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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

کمیسیون آموزش مجلس: عضو 

کاهش داشته گر تورم    ا
شهریه ها نباید افزایش یابد

موتورسوارن
 قانونمند

کارفرمای  تولیدکننده را به 
بدهکار تبدیل نکنیم

کرد: کیمیای وطن بررسی 

قلب خط دفاع در لیگ 
شانزدهم )بخش اول(

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:  عضو 

حقوق های پرداخت شده
 به مجلسی ها پیگیری شود
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روایت ساده ای 
از دلدادگی

لباس 
سیاستمداران، باید 

پارچه و دوخت 
ایرانی داشته باشد

انقالبیون بی ریشه

له
قا

رم
س ــلم  ــرت مس ــا ورود حض ــادف ب ــوال مص ــم ش  روز پنج

بــه کوفــه اســت. ســال 60 هجــری و در پــی نامه هــای 
از امــام حســین   بی شــمار و دعــوت مــردم کوفــه 

ــر  ــه و ب ــردم کوف ــت م ــت و هدای ــت امام ــام جه ــه الس علی
عهــده گرفتــن رهبــری قیــام بــر ضــد یزیدبــن معاویــه،  
امــام علیــه الســام بــه منظــور یقیــن از بیعــت مــردم کوفــه، 
مســلم را بــا نامــه ای روانــه کوفــه کــرد تــا شــرایط را بررســی 
 و پــس از صحــت موضــوع نامــه هــا و پایبنــدی نگارنــده هــا 

و فرستنده های آن تصمیم بگیرند.
مســلم بــن عقيــل)ع( در پانزدهــم مــاه مبــارک رمضــان ســال 
60 قمــری از مكــه معظمــه خــارج شــد و از آنجــا بــه مدينــه 
ــش  ــواده خوي ــا خان ــدار ب ــد دي ــس از تجدي ــت و پ ــوره رف من
ــع  ــا آن مضج ــر)ص( و وداع ب ــريف پيامب ــر ش ــارت قب و زي
مطهــر، بــه ســوی كوفــه حركــت كــرد و در روز پنجــم شــوال 
همــان ســال وارد شــهر بــزرگ كوفــه گرديــد و در خانــه 
ــارز و  ــيعيان مب ــه از ش ــی - ك ــده ثقف ــی عبي ــن اب ــار ب مخت
ــد.  ــكونت گزي ــود - س ــه ب ــی امي ــخت بن ــان سرس از مخالف
شــيعيان مخلــص و انقابيــون كوفــه كــه از حضــور مســلم بــن 
عقيــل)ع(، بــه عنــوان نماينــده و ســفير امــام حســين)ع( در 

ــن شــهر آگاه شــدند ... اي

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

 توطئه ای جدید 
علیه جمهوری اسالمی

کشاورزان کرمان در آستانه ورشکستگیسفر به حاشیه شهرها 7

در صفحه فرهنگ )5( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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21 تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب 
 اجتماع و راهپیمایی عظیم مردمی مدافعان  حریم خانواده  به عظمت 23 هزار شهید 

گلگون کفن اصفهان 
زمان : دوشنبه 21 تیر ماه  ساعت 17:30 

مکان سی و سه پل - ابتدای چهار باغ باال ) هتل پل ( 

کرد: کیمیای وطن بررسی 
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کبر صالحی هشدار داد: علی ا



انقالبیون بی ریشه          
ادامه از صفحه یک: 

ــه وی  ــتافته و ب ــوی وی ش ــه س ــته ب ــته دس  دس
ــد. ــدم گفتن ــر مق خی

ــی  ــع م ــردم جم ــای م ــته ه ــی دس ــلم وقت مس
شــدند نامــه امــام حســین)ع( را بــرای آنــان مــی 
ــرا داده و از  ــوش ف ــی گ ــه خوب ــردم ب ــد و م خوان
ــه  ــرت، گری ــوع آن حض ــب الوق ــدار قری ــوق دی ش
ــان  ــد روز و اطمین ــس از چن ــلم پ ــی كردند.مس م
ازآمادگــی نســبی مــردم، از آنــان بــرای امــام 
حســین)ع( بیعــت گرفــت و تعــداد هیجــده هــزار 
تــن از انقالبیــون كوفــه، در نخســتین روزهــای 
ــن  ــلم ب ــد. مس ــت كردن ــا وی بیع ــلم، ب ورود مس
عقیــل)ع(، نامــه ای بــه محضــر امــام حســین)ع( 
و  وضعیــت كوفــه  از  را  حضــرت  آن  و  نوشــت 
ــام  ــد و از ام ــر گردانی ــا خب ــا وی، ب بیعــت مــردم ب
حســین)ع( درخواســت نمــود، كــه بــه ســوی كوفــه 
حركــت كنــد، تــا شــخصًا رهبــری مــردم را بــر عهــده 

ــرد. گی
طرفــداران  و  امیــه  بنــی  هــواداران  طرفــی،  از 
ــلم  ــن مس ــدهللا ب ــد عب ــه، همانن ــن معاوی ــد ب یزی
حضرمــی، عمــارة بــن عقبــه و عمــر بــن ســعد، كــه 
ــن  ــد ب ــرای یزی ــد، ب از صاحــب نفــوذان كوفــه بودن
معاویــه، نامــه هایــی بــه شــام ارســال كــرده و او را 
از وضعیــت كوفــه و بیعــت شــیعیان بــا مســلم بــن 
عقیــل)ع( آگاه نمودنــد و از وی درخواســت كردنــد 
ــل وی در  ــیر، عام ــن بش ــان ب ــای نعم ــه ج ــه ب ك
كوفــه، كــه بــا قیــام مســلم بــن عقیــل)ع( برخــورد 
ــه  ــد، شــخص دیگــری بفرســتد ك جــدی نمــی كن
ــد و در  ــخ باش ــوی و اراده ای راس ــی ق دارای عزم
برخــورد بــا مخالفــان حكومــت، شــدت و خشــونت 

ــه خــرج دهــد. ب
یزیــد بــن معاویــه، پــس از مطالعــه نامــه هــواداران 
ــا ســرجون مســیحی،  ــه و مشــورت ب خــود در كوف
تصمیــم گرفــت عبیــدهللا بــن زیــاد، عامــل خویــش 
ــه  ــه حكومــت كوف ــظ ســمت، ب ــا حف در بصــره را ب
ــه  ــا قســاوت و شــدتی ك ــا ب ــد، ت ــز منصــوب كن نی
ــل)ع(  ــن عقی ــلم ب ــام مس ــود دارد، قی در وی وج
ــه  ــان اهــل البیــت)ع( را در كوف و شــیعیان و محب
ســركوب كنــد.و نهایــت و بــا کمــال تاســف آن شــد 
کــه ســیاهی اش تاریــخ را گرفتــه و بــرای همیشــه 
مــورد لعــن بشــریت گردیــد و ایــکاش آن انقالبیــون 
بــی عرضــه و کــم ایمــان و بــا ایمــان ظاهــری و منــا 
فــق آن نامــه هــا را ننوشــته بودنــد و هــر گــز امــام 

را دعــوت نکــرده بودنــدو ...

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

نظام فرهنگی _ نظام سیاسی                                                                                               
کارشناس ارشد علوم اجتماعی

محمد علی اشرفی

ــم  ــی  ، تهاج ــل فرهنگ ــی ، تقاب ــاد فرهنگ ــای تض واژه ه
فرهنگــی ، ... واژه هایــی اســت کــه  بعــد انقــالب اســالمی 
ــده  ــی وارد ش ــی ،اجتماع ــات سیاس ــی در ادبی ــه فراوان ب
اســت . تبییــن مفاهیــم فــوق بیشــتر توســط رهبــر کبیــر 
ــم  ــام معظ ــی )ره ( و مق ــام خمین ــالمی ام ــالب اس انق

ــان شــده اســت . ــری انجــام و بی رهب
در ایــن مقالــه بــا اشــاره بــه دیــدگاه امــام خمینــی )ره( 
بــه ماهیــت تضــاد فرهنگــی در مقیــاس کالن اشــاره مــی 
شــود و در صــدد هســتیم بــا ایــن دیــدگا ه بتوانیم مســائل 

اجتماعــی وتضادهــای سیاســی را تبییــن نمائیــم .
ــگران  ــوان کنش ــه عن ــراد ب ــی اف ــان شناس ــد انس در بع
ــت  ــند و در دوجه ــی باش ــر « م ــاب گ ــی »انتخ اجتماع
ــن  ــد و در ای ــت دارن ــوان حرک ــی ت ــر تربیت ــاد از نظ متض
ارتبــاط نقــش محیــط اجتماعــی بســیار موثــر مــی باشــد .

کنشــگران اجتماعــی در تعامــل اجتماعــی بـــــــه دنبــال 
کســب منافــع اجتماعــی بیشــتری هســتند وایــن گرایش 
بــــــه انحصــار و انســداد اجتماعــی منجــر مــی شــود و 
زمینــه تضــاد اجتماعــی را فراهــم مــی کنــد . ایــن تضــاد از 
محــدوده اجتماعــات داخلــی شــروع وتــا ســطح تعامالت 
بیــن المللــی گســترش مــی یــــــابد . قدمــت اجتماعــی 
ایــن گرایــش بـــــه تشــکیل اولیــن جوامــع انســانی بــاز 
مــی گــردد. ورای تضــاد بــر ســر منافــع اجتماعی ، شــکوفا 
شــدن استــــعدادها ی ..... انســانی نیازمنــد محیــط 
ــت اجتماعــی  ــا بســط عدال ــوام ب اجتماعــی مناســب و ت

مــی باشــد .
بنابر این عمال دو جبهه اجتماعی شکل گرفت :

-جبهه عدالت خواه با منش الهی
-جبهه انحصار منافع اجتماعی

جبهــه عدالــت خــواه آنقــدر مقبولیــت عــام دارد کــه گاهــی 
بــه نــام آن }وبــر خــالف عدالــت { جریانات اجتمــــــاعی 
ــی  ــت خواه ــه عدال ــل جبه ــرد ودر مقاب ــی گی ــکل م ش

ــد. واقعــی قــرار مــی گیرن
ــت  ــق عدال ــی تحق ــش اله ــا من ــواه ب ــت خ ــه عدال جبه
اجتماعــی و بوجــود آوردن شــرایط وزمینــه هــای الزم 

ــد . ــانی میباش ــت انس ــاد مثب ــل ابع ــق کام تحق
ــگان  ــن نخب ــل بی ــورت بالفع ــه بص ــن دو جبه ــاد بی تض
ــت  ــود اس ــه موج ــروه همیش ــر گ ــری ه ــی و.فک سیاس
ــر نظــام سیاســی  ــه تســلط ب منتهــا هــر کـــدام موفــق ب
جامعــه شــدند . از طریــق نظــام فرهنگــی } موافــق 
ــار  ــی رفت ــت ده ــر وجه ــه تغیی ــدام ب ــود { اق ــداف خ اه
ــت  ــق تثبی ــد وتوفی ــی نماین ــه م ــراد جامع ــی اف اجتماع

ــد. ــی آورن ــت م ــوب را بدس ــاختارهای مطل س
ــهدا  ــی سیدالش ــد : زندگ ــی گوی ــی )ره ( م ــام خمین ام
ســالم ا... علیــه زندگــی حضــرت صاحــــــب ســالم ا... 
ــا حــاال همــه  ــاء از اول ، از آدم ت علیــه زندگــی تمــام انبی
ــور «  ــل » ج ــه در مقاب ــت ک ــوده اس ــا ب ــن معن ــان ای ش

ــد . ــت کنن ــتند درس ــی خواس ــدل را م ــت ع حکوم
تمــام انبیــاء بــرای اصــالح جامعــه آمــده انــد . تمــام ... 
جامعــه بایــد اصــالح شــود بایــد عدالــت در بیــن مــردم 

ودر بیــن جامعــه تحقــق پیــدا کنــد .
آن حضــرت }سیدالشــهداء { در فکــر آینــده اســالم 
ــده ودر  ــالم در آین ــه اس ــر اینک ــه خاط ــود ب ــلمین ب ومس
ــانها  ــان انس ــداکاری او در می ــدس و ف ــاد مق ــه جه نتیج
نشــر پیــدا کنــد و نظــام سیاســی و نظــام اجتماعــی آن در 

ــرار شــود . ــا برق ــه م جامع
ــام  ــه ام ــی در اندیش ــه اجتماع ــاد در دوجبه ــوم تض مفه
خمینــی بــه تقســیم بنــدی وضــع موجــود جامعــه بــه فقر 
وغنــا ، اســتعمارگر وعقــب نگــه داشــته شــده و......منجــر 
شــده اســت ودر نهایــت بــرای هــر دســته نظــام فرهنگــی 
ــگ  ــل اســت . فرهن ــی { خاصــی قائ } ارزشــهای فرهنگ
اســتعماری ، فرهنــگ وابســته ، فرهنــگ اســالمی – ملــی 
و یــا فرهنــگ اســالم آمریکایــی و باالخــره فرهنگ اســالم 

نــاب محمــدی )ص( تمایــز قائــل بــود .
اگــر قائــل بــه ایــن دو جبهــه فرهنگــی در ســطح جامعــه 
و در ســطح بیــن المللــی باشــیم بایــد گفــت اشــاعه ....

فرهنگــی برنامــه ریــزی شــده از بیــرون جامعــه وتبدیــل 
شــدن بــه یــک جریــان اجتماعــی وتغییــر کنــش ورفتــار 
ــی  ــام سیاس ــر نظ ــلط ب ــت تس ــراد در نهای ــی اف اجتماع
جامعــه مــی باشــد . بنابرایــن ارزش هــای فرهنگــی نظــام 
ــر  ــر تغیی ــر ب ــد یکــی از روش هــای موث ســلطه مــی توان
ــت  ــت مدیری ــک حرک ــد ودر ی ــه باش ــراد جامع ــار اف رفت
شــده  نظــام سیاســی جامعــه را تحــت تاثیــر وتصاحــب 
قــرار داده  ودر جهــت اهــداف ســلطه خــود  قــرار دهنــد .

یادداشت

علی اکبر صالحی هشدار داد:
توطئه ای جدید 

علیه جمهوری اسالمی
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ایــران بــا اشــاره بــه 
ــران  ــه ای ســخنان اخیــر مــرکل و بانکــی مــون علی
گفــت: احســاس مــی کنــم اتفاقاتــی در حــال روی 
ــم  ــون و خان ــی م ــان ک ــای ب ــرا آق دادن اســت؛ زی

مــرکل حــرف هــای عجیبــی زده انــد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از خبرگــزاری 
صــداو ســیما علی اکبــر صالحــی، ریاســت ســازمان 
تصریــح  گفت وگویــی  در  ایــران  اتمــی  انــرژی 
ــای  ــدی ه ــران توانمن ــالمی ای ــوری اس ــرد: جمه ک
مختلفــی دارد؛ اگــر طــرف مقابــل در نقــض برجــام 
دســت بــه کاری بزنــد، همــگان متضــرر مــی شــوند.

وی افــزود: مــا برجــام را قبــول داریــم و آغازکننــده 
ــز  ــا نی ــدوارم آن ه ــود و امی ــم ب ــض آن نخواهی نق

ــد. ــل باشــند و آن را نقــض نکنن عاق
صالحــی بــا اشــاره بــه ادعاهــای مقامــات آلمانــی 
ــزات  ــد تجهی ــرای خری ــران ب ــالش ای ــر ت ــی ب مبن
مرتبــط بــا ســالح هــای هســته ای گفــت: اول 
ــد  ــد گفتن ــد و بع ــرح کردن ــی مط ــن ادعاهای چنی
ــرده؛  ــدی نک ــن خری ــی چنی ــرژی اتم ــازمان ان س
بلکــه بیشــتر بــرای وزارت دفــاع ایــران بــوده اســت.

صالحــی هشــدار داد:  احســاس مــی کنــم در حــال 
زمینــه چینــی و پخــت و پــز علیــه مــا هســتند و مــا 

بایــد گــوش بــه زنــگ باشــیم.
معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان انــرژی 
اتمــی در پاســخ بــه ایــن ادعاهــا افــزود: بــه طــور 
منطقــی وقتــی یــک کانــال خریــد در برجــام تعبیــه 
ــازمان  ــه س ــدارد ک ــی ن ــر ضرورت ــم دیگ ــرده ای ک
انــرژی اتمــی بخواهــد دســتگاهی را بــه طــور 
ــه  ــد ک ــداری کن ــیاه خری ــازار س ــتقیم از ب غیرمس
ــی  ــر آلودگ ــم خط ــتری دارد و ه ــه بیش ــم هزین ه

ــت. ــد داش ــی خواه احتمال
ــزات الزم را از منشــأ  ــم تجهی ــی توانی ــت: م وی گف
اصلــی اش بخریــم بــه کانــال خریــد اعــالم کنیــم 
و آنــان شــرایطش را مهیــا مــی کننــد تــا بــا قیمــت 
ــا  ــر و ب ــت بهت ــا کیفی ــریع تر ب ــان س ــر در زم ارزان ت

ــم. ــزات الزم را بخری ــان بیشــتر تجهی اطمین
ــان  ــارات ب ــی اظه ــه همزمان ــاره ب ــا اش ــی ب صالح
کــی مــون و مــرکل بــار دیگــر افــزود: بــه نظــر بنــده 
ــی  ــه دلیل ــت؛ وگرن ــاد اس ــال ایج ــه ای در ح توطئ
نــدارد کــه آقــای بــان کــی مــون و خانــم مــرکل داد 

ــد. ــاد راه بیندازن ــداد و فری و بی

خبر

دریافت کنندگان حقوق نامتعارف 
پاسخگو باشند

 نماینــده مــردم بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر در مجلس 
شــورای اســالمی گفــت: افــرادی کــه بیــش از حــد حقــوق 
دریافــت کــرده انــد بایــد پاســخگو باشــند و بایــد بــا ایــن 
افــراد برخــورد شــود.حبیب هللا نیکــزادی پناه روز شــنبه در 
گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا افــزود: نماینــدگان مجلــس 
نیــز بــا هیچکــس عهــد اخــوت نبســته انــد و هــر کســی 
خــوب عمــل کنــد نماینــدگان از او حمایــت و اگــر فــردی 
ــد.وی گفــت: در  ــا وی برخــورد مــی کنن ــد عمــل کــرد ب ب
ــا  ــا عوامــل پرداخــت هــای نامتعــارف ب ــه برخــورد ب زمین

رئیــس جمهــوری هــم عقیــده هســتم. 
ــول  ــق اص ــئوالن طب ــیاری از مس ــه بس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه در  ــر ک ــوارد اخی ــزود: م ــد اف ــت مــی کنن ــوق دریاف حق
کشــور مطــرح شــده، دامــن همــه مســئوالن را نمــی گیرد.

نماینــده مــردم بــم، ریــگان، فهــرج و نرماشــیر در مجلــس 
ــن  ــه در ای ــرادی ک ــا اف ــد ب ــت: بای ــالمی گف ــورای اس ش
زمینــه مرتکــب خطــا شــده انــد، برخــورد الزم و بازدارنــده 
صــورت گیــرد.وی بیــان کــرد: وزیــر مربــوط ضمــن اینکــه 
بــا خاطیــان برخــورد مــی کنــد بایــد از مــردم عذرخواهــی 
کنــد و ایــن حداقــل کار ممکــن اســت.نیکزادی پنــاه گفت: 
عذرخواهــی وزیــر از مــردم ایــرادی نــدارد و در همــه جــای 

دنیــا رســم اســت.

نماینده مجلس:

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس گفــت: 
پــس از آزادســازی اعتبــارات بلوکه شــده، رهبــری در نامــه ای تأکیــد 
ــه حــوزه دفاعــی اختصــاص داده  ــد ب ــارات بای ــد کــه ایــن اعتب کردن
ــوده  ــارات از حــوزه دفاعــی و نظامــی ب  شــود؛ زیــرا منشــأ ایــن اعتب

و باید در همان حوزه نیز هزینه شود.
ــه  ــا خبرنــگار خبرگــزاری خان جــواد کریمــی قدوســی در گفت وگــو ب
ــه  ــالح بودج ــه اص ــت در الیح ــنهاد دول ــه پیش ــش ب ــت در واکن مل
مبنــی بــر حــذف اعتبــار  5 هــزار میلیــارد تومانــی از بودجــه ســال 95 
گفــت: مــردم و نماینــدگان بــا شــنیدن اقــدام و پیشــنهاد دولــت در 
الیحــه اصــالح بودجــه 95 مبنــی بــر حــذف اعتبــارات حــوزه دفاعــی، 
ــزرگ شــده اند. نماینــده مــردم مشــهد و کالت  دچــار یــک شــوک ب
در مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: در شــرایط کنونــی دشــمنان 
ایــران، به ویــژه آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی هــر روز در حــال تهدیــد 
ــی  ــه رخ م ــم ب ــان را ه ــی از تهدیداتش ــتند و بخش ــورمان هس کش
کشــند؛ حــال بــا توجــه بــه اینکــه بودجــه دفاعــی کشــور نســبت بــه 
بســیاری از کشــورهای منطقــه در پایین تریــن ســطح قــرار دارد، 
حــذف حــدود 5 هــزار میلیــارد تومــان از ایــن منابــع هیــچ توجیهــی 
ــا چنــد ده هــزار نفــر  ــه طــوری کــه کشــوری ماننــد قطــر ب ــدارد؛ ب ن

جمعیــت، بودجــه ای بســیار بیشــتر از مــا دارد.
وی ادامــه داد: متأســفانه مســئوالن دولتــی از جملــه رئیس جمهــور 

و وزرای اقتصــادی دولــت نیــز در چندوقــت اخیــر در تشــریح 
ــی  ــارات دفاع ــذف اعتب ــه ح ــه 95، ب ــون بودج ــالح قان ــه اص الیح
 اشــاره نکردنــد و تنهــا بــه مســائلی ماننــد حــل مشــکالت بانک هــا 

و پرداخت دیون پیمانکاران پرداختند.
کریمــی قدوســی افــزود: از طــرف دیگــر در تبصــره 22 الیحــه 
ــار 5 هــزار میلیــارد تومانــی  بودجــه ســال 95 آمــده اســت کــه اعتب

ــع  ــه نف ــی ب ــاوی بین الملل ــم دع ــده از حک ــول حاصل ش ــل پ از مح
ــالب،  ــد از انق ــل و بع ــلیحاتی قب ــای تس ــده قرارداده ــران در پرون ای
ــن  ــه دفاعــی اختصــاص داده شــود. ای ــت بنی ــه حــوزه تقوی ــد ب بای
ــع  ــارد دالر از مناب ــدود 1.6 میلی ــازی ح ــه آزادس ــوط ب ــره مرب  تبص
و دارایی هــای ارزی جمهــوری اســالمی اســت. ایــن نماینــده مــردم 
در مجلــس دهــم، بــا بیــان اینکــه اعتبــار 5 هــزار میلیــارد تومــان بــا 

دســتور و نامــه حضــرت آیــت هللا العظمــی خامنــه ای، فرمانــده کل 
ــه حــوزه دفــاع اختصــاص یافــت، گفــت: پــس از آزادســازی  قــوا ب
ایــن اعتبــارات، رهبــری در نامــه ای تأکیــد کردنــد کــه ایــن اعتبــارات 
ــن  ــأ ای ــرا منش ــود؛ زی ــاص داده ش ــی اختص ــوزه دفاع ــه ح ــد ب بای
ــد در همــان حــوزه  ــوده و بای ــارات از حــوزه دفاعــی و نظامــی ب اعتب
ــس در الیحــه بودجــه ســال 95  ــن رو مجل ــه شــود. از ای ــز هزین نی

ایــن موضــوع را مقــرر و تصویــب کــرد.
ــرات  ــاره مذاک ــده درب ــات طرح ش ــار و موضع ــه اخب ــاره ب ــا اش وی ب
ایــران و آمریــکا بــرای آزادســازی پول هــای بلوکه شــده، گفــت: 
ــد کــه  براســاس شــنیده ها، آمریکایی هــا در مذاکــرات اعــالم کرده ان
 ایــران بــه دنبــال آن اســت کــه اعتبــارات مذکــور را در حــوزه دفاعــی 
و نظامــی هزینــه کنــد؛ از ایــن رو آمریــکا رونــد ایــن حــوزه را متوقــف 
ــته  ــت داش ــب واقعی ــارات و مطال ــن اظه ــر ای ــال اگ ــد؛ ح ــی کن م
باشــد، ایــن اقــدام ایــاالت متحــده نقــض و دخالــت در امــور داخلــی 
جمهــوری اســالمی اســت؛ از ایــن رو بــه نظــر مــن حــذف اعتبــارات 

دفاعــی بــرای راضــی کــردن آمریــکا همــان برجــام دو اســت.
5 هــزار میلیــارد تومــان مذکــور مربــوط بــه پــول حاصل شــده از حکــم 
ــای  ــده قرارداده ــک پرون ــران در ی ــه ســود ای ــی ب ــاوی بین الملل دع
تســلیحاتی قبــل و بعــد از انقــالب اســت کــه حــدود 1.7 میلیــارد دالر 
بــوده اســت. علــت مخالفــت دولــت بــا ایــن مصوبــه مجلــس نهــم، 

کریمی قدوسی با اشاره به اصالحیه قانون بودجه۹۵ خبر داد:

نامه فرمانده کل قوا برای اختصاص اعتبار ۵ هزار میلیاردی در حوزه دفاع

عضــو کمیســیون آمــوزش  مجلــس بــا بیــان اینکــه موضــوع 
کمیســیون  در  غیردولتــی  مــدارس  غیرمتعــارف  شــهریه های 
ــر  ــارت ب ــود نظ ــرد، از کمب ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــش م متبوع
ــار  ــن، جب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــرد. ب ــاد ک ــوع انتق ــن موض ای
ــا  ــه ملــت ب ــگار خبرگــزاری خان ــا خبرن ــژاد در گفت وگــو ب کوچکی ن
اشــاره بــه افزایــش 40 تــا 50 درصــدی شــهریه مــدارس غیردولتــی 
ــران  ــز گ ــف نی ــات مختل ــورم، خدم ــی و ت ــرایط گران ــت: در ش گف
خواهنــد شــد؛ ولــی در صــورت کاهــش تــورم بــه معنــای واقعــی در 
جامعــه، نبایــد افزایــش قیمــت شــهریه های مــدارس غیردولتــی 
ــه  ــرا ک ــود؛ چ ــاهده ش ــاد مش ــیار زی ــای بس ــا درصده ــم ب آن ه
ــه  ــدارس ب ــن م ــه در ای ــی ک ــا امکانات ــا ب ــش قیمت ه ــن افزای ای

دانش آمــوزان ارائــه می شــود، همخوانــی نــدارد.
ــه داد:  ــالمی ادام ــورای اس ــس ش ــت در مجل ــردم رش ــده م نماین
ــش  ــا افزای ــان در کشــور باالســت، ام ــورم همچن اگرچــه ســطح ت
نامتعــارف قیمت هــای شــهریه های مــدارس غیردولتــی نیــز 
غیرقانونــی اســت. البتــه طبــق آخریــن آمارهــا، 18 واحــد آموزشــی 
ــن  ــدند و چندی ــل ش ــاد، تعطی ــات زی ــل تخلف ــه دلی ــی ب غیردولت
میلیاردتومــان بــه خانــواده دانش آمــوزان پــس داده شــده اســت.

ــا بیــان اینکــه موضــوع تخلفــات و شــهریه های غیرمتعــارف  وی ب
ــات بررســی  ــی در کمیســیون آمــوزش و تحقیق ــدارس غیردولت م

می شــود، گفــت: جــای خالــی کمبــود نظــارت بــر دریافــت 
ــدارس  ــی م ــوزان برخ ــیده از دانش آم ــهریه های سربه فلک کش ش
ــدای  ــئله ص ــن مس ــت و ای ــهود اس ــدت مش ــه ش ــی ب غیردولت

ــت. ــن را درآورده اس ــراض والدی اعت
کوچکی نــژاد بــا بیــان اینکــه متأســفانه مــدارس غیردولتــی پایبنــد 
بــه الگــوی مشخص شــده شــهریه از ســوی آموزش وپــرورش 
سیســتم های  بایــد  آموزش وپــرورش  داد:  ادامــه  نیســتند، 
 نظارتــی خــود را بــر مــدارس غیردولتــی افزایــش دهــد تــا مــدارس 
ــوند  ــهریه ش ــده ش ــاخص های تعیین کنن ــت ش ــه رعای ــد ب متعه

ــه برنامه هــای مصــوب  ــوان ب ــه ایــن شــاخص ها می ت کــه از جمل
ــای  ــداد نیروه ــی وپرورش، تع ــات آموزش ــطح اقدام ــدارس، س م
ــده و  ــرات بیمه ش ــداد نف ــزات، تع ــا و تجهی ــده، فض به کارگرفته ش

نــرخ تــورم اشــاره کــرد.
عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات در پایــان گفــت: متأســفانه 
ــدام  ــورم اق ــرخ ت ــاخص ن ــاس ش ــا براس ــدارس تنه ــران م مدی
بــه افزایــش شــهریه ها می کننــد؛ در حالــی کــه بســیاری از 
ایــن مــدارس عــاری از اســتانداردهای یــک مدرســه غیرانتفاعــی 
هســتند و از خدمــات مناســب و معلمــان حرفــه ای اســتفاده 

نمی کننــد.

ــای  ــی فض ــیب های حفاظت ــوص آس ــا درخص ــده نهاج ــاون هماهنگ کنن مع
ــرو هشــدار داد. ــن نی ــه ای ــور و وظیف ــان پای ــه کارکن مجــازی ب

بــه گــزارش گــروه سیاســی خبرگــزاری دانشــجو، روابــط عمومــی نهاجــا، امیــر 
ــی  ــروی هوای ــده نی ــرزاده، معــاون هماهنــگ کنن ــز نصی ــان عزی ســرتیپ خلب
ارتــش در مراســم صبحــگاه ایــن نیــرو کــه صبــح دیــروز شــنبه 19 تیــر برگــزار 
ــادات و تبریــک عیــد ســعید فطــر  شــد، ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عب
ــورد رصــد  ــی م ــای اجتماع ــت: فضــای مجــازی و شــبکه ه ــان گف ــه کارکن ب
ــن خصــوص  ــد در ای ــل بای ــن دلی ــه همی ــرار دارد و ب بســیاری از دشــمنان ق

دقــت عمــل زیــادی داشــت.
ــای  ــد نیروه ــورد تأکی ــواره م ــه هم ــائلی ک ــی از مس ــرد: یک ــه ک  وی اضاف
مســلح جمهــوری اســالمی و بــه خصــوص نیــروی هوایــی ارتــش بــوده اســت 
ــرا انتشــار  ــدی شــده نظامــی اســت؛ زی ــق از اطالعــات طبقه بن حفاظــت دقی
ــرای  ــادی ب ــیار زی ــات بس ــد تبع ــز می توان ــیار ناچی ــی بس ــی حت ــر اطالعات ه

ــر داشــته باشــد.  کشــور درب
ــاس  ــیدن لب ــه پوش ــش در ادام ــی ارت ــروی هوای ــده نی ــاون هماهنگ کنن مع
امــام  ســربازی  از  مصداقــی  را  اســالمی  جمهــوری  ارتــش  در  نظامــی 
ــی  ــن بزرگمردان ــر ت ــاس روزی ب ــن لب ــزود: ای ــرد و اف ــی ک ــج( معرف زمان)ع
همچــون شــهیدان ســتاری، بابایــی، لشــکری و بســیاری از بزرگمــردان بــوده 

ــتند. ــن هس ــران زمی ــخ ای ــار تاری ــه افتخ ک
ــه بنیان هــای  ــه زدن ب ــرای ضرب ــه هجمــه دشــمنان اســالم و انقــالب ب وی ب
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: نیــروی 
هوایــی ارتــش بــا تکیــه بــر دانــش بومــی و تــوان نظامــی خلبانــان و کارکنــان 
زبــده و بــا اســتعداد ایرانــی ســتونی محکــم بــرای بنــای انقــالب مــردم ایــران 
ــروع  ــدای ش ــی از ابت ــروی هوای ــی نی ــی رزم ــرزاده آمادگ ــر نصی ــت. امی اس
انقــالب و هشــت ســال دفــاع مقــدس را مناســب دانســته و افــزود: ویژگــی 
اصلــی یــک نظامــی نیــروی هوایــی، شــجاعت، ســرعت و عکــس العمــل بــه 

موقــع در تمامــی تصمیــم گیری هــا و همــه دوران خدمتــی اســت.

