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انتخابات  تجمیع  موضوع  پیش  سال ها  از 
مطرح و هر از گاهی در مجامع مختلف و نیز 
و  شده  بحث گذاشته  به  مجلس  و  دولت  در 

پس از تبادل نظرهایی، موضوع از دستور کار خارج 
گردیده است. 

شوراها  کمیسیون  عضو  اخیرا  راستا،  همین  در 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کشور  داخلی  امور  و 
برای  طرحی کارشناسی شده  است که  داشته  اظهار 
 تجمیع هر چهار انتخابات مجلس، ریاست جمهوری

شورای شهر و خبرگان در حال تدوین است.
 این خبر که می تواند در صورت به ثمر نشستن، نتایج 
بررسی  نیازمند  باشد،  داشته  برای کشور  را   مثبتی 
شدن  عملیاتی  برای  زیرساخت ها  آماده سازی  و 

است.
اکنون نزدیک چهار دهه است که کشور عزیز ما  به 
به  سالی  هر  در  تقریبا  و  شده  اداره  شکل  همین 
ریاست  جمهوری  مثل  انتخابات  یک  متوسط   طور 
مجلس  میان دوره ای  یا  خبرگان  شوراها،  مجلس، 

برگزار شده و باز همین رویه...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  شیروانی در دیدار با مدیر عامل 
ذوب آهن اصفهان: فوالدشهر را به شهر 

گردشگری تبدیل می کنیم   صفحه 3
  مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان 

 عنوان کرد: افتتاح ورزشگاه نقش جهان
 تا کمتر از 2 ماه آینده  صفحه 6

  سبک زندگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی 
»در دوران اسارت«، حکایت دشداشه های 

عربی   صفحه 8

ویژه های امروز

نمره20ظریفبهبرجاماخبار روز
وزیر امور خارجه با بیان اینکه به غربی ها نشان دادیم هیچ وقت نباید یک 

کسی در دنیا سؤال شود توافق برجام به  کرد، گفت: از هر  ایرانی را تهدید 
که توافق برجام علیه  گفت  کیست، هیچ کس به شما نخواهد  نفع 

جمهوری اسالمی است...

رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارباوزیر،معاونانومدیرانوزارتاطالعات:

 وزارت اطالعات، سنگر حساس
چشم بینا و بیدار نظام اسالمی  است

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید
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نقشآفرینانتابستانی
پردهنقرهایصفحه 5

آگهیفراخوانشناساییسرمایهگذار
تکمیلتاسیساتفاضالبشهردهق)بهروشبیعمتقابل(

)مزایده95-2-84(
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد در راســتای دســتورالعمل مــاده 27 قانــون الحــاق برخــی از مــواد بــه قانــون 
ــرمایه ای  ــای س ــی ه ــک دارای ــای تمل ــرح ه ــذاری ط ــرایط واگ ــوع ش ــا موض ــت )2( ب ــی دول ــررات مال ــی از مق ــم بخش تنظی
جدیــد، نیمــه تمــام، تکمیــل شــده و آمــاده بهــره بــرداری، بــه بخــش غیردولتــی )مصــوب 1394/07/04( و بنــد الــف مــاده 142 
قانــون برنامــه پنجــم توســعه و آییــن نامــه اجرایــی آن بــه شــماره 48007/169/67 مورخــه 91/2/3، »پــروژه تکمیــل تاسیســات 
فاضــالب شــهر دهــق )بــه روش بیــع متقابــل(« را در ازای تخصیــص پســاب تصفیــه شــده بــه منظــور کاربــری معیــن و بــا حجــم 
مشــخص بــرای دوره زمانــی محــدود و معیــن بــه روش بیــع متقابــل و بــا شــرایط ذیــل بــه ســرمایه گــذار واجــد شــرایط واگــذار 

نمایــد.

