و  ــان و حیوان ــد گیاه ــرای رش ــی ب ــواره محل ــا هم جنگل ه
یکــی از بارزتریــن ارکان طبیعــت در حفــظ چرخــه زندگــی بــوده 
و در حــال حاضــر نیــز بــا توجــه بــه ضــرورت حفــظ حیــات ایــن 
عرصــه مهــم طبیعــی، تدابیــر حفاظتــی بــرای آن بیش ازپیــش 

ــا در  ــن ذخیره گاه ه ــا ای ــنایی ب ــن آش ــی رود؛ همچنی ــه کار م ب
راســتای حفاظــت از آن هــا الزم بــه نظــر می رســد.

 ذخیره گاه جنگلی مسن
ذخیره گاه جنگلــــی مســن در محــــدوده اراضــی ملی شــده 
از توابــع بخــــش مرکــزی شهرســــتان لــــردگان دهســــتان 
ارمنــــد و در  ارتفــــاع  یک هزار و 8۳ متــــری از ســطح دریــا 
قــرار دارد. ایــن ذخیــره گاه در ســــال ۱۳74 احــداث شــــده و 

گونــــه اصلــــی موجــود در آن گیاه »مــــورد« اســت.
 ذخیره گاه جنگلی ارجنک

ذخیــــره گاه جنگلــــی ارجنــــک بــــا 88 هکتــار مســاحت در 
محــدوده اراضــی ملــی شــده پــارک ارجنــک و پیــربلــوط 
از توابــع بخــــش مرکــزی شهرســــتان شــهرکرد و در ارتفــاع ۲ 
هــزار و ۰۰ ۲ تــا ۲ هــزار و 6۰۰ متــری از ســــطح دریــا قــرار گرفته 
اســت. ایــن ذخیــره گاه در ســال  ۱۳88 احــداث شــده و گونــه 

گیاهــی اصلــی در آن گیــاه ارژن اســت.
 ذخیره گاه جنگلی پهنوس

ذخیــــره گاه جنگلــــی پهنــــوس بــــا 7۵ هکتار مســاحت  در 
محــــدوده اراضــــی ملــی شــــده از توابــع بخــــش بازفــت 

شهرســــتان کوهرنــــگ و در ارتفــــاع یــک هــزار و ۹۰۰ متــری 
از ســطح دریــا قــرار دارد کــه ایــن ذخیــره گاه در ســــال 
۱۳7۲ احــــداث شــــده اســت. گونــــه اصلــی موجــود در ایــن 
ذخیــــره گاه، نــارون و گونه هــــای همــــراه زالزالــک، بلــــوط، 

ــت. ــه اس ــم و بن ــک، کیک ــد، زالزال ــز، بی ــب، گ محل
 ذخیره گاه جنگلی نازی

ایــــن ذخیــــره گاه جنگلــــی با ۲6 هکتار مساحت در محدوده 
ــت  ــش بازف ــع بخ ــازی از تواب ــارک ن ــده پ ــی ش ــی مل اراض
شهرســــتان کوهرنــــگ در ارتفــاع یــک هــزار و ۹۰۰ متــری از 
ســــطح دریــــا قــرار گرفتــه کــه در ســــال ۱۳8۰ احداث شــده 
ــی و  ــی وحش ــماق و گاب ــود در آن ســ ــی موج ــه اصلــ و گون
گونه های همراه زالزالــــک، کیکــــم، زبــــان گنجشــک و بنــه 

اســت.
 ذخیره گاه جنگلی وانان

ــار مســاحت در محــدوده اراضــی  ــا 74 هکت ــره گاه ب ــن ذخی ای
ملــی شــده پــارک وانــان از توابــع شهرســتان شــهرکرد قــرار دارد 
و در ســال ۱۳87 احــداث شــده اســت. گونــه گیاهــی موجــود 

درایــن ذخیــره گاه ارژن، پاخــور و نســترن اســت.

#طبیعت_گردی

کوتاه از استانها
آزادی 75 زندانی جرائم غیر عمد 

در استان یزد
ــش  ــت: در ش ــزد گف ــه ی ــتاد دی ــی س ــر نمایندگ مدی
ــا  ماهــه اول امســال 7۵ زندانــی جرائــم غیــر عمــد ب
ــا  ــتان ب ــن اس ــار در ای ــال اعتب ــارد ری ــن ۹7میلی تامی
همراهــی خّیــران از زنــدان آزاد شــدند. اســام افشــون 
ــا فعالیــت  ــت مــردم در ســال جــاری ب ــزود: حمای اف
ــش  ــانی، نق ــاع رس ــی و اط ــف فرهنگ ــای مختل ه
مهمــی در جلــب کمــک هــای بیشــتر مــردم در آزادی 

ــر عمــد داشــته اســت.  ــم غی ــان جرائ زندانی
وی گفــت: در حــال حاضــر ۱۵7 زندانــی نیازمنــد 
جرائــم غیــر عمــد در زنــدان هســتند کــه از ایــن تعــداد 
۲۳ نفــر مربــوط بــه دیــه ناشــی از تصــادف و حــوادث 
ــی  ــه و نفقــه و 77 نفــر مال کارگاهــی ، ۵7 نفــر مهری
غیــر عمــد را شــامل مــی شــود. افشــون اضافــه کــرد: 
ــال  ــارد ری ــدود ۲8۰ میلی ــراد ح ــن اف ــرای آزادی ای ب
ــن و  ــردم موم ــم م ــه امیدواری ــت ک ــاز اس ــار نی اعتب
نوع دوســت اســتان هماننــد گذشــته، ســتاد دیــه 
یــزد را یــاری دهنــد. وی تصریــح کــرد: بــرای ســهولت 
ــق  ــد از طری در امــر کمــک رســانی ، مــردم مــی توانن
ــی )7777۰۳۵#*78۰*(  ــی موبایل ــامانه پرداخت س

اقــدام کننــد. 

جشنواره »بادبادک های رنگی«
در چهار محال و بختیاری 

و  چهارمحــال  فکــری  پــرورش  مدیــرکل کانــون 
جنــگ،  کــودکان  از  درحمایــت  بختیــاری گفــت: 
و  چهارمحــال  در  رنگــی  بادبادک هــای  جشــنواره 

می شــود.  برگــزار  بختیــاری 
فــرزاد رحیمــی اظهــار داشــت: در ایــن جشــنواره 
اعضــای کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
ــمان و  ــح در آس ــی صل ــای رنگ ــرواز بادبادک ه ــا پ ب
ــا شــعار »شــادی حــق کــودکان« اســت، از کــودکان  ب

جنــگ حمایــت می کننــد.
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای کنوانســیون حقــوق 
فعالیت هــای  اجــرای  افــزود:  کانــون  در  کــودک 
مختلــف بــا شــعارهای مرتبــط بــا حقــوق کــودکان، از 
جملــه طرح هــای هدفمنــد کانــون در آشــنایی کــودکان 

ــوق خــود اســت. ــا حق ــه شــکل غیرمســتقیم ب ب

یزد پیشگام در اجرای
طرح SSN تامین اجتماعی 

مدیــر کل تامیــن اجتماعــی یــزد گفت: اســتان یــزد در 
طــرح اختصــاص شــماره تأمیــن اجتماعــی بــا عنــوان 
SSN مقــام اول را در کشــور کســب کــرد. محمــد 
صابــری، مدیــر کل تامیــن اجتماعی یــزد، از اختصاص 
ــه بیمــه  ــوان SSN ب ــا عن شــماره تأمیــن اجتماعــی ب
شــدگان خبــرداد و گفــت: بــر ایــن اســاس هــر بیمــه 
شــده بــه همــراه افــراد تبعــی، از یــک شــماره تامیــن 
ــی  ــات هویت ــری اطاع ــاوی یک س ــه ح ــی ک اجتماع
ــی  ــا معرف ــه ب اســت، برخــوردار می شــود. وی در رابط
ایــن طــرح خاطــر نشــان کرد:ایــن طــرح در ۱6 کشــور 
دنیــا اجــرا می شــود و SSN یــک شــماره اختصاصــی 
می باشــد کــه ایــن شــماره شــامل مولفه هایــی نظیــر 
کدملــی، نــام و نــام خانوادگــی اســت و هنگامــی کــه 
ــه  بیمــه شــده ایــن شــماره را تحویــل دهــد نیــازی ب

ارائــه مــدارک شناســایی نیســت.

همایش بین المللی باستان شناسی 
در دانشگاه جیرفت 

ــان اینکــه همایــش  ــا بی رئیــس دانشــگاه جیرفــت ب
ــران در  ــوب شــرق ای ــی باستان شناســی جن بین الملل
آذرمــاه در دانشــگاه جیرفــت برگــزار می شــود، گفــت: 
اســاتید و پژوهشــگرانی از کشــورهای آمریــکا، کانــادا، 
آلمــان، فرانســه، لهســتان، ایتالیــا، چیــن، هنــد و 

ــد.  ــش حضــور دارن ــن همای ســوئد در ای
ــه  ــت رئیس ــا هیئ ــت ب ــتانی در نشس ــاپور کوهس ش
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت اظهــار داشــت: 
دانشــگاه جیرفــت در عرصه هــای مختلــف ملــی و 
به دســت  چشــمگیری  موفقیت هــای  بین المللــی 

آورده اســت.
وی تصریــح کــرد: ایــن دانشــگاه امضــای تفاهم نامه های 
همــکاری علمــی و تحقیقاتــی بــا دانشــگاه های معتبــر 
اروپایــی از جملــه میــان و پادوا در ایتالیــا، توبینگن آلمان 
و غیــره را منعقــد کــرده کــه ایــن نشــان از ظرفیــت ایــن 

ــت. مجموعه اس

برداشت بیش از 7 هزار تُن خرما 
از نخلستان های بافق 

حمیــد عســکری، رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی بافــق 
گفــت: در ســال جــاری بیــش از 7 هــزار ُتــن خرمــا بــا 
فعالیــت ۲ هــزار خرمــا کار در ایــن شهرســتان برداشــت 

می شــود.
ــن  ــا در ای ــر کشــت خرم ــد عســکری ســطح زی حمی
شهرســتان را ۲ هــزار و ۲۰۰ هکتــار عنــوان کــرد و افــزود: 
از ایــن مقــدار یــک هــزارو 4۰۰ هکتــار از نــوع بومــی و 
مابقــی ارقــام اصــاح شــده از جملــه کبــکاب، پیــارم و 

زاهــدی هســتند.

برتری استان یزد 
در جشن مهر عاطفه ها درکشور 

مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( اســتان  یزد 
ــای  ــک ه ــدی کم ــد ۹۰ درص ــا رش ــال ب ــت: امس گف
مردمــی، اســتان یــزد موفــق بــه کســب رتبــه نخســت 

کشــوری شــد. 
محســن علیــزاده، مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام 
ــک  ــه کم ــان اینک ــا بی ــزد، ب ــتان ی ــی)ره( اس خمین
هــای جمــع آوری شــده در هــر مدرســه بیــن دانــش 
آمــوزان همــان منطقــه توزیــع مــی شــود، گفــت: 6۵ 
هــزار پاکــت در مــدارس بــرای جمــع آوری کمک هــای 

ــت. ــده اس ــع ش ــوزان توزی ــش آم دان
علیــزاده افــزود : عــاوه بــر جمــع آوری کمــک هــا در 
مــدارس اســتان بــرای دانــش آمــوزان و دانشــجویان 
نیازمنــد ، ۳۰۰ پایــگاه در ســطح اســتان در اماکــن 

ــی شــده اســت. ــف پیــش بین مختل

،،
شــهرها،  ورزش  توســعه  ســند  در 
قهرمانــی  بخــش  دو  بــه  ورزش 
کــه  شــده  تقســیم  همگانــی  و 
ورزش  توســعه  در  شــهرداری ها 
دارنــد. مهمــی  نقــش  همگانــی 

صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  مدیرعامــل 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــاری گف ــال و بختی چهارمح
۲۱ شــهرک و ناحیــه صنعتــی بــا تمامــی امکانــات 
زیرســاختی در ســطح اســتان آمــاده واگــذاری 
زمیــن بــه متقاضیــان جدیــد بــرای ســرمایه گذاری 

در حوزه هــای مختلــف تولیــدی اســت. 

ــه رفــع مشــکات  ــا اشــاره ب علیرضــا شــفیع زاده ب
واحدهــای تولیــدی اســتان اظهــار داشــت: بــا 
ــی  ــته از واحدهای ــف آن دس ــن تکلی ــدف تعیی ه
ــی از ســوی بانک هــای  ــه مشــکات مال ــا ب کــه بن
ــا در آســتانه  ــه و ی ــرار گرفت ــک ق ــورد تمل عامــل م
تملــک هســتند، ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولید 

در اســتان برگــزار و مشــکات ایــن واحدها بررســی 
و رفــع می شــود.

وی افــزود: در راســتای رفــع مشــکات واحدهــای 
ســوی  از  نمایندگانــی  صنعتــی  و  تولیــدی 
اســتانداری، بانک هــا، برنامــه و بودجــه و ســازمان 
ــه  ــد ک ــز حضوردارن ــارت نی ــدن و تج ــت، مع صنع

از بررســی مصداقــی واحدهــای تحــت  پــس 
تملــک یــا در شــرف مالکیــت از ســوی بانک هــای 
عامــل، تصمیمــات الزم اتخــاذ و در قالــب مصوبــه 
بــرای پیگیــری تــا حصــول نتیجــه بــه بانک هــای 
ــور  ــای مذک ــان واحده ــن متولی ــوط و همچنی مرب
ــهرک های  ــرکت ش ــل ش ــود. مدیرعام ــاغ می ش اب
صنعتــی چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: پایش 
دقیــق واحدهــای صنعتــی و تــاش بــرای تثبیــت 
ــا در راســتای دوام حضــور در چرخــه  ــت آنه وضعی
ســازمان  سیاســت های کان  از  یکــی  تولیــد، 

ــران در  ــی ای ــع کوچــک و شــهرک های صنعت صنای
ــه صنایــع کوچــک و متوســط اســت و بدیــن  زمین
منظــور شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
ــت  ــن سیاس ــق ای ــرای تحق ــیت الزم ب ــا حساس ب

ــد. ــاش می کن ــت ت ــن دول ــادی بنیادی اقتص
ــه  ــهرک و ناحی ــر ۲۱ ش ــال حاض ــت: در ح وی گف
صنعتــی بــا تمامــی امکانــات زیرســاختی در ســطح 
ــان  ــه متقاضی ــن ب ــذاری زمی ــاده واگ ــتان آم اس
حوزه هــای  در  ســرمایه گذاری  بــرای  جدیــد 

ــت. ــدی اس ــف تولی مختل

  ۲۱ شهرک و ناحیه صنعتی در چهارمحال و بختیاری
  آماده واگذاری  به متقاضیان 



یاســر نــژادی، فوق تخصــص ارتوپــد و جــراح مفاصــل، در 
خصــوص مــواد غذایــی کــه بــرای کاهــش درد و تقویــت مفاصل 
اســتخوان ها اســتفاده می شــود، گفــت: ســویا و آواکادو دو 
مــاده غذایــی هســتند کــه معمــوالً در مکمل هــای غذایــی کــه 
ــه کار  ــرای کاهــش درد و درمــان مفاصــل تجویــز می شــود، ب ب
ــی  ــه دلیــل اینکــه ایــن دو مــاده خــواص ضدالتهاب مــی رود؛ ب
و کاهــش درد دارد. وی گفــت: تحقیقــات نشــان می دهــد 
ــم  ــی را در رژی ــاده غذای ــن دو م ــاه ای ــه حــدود 3 م کســانی ک
تغذیــه ای خــود قــرار داده انــد، درد مفاصــل آنهــا کامــاً برطــرف 

ــی شــده اســت. شــده و موجــب بازســازی غضــروف مفصل
وی تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از مــواد غذایــی کــه تأثیــر بســیار 
زیــادی بــر کاهــش درد مفاصــل دارد، شــیر سویاســت و افرادی 
کــه نســبت بــه مصــرف شــیر گاو حساســیت دارنــد، می تواننــد 

ایــن مــاده غذایــی را در رژیــم غذایــی خــود قــرار دهنــد. 
ــواص  ــیدان، از خ ــودن آنتی اکس ــل دارا ب ــه دلی ــویا ب ــیر س ش
ضدالتهابــی برخــوردار بــوده و باعــث محافظــت از مفاصــل 

خواهــد شــد.
ــد  ــای چــرب مانن ــه اســتفاده از ماهی ه ــان اینک ــا بی ــژادی ب ن
ــد درد مفاصــل را کاهــش دهــد، گفــت: ایــن  ســالمون می توان
ماهی هــا بــه دلیــل دارا بــودن امــگا 3 و همچنیــن ماهی هایــی 
مثــل کیلــکا کــه بــا اســتخوان مصــرف می شــوند، دارای کلســیم 

بــوده و می تواننــد از مشــکات مفاصــل پیشــگیری کننــد.
حــاوی  غذاهــای  کلــی  طــور  بــه  کــرد:  تصریــح  وی 
ــه از  ــی ک ــن غذاهای ــنجد و همچنی ــل س ــیدان ها مث آنتی اکس
ویتامیــن C باالیــی برخــوردار هســتند، می تواننــد بــرای ترمیــم 

و کاهــش درد مفاصــل بــه کار رونــد. 

فرشــید اربابــی، متخصــص کلینیــکال آنکولــوژی، در خصــوص 
نکاتــی کــه شــانس بهبــود افــراد مبتــا بــه ســرطان پروســتات 
را افزایــش می دهــد، اظهــار داشــت: بســیاری از تومورهــای 
پروســتات یــا بــه آهســتگی رشــد کــرده یــا اصــا رشــد 
نیســتند کــه  زیان بــار  آنقــدر  صــورت  ایــن  در  نمی کننــد، 
نیــازی بــه درمــان داشــته باشــد. مــردان زیــادی بــا ایــن نــوع 
ــود  ــی خ ــه زندگ ــکلی ب ــچ مش ــدون هی ــال ها ب ــا س از توموره
ــر  ــر مســئله ای غی ــب در اث ــا اغل ــرگ آنه ــد و م ــه می دهن ادام
از سرطانشــان اتفــاق می افتــد.وی افــزود: هنگامی کــه ســرطان 
پخــش شــده  باشد)ســرطان متاســتاتیک(، درمــان آن بســیار 
مشــکل تر می شــود. درصــد پایینــی از ســرطان های پروســتات 
می تواننــد بــه ســرعت بــه نقــاط دیگــر بــدن منتقــل شــوند؛ در 
ایــن صــورت، تنهــا 28 درصــد مــردان، 5 ســال پس از تشــخیص 

بیماری شــان قــادر بــه ادامــه حیــات هســتند. امــا خبــر خــوش 
ایــن اســت کــه معمــوال پزشــکان اکثــر ســرطان های پروســتات 
را در مراحــل اولیــه و پیــش از گســترش آنهــا، متوقــف می کننــد.

ایــن متخصــص کلینیــکال آنکولــوژی در مــورد اینکــه آیــا بیماران 
بــه انجــام آزمایــش نیــاز دارنــد یــا خیــر، گفــت: بهتــر اســت این 
افــراد بــا پزشــک خــود مشــورت کننــد. در صورتــی کــه متوجــه 
ــا وجــود خــون در  ــال در ادرار ی ــد اخت ــوع مشــکلی مانن ــر ن ه
ادرار شــدید، بهتــر اســت پزشــک از ایــن اختــال مطلــع شــود؛ 
بــه دلیــل اینکــه ایــن  عایــم می توانــد نشــانه های ســرطان یــا 

مشــکات دیگــری در پروســتات باشــد.
وی در پایــان گفــت: اصــوال تمــام افــرادی کــه تــا 5 ســال از ابتــا 
ــه بیمــاری ســرطان پروســتات، بیماری شــان تشــخیص داده  ب

می شــود، می تواننــد 100٪ بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد.

متخصص ارتوپدی مطرح کرد:

تغذیه مناسب برای درمان درد مفاصل
متخصص کلینیکال آنکولوژی مطرح کرد:

سرطان  پروستات در مراحل اولیه متوقف می شود

اسپند دود کنیم یا نه؟
ــم،  ــاور داری ــه آن ب ــان ب ــا ایرانی ــه م ــی ک ــان ســنت های در می
اســپند دود کــردن یکــی از ســنت هایــی اســت کــه بــرای دفــع 
چشــم زخــم و بــا و دور کــردن آســیب از فــرد، جایــگاه خاصی 

در فرهنــگ مــا دارد.
بــا اینکــه همــه از قدیمــی هــای فامیــل شــنیده ایــم که اســپند 
ــی  ــی م ــروزه چیزهای ــا ام ــیار دارد، ام ــد بس ــردن فوای دود ک
ــه شــاید  ــر مضــرات دود کــردن اســپند. البت ــی ب شــنویم مبن
ــا از  ــد، ام ــن کار نداشــته ان ــرای ای ــل علمــی ب ــا دلی قدیمی ه
آنجایــی کــه هرچــه از پیشــینیان بــه مارســیده، ارج مــی نهیــم، 
ایــن مــورد را نیــز آویــزه گوشــمان کــرده ایــم و هــر زمــان کــه 
شــخصی از خانــواده ســرما مــی خــورد، در خانــه اســپند دود 
مــی کنیــم و یــا اگــر بخواهیــم از زخــم چشــم در امــان بمانیــم 
نیــز بــه گمــان خرافاتــی خــود، بــاز هــم اســپند دود می کنیــم. 
بهتــر اســت بــا خــواص و مضــرات ایــن گیــاه آشــنا شــویم و از 

آن در بهتریــن زمــان و مــکان ممکــن اســتفاده کنیــم.
البتــه در جوامــع و اقــوام مختلــف، برخــی اعتقــادات و آداب و 

رســوم وجــود دارنــد کــه فاقــد جنبــه علمــی هســتند و توســط 
ــز دود کــردن  ــد نمی شــوند. در کشــور مــا نی متخصصــان تایی
ــرای در  ــوده و ب ــوم ب ــزو رس ــال های دور ج ــه از س ــفند ک اس
امــان مانــدن از چشــم زخم انجــام می گرفتــه، از همیــن 

دســته آداب و ســنن اســت.
ــد  ــه بای ــت ک ــه اس ــک خراف ــا ی ــئله صرف ــن مس ــع ای در واق
ــه  ــرد. جنب ــورد ک ــا آن برخ ــه ب ــی و آگاهان ــورت علم ــه ص ب
تصفیه کنندگــی و میکروب زدایــی دود کــردن اســفند نیــز کــه 
ــدارد و توســط  ــه علمــی ن گاهــی از آن صحبــت می شــود، پای

ــود. ــه نمی ش ــان توصی متخصص
متاســفانه ایــن موضــوع نــه تنهــا در میــان عــوام، بلکــه گاهــی 
در ســطوح باالتــر و در رســانه ها نیــز عنــوان می شــود و حتــی 
ــن قبیــل مســائل مطــرح  ــی از ای در صــدا و ســیما هــم خیل
می شــود کــه جنبــه ژورنالیســتی و غیرعلمــی دارنــد و 
دســت اندرکاران ایــن حوزه هــا بایــد توجــه داشــته باشــند کــه 
ــد،  ــن خصــوص انجــام نمی دهن ــح در ای ــوزش صحی ــر آم اگ

ــد. حداقــل بدآمــوزی نیــز نکنن
ــث  ــوختن، باع ــگام س ــظ در هن ــاد دود غلی ــا ایج ــپند ب اس

می شــود کــه نایژه هــای فــرد مســتعد آلــرژی و آســم، 
ــم و  ــاد اسپاس ــا ایج ــد و ب ــان دهن ــش   نش ــرعت واکن به س

ــوند. ــم ش ــم آس ــدید عای ــب تش ــاض، موج انقب
باتوجــه بــه ایــن نکتــه کــه دود کــردن اســپند در میــان ایرانیــان 
به صــورت یــک رســم معمــول درآمــده اســت، مــن از همــکاران 
پزشــک خواهــش می کنــم کــه در ایــن زمینه حســاس باشــند 
و عــاوه بــر ســواالت معمــول در مــورد افــراد بــا عائــم آســم 
)مثــل حضــور فــرد ســیگاری در منــزل(، ایــن مســئله را نیــز 
ــا  ــز دود می شــود ی ــزل اســپند نی ــا در من ــد کــه آی ســوال کنن

نــه.
عــاوه بــر افــرادی کــه مبتــا بــه آلرژی هــای تنفســی و آســم 
هســتند، افــرادی نیــز وجــود دارنــد کــه زمینــه ژنتیکی آســم را 
دارنــد و بــه اصطــاح آتوپیــک هســتند و دود اســپند می توانــد 
دســتگاه تنفســی ایــن افــراد را نیــز تحریــک کنــد و موجــب 
بــروز عائــم آســم در آنهــا شــود. دود اســپند در صــورت 
ــه ژنتیکــی آســم  ــرادی کــه زمین ــی در اف اســتفاده مکــرر حت
ندارنــد نیــز می توانــد موجــب حســاس شــدن ریه هــا و بــروز 

عائــم آســم شــود.

جــراح و متخصــص زنــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــروز کیســت در  ــت ب اســترس، شــایع ترین عل
زنــان و دختــران جــوان اســت، گفــت: مبتایــان 
و  میــوه  بایــد  تخمدانــی،  بــه کیســت های 

ــد. ــازه مصــرف کنن ســبزیجات ت
ــا اشــاره  ــی ب ــام الســادات هاشــمیان نایین اله
ــی از  ــروزه یک ــدان ام ــت تخم ــه کیس ــه اینک ب
مشــکات شــایع در بیــن زنــان و دختــران جوان 
ــت  ــدان در حقیق ــت تخم ــت: کیس ــت، گف اس
بــزرگ شــدن قســمتی از بافــت تخمدان اســت 
ــت  ــک کیس ــع، ی ــر مواق ــد در اکث ــه می توان ک

ــد. ــی باش ــت هورمون ــا کیس ــم ی خوش خی
وی گفــت: اکثــر کیســت ها پــس از چنــد 

ــت  ــال کیس ــن ح ــا ای ــی رود. ب ــن م ــاه از بی م
ــش  ــدان در دوران پی ــده تخم ــرر و عودکنن مک
اختال هــای  دچــار  زنــان  در  و  یائســگی  از 
هورمونــی مشــاهده می شــود. معاینــات دوره ای 
ــا راه آگاهــی از وجــود و درمــان ایــن  ــان تنه زن

کیست هاســت.
ــیکل  ــک در س ــت: تخم ــی گف ــمیان نایین هاش
قاعدگــی در کیســه ای بــه نــام فولیکــول رشــد 
دارد.  قــرار  تخمــدان  داخــل  کــه  می کنــد 
ــاز  ــوارد ب ــر م ــه در اکث ــا کیس ــول ی ــن فولیک ای
ــر  ــا اگ ــد. ام ــک را آزاد می کن ــود و تخم می ش
فولیکــول بــاز نشــود، مایــع داخــل آن تشــکیل 

کیســت می دهــد.

اســت  ممکــن  مــواردی  در  افــزود:  وی 
ــول  ــن فولیک ــود و ای ــام نش ــذاری انج تخمک گ
تخمــدان بــه انــدازه باالتــر از 30 میلی متــر 
برســد کــه در ایــن صــورت کیســت ایجــاد 
ــت های  ــن کیس ــول ای ــور معم ــه ط ــود. ب می ش
هورمونــی بــا گذشــت 6 تــا 8 هفتــه بــدون 
ــای  ــتفاده از قرص ه ــا اس ــا ب ــی ی ــان داروی درم
پیشــگیری از بــارداری، درمــان می شــوند و از 
ــت 90  ــوان گف ــت می ت ــد. در حقیق ــن می رون بی
ــان جــوان، کیســت های  درصــد کیســت ها در زن
ــرد  ــال عملک ــر اخت ــه در اث ــت ک ــی اس هورمون

تخمــدان بــه وجــود می آینــد.
ایــن جــراح و متخصــص زنــان بــا بیــان اینکــه 

کیســت تخمــدان اغلــب عامتــی نــدارد، گفــت: 
بــا ایــن حــال در صــورت بــزرگ شــدن کیســت 
عائمــی ماننــد: ورم کــردن یــا نفــخ کردن شــکم، 
دفــع دردنــاک، درد لگــن قبــل از ســیکل قاعدگی 
ــاک،  ــه، آمیــزش دردن ــا در طــول عــادت ماهان ی
ــاک  ــه ران، حساســیت و دردن ــا ناحی درد کمــر ی
ــتفراغ  ــوع و اس ــت ته ــا حال ــینه ها و ی ــودن س ب

بــروز مــی کنــد.
هاشــمیان نایینــی گفــت: 10 درصــد مــوارد، 
ممکــن اســت کیســت های تومــورال باشــند 
ــند.  ــته باش ــی داش ــل جراح ــه تداخ ــاز ب ــه نی ک
کیســت های  کیســت ها،  ایــن  بــه  معمــوال 
ــن  ــود. ای ــاق می ش ــس اط ــا کمپلک ــب ی مرک
ــه  ــونوگرافی، دارای تیغ ــوال در س ــت ها معم کیس
هســتند و ممکــن اســت داخــل آنهــا مایــع وجود 
نداشــته باشــد. یکــی از کیســت های کمپلکــس، 

ــن  ــه ممک ــت ک ــوزی اس ــت های آندومتری کیس
ــان  ــد و در زن ــت باش ــل کیس ــون داخ ــت خ اس

جــوان دیــده می شــود.
 3 بــاالی  ایــن کیســت ها  اگــر  وی گفــت: 
ســانتی متر باشــند، بــه درمــان دارویــی هــم 
نیــاز  تداخــل جراحــی  و  نمی دهنــد  جــواب 
ــن  ــت ای ــن اس ــع، ممک ــی از مواق دارد. در بعض
کیســت های کمپلکــس یــا مرکــب یــک کیســت 

ــند. ــم باش بدخی
هاشــمیان نایینــی اضافــه کــرد: بــه همیــن جهت 
اســت کــه معمــوال بــرای ایــن کیســت های 
کمپلکــس یــا مرکــب، تداخــل جراحــی در نظــر 
می گیرنــد کــه اگــر احیانــا کیســت بدخیم باشــد، 
در مراحــل زودتــری تشــخیص داده شــود و مورد 
ــای عمــر  ــری در بق ــا تاثی ــرد ت ــرار بگی ــان ق درم

بیمــار نگــذارد.

#خبر_گردی

سالمت6

جراح و متخصص زنان مطرح کرد:

استرس؛ شایع ترین علت بروز کیست در زنان

دانستنی های علمی؛

 ارتباط شگفت انگیز 
خواب و پرخوری 

حــوزه کلینیــک در نظــر دارد تازه تریــن دانســتنی های 
پزشــکی را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهد.

 عوارض زود بیدار شدن کودکان برای رفتن 
به مدرسه

دیرتــر شــروع کــردن کاس هــای صبــح، باعــث بهبــود 
نمــرات و افزایــش حضــور دانــش آمــوزان و همچنیــن 

کاهــش تصادفــات رانندگــی می شــود. 
حفــظ یــک ســاعت مشــخص بــرای بــه خــواب رفتن، 
ــدود  ــبانگاهی، مح ــواب ش ــاعت خ ــا 10 س ــن 8 ت بی
ــن  ــون، تلف ــردن تلویزی ــوش ک ــن، خام ــردن کافئی ک
ــک ســاعت  ــل ی ــی حداق همــراه و بازی هــای ویدئوی
ــظ  ــواب و حف ــت خ ــع کیفی ــه نف ــواب، ب ــل از خ قب

ــت. ــامت روان اس س
 ضعف ناگهانی در بدن را جدی بگیرید

ــا  ــا، پاه ــی در بازوه ــی حس ــا ب ــی ی ــف ناگهان ضع
ــت،  ــزی اس ــکته مغ ــم س ــه عائ ــورت از جمل ــا ص ی
ــدن  ــرف ب ــک ط ــا در ی ــف تنه ــر ضع ــا اگ مخصوص
باشــد. اگــر در آینــه لبخنــد بزنیــد، متوجــه خواهیــد 
ــار  ــان دچ ــرف صورتت ــک ط ــای ی ــه ه ــد ماهیچ ش

ــت.  ــده اس ــتی ش ــی و سس افتادگ
 رژیم غذایی مناسب جهت تقویت حافظه

ــم  ــد کل ــم مانن ــواع کل ــوص ان ــه خص ــبزیجات ب س
ــه  ــره از جمل ــای تی ــا برگ ه ــبزیجات ب ــی و س بروکل
مــواد غذایــی هســتند کــه عــاوه بــر بهبــود عملکــرد 
مغــز، بــه کاهــش وزن هــم کمــک مــی کننــد. در کنار 
ــتفاده  ــم اس ــاالد کل ــد از س ــعی کنی ــود س ــذای خ غ
کنیــد. کلــم بروکلــی ســرخ شــده نیــز گزینــه  بســیار 
مناســبی بــرای قــرار گرفتــن در برنامــه غذایــی ناهــار 

و شــام اســت.
 چگونه مثل یک کودک، آرام بخوابیم؟

ــای  ــن راه ه ــی از بهتری ــی یک ــاده روی عصرگاه پی
ــد از  ــد بع ــی اســت. مثامــی توانی ــی خواب ــان ب درم
کار، بــه جــای اســتفاده از وســیله نقلیــه شــخصی یــا 
عمومــی، یــک مســیر را بــرای خــود مشــخص کــرده 
ــه ایــن  ــه برویــد. ب ــا پــای پیــاده بــه ســمت خان و ب
ــا یــک تیــر چنــد نشــان زده ایــد؛ از وســایل  روش ب
الکترونیــک دور هســتید، مــی توانیــد از محیــط 
پیرامــون خــود کــه شــاید تاکنــون بــه آن بــی توجــه 

ــد. ــذت ببری ــد ل ــوده ای ب
 پیوند خواب و پرخوری

کمبــود خــواب نــه تنهــا در ســیگنال هــای گرســنگی 
ــت  ــدر وق ــر چق ــه ه ــد، بلک ــی کن ــاد م ــال ایج اخت
ــان  ــد از زم ــپری کنی ــواب س ــت خ ــری را در تخ کمت
ــوردن  ــذا خ ــرای غ ــبانه روز ب ــول ش ــتری در ط بیش
برخــوردار هســتید و ایــن شــرایط خــود مشــکل آفرین 

اســت.
ــا  ــی - ب ــن چاق ــوری - همچنی ــگیری از پرخ پیش
ــرای  ــی شــود. ب ــاز م ــک خــواب ســالم آغ ــاد ی ایج
ــه  ــود، ب ــی خ ــذای مصرف ــزان غ ــت وزن و می مدیری
خــواب رفتــن در زمانــی مشــابه از روزهــای هفتــه را 
هــدف گــذاری کنیــد و هفــت تــا 9  ســاعت بخوابیــد.

تغذیه
فواید بی نظیر چای قرمز 

برای سالمتی
چــای قرمــز ســرد باعــث شــادابی و نشــاط می شــود؛ 
بخــش آرامــش  داغ  قرمــز  چــای   درحالی کــه 

 است. 
بســیاری از افــراد بــا فوایــد ســامتی چــای بــه دلیــل 

خــواص آنتــی اکســیدانی آن آشــنا هســتند. 
چــای قرمــز دارای فوایــد بی شــماری از جملــه 
ــود درد  ــه بهب ــک ب ــی و کم ــتم ایمن ــت سیس تقوی
ــم،  ــرژی، آس ــردرد، آل ــده، س ــپ مع ــت. کرام اس
بیخوابــی، اگزمــا و فشــار خــون بــاال از جملــه 
بیماری هایــی اســت کــه مــی تــوان بــا چــای قرمــز 

ــرد.  ــک ک ــود آن کم ــه بهب ب
براســاس دپارتمــان کشــاورزی آمریــکا، موادغذایــی 
سرشــار از فاونوئیــد ماننــد میــوه هــا، ســبزیجات، 
شــکات و چــای، خــواص مفیــدی بــرای ســامت 

قلــب و عــروق دارد.
 چای قرمز، داغ یا سرد!؟

ــرا  ــوب اســت زی چــای قرمــز یــک نوشــیدنی مطل
مــی تــوان آن را بــه دو صــورت داغ و ســرد نوشــید. 
چــای قرمــز ســرد باعــث شــادابی و نشــاط شــده؛ 
بخــش  آرامــش  داغ  قرمــز  چــای   درحالی کــه 

است. 
بــه یــک  را  نبــود کافئیــن درچــای قرمــز، آن 
نوشــیدنی فــوق العــاده در زمــان پیــش از خــواب 
تبدیــل کــرده کــه مــی توانــد بــه رفــع بــی خوابــی و 

ــد.  ــک کن ــودرد کم گل
نوشــیدن چــای قرمــز ســرد در تابســتان باعــث رفع 
ــی اکســیدانی  تشــنگی شــده و دارای خــواص آنت
ــه  ــی ب ــاندن آب کاف ــدن )رس ــردن ب ــه ک و هیدرات
ــری  ــع از پی ــواص مان ــن خ ــه ای ــت ک ــدن( اس ب
زودرس شــده و بــا تقویــت سیســتم دفاعــی، بــدن 
ــا  ــاری ه ــایر بیم ــا س ــرماخوردگی ی ــر س را در براب

ــد. ایمــن مــی کن
 سالمت پوست

چــای قرمــز بــرای ســامت پوســت مفیــد بــوده و 
بــه بهبــود ظاهــر و زیبایــی کمــک مــی کنــد. 