عضــو کمیســیون اصــل 90 مجلــس شــورای اســالمی گفــت: در زمینــه 
حقوق هــای نجومــی، شفاف ســازی ها را بایــد از خــود مجلــس شــروع کنیــم 
ــن  ــه در ای ــیم ک ــته باش ــع داش ــز توق ــر نی ــتگاه های دیگ ــت و دس ــا از دول ت

ــد.  ــازی کنن ــه شفاف س زمین
ــان  ــنیم در اصفه ــگار تس ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــواد ابطح ــید محمدج س
نجومــی  پرداخت هــای  موضــوع  دربــاره  مجلــس  پیگیری هــای  دربــاره 
 بــه برخــی مدیــران اظهــار داشــت: بنــده بــه همــراه آقایــان قاضی پــور 
و محجــوب در روز دوازدهــم تیرمــاه مبنــی بــر تســریع در جلوگیــری از 
ــی  ــران دولت ــه برخــی مدی ــی ب ــون تومان ــد 10 میلی ــای چن پرداخــت  حقوق ه

شــبه دولتی و بانک هــا تذکــری ارائــه کردیــم.
ــی  ــه گزارش ــن زمین ــس در ای ــای مجل ــز پژوهش ه ــه مرک ــزود: البت  وی اف
ارائــه کــرد کــه بنــده بــا بخشــی از ایــن گــزارش مخالــف هســتم؛ چــون کامــل 
نیســت و همــان  زمــان نیــز ایــن موضــوع را کتبــًا بــه »آقــای جاللــی« اعــالم 

کــردم کــه ایشــان تذکــر را نخوانــد.
 عضــو کمیســیون اصــل 90 مجلــس شــورای اســالمی ادامــه داد: آنچــه کــه 
ــاره  ــی کــه مجلــس درب ــرای از پیگیری های ــن اســت کــه ف ــده معتقــدم ای بن
ارقــام نجومــی پرداخــت شــده بــه برخــی مدیــران انجــام می دهــد، در خــود 

مجلــس نیــز ایــن موضــوع بررســی شــود.
ــه  ــس ب ــه در مجل ــی ک ــی حقوق های ــر برخ ــد پیگی ــه بای ــان اینک ــا بی  وی ب
برخــی افــراد داده شــده نیــز باشــیم، گفــت: معتقــدم ابتــدا بایــد از خودمــان 
ــد  ــه می کن ــبات ارائ ــوان محاس ــه دی ــی ک ــد در گزارش های ــم، بای ــروع کنی ش
دقــت بیشــتری شــود؛ بنــده بــه عنــوان عضــو کمیســیون اصــل 90 مجلــس 
ــم. ــر داده و در کمیســیون مطــرح می کن ــن موضــوع را تذک ــاری ای ــه ج هفت

خــود  از  بایــد  را  شفاف ســازی ها  کــرد:  خاطرنشــان  ابطحــی   
دیگــر  دســتگاه های  و  دولــت  از  هــم  تــا  کنیــم  شــروع  مجلــس 
شفاف ســازی زمینــه  ایــن  در  کــه  باشــیم  داشــته  توقــع   نیــز 

 کنند.

 نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال وبختیــاری و امــام جمعــه 
کیمیای وطن

زهرا الیاسی 
شــهرکرد گفــت: برگــزاری کنســرت هــای موســیقی و 
ــان را ضعیــف  ــه خصــوص جوان اردوهــای مختلــف، باورهــای ایمانــی مــردم ب

می کند. 
ــه  ــام جمع ــر ام ــی دفت ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــا جمعــی  ــدار ب ــروز در دی ــام، دی شــهرکرد، حجــت االســالم محمــد علــی نکون
از جوانــان اســتان افــزود: در همیــن کنســرت های موســیقی و اردو هــای 
مختلــط و مرزشــکنی های دینــی، بــاور ایمانــی جــوان ضعیــف و سســت 
ــالب  ــا و ســپس انق ــف شــد، راه انبی ــاور ضعی ــر ب ــه وی اگ ــه گفت می شــود. ب
ــا ورود کنســرت  ــری ب ــه رهب ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد و ب ــه خطــر می افت ب
هــا بــه دانشــگاه هــا مخالــف هســتند.امام جمعــه شــهرکرد از برگــزاری بیســت  
وســومین دوره طــرح تقویــت مبانــی اعتقــادی و شــبهه زدایی دینــی در اســتان 
 بــا حضــور چهره هــای مطــرح کشــور از پنجــم مردادمــاه بــه مــدت یکمــاه خبــر

 داد.
و  دانــش  ارتقــای  بــرای  توجهــی  قابــل  برنامــه فرصــت  وی گفت:ایــن 
ــد  ــان خواه ــی جوان ــری و عقیدت ــای فک ــام ه ــبهات و ابه ــع ش ــش و رف بین
ــال  ــان فع ــتگی جوان ــم پیوس ــه ه ــه ب ــام در ادام ــالم نکون ــت االس ــود. حج ب
اســتان را یــک ضــرورت بســیار مهــم دانســت و تصریــح کــرد: جوانــان 
ــه  ــر اینک ــالوه ب ــتند ع ــت هس ــال فعالی ــه در ح ــی ک ــه و فضای ــر عرص در ه
عرصــه  یــک  در  بایــد  هســتند،  مشــغول  خــود  فعالیــت گروهــی  بــه 
 هایــی بــه هــم بپیوندنــد کــه اگــر ایــن »بــه هــم پیوســتگی عملــی«
تحقــق پیــدا کنــد، قطعــا شــما می توانیــد حــرف خودتــان را بــه مســئوالنی کــه 
ــد و  ــد، بفهمانی ــد و راه را اشــتباه مــی رون ــد حــرف شــما را بفهمن نمــی خواهن
ــه یــک گفتمــان در جامعــه  ــه کرســی بنشــانید و مطالباتتــان را ب حرفتــان را ب

تبدیــل کنیــد.
بــه گفتــه وی، تنهــا بــا ایمــان قــوی می تــوان در مقابــل مشــکالت و 

ایســتاد. دشــمن  هجمه هــای 

عضــو کمیســیون شــوراها و امــور داخلــی کشــور گفــت: بــا توجــه بــه روزه دار بــودن عوامــل 
اجرایــی و نظارتــی انتخابــات ســال آینــده، برگــزاری انتخابــات ســال آینــده پیــش از مــاه 
ــی  ــل ابوتراب ــن، ابوالفض ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــود. ب ــد ب ــش خواه ــان نتیجه بخ رمض
 درخصــوص تغییــر زمــان انتخابــات ســال آینــده بــه دلیــل تقــارن بــا مــاه مبــارک رمضــان
بیــان کــرد: ســال آینــده انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای شــهر و روســتا در مــاه 

ــه ســر  ــرادی ک ــه لحــاظ ســختی اف ــذا مشــکالتی ب ــزار می شــود؛ ل ــارک رمضــان برگ مب
ــد. ــد روزه بگیرن ــه می خواهن ــد ک ــود می آی ــه وج ــتند، ب ــا هس صندوق ه

 ابوترابــی متذکــر شــد: ســال آینــده اگــر بتوانیــم انتخابــات را در مــاه مبــارک رمضــان برگزار 
ــر  ــیار نتیجه بخش ت ــتند، بس ــای رای هس ــر صندوق ه ــه س ــرادی ک ــل اف ــه دلی ــم، ب نکنی
ــاه  ــات، یک م ــه انتخاب ــت ک ــن اس ــور ای ــنهاد وزارت کش ــزود: پیش ــود. وی اف ــد ب خواه

زودتــر برگــزار شــود کــه پیشــنهاد خوبــی بــوده اســت. عضــو کمیســیون شــوراها و امــور 
داخلــی کشــور گفــت: در حــد یک مــاه تغییــر زمــان انتخابــات مشــکلی پیــش نمی آیــد. 
در برداشــت از قوانیــن اگــر عــرف بپذیــرد، مشــکل قانونــی بــه وجــود نمی آیــد. 
 در صــورت پذیــرش نهادهــای نظارتــی و اجرایــی عــرف نیــز قطعــا ایــن موضــوع 

را می پذیرد.

معاون هماهنگ کننده نهاجا عنوان کرد:

هشدار درباره آسیب های حفاظتی فضای مجازی
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: 

حقوق های پرداخت شده به مجلسی ها پیگیری شود 

امام جمعه شهرکرد:
کنسرت های موسیقی باورهای ایمانی 

جوانان را سست می کند

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
تغییر یک ماهه زمان انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، مشکلی پیش نمی آورد

ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــر کل س ــام دبی ــم مق قائ
ــه  ــی در زمین ــای اجتماع ــت ه ــعه حمای ــزوم توس ــر ل ب

ــرد. ــد ک ــادان تاکی ــان معت ــیب و درم ــش آس کاه
ــورای  ــی ش ــط عموم ــن، رواب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهــان روز 
شــنبه بــه نقــل از علــی مویــدی افــزود: ایجــاد اشــتغال 
ــه  ــگان از جمل ــود یافت ــی از بهب ــر حمایت ــعه چت و توس
ــه  ــان ب ــت آن ــدم بازگش ــم در ع ــی و مه ــول اساس اص
چرخــه اعتیــاد اســت. وی کــه در جریــان بازدیــد از مرکــز 
ــخن  ــان س ــاده 16 اصفه ــیب م ــش آس ــداری و کاه نگه
ــوی  ــراد از س ــن اف ــرش ای ــتغال و پذی ــت، اش ــی گف م
جامعــه را یکــی از نــکات بســیار مهــم و اساســی دانســت 
و بــر لــزوم توســعه آموزش هــای فنــی و مهارتــی تاکیــد 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــر کل س ــام دبی ــم مق ــرد. قائ ک
ــریح  ــه تش ــان ب ــخنان مددجوی ــنیدن س ــا ش ــدر ب مخ

اقدامــات و برنامــه هــای ســتاد در زمینــه حمایــت بعــد 
از خــروج بهبــود یافتــگان پرداخــت و بــر لــزوم مشــارکت 
ــد  ــه تاکی ــن زمین ــتگاه ها در ای ــی دس ــی تمام و همراه
کــرد. مراکــز نگهــداری و کاهــش آســیب موضــوع مــاده 
ــا مــواد مخــدر دو گــروه از معتــادان  ــارزه ب ــون مب 16 قان
را مشــمول می شــود؛ گــروه اول معتــادان فاقــد گواهــی 
درمــان یعنــی معتادانــی کــه بــه مراکــز درمــان مراجعــه 
ــه  ــتند ک ــر هس ــادان متجاه ــروه دوم معت ــد و گ نمی کنن
تجاهــر بــه اعتیــاد می کننــد. ایــن دو گــروه طبــق قانــون 
ــا  ــادان ب ــته از معت ــن دو دس ــوند. ای ــع آوری می ش جم
ــان موضــوع  ــژه درم ــز وی ــه مراک ــی ب ــام قضای حکــم مق
ــرای  ــاه ب ــا 3 م ــک ت ــدت ی ــه م ــاده 16 فرســتاده و ب م
درمــان در آنجــا نگهــداری می شــوند. هــم اکنــون حــدود 
120 معتــاد در مرکــز نگهــداری و کاهــش آســیب مــاده 16 

اصفهــان نگهــداری مــی شــوند.

قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:
ضرورت توسعه حمایت های اجتماعی برای درمان معتادان 

نماینــده مــردم شاهین شــهر گفــت: مجلــس بایــد 
بــا تصویــب قوانیــن خألهــای قانونــی کــه موجــب 

سوءاســتفاده متخلفــان شــده را رفــع کنــد. 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حســینعلی حاجــی دلیگانی 
شــورای  مجلــس  در  شاهین شــهر  مــردم  نماینــده 
ــم  ــام معظ ــدی مق ــه ج ــه مطالب ــاره ب ــا اش ــالمی، ب اس
ــا عامــالن فیش  هــای نجومــی  ــرای برخــورد ب رهبــری ب
ــری خواســتار برخــورد  ــام معظــم رهب ــه مق ــت: اینک گف
نجومــی  فیش هــای  دریافت کننــدگان  بــا  جــدی 
ــل  ــا اص ــوع ب ــن موض ــرت ای ــل مغای ــه دلی ــتند، ب هس

آرمان   هــای انقــالب اســالمی اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه حقوق هــای چنــد ده میلیونــی 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــالمی و جمه ــام اس ــته نظ شایس
نیســت، تاکیــد کــرد: همان طــور کــه مقــام معظــم 
ــی از  ــن حقوق های ــه چنی ــانی ک ــد، کس ــری فرمودن رهب
بیت المــال دریافــت کرده انــد، لیاقــت مســئولیت در 

جمهــوری اســالمی ایــران را ندارنــد و بایــد فــورًا از ســمت 
ــوری  ــت های جمه ــه پس ــرا ک ــوند؛ چ ــار ش ــود برکن خ

ــت. ــاک شهداس ــون  پ ــل خ ــران حاص ــالمی ای اس
 نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس بــا بیــان 
اینکــه مجلــس از اقــدام دســتگاه قضایــی بــرای برخــورد 
ــد  ــت بای ــت: دول ــد، گف ــت می کن ــان حمای ــا متخلف ب
عامــالن فیش  هــای نجومــی را اخــراج و از عملکــرد 
خــود در برخــورد بــا متخلفــان بــه مــردم گــزارش قابــل 
ــد کــه اگــر ایــن اقــدام از ســوی دولــت  ــه کن ــول ارائ قب
ــه  ــردم ب ــاد م ــه اعتم ــت ک ــی اس ــود، طبیع ــام نش انج
ــان  ــی در پای ــد. حاجی دلیگان ــد ش ــلب خواه ــت س دول
گفــت: البتــه مجلــس شــورای اســالمی بــه عنــوان 
ــا  ــه ب ــال مقابل ــنگینی در قب ــه س ــذار وظیف ــاد قانونگ نه
ــن،  ــب قوانی ــا تصوی ــد ب ــی دارد و بای ــای نجوم فیش ه
ــان  ــتفاده متخلف ــب سوءاس ــه موج ــی ک ــای قانون خأله

ــد. ــع کن شــده را رف

دریافت کنندگان حقوق های نجومی 
از سمت خود برکنار شوند       

عضو کمیسیون آموزش مجلس:
 اگر تورم کاهش داشته، شهریه ها نباید افزایش یابد

حتما بخوانید!
ضرورت توسعه حمایت های اجتماعی...  یکشنبه 20 تیر  21395
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استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

مانع تراشی برخی کارشناسان بانک ها 
برای پرداخت تسهیالت

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: برخــی 
کارشناســان بانک هــای عامــل بــرای پرداخــت 
ــه واحدهــای صنعتــی در ایــن اســتان  تســهیالت ب
ــتکی  ــلیمانی دش ــم س ــد. قاس ــی می کنن مانع تراش
در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد چهارمحــال 
ــران  ــی مدی ــا هماهنگ ــرد: ب ــد ک ــاری تأکی و بختی
ــل  ــای عام ــر بانک ه ــزی و دیگ ــک مرک ــل بان عام
ــع از  ــن مناب ــتانی، ای ــع اس ــود مناب ــورت کمب در ص

ــود. ــن می ش ــزی تأمی ــک مرک ــوی بان س
 وی افــزود: برخــی فعــاالن صنعتــی کــه از ســوی 
ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد و ســتاد اقتصاد 
مقاومتــی بــه بانک هــا معرفــی می شــوند، بــا 
کارشناســان  مالــی  منابــع  نبــود  مانع تراشــی 
شــده اند.  روبــه رو  اســتان  عامــل  بانک هــای 
الزام هــای  تصریــح کــرد:  دشــتکی  ســلیمانی 
ــع  ــی و ســتاد تســهیل و رف ســتاد اقتصــاد مقاومت
ــع تولیــد کشــور، شــرایط مطلوبــی را بــرای  موان
ــاری  ــد و اقتصــاد در چهارمحــال و بختی ــق تولی رون

ــت. ــرده اس ــم ک فراه

بررسی وضعیت آب شرب 
روستاهای فریدن

ــای  ــت و نیازمندی ه ــی وضعی ــتادی بررس ــه س جلس
آب شــرب روســتایی شهرســتان فریــدن در دفتــر 
مدیرعامــل شــرکت آبفــار اســتان اصفهــان برگــزار شــد. 
ــدار  ــری، فرمان ــور تاجمی ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
ــامل  ــرائتی، مدیرعـ ــدس قـ ــدن، مهن ــتان فری شهرس
ــور  ــر ام ــان، رحیمــی، مدی ــار اســتان اصفه شــرکت آبف
آبفــار شهرســتان فریــدن و معاونــان و کارشناســان 
مشــکالت  و  مســائل  داشــتند،  حضــور  مربوطــه 
ــی ــدوق توســعه مل ــارات صن ــه اعتب  شهرســتان از جمل

ــای  ــوده، مجتمع ه ــبکه های فرس ــالح ش ــم و اص ترمی
 ... و  نیتــرات زدا  دســتگاه های  نصــب  روســتایی، 
ــی اســت  ــادل نظــر شــد. گفتن ــاره آن تب بررســی و درب
مبلــغ نزدیــک بــه 2 میلیــارد تومــان از محــل صنــدوق 
توســعه ملــی بــرای ایجــاد مجتمع هــای آبرســانی 
روســتایی شهرســتان فریــدن اختصــاص یافتــه اســت.

 آغاز برداشت مرغوب ترین 
شاتوت کشور

تولیــد  مرکــز  بــرزک  شــهر    
کاشان

سید علی اکبر  طاهری

کشــور  شــاتوت  مرغوب تریــن 
ــرد خــود  ــا برداشــت محصــول منحصربه ف این روزه
ــن ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ــت. ب ــرده اس ــاز ک  را آغ

همه ســاله از اوایــل تیرمــاه تــا اواخــر مردادمــاه 
ــع آوری  ــغول جم ــی مش ــوار برزک ــش از 900 خان بی
ایــن محصــول منحصربه فــرد می شــوند. شــهر 
ــد 80 درصــدی گل محمــدی  ــر تولی ــرزک عــالوه ب ب
ســهم عمــده ای از تولیــد شــاتوت کشــور را نیــز 
مناســب  شــرایط  بــه  توجــه  بــا  دارد.  برعهــده 
آب و هوایــی و خــاک غنــی شــهر بــرزک، ســطح زیــر 
کشــت ایــن محصــول طــی ســال های گذشــته بــه 
ــر  ــه ثم ــا ب ــه ب ــه ک ــش یافت ــر افزای ــش از 10 براب بی
پیش بینــی  درختــان  ایــن  تدریجــی  نشســتن 
می شــود برداشــت ایــن محصــول امســال بــه 
ــهر  ــوب ش ــاتوت مرغ ــد. ش ــن برس ــش از 400 ت بی
بــرزک عــالوه بــر تأمیــن بازارهــای اســتان اصفهــان 
بــه اســتان های تهــران، کرمانشــاه، مرکــزی و ... نیــز 
اســت  میــوه ای  شــاتوت،  می شــود.  ارســال 
ــالح  ــای C، A و ام ــه دارای ویتامین ه ــرخگون ک س
روی، ویتامیــن، پتاســیم، آهــن، کلســیم و منیزیــم 
اســت. شــهر بــرزک در 45 کیلومتــری جنــوب غربی 
ــده  ــع ش ــس واق ــای کرک ــه کوه ه ــان در دامن  کاش

و دارای آب وهوای معتدل کوهستانی است.

 پیگیری تغییر تعرفه برق 
شهرستان های کاشان

ــتان های  ــردم شهرس ــده م   نماین
کاشان

سید علی اکبر  طاهری

کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس 
ــر  ــال تغیی ــه دنب ــدت ب ــه ش ــت: ب ــالمی گف ــورای اس ش
ــر  ــه و تغیی ــوزه انتخابی ــیر ح ــق گرمس ــرق مناط ــه ب تعرف
ــه  ــتم. ب ــه هس ــن منطق ــیر ای ــق سردس ــه گاز مناط تعرف
گــزارش کیمیــای وطــن، دکتــر ســاداتی نژاد بــا اشــاره بــه 
ــه  ــکاس آن ب ــه و انع ــردم منطق ــکالت م ــری مش پیگی
مســئوالن گفــت: جــاده بــرزک دارای ردیــف اعتبــار ملــی 
ــای  ــفانه در بخش ه ــه متاس ــم دارد ک ــار ه ــت و اعتب اس
دیگــر جــاده هزینــه شــده اســت و امیدواریــم هفتــه آینده 
ــن  ــه ای ــازی از منطق ــر راه وشهرس ــاون وزی ــد مع ــا بازدی ب
ــه 2  ــود. وی در ادام ــل ش ــریع تر ح ــه س ــر چ ــکل ه مش
رکــن ســرمایه معنــوی و ســرمایه طبیعــی و مــادی را در 
ــه  ــر منطق ــرفت در ه ــی پیش ــل اساس ــه، عام ــر منطق ه
عنــوان کــرد و گفــت: خوشــبختانه شــهر بــرزک در هــر دو 
ــرآمد  ــتند، س ــرفت هس ــی پیش ــه ارکان اصل ــرمایه ک س
ــا بررســی های علمــی و مطالعــات انجام شــده  اســت و ب
ــا وجــود ایــن دو ظرفیــت بایــد شــاهد توســعه و رشــد  ب
شــتابان باشــیم کــه اگــر این گونــه نیســت، بایــد ببینیــم 
ــردم در  ــده م ــتیم. نماین ــف هس ــار ضع ــک دچ در کدام ی
ــرزک ــی ب ــه و انقالب ــه در صحن ــردم همیش ــس م  مجل

ــه و کشــور، وجــود  ــی در منطق ــع انســانی غن وجــود مناب
ــه را از  ــداری منطق ــرمایه والیتم ــا و س ــزادگان و علم امام
جملــه ســرمایه های معنــوی بــرزک بــر شــمرد و گفــت: در 
وجــود  بــا  بــرزک  شــهر  طبیعــی  و  مــادی  حــوزه 
 اســتعدادهای طبیعــی و ظرفیــت آب وهوایــی منطقــه 
ارزش هــای گردشــگری  و  اســتراتژیک  محصــوالت   و 
و میراثــی منطقــه کــه گاه بــا نقــاط دیگــر قابــل مقایســه 
 نیســت، می توانــد شــهر بــرزک را در سراشــیبی رشــد 
و توســعه هدایــت کنــد کــه این هــا نیازمنــد تدویــن یــک 

برنامه جامع جهت رشد و توسعه است.

اخبار کوتاه

مــوج گرمــای طاقت فرســا ایــن روزهــا 
سرویس اقتصاد
  بردیا عباس زاده 

بیشــتر شــهرهای ایــران را دربرگرفتــه 
ــان  ــد اصفه ــا در اســتان هایی مانن ــن گرم اســت. شــدت ای
ــن  ــرف آب در ای ــه مص ــت ک ــدی اس ــه ح ــان ب ــزد و کرم ی
شــهرها بــه شــدت افزایــش یافتــه و زندگــی عــادی مــردم 
ایــن شــهرها مختــل شــده اســت؛ امــا در ایــن میــان 
،گرمــای 50 درجــه ای در شــهرهای اســتان کرمــان، به ویــژه 
ــردم  ــر م ــار ب ــا فش ــتان، نه تنه ــن اس ــی ای ــهرهای جنوب  ش
را افزایــش داده بلکــه کشــاورزی ایــن منطقــه مهــم تولیــد 

خرما را با مشکالت بسیار جدی روبه رو کرده است.
  افزایش دما

هواشناســی  ســازمان  الگــوی  طبــق  می شــود  گفتــه 
ــتان  ــای اس ــط دم ــاری، متوس ــال ج ــان در س ــتان کرم اس
تابســتان ها  طــول  و  اســت  افزایــش  یافتــه   کرمــان 
 و روزهــای گــرم نیــز در حــال زیادشــدن اســت. ایــن 
ــت در  ــاران و رطوب ــارش ب ــزان ب ــه از می ــت ک ــی اس در حال
اســتان نیــز کاســته شــده اســت و ادامــه ایــن رونــد 
ــور در آن  ــای کش ــارم باغ ه ــه یک چه ــتانی ک ــاورزی اس کش

ــد. ــد می کن ــت را تهدی ــه اس ــرار گرفت ق
  خشکیدگی خوشه های خرما

امــا بــر اثــر گرمــای شــدیدی کــه در روزهــای اخیر در اســتان 
ــده  ــید، پدی ــه رس ــتر از 50 درج ــه بیش ــان روی داد و ب کرم
ــتان های  ــتر شهرس ــا در بیش ــه های خرم ــکیدگی خوش خش
ــش  از  ــه پی ــده ای ک ــت؛ پدی ــان روی  داده اس ــتان کرم اس
ــدار داده  ــوص آن هش ــاورزی درخص ــان کش ــن کارشناس ای
بودنــد. حــاال نخلــداران در کرمــان تنهــا چنــد روز بــه زمــان 
ــد ســاعت شــاهد  ــا در عــرض چن برداشــت محصــول خرم

ــر روی نخل هــا هســتند  خشک شــدن خوشــه های خرمــا ب
ــد  ــذای دام خواهن ــه ها، غ ــن خوش ــت ای ــن حال و در بهتری
شــد. تک محصولــی بــودن اقتصــاد جنــوب و به  ویــژه شــرق 
اســتان کرمــان، کشــاورزان را در آســتانه ورشکســتگی بزرگی 
ــراه  ــئوالن هم ــت مس ــا حمای ــر ب ــه اگ ــت ک ــرار داده اس ق
ــه  ــق را ب ــن مناط ــوار در ای ــاد خان ــد اقتص ــود، می توان نش

 شــدت تهدیــد کنــد.
  کشاورزان کرمان

کشــاورزان کرمانــی می گوینــد: گرمــای هــوا بــه بیشــتر از 50 

رســیده اســت؛ امــا مســئوالن از اعــالم افزایــش دمــای هــوا 
تــا ایــن حــد خــودداری می کننــد. 

از ســوی دیگــر امیــد مــا فقــط بــه همیــن محصــول 
بــرای  اســت؛ چــون کار و حرفــه دیگــری  کشــاورزی 
کســب درآمــد نداریــم. در بیشــتر باغ هــا، خرمــا بــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــده و ای ــک  ش ــان خش روی درخت
 سررســید وام هــا و اقســاط کشــاورزی نزدیــک اســت 
ــل  ــه دلی ــم. ب ــی انجــام دهی ــد چــه اقدام ــم بای و نمی دانی
خشکســالی ســال های اخیــر، عمــاًل  کشــاورزان بــرای 

ــتند  ــه هس ــکل مواج ــا مش ــا ب ــزارع و باغ ه ــن آب م تأمی
ــاری  ــرای آبی ــات الزم ب ــن امکان و در حــال حاضــر از کمتری
ــتمر  ــاری مس ــکان آبی ــل ام ــن دلی ــه همی ــم؛ ب برخورداری

ــدارد. ــود ن وج
  چاره اندیشی

در  گیاه پزشــکی  کارشــناس  محمدتقــی زاده،  ســحر 
خشــکیدگی  پدیــده  می گویــد:  مهــر  بــا  گفت وگویــی 
نــدارد  مشــخصی  عامــل  هنــوز  خرمــا،   خوشــه های 
و بــه این گونــه اســت کــه دقیقــًا چنــد روز مانــده بــه 
ــر  ــا ب ــاعت، خرم ــد س ــرض چن ــول در ع ــت محص برداش
ــول  ــزش محص ــار ری ــود و دچ ــک می ش ــت خش روی درخ
ــدارد  ــردی ن ــچ کارب ــده هی ــول خشک ش ــویم. محص  می ش
اســتفاده  دام  غــذای  به عنــوان  حالــت،  بهتریــن  در  و 

 . د می شــو
ــب  ــات جال ــد: تحقیق ــاورزی می افزای ــناس کش ــن کارش ای
 توجهــی درخصــوص ایــن پدیــده انجــام  نشــده اســت 
و فقــط بــا شــدت یــا افــت دمــا، ایــن پدیــده هــم کاهــش 
ــه زمــان  ــا نزدیک شــدن ب ــد. هرســال ب ــا افزایــش می یاب ی
ــوا  ــای ه ــش گرم ــاورزی و افزای ــوالت کش ــت محص برداش
شــاهد از بیــن رفتــن بخــش جالــب  توجهــی از محصــوالت 
ــود  ــرار می ش ــال تک ــخ هرس ــتان تل ــن داس ــتیم و ای  هس
و چــاره ای بــرای مقابلــه بــا خشــکیدگی خوشــه های خرمــا 
اندیشــیده نشــده و گویــی مســئوالن تنهــا امیدوارنــد گرمــای 
هــوا افزایــش نیابــد. درصورتی کــه مراکــز علمــی، کشــاورزی 
بــا ایده پــردازی  بایــد   و تحقیقاتــی در اســتان کرمــان 
و چاره اندیشــی پــس از ســال ها، اقدامــات الزم را بــرای 

ــا ایــن پدیــده انجــام دهنــد. ــه ب مقابل

کیمیای وطن بررسی کرد:

کشاورزان کرمان در آستانه ورشکستگی

آب  ســهامی  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
منطقــه ای مرکــزی، اصلی تریــن مشــکل کم آبــی را بیــان 
کــرد. ســیدجالل شــاهرخ بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل اصلــی 
اصلی تریــن  افــزود:  نیســت،  بــارش  کم آبــی  پدیــده  در 
مشــکل در تشــدید معضــل کم آبــی، اضافه برداشت هاســت 

وارد  آبخوان هــا  بــر  کــه  اســت  فشــاری  و 
می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش 
بــارش قســمتی از عوامــل پیدایــش کم آبــی 
اســت، ولــی مشــکل اصلــی در ایــن حــوزه 
نیســت، ادامــه داد: وقتــی بهره بــرداران بــه 
آبخوان هــای موجــود بیــش از تــوان فشــار وارد 
ــویم.  ــه می ش ــی مواج ــل کم آب ــا معض ــد، ب کنن
بررســی های  براســاس  شــاهرخ  بــه گفتــه 

آن  طبیعــی  حــد  در  بارندگــی  میــزان  بــا  به عمل آمــده 
ــال های  ــی س ــی ط ــی جزئ ــم و تفاوت ــه ای نداری ــدان فاصل چن
ــن  ــی در عی ــد؛ ول ــه وجــود می آی ــارش ب ــزان ب ــف در می مختل
ــت  ــن برداش ــم و ای ــاله داری ــازن را همه س ــری مخ ــال کس ح
ــا  ــور م ــی کش ــع آب ــت مناب ــه وضعی ــت ک ــرف اس ــارج از ع  خ

را دچار چالش کرده است. 

وی تآکیــد کــرد: گرچــه هرچقــدر بــارش بیشــتر باشــد، بــه ســود 
ــن  ــرداری و تعیی ــرل بهره ب ــم کنت ــی معتقدی ــت، ول ــور اس کش
ــر  ــب حف ــوی مناس ــالم الگ ــاز و اع ــای غیرمج ــف چاه ه تکلی
ــا کم آبــی اســت.  ــه ب چــاه در هــر دشــت، راهــکار اصلــی مقابل
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا بــا وجــود کم آبــی بــه 
بهره بردارانــی کــه بنــا بــه دالیلــی چــاه یــا قنــات 
ــان خشــک می شــود، مجــوز  مــورد اســتفاده آن
احــداث چــاه جدیــد داده می شــود، گفــت: 
ــه آب، اگــر  ــون توزیــع عادالن طبــق مــاده 11 قان
منبــع آبــی کــه چــاه یــا قنــات باشــد، خشــک 
شــود یــا کمبــود آب پیــدا کنــد، ایــن حــق بــرای 
 فــرد وجــود دارد کــه بــه امــور آب مراجعــه 
 و درخواســت حفــر چــاه جدیــدی را مطــرح کند.
ــن راهــکار مناســبی  ــا ای ــه آی  وی در پاســخ پرســش دیگــر ک
ــن راه  ــر از ای ــاره ای غی ــت: چ ــت، گف ــئله اس ــل مس ــرای ح ب
ــه  ــات ک ــرمایه گذاری و حی ــم س ــع حج ــدارد. در واق ــود ن وج
درختــان و مــردم از آن برخوردارنــد و اشــتغالی کــه بــه واســطه 
ــاب  ــن کار مج ــه ای ــا را ب ــت، م ــده اس ــاد ش ــی ایج ــع آب منب

می کنــد.