الف- شرح مختصری از پروژه:

- موضوع پروژه: تکمیل تاسیسات فاضالب شهر دهق

- شامل: سرمایه گذاری در احداث شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب و احداث، بهسازی و ارتقا تصفیه خانه فاضالب شهر دهق

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

- دوره احداث: 2 سال شمسی

- دوره بهره برداری تجاری: بر اساس مدل مالی 

- راندمان تصفیه: 95%

- محل اجرا: استان اصفهان - شهر اصفهان

ب- شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

- سرمایه گذار به صورت شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را به 
عهده خواهد داشت.

- تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد ارزیابی:

سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 95/05/19 جهت دریافت اسناد ارزیابی سرمایه گذاری در طرح به وب سایت شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.

- محل و زمان تحویل مدارک درخواستی:

مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 95/05/30 و محل تحویل دبیرخانه می باشد.

- بدیهی است پس از بررسی مدارک ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط 
جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.

 www.abfaesfahan.ir  :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.jets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 8-3668031-031  داخلی 335- 338

شرکت  آب و فاضالب استان اصفهان )سهامی خاص(

روابطعمومیشرکتآبوفاضالباستاناصفهان

نوبت  دوم

اصفهان به سوی 
سالخوردگی پیش می رود صفحه 4
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یادداشت سردبیرسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
اســامی  بعدازظهــر دیــروز )سه شــنبه( در دیــدار 
وزیــر، معاونــان و مدیــران وزارت اطاعــات، ایــن 
 وزارتخانــه را »ســنگری بســیار مهــم و حســاس« 
ــد  ــامی« خواندن ــام اس ــدار نظ ــا و بی ــم بین  و »چش
ــخت  ــته  س ــات، پوس ــد: وزارت اطاع ــد کردن و تأکی
نظــام اســت و بــه هیچ وجــه نبایــد آســیب پذیر 

ــود. ش
ــات  ــکر از زحم ــا تش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــف وزارت  ــای مختل ــبانه روزی بخش ه ــه و ش مؤمنان
ــامی  را در  ــاب اس ــای انق ــروزی و بق ــات، پی اطاع
ــی  ــد: ناکام ــان دانســتند و افزودن ــظ ایم ــروی حف گ
 اســتکبار جهانــی در مقابــل نظــام اســامی  بــا وجــود 
ــه از روز  ــی ک ــگردهای گوناگون ــا و ش ــوه توطئه ه انب
ــا پشــتوانه   ــد، جــز ب ــه کار گرفتن ــه انقــاب ب اول علی

ــود. ــن نب ــان«، ممک »ایم
ــف  ــی را  در تضعی ــر اقدام ــاب، ه ــم انق ــر معظ رهب
خواندنــد  »خیانــت«  مســئوالن  و  مــردم   ایمــان 
ــه  ــور را در هم ــه کش ــی ک ــروی دفاع ــد: آن نی و گفتن
ــت  ــان اس ــروی ایم ــرده، نی ــظ ک ــال ها حف ــن س ای
ــود ــف ش ــد تضعی ــوی و کارآم ــاح ق ــن س ــر ای  و اگ

آفات فراوانی به دنبال خواهد داشت.
ایشــان از همیــن زاویــه، تقویــت جنبه هــای معنــوی 
ــرار  ــد ق ــورد تأکی ــات م ــی را در وزارت اطاع و ایمان

اطاعــات  وزارت  کردنــد:  خاطرنشــان  و   دادنــد 
پوســته  ســخت نظــام اســت کــه بــه هیچ وجــه نبایــد 
ــی  ــت عناصــر مهم ــن تقوی ــود؛ بنابرای آســیب پذیر ش
ــد  ــه بای ــن وزارتخان ــت در ای  همچــون ایمــان و معنوی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــری م ــتگاه دیگ ــر دس ــش از ه بی