ــی  ــاده معدن ــد اثربخــش م ــل وجــود فوای ــه دلی ب
ــای  ــاری ه ــایر بیم ــه و س ــان آکن ــرای درم روی ب
ــت  ــک محافظ ــوان ی ــه عن ــای ب ــن چ ــتی، ای پوس

ــرد دارد. ــز کارب ــت نی ــده پوس کنن
ــرای  ــز ب ــز نی ــای قرم ــودر چ ــتی پ ــتعمال پوس اس

ــرد دارد. ــت کارب ــای پوس ــی ه ــکین ناراحت تس
 کلسیم

بیشــتر افــراد دربــاره خــواص کلســیم بــر ســامتی 
و اســتحکام اســتخوان هــا در کــودکان و بزرگســاالن 

آگاهــی دارنــد. 
ــی از کلســیم، چــای  ــات غن ــر شــیر و لبنی عــاوه ب
قرمــز نیــز جــزو منابــع کلســیم محســوب می شــود.

همچنیــن افــرادی کــه دچــار مشــکل عــدم تحمــل 
ــد از  ــی توانن ــتند، م ــات هس ــم لبنی ــوز و هض الکت
چــای قرمــز بــه عنــوان جایگزینــی ســهل الهضــم و 

ــد. ــرای معــده بهــره ببرن مفیــد ب

زیبایی

دشمن پوست خود را بشناسید)1(
برنامه  هــای مراقبــت از پوســت بایــد بــا شــرایط آب و 
هوایــی زمســتان و عادت هــای رفتــاری افــراد در ایــن 
فصــل ســازگار باشــند. دکتــر امانوئــل ماوراکیــس، اســتاد 
بیماری هــای پوســت دانشــگاه کالیفرنیــا، در ایــن مطلــب، 
ــا و  ــه اگزم ــا ب ــت های مبت ــمن پوس ــد دش ــا چن ــا را ب م
ــرای  ــتانی ب ــای زمس ــن توصیه ه ــوریازیس و موثرتری پس
ــا آشــنا  ــن بیماری ه ــه ای ــا ب ــت از پوســت  های مبت مراقب

ــرده اســت. ک
 دشمن شماره 1 : خشکی هوا

دکتــر ماوراکیــس بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره می کنــد کــه 
اســتفاده از وســایل گرمایشــی در زمســتان، هــم پوســت 
ــه را کاهــش  ــت هــوای خان ــد هــم رطوب را خشــک می کن

می دهــد.
راه حل:مرطوب سازی پوست و افزایش رطوبت 

هوا در خانه
اولیــن گام بــرای مراقبــت از پوســت در این فصــل، افزایش 
ــه طــور منظــم ــت هــوا و مرطــوب ســازی پوســت ب  رطوب
ــایل  ــتفاده از وس ــا اس ــرد ب ــوای س ــه ه ــی  ک ــت. زمان اس
تبدیــل می شــود،)همان  بــه هــوای گــرم  گرمایشــی 
ــد  ــته مانن ــای بس ــتان و در محیط ه ــه در زمس ــی ک اتفاق
ــت نســبی هــوا کاهــش  ــه شــاهدش هســتیم( رطوب خان

می یابــد.
خشــکی هــوا در چنیــن شــرایطی، پوســت را خشــک 
خواهــد کــرد و باعــث التهــاب و خــارش پوســتی خواهــد 
ــتگاه های  ــد از دس ــه، بای ــن نکت ــه همی ــه ب ــد.با توج ش
ــرای  ــرم ب ــرد و گ ــور س ــد بخ ــوا مانن ــده ه ــوب کنن مرط
ــم.  ــتفاده کنی ــه اس ــوای خان ــه ه ــت ب ــدن رطوب برگردان

ــور  ــد به ط ــوا بای ــده ه ــوب کنن ــتگاه های مرط ــه دس البت
ــتگاه ها  ــن دس ــت ای ــطح رطوب ــوند و س ــز ش ــم تمی منظ
ــرار داده شــود. پوســت انســان ها  ــز در حــد متوســط ق نی
ــر  ــای دیگ ــریع تر از فصل ه ــیار س ــتان، بس ــل زمس در فص
خشــک می شــود. پــس مرطــوب ســازی پوســت در 
زمســتان بایــد جدی تــر از فصل هــای دیگــر انجــام شــود. 
بــرای مرطوب ســازی پوســت بهتــر اســت بــا لوســیون  های 
ــا(  ــه اگزم ــا ب ــوارد ابت ــا در م ــرامید )مخصوص ــاوی س ح
ــده بســیار  ــد از کرم  هــای مرطــوب کنن ــد و بع شــروع کنی

چــرب بــرای حفــظ رطوبــت در پوســت کمــک بگیریــد.
بعــد از حمــام یــا دوش نیــز بایــد در همــان دقایــق اولیــه 
ــدن  ــک ش ــا از خش ــد ت ــام بدهی ــازی را انج ــوب س مرط

ــد.  ــری کنی پوســت جلوگی
 دشمن شماره 2: آب داغ

قــرار گرفتــن پوســت در معــرض تمــاس بــا آب داغ، خیلی 
ســریع بــه خشــکی پوســت منجــر می شــود و ایــن اتفــاق 
به طــور کلــی بــرای افــراد مبتــا بــه اگزمــا یــا پســوریازیس 

ــت. مضر اس
راه حل: پرهیز از حمام یا دوش طوالنی با 

استفاده از آب داغ
بــا توجــه بــه نکتــه فوق الذکــر، دکتــر ماوراکیــس توصیــه 
ــا  ــتر از 10 ت ــد بیش ــا دوش نبای ــام ی ــان حم ــد زم می کن
ــد از آب داغ اســتفاده کــرد. 15 دقیقــه باشــد و اصــا نبای

عــاوه بــر ایــن، اســتفاده کــردن از روغــن مرطــوب کننــده 
در حمــام نیــز مانــع از کاهــش رطوبــت پوســت می شــود. 

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 نكته آخر
تمامــى آنچــه كــه بيــان شــد، بــراى ايــن اســت كــه 
فرزنــدان بــه رشــد و تعالــى الزم دســت يابنــد و بــه 
ــا اراده  ــدو ب ــح، توانمن ــردى شايســته، صال ــوان ف عن
ــد و زندگــى انســان  ــد ســعادتمند زندگــى كنن بتوانن
ــا  ــا ســاير انســان هاى اجتمــاع اســت و م ــط ب مرتب
بايــد فرزندانمــان را در ُبعــد اجتماعــى نيــز بــه رشــد 
الزم برســانيم كــه ايــن رشــد، نتيجــه رعايــت اصــول 

ــم و تربيــت اســت.  اساســى تعلي
بــه هميــن مناســبت اشــاره اى اجمالــى بــه صفــات و 
مشــخصات افــراد داراى رشــد اجتماعــى مى كنيــم، 
انشــاء الــه كــه بــا بررســى هاى بيشــتر، خواننــدگان 
گرامــى تــاش كننــد فرزندانشــان را بــه رشــد 
ــى و  ــى، اخاق ــى، تربيت ــى، فرهنگ ــى، دين اجتماع
ــراى  ــعادتمندانه را ب ــده س ــانند و آين ــادى برس اقتص

آنهــا ترســيم کننــد.
 صفات انسان هاى رشد يافته اجتماعى:

ــود  ــور خ ــخصا ام ــد ش ــرى: او مى توان ــتقال فك اس
ــات  ــتقال، از نظري ــظ اس ــن حف ــد و ضم را اداره كن
ــد  ــران اســتفاده مى كند.ســعى مى كن مشــورتى ديگ
هــر چــه زودتــر بــه درآمــد شــخصى برســد و دخــل 
ــم  ــم كلك ــه حك ــد. ب ــم كن ــش را تنظي ــرج خوي و خ
ــد و  ــئول مى دان ــود را مس ــئول، خ ــم مس راع و كلك
ــد.  ــام مى ده ــه انج ــن وج ــه بهتري ــش را ب وظایف

در زندگــى خــود برنامــه دارد و بــراى آينــده اش نيــز 
برنامه ريــزى مى كنــد. در امــور مربــوط بــه خــود 
جانــب اعتــدال را رعايــت مى كنــد و از افــراط و 

مى پرهيــزد. تفريــط 
بــه مســائل مختلــف و آينــده  امــور خوش بيــن 
ــد  ــازه نمى ده ــد و اج ــر مى كن ــت فك ــت و مثب اس

شكســت ها او را بــه يــأس بكشــانند.  
و  مى كنــد  شــركت  گروهــى  فعاليت هــاى  در 
مســئوليت خــود را بــه خوبــى انجــام مى دهــد.

و شايستگى شــان  در خــور شــأن  اشــخاص  بــا 
برخــورد مى كنــد و ظرفيــت افــراد را مــورد توجــه قــرار 
ــد و انتظــارى  مى دهــد.از ديگــران دســتگيرى مى كن
ــه انســانى  ــدارد، بلكــه كمــک او جنب ــران ن ــراى جب ب

دارد.  
ــا  ــا، موفقيت ه ــق فعاليت ه ــد از طري ــعى مى كن س
و ارتقــا و تعالــى شــخصيت خويــش، توجــه و تأييــد 
ديگــران را بــه دســت آورد نــه بــا ريــا كارى و تقلــب 
و كارهــاى غيــر عــادى و نامعقــول.  تــاش مى كنــد 
بــا افــزودن همــه جانبــه بــر غنــاى شــخصيت 
خويــش، اعتمــاد بــه نفــس الزم را بــه دســت آورد.

انتقــاد پذيــر اســت و منتقــد. بــا همســاالن و 
همكاســان خــود همــكارى مى كنــد و از رقابــت 

دارد.)60( پرهيــز  ســتيزه جويانــه 
از کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت
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تغذیــه دیابتــی هــا بــا افــراد دیگــر بــه طبــع 
ــی دارد کــه خــاف آنچــه بســیاری فکــر  تفاوت های
مــی کننــد، تنهــا نخــوردن قند و شــیرینی اصــل مهم 

ــی نیســت. ــم غذای ــن رژی ای
ــان  ــی و می ــای اصل ــد غذاه ــی بای ــاران دیابت بیم
وعده هــا را در ســاعات معینــی مصــرف کننــد و تعداد 
میــزان مصرفــی غذایــی خــود را زیــر نظــر پزشــک 
افزایــش دهنــد. همچنین افــراد دیابتــی بایــد ازمواد 
خوراکــی کــه دارای مــواد نگهدارنده اســت، خــودداری 

. کنند
ایمنــا، گفت و گویــی دربــاره تغذیــه در بیمــارن دیابتی 
ــص  ــاری، متخص ــن انتظ ــد حس ــر محم ــا »دکت ب
ــروح آن را در  ــه مش ــت ک ــام داده اس ــه« انج تغذی

ــد: ادامــه مــی خوانی
 آیا قند در بدن الزم است؟

کمبــود و مــازاد قنــد مشــکل آفریــن اســت و مــازاد 
قنــد تبدیــل بــه  دیابــت مــی شــود، امــا قنــد بــرای 

کارکــرد مغــز ضــروری اســت. 

 نشانه های دیابت چیست؟
نوشــیدن بیــش ازحــد آب و گرســنگی و یــا ادرار زیــاد 
ــا  ــراد ب ــراد اســت کــه اف ــت در اف از نشــانه هــای دیاب
دیــدن ایــن نشــانه هــا، بــه طــور حتــم بایــد آزمایــش 

قنــد خــون بدهنــد.
 دقیق ترین راه تشخیصی دیابت چیست؟

آزمایــش خــون یکــی از دقیــق تریــن آزمایش هایــی 
ــه  ــد ب ــخیص دهن ــد تش ــی توانن ــراد م ــه اف ــت ک اس

دیابــت مبتــا شــده انــد یــا نــه.
 چند نوع دیابت وجود دارد؟

دیابــت تقســیم بنــدی هــای زیــادی دارد ولــی 
شــایع ترین آن دیابــت تیــپ 1 و تیــپ 2 اســت .دیابت 
تیــپ 1 یــا وابســته بــه انســولین، در ســن زیر 30 ســال 
بــرای افــراد رخ مــی دهــد و عــوارض تیــپ 1 درافــراد 
ــت تیــپ 2 کــه 85  ــی و شــدید اســت. در دیاب ناگهان
الــی 90 درصــد از افــراد بــه ایــن نــوع مبتــا می شــوند، 
افــراد 30 ســال بــه بــاال بــه آن مبتــا شــده و عــوارض 

کمتــری نســبت بــه دیابــت تیــپ 1 دارد.

همچنیــن دیابــت بــارداری از دیگــر انواع دیابت هاســت 
کــه ممکــن اســت برخــی از بانــوان قندشــان در دوران 
بــارداری از حــد نرمــال باالتــر رود کــه منجــر بــه دیابــت 

مــی شــود.
 علت شایع شدن دیابت چیست؟

ــرده و  ــرک ک ــم تح ــان ها را ک ــی انس ــی صنعت زندگ
کــم تحرکــی نیــز بیماری هــای مختلفــی را بــه دنبــال 
ــت  ــا دیاب ــن بیماری ه ــی از ای ــه یک ــی آورد ک خــود م
اســت. همچنیــن چاقــی از دیگــر عوامــل پدیــد آمــدن 
ــرادی کــه  ــت  و فشــار خــون اســت. نیمــی از اف دیاب
در بزرگســالی بــه دیابــت مبتــا می شــوند، بــه دلیــل 
ــبی  ــه مناس ــی تغذی ــه در دوران کودک ــت ک ــن اس ای
نداشــته اند؛ از همیــن رو خانــواده هــا بایــد بــه تغذیــه 
ــک و  ــوردن پف ــان را از خ ــد و آن ــه کنن ــودکان توج ک
چیپــس منــع کننــد؛ همچنیــن از دادن غذاهای کمکی 
ــود؛  ــوداری ش ــودکان خ ــه ک ــرر ب ــان مق ــر از زم زودت
چــرا کــه ایــن مهــم می توانــد زمینــه ســاز دیابــت در 

بزرگســالی شــود.
 آیا ژنتیک در مبتال شدن به دیابت

نقش دارد؟
ژنتیــک در بیمــاری هــا نقــش دارد، امــا عوامــل 
محیطــی هــم در بیماری هــا نقــش موثــری دارنــد؛ از 
همیــن رو ژنتیــک مقصــر ایجاد بیمــاری ماننــد دیابت 

در افــراد نیســت و افــراد بایــد بــرای جلوگیــری از ایــن 
بیمــاری، پیشــگیری هــای الزم را انجــام دهنــد.

 افراد برای جلو گیری از مبتال شدن به این 
بیماری، باید چه اقداماتی را انجام دهند؟

افــراد بــرای پیشــگیری از مبتــا شــدن به ایــن بیماری 
بایــد از کــم تحرکــی دوری و از مصــرف غذاهــای چرب، 

مضــر و روغــن هــای جامد گیاهــای خــودداری کنند.
همچنیــن والدیــن بــه غذاهــای کــودکان خــود توجــه 
کننــد؛ چــرا کــه اگــر بــه آنــان مــواد خوراکــی نامناســب  
بدهنــد، ممکــن اســت زمینــه دیابــت را در بزرگســالی 

بــرای آنــان فراهــم کننــد.

 چه میوه هایی برای پیشگیری افراد از 
دیابت مناسب است ؟

ــگ  ــه دارای رن ــی ک ــوه های ــل و می ــای فص ــوه ه می
غلیظــی هســتند، بــرای پیشــگیری از دیابــت و بــرای 
بیمــاران دیابتــی مفیــد اســت؛ بــه طــور مثــال انگــور 
قرمــز و یــا انــار قرمــز بهتــر از ســفید رنــگ آن اســت .
افــرادی کــه چــاق نیســتند و دیابــت ندارنــد، می تواننــد 
چندیــن مرتبــه در روز از میــوه هــای فصــل اســتفاده 
کنند.همچنیــن افــراد بایــد از میــوه هایــی کــه انــدازه 
متوســط دارنــد، اســتفاده کننــد؛ چــرا که ممکن اســت 
میــوه هایــی کــه بلنــد و درشــت هســتند، کشــاورز بــه 

آن کــود بیشــتری داده باشــد.
 افراد دیابتی باید چه میوه هایی

مصرف کنند؟
افــرادی کــه دیابــت دارنــد، نبایــد از میــل کــردن 
میوه هــای شــیرین پرهیــز کننــد؛ چــرا کــه بــدن آنــان 
ــز  ــان نی ــاج دارد وآن ــی احتی ــواد غذای ــن م ــه ای ــز ب نی
بایــد در رژیــم غذایــی خــود روزی 3 الــی 5 بــار میــوه 
مصــرف کننــد. افــراد دیابتــی بایــد میــوه هایــی مثــل 
ســیب، خیــار، انگــور قرمــز مصــرف کننــد؛ چرا کــه این 
میــوه هــا قنــد خیلــی ناچیــزی دارنــد؛ همچنیــن این 
افــراد بایــد پوســت و هســته انگــور قرمــزرا میــل کننــد 

ــد. وآن را دور نریزن

،،
افــرادی کــه دیابــت دارنــد، بایــد بیــش 
ازدیگــران مراقــب ســامتی و خــوارک 
ضمــن  دیابتــی  افــراد  باشــند.  خــود 
اینکــه بایــد از خــوردن زیــاد میــوه هــای 
شــرین خــودداری کننــد، نمی تواننــد 
ایــن  مصــرف  هــم  مطلــق  طــور  بــه 

کننــد. را حــذف  میوه هــا 

متخصص تغذیه مطرح کرد:

دیابتی ها مصرف میوه های شیرین 
را به طور کامل حذف نکنند 

یــک متخصــص داخلــی گفــت: در کارمنــدان، امــکان شــیوع 
میگــرن بیشــتر اســت و ایــن افــراد بــه از ای هــر یــک ســاعت 

بایــد حــرکات ورزشــی ســر و گــردن را انجــام دهنــد. 
فاطمــه زاهــدی، متخصــص داخلــی، اظهــار کــرد: هنگامــی کــه 
فــرد بیمــار نســبت بــه نــور و صــدا حســاس  و در ایــن حالــت 
دچــار  تهــوع و اســتفراغ شــود، امــکان بــروز بیمــاری میگــر ن  

وجــود دارد.
ــاه  ــت در م ــن اس ــی ممک ــر درد میگر ن ــرد: س ــان ک  وی بی
چنــد بــار بــه ســراغ فــرد بیمــار بیایــد و همیــن مســئله باعــث 
می شــود فــرد از فعالیت هــای عــادی روزمــره و حتــی حضــور 
در جامعــه دوری کنــد کــه ایــن موضــوع ممکــن اســت عواقــب 
بــد روحــی و روانــی بــرای بیمــار مبتــا بــه میگــرن بــه وجــود 

آورد.

 زاهــدی عنــوان کــرد: ســرد ردهای میگر نــی در کــودکان بیــن 1 
تــا 2 ســاعت و در بزرگســاالن بیــن 4 تــا 72 ســاعت بــه طــول 
ــن  ــه ای ــردم کشــورمان ب ــد و در حــدود 10 درصــد م می انجام

نــوع ســردرد مبتــا هســتند.
اقتصــادی  هزینــه  میگر نــی  بیمــاران  تاکیــد کــرد:  وی   
ــرا  ــد؛ زی ــر حــوزه ســامت کشــور تحمیــل می کنن بیشــتری ب
کیفیــت کاری ایــن افــراد بــه خاطــر مســئله میگــرن در طــول 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــاه کاه ــی م روز و حت
زاهــدی اظهــار کــرد: حمــات میگر نــی قابــل پیشــگیری 
بــوده و بــا پیشــرفت علــم پزشــکی نیــز می تــوان تعــداد ایــن 
ــه  ــا ب ــاران مبت ــی بیم ــور کل ــه ط ــش داد و ب ــات را کاه حم
میگــرن بایــد خوابشــان منظــم باشــد و غــذا خــوردن آنهــا بــر 

ــی انجــام شــود. اســاس یــک برنامــه اصول

ــودکان در  ــی ک ــای عفون ــی، متخصــص بیماری ه ــز طباطبائ پروی
خصــوص اســتفاده از واکســن آنفلوآنــزا اظهــار داشــت: واکســن 
بــرای  از واکســن هایی اســت کــه معمــوال  آنفلوانــزا یکــی 
ــز  ــکان تجوی ــط پزش ــاری توس ــن بیم ــه ای ــا ب ــگیری از ابت پیش

می شــود.
ــن  ــن واکس ــق ای ــرای تزری ــان ب ــن زم ــوال بهتری ــت: اص وی گف

ــت. ــز اس ــل پایی ــل فص ــا اوای ــتان ی ــل تابس ــر فص اواخ
اینکــه  بیــان  بــا  تهــران  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســتاد 
بیماری هــای عفونــی بــه صورت هــای گوناگــون و عائــم مختلــف 
ــری  ــاری دیگ ــت بیم ــن اس ــح داد: ممک ــد، توضی ــروز می کنن ب
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــروز کن ــاالن ب ــب در بزرگس ــر ت ــی نظی ــا عائم ب
ــه  ــروز این گون ــوان انتظــار داشــت ایــن واکســن از ب دلیــل نمی ت

بیماری هــا پیشــگیری کنــد.

طباطبائــی بــا بیــان اینکــه همــه افــراد بــه ویــژه افــراد بــاالی 50 
ســال و کــودکان 6 مــاه تــا 4 ســال می تواننــد واکســن آنفلوآنــزا را 
تزریــق کننــد، گفــت: یک بــار تزریــق ایــن واکســن در بزرگســاالن 
بــرای پیشــگیری از بــروز بیماری هــا کفایــت می کنــد، امــا بهتــر 
اســت کــودکان پــس از اولیــن تزریــق، بعــد از گذشــت یــک مــاه 

مجــددا از ایــن واکســن اســتفاده کننــد.
وی ادامــه داد: افــرادی کــه بــه بیماری هــای قلبــی و ریــوی مبتــا 
هســتند، بهتــر اســت در ایــن فصــل از واکســن اســتفاده کننــد؛ 
ــد.وی در  ــاس تری دارن ــدن حس ــراد ب ــن اف ــه ای ــل اینک ــه دلی ب
پایــان بــا بیــان اینکــه ایــن واکســن نمی توانــد بــه طــور قطعــی 
از بــروز آنفلوآنــزا پیشــگیری کنــد، بیــان کــرد: معمــوال واکســن ها 
می تواننــد 80 تــا 90 درصــد از بــروز بیماری هــا پیشــگیری کــرده و 

تمــام افــراد می تواننــد از ایــن واکســن اســتفاده کننــد.

یک متخصص داخلی هشدار داد:

خطر شیوع حمالت میگرن در کارمندان 
متخصص بیماری های عفونی اطفال مطرح کرد:

زمان مناسب برای تزریق واکسن آنفلوآنزا
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در پیام آیت هللا العظمی مظاهری به کنگره  

شهدای  روحانی  اصفهان عنوان شد:
شناخت صحیح وظیفه

درس بزرگ مجاهدان راه خدا
مظاهــری  آیت هللا العظمــی  پیــام  از  بخشــی  در 
ــدان راه  ــزرگ آن مجاه ــن درس ب ــت: ای ــده اس آم
ــح  ــه شــناخت صحی ــا را ب ــواره م ــه هم خداســت ک
ــاز  ــدان در زمــان مورد نی ــه ب ــه و عمــل خالصان وظیف
فرا می خوانــد و پیوســته بــه مــا می آمــوزد کــه 
ــت و  ــاز و اخالقیس ــته انسان س ــف پیوس ادای تکلی
عالوه بــر دانــش و معرفــت بــه اســتقامت و بصیــرت 

ــد اســت. نیازمن
آیت هللا العظمــی  وطــن؛  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــان،  ــتان اصفه ــه اس ــوزه علمی ــس ح ــری رئی مظاه
پیامــی بــه کنگــره شــهدای روحانــی اســتان اصفهــان 

ــرد. صــادر ک
متن پیام آیت هللا مظاهری به این شرح است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
اکنــون کــه بــار دیگــر بــه توفیــق الهــی  یــاد و خاطــره 
مبــارک صدهــا شــهید و ایثارگــر حــوزه علمیــه 
ــته ای  ــبت شایس ــود، مناس ــد می ش ــان تجدی اصفه
ــق  ــدان راه ح ــا آن مجاه ــود را ب ــد خ ــا عه ــت ت اس
ــر و  ــا تدب ــان را ب ــی آن ــاد گرام ــوده و ی ــد نم تجدی

عبرت آمــوزی همــراه نماییــم.
شــهیدان واالمقــام روحانیــت، ســرمایه بــزرگ جــان 
عاریــت خــود را در میــدان آزمــون دشــوار الهــی 
ــه ســاحت دفــاع  فــدا و از عرصــه درس و اجتهــاد ب
ــی  ــای متعال ــا ارزش ه ــد ت ــرت نمودن ــاد هج و جه
اســالم زنــده بمانــد و بــه بــالی تزلــزل و اضمحــالل 

ــار نشــود. تدریجــی گرفت
اهمیــت برجســته، کار شایســته و عمــل صالــح 
ــه ســید و ســاالر  ــا اقتــدا ب ــود کــه ب ــان در ایــن ب آن
ــام آن  ــه در انج ــخیص وظیف ــس از تش ــهیدان پ ش
کوتاهــی نکردنــد و بــا ایثــار، رســالت واالی خــود در 
ــاز  ــت را در لحظــه مورد نی پاســداری از حــق و حقیق

ــد. ــا نمودن ایف
ــه  ــت ک ــدان راه خداس ــزرگ آن مجاه ــن درس ب ای
همــواره مــا را بــه شــناخت صحیــح وظیفــه و عمــل 
خالصانــه بــدان در زمــان موردنیــاز فرا می خوانــد 
و پیوســته بــه مــا می آمــوزد کــه ادای تکلیــف 
عالوه بــر  و  اخالقیســت  و  انسان ســاز  پیوســته 
 دانــش و معرفــت بــه اســتقامت و بصیــرت نیازمنــد

 است.
یادبــود  عزیــز،  شــهیدان  یــاد  حیــث  ایــن  از 
ــت و  ــانی اس ــص انس ــا و خصای ــن فضیلت ه برتری
ــان برتریــن مجلــس درس آمــوزی و  یادواره هــای آن
ــان  ــت بی پای ــالم و رحم ــت و س ــدوزی اس عبرت ان
خــدا بــر ارواح مطهــر آنــان و تفضــل آنــان بــر 

خانواده هــای آنــان بــاد.
کنگــره شــهدا و ایثارگــران روحانــی اســتان اصفهــان 
ــا حضــور مســئوالن و  ــان ب ــروز در اصفه ــح دی از صب

روحانیــون آغــاز شــده اســت.

گردشگری

تدوین قانون جامع حمایت از 
گردشگری، در دستورکار دولت

و  رئیس جمهــوری  معــاون  مونســان  علی اصغــر 
رئیــس ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
گردشــگری روز پنجشــنبه در نشســت هم اندیشــی 
ــت:  ــارس گف ــتان ف ــگری اس ــش گردش ــاالن بخ فع
»تدویــن قانــون جامــع حمایــت از گردشــگری در 
دســتور کار اســت و از فعــاالن ایــن صنعــت می خواهیم 
کــه اگــر نظــر و پیشــنهادی دارند پیش از بســته شــدن 
ایــن قانــون نظــرات خــود را اعــالم کننــد. خوشــبختانه 
بــا مجلــس شــورای اســالمی ارتبــاط خوبــی داریــم و 
امیدواریــم ایــن ارتبــاط ســازنده ادامــه داشــته باشــد.«
وی اظهــار داشــت: »در مــورد فرایندهــای طوالنــی 
یکــی  کــه  حــوزه گردشــگری  در  ســرمایه گذاری 
اســت  بخــش  ایــن  فعــاالن  دغدغه هــای  از 
ــا بخــش اعظــم  ــرد. ام ــی صــورت می گی بازنگری های
ایــن فراینــد طوالنــی مربــوط به اخذ اســتعالم از ســایر 
دستگاه هاســت کــه مــا تــالش می کنیــم در جلســات 
مختلــف بــا مســئوالن دســتگاه ها ایــن موضوعــات را 

ــم.« ــری کنی ــرح و پیگی مط
مونســان همچنیــن بــا اشــاره بــه ارائــه تســهیالت بــه 
ــتان ها  ــران اس ــت: »مدی ــگری گف ــای گردش پروژه ه
بایــد نســبت بــه معرفــی پروژه هــای نیمــه کاره بــرای 
ــای  ــرای اعط ــا ب ــد. م ــدام کنن ــهیالت اق ــت تس دریاف
طریــق  از  پروژه هــای گردشــگری  بــه  تســهیالت 
ــال  ــم و در ح ــکلی نداری ــی مش ــعه مل ــدوق توس صن
ــکاری و  ــه هم ــف ب ــل موظ ــک عام ــار بان ــر چه حاض
ارائــه تســهیالت بــه پروژه هــای گردشــگری هســتند.«

او در مــورد تغییــر زمــان تعطیــالت نیــز گفــت: »ایــن 
ــف مطــرح شــده اســت  ــای مختل موضــوع در دوره ه
و مــا تــالش می کنیــم در آینــده نزدیــک نتیجــه 
مشــخصی را در مــورد اجرایــی شــدن یــا نشــدن ایــن 

طــرح به دســت آوریــم.«
رئیــس ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 
ــه موضــوع ایجــاد کمیســیون  ــا اشــاره ب گردشــگری ب
مســتقل گردشــگری در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
»کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی 
عالقه منــد بــه افــزوده شــدن بخــش گردشــگری 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــت، البت ــیون اس ــن کمیس ــه ای ب
دســت بررســی اســت و در صــورت صالحدیــد اجرایــی 

می شــود.«
ــد  ــا در اســتان ها بای ــران م مونســان ادامــه داد: »مدی
مدیــران ایســتاده در میــدان باشــند و بــا دســتگاه های 
ــند،  ــته باش ــل داش ــی و تعام ــهر هماهنگ ــی ش عموم
اســتان ها بزرگ تریــن مزیــت کشــور هســتند کــه 
می تواننــد رونــق و رشــد گردشــگری را تحقق ببخشــند، 
شــهرداری ها و شــوراهای شــهر بایــد بداننــد بــرای رونق 
شــهر بــه گردشــگری توجــه و تأکیــد داشــته باشــند.«

روســتای کّلــه کاشــان از توابــع شهرســتان 
کاشــان در 40کیلومتــری غرب این شهرســتان 
و 15کیلومتــری مشــهد اردهــال کاشــان قــرار 
ــی،  ــروف ایران ــاش مع ــه زادگاه نق ــته ک داش
محمــد غفــاری ملقــب بــه کمال الملــک بــوده 

اســت.
نــام ایــن روســتا بــر اســاس ســه فرضیــه بــه 
ایــن نــام نام گــذاری شــده اســت. نخســتین 
وجــه تســمیه آن اســت کــه بــر اثــر ســیل در 
ــی از انســان در  ــه فراوان ــن روســتا ُجمجم ای
ــه از آن  ــت ک ــده اس ــی  مان ــیل باق ــیر س مس
ــتند؛  ــه گذاش ــده را کّل ــن دهک ــام ای ــس ن پ
دومیــن نظریــه آن اســت که اگــر از بــاالی کوه 
بــه آن نــگاه کنیــم شــبیه ســر انســان اســت. 
نظریــه دوم به دلیــل تغییراتــی که ایجاد شــده 
قابــل آزمایش نیســت؛ وجه تســمیه ســوم آن 
اســت کــه در ایــن روســتا انســان های باســواد 
ــته اند.  ــه می زیس ــالح باکّل ــز و به اصط و پرمغ
حضــور خانــدان غفــاری، خانــدان شــیبانی و 

غیــره نمونــه ای از آن هــا اســت.
ــخصیت ها و  ــان دارای ش ــه کاش ــتای کل روس
ــان  ــی از آن ــه برخ ــوده ک ــددی ب ــزرگان متع ب
همچــون محمــد غفــاری نه تنهــا مایــه فخــر و 
مباهــات کاشــان بلکه  افتخار کشــور هســتند؛ 
امــا متأســفانه بــا وجــود پتانســیل های خــوب 

ــور  ــه آن به ط ــتا ب ــن روس ــگری در ای گردش
شایســته توجهــی نشــده اســت.