غول کم آبی از کجا آب می خورد؟
گفــت:  ایــران  بیمــه  آتش ســوزی  بیمه هــای  مدیــر 
بــه  واردشــده  خســارت  مجموعــه،  ایــن  کارشناســان 
ــون  ــدود 60 میلی ــهر را ح ــینای ماهش ــی س ــیمی بوعل پتروش
ــل  ــس از تکمی ــت پ ــرع وق ــه دراس ــد ک ــن زده ان ــورو تخمی ی

می شــود.  پرداخــت  خســارت  ایــن  بررســی ها، 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رضایــی  محمــد 
دســتور  بــه  شــرکت  ایــن  کارشناســان 
مدیرعامــل بیمــه ایــران از ســاعات اولیــه بــروز 
ــدند  ــر ش ــل حاض ــوزی در مح ــه آتش س حادث
ــارت  ــزان خس ــریع تر می ــه س ــد هرچ ــا بتوانن ت
ــه  ــزود: از آنجــا ک ــد اف ــرآورد کنن واردشــده را ب
تمام خطــر  بیمه نامــه  دارای  مجموعــه  ایــن 
نــزد کنسرســیومی متشــکل از شــرکت های 

ــت  ــه زودی غرام ــت، ب ــران اس ــه ای ــری بیم ــه راهب ــه ب بیم
تعیین شــده در وجــه بیمه گــذار کارســازی خواهــد شــد. 
مدیــر بیمه هــای آتش ســوزی بیمــه ایــران در پاســخ بــه ایــن 
ســؤال کــه چنــد شــرکت درایــن کنسرســیوم عضــو هســتند، 
اظهــار داشــت: 11 شــرکت بیمــه ای درایــن کنسرســیوم عضــو 
هســتند؛ ایــن درحالــی اســت کــه تــا ســال 2010 ایــن واحــد 

ــوده  ــه ب ــکور« فرانس ــرکت »اس ــه ای ش ــش بیم ــت پوش تح
اســت و قبــول اتکایــی ایــن واحــد بــه راهبــری بیمــه ایــران به 
توانمنــدی ایــن مجموعــه بازمی گــردد. رضایــی در پاســخ بــه 
ســؤال دیگــری درخصــوص دلیــل بــروز ایــن حادثــه تصریــح 
ــرج تقطیــر  کــرد: نقــص فنــی یکــی از پمپ هــای ســه گانه ب
موجــب ایجــاد بخــار مــواد اشــتعال زا بــه 
صــورت ابــر شــده کــه بــه کــوره مجــاور ســرایت 
کــرده و باعــث آتش ســوزی شــده اســت. وی 
ــاره ســهم بیمــه ایــران درایــن کنسرســیوم  درب
ــن  ــران درای ــه ای ــئولیت بیم ــت: مس ــز گف نی
کنسرســیوم جبــران حــدود 60 درصــد خســارت 
ــی پرداخــت آن در  ــه آمادگ واردشــده اســت ک
کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه زیان دیــدگان 
وجــود دارد. وی تصریــح کــرد: ایــن میــزان خســارت در 
ــن  ــوده و بزرگ تری ــابقه ب ــور بی س ــیمی کش ــت پتروش صنع
ــبختانه  ــی رود. خوش ــمار م ــه ش ــوص ب ــارت در این خص خس
ایــن حادثــه تلفــات جانــی نداشــته، ولــی عــده ای در عملیــات 
اطفــای حریــق دچــار آســیب دیدگی شــده اند کــه امیدواریــم 
بــه زودی آنــان نیــز ســالمت کامــل خــود را بــه دســت آورنــد.

مشــاور عالــی وزیــر جهــاد کشــاورزی از افزایــش 9 درصدی بهــره وری آب در ســال 1۳9۳ 
خبــر داد و گفــت: پیش بینــی می شــود تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه، بهــره وری آب 
ــی در  ــی صرفه جوی ــه معن ــن ب ــد و ای ــش یاب ــد افزای ــاورزی 25 درص ــش کش در بخ
منابــع آبــی در اختیــار بخــش کشــاورزی بــرای تولیــد اســت. محمدحســین شــریعتمدار 
ــاد  ــت اول وزارت جه ــره وری در اولوی ــش به ــرد: افزای ــان ک ــنا بی ــا ایس ــو ب در گفت وگ
ــه  ــام شــده اســت ک ــر انج ــی در ســال های اخی ــات خوب ــرار دارد و اقدام کشــاورزی ق
ــالف  ــاورزی برخ ــش کش ــی آن در بخ ــره وری آب و صرفه جوی ــش به ــان داد افزای نش
تصــور عــده ای امکان پذیــر اســت؛ چــرا کــه بــر اســاس نتایــج تحقیقــات و ارزیابی هــای 
ــاق بازرگانــی ایــران، بهــره وری آب  صورت گرفتــه در مرکــز ملــی راهبــردی کشــاورزی ات
ــل از آن بیــش از 9 درصــد  ــه ســال قب در بخــش کشــاورزی در ســال 1۳9۳ نســبت ب
افزایــش پیــدا کــرده اســت. وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط بحرانــی از نظــر آب و منابــع 
ــا  ــد و ب ــر کن ــد را اقتصادی ت ــاورزی تولی ــرای کش ــد ب ــره وری می توان ــش به ــی، افزای آب
ــزود:  ــد، اف ــت تمام شــده تولیدشــان را کاهــش ده ــه بســیار آب، قیم ــه هزین ــه ب توج
همچنیــن از ســوی دیگــر در چنیــن شــرایط و محدودیت هایــی امــکان رشــد و توســعه 
ــد رشــد اقتصــادی  ــن بخــش می توان بخــش کشــاورزی بیشــتر فراهــم می شــود و ای
بییشــتری داشــته باشــد. وی ادامــه داد: بــر اســاس تحقیقــات صورت گرفتــه در زمینــه 
میــزان بهــره وری در بخــش کشــاورزی، معیــاری ماننــد میــزان تولیــد مــاده خشــک از 
هــر متــر مکعــب آب را محاســبه می کننــد کــه ایــن عــدد در ســال 1۳92 حــدود 1006 گــرم 

بــوده کــه بــه حــدود 1158 گــرم در ســال 1۳9۳ رســیده اســت.

ــرآورد می شــود  ــر اســت؛ چــرا کــه ب امســال تابســتان، خاموشــی از همیشــه نزدیک ت
پیک بــار بــه 5۳ هــزار مــگاوات برســد؛ امــا در ایــن بیــن، تعویــض المپ هــای 
ــد.  ــته باش ــتان داش ــی تابس ــذر از خاموش ــری در گ ــش موث ــد نق ــرف می توان پرمص
ــش  ــروگاه کاه ــادل دو نی ــگاوات، مع ــدود 1۷00 م ــته ای ح ــای رش ــذف المپ ه ــا ح ب
ــای رشــته ای  ــز حــذف المپ ه ــن نی ــر ای ــالوه ب ــد؛ ع ــه وجــود می آی ــک مصــرف ب پی
می توانــد در کاهــش هزینــه ســبد خانــوار نیــز مؤثــر واقــع شــود. براســاس برآوردهــای 
صورت گرفتــه حــذف المپ هــای پرمصــرف و اســتفاده از المپ هــای کم مصــرف 
می توانــد تــا 5 برابــر هزینــه ســبد خانــوار را کاهــش دهــد. میــزان کارکــرد یــک المــپ 
ــزار  ــا 16 ه ــزار ت ــپ کم مصــرف، 8 ه ــک الم ــرد ی ــزار ســاعت و کارک ــک ه رشــته ای ی
ســاعت و میــزان کارکــرد یــک المــپ LED ۳0 هــزار ســاعت تخمیــن زده شــده اســت 
ــه ســود  ــای رشــته ای ب ــردن از المپ ه ــه اســتفاده نک ــت ک ــد گف ــب بای ــن ترتی ــه ای ب
مصرف کننــده خواهــد بــود. بــر همیــن اســاس نیــز طبــق مصوبــه هیئــت دولــت تولیــد 
ــای  ــرای المپ ه ــده و ب ــف ش ــتر از 40 وات متوق ــرف بیش ــای پرمص و واردات المپ ه
زیــر 40 وات رشــته ای نیــز کــه المپ هــای پربازدهــی هســتند، جایگزین هایــی وجــود 
ــر  ــم ب ــرژی، تصمی ــره وری ان ــل ســازمان به ــر عام ــه ســجادی، مدی ــه گفت ــا ب دارد؛ ام
ایــن بــوده کــه ایــن کار بــه تدریــج انجــام شــود و قــرار اســت کــه در آینــده ای نزدیــک 
بــرای حــذف آن هــا نیــز تدابیــری صــورت گیــرد. وی دربــاره میــزان واردات المپ هــای 
ــون المــپ کم مصــرف، وارد کشــور می شــود کــه  ــا 15 میلی ــار کــرد: 10 ت کم مصــرف اظه

بــه همیــن میــزان نیــز بــه طــور ســاالنه تولیــد صــورت می گیــرد.

ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــردی معاون ــای راهب ــز فناوری ه ــس مرک ریی
ــاوری آب در  ــعه فن ــژه توس ــروه وی ــت در کارگ ــالب و بازیاف ــه آب و فاض ــت: تصفی گف
ــروه  ــرد: کارگ ــان ک ــر بی ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــد توکل ــه اســت. امی ــرار گرفت ــت ق اولوی
ویــژه توســعه فنــاوری آب، بنــا بــر اقتضــا و ضــرورت و اهمیــت موضــوع آب در معاونــت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تشــکیل شــد تــا اقدامــات ســتاد توســعه فنــاوری 
ــا توجــه  آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت را شــتاب دهــد. وی افــزود: ب
ــوژی  ــذا، اکول ــن غ ــاورزی، تأمی ــوالت کش ــد محص ــده تولی ــل عم ــه آب، عام ــه اینک  ب
و محیــط زیســت ســالم محســوب می شــود و بــا توجــه بــه اینکــه بــا رونــد روبه رشــد 
جمعیــت، امــکان وقــوع خشکســالی های شــدید نیــز بیشــتر می شــود، معاونــت 
ــرار  ــت ق ــژه را در اولوی ــن کارگــروه وی ــوری تشــکیل ای ــاوری ریاســت جمه علمــی و فن
داد. بــه گفتــه توکلــی، کارگــروه ویــژه توســعه فنــاوری آب بــه ریاســت معــاون علمــی 
 رییــس جمهــور و بــا حضــور دو معــاون وی و دبیــران ســتادهای مرتبــط دایــر می شــود 
ــرد: در  ــح ک ــت. وی تصری ــده اس ــزار ش ــتا برگ ــن راس ــه در همی ــون 22 جلس و تاکن
جلســات برگزارشــده موضوعاتــی ماننــد تصفیــه آب و فاضــالب و بازیافــت، نمک زدایــی 
و روش هــای نویــن تولیــد آب شــیرین، شــورورزی و گیاهــان مقــاوم و متحمــل 
 بــه شــوری و خشــکی، ارتقــای بهــره وری آب و سیســتم های آبیــاری زیرســطحی
 بهره منــدی از آب هــای غیرمتعــارف و خــارج از بیــالن مرســوم نظیــر ســدهای زیرزمینــی

ــازن  ــر از مخ ــش تبخی ــر و کاه ــی تجدیدپذی ــای ژرف ــایی آب ه ــاوری شناس ــعه فن  توس
و سطوح و بدنه های آب و خاک در اولویت قرار گرفته است.

صرفه جویی ۲۵ درصدی آب کشاورزی

ین در آستانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف بنز
وز  آمارهــای رســمی منتشرشــده توســط شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران نشــان می دهــد در طــول ســه ر

وز افزایــش یافتــه اســت. ز ۱۰۰ میلیــون لیتــر در ر یــن کشــور تــا مــر تعطیــات عیــد فطــر، متوســط مصــرف بنز

در قاب تصویر

اولویت های کارگروه ویژه توسعه فناوری آبتابستان بدون خاموشی با تعویض المپ

کوتاه از اقتصاد

 افزایش تولید شمش 
در ذوب آهن اصفهان

بــه همــت تالشــگران ذوب آهــن اصفهــان، ایســتگاه 
ریخته گــری شــماره 5 فوالدســازی در ایــن شــرکت 
بــه زودی بــه بهره بــرداری می رســد. مهنــدس جــالل 
آقابابــا، مدیــر پروژه هــای تکمیلــی تــوازن ذوب آهــن 
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم ای ــن اع ــروژه، ضم ــن پ ــر ای و مدی
 ظرفیــت قــراردادی ایســتگاه ریخته گــری شــماره 5

ــرار  ــدار ق ــا در م ــت و ب ــال اس ــن در س ــون ت ــک میلی ی
گرفتــن ایــن ایســتگاه، ظرفیــت اســمی تولیــد شــمش 
ــش  ــن افزای ــزار ت ــون و 600 ه ــه ۳ میلی ــن ب در ذوب آه
تــوازن  طــرح  تکمیلــی  پروژه هــای  مدیــر  می یابــد. 
ــار 91  ــروژه از به ــن پ ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ذوب آه
شــروع شــده اســت، گفــت: ایســتگاه ریخته گــری 
شــماره 5، حــدود 12 میلیــون دالر هزینــه ارزی و 50 
میلیــارد تومــان هزینــه ریالــی داشــته اســت و بــا هــدف 
جــذب کامــل چــدن تولیــدی در کوره بلندهــای ایــن 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب شــرکت احــداث شــده اســت. وی ب
در ایــن پــروژه، 1۷00 تــن تجهیــزات نصــب شــده اســت 
گفــت: از ایــن مقــدار، 1۳00 تــن تجهیــزات را شــرکت های 
داخلــی ســاخته اند و 400 تــن تجهیزات هــای تــک نیــز از 
خــارج کشــور تهیــه شــده اســت. مهنــدس آقابابــا افــزود: 
ــی  ــت و توانای ــاخه اس ــش ش ــوع ش ــتگاه از ن ــن ایس ای
 200*200 و   150*150 مقاطــع  در  بیلــت  ریخته گــری 
ذوب آهــن  نهایــی  براســاس محصــوالت  دارد کــه   را 

و نیازهای آتی طراحی شده است. 
ــا اشــاره  ــن ب ــوازن ذوب آه ــی ت ــای تکمیل ــر پروژه ه مدی
بــه اینکــه ظرفیــت تولیــد ایــن ایســتگاه حــدود دو برابــر 
ایســتگاه های موجــود ذوب آهــن بــوده، گفــت: ایــن 
ایســتگاه بــا بهره گیــری از آخریــن فناوری هــای روز 
دنیــا از تجهیــز جدیــدی بــا نــام همــزن الکترومغناطیــس 
)EMS( برخــوردار اســت کــه امــکان تولیــد فوالدهــای بــا 

ــد. ــم می کن ــتر را فراه ــت بیش کیفی

 طرح جامع مالیاتی 
امسال اجرا می شود

ــرای  ــه اج ــالم اینک ــا اع ــی ب ــازمان مالیات ــس کل س رئی
ــای  ــزوده از برنامه ه ــر ارزش اف ــات ب ــون مالی ــل قان کام
اصلــی ســازمان اســت، گفــت: در ســال جــاری، اجــرای 
طــرح جامــع مالیاتــی بــه عنــوان »اقــدام 95« در دســتور 
ــژاد، رئیــس کل ســازمان  کار اســت. ســید کامــل تقوی ن
 امــور مالیاتــی گفــت: مهم تریــن نیــاز امــروز کشــور 
افزایــش کارآیــی و تــوان نظــام مالیاتــی بــه عنــوان 
ــور  ــای کش ــی هزینه ه ــن مال ــکل تأمی ــن ش مطلوب تری
ــارکت  ــب مش ــرای جل ــام ب ــف نظ ــت و ارکان مختل اس
عدالــت  کــردن  فراگیــر  و  بــرای گســترش  مدنــی، 
اجتماعــی، بهره منــدی مؤثــر از ظرفیت هــای بــه فعلیــت 
ــای  ــری هزینه ه ــن حداکث ــادی و تأمی ــده اقتص درنیام
ــادی  ــای درون زای اقتص ــل درآمده ــور از مح ــاری کش ج
ــد؛ به ویــژه در ســال جــاری کــه  ــه میــدان عمــل آمده ان ب
ــدام 95«  ــوان »اق ــه عن ــی ب اجــرای طــرح جامــع مالیات
ــد  ــه جدی ــه و اصالحی ــرار گرفت ــازمان ق ــتور کار س در دس
قانــون مالیات هــای مســتقیم نیــز در حــال اجرایــی 
ــت از  ــت و مل ــی دول ــی و همدل ــت، همراه ــدن اس ش
اهمیــت دوچنــدان برخــوردار اســت؛ ایــن در حالــی 
ــر  ــات ب ــون مالی ــل قان ــه اصــالح و اجــرای کام اســت ک
ارزش افــزوده نیــز، از برنامه هــای اصلــی ســازمان امــور 

ــت. ــور اس ــی کش مالیات

مدیرعامل جدید ایران خودرو:
پژو معرفی شد

ــد  ــا معتم ــودرو، محمدرض ــل ایران خ ــوی مدیرعام از س
مشــترک  شــرکت  جدیــد  مدیرعامــل  عنــوان  بــه 
شــرکت  شــد.  معرفــی  )ایــکاپ(  ایران خودرو-پــژو 
مشــترک ایــران خــودرو- پــژو »ایــکاپ IKAP« بــا 
برگــزاری مجمــع مؤسســین، روز اول تیرمــاه امســال 
ــن  ــر اســاس ای ــه کار کــرد. ب ــه صــورت رســمی آغــاز ب ب
گــزارش در ســوابق مدیریتــی معتمــد، معــاون مهندســی 
ــدر  ــد تن ــاون تولی ــی و مع ــت مهندس ــام معاون قائم مق
ــوابق  ــر س ــورد. از دیگ ــم می خ ــه چش ــودرو ب 90 ایران خ
مدیریتــی معتمــد می تــوان بــه قائم مقــام معاونــت 
ــای  ــر پروژه ه ــگ و مدی ــالن رن ــر س ــدر، مدی ــد تن تولی
ــودروی  ــره ایران خ ــو هیئت مدی ــرد. عض ــاره ک ــگ اش رن
تبریــز و عضــو هیئت مدیــره حامــی الکترونیــک ایرانیــان 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــد ب ــوابق کاری معتم ــر س ــز از دیگ نی
پیــش از ایــن مرحــوم مــراد مجلســی، مدیرعاملــی 

ــت. ــده داش ــر عه ــکاپ را ب ــرکت ای ش

تولیدکننده را به کارفرمای بدهکار 
تبدیل نکنیم

ــورم  ــه ت ــان اینک ــا بی ــری ب ــئول کارگ ــام مس ــک مق ی
تأکیــد  بی معناســت،  کارگــران  بــرای  نقطه به نقطــه 
ــه ای  ــه گون ــد ب ــور بای ــی کش ــت های بانک ــرد: سیاس ک
ــه کارفرمــای بدهــکار  ــرود کــه تولیدکننــدگان ب پیــش ب
تبدیــل نشــوند. علــی اصالنــی اظهــار کــرد: اگــر امــروز 
یافتــه  تــورم کاهــش  نــرخ  می شــود کــه   اعــالم 
ــد  ــم بای ــران ه ــفره کارگ ــت س ــده اس ــی ش و تک رقم
اثــرات تک رقمی شــدن تــورم را ببینــد. کارگــران بــه 
ایــن  بــه  آن هــا  ندارنــد؛  نقطه به نقطــه کاری  تــورم 
ــی  ــه قیمت ــا چ ــدار را ب ــیر دام ــه ش ــد ک ــر می کنن فک
در ســفره های خــود لمــس می کننــد. وی بــا بیــان 
اینکــه در حــال حاضــر بزرگ تریــن مشــکل کارفرمایــان 
نداشــتن قــدرت خریــد مــردم اســت، ادامــه داد: 
از  نفــر  میلیــون   45 کارگــری  جامعــه  هم اکنــون 
 جمعیــت کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت 
مصرف کننــده  بهتریــن  بزرگــی،  جامعــه  چنیــن  و 
تولیــدات داخلــی اســت. عضــو کانــون عالــی شــوراهای 
اســالمی کار کشــور ادامــه داد: کارخانه هــای کشــور 
ــا  ــروش، آن ه ــه مشــکل ف ــد؛ بلک ــد ندارن  مشــکل تولی
را گرفتــار کــرده اســت و نگــران انبــار شــدن محصــوالت 
ــن  ــًا در چنی ــتند؛ طبع ــان هس ــاس در انبارهایش و اجن
شــرایطی کارفرمایــی کــه مدت هاســت بــه دنبــال 
گرفتــن وام و تســهیالت بانکــی بــوده، ایــن پــول 
ــی ــای دالل ــه بازاره ــد ب ــه تولی ــق ب ــای تزری ــه ج  را ب

خریدوفروش ارز و ساختمان و مستغالت می برد.

حتما بخوانید!
3غول کم آبی از کجا آب می خورد؟ یکشنبـــــه  20 تیر 1395

ـــمـــاره 197 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قيمت روز خودروهای داخلی 

پژوپارس سال

3۶ میلیون و 900 هزار پژو 20۶ تیپ 5
تومان

32 میلیون و ۸00 هزار پژو 20۶ تیپ 2
تومان

V۸ 20۶ 37 میلیون و ۴00 هزار پژو
تومان

51 میلیون و ۴00 هزار ام وی ام 550
تومان

315 new ۴2 میلیون تومانام وی ام

  j5 51 میلیون و 500 هزار جک
تومان

35 میلیون و ۶00 هزار 
تومان

خسارت ۶۰ میلیون یورویی پتروشیمی
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ــت:  ــان گف ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
ــغ  ــاری بال ــال ج ــاه س ــان خردادم ــا پای ــار ت ــق آم طب
ــه  ــر مناطــق 15گان بــر 115 هــزار تــن آســفالت در معاب
شــهرداری اصفهــان پخــش شــد. ایــرج مظفــر اظهــار 
ــه  ــاز ب ــهر نی ــعه ای در ش ــترهای توس ــاد بس ــرد: ایج ک
از  یکــی  دارد کــه  متعــدد  پروســه های  گذرانــدن 

ــت. ــهری اس ــر ش ــا منظ ــن آن ه مهم تری
  توجه به سیما و منظر شهری

ــزود: توجــه  ــع، وی اف ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــاری  ــه معم ــم از جنب ــهری ه ــر ش ــیما و منظ ــه س ب
ارتقــای کیفیــت  نظــر  از  هــم  و  زیبایی شناســی  و 
رســیدگی بــه اســباب و اثاثیــه شــهری در فراینــد 
مدیریــت شــهری از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. 
ــح  ــان تصری ــران شــهری شــهرداری اصفه ــاون عم مع
کــرد: وصله هــای نامتناســب آســفالت عــاوه بــر 
ــا  ــا را ب ــاده و خودروه ــران پی ــردد عاب ــودن، ت ــا ب نازیب
ــر  ــفالت معاب ــن رو آس ــد؛ از ای ــه می کن ــکل مواج مش
ــادی در  ــری زی ــه تاثی ــی اســت ک ــوارد مهم ــی از م یک

ــهری دارد. ــر ش منظ
  نهضت آسفالت

مظفــر خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه اصفهــان 
ــت اندازهای  ــور دس ــهرهای کش ــایر ش ــه س ــبت ب نس
بــاال و پاییــن کمتــری دارد، امــا بــا ایــن وجــود 
هماننــد گذشــته کــه  امســال  شــهری  مدیریــت 
نهضت هــای گوناگونــی همچــون پارکینــگ ســازی 

و پیــاده روســازی را اجــرا می کــرد، امســال نیــز 
ــی  ــه قول ــا ب ــت ت ــرده اس ــاز ک ــفالت را آغ ــت آس نهض
پاییــن  و  بــاال  دســت اندازهای  از  را  اصفهانی هــا 
تــا  خاصــی دهــد. وی اظهــار کــرد: طبــق آمــار 
ــزار  ــر 115 ه ــغ ب ــاری بال ــال ج ــاه س ــان خردادم پای
تــن آســفالت در معابــر شــهر پخــش شــده اســت کــه 

ــی  ــر اصل ــفالت معاب ــش آس ــامل روک ــم ش ــن مه ای
ــی  ــفالت تراش ــتگاه آس ــا دس ــری ب ــه گی ــی، لک و فرع
زیرســازی و آســفالت معابــر بــود. معــاون عمــران 
ــرای  ــه اج ــان اینک ــا بی ــان ب ــهرداری اصفه ــهری ش ش
ــتاندارد  ــاس اس ــر اس ــان ب ــر اصفه ــفالت در معاب آس
انجــام می شــود، ادامــه داد: آســفالت بزرگراه هــای 

شــهر بــه دلیــل ترافیــک ســنگین تر یــک الیــه بیشــتر 
از معابــر دیگــر دارد.

  آسفالت حلقه سوم ترافیکی شهر
ــه در  ــازی هایی ک ــه زیرس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب مظف
اســت  اســتاندارد  شــده  انجــام  اخیــر   ســال های 
اضافــه کــرد: آســفالت بخشــی از حلقــه ســوم ترافیکــی 
ــا  ــا ب ــده؛ ام ــراب ش ــاله دارد خ ــر 20 س ــه عم ــهر ک ش
ــده  ــام ش ــوب انج ــازی آن خ ــه زیرس ــه اینک ــه ب توج

ــا مشــکل مواجــه نیســت. ــون ب اســت، اکن
 بودجه 700 میلیارد ریالی

ــه اینکــه اکنــون مهندســان و کارگــران  ــا اشــاره ب وی ب
شــبانه روزی بــرای بهبــود آســفالت معابــر تــاش 
اجــرای  اکیــپ  عنــوان کــرد: شــبانه 4  می کننــد، 
ــی 15 اکیــپ در مناطــق  ــز 14 ال ــه نی آســفالت و روزان

15 گانــه فعالیــت می کننــد.
معــاون عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان گفــت: در 
ــی و  ــر اصل ــش معاب ــای روک ــرای پروژه ه ــال 95 ب س
ــراش و  ــفالت ت ــتگاه آس ــا دس ــری ب ــه گی ــی، لک فرع
ــی ــر اصل ــن، درزگیــری معاب  اجــرای آســفالت جایگزی
ــازی  ــد، زیرس ــای جدی ــداث خیابان ه ــای اح پروژه ه
و آســفالت و لکــه گیــری معابــر فرعــی اعتبــاری بالــغ 
بــر 700 میلیــارد ریــال پیــش بینــی شــده اســت. 
مظفــر افــزود: 200 میلیــارد ریــال از ایــن اعتبــار بــرای 
ــرای  ــال ب ــارد ری ــی و 500 میلی ــر اصل ــفالت معاب آس

ــی شــده اســت. ــش بین ــی پی ــر فرع آســفالت معاب

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان خبر داد:

پخش 115 هزار تن آسفالت در اصفهان

حفاظــت  ســازمان  رئیــس  و  جمهــوری  رئیــس   معــاون 
 از محیــط زیســت گفــت: راه انــدازی تونــل آکواریــوم اصفهــان 
ــود  ــوب می ش ــگری محس ــت گردش ــک فعالی ــه ی ــر اینک ــاوه ب  ع
آموزشــی  یــک کار  دارد،  مــادی  صرفــه  اقتصــادی  نظــر  از   و 

و فرهنگی ارزشمند است. 
معصومــه ابتــکار بیــان کــرد: ایجــاد طــرح 
ــت  ــده ای اس ــدام ارزن ــان، اق ــوم اصفه آکواری
کــه نقــش مهمــی در آمــوزش و آشــنایی 
زیســتی  تنــوع  دریاهــا،  ارزش  بــا   مــردم 

و گونه های مختلف آبزیان دارد. 
ــا بیــان اینکــه دریاهــا نقــش مهمــی در  وی ب
محیــط زیســت گیاهــی و جانــوری، تولیــد 
ــگری  ــا، گردش ــم دنی ــظ اقلی ــذا و دارو، حف غ
خاطرنشــان  دارنــد،  جهانــی  اقتصــاد  و 

ــت  ــک فعالی ــه ی ــر اینک ــاوه ب ــه، ع ــن مجموع ــدازی ای ــرد: راه ان ک
ــادی دارد  ــه م ــر اقتصــادی صرف ــًا از نظ گردشــگری اســت و حتم

یــک کار آموزشــی و فرهنگــی ارزشــمند اســت. 
ــط  ــوری و رئیــس ســازمان حفاظــت از محی معــاون رئیــس جمه

ــران دریاهــای ارزشــمندی  ــا در ای ــه م ــه اینک ــا اشــاره ب زیســت، ب
نظیــر خلیــج فــارس، عمــان و خــزر داریــم، تصریــح کــرد: امیــدوارم 
مجموعــه آکواریــوم اصفهــان بتوانــد موجــب آشــنایی و عاقه منــدی 
بیشــتر مــردم بــه طبیعــت و حفــظ محیــط زیســت دریاهــا شــود. 
ــر  ــتری در براب ــیب پذیری بیش ــا آس ــفانه دریاه ــت: متاس وی گف
ــد  ــاز دارن ــد غیرمج ــی و صی ــب، آلودگ  تخری
ــن  ــا در ای ــده ت ــب ش ــائل موج ــن مس و ای
ــی  ــای دریای ــان و گونه ه ــوع آبزی ــا تن  دریاه
را از دســت بدهیــم؛ حتمــًا بــه ایــن موضــوع 
بایــد در جایــی از مجموعــه آکواریــوم اشــاره 
ــدا  ــی الزم را از آن پی ــه آگاه ــا جامع ــود ت ش
ــط  ــت از محی ــازمان حفاظ ــس س ــد. رئی کن
زیســت خاطرنشــان کــرد: پیشــنهاد می کنــم 
آکواریــوم  ارزشــمند  مجموعــه  کنــار  در 
دریــا  آلودگــی  دربــاره  زیســت محیطی  اصفهــان، هشــدارهای 
آســیب ها و مخاطراتــی کــه انســان بــه دریاهــا وارد می کننــد، داده 
ــای  ــا و راهکاره ــت محیطی دریاه ــرات زیس ــاره خط ــا درب ــود ت ش

ــود. ــازی ش ــا آن آگاه س ــه ب مقابل

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست:
آکواریوم اصفهان، یک مجموعه فرهنگی ارزشمند است

کارشــناس مســئول مطبوعــات اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری از تشــکیل قــرارگاه رســانه ای 

ــر داد. ــاری خب ــی درچهارمحــال و بختی اقتصــاد مقاومت
اقتصــاد  رســانه ای  قــرارگاه  تشــکیل  از  مهــدی طهماســبی   
ــای  ــده فعالیت ه ــرد تکمیل کنن ــک رویک ــوان ی ــه عن ــی، ب مقاومت

مرتبــط بــا مقولــه اقتصــاد مقاومتی در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد. وی ضمــن 
اشــاره بــه نامگــذاری ســال جــاری بــه 
ــل«  ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت ــام »اقتص  ن
از ســوی مقــام معظــم رهبــری، بیان داشــت: 
درســت  و  دقیــق  اطاع رســانی  ضــرورت 
دربــاره فعالیت هــای ایــن حــوزه، بســیار 
احســاس می شــود و از همیــن رو قــرارگاه 
ــتان  ــن اس ــور در ای ــن منظ ــه ای ــانه ای ب رس

ــای  ــاره فعالیت ه ــن اطاع رســانی درب ــا ضم تشــکیل می شــود ت
مختلــف در ســطح اســتان بــه نقــد و بررســی و ارائــه راهکارهــای 

ــردازد.  ــه بپ ــن زمین ــی در ای اصاح
وی افــزود: یکــی از مــوارد اصلــی ایــن رویکــرد رســانه ای، مقولــه 

مهــم مطالبه گــری اســت و رســانه - چــه مکتــوب و چــه فضــای 
ــا  ــانه پوی ــورده؛ رس ــد خ ــد پیون ــری و نق ــا مطالبه گ ــازی - ب مج
وســرزنده را نمی تــوان بــدون ایــن امــر بررســی کــرد و امیدواریــم 
ــری  ــا افزایــش آســتانه تحمــل و نقدپذی ــران اســتانی ب کــه مدی
ــر ــانه های مطالبه گ ــدی رس ــال و ج ــور فع ــازه حض ــش، اج  خوی

و مردمــی را بــه عنــوان بــازوان فکــری و 
ــد.  تصمیم ســاز در عرصه هــای گوناگــون بدهن
طهماســبی بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه کــه همــه 
رســانه های اســتان تمــام تاششــان را بــرای 
 برون رفــت از مشــکات بــه کار می بندنــد

ــت  ــی تثبی ــتان در پ ــانه های اس ــت: رس گف
ــی جامعــه هســتند و همچنیــن  امنیــت روان
بــر ایــن باورنــد کــه بایــد نقــد و اصــاح را بــه 
عنــوان یــک رویکــرد مؤثــر در اختیــار مدیــران 

اســتانی قــرار دهنــد. 
 وی در ادامــه بــا دعــوت از رســانه های مکتــوب و مجــازی

ادامــه داد: رســانه ها نقشــی اساســی در تببیــن گفتمــان اقتصــاد 
مقاومتــی بــر عهــده دارنــد.

اصفهان 2 درجه گرم تر می شود
هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  رییــس 
اســتان اصفهــان گفــت: دمــای هــوا در بیشــتر 
ســاعت   24 طــی  اصفهــان  اســتان  مناطــق 
خواهــد  افزایــش  درجــه  دو  تــا  یــک   آینــده 

داشت. 
حســن خدابخــش افــزود: تحلیــل نقشــه های 
ــار  ــوده پرفش ــبی ت ــوذ نس ــر نف ــی، بیانگ هواشناس
ــت  ــداوم فعالی ــی کشــور و ت از ســمت شــمال غرب
ــی  ــوب غرب ــمت جن ــون از س ــار مانس ــوده کم فش ت

ــت.  ــور اس کش
ــی 2 روز  ــاس، ط ــن اس ــر ای ــت: ب ــان داش وی بی
آینــده در بیشــتر مناطــق اســتان اصفهــان آســمان 
ــاد  ــا وزش ب ــراه ب ــی هم ــاف، گاه ــورت ص ــه ص  ب
و غبــار در مناطــق غربــی و در شــمال شــرقی 
پیش بینــی شــدید  نســبتًا  بــاد   وزش 

 می شود. 
ــتان  ــی اس ــی اداره کل هواشناس ــس پیش بین ریی
اصفهــان تاکیــد کــرد: دمــای هــوا در بیشــتر مناطــق 
اســتان، طــی 24 ســاعت آینــده یــک تــا دو درجــه 

افزایــش خواهــد داشــت. 
وی اعــام کــرد: هــوای اصفهــان در روزهــای آینــده 
صــاف تــا کمــی ابــری بــا غبــار و گاهــی وزش بــاد 

همــراه اســت.