ــرد. گی
ــی  ــت غن ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــاب ب ــم انق ــر معظ رهب
ــان  ــا و جوان ــات در برخــورداری از نیروه وزارت اطاع

مؤمــن و انقابــی تأکیــد کردنــد: نســل جدیــد وزارت 
اطاعــات را همچــون گذشــته، ارزشــی و انقابــی 

ــد. ــا دهی رشــد و ارتق
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، وزارت اطاعات را چشــم 
ــد:  ــد و افزودن ــامی  خواندن ــام اس ــدار نظ ــا و بی بین
اســامی   انقــاب  جهت گیری هــای  و  مبانــی 
 بایــد بــه طــور کامــل در وزارت اطاعــات حفــظ 

شود.

ــات  ــار و بیان ــامی  را آث ــاب اس ــی انق ــان مبان ایش
صریــح امــام خمینــی)ره( خواندنــد و تأکیــد کردنــد: 
ایجــاد خــط فاصــل بــا رأس جریــان اســتکبار، یعنــی 
ــوار  ــام بزرگ ــِی ام ــی قطع ــن مبان ــکا از مهم تری آمری
ــامحه  ــه مس ــای هیچ گون ــئله ج ــن مس ــت و ای  ماس

و سهل انگاری ندارد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خاطرنشــان کردنــد: 
می توانــد  کــه  بخشــی  هــر  در  اطاعــات  وزارت 
ــه  ــه زدن ب ــمن و ضرب ــن دش ــرای کمی ــی ب پایگاه
ــته  ــور داش ــد حض ــرد، بای ــرار بگی ــامی  ق ــام اس نظ

باشــد و آن بخــش را حــوزه کاری خــود بدانــد.
اقتصــاد  تحقــق  در  اطاعــات  وزارت  »نقــش 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــود ک ــری ب ــه دیگ ــی«، نکت مقاومت
ــاج  ــد: ع ــد و گفتن ــرار دادن ــد ق ــورد تأکی ــاب م انق
ــی  ــاد مقاومت ــور، اقتص ــکات کش ــت از مش برون رف
ــه آغــاز شــده؛  اســت کــه کارهایــی نیــز در ایــن زمین

ــود. ــده ش ــل دی ــا در عم ــه کاره ــد نتیج ــا بای ام
ایشــان همچنیــن بــر نقــش وزارت اطاعــات در 
ــد  ــادی تأکی ــد اقتص ــگیری از مفاس ــورد و پیش برخ

ــد. کردن
ــامی ــاب اس ــم انق ــر معظ ــخنان رهب ــش از س  پی

حجت االســام و المســلمین علــوی، وزیــر اطاعــات 
ــن  ــای ای ــا و فعالیت ه ــی از برنامه ه ــزارش جامع گ

وزارتخانــه بیــان کــرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی  در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران وزارت اطالعات:

 وزارت اطالعات، سنگر حساس و چشم بینا و بیدار نظام اسالمی  است

ــا  ــه غربی ه ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب ــور خارج ــر ام وزی
ایرانــی  یــک  نبایــد  هیچ وقــت  دادیــم   نشــان 
دنیــا  در  کســی  هــر  از  تهدیــد کــرد، گفــت:  را 
نفــع کیســت بــه  برجــام  توافــق  شــود   ســؤال 

 هیچ کــس بــه شــما نخواهــد گفــت کــه توافــق 
برجــام، علیــه جمهــوری اســامی اســت.

ــورمان  ــه کش ــور خارج ــر ام ــف، وزی ــواد ظری محمدج
ــد  ــاره رون ــؤالی درب ــه س ــخ ب ــی در پاس در گفت وگوی
ــار داشــت: برجــام نشــان دهنده  اجــرای برجــام اظه
ملــت  حقــوق  اســتیفای  و  مقاومــت  عــزت، 
ایــران در برابــر کشــورهایی بــود کــه بــه قلــدری 
 و احتــرام نگذاشــتن بــه حقــوق دیگــران عــادت 

کرده اند.
ــم ــان دادی ــا نش ــه غربی ه ــی ب ــزود: از طرف  وی اف

هیچ وقــت نبایــد یــک ایرانــی را تهدیــد کــرد. از ایــن 
جهــت، بنــده بــه برجــام نمــره 20 می دهــم.