 محمد غفاری ملقب به کمال الملک
ابــوذر غفــاری متولــد  اوالد  چهل و یکمیــن 
1275 هـــ.ق. از خاندانــی هنرمنــد برخاســت. 
مشــهورترین و پرنفوذتریــن شــخصیت در 
تاریــخ هنــر معاصــر ایــران به شــمار مــی رود؛ 
تلفیــق  او جریــان 200ســاله  بــا کار  زیــرا 
ســنت های ایرانــی و اروپایــی بــه پایــان 
می رســد و ســنت طبیعت گرایــی اروپایــی 
در قالــب نوعــی هنــر آکادمیــک تثبیــت 

می شــود.
ــه  ــالی در مدرس ــت س ــاری هش ــد غف محم

دارالفنون آموزش نقاشــی دیــده و در آن دوران 
ناصرالدیــن شــاه کارهــای او را می پســندد و او 
ــار جایگاهــی می دهــد و از او کســب  را در درب
ــی  ــال ها القاب ــن س ــد. او در ای ــض می کن فی
ــک  همچــون خــان، نقاش باشــی و کمال المل

ــد. از ناصرالدیــن شــاه دریافــت می کن
محمــد غفــاری در ســال 1315هـــ.ق. بــه اروپا 
رفــت و بــا نقاشــان بــزرگ و مطــرح اروپایــی 
ــرد.  ــرار ک ــاط برق ــا ارتب ــا آن ه ــد و ب ــنا ش آش
پــس از کســب تجربــه در شــهرهای فلورانس، 
رم و پاریــس بــه  درخواســت مظفرالدین شــاه 
ــه ایــران بازمی  گــردد و دیگــر کمتــر طبــع و  ب

ــار مایــل می کنــد. ــه درب ذاتــش او را ب
ــالی  ــم کرب ــالی مقی ــد س ــک چن کمال المل
ــین آباد  ــه حس ــس از آن ب ــده و پ ــی ش معل
نیشــابور رجعــت کــرده و دیگــر بــه زادگاه خــود 
یعنــی روســتای کلــه برنمی گــردد. ســرانجام 
در 27 مــرداد 1319 در همــان حســین آباد 
ــه  درگذشــت و در جــوار آرامــگاه نیشــابوری ب

خــاک ســپرده شــد.
 سرهنگ علی اکبر غفاری

ســرهنگ علی اکبــر غفــاری در ســال 1281 
هـــ.ش. از پــدری به نــام مرتضــی قلی خانــی 
ــتای  ــاری در روس ــرم غف ــام خ ــادری به ن و م
ــا  ــقط الّرأس غفاری ه ــه مس ــان ک ــه کاش کل

ــه ایــن روســتا عالقــه  ــد شــد.او ب ــوده متول ب
ــه  ــور خیرخواهان ــته و ام ــادی داش ــیار زی بس
ــه  ــه کاشــان ب وی در جای جــای روســتای کل

چشــم می خــورد.
علی اکبــر غفــاری در دی مــاه 1296 هـــ.ش. بــه 
ــه و  ــری رفت ــی ژاندارم ــه صاحب منصب مدرس
تــا دوران ســرهنگی ادامــه تحصیــل می دهــد. 
ــا 1328  ــس از آن دوران، از زمســتان 1296 ت پ
ــال  ــد و در س ــغول ش ــپاهی گری مش ــه س ب

1328 نیــز بــه بازنشســتگی نائــل شــد.
روزنامه نویســی از جملــه مشــغولیات علی اکبــر 
ــه  ــاز روزنام ــه امتی ــه ای ک ــوده؛ به گون ــاری ب غف
ــا  بســیج کاشــان را گرفــت و از ســال 1333 ت
1339 فعالیــت اجتماعــی خــود را در کاشــان 
جمعیــت  مدافعــان  جــزء  و  داده  ادامــه 

ــود. ــران ب ــواه در ای آزادی خ

دیگــری  مفاخــر  روســتای کلــه کاشــان 
ــن  ــاری، معزالدی ــد غف ــی احم ــون قاض همچ
ــزرگ  ــزرگ غفاری)پدرب محمــد غفــاری، میرزاب
ابوتــراب  میــرزا  کمال الملــک(،  اســتاد 
ــرادر کمال الملــک«، ابونصرفتح هللا خان  غفاری)ب
ــف هللا  ــال لط ــاط، م ــن خط ــیبانی، جالل الدی ش
ــی  ــاج، عل ــه حاجــی ت ــب ب ــن ملق تاج الواعظی
ــاه  ــی، جهان ش ــعلی واثق ــح، عباس ــا صال پاش
ــرادران و حســین صانعــی  ــم ب ــح، ابراهی صال

را در خــود دارد.
ــوه  ــوه تجرک ــه کاشــان در جــوار ک روســتای کل
ــکان  ــش م ــوه ش ــن ک ــه در ای ــته ک ــرار داش ق
چشــمه های  همــان  یعنــی  معجزه گــون 
زیرزمینــی و روبــاز وجــود دارد که ســه مــکان آن 
در تاریــخ کاشــان ذکــر شــده و از آن نقل هایــی 

شــده اســت. تســنیم 

 روستای کَلّه کاشان
زادگاه کمال الملک ایران

ــحالی از  ــراز خوش ــا اب ــیرازی ب ــکارم ش ــت هللا م ــرت  آی حض
رضایتمنــدی حجــاج ایرانــی در ســفر معنــوی امســال از 
دســت اندرکاران حــج قدردانــی کــرد و خواســتار حــل مســئله 

عمره مفــرده نیــز شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار خبرگــزاری رســا، حضــرت آیــت هللا 
ــلمین  ــدار حجت االسالم والمس ــیرازی در دی ــکارم ش ــر م ناص
ــج و  ــور ح ــه در ام ــده ولی فقی ــکر، نماین ــیدعلی قاضی عس س
ــارت  ــج و زی ــازمان ح ــس س ــدی رئی ــد محم ــارت و حمی زی
ــی  ــن خوب ــه ای ــج ب ــتیم ح ــار نداش ــتی انتظ ــه راس ــت: ب گف
برگــزار شــود؛ ولــی هنگامــی کــه اولیــن گــروه از زائــران ایرانــی 
ــار  ــم رفت ــؤال کردی ــا س ــدند و از آن ه ــوره ش ــه من وارد مدین
ــه  ــیار محترمان ــد بس ــخص ش ــود، مش ــه ب ــعودی ها چگون س
ــه  ــد ک ــان می ده ــه کار نش ــن طلیع ــم ای ــت؛ گفتی ــوده اس ب

ــود. ــزار ش ــی برگ ــه خوب ــج ب ــاهللا ح ان ش
ــه  ــرد: کســانی ک ــد ک ــکارم شــیرازی تأکی ــت هللا م حضــرت آی
دستشــان در کار نیســت نمی داننــد مدیریــت یــک گــروه 
ــتند  ــردد هس ــر م ــا روز آخ ــه ت ــری ک ــزار نف ــش ه هشتاد و ش
کــه بــه ایــن ســفر می رونــد یــا نمی رونــد چقــدر کار مشــکلی 
اســت، ولــی لطــف خداونــد در مرحلــه اول و مدیریــت خــوب 
ــور  ــه داد: حض ــاخت. وی ادام ــرف س ــا را برط ــن نگرانی ه ای
آرام بخــش زائــران ایرانــی در حــج امســال و رضایتمنــدی 
مــردم از ایــن ســفر معنــوی نشــان می دهــد کــه دولــت 
عربســتان بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه در برابــر ایــران بــا 
پیــروی از برنامه هــای آمریــکا بــه جایــی نمی رســد و بایــد راه 
دیگــری را انتخــاب کنــد و امیدواریــم در مســائل سیاســی نیــز 

شــبیه حــج عمــل شــود.

آیــت هللا اراکــی حضــور ده هــا میلیونــی در راهپیمایــی اربعیــن 
حســینی)ع( را نشــانه یکدلی مســلمانان و منشــأ نــزول رحمت 
ــه  ــه بشــریت دانســت. ب ــر جامع ــت)ع( ب ــودِن اهل بی ــی ب اله
ــی،  ــت هللا محســن اراک ــزاری رســا، آی ــگار خبرگ ــزارش خبرن گ
پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن هفتــه تهــران، 21 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد، ب ــزار ش ــران برگ ــگاه ته ــه در دانش ــاه، ک مهرم
ســالروز تأســیس مجمــع جهانــی تقریــب مذاهــب، وحــدت در 
جامعــه اســالمی را نشــانه محبــت خداونــد بــه مؤمنــان عنــوان 
و دربــاره رابطــه اهل بیــت پیامبــر بــا وحــدت جامعــه اســالمی 
ــا بیــان اینکــه تفرقــه، نفــاق و دشــمنی  ســخنرانی کــرد. وی ب
بیــن جامعــه مؤمنــان در مقابــل وحــدت قــرار دارد، رخنــه کردن 
ــار  ــت و اظه ــذاب دانس ــانه ع ــی را نش ــن جمع ــمنی در بی دش
ــت  ــان ام ــده وحــدت در می ــت)ع( تضمین کنن داشــت: اهل بی

ــب مذاهــب  ــی تقری ــع جهان ــرکل مجم اســالمی هســتند. دبی
ــه  ــاد جامع ــاس اتح ــر اس ــت پیامب ــرد: اهل بی ــان ک خاطرنش
اســالمی و منشــأ نــزول رحمــت الهــی هســتند و از هــر جایــی 
کــه برخــی بــه مخالفــت بــا اهل بیــت پیامبــر می پردازنــد و از 
ــت و  ــدای مخالف ــم ن ــا ه ــنویم از همان ج ــی می ش ــا ندای آنج

ــنویم. ــالمی را می ش ــه اس ــن جامع ــالف بی اخت
وی بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن ایــام اربعیــن حســینی)ع(، 
بیــان کــرد: در آســتانه یــک تظاهــرات عظیــم ده هــا میلیونــی 
بی ســابقه و بی نظیــر در تاریــخ بشــر هســتیم؛ ایــن تظاهــرات 
کــه قطعــًا بیــش از ســی میلیــون نفــر در آن شــرکت می کننــد، 
اســت کــه  آن  نشــانه  و  اکــرم)ص(  پیامبــر  از معجــزات 
اهل بیــت)ع( منشــأ نــزول رحمــت الهــی بــر جامعــه بشــریت 

هســتند.

 ابراز رضایت آیت هللا العظمی مکارم شیرازی
 از حج امسال

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب:

اربعین حسینی مؤمنان را یکدل و متحد می کند

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 )اسناد رهنی(

  139603902004000133  : آگهــی  شــماره 
ــده :  تاریــخ آگهــی : 1396/7/3  شــماره پرون
139504002004000550  آگهــی مزایــده پرونــده 
  9501733 : بایگانــی  شــماره  بــه  اجرایــی 
ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان قطعــه 
ــی از 3370  ــماره 159 فرع ــی ش ــوم تفکیک س
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از 78 فرعــی از 
اصلــی مذکــور بــه مســاحت 197/27 مترمربــع 
ــع آن  ــه 1/92 مترمرب ــوم ک ــه س ــع در طبق واق
پیشــرفتگی و 4/39 مترمربــع آن بالکــن و 
ــراس  ــع آن ت ــن پیشــرفته، 9/23 مترمرب بالک
ســه  قطعــه  پارکینــگ  بانضمــام  مســقف 
ــع واقــع  ــه مســاحت 10/81 مترمرب تفکیکــی ب
در همکــف ) بــا حــق العبــور از پارکینــگ هــای 
ــز از ایــن پارکینــگ  ــا نی ــه آپارتمانه 1 و 2 و کلی
حــق العبــور دارنــد( و پارکینــگ قطعــه دو 
ــع واقــع  ــه مســاحت 10/81 مترمرب تفکیکــی ب
در همکــف کــه بصــورت درگیــر ) انباریهــای 2 و 
3 و پارکینــگ 3 از ایــن پارکینــگ حــق العبــور 
دارنــد ( بانضمــام انبــاری قطعــه ســه تفکیکــی 
بــه مســاحت 3/79 مترمربــع واقــع در همکــف 
) بــا حــق العبــور از پارکینــگ 2( بــا قدر الســهم 
از عرصــه و ســایر مشــاعات و مشــترکات طبــق 
قانــون تملــک آپارتمانهــا و آئیــن نامــه اجرائــی 
آن واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه آدرس 
ــراز  ــاغ دریاچــه کوچــه ف ــان ب ــان خیاب : اصفه
)شــماره 71( مجتمــع غزالــی طبقــه ســوم بــا 
کــد پســتی 8176613849 کــه ســند مالکیــت 
امــالک   1364 دفتــر   203 در صفحــات  آن 
ذیــل ثبــت شــماره 254513 بــا شــماره چاپــی 
ــت و صــادر شــده اســت. حــدود  442052 ثب
آپارتمــان شــمااًل: در هشــت قســمت، کــه 
قســمت دوم آن شــرقی ، قســمتهای چهــارم و 
ششــم آن غربــی اســت بطولهــای 2/25 متــر، 
ــر،  ــر، 3/60 مت ــر، 1/00 مت ــر ، 1/15 مت 1/00 مت
1/02 متــر، 2/09 متــر ، 2/58 متــر ، اول و دوم 
ــره  ــوار و پنج ــارم دی ــوم و چه ــت، س دیواریس
اســت ، پنجم دیواریســت ، ششــم دیواریســت 
بصــورت مــورب، هفتــم دیــوار و پنجــره اســت 
ــن ، اول  ــه بالک ــره و لب ــوار و پنج ــتم دی ، هش
ــی ،  ــماره 1 فرع ــاور ش ــک مج ــای مل ــه فض ب
ــم  ــاعی، پنج ــر مش ــه نورگی ــارم ب ــا چه دوم ت
ــی ،  ــماره 1 فرع ــاور ش ــک مج ــای مل ــه فض ب
ششــم تــا هشــتم بــه فضــای معبــر شــرقًا: در 
ــر ، 0/90  ــای 0/80 مت ــه طوله ــمت ب ــار قس چه
متــر ، 15/20 متــر ، 1/44 متر، اول دیواریســت 
ــارم دیواریســت اول  ــا چه پیشــرفتگی ، دوم ت
بــه فضــای معبــر ، دوم تــا چهــارم بــه فضــای 
11 جنوبــًا: در چهــار  ملــک مجــاور قطعــه 
ــت  ــی اس ــمت دوم آن غرب ــه قس ــمت ک قس
بطولهــای 7/74 متــر، 0/78 متــر، قــوس 
بیرونــی 3/30 متــر 1/40 متــر ، اول و دوم 
دیــوار و لبــه بالکــن ســوم دیــوار و پنجــره 

اســت، چهــارم دیواریســت ، اول تــا چهــارم بــه 
فضــای حیــاط مشــاعی غربــًا: در پنج قســمت، 
کــه قســمت دوم آن شــمالی، قســمت چهــارم 
آن جنوبــی اســت بطولهــای 5/97 متــر، 3/46 
ــر،  ــر ، 5/41 مت ــر ، 3/46 مت ــر ، 5/49 مت مت
اول و دوم دیواریســت، ســوم درب و دیــوار 
ــه  ــت، اول ب ــم دیواریس ــارم و پنج ــت، چه اس
ــی ، دوم  ــماره 1 فرع ــاور ش ــک مج ــای مل فض
ــاعی  ــور مش ــه و آسانس ــه راه پل ــارم ب ــا چه ت
ــماره 1  ــاور ش ــک مج ــای مل ــه فض ــم ب ، پنج
ــه ســه شــمااًل :  ــگ قطع ــی حــدود پارکین فرع
ــه  ــه محوط ــی ب ــط فرض ــر خ ــول 2/30 مت بط
مشــاعی اســت شــرقًا : بطــول 4/70 متــر خــط 
ــًا :  ــت جنوب ــاعی اس ــه مش ــه محوط ــی ب فرض
ــه  ــه محوط ــی ب ــط فرض ــر خ ــول 2/30 مت بط
مشــاعی اســت غربــًا : بطــول 4/70 متــر خــط 
ــدود  ــت. ح ــاعی اس ــه مش ــه محوط ــی ب فرض
: بطــول 4/70  پارکینــگ قطعــه دو شــمااًل 
متــر خــط فرضــی بــه محوطــه مشــاعی اســت 
ــه محوطــه  ــر خــط فرضــی ب شــرقًا : 2/30 مت
مشــاعی اســت جنوبــًا : بطــول 4/70 متــر 
خــط فرضــی بــه محوطــه مشــاعی اســت 
ــه  ــه محوط ــی ب ــط فرض ــر خ ــًا : 2/30 مت غرب
مشــاعی اســت. حــدود انبــاری شــمااًل : بطــول 
ــاری  ــه انب ــترک ب ــت مش ــر دیواریس 2/05 مت
قطعــه 2 شــرقًا : در دو قســمت بطولهــای 1/64 
ــت، دوم  ــر اول درب و دیواریس ــر، 0/21 مت مت
دیواریســت، اول بــه محوطــه پارکینــگ دوم 
بــه راه پلــه و آسانســور مشــاعی جنوبــًا بطــول 
2/05 متــر دیواریســت بــه راه پلــه و آسانســور 
ــه  ــوار ب ــر دی ــول 1/85 مت ــًا : بط ــاعی غرب مش
دیــوار اســت بــه عرصــه ملــک مجــاور شــماره 1 
فرعــی از شــماره 3370 اصلــی حقــوق ارتفاقــی 
لــه و علیــه طبــق قانــون تملــک آپارتمانهاســت 
ــان  ــمی آپارتم ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه طب ک
مذکــور طبــق ســند بــه مســاحت 197/27 
ــع  ــه 1/92 مترمرب ــوم ک ــه س ــع در طبق مترمرب
آن پیشــرفتگی و 4/39 مترمربــع آن بالکــن و 

ــع آن ــرفته، 9/23 مترمرب ــن پیش بالک
تــراس مســقف بانضمــام پارکینــگ قطعــه 
ــع  ــاحت 10/81 مترمرب ــه مس ــی ب ــه تفکیک س
ــه  ــگ قطع ــام پارکین ــف بانضم ــع در همک واق
دو تفکیکــی بــه مســاحت 10/81 مترمربــع 
واقــع در همکــف کــه بصــورت درگیــر مــی 
ــاری قطعــه ســه تفکیکــی  باشــد بانضمــام انب
ــع در  ــع واق ــع واق ــه مســاحت 3/79 مترمرب ب
ــایر  ــه و س ــهم از عرص ــدر الس ــا ق ــف ب همک
مشــاعات و مشــترکات بــوده و دارای یــک 
ــه صــورت  ــه ب ــا کــف ســرامیک و بدن ســالن ب
رنــگ و نقاشــی و دارای 3 اطــاق خــواب مــی 
ــمت  ــا در قس ــواب ه ــاق خ ــی از اط ــد یک باش
جنوبــی کــه دارای حمــام و ســرویس فرنگــی 
در داخــل اطــاق بــوده و 2 اطــاق در ضلــع 
ــه صــورت کــف ســرامیک  شــمالی آپارتمــان ب
ــا  ــن ب ــپزخانه اپ ــک آش ــد و دارای ی ــی باش م

ــا  ــام ب ــک حم ــای ام دی اف و ی ــت ه کابین
ســرویس فرنگــی بــه صــورت کــف ســرامیک 
ــتی  ــرویس بهداش ــک س ــی و ی ــه کاش و بدن
بــا کــف ســرامیک و بدنــه کاشــی بــوده و 
ــر  ــکونی کول ــزل مس ــرمایش من ــتم س سیس
آبــی و سیســتم گرمایــش آن پکیــج و رادیاتــور 
ــی باشــد  ــرق و گاز م و دارای انشــعاب آب و ب
ــه  ــی  ک ــی اصفهان ــه  دفاع ــم راضی ــی خان ملک
طبــق ســند رهنــی شــماره 1394/7/14-6711 
تنظیمــی دردفتــر خانــه  اســناد رســمی  شــماره 
ــاد  ــر اقتص ــک مه ــن بان ــان  در ره 350 اصفه
ــی 12 روز  ــاعت 9 ال ــد  از س ــی باش ــع م واق
اجــرای  اداره  در  مــورخ  96/8/15  دوشــنبه 
اســناد  رســمی اصفهــان واقــع در خیابــان 
ــمت  ــارراه اول س ــرقی چه ــت ش ــت بهش هش
چــپ بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. مزایــده از 
مبلــغ پایــه 11/100/000/000 ریــال )یــازده میلیارد 
و یکصــد میلیــون ریــال( شــروع و بــه هرکــس 
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
ــرق،  ــه آب، ب ــوط ب پرداخــت بدهــی هــای مرب
گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک 
ــده دارای  ــی کــه مــورد مزای و مصــرف در صورت
آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و 
ــا تاریــخ مزایــده  عــوارض شــهرداری و غیــره ت
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا 
ــده اســت  ــده مزای ــه عهــده برن نشــده باشــد ب
ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود 
ــای  ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج م
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
ــًا ایــن آگهــی در یــک نوبــت  مــی گــردد. ضمن
در روزنامــه – کیمیــای وطــن - چــاپ اصفهــان 
ــردد و  ــی گ ــر م ــورخ 96/7/22 درج و منتش م
ــد  ــه روز بع ــده ب ــی روز مزای ــورت تعطیل در ص
موکــول مــی گــردد. توضیحــا جهــت شــرکت در 
جلســه مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده طــی چــک 
تضمیــن شــده بانــک ملی ایــران در و جــه اداره 
ــده کالســه   ــت پرون اجــرای اســناد رســمی باب
فــوق بــه همــراه تقاضــای کتبــی و  ارائــه کارت 
شناســایی معتبــر الزامــی اســت. ضمنــًا برنــده 
مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقت 
ــوص در  ــش مخص ــی فی ــان روز ط اداری هم
ــپرده  ــالک س ــناد و ام ــت اس ــاب اداره ثب حس

ــد. / نمای
ــناد  ــرای اس ــس اداره اج ــف 21574 رئی م ال
ــی ــدی اورگان ــانه اس ــان -افس ــمی  اصفه رس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
زمیــن  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ــالک  ــه پ ــراگاه میم ــت گ ــع دش ــی واق مزروع
ثبتــی 6411 فرعــی از اصلــی جزبخــش ثبتــی 
ــام  ــی بن ــای ثبت ــده ه ــق پرون ــه طب ــه ک میم
فرحنــاز زمانــی شناســنامه شــماره 2116 میمــه 
فرزنــد عباســعلی و غیــره درجریــان ثبــت 
اســت بــه علــت عــدم حضــور متقاضیــان 

ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور 
ــر  ــت و ب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی قس
طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک 
مرقــوم در صبــح روز 4 شــنبه 10 / 8 / 1396 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
ــرر در محــل حضــور  کــه در روز و ســاعت مق
یابنــد اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   20 مــاده  مطابــق 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 

ــد ــد ش ــه خواه پذیرفت
ــد  ــدی ذکاوتمن ــخ انتشــار 96/7/22– مه تاری

ــف ــت میمــه 1494 /م ال ، رییــس اداره ثب

آگهی ابالغ رسیدگی
آگهــی ابــالغ وقــت دادرســی بــه آقایــان 
1- قنبرعلــی ابراهیمــی2 – محمــد طالبــی 
ــای  ــان آق ــمی خواه ــی قاس ــد عل 3 – محم
ســعید صالــح بــا وکالــت خانــم ســمیه 
بحرینــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــدگان 
ــای  ــی 2 – آق ــی ابراهیم ــر عل ــای قنب 1 – آق
ــمی  ــی قاس ــد عل ــی 3 – محم ــد طالب محم
ــورای  ــرارداد در ش ــه ق ــه وج ــته مطالب بخواس
ــش  ــی بخ ــعبه اول حقوق ــالف ش ــل اخت ح
میمــه تقدیــم نمــوده کــه بــه کالســه شــماره 
ــورخ 11  ــرای روز شــنبه م ــت و ب 96 / 280 ثب
/ 9 / 96 ســاعت 3 بعدالظهــر تعییــن وقــت 
ــول  ــه مجه ــه ب ــا توج ــذا ب ــت ل ــده اس گردی
ــت  ــه درخواس ــدگان و ب ــودن خوان ــکان ب الم
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی خواهــان شــورا ب
آییــن دادرســی مدنــی مراتــب را یــک نوبــت 
در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار درج 
ــت  ــردد جه ــی گ ــالغ م ــردگان اب ــه نامب و ب
دریافــت اوراق دادخواســت و ضمایــم بــه ایــن 
ــورخ 11 / 9 /  ــنبه م ــه و روز ش ــورا مراجع ش
96 ســاعت 3 جهــت رســیدگی در ایــن شــورا 
حاضــر گردنــد و اال وفــق مقــررات اقــدام 

ــد .  ــاد ش خواه
ــی شــورای حــل  ــر شــعبه 1 حقوق ــر دفت مدی
اختــالف میمــه - هاشــمیان  1525 /م الــف

آگهی فقدان سندمالکیت
ــی  ــع معدن ــازی صنای ــعه نوس ــازمان توس س
ایــران بــا ســتناد یــک بــرگ استشــهادیه 
ــما  ــهود رس ــاء ش ــت و امض ــه هوی ــی ک محل
ــند  ــت س ــی اس ــت مدع ــده اس ــی ش گواه
مالکیــت تمامــت ششــدانگ یــک واحــد 
ــی  ــالک ثبت ــه پ ــکونی در میم ــان مس آپارتم
9047 فرعــی از1 اصلــی واقــع در میمــه جــزء 
بخــش ثبتــی میمــه کــه در صفحــه 277 
ــام  ــت 16936بن ــل ثب ــالک ذی ــر 115 ام دفت
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
معدنــی صــادر و تســلیم گردیــده و نحــوه گــم 
ــده  ــالم ش ــه اداری اع ــی اثاثی ــدن جابجائ ش

، چــون درخواســت صــدور ســند المثنــی 
گردیــده ، طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 
ــه  ــردد ک ــی گ ــی م ــب آگه 120آ . ق . ث مرات
ــود  ــا وج ــه ی ــام معامل ــی انج ــس مدع هرک
ســند مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــا ده روز اعت ــی ت آگه
اداره اعــالم و اصــل ســند را ارائــه نمایــد 
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
ــر ظــرف  ــردد . اگ ــده مســترد گ ــه کنن ــه ارائ ب
ــا درصــورت  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق مهل
ــی  ــود المثن ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص اعت
ــلیم  ــی تس ــه متقاض ــدر و ب ــوم ص ــند مرق س

ــد .  ــد ش خواه
مهــدی ذکاوتمنــد – رییــس اداره ثبــت میمــه 

، 1566 /م الــف

آگهی فقدان سندمالکیت
ــی  ــع معدن ــازی صنای ــعه نوس ــازمان توس س
ایــران بــا ســتناد یــک بــرگ استشــهادیه 
ــما  ــهود رس ــاء ش ــت و امض ــه هوی ــی ک محل
ــند  ــت س ــی اس ــت مدع ــده اس ــی ش گواه
مالکیــت تمامــت ششــدانگ یــک واحــد 
ــی  ــالک ثبت ــه پ ــکونی در میم ــان مس آپارتم
9049 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در میمــه جــزء 
بخــش ثبتــی میمــه کــه در صفحــه 283 
ــام  ــت 16928بن ــل ثب ــالک ذی ــر 115 ام دفت
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع 
معدنــی صــادر و تســلیم گردیــده و نحــوه گــم 
ــده  ــالم ش ــه اداری اع ــی اثاثی ــدن جابجائ ش
، چــون درخواســت صــدور ســند المثنــی 
گردیــده ، طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 
ــه  ــردد ک ــی گ ــی م ــب آگه 120آ . ق . ث مرات
ــود  ــا وج ــه ی ــام معامل ــی انج ــس مدع هرک
ســند مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار 
ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــا ده روز اعت ــی ت آگه
اداره اعــالم و اصــل ســند را ارائــه نمایــد 
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
ــر ظــرف  ــردد . اگ ــده مســترد گ ــه کنن ــه ارائ ب
ــا درصــورت  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق مهل
ــی  ــود المثن ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص اعت
ــلیم  ــی تس ــه متقاض ــدر و ب ــوم ص ــند مرق س

ــد .  ــد ش خواه
مهــدی ذکاوتمنــد – رییــس اداره ثبــت میمــه 

، 1568 /م الــف

آگهی حصر وراثت
آقــای ســعید عباســی بــه شناســنامه شــماره 
1484 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
742/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــت نمــوده و چنی حصــر وراث
ــماره  ــه ش ــی ب ــد عباس ــادروان احم ــه ش ک
شناســنامه 6 در تاریــخ 1396/6/20 اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
عــذری ســلمانی فرزند عباســعلی بــه ش.ش 

24 همســر، حســین عباســی فرزنــد علــی بــه 
ــان  ــون بوجاری ــس خات ــدر، نرگ ش.ش64 پ
فرزنــد آقاحســین بــه ش.ش2 مــادر، فیــروزه 
 ،941 ش.ش  بــه  احمــد  فرزنــد  عباســی 
ســعید عباســی فرزنــد احمــد بــه ش.ش 
1484، فاطمــه عباســی فرزنــد احمــد بــه 
فرزنــد  عباســی  جــواد   ،49237 ش.ش 
احمــد بــه ش.ش 127، فرزنــدان. اینــک 
ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ب
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت، ی ــک نوب ــور را در ی مزب
دارد  اعتراضــی  هرکســی  تــا  نمایــد  مــی 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد  شــورا تقدی

 شد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1366/ م الــف

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  بــه  ســرکرده  حســین  آقــای 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   225 شــماره 
کالســه 833/96 از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
توضیــح داده کــه شــادروان اکبــر ســرکرده بــه 
شــماره شناســنامه 67 در تاریــخ 1396/7/12 
ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دایمــی خــود ب اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 
فرزنــد  زیــدی  رئیســی  زهــرا  بــه  اســت 
حســین بــه ش.ش 1618 همســر، حســن 
ســرکرده فرزنــد اکبــر بــه ش.ش 15215، 
ــه ش.ش  ــر ب ــد اکب ــرکرده فرزن ــا س امیررض
ــه  ــر ب ــد اکب ــرکرده فرزن ــین س 46589، حس
ــر  ــد اکب ــرکرده فرزن ــره س ش.ش 225، طاه
ــد  ــرکرده فرزن ــه س ــه ش.ش 50861، فرزان ب

اکبــر بــه ش.ش 4274، فرزنــدان.
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبه 
ــی  ــی اعتراض ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــزد او باشــد  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن دارد و ی
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد  شــورا تقدی

شد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 
کاشــان، فاطمــه حســین پــور 1365/ م الــف

آگهی حصر وراثت
آقــای محمــود تابــش بــه شناســنامه شــماره 
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   38
834/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان احمــد تابــش بــه شــماره 
شناســنامه 42 در تاریــخ 1396/7/4 اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
محمــود تابــش فرزنــد احمــد بــه ش.ش 

ــه  ــد ب ــد احم ــش فرزن ــعود تاب 38، مس
ــد  ــد احم ــش فرزن ــدی تاب ش.ش 761، مه
ــد  ــش فرزن ــن تاب ــه ش.ش 3581، محس ب
ــش  ــان تاب ــه ش.ش 15277، احس ــد ب احم
فرزنــد احمــد بــه ش.ش 1250167671،علــی 
بــه  احمــد  فرزنــد  تابــش  اصغــر 
تابــش  امیرحســین  ش.ش1250563305، 
ــدان.  ــه ش.ش 7294، فرزن ــد ب ــد احم فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبت، یــک مرتبه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
ــد از  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه 
 شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد.
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان، علیرضــا علــی آبــادی بیدگلــی
1368/ م الف

آگهی حصر وراثت
بــه  لتحــری  زاده  شــعبانی  مهــدی  آقــای 
شناســنامه شــماره 161 بــه شــرح دادخواســت 
ــه کالســه 831/96 از ایــن شــورا درخواســت  ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
زاده  شــعبانی  جمــال  شــادروان  کــه  داده 
لتحــری بــه شــماره شناســنامه 702 در تاریــخ 
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دایم 1395/8/27 اقامت
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه مولــود خانــم خــان لتحــری 
فرزنــد احمــد بــه ش.ش 28 همســر، حســین 
بــه  لتحــری فرزنــد جمــال  زاده  شــعبانی 
شــعبانی  محمدرضــا   ،1250258960 ش.ش 
زاده لتحــری فرزنــد جمــال بــه ش.ش7، 
مهــدی شــعبانی زاده لتحــری فرزنــد جمــال به 
ــری  ــعبانی زاده لتح ــه ش ش.ش161، معصوم
فرزنــد جمــال بــه ش.ش38، زهــرا شــعبانی 
زاده لتحــری فرزنــد جمــال بــه ش.ش15، 
ــال  ــد جم ــه شــعبانی زاده لتحــری فرزن فاطم
ــری  ــعبانی زاده لتح ــم ش ــه ش.ش18، اعظ ب
ش.ش1250381908،  بــه  جمــال  فرزنــد 
ــال  ــد جم ــری فرزن ــعبانی زاده لتح ــب ش زین
شــعبانی  حســن  ش.ش1250105714،  بــه 
ــه ش.ش547،  ــد جمــال ب زاده لتحــری فرزن
ــد  ــری فرزن ــعبانی زاده لتح ــن ش ــال الدی کم
علیرضــا شــعبانی  بــه ش.ش281،  جمــال 
ــه ش.ش 20،  ــال ب ــد جم ــری فرزن زاده لتح
فرزندان.اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه تقدی

ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
ــور کاشــان، فاطمــه حســین پ

 1371/ م الف

،،
روســتای کلــه کاشــان دارای شــخصیت ها 
ــی از  ــه برخ ــوده ک ــددی ب ــزرگان متع و ب
آنــان همچــون محمــد غفــاری نه تنهــا 
مایــه فخــر و مباهــات کاشــان بلکــه  

ــتند. ــور هس ــار کش افتخ



اطالعرسانی8
دادنامه 

کالســه پرونــده : 95-640 شــماره دادنامــه : 
ــعبه  ــیدگی : ش ــع رس ــورخ 96/4/10 مرج 199 م
49شــورای حــل اختــالف  اصفهــان خواهــان 
ــان  ــی اصفه ــه میرزای ــی قلع ــا عطای ــد رض محم
ــع  ــی مجتم ــی خ آذر بیگدل ــهید بابای ــان ش اتوب
 : خواهــان  وکیــل   5 طبقــه  شــفایی  حکیــم 
ــین  ــان – حس ــان خلیلی ــده احس ــل   خوان اصی
ــه   ــته مطاب ــکان خواس ــول الم ــش  مجه ــوم ک م
مبلــغ 200000000 ریــال بابــت ســه فقــره چــک بــه 
ــا عنایــت  انضمــام هزینــه هــای قانونــی  شــورا ب
ــه مشــورتی  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ب
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش رای قاض
دعــوی محمــد رضــا عطایــی بــه طرفیــت احســان 
ــته  ــه خواس ــش  ب ــوم ک ــین م ــان – حس خلیلی
بیســت  معــادل  ریــال)     200000000 مطالبــه 
میلیــون تومــان   وجــه چــک بــه شــماره 897114 
عهــده بانــک ســپه   بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و بقــای 
اصــول مســتندات در یــد خواهــان و  گواهــی عدم 
ــور  ــه کــه ظه ــک محــال علی پرداخــت توســط بان
ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم در اش
ــی  ــده عل ــه خوان ــه آن دارد و اینک ــه وج در مطالب
ــی در جلســه رســیدگی حضــور  ــالغ قانون رغــم اب
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
ــه  ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق ــه پس و محکم
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 
قانــون  و 198و515و519و522  تجــارت  قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــدگان بــه نحــو تضامنــی  بــه پرداخــت مبلــغ 
ــان   ــون توم ــادل بیســت میلی ــال مع 200000000 ری
ــون   ــش میلی ــغ ش ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
ــر  ــه دادرســی و خســارت تاخی ــت هزین ــال باب ری
تادیــه  از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
89/5/1 تــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان 
ــالم  ــادر و اع ــزی ص ــک مرک ــاخص بان ــق ش طب
مــی نمایــد   رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 
شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومی 

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف 22664 قاضــی شــعبه 49 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
شــماره   )960340(96/514  : پرونــده  کالســه 
ــیدگی :  ــع رس ــورخ ...... مرج ــه : ........ م دادنام
شــعبه 52شــورای حــل اختــالف  خواهــان محمــد 
رضــا خــوش اخــالق نشــانی میــدان قــدس 
خ علــی ابــن اصحــل مجتمــع نیــکان واحــد 
ــی   ــتجانی فراهان ــور دس ــده منص ــم    خوان هفت
مبلــغ  مطالبــه  خواســته  المــکان  مجهــول 
53000000 ریــال بابــت یــک فقــره چــک بشــماره 
1649/942627/14 بانضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده 
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
ــادرت  ــی مب ــرح آت ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع رس
ــد رای قاضــی شــورای  ــه صــدور رای مــی  نمای ب
حــل اختــالف در خصــوص دعــوی محمــد رضــا 
ــتجانی  ــور دس ــت منص ــه طرفی ــالق ب ــوش اخ خ
ــه  ــال  وج ــته 53000000 ری ــه خواس ــی  ب فراهان
چــک بــه شــماره 1649/942627/14 عهــده بانک 
ــا  ــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی ب ملــت  ب
ــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق  توجــه ب
ــک  ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــی ع ــک و گواه چ
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده 
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه و اس
ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان و اینک
ــه  ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس
ــه پســندی  ــات مســتند و محکم الیحــه و دفاعی
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب خ
ــر میرســد  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی خواه
ــون تجــارت  ــواد 310و313 قان ــه اســتناد م ــه ب ک
آئیــن دادرســی  و 198و515و519و522 قانــون 
بــه  خوانــده  محکومیــت  بــه  حکــم  مدنــی 
پرداخــت مبلــغ 53000000 ریــال  بابــت اصــل 
خواســته و 1702500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــه  ــر تادی ــی و  خســارت تاخی ــه نشــر آگه و هزین
ــا  از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 96/4/5ت
ــادر و  ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــالم م اع
مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الــف 22672 قاضــی شــعبه 52 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 349/96ش25 شــماره دادنامــه 
: 9609976795500527 مــورخ 96/6/22 مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 25شــورای حــل اختــالف  
خ  اصفهــان  بنشــانی  احمدرضایــی  خواهــان 
ــده  ــالک 122   خوان ــی پ ــهید وکیل ــض ک ش فی
1- معصومــه مــراد علــی زاده   2- محمــد علــی 
یزدانــی هــر دو مجهــول المــکان  شــورا بــا عنایــت 
ــه مشــورتی  ــده و اخــذ نظری ــات پرون ــه محتوی ب
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
ــد رای  ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب آت
قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعوی 
ــراد  ــه م ــت 1- معصوم ــه طرفی ــی ب ــد رضای احم
علــی زاده 2- محمــد علــی  یزدانــی  بــه خواســته 
ــه  ــک ب ــه چ ــال  وج ــون  ری ــاه میلی ــغ پنج مبل

شــماره 749083 مــورخ 93/10/1  عهــده بانــک 
ــی  ــق خســارات قانون ــه انضمــام مطل انصــار  ب
ــر  ــی تصوی ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ب
مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط 
بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه 
آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ 
قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و 
هیچگونــه الیحــه و دفاعیات مســتند و محکمه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــوده اســت  ــه ننم ــراز و ارای خواهــان از خــود اب
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
ــه اســتناد مــواد 310و313  نظــر میرســد کــه ب
ــون  ــارت و 198و515و519و522 قان ــون تج قان
ــه محکومیــت  ــی حکــم ب آئیــن دادرســی مدن
خوانــده بصــورت تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 
پنجــاه میلیــون  ریــال  بابــت اصــل خواســته و 
795000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه 
نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف 93/10/1تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــل واخواهــی در  ــالغ قاب بیســت روز پــس از اب
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدید نظــر در محاکم 

عمومــی حقوقــی اصفهــان مــی باشــد .
م الــف 22690 قاضــی شــعبه 25 شــورای حــل 

