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وزنامه ای برای همه ر

کیمیای وطن در یک نگاه

 سقف حقوق مدیران 
 بانک ها و بیمه ها

 ۲۰ میلیون تومان شد

جستاری در آموزش مجازی

مهارت 
در جیب من است

کرد: کیمیای وطن بررسی 

1۰1 سال با قانون سربازی

نگاهی به نمایشنامه خوانی »دکلره« 
کارگردانی نسترن یزدان پناه به 

نگاهی »دکلره«شده
 به جامعه

با حمایت از تولید داخلی محقق شد:

 بومی شدن راه آهن ایران
 با ریل های ذوب آهن
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6 نیمکت های داغ

اردوهای جهادی

له
قا

رم
س کار بــرای خــدا، آن هــم در مناطــق دوردســت روســتاهای 

 محــروم و نیازمنــد بــه کمــک و مســاعدت دیگــران 
و شــادکردن مردمــی کــه عیــال هللا بــه حســاب می آینــد 

ــده روح  ــان و صیقل دهن ــده ج ــین، احیاکنن ــیرین، دلنش ش
انســان اســت؛ کســانی کــه ایــن توفیــق نصیبشــان می شــود 
بایــد قــدر خــود را بداننــد؛ چــون ایــن توفیــق شــامل حــال هــر 
ــن  ــادی در همی ــدر مســّلم اردوهــای جه کســی نمی شــود. ق
ــه  ــش را ب ــاک و بی آالی ــان پ ــه جوان ــی ک راستاســت؛ اردوهای
ــختی های  ــا س ــا ب ــرد ت ــر راه دور می ب ــا کیلومت ــا و صده ده ه
زندگــی بنــدگان خــدا آشــنا شــوند و بداننــد و بشناســند کــه 
ــکالتی  ــه مش ــا چ ــور ب ــف کش ــاط مختل ــا نق ــردم در اقص م
دارنــد  چــه کمبودهایــی  و  می کننــد  نــرم   دســت وپنجه 
ــرا  ــن و اج ــی تدوی ــه برنامه های ــا چ ــاه آن ه ــرای رف ــد ب و بای
ــادی  ــای جه ــد و ســازنده اردوه ــک وجــه مفی ــن ی شــود؛ ای
ــرکت  ــداوم آن و ش ــر ت ــری ب ــم رهب ــام معظ ــه مق ــت ک اس
ــرش  ــه دیگ ــد. وج ــد دارن ــه و تأکی ــجویان در آن توصی دانش
نیــز ایــن اســت کــه ایــن جوانــان جهــادی ورزیــده و 
ــه مــردم آمادگــی الزم  ــرای خدمــت ب ــا ب  آبدیــده می شــوند ت
را پیــدا کننــد و در زمــان فارغ التحصیلــی و احیانــا مســئولیتی 

بــه یــاد داشــته باشــند کــه مردمــی هــم ...

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

 سد زاینده رود 
در وضعیت 

هشدار  

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 1395/04/6 مــورخ  95/218/ش  شــماره  مصوبــه  اســتناد  بــه  درچــه  شــهرداری 
وز  شــورای اســامی شــهر درچــه در نظــر دارد عملیــات احــداث و بهــره بــرداری از بــازار ر
واگــذار خصوصــی  بخــش  بــه  مشــارکت  یــق  طر از  را  یعتی  شــر خیابــان  در  واقــع   درچــه 

نماید.
یافــت  یــخ انتشــار آگهــی نوبــت دوم جهــت در لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل مــی آیــد از تار
اســناد شــرایط فراخــوان بــه واحــد ســرمایه گــذاری شــهرداری مراجعــه نماینــد و حداکثــر  تــا 
وز شــنبه مــورخ 1395/05/09 اســناد و مــدارک را بــه دبیرخانــه حراســت  پایــان وقــت اداری ر

شــهرداری تحویــل دهنــد.
آدرس: شهر درچه - میدان امام - ساختمان شهرداری 

شماره تلفن:031-33762045-6

فراخوان انتخاب سرمایه گذار نوبت  دوم
مشارکت در ساخت و بهره برداری از مرکز بازار روز درچه

علی اکبر محمودی -  شهردار درچه

??
ز ?

س ا
عک

 بیکاری، آب، محیط زیست
 و رکود مشکالت اصلی

کشور هستند

 دستور رئیس مجلس برای رسیدگی
به مشکل بازنشستگان صنعت فوالد

به  رسیدگی  بر  مبنی  حاجی دلیگانی  پیشنهاد  به  پاسخ  اسالمی  در  شورای  مجلس  رئیس 

گفت: یکی از ناظران عضو هیئت رئیسه مجلس به مشکل  مشکل بازنشستگان صنعت فوالد 

کند... بازنشستگان صنعت فوالد رسیدگی 
در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

در صفحه سیاست  )2( بخوانید

کیمیای وطن  گزارش 
از وضعیت سرمربیان لیگ برتر



اردوهای جهادی            
ادامه از صفحه یک: 

ــات  ــا کمتریــن امکان هســتند کــه در دوردســت ها ب
از  دفــاع  در  این هــا  اتفاقــا  می کننــد.  زندگــی 
ــد و از  ــر و مقیدترن ــور محکم ت ــام و کش ــان نظ کی
ــا  ــان ب ــن جوان ــد. ای ــغ نمی کنن ــاری دری ــچ ایث هی
خودســازی اخالقــی و ساده زیســتی و تواضــع و 
کم هزینــه  و  پــرکاری  و  صرفه جویــی  فرهنــگ 
ــت  ــای خادمی ــه معیاره ــوند ک ــنا می ش ــودن آش ب
اســالمی  اســت. جوانــان شــرکت کننده در اردوهــای 
جهــادی بــا فقــر و طعــم تلــخ آن تــا حــدودی آشــنا 
می شــوند و ایــن می توانــد آنــان را از ورود بــه 
اشــرافیگری و تجمل پرســتی بــازدارد. از خاطــر 
ــالمی  ــالب اس ــال های اول انق ــه در س ــم ک نبرده ای
ــه  ــی ب ــی و فرهنگ ــت عمران ــرای فعالی ــان ب  جوان
ــا  ــود و انصاف ــام وج ــا تم ــد و ب ــتاها می آمدن روس
بیــش از تــوان و انتظــار، بــه مــردم روســتاها 
ــد.  ــادمانی می کردن ــرور و ش ــاد س ــت و ایج خدم
ــود  ــد خ ــش آم ــاع پی ــی دف ــان وقت ــان جوان  هم
ــر  ــد و دشــمن را زمین گی ــه آتــش دشــمن زدن را ب
کردنــد و شکســت دادنــد و از انقالبشــان پاســداری 
ــادی  ــای جه ــت اردوه ــرکات و اهمی ــد. در ب کردن

ــد: ــری فرمودن مقــام معظــم رهب
تافتــه   روحّیــه   بــر  را  جهــادی  روحّیــه  
ــی  ــی از خطرات ــد. یک ــح بدهی ــودن ترجی جدابافته ب
ــد  ــازی دارن ــک امتی ــه ی ــانی را ک ــان کس ــه گریب ک
ــه   ــد تافت ــه احســاس کنن ــن اســت ک ــرد، ای می گی
جدابافته انــد؛ احســاس کننــد یــک ســر و گــردن از 
همــه باالترنــد؛ ایــن خطــر بزرگــی اســت؛ ایــن یــک 
خطــر شــخصّیتی اســت، یــک بیمــارِی شــخصّیتی 
 اســت؛ نگذاریــد ایــن بیمــاری در شــما رشــد بکنــد 
و راهــش هــم ایــن اســت کــه کار جهــادی و روحّیــه  
جهــادی را در خودتــان تقویــت کنیــد. روحّیــه  
 جهــادی، یعنــی کار را بــرای خــدا انجــام دادن

ــا را در  ــه  نیروه ــتن، هم ــود دانس ــه  خ کار را وظیف
راِه کارِ درســت بــه میــدان آوردن؛ ایــن روحّیــه  
جهــادی اســت. بــرای اینکــه ایــن روحّیــه  جهــادی 
در شــما تقویــت شــود، حضورتــان در اردوهــای 
ــان  ــد وقتم ــت. نگویی ــوب اس ــی خ ــادی خیل جه
تلــف می شــود؛ نــه، بیشــترین و بهتریــن اســتفاده 
بخوانیــد  را  درســتان  اســت.  همیــن  وقــت  از 
پژوهشــتان را بکنیــد، کارتــان را بکنیــد، در اردوهــای 
ــه ای  ــد هفت ــال، چن ــه در دوره  س ــم ک ــادی ه جه
ــن  ــد. ای ــرکت کنی ــد، ش ــغول می کن ــان را مش انس
شــما را بــا متــن مــردم آشــنا می کنــد؛ ایــن شــما 
ــا از  ــه غالب ــه ک ــالت جامع ــکالت و معض ــا مش را ب
چشــم مســئوالن دور می مانــد، آشــنا می کنــد. 
ــه  ــای جامع ــر از واقعّیت ه بعضــی از مســئوالن خب
ــدودی  ــعاع مح ــک ش ــان و ی ــد؛ ُدور خودش  ندارن
چــه  روســتاها  در  ]اینکــه [  می بیننــد؛  فقــط  را 
در  می گــذرد،  چــه  دور  شــهرهای  در  می گــذرد، 
 خانواده هــای فرودســت چــه می گــذرد، این هــا 
را اصــال ملتفــت نیســتند. ایــن را مــن در طــول ایــن 
ــه  ــّرر تجرب ــی بیست ســی ســاله، مک ــه  طوالن تجرب

کــرده ام؛ ایــن را دیــده ام؛ 
ــرض  ــم دارم ع ــما عزیزان ــه ش ــه ب ــا ک در بعضی ه
می کنــم؛ خبــر ندارنــد کــه چــه هســت. شــما االن 
جــوان هســتید، نیــرو داریــد، حوصلــه داریــد، وقــت 
ــن فرصــت  ــد، از ای ــادی نداری ــاری زی ــد، گرفت داری
ــن  ــم همی ــا ه ــی از فرصت ه ــد. یک ــتفاده کنی اس

ــادی اســت؛ اردوهــای جه
 ایــن اردوهــای جهــادی به مراتــب بهتــر از اردوهایی 
اســت کــه متأســفانه هنــوز هــم معمــول اســت. بــا 
اینکــه مــن هشــدار داده ام، بعضی هــا اردو درســت 
ــجویی  ــا؛ اردوی دانش ــتند اروپ ــه بفرس ــد ک می کنن
ــت؛  ــن اس ــا ای ــن کاره ــی از غلط تری ــا! یک ــه اروپ ب
بهتــر  مراتــب  بــه  آن  از  جهــادی،  اردوی   ایــن 
در  حضــور  اســت.  مفیدتــر  و  شــرافتمندانه تر  و 
ــردم ــا م ــتقیم ب ــاس مس ــادی، تم ــای جه  اردوه

انســان  می کنیــد.  پیــدا  مســئولّیت  احســاس 
ــت  ــتقیم، خدم ــور مس ــرد به ط ــت ک ــی خدم وقت
ــف  ــاط ضع ــود؛ نق ــز می ش ــان عزی ــم انس  در چش

را پیدا می کنید.1394/۰۷/22
ــارک  ــاه مب ــجویان در م ــا دانش ــدار ب ــان در دی ایش
ــجویی  ــکل های دانش ــه تش ــه ب ــان 12 توصی رمض
ــداوم  ــه »ت ــه ب ــوارد توصی ــی از م ــه یک ــتند ک  داش
و توســعه اردوهــای جهــادی در روســتاها و مناطــق 
محــروم« بــود و در نتیجــه ایــن اردوهــا فرمودنــد: 
ــم  ــت، ه ــازی اس ــم خودس ــادی، ه ــای جه اردوه
واقعــی  بــا فضــای  آشــنایی  و هــم   خدمــت  

کشور.

سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

تاکتیکی برای جلوگیری از گناه                                                                                           
استاد دانشگاه
جواد قاسمی 

ــی  ــاک و گناه ــه کاری خطرن ــتند ب ــه می خواس هم
بــس بــزرگ دســت بزننــد. مــرد کــه همــراه آن هــا 
 بــود، ولــی ایمــان و پاکــی خــود را  پنهــان می کــرد

گفت: نه، دلیلی بر این گناه بزرگ نداریم.
ــی  ــم راه ــن می گوی ــه م ــن ک ــت: همی ــس گف رئی
بهتــر از انجــام ایــن گنــاه نیســت. مــرد گفــت: مــن 
ــاه را انجــام  ــن گن ــه ای ــا را ک ــن خیلی ه ــم. م نگران
ــت  ــه هالک ــان ب ــه کارش ــم ک ــد، می شناس  داده ان

و نابودی کشیده شده است.
مــن از بازخــورد ایــن گنــاه وحشــت دارم. ایــن گنــاه 
یعنــی در مقابــل خــدا ایســتادن و مــن نگرانــم کــه 
ــالن  ــد ف ــویم؛ مانن ــود ش ــاه ناب ــال گن ــه در ح هم

فــالن و فــالن ...از تاریــخ برایشــان گفــت.
ــد،  ــام دادی ــه انج ــاه را ک ــالن گن ــت ف ــان هس یادت

ــد؟ و... ــرتان آم ــر س ــه ب چ
ــق   ــق پشــت منط ــل، منط ــل روی دلی ــره دلی باالخ
ــره  ــا باالخ ــرد ت ــت ک ــا صحب ــود آن ه ــان خ ــا زب ب
ــه  ــس ب ــود و رئی ــزرگ ش ــاه ب ــع گن ــت مان توانس
ــم.  ــد ببینی ــت: بای ــد و گف ــاه آم ــی  کوت ــار کم ناچ

ــم و...  ــی کن ــن بررس ــا م ــد ت ــک کنی کم
ــوب  ــم را خ ــت: حرف های ــرد گف ــه م ــود ک ــا ب اینج
گــوش کنیــد تــا شــما را بــه بهتریــن راه راهنمایــی 
کنــم. عزیزانــم ایــن دنیــا متاعــی بیــش نیســت  و 
ایــن آخــرت اســت کــه همیشــگی اســت. دوســتان 
بدانیــد حســاب و کتابــی هســت؛ هرکــس کار 
زشــتی انجــام دهــد، کیفــرش را خــودش می بینــد 
ــدون  ــد، ب ــام ده ــی انج ــل خوب ــس عم ــر ک و ه

ــود. ــت می ش ــاب وارد بهش حس
ــاه بــزرگ شــود؛ امــا  اگرچــه توانســت مانــع آن گن
 بــاز آن هــا ســماجت می کردنــد و حرف هایــش 
را نمی پذیرفتنــد. تــازه او را هــم بــه کار زشــت 
دعــوت می کردنــد. ایــن جــا بــود کــه مجبــور شــد 

ــت:  ــکارا گف ــد و آش ــدا کن ــا ج ــش را از آن ه خط
عزیــزان و خویشــاوندانم! چــرا بــا اینکــه مــن  شــما 
را بــه نجــات و خوشــبختی فرامی خوانــم شــما 
مــرا بــه نابــودی و آتــش فرامی خوانیــد؟ مــرا 
ــه  ــی ک ــد، در حال ــی می خوانی ــر و بی ایمان ــه کف ب
مــن شــما را بــه خــدای عزیــز بخشــنده و مهربــان 
دعــوت می کنــم. بــه زودی بــه گفته هایــم پــی 
خواهیــد بــرد؛ امــا در آن موقــع پشــیمانی ســودی 
نخواهــد داشــت. بــه هرحــال مــن کارم را بــه خــدا 
می ســپارم کــه او بــر بنــدگان آگاه اســت. ســرانجام 
ــرد  ــت ک ــان محافظ ــای آن ــد او را از توطئه ه  خداون
ــی  ــر گمراه ــرار ب ــا اص ــا ب ــت و آن ه ــات یاف و نج
ــود  ــار شــده و ناب ــا گرفت ــه شــدیدترین مصیبت ه ب
شــدند. )برداشــت از آیــات 26تــا45 ســوره مؤمــن 

غافــر(
نتیجــه: مــا هــم می توانیــم در ایــن مــاه  تصمیــم 
بگیریــم ایــن الگــوی قرآنــی )مؤمــن آل فرعــون( 
را در زندگــی سرمشــق قــرار دهیــم و همرنــگ 
همرنــگ  بلکــه  نشــویم؛  جماعت هــای گمــراه 
حقیقــت شــویم و محیــط اطرافمــان را تغییــر 
ــم.  ــری کنی ــان جلوگی ــیاری از گناه ــم و از بس دهی
ــدارد  ــده ای ن ــته، فای ــم کار از کار گذش ــادا بگویی مب
ــم  ــی هض ــرک آلود غرب ــگ ش ــه فرهن و در  هاضم

ــویم. ش

یادداشت

نماینده مردم فریدونشهر در شورای اسالمی 
 استان اصفهان: 

۸۰۰ هکتار از جنگل های فریدونشهر 
در آتش سوخت

ــالمی  ــورای اس ــهر در ش ــردم فریدونش ــده م  نماین
 اســتان اصفهــان گفــت: در آتش ســوزی دو روز 
از  هکتــار   ۸۰۰ از  بیــش  فریدون شــهر  گذشــته 
 جنگل هــای ایــن شهرســتان در آتــش ســوخت 

و حیوانات به روستاها هجوم آوردند.
ــر  ــی ظه ــروز اصالن ــر، به ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
اســالمی  شــورای  علنــی  جلســه  در  یکشــنبه 
 اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش 
نهادهــای  دیگــر  و  احمــر  هــالل  خدمــات 
ضــروری  فریدون شــهر  شهرســتان  در  امــدادی 
اســت، اظهــار داشــت: شهرســتان فریدون شــهر 
دارای بیــش از 1۰۰ روستاســت کــه بــرای ســفر 
بــا  بایــد طــی 4 ســاعت  روســتاها  ایــن  بــه 
 خــودرو مســیرهای پرپیــچ و خمــی  را ســپری

 کنیم.
وی در ادامــه بــا بیان اینکــه در کنار جمعیت انســانی 
جمعیــت حیوانــی و منابــع طبیعــی شهرســتان 
ــراز  ــت، اب ــب اس ــال تخری ــز در ح ــهر نی فریدون ش
ــته  ــوزی روز گذش ــال در آتش س ــرای مث ــت: ب داش
در شهرســتان فریدون شــهر بیــش از ۸۰۰ هکتــار 
ــوخت  ــش س ــتان در آت ــن شهرس ــای ای  از جنگل ه
زنبــور  و  الک پشــت   همچــون  حیواناتــی  و 
حملــه ور  روســتاها  ســمت  بــه   عســل ها 

شدند.
ــالمی   ــورای اس ــهر در ش ــردم فریدون ش ــده م  نماین
ــات  ــه اقدام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
امــداد  نیروهــای  فعلــی  فعالیت هــای  از  فراتــر 
و نجــات هــالل احمــر بایــد در دســتور کار قــرار 
ــه  ــد توج ــتا بای ــن راس ــت: در ای ــان داش ــرد، بی گی
داشــته باشــیم کــه نیروهــای هــالل احمــر در 
مــردم کنــار  در  نیــز  طبیعــی  حــوادث   ایجــاد 

 باشند.
ــر  ــالل احم ــت ه ــئوالن جمعی ــه از مس وی در ادام
افزایــش  تابــرای  خواســت  اصفهــان  اســتان 
ــتان  ــات در شهرس ــداد و نج ــای ام ــداد خودروه تع

اقــدام کننــد. فریدون شــهر 

خبر

ــالمی  ــی ـ اس ــت ایران ــه هوی ــاره ب ــا اش ــی ب ــر روحان  دکت
 و نظــام مردم ســاالر ایــران گفــت: در عیــن حــال مــا 
 کاســتی هایی هــم داریــم؛ مــا در ایــران مشــکل بیــکاری
آب، محیــط زیســت، رکــود، نامناســب بــودن محیــط 
ــا  ــز ب ــی نی ــم و از طرف ــل داری ــل و نق ــب و کار و حم کس

ــتیم. ــه هس ــی مواج ــه ای و جهان ــکالت منطق مش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســالم حســن 
ــروز در ســخنرانی در ورزشــگاه آزادی  ــح دی ــی، صب روحان
ــر دروازه  ــار داشــت: درود و ســالم ب شــهر کرمانشــاه اظه
ــتانی  ــار باس ــربلند دی ــاه س ــران، کرمانش ــرب ای ــزرگ غ ب
ــی  ــت ایران ــدارا و مدنی ــر و م ــان و زادگاه مه ــق و ایم عش
ــای  ــرزمین کوه ه ــر، س ــگ و هن ــم فرهن ــالمی، اقلی و اس
قلــب  خروشــان،  رودخانه هــای  و  سربه فلک کشــیده 
 شــاه راه باســتانی جــاده ابریشــم، ســرزمین پهلوانــان

مردمان مهرمدار و سخاوتمند و بلندنظر. 
درود مــن و دولــت تدبیــر و امیــد بــر مهربان مــردم 
کرمانشــاه بــا هــر قومیــت و زبــان و هــر بــاور دینــی؛ همــه 
آن هــا کــه نــام انســان و اســالم و ایــران را نــگاه داشــتند. 
کــرد و فــارس و تــرک و لــر و شــیعه و ســنی و اهل حــق؛ 
ــی را برافراشــتند. ــاد و هم دل ــرق اتح ــه بی ــا ک ــه آن ه هم

 رئیس جمهــور بــا بیــان اینکــه اردیبهشــت ماه بــوی تجــاوز 
 و جنــگ از مرزهــای کرمانشــاه بــه مشــام می رســید 
ــوان  ــم، عن ــران گفت ــئوالن در ته ــه مس ــردای آن  روز ب و ف

کــرد: مــن بــاز قهرمانــی را از کرمانشــاه مشــاهده کــردم.
 روحانــی ادامــه داد: 2۷ تیرمــاه ســال 6۷ کــه مــا 
بــه  متجــاوز  دولــت  بودیــم،  پذیرفتــه  را  آتش بــس 
حمــالت ادامــه داد و در آخریــن عملیــات توانســتیم 
ــات  ــا دالوری هــای مــردم کرمانشــاه در عملی دشــمن را ب

ــم.  ــو درآوری ــه زان ــاد ب مرص
رئیس جمهــوری بــا اشــاره بــه هویــت ایرانی اســالمی  
و نظــام مردم ســاالر ایــران گفــت: در عیــن حــال مــا 

کاســتی هایی هــم داریــم؛ مــا در ایــران مشــکل بیــکاری، 
آب، محیــط زیســت، رکــود، نامناســب بــودن محیــط 
ــا  ــز ب ــی نی ــم و از طرف ــل داری ــل و نق ــب و کار و حم کس

ــتیم. ــه هس ــی مواج ــه ای و جهان ــکالت منطق مش
  وی ادامــه داد: مــا امــروزه در منطقــه بــا تروریســم 
و صهیونیســم مواجــه هســتیم و در ایــن منطقــه دو 
ــال الشــه مــردگان  ــه دنب ــم کــه ب ــم کودک کــش داری رژی
ــن  ــاه یم ــردم بی گن ــا م ــا هواپیم ــتند و ب ــم هس  تروریس

را به خاک و خون می کشند.
ــم  ــکالتی داری ــه مش ــه در منطق ــان اینک ــا بی ــی ب  روحان
 کــه می توانیــم بــا تکیــه بــر والیــت فقیــه و پرچــم اتحــاد 
و اســالم بــر آن هــا فائــق آییــم، اظهــار داشــت: ملــت ایران 

همیشــه در صــف نخســت مبــارزه بــا متجاوزان اســت. 
ــن  ــان ای ــور هنرش ــن کش ــده ای در ای ــت: ع ــی گف روحان
ــا صــدای  ــد و ب ــه بدمن ــأس را در جامع ــه روح ی اســت ک
ــد  ــفانه بلن ــا متأس ــدای آن ه ــد؛ ص ــیاه نمایی کنن ــد س بلن

اســت.
ــکا  ــاوزان و آمری ــت متج ــام دس ــا در برج ــزود: م   وی اف
پیــدا  ایــن کشــور  را قطــع کردیــم؛ مگــر کســی در 
ــود؛  ــت ش ــمن ناراح ــت دش ــع دس ــه از قط ــود ک می ش
تحریــم  دســت  و  ثبــت کردیــم  را  هســته ای   حــق 
ــن هــم ناراحــت  ــر می شــود کســی از ای ــم؛ مگ  را بریده ای

باشد؟
ــال  ــه دنب ــاتحریم ها ب ــی در پس ــی برخ ــه روحان ــه گفت  ب
برابــر  در  قــوه قضائیــه می خواهیــم  از  بودنــد؛  دزدی 
متجــاوزان بــه مــال مــردم یــک آن درنــگ نکنــد؛ چــرا کــه 

ــتند. ــه هس ــه خزان ــول ب ــت پ ــتار بازگش ــردم خواس م
ــه  ــه ب ــد ک ــوش می کنن ــردم فرام ــر م ــه داد: مگ  وی ادام
ــال  ــوال بیت الم ــم، ام ــه تحری ــف از جمل بهانه هــای مختل
را غــارت کردنــد و بایــد ســریع تر بــه ایــن مســائل 

ــود. ــیدگی ش رس

رئیس جمهور در اجتماع مردم کرمانشاه:

بیکاری، آب، محیط زیست و رکود مشکالت اصلی کشور هستند

ــد  ــی  تأکی ــه نظام ــش بودج ــوص کاه ــی درخص ابوتراب
کــرد: اگــر روزی از تــوان نظامــی  غافــل شــویم و بودجــه 
ــه  ــت ارائ ــوی دول ــه از س ــروز ک ــه ام ــل بودج آن را مث
شــد، کاهــش دهیــم بــا کاهــش ســایه جنــگ روبــه رو 

نخواهیــم بــود. 
ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
تســنیم، ابوالفضــل ابوترابــی، نماینــده مــردم نجف آبــاد 
در جلســه علنــی صبــح دیــروز )یکشــنبه 2۷ تیــر( در 
نطــق میــان دســتور ضمــن اشــاره بــه گذشــت یکســال 
از برجــام و بدعهدی هــای آمریــکا گفــت: طبــق اظهــارات 
رئیس جمهــور قــرار بــر ایــن بــود کــه بــه محــض 
اجرایــی شــدن برجــام تمــام پول هــای بلوکه شــده 
برگــردد؛ امــا اکنــون شــاهد هســتیم پــس از گذشــت 
شــش مــاه از اجرایــی شــدن برجــام نه تنهــا پول هــای 
بلوکه شــده برنگشــته، بلکــه هــر چنــد وقــت، مقــداری 

ــود. ــه می ش ــا بلوک از آن ه
ــد  ــن تعه ــا و گرفت ــع تحریم ه ــزود: رف ــه اف وی در ادام
ــم  ــام معظ ــروط مق ــی از ش ــرف آمریکای ــی از ط کتب

ــا عمــل نشــد. ــه آن ه ــه ب ــود ک ــری ب رهب
ــاره بدعهدی هــای طــرف  ــاد درب ــده مــردم نجف آب نماین
ــه تعهداتمــان عمــل و راکتــور  ــل بیــان کــرد: مــا ب مقاب
اراک را بتــن کردیــم؛ امــا هنــوز آمریــکا بــه تعهداتــش 

عمــل نکــرده اســت.
وی دربــاره دســتاورد برجــام بــرای ایــران تصریــح 
ــت  ــزرگ داش ــتاوردی ب ــا دس ــرای م ــام ب ــرد: برج ک
کــه هیــچ گاه بــه آمریــکا و ســایر قدرت هــا نبایــد 
ــکا  ــل آمری ــد در مقاب ــی لبخن ــرد و دیپلماس ــاد ک اعتم
جوابگــو نیســت؛ بلکــه دیپلماســی مقاومــت در مقابــل 

ــتاورد دارد. باالخــره برجــام  قدرت هــا بــرای مــا دس
خــوب یــا بــد انجــام شــد؛ امــا بایــد در ایــن بــاره دقــت 
ــود. ــاز نش ــالمی  مشکل س ــام اس ــرای نظ ــه ب ــم ک کنی

ــد  ــی تأکی ــه نظام ــش بودج ــوص کاه ــی درخص ابوتراب
کــرد: اگــر روزی از تــوان نظامــی  غافــل شــویم و بودجــه 
ــه  ــت ارائ ــوی دول ــه از س ــروز ک ــه ام ــل بودج آن را مث
شــد، کاهــش دهیــم بــا کاهــش ســایه جنــگ روبــه رو 
نخواهیــم بــود. وی خطــاب بــه حجت االســالم روحانــی 
گفــت: آقــای رئیس جمهــور! حــدود 3۰ درصــد مشــکل 
ــد آن  ــت؛ ۷۰ درص ــل تحریم هاس ــه دلی ــا ب ــاد م اقتص

مشــکل داخلــی اســت.
نماینــده مــردم نجف آبــاد از نقدینگــی حــدود 1۰۰۰ 
میلیــارد تومــان خبــر داد و ادامــه داد: اگــر ایــن حجــم 

از نقدینگــی را بــه ســمت ایجــاد اشــتغال هدایــت 
ــاد  ــتغال ایج ــان اش ــیاری از جوانانم ــرای بس ــم، ب کنی

می شــود.
اعتمــاد مــردم جلــب  اگــر  افــزود:  پایــان  در  وی 
ــاع مقــدس  ــد هشــت ســال دف ــا مانن شــود مــردم م
در صحنــه حاضــر می شــوند و در برابــر مشــکالت 

می کننــد. مقاومــت 

  مشــاور عالــی مقــام معظــم رهبــری 
و رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
ــدات خــود در برجــام  ــه تعه ــا ب آمریکایی ه
عمــل نکرده انــد؛ تحریم هــا بــه طــور کامــل 
برداشــته نشــده و متاســفانه بعضی شــروط 
ــت  ــام رعای ــری در برج ــم رهب ــام معظ مق

ــت. ــده اس نش
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از 
ــالمی،  ــه اس ــزب موتلف ــی  ح ــط عموم رواب
دبیــران  اجــالس  در  والیتــی  علی اکبــر 
ــه  اســتان های سراســر کشــور حــزب موتلف
اســالمی  بــا اشــاره بــه ســالگرد توافــق 
ــه  ــد ک ــد بنویس ــا بای ــزود: اوبام ــام اف برج
ــالف  تحریم هــا برداشــته شــود؛ امــا برخ
تعهــد آن هــا، هنــوز ایــن کار را انجــام نــداده 
اســت. مــا بــه تعهــدات خــود قبــل از زمانــی 
ــد، عمــل کردیــم؛  کــه مشــخص کــرده بودن
امــا متاســفانه طرف هــای غربــی هنــوز 

برنداشــته اند. را  تحریم هــا 
همان گونــه کــه  تصریــح کــرد:  والیتــی 
ــد  ــد کردن ــز تاکی ــری نی ــم رهب ــام معظ مق
آمریکایی هــا شــاید تحریم هــای هســته ای 
را بردارنــد، امــا بــه بهانه هــای دیگــر دو 
ــه  ــد ک ــر می گیرن ــا را از س ــه تحریم ه مرتب
ــران نیســت.  ــول ای ــورد قب ــن موضــوع م ای

ایــن  برجــام  از  هــدف  داد:  ادامــه  وی 
ــته ای  ــای هس ــی کاره ــا بعض ــه م ــود ک  ب
را محــدود کنیــم و طــرف مقابــل تســهیالت 
مختلــف را بــرای ایــران فراهــم و تحریم هــا 
ارتباطــات،  در  مشــکلی  تــا  بــردارد  را 
ــته  ــادی نداش ــات اقتص ــوص ارتباط به خص
ــی  ــا عمل ــدات آن ه ــوز تعه ــا هن باشــیم؛ ام

ــت. ــده اس نش
رهبــری  معظــم  مقــام  عالــی  مشــاور 
ــراق  ــت ع ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــن ب همچنی
ــت  ــه شکس ــش در فلوج ــر داع ــت: کم گف
و عــراق تثبیــت شــده اســت. آیــت هللا 
العظمی سیســتانی بــه میــدان آمده انــد. 
کشــورهای  مهم تریــن  از  یکــی  عــراق 
کــه  اخیــر  قضیــه  در  و  اســت  عربــی 
ــی  ــال تغییرات ــه دنب ــن ب ــا تحص ــده ای ب ع
ــد  ــت می ش ــون رعای ــر قان ــد م ــد بای  بودن

و همین گونه نیز شد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تحــرکات کردهــا 
ــا در  ــت: آمریکایی ه ــار داش ــه اظه در منطق
منطقــه بــه دنبــال تقویــت کردهــای ســوریه 
و اتصــال آن هــا بــه کردهــای عــراق و دیگــر 
کشــورها و تشــکیل کردســتانی مســتقل 
ــت.  ــوه اس ــری بالق ــن خط ــه ای ــتند ک هس
اگــر کردهــا مســتقل شــوند، اســرائیل 

ــرد. ــکل می گی ــی  ش دوم

اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزیــر 
مدیــران  حقــوق  ســقف  تعییــن  از 
بــه  بیمه هــا  و  بانک هــا  عامــل 
ــر داد و  ــان خب ــون توم ــزان 2۰ میلی می
ــوق ــی حق ــقف پرداخت ــن س ــت: ای  گف

اضافه کاری هــا  و  پاداش هــا   مزایــا، 
را دربرمی گیرد.

بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، علــی ربیعــی 
دیــروز در حاشــیه جلســه امــروز هیئــت 
ــع و  ــی و صنای ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
خبرنــگاران  در جمــع  ایــران  معــادن 
از تعییــن ســقف حقــوق 2۰ میلیــون 
شــرکت ها  بانک هــا،  بــرای   تومانــی 
و بیمه هــا خبــر داد و اظهــار داشــت: بــر 
ــده  ــد اتخاذش ــات جدی ــاس تصمیم اس
در دولــت، ســقف حقــوق آن هــا بیشــتر 
احتســاب  بــا  تومــان  میلیــون   2۰ از 
عملکــرد،  ســال،  پایــان  پــاداش 
نخواهــد دریافتــی  کل  و  کار   اضافــه 

 بود.
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار   وزیــر 
ــر  ــگار مه ــش خبرن ــه پرس ــخ ب در پاس
ســقف  تعییــن  درخصــوص  افــزود: 
پرداختــی بــه وزرا در جلســه شــورای 
حقــوق و دســتمزد کــه فــردا برگــزار 
خواهــد شــد، تصمیم گیــری صــورت 

خواهــد گرفــت.
وی ادامــه داد: بــرای پزشــکان نیــز 
ــد  ــه خواه ــر گرفت ــوق در نظ ــقف حق س
مربــوط  آیین نامه هــای  کــه  شــد 
بایــد  امــا  بــه آن اصــالح می شــود؛ 
ــق  ــه در مناط ــرادی ک ــت اف ــه داش توج
شــرکت های  یــا  جنــوب  نفت خیــز 
مبارکــه  فــوالد  چــون  بزرگــی 
مشــمول  هســتند  کار  بــه  مشــغول 
دربــاره  شــد؛  خواهنــد  اســتثنائات 
 حقــوق آن هــا تصمیم گیــری خواهــد 

شد.
وزرا  همــه  کــرد:  تصریــح  ربیعــی 
داوطلــب کاهــش حقوق هــای خــود 
هســتند کــه بــر ایــن اســاس بنــا داریــم 
ســقف حقــوق وزرا را اصــالح کنیــم کــه 
ــد  ــا تک رقمی خواه ــوق آن ه ــا حق قاعدت

ــود. ب
ــی در  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
پاســخ بــه پرســش دیگــر خبرنــگار مهــر 
خاطرنشــان کــرد: دریافتــی مدیــران 
تومــان  میلیــون   2۰ از  کمتــر  بایــد 
ــا،  ــوق، مزای ــن شــامل حق ــه ای باشــد ک
مزایــای  از  برخــورداری  و  پاداش هــا 
دیگــر اســت و حکــم کارگزینــی مــالک 

عمــل قــرار نمی گیــرد.

رئیــس مجلس شــورای اســالمی  در پاســخ به 
پیشــنهاد حاجی دلیگانــی مبنــی بــر رســیدگی 
بــه مشــکل بازنشســتگان صنعــت فــوالد گفت: 
یکــی از ناظــران عضــو هیئت رئیســه مجلــس 
بــه مشــکل بازنشســتگان صنعــت فــوالد 

رســیدگی کنــد.
ــه ملــت ــگار خبرگــزاری خان ــه گــزارش خبرن  ب

نشســت  در  حاجی دلیگانــی  حســینعلی 
علنــی دیــروز )یکشــنبه، 2۷ تیرمــاه( مجلــس 
ــل  ــزوم ح ــر ل ــد ب ــا تأکی ــالمی  ب ــورای اس ش
مشــکالت بازنشســتگان صنعــت فــوالد کشــور 
گفــت: بــا پیگیری هــای مجلــس شــورای 
اســالمی  مســئله اصلــی بازنشســتگان صنعــت 
فــوالد درخصــوص حقــوق حــل شــده اســت؛ 
ــی،  ــات حقوق ــی جزئی ــا بعض ــه ب ــا در رابط ام
دارنــد  نکاتــی  بازنشســتگان  ایــن  خــود 
ــس  ــن از رئی ــود؛ بنابرای ــنیده ش ــد ش ــه بای ک
نماینــدگان  از  یکــی  می خواهــم  مجلــس 
مشــکل ایــن  بــه  رســیدگی  مامــور   را 

 کند.
پیشــنهاد  بــه  پاســخ  در  الریجانــی  دکتــر 
اعضــای  از  یکــی  گفــت:  حاجی دلیگانــی 
مامــور  مجلــس  هیئت رئیســه  نظــارت 
ــت  ــتگان صنع ــکل بازنشس ــه مش ــیدگی ب رس

فــوالد شــود.
بازنشســتگان   از  جمعــی  اســت  گفتنــی 
صنعــت فــوالد کشــور در مقابــل مجلــس 
دولــت  توجــه  خواســتار  و   تجمــع کردنــد 

و نمایندگان به رفع مشکالتشان شدند.

والیتی: 

بعضی شروط مقام معظم رهبری در برجام رعایت نشده است
 سقف حقوق مدیران بانک ها و بیمه ها

 ۲۰ میلیون تومان شد
دستور رئیس مجلس برای رسیدگی 
به مشکل بازنشستگان صنعت فوالد

ــالمی   ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــدگان م نماین
دولــت را مکلــف بــه اختصــاص 5 درصــد از بودجــه 
عمومــی  جهــت افزایــش تــوان نظامــی  کردنــد. بــه 
ــت  ــدگان در نشس ــن، نماین ــای وط ــزارش کیمی گ
علنــی دیــروز )یکشــنبه 2۷ تیرمــاه( مجلــس 
شــورای اســالمی  بــه بررســی الیحــه احــکام 
ــای توســعه ای کشــور اعاده شــده  ــی  برنامه ه دائم
از شــورای نگهبــان پرداختنــد. در ابتــدا محمدمهدی 
مفتــح در تشــریح گــزارش کمیســیون برنامــه، 
بودجــه و محاســبات مجلــس گفــت: الیحــه 
اعاده شــده از شــورای نگهبــان در جلســات متعــدد 
 ایــن کمیســیون بــا حضــور نماینــده شــورای نگهبان 
ذی ربــط  اجرایــی  دســتگاه های  مســئوالن  و 
ــه  ــا اصالحاتــی ب مــورد رســیدگی قــرار گرفــت و ب
تصویــب رســید. وی ادامــه داد: در جریــان تدویــن 

ــی  ــادی احکام ــال های متم ــه در س ــه بودج الیح
ــان می شــد کــه در جهــت  ــه صــورت تکــراری بی  ب
کاهــش حجــم بودجــه ایــن بندهــا در یــک قانــون 
ــه تصویــب مجلــس شــورای اســالمی   ــه ب جداگان
 رســید. بــه دلیــل حجــم زیــاد ایــن الیحــه
شــورای نگهبــان آن را خــارج عــرف دانســت و 
الیحــه احــکام دائمــی  برنامه هــای توســعه ای 

ــرد.   ــاده ک ــس اع ــه مجل ــور را ب کش
مفتــح تصریــح کــرد: در جریــان بازنگــری الیحــه 
احــکام دائمــی  برنامه هــای توســعه ای کشــور 
تــالش شــد بــا الحــاق تبصره هــا حجــم آن 
ــت  ــت اینجاس ــز اهمی ــه حائ ــد. نکت ــش یاب کاه
کــه اگــر مــواد تصویبــی مجلــس دارای بــار مالــی 
ــث  ــورد بح ــد م ــر بای ــار دیگ ــده ب ــند، در آین  باش

و بررسی قرار گیرند.
    پــس از ســخنان مفتــح، نماینــدگان بــه بررســی 
الیحــه احــکام دائمــی  برنامه هــای توســعه ای 
ــد و  ــان پرداختن کشــور اعاده شــده از شــورای نگهب
ــا 155  ــه ب ــن الیح ــی 1 ای ــاده الحاق ــذف م ــا ح ب
رأی موافــق، 33 رأی مخالــف و 13 رأی ممتنــع از 
مجمــوع 15۰ نماینــده حاضــر در صحــن موافقــت 

کردنــد.

برگــزاری  گفــت:  اردســتان  جمعــه  امــام 
بــار  یــک  پاریــس  در  منافقــان  همایــش 
دیگــر نقــاب از چهــره کریــه و منفــور حامیــان 
واقعــی  ماهیــت  و  برداشــت  تروریســم 
مدعیــان دروغیــن مبــارزه بــا تروریســم را بــه  

وضــوح آشــکار ســاخت.
حســن  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــش  ــزاری همای ــه برگ ــا اشــاره ب دهشــیری، ب
برخــی  حضــور  و  پاریــس  در  منافقــان 
مقام هــای خانــدان آل ســعود در ایــن اجتمــاع 
گفــت: در روزهــای گذشــته دولــت فرانســه بــه 
منافقــان مجــوز برپایــی گردهمایــی داد کــه در 

ایــن گردهمایــی نمایندگانــی از آمریــکا 
و برخــی دولت هــای غربــی بــا هــدف مطــرح 
کــردن دشــمنان ملــت ایــران و ترکــی الفیصــل 

ــات  ــت و اطالع ــازمان امنی ــابق س ــس س رئی
رژیــم ســعودی شــرکت داشــتند.

 وی در ادامــه افــزود: برگــزاری ایــن همایــش 
یــک بــار دیگــر نقــاب از چهــره کریــه و منفــور 
حامیــان تروریســم برداشــت و ماهیــت واقعی 
مدعیــان دروغیــن مبــارزه بــا تروریســم را بــه  

وضــوح آشــکار ســاخت.

 امــام جمعــه اردســتان حضــور ترکــی الفیصــل 
ســفیر ســابق عربســتان در آمریــکا و انگلیــس 
ــی و اروپایــی در  و تعــدادی از سیاســیون غرب
جمــع منافقــان را محکــوم کــرد و افــزود: ایــن 
ــت  ــانی حمای ــا، از کس ــه ج ــدگان از هم وامان
می کننــد کــه دستشــان بــه خــون هــزاران 
تــن از مــردم ایــران آلــوده بــوده اســت و بایــد 
بداننــد روزی نتیجــه حمایــت از تروریســم 

دامــن آن هــا را خواهــد گرفــت.
 وی در پایــان تأکیــد کــرد: انتظــار مــی رود 
مســئوالن کشــورمان، به ویــژه مســئوالن وزارت 
ــت  ــدام دول ــن اق ــل ای ــه در مقاب ــور خارج ام
ــک  ــت از گروه ــتان در حمای ــه و عربس فرانس
تروریســتی منافقــان پاســخ گســتاخی های 

ــد. ــت بدهن ــا قاطعی ــا را ب آن ه

امام جمعه اردستان تأکید کرد:
حامیان تروریسم باحمایت از منافقان، نقاب از چهره منفور خود برداشتند

در صحن علنی مجلس مطرح شد: 
انتقاد از کاهش بودجه دفاعی از سوی دولت 

حتما بخوانید!
دولت به افزایش توان نظامی  مکلف شد دوشنبه  28  تیرماه  21395

ـــمـــاره  204 ســـــال دوم       ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

با تأمین نظر شورای نگهبان، با تصویب نمایندگان:
دولت به افزایش توان نظامی  مکلف شد



سدزایندهروددروضعیتهشدار
کیمیــایوطــن: در پایــان هفتــه ســوم تیرمــاه از مجمــوع 
168 ســد بــزرگ کشــور، 55 ســد کمتــر از 40 درصــد 
ذخیــره آب دارنــد. بــر اســاس اطالعــات شــرکت مدیریــت 
ــا  ــران، میــزان ذخیــره آب 55 ســد کشــور ت ــع آب ای مناب
پایــان هفتــه گذشــته، کمتــر از 40 درصــد بــوده کــه از جمله 
 ایــن ســدها می تــوان بــه ســدهای الر، زاینــده رود، درودزن

ــن فهرســت، ســد  ــرد. در ای ســاوه و 15 خــرداد اشــاره ک
زاینــده رود بخــش عمــده آب شــرب شــهر اصفهــان 
ــت  ــیراز و مرودش ــهرهای ش ــرب ش ــد درودزن آب ش  س
را تأمیــن می کنــد کــه کــم بــودن ذخیــره آب در این ســدها 
ــترکان  ــط مش ــه آب توس ــرف بهین ــرای مص ــداری ب هش
اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش، 44 ســد کشــور نیــز بیــن 
90 تــا 100 درصــد ذخیــره آب دارنــد کــه از جملــه می تــوان 
از ســدهای دز، لتیــان، کــرج، طالقــان و شــهید عباس پــور 
 نــام بــرد. بــر ایــن اســاس، 29 ســد شــامل ارس، بــوکان 
ماملــو، کرخــه، مهابــاد و چــاه نیمه هــا، دارای 70 تــا 
ــهند  ــم، س ــفیدرود، ته ــه س ــد از جمل ــد و 27 س 90 درص
مــارون، طــرق و کوثــر بیــن 50 تــا 70 درصــد ذخیــره آبــی 
هســتند. همچنیــن 13 ســد از مجموعــه ســدهای کشــور 
کــه ســدهای ســتارخان، حســنلو، دانشــمند، شــهر بیجار و 
شــهید رجایــی از آن دســته هســتند دارای 40 تــا 50 درصد 

ذخیــره آب اســت.

مدیرعاملشرکتتوزیعبرقاستانیزد:
مصرفبرقدریزد
دوسومکشوراست

ــزد  ــتان ی ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام مدی
بــا بیــان اینکــه در کشــور 3 برابــر میانگیــن جهانــی 
بــرق مصــرف می کنیــم، گفــت:  در بخــش خانگــی 
ــت.  ــور اس ــوم کش ــزد دو س ــرق در ی ــرف ب ــزان مص  می
محمدرضــا صحتــی اظهــار داشــت: بایــد بــه مدیریــت در 
ــه بســیاری  ــن بخــش توج ــرق و تقاضــا در ای مصــرف ب
شــود. وی بــا اشــاره بــه تــالش همه جانبــه بــرای تحقــق 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و نقــش مــردم در 
ــی از  ــرف، یک ــت مص ــرورت مدیری ــت: ض ــق آن گف تحق
ــه  ــه همــه آحــاد جامع ــی اســت ک ارکان اقتصــاد مقاومت
ــل  ــر عام ــد. مدی ــت کنن ــرف دق ــت مص ــد در مدیری بای
شــرکت توزیــع بــرق اســتان همــکاری همــه را در زمینــه 
مدیریــت مصــرف بــرق در فصــل تابســتان الزامی دانســت 
ــاعات  ــرق در س ــرف ب ــردم در مص ــر م ــرد: اگ ــوان ک و عن
پیــک روزانــه صرفه جویــی نداشــته باشــند، بــه واردکننــده 

ــرق تبدیــل خواهیــم شــد.  ب
وی افــزود: نخســتین روز از هفتــه گذشــته در اســتان بــا 
افزایــش دمــای بــه بیــش از 44 درجــه، بیشــترین پیــک 
ــایل  ــتفاده از وس ــل اس ــه دلی ــه ب ــد ک ــت ش ــرف ثب مص

ــوده اســت. سرمایشــی ب

فرماندارشهرکردعنوانکرد:
 نبودکمپینگگردشگری

درشهرکرد
ــگ  ــود کمپین ــت: وج ــهرکرد گف ــتان ش ــدار شهرس فرمان
گردشــگری باعــث حفــظ زیرســاخت های شــهری و 
پیشــگیری از هر گونه عارضه برای مســافران و گردشــگران 
ــور در ســتاد تســهیالت خدمــات  می شــود. حمیــد ملک پ
ــوت خدمات رســانی  ــف و ق ــاط ضع ــا بررســی نق ســفر ب
بــه گردشــگران در تعطیــالت عیــد فطــر اظهــار کــرد: 
ــا  ــتان در پارک ه ــتانه شهرس ــی تابس ــز اقامت ــون مراک اکن
ــه در صــورت احــداث  ــا و فضــای ســبز اســت ک میدان ه
 ایــن کمپینــگ، مشــکالت اقامتــی کاهــش می یابــد.

ــی  ــگ، فضاهای ــن کمپین ــداث ای ــرای اح ــزود: ب  وی اف
نیــز در نظــر گرفتــه شــده کــه بــا مشــارکت میــراث 
فرهنگــی و شــهرداری در حاشــیه جاده هــا فضاهایــی 
بــرای خدمات رســانی هرچــه بهتــر بــه مســافران در 
نظــر گرفتــه شــود. ملک پــور بــا اشــاره بــه فراهــم بــودن 
زمینه هــای پذیرایــی از مســافران در تعطیــالت عیــد 
ســعید فطــر تصریــح کــرد: امســال نســبت بــه ســال های 
گذشــته، بهتریــن پذیرایــی از مســافران و گردشــگران ایــن 

ــت. ــورت گرف ــتان ص شهرس

نمایشگاهطالوجواهر
دراصفهانبرگزارمیشود

دهمیــن نمایشــگاه بین المللــی طــال، جواهــر، ســنگ های 
ــا  ــر ت ــته از 29 تی ــع وابس ــین آالت و صنای ــی، ماش قیمت
نمایشــگاه های  برگــزاری  محــل  در  امســال  مــرداد   1
تاریخــی  پــل  در جــوار  اصفهــان  اســتان  بین المللــی 
ــن  ــگاه در دهمی ــن نمایش ــود. ای ــزار می ش ــتان برگ شهرس
داخلــی  شــرکت کننده   130 میزبــان  برگــزاری،   ســال 
و خارجــی در فضایــی بــه مســاحت 9 هــزار مترمربــع 
ــان  ــش جه ــاد، نق ــی، میردام ــیخ بهای ــالن ش ــار س  در چه
ــان اســت. 17 شــرکت مطــرح صنعــت طــال  و نصــف جه
ــارات متحــده  ــه و ام ــا، ترکی ــر از کشــورهای ایتالی و جواه

ــد. ــن نمایشــگاه حضــور مســتقیم دارن ــی در ای عرب

عدمهمخوانینسبتوارداتبهصادرات
درگمرکاصفهان

مــدرس انجمــن کشــتیرانی و مشــاور دریایــی لجســتیکی 
گمــرک گفــت: متأســفانه نســبت واردات بــه صــادرات در 
گمــرک اســتان اصفهــان بــه هیــچ وجــه همخوانــی نــدارد 
و مــا 144 میلیــون دالر واردات و 610 میلیــون دالر صــادرات 
ــه مختــاری در ســمینار آموزشــی کشــتیرانی  داریــم. روزب

ــبت  ــه نس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتیک، ب ــل و لجس حمل ونق
ایــن ارقــام بــه ارقــام کل گمــرکات کشــور نشــان می دهــد 
کــه فقــط 43 صــدم درصــد کاالی وارداتــی و 1.87 درصــد 
کاالی صادراتــی از طریــق گمــرک اســتان انجــام می شــود، 
تصریــح کــرد: عمــده کاالهــای وارداتــی اســتان اصفهــان به 
دالیــل متعــددی از جملــه تخفیفــات گمرکــی در شــهرهای 
دیگــر و همچنیــن ضعــف لجســتیک در گمــرک اصفهــان 
ــتیک  ــرد: لجس ــان ک ــود. وی خاطرنش ــص نمی ش ترخی
 حلقه گمشده زنجیره تأمین است که در کشور به صورت درست به آن نپرداخته ایم 

و هنوز تعریف درستی هم از آن وجود ندارد.

اخبار کوتاه

  خــط تولیــد ریــل راه آهــن تــا 10 روز آینــده 

سرویس  اقتصاد
زهرا نصیری 

 
ــرداری  ــره  ب ــه به ــان ب ــن اصفه در ذوب آه
ــد ــن خــط تولی ــا وجــود ای ــه ب  می رســد ک

دیگر نیازی به واردات ریل راه آهن  به کشور نیست.
 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان 
در نشســت خبــری ســتاد هماهنگــی روز نکوداشــت صنعــت 
ــرای  ــل در کشــور ب ــد ری ــزود: خــط تولی ــان اف و معــدن اصفه
ــار بــر روی مــدار تولیــد مــی رود و ذوب آهــن می توانــد  اولین ب
نیــاز ســاالنه 40 هــزار تــن ریــل را بــرای کشــور برطــرف کنــد تــا 

ــاز شــود. ــل راه آهــن بی نی کشــور از واردات ری
اســرافیل احمدیــه گفــت: امســال، دولــت 33 پــروژه ملــی و 
کشــوری در نظــر گرفتــه اســت کــه یــک مــورد از ایــن طرح هــا 
در اســتان اصفهــان تــا پایــان ســال بــه بهره بــرداری می رســد.

وی درخصــوص فعــال یــا غیرفعــال بــودن واحدهــای صنعتــی 
در اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 25 درصــد 
ــک  ــال، نزدی ــان غیرفع ــتان اصفه ــی در اس ــای صنعت واحده
ــال  ــد نیمه فع ــر 50 درص ــال و کمت ــا فع ــد از آن ه ــه 40 درص ب
ــارد  ــد 10 میلی ــه، حجــم صــادرات بای هســتند. در همیــن زمین
دالر در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته و از 32 میلیــارد 

دالر ســال قبــل بــه 43 میلیــارد دالر افزایــش یابــد.
وی درخصــوص صنعــت شهرســتان آران و بیــدگل بیــان کــرد: 
ایــن باعــث افتخــار بــرای جامعــه صنعتگــران اســتان اســت که 
فقــط حــدود 6/1 درصــد از واحدهــای صنعتــی شهرســتان آران 

و بیــدگل تعطیــل اســت؛ ایــن امــر نشــان می دهــد صنعــت در 
هیچ کــدام از شهرســتان ها غیرفعــال نشــده اســت.

وی گفــت: در ســال جــاری حــدود 987 میلیــارد تومــان 
تســهیالت بــرای واحدهــای تولیــدی و اشــتغال کشــور در نظــر 
ــه  ــاق و واردات بی روی ــث قاچ ــه  بح ــت. البت ــده اس گرفته ش
مهم تریــن چالــش در صنعــت حاضــر ماســت؛ چــرا کــه 
تولیــدات واحدهــای صنعتــی بــه دلیــل وجــود کاالی خارجــی 

ــد. ــروش نمی رس ــه ف ــور ب در کش
  30درصدازصنایعاستانتعطیلاست

  مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان 
ــه احــداث شــهرک صنعتــی  نیــز در ادامــه از وجــود 76 مصوب
ــهرک  ــون 68 ش ــت: تاکن ــر داد و گف ــان خب ــتان اصفه در اس
ــی  ــدازی و عملیات ــان راه ان ــی در اســتان اصفه ــه صنعت و ناحی

شــده اســت.
ــدود  ــون ح ــه هم اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــواد بیگ   محمدج
30 درصــد از واحدهــای صنعتــی اســتان، راکــد و 30 درصــد بــا 
زیــر ظرفیــت اســمی  خــود فعــال هســتند، ادامــه داد: 40درصد 
دیگــر واحد هــا نیــز بــا توجــه بــه بحران هایــی کــه وجــود دارد 

بــا عنایــت بــه مدیریــت خــوب واحــد، فعالیــت قابــل قبولــی 
دارنــد.  

ــهیالت  ــه تس ــال در زمین ــبختانه امس ــرد: خوش ــد ک وی تأکی
حمایتــی ســهم خوبــی بــه اســتان اصفهــان اختصــاص یافتــه 
ــه 1000  ــک ب ــر نزدی ــال حاض ــهم در ح ــزان س ــن می ــت؛ ای اس

ــان اســت. ــارد توم میلی
 بیگــی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای موجــود در اســتان اصفهــان 
ــت: احــداث نخســتین  ــان گف ــدات دانش بنی در راســتای تولی
شــهرک فنــاوری اســتان اصفهــان بــه مســاحت 600 هکتــار در 
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت کــه در حــال حاضــر60 هکتــار 
 از آن  در قالــب را ه انــدازی ســاختمان مرکــز کســب و کار 

و فناوری استان به زودی افتتاح می شود.
ــی   ــاف مزاحم ــی اصن ــار آالیندگ ــش ب ــرای کاه ــزود: ب  وی اف
کــه در شــهر هســتند، امکانــات و تســهیالت ویــژه ای را در نظــر 
گرفته ایــم تــا بتواننــد از داخــل شــهر بــه محدوده هــای خــارج 

از شــهر انتقــال پیــدا کنــد.
وی همچنیــن از تجهیــز 10 شــهرک صنعتــی بــه سیســتم 
تصفیه خانــه خبــر داد و افــزود: بــرای ســال جــاری نیــز 
اجراســت.  و  مطالعــه  دســت  در  دیگــر  تصفیه خانــه   5
ــتر  ــه بیش ــی ک ــه صنعت ــهرک و ناحی ــر ش ــه ه ــن اینک ضم
مــا  باشــد،  داشــته  روز  در  پســاب  مکعــب  متــر   100 از 
کار  دســتور  در  را  آن  در  تصفیه خانــه  ایجــاد   برنامــه 

قرار می دهیم.