 ترویج فرهنگ
 استفاده از کیسه های پارچه ای در یزد

مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
یــزد اعــام کــرد: ترویــج فرهنــگ اســتفاده از 
کیســه های  جــای  بــه  پارچــه ای  کیســه های 
ــط زیســت از  ــه منظــور حفاظــت از محی ــی ب نایلون
برنامه هــای ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 

ــت. ــزد اس در ی
 حمیدرضــا رحیــم دل بــا اشــاره بــه اینکــه 21 تیرمــاه 
از ســوی دوســتداران محیط زیســت به عنــوان »روز 
ــان  ــت،  بی ــده اس ــذاری ش ــس« نامگ ــدون نایلک ب
کــرد: حراســت از ظرفیت هــای زیســت محیطی 
مســتلزم مشــارکت و احســاس مســئولیت اقشــار 

مختلــف جامعــه اســت. 
ایــن مســئول عنــوان کــرد: توزیــع بیــش از 5 
ــه  ــزد ب ــهر ی ــطح ش ــه ای در س ــه پارچ ــزار کیس ه
ــه های  ــتفاده از کیس ــگ اس ــعه فرهن ــور توس منظ
از  پاســتیکی در زمــان خریــد کاالی مصرفــی، 
ــت  ــات در دســتور کار ســازمان مدیری ــه اقدام جمل
تیرمــاه   21 روز  در  یــزد  شــهرداری   پســماند 

است.

اخبار کوتاه

رشد قارچ گونه آرایشگاه های غیرمجاز 
در اصفهان

ــت:  ــان گف ــه اصفه ــگران مردان ــه آرایش ــس اتحادی رئی
هــر هفتــه 50 آرایشــگاه زیرزمینــی مردانــه در اصفهــان 
شناســایی می شــود. اصغــر شــجره طوبی بــا اشــاره 
بــه اینکــه در حــال حاضــر یــک هــزار و 245 آرایشــگاه 
ــار  ــود دارد، اظه ــان وج ــت در اصفه ــه فعالی دارای پروان
ــوز  ــت مج ــف دریاف ــز در ص ــگاه نی ــت: 200 آرایش داش
ــه آرایشــگاه های غیرمجــاز   هســتند. وی رشــد قارچ گون
ــوان  ــان عن ــه اصفه ــف آرایشــگران مردان ــش صن را چال
ــه  ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــت: بای ــراز داش ــرد و اب ک
ماهانــه ۳00 آرایشــگاه غیــر مجــاز شناســایی می شــود. 
رئیــس اتحادیــه آرایشــگران مردانــه اصفهــان در ادامــه 
ــاز  ــگاه های غیرمج ــاماندهی آرایش ــه س ــان اینک ــا بی ب
در دســتور کار اســت، اضافــه کــرد: بایــد توجــه داشــته 
ــال  ــر س ــگاه ها ه ــن آرایش ــیاری از ای ــه بس ــیم ک باش
ــا وجــود  ــکان ســاماندهی آن ه ــا شــده و گاه ام جابه ج
نــدارد. وی همچنیــن از کمبــود نیــروی بازرســی در 
ــه  ــد توج ــزود: بای ــر داد و اف ــان خب ــتان اصفه شهرس
ــروی  ــا دو نی ــر تنه ــال حاض ــه در ح ــیم ک ــته باش داش
از  بازرســی  و  نظــارت  نیــروی فرعــی   40 و  اصلــی 
آرایشــگاه های اصفهــان را عهــده دار هســتند. شــجره 
ــف  ــف در صن ــز متخل ــب مراک ــم پلم ــی از ســهم ک طوب
آرایشــگاه های مردانــه نیــز خبــر داد و ابــراز داشــت: هــر 
مــاه مــا حــق پلمــب 10 مرکــز و ســاالنه حــق پلمــب 120 

ــدارد. ــر بســزایی ن ــه تأثی ــم ک ــز را داری مرک

 خانواده های برخوردار 
از کالس های تابستانی استفاده می کنند

کارشــناس امور پیشــگیری بهزیســتی گلپایــگان گفت: از 
کاس هــای تفریحــی و آموزشــی تابســتانی خانواده های 
برخــوردار اســتفاده می کننــد و بســیاری از خانواده هــا بــه 
دلیــل هزینــه ایــن کاس هــا نمی تواننــد فرزنــد خــود را 
ــرزدی  ــی طب ــد. مرتض ــام کنن ــت ن ــا ثب ــن کاس ه در ای
اظهــار کــرد: مــا مســئوالن بایــد دربــاره مســائل فرهنگــی 
ــروزه  ــه ام ــم ک ــول کنی ــویم و قب ــدار ش ــی بی و اجتماع
 مــواد مخــدر آســیب های فراوانــی بــه سیســتم خانــواده 
و اجتمــاع وارد می کنــد؛ بــه مراکــز تــرک اعتیــاد مراجعــه 
ــن  ــر ای ــان درگی ــداد از جوانانم ــه تع ــم چ ــم و ببینی کنی
ــا وضعیــت پیشــگیری  معضــل هســتند. وی دررابطــه ب
ــن معضــل  ــرار اســت در ای ــر ق ــه داد: اگ ــاد ادام از اعتی
اجتماعــی بــه نقطــه مطلوبــی برســیم، بایــد زمانــی کــه 
ــه در  ــود هم ــزار می ش ــتا برگ ــن راس ــی در ای برنامه های
آن شــرکت کنیــم. وقتــی نمایشــگاهی در زمینــه اعتیــاد 
ــا و مقــرر می شــود هــر روز یــک اداره در نمایشــگاه  برپ

حضــور پیــدا کنــد، از مســئولیت شــانه خالــی نکنیــم.

اخبار کوتاه 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 445/2570/۳751 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 

که طبق پرونده ثبتی به نام آقای غامرضا کانتری دهقی فرزند ولی اله در جریان ثبت است و به علت عدم 

حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید 

حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 1۳95/05/12 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد 

لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 

یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین  مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 

روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصاح قضائی گواهی 

تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید.

تاریخ انتشار : 1۳95/04/20 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: ۳7/05/۳9۳/الف/م به تاریخ 95/04/1۳

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکهتحدید حدود ششدانگ یکباب خانه به شماره پاک 976 فرعی مجزی شده از 114/211 واقع در 

بخش شانزده ثبت اصفهان طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام فرخنده حسن بیگی فرزند علی اکبر در جریان 

ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است اینک بنا به دستور اخیر ماده قانون ثبت و 

طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 1۳95/05/1۳ ساعت 9 صبح در محل 

شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 

در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

صورت مجلس تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد .

تاریخ انتشار : 1۳95/04/20 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره: ۳7/05/۳96/الف/م به تاریخ 14 /95/04

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 

مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 

اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

حبیب  فقیه  مرتضی  آقای   1۳91114402018000140 پرونده  1۳9560۳02018000۳86 کاسه  شماره  رای  برابر 

واحد  یک  دانگ  شش  به  نسبت  اصفهان  از  صادره   17۳2 شناسنامه  بشماره  حسین  محمد  فرزند  آبادی 

مرغداری به مساحت 1057.94 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳82 اصلی واقع در حبیب آباد 

بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای هادی فقیه و اظهارنامه ثبتی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/04/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/04/20

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/05/۳۳2/الف/م به تاریخ 95/0۳/27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 

مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 

اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 1۳9560۳02018000۳92 کاسه پرونده 1۳94114402018000197 آقای عیسی قلی خسروی 

فرید فرزند امامقلی بشماره شناسنامه 92 صادره از اردل نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 219 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 28 اصلی واقع در شهرک ولی عصر بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

بطور مع الواسطه از آقای حسین علی محمدی خرزوقی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/04/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/04/20

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/05/۳29/الف/م به تاریخ 95/0۳/27

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 

مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 

اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 1۳9560۳02018000۳88 کاسه پرونده 1۳9111440201800۳258 آقای حسن رفیعی دولت 

آبادی فرزند مهدی بشماره شناسنامه 121 صادره از دولت آباد  نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 

187.57 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳89 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/04/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/04/20

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/05/۳۳7/الف/م به تاریخ 95/0۳/29

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 

۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی 

مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

است لذا طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور 

اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد 

مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

1-برابر رای شماره 1۳9560۳02018000۳56 کاسه پرونده 1۳9۳114402018000۳45 آقای محمد زارعان دولت 

آبادی فرزند عباس بشماره شناسنامه 607 صادره از دولت آباد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 

کارگاه به مساحت 200 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳1۳ اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

ملکی  حمیدرضا  آقای   1۳94114402018000116 پرونده  1۳9560۳02018000۳57 کاسه  شماره  رای  2-برابر 

دولت آبادی فرزند عباس بشماره شناسنامه 52 صادره از دولت آباد نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 

یک باب کارگاه به مساحت 200 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳1۳ اصلی واقع در دولت آباد بخش 

16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه

۳-تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳95/04/05 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳95/04/20

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳7/05/۳40/الف/م به تاریخ 95/0۳/29

مزایده
اول   / ح  ج   ۳22/95 پرونده  درخصوص  اصفهان  اختاف  حل  شورای  احکام  اجرای  اول  شعبه 

شهر  ملک  راه  سه  آدرس  به  حسین  فرزند  بزرگیان  رقیه  خانم  علیه  و  کبیرآبادی  ایرج  آقای  له 

بابت  طوسی  درب  بست  بن  راست  سمت  منزل  نگین  بست  بن  صفا  کوچه  شرقی  بهارستان 

شرح  به  علیه  محکوم  توقیفی  اموال  ریال   ۳۳/۳5۳/606 مبلغ  به  اجرایی  های  هزینه  و  به   محکوم 

1( یکدستگاه تلویزیون LCD مارک LG ۳2 اینچ مستعمل 2( تلویزیون LCD شیشه ای رویه مشکی کنتوردار 

مستعمل ۳( مبلمان 7نفره راحتی رویه پارچه ای به رنگ مشکی و کرم مستعمل یکدست 4( فرش ماشینی 

12 متری مارک درخشان نگین کاشان اکریلیک گردوئی رنگ مستعمل دو تخته 5( ویترین اسپرت دور چوبی 

چهار طرف شیشه ای دو طبقه ارتفاع 2 متری مستعمل یک عدد 6( توستر s788ex سفید مشکی سریال 

scol مستعمل  set2205r مستعمل یکدستگاه 7( اسنک پز ke8wood سفید رنگ قدیمی دوتایی مدل 

یکدستگاه 8( لباس شوئی DEWOO - 5 KG  نقره ای مدل dwpf104۳ مستعمل یکدستگاه که جمعا به 

مبلغ 27/250/000 ریال طبق نظریه کارشناسی ارزیابی گردیده است و مورد اعتراض هیچیک از طرفین واقع 

احکام  اجرای  10 صبح در محل  11تا  دارد جلسه مزایده ای مورخ 95/5/19 در ساعت  نظر  نگردیده است در 

شورای حل اختاف اصفهان واقع در خیابان شیخ صدوق نبش چهارراه وکا برگزار نماید. طالبین شرکت در 

جلسه مزایده می توانند با واریز 10 درصد قیمت پایه به شماره حساب 2171۳50205001 بانک ملی و ارائه فیش 

آن به این اجرا حداقل 5 روز قبل از مزایده از اموال بازدید نمایند پیشنهاد دهنده باالترین مبلغ برنده مزایده 

خواهد بود. شماره : 1108۳/م الف مدیر اجرای احکام مجتمع شماره یک )نوبت صبح( شهرستان اصفهان

گواهی  حصروراثت
خانم عزت قربانی الرگانی  بشناسنامه شماره 895 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره 95/610 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان فاطمه کریمی  

بشناسنامه شماره ۳24 در تاریخ 1۳87/05/1۳ در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- زینت 

فربانی الرگانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 5 ، 2- اکرم قربانی الرگانی فرزند علی اکبر شماره شناسنامه 

896  ۳- معصومه قربانی الرگانی فرزند علی اکبر  شماره شناسنامه 1۳ 4- عزت قربانی الرگانی فرزند علی 

اکبر  شماره شناسنامه 895 5- عذرا قربانی الرگانی فرزند علی اکبر   شماره شناسنامه 66۳ 6- علی اکبر 

قربانی الرگانی فرزند اسماعیل     شماره شناسنامه 72 همسر   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف 

شعبه اول خانواده و امور حسبی

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای اصغر دادخواه   دارای شناسنامه شماره 14 به شرح دادخواست به کاسه 95/ 172 از این شورا در خواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهدی دادخواه  بشناسنامه 1-54900201۳ در تاریخ 

1۳95/۳/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اصغر 

دادخواه فرزند حیدربه ش ش 14 و ت ت 1۳۳0/1/4 پدر   2- شها محسنی فرزند حفیظ به ش ش  26 وت 

ت 1۳۳7/1/۳ مادر مرحوم  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید 

تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 97/م الف شورای حل اختاف بخش کرون

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای روح اله ریاضت دارای شناسنامه شماره 409متولد 1۳15 به شرح دادخواست به کاسه ۳۳2/95ش 1  از 

این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی ریاضت   بشناسنامه 

5-0005062-121 مورخ 1۳70/5/15 در تاریخ 1۳95/۳/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به مادر – پدر که به شرح ذیل می باشد: 1- سکینه ناطقی فرزند عزیز اله به 

ش ش 1620متولد 1۳۳7 صادره از گلپایگان 2- روح اله ریاضت فرزند محمد به ش ش 409 متولد 1۳15 

صادره از گلپایگان والغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید 

تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا  تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 162/ م الف   رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختاف گلپایگان

ابالغیه 
شماره اباغنامه :9510100۳5۳502142شماره پرونده:9۳09980۳62100580شماره بایگانی شعبه:9۳1055تاریخ 

 : پدر  نام  خانوادگی:عسکری  نام  فرزاد      : حقیقی:نام  شونده  اباغ  تنظیم:1۳95/04/0۳مشخصات 

ایراندخت اخر کوچه پ 72   ا...   نشانی :شهرستان اصفهان خ 24 متری دوم ک ش  حشمت 
تاریخ حضور:1۳95/05/20 چهارشنبه ساعت 09:۳0محل حضور : اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه ۳ اتاق شماره ۳21علت حضور: در 
خصوص شکایت علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.شماره 

10056/م الف منشی شعبه 109 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )109 جزایی سابق( محمود رستمی
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9409980۳514011۳8شماره  پرونده:  9510100۳5140۳272شماره  اباغیه:  شماره 
941250 تاریخ تنظیم: 1۳95/04/02 خواهان / شاکی محسن باقری دادخواستی به طرفیت خوانده 
/ متهم علیرضا حامی نیا به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت 

تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
باال – خ شهید  واقع در اصفهان خ چهارباغ  شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳2۳ ارجاع و به کاسه  
9409980۳514011۳8ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/05/20 و ساعت 10:00تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 
7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 10070/م الف منشی شعبه 14 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

شعبه:  بایگانی  9509980۳51000145شماره  پرونده:  9510100۳5100۳65۳شماره  اباغیه:  شماره 
950197 تاریخ تنظیم: 1۳95/04/15 خواهان / شاکی بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای علیرضا 
زمانی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم طاهره بزرگ زاده و محمد مرادی خولنجانی و سید 
وحید فاطمی و سید امید فاطمی  به خواسته تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و 
به کاسه  9509980۳51000145ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳95/05/19 و ساعت 08:00تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم سید وحید فاطمی  و درخواست خواهان / 
شاکی و به تجویز ماده 7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 
آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 11212/م الف منشی 

دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – فرشته حسین هاشمی
آگهی تبادل لوایح 

شماره اباغیه : 9510100۳5090۳8۳6 شماره پرونده : 9409980۳50900890 شماره بایگانی شعبه : 
940994 تاریخ تنظیم :1۳95/04/0۳ آقای محمد حسین محمدی دهاقانی و خانم مریم حیدری 
دهاقانی دادخواستی به خواسته تجدید نظر خواهی از دادنامه 9509970۳50900۳07 به این دادگاه 
تقدیم نموده است از انجا که تجدید نظر خوانده سعید ذبیحیان فرزند تقی مجهول المکان می 
باشند به نامبرده اباغ می شود ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی جهت دریافت نسخه ثانی 
نیکبخت  باال خ شهید  به دفتر شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان خ چهارباغ  دادخواست و ضمائم 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه اول اتاق 1۳4 مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد 
به دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان  نهم  دادگاه حقوقی شعبه  الف مدیر دفتر  :10049/ م  شماره 

اصفهان – حسن منصوری
دادنامه

شماره دادنامه :9509970۳54۳00445 تاریخ تنظیم:1۳95/۳/25شماره پرونده:9409980۳65600211 
شماره بایگانی شعبه:9400۳0پرونده کاسه 9409980۳65600211 شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر 
اصفهان )117 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970۳54۳00445 شاکی:آقای امیر کوهی 
هونجانی فرزند محمد به نشانی شهرستان اصفهان_خ امام خمینی_تابلو خانه اصفهان_کوی الله 
توکلی فرزند  آقای علیرضا  راه ولیعصر کوچه مرتضی محمدی منزل شخصی کوهی متهم:  چهار 
و  اوراق  بررسی  از  دادگاه پس  امانت  در  خیانت  اتهام:  المکان  مجهول  فعا  نشانی  به  ابوالقاسم 
محتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در خصوص اتهام آقای 
علیرضا توکلی فرزند ابوالقاسم دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک بشماره 9512۳9 
عهده بانک سپه به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت آقای امیر کوهی هونجانی 
فرزند محمد باعنایت به مندرجات پرونده شیوه اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت تحقیقات 
انجام یافته ماحضه رونوشت مصدق رسید عادی مورخ 9۳/2/18 که حکایت از امانت بودن چک 
دارد و متهم ذیل آنرا امضا نموده است و نظر به متواری بودن متهم و عدم حضور در دادسرا و دادگاه 
با وصف اباغ وبا التفات به سایر قرائن موجود وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر دادگاه محرز و مسلم 
است لذا مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسامی کتاب 5 تعزیرات حکم بر محکومیت متهم 
به تحمل یکسال حبس تعزیری صادر و اعام میگردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 
از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه 

محترم تجدیدنظر استان اصفهان است./ ر شماره :10094/م الف
رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری 2 اصفهان-زین العابدینی

حتما بخوانید!
ترویج فرهنگ استفاده از کیسه های...

یکشنبه 20 تیر 1395
ـــمـــاره 197 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

مسئول مطبوعات اداره کل ارشاد چهارمحال و بختیاری خبر داد:
تشکیل قرارگاه رسانه ای اقتصاد مقاومتی در چهارمحال وبختیاری



5فرهنگ و هنر یکشنبه 20 تیر 1395
ـــمـــاره 197 ســـــال دوم         ݡسݒ

حتما بخوانید!
کیومرث پوراحمد یک پرونده جنایی...

هامــون رشــیدیان ایــن روزهــا، فیلــم ســینمایی زاپاس 
ــطین  ــژاد، در سینمافلس ــرزو نیک ن ــاخته ب ــن س دومی
»ناخواســته« اســت.  اکــران  حــال  در   اصفهــان 

ــو  ــگاه ن ــژاد در بخــش ن ــرزو نیک ن ســاخته پیشــین ب
ــم فجــر حضــور داشــت.  ســی ودومین جشــنواره فیل

خــود نیک نــژاد دربــاره فیلــم جدیــدش می گویــد: 
همــه تالشــم را کــردم ملودرامــی اجتماعــی را بــا 
و مخاطــب  بکشــم  تصویــر  بــه   روایتــی شــیرین 
را بــا قصــه آن درگیــر کنــم. حتــی بــا اینکــه مضمــون 
ــر  »زاپــاس« کامــاًل اجتماعــی اســت، گاهــی لبخنــد ب
روی لــب مخاطــب بنشــانم. موضــوع قصــه »زاپــاس« 
ــت  ــود و دوس ــرده ب ــودش ک ــر خ ــرا درگی ــا م مدت ه
ــم.  ــراه کن ــا آن هم ــم ب ــام را ه ــب ع ــتم مخاط داش
عظیــم«  »دردســرهای  دوگانــه  ســریال   نیک نــژاد 
را در کارنامــه خــود دارد. جــواد عزتــی و النــاز حبیبــی، 
ــژاد هســتند کــه در  دو بازیگــر تکــراری کارهــای نیک ن

ــد. ــه ایفــای نقــش می پردازن ایــن فیلــم هــم ب
  داستان

ســعید )جــواد عزتــی(، بازیکــن تیــم فوتبال شهرســتان 
رامیــان از توابع اســتان گلســتان اســت. مربــی او )امیر 
جعفــری(، شــوهرخاله اش اســت. ســعید، دلــداده نعنا 
ــی از  ــه خــود اســت. در یک ــی(، دخترخال ــاز حبیب )الن
مســابقه ها، پــای ســعید بــه شــدت آســیب می بینــد؛ 
 به گونــه ای کــه دیگــر توانایــی فوتبــال بازی کــردن 
ــوب  ــت خ ــا پای ــد ت ــوهرخاله اش می گوی ــدارد. ش را ن
همــه  چــون  نمی دهــم؛  تــو  بــه  دختــر  نشــود، 
ــان خــودش هــم  ــا ناگه ــال اســت؛ ام زندگــی ات فوتب

از مربیگــری تیــم برکنــار می شــود و ... .

  تحلیل
اســت.  بی ادعایــی  و  فیلــم گیشه پســند  زاپــاس، 
هرچنــد کــه نــوع ســینما، چنــدان مناســب نمایشــش 
ــده در  ــای اکران ش ــیاری فیلم ه ــی از بس ــت، ول نیس

ســینماهای ایــران، خوش ســاخت تر اســت. 
بــه نظــر می رســد نیک نــژاد بعــد از اکران نشــدن فیلــم 
قبلــی اش در ســینماها و بــا کمــک بازی هــای کمیــک 
 و خوشــی های عامه پســند و گاه مبتــذل فیلمــش
ــه گیشــه، فــروش و اکــران فیلــم دوم خــود  بیشــتر ب
اندیشــیده و چنــدان بــه جوایــز جشــنواره امیــدی 

ــت.  ــته اس نداش
»زاپــاس«، فیلمــی اســت کــه بــه دلیــل داشــتن 
ــرای نمایــش در  ــادی را ب نویســنده خــوب، امــکان زی
تلویزیــون، بــه عنــوان ســریال های شــبانه یــا هفتگــی 

دارد. 
ــه  ــی ب ــوخی های کالم ــتفاده از ش ــا اس ــم ب ــن فیل ای
ــواس  ــتن وس ــدون داش ــت و ب ــدی موقعی ــای کم ج
خاصــی در آفرینــش لحظــات کمیــک، بــه دنبــال 
بخــش آموزنــده داســتانش هــم بــوده و ســعی 
ــرای  ــادی بخش ب ــات ش ــاد لحظ ــار ایج ــرده در کن ک

ــل  ــه او منتق ــم ب ــده ای را ه ــکات آموزن ــش ن مخاطب
ــد. کن

ــا  ــده(، ریم ــن تنابن ــای محس ــه ج ــری )ب ــر جعف  امی
مثلــث همــکاری ای  مهران فــر،  احمــد  و   رامین فــر 
را در فیلــم ایجــاد کرده انــد کــه مشــابهش در فیلم هــای 
ــده  ــده ش ــاد دی ــینمایی زی ــا س ــی ی ــدی تلویزیون  کم
و صرفــًا شــبنم مقدمــی )کــه قبــاًل هــم تجربــه بــازی 
ــدن  ــه ش ــا اضاف ــته( ب ــدی را داش ــای کم در نقش ه
ــتانی  ــش داس ــبرد بخ ــعی در پیش ــم، س ــن تی ــه ای  ب

و کمیک فیلم دارد.
 عوامل فیلم »زاپاس«:

ــر  ــید امی ــده: س ــژاد، تهیه کنن ــرزو نیک ن ــردان: ب کارگ
ــرداری: مســعود ســالمی  پروین حســینی، مدیــر فیلم ب
طــراح  امیــدواری،  ایمــان  چهره پــردازی:  طــراح 
 لبــاس: مجیــد لیالجــی، مدیــر تولیــد: وحیــد مــرادی 
صدابــردار: امیــر حاتمــی، طــراح صحنــه: مهــدی 
دیلمــی، برنامه ریــز: احســان ســجادی، منشــی صحنه: 
ســعید  تــدارکات:  مدیــر  محمدحســین گلفشــان، 
ــال ــول کهنس ــی: رس ــژه میدان ــای وی ــی، جلوه ه  عطای

ناظرفصیحــی  فریــد  رایانــه ای:  ویــژه  جلوه هــای 
ــی  ــن ایوب ــن: حس ــان، تدوی ــا علوی ــذار: علیرض صداگ
ــر  ــکاس: ناص ــی، ع ــادی داداش ــانه ای: ه ــاور رس مش

 . ی حســینی د سجا
ریمــا  داود،  نقــش  در  جعفــری  امیــر  بازیگــران: 
نقــش  در  نقــش زری، جــواد عزتــی  در  رامین فــر 
ســعید، النــاز حبیبــی در نقــش نعنــا، احمــد مهران فــر 
ــید  ــش خورش ــی در نق ــبنم مقدم ــر، ش ــش اکب در نق

ــت. ــش رحم ــی در نق ــر روح صف

نگاهیبهفیلم»زاپاس«،ساختهبرزونیکنژاد

روایتسادهایازدلدادگی

شــجریان  همایــون  دوصدایــی  آلبــوم   آهنگســاز 
ــن  ــار ای ــق انتش ــان دقی ــرد: زم ــد ک ــی تأکی ــا قربان و علیرض

ــت.  ــده اس ــالم نش ــخص و اع ــوز مش ــوم، هن آلب
مهیــار علیــزاده - آهنگســاز - دربــاره بعضــی مطالــب 
آلبــوم دوصدایــی  انتشــار  زمــان  و  نــام  از  منتشرشــده 

ــنا  ــگار ایس ــه خبرن ــی ب ــجریان و قربان ش
آلبــوم  بــود  قــرار  ابتــدا  داد:  توضیــح 
ــون شــجریان و علیرضــا  ــی همای دوصدای
ــت  ــوم »دخ ــفندماه ۹۴ و آلب ــی اس قربان
پــری وار« بــا صــدای قربانــی در ســال ۹۵ 
ــی  ــل جابه جای ــا به دلی ــود؛ ام ــر ش منتش
کارهــا، مجبــور شــدیم »دخــت پــری وار« 
هیــچ  کنیــم.  منتشــر   ۹۴ ســال  در  را 
ــار  ــر انتش ــی ب ــا مبن ــرف م ــراری از ط ق
وجــود   ۹۵ بهــار  در  دوصدایــی   آلبــوم 

نداشته است. 
وی کــه آهنگســازی آلبــوم »دخــت پــری وار« را بــا صــدای 
ــد  ــرد: چن ــان ک ــت، بی ــته اس ــده داش ــر عه ــز ب ــی نی قربان
ــاره  ــری را درب ــتاگرام، خب ــه ای در اینس ــش، صفح ــت پی وق

ــال«  ــام »خلســه های خی ــرای آن، ن ــوم منتشــر و ب ــن آلب  ای
را انتخــاب کــرد. همچنیــن کاوری را بــرای ایــن آلبــوم طراحی 
ــر، برخــی  ــن عکــس و خب ــد. پــس از انتشــار ای کــرده بودن
دوســتان بــا مــن تمــاس گرفتنــد و از درســتی آن پرســیدند؛ 
در حالــی کــه ایــن خبــر درســت نیســت و مــن از طــرف تیــم 

ــم. ــب می کن ــازنده، آن را تکذی س
اینکــه  بیــان  بــا  آهنگســاز  ایــن   
 نمی توانــد زمــان انتشــار ایــن آلبــوم 
مــن  گفــت:  کنــد،  پیش بینــی  را 
دارم  دوســت  مخاطبــان  از  بیشــتر 
ــا منتظــر  ــوم منتشــر شــود؛ ام ــن آلب ای
انتشــار آلبومــی از همایــون شــجریان 
ــا  ــوم ب ــن آلب ــش از ای ــه پی ــتیم ک هس
ــط  ــری ضب ــن خلعتب ــازی فردی آهنگس
شــده اســت. مــن پــس از برگــزاری 
آلبــوم  ایــن  انتشــار  »دخت پــری وار«  کنســرت های 
دوصدایــی را پیگیــری می کنــم. وی دربــاره مراحــل ســاخت 
ــا کامــل  ــام تقریب ــوم بی ن ــن آلب ــح داد: ای ــوم توضی ــن آلب  ای

و قسمت هایی از آن، میکس شده است.

مهیار علیزاده:
 زمان انتشار آلبوم دوصدایی شجریان و قربانی، مشخص نیست

رمضانــی  ویژه برنامــه  تهیه کننــده  نبهــان،  محمــد 
از  یکــی  بیــان کــرد کــه  دو  شــبکه  »شــیدایی« 
برنامه هایــی کــه قبــل از افطار روی آنتن شــبکه دیگری 
می رفــت، از روی کار آن هــا ســاخته شــده بــود. محمــد 
ــیدایی«  ــی »ش ــه رمضان ــده ویژه برنام ــان، تهیه کنن  نبه

شــب  پایانــی  ســاعات  در  - کــه 
ســیما  دوی  شــبکه  آنتــن  روی 
می رفــت - گفــت: برنامــه مــا در مــاه 
ــدی  ــد زمان بن ــه ای بای رمضــان، به گون
ــار روی  ــل از افط ــا قب ــه ی ــد ک می ش
ــش  ــبانگاهی پخ ــا ش ــرود ی ــن ب آنت
شــود و از آنجــا کــه »شــیدایی« ریتــم 
ــا  ــم ب ــح دادی ــت، ترجی ــادی داش ش
ــگام  ــوی هن ــه فضــای معن ــرام ب احت
روزه  حال واحــوال  و  مغــرب   اذان 

و روزه داری، کار را بــه ســاعت شــبانگاهی موکــول 
ــم. کنی

 وی افــزود: البتــه یکــی از برنامه هایــی کــه امســال در 
ســاعت قبــل از افطــار پخــش شــد، طرحــی بــود کــه 

ــودم؛  ــرده ب ــرح ک ــده ای مط ــا تهیه کنن ــو ب در گفت وگ
ــوع  ــدم موض ــه ش ــد متوج ــاعت بع ــفانه ۴۸ س متاس
مــا را در شــبکه یــک ســیما روی آنتــن برده انــد. ایــن 
تهیه کننــده روزی بــه دفتــر مــن آمــد و از برنامه هایــم 
پرســید و مــن هــم توضیــح دادم و متاســفانه متوجــه 
ــوان  ــس نمی ت ــه هیچ ک ــه ب ــدم ک ش

اعتمــاد کــرد.
ــل  ــه دلی ــن ب ــرد: م ــان ک ــان بی  نبه
جامعــه  در  ازدواج گریــزی  مســئله 
تصمیــم گرفتــم برنامــه ای بســازم 
و زوج هایــی را دعــوت کنــم تــا از 
ــود  ــرح ش ــی مط ــا، نکات ــان آن ه زب
کــه جوانــان بپذیرنــد؛ ولــی بــه دلیــل 
کپــی  می بینــم  ضعیــف  نظــارت 
ــه  همیــن اتفــاق جایــی دیگــر هــم ب
 چشــم می خــورد. جالــب اینکــه می بینــم دو شــب بعد
ــد ــگ می زن ــا زن ــوژه های م ــه س ــر ب ــه ای دیگ  برنام

و می گویــد هرچــه آنجــا گرفته ایــد، مــن دو برابــر 
می دهــم؛ در برنامــه مــا هــم حضــور داشــته باشــید.