ــالف اصفهان  اخت

دادنامه 
کالســه پرونــده : 960106 شــماره دادنامــه : 
9609976795300940 مــورخ 96/7/17 مرجــع 
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 23ش ــیدگی : ش رس
ــی  ــد عبدالعل ــی فرزن ــورش معلم ــان ک خواه
ــاال ک 3 پ 47     ــاغ ب نشــانی اصفهــان چهــار ب
ــریعتی  ــه خ ش ــی میم ــمیه بحرین ــل: س وکی
ــر  ــرت ولیعص ــنه حض ــرض الحس ــروی ق روب
جنــب امــالک شــریعتی خوانــده علیرضــا  
المــکان  مجهــول  آبــادی   دولــت  ربیعــی 
خواســته مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک   
شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختم رســیدگی را 
اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت به صــدور رای 
مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف 
بــا  معلمــی  دعــوی کــورش  خصــوص  در 
وکالــت ســمیه بحرینــی بــه طرفیــت علیرضــا 
ــه خواســته 50000000  ــادی  ب ــت آب ــی دول ربیع
ــک  ــه چ ــان ( وج ــون توم ــج میلی ــال  )پن ری
ــه  ــک ......  ب ــده بان ــماره 567298 عه ــه ش ب
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــالغ قانون ــده علــی رغــم اب و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و 198و515و519و522 قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ 50000000 ریــال )پنــج میلیــون 
تومــان  بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 1350000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و  خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف 95/3/5ت موص
ــد  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه حقوق
ــورای  ــعبه 23 ش ــی ش ــف 22733 قاض م ال

ــان  ــالف اصفه ــل اخت ح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــعودی  ــیخ ابومس ــد ش ــای محم ــان آق  خواه
ــادق  ــدگان ص ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
بدیعــی و عفــت کیقبــادی بــه خواســته الــزام 
بــه اخــذ پایــان کار و تنظیــم سندرســمی و اخــذ 
صورتمجلــس تفکیکــی و تســلیم مبیــع تقدیــم 
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان 
ــعبه 28  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق دادگاه عموم
واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - خ 
شــهید نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری 
ــاق شــماره  ــه 2 ات ــان - طبق کل اســتان اصفه
ح/28   960686 بــه کالســه  و  ارجــاع   214
ــان دادرســی وقــت  ــه در جری ــده ک ــت گردی ثب
رســیدگی بــه تاریــخ 1396/8/23 ســاعت 
ــه علــت مجهــول  ــذا ب 10:30 تعییــن گردیــده ل
المــکان بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان 
و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در أمــور مدنــی 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی و دســتور دادگاه مرات
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار اگه ــد کثیراالنتش از جرای
خوانــده ظــرف یــک هفتــه پــس از تاریخ نشــر 
اگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و 
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــم را دریافــت و در تاریــخ  دادخواســت و ضمائ
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــر گردن ــوق حاض ــان ف وزم
ــم  ــون تصمی ــق قان درصــورت عــدم حضــور وف

ــری خواهــد شــد .  گی
حقوقــی  دادگاه  منشــی   22676 الــف  م 
شــعبه 28 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

ــان اصفه

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 )اسناد رهنی(

  139603902004000128  : آگهــی  شــماره 
پرونــده  :1396/6/27  شــماره  آگهــی  تاریــخ 
پرونــده  مزایــده  آگهــی   8700400200400004  :

 8700018  : بایگانــی  شــماره  بــه  اجرایــی 
ــماره  ــالک ش ــه پ ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ش
ــه  ــع در قری ــی واق ــی از 89 و 90 اصل 1363 فرع
زیــار بخــش 20 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 
164/87 مترمربــع بــه آدرس : اصفهــان زیــار 
بلــوار امــام خمینــی خیابــان بســیج نبــش 
خیابــان رســالت 9 کــه ســند مالکیــت آن در 
صفحــه 545 دفتــر 19 امــالک ذیــل شــماره ثبــت 
4555 و بــا شــماره چاپــی 212747 ثبــت و صادر 
ــه طــول 8/02  ــا حــدود : شــمااًل ب شــده اســت ب
ــالک 89 و 90  ــده پ ــه باقیمان ــت ب ــر دیواریس مت
اصلــی شــرقًا بطــول 20/59 متــر دیواریســت بــه 
ــول  ــًا بط ــی جنوب ــالک 89 و 90 اصل ــده پ باقیمان
8/03 متــر درب و دیواریســت بــه گــذر غربــًا 
ــوق  ــذر حق ــه گ ــت ب ــر دیواریس ــول 20/51 مت بط
ارتفاقــی نــدارد کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی 
ــای  ــا زیربن ــه ب ــک طبق ــه ای ی ــوق خان ــالک ف پ
بــه  زمینــی  در  واقــع  مترمربــع   120 تقریبــی 
مســاحت 164/87 مترمربــع اســت در منطقــه ای 
بــا بافــت مســکونی کــه در ضلــع غــرب بــه کوچــه 
و از جنــوب بــه گذرگاه راه دارد اســکلت ســاختمان 
شــناژ بتنــی و تیرچــه بلــوک دارای آشــپزخانه دو 
اتــاق خــواب ســالن و ســرویس بهداشــتی مــی 
باشــد نمــا کاری دیوارهــای بیرونــی انجــام نشــده 
ــده در  ــیده ش ــن پوش ــا ش ــاط ب ــف حی ــت ک اس
بیرونــی فلــزی و درهــای داخلــی چوبــی بــه 
همــراه چهارچــوب فلــزی مــی باشــد پنجــره 
ــاق  ــالن و ات ــف س ــوم ، ک ــی آلومینی ــای بیرون ه
ــًا  ــچ و بعض ــدود گ ــا از ان ــک، دیواره ــا موزایی ه
کاغــذ دیــواری هســتند دور ســالن تــا یــک متــر 
ســرامیک شــده اســت دارای سیســتم گرمایــش 
بخــاری، ســرمایش کولــر آبــی، کابینــت هــای ام 
دی اف دیــوار آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی تا 
زیــر ســقف کاشــی و کــف ســرامیک، انشــعابات 
ــی  ــای عل ــی آق ــد ملک ــی باش ــرق م آب، گاز، ب
عــرب زاده زیــاری کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 
رســمی  اســناد  دفترخانــه   84/10/7-25341
شــماره 102 شــهرکرد در رهــن موسســه پــس انداز 
ــق اعــالم  ــع و طب ــن واق و قــرض الحســنه قوامی
بســتان کار مــورد وثیقــه تــا تاریــخ 97/2/12 بیمــه 
مــی باشــد از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه مــورخ 
96/8/13 در اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان 
واقــع در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی چهــارراه 
اول ســمت چــپ بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. 
ــت  ــارد و دویس ــک میلی ــه ی ــغ پای ــده از مبل مزای
ــروع و  ــال( ش ــال ) 1/200/000/000 ری ــون ری میلی
بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت 
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــی ش ــه م ــنهادی فروخت پیش
ــه آب،  ــوط ب ــای مرب ــی ه ــت بده ــت پرداخ اس
بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حق اشــتراک 
و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا 
ــوارض  ــی و ع ــای مالیات ــی ه ــز بده ــد و نی باش
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه 
عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از 
مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی 
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنده 
مزایــده مســترد مــی گــردد. ضمنــًا ایــن آگهــی در 
ــاپ  ــن  چ ــای وط ــه کیمی ــت در روزنام ــک نوب ی
اصفهــان مــورخ 96/7/22 درج و منتشــر مــی 
ــه روز  ــده ب ــی روز مزای ــورت تعطیل ــردد و در ص گ
بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــا جهــت شــرکت 
در جلســه مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده طــی چــک 
ــران در وجــه اداره  ــی ای ــک مل تضمیــن شــده بان
اجــرای اســناد رســمی بابــت پرونــده کالســه فــوق 
بــه همــراه تقاضــای کتبی و ارائــه کارت شناســایی 
معتبــر الزامــی اســت. ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد 
کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت اداری همــان 
روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب اداره ثبــت 

ــد./ اســناد و امــالک ســپرده نمای
م الف20756 افسانه اسدی اورگانی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

دادنامه 
 9609976836101381  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم: 1396/07/12 شــماره پرونــده : 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان 9986836101284 950 ش
ــده کالســه 9509986836101284  : 951460 پرون
شــعبه 1 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان 
نهایــی  تصمیــم  قدوســی(  )مجتمــع شــهید 
شــماره 9609976836101381 خواهــان: خانــم 
زهــره رمضانــی فرزنــد علــی بــه نشــانی اصفهــان 
ــتاد  ــاط - خ اس ــل رب ــور- پ ــی پ ــان ردان - اتوب

ــه 3 ــاران - طبق ــه به ــی - کوچ ــهریار جنوب ش
ــای  ــده: آق ــراه 09131657292 خوان ــد 4 هم واح
ــه  جــالل الدیــن بهرامــی فرزنــد محمدحســین ب
نشــانی اصفهــان - اتوبــان ردانــی پــور- پــل ربــاط 
ــاران -  ــه به ــی - کوچ - خ اســتاد شــهریار جنوب
طبقــه 3 - واحــد 4 - کــد ملــی 1754793398

خواســته: طــالق بــه درخواســت زوجــه  کــر 
ــات  ــه جامــع محتوی ــا عنایــت ب دشــکار داد گاہ ب
پرونــده ختــم رســیدگی اعــالم و بــه شــرح ذیــل 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای دادگاه : 
خواســته خانــم زهــره رمضانــی فرزنــد علــی بــه 
ــد  ــی فرزن ــن بهرام ــالل الدی ــای ج ــت آق طرفی
محمــد حســین صــدور حکــم بــر الــزام زوج بــه 
ــت  ــرج اس ــر و ح ــق عس ــاظ تحق ــه لح ــالق ب ط
ــه  ــر مصــدق ســند ازدواج ب ــه تصوی ــت ب ــا عنای ب
ــماره 21  ــمی ش ــر رس ــب 6599 دفت ــماره ترتی ش
حــوزه ثبــت اصفهــان  رابطــه زوجیــت  بــه ســبب

ــت  ــرز اس ــا مح ــن آن ه ــم بی ــکاح دائ ــد ن عق
تاریــخ  . خواهــان در توضیــح اظهارداشــته در 
خوانــده  دائــم  ازدواج  عقــد  بــه   1384/3/19

ــترک  ــی مش ــال زندگ ــف ده س ــده و باوص درام
زندگــی  درطــول  همســرش  ندارنــد  فرزنــد 
وبیــش  نبــودہ  تــالش  اهــل کارو  مشــترک 
ــرک  ــترک ت ــی مش ــه زندگ ــت ک ــال اس از  دوس
ــی وی  ــکونت فعل ــل س ــی از مح ــودہ و اطالع نم
نــدارد ودر قبــال بــذل کل حقــوق مالــی باوصــف 
ــان طــالق  ــده خواه ــی از ســوی خوان ــرک زندگ ت
میباشــد. خوانــده بــا وصــف ابــالغ از طریــق 
ــه  ــه دفاعی ــه والیح ــور نیافت ــی حض ــار اگه انتش
ارســال ننمــوده اســت باتوجــه بــه حضور شــهود در 
جلســه دادرســی و اظهــارات شــهود مبنی بــر ترک 
زندگــی از ســوی زوج و بــذل کل حقــوق مالــی از 
ســوی زوجــه عســر و حــرج زوجــه از نظــر دادگاه 
محــرز ومســلم اســت. از ســوی دیگــر تــالش داور 
ــت  ــواده ودادگاه جه ــز مشــاوره خان ــه و مرک زوج
ایجــاد صلــح و ســازش مؤثــر واقــع نشــده اســت 
و بــا توجــه بــه نظــر موافــق مشــاور قضائــی . بنابر 
ــواد 1139 - 1130- ــه م ــا اســتناد ب ــن دادگاه ب ای
1134 قانــون مدنــی و مــواد 29- 27-26 قانــون 
ــرج  ــرو ح ــراز عس ــن اح ــواده ضم ــت خان حمای
زوجــه بــه لحــاظ تــرک زندگــی از ســوی خوانــده 
و باتوجــه بــه بــذل حقــوق مالــی از ســوی زوجــه 
حکــم بــه الــزام زوج بــه طــالق صــادر واعــالم مــی 
ــه خواهــان اجــازه مــی دهــد بامراجعــه  گــردد. ب
ــالق  ــت ط ــالق ثب ــمی ط ــر رس ــی از  دفات ــه یک ب
وبااختیــارات حاصلــه از مــادہ  1130 قانــون مدنــی 
بــا انتخــاب یکــی از انــواع طــالق خــود را مطلقــه 
ســازد. اعتبــار ایــن گواهــی بــرای تســلیم بــه دفتر 
رســمی طــالق شــش مــاه از تاریــخ قطعیــت رأی 
ــواد 31 و37  ــاد م ــه مف ــت ب ــد باعنای ــی باش م
قانــون حمایــت خانــواده رعایــت جهــات شــرعی 
و قانونــی اجــرای صیغــه طــالق و ثبــت آن و 
ــا پــس از طــالق  ــادآوری حقــوق و تکالیــف آنه ی
ــی باشــد. در  ــت طــالق م ــده ســردفتر ثب ــه عه ب
ــی  ــه مســائل مال ــن از جمل ــوق فیمابی ــورد حق م
: باتوجــه بــه اینکــه زوجــه بــه موجــب الیحــه بــه 
ــوق  ــورخ 96/7/11 کل حق ــت 1391 م ــماره ثب ش
مالــی خــود را در قبــال طــالق بــذل نمــوده 
ــد.  ــی باش ــف نم ــا تکلی ــه ب ــت . دادگاه مواج اس
جهیزیــه درتصــرف زوجــه مــی باشــد. رأی دادگاه 
غیابــی وظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــالغ قابــل 

ــی باشــد.  ــن شــعبه م واخواهــی درای
م الــف 22747 رئیــس شــعبه 1 دادگاه خانــواده 

اصفهــان - عباســعلی عــرب پــور

دادنامه 
کالســه پرونــده : 173/96 شــماره دادنامــه : 284 

مــورخ 96/7/1 تاریــخ رســیدگی : 96/6/22
مرجــع رســیدگی : شــعبه 47 شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان  خواهــان: آقــای محمــد مرادی 
ــوی  ــوار کشــاورز - ک ــان - بل ــه نشــانی : اصفه ب
60 پــالک 109  وکیــل : آقــای اصغــر جعفــری بــه 
نشــانی : اصفهــان - ســه راه ســیمین - اول بلــوار 
کشــاورز - روبــروی مســجد انبیــاء - ســاختمان 
اداری دی واحــد 9 شــرقی خوانــده: آقــای حســن 
دهقانــی فارفانــی بــه نشــانی : مجهــول المــکان

 خواســته: وجــه یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 
000، 400، 29 ریــال بانضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی و تأخیــر تادیــه وحــق الوکالــه وکیــل 
گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده بــه این شــعبه 
ــریفات  ــی تش ــوق و ط ــه ف ــه کالس ــت آن ب و ثب
ــه مشــورتی اعضــاء قاضــی  ــی و اخــذ نظری قانون
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر 

ــد: ــی نمای ــه صــدور رأی م ــادرت ب مب
)رای قاضی شورا(

ــا  ــرادی ب ــد م ــای محم ــوی آق ــوص دع در خص
وکالــت آقــای اصغــر جعفــری بــه طرفیــت آقــای 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــی فارفان ــن دهقان حس
وجــه یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 29،400،000 ریال 
بــه شــماره 212891 مــورخ 95/10/20 عهــده بانــک 
کشــاورزی بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
و تأخیــر تادیــه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان و گواهــی 
ــه و  ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ع
اســتحقاق خواهــان بــر مطالبــه وجــه آن و اینکــه 
ــه کثیراالنتشــار  ــالغ در روزنام ــم اب ــده علیرغ خوان
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
ــه پســندی  ــات مســتند و محکم الیحــه و دفاعی
در مقــام اعتــراض نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــراز و ارائــه ننمــود ، لــذا دعــوی خواهــان  خــود اب
ــه  ــه ب ــه نظــر میرســد ، ک ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
اســتناد مــواد 310 و 312 قانــون تجــارت و 198 و 
515 و 519 و 522 و 305 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخت 
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 29،400،000 ری مبل
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 500، 427 ری مبل
ــخ صــدور چــک  ــه از تاری ــر تادی و خســارت تأخی
مورخــه 95/10/20 و تــا تاریــخ اجــراء حکــم و 
ــه نشــر آگهــی طبــق  ــه وکیــل و هزین حــق الوکال
تعرفــه در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی 
نمایــد، رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت 
روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
ــرف  ــی ظ ــت واخواه ــام مهل ــس از اتم ــوده و پ ب
بیســت روزقابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم 

عمومــی حقوقــی اصفهــان میباشــد.
م الــف 22680 شــورای حــل اختــالف شــعبه 47 

حــوزه قضایــی اصفهــان  محمــد رضــا قنبــری 

دادنامه 
کالســه پرونــده : 175/96 شــماره دادنامــه : 264 

مــورخ 96/6/29 تاریــخ رســیدگی : 96/6/22
) 9609976798000190مــورخ 96/6/30( مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 47 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان خواهــان: آقــای محمــد مــرادی بــه 
ــوی 60  ــاورز - ک ــوار کش ــان - بل ــانی : اصفه نش
ــه  ــری ب ــر جعف ــای اصغ ــل : آق ــالک 109 وکی پ
نشــانی : اصفهــان - ســه راه ســیمین - اول بلــوار 
کشــاورز - روبــروی مســجد انبیــاء - ســاختمان 

اداری دی واحــد 9 شــرقی  خوانــده: آقــای رضــا 
توســلی  فارفانــی بــه نشــانی : مجهــول المــکان
مبلــغ بــه  چــک  یکفقــره  وجــه   خواســته: 
000، 400، 42 ریــال بانضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی و تأخیــر تادیــه وحــق الوکالــه وکیــل 
گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده بــه این شــعبه 
ــریفات  ــی تش ــوق و ط ــه ف ــه کالس ــت آن ب و ثب
قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء ،قاضــی 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر 

ــد:  ــی نمای ــه صــدور رأی م ــادرت ب مب
))رای قاضی شورا((

ــا  ــرادی ب ــد م ــای محم ــوی آق ــوص دع در خص
وکالــت آقــای اصغــر جعفــری بــه طرفیــت آقــای 
رضــا توســلی  فارفانــی بــه خواســته مطالبــه وجــه 
یــک فقــره چــک بــه مبلــغ 42،400،000 ریــال بــه 
شــماره 237365 مــورخ 95/10/20 عهــده بانــک 
کشــاورزی بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
و تأخیــر تادیــه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان و گواهــی 
ــه و  ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ع
اســتحقاق خواهــان بــر مطالبــه وجــه آن و اینکــه 
ــه کثیراالنتشــار  ــالغ در روزنام ــم اب ــده علیرغ خوان
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
ــه پســندی  ــات مســتند و محکم ــه و دفاعی الیح
در مقــام اعتــراض نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــراز و ارائــه ننمــود ، لــذا دعــوی خواهــان  خــود اب
ــه  ــه ب ــه نظــر میرســد ، ک ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
اســتناد مــواد 310 و 312 قانــون تجــارت و 198 و 
515 و 519 و 522 و 305 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخت 
ــت اصــل خواســته و  ــال باب ــغ 42،400،000 ری مبل
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 000، 573 ری مبل
ــک  ــدور چ ــخ ص ــه از تاری ــر تادی ــارت تأخی خس
مورخــه 95/10/20 تــا تاریــخ اجــراء حکــم و حــق 
الوکالــه وکیــل و هزینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه 
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد، رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
ــوده و  ــن شــعبه ب ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب از اب
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظرف بیســت روز 
ــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی  ــل تجدی قاب

حقوقــی اصفهــان میباشــد. 
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حــوزه قضایــی اصفهــان  محمــد رضــا قنبــری

دادنامه 
کالســه پرونــده : 170/96 شــماره دادنامــه : 287 

مــورخ 96/7/1 تاریــخ رســیدگی : 96/6/22
مرجــع رســیدگی : شــعبه 47 شــورای حــل 
اختــالف اصفهــان خواهــان: آقــای محمــد مــرادی 
ــوی  ــوار کشــاورز - ک ــان - بل ــه نشــانی : اصفه ب
60 پــالک 109 وکیــل : آقــای اصغــر جعفــری بــه 
نشــانی : اصفهــان - ســه راه ســیمین - اول بلــوار 
کشــاورز - روبــروی مســجد انبیــاء - ســاختمان 
ــده: ابوالحســن  اداری دی واحــد 9 شــرقی  خوان

ــه نشــانی : مجهــول المــکان طهماســبی  ب
مبلــغ بــه  چــک  یکفقــره  وجــه   خواســته: 
000، 000، 99 ریــال بانضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی و تأخیــر تادیــه وحــق الوکالــه وکیــل 
گردشــکار : پــس از ارجــاع پرونــده بــه این شــعبه 
ــریفات  ــی تش ــوق و ط ــه ف ــه کالس ــت آن ب و ثب
قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء ،قاضــی 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر 

ــد:  ــی نمای ــه صــدور رأی م ــادرت ب مب
))رای قاضی شورا((

ــا  ــرادی ب ــد م ــای محم ــوی آق ــوص دع در خص
وکالــت آقــای اصغــر جعفــری بــه طرفیــت آقــای 
ابوالحســن طهماســبی  بــه خواســته مطالبــه وجه 
ــه  ــال ب ــغ 99،000،000 ری ــه مبل یــک فقــره چــک ب
ــک  ــده بان ــورخ 95/8/20 عه ــماره 573079 م ش
کشــاورزی بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی 
و تأخیــر تادیــه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و 
بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهــان و گواهــی 
ــه و  ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ع
اســتحقاق خواهــان بــر مطالبــه وجــه آن و اینکــه 
ــه کثیراالنتشــار  ــالغ در روزنام ــم اب ــده علیرغ خوان
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
ــه پســندی  ــات مســتند و محکم ــه و دفاعی الیح
در مقــام اعتــراض نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــراز و ارائــه ننمــود ، لــذا دعــوی خواهــان  خــود اب
ــه  ــه ب ــه نظــر میرســد ، ک ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
اســتناد مــواد 310 و 312 قانــون تجــارت و 198 و 
515 و 519 و 522 و 305 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخت 
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 99،000،000 ری مبل
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 1297500 ری مبل
ــک  ــدور چ ــخ ص ــه از تاری ــر تادی ــارت تأخی خس
مورخــه 95/8/20 تــا تاریــخ اجــراء حکــم و حــق 
الوکالــه وکیــل و هزینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه 
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد، رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
ــوده و  ــن شــعبه ب ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب از اب
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظرف بیســت روز 
ــد نظــر خواهــی در محاکــم عمومــی  ــل تجدی قاب

حقوقــی اصفهــان میباشــد. 
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حــوزه قضایــی اصفهــان  محمــد رضــا قنبــری

دادنامه
ــه :  ــماره  دادنام ــده : 960095 ش ــه پرون کالس
9609976797100593 مــورخ 96/5/31مرجــع 
ــالف   رســیدگی : شــعبه 41 شــورای حــل اخت
خواهــان آقــای مهــدی کبیــری  فرزنــد قــدرت 
هللا  نشــانی خ مولــوی کوچــه 48 مجتمــع 
نقــش جهــان     خوانــده آقــای محســن 
ــول  ــانی  مجه ــا  نش ــد غالمرض ــی فرزن صادق
ــره  ــه دو فق ــه وج ــته : مطالب ــکان خواس الم
چــک بــه شــماره هــای 882048 مــورخ 
95/8/1 و 882050 مــورخ 95/9/16 جمعــا 

ــق  ــام مطل ــال بانضم ــغ 24800000 ری ــه مبل ب
ــکار :  ــه  گردش ــی و تاخیرتادی ــارات قانون خس
پــس از ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه  و ثبت 
ــی   ــوق و طــی تشــریفات قانون آن بکالســه  ف
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا  قاضــی شــورا 
ــر  ــرح زی ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد  رای 
ــوص  ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــت  ــه طرفی ــری  ب ــدی کبی ــای مه ــوی آق دع
آقــای محســن صادقــی بــه خواســته مطالبــه  
ــای 882048  ــماره ه ــه ش ــک ب ــره  چ دو فق
مــورخ 95/8/1 و 882050 مــورخ 95/9/16 
ــام  ــال بانضم ــغ 24800000 ری ــه مبل ــا ب جمع
مطلــق خســارات قانونــی و تاخیــر تادیــه  
ــر  ــت ب ــه دالل ــان ک ــه خواه ــی از ناحی تقدیم
اســتقرار دیــن بــه میــزان خواســته بــر عهــده 
خوانــده داشــته و بقــاء اصــول مســتندات  
مذکــور  در یــد مدعــی داللــت بــر بقــای دیــن  
و اشــتغال ذمــه خوانــده  و اســتحقاق خواهان  
ــده  ــذا چــون خوان ــه وجــه آن دارد  ل در مطالب
ــه  ــوی مطروح ــادل دع ــری در قب ــاع موث دف
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــته و دلیل ــول نداش معم
خــود اقامــه و ارائــه نکــرده اســت مســتندا بــه 
مــواد   بــه مــواد 198و519و522 و 515   قانون 
ــه را  ــوی مطروح ــی  دع ــی مدن ــن دادرس آئی
وارد وثابــت  دانســته و حکــم بــر محکومیــت 
ــت  ــغ 24800000 باب ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
اصــل خواســته 1660000 بابــت هزینــه دادرســی 
ــه از  ــر و تادی ــی و  خســارت تاخی و نشــر آگه
تاریــخ سررســید چکهــا  لغایــت تاریــخ اجــرای 
ــک  ــاخص بان ــن ش ــاس آخری ــر اس ــم ب حک
ــی در  ــوری اســالمی ونشــر آگه مرکــزی جمه
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در این شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه حقوق
م الــف 22695 قاضــی شــعبه 41 شــورای 

ــان  ــالف  اصفه ــل اخت ح

دادنامه
ــه :  ــماره  دادنام ــده : 960096 ش ــه پرون کالس
........... مــورخ ........... مرجــع رســیدگی : 
شــعبه 41 شــورای حل اختــالف  خواهان آقای 
مهــدی کبیــری  فرزنــد قــدرت هللا  نشــانی خ 
مولــوی کوچــه 48 مجتمــع نقــش جهــان     
خوانــده آقــای  مرتضــی اجــل لوئیــان فرزنــد 
مصطفــی   نشــانی  مجهــول المــکان خواســته 
ــه شــماره  ــه وجــه ســه فقــره چــک ب : مطالب
هــای 63529 مــورخ 95/3/20 و 407962 
ــورخ 95/7/30  ــورخ 95/8/15و 407965 م م
جمعــا بــه مبلــغ 50800000 ریــال بانضمــام 
تاخیرتادیــه   و  قانونــی  خســارات  مطلــق 
ــن  ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج گردشــکار : پ
شــعبه  و ثبــت آن بکالســه  فــوق و طــی 
ــه مشــورتی  ــی  و اخــذ نظری تشــریفات قانون
اعضــا  قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
نمایــد  رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در 
ــه  ــری  ب ــدی کبی ــای مه ــوی آق خصــوص دع
طرفیــت آقــای مرتضــی اجــل لوئیــان بــه 
ــره  چــک شــماره  ــه  ســه فق خواســته مطالب
هــای 63529 مــورخ 95/3/20 و 407962 
ــورخ 95/7/30  ــورخ 95/8/15و 407965 م م
جمعــا بــه مبلــغ 50800000 ریــال بانضمــام 
مطلــق خســارات قانونــی و تاخیرتادیه تقدیمی 
ــتقرار  ــر اس ــت ب ــه دالل ــان ک ــه خواه از ناحی
ــده  ــر عهــده خوان ــه میــزان خواســته ب دیــن ب
داشــته و بقــاء اصــول مســتندات  مذکــور  در 
یــد مدعــی داللــت بــر بقــای دیــن  و اشــتغال 
ذمــه خوانــده  و اســتحقاق خواهــان  در مطالبه 
وجــه آن دارد  لــذا چــون خوانــده دفــاع موثری 
در قبــادل دعــوی مطروحــه معمــول نداشــته و 
ــه  ــه و ارائ ــود اقام ــه خ ــت ذم ــر برائ ــی ب دلیل
ــواد  ــه م ــواد   ب ــه م ــتندا ب ــت مس ــرده اس نک
198و519و522 و 515   قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی  دعــوی مطروحه را وارد وثابت  دانســته 
و حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت 
مبلــغ 50800000 بابــت اصل خواســته 2340000 
ــر و  ــارت تاخی ــی و  خس ــه دادرس ــت هزین باب
تادیــه از تاریــخ سررســید چکهــا  لغایــت 
تاریــخ اجــرای حکــم بــر اســاس آخریــن 
ــوری اســالمی  ــزی جمه ــک مرک شــاخص بان
ونشــر آگهــی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  ایــن شــعبه  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ
مــی باشــد . م الــف 22708 قاضــی شــعبه 41 

شــورای حــل اختــالف  اصفهــان

دادنامه 
شــماره دادنامــه : 9970361701100 960 تاریــخ 
پرونــده  شــماره    1396/07/16  : تنظیــم 
بایگانــی  شــماره   9609980361700192  :
 192 کالســه  پرونــده   960213  : شــعبه 
9609980361700 شــعبه 28 دادگاه عمومــی 
حقوقــی شهرســتان اصفهــان تصمیــم نهایــی 
ــای  ــان: آق ــماره 9609970361701100 خواه ش
امیــرزاده هونجانــی فرزنــد علــی  مهــدی 
ــد  ــم نگیــن مالئیــان فرزن ــا وکالــت خان ــار ب ی
ــان -  ــتان اصفه ــانی اس ــه نش ــام وردی ب ام
شهرســتان نجــف ابــاد - نجــف ابــاد - خیابان 
فردوســی مجتمــع ارژنــگ طبقــه ســوم همراه 
ــا  ــر ی ــای عبداالمی ــده: آق 09131041591 خوان
ــه نشــانی خواســته  ــد ابوالقاســم ب علــی فرزن

هــا: 1. مطالبــه خســارت دادرســی 2. مطالبــه 
خســارت تاخیــر تادیــه 3. مطالبــه وجــه چــک 
ــن  ــم نگی ــوی خان رای دادگاه  درخصــوص دع
مالئیــان بــه وکالــت از آقــای مهــدی امیــرزاده 
ــا  ــر ی ــای عبداالمی ــت آق ــه طرفی ــی ب هونجان
ــغ 500000000  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــی ب عل
ریــال بــه اســتنادیک فقــره چــک بــه شــماره 
و   95/6/11 باسررســید   121164/751200/32
گواهینامــه ی عــدم پرداخــت صــادره از بانــک 
محــال علیــه بــه انضمــام خســارات دادرســی 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــه دادگاه باتوج وتاخیرتادی
تقدیمــی و تصویــر مصــدق مســتندات ابــرازی 
کــه داللــت بــر اشــتغال ذمــه خوانــده نســبت 
ــه  ــه اینک ــر ب ــد و نظ ــی نمای ــان م ــه خواه ب
خوانــده بــا وصــف ابــالغ قانونــی در دادگاه 
ــال  ــی در قب ــراد و دفاع ــده و ای ــر نگردی حاض
ــت  ــاورده اس ــل نی ــه عم ــه ب ــوی مطروح دع
فلذابااســتصحاب بقــاء دیــن دعــوی خواهــان 
ــواد  ــه م ــت دانســته مســتندًا ب ــه نظــر ثاب را ب
ــون آئیــن دادرســی  198، 515٫519 و 522 قان
دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی 
ــره  ــارت و تبص ــون تج ــواد 310 و 313 قان و م
الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون صــدور چــک 
ــه پرداخــت  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 500000000 ری مبل
و مبلــغ 30728000ریــال بــه عنــوان خســارات 
دادرســی شــامل هزینــه هــای دادرســی ، 
نشــر آگهــی ، تعرفــه دفتــر خدمــات قضایــی 
ــه بــدوی طبــق  ــه وکیــل در مرحل وحــق الوکال
تعرفــه و همچنیــن خســارت تاخیرتادیــه وفــق 
ــک مرکــزی از  شــاخص اعالمــی از ســوی بان
تاریــخ سررســید لغایــت هنــگام پرداخــت در 
حــق خواهــان صــادر واعــالم مــی نمایــد رای 
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب ص
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس 
ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل تجدیدنظــر 
در محاکــم تجدیدنظراســتان اصفهــان مــی 
شــعبه  رئیــس   22674 الــف  م  باشــد/. 
بیســت و هشــتم دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــو ــدی حاجیل ــان مه اصفه

دادنامه 
 940  9970350601395  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : 1396/08/26  شــماره پرونــده 
بایگانــی  شــماره   940  9980  350600  205  :
شــعبه : 940234 پرونــده کالســه 205 600 
عمومــی  دادگاه   6 شــعبه   9409980350
حقوقــی شهرســتان اصفهــان تصمیــم نهایــی 
خواهــان:   940  9970350  601395 شــماره 
ــای  ــت آق ــا وکال ــن ب ــاری صالحی موســه اعتب
ــا  ــد محمدرض ــه فرزن ــور جرقوی ــک پ داود مل
بــه نشــانی اصفهــان - خیابــان چهاربــاغ 
بــاال- خیابــان شــریعتی مقابــل اورژانــس 
 204 واحــد  دوم  طبقــه  فــراز  ســاختنمان 
فرزنــد  حســینی  سیدحســین  اقــای  و 
ــاغ  ــان- چهارب ــانی اصفه ــه نش ــیدمحمد ب س
داروخانــه  جنــب  شــریعتی  ابتــدای  بــاال 
ــد  ــه دوم واح ــراز طبق ــع ف ــی مجتم خدارحم
ــان  ــعیده هالالتی ــای س ــدگان:1. آق 204 خوان
ــا  ــی نی ــدی عل ــای مه ــم 2. آق ــد ابراهی فرزن
ــان  ــم هالالتی ــای ابراهی ــرز 3. آق ــد فریب فرزن
فرزنــد جعفــر 4. آقــای احمدرضــا نیــاکان 
فرزنــد ماشــاءهللا همگــی بــه نشــانی مجهــول 
المــکان خواســته هــا:1. مطالبــه خســارت 
ــی  ــارت دادرس ــه خس ــه 2. مطالب ــر تادی تاخی
3. مطالبــه وجــه چــک دادگاه بــا عنایــت بــه 
جامــع محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی 
ــدور  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــالم و بش را اع
در خصــوص  دادگاه  رأی  نمایــد.  مــی  رأی 
دعــوی موسســه اعتبــاری صالحیــن باوکالــت 
آقایــان داود ملــک پــور جرقویه و سیدحســین 
حســینی بطرفیــت آقایــان 1- مهــدی علــی نیا 
ــان  ــعیده هالالتی ــم س ــرز 2-خان ــد فریب فرزن
فرزنــد ابراهیــم 3- ابراهیــم هالالتیــان فرزنــد 
جعفــر 4- احمدرضــا نیــاکان فرزنــد ماشــاءاله 
بخواســته مطالبــه مبلــغ 186/160/335 ریــال 
وجــه چــک شــماره 1393/12/19-710964 
خســارات  بانضمــام  ملــی  بانــک  عهــده 
ــه جامــع  دادرســی و تاخیــر تادیــه باعنایــت ب
محتویــات پرونــده ورونوشــت مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت صــادره از بانــک محال 
علیــه ووجــود اصــول مــدارک در یــد خواهــان 
ــه  ــض ارائ ــه مح ــد ب ــک بای ــه چ ــه وج واینک
کارســازی و پرداخــت گــردد و خوانــده ردیــف 
اول صادرکننــده و ســایر خوانــدگان ظهرنویــس 
باشــند  مــی  تضامنــی  مســولیت  ودارای 
وباوصــف ابــالغ اخطاریــه از طریــق نشــر 
آگهــی در جلســه دادگاه حاضــر نشــده ودر 
قبــال دعــوی خواهــان وبرائــت ذمــه خویــش 
ایــراد ودفاعــی ننمــوده انــد فلــذا دعــوی 
خواهــان محمــول بــر صحــت تلقــی ومســتندا 
ــارت و  ــون تج ــاده 249-310-313 قان ــه م ب
تبصــره الحاقــی مــاده 2 قانــون چــک ومــاده 
واحــده مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام ومــاده 198-515-519 قانــون آییــن 
دادرســی مدنــی خوانــدگان متضامنــا بپرداخت 
ــون و  ــش میلی ــتاد وش ــد و هش ــغ یکص مبل
یکصــد و شــصت هــزار و ســیصد وســی و پنــج 
ــز پرداخــت  ــوان اصــل خواســته ونی ــال بعن ری
خســارات دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبق 
ــه  ــارات تاخیرتادی ــت خس ــز پرداخ ــه ونی تعرف
ــان  ــخ چــک تازم ــورم از تاری ــرخ ت ــای ن برمبن
ــالم  ــزی اع ــک مرک ــه توســط بان وصــول ان ک
خواهــد  محاســبه  حکــم  اجــرای  وحیــن 
ــد  ــی گردن ــوم م ــان محک ــق خواه ــد در ح ش
رأی صــادره غیابــی وظــرف مــدت بیســت 
ــن  ــی در همی ــل واخواه ــالغ قاب ــس ازاب روز پ
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــس از آن ظ دادگاه و پ
تجدیدنظرخواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر 