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ظریــف 
ــق  ــی از تواف ــرف ایران ــدی ط ــزان بهره من ــاره می درب
دنیــا  در  توافقــی  هیــچ  عنــوان کــرد:  هســته ای 
ــرف  ــک ط ــع ی ــن مناف ــتای تأمی ــد در راس صددرص
تحقــق نیافتــه اســت؛ مگــر اینکــه شــما معاهــده ای 
ــد.  ــا کنی ــل امض ــرف مقاب ــا ط ــلیم ب ــور تس ــه منظ ب
ــرایط 55- 45 ــن ش ــق در بهتری ــک تواف ــول ی  حص

60- 40 یا 50 – 50 به سود طرفین خواهد بود.
وزیــر خارجــه کشــورمان ادامــه داد: یــک توافــق 
دارای نقاطــی بــوده کــه ممکــن اســت بــه نفــع طــرف 
مقابــل باشــد؛ مخصوصــا توافقــی کــه جمهــوری 

اســامی ایــران یــک طــرف آن بــوده و 6 کشــور 
بــا قطعنامه هــای متعــدد شــورای  دنیــا  بــزرگ 

ــد. ــرار دارن ــر آن ق ــرف دیگ ــت در ط امنی
موضــوع ایــن  علی رغــم  تصریــح کــرد:   ظریــف 
ــام  ــق برج ــود تواف ــؤال ش ــا س ــی در دنی ــر کس از ه
بــه نفــع کیســت، هیچ کــس بــه شــما نخواهــد 
جمهــوری  علیــه  برجــام  توافــق  کــه  گفــت 
اســامی اســت. از ایــن جهــت بــاز هــم برجــام 
بــه  ایــن  امــا  گرفــت.  خواهــد  خوبــی  نمــره 
 معنــای نمــره خــوب آمریــکا در اجــرای برجــام

 نیست. 
ــد  ــدا نخواهی ــا پی ــچ معاهــده ای را در دنی ــا هی تقریب
ــرده  ــرا ک ــاد آن را اج ــا، مف ــه طرف ه ــه هم ــرد ک  ک

باشند.

ــر اعــدام  ــه خب ــکا ب  ســخنگوی وزارت خارجــه آمری
ــری واکنــش نشــان داد. شــهرام امی

ــگاه اســتریتس  ــل از پای ــه نق ــزان ب ــزارش می ــه گ ب
ــش  ــب در واکن ــرودو دوشنبه ش ــت ت ــز، الیزاب تایم
ــور  ــی کش ــات حیات ــه اطاع ــخصی ک ــدام ش ــه اع  ب
را در اختیــار دشــمن قــرار داد، گفــت: مــا بــار دیگــر 
ــرام  ــر احت ــوق بش ــه حق ــا ب ــم ت ــران می خواهی از ای

بگــذارد.
ــا  ــه ب ــه روز یکشــنبه در رابط ــوه قضائی ســخنگوی ق
اجــرای حکــم شــهرام امیــری گفــت: ایــن شــخص 
 بــا توجــه بــه دسترســی بــه اطاعــات ســری 
ــم  ــمن متخاص ــا دش ــام، ب ــری نظ ــی س ــه کل و ب
ــرار  ــاط برق ــکا ارتب ــی آمری ــا، یعن ــک م ــه ی و درج
ــار  ــور را در اختی ــی کش ــات حیات ــود؛ اطاع ــرده ب ک
دشــمن قــرار داده بــود کــه آمریــکا در ایــن پرونــده 
ــه  از سیســتم اطاعاتــی ایــران رو دســت خــورد و ب
هیچ وجــه تصــور نمی کــرد کــه ایــران از ارتبــاط ایــن 