- در هشــتمین روز از پنجاه ویکمیــن جشــنواره بین المللــی 
کارلــووی واری کــه بــا چهارمیــن و آخریــن نمایــش فیلــم 
»النتــوری« از ایــران همــراه بــود، بــا حضــور رضا درمیشــیان 
ــووی  ــتیوال کارل ــر فس ــم، کارل اوچ - دبی ــردان فیل - کارگ
واری - و تعــدادی از روزنامه نــگاران فارســی زبان حاضــر در 
ایــن جشــنواره، بــه مقــام فیلم ســاز فقیــد ایرانــی، عبــاس 

کیارســتمی، ادای احتــرام شــد.
ــا  ــاه( ب ــی »ســایبر« شــنبه )۱۹ تیرم ــه تلویزیون - مجموع
ــای  ــف در فض ــایبری و تخل ــای س ــوع کالهبرداری ه موض
مجــازی راهــی آنتــن شــبکه پنــج ســیما شــد. ایــن 
مجموعــه تلویزیونــی، هــر شــب ســاعت ۲۳ از آنتــن شــبکه 
ــه مــدت ۳۵ دقیقــه راهــی آنتــن می شــود. پنــج ســیما ب

- ســام قریبیــان بــا انتشــار متــن کوتاهــی، انصــراف خــود 
را از بــازی در نمایــش »ســه خواهــر و دیگــران«، کار حمیــد 

امجــد اعــالم کــرد.
- محمــد جعفری قنوانــی معتقــد اســت پژوهــش در حــوزه 
ادبیــات فولکلــور، رشــد کّمــی و کیفــی دارد؛ امــا همچنــان 

نیــاز بــه تأســیس انجمــن فولکلــور احســاس می شــود.
بــه  انیمیشــن »پندانــه«  از مجموعــه  - ۳00 قســمت 
تهیه کنندگــی مهــدی صفی یــاری و کارگردانــی ســعید 

ــد. ــد ش ــه تولی جاللی
- اجــرای نمایــش »خــدای کشــتار« بــه کارگردانــی علــی 

ســرابی بــا بیــش از ۱۴ هــزار تماشــاگر بــه پایــان رســید.
- گــروه موســیقی نواحــی »آوای مــوج« از بوشــهر به عنــوان 
ســفیر فرهنگــی ایــران در جشــنواره فرهنگــی ایــران - کــره 

جنوبــی بــه اجــرا می پــردازد.
ــس  ــه پاری ــود را ب ــفرنامه خ ــزازی س ــن ک  - میرجالل الدی

در کتابی با عنوان »آنک پاریس!« به چاپ سپرد.
 - مجیــد ناظم پــور، نوازنــده، آهنگســاز و مــدّرس موســیقی 
ــود از  ــیقایی خ ــای موس ــن فعالیت ه ــریح تازه تری در تش
ــا هــدف  ــوازی« ب ــارت عودن ــاب »مه ــد دوم کت انتشــار جل
ــر  ــن ســاز خب ــی ای ــی نوازندگ ــای جهان آشــنایی تکنیک ه

داد.
 - حســن حسندوســت، تدوینگــر ســینما و تلویزیــون 
بــه ســریال »نفــس« بــه کارگردانــی جلیــل ســامان 

پیوســت.
ــازمان  ــس س ــدی، رئی ــا نق ــرتیپ محمدرض ــردار س - س
بســیج مســتضعفین از پشــت صحنــه ســریال تلویزیونــی 
ســهرابی  هللا  روح  کارگردانــی  بــه  می گیریــم«   »آرام 

و تهیه کنندگی فرهاد گلی بازدید کرد.
ــس از  ــی پ ــاره زندگ ــه درب ــا فیلمــی ک ــر ســاترلند ب - کیف

ــی رود. ــن م ــوی دوربی ــت، جل ــرگ اس م

 اجرای طرح »قرآن در خانه«
 در چهارمحال و بختیاری

مدیــر امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( 
ــه«  ــرآن در خان ــاری از اجــرای طــرح »ق چهارمحــال و بختی
ویــژه مددجویــان کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( در اســتان 
خبــر داد. حمزه علــی شــریف پور بــا اشــاره بــه اجــرای 
ــداد ــه ام ــان کمیت ــژه مددجوی ــه«، وی ــرآن در خان ــرح ق  »ط
گفــت: توســعه فرهنــگ قــرآن کریــم و آمــوزش مفاهیــم آن 

بــه روش هــای آســان از اهــداف ایــن طــرح اســت. 
ــق  ــرآن و تعمی ــا ق ــس ب ــوی ان ــت انگیزه هــای معن وی تقوی
باورهــای فرهنگــی و عقیدتــی خانواده هــا را از دیگــر اهــداف 
ایــن طــرح برشــمرد و افــزود: ایــن طــرح از اول تیرمــاه آغــاز 

و تــا پایــان ســال جــاری در 6 مرحلــه ادامــه دارد. 
ــن طــرح شــرکت  ــر در ای ــان اینکــه ۵00 نف ــا بی شــریف پور ب
ــم و شــش کتابچــه  ــرآن کری ــد ق ــک جل ــد، گفــت: ی کرده ان
در قالــب مفاهیــم قرآنــی در اختیــار شــرکت کنندگان در ایــن 

طــرح قــرار داده شــده اســت. 
ــان در مناطــق  ــرای مددجوی شــریف پور گفــت: ایــن طــرح ب
روســتایی، صعب العبــور، مناطقــی کــه کمبــود مراکز آموزشــی 
دارنــد و خانواده هایــی کــه فاقــد کتــاب قــرآن هســتند، برگزار 

می شــود. 
مدیــر امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان گفــت: بــه 
برنــدگان مرحلــه شهرســتانی نفــر اول ۴00 هــزار تومــان، نفــر 
ــه  ــان هدی ــزار توم ــر ســوم ۲00 ه ــان و نف ــزار توم دوم ۳00 ه
خواهــد شــد و جوایــز برگزیــدگان مراحــل اســتانی و کشــوری 

ــی مشــهد مقــدس اســت. ســفر زیارت

مرکز آفرینش های ادبی قلمستان برگزار می کند:
کارگاه داستان کوتاِه کوتاه

ادبــی  آفرینش هــای  مرکــز  ســوی  از  وطــن:  کیمیــای 
ــتان  ــوان کارگاه داس ــا عن ــی ب ــتان، کارگاه داستان نویس قلمس
ــی  ــای ادب ــز آفرینش ه ــود. مرک ــزار می ش ــاه برگ ــاِه کوت کوت
قلمســتان، وابســته بــه ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان بــه برگــزاری کارگاه داستان نویســی بــا عنــوان »کارگاه 

ــرده اســت.  ــدام ک ــاه« اق ــاِه کوت داســتان کوت
ــنبه ۲۴  ــی، پنجش ــواد جزین ــور محمدج ــا حض ــن کارگاه ب ای
ادبــی  تــا ۱۳ در مرکــز آفرینش هــای  تیرمــاه ســاعت ۹ 
 قلمســتان واقــع در خیابــان عالمــه امینــی، بــاغ غدیــر

ــام  ــت ثبت ن ــن مهل ــد. آخری ــد ش ــزار خواه ــه برگ حوض خان
ایــن کارگاه ۲0 تیرمــاه اســت. عالقه منــدان می تواننــد  در 
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره ۳۲60۲0۱۴ تمــاس 
بگیرنــد. افــرادی کــه در گاه نخســت جشــنواره چهارگاه شــرکت 

ــد. ــد ش ــد خواهن ــژه بهره من ــف وی ــد از تخفی کرده ان

از سوی مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل:
 روایت اصفهان در آثار هنرمندان 

بررسی می شود
برنامــه »اصفهــان در روایــت« از ســوی مرکــز اصفهان شناســی 
ــدان  ــار هنرمن ــت شــهری در آث ــه بررســی روای ــل ب ــه مل و خان
درحوزه هــای مختلــف می پــردازد. مدیــر مرکــز اصفهان شناســی 
و خانــه ملــل بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: ایــن برنامــه بــا هدف 
ــفه  ــات، فلس ــینما، ادبی ــر س ــهر از منظ ــناخت ش ــت و ش  روای
و معمــاری در دوران معاصــر و پیــش رو برنامه ریــزی شــده 
اســت. حمیــد فرهمند بیــان کــرد: برنامــه »اصفهــان در روایت« 
ــای  ــور در حوزه ه ــام کش ــر و صاحب ن ــاتید معتب ــور اس ــا حض ب
گوناگــون بــه بررســی روایــت شــهری در آثــار هنرمنــدان 
مختلــف می پــردازد. فرهمنــد خاطرنشــان کــرد: ایــن نشســت، 
روزهــای ۲۴ و ۲۵ تیرمــاه از ســاعت ۱6 و ۳0 دقیقــه تــا ۲۱ در 
ســالن همایش هــای کتابخانــه مرکــزی واقــع در خیابــان بــاغ 
گلدســته برگــزار می شــود. گفتنــی اســت شــرکت در نشســت 
 »اصفهــان در روایــت« بــرای عمــوم آزاد و رایــگان اســت 
و بــه شــرکت کنندگان مــدرک معتبــر حضــور در همایــش ارائــه 

می شــود.

 مجموعه داستان »مغازه دار« 
به چاپ دوم رسید

ــا  ــان ب ــن چینی فروش ــاه محس ــتان های کوت ــه داس مجموع
ــاب از  ــوان کت ــه چــاپ دوم رســید. عن ــوان »مغــازه دار« ب عن
ــاه ایــن مجموعــه گرفتــه شــده  ــام نخســتین داســتان کوت ن
ــهر  ــی های ش ــی از آجیل فروش ــه از یک ــتانی ک ــت؛ داس اس
ــان  ــت پشــت درهــای بســته هم شــروع می شــود و در نهای
مغــازه هــم بــه پایــان می رســد. محســن چینی فروشــان در 
ــه طــرح مســائل  ــی ســاده ب ــا زبان ــازه دار« ب ــه »مغ  مجموع

و ارزش های اخالقی پرداخته است. 
چینی فروشــان  محســن  داســتان های کوتــاه  مجموعــه 
ــده در  ــای معرفی ش ــزو کتاب ه ــازه دار« ج ــوان »مغ ــا عن ب
ــی  کتابنامــه رشــد آموزش وپــرورش اســت. انتشــارات قدیان
ایــن کتــاب را در شــمارگان ۳۳00 نســخه و بــه قیمــت ۵ هــزار 

تومــان در نوبــت چــاپ دوم منتشــر کــرده اســت.

 »آقا باالخان« 
در تماشاخانه بهزیستی اصفهان

نمایــش »حکایــت آقــا باالخــان و ...« از ۱7 تیرمــاه و به مدت 
ــت.  ــه رف ــه روی صحن ــتی ب ــاخانه بهزیس ــاه در تماش یک م
شــاپور شــفیعی، اســماعیل عســکریان، علــی خان میرزایــی 
ــور ــا جمال پ  ســیدمازیار حجــازی، ســیدمحمد افروشــه، صب

ســمانه هللا وردی و الهــه نیایش فــر در ایــن نمایــش بــه 
ایفــای نقــش پرداخته انــد.

ــه  ــاه و ب ــان و ...« از ۱7 تیرم ــا باالخ ــت آق ــش »حکای  نمای
ــع  ــتی واق ــاخانه بهزیس ــاعت ۲۱ در تماش ــاه س ــدت یک م م
در میــدان خواجــو، روبــه روی پــل خواجــو اجــرا خواهــد شــد. 
ــا  ــد ب ــت می توانن ــی و رزرو بلی ــرای هماهنگ ــدان ب عالق من
ــد. ــاس بگیرن شــماره 0۹0۳۹۴۸7۳0۵ و 0۹۳7۱۸۳۲۴0۲ تم

کارگاه فیلم نامه نویسی مهران کاشانی 
در یزد به تعویق افتاد

ــود  ــرار ب ــه ق ــانی« ک ــران کاش ــی »مه کارگاه فیلم نامه نویس
ــن  ــیه یازدهمی ــا در حاش ــق الرض ــاب اول طری ــوان ب ــه عن ب
جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه رضــوی در یــزد برگــزار شــود، بــه 

تعویــق افتــاد. 
ــی  ــای آموزش ــه کارگاه ه ــه از مجموع ــی ک ــن کارگاه آموزش  ای
و برنامه هــای جنبــی یازدهمیــن جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه 
مســتند و داســتانی رضــوی یــزد بــا عنــوان »طریــق الرضــا« 
ــاه  ــای ۲6 و ۲7 تیرم ــر در روزه ــه تأخی ــک هفت ــا ی ــود، ب ب

برگــزار خواهــد شــد.

اخبار کوتاه 

 صابر ابر 
مقابل دوربین »ویالیی ها« رفت

ســینمایی  فیلــم  جدیــد  بازیگــر  ابــر«،  »صابــر 
ــه  ــد ک ــدی  ش ــره قی ــی منی ــه کارگردان ــا« ب »ویالیی ه
هم اکنــون فیلم بــرداری آن در اندیمشــک ادامــه دارد. 
تاکنــون بیــش از ۹0 درصــد از فیلم بــرداری »ویالیی هــا« 
اولیــن فیلــم بلنــد ســینمایی منیــره قیــدی در ژانــر دفــاع 
ــت.  ــیده اس ــان رس ــه پای ــور ب ــوب کش ــدس، در جن مق
ایــران ســینمای  زن  کارگــردان  قیــدی،   منیــره 
ــتیار  ــه و دس ــی صحن ــوان منش ــه عن ــن ب ــش از ای پی
ــته  ــکاری داش ــددی هم ــازان متع ــا فیلم س ــردان ب کارگ

ــت.  اس
او همچنیــن ســاخت فیلم هــای کوتاهــی همچــون 
»دختــر، پســر، پیرمــرد«، »در راه ویــال« و مســتند 
ــزی  ــه دارد و جوای ــاران« را در کارنام ــهر چن ــران، ش »ته
از جشــنواره های مختلــف بــرای ایــن آثــار دریافــت 
ــده »ویالیی هــا«،  ــکان، تهیه کنن کــرده اســت. ســعید مل
ســال گذشــته بــا دو فیلــم »ابــد و یــک روز« و »بــرادرم، 

ــت.  ــور داش ــر حض ــنواره فج ــرو« در جش خس
نــوروز امســال »ابــد و یــک روز« اکــران عمومــی شــد که 
ــن  ــوان پرفروش تری ــردم، عن ــتقبال م ــه اس ــه ب ــا توج ب
ــود  ــه خ ــران را ب ــینمای ای ــخ س ــی تاری ــم اجتماع فیل

ــاص داد.  اختص
 بازیگــران »ویالیی هــا« عبارتنــد از: طنــاز طباطبایــی
ــا  ــدی ثری ــا هنرمن ــادمان و ب ــی ش ــار، عل ــاز ایزدی پرین
ایمان ونــد  امیرعلــی  کــودک:  بازیگــران  و  قاســمی 

داوری و هســتی فرطوســی. علیرضــا 

 کیومرث پوراحمد 
یک پرونده جنایی را باز می کند

»پرونــده  ســینمایی  فیلــم  ســاخت  پروانــه 
پوراحمــد  کیومــرث  کارگردانــی  بــه  اســت«   بــاز 
شــد.  صــادر  قائم مقامــی  علــی  تهیه کنندگــی  و 
ــده  ــام »پرون ــا ن بیســتمین فیلــم کیومــرث پوراحمــد ب

ــت.  ــاخت گرف ــه س ــت«، پروان ــاز اس ب
ــد  ــد و فری ــرث پوراحم ــم را کیوم ــن فیل ــه ای فیلم نام
علــی  را  آن  تهیه کنندگــی  و  نوشــته اند  مصطفــوی 

قائم مقامــی بــر عهــده دارد. 
»پرونــده بــاز اســت«، داســتانی جنایــی دارد و ســومین 
همــکاری کیومــرث پوراحمــد و علــی قائم مقامــی 
اســت. پوراحمــد پیــش از ایــن بــا قائم مقامــی در 
کــو؟«  »کفش هایــم  و  یلــدا«  »شــب  فیلم هــای 

ــت. ــته اس ــکاری داش هم

 »احتمال باران اسیدی« 
در راه استرالیا

ــد  ــم بلن ــاران اســیدی«، نخســتین فیل »احتمــال ب
ســینمایی بهتــاش صناعی هــا در بیســتمین حضــور 
ــترالیا  ــرت« اس ــتیوال »پ ــود در فس ــی خ بین الملل

بــه نمایــش در خواهــد آمــد. 
ــترالیا  ــاندنس اس ــه س ــه ب ــرت« ک ــتیوال »پ فس
مشــهور اســت، مهم تریــن فســتیوال فیلم هــای 
مســتقل در کشــور اســترالیا بــه شــمار مــی رود 
ــا ۱7  ــخ 7 ت ــن دوره آن از تاری ــال نوزدهمی و امس
جــوالی در شــهر پــرت ایــن کشــور برگــزار می شــود. 
»احتمــال بــاران اســیدی« در دو ســانس و در 
روزهــای ۱۳ و ۱7 جــوالی در ایــن رویداد ســینمایی 

ــرده مــی رود. ــه روی پ ب

اخبار کوتاه 

برنامه سینماهای اصفهان

مدیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس تأکیــد کــرد: 
ــا از آن  ــای م ــتمداران و دپیلمات ه ــه سیاس ــی ک لباس
اســتفاده می کننــد، بایــد پارچــه و دوخــت ایرانــی 

داشــته باشــد. 
ــد و  ــاماندهی م ــروه س ــر کارگ ــادی - دبی ــد قب حمی
ــاره قــدرت اجرایــی کارگــروه ســاماندهی  لبــاس - درب
مــد و لبــاس بــرای مجــاب کــردن سیاســتمداران ایرانی 
ــا  ــا هــدف اســتفاده آن هــا از لباس هــای متناســب ب ب
ــح  ــی، توضی ــای بین الملل ــور در برنامه ه ــگ کش فرهن
ــی، اتفــاق نظــر ــاس مل ــه موضــوع لب  داد: پرداختــن ب

مبانــی فکــری و نظــری می خواهــد کــه طبیعتــًا بــا لبــاس اقــوام مــا 
ــه  ــیم ک ــته باش ــت را داش ــن چشمداش ــم ای ــا نمی توانی ــت. م ــاوت اس متف
ــئوالن  ــن مس ــر ت ــی ب ــای بین الملل ــور در رویداده ــق کش ــی از مناط ــاس یک لب
 باشــد. قطعــًا بــا انجــام چنیــن کاری، ســایر مناطــق ایــران ایــن ســؤال 
را مطــرح می کننــد کــه چــرا لبــاس منطقــه مــا پوشــیده نشــده اســت. 
او اظهــار کــرد: مــا در جلســات، بــه همــه دولتمــردان دربــاره ظرفیــت 
نمی شناســند را  داخــل  ظرفیــت  اگــر  کــه  داده ایــم  توضیــح   داخلــی 

در جریان قرار بگیرند. 
مدیــر کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس گفــت: در دو ســال اخیــر، شــاهد ایــن 
ــا لباس هایــی طراحــی  ــوان ب ــژه بان ــدان کشــور، به وی ــم کــه بیشــتر هنرمن بودی
و تولیدشــده در ایــران، در جشــنواره های خارجــی شــرکت کرده انــد و اتفاقــًا بــه 

لبــاس هنرمنــدان ایرانــی در رویدادهــای جهانــی، توجــه شــده اســت. 

بــا  خوشــبختانه  کــرد:  بیــان  قبــادی 
جریان ســازی ای کــه در چنــد ســال اخیــر 
صــورت گرفتــه، هنرمنــدان در رویدادهــا و 
لباس هــای  از  بین المللــی  مناســبت های 
ــان  ــه طراح ــد. هم ــتفاده می کنن ــی اس ایران
مــد  مجموعــه  بــا  هنرمنــدان   لبــاِس 
ــکاری هســتند،  ــاس کشــور در حــال هم و لب
ــا  ــد و م ــارکت دارن ــا مش ــنواره های م در جش
ــرا  ــم؛ زی ــا داری ــه آن ه ــژه ای ب ــه وی ــم توج ه
فرهنگ ســاز  و  جریان ســاز  به هرشــکل، 
هســتند. او بــا اشــاره بــه ویژگــی لباس هایــی کــه هنرمنــدان از آن هــا اســتفاده 
ــد ــدا می کن ــم پی ــز تعمی ــه نی ــه جامع ــا ب ــن لباس ه ــه داد: ای ــد، ادام  می کنن

و مــردم هــم از آن هــا اســتفاده می کننــد تــا جایــی کــه حتــی بعضــی از همــان 
ــه  ــوی فاطم ــاًل مانت ــت؛ مث ــده اس ــه ش ــه عرض ــد و در جامع ــا، تولی لباس ه
ــا - بازیگــر ســینما - کــه روی آن طرحــی از شــاهنامه چــاپ شــده  معتمدآری
ــه  ــری از جمل ــای دیگ ــردم مواجــه شــد و طرح ه ــا اســتقبال خــوب م ــود، ب ب
نقــش کاشــی های کاخ نیــاوران و مســجد شــیخ لطــف  هللا اصفهــان نیــز روی 

ــد. ــاپ ش ــر چ ــای دیگ لباس ه
 قبــادی دربــاره نقــش کارگــروه ســاماندهی مــد و لبــاس در ایــن زمینــه گفــت: 
نبایــد از کارگــروه مــد و لبــاس چشمداشــت شــق  القمــر داشــته باشــید؛ همیــن 
ــه ای از لباس هایــی را کــه طراحــان مــا طراحــی  ــوان در جامعــه، نمون کــه می ت

کرده انــد، ببینیــد، یعنــی ایــن موضــوع بــه جامعــه تعمیــم پیــدا کــرده اســت.

انیمیشــن های تاریــخ  از بهتریــن  »در جســت وجوی نمــو«، یکــی 
ســینما بــود کــه در ســال ۲00۳ اکــران شــد و بــه ســرعت توانســت بــه 

ــد.  ــدا کن ــادی دســت پی ــارات زی افتخ
ــن  ــی از موفق تری ــروش، یک ــش ف ــار در بخ ــی پیکس ــن کمپان انیمیش
انیمیشــن های تاریــخ بــه شــمار مــی رود کــه تــا مدت هــا نیــز رکــورددار 
فــروش بــود. در بخــش جوایــز نیــز ایــن اثــر موفــق شــد اســکار بهتریــن 
انیمیشــن را بــه دســت آورد و همچنیــن در بخــش صداگــذاری و 
ــرای  ــر ب ــه کمت ــی ک ــت اســکار شــود؛ اتفاق ــزد دریاف ــز نام ــه نی فیلم نام

ــک انیمیشــن رخ داده اســت.  ی
همــه ایــن موفقیت هــا ســبب شــد تــا ســاخت ادامــه »در جســت وجوی 
ــازندگان  ــه س ــرا ک ــد؛ چ ــغ باش ــه تی ــر روی لب ــردن ب ــت ک ــو«، حرک نم
ــک  ــمت ی ــرات قس ــمت دوم خاط ــد قس ــن دهن ــتند تضمی  نمی توانس
ــال  ــس از ۱۳ س ــار پ ــت پیکس ــال در نهای ــا این ح ــد. ب ــم نزن ــر ه را ب
 بــه ســاخت دنبالــه ایــن انیمیشــن پرکشــش و دوست داشــتنی 

رأی داد. 
»در جســت وجوی دوری« در مقایســه بــا قســمت اول کم وکاســتی های 
جالــب توجهــی در بخــش داســتان دارد. قســمت نخســت ایــن 
ــاره  ــش درب ــش و پرچال ــتان پرکش ــک داس ــده ی ــن دربرگیرن انیمیش
ــه هــرکاری  ــرای یافتــن پســرش دســت ب ــود کــه ب ــدری ب ــداکاری پ ف
مــی زد؛ امــا نقطــه آغازیــن »در جســت وجوی دوری« بــا ظهــور ناگهانــی 
ــگ رخ  ــی آبی رن ــته ماه ــرات گذش ــواده دوری و خاط ــری از خان تصاوی

ــدن را دارد. ــار دی ــم ارزش یک ب ــن فیل ــال ای ــر ح ــه ه ــد. ب می ده

مدیر کارگروه ساماندهی مد و لباس:

لباس سیاستمداران، باید پارچه و دوخت ایرانی داشته باشد
معرفی فیلم

در جست و جوی دوری

سینماقدس اصفهان

سینماسپاهان اصفهان

سینمافلسطین اصفهان

سینماساحل اصفهان

سینماخانواده اصفهان

سینمافرهنگیان اصفهان

دراکوال
آاادت نمی کنیم

دراکوال 
بارکد

زاپاس

بارکد

ایستاده در غبار
ننه نقلی 

 نمایش ننه نقلی
 یک دزدی عاشقانه

 رسوایی 2 
 اژدها وارد می شود

از لب آهنگ استفاده کردیم تا زمان بخریم
ع کار وادار شــدیم؛ درحالی کــه واقعًا آمــاده نبودیم؛ به  و ودتــر از موعــدی که می توانســتیم، به شــر رامبــد جــوان دربــاره فصــل ســوم برنامــه خندوانــه می گویــد: متأســفانه مــا ز
طــور مثــال مــا از لب آهنــگ اســتفاده کردیــم تــا زمــان بخریــم. مــا فقــط می خواســتیم کار دنبالــه داری پیــدا کنیم تا به زمــان مدنظرمان برســیم و االن بــه آن زمان رســیده ایم.

در قاب تصویر

تهیه کننده »شیدایی«:
ایده ما را بی اجازه کپی کردند



درفینال رقابت های فوتسال شب های رمضان:
فوالد مبارکه، در جدال با ذوب آهن 

به برتری رسید
ــا  ــی ب ــات پنالت ــه، در ضرب ــوالد مبارک ف

سرویس ورزشی 
اصغر قلندری

غلبــه بــر ذوب آهــن فاتــح جــام رمضان 
شــد. مســابقات فوتســال کارگــران شــرکتها وکارخانجــات 
ــان  ــه پای ــه ب ــوالد مبارک ــی ف ــا قهرمان ــان ب ــی اصفه صنعت
رســید. بازی هــای پایانــی مســابقات فوتســال جــام 
ــارک  ــاه مب ــبهای م ــه درش ــان ک ــران اصفه ــان کارگ رمض
رمضــان وپــس از افطــار درســالن چنــد منظــوره ورزشــگاه 
قــدس برگــزار می شــد، بــا حضــور غالمعلــی قــادری مدیــر 
کل تعــاون، کارورفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان، مهنــدس 
صادقــی مدیرعامــل شــرکت ذوب آهــن، مهنــدس لطفــی 
مدیــر امــور ورزش فــوالد مبارکــه ومعاونیــن شــان، جــواد 
شــیرانی رئیــس هیــات و مدیــر امــور ورزش کارگــران 
ــش  ــئولین وپی ــدادی از مس ــان وتع ــتان و معاونینش اس
کســوتان ورزش بــه مــورد اجــرا درآمــد. در بــازی رده بنــدی 
ــم  ــر تی ــه ب ــا غلب ــان( ب ــازی اصفه ــا )هواپیماس ــم هس تی
نیــروگاه بــرق منطقــه ای مقــام ســوم ایــن دوره مســابقات 
ــن دو  ــه بی ــال ک ــازی فین ــه خــود اختصــاص دادو درب را ب
تیــم ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه برگــزار شــد، دو تیــم در 
ــدل  ــدون رد و ب ــه ای( ب ــه 15 دقیق ــی )دونیم ــت قانون وق
ــات  ــه ضرب ــا کار ب ــیدند ونهایت ــاوی رس ــه تس ــدن گل ب ش
پنالتــی کشــیده شــد کــه پــس از تســاوی در زدن 5 ضربــه 
ــا  ــم ب ــن دو تی ــگ ای ــت تنگاتن ــی، ســر نوشــت رقاب پنالت
ضربــات پنالتــی پــی در پــی مشــخص گردیــد و تیــم فوالد 
ــب  ــی را تصاح ــام قهرمان ــید وج ــری رس ــه برت ــه ب مبارک
ــم  ــر درمراس ــات حاض ــور مقام ــا حض ــان ب ــود. در پای نم
ــای  ــدال تیم ه ــی، احــکام وم ــای قهرمان ــه کاپ ه اختتامی

برتراهداء شد.

مصدومیت عجیب بازیکن
 ایرانی-دانمارکی سپاهان

ــاره شــدن  ــه دلیــل پ ــات ســپاهان ب ــوروزی در تمرین دنیــل ن
ــت  ــا مصدومی ــش ب ــه صورت ــت آن ب ــی و اصاب ــش تمرین ک
ــم  ــات پیــش فصــل تی ــه تمرین جــدی مواجــه شــد! در ادام
ــن  ــگ شــانزدهم بازیک ــرای حضــور در لی ــال ســپاهان ب فوتب
دو رگــه ایرانی-دانمارکــی ســپاهان در حالــی کــه بــه وســیله 
ــاره  ــه یک ب ــود ب ــات ب ــی مشــغول انجــام تمرین کــش تمرین
ایــن کــش پــاره شــد و بــه شــدت بــه صــورت او اصابــت کــرد. 
طبــق اعــالم سرپرســت ســپاهان چنــد دنــدان ایــن بازیکــن 
ــا جراحــت مواجــه شــده  ــا شکســتگی و لثه هایــش هــم ب ب
اســت. پــس از ایــن اتفــاق پزشــکان ســپاهان بــه ســرعت او را 
بــه بیمارســتان انتقــال دادنــد. بــه نظــر می رســد ایــن بازیکــن 

چنــد هفتــه تــا یــک مــاه از همراهــی ســپاهان دور بمانــد.

کوتاه از ورزش

 علی دایی همچنان پیگیر 
شکایت از پرسپولیس

کمیتــه انضباطــی فدارســیون فوتبــال زمــان رســیدگی 
ــپولیس را  ــگاه پرس ــی از باش ــی دای ــکایت عل ــه ش ب
ــال  ــیون فوتب ــی فدراس ــه انضباط ــرد.، کمیت ــالم ک اع
اعــالم کــرد روز یکشــنبه ۲۷ تیرمــاه ســاعت 1۴ و ۳۰ 
ــه وجــه  ــوی مطالب ــه دع ــه جلســه رســیدگی ب دقیق
علــی دایــی از باشــگاه پرســپولیس برگــزار می شــود. 
ــپولیس  ــگاه پرس ــده باش ــی از نماین ــه انضباط کمیت
ــای  ــه پرداختی ه ــوط ب ــدارک مرب ــه م ــته کلی خواس
ــه ــه ارائ ــن جلس ــی را در ای ــی دای ــه عل ــگاه ب  باش

 کند.

الهه احمدی: تمرکزم را روی تفنگ 
بادی گذاشته ام

ــر  ــای هانوف ــه در اردوه ــد ک ــدی می گوی ــه احم اله
ــادی گذاشــته  ــگ ب ــز خــود را روی تفن ــام تمرک تم
در خصــوص  ایــران  المپیکــی  تیرانــداز  اســت. 
ــی  ــت: شــرایط خیل ــک گف ــرای المپی شــرایطش ب
ــک  ــا کم ــه م ــر ب ــای هانوف ــت و اردوه ــوب اس خ
می کنــد کــه رونــد رو بــه رشــد خــود را بــا ســرعت 
ــنگ  ــکل فش ــر مش ــم. در هانوف ــی کنی ــری ط بهت
ــه  ــی را ب ــل آمادگ ــم و مراح ــز ســالح نداری و تجهی
خوبــی پشــت ســر می گذاریــم. وی ادامــه داد: 
در تفنــگ ســه وضعیــت تمریــن خوبــی داشــتم و 
تــالش کــردم کــه در تیــم المپیکــی باشــم امــا ایــن 
ــم  ــتم در تی ــد و نتوانس ــش نیام ــم پی ــکان برای ام
باشــم و خدمتــی عملکــرد بهتــری نســبت بــه مــن 
ــن  ــان همچنی ــالی جه ــدال ط ــده م ــت. دارن داش
ــگ  ــزم را روی تفن ــام تمرک ــر تم ــاال دیگ ــزود: ح اف
بــادی گذاشــته ام و می خواهــم در ایــن رشــته 

ــوم. ــق ش موف

 نیمار بازیکن تیم فوتبال
 نابینایان شد

ــروژه  ــک پ ــتای ی ــلونا در راس ــی بارس ــتاره برزیل س

ریــو،   ۲۰1۶ پارالمپیــک  بازی هــای  از  حمایتــی 
ــه طــور آزمایشــی  ــره ب ــج نف ــال پن ــه انجــام فوتب ب
پرداخــت. فوتبــال پنــج نفــره یکــی از محبوب تریــن 
رشــته های پارالمپیکــی اســت کــه از ســوی نابینایان 
و کــم بینایــان انجــام می شــود و بازیکنــان از طریــق 
زنگــی کــه داخــل تــوپ وجــود دارد بــه موقعیــت آن 
پــی می برنــد. برزیــل در ادوار گذشــته در تمــام 
ــوده ضمــن  ــده ب مســابقات فوتبــال پنــج نفــره برن
اینکــه خــود نیمــار در بازی هــای المپیــک امســال 

بــا تیــم ملــی برزیــل بــه میــدان مــی رود.