ــد. ــی باش ــان م اصفه
م الــف 22678 رئیــس شــعبه ششــم دادگاه 
عمومــی حقوقــی اصفهــان ســید مجیــد نبــوی 
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ورزشاستانها

چاقوکشی در رختکن تراکتورسازی
ــا  ــی ب ــدی کیان ــوی مه ــب از س ــوخی عجی ــک ش ی
ــد؛  ــاز ش ــال س ــازی، جنج ــوان تراکتورس ــع ج مداف
بانــداژ بــودن دســت عــارف آغاســی در بــازی بــا پارس 
ــود. مهــدی کیانــی  ــه همیــن خاطــر ب جنوبــی نیــز ب
ــازی  ــم تراکتورس ــان تی ــر و کاپیت ــوان بزرگ ت ــه عن ب
همیشــه هــوای بازیکنــان جــوان ایــن تیــم را داشــته 
ــرده اســت.  ــرار ک ــا برق ــا آنه ــه ب و رابطــه ای صمیمان
ــن  ــان جــوان تراکتورســازی هــم در ای ــر از بازیکن اگ
بــاره ســوال کنیــد، بــه تمجیــد از رفتارهــای کاپیتــان 
خــود می پردازنــد. کیانــی امــا بــه واســطه ایــن رابطــه 
ــا  ــی ب ــوخی های عجیب ــات ش ــی اوق ــک گاه نزدی
ــاز  ــیه س ــه حاش ــد ک ــام می ده ــوان انج ــرات ج نف
می شــود. درســت مثــل آخریــن حاشــیه او کــه 
ــا  ــی ب ــارف آغاس ــت ع ــدید دس ــی ش ــث بریدگ باع
چاقــو شــده اســت. ماجرا بــه تمریــن روز چهارشــنبه 
برمــی گــردد؛ جایــی کــه کاپیتــان تراکتورســازی بعــد 
ــق روال  ــم طب ــان تی ــا جوان ــن ب ــن در رختک از تمری

ــوده اســت.  گذشــته مشــغول شــوخی ب
کیانــی در رختکــن یــک چاقــو از کیفــش در مــی آورد 
و بــا عــارف آغاســی شــوخی می کنــد. در گیــر 
و دار بحث هــای شــوخی ماننــد، مدافــع جــوان 
سرخپوشــان چاقــو را دســت می گیــرد و کیانــی آن را 
می کشــد کــه باعــث بریدگــی عمیــق دســت آغاســی 

می شــود. 
ایــن اتفــاق واکنــش عــارف آغاســی جــوان را در پــی 
داشــته و درگیــری میــان کیانــی و ایــن بازیکــن ســر 
می گیــرد کــه در نهایــت بــا دخالــت بازیکنــان دیگــر 
ــد. ــدا می کن ــی موضــوع خاتمــه پی و اعضــای کادرفن

نیازمند؛ جدیدترین پدیده لیگ
ــه  ــکان ک ــوان پی ــان ج ــد، دروازه ب ــیدپیام نیازمن س
از هفتــه ششــم در ترکیــب ثابــت تیمــش قــرار 
گرفتــه، بــا 3 کلیــن شــیت در 4 بــازی حــاال پدیــده 
ــود.  ــوب می ش ــر محس ــگ برت ــی در لی ــد جالل جدی
پیکانی هــا روز پنجشــنبه در ورزشــگاه پــاس قوامیــن 
در حالــی میزبــان گســترش فــوالد تبریــز بودنــد کــه 
ــد  ــیدپیام نیازمن ــی س ــازی متوال ــن ب ــرای چهارمی ب
دروازه بــان جــوان خــود را در دروازه خــود می دیدنــد. 
ــدار  ــم و دی ــه شش ــه از هفت ــده دار ک ــر آین ــن گل ای
ــه  ــق ب ــرد، موف ــاز ک ــل پرســپولیس کارش را آغ مقاب
ــازی شــده اســت.  ــن شــیت طــی 4 ب ــت 3 کلی ثب
بــا پرســپولیس، ســیاه جامــگان و  او در دیــدار 
ــتن  ــه داش ــته نگ ــه بس ــق ب ــوالد موف ــترش ف گس
دروازه اش شــد و تنهــا در بــازی بــا نفــت تهــران یــک 

ــد.  ــر ش ــی آل کثی ــوب عیس ــار مغل ب
به هرحــال یــک گل خــورده در چهــار بــازی، آمــار 
قابــل توجهــی بــرای دروازه بــان جــوان پیــکان اســت 
و مجیــد جاللــی یــک بــار دیگــر توانســت پدیــده ای را 
بــه فوتبــال مــا معرفــی کنــد. نیازمنــد که با درخشــش 
خــود رحمــان احمــدی بــا تجربــه را نیمکــت نشــین 
کــرده، قطعــًا در آینــده حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن 

خواهــد داشــت.

کوتاه اخبار
شش تکواندوکار راهی لندن می شوند

ــرای  ــده ب ــش نماین ــا ش ــران ب ــدوی ای ــی تکوان ــم مل تی
ــری  ــدی پ ــه از رقابت هــای گرن حضــور در ســومین مرحل

ــود.  ــدن می ش ــی لن ــال ۲۰۱۷ راه در س
ــی  ــه میزبان ــاه ب ــن دوره از مســابقات جمعــه ۲۸ مهرم ای
انگلســتان در لنــدن بــا حضــور ۲۵۸ تکوانــدوکار از ۵۶ 
کشــور آغــاز می شــود و تــا روز یکشــنبه 3۰ مهرمــاه ادامــه 

خواهــد داشــت. 
تیــم ملــی تکوانــدوی ایــران بــا شــش تکوانــدوکار بــرای 
حضــور در ایــن مســابقات ســه شــنبه تهــران را بــه مقصــد 
منچســتر تــرک می کنــد. فــرزان عاشــورزاده، آرمیــن 
ــینی،  ــم حس ــی، میرهاش ــل یعقوب ــور، ابوالفض ــادی پ ه
ســجاد مردانــی و ســعیدرجبی، نماینــدگان ایــران در ایــن 
ــدو  ــی تکوان ــعید رجب ــد. س ــکیل می دهن ــا را تش رقابت ه
کار ســنگین وزن کشــورمان کــه نتایــج خوبی در مســابقات 
ــان و داخــل ســالن آســیا کســب کــرده  دانشــجویان جه
بــود، اولیــن تجربــه خــود در رقابت هایــی بــا ایــن ســطح 
را پشــت ســر خواهــد گذاشــت. بــر اســاس برنامــه اعــالم 
ــرم و  ــای اوزان ۸۰+ کیوگ ــر رقابت ه ــه ۲۸ مه شــده، جمع
ــه ســجاد  ــزار می شــود ک ــوان برگ ــان و ۶۷- بان ۶۸- آقای
مردانــی و ســعید رجبــی در وزن ۸۰+ کیلوگــرم و ابوالفضــل 
یعقوبــی بــه همــراه میرهاشــم حســینی در وزن ۶۸- کیلــو 

گــرم نماینــدگان کشــورمان هســتند.

آلمانی ها در فوتبال ایران 
موفق نمی شوند

پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقالل گفــت: تجربــه نشــان 
داده اســت کــه مربیــان آلمانــی در فوتبــال ایــران موفــق 
نخواهنــد بــود. علــی لطیفــی در خصــوص تغییراتــی کــه 
روی نیمکــت ایــن تیــم ایجــاد شــد، چنیــن گفــت: مــن با 
شــفر مشــکلی نــدارم امــا همــان طــور کــه در گذشــته هــم 
دیدیــم، هیــچ مربــی آلمانــی در ایــران موفــق نبوده، شــفر 

هــم نمی توانــد موفــق باشــد.
ــت.  ــخص اس ــالً مش ــم کام ــل آن ه ــه داد: دلی وی ادام
ــن  ــا از چنی ــت و آنه ــات اس ــم و امکان ــاد نظ ــان نم آلم
ــل  ــه مقاب ــه در نقط ــد ک ــا می آین ــال م ــه فوتب ــوری ب کش
ــا دچــار ســوء نظــم  ــال م ــه اســت. فوتب ــرار گرفت ــا ق آنه
ــات اســت و مربیــان آلمانــی در  و مدیریــت و فقــر امکان
ــن  ــرای همی ــزود: ب ــد. وی اف ــگ می کنن ــا هن ــال م فوتب
اســت کــه مربیــان کــروات در ایــران بیشــتر جــواب 
ــور  ــه در آن حض ــی ک ــرایط و امکانات ــون ش ــد. چ می دهن
ــک  ــران نزدی ــال ای ــات فوتب ــه شــرایط و امکان داشــتند، ب
اســت. شــاید بهتــر بــود اســتقالل هــم بــه ســراغ مربیانــی 

ــی. ــی آلمان ــک مرب ــا ی ــت ت ــت می رف ــن دس از ای
مهاجــم پیشــین اســتقالل در خاتمــه بیــان داشــت: البتــه 
بــا همــه ایــن وجــود امیــدوارم کــه ایــن پیــش بینــی غلط 
ــای  ــه روزه ــر ب ــه زودت ــتقالل هرچ ــد و اس از آب در بیای

خــوب و دوران اوجــش بازگــردد.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

در روزهایــی کــه غیبــت مهــدی طارمــی 
پرســپولیس  طرفــداران  دل  بــه  آتــش 
ــن  ــک بازیک ــش ی ــت، درخش ــه اس انداخت
امیدهــا را در دل هــواداران پرســپولیس زنــده 

ــت.  ــرده اس ک
شــماره ۷۰ سرخپوشــان بــا زدن گل هــای 
حســاس بــه ســرعت بــه محبوب تریــن 
ایــن روزهــای قرمزهــا تبدیــل  بازیکــن 

ــت.  ــده اس ش
علــی علیپــور کــه اولیــن بــار نــام او بعــد از 
ــاکام گذاشــتن  ــه پرســپولیس و ن ــی ب گلزن
ــی در  ــوان قهرمان ــب عن ــم در کس ــن تی ای
ترکیــب راه آهــن بــه گــوش رســید و در 
ــاوی  ــت گل تس ــا ثب ــت ب ــازی توانس آن ب
ــان  ــه سرخپوش ــی ب ــم بزرگ ــان زخ زردپوش
بزنــد، بــا حضــور در جمــع ایــن تیــم و 
ــود  ــه س ــز را ب ــه چی ــی هم ــی در درب گلزن
خــود خاتمــه داد. بــا ایــن حــال عــدم 
ــی  ــرد فن ــی و عملک ــد گلزن ــتمرار در رون اس
ــوش  ــلبریتی های ملی پ ــور س ــار حض در کن
باعــث شــده تــا او فصــول حضــورش در این 
ــه در قامــت  ــا آمــاری متعــادل و ن تیــم را ب

ــذارد. ــر بگ ــت س ــتاره پش س

 اخراج رامین رضاییان
 علــی علیپور؛ شــماره هفتــادی کــه از ابتدای 
ــن شــماره  ــا همی ــم ب ــن تی حضــورش در ای
غیرمتعــارف در لیســت حاضــر شــد و اکنــون 
بــا گذشــت چهــار ســال همچنــان هیــچ 
دیگــر شــماره های  در خصــوص  ادعایــی 

ــدارد.  ــتاره ها ن ــای س ــه دنی ــوط ب مرب

او البتــه فــارغ از دنیــای ســتاره بــازی، یکــی 
پرســپولیس  حواشــی های  بزرگ تریــن  از 
ــا درگیــری منجــر  را نیــز در اردوی امــارات ب
ــا  ــاخت، ام ــان س ــن رضایی ــراج رامی ــه اخ ب
ــه عملکــردش  این قــدر برانکــو ایوانکوویــچ ب
بــه  بازگشــت  در  کــه  داشــت  اعتقــاد 

اســتادیوم شــهید کاظمــی او نیــز در کنــار 
تیــم قــرار گرفــت و رضاییــان هرگــز نتوانســت 
بــار دیگــر چمــن کاظمــی را از نزدیــک ببینــد. 
ایــن اعتقــاد بــه علیپــور، باعــث شــد تــا او در 
هفته هــای باقیمانــده لیــگ قهرمانــان آســیا و 
البتــه لیــگ برتــر در نقــش یــک ســتاره بــرای 
او بدرخشــد تــا کمتــر کســی مدافــع جنجالــی 
ثبــت  بیــاورد.  خاطــر  بــه  را  ملی پــوش  و 
هشــت پــاس گل و 3 گل در کنــار گرفتــن دو 
ــاالی  ــزه ب ــرا از انگی ــن ماج ــد از ای ــی بع پنالت
ــت  ــن محب ــه ای ــخ دادن ب ــرای پاس ــور ب علیپ

ــر داد. ــچ خب ــو ایوانکووی برانک
 فصل جدید

ــا درخشــش  ــز ب ــدای فصــل را نی ــور ابت  علیپ
ــرد  ــاز ک ــوپرکاپ آغ ــران در س ــت ته ــر نف براب
تــا اســتارت پرســپولیس بــا جشــن قهرمانــی 

ــراه شــود.  هم
شــماره ۷۰ پرســپولیس کــه در فصــل گذشــته 
ــای  ــه اینج ــا ب ــود ت ــانده ب ــر رس ــه ثم 4 گل ب
ــان هفتــه  ــا عملکــردی مشــابه در پای فصــل ب
هشــتم لیــگ هفدهــم 4 گل بــه ثبــت رســانده 
روزهایــی کــه  در  بــزرگ  اتفــاق  یــک  تــا 
هــواداران و باشــگاه نگــران محرومیــت مهــدی 
طارمــی و تبعــات فنــی ناشــی از عــدم حضــور 
ــد  ــم را تهدی ــر کــه تی آقــای گل دو فصــل اخی

ــورد.  ــم بخ ــط او رق ــتند، توس ــد، هس می کن
ــم  ــز علی رغ ــا نی ــن منش ــه گادوی ــب اینک جال
ــل در  ــدای فص ــه در ابت ــیعی ک ــات وس تبلیغ
ــوز نتوانســته  ــت، هن خصــوص او صــورت گرف
در قامــت یــک گلــزن فــوق العــاده بــرای 
ــون و  ــد. اکن ــان ده ــودی نش ــپولیس خ پرس
در غیــاب مهــدی طارمــی و روزهــای ناکامــی 
شــدن  ســتاره  روزهــای  منشــا،  گادویــن 
ــن از  ــه گرفت ــپولیس و فاصل ــماره ۷۰ پرس ش
ــی  ــک بازیکــن معمول ــردی در ســطح ی عملک

ــت.  ــوی اوس ــم از س ــن تی در ای
بــا  خوزســتان  اســتقالل  برابــر  علیپــور 
ــه  ــان داد ک ــه ای اش نش ــای حرف هدفگیری ه
بــرای دســتیابی و فتــح  او  می تــوان روی 
ــه  ــی ک ــود و در صورت ــدوار ب ــالل امی دروازه اله
ــدازه خــودش باشــد،  ــد و ان ــز در ح منشــا نی
بعیــد نیســت آنهــا شــانس خــود را بیــش از 

ــد. ــن کنن ای

 تیم ملی
مهاجــم ۲۱ ســاله قرمــز البتــه نیــم نگاهــی هــم 
بــه تیــم ملــی دارد. اگرچــه ترافیــک مهاجم هــای 
ــم  ــی در تی ــور جای ــده علیپ ــث ش ــت باع ــا کیفی ب
ــش  ــه درخش ــر او ب ــا اگ ــد ام ــته باش ــی نداش مل
ــد  ــت بتوان ــد نیس ــچ بعی ــد، هی ــه ده ــود ادام خ
جایــی در لیســت جــام جهانــی پیــدا کنــد. 
کارلــوس کــی روش نشــان داده کــه جایــگاه 
هیــچ بازیکنــی در تیــم ملــی ثابــت نیســت و در 
نهایــت بهترین هــا بــه تیــم ملــی دعــوت خواهنــد 
شــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم بــا ُافــت هــر بازیکــن 
ــم  ــا را در تی ــای آنه ــتاره هایی ج ــرعت س ــه س ب
ــرای  ــد ب ــت می توان ــن وضعی ــد. ای ــی می گیرن مل
ــش  ــد بخ ــیار نوی ــور بس ــد علیپ ــی مانن بازیکنان
ــی  ــوش فعل ــی پ ــان مل ــر مهاجم ــرا اگ باشــد؛ زی
ــام  ــا ج ــده ت ــی مان ــان باق ــدت زم ــد در م نتوانن
ــگاه  ــند، آن ــته باش ــش الزم را داش ــی درخش جهان
نوبــت بــه بازیکنانــی ماننــد علیپــور خواهــد رســید.
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مصاحبــه اخیــر مدیــر عامــل باشــگاه آینــده ســازان واکنــش 
دســت انــدرکاران باشــگاه ســپاهان را در پــی داشــت. 
موحــدی، مدیرعامــل باشــگاه قهرمــان فصــل پیــش بانــوان 
ایــران، قــرارداد باشــگاه خــود بــا ســپاهان در مــورد واگــذاری 
تیــم فوتبــال بانــوان را قــرارداد ترکمنچــای دانســته و بــه آن 
اعتــراض داشــت. ایــن درحالــی اســت کــه بازیکنــان و کادر 

ــد.  ــالً راضی ان ــی کام ــن جدای ــم از ای تی
مرتضــی رمضانــی راد، مدیــر رســانه ای باشــگاه ســپاهان، در 
ــه  ــارات مای ــه ایــن اظهارنظرهــا گفــت: ایــن اظه واکنــش ب
تأســف اســت، بهتــر اســت مدیرعامــل آینــده ســازان بدانــد 
ــال  ــاز در فوتب ــت امتی ــپاهان درخواس ــگاه س ــر باش ــه اگ ک
ــه ای  ــدون پرداخــت هیــچ هزین ــوان را انجــام مــی داد، ب بان
ــده ســازان  ــان تیــم آین ــاز بگیــرد و بازیکن می توانســت امتی
هــم پــس از انحــالل بــه ایــن تیــم می آمدنــد. ضمــن اینکــه 

بــا توجــه بــه ایــن موضــوع طبیعــی اســت کــه بدهی هــای 
گذشــته آینــده ســازان هیــچ ارتباطــی بــا باشــگاه ســپاهان 
نخواهــد داشــت. وی ادامــه داد: ایــن تیــم بــا عنــوان فــوالد 
مبارکــه ســپاهان در رقابت هــای فوتبــال بانــوان ایــران 
حضــور خواهــد داشــت و تعهــدات قبلــی و بدهی هــای 

باشــگاه آینــده ســازان بــه مــا مربــوط نخواهــد بــود. 
مدیــر رســانه ای باشــگاه ســپاهان تاکیــد کــرد: آقــای 
ــای  ــن موضع گیری ه ــای ای ــه ج ــت ب ــر اس ــدی بهت موح
ســخیف، درخواســت های مکــرر خــود از ســپاهان و ســایر 
نهادهــا مبنــی بــر اینکــه مجموعــه ای بیایــد و تیــم فوتبــال 
ــد  ــد و بدان ــرد، فرامــوش نکن ــوان را تحــت پوشــش بگی بان
اگــر طبــق اخطــار فدراســیون تــا روز )پنجشــنبه( ســپاهان 
وارد عرصــه نمی شــد، فاتحــه ایــن تیــم خوانــده می شــد و 

ــود. ــران قطعــی ب ــوان قهرمــان ای ــم بان فروپاشــی تی

ســرمربی تیــم ملــی وزنه بــرداری دربــاره وضعیــت جســمانی 
ــرداران  ــه ب ــلیمی وزن ــداد س ــی و به ــادر موالی ــی به و آمادگ
مازندرانــی گفــت: وضعیــت جســمانی بهــادر موالیــی و 
ســلیمی رو بــه بهبــودی اســت. محســن بیرانونــد اظهــار کرد: 
اردوی 3 هفتــه ای ســطح دریــا از روز ۱4 مهــر تــا 4 آبــان در 

ــه دارد. بابلســر ادام
ــری  ــان رکوردگی ــوم آب ــه در روز س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی انجــام می شــود، خاطرنشــان کــرد: اعضــای ۸ نفــر  نهای
اصلــی تیــم ملــی پــس از رکوردگیــری انتخــاب می شــوند. 
ــرات  ــرد: نف ــح ک ــرداری تصری ــی وزنه ب ــم مل ــرمربی تی س
اصلــی بــر اســاس رکــوردی کــه می زننــد انتخــاب می شــوند 
ــم اســت و  ــن شــرایط در اردو فراه ــال حاضــر بهتری و در ح
میزبانــی بابلســر هــم بســیار مناســب اســت. بیرانوند یــادآور 
ــه  ــت ک ــن استان هاس ــدران از بهتری ــرداری مازن ــد: وزنه ب ش

ــده  ــد آین ــت و می توان ــکار اس ــا دارای ورزش ــی رده ه در تمام
ــادر  ــت به ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــته باش ــری داش بهت
موالیــی، وزنه بــردار ســابق تیــم، گفــت: بــا توجــه بــه آســیب 
جــدی کــه از ناحیــه آرنــج، کتــف و لگــن بــرای بهــادر موالیــی 
ــا  ــد، ام ــردار وارد ش ــن وزنه ب ــه ای ــختی ب ــه س رخ داد، ضرب
ــا  ــه ب ــم ک ــت و امیدواری ــود اس ــه بهب ــر رو ب ــال حاض در ح
تمرینــات بتوانــد بــه شــرایط مناســب بــرای حضــور در لیــگ 

برتــر و اردوی تیــم ملــی دســت پیــدا کنــد. 
ســرمربی تیــم ملــی وزنه بــرداری بــا بیــان وضعیــت 
قوی تریــن مــرد جهــان یــادآور شــد: در حــال حاضــر بهــداد 
ســلیمی از وضعیــت خوبــی برخــوردار اســت و آســیب دیدگی 
ــا  ــت و ب ــودی اس ــال بهب ــت، در ح ــو داش ــه زان ــه از ناحی ک
جدیــت در حــال تمریــن اســت تــا در رقابت هــای پیــش رو 

ــد. ــرای کشــور کســب کن ــدال ارزشــمندی را ب ــد م بتوان

ورزش

،،
 اکنــون و در غیــاب مهــدی طارمــی 
و روزهــای ناکامــی گادویــن منشــا، 
 70 شــماره  شــدن  ســتاره  روزهــای 
از  گرفتــن  فاصلــه  و  پرســپولیس 
عملکــردی در ســطح یــک بازیکــن 
ســوی  از  تیــم  ایــن  در  معمولــی 

اوســت. 

آگهی حصر وراثت
آقــای ابراهیــم شــریف خانــی بــه شناســنامه 
شــماره ۱۷۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
۸3۲/9۶ از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان فاطمــه خاشــعی نژادبــه شــماره 
 ۱39۶/۲/۲4 تاریــخ  در   ۸۲3 شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دایم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه انســیه خانــم واعظــی فرزنــد علــی محمــد 
بــه ش.ش ۸۱3 مــادر، ابراهیــم شــریف خانی 
ــه ش.ش ۷۸ همســر،  ــد محمدحســن ب فرزن
ــه  ــم ب ــد ابراهی ــی فرزن ــریف خان ــعود ش مس
خانــی  شــریف  محمداســماعیل  ش.ش۲، 
فرزنــد ابراهیــم بــه ش.ش ۲۸4۵، ســعید 
ــه ش.ش  ــم ب ــد ابراهی ــی فرزن ــریف خان ش
ــم  ــد ابراهی ــی فرزن ــه شــریف خان ۱۲3، مرضی
انجــام  بــا  فرزندان.اینــک   ،۷۰ بــه ش.ش 
ــور را در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت، ی ــک نوب ی
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن متوف
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــالف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
کاشــان، فاطمــه حســین پــور ۱3۶4/ م الــف

ابالغ نظریه کارشناسی
اول  شــعبه   9۶۱۱۲۲ کالســه  خصــوص  در 
حمیدرضــا  لــه  محکــوم  احــکام،  اجــرای 
ــا وکالــت آقــای ربانــی فــر  قائمــی کاشــانی ب
ــول  ــه مجه ــت ب ــا عنای ــان محق،ب ــه احس علی
ــالغ  ــب اب ــه مرات ــوم علی ــودن محک ــکان ب الم
ــاع  ــگ مش ــی ۰/۷۱4۲۸ دان ــه کارشناس نظری
شــش  از  دانــگ   ۵ از  دانــگ   ۰/۷۱4۲۸ از 
ــی شــماره  ــالک ثبت ــان پ ــگ عرصــه و اعی دان
۷۱۱ فرعــی از ۱۱ اصلــی بخــش دو کاشــان 
ــی  ــال ارزیاب ــغ ۱۷۸/۲۸۵/۷۱4 ری ــه مبل کــه ب
گردیــده نشــر آگهــی در یکــی از روزنامــه هــای 
کثیراالنتشــار تــا ظــرف ســه روز پــس از رویــت 
ــعبه  ــکام ش ــرای اح ــر اج ــور در دفت ــا حض ب
ــا  ــد نفی ســوم حقوقــی چنانچــه پاســخی دارن

ــد. ــه نماین ــر ارائ ــن اج ــه ای ــا ب ــا اثبات ی
حقوقــی  ســوم  شــعبه  احــکام  اجــرای 
مجیــد  کاشــان،  شهرســتان  دادگســتری 

الــف م    /۱3۶3 مجنونــی 

آگهی احضار متهم
ــه  ــر ب ــا رمضانف ــای علیرض ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ــن  ــام ضــرب و جــرح عمــدی  از طــرف ای اته
دادســرا تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریه 
ــت او  ــل اقام ــودن مح ــوم نب ــطه معل ــه واس ب
ممکــن نگردیــده بدینوســیله در اجــرای مــاده 
ــب  ــری کرات ــی کیف ــن دادرس ــون آئی ۱۷4قان
ــاه  ــک م ــرف ی ــا ظ ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ب

ــاری  ــخ انتشــارآگهی در شــعبه اول دادی از تاری
شهرســتان  انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 
برخــوار جهــت پاســخگوئی بــه اتهــام خویــش 
ــس  ــور پ ــدم حض ــورت ع ــود در ص ــر ش حاض
ــدام  ــی اق ــار آگه ــخ انتش ــاه از تاری ــک م از ی

ــد. ــد ش ــول خواه ــی معم قانون
شــعبه اول دادیــاری دادســرای عمومــی و 

انقــالب برخــوار
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ 9۶/۰۷/۱9 ــه تاری ــف ب ۵/3۷/۷۲۲/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای میــد معینــی  دادخواســتی بــه خواســته 
ــت  ــه طرفی ــودرو ب ــند خ ــال س ــه انتق ــزام ب ال
فاطمــه فــرج الهــی و محســن معینــی بــه ایــن 
شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 9۶/443  ثبــت و 
بــرای 9۶/۰9/۱۱ ســاعت ۱۶:۱۵  وقــت رســیدگی 
ــده  ــه خوان ــه اینک ــر ب ــن شــده اســت نظ تعیی
ــاده  ــب م ــذا حس ــد ل ــکان میباش ــول الم مجه
۷3 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار 
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور 
ــت  ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب دع
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر 
ــز  ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق ــورا مراجع ش
جهــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم 
ــوب و  ــده محس ــالغ ش ــت اب ــور دادخواس حض
ــه  ــاذ نمود.چنانچ ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ش
بعــدا نیــازی بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت 

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

برخــوار شهرســتان  
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ 9۶/۰۷/۱9 ــه تاری ــف ب ۵/3۷/۷۲3/م ال

اخطار اجرایی
حبیبــی  مجیــد  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــی  ــاالر زه ــی س ــد نب ــم : محم ــوم علیه محک
بــه نشــانی مجهــول المــکان  محکــوم بــه 
: بــه موجــب رأی شــماره ۲۲۷ بــه تاریــخ 
ــورای  ــوار  ش ــی برخ ــوزه 4 حقوق 9۶/۰۵/۰۲ ح
حــل اختــالف برخــوار  محكــوم عليــه محکــوم 
اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 9۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
ــال  ــغ ۲۰۰۰۰۰۰ ری ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
بابــت هزینــه دادرســی و احتســاب تاخیــر 
اجــرای  لغایــت  تاریــخ 9۶/۰۶/۲۱  از  تادیــه 
ــه  ــی باشــد هزین ــی م ــم رای صــادره غیاب حک
ــد.  ــی باش ــه م ــوم علی ــده ی محک ــرا برعه اج
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن 
ــد ،  ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز 
مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی 
ــی  ــا مال ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ب
ــتیفاء  ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف
ــی  ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک

ــه  ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود ق ــه خ ک
ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد 

ــد.   ــالم نمای ــا اع ــدارد صریح ــی ن ــر مال و اگ
قاضــی شــورا مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

برخــوار
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ 9۶/۰۷/۱9 ــه تاری ــف ب ۵/3۷/۷۲4/م ال

اخطار اجرایی
حبیبــی  مجیــد  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــانی  ــه نش ــی ب ــزاد فاطم ــم : به ــوم علیه محک
ــب  ــه موج ــه : ب ــوم ب ــکان  محک ــول الم مجه
رأی شــماره ۱۷۷ بــه تاریــخ 9۶/۰۷/۱۷ حوزه 4 
حقوقــی برخــوار  شــورای حــل اختــالف برخــوار  
ــه : پرداخــت  ــه محکــوم اســت ب محكــوم علي
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ری مبل
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 3۱۰۰۰۰ ری مبل
ــم  ــرای حک ــخ اج ــر از تاری ــز پرداخــت تاخی نی
رای صــادره غیابــی مــی باشــد هزینــه اجــرا بــر 

ــه مــی باشــد . ــده محکــوم علی عه
 مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن 
ــد ،  ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز 
مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی 
ــی  ــا مال ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ب
ــتیفاء  ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف
ــی  ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
کــه خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه نداند 
بایــد ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
اعــالم  نــدارد صریحــا  مالــی  اگــر  و   کنــد 

نماید.  
قاضــی شــورا مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

برخــوار
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ 9۶/۰۷/۱9 ــه تاری ــف ب ۵/3۷/۷۲۵/م ال

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

نظــر بــه اینکــه بــه موجــب اجرائیــه 9۶۰۱۲4-
دادگســتری  دوم حقوقــی  9۵/۰۱/۱۱ شــعبه 
ــدی داوری  ــای مه ــه آق ــوم علی ــوار محک برخ
ــوم اســت  ــد حســن محک ــادی فرزن ــت آب دول
ــت  ــال باب ــغ ۸۲۵۰43۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ب
ــق  ــوی در ح ــات دع ــته و متفرع ــل خواس اص
محکــوم لــه آقــای ابوالفضــل آقاباقــری و 
ــت حــق  ــال باب ــغ 4۱3۵۷۱۵۰ ری پرداخــت مبل
محکــوم  دولــت  صنــدوق  حــق  در  االجــرا 
گردیــده اســت و محکــوم علیــه یــک دســتگاه 
ــنگ  ــات روی س ــوص عملی ــرز CNC مخص ف
بــا مشــخصات: دارای ۵ محــور بــه منظــور 
بــه  و  ســنگ  روی  هندســی  فــرم  ایجــاد 
صــورت 4 محــور ســی ان ســی قســمت هــای 
ــن دســتگاه  ــزی ای ــل برنامــه ری خــودکار و قاب

: ســه محــور مختصــات ســی ان ســی در 
ــه  ــک کل ــات خــط مســتقیم X وy و z و ی جه
ــزار گیــر قابــل حرکــت در دو محــور  ــا اب فــرز ب
چرخشــی در صفحــات XY و XZو YZ بصــورت 
ــم  ــا تنظی ــور ب ــک مح ــور CNC و ی ــک مح ی
ــتگاه :  ــی دس ــرض بیرون ــول و ع ــتی ،ط دس
۵/۵*3 متــر طــول کــورس حرکتیریــل هــای 
ــرض،  ــر ع ــول، ۲/۶ مت ــر ط ــوالدی:3/۶ مت ف
۰/۱۵ متــر ارتفــاع دارای سیســتم ترمــز و قفــل 
ــزار  ــرک اب ــپیندل مح ــور اس ــا و موت در محوره
ســنگ بــا قــدرت ۱۵ کیلــو وات و قابلیــت 
چرخــش از صفــر تــا 3۰۰۰۰ دور در دقیقــه 
مجهــز بــه لیمیــت ســویچ در ســه محــور 
ــرده اســت و کارشــناس  ــی ک مختصــات معرف
بــه  را  دســتگاه  ارزش  دادگســتری  رســمی 
ــد  ــوده ان ــی نم ــال ارزیاب ــغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ری مبل
و فعــال در تصــرف محکــوم علیــه واقــع در 
ــهریار  ــاده ش ــاد ج ــت آب ــی دول ــه صنعت منطق
ــذا  ــد ل ــی باش ــالک ۱۱ م ــوی ۱۱۰ پ ــار ک خ عط
جهــت فــروش دســتگاه فــوق جلســه مزایــده 
ــح در  ــاعت ۰9:3۰ صب ــخ 9۶/۰۸/۰۷ س در تاری
دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری 
برخــوار برگــزار میشــود و طالبیــن میتواننــد 
پنــج روز قبــل از مزایــده در مورخــه فــوق 
مراجعــه نماینــد و قیمــت از مبلــغ ارزیابــی 
ــن  ــه باالتری ــی ک ــه کس ــتگاه ب ــروع و دس ش
قیمــت پیشــنهاد نمایــد فروختــه میشــود 
الزم بــه ذکــر اســت خریــدار میبایســتی ۱۰ 
ــس  ــی المجل ــده را ف ــورد مزای ــغ م درصــد مبل
بــه حســاب ســپرده دادگســتری برخــوار واریــز 

ــد.  نمای
دادگاه  دوم  شــعبه  احــکام  اجــرای  مدیــر 

برخــوار حقوقــی 
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ 9۶/۰۷/۱9 ــه تاری ــف ب ۵/3۷/۷۲۱/م ال

اجرائیه
شــماره اجرائیه: 9۶۱۰4۲۶۷9۶9۰۰۰۰۸ شــماره 
شــماره   9۵۰99۸۶۷9۶9۰۰۵۶۲ پرونــده: 
بایگانــی شــعبه : 9۵۰۵۶۲ )۷۵۶/9۵(تاریــخ  
ــه  ــوم ل ــخصات محک ــم: 9۶/۶/۱۱  مش تنظی
ردیــف ۱ نــام جــالل الماســی فرزنــد حســن 
ــی  ــه فوقان ــن طبق ــان خ پروی ــانی اصفه نش
ــوم  ــخصات محک ــض   مش ــی فی دارو گیاه
عــادل   -۲ رفیعــی  احســان   -۱: علیــه 
منصــوری هــر دو مجهــول المــکان     نشــانی: 
ــا  ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش ــول الم مجه
ــه / محکــوم  قائــم مقــام قانونــی محکــوم ل
علیــه  محکــوم بــه: بموجــب درخواســت 
اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره 
 9۵۰99۷۶۷9۶9۰۰9۵۰ مربوطــه  دادنامــه  
محکــوم علیــه  محکــوم اســت بــه متضامنــا  
پرداخــت مبلــغ صــد و هشــتاد میلیــون 
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۵3۲۰۰۰۰ 
بعنــوان خســارت و پرداخــت خســارت تاخیــر 

تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک بــه شــماره 
ــم عشــر  ــورخ ۱39۵/۲/3۰ و نی ۷۶3۷9۸ م
حــق االجــرا    .   محکــوم علیــه مکلــف 
اســت از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده 
روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد ) ماده34 
ــون اجــرای احــکام مدنــی( .۲- ترتیبــی  قان
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 3- 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکم و اســتیفا 
ــه  ــد. چنانچ ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه نداند 
ــود را  ــوال خ ــه ام ــی روز کلی ــرف س ــد ظ بای
شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه 
امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
ــر میــزان وجــوه نقــدی  مشــروح مشــتمل ب
کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــی دارد  ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
ــابهای  ــق حس ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ب
ــه هــر نحــو  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات 
ــز فهرســت نقــل و  ــث ونی او از اشــخاص ثال
انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال 
ــرح  ــل از ط ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم مذک
دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
ــد واال  ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق ــار ب اعس
ــت  ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک ــه در خواس ب
مــی شــود) مــواد ۸و3 قانــون نحــوه اجــرای 
ــودداری  ــی ۱394(  .4- خ ــت مال محکومی
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) ماده 
ــاده  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده ۱۶ قان ۲۰ ق.م.ا و م
ــال مــال  ــی ۱394( ۵- انتق محکومیــت مال
ــرار  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده 
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد  امــوال ب
ــش  ــه ش ــری درج ــازات تعزی ــب مج موج
ــوم  ــف محک ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ی
ــاده  ــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) م ــه ی ب
ــی  ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی ۲۱ قان
ــس  ــوال پ ــورت ام ــه ص ۱394(. ۶- چنانچ
آزادی  شــود  ارائــه  روز  ســی  مهلــت  از 
محکــوم علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت 
ــی  ــا معرف ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل محک
ــود. ــه خواهــد ب ــوم علی ــل توســط محک  کفی

ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره ۱ م ) تبص
محکومیــت مالــی ۱394(

ــف ۲۲۶۷۱ منشــی شــعبه 39 حقوقــی  م ال
ــان ) مجتمــع  ــالف  اصفه شــورای حــل اخت

شــهدای مدافــع حــرم ( ســمیه خالویــی 

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده : 9۶۰۲3۸ ش ــه پرون کالس
 9۶/۶/۲9 مــورخ:   9۶۰99۷۶۷94۸۰۰۸39  :
ــالف   مرجــع رســیدگی : شــعبه ۱۸ حــل اخت

اصفهــان خواهــان آقــای ســعید بزرگــزاد 
ــهر خ  ــک ش ــان مل ــانی : اصفه ــی نش مقیم
ــع  ــکوفه  مجتم ــوی ش ــان ک ــهید صادقی ش
ــدا  ــای خ ــده آق ــد 3    خوان ــاتراپ واح س
بخــش موســوی مجهــول المــکان خواســته 
ــن  ــه ای ــده  ب ــه   پــس از ارجــاع پرون مطالب
شــعبه و ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی 
ــه مشــورتی  ــی و اخــذ نظری تشــریفات قانون
را  رســیدگی  ختــم  شــورا  قاضــی  اعضــا 
ــدور رای  ــادرت بص ــی مب ــرح آت ــالم و بش اع
منمایــد   رای قاضــی شــورای حــل اختــالف 
ــزاد  ــعید بزرگ ــای س ــوی آق ــوص دع در خص
ــش  ــدا بخ ــای خ ــت آق ــه طرفی ــی ب مقیم
موســوی ) ظهــر نویــس (  بــه خواســته 
ــال  موضــوع یــک فقــره چــک  ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ری
ــک تجــارت    ــه شــماره 33۰۵/۲۶۵۸۸9 بان ب
ــا  ــده  و بق ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
ــان   ــد خواه ــدارک  در ی ــناد و م ــول اس اص
ــتغال  ــن و اش ــتقرار دی ــر اس ــت ب ــه دالل ک
ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان  در 
ــدم حضــور  ــز ع ــه آن دارد  و نی ــه وج مطالب
خوانــده در جلســه رســیدگی  و اینکــه مشــار 
ــر  ــدرک  موث ــا م ــل و ی ــه دلی ــه هیچگون الی
ــش  ــه خوی ــت ذم ــر برائ ــی ب ــی  مبن قانونم
ــه  نکــرده اســت  شــورا دعــوی  اقامــه و ارائ
مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته و مســتندا 
بــه مــواد 3۱۰و3۱3 قانــون تجــارت و تبصــره 
ــون صــدور چــک و   ــه مــاده ۲ قان الحاقــی ب
ــون آئیــن دادرســی  ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قان
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون  ریــال  
  ۲۷۱۰۰۰۰ مبلــغ  و  خواســته  اصــل  بابــت 
ــن    ــی و همچنی ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
وصــول   زمــان  لغایــت  ۱39۶/۱/۱۵چــک 
ــق آخریــن شــاخص بانــک  ــه طب محکــوم ب
حــق  در  اســالمی   جمهــوری  مرکــزی  
ــد . رای  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص خواه
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
ایــن  ابــالغ قابــل واخواهــی در  از  پــس 
ــی  ــت واخواه ــام مهل ــس از اتم ــعبه و پ ش
نظــر  تجدیــد  قابــل  روز  بیســت  ظــرف 
اصفهــان حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

 می باشد .
حــل  شــورای  قاضــی   ۲۲۷۰3 الــف  م 
اختــالف شــعبه ۱۸ دادگســتری اصفهــان

دادنامه 
کالســه پرونــده : 9۶۰44۱ شــماره دادنامــه : 
ــیدگی :  ــع رس ــورخ9۶/۶/۲9 مرج 9۶۰9۱۶ م
شــعبه ۲۷ حــل اختــالف اصفهــان خواهــان 
ــض  ــان خ فی ــانی اصفه ــی بنش ــد رضای احم
   ۱۲۲ پــالک  اصغروکیلــی  شــهید  کوچــه 
مجهــول  یزدانــی  علــی  محمــد  خوانــده 
ــه  ــک ب ــه چ ــه وج ــته مطالب ــکان خواس الم

 ۸9/3/۱ مــورخ    ۰۸4۶۸۰ شــماره 
ــه  ــام کلی ــال بانضم ــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ب
خســارات قانونــی و خســارت تاخیــر تادیــه  
و هزینــه هــای نشــر آگهــی پــس از ارجــاع 
پرونــده  بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بکالســه 
فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بشــرح آتــی مبــادرت 
ــورای  ــی ش ــد  رای قاض ــدور رای منمای بص
ــوی احمــد  ــالف در خصــوص دع حــل اخت
رضایــی بــه طرفیــت محمــد علــی یزدانــی   
 ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  مطالبــه  خواســته  بــه 
ــماره  ــک بش ــره چ ــک فق ــه ی ــال  وج ری
بانــک  عهــده   ۸9/3/۱ مــورخ   ۰۸4۶۸۰
پاســارگاد شــعبه خ ســعادت آبــاد بانضمــام 
تاخیــر  و خســارت  دادرســی  خســارات 
ــده   ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــه ب تادی
ــک  ــه چ ــت وج ــدم پرداخ ــه ع وگواهینام
ــه  ــا توج ــه و ب ــک محــال علی ــه بان از ناحی
بــه اظهــارات خواهــان در جلســه رســیدگی 
ــده  ــور خوان ــدم حض ــه 9۶/۶/۲۲ و ع مورخ
در جلســه رســیدگی شــورا و نظــر بــه اینکــه 
ــده چــک  ــد دارن اصــل ســند تجــاری در ی
حکایــت از مدیونیــت صــادر کننــده و ظهــور 
در شــتغال ذمــه وی دارد و نظــر بــه اینکــه 
ــده چــک  ــد دارن اصــل ســند تجــاری در ی
ــد  ــک نمای ــه چ ــت وج ــت از پرداخ حکای
ــه  ــه توج ــه ب ــا توج ــذا ب ــده فل اراده نگردی
بــه نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا بــه 
ــا  شــرح صورتجلســه مورخــه 9۶/۶/۲۲ و ب
احــراز اشــتغال ذمــه خــواده و اســتصحاب 
ددیــن و مســتدنا بــه مــاده ۱ ققانــون 
شــوراهای حــل اختــالف و مــواد 3۱۱و 
3۱۰و3۱3 قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  مصــوب 
ــون صــدور چــک و  ــاده ۲ قان ــه م نظــام  ب
ــن  ــون آئی ــواد  ۱9۸و۵۱۵و۵۱9و۵۲۲ قان م
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰  ریــال  
بابــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارت  
دادرســی تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چــک ۸9/3/۱ تــا زمــان اجــرای حکــم بــر 
اســاس شــاخص اعالمــی از ناحیــه بانــک 
ــه  ــال هزین ــت۱۲۸۰۰۰۰ ری ــزی و پرداخ مرک
ــی    در حــق  ــه نشــر آگه دادرســی و هزین
ــد . رای  خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمای
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن 
ــت واخواهــی  ــام مهل شــعبه و پــس از اتم
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
اصفهــان حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

 می باشد .
حــل  شــورای  قاضــی   ۲۲۶9۱ الــف  م 
قضائــی  حــوزه   ۲۷ شــعبه  اختــالف 

ن  صفهــا ا

آسیب دیدگی سلیمی و موالیی رو به بهبود استواکنش سپاهان به مصاحبه مدیرعامل آینده سازان



پیشهناد فیلم

پرویز

کارگردان: مجید برزگر
نویسنده: مجید برزگر، حامد رجبی

بازیگــران: لــوون هفتــوان، محمــود بهروزیــان، حمیــرا 
نونهالــی، علــی رامــز، ابــوذر غفــاری، مهــدی شــیردل، 

فریــده کاکاونــد آبــی زاده،  آرزو  شــیراوند،  علی اصغــر 
 خالصه داستان فیلم:

ــدرش در  ــا پ ــه همیشــه ب ــز مردیســت پنجاه ســاله ک پروی
ــی  ــرده اســت. وقت ــی ک ــران آرام زندگ شــهرک آتی ســاز ته
پــدر پرویــز، کــه تصمیــم بــه ازدواج گرفتــه از او می خواهــد 
خانــه را تــرک کنــد، پرویــز ناگهــان خــود را در جهانــی جدیــد 
ــی  ــدر و اهال ــه پ ــرد ب ــم می گی ــد. او تصمی ــه می یاب و بیگان
شــهرک نشــان دهــد کــه نمی تواننــد بــه ایــن آســانی او را از 

ــد. ــذف کنن ــان ح زندگی ش
فیلــم »پرویــز« دومیــن فیلم مجیــد برزگر اســت. »پرویز« 
در جشــنواره های فیلــم تســالونیکی یونــان، روتــردام هلنــد، 
ــن،  ــوکا ژاپ ــروژ، فوکوئ ــلو ن ــا، اس ــو ایتالی ــت ن ــدل ایس می
ــت و  ــرکت داش ــتونی و ... ش ــن اس ــادا، تالی ــپارو کان دیاس
موفــق بــه دریافــت جایــزه ویــژه هیئــت داوران شــصتمین 
بهتریــن  نتپــک،  جایــزه  جشــنواره ســن سباســتین، 
کارگردانــی جشــنواره آســیاتیکا رم، جایــزه زردآلــوی نقــره ای 
جشــنواره فیلــم ایــروان ارمنســتان، جایــزه ســپنتا، بهتریــن 
ــن  ــه، بهتری ــن فیلمنام ــی، بهتری ــن کارگردان ــم، بهتری فیل
بازیگــر نقــش اول مــرد و بهتریــن فیلمبــرداری ششــمین 
ــزه  ــکو، جای ــان فرانسیس ــی س ــای ایران ــنواره فیلم ه جش
قرقــاول طالیــی بهتریــن فیلــم جشــنواره فیلــم کــراال هنــد، 
جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد جشــنواره فیلــم داکا بنگالدش، 
ــنواره  ــن جش ــش منتقدی ــت داوران بخ ــژه هیئ ــزه وی جای
ژنــو ســوئیس و ... شــد. فیلــم »پرویــز« در ســی و یکمین 
ــم  ــز« دیپل ــت. »پروی ــور داش ــر حض ــم فج ــنواره فیل جش
افتخــار بهتریــن فیلــم هفتمیــن جشــن منتقــدان ســینمای 

ــران را دریافــت کــرد. ای

حرف و نقل

 هفتــه فیلــم برزیــل کــه به همــت گــروه هنــر و تجربه 
و ســفارت برزیــل از ۱۵ مهــر هم زمــان در تهــران، اصفهــان 
و شــیراز آغــاز بــه کار کــرده  بــود، جمعــه ۲۱ مهــر بــا نمایش 
انیمیشــن »پســر و جهــان« کــه نامزد جایزه اســکار اســت 

بــه پایان رســید.
 تدویــن »موریانــه« بــه کارگردانــی مســعود حاتمــی و 
ــا  تهیه کنندگــی ســید غالمرضــا موســوی کــه هم زمــان ب

آغــاز فیلمبــرداری شــروع شــده بــود بــه پایــان رســید.
بــه کارگردانــی مرجــان   نمایــش »پــرواز ۷۴۵« 
پورغالمحســین از ۲۴ مهرماه اجرای خود را در ســالن ســایه، 
مجموعــه تئاتر شــهر آغــاز می کنــد. تمامی شــخصیت های 
»پــرواز ۷۴۵« مابــه ازای واقعــی دارنــد و دکــور نمایــش هــم 
براســاس ســاختمان ها و لوکشــین های واقعــی طراحــی و 

ســاخته شــده اســت.
 ناصــر صفاریان)مستندســاز( در پــی پخــش بی اجــازه  
فیلمــش از یــک شــبکه  ماهــواره ای، نوشــتاری را بــا عنوان 

»یــک تریبــون: ناخواســته و نامحترمانه!« منتشــر کرد.
 انیمیشــن »اســب های پنجــره ای: مکاشــفه رزی 
مینــگ در اشــعار فارســی« از کانــادا، نامزد جوایز ســینمایی 
 آسیاپاســیفیک در بخــش بهتریــن انیمیشــن بلنــد 

شد.
 مدیــر آژانــس ادبــی پــل از حضور سرویراســتار کمپانی 
بین المللــی آمــازون در غرفــه ایــران و مذاکــره بــرای خریــد 

رایــت رمان هــای ایرانــی خبــر داد.
ــار  ــه ای از رفت ــا صــدور اطالعی ــم کــن ب  جشــنواره فیل
ــن حــال  ــرد و در همی ــراز انزجــار ک هــاروی واینســتین اب
آکادمــی اســکار نیــز قــرار اســت روز شــنبه نشســتی بــرای 

بررســی ایــن رســوایی ترتیــب دهــد.
 اکــران افتتاحیــه فیلــم »گمیچــی« بــه عبــاس 

کیارســتمی تقدیــم شــد.
 امیــر عابــدی عــکاس و تهیه کننــده معتقــد اســت آثار 
تجســمی می توانــد هشــداردهنده باشــند، از ســوی دیگــر 

می تواننــد زیبایــی محیــط زیســت را بازنمایــی کننــد.
 کارگــردان »یــک روز معمولــی« بیــان کــرد در تــالش 
هســتم تــا ایــن فیلم ســینمایی را در گــروه »هنــر و تجربه« 

اکــران کنــم.
 انتشــارات Simon & Schuster کتــاب بیوگرافــی 
جدیــدی از زندگــی محمدعلی)کاســیوس( کلــی را بــه قلم 

جاناتــان ایــگ منتشــر کــرده اســت.
 فریبــا وفــی بــه واســطه نــگارش رمــان تــرالن جایــزه 
بنیــاد لیتپــورم را در نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت دریافــت 

خواهــد کــرد.
ــه  ــدی ب ــم ایرلن ــو در فیل ــرو و آل پاچین ــرت دنی  راب
کارگردانــی مارتیــن اسکورســیزی جلــوی دوربیــن رفتنــد.

 بــه پــاس یــک عمــر تــالش »داریــوش غریــب زاده« 
در حــوزه فیلــم کوتــاه پنــج اثــر ایــن فیلم ســاز بوشــهری 
در دومیــن روز جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران نمایــش داده 

می شــوند.
 شــقایق دهقــان در مــورد دلیــل دوری اش از تلویزیــون 
و  دارد  زیــادی  تلویزیونــی  پیشــنهادهای  می گویــد 
قبــول نکردنشــان برمی گــردد بــه ســلیقه شــخصی 
 خــودش و اینکــه زیــاد دیــده شــدن دیگــر خوشــحالش

 نمی کند.

اخبارکوتاه
 نمایش »اسرافیل«

در جشنواره فیلم لندن
ــدا  ــی آی ــه کارگردان ــرافیل« ب ــینمایی »اس ــم س فیل
شــصت و یکمین  رســمی  بخــش  در  پناهنــده 
ــم  ــه نمایــش درآمــد. فیل ــدن ب ــم لن فســتیوال فیل
»اســرافیل« کــه نخســتین تجربــه تهیه کنندگــی 
مســتانه مهاجــر اســت، در روز دهــم اکتبــر در 
ســینما  در  اکتبــر  یازدهــم  و   Curzon ســینما 
ــد.  ــش درآم ــه نمای ــدن ب VUE West End در لن
ایــن فیلــم در بخــش love فســتیوال فیلــم لنــدن 
۲۰۱۷ حضــور داشــت و مســتانه مهاجــر تهیه کننــده 
فیلــم در ایــن دو نمایــش توضیحاتــی را دربــاره آیــدا 
ــرافیل«  ــتر »اس ــه در بس ــقانه ای ک ــده و عاش پناهن

ــرد.  ــان ک ــود، بی ــت می ش روای
ــکاری اش  ــاره هم ــم و درب ــی فیل ــر در معرف مهاج
ــار  ــردن در کن ــن کار ک ــرای م ــت: ب ــده گف ــا پناهن ب
آیــدا پناهنــده خیلــی لذت بخــش بــود. ســختی ای 
کــه در ایــن مســیر بــرای مــن وجــود داشــت، 
ــائلی  ــرایط و مس ــود و ش ــختی های کار ب ــان س هم
ــتم بــا  ــم چــون زن هس پیــش نیامــد کــه بگوی
ــه مهاجــر،  ــه گفت ــه رو شــده ام. ب ــا روب ــن اتفاق ه ای
نــوع روایــت عشــق در بســتری کامــاًل شــرقی 
ــش  ــس از نمای ــه پ ــوده ک ــواردی ب ــن م از مهمتری
»اســرافیل« بــه آن اشــاره شــده اســت. همچنیــن 
هــدی زین العابدیــن نیــز در نمایش هــای ایــن 
ــا  ــود ب ــش خ ــاره نق ــت و درب ــور داش ــم حض فیل
مخاطبــان و رســانه ها گفت و گــو کــرد. کمپانــی 
نســرین  مدیریــت  بــه   Dream Lab Films
ــده  ــر عه ــرافیل« را ب ــش جهانی»اس ــب، پخ میرش
دارد. فســتیوال فیلــم لنــدن، مهم تریــن رویــداد 
ســینمایی بریتانیــا، هــر ســاله در مــاه اکتبــر، 
توســط انســتیتوی فیلــم بریتانیــا برگــزار می شــود.

»آکواریوم« در تئاتر شهر
بــه کارگردانــی ســیامک  »آکواریــوم«  نمایــش 
تــاالر  در  آبان مــاه  نخســت  هفتــه  از  احصایــی 
چهارســو مجموعــه تئاتــر شــهر اجــرای خــود را آغــاز 

 . می کنــد
ســیامک احصایــی در جدیدتریــن فعالیــت هنــری 
خــود در مقــام کارگــردان نمایــش »آکواریــوم« را از 
هفتــه نخســت آبان مــاه در تــاالر چهارســو مجموعــه 
تئاتــر شــهر بــه صحنــه می بــرد. بازیگــران نمایــش 
معرفــی  رســمًا  آتــی  روزهــای  در  »آکواریــوم« 
ــه ای از  ــاس قص ــر اس ــش ب ــن نمای ــوند. ای می ش
مهــرک قزوینــی بــوده و توســط ســیامک احصایــی 

ــی نوشــته شــده اســت.  و مهــرک قزوین
ــا  ــه محمدرض ــوان ب ــش می ت ــن نمای ــل ای از عوام
ــتیار  ــح، دس ــد؛ آرش فصی ــر تولی ــین زاده، مدی حس
کارگــردان؛ نــدا نصــر، طــراح لبــاس؛ آنکیــدو دارش 
و بــاران احصایــی، موســیقی؛ نســیم صبــا، منشــی 
صحنــه؛ روح الــه زندی فــرد، مشــاور رســانه ای و 
ــاره  ــزر اش ــاخت تی ــس و س ــورزاده، عک ــرز تیم الب

کــرد.
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تلویزیــون بــرای فصــل پاییــز تــدارک ویــژه ای دیــده 
اســت. بعــد از مــدت کوتاهــی کــه چندیــن و چنــد 
برنامــه پرطرفــدار بــه پایــان راه پخش خود رســیدند، 
قــرار اســت تلویزیــون با پخــش ســریال های جدید 
مخاطبــان را بــار دیگــر بــه پــای گیرنده هــای خــود 

بکشاند. 
و  »لیسانســه ها«  »آنــام«،  ســریال  ســه 
»کهنه ســرباز« ســریال هایی هســتند کــه قــرار 
اســت فصــل پاییــز را بــرای بیننــدگان خاطره انگیــز 
کننــد. در گــزارش امــروز نگاهــی خواهیم داشــت به 

ســریال های جدیــد رســانه ملــی.
 آنام

ســریال »آنــام« محصــول گــروه فیلــم و 
ســریال شــبکه ۳ بــا مشــارکت دفتــر آمــوزش 
ــر ســالمت جمعیــت  و ارتقــای ســالمت و دفت
ــواده وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش  و خان

ــه،  ــماعیل عفیف ــی اس ــه تهیه کنندگ ــکی ب پزش
کارگردانی جواد افشــار و نویســندگی امیرعباس 
پیــام اســت. گلچهــره ســجادیه، ســیروس 
گرجســتانی، علیرضــا شــجاع نوری، شــبنم 
ــص،  ــا متخص ــر دالوری، فریب ــی، امی قلی خان
ــران  ــان و بازیگ ــه مرزب ــری، الل ــیامک صف س
آذری؛ شــهرام خزرایــی، ناصر هاشــمی، ســامیه 
ــارزاده،  ــادی افتخ ــوادی، ه ــید ج ــک، مهش ل
شــهزاد  شــاکری،  امیــر  فرشــی،  وحیــد 
ــیرگیر،  ــویل ش ــی، س ــروز عاقل ــکوریان، فی ش
فاطمــه حســینی، رقیــه شــادخواه، فریبــا 
ســهرابی، تینــا عبــدی، ربــاب رضــازاده، مهــدی 
ــد صالحــی،  فتحــی، علیرضــا موســالنی، حمی
ــم  ــقتی، میث ــروغ مش ــان، ف ــی پورصدیقی عل
بازیگــران  امیــن حاجی اکبــری  ولی خانــی، 
ــرار  ــریال ق ــن س ــتند. ای ــه هس ــن مجموع ای
اســت در شــب های پاییــز از شــبکه ســه ســیما 

ــود. ــش ش پخ

 لیسانسه ها
اول ســریال  موفــق فصــل  پخــش  از  بعــد 
ایــن  دوم  فصــل  اســت  قــرار  لیسانســه ها، 
ــود را  ــش خ ــال پخ ــاه امس ــز آذرم ــریال طن س
ــر اســاس شــنیده ها فصــل ســوم  ــد. ب ــاز کن آغ
ایــن ســریال نیــز پــس از یــک اســتراحت 
ــورد.  ــد خ ــد خواه ــده کلی ــال آین ــدت س کوتاه م
امیرحســین رســتمی، امیــر کاظمــی، هوتــن 
شــکیبا، بهنــام تشــکر، بیــژن بنفشــه خواه، مهــران 
ــا میرعلمــی، کاظــم  ــن ســتوده، رؤی ــی، متی رجب
ــه مهــرآوران،  ســیاحی، نیلوفــر هوشــمند، عزت ال
ــا  ــرمدی، پریس ــم س ــور، مری ــیاوش چراغی پ س
مقتــدی، فرخنــده فرمانــی زاده، تبســم هاشــمی، 
مرتضــی  شــهیدی،  نیلوفــر  اخبــاری،  فریــد 
علی آبــادی، ســید مســعود حســینی، ســوگل 
قالتیــان از جملــه بازیگــران این ســریال هســتند. 
در فصــل دوم، آتنــه فقیه نصیــری و عرفــان برزین 
ــه  ــریال اضاف ــن س ــران ای ــع بازیگ ــه جم ــز ب نی
خواهنــد شــد. هماننــد فصــل اول در ســری 
ــان  ــی و ایم ــت کارگردان ــروش صح ــز س دوم نی
ــد  ــده خواهن ــه عه ــر را ب ــندگی اث ــی نویس صفای

ــت. داش
 کهنه سرباز

ســریال کهنه ســرباز یکــی از ســریال هایی اســت 
ــد  ــاز خواه ــود را آغ ــش خ ــاه پخ ــه از آبان م ک

کــرد. 

ــه  ــای زیرمجموع ــی از اپیزوده ــه یک ــن مجموع ای
»روزهــای بهتــر« اســت کــه بــا نویســندگی و 
ــاخت  ــال س ــودزاده در ح ــا محم ــی علیرض کارگردان
اپیزودیــک  مجموعــه  تصویربــرداری  اســت. 
»روزهــای بهتــر« از آبان مــاه ســال ۹۵، نزدیــک 
بــه یــک ســال قبــل، آغــاز شــد و تــا کنــون هشــت 
ــمت  ــوع ۴۸ قس ــریال در مجم ــن س ــزود از ای اپی
مقابــل دوربیــن رفتــه و پنــج قصــه از ایــن اثــر نیــز 

ــت.  ــده اس ــش ش پخ
ــی  ــد زال ــی احم ــه تهیه کنندگ ــر« ب ــای بهت »روزه
ــه  ــم و ســریال شــبکه اول ســیما تهی ــروه فیل در گ
را  رزمنــده  یــک  قصــه  می شود.»کهنه ســرباز« 
ــی در  ــگ تحمیل ــه در دوران جن ــد ک ــت می کن روای
بمبــاران سردشــت جــان یــک دختــر را نجــات داده 

ــه  ــای شــالی ب اســت و در حــال حاضــر در زمین ه
کشــاورزی مشــغول اســت. ایــن مــرد بــا پســر خود 
اختــالف دارد و نــوه اش بــه بیمــاری تنفســی مبتــال 
ــه ای  ــد در منطق ــکان بای ــز پزش ــا تجوی ــت و ب اس
ــاق باعــث  ــن اتف ــد. ای ــی کن ــوا زندگ خــوش آب وه
می شــود کــه نــوه و پدربــزرگ در کنــار هــم زندگــی 
کــرده و رابطــه ای شــاعرانه و کودکانــه را شــکل دهند، 
از ایــن رو شــرایط به وجــود آمــده باعــث بهبــود 

ــود.  ــر می ش ــدر و پس ــی پ ــه خانوادگ رابط
ــد کار انجــام  ــا تولی ــان ب ــن و موســیقی هم زم تدوی
ــاد  ــید عم ــه را س ــازی مجموع ــود و آهنگس می ش
فالحی پــور،  پرویــز  دارد.  عهــده  بــر  توحیــدی 
ــی،  ــد پتک ــی، مجی ــد ابراهیم ــاری، حمی ــا غف رزیت
احمدرضــا  عباســی،  علیرضــا  ادیــب،  ســیامک 
 اســعدی و حدیــث نیکــرو بازیگــران »کهنه ســرباز« 

هستند. 
ــد  ــه عبارتن ــن قص ــده ای ــل تولید کنن ــت عوام فهرس
مهســا  برنامه ریــز:  و  اول کارگــردان  دســتیار  از 
ــر  ــالل زارع؛ مدی ــرداری: ج ــی؛ مدیرتصویرب فتحعل
تولیــد: حســین پورکیانــی؛ طــراح صحنــه: حســین 
ــردار:  ــده رســولی؛ صداب ــاس: حمی مجــد؛ طــراح لب
داریــوش  گریــم:  طــراح  معنوی نــژاد؛  هــادی 
صالحیــان؛ مدیــران تــدارکات: حمیــد برزویــی، 
محمــد علــی صــادق حســنی؛ تدویــن: نویــد 
توحیــدی؛ منشــی صحنــه: ســمانه واعظــی؛ مشــاور 
رســانه ای: ســهیال قوســی؛ عــکاس: امیــر جمال پــور.

ــا حضــور دو  ــز ســینمایی آسیاپاســیفیک ب ــی جوای نامزدهــای نهای
نماینــده از ســینمای ایــران در بخــش بهتریــن فیلــم بلنــد و بازیگــر 

مــرد اعــالم شــد. 
پیــش از ایــن هــم فیلــم »اســکی باز« فریــدون نجفــی در بخــش 
بهتریــن فیلــم بلنــد جوانــان ایــن رویــداد بــه عنــوان نامــزد معرفــی 
ــینمایی  ــز س ــن دوره جوای ــی یازدهمی ــای نهای ــود. نامزده ــده ب ش
آسیاپاســیفیک در حالــی اعــالم شــد کــه در بخــش بهتریــن فیلــم، 
»لِــرد« ســاخته محمــد رســول ُاف و در شــاخه بهتریــن بازیگــر مــرد 
ــم  ــازی در فیل ــرای ب ــدزاده ب ــد محم ــینمایی، نوی ــداد س ــن روی ای
»بــدون تاریــخ، بــدون امضــاء« نامــزد کســب جایــزه شــده اند. نویــد 
محمــدزاده ســال ۹۳ هــم بــرای فیلــم »عصبانــی نیســتم« نامــزد 
بهتریــن بازیگــر مرد جوایز ســینمایی آسیاپاســفیک شــد. در شــاخه 
ــای »فرشــته ها  ــران، فیلم ه ــرد« از ای ــر »لِ ــالوه ب ــم ع ــن فیل بهتری
ــن کــو« از چیــن، »یــک  ــی »ویوی ــه کارگردان ســفید می پوشــند« ب

آلمــان،  الزنیتسا«)فرانســه،  »ســرگی  ســاخته  آرام«  موجــود 
ــک  ــی »واروی ــه کارگردان ــیرین« ب ــور ش ــد(، »کش ــی و هلن لیتوان
ــرای  ــوز« ب ــاموئل مائ ــترات« از »س ــترالیا( و »فاکس تورنتون«)اس
کســب جایــزه اصلــی رقابــت می کننــد. نویــد محمــدزاده نیــز کــه 
چنــدی پیــش بــرای بــازی در فیلــم »بــدون تاریــخ، بــدون امضــا« 
ــای  ــرد بخــش افق ه ــر م ــن بازیگ ــزه بهتری ــه کســب جای ــق ب موف
جشــنواره ونیز شــد، در جوایز آسیاپاســیفیک با »پابلو بالســتروس« 
بــرای بــازی در فیلــم »زیبــا بمیــر« )فیلیپیــن(، »کوجــی یاکوشــو« 
بــرای فیلــم »ســومین قتــل« )ژاپــن(، »راجکومــار رائــو« بــرای بازی 
در فیلــم »نیوتــن« )هنــد( و »محمــد بکــری« و »صالــح بکــری« 
هــر دو بــرای فیلــم »واجــب« )فلســطین( رقابــت خواهــد داشــت. 
ــدون  ــی فری ــه کارگردان ــکی باز« ب ــم »اس ــز فیل ــن نی ــش از ای پی
نجفــی در بخــش بهتریــن فیلــم بلنــد جوانــان ایــن رویــداد 

ــود. ــده ب ــزه ش ــب جای ــزد کس ــینمایی نام س

ــگاه  ــت از دانش ــرار نیس ــه ق ــان اینک ــا بی ــی ب ــد دهقان محم
ــر  ــد: اگ ــن می گوی ــد همچنی ــرون بیای ــاعر بی ــنده و ش نویس
رســاله های دانشــگاهی را ببینیــد متوجــه می شــوید کــه 
چــون اســتادان و دانشــجویان ادبیــات کالســیک بلد نیســتند، 
ــد؛ درحالی کــه  ــی را مطــرح می کنن ــه غرب معمــوالً یــک نظری
نــه فلســفه غربــی بلدنــد و نــه زبــان خارجــی. ایــن پژوهشــگر 
کــه قبــالً در دانشــگاه تدریــس می کــرد در گفت وگــو بــا 
ــرا  ــه چ ــات و اینک ــجویان ادبی ــت دانش ــاره وضعی ــنا درب ایس
ــرون  ــنده بی ــاعر و نویس ــر ش ــات کمت ــکده های ادبی از دانش
می آیــد، گفــت: سال هاســت از دانشــگاه بیــرون هســتم 
ــه  ــم ک ــا می دان ــت؛ ام ــکلی اس ــه ش ــه چ ــم ب و االن نمی دان
ــتان نویس  ــاعر و داس ــات ش ــکده ادبی ــت از دانش ــرار نیس ق
بیــرون بیایــد. از دانشــگاه محقــق ادبــی بیــرون می آیــد 
ــرون  ــرار نیســت از دانشــگاه شــاعر و نویســنده بی ــًا ق و لزوم

بیایــد. االن هــم از همیــن دانشــکده ها محقــق ادبیــات بیــرون 
می آیــد. بزرگ تریــن محققــان ادبــی مــا از دانشــکده ادبیــات 
ــات  ــم از دانشــکده ادبی ــور ه ــد. قیصــر امین پ ــرون آمده ان بی
دکتــرا گرفــت. او ادامــه داد: االن هــم مهم تریــن مطالــب 
ــه از  ــود ک ــته می ش ــانی نوش ــت کس ــه دس ــات ب ــاره ادبی درب
دانشــکده های ادبیــات بیــرون آمده انــد. فارغ التحصیــالن 
ــم  ــی فارســی نوشــتن ه ــر رشــته های علوم انســانی حت دیگ
بلــد نیســتند. چطــور کســی بــه ســراغ آن هــا نمــی رود؟ بلــه 
ــود دارد.  ــا وج ــه حوزه ه ــود دارد، در هم ــر وج ــرض اگ ــن م ای
ــی و  ــق ادب ــت محق ــرار اس ــا ق ــات م ــکده های ادبی از دانش
ــن  ــان ای ــد خودش ــه در ح ــد ک ــرون بیای ــی بی ــگار ادب تاریخ ن
ــه کل نظــام آمــوزش  ــوط ب اتفــاق می افتــد؛ امــا مشــکل مرب
عالــی مــا می شــود و تنهــا بــه رشــته ادبیــات مربــوط 

نمی شــود.
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،،
پخــش  بــا  تلویزیــون  اســت  قــرار 
ســریال های جدیــد مخاطبــان را بار دیگر 
بــه پــای گیرنده هــای خــود بکشــاند. ســه 
و  »لیسانســه ها«  »آنــام«،  ســریال 
هســتند  ســریال هایی  »کهنه ســرباز« 
بــرای  را  پاییــز  فصــل  اســت  قــرار  کــه 

کننــد.  خاطره انگیــز  بیننــدگان 

نگاهی به سریال های جدید فصل پاییز

بازگشتلیسانسهها

 بخشی از وصیت نامه
شهید عبدهللا)بیژن( گلشن

بسم هللا الرحمن الرحیم
الحمــد للــه رب العالمیــن ثــم الصلــوه 
و الســام علــی محمــد و الــه الطیبیــن 
المکرمیــن  المعصومیــن  الطاهریــن 
والعــن الدائــم علــی اعدائهــم اجمعیــن

بــرادران مؤمــن و متدیــن! همگــی 
ــوای  ــه تق ــم ب ــفارش می کن ــما را س ش

پــروردگار و اطاعــت امــر وی. 
ــروردگار  ــزد پ ــرب در ن ــی مق ــه، کس چ
و  اطاعــت  بــه  مگــر  نمی شــود 
خلوص نیــت و بــر همــه شــما الزم اســت 
در همــه احــوال و در جزئــی و کلــی، 
ــتورات  ــت دس ــت و اطاع ــو، رعای مو به م

شــرع انــور را نمــوده و در ترویــج و تبلیغ 
ــارت  ــت و طه ــت عصم ــب اهل بی مکت
ــری  ــیعه اثنی عش ــب ش ــج مذه و تروی
ــی  ــی و حقیق ــام واقع ــان اس ــه هم ک
ــام  ــد و اس ــغ نمایی ــعی بلی ــت س اس
عزیــز را کــه بــا تــاش فقهــای عالیقــدر 
ــده  ــظ ش ــال حف ــیعه( تا به ح اسام)ش

ــد. ــداری کنی ــان پاس ــت، همچن اس
در حفــظ و تــداوم حوزه هــای علمیــه 
شــیعه  عالیقــدر  مراجــع  تقویــت  و 
ــا  ــاج آق ــاب ح ــر انق ــوص رهب به خص
ــور  ــا بن ــور هللا اعمالن روح هللا خمینی)ن
ــد  ــام و عقای ــوده و اس ــا ب ــه( کوش علم
خــود را از زبــان فقهــای عالیقــدر شــیعه 
بگیریــد و در شــناخت اســام از هــر 

گونــه روشــنفکر بــازی و عوام زدگــی 
پرهیــز نمــوده و بــه شــرع مقــدس 
ــام  ــای اس ــه فقه ــتوراتی ک ــق دس طب
و مراجــع تقلیــد می فرماینــد عمــل 

ــد. نمایی
ــا در  ــه همــه م ــد ک ــز! بای ــرادران عزی ب
ــاندن  ــامی و شناس ــعائر اس ــظ ش حف
و ذکــر فضائــل اهل بیــت و تشــریح 
ــام معصــوم  ــت ام ــم والی مســئله عظی
و شناســاندن گوشــه ای از عظمــت ائمــه 
دوازده گانــه شــیعه و به خصــوص در 
زمــان حاضــر شناســاندن گوشــه ای 
ــی هللا  ــرت ول ــی حض ــخصیت اله از ش
ــراب  ــی لت ــان )روح ــام زم ــم ام االعظ
کوشــش  و  ســعی  الفــدا(  مقدمــه 

نماییــم و بدانیــم کــه هــر کــس هرچــه 
دارد و بــه هــر کجــا رســیده اســت تحــت 
ــوار  ــوم و بزرگ ــام معص ــت آن ام والی

ــت. ــیده اس رس
ــم  ــفارش می کن ــما را س ــن ش همچنی
بــرای  عــزاداری  و  بزرگداشــت  بــه 
آن  اصحــاب  و  اهل بیــت  مصائــب 
ــه یقیــن بدانیــد کــه یکــی  حضــرت و ب
از بزرگتریــن عوامــل قــرب الــی هللا 
ــرای  ــه ب ــه و صادقان ــزاداری خالصان ع

حضــرت سیدالشــهداء اســت.
بــرادران مؤمــن! در انجــام دادن تکالیف 
حتی االمــکان  باشــید!  الهــی کوشــا 
ــرک  ــات را ت ــه مکروه ــد ک ــعی کنی س
ــد.  ــا آوری ــه ج ــتحبات را ب ــرده و مس ک

عباداتــی از قبیــل غســل جمعــه، نمــاز 
نهی از منکــر،  و  امربه معــروف  شــب، 
ــم  ــار دائ ــه ائمــه و افتق ــم ب توســل دائ
( را  بــه حضــرت حــق )جــلَّ و عــزَّ
ــد  ــا آوری ــه ج ــعی ب ــش و س ــا کوش ب
و ســعی کنیــد در تمــام حــوادث و 
مســائل و پیشــامدها چــه آفاقــی باشــد 
و چــه انفســی، نفــس و حتــی اراده 
ــه  ــد و همیش ــوش نمایی ــود را فرام خ
ــود  ــم خ ــروردگار کری ــای پ اراده و رض
ــد  ــن بدانی ــه یقی ــد و ب ــر بگیری را در نظ
پــروردگار  اگــر چنیــن کردیــد  کــه 
ــه شــما  ــی ب ــان فهــم و عقل ــز آنچن عزی
ــی  ــه راحت ــه ب ــد ک ــت می فرمای مرحم

مســائل را درک کنیــد.