با حمایت از تولید داخلی محقق شد:

بومی شدن راه آهن ایران با ریل های ذوب آهن

ــور  ــا عب ــال ب ــتان امس ــدای تابس ــار از ابت ــرای چندمین ب ب
پیــک مصــرف بــرق از مــرز 50 هــزار مــگاوات، مصــرف بــرق 
بــه خــط قرمــز خاموشــی ها نزدیــک شــد و در صــورت 
تــداوم مصــرف احتمــال اعمــال خاموشــی قــوت می گیــرد. 
بــا ورود جبهــه هــوای گــرم و ســخت تابســتانی بــه بیشــتر 

هــوا  دمــای  افزایــش   شــهرهای کشــور، 
و اوج گیــری فعالیــت ادارات و ســازمان ها 
در روزهــای کاری هفتــه، پیــک مصــرف بــرق 

ــه کــرد. ــد را تجرب کشــور یــک جهــش جدی
ــار متوالــی  ــرای چندمین ب ــر ایــن اســاس ب  ب
در طــول 26 روز نخســت فصــل تابســتان 
ــار  ــران ب ــرق ای ــرف ب ــک مص ــته پی روز گذش
ــرد  ــور ک ــگاوات عب ــزار م ــرز 50 ه ــر از م  دیگ

 و بــه خــط قرمــز خاموشــی ها یــک گام دیگــر نزدیــک شــد. 
از ســوی دیگــر بــر اســاس اعــالم مســئوالن توانیــر و وزارت 
نیــرو در صورتی کــه جهــش تابســتانی مصــرف بــرق کشــور 
ادامــه یابــد و بــا عبــور پیــک مصــرف از محــدوده 52 هــزار 
ــژه  ــکان اعمــال خاموشــی های سراســری به وی ــگاوات، ام م

در شــهرهای پرجمعیــت کشــور وجــود دارد. 
بــر اســاس گــزارش مدیریــت شــبکه بــرق ایــران، روز 
بــرق در ســاعت 14  شــنبه 26 تیرمــاه پیــک مصــرف 
بــه 50 هــزار و 235 مــگاوات  بعدازظهــر  و 54 دقیقــه 
ــاعت 21 و 18  ــه در س ــن آنک ــت؛ ضم ــه اس ــش یافت افزای
ــه حــدود  دقیقــه شــب هــم پیــک مصــرف ب
 49 هــزار و 284 مــگاوات رســیده اســت.
 بــا جهــش چنــد هــزار مگاواتــی پیــک 
بــرق  ذخیــره  تابســتانی،  بــرق  مصــرف 
نیروگاه هــای کشــور هــم بــه کمتریــن میــزان 
کاهــش یافــت؛ بــه طوری کــه در ســاعات 
پیــک مصــرف روزانــه ذخیــره بــرق نیروگاه هــا 
ــزار و 244 مــگاوات و در ســاعات  حــدود یکه
ــزار و 493  ــدود یکه ــره ح ــن ذخی ــبانه ای ــرف ش ــک مص پی
ــد در  ــان معتقدن ــت. کارشناس ــده اس ــزارش ش ــگاوات گ م
ــه ازای هــر یــک  ــاد ب روزهــای گــرم ســال و در دماهــای زی
ــرق  درجــه افزایــش دمــا بیــش از 400 مــگاوات، مصــرف ب

شــبکه افزایــش می یابــد. ربیــع

مصرفبرقایرانبهخطقرمزخاموشیهارسید
ــا  ــی ب ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
انتقــاد از عرضــه کارتــی بنزیــن و زائــد توصیف کــردن ســامانه 
هوشــمند ســوخت گفــت: بــا عرضــه تک نرخــی بنزیــن رشــد 
ــت شــده اســت. ســید  ــی مدیری ــرآورده نفت ــن ف مصــرف ای
ــن از  ــان اینکــه عرضــه دو نرخــی بنزی ــا بی ناصــر ســجادی ب

طریــق کارت ضرورتــی نــدارد، گفــت: بــا توجــه 
شــدن  تک نرخــی  و  موجــود  شــرایط  بــه 
بنزیــن و نبــود رغبــت در مــردم بــرای اســتفاده 
ســامانه  نگهــداری  ســوخت،  کارت هــای  از 
ــا  ــی ب ــن، اقدامی اضاف ــع بنزی ــمند توزی هوش
افزایــش بــار مالــی بــرای دولــت اســت کــه باید 
هرچــه ســریع تر دربــاره آن تصمیمی جــدی 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــجادی ب ــود. س ــه ش گرفت

رشــد مصــرف بنزیــن در کشــور گواهــی دیگــر بر این ادعاســت 
ــه همــه اهــداف  ــداری ســامانه هوشــمند ســوخت ب ــه نگه ک
ــظ  ــه حف ــی ب ــر ضرورت ــه و دیگ ــت یافت ــده دس پیش بینی ش
آن در کشــور دیــده نمی شــود، تصریــح کــرد: وزارت نفــت 
اعتقــادی بــه ادامه کار و موجودیت ســامانه هوشــمند ســوخت 

بــرای عرضــه بنزیــن نــدارد. ایــن مقــام مســئول تأکیــد کــرد: 
بیــش از یکســال از عرضــه تک نرخــی بنزیــن می گــذرد و در 
ــه  ــوخت ب ــامانه س ــی س ــدم کارای ــانه های ع ــدت نش ــن م ای
خوبــی در جامعــه هویــدا شــده و بیشــتر دســت اندرکاران بــه 
ایــن امــر اذعــان دارنــد کــه نگهــداری ســامانه ســوخت جــز 
تحمیــل بــار مالــی بــر دوش دولــت اثرگــذاری 
خاصــی نخواهــد داشــت. وی یــادآور شــد: 
ــا هــدف اصــالح  ســامانه هوشــمند ســوخت ب
قیمــت ســوخت، کاهــش مصــرف و جلوگیــری 
ــد  ــدازی ش ــور راه ان ــوخت در کش ــاق س از قاچ
تعیین شــده  تمامی اهــداف  بــه  امــروز  کــه 
ایــن پــروژه ملــی دســت پیــدا کرده ایــم. ایــن 
مقــام مســئول همچنیــن تصریــح کــرد: مقــدار 
ــه 71  عرضــه بنزیــن در 104 روز نخســت ســال گذشــته، روزان
میلیــون لیتــر بــود کــه ایــن میــزان در مــدت مشــابه امســال 
بــه روزی 71, 8 میلیــون لیتــر رســیده اســت؛ یعنــی کمتــر از 
ــه مصــرف بنزیــن کشــور اضافــه  یــک میلیــون لیتــر در روز ب

شــده اســت. ایســنا

 40 افزایــش  از  تهــران  اســتان  تخم گــذار  مــرغ  اتحادیــه  هیئت مدیــره  رئیــس 
درصــدی قیمــت ذرت در بــازار خبــر داد و گفــت: نــرخ ایــن محصــول در حــال 
حاضــر در بنــدر بــه 1000 تومــان رســیده اســت. ناصــر نبی پــور بــا بیــان اینکــه 
کــرده  پیــدا  افزایــش  تومــان   300 حــدود  مرغــداری  درب  تخم مــرغ   قیمــت 
و بــه 3 هــزار و 50 تــا 3 هــزار و 60 تومــان رســیده اســت، اظهــار داشــت: متأســفانه حــدود 
ــت.  ــده اس ــران ش ــازار گ ــه ذرت در ب ــا از جمل ــی نهاده ه ــت بعض ــه قیم ــت ک 20 روز اس
ــرخ هــر کیلوگــرم ذرت حــدود 40 درصــد گــران شــده اســت ــه اینکــه ن ــا اشــاره ب  وی ب

افــزود: قیمــت جهانــی ذرت حــدود 3 روز افزایــش پیــدا کــرد کــه بــه تبــع آن هــم نــرخ 
ــرغ  ــه م ــره اتحادی ــس هیئت مدی ــت.   رئی ــش یاف ــور افزای ــل کش ــاده در داخ ــن نه ای
ــس از 3  ــی ذرت پ ــرخ جهان ــه ن ــود آنک ــا وج ــرد: ب ــه ک ــران اضاف ــتان ته ــذار اس تخم گ
روز افــت کــرد و حتــی بــه کمتــر از قیمــت قبلــی آن رســید، در بــازار داخلــی مــا اتفاقــی 
نیفتــاد و نرخ هــا همچنــان گــران مانــد. وی دربــاره آخریــن وضعیــت صــادرات نیــز اظهــار 
داشــت: در حــال حاضــر صــادرات بــه دو کشــور عــراق و افغانســتان در حــال انجــام اســت 
و روزانــه 300 تــن تخم مــرغ بــه ایــن کشــورها ارســال می شــود. وی در پاســخ بــه ایــن 
پرســش کــه آیــا شــرایط پیش آمــده بــرای کشــور ترکیــه بــر روی صــادرات مــا تأثیرگــذار 
خواهــد بــود، اظهــار داشــت: فعــال کــه اتفاقــی در ایــن زمینــه رخ نــداده اســت. نبی پــور بــا 
بیــان اینکــه ممکــن اســت چنــد روزی ایــن موضــوع بــر صــادرات تخم مــرغ از کشــور مــا 
تأثیرگــذار باشــد، افــزود: ســال گذشــته در پــی شــیوع آنفلوانــزا در ترکیــه، برخــی روزهــا 

میــزان صــادرات تخم مــرغ از کشــور مــا روزانــه بــه 700 تــا 800 تــن نیــز رســید.

گرچــه وام 10 میلیونــی ازدواج بــه دالیــل خــاص خــود از زمــان طــرح تــا تصویــب و اجــرا 
ــد  ــا را بای ــوری بانک ه ــاوان دلخ ــون ت ــال اکن ــر ح ــه ه ــا ب ــود، ام ــا نب ــایند بانک ه خوش
زوج هایــی بپردازنــد کــه بــرای دریافــت وام حــق خــود از بانکــی بــه بانــک دیگــر ســرگردان 
و بــا پاســخ های متفــاوت بانکی هــا مواجــه شــدند. در هفتــه ابتدایــی خردادمــاه و 
ــغ وام ازدواج را در  ــزی مبل ــک مرک ــه 1395، بان ــون بودج ــالغ قان ــد روز از اب ــه چن در فاصل
ــت  ــار می رف ــه انتظ ــی ک ــر داد. در حال ــان تغیی ــون توم ــه 10 میلی ــه از 3 ب ــامانه مربوط س
بعــد از مخالفت هــای شــبکه بانکــی و البتــه بانــک مرکــزی بــا طــرح پیشــنهادی 
ــل بیشــتر  ــا تأم ــی، ب ــع کاف ــود مناب ــرای رشــد 300 درصــدی وام ازدواج در نب ــدگان ب  نماین
ــه  ــرا این گون ــود، ظاه ــدام ش ــی اق ــی وام 10 میلیون ــن مال ــرای تأمی ــازوکار ب ــن س و تعیی
ــت  ــرای پرداخ ــود ب ــری موج ــی کس ــن مال ــرای تأمی ــخصی ب ــه مش ــدون برنام ــد و ب نش
ــاف ــن اوص ــام ای ــا تم ــا ب ــد. ام ــالغ ش ــا اب ــه بانک ه ــنامه آن ب ــده، بخش ــر ش  وام 3 براب

ــا برخــورد  ــب ب ــوده و اغل ــدان مناســب نب ــز چن ــان نی ــا متقاضی ــا ب نحــوه برخــورد بانک ه
ازدوج  وام  متقاضیــان  بانک هــا  اکنــون  می کننــد.  بدرقــه  را  زوجیــن   ناخوشــایندی 
ــهیالت  ــت تس ــرای دریاف ــود ب ــان خ ــع در خیاب ــک واق ــط از بان ــه فق ــد ک ــف کرده ان را مکل
ــکونت  ــل س ــای وام در مح ــر اعط ــرار ب ــر ق ــه پیش ت ــرایطی ک ــم در ش ــد، آن ه ــدام کنن اق
زوجیــن بــوده اســت. ظاهــرا بانــک مرکــزی تکلیفــی در این بــاه بــرای بانک هــا نداشــته و 
ــا در  ــر بعضــی بانک ه ــد. از ســویی دیگ ــه عمــل می کنن ــه خواســته خــود این گون ــا ب آن ه
اقدامی متفــاوت از مبلــغ 10 میلیونــی وام، حــدود 500 تــا 600 هــزار تومــان بــه عنــوان کارمــزد 
و ســایر هزینه هــا کســر کــرده و رقمی حــدود 9.5 میلیــون تومــان بــه مشــتری می پردازنــد.

ــه  ــی ک ــت کاالهای ــاری و ماهی ــد کاالی اعتب ــاری خری ــای اعتب قیمــت اقســاط کارت ه
توســط آن هــا می تــوان خریــداری کــرد، دو موضوعــی اســت کــه بــه زعــم ســخنگوی 
ــن طــرح  ــردم از ای ــق م ــوازم خانگــی باعــث اســتقبال بی رم ــدگان ل انجمــن تولیدکنن
شــده اســت. حمیدرضــا غزنــوی بــا بیــان اینکــه اصــل سیاســت ایجــاد امــکان خریــد 
اعتبــاری بــرای مــردم کار درســتی اســت، عنــوان کــرد: طــرح کارت هــای اعتبــاری خرید 
ــه  ــا از جمل ــد؛ ام ــد باش ــرک تولی ــرای تح ــی ب ــوق خوب ــد مش ــی می توان کاالی داخل
مــواردی کــه باعــث کنــدی رونــد آن می شــود، مقــدار اقســاط ایــن طــرح اســت؛ زیــرا 
افــرادی متقاضــی ایــن طــرح  عمومــا از قشــری هســتند کــه بــه علــت ســطح درآمــدی 

کــه دارنــد پرداخــت اقســاط در نظــر گرفتــه شــده برایشــان دشــوار اســت. 
ــاری در  ــه اینکــه کاالهــای تحــت پوشــش کارت هــای اعتب ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
اســتقبال مــردم تأثیرگــذار اســت، گفــت: بــا نگاهــی بــه اعتباراتــی که بــر خریــد کاالهای 
مختلــف در اختیــار مــردم قــرار گرفتــه، می تــوان دیــد کــه خــودرو بــا اســتقبالی بســیار 
زیــاد روبــه رو شــد و کارت هــای خریــد کاالی داخلــی همچنــان بی رمــق اســت کــه علــت 
آن ایــن اســت کــه قشــری کــه خــوردرو را خریــداری کردنــد آن را بــه صــورت یــک کاالی 
ســرمایه ای نــگاه می کننــد و شــاید هیــچ وقــت هــم فکــر نمی کردنــد بتواننــد بــا پــول 
ــا بیــان راهکارهایــی بــرای رفــع خمودگــی در  نقــد صاحــب آن شــوند. وی در ادامــه ب
ایــن طــرح اظهــار کــرد: بــرای رســیدن بــه اهــداف ایــن طــرح بایــد تشــویق ها را بیشــتر 
ــه  ــا دامن ــاز اســت ت ــاری ترقیــب شــوند. همچنیــن نی ــد اعتب ــه خری ــا مــردم ب کــرد ت

مخاطبــان هــم وســیع تر باشــد.

صادراتروزانه300تنتخممرغازکشور

ود یاچهسدزایندهر در بچهماهیدر رهاسازی۶۰هزار
حفــظذخائــرماهیــانواشــتغال بچهماهــیبــهمنظــور زیچــادگانگفــت:۶۰هــزار حاجتــی،رئیــسادارهجهــادکشــاور بختیــار

ودرهــاشــد. یاچــهســدزاینــدهر در صیــادانمجــاز،در

در قاب تصویر

چراازطرحکارتاعتباریخریدکاالاستقبالنشد؟جوالندهیبامنتبانکهادروامازدواج

کوتاه از اقتصاد

رئیسشورایاسالمیاستاناصفهان:
منابعحوضهآبریززایندهرود

بایدبهصورتملیمدیریتشود
گفــت:  اصفهــان  اسالمی اســتان  شــورای  رئیــس 
مصــارف و منابــع حوضــه زاینــده رود بایــد بــه صــورت 
ــا دقــت نظــر مدیریــت شــود و پایین دســت  ملــی و ب
و باالدســت رودخانــه بایــد بــه یــک میــزان از آب 
ــی  ــه علن ــی در جلس ــدهللا کیان ــد. عب ــرداری کنن بهره ب
ــه در  ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــورای اسالمی اس ش
حــال حاضــر معضــالت زیســت محیطی در حــوزه آب، 
خــاک و هــوا در شــهر اصفهــان بیــداد می کنــد اظهــار 
ــوز بســیاری از  ــه هن ــی اســت ک ــن در حال داشــت: ای
ــرات  ــوص اث ــی الزم را درخص ــه آگاه ــای جامع الیه ه
ناشــی از ایــن آالیندگی هــا نداشــته و دلیــل کم توجهــی 
بــه ایــن معضــالت را نیــز می تــوان همیــن امــر توصیف 
کــرد. وی بــا بیــان اینکــه توســعه صنایــع و همچنیــن 
ــود  ــت محیطی موج ــع زیس ــت، مناب ــش جمعی  افزای
ــد  ــرد: بای ــه ک ــت، اضاف ــرار داده اس ــر ق ــت تأثی را تح
ــاورزی و  ــای کش ــه روش ه ــیم ک ــته باش ــه داش توج
دامپــروری امــروز نیــز زمینه ســاز هدررفــت آب اســت 

ــت. ــروری اس ــوارد ض ــن م ــالح ای و اص

همکاری»اینگتیم«اسپانیا
دراجرایپروژههایفوالدمبارکه

ــرکت  ــی ش ــر بازرگان ــور مدی ــا حض ــن: ب ــایوط کیمی
فوالدمبارکــه  در  اســپانیا   »ingeteam« اینگتیــم 
ــرکت  ــعه ش ــای توس ــکاری در پروژه ه ــای هم راهکاره

ــد.  ــی ش ــه بررس فوالدمبارک
آنتونیــو ریبریــو، مدیــر بازرگانــی خارجــی ایــن شــرکت 
درخصــوص چگونگــی همــکاری بــا فوالدمبارکــه گفــت: 
مــا بــه دنبــال فــروش محصــول بــه صــورت مقطعــی 
ــه دنبــال برقــراری روابــط بلندمــدت  نیســتیم؛ بلکــه ب
ــوژی  ــعه تکنول ــی و توس ــش فن ــال دان ــه انتق در زمین
الکتریکــی و فراهم کــردن آخریــن تکنولــوژی در زمینــه 
 روش هــای بهینــه کــردن ذخیره ســازی انرژی هســتیم. 
ــه  ــی ک ــرایط خاص ــات و ش ــه امکان ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــه فوالدمبارک ــد ب ــپانیا می توان ــم اس ــرکت اینگتی ش
ــن شــرکت  ــت: 28 درصــد از ســهام ای ــد، گف ــه کن ارائ
متعلــق بــه یکــی از بانک هــای مطــرح اروپاســت؛ 
ــا  ــس پروژه ه ــه فاینان ــد در زمین ــن منظــور می توان بدی
کمــک کنــد. مدیــر بازگانــی شــرکت اینگتیــم اســپانیا 
افــزود: ایــن شــرکت، بیــش از 40 ســال در زمینــه ارائــه 
خدمــات اتوماســیون، انتقــال دانــش فنی و پشــتیبانی 
متالــورژی  پروژه هــای  مختلــف،  زمینه هــای  در 
ــن،  ــتیل ژاپ ــرکت های نیپوناس ــا ش ــت دارد و ب فعالی
اس ام اس آلمــان و ســایر فوالدســازان بــزرگ همــکاری 
ــد  ــور خری ــزارش، ام ــن گ ــر ای ــا ب ــت. بن ــته اس داش
ــی  ــرکت های ایران ــن ش ــال یافت ــه دنب ــه ب  فوالدمبارک
پروژه هــای  زمینــه  در  بــرای مشــارکت  و خارجــی 
توســعه آینــده شــرکت فوالدمبارکــه اســت. بــا پیگیــری 
مدیــر  بــا  در جلســه ای کــه  شــرکت های همــکار 
بازرگانــی شــرکت اینگتیــم اســپانیا برگــزار شــد، ضمــن 
آشــنایی بــا توانمندی هــای ایــن شــرکت، راه هــای 

ــن بررســی شــد. ــا بی ــی م ــکاری ف هم

UKASانگلستان
تحریمایرانراشکست

UKAS انگلســتان )یکــی از صادرکننــدگان گواهی هــای 
ــی( شــرک تحریم هــای خــود را درخصــوص  بین الملل
ــای  ــرد. گواهینامه ه ــو ک ــران لغ ــه ای ــات ب ــه خدم ارائ
 UKAS کــه بــا اعتبــار ISO اســتاندارد بین المللــی
انگلســتان توســط CBهــای داخلــی صــادر می شــد تــا 
ــه  ــه علی ــای ظالمان ــل تحریم ه ــه دلی ــن ب ــش از ای پی
ایــران، ارائــه خدمــات نمی کــرد تــا امــروز کــه برجــام 
زمینــه الزم را بــرای لغــو تحریم هــای ایــن بیمــه 

ــرد. ــم ک ــی فراه بین الملل
 علــی جاللــی، عضــو هیئت مدیــره انجمــن ملــی 
اســتاندارد اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا اخــذ تأییدیــه 
بین المللــی توســط مرکــز تأییــد صالحیــت ایــران 
نهادهــای  زمــره  بــه  بتوانــد  کشــورمان   )NACI(
ــایانی  ــک ش ــود و کم ــی وارد ش ــی بین الملل اعتبارده

ــد. ــی کن ــدی و خدمات ــای تولی ــه واحده ب

 بررسیفیشهایحقوقی
بهاستانیهارسید

دولتــی  مدیــران  حقوقــی  فیش هــای  بررســی 
و  مدیریــت  بــا  و  رئیس جمهــور  دســتور  بــا  کــه 
ــال  ــده و در ح ــاز ش ــری آغ ــحاق جهانگی ــری اس پیگی
 انجــام اســت، بــه مدیــران اســتانی هــم رســید.
ــی  ــی از وزارتخانه های ــد یک ــه جدی ــاس ابالغی ــر اس  ب
ــی  ــای حقوق ــه فیش ه ــوط ب ــای مرب ــه در گزارش ه ک
ــئوالن  ــده، از مس ــر ش ــران آن ذک ــام مدی ــی، ن نجوم
ــرکت های  ــازمان ها و ش ــتگاه و س ــن دس ــتانی ای اس
ــالم  ــرای اع ــت ب ــده اس ــته ش ــه آن، خواس ــته ب وابس
ــه خــود و ســایر مســئوالن ارشــد  دریافتی هــای ماهان
ــد و در  ــدام کنن ــتند اق ــورت مس ــه ص ــور، ب وزارت مذک
صــورت نیــاز بــا بیــان توضیحــات، مســتندات مربوطــه 
بــه صــورت کامــل و بــا ذکــر دالیــل قانونــی و اداری بــه 

تهــران ارســال شــود.

وزیرکار
عضوشورایحقوقودستمزدشد

معــاون اول رئیس جمهــوری مصوبــه جایگزیــن شــدن 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه بــه جــای وزیــر صنعــت را در 
ــرد. ــالغ ک ــرا اب ــرای اج ــتمزد ب ــوق و دس ــورای حق  ش
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــه، وزی ــن مصوب ــاس ای ــر اس  ب
ــران  ــت  وزی ــوان عضــو منتخــب هیئ ــه عن اجتماعــی ب
در شــورای حقــوق و دســتمزد جایگزیــن وزیــر صنعــت 

معــدن و تجــارت شــد.
مدیریــت  ســازمان  پیشــنهاد  بــه  مصوبــه  ایــن    
مــاده )74(  اســتناد  بــه  و  برنامه ریــزی کشــور  و 
قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری مصــوب 1368 در 
هیئــت وزیــران تصویــب شــد کــه اســحاق جهانگیــری 
ــالغ  ــرا اب ــرای اج ــوری آن را ب ــاون اول رئیس جمه  مع

کرد.

حتما بخوانید!
3طرح جدید حذف کارت بنزین کلید خورد دوشنبه  28  تیرماه   1395

ـــمـــاره 204 ســـــال دوم       ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت تلویزیون های سامسونگ در بازار)تومان(

4,720,000

8,090,00055F8000 Samsung

3,120,00046F6400 Samsung

2,800,00046F6100 Samsung

2,170,00040F6100 Samsung

1,400,00040eh5000 Samsung

1,450,000 plasma Samsung
43F4500

55F6400 Samsung

طرحجدیدحذفکارتبنزینکلیدخورد
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بــا تصویــب شــورای  بختیــاری گفــت:  و  اســتاندار چهارمحــال 
اســت کــه ۱۰۵ میلیــارد  پیشــنهاد شــده  اســتان،  برنامه ریــزی 
تومــان اعتبــارات تملــک دارایــی ســال ۹۵ بیــن شهرســتان های 
ــال  ــارات س ــه اعتب ــبت ب ــزان نس ــن می ــه ای ــود ک ــع ش ــتان توزی اس
ربیــع  پایــگاه  بــه گــزارش  دارد.  افزایــش  درصــد   3۹ گذشــته 
برنامه ریــزی  شــورای  نشســت  در  دشــتکی  ســلیمانی   ،قاســم 
اســتانی  اعتبــارات  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســتان  توســعه   و 
ــت  ــرد: اولوی ــار ک ــی ســال جــاری مشــخص شــده اســت، اظه و مل
همــه مدیــران اجرایــی بایــد تکمیــل طرح هایــی باشــد کــه ظرفیــت 

ــد.  تکمیــل را در ســال جــاری دارن
اســتان برنامه ریــزی  شــورای  تصویــب  بــا  تصریــح کــرد:   وی 

ــک  ــارات تمل ــان اعتب ــارد توم ــه ۱۰۵ میلی ــت ک ــده اس ــنهاد ش پیش
ــه  ــود ک ــع ش ــتان توزی ــتان های اس ــن شهرس ــال ۹۵ بی ــی س دارای
ــارات ســال گذشــته اســتان 3۹ درصــد  ــه اعتب ایــن میــزان نســبت ب

افزایــش دارد.
  تقسیم شهرستانی اعتبارات

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تقســیم شهرســتانی اعتبارات 
ــا هماهنگــی  ــد توســط کمیته هــای برنامه ریــزی شهرســتان ها و ب بای

ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی انجــام شــود. 
ســلیمانی دشــتکی خاطرنشــان کــرد: ایــن یــک تکلیــف اســت کــه 
ــود  ــای خ ــی از وزارتخانه ه ــارات مل ــن اعتب ــت گرفت ــران در جه مدی

تــاش کننــد و تمرکــز خــود را فقــط روی اعتبــارات اســتانی نگذارنــد. 
ــند  ــته باش ــی داش ــد از وزرا هراس ــران نبای ــه مدی ــان اینک ــا بی وی ب
ــردم  ــه م ــرود ب ــتان ن ــات اس ــال مطالب ــه دنب ــه ب ــری ک ــزود: مدی  اف

و دستگاهش ظلم کرده و مدیر بخشنامه ای است.
  گرفتن اعتبارات ملی

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: مدیــران دســتگاه های 
ــارات  ــن اعتب ــتای گرفت ــاز در راس ــورت نی ــد در ص ــی می توانن اجرای
ملــی تعیین شــده از نماینــدگان مجلــس، اســتاندار و معاونــان کمــک 

ــتگاه های  ــران دس ــرد: مدی ــح ک ــتکی تصری ــلیمانی دش ــد. س بگیرن
ــه  ــان را در زمین ــزارش عملکردش ــد گ ــاه بای ــر م ــان ه ــی در پای اجرای
اعتبــارات بــه ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان ارائــه دهنــد. 
وی افــزود: نماینــدگان اســتان در مجلــس می تواننــد در قســمت های 
اعتبــارات  گرفتــن  جهــت  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی  مختلــف 
دســتگاه های اســتان مؤثــر باشــند. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
ــز  ــاط حادثه خی ــذف نق ــش ح ــده را در بخ ــی اعام ش ــارات مل اعتب
۱8۱ میلیــارد تومــان، توســعه راه هــای روســتایی 86 میلیــارد تومــان 

کشــت گلخانــه ای 32 میلیــارد تومــان، آبرســانی بــه شــهرهای دارای 
تنــش آبــی 78 میلیــارد تومــان، دیجیتــال ۹۵ میلیــارد تومــان و ایجاد 
اردوگاه گردشــگری 24 میلیــارد تومــان اعــام کرد. ســلیمانی دشــتکی 
ــند  ــد بکوش ــتان بای ــی اس ــتگاه های اجرای ــران دس ــرد: مدی ــد ک تأکی

ــارات ملــی را افزایــش دهنــد. ســهم اســتان از اعتب
  بهره برداری از کارخانه فوالد چهارمحال و بختیاری

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: اولیــن واحــد احیــای 
ــال  ــتان امس ــر تابس ــا اواخ ــاری ت ــال و بختی ــتان چهارمح ــوالد اس ف
ــا  ــزود: ب ــتکی اف ــلیمانی دش ــم س ــد. قاس ــرداری می رس ــه بهره ب ب
بهره بــرداری از طــرح فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری 
زمینــه اشــتغال 7۰۰ نفــر بــه طــور مســتقیم و ۵ هــزار نفــر بــه 
صــورت غیرمســتقیم فراهــم می شــود کــه بخشــی از معضــل 
ــت:  ــان داش ــد. وی بی ــد ش ــرف خواه ــتان برط ــان اس ــکاری جوان بی
ــاه 86  ــوالد سفیددشــت در تیرم ــع ف ــی طــرح مجتم ــات اجرای عملی
ــلیمانی  ــت. س ــده اس ــاز ش ــار آغ ــاحت 2۵۰ هکت ــه مس ــی ب در زمین
ــعه  ــده توس ــای پیش بینی ش ــرای برنامه ه ــه داد: اج ــتکی ادام دش
ــوالد  ــد ف ــب تولی ــگاه مناس ــه جای ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــادی ب  اقتص
ــه خودکفایــی  ــه فــوالد و رســیدن ب در کشــور، کاهــش واردات بی روی
 در ایــن صنعــت، بومی ســازی صنعــت تولیــد آهــن و فــوالد در کشــور 
و ایجــاد اشــتغال زایی مناســب در اســتان و ... از جملــه مــوارد 

ــت. ــرح اس ــن ط ــرای ای ــرورت اج ض

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای چهارمحال و بختیاری

معــاون اتحادیــه گوشــت قرمــز اســتان اصفهــان گفــت: در چند 
ــری  ــان تغیی ــازار اصفه ــز در ب ــت قرم ــت گوش ــر قیم روز اخی
نکــرده اســت؛ امــا احتمــال تغییــر قیمت هــا وجــود دارد. اصغر 
پورباطنــی، بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر هــر کیلــو گوشــت 

قرمــز 28 هــزار تومــان اســت، اظهــار کــرد: 
قیمــت گوشــت قرمــز در هــر روز بســتگی 
ــر  ــه اگ ــوری ک ــه ط ــان روز دارد؛ ب ــه هم ب
گوســفند زنــده در بــازار کــم باشــد، قیمــت 
گوشــت افزایــش می یابــد و اگــر گوســفند 
یابــد، قیمــت  افزایــش  بــازار  زنــده در 

ــد.  ــش می یاب ــز کاه ــت قرم گوش
وی تصریــح کــرد: کاهــش مصــرف گوشــت 
ــدارد؛  ــه قیمــت گوســفند ن ــز ربطــی ب قرم
ــن امــر  بلکــه کاهــش قــدرت مــردم در ای

مؤثــر اســت. 
معــاون اتحادیــه گوشــت قرمــز اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
ــازار  ــک در ب ــه ی ــره درج ــت ب ــت گوش ــون قیم ــرد: هم اکن ک
ــک 37  ــه ی ــتر درج ــت ش ــان و گوش ــزار توم ــان 28 ه اصفه

ــز  ــا نی ــش قیمت ه ــال کاه ــا احتم ــت؛ ام ــان اس ــزار توم ه
ــود دارد.  وج

ــازار  ــا کاهــش قــدرت خریــد مــردم ب پورباطنــی ادامــه داد:  ب
ــل  ــن دلی ــه همی ــز کســاد شــده اســت و ب ــز نی گوشــت قرم
فعــاالن حــدود ۱۰ واحــد فــروش گوشــت 
ــدند  ــغل ش ــر ش ــه تغیی ــور ب ــز مجب  قرم
ــا  ــد. وی ب ــل کردن و مغــازه خــود را تعطی
اینکــه تعــدادی از واحدهــای ایــن صنــف 
شــده اند،  بدهــکار  و  ورشکســته  نیــز 
اضافــه کــرد: بــرای عرضــه گوشــت قرمــز 
در بــازار مشــکلی نداریــم، امــا میــزان 

ــت.  ــن اس ــا پایی تقاض
ــتان  ــز اس ــت قرم ــه گوش ــاون اتحادی مع
ــادی  ــع کس ــه رف ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه
بــازار بســتگی بــه سیاســت دولــت دارد و اینکه چــه تصمیماتی 
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــفند ب ــه گوس ــت: اگرچ ــود، گف ــه می ش گرفت
ــردم  ــد م ــدرت خری ــی کاهــش ق ــان وجــود دارد، ول در اصفه

ــز شــده اســت. ــد گوشــت قرم موجــب کاهــش خری

معاون اتحادیه گوشت قرمز استان اصفهان مطرح کرد:
تعطیلی 10 واحد فروش گوشت قرمز در اصفهان

ــر  ــی تأثی ــزد در تحقیق ــتان ی ــگاهی اس ــاد دانش ــگران جه پژوهش
ابعــاد ســبک زندگــی را بــر انضبــاط رانندگــی بررســی کردنــد. 
»اعظــم مقیمــی«، مدیــر مرکــز خدمــات تخصصــی مطالعــات 
اجتماعــی جهــاد دانشــگاهی یــزد در ایــن تحقیــق کــه بــا همــکاری 

شــهرهای  در  اردکانــی«  عابــدی  »محمــد 
میبــد و اردکان انجــام گرفتــه، آورده اســت: 
نقــش  بــه  توجــه  بــا  رانندگــی،  »امــروزه 
 مفیــد و ارزنــده آن در حــوزه حمــل و نقــل 
و ارتباطــات انســانی، بخــش مهمــی از زندگــی 
اجتماعــی محســوب می شــود و همان گونــه 
ــاط  ــم و انضب ــه نظ ــاز ب ــی نی ــر اجتماع ــه ه ک
 دارد تــا از مســیر دلخــواه خــود منحــرف نشــود 
در فرهنــگ و رفتــار رانندگــی نیز بــرای جلوگیری 
ــی آن  از هــرج و مــرج و دفــع خطــرات احتمال

برقــراری انضبــاط و توجــه بــه نظــم و حــق و حقــوق دیگــران امــری 
ملــزوم و ضــروری اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه عوامــل فرهنگی 
و اجتماعــی کــه نقــش بســیار مهمــی در رعایــت قوانیــن و مقــررات 
ــوان کــرده اســت:  ــد، عن ــاط رانندگــی دارن رانندگــی و در نتیجــه انضب

ــزان  ــن ســنجش می ــه ضم ــن مقال ــز در ای ــن اســاس نی ــر همی »ب
رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی در بیــن شــهروندان و راننــدگان 
در شــهرهای اردکان و میبــد، تأثیــر ســبک زندگــی بــر انضبــاط رانندگی 
مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.« مقیمــی در ایــن بررســی کــه بــه 
پیمایشــی  بــه روش  لحــاظ روش شناســی 
ــهروندان  ــاری را ش ــه آم ــه،  جامع ــام گرفت انج
ــد کــه  ــا 64 ســاله شــهرهای اردکان و میب ۱8 ت
ــد  معــادل ۱۰4 هــزار و 34۹ نفــر جمعیــت دارن
ــق  ــن تحقی ــه ای ــم نمون ــرده و حج ــاب ک انتخ
ــتفاده  ــا اس ــه ب ــه ک ــر گرفت ــر در نظ را 384 نف
ــت  ــه دس ــران ب ــول کوک ــبه فرم از روش محاس
ــه گفتــه  ایــن پژوهشــگر جهــاد  آمــده اســت. ب
ــزد در انتخــاب نمونه هــا، افــرادی  دانشــگاهی ی
کــه دارای خــودروی شــخصی بودنــد و بــه 
ــی  ــت رانندگ ــه فعالی ــادی ب ــهروند ع ــا ش ــی ی ــغل رانندگ ــوان ش عن
می پرداختنــد، مــورد توجــه قــرار گرفتنــد و داده هــای مربــوط بــه ایــن 
پژوهــش از طریــق پرسشــنامه کــه توســط پرسشــگران بــه صــورت 
مصاحبــه چهــره بــه چهــره گــردآوری شــده، بــه دســت آمــده اســت.