همگام با ورزش

 هرچنــد گل زدن اولیــن و مهمتریــن هــدف 
سرویس  ورزش
دامون رشیدزاده

ــه  ــز ب ــوردن نی ــا گل نخ ــت ام ــال اس فوتب
همــان انــدازه از اهمیــت برخــوردار اســت. بــه همیــن دلیــل 
ــی از  ــش مهم ــاالت بخ ــل و انتق ــل نق ــا در فص ــم تیم ه ه
ســرمایه های خــود را صــرف حفــظ مدافعــان خــوب خــود یــا 
ــال  ــا امس ــد. ام ــراز اول می کنن ــی ت ــان میان ــد مدافع خری
ــی را  ــه تمهیدات ــود چ ــاع خ ــط دف ــب خ ــرای قل ــا ب تیم ه
ــراه  ــا هم ــا م ــن موضــوع ب ــدن ای ــرای فهمی اندیشــیده اند. ب

باشید
  استقالل؛ خرید جنجالی آبی ها

ــود  ــاع خ ــب دف ــبی در قل ــت مناس ــان از وضعی ــی پوش آب
بهره منــد هســتند، آن هــا کــه حنیــف عمــران زاده را دیگــر در 
بیــن خــود نمی بیننــد هرائــر مگویــان و امیــن حــاج محمــدی 
را از فصــل قبــل بــه همــراه خــود دارنــد. اســتقاللی ها در ایــن 
ــر  پســت یکــی از جنجالی تریــن خریدهــای فصل هــای اخی
را در کارنامــه خــود ثبــت کردنــد، آن هــا توانســتند بــا مدافــع 
ســابقًا پرسپولیســی یعنــی محمدحســین کنعانــی زادگان نیز 
بــه توافــق برســند و وی را جــذب ایــن تیــم کننــد، بــه غیــر از 
ــه  ــه ب ــد حســینی ک ــی و مجی ــان رابســون برزیل ــن بازیکن ای
صــورت قرضــی بــه تیــم راه آهــن پیوســته بــود نیــز بازیکنــان 

دیگــر اســتقالل در ایــن پســت هســتند.
  تراکتورسازی؛ از تهران و اصفهان تا تبریز

ــا جلــب رضایــت  امــا تبریزی هــا در ایــن پســت توانســتند ب
خالــد شــفیعی وی را در ایــن تیــم نگــه دارنــد، عــالوه بــر او 
ــه  ــران ب ــز از جمــع ســرخ های ته ــه نی محســن بنگــر باتجرب

ــا  ــرای تراکتوری ه ــا ب ــرد ت ــوچ ک ــز ک ــرخ های تبری ــان س می
بــه میــدان بــرود، بــه غیــر از ایــن دو بازیکــن، تراکتورســازان 
ــد، هــادی  ــه جمــع خــود اضافــه کردن ســرباز مهــم را هــم ب
محمــدی کــه فصــل گذشــته در قلــب دفــاع ذوبی هــا حضــور 
ــدان  ــه می ــا ب ــرای تبریزی ه ــانزدهم ب ــگ ش ــت در لی داش
مــی رود. در ایــن پســت محمدرضــا مهــدی زاده نیــز از دفــاع 
ــر ۲1  ــهمیه های زی ــی از س ــوان یک ــه عن ــالن ب ــاش گی دام

ــه شــد. ــا اضاف ــع تبریزی ه ــه جم ســال ب
  پرسپولیس؛ بیشترین تغییر در بین لیگ برتری ها

ســرخ پوشــان یکــی از تیم هایــی بودنــد کــه بیشــترین 
تغییــرات را در دفــاع و در بیــن تیم هــای لیــگ برتــری 
داشــتند، بنگــر، ماریــچ و اومانــا بازیکنــان جــدا شــده از ایــن 
ــده  ــام ش ــود را تم ــرارداد خ ــدی ق ــتند و نورمحم ــم هس تی
ــیار  ــر بس ــای دیگ ــور وی در تیم ه ــال حض ــد و احتم می بین
ــن  ــی ها در ای ــی پرسپولیس ــع میان ــن ۴ مداف ــت، بنابرای اس
ــا ســیدجالل  ــه جــای آنه ــد داشــت و ب ــم حضــور نخواهن تی
ــم  ــن تی ــچ جــذب ای ــی گول ــی و آنتون ــد آقای حســینی، حام
شــدند. البتــه برانکــو عنــوان کــرده اســت کــه بــه دنبــال یــک 

ــت  ــگ دس ــای لی ــا در بازی ه ــت ت ــر اس ــی دیگ ــاع میان دف
خــود را خالــی نبینــد و در ایــن میــان عــده ای نیــز معتقدنــد 
وی بــه دنبــال اســتفاده از محمــد انصــاری در دفــاع میانــی 
اســت، مدافــع چپــی کــه در لیــگ پانزدهــم و در امــور دفاعــی 

ــق نشــان داد. موف
  استقالل خوزستان؛ باقی ماندن کاپیتان

تیــم قهرمــان لیــگ قبلــی بالفاصلــه پــس از پایان لیــگ یکی 
از بهترین هــای خــود یعنــی کولیبالــی را ازدســت داد امــا آنهــا 
ــی را  ــد طیب ــی محم ــود یعن ــان خ ــت کاپیت ــتند رضای توانس
جلــب کننــد تــا اوضــاع بــه مراتــب بدتــری پیــدا نکننــد، پــس 
از باقــی مانــدن طیبــی، خوزســتانی ها بــه ســراغ عــزت الــه 
پوقــاز رفتنــد تــا پدیــده یکــی دو فصــل اخیــر ملوانی هــا را بــه 
ــان  ــن بازیکن ــن دو بازیکــن اصلی تری ــد. ای ــم خــود بیاورن تی
پورموســوی در قلــب دفــاع اســت ضمــن اینکــه مدافــع چــپ 
ــن  ــازی در ای ــت ب ــز قابلی ــی نی ــل کعب ــی عقی ــم یعن ــن تی ای

پســت را دارد.
  سپاهان؛ استارت خریدها با دفاع

هــادی عقیلــی، عبدالــه کرمــی و بــه احتمــال زیــاد پادووانــی 
مدافعــان میانــی جــدا شــده از جمــع ســپاهانی ها هســتند، 
آن هــا در اولیــن اقــدام و پــس از قــرارداد بــا ســرمربی قهرمان 
موفــق شــدند یکــی از بهتریــن مدافعــان فصــل گذشــته یعنی 
ــا  ــد، اصفهانی ه ــه عضــو خــود درآوردن ــی را ب موســی کولیبال
علــی احمــدی را از فصــل قبــل بــه همــراه خــود دارنــد و البته 
ــربازی  ــت س ــام خدم ــس از اتم ــز پ ــل زاده نی ــجاع خلی ش
خــود بازهــم بــه جمــع طالیــی پوشــان بازگشــت.ادامه دارد ...

کیمیای وطن بررسی کرد:

قلب خط دفاع در لیگ شانزدهم )بخش اول(

ــک  ــدال المپی ــر م ــا فک ــه ب ــد ک ــزاده می گوی ــا علی کیمی
ــام  ــدال تم ــن م ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــد و ب ــن می کن تمری
ــدو  ــوش المپیکــی تکوان ــی پ ــد. مل ــالش خــود را می کن ت
ــود مصدومیتــش، اظهــار کــرد: در حــال  ــه بهب ــا اشــاره ب ب

ــک  ــا کم ــده ام و ب ــر ش ــی بهت ــر خیل حاض
فیزیوتــراپ تیــم توانســته ام بــر مصدومیتــم 
ــه اوج  ــم ب ــم ک ــکر ک ــم و خداراش ــه کن غلب
تــالش می کنــم در  و  آمادگــی می رســم 
المپیــک در اوج باشــم. وی ادامــه داد: تمــام 
ــته ام  ــک گذاش ــدال المپی ــم را روی م هدف
ــن  ــه م ــم ک ــر می کن ــود فک ــا خ ــدام ب و م

بایــد بــه مــدال برســم. تمریناتــم را بــا فکــر مــدال انجــام 
ــام  ــم را انج ــر کارهای ــن فک ــا ای ــب و روز ب ــم و ش می ده
می دهــم. امیــدوارم کــه ایــن اتفــاق بــه حقیقــت بپیونــدد 
و بتوانــم اولیــن مــدال آوران بانــوان ایــران باشــم. دارنــده 
مــدال برنــز جهــان در خصــوص تورنمنــت یونــان و کســب 

مــدال طــالی ایــن رقابت هــا گفــت: تورنمنــت یونــان 
ــن  ــزه در م ــاد انگی ــه ایج ــود و ب ــش ب ــه بخ ــم روحی برای
خیلــی کمــک کــرد. واقعــًا روحیــه گرفتــم. رقبــای خوبــی 
ــا  ــت آنه ــا شکس ــبختانه ب ــه خوش ــد ک ــا بودن در رقابت ه
ــز  ــی نی ــت نهای ــال رســیدم و در رقاب ــه فین ب
مبــارزه خوبــی داشــتم و پیــروز میــدان 
ــای  ــوص رقب ــن در خص ــدم. وی همچنی ش
ــار کــرد: قرعــه ســختی  المپیکــی خــود اظه
در المپیــک دارم، امــا بــه ایــن قرعــه توجهــی 
نــدارم و کار خــودم را می کنــم و تــالش 
می کنــم کــه بهتریــن نتیجــه را بگیــرم. رقبــا 
را بــه خوبــی آنالیــز کــرده ام و تمــام رقبــا از نظــر مــن مهــم 
هســتند و هیــچ رقیبــی را دســت کــم نمی گیــرم. علیــزاده 
ــه مــن در ایــن راه  در پایــان گفــت: از همــه کســانی کــه ب
کمــک کردنــد، تشــکر می کنــم. همــه کمــک می کننــد تــا 
مــن بهتریــن نتیجــه را بگیــرم و امیــدوارم رو ســفید شــوم.

کیمیا علیزاده:
 مدام با خود می گویم باید در المپیک مدال بگیرم

دبیــر ســابق فدراســیون بوکــس معتقــد اســت فدراســیون 
بوکــس بایــد شــبانه روز مراقــب احســان روزبهانــی تنهــا 
ــد او  ــی بای ــو باشــد و حت ــک ری ــران در المپی ــده ای نماین
ــر از  ــزی غی ــه چی ــا ب ــه نگــه داشــت ت ــو و پنب را الی پرق
ــون اردالن در  ــد. همای ــر نکن ــدال آوری فک ــک و م المپی

ــنا  ــی ایس ــگار ورزش ــا خبرن ــو ب ــت و گ گف
ــس  ــیون بوک ــه فدراس ــه وظیف ــاره اینک درب
ــده  ــا نماین ــی تنه ــان روزبهان ــال احس در قب
ــار  ــت؟ اظه ــو چیس ــک ری ــران در المپی ای
کــرد: فدراســیون نبایــد بــه دنبــال لجبــازی 
ــه هــراز  ــی باشــد. می شــنویم ک ــا روزبهان ب
گاهــی فدراســیون و روزبهانی علیــه یکدیگر 

ــازی هســتند کــه  ــج و لجب ــال ل ــد و دنب صحبــت می کنن
االن زمــان ایــن کارهــا نیســت و بایــد ایــن مســائل را کنــار 
بگذارنــد. وی افــزود: کســب مــدال برنــز المپیــک توســط 
ــی  ــت ول ــترس نیس ــاًل دور از دس ــی اص ــان روزبهان احس
ــال  ــه دنب ــد ب ــرد. االن بای ــت ک ــرل و حمای ــد او را کنت بای
ــا  رفــع نقــاط ضعــف و تقویــت نقــاط مثبــت او باشــند ت

ــادی  ــت زی ــی زحم ــود. روزبهان ــاده ش ــاظ آم ــر لح از ه
ــه  ــد ب ــًا نمی خواه ــه اینجــا رســیده و قطع ــا ب کشــیده ت
راحتــی ایــن موقعیــت را از دســت بدهــد و تمــام تــالش 
خــود را انجــام خواهــد داد. فدراســیون بوکــس هــم بایــد 
از ایــن موقعیــت اســتفاده کنــد و از تنهــا نماینــده ایــران 
بهتریــن حمایــت را داشــته باشــد و نگــذارد 
کــه او بــه چیــزی غیــر از موفقیــت در ریــو 
ــت ژوری  ــاری هیئ ــو افتخ ــد. عض ــر کن فک
ــر  ــد ب ــا تاکی ــس ب ــی بوک ــیون جهان فدراس
اینکــه توجــه بــه مســائل حاشــیه ای و غــرق 
ــادی  ــه زی ــازی ضرب ــای مج ــدن در فض ش
ــتانه  ــم در آس ــی آن ه ــان روزبهان ــه احس ب
المپیــک مــی زنــد، گفــت: فدراســیون و روزبهانــی وظیفــه 
ــه فعالیــت خــارج از برنامــه و غیــر از  ــا از هرگون ــد ت دارن
ــا را  ــن کاره ــوی ای ــد و جل ــاع کنن ــن و بوکــس امتن تمری
بگیرنــد. بــه طــور مثــال حتــی بایــد در ایــن مــدت موبایل 
او را هــم گرفــت تــا از هرچیــزی کــه ذهــن او را مشــغول 

کنــد دور شــود.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

االن وقت لجبازی فدراسیون... یکشنبـــــه 20 تیرماه 61395
ـــمـــاره 197 ســـــال دوم       ݡسݒ

اردالن:
االن وقت لجبازی فدراسیون بوکس و روزبهانی نیست

ــن  ــی و بی ــای داخل ــتمر در بازاره ــق و مس ــور موف ــور حض ــه منظ ب
المللــی، توجــه بــه تنــوع در تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــاال 
ــرام  ــر به ــداف شــرکت در ســال 95 می باشــد. دکت ــن اه از مهم تری
ــه و در  ــوالد مبارک ــرکت ف ــت ش ــه مدیری ــه کمیت ــبحانی در جلس س
جمــع اعضــای ایــن کمیتــه بــا اشــاره بــه لــزوم تولیــد محصــوالت 
ــی  ــه از یک ــدی ک ــت: در بازدی ــار داش ــر اظه ــزوده باالت ــا ارزش اف ب
ــن شــرکت  ــی از محصــوالت ای ــی داشــتیم، یک از شــرکتهای اروپای
ــوالد  ــع ف ــدار مجتم ــا ورق آج ــوع آج آن ب ــه ن ــود، ک ــدار ب ورق آج
ــا  ــال ب ــد، ح ــه ش ــی ک ــه ریزی های ــا برنام ــت. ب ــاوت داش ــبا تف س
ــدی  ــبا توانمن ــوالد س ــع ف ــدار در مجتم ــد ورق آج ــوع جدی ــد ن تولی
همــکاران در تولیــد محصــوالت متنــوع نمایــان می شــود. عــالوه بــر 
ــار داشــت و  ــازار را دراختی ــوان ب ــوع در محصــوالت می ت ــا تن ــن ب ای
ــد آن محصــول  ــازار نداشــته باشــد، تولی ــی ب ــه محصول ــان ک هرزم
ــری  ــرایط بهت ــه ش ــی ک ــد محصول ــزی وتولی ــه ری ــش و برنام کاه
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــل فوالدمبارک ــود. مدیرعام ــام ش ــازار دارد انج در ب
نگــرش جدیــد برگــزاری جلســات کمیتــه مدیریــت اظهــار داشــت: 
ــای  ــی راهکاره ــی و بررس ــای نواح ــش ه ــکالت وچال ــرح مش ط
اجرایــی رفــع ایــن چالشــها بایــد در ســرلوحه جلســات ایــن کمیتــه 
قراربگیــرد. مدیرعامــل فوالدمبارکــه افــزود: نظــر بــه اینکــه در 
ــای طــرح وتوســعه و زیرســقف  ــدادی از پروژهه ــک تع ــده نزدی آین
ــاه  ــه راهکارهــای کوت ــا ارائ ــد ب ــرداری خواهــد رســید بای ــره ب ــه به ب
ــه تأمیــن زیرســاختها از جملــه حمــل  مــدت و بلندمــدت نســبت ب
ونقــل، جانمایــی محصــوالت و بازاریابــی اقدامــات مؤثــری صــورت 
پذیــرد. دکتــر ســبحانی توجــه بــه ایمنــی را در شــرکت بســیار مهــم 
و ضــروری خوانــد و افــزود: بــا هماهنگــی و رعایــت قوانیــن ایمنــی 
ــاق  ــز اتف ــک نی ــه کوچ ــک حادث ــی ی ــه حت ــم ک ــازه دهی ــد اج نبای
بیفتــد. در واقــع حــوادث بایــد درس وتجربــه ای باشــد بــرای رفــع 
ــد  ــه واح ــن زمین ــه در همی ــه ک ــرار حادث ــری از تک ــص و جلوگی نق
ــف  ــی مختل ــی نواح ــی و فن ــهای ایمن ــد بخش ــرکت، بای HSE ش
ــرکت در  ــل ش ــد. مدیرعام ــدی نمای ــه بن ــی و رتب ــرکت را ارزیاب ش
ــود را  ــای خ ــد پروژهه ــت بای ــه مدیری ــای کمیت ــت: اعض ــه گف ادام
براســاس بهــره وری، ایمنــی، ضــرورت، اقتصــادی بــودن، افزایــش 
کیفیــت وکمیــت اولویــت بنــدی کــرده تــا بــر ایــن اســاس تصمیــم 
ــای  ــد و طرح ه ــای خری ــد قرارداده ــزود: بای ــود. وی اف ــری ش گی
توســعه مــورد بازنگــری قــرار گیــرد، بــه طــوری کــه در قراردادهــای 
توســعه، بــه منظــور تأمیــن قطعــات یدکــی مــورد نیــاز طــرح، بــرای 
دو ســال ابتــدای بهــره بــرداری پیــش بینی هــای الزم صــورت پذیــرد 
ــن  ــرای تأمی ــرح ب ــام ط ــام انج ــا اتم ــرارداد ب ــل ق ــرف مقاب ــا ط ت
ــد. در  ــل فوالدمبارکــه نکن ــرارداد دیگــری را تحمی قطعــات یدکــی ق
ــل و  ــه صــورت کام ــی ب ــد شــرایط رقابت ــم بای ــا ه ــن قرارداده همی
شــفاف رعایــت شــود. دکترســبحانی بــا اشــاره بــه ســخنان رئیــس 
جمهــور محتــرم در جمــع فعــاالن اقتصــادی گفــت: شــرکت ها 
ــن  ــه ای ــد. صــادرات ب ــد نماین ــگاه انجــام صــادرات، تولی ــا ن ــد ب بای
ــد،  ــازار داخــل کاهــش می یاب ــه تقاضــای ب ــی ک ــا نیســت زمان معن
محصــوالت خــود را صــادر نماییــم و هنگامــی کــه تقاضــا دارد، 

ــود را  ــد خ ــی از تولی ــد بخش ــرکت ها بای ــردد. ش ــع گ ــادرات قط ص
ــد وتولیداتشــان براســاس  ــزی نماین ــه ری براســاس صــادرات برنام
سفارشــات خارجــی باشــد. مدیرعامــل فوالدمبارکــه افــزود: بــا 
ــت محصــوالت حــرف  ــی، کیفی ــای جهان ــه در بازاره ــه اینک توجــه ب
ــز خــوش  ــه مشــتریان نی ــل محصــوالت ب ــد و در تحوی اول را میزن
قولــی مهــم اســت، نبایــد اجــازه داد، بــه اعتبــار خــوب فــوالد مبارکــه 
ــن  ــون ت ــه دو میلی ــا اشــاره ب خدشــهای وارد شــود. وی در ادامــه ب
ظرفیــت جدیــد ایجــاد شــده در فوالدمبارکــه گفــت: بــازار اســلب، بــا 
نامالیماتــی همــراه اســت کــه در ایــن بیــن بــه منظــور ایجــاد تنــوع 
ــت.  ــه قرارگرف ــت، در برنام ــوم و بیل ــد بل ــوالت، تولی ــبد محص در س
مدیرعامــل فوالدمبارکــه بــا اشــاره بــه تولیــد ورق بــا ضخامت هــای 
پاییــن گفــت: تولیــد محصــوالت بــا ارزش افــزوده باالتــر و همچنیــن 
ــط  ــد توس ــتریان بای ــفارش مش ــق س ــد مطاب ــه تولی ــق برنام تحق
کارکنــان مدنظــر قرارگیــرد و نظامهــای انگیزشــی متناســب بــا 
اهــداف تعییــن شــده باشــد. دکتــر ســبحانی، در پایــان بــا اشــاره بــه 
اهمیــت انتقــال دانــش و تجربــه در بیــن نســلهای قدیــم و جدیــد 
گفــت: مدیــران نواحــی مختلــف کــه بــا حجــم بیشــتری از پرســنل 
ــه منظــور پویایــی  ــد ب در شــرف بازنشســتگی مواجــه می شــوند بای
سیســتم، جانشــین پــروری و تربیــت نیروهــای فنــی، را بــر اســاس 

ــد. ــرار دهن ــدل شایســته ســاالری در دســتور کار خــود ق م
  معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان 

خبــر داد:
رشد ثبت سفارش و فروش در بازار داخل در بهار 95

فــوالد مبارکــه طــی ســه ماهــه اول ســال جــاری بــا فــروش و ثبــت 
ســفارش یــک میلیــون و ۶۶۲ هزارتــن انــواع محصــوالت خــود بــه 
ــدت مشــابه ســال گذشــته  ــه م ــای نســبت ب ــل مالحظه رشــد قاب
دســت یافــت کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه افزایــش نســبی تقاضــا در 
بــازار و رســالت ایــن شــرکت در تأمیــن حداکثــری نیــاز بــازار داخلــی 
حاصــل گردیــده اســت. محمــود اکبــری معــاون فــروش و بازاریابــی 
بــا اعــالم ایــن مطلــب افــزود: در ایــن مــدت ثبــت ســفارش بــرای 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــدی نس ــد 91 درص ــی رش ــازار داخل ب

ــوالت  ــروش محص ــور، ســهم ف ــدار مذک ــل داشــته اســت. از مق قب
مختلــف بــه ترتیــب حــدود ۶۶ درصــد مربــوط بــه محصــوالت گــرم، 
۲9 درصــد محصــوالت ســرد و اسیدشــویی و 5 درصــد هــم مربــوط 
ــی  ــزه و رنگ ــدود، گالوانی ــع ان ــامل قل ــدار ش ــوالت پوشش ــه محص ب
ــوالت  ــش محص ــفارش در بخ ــت س ــد ثب ــترین رش ــه بیش ــوده ک ب
ــه رشــد نســبی  ــا توجــه ب گــرم اتفــاق افتــاده اســت. وی افــزود: ب
تقاضــا بــرای محصــوالت فــوالد مبارکــه و سیاســت گــذاری صــورت 
ــه در  ــل از جمل ــازار داخ ــاز ب ــری نی ــد اکث ــن ح ــرای تأمی ــه ب گرفت
بخــش لولــه و پروفیــل، در مجمــوع فــروش کاال بــه ایــن صنعــت 
ــل مواجــه  ــه ســال قب ــی ســابقه ۳5۲ درصــد نســبت ب ــا رشــد ب ب
شــده اســت. معــاون فــروش و بازاریابــی تصریــح نمــود: بــا توجــه 
ــی  ــی و صادرات ــن الملل ــای بی ــداوم در بازاره ــزوم و حضــور م ــه ل ب
بعنــوان یــک هــدف اســتراتژیک، در ایــن مــدت مذکــور حــدود ۲۰ 
درصــد محصــوالت بــه ایــن بخــش اختصــاص یافتــه اســت. اکبــری 
ــه  ــر ب ــزود: نظ ــن شــرکت اف ــدی ای ــه محصــوالت تولی ــا اشــاره ب ب
ــه،  ــوالد مبارک ــدی در ف ــوالت تولی ــاد محص ــتردگی زی ــوع و گس تن
بــازار داخلــی بــر اســاس نــوع و زمینــه مصــرف محصــوالت، بخــش 
ــا آن  ــی و فــروش متناســب ب ــده و برنامه هــای بازاریاب ــدی گردی بن
اتخــاذ می گــردد کــه بــر ایــن اســاس تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل 
ــازی،  ــودرو س ــع خ ــزی، صنای ــوالدی و فل ــع ف ــاختمانی، صنای س
ــن  ــال ســیاالت بزرگتری ــزی ســنگین و لوله هــای انتق ــزات فل تجهی
ــد کــه بیشــترین رشــد فــروش در  ــوالد مبارکــه بوده ان مشــتریان ف
ایــن بیــن در بخــش لولــه و پروفیــل ســاختمانی و صنایــع فــوالدی 

و فلــزی صــورت گرفتــه اســت. وی تصریــح نمــود: رویکــرد دیگــری 
ــا اهــداف اســتراتژیک ســازمان همــواره در فــوالد  کــه هــم راســتا ب
ــر  ــا تمرکــز ب مبارکــه مــورد توجــه قرارگرفتــه، توســعه محصــوالت ب
تولیــد و فــروش محصــوالت ویــژه بــا ارزش افــزوده بــاال می باشــد 
کــه درســه ماهــه اول ســال جــاری حجــم فــروش ایــن محصــوالت 
ــاز صنایــع نفــت و گاز، ورقهــای  ــواع ورقهــای API مــورد نی نظیــر ان
IF و میکروآلیــاژی مــورد نیــاز صنایــع خــودرو ســازی و... بــه بیــش 
ــروش را  ــدی از کل ف ــهم ۳1 درص ــه س ــیده ک ــن رس ــزار ت از 5۰۰ ه
شــامل می گــردد. معــاون فــروش و بازاریابــی خاطــر نشــان کــرد: 
عــالوه بــر مــوارد فــوق، طــی دوره مذکــور در زمینــه تحویــل محصــول 
بــه مشــتریان نیــز موفقیت هــای قابــل توجهــی حاصــل گردیــد کــه 
دســتیابی بــه رکــورد ماهیانــه حمــل 598 هــزار تــن انــواع محصوالت 
در اردیبهشــت مــاه از آن جملــه می باشــد وی درپایــان یــادآور 
ــکاری  ــالش و هم ــایه ت ــده در س ــت آم ــای بدس ــد، موفقیت ه ش
همــه جانبــه کلیــه همــکاران محتــرم در بخشــهای مختلــف شــرکت 
حاصــل گردیــد و ایــن انســجام و همدلــی در مجموعــه فــوالد مبارکــه 
 همــواره رمــز موفقیــت و ســرآمدی ســازمان بــوده و انشــاءا... خواهد

 بود.
  شــرکت ورق خــودرو چهارمحــال و بختیــاری کارفرمــای نمونــه 

ســال 1394
در پنجمیــن همایــش ملــی تکریــم کارفرمایــان نمونــه کشــور کــه بــا 
حضــور وزرای دادگســتری، تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی و نوربخــش 
رئیــس ســازمان تأمیــن اجتماعــی کشــور در تهــران برگــزار گردیــد 
ــه اســتان چهارمحــال  ــوان کارفرمــای نمون شــرکت ورق خــودرو بعن
و بختیــاری معرفــی و بــا اهــداء لــوح ســپاس از اصغــر اســماعیلی 
ــرکت ورق  ــد. ش ــل آم ــه عم ــر ب ــرکت تقدی ــن ش ــل ای ــر عام مدی
خــودرو در حالــی عنــوان کارفرمــای نمونــه در ســال 9۴ را بــه خــود 
اختصــاص داد کــه بــا وجــود مشــکالت متعــدد درســال گذشــته از 
جملــه بحــران و رکــود ســنگین حاکــم بــر بــازار محصــوالت فــوالدی 
ــان  ــد کارکن ــوان، تخصــص و تعه ــر ت ــه ب ــا تکی در کشــور توانســت ب
ــداف  ــداز و اســتراتژی شــرکت و اه ــن چشــم ان ــن تبیی خــود ضم
ــته و  ــر گذاش ــت س ــا را پش ــا تنگناه ــطح کل واحده ــالیانه در س س
ــردارد.  ــی را ب ــای مثبت ــود گامه ــداف خ ــه اه ــتیابی ب ــت دس در جه
ــا  ــرکت ب ــی ش ــم مدیریت ــتا تی ــن راس ــزارش، در ای ــن گ ــر ای ــا ب بن
تولیــد  افزایــش  موجــود،  ظرفیــت  و  تــوان  همــه  بکارگیــری 
ــزه  ــد ورق گالوانی ــی تولی ــر یعن ــزوده باالت ــا ارزش اف ــوالت ب محص
ــد  ــقف تولی ــا س ــد ت ــش تولی ــت افزای ــت در جه ــی و حرک خودروی
ــالت  ــر تعام ــه ب ــا تکی ــا ب ــرار داده ت ــت کار خــود ق ــی را در اولوی نام
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــا ش ــود ب ــب موج ــای مناس کاری و همکاریه
ــواع گریدهــای  ــد ان ــت تولی ــادر در جه ــوان شــرکت م ــان، بعن اصفه
ــزات و  ــکالت تجهی ــا و مش ــع کمبوده ــازان، رف ــاز خودروس ــورد نی م
ــرکت  ــی ش ــد و بوم ــان متعه ــوان کاری کارکن ــاء ت ــوزش و ارتق آم
ــا  ــند، ب ــه می باش ــای منطق ــان از نیروه ــد آن ــش از 95 درص ــه بی ک
ــازار در آینــده ای نزدیــک، اهــداف فــوق را محقــق  تثبیــت شــرایط ب

 نماید.

مدیرعامل فوالدمبارکه تأکید کرد:
توسعه سبد محصوالت و تولیدات با ارزش افزوده بیشتر
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حتما بخوانید!
خشک شدن 112 اصله درخت سرو ...

مــردم هنــگام مســافرت  از  بســیاری    
سرویس گردشگری

علی حبیبی  
معمــوال بــدون توقــف در مســیر بــه شــهر 
مدنظــر می رونــد و در آنجــا نیــز فقــط در داخــل همــان شــهر 
ــری  ــهرها س ــن ش ــیه ای ــه حاش ــی ب ــد و حت ــف می کنن توق
ــر  ــای حاشــیه شــهرها، اگ ــه دیدنی ه ــی ک ــد؛ در حال نمی زنن
 بیشــتر از خــود شــهرها نباشــد، کمتــر از آن نیســت. مســافر 
ــای  ــه جاذبه ه ــط ب ــن شــهرها، فق ــه ای ــا ورود ب و گردشــگر ب
طبیعــی و باســتانی مرکــز اســتان بســنده می کنــد؛ در حالــی 
ــا  کــه اگــر چندکیلومتــری از ایــن شــهر فاصلــه می گرفــت، ب
دنیایــی از دیدنی هــا روبــه رو می شــد. ایــن مناطــق عــاوه بــر 
رســوم  و  آداب  از  سرشــار  دیدنــی،  و  پرکشــش   مناظــر 
کــه  اســت  محلــی  فرهنگ هــای  و  خرده فرهنگ هــا  و 
ــد.  ــفر می افزای ــذت س ــر ل ــا ب ــک از آن ه ــر ی ــا ه ــنایی ب آش
ــا شــغل و کار مــردم حاشــیه شــهرها کــه معمــوال  آشــنایی ب
کشــاورزی، دامــداری، صنایــع دســتی، هنرهــای ســنتی و... 
ــن  ــرا همی ــد؛ زی ــدان می کن ــذت مســافرت را دو چن اســت، ل
دیدوبازدیدهــا و حضــور در منطقــه، درس هــای فراوانــی را بــه 

انسان می آموزد.
   رونق گردشگری و اشتغال

جــدای از ایــن امتیازهــا، مســافرت بــه حاشــیه شــهرها 
می توانــد بــه رونــق گردشــگری در ایــن مناطــق منجــر شــود 
ــد.  ــود می برن ــر س ــن ام ــز از ای ــهرها نی ــیه ش ــردم حاش و م
ــاد  ــه ایج ــن ب ــق، همچنی ــن مناط ــگری در ای ــعه گردش توس
اشــتغال در آن کمــک خواهــد کــرد؛ بنابرایــن ایــن ســود 
دوطرفــه خواهــد بــود. یکــی از مســائل و مشــکات حاشــیه 

شــهرها، شناسانده نشــدن ایــن مناطــق بــه مــردم ســایر 
ــن مناطــق  ــت توســعه ای ــن باب ــه از ای ــاط کشــور اســت ک  نق
ــعه نیافتگی  ــن توس ــت؛ ای ــرده اس ــه رو ک ــال روب ــا اخت را ب
ــه شــهرها  ــان ایــن مناطــق ب موجــب شــده کــه بیشــتر جوان
ــینی  ــات شهرنش ــر معض ــر ب ــن ام ــه ای ــد ک ــرت کنن  مهاج
ــت.  ــزوده اس ــان اف ــهرها از جوان ــیه ش ــدن حاش ــی ش و خال
و گردشــگران  مســافران  بــه  مناطــق  ایــن  شناســاندن 
کســب وکار آن را رونــق می بخشــد و در نهایــت بــه رونــق 

می انجامــد. منطقــه 
ــع دســتی و گردشــگری از  ــی، صنای ــراث فرهنگ ســازمان می

جملــه دســتگاه هایی اســت کــه می توانــد در جهــت شناســایی 
ایــن مناطــق بــه گردشــگران و مســافران اقــدام کنــد. هرچنــد 
اقدام هایــی در ایــن زمینــه انجــام شــده، امــا تــا نقطــه 

ــادی وجــود دارد. ــه زی ــوب فاصل مطل
  مشارکت در فعالیت های تولیدی

ظرفیت هــای مختلــف طبیعــی و غیرطبیعــی زیــادی در 
ــد در جــذب گردشــگران  ایــن مناطــق وجــود دارد کــه می توان
عــاوه  باشــد؛  مناطــق ســودمند  ایــن  بــه  و مســافران 
ایــن مناطــق توریســتی   بــر ظرفیت هــای گردشــگری و 

تولیــدی  فعالیت هــای  در  مشــارکت  و  ســرمایه گذاری 

ســاکنان محــات یادشــده می توانــد ســود زیــادی را نصیــب 
ــن  ــور در ای ــد. حض ــرمایه گذاران کن ــق و س ــن مناط ــردم ای م
مناطــق امتیــاز دیگــری هم بــرای مســافران و گردشــگران دارد 
 و آن اینکــه مســافران می تواننــد محصــوالت تولیــدی منطقــه 
ــردم حاشیه نشــین  ــت دالالن و واســطه ها از م ــدون دخال را ب
تهیــه کننــد. ایــن محصــوالت معمــوال تــازه اســت و بــه قیمــت 
ارزان تهیــه می شــود کــه ســود آن بــه هــر دو طــرف کشــاورز 

ــد.  ــدار می رس و خری
 برای شناسایی این مناطق چه باید کرد؟

- در گذشــته وســایل اطاع رســانی کمتــر بــود و امــروزه ابزارها 
و منابــع مختلــف از جملــه اینترنــت و شــبکه های اجتماعــی 
ــک  ــق کم ــن مناط ــناخت ای ــافران در ش ــه مس ــد ب می توانن

کنــد.
- بــرای رونــق ایــن مناطــق بایــد زیرســاخت های گردشــگری 
آمــاده شــود؛ از ایــن رو توســعه رســتوران ها، محل هــای 
ایــن مســیرها  در  متــل  و  هتــل  اقامتگاه هــا،  پذیرایــی، 

ــت. ــروری اس ض
ــن  ــب و همچنی ــی مناس ــای زمین ــعه راه ه ــداث و توس - اح
ایجــاد ریــل و خطــوط هوایــی مناســب، از مهم تریــن ابزارهــا 
ــده  ــد کمترشناخته ش ــگری در مقاص ــق گردش ــای رون و راه ه

اســت.
- به کارگیــری وســایل حمل ونقــل اســتاندارد در ایــن مســیرها 
ــد؛  ــن مناطــق کمــک می کن ــه ای ــه مســافرت بیشــتر ب ــز ب نی
بــرای ایــن منظــور بایــد نــاوگان حمل ونقــل نوســازی شــوند تا 

ســفر بــه  ایــن مناطــق امن تــر شــود.