تلویزیون

نهج البالغه محور »سرّ دلبران« است
بازیگــر ســریال »ســّر دلبــران« بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ایــن 
مجموعــه بیــان کــرد، در ایــن اثــر نــام حضــرت علــی)ع( و همچنیــن 

کتــاب نهج البالغــه محــور قــرار می گیــرد. 
ــه  ــران« ک ــازی خــود در ســریال »ســّر دلب ــاره ب ــان درب فرهــاد قائمی
ــزد انجــام می شــود، گفــت:  ــرداری آن در شــهر ی ایــن روزهــا تصویرب
مــا حــدود هشــت مــاه اســت کــه درگیــر ضبــط ایــن ســریال هســتیم 
ــم  ــه اس ــت ک ــن اس ــن ای ــرای م ــن کار ب ــای ای ــی از جذابیت ه و یک

ــت.  ــن)ع( روی آن اس امیرالمؤمنی
ــعار داده  ــه در آن ش ــت ک ــران« کاری نیس ــّر دلب ــه داد: »س وی ادام
ــر باعــث شــد  ــن ام ــف اســت، همی ــه ای بی تکل ــه مجموع شــود؛ بلک
مــا چنــد مــاه دوری از خانــواده و کار در  خــارج تهــران را بــرای ضبــط 

ــم.  ــن ســریال بپذیری ای
بازیگــر ســریال »ســّر دلبــران« بــا اشــاره بــه کارگردانــی محمدحســین 
لطیفــی عنــوان کــرد: لطیفــی کارگردانــی ایــن کار را بــر عهــده دارد کــه 
مــا پیــش از ایــن ســریال »صاحبــدالن« را از او بــه خاطــر داریــم کــه 
ــه  ــرار گرفــت و در اینجــا هــم نهج البالغ ــرآن محــور کار ق در آن جــا ق

محــور قــرار دارد. 
بــه  می توانســت  این هــا  از  زودتــر  ایــن ســریال  شــاید ضبــط 
پایــان برســد؛ امــا طــول کشــیدن کار نشــان می دهــد کــه چــه 
حساســیت هایی بــرای آن وجــود دارد و مــن خوشــحالم کــه بــا ایــن 

دقــت و وســواس کار می کنیــم. 
ــان  ــران« بی ــاره نقــش خــود در »ســّر دلب ــان درب ــر در پای ــن بازیگ ای
کــرد: مــن در ایــن ســریال نقشــی شــیرین دارم کــه نمی توانــم دربــاره 
آن توضیــح دهــم؛ امــا امیــدوارم ایــن نقــش بــا راهنمایی هــای 

ــد. ــی در بیای ــه خوب ــردان ب نویســنده و کارگ

سینما

نمایش فیلم های ایرانی
در جشنواره فیلم »مذهب امروز«

»ســویوق«، فیلــم مســتند »A۱۵۷« و دو فیلــم کوتــاه ایرانــی بــه 
جشــنواره فیلــم »مذهــب امــروز« راه پیــدا کردنــد. »ســویوق« ســاخته 
بــرادران آرک در بیســتمین جشــنواره بین المللــی فیلــم »مذهــب 
امــروز« در ایتالیــا در بخــش فیلم هــای داســتانی بــه نمایــش در 
می آیــد و توســط هیئــت داوران جشــنواره مــورد داوری قــرار می گیــرد. 
بــرادران آرک پیــش از آن کــه در ســال جــاری، بــا فیلــم کوتــاه »حیــوان« 
جایــزه دوم ســینه فونداســیون جشــنواره کــن را از آن خــود کننــد، فیلــم 

بلنــد »ســویوق« را بــه زبــان آذری و بــا عوامــل آذری ســاختند. 
»ســویوق« پــس از نمایــش موفــق در بیســت و نهمین جشــنواره 
ــتین  ــال ۱۳۹۴، در نخس ــدان در س ــوان در هم ــم نوج ــی فیل بین الملل
نمایش جشــنواره ای در خارج از کشــور در جشــنواره شــانگهای)یکی از ۱۵ 
رویــداد رده رقابتــی بین الملــل در تقویــم فیاپــف کــه بــه اصطــالح الــف 
ــد آســیایی  ــه بخــش رقابتــی اســتعدادهای جدی نامیــده می شــوند( ب
راه یافــت و نامــزد دریافــت جوایــز بهتریــن بازیگــر زن، بهتریــن بازیگــر 
مــرد و بهتریــن فیلمبــردار شــد. پــس از آن »ســویوق« در جشــنواره هایی 
ــادو«  ــل ن ــزه از جشــنواره های »تامی ــه و ســه جای ــدد حضــور یافت متع
ــداد حضورهــای موفــق  ــه آســیا« دریافــت کــرده اســت. در امت و »خان
بین المللــی، »ســویوق« در جشــنواره فیلــم »مذهــب امــروز« بــه 
نمایــش در می آیــد. عــالوه بــر »ســویوق« کــه بــا پخش کنندگــی بنیــاد 
ــم  ــرار دارد، فیل ــد داســتانی ق ــم بلن ــی در جمــع ۱۲ فیل ســینمایی فاراب
ــاه  ــای کوت ــور و فیلم ه ــروز نورانی پ ــی به ــه کارگردان ــتند »A۱۵۷« ب مس
ــی و »ســایه های  ــه توکل ــی رقی ــه کارگردان ــاش« ب ــن ب ــادر م ــط م »فق
ســپید« بــه کارگردانــی مهــدی امینــی نیــز مــورد قضــاوت داوران 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــف ق ــای مختل بخش ه

تله تئاتر

وعده تولید تله تئاتر به کجا انجامید؟
مدیــر گــروه ادب و هنــر شــبکه چهــار ســیما ضمــن تشــریح تغییــرات 
ــای  ــش تله تئاتره ــاز پخ ــای ایــن بخــش، از آغ جدیــد در برنامه ه

تولیــدی تــا پایــان امســال خبــر داد. 
حمیــد ابراهیمــی در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره  شــرایط تولیــد 
ــه  ــن س ــون مت ــرد: تاکن ــار ک ــیما اظه ــار س ــبکه چه ــای ش تله تئاتره
تله تئاتــر آمــاده شــده اســت و در مرحلــه بــرآورد بــرای تولیــد هســتند؛ 
البتــه نمی تــوان زمــان دقیــق پخــش تله تئاترهــای تولیــدی از شــبکه 
ــا پایــان امســال پخــش  چهــار را اعــالم کــرد، ولــی امیدواریــم کــه ت
ــاده  ــدی آم ــه تله تئاترهــای تولی ــی هــم ک ــا زمان ــاز شــود. ت آن هــا آغ
ــه پخــش تله تئاترهــای تکــراری ادامــه می دهیــم.  پخــش نشــوند، ب
ــنا  ــه ایس ــیما ب ــار س ــبکه چه ــر ش ــین، مدی ــا پورحس ــر رض پیش ت
ــده و در  ــته ش ــز نوش ــر طن ــج تله تئات ــن پن ــه مت ــود ک ــرده ب ــالم ک اع
مرحلــه بــرآورد قــرار دارنــد؛ در همیــن راســتا ابراهیمــی در پاســخ بــه 
ــد  ــتور کار تولی ــز در دس ــدی نی ــای ج ــا متن ه ــه آی ــش ک ــن پرس ای
تله تئاترهــای شــبکه چهــار قــرار دارد، گفــت: متن هــای دیگــری 
ــب شــده اند و  ــی تصوی ــه تازگ ــه ب ــم ک ــر داری ــم در فضــای جدی ت ه
ــه طــور کلــی  ــد شــد. امــا ب ــه پیش تولیــد خواهن ــه زودی وارد مرحل ب
کارگردان هــای ایــن تله تئاترهــا هنــوز مشــخص نشــده اند، ولــی 
تاکنــون قــرار اســت آقــای ســیفی آزاد دو تله تئاتــر را کارگردانــی کننــد 
ــر  ــک اث ــی ی ــز کارگردان ــای رضــا بهشــتی نی ــاد آق ــال زی ــه احتم و ب

ــت.  ــد گرف ــده خواهن ــر عه جــدی را ب
مدیــر گــروه ادب و هنــر شــبکه چهــار بــا اشــاره بــه وقفــه ای 
ــا  ــرد: تنه ــان ک ــار، بی ــبکه چه ــای ش ــد تله تئاتره ــاله در تولی شش س
ــد  ــام می ده ــر انج ــیما کار تله تئات ــازمان صداوس ــه در س ــبکه ای ک ش

ــت. ــایندی اس ــاق خوش ــًا اتف ــن واقع ــت و ای ــار اس ــبکه چه ش
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ا�ن �ن ا�ب ک�ت

ثارهللا
نویسنده مؤسسه چندرسانه ای »آسمانه«

قیمت 35 هزار تومان
نشر دارالحدیث

دشمن شناسی)بررسی اندیشه های رهبر 
معظم انقالب اسالمی(
نویسنده نجفعلی غالمی

قیمت 7 هزار و 500 تومان
نشر  موسسه فرهنگی والء منتظر )عج(

سه سکانس از پاییز
نویسنده مائده مرتضوی

قیمت 9 هزار تومان
نشر البرز
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میزان فرونشست در ایران

90 برابر اروپاست
ــازمان  ــی س ــارکت مردم ــرکل مش ــش مدی ــد دروی محم
حفاظــت محیــط زیســت در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
اقتصــاد و انــرژی، بــا ابــراز نگرانــی از فرونشســت زمیــن 
ــوان  ــه عن ــن ب ــت زمی ــرد: از فرونشس ــار ک ــران اظه در ای
مهلک تریــن فراینــد بیابان زایــی کــه غیرقابل برگشــت 
اســت یــاد می شــود، مهم تریــن دلیــل فرونشســت 
تهــران بارگــزاری بیــش از حــد در باالدســت حــوزه آب خیز 
ــت  ــرج دش ــه ک ــده رودخان ــبب ش ــه س ــت ک ــرج اس ک
شــهریار را مشــروب نکنــد و بیشــترین فرونشســت را در 

ایــن منطقــه شــاهد باشــیم. 
ــط  ــی ســازمان حفاظــت محی ــرکل مشــارکت مردم مدی
ــران  ــن در ته ــت زمی ــه فرونشس ــان اینک ــا بی ــت ب زیس
اروپــا  اتحادیــه  افــزود:  فوق العــاده بحرانــی اســت، 
4 میلی متــر نشســت زمیــن را در ســال بــه عنــوان 
ــت در  ــه فرونشس ــی ک ــد، در حال ــی می کن ــران تلق بح
جنوب غربــی تهــران در شــهریار 36 ســانتی متر و در 
ــن  ــاد ورامی ــت های معین آب ــران در دش ــرقی ته جنوب ش
ــتر از  ــر بیش ــن 90 براب ــد و ای ــانتی متر می رس ــه 25 س ب
ــزوم توجــه  ــه ل ــه اروپاســت ک شــرایط بحــران در اتحادی

بیشــتر را می طلبــد. 
ــوان  ــرای فرونشســت کاری نمی ت درویــش بیــان کــرد: ب
کــرد، زیــرا الیه هــا بــا دســت دادن ذخایــر آبــی بــه 
ــره  ــر متصــل می شــوند و حجــم انباشــت و ذخی یکدیگ
ــد و  ــدا می کن ــش پی ــی کاه ــفره های زیرزمین آب در س
حتــی اگــر میــزان تغذیــه و برداشــت را برابــر هــم بکنیــم 
دیگــر امــکان نــدارد آب در ســفره های زیرزمینــی ذخیــره 
شــود و این بــار آب در هیبــت ســیل های ویرانگــر بــر 
ســطح زمیــن جــاری می شــود. وی افــزود: تنهــا اقدامــی 
ــری تشــدید نشســت زمیــن  ــرای جلوگی ــوان ب کــه می ت
انجــام داد کاهــش بهره بــرداری از ســفره های زیرزمینــی 

اســت.

ثبت نام »وام ضروری« 
بازنشستگان از امروز

ثبت نــام وام ضــروری بازنشســتگان کشــوری از امــروز 22 
مهرمــاه آغــاز می شــود و تــا یــک مــاه پــس از آن ادامــه 

ــت.  خواهد داش
ــردا وارد وبســایت  ــد از ف بازنشســتگان کشــوری می توانن
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری بــه نشــانی cspf.ir شــده 
و ثبت نــام خــود را انجــام دهنــد. ســال گذشــته 250 هــزار 
بازنشســته، ســه میلیــون تومــان وام دریافــت کردنــد کــه 
امســال ایــن مبلــغ بــا صــرف اعتبــار 1200 میلیــارد تومانی 
بــه چهــار میلیــون افزایــش یافتــه اســت و ایــن بــار 300 
هــزار بازنشســته می تواننــد از ایــن امــکان اســتفاده کننــد. 
ــک  ــوی بان ــه از س ــا در 12 مرحل ــن وام ه ــت ای ــرار اس ق
صــادرات پرداخــت شــود و آن دســته از بازنشســتگان کــه 
ــد  ــد در اولویــت خواهن ــون وامــی دریافــت نکرده ان ــا کن ت
ــد،  ــاالنه 4درص ــنه س ــن وام قرض الحس ــزد ای ــود. کارم ب
ــزار  ــاط آن 120 ه ــغ اقس ــه و مبل ــت آن 36ماه بازپرداخ

تومــان خواهــد بــود.

جامعه

استقبال از زائران پاکستانی 
و افغانستانی اربعین

فرمانــده انتظامــی سیســتان و بلوچســتان گفــت: نیــروی 
انتظامــی بــرای اســتقبال از زائــران شــیعه کشــورهای 
پاکســتان و افغانســتان در اربعیــن حســینی آمادگــی کامــل 
دارد. ســردار محمــد قنبــری در دیــدار بــا سرکنســولی های 
افغانســتان و پاکســتان در ســتاد انتظامــی اســتان، اظهــار 
ــران، افغانســتان و پاکســتان دارای  داشــت: ســه کشــور ای
مرزهــای مشــترک زیادی هســتند و همیشــه روابط بســیار 

خــوب و دوســتانه بــا همدیگــر دارنــد. 
ــادات  ــاس اعتق ــر اس ــترکی ب ــترهای مش ــزود: بس وی اف
دینــی، فرهنگــی و اعتقــادی بیــن ســه کشــور وجــود دارد 
و ایــن بســترها باعــث روابــط دوســتانه ســه کشــور شــده 
ــر  ــت: ب ــان داش ــی بی ــد انتظام ــام ارش ــن مق ــت. ای اس
اســاس شــاخص های تأیید شــده بین المللــی، ایــران از 
امنیــت باالیــی برخــوردار اســت و ایــن را مدیون همــکاری و 
مشــارکت خــوب مــردم و شــهروندان بــا پلیــس می دانیــم. 
ســردار قنبــری بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــمندان مشــترک 
ــود دارد،  ــتان وج ــتان و افغانس ــران، پاکس ــن ای ــی بی بزرگ
ــن  ــه بی ــی صمیمان ــکاری و همدل ــن هم ــرد: ای ــح ک تصری
ســه کشــور می توانــد روابــط دوســتانه را بهبــود بخشــد و در 

امنیــت پایــدار منطقــه مؤثــر باشــد.

تالش پلیس راه آهن 
برای نهادینه کردن قانون گرایی

ــن  ــس راه آه ــت: پلی ــور گف ــن کش ــس راه آه ــده پلی فرمان
بــه ســبب وظیفــه ذاتــی کــه دارد، تمــام تــاش خــود را بــه 
ــی را در حــوزه ســرزمینی  ــا قانون گرای ــل آورده اســت ت عم

خــودش نهادینــه کنــد. 
ــاره  ــاهی درب ــا اکبرش ــدار علیرض ــرتیپ دوم پاس ــردار س س
پلیــس راه آهــن گفــت: در پلیــس راه آهــن بــا بیــش از 12 
هــزار و 500 کیلومتــر خطــوط ریلــی و بالــغ بــر 400 ایســتگاه 
ــوط از 25  ــن خط ــتیم. ای ــه رو هس ــور روب ــر کش در سراس
ــن  ــس راه آه ــر کار پلی ــن نظ ــد و از ای ــور می کن ــتان عب اس
ــت  ــوع آن اس ــن موض ــل ای ــادی دارد و دلی ــتردگی زی گس
کــه قطــار وســیله بســیار ایمــن و کم چالــش و بــا هزینــه 

پاییــن اســت. 
ــف و  ــرای وظای ــا اج ــن ب ــس راه آه ــرد: پلی ــه ک وی اضاف
طرح هــای انتظامــی در ســایه قانــون، موظــف در برقــراری 
امنیــت در حــوزه راه آهــن و در شــأن مــردم اســت. مــردم 
ــل  ــت کام ــد در ســایه امنی ــون می توانن ــه قان ــرام ب ــا احت ب
زندگــی کننــد؛ توجــه بــه مقــررات خــاص ایمنــی در ســیر 
ــان  ــس راه آهــن و کارکن ــای پلی ــه توصیه ه ــار، توجــه ب قط
ــه  ــه ب ــدار و توج ــس و مهمان ــد رئی ــردی مانن ــش راهب بخ
ــررات  ــن مق ــه ای ــی از جمل ــبکه ریل ــوزه ش ــرات ح مخاط
اســت کــه بــا رعایــت آنهــا می تــوان انتظــار داشــت، امنیــت 

در تمــام خطــوط ریلــی برقــرار باشــد.

کوتاه اخبار 
دزد  دوچرخه ها  در دام پلیس گرفتار شد

فرمانــده انتظامــی شــیراز از دســتگیری ســارق دوچرخــه 
کــه تحــت تعقیــب پلیــس بــود، خبــر داد. 

ســرهنگ دالور القاصی مهــر فرمانــده انتظامــی شــیراز 
ــی  ــهروندان مبن ــدادی از ش ــکایت تع ــی ش ــت: در پ گف
ــتور  ــوع در دس ــگ، موض ــه در پارکین ــرقت دوچرخ ــر س ب
کار تیمــی از کارکنــان انتظامــی کانتــری 32 گلشــن 

ــت.  ــرار گرف ــیراز ق ــتان ش شهرس
وی افــزود: مأمــوران بــا انجــام تحقیقــات محلــی و 
به کارگیــری شــگردهای خــاص پلیســی، موفــق بــه 
ــت  ــه هوی شناســایی محــل ســکونت ســارق دوچرخــه ب
»س-ب« شــدند و بــا هماهنگــی مقــام قضایــی در یــک 

ــد.  ــتگیر کردن ــی وی را دس ــات ضربت عملی
ــا  ــه ب ــم در مواجه ــه داد: مته ــر ادام ــرهنگ القاصی مه س
ــه و مســتندات پلیســی چــاره ای جــز بیــان حقیقــت  ادل
ــگ  ــه در پارکین ــرقت دوچرخ ــره س ــه 16 فق ــت و ب نداش

ــرد.  ــراف ک ــازل شــهروندان اعت من
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم پــس از تشــکیل پرونــده 
بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی 
شــد، تصریــح کــرد: هیچ وقــت دوچرخــه خــود را در 
ــد  ــعی کنی ــد. س ــا نکنی ــل و ره ــوت قف ــای خل مکان ه
دوچرخــه خــود را در مکانــی کــه در دیــد شــما اســت بــه 

ــد. ــل کنی ــر متحــرک قف ــک شــیء غی ی

سایت دیوار، مالخر اموال
مسروقه را لو داد

رئیــس کانتــری 12۸ تهــران نــو، بــا اشــاره بــه دســتگیری 
ــی متری  ــدوده س ــروقه در مح ــوال مس ــر ام ــک مالخ ی
نیــروی هوایــی، گفــت: ایــن متهــم امــوال مســروقه را از 

ــروش می رســاند.  ــه ف ــوار ب ــق ســایت دی طری
ســرهنگ ارســان قاســم زاده، گفــت: چنــدی پیــش 
ســی متری  محــدوده  ســاکن  شــهروندان  از  یکــی 
ــری  ــوران کانت ــه مأم ــه ب ــن مراجع ــی ضم ــروی هوای نی
12۸ تهــران نــو، عنــوان داشــت کــه شــب گذشــته زاپــاس 
خــودروی ســواری اش از مقابــل منــزل بــه ســرقت رفتــه 
و امــروز زمانــی کــه بــرای خریــد زاپــاس دســت دوم بــه 
ســایت دیــوار مراجعــه کــرده متوجــه شــده فــردی زاپــاس 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــروش آگه ــرای ف ــده اش را ب سرقت ش
بــه ایــن ترتیــب، پرونــده ای در کانتــری تشــکیل و 
ــی در ایــن خصــوص آغــاز شــد  ــی و میدان تحقیقــات فن
کــه در نهایــت مأمــوران موفــق شــدند فــرد آگهی دهنــده 
و محــل کســب وی را کــه یــک مغــازه دست دوم فروشــی 

ــد.  ــود، شناســایی کنن ب
متهــم در بازجویی هــای انجام شــده بــه جــرم خــود مبنــی 
ــر مالخــری امــوال مســروقه اعتــراف کــرد. در بازرســی  ب
از مغــازه وی 151 حلقــه رینــگ و الســتیک، 15 عــدد 
ــاس خــودروی  ــد زاپ ــدد قاب بن ــه بغــل خــودرو، دو ع آین
ــدد باطــری  ــک ع ــر و ی ــک خــودروی دیگ ــه و ی مالباخت
ــم  ــب مته ــن ترتی ــه ای ــط شــد. ب مســروقه کشــف و ضب
بــرای تحقیقــات بیشــتر بــه پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ 

منتقــل شــد.

کنش    وا

مدیرکل دفتر امور کودکان و نوجوانان 
سازمان بهزیستی   

سازمان بهزیستی کشور در حالی خواستار تصویب 
سریع الیحه حمایت از کودکان است که این الیحه 
پس از گذشت ۷ سال در مجلس باتکلیف مانده 
است. نقص قانون در حوزه حمایت از کودکان کار و 

خیابان خارجی، دست مسئوالن سازمان بهزیستی را در 
حمایت همه جانبه از این کودکان می بندد و قوه مقننه 
باید نسبت به رفع این موانع و پس از آن قوه مجریه 

برای اجرای قانون تصویب شده قدم بردارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی   
اگر تمامی نقاط حادثه خیز کشور اصاح شود، تنها 20 
درصد از تلفات جاده ای کاهش می یابد. با وجود این 

اعتقاد که باید خودروهای ارزان تولید کنیم تا همه افراد 
توانایی خرید خودرو شخصی داشته باشند، شاهد 

چنین حوادثی هستیم. 

وزارت آموزش و پرورش   
به منظور ارتقای ایمنی و استانداردهای اردوهای 

راهیان نور دانش آموزی، وزارت آموزش و پرورش دوره 
آموزشی در قالب فیلم در بستر شبکه اینترنت برگزار 

می کند. این دوره آموزشی توسط اساتیدی مجرب 
از مجریان برگزاری اردوها، اورژانس کشور و پلیس 
راهور آماده گردید و مهمترین نکات درباره ایمنی و 

سامت در طول برگزاری اردوها بر اساس استانداردها 
و تجربیات سال های گذشته به عوامل اجرایی و 

دانش آموزان آموزش داده می شود.

مدیرکل دفتر سالمت روان، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت   

آمارهای جهانی نشان می دهد در محیط های کاری 
از هر 10 نفر، یک نفر به دلیل افسردگی مرخصی 

می گیرد. این میزان مرخصی حدود 36 روز در هر سال 
است؛ یعنی افرادی که با این مشکل روبه رو هستند 
10 درصد از سال را مرخصی می گیرند. بار هزینه این 

موضوع به کارفرمایان نیز برمی گردد. افسردگی در 
اروپا برای کارفرمایان 54 میلیارد یورو هزینه دارد. 

این نشان دهنده جدی بودن بحث سامت روان در 
محیط های کاری است. افزایش آگاهی و دانش عموم 

جامعه، اصاح نگرش ها و باورهای غلط و همچنین 
انگ زدایی موضوعاتی است که سازمان بهداشت 

جهانی سعی می کند فارغ از شعارهای سالیانه روز 
جهانی سامت روان، آن ها را نهادینه کند.

آژانس محیط زیست اروپا   
مرگ زودهنگام 534 هزار و 4۷1 نفر در سال 2014 

در 41 کشور اروپایی با تشدید آلودگی هوا در این 
کشورها مرتبط است. آلمان ظاهرًا باالترین آمار تلفات 
مربوط به تمام منابع آلودگی هوا را داشته است. پس 

از آن انگلیس و فرانسه به ترتیب در رتبه های دوم و 
سوم قرار می گیرند و این دو کشور نیز جزء آلوده ترین 

کشورها در اروپا محسوب می شوند.

ازتهدیدهایشوهرسابقهمسرمخستهشدهام

ــا زندگــی  تهدیدهــا و مزاحمت هــای شــوهر ســابق مون
مشــترک جدیــدش را از هــم پاشــید. 

مونــا کــه ســه مــاه بــود بــا کاوه ازدواج کــرده بــود، بــه 
ــرای  ــد ب ــور ش ــابقش مجب ــوهر س ــای ش ــر کاره خاط
ــواده  ــار دیگــر راهــی دادگاه خان ــی ب دادخواســت جدای

تهــران شــود.
او هفتــه گذشــته همــراه شــوهرش بــه دادگاه خانــواده 
رفــت تــا مهــر طــاق بــرای بــار دوم بــه شناســنامه اش 

بخــورد. 
ــت  ــت درخواس ــی دادگاه عل ــه قاض ــی ک ــن زن زمان ای
ــن  ــاره ماجــرای زندگــی اش چنی طــاق را پرســید، درب
ــرده ام.  ــا کاوه ازدواج ک ــه ب ــت ک ــاه اس ــه م ــت: س گف
تقریبــًا یــک ســال پیــش از شــوهر اولــم جــدا شــدم. 
ــی  ــوز زندگ ــم و هن ــد بودی ــم عق ــا ه ــال ب ــا دو س م
مشــترکمان آغــاز نشــده بــود کــه از هــم جــدا شــدیم. 
ــه ای  ــه هــر بهان ــود و ب ــی ب ــم مــرد بداخاق شــوهر اول

ــی زد.  ــم م کتک
بــرای همیــن تصمیــم گرفتــم از او جــدا شــوم و چــون 
ــا بخشــیدن  ــود ب زندگــی مشــترکمان شــروع نشــده ب
ــد از طــاق  ــی از او جــدا شــدم. بع ــه راحت ــه ام ب مهری
ــه  ــن ک ــا ای ــتم؛ ت ــری نداش ــم خب ــوهر اول ــر از ش دیگ
ــم.  ــه ازدواج گرفتی ــم ب ــدم و تصمی ــنا ش ــا کاوه آش ب
از همــان روز اول آشــنایی بــه کاوه ماجــرای ازدواج 
قبلــی ام و ســختی هایی را کــه کشــیده بــودم، گفتــم و 
او هــم شــرایط مــن را پذیرفــت و ادعــا کــرد عاشــقانه 
ــه  ــا بعــد از نامزدیمــان، ســرو کل ــرا دوســت دارد، ام م

ــدا شــد.  شــوهر ســابقم پی
او متوجــه شــده بــود کــه دوبــاره ازدواج کــرده ام، بــرای 
همیــن ســراغم آمــد و مزاحمت هایــش را شــروع 
ــت. ــرم برنمی داش ــت از س ــرا دس ــم چ ــرد. نمی دان ک

از وقتــی زندگــی مشــترکمان آغــاز شــد، مزاحمت هایش 
هم بیشــتر شــد.

ــه بازداشــتگاه  ــه طــوری کــه از او شــکایت کــردم و ب  ب
ــد و  ــاز هــم ســراغم آم ــی آزاد شــد ب ــی وقت رفــت. ول
ــدا  ــوهرم ج ــد از ش ــه بای ــرد ک ــدم می ک ــب تهدی مرت
شــوم. حــاال در ایــن میــان کاوه بــه جــای حمایــت از 
ــد مزاحمت هــا و  ــب غــر مــی زد کــه چــرا بای مــن، مرت
ــی  ــا جای ــد. ت ــل کن ــای شــوهر ســابقم را تحم تهدیده
کــه پیشــنهاد داد از هــم جــدا شــویم. مــن هــم 
وقتــی خودخواهــی ایــن مــرد را دیــدم شــوکه شــدم و 

ــم. ــی گرفت ــه جدای ــم ب تصمی
در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی گفــت: آقــای 
ــا  ــب ب ــرده ام، مرت ــزد ک ــا نام ــا مون ــی ب ــی از وقت قاض

ــرم.  شــوهر ســابقش درگی
ایــن مــرد یــک بیمــار روانــی اســت و دســت از 
ــار از او  ــک ب ــا ی ــا تنه ــی دارد. مون ــش برنم تهدیدهای
شــکایت کــرد تــازه آن هــم بــه اصــرار مــن؛ بعــد از آن 
ــول  ــد، قب ــرود و شــکایت کن هــر چــه از او خواســتم ب

ــدارد.  ــده ای ن ــکایت فای ــت ش ــرد و گف نک
مــن هــم دیگــر تحمــل ایــن همــه مزاحمــت را نــدارم. 
می ترســم اتفــاق بــدی رخ دهــد. مونــا بایــد اول 
مشــکلش را بــا شــوهر ســابقش حــل می کــرد و بعــد 
ــی  ــن گناه ــاد. م ــاره می افت ــر ازدواج دوب ــه فک از آن ب
ــی  ــرد روان ــک م ــا ی ــدام ب ــی ام م ــه در زندگ ــردم ک نک
ــته  ــش نداش ــم آرام ــه ه ــک لحظ ــم و ی ــر باش درگی

باشــم. 
ــختی  ــذاب و س ــم ع ــط برای ــن زن فق ــا ای ــی ب زندگ
داشــته و هــر روز و هــر شــب بــا هــم اختــاف داریــم. 
مــن دیگــر طاقــت نــدارم و نمی توانــم بــه ایــن زندگــی 

پــر از تنــش ادامــه بدهــم.
ــه  ــن زوج ب ــد ای ــه دی ــی ک ــی زمان ــز قاض ــان نی در پای
جدایــی اصــرار دارنــد، رســیدگی بــه ایــن پرونــده را بــه 
جلســه آینــده موکــول کــرد و از آن هــا خواســت در ایــن 

فرصــت، دربــاره تصمیمشــان بیشــتر فکــر کننــد.