معاون شهردار کرمان:

 تقاطع غیرهم سطح امیرکبیر 
به زودی کلید می خورد

ــار  ــان اظه ــهرداری کرم ــی ش ــی و عمران ــاون فن مع
غیرهم ســطح  تقاطــع  ســاخت  بــه زودی  کــرد: 
امیرکبیــر آغــاز می شــود. محمدرضــا فرقانــی اظهــار 
ــور  ــا حض ــد ب ــده بای ــه آین ــک هفت ــی ی ــرد: ط ک
دربــاره  نماینــدگان دســتگاه های خدمات رســان، 
تقاطــع  ایــن  محــدوده  تأسیســات  جابه جایــی 

شــود. تصمیم گیــری 
 وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت مناســب پــروژه میــدان 
آزادی افــزود: در ایــن پــروژه از 8۰۵ شــمع، 73۰ 
ــی  شــمع اجــرا شــده اســت. معــاون فنــی و عمران
شــهرداری کرمــان سرعت بخشــیدن بــه ســاخت 
ضــروری  بســیار  را  آزادی  غیرهم ســطح  تقاطــع 
دانســت و گفــت: خوشــبختانه تأسیســات محــدوده 
ایــن تقاطــع غیرهم ســطح جابه جــا شــده و اکنــون 
یکــی از مشــکات اصلــی ایــن پــروژه، تملــک 
ملک هــای محــدوده پــروژه اســت. فرقانــی افــزود: 
در خیابــان بهمنیــار، دو ملــک بایــد تملــک شــود کــه 
ــدی  ــا پرداخــت ۵۰ درصــد نق ــاش هســتیم ب  در ت
و واگــذاری ۵۰ درصــد زمیــن، ایــن امــاک خریداری 
شــوند. وی تصریــح کــرد: بــرای خریــد امــاک ضلع 
شــمال  غربــی خیابــان بهمنیــار کــه بایــد حداکثــر تــا 
زمــان بهره بــرداری از ایــن پــروژه تملــک شــوند نیــز 

4۰ میلیــارد تومــان اعتبــار نیاز اســت.

حمله به آمبوالنس اورژانس
بــه  انتقــال  از  پــس  مصدومــی کــه  خانــواده 
بیمارســتان از ســوی اورژانــس جــان خــود را از 
ــاد  ــس دولت آب ــس اورژان ــود، آمبوالن ــت داده ب  دس
را بــا چــوب و چمــاق مــورد حملــه قــرار دادنــد. پیش 
از ایــن نیــز روز پنجشــنبه نیــز محمــد عرب جعفــری 
ــن  ــان در حی ــای پزشــکی اصفه تکنســین فوریت ه
امدادرســانی بــه مصدومــان تصادفــی، مــورد حملــه 
ــر  ــه س ــت و از ناحی ــرار گرف ــان ق ــی از مصدوم  یک

و کتف چپ دچار آسیب دیدگی شد. 
ــوران  ــز یکــی از مأم اواخــر خــرداد ســال جــاری نی
اورژانــس در شــهرضا )8۰ کیلومتــری اصفهــان( 
در  نــزاع خانوادگــی  از  ناشــی  توســط مصــدوم 
مضــروب  بیمارســتان  مســیر  در  و  آمبوالنــس 
 شــد. براســاس اعــام مرکــز مدیریــت حــوادث 
ابتــدای  از  اصفهــان  پزشــکی  فوریت هــای  و 
ــه  ــن پنجمیــن مــورد حمل ــون ای ســال جــاری تاکن
ــای  ــنل فوریت ه ــه پرس ــان ب ــا همراه ــان ی مصدوم

پزشــکی در اصفهــان اســت.

اخبار کوتاه

 پخش بیش از 1260 دقیقه برنامه 
درباره نجف آباد

مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری نجف آبــاد گفــت: بــا 
ــد ۱2 برنامــه حــدودا 3۰ دقیقــه ای مســتند  ــه تولی توجــه ب
»همســفر«، اختصــاص دو ســری بــه خاصــه قســمت های 
ــی دو  ــور ط ــای مذک ــدام از برنامه ه ــر ک ــرار ه ــی و تک قبل
نوبــت دیگــر، در حــدود 2 هفتــه بیــش از هــزار و دویســت 
ــا و  ــاره ویژگی ه ــی درب ــتند تلویزیون ــه مس ــصت دقیق و ش
ــتند  ــبکه مس ــن ش ــاد از آنت ــاص نجف آب ــیل های خ پتانس
نمایــش داده شــده اســت. ابراهیــم رضایــی، مدیــر روابــط 
عمومــی شــهرداری نجف آبــاد بــا اعــام ایــن مطلــب 
ــا پشــتیبانی ســخت افزاری  افــزود: »مجموعــه شــهرداری ب
و نرم افــزاری از تولیــد ایــن مســتند، فرصــت بســیار خوبــی 
را بــرای معرفــی توانمندی هــای خــاص نجف آبــاد بــه 
ــه طــوری کــه پخــش  تمامــی مــردم ایــران فراهــم کــرد؛ ب
ایــن تعــداد برنامــه، تاکنــون بازتــاب بســیار خوبــی در بیــن 
فرهیختــگان و نخبــگان نجف آبــادی در ســایر نقــاط کشــور 
داشــته اســت.« رضایــی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
ــه تأکیــدات مجموعــه شــورای شــهر و شــهردار  ــا اشــاره ب ب
نجف آبــاد درخصــوص معرفــی پتانســیل های مغفول مانــده 
ــای  ــی برنامه ریزی ه ــرد: »ط ــان ک ــتان خاطرنش کل شهرس
انجام گرفتــه بــرای تولیــد مســتند »همســفر«، تــاش شــد 
ــاط  ــام نق ــاص تم ــای خ ــی و ویژگی ه ــای تاریخ جاذبه ه
شهرســتان بــه گونــه ای معرفــی شــود؛ بــه طــوری کــه میــان  
ــوان مســتندهای قمیشــلو  برنامه هــای پخــش شــده می ت

ــز مشــاهده کــرد.« و روســتای دمــاب را نی

تأکید شهردار شاهین شهر 
بر کیفیت و تسریع پروژه ها

حســین امیــری، شــهردار شاهین شــهر بــه همــراه معــاون 
ــهرداری  ــهری ش ــات ش ــاون خدم ــی و مع ــی و عمران فن
در بازیــد از پروژه هــای عمرانــی، فرهنگــی و خدماتــی 
شــهر بــر توجــه بــه کیفیــت و افزایــش ســرعت در تکمیــل 
پروژه هــای شــهری تأکیــد کــرد. وی تصریــح کــرد: 
ــت  ــرو رعای ــهروندان در گ ــه ش ــانی ب ــود خدمات رس بهب
اصــول کیفــی و اســتانداردهای الزم و حداقــل زمــان 
ــا تــاش مضاعــف  ــرداری اســت و ایــن امــر تنهــا ب  بهره ب
همراهــی  و  شــهرداری  کارکنــان  جهــادی  اقــدام  و 
می شــود.  میســر  شــهروندان  همدلــی  و  پیمانــکاران 
امیــری خاطرنشــان کــرد: اســتفاده از تولیــدات بــا کیفیــت 
ــهر  ــتعدادهای ش ــش و اس ــرداری از دان ــی و بهره ب داخل
موجــب صرفه جویــی، حمایــت از صنایــع داخلــی، گــردش 
ــان می شــود  ــای جوان ــروز توانمندی ه چــرخ اقتصــاد و ب
ــات  ــه خدم ــت ارائ ــات در جه ــن امکان ــام ای ــد از تم و بای
مناســب و در شــأن شــهروندان فهیــم شاهین شــهر 

ــود. ــتفاده ش اس

اخبار کوتاه

حتما بخوانید!
سبک زندگی انسان ها بر انضباط ...

دوشنبه  28   تیرماه  1395
ـــمـــاره 204 ســـــال دوم       ݡسݒ

در شهر

بر اساس تحقیقات جهاد دانشگاهی یزد
سبک زندگی انسان ها بر انضباط رانندگی آن ها مؤثر است

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه ۱7۱/۹۵ خواهان محسن محمدی اغچه بدی  دادخواستی مبنی بر:  ...... به 
طرفیت ۱- جمال ستاری2- محمد علی صدقی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز ............. 
مورخه ۹۵/6/۹ ساعت ۱7 عصر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک ۵7 کد پستی 8۱6۵7۵644۱ شورای 
حل اختاف اصفهان – شعبه...... شورای حل اختاف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

68۵۵/م الف مدیر دفتر شعبه 4۱ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان
آگهی حصر وراثت

خانم مریم رضائی علی آبادی دارای شناسنامه شماره 787 به شرح دادخواست به کاسه 224/۹۵ ش 
ح ۱ )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد 
جریانی باطانی بشناسنامه 4۰4 در تاریخ ۱3۹۵/۰3/26   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- فاطمه جریانی باطانی فرزند محمد علی ش.ش 82 )مادر 
متوفی( )2( مریم رضائی علی آبادی فرزند محمد حسن ش.ش 787 )همسر متوفی ( )3( امیرحسین 
جریانی باطانی ش.ش 66۰۰3۱2۰۵۱ )4( ریحانه جریانی باطانی ش.ش ۱27۱4۵۹833 هردو فرزند 
احمد)فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/442/م الف به تاریخ ۹۵/۰4/26
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

 خواهان : محمد علی قاسمی دادخواستی به طرفیت خوانده : اختر الماسی زاده و علی رفیعی  به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی (  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده 
۹۵۰۹۹837۵۱3۰۰36۵  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن ۱3۹۵/۰6/۱6 و ساعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. 
به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد 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. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/443/م الف به تاریخ ۹۵/۰4/26
دادنامه

کاسه پرونده : ۹4/6۵7 شماره دادنامه : 8۵-۹۵/۰3/3۰ مرجع رسیدگی شعبه 3 شورای حل اختاف 
برخوار خواهان : حسین علی معینی به نشانی دولت آباد کربکند بلوار ۱7 شهریور کوچه شهید قدمعلی 

معینی پاک 2 خوانده : ۱- سارا دریس 2- افشین دریس هر دو به نشانی مجهول المکان
گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست آقای حسین علی معینی به طرفیت ۱- سارا دریس و 2- افشین دریس به 
مفاد  به  نظر  ملی  بانک  عهده   ۹4/۰۹/۱۵-28۱3۹2 موضوع چک  ریال   ۱7۰۰۰۰۰۰ مبلغ  مطالبه  خواسته 
دادخواست تقدیمی تصویر مصدق چک و  ظهر آن که به امضاء خوانده ردیف دوم رسیده است و تصویر 
نامه عدم پرداخت و وجود اصل چک در ید خواهان و عدم حضور خواندگان در جلسه  مصدق گواهی 
رسیدگی علی رغم اباغ از طریق نشر آگهی اشتغال خواندگان محرز مستندا به مواد ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ 
قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 3۱۰ و 24۹ و 3۱3 قانون تجارت و قانون استفساریه الحاق یک تبصره 
به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ ۱7۰۰۰۰۰۰ بابت اصل 
خواسته و احتساب تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک ۹4/۰۹/۱۵ تا اجرای حکم بر اساس شاخص بانک 
مرکزی و مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعام می گردد. رای صادره غیابی ظرف مهلت 
بیست روز از اباغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی شهرستان برخوار خواهد بود. 
دفترشعبه سوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/446/م الف به تاریخ ۰2 /۹۵/۰4
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده اججرای 
احکام به نفع خانم زهرا جعفری به خواسته مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ ۹۵/۰۵/24 ساعت ۱2 به 

منظور فروش تمامی 6 دانگ یک واحد مسکونی به مساحت عرصه 3۵8 متر مربع واقع در خورزوق محله 
دلیگان خ شهید بهشتی کوچه شهید رجایی کد پستی  834۵۱77۹7۱ توقیف شده که توسط کارشناس بخ 
مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده و فعا در تصرف آقای نعمت الهی  است برگزار نماید طالبین میتوانند 
۵ روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در 
روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار می بایستی ۱۰ در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به 

حساب دادگستری واریز نماید.
مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/444/م الف به تاریخ ۹۵/۰4/26
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 

آقای فرشاد نوری فرزند منوچهر به آدرس دستگرد برخوار خ بسیج خدمات کشاورزی نوری دادخواستی 
به خواسته مطالبه 3۰۰۰۰۰۰۰ سی میلیون ریال به طرفیت سید مهدی فهلیانی فرزند سید محمد رضا به این 
شورا تسلیم که به کاسه ۹۵/72 ثبت و برای روز ۹۵/۰6/۱4 و ساعت ۰4:3۰ عصر وقت رسیدگی تعیین 
شده است، نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 
می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر شورا مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 
رسیدگی حاضر شود.در صورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود . چنانچه بعدًا نیازی به آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت آن ده روز است.
دفترشعبه پنجم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/44۵/م الف به تاریخ ۹۵/۰4/26
دادنامه

کاسه پرونده : ۹4/4۵8 شماره دادنامه : 4۹-۹۵/۰3/3۱ مرجع رسیدگی شعبه ۱۰۱ شورای حل اختاف 
برخوار خواهان : خدیجه عسگری حسن وند دولت آباد بلوار طالقانی جنب شبکه بهداشت خوانده :لیا 

عسگری حسم وند به نشانی مجهول المکان و ورثه عسگری
خواسته : استرداد بخشی از طلب  مقوم به نود میلیون ریال و صدور قرار تامین خواسته خسارت تاخیر 

تادیه و هزینه دادرسی
گردشکار : پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کاسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خدیجه عسگری حسن وند فرزند ایرج به خواسته استرداد بخشی از طلب به 
خواسته ده میلیون و هشتصد هزار تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی به طرفیت لیا 
عسگری ایرج خدیجه ، علی ، محمد ، یعقوب ، حسن ، اسماعیل همگی عسگری با عنایت به بررسی 
صورت گرفته و دالیل موجود در پرونده مستند به مواد ۱۹8 و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی مدنی رای 
به محکومیت خواندگان صادر و اعام می داردرای صادره غیابی است و ظرف مدت 2۰ روز قابل واخواهی 

در همین شورا و متعاقب آن ظرف مدت 2۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی برخوار می باشد . 
دفترشعبه ۱۰۱ مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/446/م الف به تاریخ 27 /۹۵/۰4
آگهی احضار متهم

آقای احسان جمالی فرزند -  در پرونده شماره ۵737/۱4۰4۰۱/3۵ ک ۱۱ این شعبه به اتهام خیانت در 
امانت تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس ماده ۱74 قانون آیین دادرسی کیفری به شما اباغ 
می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر این صورت پس از انقضاء مهلت 

مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر می شود.
شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/44۹/م الف به تاریخ  ۹۵/۰4/27
آگهی حصر وراثت

آقای حسین عنایتی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 66 به شرح دادخواست به کاسه 2۱8/۹۵ ش ح ۱ 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تقی عنایتی 
خرزوقی بشناسنامه 32۱۱ در تاریخ ۱38۱/۰۵/27   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱- فاطمه قدیری خرزوقی فرزند یوسف ش.ش 323۰ )همسر متوفی( 
)2( حسین ش.ش 66 )3( رمضان ش.ش 4۰ )4( صدیقه ش.ش 2۹ همگی عنایتی خرزوقی فرزند 
تقی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/4۵۱/م الف به تاریخ ۹۵/۰4/27

آگهی حصر وراثت
آقای حسین عنایتی خرزوقی دارای شناسنامه شماره 66 به شرح دادخواست به کاسه 2۱۹/۹۵ ش ح ۱ 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه قدیری 
خرزوقی بشناسنامه 323۰ در تاریخ ۱3۹۰/۰7/2۱   اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به:۱-  حسین ش.ش 66 )2( رمضان ش.ش 4۰ )3( صدیقه ش.ش 2۹ 
همگی عنایتی خرزوقی فرزند تقی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/37/4۵۰/م الف به تاریخ ۹۵/۰4/27

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 3 قانون و ماده ۱3 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 ۱6 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 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 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 ۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰۰362 کاسه پرونده ۱3۹۱۱۱44۰2۰۱8۰۰3۱۵۰ 

آقای محمد حسین رضوی فرزند حسین بشماره شناسنامه 6 صادره از برخوار نسبت به شش دانگ یک 

باب خانه به مساحت 2۰2 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 47 اصلی واقع در خورزوق بخش 

۱6 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۰4/۱3 تاریخ انتشار نوبت 

دوم : ۱3۹۵/۰4/28 

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار  شماره:37/۰۵/36۹/الف/م به تاریخ ۹۵/۰4/۰6

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 3 قانون و ماده ۱3 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 ۱6 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 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 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 ۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰۱۱۵6 کاسه پرونده ۱3۹۱۱۱44۰2۰۱8۰۰327۰ آقای اکبر دهقانی فرزند 

قدمعلی بشماره شناسنامه ۹2 صادره از دولت آباد نسبت به شش دانگ یک باب خانه و مغازه به مساحت 

۱6۰.۱۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 38۹ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت اصفهان 

خریداری از مالک رسمی آقای حسن کمالی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۰4/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۰۵/۱2

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/۰۵/4۱6/الف/م به تاریخ ۹۵/۰4/2۱

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 3 قانون و ماده ۱3 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 ۱6 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 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 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.

منتظر  محمد  آقای   ۱3۹۱۱۱44۰2۰۱8۰۰23۵7 پرونده  ۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰۱22۹ کاسه  شماره  رای  برابر 

ظهوری دولت آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه ۵۹ صادره از دولت آباد نسبت به شش دانگ یک 

باب خانه به مساحت ۱6۱.۵۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۱۰۵ اصلی واقع در دولت آباد بخش 

۱6 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی صادقیان لودریچه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۵/۰4/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۵/۰۵/۱2

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/۰۵/4۱3/الف/م به تاریخ ۹۵/۰4/2۱

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 3 قانون و ماده ۱3 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 ۱6 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 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 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.

۱-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰۰428 کاسه پرونده ۱3۹۱۱۱44۰2۰۱8۰۰286۹ آقای محمود شاهین 

فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۵7۱33 صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب کارخانه به 

مساحت ۱۰۹8 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 43۵ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت 

اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای غامرضا چرخی کوه گرد )سلطانی مفرد(

2-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰۰42۹ کاسه پرونده ۱3۹۱۱۱44۰2۰۱8۰۰287۰ آقای محمود شاهین 

فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۵7۱33 صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به 

مساحت 764 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 43۵ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت 

اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای غامرضا چرخی کوه گرد )سلطانی مفرد(

3-برابر رای شماره ۱3۹۵6۰3۰2۰۱8۰۰۰43۰ کاسه پرونده ۱3۹۱۱۱44۰2۰۱8۰۰2868 آقای محمود شاهین 

فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۵7۱33 صادره از اصفهان نسبت به شش دانگ یک باب کارگاه به 

مساحت ۱۱67.4۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 43۵ اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱6 ثبت 

اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای غامرضا چرخی کوه گرد )سلطانی مفرد(
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حتما بخوانید!
برگزاری نمایشگاه تخصصی مد و ...

  نمایشــنامه »دکلــره«، تصویــری بی رنگ شــده از 
سرویس فرهنگی

 جمال نوروز باقری
ــا ــادی، جرم ه ــکالت اقتص ــتند، مش ــع مس  وقای

اتفاقــات و ناگواری هــای جامعــه امــروز اســت کــه فــراوان عادی شــده 
ــت«  ــدم امنی ــاس ع ــِی »احس ــه بحران ــره« از مرحل ــع »دکل و در واق
پــرده برمــی دارد. گویــی »امنیــت و آرامــش« دیگــر »رنــگ  باختــه« 
اســت. رفــاه و زندگــی خــوش، دیگــر »رنــگ  باختــه« اســت و حــاال 
ــره،  ــش دکل ــم. در نمای ــِی دکلره شــده« مواجهی ــک »زندگ ــا ی ــه ب هم
»جنایــت« در فضایــی ناشــی از درام اجتماعــی به گونــه ای مونولوگ وار 
بــه خــورد مخاطــب داده می شــود. نگاهــی کــه در ایــن متــن جالــب 
ــه گاهــی  ــت« داســتان اســت ک ــی در »روای توجــه اســت پاره پاره گوی
می زنــد.  تلنگــر  ژورنالیســتی  ادبیاتــی  بــا  مســتند  تئاتــر   بــه 
ایــن نمایشــنامه برخــالف نمایشــنامه های دیگــر کــه حاصــل تکنیــک 
و تخیــالت نویســنده اســت، برآمــده از ســخنان تک تــک افــراد جامعــه 
اســت و ذهــن نویســنده در حکــم دوربیــن مستندســازی اســت کــه به 

دنبال سوژه در حرکت است. 
دربــاره  آنچــه کــه  بــه  توجــه  بــا  اثــر  ایــن  نمایشــنامه خوانی 
مختصــات کلــی نمایشــنامه گفتــه شــد در نــگاه اول نبایــد کار 
ــردان  ــه کارگ ــت ک ــل اینجاس ــل تأم ــه قاب ــا نکت ــد؛ ام ــختی باش س
نمایشــی  شــخصیت های  متــن،  ایــن  خوانــش  در   توانســته 

را وحدت بخشد و هرکدام را از بسترخود روایت کند.
   متن باورپذیر

نســترن یزدان پنــاه بــه عنــوان کارگــردان ایــن اثــر در قــدم اول یعنــی 
در انتخــاب متــن بــه درســتی عمــل کــرده اســت؛ زیــرا هرچــه متــن به 
ــه  ــداری آن ب ــد در هم ذات پن ــد می توان ــر باش ــه نزدیک ت ــن جامع بط
مخاطــب کمــک کنــد. شــناخت درســت از متــن، تحلیــل شــخصیت ها 

ــه  ــر ب ــازنده اث ــه س ــد ک ــی یاب ــد تجل ــی می توان ــا زمان ــروز آن ه و ب
پیرامــون خــود بی تفــاوت نباشــد. ایــن انتخــاب درســت باعــث شــده 
ــبت  ــد در درک آن نس ــش می کنن ــن را خوان ــه مت ــرادی ک ــت اف اس
بــه موقعیــت و شــخصیت هــا بــه درســتی عمــل کننــد؛ زیــرا نمونــه 
باورپذیــر آن را در جامعــه دیــده یــا شــنیده اند. نمایشــنامه خوانی 
نوعــی تجربــه اســت کــه بــدون بهره گیــری از ســایر عناصــر نمایشــی 
و فقــط از طریــق ارائــه بیــان قــوی، احســاس منطقــی، رعایــت 
ــه  آکســان ها، ســکوت ها و عالئــم دســتوری، ریتــم و ... لحظــات را ب

مخاطــب انتقــال می دهــد؛ تجربــه ســختی محســوب می شــود، امــا 
 زمانــی کــه تمــام ایــن قواعــد از طــرف کارگــردان پی ریــزی شــده باشــد 
ــر  ــه ب ــه ن ــر اصــول اولی ــه درســتی و ب ــن، آن را ب ــان مت و نقش خوان
اســاس حــس و آنچــه کــه بــه عنــوان »برداشــت شــخصی از متــن« 
ــا  ــوی آن ه ــنامه در گفت وگ ــد، نمایش ــل کنن ــود، عم ــرده می ش ــام ب ن

ــده خواهــد شــد. زن
   نقش خوانان

و  شیشــه گر  افســانه  میرزایــی،  الهــه  اســلمی،  حســین 

متــن  قرائــت  در  نمایــش  ایــن  نقش خوانــان  نقــوی،   عاطفــه 
ــه  ــت ک ــانگرآن اس ــن نش ــیده اند. ای ــترک رس ــه مش ــک نقط ــه ی ب
ــرار  ــر تک ــر اث ــی و ب ــی طوالن ــه زمان ــک بره ــن در ی ــان مت نقش خوان
و تمریــن بــه ایــن بینــش دســت پیــدا کردنــد کــه توانســته اند 
 در ایــن فاصله گــذاری میــان خــود و شــخصیت نقــاط مشــترک 
را تقویــت و آنچــه کــه آن هــا را از شــخصیت نمایشــی دور می کنــد بــه 

عنــوان یــک عامــل زائــد حــذف یــا کم رنــگ کننــد.
در  نقــوی  را می تــوان در نقش خوانــی عاطفــه  آن  بــارز  نمونــه   
 خوانــش شــخصیت لیلــی رشــیدی دانســت. وجــود چالش هــا 
ــن  ــود و همچنی ــاهده می ش ــی مش ــای نمایش ــه در فض ــی ک و موانع
فقــر شــدید در بینــش و نگــرش بــه آمــوزش اهالــی نمایــش، به ویــژه 
در شهرســتان ها، باعــث آن شــده کــه افــراد فعــال در ایــن حرفــه بــه 

ســمت نمایشــنامه خوانی ســوق پیــدا کننــد. 
 نســترن یزدان پنــاه، کارگــردان در پایــان نمایــش اذعــان کــرد: 
حمایتــی از تئاتــر نمــی شــود و تئاتــر اصفهــان ایــن روزهــا بیمــار اســت 
حتــی در بخــش خصوصــی اگــر بخواهیــم کار کنیــم حمایتــی صــورت 

ــرد. نمی گی
   پیشرفت تئاتر

نمایشــنامه »دکلــره« نوشــته مهــدی کوشــکی تــا امــروز در اجراهــای 
صحنــه ای و همین طــور نمایشــنامه خوانی خــود متفــاوت ظاهــر شــده 
کــه ایــن بــار ایــن تفــاوت بــه وســیله نســترن یزدان پنــاه در اصفهــان 
بــه مخاطبــان هنــر نمایــش عرضــه شــد. بــه یقیــن برگــزاری جلســات 
نمایشــنامه خوانی تأثیــر مناســبی بــر افزایــش ســطح آگاهــی 
تماشــاگران و در کل قــدم ارزشــمندی در پیشــرفت تئاتــر بــه خصــوص 

ــت. ــان و شهرستان هاس اصفه

نگاهیبهنمایشنامهخوانی»دکلره«بهکارگردانینسترنیزدانپناه

نگاهی»دکلره«شدهبهجامعه

تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا اشــاره بــه خیــل عظیــم 
تلویزیونــی  اســتودیوی  راه انــدازی  ثامن الحجــج)ع(،  زائــران 
ــا  ــج ارزش ه ــرای تروی ــر ب ــکاری مؤث ــوی را راه ــر رض ــرم مطه ح
حجت االســالم  دانســت.  فرهنگــی  تهاجــم  بــا  مقابلــه   و 
ــا »عســکری«، رییــس جدیــد  و المســلمین رئیســی در دیــدار ب
 صداوســیما، بــر اهتمــام جــدی رســانه در تقریــب مذاهــب 

ــگ  ــت فرهن ــا محوری ــان ب ــوی ادی و گفت وگ
رضــوی تأکیــد کــرد. 

محرومــان  بــه  توجــه  همچنیــن   وی 
ــای اســالمی  ــن فرقه ه ــق وحــدت بی  و تعمی
ــدس  ــتان ق ــی آس ــاد فرهنگ ــل دو نه و تعام
ترویــج  بــرای  را  صداوســیما  و  رضــوی 
دانســت.  ضــروری  رضــوی  فرهنــگ 
از  بیــان زوایایــی  بــا  رئیســی همچنیــن 
ــورهای  ــی کش ــی - مذهب ــتراکات فرهنگ اش
ورود  بــه  توجــه  بــا  افــزود:   مســلمان 

و خــروج خیــل عظیمــی از زائــران بــارگاه ملکوتــی حضــرت 
ــی  ــدازی اســتودیوی تلویزیون ــه مشــهد، راه ان ثامن الحجــج)ع( ب
ــر  ــر ب ــی مؤث ــای ملکوت ــه راهکاره ــوی از جمل ــر رض ــرم مطه ح

ــا تهاجــم فرهنگــی اســت. رئیــس  ــه ب ــج ارزش هــا و مقابل تروی
صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایران هــم در این دیدار از مشــهد 
ــت:  ــرد و گف ــاد ک ــور ی ــوی کش ــب معن ــن قط ــوان مهم تری به عن
ایجــاد زمینه هــای اتحــاد و تقریــب مذاهــب، اهمیتــی دو چنــدان 
 دارد و الزم اســت مســاجد بــه  عنــوان کانون هــای مردمــی تقویــت 
و حمایــت شــوند. عســکری اهتمــام ویــژه رســانه ملــی بــر ترویــج 
فرهنــگ رضــوی و عتــرت و نقــش مســاجد 
مــردم  اعتقــادات  و  باورهــا  ارتقــای   در 
را یــادآور شــد و تصریــح کــرد: اگــر مســاجد 
ــگاه محــوری مســاجد  ــال شــوند و جای فع
ــی  ــور مصونیت ــود، کش ــق ش ــا و محق احی
ــی  ــانه مل ــس رس ــد. رئی ــدان می یاب دو چن
همچنیــن مشــارکت افزایی عمــوم مــردم 
به ویــژه جوانــان را در آیین هــای معنــوی 
مســاجد مفیــد دانســت و گفــت: غبارروبــی 
مســاجد و معرفــی فعــاالن عرصــه مســاجد 
از جملــه اقدامــات مؤثــر اســت. عســکری در عیــن حــال نســبت 
ــژه  ــای وی ــوی و آئین ه ــای معن ــانه ای رخداده ــش رس ــه پوش ب

حــرم مطهــر رضــوی اعــالم آمادگــی کــرد.