ــع باشــد. ــا آن هــا مطل ــرد ب ف
الیزابــت تــرودو در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه ادعــا 
ــران  ــده در ای ــی آزادش ــان آمریکای ــود زندانی می ش
ــرود  ــش از ف ــته اند پی ــازه نداش ــه اج ــاه ژانوی در م
هواپیمــای حامــل 400 میلیــون دالر در تهــران، ایــن 
ــه  ــاره اینک ــن درب ــت: م ــد، گف ــرک کنن ــور را ت کش
ــران  ــل شــهروندان چــه ســاعتی ای ــای حام هواپیم

 را تــرک کــرد، اطاعاتــی نــدارم؛ امــا ایــن ادعــا 
ــته اند  ــازه نداش ــده اج ــای آزادش ــه آمریکایی ه را ک
ــد در  ــول نق ــل پ ــای حام ــه هواپیم ــش از اینک پی
تهــران فــرود بیایــد، پــرواز کننــد، کامــا رد می کنــم. 
ــن  ــش از ای ــی پی ــات آمریکای ــه مقام ــور ک همان ط
گفته انــد شــهروندان مــا آزاد شــده بودنــد؛ امــا 
ــه همیــن مســئله  ــه دلیــل موضوعــی کــه قطعــا ب ب
ــر  ــا تأخی ــی  ب ــت، کم ــته اس ــاط داش ــان ارتب زندانی

ــد. ــرک کردن ــران را ت ای
بــر اســاس گــزارش ایســنا بــه نقــل از پایــگاه 
تــرودو  آمریــکا،  خارجــه  امــور  وزارت  اینترنتــی 
شــهروندان  پــرواز  در  تأخیــر  گفــت:  ادامــه  در 
مناقشــه  حــل  بــه  ارتباطــی  هیــچ  آمریکایــی 
دادگاه  در  واشــنگتن  و  تهــران  قدیمــی  مالــی 
 الهــه نداشــته اســتو آقــای رضائیــان، حکمتــی 
و عابدینــی کامــا بــرای تــرک ایــران آمــاده بودنــد. 
بــرای تضمیــن  مــا  بــه حســن نیت  توجــه  بــا 
آمریــکا در  محبــوس  ایرانــی  شــهروندان   آزادی 
آزاد  تمــام شــهروندانمان  یافتیــم کــه   اطمینــان 

شده اند.
ــهروندان  ــرواز ش ــر در پ ــه تأخی ــرد ک ــد ک وی تأکی
آمریکایــی بــه دلیــل فــرود دیگــر هواپیمــای حامــل 
پــول نبــوده اســت و مــن هرگونــه ادعــا و نظریــه در 

ــم. ــوص را رد می کن ــن خص ای

رئیــس مجلــس شــورای اســامی  کنکــور را ســد 
ــرورش  ــول آموزش وپ ــعه و تح ــر توس ــی  در براب محکم
ــر  ــال های آخ ــور از س ــترس کنک ــت: اس ــت و گف دانس
دبیرســتان بــه ســال های اول دبیرســتان کشــیده شــده 
کــه ایــن مســئله، مخــل فهــم و درک مســائل علمــی 

 اســت.
ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــروز )سه شــنبه  ــی دی ــی الریجان ــر عل ــت، دکت ــه مل خان
مدیــران  اجــاس  سی وســومین  در  مردادمــاه(   19
اشــاره  بــا  کشــور  آموزش وپــرورش  رؤســای  و 
 بــه وجــود معضــل کنکــور در کشــور گفــت: یکــی 
ــرای تحــول و توســعه  ــم ب ــات مه از مســائل و موضوع
کنکــور  معضــل  حــل  آموزش وپــرورش،  حــوزه 
اســت؛ از ایــن رو تــا وقتــی کــه کنکــور بــا ایــن 
وضــع در کشــور وجــود داشــته باشــد، تحولــی رخ 
ــم؛  ــورد می کنی ــی برخ ــد بزرگ ــا س ــا ب ــد و م نمی ده
 از ایــن رو تــا زمانــی کــه ایــن مســئله در اذهــان 
 و برنامه هــا دیــده نشــود، نمی تــوان نظامــی پویــا 