بــا  بــزرگ  باغ هــای  ایــران،  طبیعــی  و  تاریخــی  جاذبه هــای  از 
ــور ــر کش ــه در سراس ــت ک ــبز اس ــای س ــم نوازی از فض ــی چش  طراح

ــن  ــه ای ــود دارد؛ از جمل ــی وج ــری و نیمه بیابان ــق کوی ــژه مناط به وی
ــیده  ــان سربه فلک کش ــا درخت ــان ب ــن کاش ــی فی ــاغ تاریخ ــا، ب باغ ه
ــال  ــا 470 س ــن 100 ت ــاغ بی ــن ب ــان ای ــتر درخت ــت؛ بیش ــرو اس س
ســن دارنــد. در 15 ســال گذشــته و به ویــژه بعــد از ســال 1386 

دالیلــی  بــه  بــاغ  درختــان  از   تعــدادی 
ــت  ــی، دخال ــی غیراصول ــار فیزیک ــه مه از جمل
ایجــاد  غیرکارشناســانه، ســرمازدگی شــدید، 
محصــور  ســیمانی،  و  آهکــی  پیاده روهــای 
ــا آن و کوتاهــی و اشــتباهاتی  ــان ب کــردن درخت
گرفتــه  صــورت  آنــان  نگهــداری  در   کــه 
بــا آســیب های جــدی مواجــه شــده اند؛ بــه 
ــک  ــان خش ــن درخت ــدادی از ای ــه تع ــوری ک ط
دیگــر قطــع شــده اند. مجمــوع  تعــدادی  و 
ایــن دالیــل موجــب شــد تــا دســت کم 11۲ 

ــادی  ــداد زی ــود و تع ــک ش ــل خش ــور کام ــه ط ــی ب ــت تاریخ درخ
ــی از  ــه برخ ــد. البت ــیب ببینن ــد -آس ــا 50 درص ــن 30 ت ــم - بی ه
 مســئوالن میــراث فرهنگــی، پایان یافتــن عمــر مفیــد درختــان 

را دلیل خشک شدن آن ها می دانند. 
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کاشــان 
گفــت: اهمیــت حفــظ و نگهــداری درختان افراشــته باغ فیــن، به تازگی 
ــا  ــت ت ــر آن داش ــور را ب ــع کش ــا و مرات ــات جنگل ه ــه تحقیق مؤسس
ــد. در  ــزار کن ــان برگ ــور کارشناس ــا حض ــی را ب ــت هایی تخصص نشس
ایــن نشســت ها، پروژه هــای فضــای ســبز ایــن بــاغ، اعــم از: محیــط، 
خــاک، آفــات، معضــات و تداخل هــا، طراحــی 
تصمیم گیــری   و  مطالعــه  آن هــا  دربــاره  و 
می شــود. محســن جــاوری افــزود: تعــداد 
خشــک  درختــان  جــای  نهــال   زیــادی 
ــات  ــا اقدام ــت؛ ام ــه اس ــده را گرفت و قطع ش
ایــن  بــا  رابطــه  در  اجرایــی  و  پژوهشــی 
درختــان، بایــد بــه طــور پیوســته انجــام 
ــترکی  ــروه مش ــور کارگ ــن منظ ــه ای ــود؛ ب ش
ــت.  ــده اس ــکیل ش ــی تش ــراث فرهنگ در می
بــا  نیــز  تفاهم نامــه ای  کــرد:  تاکیــد  وی 
مؤسســه منابــع و تحقیقــات جهــاد کشــاورزی منعقــد شــده 
 تــا بــر مبنــای آن همزمــان بــا فعالیت هــای اجرایــی، پایــش 

و رسیدگی به درختان خشک شده انجام شود.

خشک شدن 112 اصله درخت سرو باغ فین کاشان
شــهرزاد اســفرجانی، طــراح بســته بندی گفــت: نــگاه درســتی 
بــه بســته بندی محصــوالت در کشــور وجــود نــدارد؛ ایــن نــگاه 

یــا افراطــی اســت یــا برنامــه و بودجــه ای بــرای آن نیســت. 
موضــوع  دربــاره  مــا  کــرد:  اظهــار  اســفرجانی  شــهرزاد 
ایــن  کرده ایــم.  کم لطفــی  بســته بندی ها،  طراحــی 
 موضــوع مهــم اســت؛ زیــرا بایــد خریــدار را قانــع کنــد 

ــا  ــر ب ــرای ایــن کار هنــر الزم اســت؛ هن و ب
مهارتــی کــه ترکیبــی از منطــق و احســاس 
اســت کــه  دلیــل  همیــن  بــه  باشــد؛ 
طراحــی بســته بندی، موضــوع پیچیــده ای 
کســی  هــر  و کار  می شــود  محســوب 

ــت.   نیس
طراحــی  بــه  مــا  اســت:  معتقــد  وی 
ــت  ــا اصال ــد ب ــوالت بای ــته بندی محص بس
گســترده و حرفــه ای بیندیشــیم و از تقلیــد 

دوری کنیــم. در طراحــی اصیــل، قطعــا دســتخطی از فرهنــگ 
ــود دارد.  وج

اســفرجانی دربــاره رابطــه انتقــال فرهنــگ از طریق بســته بندی 
محصــوالت اظهــار کــرد: انتقــال فرهنــگ و نیــز فرهنگ ســازی 

ــه  ــت ک ــی اس ــده خوب ــوالت، ای ــته بندی محص ــق بس از طری
بایــد بــه آن عمیــق پرداخــت؛ زیــرا پیــش از ایــن در رده هــای 
پاییــن و ســطحی از ایــن ایــده، زیــاد اســتفاده شــده اســت. 
ــه  ــه چ ــا و ب ــت و کج ــی اس ــه کس ــب چ ــت مخاط ــم اس مه

ــود.  ــتفاده می ش ــته بندی اس ــور از بس منظ
ایــن طــراح اظهــار کــرد: مــا مصرف کننــده کاالهایــی هســتیم 
ــه مــا فروختــه  ــا بســته بندی بهتــر ب کــه ب
می شــود. بســیاری از محصــوالت خوراکــی 
ایرانــی بــه دلیــل نداشــتن بســته بندی 
دادن  دســت  از  حــال  در  مناســب، 

هســتند.  خــود  مشــتری های 
دیگــر کشــورهای  افــزود:   اســفرجانی 

 مــا را خــوب می شناســند؛ دربــاره مــا 
و فرهنگمــان مطالعــه و بــرای مــا کاال تولید 
 می کننــد؛ در حالــی کــه مــا مردم ســرزمین 
و اقــوام خــود را نمی شناســیم؛ بــه  عنــوان مثــال چنــد 
عطــری  فرانســوی  برنــدی  کــه  دیــدم  پیــش   وقــت 
را بــا بویــی شــیرین و شــرقی بــه نــام اصفهــان تولیــد کــرده 

اســت.

سفر به مصر ایران
 روســتای مصــر یــا کویــر مصــر در قلــب 

سرویس گردشگری
آیدین بهاری

کویــر مرکــزی ایــران در 45 کیلومتــری 
شــرق شهرســتان جنــدق و در 30 کیلومتــری شــمال 

شهرستان خور از توابع استان اصفهان قرار دارد. 
اگــر بــه کویــر و روســتای مصــر رفتیــد و احساســی 
ــه  ــه شــما دســت داد، شــاید ب مشــابه »آشــناپنداری« ب
ــی دور  ــم »خیل ــی از فیل ــه بخش ــت ک ــل اس ــن دلی ای
خیلــی نزدیــک« در ایــن روســتا فیلم بــرداری شــده 

ــت.  اس
ــلوغ  ــهرهای ش ــیار دور از ش ــی بس ــر، جای ــتای مص روس
ــان  ــره ای کوچــک در می ــاور و جزی ــری پهن ــۀ کوی در میان
شــن های روان  واقــع شــده اســت و درســت مثــل 
ــران  ــر شــگفت انگیز اســت. روســتای مصــر ای خــود کوی
 را رشــته کوه هایــی از جانــب غــرب و جنــوب غــرب 
و جنــوب شــرق محاصــره کــرده اســت کــه بخشــی 
از سلســله جبال کوه هــای فــات مرکــزی ایــران بــه 
ــی  ــی طبیع ــر در گودال های ــر مص ــد. کوی ــاب می آین حس
ــوه، تشــکیل تپه هــای ماســه ای  ــن ک در کوهپایه هــای ای
زیبایــی را داده اســت کــه هــدِف گردشــگری عاقه منــدان 
بــه جاذبه هــای کویــری اســت. روســتای مصــر بــه 
ــزرگ، دارای آب  ــر ب ــوب کوی ــن در جن ــرار گرفت ــل ق دلی
ــن روســتا از  ــردم ای ــرم و خشــک اســت. م ــی گ و هوای
طریــق کشــاورزی و دامــداری امرارمعــاش می کننــد. 
ــدم  ــران و گن ــتا، زعف ــن روس ــوالت ای ــن محص مهم تری
اســت. شــب ها، ســتارگان، میهمــان بــزم شــبانه مردمــان 
کویرنشــین هســتند و ســکوت توأمــان محیــط، معنایــی 
بــه فضــا می بخشــد کــه هــر ذهــن ســطحی نگری را بــه 
ــن  ــی تأمی ــته قنات ــتا از رش ــرد. آب روس ــر فرومی ب فک
ــه  ــر ب ــتای مص ــیس روس ــدای تأس ــه در ابت ــود ک می ش
ــام یوســف احــداث شــد و وجــه  ــه ن دســت شــخصی ب
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــم از نام ــر ه ــتای مص ــمیه روس تس

ــرد.  ــه انتخــاب ک ــن منطق ــرای ای ــرآن ب شــخص از ق
از نقــاط دیدنــی ایــن منطقــه می تــوان بــه: دریاچــه 
 نمــک خــور و کویــر طبقــه واقــع در 50 کیلومتــری جــاده 
ــاد  ــتای محمدآب ــه، روس ــتای گرم ــس، روس ــور ـ طب خ
کــوره گــز، روســتای عروســان، روســتای فــرح زاد جــاده 
کاروان گــذر عروســان ـ بیدســتان، جــاده آف رود ابراهیــم 

ــرد. ــاره ک ــزی اش ــر مرک ــه و کوی ــرا، ریگ کل زه
ــه:  ــوان ب ــر می ت ــتای مص ــراف روس ــای اط  از دیدنی ه
ــزار مصــر، دریاچــه نمــک ســلکنون،  چــال ســلکنون، نی
ــه ای  ــای ماس ــروس و رمل ه ــت ع ــی، تخ ــت عباس تخ

ــرد.  اطــراف روســتا اشــاره ک
حیــات وحــش پیرامــون روســتای مصــر در فصــول گــرم 
ســال بــرای عاقه منــدان بــه حیــات وحــش و همچنیــن 
ــیار  ــوم و…. بس ــد نج ــی و رص ــه عکاس ــدان ب عاقه من

ــود. ــد ب ــی خواه به یادماندن

گشت وگذار

 راه اندازی اولین سامانۀ هوشمند 
قرآن کریم در تلگرام

اولیــن ســامانۀ هوشــمند قــرآن کریــم در قالــب ربــات تلگــرام 
بــا عنــوان »کام خــدا« تولیــد شــد. شــبکه پیام رســان تلگــرام 
مدتــی اســت کــه امــکان فعالیــت ربات هــا را در برنامــه خــود 
ایجــاد کــرده اســت و در همیــن مــدت کوتــاه، ربات هــای 
کاربــردی متفاوتــی طراحی و منتشــر شــده اســت؛ یکــی از این 
ــات  ــردی کــه در ایــن روزهــا منتشــر شــده، رب  ربات هــای کارب
اولیــن  نــام  بــه  ربــات کــه  ایــن  اســت؛  قــرآن کریــم 
ــده  ــدازی  ش ــرام راه ان ــم در تلگ ــرآن کری ــمند ق ــامانۀ هوش س
ــتورات آن  ــتفاده از دس ــا اس ــه ب ــیاری دارد ک ــای بس قابلیت ه
می تــوان آیــات »قــرآن« را همــراه بــا ترجمــه و فایــل صوتــی 

در شــبکه پیام رســان تلگــرام در اختیــار داشــت. 
ــرام هوشــمند  ــات تلگ ــزد، رب ــال آراد ی ــی دیجیت ــز فرهنگ  مرک
را بــا عنــوان  »کام خــدا« طراحــی کــرده اســت؛ ایــن مرکــز زیر 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــبکه ملی فرهنگ ــر ش نظ
ــزار  ــی، نرم اف ــامانه های آموزش ــته س ــون توانس ــت و تاکن اس
طــب ســنتی، ربــات آموزشــی و محصــوالت مشــابه را در 

ــد. ــه ده ــازی ارائ ــزاری و مج ــای نرم اف فض

 کربال، میزبان دومین 
جشنواره بین المللی »امام باقر)ع(«

دومیــن جشــنواره بین المللــی »امــام باقــر)ع(«، ۲4 و ۲5 
تیرمــاه ســال جــاری بــه همــت بخــش امــور فکــری و فرهنگــی 
آســتان مقــدس حضــرت عبــاس)ع( در کربــای معــا برگــزار 
الیاســری«، عضــو  می شــود. »ســید عقیــل عبدالحســین 
امــور  بخــش  نائب رئیــس  و  جشــنواره  مقدماتــی  کمیتــه 
این بــاره  در  عباســی  مقــدس  آســتان  فرهنگــی  و  فکــری 
ــی  ــه مقدمات ــوی کمیت ــه از س ــن جلس ــون چندی ــت: تاکن  گف
ــازوکارهای الزم  ــد س ــی و تمهی ــرای بررس ــا ب ــایر کمیته ه و س
بــا  متناســب  بین المللــی  ایــن جشــنواره  برپایــی  جهــت 

ــت. ــده اس ــزار ش ــام برگ ــام هم ــن ام ــخصیت ای ش

نرم افزار »آیه نگار« منتشر شد
»آیه نــگار«، محصــول جدیــدی اســت کــه بــه پیشــنهاد ســازمان 
ــگارش  ــدف ن ــا ه ــوم ب ــی عم ــرای دسترس ــم ب ــرآن الکری دارالق
درســت آیــات قــرآن، تولیــد شــده اســت. ایــن محصــول شــامل 
ــا  ــی زیب ــا خط ــه ب ــت ک ــه اس ــا ترجم ــراه ب ــرآن هم ــات ق  آی
و اعراب گــذاری دقیــق مرتــب شــده اســت و امــکان انتقــال بــه 
محیــط Word را بــه آســانی فراهــم می کنــد. متــن موجــود در آن 
بــه تأییــد ســازمان دارالقــرآن الکریــم رســیده اســت و بــرای کتبی 
مناســب اســت کــه از آیــات قرآنــی در آن هــا اســتفاده می شــود. 
هزینــٔه اســتفاده از برنامــه 10 هــزار تومــان بــرای هــر کاربــر اســت. 
 عاقه منــدان بــرای تهیــه ایــن نرم افــزار بــه ســایت تــاوت 

www.telavat.ir مراجعه کنند. 

معارف

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده:54/95ش 8ح        وقت رسیدگی :95/5/۲7 ساعت 18       خواهان:محمد جعفر حسینی فرزند 

امراله به نشانی حبیب آباد – خ شهید رجائی – کوچه 14 پاک 48

خوانده :سیامک محمدی مجهول المکان 

خواسته:الزام به انتقال سند خودروسمند 5۲453ج۲9

خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 حقوقی برخوار ارجاع گردیده 

و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به در خواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 

ماده 73 قانون آیئن دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جرایدکثیراالنتشار آگهی میشود.تا خوانده از تاریخ 

نشرآگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعدا اباغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یکنوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود

مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی برخوار دادگاه عمومی شورای حل اختاف حبیب آباد شماره:106۲9/م الف

رای شورا
در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه جال فرجی  فرزند حسن ساکن فاورجان دشت چی خ ولی عصر کوچه 

فرهنگ پ 563   به طرفیت سهیا قادری فرزند سیف الدین  ساکن  مجهول المکان 893500/13 بانک ملت 

مورخ 94/11/5 به خواسته مطالبه مبلغ 45/000/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک سند عادی و مطالبه 

خسارت تاخیر تادیه به شرح دادخواست و ضمائم تقدیمی نظر به اینکه با اباغ اخطاریه و اطاع خوانده از جریان 

دادرسی در شورا حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطروح ومستندات ابراز شده از ناحیه خواهان هیچگونه ایراد 

و تکذیبی به عمل نیاورده و منکر اصالت مستند نیز نشده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشته 

باشداقامه ننموده و دالیل  ارایه شده از سوی خواهان حاکی از اشتغال ذمه خوانده را به میزان اصل خواسته دارد.

بنابراین شورا بااتفا ق نظر مستندا به مواد198 و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 313،310،309،307 قانون 

تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از 

تاریخ سررسید چک یا تقدیم دادخواست به اهتمام هزینه دادرسی لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم 

می نماید و اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را به میزان مبلغ مرقوم در حکم از تاریخ قید شده 

احتساب و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی 

در همین شورا است . رئیس شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف فاورجان /شماره:1514/94

دادنامه
شماره دادنامه:950997365330306تاریخ تنظیم:1395/03/05شماره پرونده :9409983653300944

 ) )حقوقی  عمومی  دادگاه  اول  شعبه   9409983653300944 شعبه:940969پرونده کاسه   بایگانی  شماره 

ابراهیم سلیمانی  آقای   : نهایی شماره9509973653300306خواهان  دادگستری شهرستان فاورجان تصمیم 

درچه فرزند قاسم با وکالت آقای علیرضا رضائی کلیشادی فرزند محمد علی به نشانی اصفهان – فاورجان 

– فاورجان – بلوار بسیج – مجتمع گیتی – ط ۲خوانده :خانم سمانه توکلی فرزند اکبر به نشانی اصفهان – 

فاورجان – سودرجان – خ مطهری – ک شهیدان شفیعی – ف 9 خواسته ها:1.مطالبه وجه چک ۲.مطالبه 

خسارات دادرسی 3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعام و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه دعوی علیرضا رضایی بوکالت از ابراهیم سلیمانی درچه 

بطرفیت سمانه توکلی افجدی فرزند اکبر بخواسته مطالبه مبلغ 63/500/000 ریال وجه چک شماره 149/0۲9356 

مورخ 1394/7/۲0 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی – باتوجه به بقایای اصول مستندات در 

ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 

خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطان دعوی باشد اقامه 

و ابراز نداشته بر دادگاه ثابت است لذا به استناد مواد 310 و313 قانون تجارت و 198-519-5۲۲ قانون آئین  

دادرسی مدنی و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و استفساریه راجع به ان حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ اصل خواسته و4/936/000 ریال از باب  تسبیب بابت مجموع خسارات دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر 

تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه ان بر اساس نرخ اعامی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 

احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز نیز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد.رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فاورجان – امید حفیظی 

دادنامه
شماره دادنامه:95099736۲0۲001۲0تاریخ تنظیم:1395/01/۲4شماره پرونده :94099836۲0۲0046۲

شماره بایگانی شعبه:940476خواهان : آقای جواد پیر دهقان فرزند مسلم با وکالت آقای مصیب مرشدی آرانی 

فرزند عباس به نشانی اصفهان – آران و بیدگل – آران و بیدگل  م سپاه روبروی سالن شهدای فرهنگی ساختمان 

هاشمی خوانده :آقای مهدی حسن زاده فرزند حسن به نشانی تبریز – باغمیشه – خیابان ولی پور – کوچه 

سحر3خواسته ها:1.مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده ختم دادرسی رااعام و با استعانت 

از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان وشرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای مصیب مرشدی آرانی  به وکالت از آقای جواد پیردهقان فرزند مسلم به 

طرفیت آقای مهدی حسن زاده  فرزند حسن  به خواسته مطالبه ی وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در 

پرونده به مبلغ یکصدمیلیون  ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به 

طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت  تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با 

التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 

مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده(و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده 

ارائه ،اقامه و یا تحصیل نشده است بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد50۲-198-

519و5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور 

چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات 

و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از 

تاریخ سررسید چک تازمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی است و ظرف 

مهلت بیست روز پس ازتاریخ سررسیدچک تازمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره 

غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست 

روز نیز قابل تجدیدنظرخواهی  در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد.رئیس شعبه دوم  دادگاه عمومی 

حقوقی آران وبیدگل  – امیرحسین رزاقی

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی 940197 موضوع علیه روح اله دهقان  وله 

محسن  دهقان در تاریخ 95/5/۲4 به منظور فروش یک دانگ مشاع از شش دانگ طبقه دوم یک باب منزل 

مسکونی دو طبقه دارای 190 متر عرصه و150 متر اعیان

ملکی آقای روح اله دهقان واقع در کلیشاد – کمربندی شهید باهنر ک 16 ک ش کرمعلی فتاحی پ3 کدپستی 

8456134118 نمی باشد و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر می باشد/نمی باشد از ساعت 10 الی 

11 صبح جلسه مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان اطاق ۲۲4 برگزار نماید ملک موضوع مزایده توسط 

کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۲00/000/000 ریال ارزیابی شده است متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 

از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و برنده 

کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده برعهده برنده خواهد بود وکسانی 

میتوانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.دادورز 

اجرای احکام حقوقی فاورجان شماره ۲07/م الف

آگهی ابالغ 
شماره نامه :95101136۲0۲00371شماره پرونده:94099836۲0۲00088شماره بایگانی :940088

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان آران وبیدگل سام علیکم با احترام در خصوص تجدید نظر خواهی 

دادنامه شماره ۲00090-950997۲6۲ مورخ  به  بایعی نسبت  نرگس  بطرفیت خوانده  حسین حسین جعفری 

1395/1/19 صادره از شعبه دوم دادگستری عمومی حقوقی شهرستان آران و بیدگل واقع در آران وبیدگل که به 

شماره تجدید نظر 951048۲6۲0۲00046مورخ 1395/۲/۲5ثبت شده است به علت مجهول المکان بودم خانم 

نرگس بایعی و بنا به در خواست تجدیدنظر خواه و سه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 

وانقاب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خانم نرگس بایعی پس 

از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم تجدید نظر خواهی 

وضمائم را دریافت و چنانچه دفاعی دارند ظرف ده روز از تاریخ اباغ کتبا به این شعبه ارائه نمایید.دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی )حقوقی (دادگستری شهرستان آران و بیدگل /   13/۲/95/۲09 م الف

گواهی حصر وراثت 
آقای مرتضی انصاری طادی بشناسنامه شماره 54 باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه 

درخواستی بشماره 95/593 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان امامقلی انصاری طادی 

بشناسنامه شماره ۲93 در تاریخ 1393/9/۲3 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از:

1.خیرهللا انصاری طادی    فرزند امامقلی    ش.ش ۲05 ، ۲.مرتضی انصاری طادی   فرزند امامقلی    ش.ش 

54، 3.مرتضی انصاری طادی     فرزند امامقلی      ش.ش 1789، 4.فردوس انصاری طادی   فرزند امامقلی    

ش.ش 14، 5.بهجت انصاری طادی     فرزند امامقلی    ش.ش 1891، 6.فرزانه انصاری طادی    فرزند امامقلی    

ش.ش 55، 7.پروانه انصاری طادی  فرزند امامقلی      ش.ش ۲4،  8.اشرف انصاری طادی    فرزند امامقلی    

ش.ش 7؛ 9.عفت عبدالهی طادی     فرزند علی      ش.ش 33، 10.مصطفی انصاری طادی   فرزند امامقلی    

ش.ش 1630، پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر عشری دارد و یا 

وصیتنامه ی از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی 

حصر وراثت صدر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده وامورحسبی

رونوشت آگهی  حصر وراثت 
آقای مجتبی معراج محمدی دارای شناسنامه شماره 16504 ت.ت 134۲ به شرح دادخواست به کاسه 340/95 

از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رضا معراج محمدی بشناسنامه 

109 ت.ت 1309/11/4 در تاریخ 1391/۲/۲1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الموت آن مرحرم 

منحصر است به پنج پسر – دودختر یک همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد:

1.ابوالفضل معراج محمدی    فرزند رضا   به ش.ش 3976 ت.ت 1337   صادره از گلپایگان 

۲.مجتبی معراج محمدی    فرزند رضا   به ش.ش 16504 متولد 134۲ صادره از تهران 

3. عباس معراج محمدی    فرزند رضا   به ش.ش 67067   ت.ت 1344   صادره از تهران 

4.حمید معراج محمدی   فرزند رضا   به ش.ش 59001   ت.ت 1346   صادره از تهران 

5.سعید معراج محمدی    فرزند رضا  به ش.ش 5453 ت.ت 1349 صادره از گلپایگان 

6.زهرا معراج محمدی    فرزند رضا   به ش.ش 1۲8  ت.ت 1338  صادره از گلپایگان 

7.مریم معراج محمدی     فرزند رضا    به ش.ش 53۲8 ت.ت 1351 صادره از تهران 

8. کبری خانم معراجی   فرزند علم الهدی   به ش.ش 471  ت.ت 131۲ صادره ازآراب والغیر 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ی از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهدشد.رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف /شماره م الف 163

گواهی  حصروراثت
رونوشت  و  و گواهی فوت  باستناد شهادتنامه   بشناسنامه شماره 1111096694  قهدریجانی   امینی  زهرا  خانم 

شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 95/618 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حمید 

درویشی قهدریجانی بشناسنامه شماره ۲6۲7 در تاریخ 139۲/8/9 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت 

عبارتند از 1- رضا قلی درویشی قهدریجانی فرزند مهدی شماره شناسنامه 64

۲- فاطمه باسلی قهدریجانی  فرزند محمد شماره شناسنامه 5۲5  3- نسترن درویشی قهدریجانی  فرزند 

حمید  شماره شناسنامه 110055۲091 4- زهرا امینی قهدریجانی فرزند رمضان  شماره شناسنامه 1111096694   

پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

گواهی  حصروراثت
خانم فروغ کاردانی ریزی   بشناسنامه شماره ۲88 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه در خواستی بشماره 95/619 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان حبیبه سلیمانی 

بشناسنامه شماره 1۲ در تاریخ 1381/۲/۲6 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- فروغ کاردانی 

ریزی  فرزند امراله  شماره شناسنامه ۲88   پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید 

تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 

دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

گواهی  حصروراثت
آقای بهرام اسماعیلی الرگانی   بشناسنامه شماره 51 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه 

در خواستی بشماره 95/609 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان قربانعلی اسماعیلی 

الرگانی بشناسنامه شماره 5 در تاریخ 7آبان 1393 در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- شاه 

بیگم مشتاقی الرگانی  فرزند علیقلی  شماره شناسنامه 69۲ ۲- حسن اسماعیلی الرگانی فرزند غامرضا شماره 

شناسنامه 4 3- مرضیه اسماعیلی الرگانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 11000۲337۲ 4- بهرام اسماعیلی 

الرگانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 51 5- مجید اسماعیلی الرگانی فرزند قربانعلی شماره شناسنامه 353 

پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد. شورای حل اختاف شعبه اول خانواده و امور حسبی

آگهی ابالغ رای
امضاء  تصدی  به  بیدگل  و  آران  اختاف  حل  شورای  سوم   شعبه  العاده  فوق  وقت  در    94/11/15 تاریخ  به 

کننده ذیل تشکیل و پرونده کاسه 537/93 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ختم دادرسی 

را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می 

شود. رای قاضی شورادر خصوص دعوی آقای مصیب مرشدی آرانی به وکالت از آقای مجید طالقانی فرزند 

اله  حمزه  فرزندان1-  ترتیب   به  رضائی گیاندهی  شفیقه   -۲ رئوفی  مهین   -1 ها  خانم  طرفیت  به  حسن  

۲- محرمعلی به خواسته مطالبه ی وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ ده میلیون 

ریال  و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک 

به حاکمیت وصف  التقات  با  و  بانک محال علیه  از سوی  تنظیمی   ، امکان پرداخت  مذکور و گواهینامه عدم 

تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار 

اقامه و یا  ارائه  اینکه دلیلی بر برائت ذمه خواندگان  از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و 

بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198-50۲-519و 5۲۲  تحصیل نشده است. 

الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک  قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره 

حکم به محکومیت تقاضای خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق 

از زمان صدور چک تا  مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی 

زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 روز از تاریخ اباغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این 

 شهرستان می باشد. شماره : 5/۲۲/95/۲1۲/ م الف قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر 

حسین رزاقی 

آگهی ابالغ رای
به تاریخ 94/7/۲0  در وقت فوق العاده شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی امضاء کننده 

ذیل تشکیل و پرونده کاسه 545/93 تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با 

استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود. رای قاضی 

شورادر خصوص دعوی آقای مصیب مرشدی آرانی به وکالت از آقای مجید طالقانی فرزند حسن  به طرفیت آقای 

و خانم 1- محرم علی بختیاری ۲- مهین رئوفی فرزندان1- خدابنده  ۲- حمزه اله به خواسته مطالبه ی وجه 

یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ ده میلیون ریال  و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 

با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی 

از سوی بانک محال علیه و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و 

استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه 

دلیلی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده 

و به استناد مواد 198-50۲-519و 5۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده 310-311-313 قانون تجارت و تبصره 

الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته 

و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی 

از زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می نماید . رای صادره غیابی و ظرف مهلت 

۲0 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 

محاکم عمومی این شهرستان می باشد. شماره : 5/۲۲/95/۲13/ م الف قاضی شعبه سوم  شورای حل اختاف 

آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مرتضی مهدی زاده تهرانی   دارای شناسنامه شماره 150 به شرح دادخواست به کاسه 95/ 18۲ شعبه 

این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین  از  تیران  اول حقوقی و حسبی شورای حل اختاف 

توضیح داده که شادروان فاطمه مظاهری تهرانی  بشناسنامه ۲09 در تاریخ 1395/3/17 اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مرتضی مهدی زاده تهرانی   ش ش 150 

۲- مهدی مهدی زاده تهرانی   ش ش 65 بعنوان فرزندان ذکور متوفی  3- بتول مهدی زاده تهرانی ش ش 

متوفی  نامبردگان  از  غیر  به  و   متوفی  اناث  فرزندان  بعنوان  تهرانی ش ش 11۲  زاده  4- مرضیه مهدی   94

تا  نماید  می  آگهی  نوبت  دریک   مزبوررا  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  ندارد.   دیگری  واٍرث 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

 دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 95/م الف رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان

 تیران 

دادنامه
شماره دادنامه :9509970354300476 تاریخ تنظیم:1395/3/۲9 شماره پرونده :940998035950037۲ شماره 

بایگانی شعبه:9407۲۲ پرونده کاسه 94099835950037۲ شعبه 117 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )117 جزایی 

سابق( تصمیم نهایی شماره 9509970354300476 شاکی :آقای محسن مهاجری فرزند ناصر  به نشانی شهرستان 

اصفهان خ گلستان ک کوثر مجتمع نیلوفر بلوک آ۲ ط ۲ واحد 5 متهم: خانم فاطمه زاویه در آباد به نشانی فعا 

مجهول المکان اتهام :کاهبرداری دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و بشرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می نماید.  رای دادگاه در خصوص اتهام خانم فاطمه زاویه درآباد فرزند جمشید دائر بر کاهبرداری رایانه 

ای به مبلغ بیست وهفت میلیون و پانصد و بیست هزار و سیصد و سه ریال موضوع شکایت آقای محسن مهاجری 

فرزند ناصر بشرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقاب اصفهان با عنایت به مندرجات پرونده شیوه 

اظهارات شاکی در مقام طرح شکایت تحقیقات انجام یافته استعام بعمل امده از بانک مسکن اصفهان متواری 

بودن متهم و عدم حضور وی با وصف اباغ در دادسرا و دادگاه و سایر قرائن موجود وقوع بزه از ناحیه مشارالیه بر 

دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 13 قانون جرائم رایانه ای حکم بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ 

یکصدمیلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال بمبلغ ۲7/5۲0/333 ریال در حق شاکی صادر و 

اعام می گردد رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲0 روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان 

مهلت قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. 

شماره: 10095/م الف

رئیس شعبه 117 دادگاه کیفری ۲ اصفهان- زین العابدینی

آگهی احضار 
تاریخ  بایگانی شعبه : 9۲1405  نامه : 9510110365100۲96 شماره پرونده : 9۲09980365101396 شماره  شماره 
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موتورسوارن قانونمند 

ــت  ــان پیداس ــه از نامش ــور ک ــا، هما ن ط پیاده رو ه
ــا  ــت؛ ام ــاده اس ــران پی ــور عاب ــرای حض ــی ب جای
ــور در آن، راه  ــا حض ــواران ب ــا، موتورس ــن روزه  ای

را برای عابران تنگ می کنند. 
افزایــش  به ویــژه  و  جمعیــت  افزایــش  بــا 
خیابان هــای  و  پیاده رو هــا  شــاهد  خودرو هــا، 
شــلوغی  ایــن  هســتیم کــه  شــهر  در  شــلوغ 
ــا  ــورد ب ــتر در برخ ــاط بیش ــه احتی ــد الزم می توان

یکدیگــر باشــد.
ــا  ــت و خیابان ه ــر از جمعی ــا پ ــروزه پیاده روه ام
ــه  ــت ک ــیکلت هایی اس ــا و موتورس ــر از خودرو ه پ
هــر کــدام بــرای حفــظ نظــم شــهر و ســامت خود 
ــت  ــه رعای ــزم و موظــف ب و ســایر شــهروندان، مل

قوانیــن ویــژه خــود هســتند.
در  اساســی  نقشــی  می تواننــد  پیاده رو هــا 
جلوگیــری از تصادفــات ایفــا کننــد و همیــن نقــش 
موجــب تشــدید امنیــت خاطــر عابــران در اســتفاده 
 از آن و ســبب شــده تــا عابــران، ایــن مــکان 
 را حفاظــی بــرای جانشــان در برابــر خودروهــا  

و رانندگان بدانند. 
ــت  ــرادی اس ــردد اف ــرای ت ــی ب ــا مکان پیاده رو ه
کــه بــدون وســیله نقلیــه در حرکــت هســتند؛ 
ــا  ــواران در پیاده روه ــاد موتورس ــد زی ــا رفت آم ام
ایــن  برمی انگیــزد.  را  پیــاده  عابــران  خشــم 
ــاهد  ــه ش ــود ک ــر می ش ــی دردناک ت ــور زمان حض
ــررات  ــرپیچی از مق ــون و س ــادن قان ــا نه ــر پ زی
ــا  ــان موتوره ــوی راکب ــی از س ــی و رانندگ راهنمای
عواقــب  می توانــد  متاســفانه  کــه  باشــیم 
باشــد.  داشــته  همــراه  بــه  نیــز  را  ناگــواری 
خیابان هــا  و  جاده هــا  در  کــه  همان طــور 
 خودرو هــا از برخــورد بــا یکدیگــر جلوگیــری کــرده 
 و رعایــت احتیــاط جــان خــود و دیگــران را می کنند

موتورســواران نیــز بایــد ایــن نکتــه را در نظــر بگیرند 
ــود   ــه خ ــران ب ــم عاب ــه حری ــدن ب ــا وارد نش  و ب

و سایر افراد احترام بگذارند.
موتورســیکلت ها بــا حضــور در پیــاده رو بــرای 
عابــران پیــاده مشکل تراشــی می کننــد و مانــع 
بزرگــی بــر ســر راه عبــور ایــن افــراد هســتند و بــا 
 رفت وآمــد در ایــن مــکان موجــب ســلب آرامــش 

و اطمینان از عابران می شوند.
 بایــد بــا تــاش همگانــی فرهنــگ رفت وآمــد 
در بیــن مــردم رواج یابــد تــا دیگــر شــاهد اتفاقات 
در  موتورســیکلت ها  حضــور  از  حاصــل  ناگــوار 

پیاده رو هــا نباشــیم.
ایــن را بدانیــم کــه مســئولیت جــان عابــران پیــاده 
ــا موتورســواری اســت کــه بــه خــود اجــازه ورود  ب
ــر  ــدون در نظ ــد و ب ــران را می ده ــم عاب ــه حری ب
گرفتــن عواقــب آن موجــب نگرانــی و تــرس 

عابــران می شــود.
ــن  ــرادی کــه قصــد ســرپیچی از قوانی ــا اف ــد ب  بای
 را دارنــد یــا بــه نوعــی قصــد تخریــب قانــون 
ــد، درســت برخــورد  و ســلب آرامــش شــهر را دارن
ــم  ــظ حری ــران و حف ــه دیگ ــرام ب ــا احت ــود و ب ش
ــرای خــود و دیگــران فراهــم  ــه آســایش را ب زمین

ــم. کنی
ا.  ا.  پلیــس راهــور، ف.  کارشــناس اجتماعــی 

اصفهــان 

دانستنی

هدیه شوم 
کــم نیــاورم و به  می خواســتم جلــوی دوســتانم و فامیــل 
کــه مــن بــزرگ شــده ام و دیگــر آن پســر  آن هــا بفهمانــم 
کتک خــور نیســتم و قدرتــم را بــه آن هــا نشــان بدهــم. 
کــه بهتــر اســت قدرتــم را بــه  گفتــم  یــک روز بــه خــودم 

داریــوش هــم نشــان بدهــم. 
بــرای  بــود؛  درس خوانــدن برایــم غیــر قابــل تحمــل 
کــه دیگــر بــه مدرســه نــروم؛  گرفتــم  همیــن تصمیــم 
ــن  ــدم. م ــه رو ش ــواده ام روب ــدید خان ــت ش ــا مخالف ــا ب ام
تصمیــم خــود را گرفتــه بــودم و حاضــر نبــودم به مدرســه 
کار شــدم؛ امــا چــون زود عصبانــی  بــروم. وارد محیــط 
آنجــا  از  و  می شــد  دعوایــم  صاحــب کارم  بــا  می شــدم 

می آمــدم.  بیــرون 
حال وهــوای نوجوانــی و آرزوهــای بــزرگ بــرای رســیدن 
کــه حتمــا  بــه خواســته هایم مــرا بیشــتر عــذاب مــی داد 

کنــم تــا زودتــر بــه خواســته هایم برســم.  کاری 
پــدرم و دایــی ام هــر دو معتــاد بودنــد و مــن می دانســتم 

کــه بــه خاطــر ذره ای مــواد چقــدر پــول می دهنــد. 
کــه دوســت دایــی ام بــود آشــنا شــدم تــا  بــا داریــوش 
کــه بــا ایــن  برایــش مــواد بفروشــم. بــا خــودم می گفتــم 
خانــه  و  ماشــین  می توانــم  ســال  چنــد  عــرض  در  کار 

بخــرم. 
حال وهــوای مســتقل شــدن مــرا بــه وجــد آورده بــود. 
بــودم در  توانســته  کــردم.  بــا داریــوش شــروع  را  کارم 
کــه  عــرض دو هفتــه پــول خوبــی بــه دســت بیــاورم 
ــرای  ــود؛ ب ــر ب کارهــای قبلــی ام براب ــا یــک مــاه حقــوق  ب
کارم را بــا جدیــت  کــردم تــا  همیــن اراده ام را قوی تــر 

کنــم.  بیشــتری دنبــال 
کارم پــی بردنــد و بــا مــن برخــورد  تــا اینکــه خانواده امبــه 
گــر بخواهــم  کــه ا گفتنــد  کردنــد. حتــی آن هــا  شــدیدی 
کننــد یــا هــر  می تواننــد مــرا در مدرســه دیگــری ثبت نــام 
وقــت پــول خواســتم بــه مــن بدهنــد تــا بــه ســمت چنین 
گــوش مــن بدهکارنبــود و فقــط بــه فکــر  کاری نــروم؛ امــا 

آرزوهایــم بــودم.
کارهــای  کــه خانــواده ام بــا  کــه داریــوش فهمیــد   زمانــی 
گفــت  مــن  بــه  کرده انــد  مخالفــت  شــدت  بــه  مــن 
مانــع  کــه  داری  تــو  کــه  اســت  چــه خانــواده ای  ایــن 
گــر جــای تــو بــودم آن هــا  پیشــرفت تــو می شــوند؟ مــن ا

می کشــتم.  را 
بــا خریــدار دعوایــم شــد  مــواد   یــک روز ســر فروختــن 
مــن  دادیــم؛  قــرار  شــتم  و  مــورد ضــرب  را  و همدیگــر 
مــرا  کــردم. آن هــا حکــم جلــب  فــرار  از صحنــه جــرم 
گرفتــه بودنــد؛ بــرای همیــن مدتــی را متــواری شــدم؛ 
امــا باالخــره از فــرار خســته شــدم و خــودم را بــه دادگاه 
کــردم. چنــد روزی را در زنــدان بــودم تــا بــا وثیقه  معرفــی 
کــه دیگــر ســمت  آزاد شــدم و بــه خانــواده ام تعهــد دادم 

فــروش مــواد نــروم. 
گذشــت و مــن دوبــاره وسوســه شــدم و بــا  چنــد روزی 
داریــوش تمــاس گرفتم. یک روز او اســلحه شــکاری ای 
گفــت: ایــن مــال خــودت باشــد. ایــن یــک  بــه مــن داد و 
هدیــه اســت.  پذیرفتــم. می خواســتم جلــوی دوســتانم 
مــن  کــه  بفهمانــم  بــه آن هــا  و  نیــاورم  کــم  فامیــل  و 
کتک خــور ســابق نیســتم   بــزرگ شــده ام و دیگــر آن پســر 
و قدرتــم را بــه آن هــا نشــان بدهــم. یــک روز بــه خــودم 
کــه بهتــر اســت قدرتــم را بــه داریــوش هــم نشــان  گفتــم 

بدهــم. 
چــون او به من اعتماد داشــت مــواد زیادی برای فروش 
کــه هروئین هــا   بــه مــن مــی داد؛ بــرای همیــن زمانــی 
وقتــی  نرفتــم؛  او  ســراغ  دیگــر  فروختــم،  و  گرفتــم  را 
ــرد.  ک ــه مــرگ  ــد ب ــواده ام را تهدی متوجــه شــد مــن وخان
کــه مــواد دســت پلیس هــا افتــاده و مــن فــرار  گفتــم  بــه او 
کــه دروغ می گویــم؛ بــرای همیــن  کــردم. او می دانســت 
کــرده بــودم  ج  کــرد. پول هــا را خــر  مــرا زد و بــاز تهدیــد 
ج  خــر را  همــه  چــون  نداشــتم؛  پس انــدازی  هیــچ  و 

می کــردم.  رفقایــم  و  دوســت 
کــه مــادرم پس انــداز دارد؛ بــرای همیــن  می دانســتم 
کــه مبلــغ 5 میلیــون تومــان بــه مــن بــده  گفتــم  بــه او 
کــه از تمــام  تــا بتوانــم قرض هایــم را بدهــم؛ امــا مــادرم 

ــرد.  ک ــاع  کار امتن ــن  ــت، از ای ــر داش ــرا خب ماج
کــه خواســته مــرا  چنــد روزی را بــا مــادرم در تنــش بــودم 

کنــد امــا او بــه مــن توجهــی نمی کــرد.  اجابــت 
پــدرم هــم بــه مســافرت رفتــه بــود و هــر چــه بــه او هــم 

می گفتــم، ماننــد مــادرم توجهــی بــه مــن نمی کــرد. 
کــه  کــردم؛ صبــح  یــک شــب بــا مــادرم دعــوای ســختی 
از خــواب بیــدار شــدم، هنــوز از دســت او ناراحــت بــودم.

مادرم،خواهــرم را بــه مدرســه بــرد و تــا نزدیکی هــای 
کــه  از وســایلی  آمــد  بــه خانــه  کــه  ظهرنیامــد؛ وقتــی 
کــه بــه بــازار هــم رفتــه اســت.  دســتش بــود فهمیــدم 
گذاشــتم، امــا او بــه  خواســته ام را بــاز بــا مــادرم در میــان 
مــن توجهــی نکــرد؛ خیلــی عصبانــی بــودم و اصــا روی 
کنتــرل نداشــتم؛ بــه ســمت اســلحه رفتــم و آن  رفتــارم 
گرفتــم. یــک تیــر بــه پهلــوی  را بــه ســمت مــادرم نشــانه 
مــادرم زدم تــا بــه ســمت مــن برگشــت، بی اختیــار دســتم 

بــر روی ماشــه رفــت و یــک تیــر هــم بــه ســرش زدم. 
کــه بــه خــودم آمــدم، دیــدم مــادرم بــا چشــمانی  زمانــی 
کــه دارد بــه مــن نــگاه می کنــد از دنیــا رفتــه اســت.  بــاز 
ــم  ــودم را بکش ــه خ ک ــتم  ــودم و خواس ــان ب ــی پریش خیل
بیــرون  خانــه  از  را  اســلحه  نداشــتم.  جرئــت  امــا 
بــا پلیــس  کــردم خــودم  بــردم و جایــی آن را مخفــی 
ــادرم  ــدم، م ــه آم ــه خان ــی ب ــم وقت گفت ــم و  گرفت ــاس   تم

را این گونه دیدم. 
گذشــت، امــا عــذاب وجــدان  یــک هفتــه از ایــن ماجــرا 
مــرا رهــا نمی کــرد؛ مخصوصــا زمانــی کــه چشــمان مــادرم 

بــه یــادم می آمــد. 
را خواهــد  ماجــرا  زود  یــا  دیــر  پلیــس  کــه  می دانســتم 
معرفــی پلیــس  بــه  را  خــودم  همیــن  بــرای   فهمیــد؛ 

کردم.   
کــه خانــواده ام مــرا می بخشــند یــا خواســتار  نمی دانــم 
گــر مــرا ببخشــند هــم  قصــاص مــن می شــوند؛ حتــی ا

زندگــی خوبــی نخواهــم داشــت. 
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دســت ها  خــون،  فشــار  افزایــش  قلــب،   طپــش 
ــرعت  ــش س ــده افزای ــوب ش ــرد و مرط ــای س و پاه
ــر  تنفــس، احســاس ضعــف و خســتگی ســیاهی زی
ــا روی  ــایش دندان ه ــی، س ــردردهای تنش ــم، س چش
هــم، لــرزش دســت ها و دردهــای عضانــی، مشــکات 
 گوارشــی ماننــد کاهــش اشــتها، تهــوع، نفــخ، اســتفراغ 
ــه  ــهال از جمل ــی اس ــت و گاه ــده، یبوس ــوزش مع س
ــژه ســالمندان اســت. ــراد، به وی ــم اســترس در اف عائ

بروز مشکالت مغزی به دلیل ایجاد استرس 
حافظــه کاهــش  شــبانه،  کابــوس   بی خوابــی،  
ــره، کاهــش  ــرس و دله ــز، خســتگی، ت کاهــش تمرک
گنــاه احســاس  حواس پرتــی،   اعتمادبه نفــس، 

و  کارهــا  ناتمام گذاشــتن  اضطــراب  نومیــدی، 
تصمیم گیــری و نتیجه گیری هــای غلــط، کج خلقــی 

فریــاد زدن و رفتارهــای پرخاشــگرانه از جملــه عــوارض 
ــت. ــترس اس ــی از اس ــزی ناش ــکات مغ مش

راه های مقابله با استرس در سالمندان
ــا  ــد ب ــالمندان بای ــترس در س ــا اس ــه ب ــرای مقابل  ب
نگرانی هایشــان  و  احساســات  درخصــوص  آنــان 
داد  اعتمادبه نفــس  آنــان  بــه  کــرد،   صحبــت 
 و آنــان را بــرای اســتفاده از وســایل کمکــی ماننــد عصــا
تشــویق  نیــاز  صــورت  در  ســمعک  و   عینــک 

کرد.
ــان بــه  ــواده، مشــغول کــردن آن ــا خان  حفــظ ارتبــاط ب
ــدن نمــاز، دعــا و قــرآن از دیگــر  ــه، خوان کاری در خان

ــری از اســترس اســت.   راه هــای جلوگی
 بهتر اســت برای اینکه اســترس را از سالمندان دور کنید 
و آن هــا را بــه آرامــش برســانید تشویقشــان کنیــد که از 

ســامت روانــی و جسمی شــان تــا جایــی کــه امــکان 
دارد مراقبــت کننــد؛ مثــا داشــتن رژیــم ســالم غذایی، 
ــذت  ــه از آن ل ــی ک ــرکت در فعالیت های ــا ش ورزش ی

ــد. ــا کمــک می کن ــه آن ه ــد ب می برن
شــما همچنیــن می توانیــد ســالمندان را تشــویق کنیــد 
روابــط اجتماعــی خــود را حفــظ کننــد و آن را گســترش 
ــی  ــب توجه ــر جال ــد تأثی ــن مســئله می توان ــد. ای دهن
 در زندگــی آن هــا داشــته باشــد و زمینــه رســیدن آن هــا 

را به آرامش فراهم کند. 
ایــن مســئله هــم، در زمانــی کــه آن هــا در خانــه 
ســالمندان باشــند و هــم، درزمانــی کــه خانه خودشــان 

ــد. ــدق می کن ــند، ص ــته باش را داش
ــش در  ــه آرام ــیدن ب ــم در رس ــی ه ــواب کاف ــه خ البت

ســالمندان کمــک می کنــد.
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همگــی ریــزش اشــک، همــان قطــرات شــفاف نمکینــی 
را کــه هنــگام شــادی، غــم یــا حتــی یــک خــرد 
ــود  ــرازیر می ش ــمانمان س ــاز از چش ــی پی ــردن معمول  ک
چشــیدیم   را  شــوری اش  بارهــا  کرده ایــم.   تجربــه 
ــان حــس  ــاری شــدنش را روی گونه های م ــای  ج و گرم
ــم  ــا ه ــای میکروســکوپی آن ه ــا دنی ــا ب ــا آی ــم؛ ام کردی

آشــنا هســتیم؟
 عکاســی ماجراجــو، ایــن دنیــا را دســتمایه کار خــود قــرار 
 Maurice ــام ــه ن ــدی ب ــکاس هلن ــک ع ــت. ی داده اس
Mikkers کــه مدرکــی نیــز در زمینــه  علــوم آزمایشــگاهی 
دارد، اخیــرا بــه بررســی اشــک و انــواع مختلــف آن 
ــات  ــه احساســات و اتفاق ــد ک ــه و نشــان می ده پرداخت

ــد.  ــود می یاب ــا نم ــک های م ــور در اش ــف، چط مختل
از لحــاظ ســاختار و میــزان  انــواع مختلــف اشــک 
چســبندگی یکســان نیســت و هــر یــک حــاوی مخلوطــی 

آنزیم هــا  چربی هــا،  جملــه  از  بیولوژیــک  مــواد   از 
و پادتن هایی هستند که در آب و نمک شناورند. 

رابطــه  ایــن ترکیبــات بــا آنچــه در جهــان واقــع رخ 
چیســت؟  می دهــد، 

وی بــرای پاســخ دادن بــه ایــن ســؤال و مشــخص کــردن 
ــر  ــه در اث ــک هایی ک ــان اش ــاختاری می ــای س تفاوت ه
خردکــردن پیــاز، خــوردن فلفــل تنــد، ایســتادن در برابــر 
ــوند  ــاری می ش ــادی ج ــا ش ــم ی ــل غ ــه دلی ــا ب ــه ی پنک

ــرار داده اســت. ــر میکروســکوپ ق ــن اشــک ها را زی ای
ایــن قطره هــای اشــک پــس از گذشــت مدتــی شــروع 
تثبیت شــدن  و  کریســتال  تشــکیل  بــه   می کننــد 
نشــان می دهــد کــه  آن هــا  از  ثبت شــده  تصاویــر  و 
ســاختار ایــن قطــرات اشــک تــا حــد زیــادی بــه 
شــرایطی کــه موجــب جــاری شدنشــان شــده، وابســته 

ــت. اس
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علــوم  پژوهشــکده  دکتــرای  دانشــجوی  بــاوی،   امیــد 
و فنــاوری نانــو در دانشــگاه صنعتــی شــریف در قالــب 
ســلول های  درمــان  درخصــوص  ایده هایــی  مقالــه ای 
ســرطانی ارائــه کــرده اســت. ایــن مقالــه حاصــل همــکاری 
برخــی  و  محققــان  از  نفــر  ســیزده  رشــته ای  بیــن 
 UNSW دانشــگاه های  از  بایوفیزیــک   صاحب نظــران 
و ANU اســترالیا، دانشــگاه شــیکاگو، دانشــگاه کایزرســاتن 
دانشــگاه کالیفرنیــا و پژوهشــکده علــوم  و فنــاوری نانــوی 

دانشــگاه صنعتــی شــریف اســت، .
تجربــی  مختلــف  تکنیک هــای  تحقیــق  ایــن   در 
الکتروفیزیولــوژی   ،EPR آنالیــز  شــامل  محاســباتی  و 
و آزمایشــات پچ-کلمــپ، مدل ســازی المــان محــدود 
بــه   )MD( مولکولــی  دینامیــک  شبیه ســازی  و   )FE(
خدمــت گرفتــه شــده تــا مــدل بــاز و بســت غشــا و نقــش 
ــرو  ــال نی ــده آلفاهلیکــس N-terminus در انتق تعیین کنن
از لیپیــد بــه پروتئیــن و گشــودگی کانــال یونــی اثبات شــود.

بررسی راه حل هایی برای ترمیم بافت های سرطانی
ــوع  ــار متن ــت: رفت ــات گف ــن تحقیق ــوص ای ــاوی درخص ب
ــان  ــودی درخت ــد عم ــت و رش ــده، از حرک ــتم های زن سیس
ــی  ــمتیک پیرامون ــرایط اس ــا ش ــا ب ــازگاری باکتری ه و س
ــون  ــار خ ــرات فش ــا و تغیی ــاض ماهیچه ه ــا انقب ــه ت گرفت
ــه نتیجــه   ــه و هم ــا و حــس المســه و شــنوایی، هم رگ ه
حضــور و اندرکنــش نیروهــای مکانیکــی بــا ســلول اســت.
 وی افــزود: اگرچــه جنــس نیروهــا )نیــروی گرانــش

فشــار اســمزی، تنــش برشــی ســیال، حرکــت امــواج 
ــده  ــلول های زن ــردی س ــزم عملک ــی و ...( و مکانی مکانیک
ــه  ــا وجــود بخشــی حســاس ب ــاوت اســت، ام ــًا متف کام
ایــن ســلول ها، مشــترک  نیــروی مکانیکــی در همــه 
ــی  ــیگنال های مکانیک ــت س ــه اش دریاف ــه وظیف ــت ک اس
هســته  درون  فضــای  بــه  آن  انتقــال  و  )حســگری( 

)ترارســانی( اســت.
بــاوی خاطرنشــان کــرد: فراینــد حســگری و ترارســانی 
مکانیکــی، نقشــی کلیــدی در کنتــرل رفتــار و تعامــل 
ــا  ــی آن ه ــط پیرامون ــر و محی ــا یکدیگ ــده ب ــودات زن موج
دارد؛ یکــی از انــواع ایــن گیرنده هــای مکانیکــی کــه در 
گونه هــای ســلولی متفاوتــی از مهــره داران و بی مهــرگان 
ــروی  ــا نی ــونده ب ــی تحریک ش ــای یون ــود دارد، کانال ه وج
ــال  ــت و انتق ــا دریاف ــه ب ــتند ک ــی )MSCs( هس مکانیک
ســلولی  درون  محیــط  بــه  مکانیکــی  ســیگنال های 
ــنوایی ــاش و ش ــس، ارتع ــار، لم ــگری فش ــر حس ــاوه ب  ع

ســلولی  درون  تنظیمــی   فرایندهــای  از  بســیاری   در 
و پاسخ های بیولوژیکی نقش اساسی ایفا می کنند.

ــات  ــر ابهام ــاوه ب ــد: ع ــادآور ش ــرا ی ــجوی دکت ــن دانش ای
موجــود دربــاره نحــوه  تغییــر ســاختار کانــال در فراینــد بــاز و 
بســت، نحــوه  انتقــال نیــرو بــه پروتئین هــا نیــز مــورد بحــث 

و بررســی جــدی محققــان قــرار دارد.

بــه گفتــه وی اینکــه نیــروی خارجــی اعمال شــده بــه 
 ســلول بــه چــه صــورت بــه تنــش تبدیــل می شــود 
 بــه چــه  واســطه ای بــه اجــزاء دیــواره  کانــال می رســد 
و ایــن انتقــال بــا چــه شــدت و مدت زمــان اثــر بــه 
محققــان  از  بســیاری  توجــه  می شــود،  وارد  کانال هــا 
پیشــنهاد  بــه  را  آن هــا  و  جلــب کــرده  خــود  بــه  را 
ــی  ــت. یک ــته اس ــاره واداش ــی در این ب ــای متنوع مکانیزم ه
ــف وســیعی از  ــرای طی ــه ب ــای بازوبســت ک ــن مدل ه از ای
کانال هــای یوکاریــوت و پروکاریــوت پیشــنهاد شــده اســت 

ــت. ــا(  اس ــه )غش ــدل دوالی م
ــده از  ــی واردش ــروی خارج ــی نی ــه عبارت ــه داد: ب وی ادام
ــواره   ــای دی ــه پروتئین ه ــدی ب ــه  لیپ ــتر دو الی ــق بس طری
کانــال رســیده و تغییــر مســاحت یــا تغییــر ضخامــت 
ــه(  ــر دوالی ــفاتی دو س ــای فس ــت )گروه ه ــه  آب دوس ناحی
یــا آب گریــز )زنجیره هــای هیدروکربنــی لیپیــد( در عــرض 
 دو الیــه موجــب القــای کرنــش بــه دیــواره  کانــال می شــود 

و به باز و بست آن می انجامد.
بــاوی افــزود: موضــوع بررسی شــده دیگــر پاســخ مکانیکــی 
نیروهــای  قبــال  در  پروتئین هــا  ایــن  االستیســیته  و 
ــل  ــزای دخی ــی اج ــواص مکانیک ــر خ ــت. تأثی ــی اس خارج
در  ارزشــمندی  ایده هــای  بازوبســت،  مدل هــای  در 
ــش  روی  ــرطانی پی ــت س ــلول های باف ــان س ــث درم مبح

 محققــان می گــذارد؛ زیــرا یکــی از تفاوت هــای عمــده 
ــدن، اختــاف ســختی  ــا بافــت ســالم ب بافــت ســرطانی ب
ــن امــر  بخــش خــارج ســلولی )ECM( آن هاســت کــه ای
ــت  ــدید فعالی ــرای تش ــی را ب ــد راه حل ــت بتوان ــن اس ممک
ــش  ــی بخ ــواص مکانیک ــتکاری خ ــق دس ــا از طری کانال ه

ــد. ــه کن خــارج ســلولی بافــت ســرطانی ارائ
ــود در  ــی خ ــت مطالعات ــدن دوره فرص ــش از گذران وی پی
کشــور اســترالیا، بخشــی از تحقیقــات انجــام شــده خــود 
ــی مکانوسنســیتیو را در بیــش  در حــوزه نانوکانال هــای یون
از ۵ کنفرانــس بین المللــی و ۴ ژورنــال ISI ارائــه و بــه 
چــاپ رســانده اســت کــه در ایــن میــان می تــوان بــه 
 Channels، Plos-One و   PNAS همچــون   مجاتــی 

و ... اشاره کرد.
ــه:  ــاتیدی از جمل ــی اس ــه راهنمای ــده ب ــاله تعریف ش  رس
پروفســور منوچهــر وثوقــی از پژوهشــکده علــوم و فنــاوری 
نانــو و دانشــکده مهندســی شــیمی  دانشــگاه صنعتــی 
ــات  ــگاه تحقیق ــی از پژوهش ــف جمال ــر یوس ــریف، دکت ش
بنیادیــن )IPM( و دانشــکده ریاضــی دانشــگاه تربیــت 
پژوهشــکده  از  نقدآبــادی  رضــا  پروفســور  و  مــدرس 
علــوم و فنــاوری نانــو و دانشــکده مهندســی مکانیــک 
ــن  ــت. ای ــام اس ــال انج ــریف در ح ــی ش ــگاه صنعت دانش
ایــده در مجلــه »Nature Communications«، یکــی 
ــیده ــاپ رس ــه چ ــا ب ــی  دنی ــات علم ــن مج  از معتبرتری

 است. مهر

محقق ایرانی سلول های سرطانی را با فناوری نانو درمان کرد

دنیای میکروسکوپی قطرات اشک 

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  وزنــامــــــــه  ر

ســــــــامــــــــــانه پیــــامکــــــــــی:         3000573433

وانـــــــی ســــــــــردبیـــــــــــر :                       صدیقــــــه ایـــــــر
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir ونیـــــکـــــــــی:          پســـــت الکتر
eskimia.ir                              :ــی ــت اینتــــرنتــــ سایــ

تلفکـــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

 پیامبر صلی اهلل و علیه و آله و سلم:  

صدقه دادن، ده حسنه، قرض دادن، هجده حسنه، رابطه 

با برادران ]دینی [، بیست حسنه و صله رحم، بیست و چهار 

حسنه دارد.
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شــرکت عمــران شــهر جدیــد مجلســی در نظــر دارد احــداث پــروژه عمرانــی ذیــل واقــع در شــهر جدیــد مجلســی را بــه صــورت مشــارکتی بــه 

اشــخاص حقوقــی واجــد صاحیــت واگــذار نمایــد. 

آگهی مناقصه )مشارکت( 

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت  اول

م الف 2989

زیر بنای مجموعه حدود 
)متر مربع (  

عنوان پروژه

مشارکت در احداث اسکلت یک 
باب واحد آموزشی همراه با ساخت 
واحد های تجاری محله مهران شهر 

جدید مجلسی

1۵/۵780/000/000 میلیارد3۴73
 بصورت ضمانت نامه 

بانکی

مبلغ تقریبی جهت سرمایه گذاری 

)آورده شریک(  ریال 
 مبلغ ضمانت نامه 

)ریال(

شرایط و زمان دریافت اسناد مناقصه: دارا بودن حداقل پایه ۵ در رشته ابنیه و دریافت اسناد ظرف مدت هفت روز از  نشر آگهی 

- مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: متقاضیــان پــس از تکمیــل اســناد، حداکثــر تــا تاریــخ 9۵/۵/۴ مهلــت دارنــد تــا اســناد مربوطــه را در 
پاکتهــای الک و مهــر شــده بــه دبیــر خانــه شــرکت تحویــل داده و رســید آنــرا دریافــت نماینــد.

- نشــانی کارفرمــا: اصفهــان - کیلومتــر 20 جــاده مبارکــه بروجــن - شــهر جدیــد مجلســی - بلــوار ارم شــرکت عمــران مجلســی- امــور قراردادهــا    
تلفــن: ۵2۴72733-031       دورنــگار: ۵2۴7221۴-031     صنــدوق پســتی: 86316-۴۵77۵
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