استودیوی تلویزیونی حرم رضوی راه اندازی می شود
اختتامیــه گاه  برگــزاری  از  پــس  کیمیــای وطــن: 
نخســت جشــنواره فصلــی داســتان چهــارگاه، دومیــن 
ــزار  ــاه برگ ــتان کوت ــب داس ــنواره در قال ــن جش دوره ای
ــه   ــتان ب ــی قلمس ــای ادب ــز آفرینش ه ــود. مرک می ش
منظــور شناســایی، معرفــی و ارج نهــادن به نویســندگان 
شــهر اصفهــان و زمینه ســازی بــرای ترغیــب و تشــویق 

عالقه منــدان بــه داستان نویســی در 
هــر فصــل، جشــنواره داستان نویســی 

ــد.  ــزار می کن ــارگاه را برگ چه
پــس از برگــزاری آئیــن اختتامیــه 
وارد  جشــنواره  ایــن  نخســت،  گاه 
ایــن  گام دوم شــده، تــا اســتمرار 
رویــداد فرهنگــی نویدبخــش آینــده ای 

باشــد.  روشــن تر 
ــش  ــنواره در دو بخ ــن دوره از جش ای

داســتان کوتــاه بــا محوریــت اصفهــان و داســتان کوتــاه 
ــود.  ــزار می ش ــوع آزاد برگ ــا موض ب

الزم بــه ذکــر اســت در بخــش ویــژه بایــد شــهر 
ــگارش داســتان ها باشــد؛ به طــوری  ــان، محــور ن اصفه

ــری  ــکان دیگ ــا م ــهر ی ــوان ش ــذف آن نت ــا ح ــه ب  ک
را جایگزین کرد. 

ــد  ــان می توان ــی اصفه ــای مکان ــاره  مؤلفه ه ــه درب آنچ
معمــاری  تاریــخ،  جغرافیــا،  گیــرد،  قــرار  مدنظــر 
رســوم و  آداب  فرهنگــی،  و  تاریخــی   مکان هــای 
ــی ــم از مذهب ــی اع ــهری و مردم ــژه  ش ــای وی  آیین ه
ــی  ــی، تاریخ ــی، اقلیم ــنتی، اقلیت س
و فرهنگــی، همچنیــن رویدادهــای 
 معاصــر فرهنگــی و ورزشــی، تاریخــی
مذهبــی و ســبک زندگــی شــهری در 

اصفهــان اســت. 
تمــام ایــن مؤلفه هــا بــه گونــه ای 
شــود  پــردازش  داســتان  در  بایــد 
معیارهــای  جایگزیــن  نتوانــد  کــه 
شــهرها و مکان هــای دیگــر باشــد. 
عالقه منــدان می تواننــد بــا تکمیــل فــرم شــرکت 
ــخ  ــا تاری ــق درگاه www.lcci.ir ت ــنواره از طری در جش
10 شــهریورماه، آثــار خــود را بــرای دبیرخانــه ایــن 

جشــنواره ارســال کننــد.

- بزرگداشــت مدافعــان حــرم از دوم تــا ششــم 
می شــود. برگــزار  رادیوایــران  در  مردادمــاه 

- رضــا میرکریمــی بــا اشــاره به اینکــه پرونده پزشــکی 
ــد ــری می کنن ــت پیگی ــا درای ــتمی را ب ــاس کیارس  عب

ــا  ــاره ب  از هنرمنــدان خواســت هــر حرکتــی را در این ب
خانــه ســینما هماهنــگ کننــد.

- محمدهــادی رضــوی کــه نــام او بــا ســرمایه گذاری 
در ســاخت ســریال »شــهرزاد« مطــرح شــد، به تازگــی 
ــته  ــره داش ــور ک ــی از کش ــا تیم ــه ای ب ــرات اولی مذاک
ــترکات  ــاس مش ــر اس ــریالی ب ــا دارد س ــت و بن اس
فرهنگــی دو کشــور بســازد. ایــن ســریال توســط 
ــود  ــد می ش ــترک تولی ــورت مش ــه ص ــره ب ــران و ک ای
و قــرار اســت در جلســاتی کــه در مردادمــاه بیــن وی 
و ایــن تیــم برگــزار می شــود خــط داســتانی ســریال 

ــود. ــخص ش مش
- معــاون فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
گفــت: منتقــدان ممیــزی بــا دقــت بیشــتری در 
اظهارنظرهــا و ادبیاتشــان، انتقادهــای خــود را مطــرح 

ــد. کنن
 - مدیــر بنیــاد فردوســی شــاخه تــوس گفــت: هــدف 
مــا شناســاندن زادگاه فردوســی و فرهنــگ شــاهنامه 

اســت.
- کیــارش اســدی زاده کــه ســال گذشــته فیلــم 
»شــکاف« را روی پــرده داشــت، تصمیــم دارد فیلمــی 

ــازد. ــتاره بس ــدون س ــا ب ــر، ام پربازیگ
- هــادی مرزبــان، نمایشــنامه  »بنــگاه تئاتــرال« علــی 
نصیریــان را روی صحنــه می بــرد. هــادی مرزبــان 
ــاره داســتان و چگونگــی اجــرای  ــح بیشــتر درب توضی
ــرد  ــول ک ــک موک ــده ای نزدی ــه آین ــش را ب ــن نمای ای
ــا تعــدادی از آن هــا  ــه ب ــا بازیگــران نمایــش هــم ک ت

ــی شــده مشــخص شــوند. مذاکرات
- کارگــردان فیلــم ســینمایی »ناســور« از تدویــن 
دوبــاره ایــن انیمیشــن بــرای اکــران عمومــی و اضافــه 
شــدن یــک ســکانس حذف شــده بــه فیلــم خبــر داد.

- مــزدک میرعابدینــی، کارگــردان فیلــم »خــواب 
ــده ــران ش ــال اک ــس از ۷ س ــه پ ــه« ک ــت پروان  اس
می گویــد از حــال و هــوای آن روزهایــش فاصلــه 
گرفتــه و دیگــر نمی توانــد خیلــی دربــاره فیلــم حــرف 

بزنــد.
- حبیــب هللا صادقــی، هنرمنــد نقــاش و رئیس اســبق 
ــش  ــاد، خاطرات ــمی وزارت ارش ــای تجس ــز هنره  مرک

را از موزه هنرهای معاصر تهران منتشر می کند.
- نــادر برهانی مرنــد دربــاره جدیدتریــن فعالیت هــای 
خــود اظهــار کــرد کــه نــگارش نمایشــنامه ای بــا عنــوان 
»ســردار« را بــه پایــان رســانده و درصــدد فراهــم کردن 

شــرایط بــرای تولیــد و اجــرای ایــن اثــر اســت.

پیشگامان انقالب اسالمی استان 
در دیدار با شهردار اصفهان:

روند پرتالش شهرداری 
برای توسعه شهر ادامه یابد

کیمیــای وطــن: پیشــگامان انقــالب اســالمی در دیدار 
بــا مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان ضمــن 
ــوزه  ــات انجام شــده در ح ــه اقدام ــت از مجموع حمای
ــتای  ــهرداری در راس ــالش ش ــد پرت ــهرداری از رون ش

ــد. ــی کردن توســعه شــهر تشــکر و قدردان
 بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
ــالب  ــگامان انق ــا پیش ــان ب ــهردار اصفه ــان، ش اصفه
اقدامــات  تشــریح  بــه  و  کــرد  دیــدار  اســالمی 
انجام شــده در دوره یک ســاله فعالیت هــای خــود 
پرداخــت. جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه بنــای مــا 
در ایــن دوره کار و تــالش بــرای اصفهــان اســت، اظهــار 
ــرای  ــدت ب ــن م ــی را در ای ــای مختلف ــرد: برنامه ه ک
ــل  ــون قاب ــود آن اکن ــه نم ــم ک ــرای کرده ای ــهر اج ش
مشــاهده اســت. وی احــداث پمــپ بنزین هــای 
نهضــت  راه انــدازی  زیســت،  محیــط  دوســت دار 
آســفالت در ســطح شــهر، اجــرای طرح هــای عمرانــی 
ــی در ســطح  ــف اعــم از َاَبرپروژه هــا و پروژه های مختل
محله هــا را از جملــه اقدامــات انجام شــده در ایــن 

ــرد.  ــوان ک دوره عن
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: شــهرداری اصفهــان 
بــه  توجــه خاصــی  خــود  برنامه هــای  ادامــه  در 
ــرای  ــار آن از اج ــته و در کن ــز داش ــش نی ــر پژوه ام
ــت. وی  ــوده اس ــل نب ــز غاف ــی نی ــای فرهنگ برنامه ه
ــه جوان محــوری را از مســائل مهــم برشــمرد  توجــه ب
و گفــت: در دوره مدیریتــی خــود تــالش بــر ایــن دارم 
ــی  ــرد رســانه ای خوب ــرای توســعه شــهری رویک ــا ب ت

ــم.  ــته باش داش
در بخــش دیگــری از ایــن جلســه، پیشــگامان انقــالب 
اســالمی اســتان اصفهــان بــا اســتقبال از طــرح 
سه شــنبه های بــدون خــودرو، حمایــت خــود را از 

ــد ــالم کردن ــه اع ــن برنام ای
. پیشــگامان انقــالب اســالمی در ایــن دیــدار کــه بــه 
منظــور ارائــه گــزارش عملکــرد یک ســاله شــهردار 
اصفهــان برگــزار شــده بــود اقدامــات انجام شــده 
در ایــن دوره را بســیار مشــهود دانســتند و تأکیــد 
ــف  ــرعتی مضاع ــا س ــان ب ــهردار اصفه ــه ش ــد ک کردن
و جالــب توجــه توانســته اقدامــات مثبتــی را انجــام 
دهــد. همچنیــن پیشــگامان انقــالب اســالمی اســتان 
اصفهــان اظهــار کردنــد: شــهر در دوره مدیریت شــهردار 
جدیــد روحیــه خاصــی بــه خــود گرفتــه و اقداماتــی 
ــه  ــه نتیج ــی ب ــد طوالن ــک رون ــا ی ــته ب ــه در گذش ک
می رســید در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه ســرانجام 

رســیده اســت.

 برگزاری نمایشگاه تخصصی 
مد و لباس در اصفهان

مــد  تخصصــی  نمایشــگاه  وطــن:   کیمیــای 
و لبــاس از ســوی کمیتــه عفــاف و پوشــش ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
 شــهرداری اصفهــان، دبیــر کمیتــه فرهنــگ عفــاف 
ــت:  ــب گف ــن مطل ــان ای ــا بی ــالمی ب ــش اس و پوش
 معرفــی طرح هــای ایرانــی و اســالمی بــه تولیدکنندگان 
ــی  ــگاه تخصص ــم نمایش ــداف مه ــندگان از اه و فروش

ــاس اســت.  ــد و لب م
ــگاه  ــزاری نمایش ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب ــد رحمان حام
ــار  ــه اظه ــن کمیت ــط ای ــاس توس ــد و لب ــی م تخصص
داشــت: ایــن نمایشــگاه بــا هــدف ارائه الگوی پوشــش 
ــگ  ــه فرهن ــوی کمیت ــی از س ــالمی و ایران ــر اس فاخ
عفــاف و پوشــش اســالمی وابســته بــه ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برنامه ریــزی 
ــئوالن،  ــش مس ــژه نمای ــه اول وی ــه در مرحل ــده ک ش
 نخبــگان و فعــاالن اصنــاف مختلــف برگزار خواهد شــد. 
وی از برگــزاری نمایشــگاه تخصصــی مــد و لبــاس بــه 
ــطح  ــوان  س ــای بان ــی از باغ ه ــاه و در یک ــدت یکم م
ــه پوشــش های اســالمی  ــزود: ارائ ــر داد و اف شــهر خب
ــش های  ــایر پوش ــن س ــاب همچنی ــات حج و ملزوم
مانتوهــای  مختلــف  مدل هــای  ماننــد  فاخــر 
ــل عرضــه  ــه محصــوالت قاب ــی از جمل  اســالمی- ایران

و نمایش در این نمایشگاه است.
ــدگان  ــان و تولیدکنن ــور طراح ــه حض ــاره ب ــا اش  وی ب
برتــر کشــور در ایــن نمایشــگاه خاطرنشــان کــرد: هدف 
از برپایــی ایــن نمایشــگاه، حضــور طراحــان بــرای 
ترویــج و اشــاعه مدل هــای اســالمی- ایرانــی در میــان 

ــت. ــده اس ــدار و مصرف کنن ــده، خری تولیدکنن

 جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان 
استان اصفهان:

 اردوی طرح والیت در راستای دفاع
 از ارزش های انقالب اسالمی است

  افتتاحیــه اردوی طــرح والیــت 

سرویس فرهنگی
سیما شریفی 

اردوگاه  مــکان  در  دیــروز  عصــر 
حضــور  بــا  بهشــتی  شــهید 
ــواده  ــان، خان ــتان اصفه ــر اس ــوزان دخت دانش آم
 شــهدای مدافــع حــرم و مســئوالن لشــکری 
و آموزشــی برگــزار شــد. مجتبــی فــدا، جانشــین 
ــان  ــا بی ــج( ب ــپاه صاحب الزمان)ع ــی س فرمانده
کــرد:  اظهــار  والیــت  طــرح  ویژگی هــای 
ــرد  ــاد گ ــو و هم نه ــر، هم س ــوزان هم فک دانش آم
هــم آمده انــد تــا در راســتای دفــاع از ارزش هــای 
ــی  ــم فرهنگ ــا تهاج ــارزه ب ــالمی و مب ــالب اس انق

آموزش های الزم را کسب کنند.
ــزاری  ــدف از برگ ــرد: ه ــریح ک ــه تش وی در ادام
ایــن اردو، رســیدن بــه آگاهــی و خودســازی 
افــزود:  ادامــه  در  فــدا  اســت.  دانش آمــوزان 
ــه  ــت جبه ــخیص درس ــن تش ــوزان ضم دانش آم
حــق علیــه باطــل بایــد از تمــام ظرفیــت، تــوان و 
 امکانــات خــود بــرای مقابلــه بــا دشــمن اســتفاده 

کنند.

اخبار کوتاه 

برگزاری دومین گاه، از چهارگاه داستان نویسی در اصفهان

 گلپایگان و خوانسار 
میزبان حافظان قرآن سراسر کشور

  هشــتمین دوره آزمــون »ترنــم وحــی« 

گلپایگان
فصاحت

 
بــا حضــور 200 حافــظ کل قــرآن در 
ــر  ــف از سراس ــنی مختل ــای س رده ه
کشــور شــهریورماه ســال جــاری در گلپایــگان و خوانســار 
برگــزار می شــود. علــی بختیــار نماینــده مــردم گلپایــگان 
و خوانســار در مجلــس در جلســه شــورای عالــی قرآنــی 
کــه در فرمانــداری گلپایــگان برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
آزمــون سراســری حافظــان قــرآن کریــم کشــور در 
ــتان های  ــی شهرس ــه میزبان ــاری ب ــال ج ــهریورماه س ش
ــجم  ــزی منس ــک برنامه ری ــا ی ــار ب ــگان و خوانس  گلپای

و همکاری بین دستگاهی برگزار می شود. 
از طریــق  قرآنــی  تحــول  لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
اطالع رســانی رســانه های شهرســتان در ســطح کشــور 
بیــان کــرد: موقعیــت هــر دو شهرســتان در میزبانــی 
اقامتــی  قــرآن کریــم کشــور در مراکــز  از حافظــان 
مختلفــی  زمینــه کمیته هــای  ایــن  در  و  پیش بینــی 
تشــکیل می شــود. نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار 
ــان  ــت: حافظ ــار داش ــالمی اظه ــورای اس ــس ش در مجل
قرآنــی از شهرســتان های مختلــف بــا آداب، رســوم و 
ــی از ایشــان در  فرهنگ هــای متفــاوت هســتند و میزبان
ــتان  ــار دو شهرس ــی« افتخ ــم وح ــون »ترن ــزاری آزم برگ

ــت.  اس
مؤسســه  مدیــر  چاوشــی،  ســیدمحمود  ادامــه  در 
ــن مؤسســه  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــرآن کشــور ب ــد ق مه
اســت شــده  تأســیس  تهــران  در   13۷1 ســال   در 

ــتان  ــتان و 150 شهرس ــون در 25 اس ــت: اکن ــار داش اظه
ــظ و  ــه حف ــم در زمین ــرآن کری ــد ق ــه مه ــور مؤسس کش
فهــم قــرآن کــه از تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری اســت، 

فعالیــت می کنــد. 
ــه  ــی مؤسس ــت علم ــای هیئ ــه اعض ــان اینک ــا بی وی ب
قرآنــی کشــور از اســاتید مجــرب و مطــرح کشــور و داروان 
ــت:  ــم تشــکیل شــده اســت، گف ــرآن کری ــی ق بین الملل
مؤسســه مهــد قــرآن کریــم، نخســتین مؤسســه قرآنــی 

ــه دارد.  ــت عامل المنفع ــه فعالی ــت ک ــور اس کش
در ادامــه حجت االســالم محمدرضــا اســماعیلی امــام 
ــبقه  ــه س ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــگان اظه ــه گلپای جمع
فرهنگــی شهرســتان گلپایــگان، محافــل و مراکــز قرآنــی 

ــد.  ــد گســترش یاب بای
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســه مهــد قــرآن کریــم 
و یــک مدرســه قرآنــی در شهرســتان گلپایــگان فعالیــت 
بــه ظرفیت هــا  توجــه  بــا   می کننــد، تصریــح کــرد: 
و بســترهای مناســب شهرســتان و بــا وجــود عــدم 
ــر الزم  ــا تدابی ــی ب ــای قرآن ــز و نهاده ــرای مراک ــار ب اعتب
ــده  ــام ش ــی انج ــای قرآن ــرای کاره ــری ب ــات مؤث اقدام
اســت. اســماعیلی گفــت: یــک مرکــز روضــه القرآنــی در 
بخــش بانــوان شهرســتان بــرای تربیــت مربــی فعالیــت 
ــگان  ــی در گلپای ــی قرآن ــورای عال ــیس ش ــد. تأس می کن
ســبب ایجــاد گســترش و تحــول عظیــم در زمینــه قــرآن 

می شــود.

گزارش 

سفر ابدی شکیبایی، 8 ساله شد
 چــه کســی بــاورش می شــد بــا آن صــدای گرمــش بــا آن حضــور شــیدایی اش، این چنیــن آرام خفتــه باشــد؛ او همــه را غافلگیــر کــرد! »و رفــت تــا لــب هیــچ...«.

و سینمای ایران بر تمام دوستداران هنر تسلیت باد.  28 تیرماه سالگرد درگذشت خسر

برنامه سینماهای اصفهان
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 سینما
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 سینما 
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بیداری

رسوایی2

از دوســتان قدیمــی  بــا یکــی   دیــروز 
سرویس فرهنگی

امیر براتی
ــدار متوجــه  ــن دی ــی داشــتم. در ای مالقات
شــدم در مدتــی کــه او را ندیــده ام مهارت هــای زیــادی 
ــراغ  ــن در او س ــش از ای ــا پی ــه ت ــت ک ــرده اس ــب ک کس
نداشــتم. وقتــی از او جویــای ماجــرا شــدم بــه مــن گفــت 
کــه هــر چــه بــه دســت آورده از ســایت ها و اپلیکیشــن های 
آمــوزش مجــازی بــوده اســت. وقتــی بــا ناآگاهــی مــن در 
ــن  ــی را در ای ــل مطالب ــه تفصی ــد ب ــه ش ــه مواج ــن زمین ای
زمینــه بــا مــن در میــان گذاشــت کــه بــد نیســت شــما را نیز 

در دانستن آن ها شریک کنم.
   گسترش ابزارهای ارتباطی

امــروزه با پیشــرفت تکنولوژی و گســترش ابزارهــای ارتباطی 
 بــر بســتر اینترنــت، امــکان انتقــال و گســترش به روزتریــن 
ــی در  ــر کس ــه ه ــا ب ــا و مهارت ه ــن آموزش ه و پیچیده تری
هــر مکانــی و بــا قابلیــت اســتفاده در هــر لحظه از شــبانه روز 

میســر شــده اســت. 
ــوب  ــاب، خ ــوزش کمی ــک آم ــتفاده از ی ــرای اس ــر ب  دیگ
و کارآمــد الزم نیســت مســافت زیــادی طــی شــود و هزینــه 
زیــادی صــرف شــود تــا در ســاعتی مقــرر ســر کالس فــالن 

اســتاد حضــور بیابیــم.
 حتــی بــا اســتفاده از قــدری هنــر و ســلیقه در تولیــد 
ارتباطــی  روش هــای  و  آن  بازنشــر  و  آموزشــی  فیلــم 
آنالیــن بیــن اســتاد و شــاگرد و سیســتم های ارزیابــی 
و محــک  تجربــه  انتقــال  امــکان  آموزش هــا  بیــن  در 

اســت. شــده  ممکــن  هــم  آن  مرحله به مرحلــه 

   هزینه کم و گسترش مرزها
ــش  ــه بی ــاز ب ــا نی ــن فض ــوزش در ای ــر آم ــه ه ــا ک  از آنج
از یــک بــار ارائــه نــدارد، هزینــه درنظرگرفته شــده بــرای ایــن 
آموزش هــا بســیار کمتــر از آموزش هــای حضــوری در نظــر 
گرفتــه می شــود. مطلــب جالــب توجــه دیگــر در جذابیــت 
ایــن آموزش هــا از منظــر مدرســان، گســترش دایــره نفــوذ 
 مطالــب بــه مرزهــای نامحــدود جغرافیایــی و زمانــی 
ــرای  ــدود ب ــان نامح ــب مخاطب ــن کس ــی و همچنی و مکان
ــتر  ــد بیش ــب درآم ــث کس ــم باع ــه ه ــت ک ــا اس آموزش ه

بــرای مدرســان و هــم کســب شــهرت بــرای آنــان می شــود. 
البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه شــاید فضــای انگیزشــی 
ــاط نزدیــک و خــاص  ــد ارتب در آموزش هــای حضــوری مانن
ــا  ــدودی ب ــا ح ــه ت ــه البت ــی ها ک ــا هم کالس ــتاد ی ــا اس ب
ــا  ــل ب ــامانه ها و تعام ــن س ــود در ای ــازی موج ــبکه مج ش
اســتاد قابــل رفــع اســت، از معایــب ایــن آموزش هــا بــه نظر 
ــت  ــودن کیفی ــت نب ــوان یکدس ــن می ت ــد؛ همچنی می رس
ــام  ــامانه های بی ن ــود س ــور وج ــامانه هاو همین ط ــه س  هم
ــازی  ــای مج ــه در فض ــورت قارچ گون ــه ص ــه ب ــان ک  و نش

 شــکل گرفتــه و بعــد از قــدری ســردرگم کــردن مهارت جویان 
ــزی  ــوند و چی ــد می ش ــا پدی ــا ن ــد از آن ه ــب درآم و کس
ــا  ــه ج ــود ب ــازی از خ ــای مج ــه آموزش ه ــی ب ــز بدبین ج
 نمی گذارنــد را از دیگــر مشــکالت فعــاالن شناســنامه دار 

و کاربلد این عرصه دانست.
   کیفیت در آموزش مجازی

ــای  ــیاری از مهارت ه ــم بس ــما بگوی ــه ش ــت ب ــب اس جال
صنایــع دســتی و هنــری کامــال مهارت محــور در ایــن 
عرصــه ارائــه شــده اســت و هــر آموزشــی کــه ســعی کــرده 
کیفیــت و صداقــت را در نظــر داشــته باشــد، موفــق شــده 
شــاگردانی کاربلــد تربیــت و آن هــا را بــه عرصــه فعــاالن این 
زمینه هــا وارد کنــد کــه ایــن خــود نمایانگــر اهمیــت کیفیــت 
در آمــوزش مجــازی ماننــد آمــوزش حضــوری اســت. اگــر 
کســی از آمــوزش مجــازی رضایــت نــدارد، بیشــتر ایــراد در 
ــدرس  ــوزش توســط م ــه آن آم ــرد و نحــوه ارائ ــزش ف  انگی
و ســامانه بــوده اســت تــا ذات آمــوزش مجــازی. در پایــان 
الزم می دانــم اضافــه کنــم بــه هــر روی آینــده آمــوزش بــه 
ایــن ســمت در حرکــت اســت و بــه شــدت نیازمنــد ایجــاد 
ســازماندهی  و  نظــارت  جملــه  از  مناســب   زمینه هــای 
و کاهــش  اینترنتــی  بانــد  پهنــای  دیگــر  ســوی  از  و 
ــه هــر روی ســعی  هزینه هــای اینترنتــی و ســرور اســت. ب
ــه  ــذرا ب ــه گ ــه و البت ــی واقع بینان ــال نگاه ــن مق ــد در ای ش
ــد اســت در  ــرده باشــیم. امی ــوزش مجــازی ک موضــوع آم
روشــن شــدن دیــد شــما بــه ایــن عرصــه مددرســان بــوده 

ــد. باش

جستاریدرآموزشمجازی

مهارتدرجیبمناست



منصوریان 
باز هم با استقالل قرارداد امضا نکرد

ســرمربی اســتقالل در ســاختمان ایــن باشــگاه حاضــر 
نشــد؛ درحالــی کــه روز یکشــنبه، کادر فنــی جدیــد اســتقالل 
ــود  ــرارداد خ ــتقالل ق ــگاه اس ــاختمان باش ــور در س ــا حض  ب
را بــا ایــن تیــم امضــا کردنــد، علیرضــا منصوریــان بــه محــل 
ــد  ــرمربی جدی ــب س ــن ترتی ــه ای ــت. ب ــگاه نرف ــن باش ای
ــد  ــر چن ــدارد. ه ــم ن ــن تی ــا ای ــراردادی ب ــوز ق ــتقالل هن اس
کــه باشــگاه اســتقالل قبــال گفتــه بــود کــه قــرارداد مظلومــی 
مانــع قــرارداد منصوریــان نیســت، ولــی شــاید حضــور نیافتن 
مربــی جدیــد اســتقالل در ســاختمان ایــن باشــگاه بی ارتبــاط 

ــد. ــان نباش ــرمربی قبلی ش ــا س ــا ب ــرارداد آبی ه ــا ق ب

رکابزن جوان جای دانشور را گرفت
رکابــزن جــوان پیســت در مســابقات قهرمانــی کشــور 
ــد.  ــا کن ــران را جابه ج ــاده اســپرینت ای ــورد م توانســت رک
ــه  ــران در مجموع ــان ای ــی جوان مســابقات پیســت قهرمان
آزادی در حــال برگــزاری اســت. در ایــن رقابت هــا و در 
ایــران  رکــورد  دو  نیمه اســتقامت،  و  ســرعت  بخــش 
ــا ثبــت  ــور از تیــم لرســتان ب جابه جــا شــد. کســری باقرپ
زمــان 10 ثانیــه و 58 صــدم ثانیــه رکــورددار ماده اســپرینت 
شــد. رکــورد ایــن مــاده تــا پیــش از ایــن در اختیــار 
ــه  ــدم ثانی ــت 8 ص ــور توانس ــود و باقرپ ــور ب ــد دانش محم
رکــورد ایــران را بهبــود ببخشــد. امیرحســین جمشــیدیان، 
ملی پــوش تیــم اصفهــان نیــز 15 صــدم ثانیــه رکــورد مــاده 

ــود بخشــید. ــی کشــور را بهب ــر تعقیب ۳ کیلومت

طراحی های جدید جیووا رسید
ــد  ــای جدی ــه از طراحی ه ــدات اولی ــووا تولی ــرکت جی ش
ــل داد  ــیون تحوی ــن فدراس ــه ای ــال را ب ــیون فوتب فدراس
تــا آن هــا پاســخ خــود را دربــاره کیفیــت البســه های 
مدنظــر ارائــه کننــد. پــس از حــدود دو مــاه کــه فدراســیون 
 فوتبــال ســه طراحــی جدیــد بــرای لباس هــای تیــم ملــی 
را تحویــل شــرکت جیــووا داده بــود تــا بــرای بــازی قطــر و 
چیــن تولیــد شــود، روز )یکشــنبه( ایــن ســه مــدل طــرح 
ــیون  ــه فدراس ــید و ب ــران رس ــه ای ــت DHL ب ــط پس توس
ــیون  ــر فدراس ــال حاض ــد. در ح ــل داده ش ــال تحوی فوتب
ــاس  ــدل لب ــه م ــن س ــی ای ــس از بررس ــد پ ــال بای فوتب
ــود  ــخ خ ــده پاس ــه ش ــووا تهی ــدی جی ــار تولی ــه در چه  ک
ــر  ــم ب ــووا ه ــد و جی ــه ده ــا ارائ ــت آن ه ــاره کیفی را درب
اســاس خواســته فدراســیون یکــی از مدل هــا را بــه 
تولیــد انبــوه برســاند. البتــه صحبت هایــی هــم مبنــی بــر 
اســتفاده فدراســیون فوتبــال از برنــد آدیــداس در بــازی بــا 

ــود. ــنیده می ش ــر ش ــن و قط چی

رابسون جانواریو، رسما استقاللی شد
مدافــع برزیلــی مدنظــر اســتقاللی ها بــا ایــن تیــم 
قــراردادش را امضــا کــرد. رابســون جانواریــو، مدافــع 
برزیلــی مدنظــر اســتقاللی ها بــا حضــور در باشــگاه 
ــراردادش  ــم، ق ــن تی ــئوالن ای ــا مس ــدار ب ــتقالل و دی اس
ــرد و فصــل  ــا اســتقالل امضــا ک ــه صــورت رســمی ب را ب
آینــده را قطعــا در اســتقالل تــوپ خواهــد زد. ایــن بازیکــن 
ــه  ــا اســتقاللی ها ب ــا وجــود نداشــتن قــرارداد ب ــون ب تاکن

می پرداخــت. تمریــن 
 المپیکی شدن موسوی و قلعه نویی

 تأیید رسمی شد
دو  نــام  درج  بــا  میدانــی  و  دو  جهانــی  فدراســیون 
ــران در لیســت ورزشــکاران  ــاب چکــش ای ملی پــوش پرت
ــداد اعضــای  ــف تع ــی تکلی ــه نوع ــو، ب ــی ۲01۶ ری المپیک
موســوی  مشــخص کــرد. کاوه  نیــز  را  ایــران   کاروان 
و پژمــان قلعه نویــی به تازگــی در تورنمنــت بــالروس 
ــد  ــده بودن ــک ۲01۶ ش ــهمیه المپی ــب س ــه کس ــق ب موف
ــد  ــر تأیی ــک منتظ ــی المپی ــه مل ــن، کمیت ــن بی ــه در ای ک
ــود.  ــته ب ــن رش ــی ای ــیون جهان ــوی فدراس ــی از س نهای
صبــح امــروز ســایت فدراســیون جهانــی دو و میدانــی بــا 
درج نــام ایــن دو ملی پــوش کشــورمان بــر ایــن موضــوع 
صحــه گذاشــت تــا تکلیــف کاروان ایــران مشــخص شــود. 
ــر ایــن اســاس تعــداد ورزشــکاران رشــته دو و میدانــی  ب
ــداد  ــدد 10 رســید و تع ــه ع ــک پیشــین ب همچــون المپی
ــه المپیــک  اعضــای کاروان ورزشــی کشــورمان اعزامــی ب
۲01۶ ریودوژانیــرو نیــز رســما بــه ۶۳ نفــر افزایــش یافــت.