مدیــرکل دفتــر آمــوزش متوســطه دوم وزارت آمــوزش 
ــار  ــدی آم ــش نیم درص ــه افزای ــاره ب ــا اش ــرورش ب و پ
ــت:  ــش گف ــه ای و کاردان ــی و حرف ــاخه فن ــه ش ورود ب
امســال بیــش از 14 هــزار دانش آمــوز پایــه دهــم 
تغییــر رشــته دادنــد و وارد رشــته تحصیلــی مــورد عاقــه 

خــود شــدند. 
ــوزان  ــزان ورود دانش آم ــاره می ــانی درب ــی افش قربانعل
ــار  ــش اظه ــه ای و کاردان ــی و حرف ــاخه های فن ــه ش ب
ــته،  ــه گذش ــط هفت ــا اواس ــار ت ــن آم ــق آخری ــرد: طب ک
۸94 هــزار نفــر از پایــه نهــم بــه پایــه دهــم در هــر ســه 
ــی وارد شــدند کــه 63.5 درصــد آن هــا  شــاخه تحصیل
در شــاخه نظــری و 36.5 درصــد در شــاخه کاردانــش و 

ــده اند.  ــل ش ــه تحصی ــغول ب ــه ای مش ــی و حرف فن
فنــی  شــاخه  در  دانش آمــوزان  آمــار  افــزود:  وی 

نیم درصــد  ســال گذشــته  بــه  نســبت  حرفــه ای  و 
ــن  ــان یافت ــا پای ــااًل ب ــه احتم ــه اســت ک ــش یافت افزای
زمــان ثبــت و ورود اطاعــات در ســامانه ســناد بــه 
آمــوزش  دفتــر  مدیــرکل  می رســد.  درصــد  یــک 
متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش در پاســخ بــه 
ــه  ــری چ ــطه دوم نظ ــع متوس ــال در مقط ــه امس اینک
ــوان  ــد، عن ــته دادن ــر رش ــوزان تغیی ــداد از دانش آم تع
کــرد: امســال بیــش از 14 هــزار نفــر در آزمــون تغییــر 
ــک  ــد و در ی ــرکت کردن ــی ش ــته تحصیل ــاخه و رش ش
پایــه باالتــر، وارد شــاخه مورد عاقــه خودشــان شــدند. 
ــی  ــته تحصیل ــر رش ــکان تغیی ــانی، ام ــه افش ــه گفت ب
طبــق مصوبــه شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش فقــط 
ــم  ــه یازده ــه پای ــرای ورود ب ــم و ب ــه ده ــان پای در پای

اســت. امکان پذیــر 

مدیــرکل دفتــر مراقبتــی و توان بخشــی بهزیســتی کشــور گفــت: 
ــات،  ــه خدم ــرای ارائ ــی را ب علی رغــم اینکــه ســن بیمــاری روان
ــش  ــار افزای ــرًا دچ ــا اخی ــد؛ ام ــن کرده ان ــال تعیی ــا 64 س 15 ت
بیمــاری روانــی مزمــن در افــراد زیــر 15 ســال هســتیم. رامیــن 
رضایــی اظهــار کــرد: افــراد 15 تــا 64 ســال، جزو گــروه نــان آوران 
خانــواده یعنــی پــدر و مــادر هســتند. بــا تمــام مشــکات 
ــواده  ــان آور خان ــر ن ــود دارد، اگ ــه وج ــه در جامع ــادی ک اقتص
هــم دچــار بیمــاری اختــال روانــی شــود، خانــواده هــم دچــار 
آســیب خواهنــد شــد و آســیب اقتصــادی می توانــد بــه آســیب 

اجتماعــی منجــر شــود. 
ــامت روان وزارت  ــی س ــش مل ــاس پیمای ــر اس ــت: ب وی گف
ــار  ــور دچ ــال کش ــا 64 س ــراد 15 ت ــد اف ــت، 23.6 درص بهداش
ــم  ــر ه ــزارش دیگ ــک گ ــتند. در ی ــال هس ــد اخت ــا چن ــک ت ی
داریــم کــه 54 درصــد جامعــه ایــران بــه نحــوی مشــکل 

روانــی دارنــد. وی خاطرنشــان کــرد: براســاس پیمایــش ملــی 
ــتر از  ــکار بیش ــراد بی ــردان، اف ــتر از م ــان بیش ــامت روان، زن س
ــن نســبت  ــراد دارای وضعیــت اقتصــادی پایی ــراد شــاغل، اف اف
بــه افــراد دارای وضعیــت اقتصــادی بــاال و افــراد شــهری نســبت 
ــوند.  ــی می ش ــاری روان ــار بیم ــتر دچ ــتایی بیش ــراد روس ــه اف ب
رضایــی بزرگترین مشــکل بیمــاران روانــی مزمن را تأمیــن دارو و 
حمایت هــای دارویــی دانســت و عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
بیمــاران روانــی مزمــن بــه ســختی دارو می خورنــد و مقاومــت 
ــد و  ــود می کن ــاری ع ــد، بیم ــًا دارو نمی خورن ــا اص ــد ی می کنن
برمی گــردد. اگــر مراقــب خانگــی فقــط بتوانــد داروهــای بیمــار 
روانــی مزمــن را بــه او بدهــد بــرای مــا کفایــت می کنــد. درســت 
اســت کــه مراقــب خانگــی بایــد خدمــات دیگــری را هــم ارائــه 
کنــد؛ امــا اینکــه او بتوانــد نقــش خــود را در دارو دادن بــه بیماران 

بــه خوبــی ایفــا کنــد اهمیــت بســیاری دارد.
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مــرگ خامــوش همچنــان قربانــی می گیــرد. 
ــا  ــرگ ب ــاره م ــی درب ــر روز خبرهای ــفانه ه متأس
آخریــن  می شــود.  منتشــر  مونوکســیدکربن 
ــخ هــم ماجــرای مــرگ  ــات تل ــن اتفاق ــه ای نمون
دانشــجوی اصفهانــی رشــته پزشــکی در شــهرکرد 
بــود کــه اذهــان عمومــی را بــه شــدت جریحــه دار 

ــرد. ک
بــر اســاس آمارهــا ســه اســتان اصفهــان، تهــران 
و خراســان رضــوی بیشــترین تعــداد مرگ و میــر 
ناشــی از گاز مونوکســیدکربن را بــه خود اختصاص 
ــا چــه  ــن شــهرها ت ــن حــال در ای ــا ای ــد؛ ب داده ان
ــاره خطــرات مــرگ خامــوش هشــدار  ــدازه درب ان
ــی  ــای عمل ــدازه راهکاره ــه ان ــا چ ــده و ت داده ش

بــرای ایــن مشــکل اندیشــیده شــده اســت؟
بــه گفته مســئولین شــرکت ملــی گاز ایــران حدود 
۷6 درصــد نشــت گاز مونوکســیدکربن در خانه هــا 

بــه دلیــل مســدود بــودن دودکــش اســت. 
ــردن  ــب نک ــی و نص ــول ایمن ــردن اص ــت نک رعای
دودکــش یکــی از عواملــی اســت کــه باعــث 
مســمومیت و مرگ و میرهــای بســیاری شــده 
ــخص  ــا ش ــوارد تنه ــه م ــن گون ــا در ای ــت. آی اس

صاحب خانــه مســئول اســت؟ 
واقعیــت ایــن اســت کــه اگرچــه بخــش زیــادی 
ــاز  ــه ب ــه صاحبخان ــورد ب ــن م از مســئولیت در ای

ــئولیتی  ــر بی مس ــل ب ــن دلی ــا ای ــردد؛ ام می گ
ســایرین نیســت. 

ــه  ــام مهندســی و شــرکت گاز وظیف ســازمان نظ
تأییــد ســامت گاز منــازل را بــر عهــده دارنــد؛ امــا 
در مــوارد متعــدد شــاهد ایــن موضوع هســتیم که 
ــالم  ــا و س ــب دودکش ه ــر نص ــی ب ــچ نظارت هی

ــرد.  ــورت نمی گی ــش ص ــیر دودک ــودن مس ب
ــرادی  ــرگ اف ــیاری از م ــای بس ــاله خبره هرس
منتشــر می شــود کــه در خانه هــای نوســاز دچــار 

گازگرفتگــی شــده اند. 
ــرکت گاز  ــی و ش ــام مهندس ــن نظ ــود ای ــا وج ب
ــد  ــر می اندازن ــن یکدیگ ــه زمی ــوپ را ب ــواره ت هم
و هیچ کــدام مســئولیت نظــارت نکــردن بــر ایــن 

ــد. ــردن نمی گیرن ــه گ ــرا را ب ماج
جــرم  و  ســهل انگاری  نمی تــوان  چنــد  هــر 
ــر  ــی را در نظ ــن خانه های ــن چنی ــازندگان ای س
ــد  نگرفــت؛ امــا نظــارت دقیــق و اصولــی می توان
ــد،  ــع نواقــص کن ــه رف ــزم ب هــر ســازنده ای را مل
ــرم در  ــاد محت ــن دو نه ــورت ای ــر ص ــس در ه پ

ــئولند. ــخ مس ــات تل ــن اتفاق ــال ای قب
 مبارزه با مرگ خاموش

فــارغ از مســئولیت ایــن دوســتان امــا چــه 
کارهایــی می تــوان بــرای جلوگیــری از انتشــار گاز 

مونوکســیدکربن می تــوان انجــام داد.
ــا  ــگ ی ــو، رن ــه ب گاز مونوکســیدکربن دارای هیچ گون

عامــت مشــخص خاصــی نیســت. 

بــه همیــن دلیــل بــه مــرگ بــا ایــن نــوع گاز مــرگ 
ــود.  ــاق می ش ــوش اط خام

ــا  ــانه ای ی ــه نش ــه هیچ گون ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ب
بــا  ایــن گاز  بــرای درک  عامــت مشــخصه ای 
ــدا ســعی  ــدارد، در ابت ــای انســانی وجــود ن حس ه
ــری از  ــای پیش گی ــا راه ه ــما را ب ــا ش ــم ت می کنی

ــم.  ــنا کنی ــی آش گاز گرفتگ
چنــد دلیــل بــرای نشــت گاز از بخــاری وجــود دارد. 
اول دلیــل ممکــن بــرای نشــت گاز خــود بخــاری و 

سیســتم داخلــی بخــاری اســت. 
دقــت کنیــد کــه شــعله بخــاری در هنــگام ســوختن 
آبــی بســوزد. ایــن ســوخت گاز بــه رنــگ آبــی 
نشــان دهنده صحیــح و کامــل ســوختن گاز اســت.

 شلنگ های الستیکی
مشــکل بعــدی مربــوط بــه شــلنگ های الســتیکی 
اســت کــه گاز مورد نیــاز بخــاری را از لولــه بــه بخــاری 

ــد.  منتقــل می کن
ایــن شــلنگ ها دارای انــواع مخصوصــی بــرای 
انتقــال گاز هســتند و نبایــد از ســایر انــواع شــلنگ ها 
اســتفاده کــرد. بایســتی ســطح شــلنگ را بررســی 
کــرده و از اســتفاده از شــلنگ های پوســیده پرهیــز 

کــرد. 
ــه  ــه لول ــور ب ــلنگ مذک ــردن ش ــل ک ــان وص در زم
انتقــال گاز بایســتی از »بســت های« مخصــوص 
ــه  ــه لول بــرای اطمینــان از محکــم شــدن شــلنگ ب

ــرد. ــتفاده ک اس

 تست آب و کف
فرامــوش نکنیــد کــه بهتریــن راه برای اطمینــان از 
عــدم نشــتی شــلنگ ها اســتفاده از محلــول کــف 

و آب اســت. 
ــد نقاطــی  ــول می توانی ــن محل ــا اســتفاده از ای ب
ــد.  ــه دارای نشــتی هســتند، تشــخیص دهی را ک
بــه هیــچ وجــه از شــعله بــرای تشــخیص نقــاط 

نشــتی دار اســتفاده نکنیــد.
 لوله بخاری و دودکش

بخــش بعــدی کــه مهــم و حائــز اهمیــت اســت 
باقی مانــده گازهــای  منتقل کننــده  لوله هــای 
لوله هــا  ایــن  اســت.  بیــرون  بــه  مصرفــی 
معمــوالً از ورق هــای گالوانیــزه بــا قطــر کــم 
درســت می شــوند. هم چنیــن بــرای ســهولت 
ــی  ــه طراح ــد تک ــورت چن ــه ص ــل ب در حمل و نق
می شــوند و در هنــگام نصــب در درون هــم چفــت 
می شــوند. از صحیــح نصــب شــدن ایــن لوله هــا 

ــد.  ــل کنی ــان حاص اطمین

ــح  ــب صحی ــان از نص ــر اطمین ــم دیگ ــه مه نکت
ــت.دود کش های  ــا اس ــاالی لوله ه ــا در ب دودکش ه
ــا  ــا هســتند؛ ام ــوع دودکش ه ــن ن Hشــکل بهتری
بایســتی از نصــب صحیــح و عــدم وجــود اجســام 
خارجــی در مســیر خــروج گازهــا مطمئــن شــوید.

 آبگرمکن
ــی  ــث گاز گرفتگ ــه باع ــری ک ــیله دیگ ــا وس ام
متأســفانه  هســتند.  آبگرمکن هــا  می شــود 
ــن در  ــب آبگرمک ــا نص ــان ب ــیاری از هم وطن بس
داخــل حمــام احتمــال پدیــده گازگرفتگــی را 

می دهنــد.  افزایــش 
توصیــه اول مــا بــه هم وطنــان نصــب آبگرمکــن 
در مکانــی خــارج از حمــام اســت. در زمینــه نصب 
ــوارد  ــد م ــه مانن ــد ب ــعی کنی ــز س ــن نی آبگرمک
امنیتــی ذکر شــده بــرای بخــاری، از ســامت 
بخش هــای مختلــف آبگرمکــن و همچنیــن 
ــان حاصــل  ــده گاز اطمین شــلنگ های انتقال دهن

کنیــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

مرگ خاموش زیر پوست شهر

روزهــای پایانــی خــرداد امســال، مــردی ســالخورده بــا پلیــس 
ــه  ــی شــدن پســرش در خان ــت و از زخم ــاس گرف شــهریار تم

ــر داد. ــهریار خب ــای ش ــی از محله ه ــان در یک ویایی ش
مأمــوران کانتــری بــا حضــور در آنجــا مشــاهده کردنــد مــردی 
25 ســاله به شــدت زخمــی شــده و غــرق در خــون در یکــی از 
اتاق هــای خانــه افتــاده و همســر وی نیــز در حالــی کــه زخمــی 
شــده، در ورودی ســاختمان افتــاده اســت. دقایقــی از حضــور 
مأمــوران نگذشــته بــود کــه امدادگــران اورژانــس ســر  رســیدند و 

زوج زخمــی را بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد.
ــاط  ــات در ارتب ــی، تحقیق ــده قضای ــکیل پرون ــا تش ــان ب هم زم
ــه روز  بعــد  ــود ک ــی ب ــن در حال ــاز شــد. ای ــه آغ ــن حادث ــا ای ب
مأمــوران از طریــق مــرد ســالخورده متوجــه شــدند پســر 
25 ســاله اش به دلیــل شــدت خونریــزی در بیمارســتان تســلیم 
مــرگ شــده اســت. بــا گــزارش مــرگ او به پلیــس جنایــی اداره 
آگاهــی ویــژه غــرب اســتان تهــران، کارآگاهــان وارد عمــل شــده 

ــرای ادامــه تحقیقــات در بیمارســتان حاضــر شــدند. و ب
پــدر مقتــول بــه افســر تحقیــق گفــت: 40 روز از زندگــی متأهلــی  
پســرم می گــذرد. او چنــد ســال بــود کــه در شــهریار کار می کــرد 
و ایــن اواخــر نیــز در باغــی میوه چینــی می کــرد. مــن در یکــی 
از اتاق هــای خانــه ویایــی زندگــی می کــردم. او و همســر 
ــر  ــگام ظه ــد. هن ــاکن بودن ــری س ــاق دیگ ــاله اش در ات 1۸ س
ــی روم  ــرون م ــه بی ــد ک ــرای خری ــت، ب ــن خواس ــم از م عروس
بــرای او نیــز نــان و آرد بخــرم. او گفــت پســرم صبــح زود بــرای 

ــر بازگــردد. ــه و امــروز شــاید کمــی زودت میوه چینــی رفت
وی افــزود: ســاعاتی بعــد کــه بازگشــتم، هرچــه در زدم عروســم 
در را بــاز نکــرد و فقــط از مــن خواســت چــون شــوهرش 
ــه  ــذارم. س ــت در بگ ــان و آرد را پش ــم و ن ــاد نزن ــده فری خوابی
ــان و  ــدم ن ــه دی ــم ک ــا رفت ــاق آن ه ــل در ات ــد مقاب ــاعت بع س
ــاق  ــز از ات ــی نی ــان پشــت در اســت. صــدای ناله های آرد همچن
ــاز  ــم در را ب ــه عروس ــه در زدم ک ــار ب ــد ب ــد. چن ــنیده می ش ش
نکــرد. بعــد نگــران آن دو شــدم. قفــل در را شکســتم و در بــاز 
شــد. زمانــی کــه وارد اتــاق شــدم، دیــدم پســرم غــرق در خــون 
ــود.  ــی ب ــش زخم ــورت و بدن ــر، ص ــت. س ــاده اس ــاری افت کن
همــان موقــع عروســم فــرار کــرد. بــه  دنبالــش رفتــم کــه دیــدم 
ــاده اســت و کمــی زخمــی  ــل در ورودی ســاختمان افت او مقاب
شــده. روی لباس هایــش لکه هــای خــون بــود و حرفــی 

نمــی زد.
ــه پلیــس و اورژانــس زنــگ زدم. آن هــا  ــدر مقتــول گفــت: ب پ
کــه آمدنــد پســرم و عروســم را بــه بیمارســتان منتقــل کردنــد. 
ــردن  ــی ک ــرم و زخم ــل پس ــث قت ــی باع ــه کس ــم چ نمی دان

عروســم شــده اســت.
ــرب اســتان  ــژه غ ــی وی ــس آگاه ــی پلی ــان اداره جنای کارآگاه
تهــران، بــا جمع بنــدی ایــن اطاعــات بــرای بررســی ماجــرا بــه 
ــا رد  ــاق ب ــا در بازرســی از ات ــزام شــدند. آن ه ــول اع ــه مقت خان
خــون روبــه رو شــدند. همچنیــن تکــه آجــری نیــز در کنــار محل 
ــار لکه هــای خــون روی آن  خــواب مقتــول کشــف شــد کــه آث

ــد. ــده می ش دی
ــه ســر  ــا آجــر ب بررســی ها نشــان مــی داد ابتــدا ضربه هایــی ب
ــه  ــو ب ــای چاق ــد ضربه ه ــده و بع ــاد وارد ش ــورت تازه دام و ص
بــدن وی اصابــت کــرده اســت. در حالــی کــه تحقیقــات ادامــه 
داشــت، مأمــوران متوجــه شــدند زن مقتــول حالــش بهتر شــده 

و توســط خواهــرش از بیمارســتان مرخــص شــده و بــه خانــه 
آن هــا رفتــه اســت. مأمــوران بــا اطــاع از ایــن موضــوع از آن هــا 
خواســتند عــروس جــوان را بــرای تحقیقــات بــه اداره پلیــس 
جنایــی بیاورنــد؛ امــا روز بعــد خواهــرزن مقتــول بــه تنهایــی در 
اداره آگاهــی حاضــر شــد و بــه افســر تحقیــق گفــت: زمانــی کــه 
خواهــرم حالــش بهتــر شــد، او را از بیمارســتان مرخــص کــرده و 
بــه خانه مــان بردیــم. فقــط گریــه می کــرد و بــا کســی حرفــی 
نمــی زد. امــروز صبــح زمانــی کــه ســراغش رفتــم تــا او را بــرای 
پیگیــری پرونــده شــوهرش بــه پلیــس آگاهــی بیــاورم، متوجه 
شــدم او مقــداری پــول از خانــه برداشــته و بــا بــاز کــردن پنجــره 
اتــاق بــه حیــاط پریــده و فــرار کــرده اســت. تلفــن همراهــش 

نیــز خامــوش اســت.
بــا فــرار زن جــوان ایــن فرضیــه پلیســی کــه عــروس چهــل روزه 
پلیــس  قــوت گرفــت.  دارد،  نقــش  شــوهرش  قتــل  در 
جســت وجوی گســترده ای را بــرای یافتــن ایــن نوعــروس آغــاز 
ــاد  ــل تازه دام ــات از او، راز قت ــتگیری و تحقیق ــا دس ــا ب ــرد ت ک

ــاش شــود. ف
ــروس  ــد، تازه ع ــوم ش ــی معل ــت وجوهای پلیس ــه جس در ادام
بــه طــور غیرقانونــی توســط قاچاقچیــان انســان از کشــور خــارج 
ــا ایــن کــه پــس از  شــده اســت. جســت وجو ادامــه داشــت ت
ســه مــاه، دو روز پیــش مأمــوران باخبــر شــدند، او بــرای ماقات 
ــه شــهریار بازگشــته اســت. کارآگاهــان  ــا یکــی از اقوامــش ب ب
اداره جنایــی بــا حضــور در خانــه موردنظــر، زن جوان را بازداشــت 
کردنــد. متهــم بــا انتقــال بــه پلیــس آگاهــی بازجویــی و مدعــی 
شــد بــا همدســتی بــرادر مقتــول دســت بــه جنایــت زده اســت.
ــنتی  ــوهرم س ــن و ش ــت: م ــق گف ــر تحقی ــه افس ــروس ب نوع
ازدواج کردیــم. اخــاق و رفتارمــان همخوانــی نداشــت و اختاف 
ســلیقه مان زیــاد بــود. در طــول چهــل روز زندگی مشــترک مدام 
بــا هــم اختــاف و دعــوا داشــتیم. خواســتم از او طــاق بگیــرم 
کــه موفــق نشــدم. مــدام کتکــم مــی زد. در جریــان دعوایمــان 
بــرادر 20ســاله اش از مــن حمایــت و بــه رفتــار بــرادرش اعتراض 
عاقه منــد  او  بــه  حمایت هایــش  بابــت  می کــرد. کم کــم 
شــدم. در روزهــای آخــر، بدرفتــاری شــوهرم بیشــتر شــد و زیاد 
کتکــم مــی زد و حتــی در خانــه حبســم می کــرد. بــرای رهایــی 
ــم  ــا ه ــم. آن روز ب ــل وی گرفت ــه قت ــم ب ــع، تصمی ــن وض از ای
دعــوا کردیــم. مــن پدرشــوهرم را بــه بهانــه خریــد آرد بــه نانوایی 
فرســتادم. همیــن کــه او رفــت، بــه اتاقمــان بازگشــتم. شــوهرم 
ــه،  ــوار خان ــا برداشــتن تکــه آجــری از روی دی ــود. ب خوابیــده ب
ضربه هایــی بــه ســر و گردنــش زدم. وی افــزود: بــرادر شــوهرم 
بــا شــنیدن ســر و صــدا وارد اتاقمــان شــد. او بــا دیــدن مــن و 
بــرادر زخمــی اش، آجــر را از مــن گرفــت و بــا چاقــو بــه او ضربــه 
زد. او فــرار کــرد و مــن مانــدم. از تــرس دســتگیری، مــن هــم 
بعــد از مرخــص شــدن از بیمارســتان و رفتــن بــه خانــه خواهرم 
فــرار کــردم. بــرادر شــوهرم از طریــق قاچاقچیــان انســان مــرا به 

افغانســتان فرســتاد تــا شــرایط بهتــر شــود.
بــا اعتــراف وی، برادر شــوهرش نیز بازداشــت و منکر همدســتی 
بــا متهــم شــد. بــا توجــه بــه انــکار مــرد جــوان، نوعــروس دوباره 
بازجویــی شــد و ایــن بــار اعتــراف کــرد برادرشــوهرش بی گنــاه 
ــام او  ــرار از مجــازات، ن ــرای ف اســت و همدســتی نداشــته و ب
را در تحقیقــات پلیســی بــرده اســت.بنابراین بــرادر مقتــول آزاد 

و عــروس خانــواده بــه اتهــام شوهرکشــی روانــه زنــدان شــد.

قتل تازه داماد توسط نوعروس
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آگهی مزایده عمومی اموال غیر منقول 
مدیریت شعب بانک کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرح مندرج در جدول ذیل به صورت نقدی و اقساطی به فروش 
برساند.متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت بیست روز ،  همه روزه به استثناء روزهای تعطیل از ساعت 8 لغایت 14 جهت كسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق شركت 

در مزایده به نشانی اصفهان خ مطهری مدیریت شعب بانك كشاورزی استان اصفهان طبقه سوم واحد حقوقی مراجعه نمایند.   
توضیحات :          

1_هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد و بانك در رد هر یك یا تمامی و قبول هر یك از پیشنهادات مختار است .      
2_اوراق شركت در مزایده در واحد حقوقی  به آدرس فوق الذكر موجود و پیشنهاد دهندگان باید یك نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء كرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و به 
انضمام فیش واریزی مربوط به 5درصد قیمت پایه در پاكت الك و موم شده ) با قید مربوط به ملك ردیف آگهی ( تسلیم و رسید دریافت نمایند . برای هر ملك باید پیشنهاد و اوراق 

و پاكت مستقل تهیه و تنظیم و تكمیل و امضاء  شده ارائه گردد .        
3-مهلت ارائه پیشنهادات پس از انتشار آگهی به مدت 20روز می باشد.به پیشنهادات مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل گردد 

ترتیب اثر داده نمی شود .          
4-در شرایط مساوی اولویت با مالك اولیه امالک خواهد بود . وجوه واریزی نفرات دوم و سوم تا تعیین تكلیف نهایی برنده مزایده مسترد نخواهد شد .    
5-اخذ کلیه مجوز ها و پروانه های مربوطه در صورت دارا بودن شرایط از ادارات ذیربط بر عهده خریدار خواهد بود و هزینه آن بر عهده خریدار خواهد بود.   

6-نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به صورت نقد یا اقساط است. در صورت ارائه پیشنهاد اقساطی پرداخت حداقل 20درصد مبلغ  به صورت 
نقد و مابقی حداکثرشصت ماهه با تعلق سود مربوطه خواهد بود0 ضمنا اولویت با پیشنهاد نقدی است. 

7-كلیه امالك با وضعیت موجود و طبق مفاد اسناد انتقال اجرایی صادر شده واگذار می گردند و در صورت وجود متصرف ،  تخلیه بر عهده خریدار می باشد و در صورت نیاز به اصالحات 
اعم از ادغام ،  تفكیك ،  افراز ،  تجمیع ،  دریافت سند ششدانگ،  رفع مغایرت و غیره و طی كلیه مراحل آن بعهده و هزینه خریدار می باشد و بانك هیچگونه هزینه ای از این بابت 

پرداخت نمی نماید و بانك هر گونه مسئولیتی را از خود سلب و اسقاط می نماید .      
8-كل هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمی و شهرداری و دارایی و غیره که به ملک تعلق خواهد گرفت به عهده برنده مزایده خواهد بود .  

9-بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه قبل از شركت در مزایده برای تمامی شركت كنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضای اوراق مزایده و شركت در مزایده به منزله 
بازدید از امالك و مطالعه مدارك و سوابق مربوطه توسط شركت كننده بوده و هر گونه ادعایی بر خالف آن مردود می باشد .    

10-در امالكی كه نیاز به تفكیك و اصالح باشد در صورت بروز مشكالت در خصوص تفكیك و قطعی شدن عدم امكان استفاده بدون تفكیك ، وجوه واریزی عینا به خریدار مسترد 
می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت وجوه واریزی شامل سود و یا خسارت تحت هر عنوانی نخواهد بود .   

11-قطعیت معامله منوط به موافقت بانك كشاورزی ایران ) تهران ( می باشد .        
12-برای شركت در مزایده ارائه فیش واریزی به میزان 5 درصد قیمت پایه  امالک  به صورت نقدی  نزد بانك كشاورزی شعبه محل وقوع ملك یا هر یك از شعب بانك كشاورزی در 

استان اصفهان به حساب بستانكاران بابت مزایده ، الزامی است . هر گاه نفرات اول و دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمایند سپرده آنها ضبط خواهد شد .  
13-شركت كنندگان در مزایده می توانند در موعد یاد شده با ارائه كارت شناسایی معتبر به همراه ارائه رسید تحویل پاكت مزایده ، یا فیش واریز 5 درصد شركت در مزایده در جلسه 

شركت نمایند 
14-بدیهی است عدم حضور شركت كنندگان مزایده در جلسه مذكور ، تحت هر شرایط و به هر دلیل اعم از موجه و غیر موجه مانع از انجام مزایده و باز گشایی پاكتها نخواهد بود . 

امالک برای مزایده )مهر ماه 96(
وضعیت ملک قیمت پایه اعیان عرصه کاربری نوع ملک پالک ثبتی آدرس ملک نام شعبه  ردیف

تخلیه و در تصرف بانک نیست 725.000.000 127 127 مسکونی مشاع سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک2924/2261 اصفهان- خیابان کاوه- خ نگارستان- مجتمع مسکونی نگارستان- بلوک 4راه پله 3طبقه 3 شهرضا  1

تخلیه و در تصرف بانک نیست 4.202.430.555 305 247 مسکونی مشاع بیست و چهار و نیم حبه مشاع از 72 حبه پالک 15261/163 اصفهان-خیابان هزارجریب- خیابان شهید خسرو پور- کوی ازادگان-ده متری گل رز شهرضا  2

تخلیه و در تصرف بانک نیست 822.857.142 - مساحت کلی ششدانگ 36 هکتار زمین مزروعی  مشاع نیم حبه مشاع از 72 حبه پالک 115/9/1 اصفهان- چادگان- کوگانک چادگان  3

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.080.000.000 310/5 278/63 مسکونی مشاع پنجاه و چهار حبه مشاع از 72 حبه پالک 88/1172 خمینی شهر- بلوار الغدیر جاده اصفهان نجف آباد کوچه 36 فرعی چپ بن بست یک  چادگان 4

تخلیه و در تصرف بانک نیست 420.193.183 464 1301 مسکونی مشاع دو و هجده صدم دانگ مشاع از ششدانگ پالک شماره 87/9 داران- مرکزی- مونان فریدن  5

تخلیه و در تصرف بانک نیست 5.871.418.000 - 3708/26 زمین  مشاع شصت حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک 413/1 خیابان امام خمینی بعد از بیمارستان امام حسین کوچه استوار جنب جاده قدیم تهران  بوستان سعدی 6

تخلیه و در تصرف بانک نیست 6.708.743.000 - 16964/98 مزروعی  زمین  تمامیت 16964/98 سهم مشاع از 95133/40مترمربع ازششدانگ پالک 50 فرعی از 153 اصلی  اصفهان برآن جنوبی روستای کبوتر آباد  اصفهان 7

تخلیه و در تصرف بانک نیست 5.003.044.555 - 434/56 مسکونی مسکونی چهل و یک و نیم حبه مشاع از 72 حبه پالک 2153  خیابان میرداماد کوچه بازار شاطر باشی کوچه شهید مقراضگر بن بست امین پالک 17  اصفهان 8

تخلیه و در تصرف بانک است 2.404.450.000 25/31 - تجاری  مغازه  ششدانگ پالک 4286/30 خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجاری قصر مشیر-واحد شماره 217 زرین شهر 9

تخلیه و در تصرف بانک است 2.513.700.000 26/46 - تجاری  مغازه  ششدانگ پالک 4286/31 خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجاری قصر مشیر-واحد شماره 218 هرمزگان  10

تخلیه و در تصرف بانک است 1.979.800.000 20/84 - تجاری  مغازه  ششدانگ پالک 4286/39 خیابان هاتف- کوچه مشیر یخچال-مجتمع تجاری قصر مشیر-واحد شماره 219 هرمزگان 11

تخلیه و در تصرف بانک است 27.030.000.000 7922 10877/9 کشتارگاه مرغ کشتارگاه صنعتی سی وهفت و نود هشت هزارم سهام مشاع از ششدانگ پالک 433/2/405 نجف آباد- جوزدان- جنب کانال آب به سمت قهدریجان فالورجان 12

تخلیه و در تصرف بانک است 998.265.000 - 1907 زمین مزروعی مشاع هزار و نهصد و هفت متر مربع از ششدانگ پالک 430/905 فالورجان صحرائی باغ وحش  فالورجان 13

تخلیه و در تصرف بانک است 9.031.090.000 1410 2838 پرورش قارچ مشاع دو هزار و هشتصد و سی و هشت متر مربع از ششدانگ پالک 430/905 فالورجان صحرائی باغ وحش  فالورجان 14

تخلیه و در تصرف بانک است 1.665.245.000 - 2559 باغ مشاع دو هزار پانصد و پنجاه  و نه متر مربع از ششدانگ 430/905 فالورجان صحرائی باغ وحش  فالورجان 15

تخلیه و در تصرف بانک است 804.615.000 - 2037 زمین مزروعی  مشاع دو هزار و سی وهفت متر مربع از ششدانگ پالک 905/430 فالورجان صحرائی باغ وحش  فالورجان 16

تخلیه و در تصرف بانک نیست 3.566.666.660 - زمین   120000متر مربع مشاع چهار دانگ و هشتاد و شش صدم دانگ ازششدانگ پالک 101/8/30 روستای قلعه شاهرخ شهرستان چادگان  چادگان  17

تخلیه و در تصرف بانک نیست 6.305.970.916 1857/5 ششدانگ 63000 مرغداری  مشاع شصت و دو سهم از 96 سهم ششدانگ پالک 3/281 گلپایگان جاده شرکت زراعی  گلپایگان  18

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.045.331.920 - ششدانگ  4752/72متر مربع گلخانه  مشاع تمامیت 84 سهم مشاع از 275 سهم از ششدانگ پالک 62/244 شهرضا روستای وشاره  شهرضا  19

تخلیه و در تصرف بانک نیست 6.400.000.000 - ششدانگ 40 هکتار زراعی مشاع یکصد و هشتاد وشش پنج هزارم از شش هشتم سه ربع مشاع از 72 حبه شش دانگ 1/216 مزرعه واقع در مهر آباد چغا جوش مبارکه شهرضا 20

تخلیه و در تصرف بانک نیست 8.541.000.000 - مساحت ششدانگ بیست و یک هکتار  باغ مشاع تمامیت هشتصد و هشتاد وهفت سهم و هفتصد و پنجاه و یک هزارم سهم مشاع از 1450 سهم ششدانگ پالک ثبتی 181/12  شهرضا دشت مهیار شهرضا  21

تخلیه و در تصرف بانک نیست 435.000.000 191 265 خانه ششدانگ ششدانگ پالک 4/289 اصفهان-بران جنوبی-روستای راران-کوچه زاینده رود اصفهان 22

تخلیه و در تصرف بانک است  725.000.000 -  189/86 خانه  ششدانگ ششدانگ پالک 159/7489 بادرود- خیابان شهید رجائی  اردستان 23

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.191.153.420 547/60 13061 مرغداری مشاع یک و چهل و شش هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 667/1 کاشان روستای استرک جنب قبرستان کاشان  24

تخلیه و در تصرف بانک نیست 16.450.405.680 - 4489/814 باغ مشاع 4/862 دانگ مشاع از ششدانگ پالک 3515/1 کاشان بلوار قطب راوندی کاشان 25

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.174.552.500 - 10000 مرغداری مشاع یک و هشتصد و پنجاه و هفت هزارم دانگ مشاع از ششدانگ پالک 241/1 کاشان جاده برزک جنب کارخانه سیمان کاشان 26

تخلیه و در تصرف بانک است 6.953.292.000 - 474644 باغ مشاع پنچ و سه چهارم حبه مشاع از 72 حبه پالک  265/1به انضمام اشجار و حق آب متعلقه شهرضا- مرکزی- جاده سمیرم-  کهرویه- هوک شهرضا 27

تخلیه و در تصرف بانک است 3.287.115.000 - 280950 باغ مشاع شهرضا- مرکزی- جاده سمیرم-  کهرویه- هوک نه و یک چهارم مشاع از 72 حبه پالک 265/1 شهرضا 28

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.631.101.500 - 531000 پمپ بنزین ششدانگ یک پمپ بنزین به انضمام یک قطعه زمین مزروعی پالک 17/115 چادگان جاده اورگان خرسونک چادگان 29

تخلیه و در تصرف بانک نیست 12.600.000.000 330 170/5 آپارتمان ششدانگ بلوار کشاورز روبروی رستوران بیستون واقع در بین کوچه یخچال و کلینیک آتیه جنب فضای سبز 1/4468 اصفهان 30

تخلیه و در تصرف بانک است 1.989.000.000 186 266/65 منزل مسکونی ششدانگ 103/1091 خمینی شهر کوشک خیابان ابوذر کوچه ابوذر 23 اصفهان 31

تخلیه و در تصرف بانک نیست 162.000.000 136 90 منزل مسکونی ششدانگ 170/217 دهاقان دهاقان روستای درج بلوار ولی عصر کوچه 8 متری 32

تخلیه و در تصرف بانک نیست 405.000.000 336 120 منزل مسکونی ششدانگ 356/195 لنجان باغبهادران روستای زمان آباد خیابان مولوی نبش کوچه نسیم چرمهین 33

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.125.000.000 - 337 منزل مسکونی ششدانگ 1264/66 چرمهین بلوار معلم کوچه 10 متری چرمهین 34

تخلیه و در تصرف بانک نیست 7.380.000.000 29400 19600 گلخانه
سه و نود وشش 

صدم  دانگ  مشاع 
از ششدانگ

8/141 فریدن اشجرد فریدن 35

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.316.700.000 - 79/69 مغازه سیزده حبه از 72 حبه 1840/6 بوستان سعدی خیابان شیخ بهایی نرسیده به چهارراه اردیبهشت 36

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.384.375.000 - 154/35 مسکونی بیست و پنج حبه 
مشاع از هفتاد حبه 298/1/6940 تیران بلوار امام خمینی خ امیرکبیر جنب کوچه نور شرکت تعاونی بنت الهدی تیران 37

تخلیه و در تصرف بانک است 2.782.249.560 - 282/13 کارگاه ششدانگ 98/538 کارگاه برنج کوبی واقع در بران جنوبی کیلومتر 30 روستای پیله وران اصفهان 38

تخلیه و در تصرف بانک نیست 452.430.000 200 314/57 مسکونی چهل و چهار حبه  از 
هفتاد ودو حبه 18/4 روستای پیله وران روستای روران نبش میدان ورودی بن بست امام خمینی اصفهان 39

تخلیه و در تصرف بانک نیست 959.850.000 1500 3160 زمین و گلخانه یک و نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ 33/7 خیابان آتشگاه خیابان بهشت روبروی کوچه صفا اصفهان 40

تخلیه و در تصرف بانک نیست 2.201.624.999 344 265/02 مسکونی نوزده حبه مشاع از 
هفتاد و دو حبه 470/15177/6400 خیابان کاوه خیابان ابوریحان بیرونی پالک 20 کوهپایه 41

تخلیه و در تصرف بانک نیست 4.374.000.000 180/42 - مسکونی ششدانگ 15190/33224 آپارتمان مسکونی واقع در خیابان سروش کوچه 23)شهید سعید لطفی( پالک 9 بوئین 42

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.607.040.000 - 320 زمین ششدانگ 167/65 خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان شهرضا 43

تخلیه و در تصرف بانک نیست 2.944.552.500 - 655 زمین ششدانگ 167/133 خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان شهرضا 44

تخلیه و در تصرف بانک نیست 1.765.793.812 - 370/5 زمین ششدانگ 167/66 خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان شهرضا 45

تخلیه و در تصرف بانک نیست 2.048.651.792 - 379/55 زمین ششدانگ 167/77 خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان شهرضا 46

تخلیه و در تصرف بانک نیست  2.994.440.400 - 828 زمین  ششدانگ 167/132 خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان شهرضا 47
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