 تأیید سالمت 
والیبالیست های روسیه

آری گراســا،  رییــس FIVB اعــالم کــرد کــه والیبالیســت های 
روس دوپینگــی انجــام نداده انــد و تمامــی تســت هایی کــه 
از آن هــا گرفتــه شــده نشــان از پــاک بــودن آن هــا دارد. تیــم 
ــت  ــد داش ــور خواه ــو حض ــک ری ــیه در المپی ــال روس والیب
و نتایــج بررســی ها دربــاره دوپینــگ سیســتماتیک در 
ــد  ــا نخواه ــت آن ه ــر محرومی ــری ب ــک ســوچی تأثی المپی
 FIVB ــس ــون رئی ــال ۲01۲ تاکن ــه از س ــا ک ــت. گراس داش
اســت، اعــالم کــرد کــه موافــق محرومیــت کل تیــم روســیه 
ــوط  ــوایی های مرب ــش رس ــدی پی ــت. چن ــک نیس از المپی
بــه دوپینــگ ســوچی آشــکار شــد و آژانــس ضــد دوپینــگ 
جهانــی کمیتــه ای بــرای بررســی ایــن اتهامــات تشــکیل داد. 
ــیون  ــوی فدراس ــیه از س ــی روس ــر دوومیدان ــال حاض در ح
جهانــی دوومیدانــی محروم شــده اســت و دوومیدانــی کاران 
ــد.  ــرکت کنن ــو ش ــک ری ــد در المپی ــور نمی توانن ــن کش ای
ــی کــه دوپینــگ سیســتماتیک در  گفتــه می شــود در صورت
المپیــک زمســتانی ســوچی اثبــات شــود، احتمــال دارد کــه 

ــک محــروم شــود. ــای المپی ــم روســیه از بازی ه کل تی

 بالتکلیفی نام باشگاه لیگ برتری
گفــت:  رضــوی  خراســان  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
ــوز  ــب مج ــرای کس ــیاه جامگان ب ــگاه س ــده باش ــوز پرون هن
کمیســیون مــاده پنــج از فصــل گذشــته در اداره تربیــت 
بدنــی مشــهد باقــی مانــده و پیشــرفتی نداشــته اســت. 
ــگاه  ــل باش ــر عام ــه مدی ــوص نام ــان درخص ــوروش صبوری ک
ــهد«  ــه »مش ــگاه ب ــام باش ــر ن ــر تغیی ــی ب ــیاه جامگان مبن س
ــذ  ــت اخ ــته جه ــل گذش ــیاه جامگان از فص ــرد: س ــوان ک عن
ــودن  ــه دلیــل ناقــص ب ــده ای تشــکیل داده کــه ب مجــوز پرون
ــت و  ــده اس ــی مان ــهد باق ــی مش ــدارک در اداره تربیت بدن م
چندیــن بــار بــا ایــن باشــگاه مکاتبــه داشــتیم تــا مــدارک خود 
را بــرای پیگیــری مجــوز کامــل کننــد امــا مراجعه ای نداشــتند.

کوتاه از ورزش

خادم: 
جوانان انگیزه زیادی دارند

ــن  ــران پــس از تمری ــی کشــتی آزاد ای ــم مل ســرمربی تی
پرفشــار روز گذشــته ملی پوشــان المپیکــی گفــت: نفــرات 
جــوان تیــم ملــی، تحمــل ســختی و انگیــزه زیــادی 
بــرای درخشــش در المپیــک دارنــد. رســول خــادم 
ــرای  ــا ب ــده م ــات برنامه ریزی ش ــد تمرین ــه داد: رون ادام
ــی  ــد و حت ــاز ش ــته آغ ــال گذش ــاه س ــک از آبان م المپی
در جــام جهانــی آمریــکا در اوج تمرینــات اســتقامتی 
بــرای المپیــک بودیــم. بعــد از بازگشــت از جــام جهانــی 
ــز  ــون نی ــات ســرعتی آغــاز شــد و هم اکن کــم کــم تمرین
ــه اهمیــت و هــدف اصلــی مــا  ــا توجــه ب ــد ب همیــن رون
بــرای المپیــک ادامــه دارد. وی درخصــوص ترکیــب تیــم 
ــان  ــه المپیــک نیــز گفــت: مــا تلفیقــی از جوان اعزامــی ب
ــه را در آســتانه حضــور در  باانگیــزه و کشــتی گیران باتجرب
ــده  ــق خــوب و امیدوارکنن ــن تلفی ــم و همی المپیــک داری

ــود. ــک خواهــد ب ــا در المپی ــرای م ــاز بســیاری ب امتی

موافقت شجاعی 
برای پیوستن به پانیونیوس یونان

هافبــک تیــم ملــی ایــران بــرای پیوســتن بــه پانیونیــوس 
قبــل  روز  دو  اســت.  کــرده  موافقــت  ابــراز  یونــان 
ــرای  ــوس ب ــل باشــگاه پانیونی ــی از تمای رســانه های یونان
ــه  ــل الغراف جــذب مســعود شــجاعی، هافبــک فصــل قب
 خبــر دادنــد. شــجاعی کــه ســابقه بــازی در لیــگ اســپانیا

ــازی  ــارس ب ــج ف ــه دارد، در حاشــیه خلی ــز در کارنام را نی
کــرده اســت و اکنــون فرصــت حضــور در اروپــا را بــار دیگــر 
ــجاعی  ــی، ش ــانه یونان ــن رس ــته معتبرتری ــه نوش دارد. ب
در تماس هــای اولیــه بــا ســران باشــگاه پانیونیــوس 
ــر  ــی خب ــم یونان ــن تی ــرای حضــور در ای ــل خــود ب از تمای
ــود را  ــی خ ــاله آمادگ ــن ۳۲ س ــن بازیک ــت و ای داده اس
بــرای حضــور در تیــم یونانــی اعــالم کــرده اســت. بــه ایــن 
ترتیــب بایــد بــه زودی منتظــر حضــور شــجاعی در یونــان و 
امضــای قــرارداد بــا پانیونیوس باشــیم تــا تعــداد بازیکنان 
ایرانــی ایــن تیــم یونانــی بــه دو بازیکــن برســد. همچنیــن 
ــی  ــن بازیکــن ایران ــز از جــذب ای ــم نی ــن تی ســرمربی ای
ــد  ــه ســران باشــگاه تأکی ــرده اســت و ب ــت ک ــراز رضای اب

ــد. کــرده کــه مســعود شــجاعی را بــه خدمــت بگیرن

پاشازاده، سرمربی راه آهن شد
ــه  ــران ب ــال ای ــین فوتب ــوش پیش ــازاده، ملی پ ــدی پاش مه
عنــوان ســرمربی جدیــد تیــم راه آهــن انتخــاب شــد. مهــدی 
پاشــازاده پــس از توافــق بــا مســئوالن باشــگاه راه آهــن بــه 
عنــوان ســرمربی تیــم فوتبــال ایــن باشــگاه انتخــاب شــد. 
ــوزن و  ــران بایرلورک ــتقالل ته ــابق اس ــن س ــازاده، بازیک پاش
فورتونــا کلــن آلمــان، اشــتوم گراتــس و آدمیــرا واکــر اتریــش 
اســت کــه بــا تیم ملــی ایــران به جــام جهانــی 1۹۹8 فرانســه 
ــذار در آن  ــت و تأثیرگ ــان ثاب ــی از بازیکن ــرد و یک ــود ک صع
رقابت هــا بــود. همچنیــن مدافــع پیشــین تیــم ملی ایــران در 
 تیم هــای گســترش فــوالد ســهند، پارســه، شــهرداری تبریــز 
ــه عنــوان ســرمربی فعالیــت کــرده  و آلومینیــوم اراک نیــز ب

اســت.

»پل پوگبا« به یوونتوس بازمی گردد
ــر داد  ــان خاط ــوس اطمین ــال یوونت ــم فوتب ــرمربی تی س
ــخ ۷ اوت  ــم در تاری ــن تی ــوی ای ــوش فرانس ــه ملی پ ک
بــه توریــن بازمی گــردد. در حــال حاضــر شــایعاتی وجــود 
دارد مبنــی بــر اینکــه »پــل پوگبــا« بــا انتقالــی بــه ارزش 
ــا  ــود. ب ــتریونایتد می ش ــی منچس ــد راه ــون پون 100 میلی
ــاور اســت  ــر ایــن ب ایــن حــال »ماســیمیلیانو آلگــری« ب
کــه ایــن بازیکــن بــه یوونتــوس بازمی گــردد. وی گفــت: 
ملی پــوش فرانســوی تیــم مــا در تاریــخ ۷ اوت بــه اینجــا 
ــان  ــا، بازیکن ــم پوگب ــس اورا و ه ــم پاتری ــردد. ه بازمی گ
یوونتــوس هســتند و مــن امیــدوارم کــه در تیممــان 
بماننــد. مــن بــه پوگبــا نیــاز دارم. بحــث بازگشــت پوگبــا 
بــه اولدترافــورد در حالــی مطــرح می شــود کــه یوونتــوس 
ــگاه  ــمی از باش ــنهاد رس ــچ پیش ــوز هی ــد هن ــا می کن ادع
ــن  ــن بازیک ــن ای ــت گرفت ــه خدم ــرای ب ــری ب ــگ برت لی

دریافــت نکــرده اســت.

 ایگواین درخواست جدایی 
نداده است

باشــگاه ایتالیایــی تأکیــد کــرد کــه مهاجــم آرژانتینــی 
ــز در  ــده را نی ــل آین ــت و فص ــداده اس ــی ن ــت جدای درخواس
ایــن باشــگاه ســپری خواهــد کــرد. در روزهــای گذشــته 
ــه  ــن ب ــالو ایگوای ــال گونس ــرای انتق ــادی ب ــای زی صحبت ه
ــن  ــت. در ای ــده اس ــرح ش ــوس مط ــنال و یوونت ــم آرس تی
بیــن باشــگاه ناپولــی اعــالم کــرد کــه ایــن مهاجــم آرژانتینــی 
درخواســت جدایــی نــداده اســت و در ایــن تیــم باقــی خواهد 
مانــد. نیکــوال لومبــاردو، مدیــر ارتباطــی باشــگاه ناپولــی درباره 
ــا  ــت از م ــچ وق ــت: گونســالو هی ــن گف ــن بازیک ــت ای وضعی
ــگاه  ــی باش ــود. از طرف ــدا ش ــی ج ــت از ناپول ــته اس نخواس
یوونتــوس نیــز هیــچ پیشــنهادی بــرای جــذب او نداده اســت 

و ایــن صحبت هــا تمامــا شــایعه رسانه هاســت.

کشف استعداد جدید در 10 دقیقه
ســرمربی پرتغالــی منچســتر یونایتــد از پیــروزی ای کــه تیمــش 
بــه دســت آورده بســیار خوشــحال اســت. او تأکیــد کــرد کــه در 10 
دقیقــه یــک اســتعداد جدیــد را کشــف کــرده اســت. ژوزه مورینیو 
بــه ســتایش از اکســل تانزبــه، اســتعداد جدیــد شــیاطین ســرخ 
پرداخــت و اضافــه کــرد: یــک بازیکــن ممکــن اســت بــرای اثبــات 
توانایــی خــود بــه ۹0 دقیقــه زمــان نیــاز داشــته باشــد، امــا یــک 
ــن  ــد بازیک ــت کن ــه ثاب ــت در 10 دقیق ــن اس ــم ممک ــن ه بازیک
بــزرگ و بااســتعدادی اســت. اکســل بــرای ثابــت کــردن خــود بــه 

10 دقیقــه زمــان نیــاز داشــت. 

همگام با ورزش

ــگ  ــانزدهمین دوره لی ــاه، ش ــارم مردادم  چه
سرویس  ورزش
 دامون رشیدزاده

ــب  ــاز می شــود. ترکی ــران آغ ــال ای ــر فوتب برت
امســال مربیــان و حضــور جوانــان جویــای نــام در عرصــه 
مربیگــری باعــث شــده لیــگ شــانزدهم، لیــگ جذابــی دســت کم 
روی نیمکت هــا باشــد. بــه همیــن بهانــه قصــد داریــم تــا نگاهــی 

داشته باشیم به نیمکت های داغ لیگ شانزدهم.
  سپاهان:

عالقــه زیــادی بــه اســتخدام مربــی قهرمــان دارنــد. آن هــا 
 بعــد از فرکــی، حــاال بــا جــذب ویســی، لیــگ شــانزدهم 
ــا مربــی مدافــع عنــوان قهرمانــی اســتارت می زننــد. ویســی  را ب
ــکان و استقالل خوزســتان را هــم دارد. ــا، پی ســابقه هدایــت صب

  پرسپولیس:
 برانکــو ایوانکوویــچ همچنــان بــه حضــورش روی نیمکــت 
پرســپولیس ادامــه می دهــد. او فقــط روی نیمکــت ایــن تیــم در 

ــت. ــرده اس ــری ک ــر مربیگ ــگ برت لی
  تراکتورسازی:

همچنــان بــا امیــر قلعه نویــی ادامــه می دهنــد. قلعه نویــی 
ســابقه هدایــت اســتقالل اهــواز، اســتقالل، مــس و ســپاهان را 

ــر دارد. ــگ برت ــخ لی در تاری
  ذوب آهن:

ــا  ــراردادش را ب ــر ق ــال دیگ ــک س ــرای ی ــدی ب ــی گل محم یحی
ذوبی هــا تمدیــد کــرد. او ســابقه ســرمربیگری صبــا، پرســپولیس 

ــر دارد. ــگ برت ــم در لی ــران را ه و نفت ته
  صبا: 

قــرار بــود آن هــا هــم بــا مربــی فصــل قبلشــان، یعنــی علــی دایی 

ــه ســمت نفــت تهــران  ــد، امــا تغییــر مســیر دایــی ب ادامــه دهن
ــه لیــگ  ــاوی ب ــا صبایی هــا شــرایط بازگشــت مرف باعــث شــد ت

برتــر را مهیــا کننــد و بــا ایــن مربــی قــرارداد ببندنــد. 
  گسترش فوالد:

 فــراز کمالونــد فصلــی دیگــر بــه همــکاری اش بــا ایــن تیــم ادامــه 
می دهــد. او ســابقه نشســتن روی نیمکــت تراکتورســازی را هــم 

دارد.
  پدیده:

 بقــای پدیــده بــرای دومیــن فصــل متوالــی در لیــگ برتــر، یعنــی 
حکــم دادن بــه ادامــه حضــور رضــا مهاجــری روی نیمکــت ایــن 

. تیم

  سیاه جامگان:
بعــد از انجــام موفــق عملیــات بقــا، فرهــاد کاظمــی روی نیمکــت 
 ایــن تیــم مانــد. او ســابقه هدایــت ســپاهان، صبــا، مــس

ذوب آهن، پیکان و راه آهن را هم دارد.
  ماشین سازی: 

بــا رســول خطیبــی بــه لیــگ برتــر آمدنــد و بــا او ادامــه 
ــی روی نیمکــت تراکتورســازی، گســترش فوالد  ــد. خطیب می دهن

و ســیاه جامگان در لیــگ برتــر نشســته اســت.
  صنعت نفت:

ــا  ــن، آن ه ــات غیرممک ــک عملی ــام ی ــا انج ــان ب ــادر دست نش  ن
ــور روی  ــه حض ــا ادام ــش را ب ــاند و پاداش ــر رس ــگ برت ــه لی را ب

ــت مــس  ــت. دست نشــان ســابقه هدای ــم گرف ــن تی  نیمکــت ای
و پگاه را در لیگ برتر دارد.
  استقالل خوزستان:

عبــدهللا ویســی رفتــه و ســیروس پورموســوی جانشــینش شــده 
ــی از  ــدارد و یک ــر را ن ــگ برت ــری در لی ــابقه مربیگ ــت. او س اس

ــد. ــاب می آی ــه حس ــر ب ــگ برت ــای لی تازه وارده
  استقالل تهران:

ــان رســیده  ــه علیرضــا منصوری ــز مظلومــی ب  نیمکتشــان از پروی
اســت. منصوریــان ســابقه مربیگــری پاس همــدان و نفــت را دارد 
و مدت هــا بــود کــه هــواداران آبــی منتظــر دیــدن ســتاره محبــوب 

خــود روی نیمکــت تیمشــان بودنــد.
  نفت تهران:

 چنــدی پیــش حتــی حضورشــان در لیــگ شــانزدهم هــم 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی دای ــت جــذب عل ــا در نهای ــود؛ ام مشــخص نب
لیــگ شــانزدهم  بــرای  نفتی هــا  داد کــه  ســرمربی نشــان 

دارنــد. ویــژه ای  برنامه هــای 
  سایپا:

بعــد از اخــراج جاللــی و حضــور موقــت ســعید رجبــی، حســین 
ــود.  ــد ب ــم خواه ــن تی ــرمربی ای ــانزدهم س ــگ ش ــی در لی فرک

ــم دارد. ــپاهان را ه ــوالد و س ــت، ف ــت نف ــابقه هدای ــی س فرک
  فوالد:

باالخــره  تــا  کردنــد  فســخ  اســکوچیچ  بــا  زود  خیلــی   
ممارســت های چندســاله نعیــم ســعداوی جــواب داده و او 
ــگ  ــری در لی ــابقه مربیگ ــعداوی، س ــود. س ــوالد ش ــرمربی ف س

برتــر را نــدارد.

گزارش کیمیای وطن از وضعیت سرمربیان لیگ برتر

نیمکت های داغ

مدیــر تیم هــای ملــی فوتبــال ایــران حرکــت وزارت ورزش و 
ــرای ورزشــگاه آزادی اســتفاده  ــان را در نصــب صندلی هــا ب جوان
بهینــه از امکانــات موجــود خوانــد کــه در راســتای تحقــق اقتصــاد 
ــا  ــت. محمدرض ــادی اس ــه و کاری جه ــورت گرفت ــی ص مقاومت

ســاکت آغــاز رونــد نصــب صندلی هــا را در 
ــازی  ــور نوس ــه منظ ــران ب ــگاه آزادی ته ورزش
ایــن ورزشــگاه در راســتای میزبانــی تیــم 
ملــی فوتبــال ایــران از رقبــای خــود در راه 
مقدماتــی جــام جهانــی ۲018، حرکــت جهادی 
وزارت ورزش و جوانــان دانســت کــه در قالــب 
ــن ورزشــی  ــداری اماک شــرکت توســعه و نگه

بــه مرحلــه اجــرا درآمــده اســت. مدیــر تیم هــای ملــی فوتبــال 
در حاشــیه بازدیــد از رونــد نصــب صندلی هــای ورزشــگاه بــزرگ 
آزادی گفــت: بــا توجــه بــه اســتفاده از ایــن ورزشــگاه در ســالیان 
متمــادی، اقــدام وزارت ورزش و جوانان در راســتای نوســازی این 
ــرای رعایــت حداکثــری  ــال، تدبیــری مناســب ب اســتادیوم فوتب

ــی رود  ــش م ــدی پی ــاس زمان بن ــر اس ــه ب ــت ک استانداردهاس
ــپس  ــر و س ــز تعمی ــازه ها نی ــی س ــی از خراب ــان بخش و همزم
صندلی هــا نصــب می شــود. مشــاور رئیــس فدراســیون فوتبــال 
در ادامــه گفت وگویــش بــا ســایت وزارت ورزش اظهــار کــرد: ایــن 
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق ــازی ها در راس نوس
صــورت می گیــرد؛ چــرا کــه اســتفاده بهینــه از 
امکانــات موجــود اســت کــه خوشــبختانه بــا تدبیــر 

ــدا خواهــد کــرد. ــی ادامــه پی خوب
 ســاکت، نوســازی ورزشــگاه آزادی را از ســوی وزارت 
ورزش و جوانــان شــایان تقدیــر دانســت و حرکــت 
ــای  ــی از نماده ــه یک ــک ب ــتای کم ــا را در راس آن ه
ورزش ایــران کــه همانــا اســتادیوم آزادی اســت، مانــدگار عنــوان 
کــرد. وی در پایــان بــا اشــاره بــه تــوان مدیریتــی در وزارت ورزش 
ــم.  ــر داری ــی دولــت خب ــان گفــت: از محدودیت هــای مال و جوان
ــاخت  ــی س ــان توانای ــورت وزارت ورزش و جوان ــن ص ــر ای در غی

مجموعــه بزرگــی چــون آزادی را هــم دارد.

محمدرضا ساکت:
 پول باشد، می توان بزرگ تر از ورزشگاه آزادی هم ساخت

مهاجــم تیــم فوتبــال پرســپولیس پــس از عقــد قــرارداد بــا ایــن تیــم 
گفــت: قبــول دارم کارم اشــتباه بــوده، امــا حــاال کــه برگشــتم قــول 

ــویم.  ــان می ش ــه قهرم ــم ک می ده
مهــدی طارمــی پــس از بازگشــت بــه پرســپولیس و عقــد قــرارداد بــا 

ایــن تیــم گفــت: هــر کســی ممکــن اســت اشــتباه 
ــزرگ  ــی ب ــک و بعض ــتباه ها کوچ ــی اش ــد. بعض کن
هســتند. مــن قبــول دارم کــه اشــتباه کــرده ام و حــاال 
ــال  ــم فوتب ــم تی ــحالم. مهاج ــته ام خوش ــه برگش ک
پرســپولیس در ادامــه خاطرنشــان کــرد: دربــاره 
جزئیــات قــرارداد بــا باشــگاه و وکیلــم صحبــت کنید؛ 
امــا مــن امــروز ســر تمریــن تیــم حاضــر می شــوم؛ 

چــون بازیکــن پرســپولیس هســتم. طارمــی در پایــان دربــاره انتظــار 
هــواداران از پرســپولیس در فصــل جدیــد افــزود: کاری بــه تیم هــای 
دیگــر نــدارم؛ امــا قــول می دهــم کــه امســال پرســپولیس قهرمــان 
ــان   ــه همــراه رامیــن رضایی ــی اســت مهــدی طارمــی ب اســت. گفتن
ــرخ  ــواداران س ــاوری ه ــال ناب ــپولیس در کم ــی پرس ــن یاغ  بازیک

ــه  ــگ ترکی ــیزدهمی لی ــم رده س ــی تی ــران، راه ــال ای ــی فوتب و اهال
ــا  ــه، انتقاده ــش از هم ــه بی ــی ک ــزه اســپور شــدند؛ انتقال ــی ری یعن
ــش در  ــتی داع ــالت تروریس ــاید حم ــت. ش ــر انگیخ ــی را ب از طارم
ــز  ــا چی ــه ی ــش ترکی ــب ارت ــب و غری ــای عجی ــا کودت ــتانبول ی اس
دیگــری باعــث شــد کــه طارمــی بــه هــوش بیایــد 
ــه بازگشــت بگیــرد؛ امــا قبــل از آمــدن  و تصمیــم ب
دوبــاره طارمــی بــه پرســپولیس، بایــد پرســید 
ــرخ ها  ــه س ــر ب ــت، اگ ــه رف ــه ترکی ــرا او ب ــه چ ک
ــپولیس  ــه پرس ــرا ب ــا چ ــود ی ــدن داده ب ــول مان ق
بازگشــت اگــر بــا ترک هــا قــرارداد بســته بــود؟ هــر 
ــتباه  ــی زود از راه اش ــرخ خیل ــتاره س ــود، س ــه ب چ
برگشــت و آینــده فوتبالــش را نجــات داد. ایــن بــار پشــیمانی بــرای 
ــد  ــه همیشــه نمی توان ــد ک ــد بدان ــا او بای ــی ســود داشــت؛ ام طارم
ــن  ــرد و مطمئ ــی بگی ــتوانه عقل ــدون پش ــتباه و ب ــای اش تصمیم ه
ــود  ــاوت خواهــد ب ــع و بی تف ــل برانکــو، آرام طب باشــد کــه کســی مث
اگــر خیلــی راحــت چشــم روی بی مهــری اش ببنــدد و او را ببخشــد.

ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

نیمکت های داغ دوشنبه   28   تیرماه  61395
ـــمـــاره  204 ســـــال دوم      ݡسݒ

مهدی طارمی:
 قبول دارم اشتباه کرده ام

پرداخــت  رونالــدو  کریســتیانو  از  ســتایش  بــه  بارســلونا  برزیلــی   ســتاره 
و او را نزدیک تریــن بازیکــن بــه کســب تــوپ طــال در ۲01۶ دانســت. بــه گــزارش پایــگاه 
ــد در  ــق ش ــی موف ــدوی پرتغال ــتیانو رونال ــدو، کریس ــل از المون ــه نق ــع و ب ــری ربی خب
ــورو  ــه دســت آورد و در ی ــا را ب ــان اروپ ــگ قهرمان ــی در لی ــه گذشــت، قهرمان ــی ک فصل
۲01۶ هــم بــا وجــود اینکــه در بــازی پایانــی آســیب دیــد، جــام قهرمانــی را بــاالی ســر 
ــه دســت آورد ــه در ســال ۲01۶ ب ــری ک ــا دو جــام معتب ــی ب ــن بازیکــن پرتغال ــرد. ای  ب

ثابــت کــرد کــه شــانس زیــادی بــرای کســب تــوپ طــال دارد. نیمــار کــه ســال قبــل جــزو 
ســه نامــزد نهایــی بــود، پــس از موفقیت هایــی کــه رونالــدو بــه دســت آورده اســت بــه 
ســتایش از او پرداخــت و گفــت: رونالــدو قهرمانــی در لیــگ قهرمانــان اروپــا و یــورو ۲01۶ 
را بــه دســت آورد. می توانــم بگویــم نزدیک تریــن بازیکــن بــه تــوپ طالســت. رونالــدو 
ــد  ــه بای ــم. البت ــان کن ــزی را پنه ــم چنیــن چی بازیکــن بســیار بزرگــی اســت و نمی توان
بگویــم لیونــل مســی هــم شــانس تــوپ طــال را دارد؛ چــرا کــه او هــم قهرمانــی در اللیــگا 
و جــام حذفــی را نیــز بــه دســت آورد. ایــن ســخنان نیمــار ممکــن اســت کــه بــا خشــم 
هــواداران بارســلونا همــراه باشــد؛ چــرا کــه آن هــا در هــر حالتــی مســی را بهتــر از رونالــدو 
می داننــد و دوســت ندارنــد ســتاره پرتغالــی رئــال تــوپ طــال را بــه دســت آورد. مســی 
بــا پنــج تــوپ طــال رکــورددار جهــان اســت. ایــن درحالــی اســت کــه رونالــدو ســه بــار 

ایــن جایــزه بــزرگ را بــه دســت آورده و بــه دنبــال چهارمیــن تــوپ طالســت.

  رونالدو، شانس اصلی 
کسب توپ طالی امسال است

صعود نفت عراق با درخشش دو بازیکن ایرانی
 تیم فوتسال نفت الوسط عراق با پیروزی برابر دالیان چین به عنوان صدرنشین گروه سوم به مرحله بعد راه یافت. قدرت بهادری 

و فرهاد توکلی، دو بازیکن اصلی این تیم هستند که نقش مهمی در صعود این تیم داشته اند.

آزادکار وزن 8۶ کیلوگــرم ایــران از انگیــزه زیــاد خــود بــرای کســب بهتریــن نتیجــه در المپیــک 
ــک  ــج را در المپی ــن نتای ــردم بهتری ــر م ــای خی ــا دع ــه ب ــدوارم ک ــت: امی ــر داد و گف ــو خب ری
ریــو کســب کنــم. علیرضــا کریمــی در آســتانه حضــور در المپیــک ۲01۶ اظهــار کــرد: پــس از 
ــی  ــم مل ــی تی ــتم از کادرفن ــکا داش ــی آمری ــام جهان ــابقات ج ــه در مس ــی ک ــرد ناموفق عملک
ــا  ــردازم ت ــه اســتراحت بپ ــات ب ــد روزی را خــارج از فضــای تمرین ــه چن ــردم ک درخواســت ک
ــبختانه کادر  ــوم. خوش ــات ش ــور در تمرین ــای حض ــر مهی ــار دیگ ــی ب ــی و روان ــاظ روح از لح
ــد  ــس از چن ــرد. پ ــت ک ــا آن موافق ــی تشــخیص داد و ب ــه خوب ــن موضــوع را ب ــز ای ــی نی فن
 روز اســتراحت در حــال حاضــر از وضعیــت روحــی و روانــی بســیار خوبــی برخــوردار هســتم 
و آمــاده ام تــا بهتریــن کشــتی ها را بگیــرم. دارنــده مــدال برنــز جهــان دربــاره هــدف 
ــن  ــه در ای ــن نتیج ــب بهتری ــم کس ــرد: هدف ــان ک ــو خاطرنش ــک ری ــور در المپی ــود از حض خ
رقابت هــا اســت. وی دربــاره مهم تریــن رقیــب خــود در رقابت هــای المپیــک کــه عبدالرشــید 
ــل  ــی الس وگاس را مقاب ــد شکســت مســابقات جهان ــا می توان ســعدهللا یف اســت و اینکــه آی
ــتم  ــم می توانس ــی ه ــابقات جهان ــرد: در مس ــان ک ــد، خاطرنش ــران کن ــتی گیر جب ــن کش ای
ســعدهللا یف را شکســت دهــم؛ ولــی بــر اثــر اشــتباهات خــودم در نهایــت شکســت خــوردم. 
تجربــه ام نســبت بــه مســابقات جــام جهانــی بســیار بیشــتر شــده اســت و بــا آنالیــزی کــه بــه 
همــراه کادر فنــی تیــم ملــی از مبــارزات ایــن کشــتی گیر داشــتیم، مطمئنــا بــرای بــرد، مقابــل 

ــه روی تشــک خواهــم رفــت. او ب

توانایی شکست سعداهلل یف 
را دارم

هفته دوم لیگ برتر

پرسپولیس- فوالد خوزستان 19:00

یکشنبه 10 مرداد

نفت تهران- سپاهان 19:00

صنعت نفت- تراکتورسازی 19:00

استقالل خوزستان- استقالل 19:00

ماشین سازی تبریز- گسترش فوالد 19:00

پدیده مشهد- مشهد 19:00

پیکان- صبای قم 19:00

ذوب آهن- سایپا 19:00
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حتما بخوانید!
افزایش 170 درصدی کالهبرداری های...

 بــا فرارســیدن ســال 95 صــد و یــک ســال از 
سرویس اجتماعی
 هامون رشیدیان

قانــون خدمــت ســربازی در کشــور مــا 
می گــذرد. ایــن قانــون کــه در ابتــدا تحــت عنــوان »ســربازگیری« 
ســال  شــش  از  پــس  شــد،  اجــرا  کشــور   در 
در  قــرار گرفــت و ســپس  بازنگــری  در ســال 1300 مــورد 
 ،1342  ،1334  ،1324  ،1322  ،1317  ،1310  ،1304 ســال های 
1343، 1347 و 1350 تغییراتــی در آن اعمــال شــد؛ امــا همچنان 
اصلی تریــن بنــد آن، یعنــی اجبــاری بــودن در آن باقــی مانــد. بــا 
کــه  وقایعــی  و  اســامی  انقــاب   پیــروزی 
در دهــه ابتدایــی انقــاب رخ داد، کمتــر کســی بــه فکــر تغییــر و 
تحــول در ســربازی افتــاد و مطالبــه اجتماعــی چندانــی هــم در 
ــه  ــوط ب ــون مرب ــاره مطــرح نشــد؛ درنتیجــه نخســتین قان این ب
خدمــت وظیفــه عمومــی پــس از انقــاب بــا حفــظ مــاده 
ــی در 29  ــور ایران ــان ذک ــرای جوان ــربازی ب ــودن س ــاری ب اجب
مهرمــاه ســال 63 بــه تصویــب مجلــس وقــت رســید؛ قانونــی که 
شــد  اجــرا  کشــور  در  بازنگــری  هیــچ  بــدون  ســال   27 
و ســرانجام پــس از کش وقوس هــای فــراوان میــان مجلــس و 
جزئــی  تغییراتــی  بــا  مســلح  نیروهــای  کل   ســتاد 
ــب  ــه تصوی ــال 90 ب ــان س ــره در آب ــاده و تبص ــد م ــذف چن و ح

مجلس رسید و از دی ماه همان سال الزم االجرا شد. 
در قانــون جدیــد گرچــه تســهیاتی بــرای ســربازان در نظــر 
گرفتــه شــده بــود، امــا در عمــل بســیاری از آن هــا محقــق نشــد 
و تنهــا مــاده یــک قانــون وظیفــه عمومــی، یعنــی اجبــاری بــودن 
ســربازی بــرای افــراد ذکــور قدرت نمایــی می کــرد؛ مــاده ای کــه 
ــه یکــی از دغدغه هــای پســران  بیــش از 100 ســال اســت کــه ب

ایرانــی و خانواده هایشــان بــدل شــده و قصــد تغییــر هــم نــدارد.
  حادثه سربازان پادگان 05 کرمان

ســربازان  حامــل  اتوبــوس  بــرای  حادثــه ای کــه  از  پــس 
از جوانــان و فعــاالن  پــادگان 05 کرمــان رخ داد، بســیاری 
ــت ســربازی  ــر و تحــول در خدم ــاره بحــث تغیی ــی دوب اجتماع
نحــوه  دربــاره  انتقــادات  عمده تریــن  کشــیدند.  پیــش  را 
ــود  ــان ب ــر آن ــه ســرباز و تحقی ــی ب ــا ســرباز، بی توجه  برخــورد ب
و گروهــی هــم اجبــاری بــودن ســربازی را دلیــل برخــورد نــازل با 
ســربازان دانســتند. همیــن، بهانــه ای شــد تــا برخــی از نمایندگان 

ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــی ب ــی قول های ــاالن اجتماع ــس و فع مجل
ایــن موضــوع و تغییــر در شــیوه ســربازی بدهنــد.

  الگوهای جایگزین
ــاه  ــامی در مردادم ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ســال 92 طرحــی تحــت عنــوان »الگوهــای ســربازی آینــده در 
جمهــوری اســامی ایــران« را منتشــر کــرد؛ طرحــی کــه هنــگام 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد و ب ــا ک ــه پ ــادی ب ــدای زی ــر و ص ــار س انتش
ــی، برخــی امیــدوار  ــه کار دولــت روحان ــا آغــاز ب همزمانــی اش ب
بودنــد کــه بــه زودی یکــی از الگوهــای ارائه شــده در ایــن طــرح 

ــتاد  ــت س ــا مخالف ــرانجام ب ــا س ــود؛ ام ــی ش ــور اجرای در کش
ــی  ــان طــرح باق ــدام در حــد هم ــن اق کل نیروهــای مســلح ای
 مانــد. انتقــاد اصلــی ســتاد کل بــه ایــن طــرح عمقــی نبــودن آن 
مرکــز  بــود.  کشــور  موقعیــت  بــا  نبودنــش  متناســب  و 
طــرح  ایــن  در  اســامی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 
ــه یکــی  ــود ک ــرده ب ــرای ســربازی پیشــنهاد ک ــدل را ب ــت م هف
ــورد آن  ــش م ــربازی و ش ــت س ــی خدم ــیوه فعل ــا ش از آن ه
طرح هایــی بــود کــه در صــورت تصویــب مجلــس و ابــاغ 
دولــت، می توانســت جایگزیــن الگــوی صــد و یــک ســاله 
ــان  ــده از می ــای ارائه ش ــن طرح ه ــی از بهتری ــود. یک ــی ش فعل
ــاله  ــک س ــربازی ی ــت س ــوی خدم ــرح »الگ ــو، ط ــت الگ  هف

در دوران صلح« است. 
دوران صلــح«  در  یــک ســاله   »الگــوی خدمــت ســربازی 
را شــاید بتــوان الگویــی مناســب و کارآمــد دانســت کــه احتمــال 
موافقــت ســتاد کل نیروهــای مســلح نیــز بــا آن بیشــتر اســت. 
ــدت آن  ــاری و م ــح اجب ــربازی در دوران صل ــدل، س ــن م در ای
ــک  ــه ی ــربازی ب ــان س ــدن زم ــدود ش ــت. مح ــال اس ــک س ی
ســال باعــث افزایــش انگیــزه بــرای خدمــت در میــان خانــواده 
ــن  ــا و همچنی ــتر آن ه ــدی بیش ــن رضایتمن ــان و همچنی جوان
منطقی تــر شــدن روش هــای به کارگیــری کاهــش اتــاف زمــان 
ــا  مؤثــر و افزایــش کارآمــدی و بهــره وری می شــود. بایــد دیــد ب
تــاش بیشــتر دولــت و مجلــس، آیــا ســرانجام طرحــی جدیــد 
ــرای  ــان را ب ــزه جوان ــت خدمــت ســربازی و انگی ــد کیفی می توان
انجــام ایــن خدمــت مقــدس بهبــود ببخشــد یــا همچنــان بایــد 

شــاهد ایــن قانــون بســیار قدیمــی باشــیم.

کیمیای وطن بررسی کرد:

101 سال با قانون سربازی

رئیــس  پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات فرماندهــی 
انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: در ســه ماهــه امســال 
بــا رشــد 170 درصــدی تشــکیل پرونــده کاهبرداری هــای 
اینترنتــی مواجــه بوده ایــم. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان، ســرهنگ ســیدمصطفی 
ــایبری  ــم س ــن جرائ ــی از مهم تری ــرد: یک ــار ک ــوی اظه  مرتض

ــا  و از پنــج جــرم اصلــی کــه در پلیــس فت
بــه آن رســیدگی می شــود، موضــوع جرائــم 
کاهبــرداری از طریــق فضــای مجــازی 

اســت. 
ــم  ــد از جرائ ــه 31 درص ــان اینک ــا بی وی ب
ســایبری اســتان طــی ســه ماهــه امســال 
تشــکیل  اینترنتــی  کاهبرداری هــای  را 
ــدت  ــن م ــرد: در ای ــح ک ــت، تصری داده اس
ــه رو  ــا رشــد 170 درصــدی ایــن جــرم روب ب

ــات  ــادل اطاع ــد و تب ــای تولی ــس فض ــس پلی ــم. رئی بودی
ــان، گســترش شــبکه های اجتماعــی را یکــی از  اســتان اصفه
دالیــل بــروز افزایــش کاهبرداری هــای اینترنتــی عنــوان کــرد 
ــه دســت  آمــده 80 درصــد از  ــر اســاس آمارهــای ب و گفــت: ب

ــه  ــی رخ داده ک ــبکه های اجتماع ــق ش ــا از طری کاهبرداری ه
نشــان می دهــد ایــن شــبکه ها بســتری بــرای مجرمــان 
ــه انجــام رســاندن  ــرای ب ــردار اســت ب ــراد شــیاد و کاهب و اف
راحــت و ســریع نقشــه های خــود. مرتضــوی خاطرنشــان 
ــا  ــتان، ده ه ــای اس ــس فت ــال، پلی ــه امس ــه ماه ــرد: در س ک
ــن  ــد ای ــه 40 درص ــرد ک ــتگیر ک ــی  را دس ــردار اینترنت کاهب
کاهبرداری هــا در بیــرون از اســتان بــوده 
اســت. وی پاییــن بــودن ضریــب امنیتــی 
ــای  ــاد بی ج ــی، اعتم ــبکه های اجتماع ش
عــدم  و  افــراد  و  بــه گروه هــا  مــردم 
آشــنایی درســت کاربــران درخصــوص 
شــبکه ها  ایــن  از  صحیــح   اســتفاده 
ــدن در دام  ــار ش ــل گرفت ــه دالی را از جمل
کاهبــردار اینترنتــی عنــوان کــرد و گفــت: 
شــهروندان فریــب ظاهــر تبلیــغ فــروش 
اجنــاس ارزان قیمــت را در ســایت های اینترنتــی و شــبکه های 
اجتماعــی نخورنــد و نیازمندی هــای خــود را در فضــای واقعــی 
ــی از فروشــگاه ها  ــد و در صــورت خریدهــای اینترنت ــه کنن تهی

اینترنتــی مجــاز و معتبــر اســتفاده کننــد. ربیــع

افزایش 170 درصدی کالهبرداری های اینترنتی در اصفهان
ــه  ــت: معادل هزین ــمعدون گف ــه ش ــرح آیین ــی ط ــر اجرای مدی
ــش  ــون بی ــت و تاکن ــده اس ــن ش ــه تأمی ــش از 1000 جهیزی بی
ــر«  ــوان »خّی ــه عن ــه شــمعدون ب ــر در طــرح آیین ــزار نف از 10 ه
مشــارکت کرده انــد. علیرضــا نائینــی افــزود: گفت وگوهــای 
ــم  ــام داده ای ــور انج ــر کش ــزرگ در سراس ــران ب ــا خی ــادی ب زی
و آن هــا قول هایــی بــرای همــکاری بــه مــا داده انــد؛ امیدواریــم 

مردادمــاه(  )اوایــل  کرامــت  هفتــه  تــا 
بخــش زیــادی از هزینــه جهیزیــه 75 هــزار 

ــود. ــن ش ــداد تأمی ــه ام ــروس کمیت نوع
 وی دربــاره تعامــل بــا مجمــع خیــران 
مجمــع  بــا  صحبت هایــی  ازدواج گفــت: 
ایــن  از  آنــان  و  ازدواج کرده ایــم  خیــران 
عنــوان  بــه  کرده انــد؛  اســتقبال  طــرح 
ــت  ــتان، پرداخ ــتان گلس ــران اس ــه خی نمون
ــتان  ــران اس ــه و خی ــزار جهیزی ــه 2 ه هزین

ــی  ــد. نائین ــل کرده ان ــه را تقب ــزار جهیزی ــوی 8 ه ــان رض خراس
ــه یخچــال، لباسشــویی  ــم کاالی اساســی از جمل ــزود: 16 قل اف
ــه  ــه شــده اســت ک ــا در نظــر گرفت ــرای جهیزیه ه و اجــاق گاز ب
ــس  ــت پ ــرار اس ــد. ق ــد ش ــن خواه ــی، تأمی ــدات داخل از تولی

ــد  ــراد نیازمن ــه اف ــای آن ب ــه، اعط ــر 7500 جهیزی ــن ه از تأمی
ــر  آغــاز شــود. البتــه امــکان تغییــر ایــن رقــم وجــود دارد. مدی
ــا بیــان اینکــه ایــن طــرح از  اجرایــی طــرح آیینــه شــمعدون ب
ــت:  ــد، گف ــه می یاب ــترده تری ادام ــطح گس ــاه در س اول مردادم
ــه را از  ــد جهیزی ــراد نیازمن ــه اف ــن مرحل ــد در ای ــردم می توانن م
طریــق وب ســایت طــرح آیینــه شــمعدون معرفــی کننــد؛ عــاوه 
ــود  ــده خ ــو و استفاده نش ــاس ن ــر آن اجن  ب
دهنــد.  اختصــاص  طــرح  ایــن  بــه  را 
همچنیــن قــرار اســت کاورهایــی روی 10 
شــود  صنــدوق صدقــات کشــیده   هــزار 
و کمک هایــی کــه مــردم در ایــن صندوق هــا 
می ریزنــد در طــرح آیینــه شــمعدون صــرف 
ــمعدون  ــه ش ــرح آیین ــوج دوم ط ــود. م ش
تــا عیــد غدیــر )30 شــهریورماه( ادامــه 
می یابــد. نائینــی در پایــان اظهــار کــرد: قــرار 
اســت تبلیغــات تلویزیونــی و برنامــه تلویزیونــی آیینه شــمعدون 
آغــاز شــود؛ عــاوه بــر آن فراخــوان ایــن جشــنواره اعــام خواهــد 
شــد و قــرار اســت بعضــی نهادهــا ماننــد آســتان قــدس رضــوی 

نیــز در طــرح مذکــور مشــارکت کننــد.

 راه اندازی باشگاه معلمان مؤلف
 در سال تحصیلی جدید

ــی  ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــس س رئی
ــا از  ــر دارد ت ــرورش در نظ ــه آموزش وپ ــان اینک ــا بی ب
ظرفیــت علمــی معلمــان مؤلــف در تألیــف کتــب 
درســی اســتفاده کنــد، از راه انــدازی باشــگاه معلمــان 

ــر داد.  ــی 96-95 خب ــال تحصیل ــف در س مؤل
بهــرام  محی الدیــن  المســلمین  و  حجت االســام  
محمدیــان در گردهمایــی شــورای معاونــان وزارتخانــه 
ــر  ــتان های سراس ــرورش اس ــران کل آموزش وپ و مدی
کشــور و مدیــران کل ســتادی در اردوگاه شــهید باهنــر 
تهــران اظهــار کــرد: محتــوای تمــام کتــب درســی پایــه 
دهــم، تهیــه،  تدویــن و اعتبارســنجی شــده و 10 عنــوان 
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــر ب ــال حاض ــوان آن در ح از 140 عن
ــهریور  ــم ش ــا پانزده ــود ت ــی می ش ــت و پیش بین اس
ــرد.  ــرار گی ــوزان ق ــار دانش آم ــا در اختی ــن کتاب ه ای
کارشناســی  نظــر  از  اســتفاده  بــرای  افــزود:  وی 
درســی  تمــام کتاب هــای  پیش نویــس  معلمــان 
حتــی پایــه دهــم بــر روی ســامانه ســازمان پژوهــش 
قــرار گرفــت تــا معلمــان عــاوه بــر آشــنایی بــا 
عناویــن کتاب هــا بتواننــد نظــرات اصاحــی خــود 
را بــه آموزش وپــرورش منتقــل کننــد. محمدیــان 
ادامــه داد: اهتمــام آموزش وپــرورش بــه آمــوزش 
معلمــان در کتــب جدیدالتألیــف جــدی اســت و ایــن 
آمــوزش می توانــد بــه صــورت آمــوزش حضــوری 
نیمه حضــوری یــا تلفیقــی انجــام شــود و درایــن 
ــی  ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــتا س راس
آمادگــی هــر نــوع همــکاری را بــا بخش هــای مختلــف 

آمــوزش و پــرورش دارد.

 تولد 9 هزار و 174 نوزاد اصفهانی
 از ابتدای امسال

ــت: از  ــان گف ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
ابتــدای ســال جــاری، 9 هــزار و 174 مــورد والدت در 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــت رســیده اســت ک ــه ثب ــان ب اصفه
4 هــزار و 650 نــوزاد پســر و 4 هــزار و 524 نــوزاد 

دختــر بوده انــد. 
 21 اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  تــورج حاجی رحیمیــان 
هــزار و 217 مــورد والدت در ســه ماهــه نخســت 
ــت شــده اســت ــان ثب  ســال جــاری در اســتان اصفه
ــر  ــزار و 833 پس ــداد، 10 ه ــن تع ــرد: از ای ــار ک   اظه
ــده اند.  ــد ش ــتان متول ــر در اس ــزار و 384 دخت  و 10 ه
ــورد  ــزار و 872 م ــه 5 ه ــاره ب ــا اش ــن ب وی همچنی
واقعــه فــوت در اســتان گفــت: از ایــن تعــداد 3 هــزار و 
314 متوفــی مــرد و 2 هــزار و 527 مــورد زن بوده انــد 
ــان  ــه شــهر اصفه ــوط ب ــورد مرب ــزار و 312 م ــه 2 ه ک

بوده انــد.

اخبار کوتاه

مصرف چقدر قند در روز مجاز است؟
منیــره امینیــان، کارشــناس تغذیــه اظهــار کــرد: حــدود 
ــوع 2 چــاق هســتند؛  ــت ن ــه دیاب ــان ب 90 درصــد مبتای
لــذا رژیــم غذایــی مناســب در کنار تحــرک بدنی مــداوم، 

مؤثرتریــن شــیوه کنتــرل آن اســت. 
ایــن کارشــناس تغذیــه بــا بیــان اینکــه متأســفانه 
امــروزه شــاهد افزایــش روزافــزون مصــرف قنــد و 
ــر  ــرد: ب ــان ک ــتیم، خاطرنش ــیرین هس ــوالت ش محص
اســاس توصیــه ســازمان جهانــی بهداشــت، کمتــر از 10 
ــن  ــای ســاده تأمی ــد از قنده ــه بای ــرژی روزان درصــد ان
شــود؛ ولــی در حــال حاضــر بــه علــت شــیوع روزافــزون 
بیمــاری دیابــت اضافــه وزن و چاقــی بــه تأمیــن کمتــر 
ــد  ــاده تأکی ــای س ــه از قنده ــرژی روزان ــد ان از 5 درص
دارد کــه بــه طــور متوســط بــرای یــک فــرد ســالم، 25 
ــزود:  ــادل 6 قاشــق چایخــوری اســت. وی اف ــرم مع گ
متأســفانه مصــرف قنــد و شــکر پیــدا و پنهــان )داخــل 
ــرم  ــدود 66 گ ــا ح ــور م ــیرین( در کش ــی ش موادغذای

اســت.

افزایش اعتبار توانبخشی معلوالن
افزایــش  از  بهزیســتی  توانبخشــی ســازمان  معــاون 
اعتبــارات تجهیــز و تأمیــن وســایل توانبخشــی معلــوالن 
نابینایــان  اســاس  همیــن  بــر  گفــت:  و  داد  خبــر 
شــد.  خواهنــد  بهره منــد  روز  فناوری هــای  از   نخبــه 
حســین نحوی نــژاد دربــاره وســایل توانبخشــی معلــوالن 
نیــز گفــت: در ســال جاری بــرای ارائه وســایل توانبخشــی 
و کمــک بــه تأمیــن نیازهــای معلــوالن، 50 میلیــارد تومان 
ــان  ــا پای ــم ت ــه امیدواری ــرده اســت ک ــدا ک اختصــاص پی
ــرای وســایل  ــار بیشــتری ب ــم اعتب ــاز هــم بتوانی ســال ب

توانبخشــی معلــوالن در نظــر بگیریــم. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بودجــه امســال 30 درصد نســبت 
بــه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت، گفــت: بــا افزایش 
اعتبــارات و بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده 
در ســال جــاری قصــد داریــم تجهیــز وســایل توانبخشــی 
نابینایــی و اســتفاده بیشــتر از فنــاوری را بــرای معلــوالن 

نخبــه در نظــر بگیریــم. 
معــاون توانبخشــی ســازمان بهزیســتی تأکیــد کــرد: 
ســعی می کنیــم بــا توجــه بــه نیازهــای معلــوالن، وســایل 

ــه دهیــم.  ــه آن هــا ارائ توانبخشــی را ب
وی همچنیــن دربــاره مناسب ســازی معابــر و اماکــن 
 معلــوالن نیــز اظهــار داشــت: مناسب ســازی اماکــن 
و معابــر بــر عهــده شــهرداری اســت و بــر اســاس آخریــن 
عمومــی  اماکــن  درصــد   30 انجام شــده،   پیمایــش 

و معابر برای معلوالن قابل دسترسی است. 
بهزیســتی ســازمان  توانبخشــی  معــاون   بــه گفتــه 

مناسب ســازی نیازمنــد همــکاری دســتگاه های مختلــف 
اســت؛ حــق معلــوالن بیشــتر از ایــن اســت و بهزیســتی 

ــد. ــارت می کن ــر نحــوه مناسب ســازی نظ ب

اخبار کوتاه 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیأت   / هیأت  صادره  آراء  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
اطاع  منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  اماک  و  متقاضیان  لذا مشخصات 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.ردیف 1 ـ برابر رای 
شماره 139560302023000308 مورخ 95/3/31 آقای محمد مقضی به شماره 
بر  شیرزاد  فرزند  اصفهان  از  صادره   1282849301 ملی  6798 کد  شناسنامه 
ششدانگ یکباب ساختمان به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی به مساحت 18/58 
مترمربع مفروزی از پاک شماره 4960 باقی مانده اصلی واقع در بخش 3 ثبت 
اصفهان از طرف وراث احمد احمد زاده به صورت قولنامه عادی واگذار گردیده 
است.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار نوبت اول: 95/4/13  تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 95/4/28 
صفائی      امیرحسین  ـ  اصفهان  مرکزی  اماک  و  اسناد  ثبت  منطقه  رئیس 

9589/ م الف
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  های  هیأت   / هیأت  صادره  آراء  برابر 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 
مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
اطاع  منظور  به  زیر  به شرح  تقاضا  مورد  اماک  و  متقاضیان  لذا مشخصات 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  عموم 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و 
اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.ردیف 1 ـ برابر رای 
شماره 139560302023000175 مورخ 95/2/29 آقای سید محمد حسن دخت 
دستجردی به شماره شناسنامه 43222 کد ملی 1280857811 صادره از اصفهان 
مترمربع   177/58 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  بر  جال  فرزند 
مفروزی از پاک شماره 6060 اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان که در ازای 
مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.تاریخ 

انتشار نوبت اول: 95/04/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/11 
صفائی      امیرحسین  ـ  اصفهان  مرکزی  اماک  و  اسناد  ثبت  منطقه  رئیس 

11490/ م الف
دادنامه

شماره دادنامه: 9509973630100363  تاریخ تنظیم: 95/4/2  شماره پرونده: 
کاسه:  پرونده    940845 شعبه:  بایگانی  شماره   9409983630100768
تیران تصمیم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  9409983630100768 شعبه 
نهایی شماره   خواهان: آقای محمدرضا شریعتی ارانی فرزند حسین به نشانی 
اصفهان ـ تیران و کرون ـ رضوانشهر ـ منطقه سه ـ خ امام ـ کوی رازی ـ منزل 
به  غام  فرزند  ایرانشاهی  یانی  علی حسین محمد  آقای  خوانده:  شخصی   
نشانی مجهول المکان   خواسته ها: 1. مطالبه وجه چک   2. تامین خواسته   
تصمیم دادگاه دادنامه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با 
استعانت از ذاتی باریتعالی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.رای 

دادگاه:در خصوص دادخواست آقای محمدرضا شریعتی ارانی فرزند حسین به 
ایرانشاهی فرزند غام مبنی بر مطالبه  طرفیت آقای علی حسین محمدیانی 
220000000 ریال بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و بابت سه فقره چک 
به شماره های 1. 613233 مورخ 95/5/30 و 2. 613232 مورخ 94/4/30 هر 
کدام به مبلغ 90000000 ریال و 3. 613222 مورخ 93/12/28 همگی عهده بانک 
صادرات دادگاه با توجه به محتویات پرونده وجود اصول اسناد در ید خواهان 
که داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و خوانده دلیلی بر پرداخت دین یا برائت 
ذمه ارائه ننموده است لذا ادعای خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و مستندا 
به مواد 515، 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت 
به عنوان  ریال   6770000 به عنوان اصل خواسته و مبلغ  ریال   220000000 مبلغ 
شاخص  وفق  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و  تمبر  ابطال  و  دادرسی  هزینه 
بانک مرکزی از تاریخ سررسید چکها به تفکیک تا زمان وصول در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ اباغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف 20 روز از آن قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر 

استان اصفهان می باشد.
ـ محمدرضا محمدی جرقویه  تیران  دادگاه عمومی حقوقی  اول  رئیس شعبه 

ای    112/ م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پاک شماره 3775 فرعی از 445 
اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای اکبر 
عدم حضور  علت  به  و  است  ثبت  جریان  مصطفی  فرزند  خورزوقی  شهبازی 
متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 
95/05/19 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 
ماده 20  یا مجاورین مطابق  مالکین  اعتراضات  و  یابند  آگهی در محل حضور 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 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: 1395/04/28 
 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار ـ حبیبی شماره 37/05/438/ الف 

/م به تاریخ 95/04/23 
وقت رسیدگی

950069  شماره  بایگانی شعبه:  اباغیه: 9510103620203345 شماره  شماره 
نوح  سید  خواهان   95/04/22 تنظیم:  تاریخ   9509983620200067 پرونده: 
مریخی دوم بیدگلی دادخواستی به طرفیت خوانده ظاهر امیرزاده به خواسته 
مطالبه وجه بابت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان آران و بیدگل نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان 
آران وبیدگل واقع در آران و بیدگل ارجاع و به کاسه 9509983620200067 ثبت 
گردیده است که وقت رسیدگی آن 95/6/1 و ساعت 11/30 تعیین شده نسبت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده ظاهر امیرزاده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده ظاهر امیرزاده 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.دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی دادگستری آران و بیدگل    5/22/95/251/م الف
دادنامه

شماره دادنامه: 9509973620200173 تاریخ تنظیم: 95/02/06  شماره پرونده: 
روح  آقای  خواهان:    940623 شعبه:  بایگانی  شماره    9409982620200607

اله صالحی راد فرزند حبیب اله به نشانی آران و بیدگل ـ خ جمهوری ـ بهار 9  
خوانده: آقای اکبر کاظمی فرزند حسن به نشانی مجهول المکان   خواسته: 
را  به محتویات پرونده ختم دادرسی  با عنایت  مطالبه وجه چک   گردشکار: 
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 دادگاه:در خصوص دعوی آقای روح 
اله صالحی راد فرزند حبیب اله به طرفیت اقای اکبر کاظمی فرزند حسین به 
خواسته مطالبه ی وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ 
پنجاه و دو میلیون 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 
از اصل استصحاب ) در مورد اشتغال ذمه خوانده(  با استظهار  و  وجه مذکور 
و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده ارائه اقام و یا تحصیل شده است. 
بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198 ، 502، 519، 
522 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 310 ، 311، 213 قانون تجارت و تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، حکم به محکومیت خوانده  به پرداخت 
نیز  و  مقررات  وفق  دادرسی  هزینه  نیز  و  اصل خواسته  عنوان  به  مذکور  مبلغ 
خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ 
سررسید چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رای 
واخواهی در  قابل  اباغ  از  روز پس  بیست  صادره غیابی است و ظرف مهلت 
همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان می باشد.رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

آران و بیدگل  ـ امیرحسین رزاقی  5/22/95/240/ م الف
آگهی حصر وراثت

آقای غامرضا عباسی دره بیدی دارای شناسنامه شماره 13 به شرح دادخواست 
به کاسه 180/95 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادوران محمد آقا عباسی دره بیدی بشناسنامه 542 در تاریخ 
89/12/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1ـ غامرضا عباسی دره بیدی ش ش 13 ت ت 1335/5/12 
نسبت فرزند 2ـ  ابراهیم عباسی دره بیدی ش ش 12 ت ت 1/9/ 1338 نسبت 
فرزند 3 ـ گلبانو عباسی دره بیدی ش ش 30 ت ت 41/7/7 نسبت فرزند 4 ـ 
صغری عباسی ش ش 4 ت ت 1328/2/7 نسبت فرزند 5ـ  کبری عباسی دره 
بیدی ش ش 10 ت ت 1330/10/4 نسبت فرزند 6 ـ سکینه عباسی دره بیدی 
لطفعلی نسبت همسر ساکن  فرزند حاجی   1309/5/10 ش ش 527 ت ت 
روستای دره بید  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه 
نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 رئیس شعبه حل اختاف بخش کرون          110/ م الف

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
محلی  استشهادیه  برگ  دو  استناد  به  اله  فضل  فرزند  موذنی  فاطمه  خانم 
که هویت و امضای شهود رسما گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ یکبابخانه پاک ثبتی 12/133 واقع در زازران بخش 9 ثبت اصفهان 
به سریال 455389 د 93 که در صفحه 532 دفتر 144 اماک ذیل ثبت شماره 
15379 بنام نامبرده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده سپس مفقود 
شده بنابراین چون نامبرده درخواست سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره 
یک اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می گردد که هر کس 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور و یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتبًا ضمن ارائه سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
انقضای  در صورت  و  دهنده مسترد گردد  ارائه  به  مالکیت  واصل سند  جلسه 

مهلت و عدم اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان  ـ اکبر پور مقدم

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
شماره نامه: 9510113653800020 شماره پرونده: 8809980352001500  شماره 
دوم  شعبه  احکام  اجرای   95/4/26 تنظیم:  تاریخ    920289 شعبه:  بایگانی 
دادگاه حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شمره 920289 اجرائی موضوع 
علیه خانم مهری کاشانی فرزند گلزار و له خانم اعظم مختاری فرزند اسماعیل 
در تاریخ 95/5/20 به منظور فروش دو سوله صنعتی مجاور یکدیگر به پهنای 
ارتفاع سوله در کار 6 متر و در وسط  هر یک 10 متر و طول حدود 22 متر و 
ـ  قهدریجان کارگاهی  صنعتی  شهرک  در  واقع  علیه  محکوم  ملکی  متر   7/5
سوله های شماره 52 و 54  که دارای سابقه ثبتی ندارد و ملک مذکور مفروز 
و متعلق حق غیر نمی باشد از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزایده در دفتر 
اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان اطاق 228 برگزار نماید. اموال 
موضوع مزایده توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 3/130/000/000 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 پایه شروع و 
برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های 
مزایده بر عهده برنده خواهد بود و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت 

نمایند که حداقل ده درصد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته باشند.
مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی فاورجان ـ بابایی 

دادنامه
شماره پرونده: 95/245  خواهان: عذرا رهنما فرزند عبدالحسین ـ فاورجان 
آباد ـ خ قرنی ـ کوچه شهید ناصر جمشیدی پاک 9 خوانده:  ـ محله جعفر 
خداداد جال الدین صالحی فرزند قریب خان ـ فاورجان ـ محله جعفر آباد ـ 
خ قرنی ـ کوچه شهید ناصر جمشیدی ـ پاک 9  خواسته: مطالبه مهریه  در 
پرونده  است.  تشکیل  اختاف  حل  شورای  خانوواده  شعبه   95/3/22 تاریخ 
کاسه فوق الذکر تحت نظر است. شورا ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از 
خداوند متعال بشرح متن دادخواست ذیل اقدام به صدور رای می نماید.رای 
به طرفیت آقای خداداد جال  شورا:در خصوص دادخواست خانم عذرا رهنما 
ازدواج  با توجه به دادخواست تقدیمی، سند  الدین به خواسته مطالبه مهریه 
شماره 197047 دفتر ثبت شماره 50 و عدم حضور خوانده علیرغم اباغ قاونی 
 1082 ماده  به  مستند  شورا  خوانده  ایراد  یا  دفاع  از  خواسته  ماندن  مصون  و 
و  عیار   18 شده  ساخته  مثقال طای  چهل  تحویل  به  را  خوانده  مدنی  قانون 
بهای زمین و خانه به مبلغ پانزده میلیون ریال و یک تخته فرش به مبلغ یک 
رای صادره  نماید.  ریال  در حق خواهان محکوم می  و دویست هزار  میلیون 
غیابی و ظرف مهلت بیست روز از اباغ قابل واخواهی و سپس قابل تجدید نظر 
خواهی در دادگاه عمومی فاورجان می باشد.قاضی شورای حل اختاف خانواده 

)فاورجان( ـ سید رسول سادات 
آگهی دعوت از اشخاصی که از غایب آقای محمد کالنتری فرزند موسی خبری 

دارند:
 94/10/26 تاریخ  در  محمد  فرزند  کانتری  مرجان  خانم  اینکه  به  نظر 
عمومی  دادستان  و  الیقی  نسرین  و  موسی کانتری  طرفیت  به  دادخواستی 
ارائه  الذکر  با موضوع صدور حکم موت فرضی غایب فوق  انقاب فاورجان  و 
در  بدینوسیله  لذا  است،  شده  ثبت  دادگاه  این   941256 به کاسه  نموده که 
از غایب  از اشخاصی که  این آگهی  اجرای ماده 1023 قانون مدنی به موجب 
مذکور )آقای محمد کانتری فرزند موسی به شماره شناسنامه 2153 صادره 
از اصفهان متولد 56/1/2 به کد ملی 1289004250 خبری دارند یا از حیات و 
این محکمه اطاع  به  را  مراتب  باشند دعوت می گردد   ممات وی مطلع می 

 برسانند.
رئیس شبه دوم حقوقی دادگستری فاورجان ـ احمد رضا قاضی 

افراد نیازمند به »جهیزیه« را معرفی کنید



سالح حجاب را جدی بگیرید
  

کیمیای وطن 
حجت االسالم سید محمدرضا عالءالدین 

در وصایــای شــهدای اســتان اصفهــان بــه فرهنــگ 
ــر آن  ــه و ب ــیار توج ــاف بس ــاب و عف ــی حج قرآن
تأکیــد و ایــن موضــوع عمومــا در وصیت نامــه 
آن هــا ذکــر شــده اســت. در ایــن تحقیــق مجموعــه 
ــدس  ــاع مق ــال دف ــت س ــهدای هش ــای ش وصای
جذاب تریــن  و  گرفتــه  قــرار  بررســی   مــورد 
و اثرگذارتریــن آن هــا بــا موضــوع حجــاب و عفــاف 
ــی  ــد فرازهای ــه می خوانی ــت. آنچ ــده اس ــه ش ارائ
ــه  ــن زمین ــدر در ای ــهدای گرانق ــن ش ــت ای از وصی

اســت.
محمد تسلیم

 از شــما می خواهــم بــا حجابتــان کــه اســلحه 
 بــر زمیــن افتــاده مــن اســت بــه دشــمنان اســام 

و انقاب ضربه بزنید.
محمدرضا صالحی

خــون  از  کوبنده تــر  شــما  حجــاب  خواهــرم!   
شهداســت. پــس بــا رعایــت حجــاب خــود مشــت 
ــد و  ــان بزنی ــان و فرنگی ــان غربی ــر ده ــی  ب محکم
فریــاد کنیــد کــه زینــت و افتخــار زنــان ایران زمیــن 

ــت. ــاب آن هاس حج
غالمرضا بیگی

حجــاب خــود را حفــظ کنیــد؛ زیــرا ای خواهــر 
حجــاب تــو کوبنده تــر از خــون مــن اســت و اســام 
ــاب  ــه حج ــک زن را ب ــا ارزش ی ــی م ــه کنون  جامع

و تقوا می داند، نه به بی بند و باری.
محمد رحیمی  باباشیخعلی

  ای خواهــر عزیــز! حجــاب تــو از خــون ســرخ مــن 
اســت.  کوبنده تــر  ریخته شــده  کــه  بــرادرم  و 
ــد  ــرای اینکــه بتوانی ــه از شــما می خواهــم ب عاجزان
ــود  ــاب اســامی  خ ــد حج ــه دهی ــهدا را ادام  راه ش
را کامــا حفــظ کنیــد کــه شــرق و غــرب از نداشــتن 

حجــاب اســامی  شــما سوءاســتفاده می کننــد.
محمد رضایی

 یــک پیــام بــه خواهــران عزیــزم دارم کــه حجــاب 
ــه  ــون ک ــت؛ چ ــن اس ــون م ــر از خ ــما کوبنده ت ش
همــان چــادر مشــکی کــه شــما بــر ســر می گیریــد 
منافقــان  دهــان  بــر  محکمــی  اســت   مشــت 

و ضدانقابیون داخلی وخارجی.
سید فضل هللا حقیقی

مشــت  خــود  حجــاب  بــا  همســرم!  ای  تــو   
ــزن. ای  ــام ب ــمنان اس ــان دش ــر ده ــی  ب محکم
همســرم! بــدان کــه حجــاب تــو کوبنده تــر از خــون 

ــت. ــن اس م
علی یاری

ــد  ــه بای ــر ک ــه مهم ت ــز! مســئله از هم ــر عزی  خواه
رعایــت کنــی، عفــت و پاکدامنــی و حجــاب توســت. 
ــون  ــمن از خ ــرای دش ــو ب ــاب ت ــی حج ــو می دان ت
ــت  ــاب توس ــتن حج ــت و داش ــر اس ــن کوبنده ت م
کــه بــه مــا رزمنــدگان در جبهــه قــوت و نیــرو 
ــران و دشــمنان  ــا کاف ــم ب ــر بتوانی ــا بهت ــد ت می ده

ــم. اســام بجنگی
عبدالصمد قاسمی

ــاب  ــاش و حج ــته ب ــر داش ــزم! صب ــر عزی  خواه
ــما  ــاب ش ــه حج ــرا ک ــن. چ ــت ک ــامی  را رعای اس

کوبنده تــر از خــون مــن اســت.
ابراهیم  هاشمی

ــما  ــاب ش ــمن از حج ــه دش ــد ک ــران! بدانی  خواه
بیــش از اســلحه گــرم مــا وحشــت دارد و حجــاب 
شــما بــه خــون مــا رنــگ می بخشــد؛ بلــه، نــه تنهــا 
خــود حجابتــان را حفــظ می کنیــد، بلکــه بــر دهــان 
ــا  ــر ب ــد دیگ ــا بدانن ــد ت ــز می کوبی ــا نی بی حجاب ه
بی بنــد وبــاری نمی تواننــد اســام را از مــا بگیرنــد.

خیرهللا وکیلی سهروفیروزانی
ــه حجــاب  ــم ک ــز می خواه ــران عزی  از شــما خواه
عمــل  زینب گونــه  و  خــود  پیشــه  اســامی  را 
ــی   کنیــد کــه ســیاهی چــادر شــما خواهــران انقاب
ــر  ــن و دیگ ــون م ــازتر از خ ــر و کارس ــن، بهت و مؤم

ــت. شهداس
عباس صادقی برزانی

از همیــن  را  اســامی  خــود   همه جــا حجــاب 
ــی  ــر می دان ــن! آخ ــز م ــن عزی ــظ ک ــی حف کوچک
ــت. ــن اس ــون م ــر از خ ــر و مؤثرت ــاب کوبنده ت حج

شهدا و حجاب و عفاف

 جوانان 18ساله 
عامل انتشار مطالب غیراخالقی 

از شــبکه های  یکــی  طریــق  از  جــوان کــه  دو   
ــی  ــب غیراخاق ــه انتشــار مطال ــدام ب ــی اق اجتماع
کــرده بودنــد، توســط مأمــوران پلیــس فتــای 

شهرســتان »کاشــان« دســتگیر شــدند. 
ــده  ــین، فرمان ــدی پورغامحس ســرهنگ کاراگاه مه
بــا  گفت وگــو  در  انتظامــی  شهرســتان کاشــان 
ــت:  ــان داش ــس بی ــری پلی ــگاه خب ــگار پای خبرن
ــای  ــا در فض ــس فت ــناس پلی ــد کارش ــی رص در پ
ــه  ــر اینک ــی ب ــی  مبن ــای مردم ــازی و گزارش ه مج
ــبکه های  ــی از ش ــی در یک ــراد ناشناس ــا اف ــرد ی ف
ــوای  ــا محت ــال ب ــه ســاخت کان ــدام ب اجتماعــی اق
ــتهجن  ــر مس ــم و تصاوی ــرده و فیل ــی ک غیراخاق
ــتور کار  ــوع در دس ــی موض ــد، بررس ــال می کن ارس
ــرار  ــان ق ــتان کاش ــای شهرس ــس فت ــوران پلی مأم

ــت.  گرف
ایــن مقــام انتظامــی  عنــوان کــرد: بــا انجــام 
ــاله  ــوان 18 س ــا دو ج ــی، نهایت ــات تخصص تحقیق

شناســایی و دســتگیر شــدند. 
ــن  ــا قرائ ــه ب ــم هنگامی ک ــن دو مته ــزود: ای وی اف
ــزه انتســابی  ــه ب ــه رو شــدند ب و دالیــل پلیــس روب

ــد.  اعتــراف کردن
ســرهنگ پورغامحســین در پایــان بــه تمامــی 
ــا  ــار ی ــه انتش ــدام ب ــو اق ــر نح ــه ه ــه ب ــرادی ک  اف
ــازی  ــط مج ــی در محی ــوای غیراخاق ــد محت تولی
ــاس  ــر اس ــرد: ب ــام ک ــدار داد و اع ــد هش می کنن
ــیله  ــه وس ــس ب ــر ک ــه ای ه ــم رایان ــون جرائ قان
ســامانه های رایانــه ای و فضــای مجــازی موجبــات 
انتشــار تصاویــر مبتــذل و مســتهجن را فراهــم کنــد 
ــازات  ــون مج ــر قان ــده و براب ــناخته ش ــرم ش مج

ــد. ــد ش خواه

حمل تریاک در پوشش 
بار قانونی تیغه کمباین 

فرمانــده انتظامــی  شهرســتان شــهرضا از کشــف 18 
ــی  ــت و بازرس ــتگاه ایس ــاک در ایس ــرم تری کیلوگ

ــر داد.  شــهید »امامــی« خب
بــا  گفت وگــو  در  امیرخانــی  حمیــد  ســرهنگ 
ــوران  ــت: مأم ــس گف ــری پلی ــگاه خب ــگار پای خبرن
مســتقر در ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید 
کنتــرل  حیــن  شــهرضا  شهرســتان  »امامــی« 
ــون  ــتگاه کامی ــک دس ــه ی ــوری ب ــای عب خودروه
بــاری مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد. 
وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو، مقــدار 18 
ــن  ــی تیغــه کمبای ــار قانون ــر ب ــاک کــه زی ــو تری کیل

ــود، کشــف شــد.  جاســازی شــده ب
ایــن مقــام انتظامــی  بیــان داشــت: در این خصــوص 
راننــده دستگیرشــده پــس از تشــکیل پرونــده 
ــی  ــه مراجــع قضائ ــی ب ــت ســیر مراحــل قانون جه

ــد.  ــل داده ش تحوی
ــان  ــهرضا در پای ــتان ش ــی  شهرس ــده انتظام فرمان
خاطرنشــان کــرد: نیــروی انتظامــی  مقابلــه بــا 
 ســوداگران مــرگ و قاچاقچیــان مــواد مخــدر 
 را در اولویــت کاری خــود قــرار داده و اجــازه جــوالن 

و سرکشی به آن ها نخواهد داد. 

افزایش 113درصدی کشف 
لوازم آرایشی خارجی قاچاق 

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان از کشــف 221 هــزار 
قلــم لــوازم آرایشــی قاچــاق در ســه ماهــه اول 

ــر داد.  ــال خب امس
ــا  ــو ب ــروی در گفت وگ ــتار خس ــرهنگ کارآگاه س س
خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس اظهــار داشــت: طــی 
ســه مــاه گذشــته در مجمــوع، تعــداد 221 هــزار قلــم 
انــواع لــوازم آرایشــی و بهداشــتی قاچــاق در اســتان 
اصفهــان کشــف شــد کــه در مقایســه بــا ســال قبــل 

113 درصــد رشــد داشــته اســت. 
ــا لوازمــی   ــوازم آرایشــی قاچــاق عمدت ــزود: ل وی اف
تولیــد  یــا  بی کیفیتــی  دلیــل  بــه  هســتند کــه 
قانونــی  مســیر های  نتوانســته اند   زیرزمینــی 
ــن  ــان ای ــل قاچاقچی ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــی کنن را ط
ــد.  ــه صــورت قاچــاق وارد کشــور می کنن ــا را ب کااله
ایــن مقــام انتظامــی  ضمــن اشــاره بــه اینکــه ایــن 
محصــوالت بــرای اینکــه ســریع تر بــه فــروش 
عرضــه  مختلــف  توزیــع  شــبکه های  در  برســد 
ــان  ــن زم ــت ارزان و در کمتری ــا قیم ــا ب ــود ت می ش
بــه فــروش برســد، بیــان داشــت: یکــی از روش های 
عرضــه ایــن لــوازم را می تــوان در آرایشــگاه های 
ــل  ــط مث ــوف غیرمرتب ــی ها و صن ــه، دستفروش زنان

ســوپرمارکت ها نــام بــرد. 
کارآگاه خســروی تصریــح کــرد: در تولیــد ایــن 
ــی و در  ــای غیرقانون ــه در کارگاه ه ــی ک ــوازم آرایش ل
جنــوب شــرق آســیا و امــارات تولیــد می شــود 
مــواد خطرنــاک بــه کار رفتــه و هیــچ نظارتــی نیــز بــر 
تولیــد ایــن مــواد وجــود نــدارد؛ لــذا مصــرف آن نیــز 
بــا عــوارض و ضایعــات خطرناکــی همــراه اســت کــه 
ــدازد.  ــر می ان ــه خط ــردم را ب ــامت م ــتقیما س مس
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان در پایان خاطرنشــان 
ــاز  ــای مج ــا را از نمایندگی ه ــه کااله ــرد: این گون ک
تهیــه کــرده و از خریــد ایــن کاالهــا از دســتفروش ها 
یــا صنوفــی کــه غیرمرتبــط هســتند خــودداری کنیــد. 
زنانــه طبــق مقــررات نمی تواننــد  آرایشــگاه های 
ــای  ــانند. خودرو ه ــروش برس ــه ف ــا را ب ــن کاال ه ای
ــل  ــت حم ــر جه ــا اگ ســبک و ســنگین و اتوبوس ه
ــف  ــد، توقی ــرار بگیرن ــورد اســتفاده ق ــا م ــن کاال ه ای
ــق  ــم طب ــادره آن ه ــکان مص ــی ام ــوند و حت می ش

ــون وجــود خواهــد داشــت. قان
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نمی توانیــد 2۰ ثانیــه روی یــک پــا بایســتید؟ ایــن چــه 
ارتباطــی بــا مغــز شــما دارد؟

ــه  ــرای 2۰ ثانی ــما ب ــی ش ــزان توانای ــه می ــتید ک ــا می دانس آی
ــامت  ــان دهنده س ــد نش ــا، می توان ــک پ ــر روی ی ــتادن ب ایس
مغــز شــما باشــد. اگــر نتوانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد، شــاید 
بــا خــود فکــر کنیــد کــه ایــن مســئله بــا نداشــتن تعــادل ارتباط 
دارد. ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه یــک تحقیــق جدیــد 

بــه آن رســیده اســت.

محققــان دانشــگاه کیوتــوی ژاپــن از حــدود 1۴۰۰ فــرد )بــا ســن 
ــه، روی  ــدت ۶۰ ثانی ــه م ــا ب ــتند ت ــال( خواس ــط ۶۷ س متوس
یــک پــا بایســتند و چشــم خــود را بــاز نگــه دارنــد. هــر کــس 
ایــن کار را دوبــار انجــام داد، زمــان بیشــتر بــرای او ثبــت شــد. 
 MRI ــتفاده از ــا اس ــرد را ب ــر ف ــز ه ــان مغ ــس از آن، محقق پ

بررســی کردنــد.
ــتند 2۰  ــختی می توانس ــه به س ــانی ک ــد کس ــان دریافتن محقق
ــه بیمــاری عــروق کوچــک  ــای خــود بایســتند، ب ــه روی پ ثانی
مبتــا بودنــد؛ بــا ایــن حــال ایــن افــراد عائــم خاصــی 
ــزی، زوال  ــکته مغ ــا س ــک ب ــروق کوچ ــاری ع ــتند. بیم نداش
ــه  ــرادی ک ــن اف ــاط دارد. در بی ــون ارتب ــی پارکینس ــل و حت عق

نتوانســتند تعــادل خــود را حفــظ کننــد، 1۵ درصــد دارای یــک 
ــزی  ــه مغ ــد دارای دو ضایع ــک، 3۰ درص ــزی کوچ ــه مغ ضایع
کوچــک، 1۶ درصــد دارای یــک رگ مغــزی مسدودشــده و 3۵ 
درصــد دارای دو رگ مغــزی مســدود شــده بودنــد. عــاوه بــر 
ایــن، کســانی کــه کمتــر از همــه توانســتند تعــادل خــود را حفــظ 

ــد. ــی بودن ــرد ذهن ــطح عملک ــن س ــد، دارای پایین تری کنن
ــان دهنده  ــد نش ــه می توان ــا چگون ــک پ ــر روی ی ــتادن ب  ایس

ســامت مغــز باشــد؟
ــه  ــادل ب ــظ تع ــر عصب شــناس، حف ــر، دکت ــه ژوزه بیل ــه گفت ب
ســه مــدار حســی اصلــی مربــوط می شــود: دیــد، حــس عمقــی 
ــزی )گــوش  ــدن( و سیســتم دهلی ــت ب )درک شــما از موقعی

داخلــی و …(. اگــر دروس دبیرســتان خــود را بــه یــاد داشــته 
ــن  ــه ای ــر س ــه ه ــت ک ــز اس ــن مغ ــه ای ــد ک ــید، می دانی باش
مدارهــا را کنتــرل می کنــد. بنابرایــن، هرگونــه ناهماهنگــی بیــن 
ایــن مدارهــا همچــون ناتوانــی در حفــظ تعــادل، نشــان دهنده 

آســیب مغــزی اســت.
پــس آزمایــش تعــادل را انجــام دهیــد تــا متوجــه شــوید کــه 
ــه ژوزه  ــه گفت ــت. ب ــدی اس ــه ح ــما در چ ــزی ش ــرد مغ عملک
بیلــر، اگــر نتوانســتید 2۰ ثانیــه یــا بیشــتر تعــادل خــود را حفــظ 
ــی  ــزی و زوال ذهن ــه بیماری هــای مغ ــا ب ــال ابت ــد، احتم کنی
در شــما افزایــش می یابــد. در ایــن صــورت، حتمــا بــا پزشــک 

مشــورت کنیــد.

 ارتباط بین سالمت مغز 
و 20 ثانیه ایستادن روی یک پا
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ی:            اصــفـــهـــــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
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پیامبر صلی اهلل علیه و آله:

َمن کاَن ُيؤِمُن ِباهلِل َوالَیوِم الِخِر َفلُیکِرم َضیَفُه؛

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید میهمانش را 

گرامی دارد.
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آفتابی

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

يزد

35   ْC

31   ْC

33   ْC

36   ْC

22   ْC

18   ْC

21   ْC

23   ْC

ــد  ــه نق ــت« ب ــان در روای ــه »اصفه ــمت از برنام ــن قس  دومی
ــدان«  ــق می ــال« و »در عم ــش خی ــتند »نق ــل دو مس  و تحلی
از منظــر روایــت هنــر اصفهــان و روایــت احیــای بافــت 
اماکــن تاریخــی در شــهر اختصــاص یافــت. در دومیــن شــب 
ــت  ــه هم ــه ب ــت« ک ــان در روای ــه »اصفه ــل اول برنام از فص
ــازمان  ــه س ــته ب ــل وابس ــه مل ــی و خان ــز اصفهان شناس مرک
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در کتابخانــه مرکــزی 
زاون  »نقــش خیــال« ســاخته  دو مســتند  برگــزار شــد، 
قوکاســیان و »در عمــق میــدان« بــه تهیه کنندگــی بهــروز 
ــاف پخــش شــد و اســاتید حاضــر در جلســه آن دو   ملبوس ب

را نقد و بررسی کردند.
نویســنده  خدایــی  علــی  برنامــه،  از  قســمت  ایــن   در 
و پژوهشــگر معاصــر کــه خــود نیــز یکــی از نویســندگان 
 مســتند »نقــش خیــال« بــود، محمــد تهامی نــژاد منتقــد 
نویســنده  و  مستندســاز  کانتــری  پیــروز  مستندســاز،   و 
ــا جهانشــاد کارگــردان و جامعه شــناس حضــور  و منتقــد، پوری

داشــتند.
پوریــا جهانشــاد در ارتبــاط بــا مســتند »در عمــق میــدان« گفت: 
 در ایــن فیلــم، نگرانــی ســازنده دربــاره نقشــه مهندســی شــهر 
و تأثیــری کــه احیــای آن مجموعــه تاریخــی روی زندگــی مردم 
خواهــد داشــت، مشــهود اســت؛ چــرا کــه برخــورد دو فضــای 

انتزاعــی و مردمــی  را باهــم نشــان می دهــد.
ــک  ــد ی ــای کالب ــت و احی ــن هوی ــه بی ــه رابط ــاره ب ــا اش وی ب
ــا هویــت  منطقــه خاطرنشــان کــرد: احیــای مــکان تاریخــی ب
تاریخــی نســبتی درونــی دارد و مــا بــه واســطه آن هویت یابــی 
ــای  ــا احی ــد توجــه کــرد عموم ــذا بای ــم؛ ل ــدا می کنی ــد پی جدی
بافــت یــک منطقــه بازیابــی هویــت شــهری را بــه همــراه دارد 
یــا خیــر. ایــن کارگــردان ســینما درخصــوص احیــا و بازیابــی 
ــت  ــث هوی ــر بح ــت: اگ ــان داش ــه اذع ــک منطق ــت در ی هوی
ــای  ــا باعــث احی ــکان لزوم ــک م ــای ی ــد احی ــد دی باشــد، بای
روح مــکان نیــز خواهــد شــد یــا خیــر؛ چــرا کــه احیــای روح 

مــکان در ارتبــاط بدنــی و زیســتی تــوأم بــا خاطــرات و تخیــل 
اســت و روح، نیازمنــد پیونــد زیســتی بــا پیونــد تاریخــی اســت.
وی ادامــه داد: در »در عمــق میــدان«، نقــش پدربــزرگ نشــان 
مــی داد کــه از شــهر معنازدایــی شــده و احســاس مــا از شــهر 
بــرای معنــادار شــدن آن نیــاز اســت. بــه همیــن دلیــل حافظــه 
و تخیــل مــا موجــب حفــظ شــدن روح یــک شــهر خواهــد شــد؛ 
لــذا بایــد تعلقــات انســان ها بــه شــهر باقــی بمانــد. الزم اســت 
توجــه کنیــد ارزش تاریخــی نداشــتن یــک واقعیــت الزامــا بــه 

دلیــل تعلــق نداشــتن بــه آن نیســت.
»در عمق میدان«، مفهوم هویت را به چالش می کشد

ــان  ــدان« خاطرنش ــق می ــتند »در عم ــاره مس ــژاد درب تهامی ن
ــم گفت وگــو  ــا ایــن فیل ــه راحتــی ب ــد ب کــرد: مخاطــب می توان
ــؤال  ــن س ــه ای ــده را ب ــر بینن ــت فک ــد و در نهای ــته باش داش
ــه نوعــی  ــا ب ــت ســاختنی اســت ی ــه هوی ــد ک معطــوف می کن
ــد توجــه کــرد ایــن مســتند  ــی گذشــته؟ بای اکتســابی و بازیاب
بــه نوعــی آگاه کننــده بــود و هویــت را بــه چالــش می کشــید.

وی بــا اشــاره بــه عناصــری کــه در مســتندهای معاصــر وجــود 

ــخص  ــار اول ش ــال، گفت ــوژی و دیجیت ــرد: تکنول ــان ک دارد، بی
اســتفاده از شــخصیت مستندســاز در فیلــم، نبــود یقیــن و بیان 
نظریــات مختلــف از اقشــار مختلــف، از جملــه مــواردی اســت 
ــال های  ــتندهای س ــر مس ــد دیگ ــتند همانن ــن مس ــه در ای ک

اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت..
ــدان«  ــری در ادامــه گفــت: مســتند »در عمــق می ــروز کانت پی
ــه  ــه تهی ــم- مقال ــورت فیل ــه ص ــخصی ب ــت ش ــب روای در قال
ــی  ــه دارد و ترکیب ــار تکی ــر گفت ــه ب ــی  ک ــی فیلم ــده؛ یعن ش
برانگیزاننــده از کشــمکش ها، رضایــت و نارضایتــی، دانســتن ها 
ــن  ــکار در ای ــردش اف ــه گ ــاره ب ــا اش ــت. وی ب و ندانستن هاس
مســتند عنــوان کــرد: می تــوان بــه جــای مقالــه از واژه جســتار 
ــته  ــط گذاش ــت وجو وس ــه در آن جس ــرا ک ــرد؛ چ ــتفاده ک اس
ــردش  ــم و گ ــت می آوری ــه دس ــه ب ــی ک ــه حاصل ــود، ن می ش
ــن  ــه ذه ــی ب ــه گوی ــی بداه ــود نوع ــث می ش ــز باع ــکار نی اف
ــت  ــه نیس ــا بداه ــه اص ــی ک ــود. در صورت ــادر ش ــده متب  بینن
و حــس ســازنده بــا مخاطــب را بــه صــورت گفتــار بیــان 
می کنــد. کانتــری ادامــه داد: ســازنده بــا بیــان احســاس های 

متفــاوت خــود تــوأم بــا آرامــش خاطــر در ایــن فیلــم، مخاطب 
ــام  ــر در مق ــه و تحلیلگ ــه کام محققان ــه ب ــای توج ــه ج را ب
ــک فضــای  ــه نوعــی ی ــرار می دهــد و ب ــق ق ــا مواف ــف ی مخال
ســیال را در اختیــار او می گــذارد تــا گــردش احــوال خــود را در 

ــراه شــود. ــا او هم ــد و ب ــار فیلم ســاز حــس کن کن
ــر شــهر، هویــت  ــا حاکمیــت ســرمایه داری در لبــاس علــم ب ب

ــود ــوش می ش ــهر فرام ــی ش تاریخ
ــاط آن  ــهر و ارتب ــازی ش ــوص نوس ــژاد درخص ــد تهامی ن محم
ــه  ــا خاطــرات مــردم گفــت: نوســازی خاطــرات گذشــته را ب ب
ــزان  ــک از برنامه ری ــچ ی ــن هی ــرای همی ــد؛ ب ــش می کش چال
ــت  ــم اس ــه مه ــد و آنچ ــی ندارن ــرات توجه ــه خاط ــهری ب ش
هــدف آن هــا بــه شــمار مــی رود. همچنیــن کــه مــدرن شــدن 
مســتلزم خرابــی گذشــته اســت کــه مــردم از آن ناگزیــر 
 هســتند؛ امــا می تواننــد بــرای درک بیشــتر آن در تغییــر 

و ایجاد یک هویت جدید مشارکت داشته باشند.
پوریــا جهانشــاد نیــز بــا اشــاره بــه نقــد جامعه شناســان قــرن 
2۰ بــه رونــد شــهری شــدن تصریــح کــرد: حاکمیــت عقانیــت 
پولــی و تغییــر ارزش هــا ســبب از بیــن رفتــن تعلقــات 

ــد. ــد ش ــهر خواه ــه کاری در ش ــروز محافظ ــی و ب خانوادگ
وی ادامــه داد: در مســتند »در عمــق میــدان«، پدربــزرگ نمــاد 
ــده  ــا نماین ــاز ب ــی فیلم س ــاط خون ــت و ارتب ــهر اس ــت ش هوی
هویــت شــهر، یعنــی پدربــزرگ هنــوز برقــرار اســت؛ امــا نــوع 
دیگــری از ارتبــاط بــه واســطه حاکــم شــدن ارزش هــای جدیــد 
و عــوض شــدن شــهر در قالب هــای علمــی  بــه وجــود خواهــد 
ــود. ــهر می ش ــا ش ــزرگ ب ــد پدرب ــع پیون ــث قط ــه باع ــد ک آم

جهانشــاد افــزود: بــه دنبــال ایــن امــر، ســطح دومــی از ارتباط ها 
شــکل می گیــرد کــه در آن ارتبــاط خونــی کــه نماینــده هویتــی 
شــهر بــا شــهر داشــت از بیــن خواهــد رفــت و در نهایــت منجــر 
بــه ایــن می شــود کــه اصفهــان رونــد تاریخــی خــود را بــه طــور 
کلــی از یــاد ببــرد؛ چــرا کــه در ایــن جامعــه علــم حاکــم نشــده 

ــم حاکــم می شــود. بلکــه ســرمایه داری در پوشــش عل

در دومین نشست »اصفهان در روایت« مطرح شد:
مستند »در عمق میدان«، نمایانگر یک معنازدایی از شهر است

جدول سودوکو - شماره 24پاسخ جدول شماره 21 کلمات متقاطع
روزهای فرد با جدول کلمات متقاطع

و روزهای زوج با سودوکوی روزنامه کیمیای وطن
همراه باشید. )پاسخ هر جدول در روز بعد منتشر می شود.(

نــوع متــداول ســودوکو یــک جدول ۹x۹ اســت کــه کل جدول 
هــم بــه ۹ جــدول کوچک تــر ۳x۳ تقســیم شده اســت. 

در ایــن جــدول چنــد عــدد بــه طــور پیــش فــرض قــرار داده 
شــده کــه بایــد باقــی اعــداد را بــا رعایــت ســه قانــون زیــر 

یافــت:

- قانــون اول: در هــر ســطر جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون تکــرار 
قــرار گیــرد.

- قانــون دوم: در هــر ســتون جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ بــدون 
ــرد. تکــرار قــرار گی

- قانــون ســوم: در هــر ناحیــه ۳x۳ جــدول، اعــداد ۱ تــا ۹ 
بــدون تکــرار قــرار گیــرد.

ی�ت خانه قوطی ک�ب

ن افزوده می شود و به همان اندازه هم  با گذشت زمان هر روز به تعداد جمعیت کره زم�ی

 می کنند کاسته می شود. دیگر از آن خانه های 
گ

اژ خانه ها�ی که مردم در آنها زند� از م�ت

 می کنند.
گ

ی نیست و اک�ث مردم در واحدهای کوچک ساختما�ن زند� ویال�ی بزرگ خ�ب