و خاق برای آموزش وپرورش طراحی کرد.
ــه  ــه داد: البت ــامی  ادام ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــرای ســاماندهی موضــوع کنکــور قانونــی  در مجلــس ب

گذاشــته شــد تــا ایــن موضــوع بهبــود یابــد و فرزنــدان 
مــا در اواســط دوره تحصیــل خــود بــرای مســئله کنکــور 
دچــار اســترس نشــوند؛ زیــرا در شــرایط کنونی اســترس 
کنکــور از ســال های آخــر دبیرســتان بــه ســال های اول 
دبیرســتان کشــیده شــده کــه ایــن مســئله مخــل فهــم 
و درک مســائل علمــی  اســت؛ زیــرا تســت زدن و کنکــور 
ــئله  ــن مس ــد ای ــا بای ــت و م ــن اس ــک ف ــا ی  دادن تنه
را از جلــوی پــای آموزش وپــرورش برداریــم. برداشــتن 
ــه  ــدارد؛ بلک ــه ن ــه آئین نام ــاز ب ــئله نی ــن مس ــع ای و رف
ــان  ــدارس، معلم ــان م ــا در می ــر و ارزیابی ه ــوع تفک ن

ــد. ــر کن ــد تغیی ــه بای ــوزان و جامع دانش آم
وی افــزود: ایــن مســئله مهــم اســت در خانواده هــا جــا 
بیفتــد کــه زندگــی بــا کرامــت، کســب مــدرک نیســت؛ 
ــند؛  ــه باش ــب حرف ــاق و صاح ــد خ ــراد بای ــه اف بلک
ــی  ــانه مل ــژه رس ــانه ها، به وی ــان و رس ــن معلم بنابرای

ــد.  ــد ایــن مســئله را ترویــج کنن بای
ایــن فرهنــگ بایــد تغییــر کنــد تــا بتــوان بــا کنکــور بــه 
عنــوان یــک ســد مقابلــه کــرد؛ امــا اگــر در ایــن میــان 
ــوان  ــد، نمی ت همــه مســئله مدرک گرایــی را ترویــج کنن
ــته  ــون گذاش ــرای آن قان ــد ب ــر چن ــرد؛ ه ــل ک آن را ح

شــود.

 واکنش آمریکا به اعدام
 یک جاسوس

الریجانی در اجالس رؤسای آموزش وپرورش کشور: 

استرس کنکور، مخل فهم و درک مسائل علمی  است

اســتاندار اصفهــان گفــت: مشــکل را بایــد در خودمــان 
جســت وجو کنیــم و مشــکل اصفهــان برخــوردار بــودن 
ــا  ــکات ب ــه در مش ــای اینک ــه ج ــت؛ ب ــودن نیس و نب
ــل  ــس آن عم ــم، عک ــش بروی ــتگی پی ــک همبس ی

ــت. ــل ماس ــن معض ــم و ای می کنی
ــول  ــان، رس ــارس از اصفه ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــروز در مراســم نکوداشــت  ــر دی ــور پیــش از ظه زرگرپ
روز حمایــت از صنایــع کوچــک کــه در اتــاق بازرگانــی 
صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان اصفهــان برگــزار 
ــار  ــان، ایث ــتان اصفه ــاغ اس ــرد: چهارب ــار ک ــد، اظه  ش
ــت  ــر و ذوق و فقاه ــاوری، هن ــم و فن ــهادت، عل  و ش
این هــا  اســتان،  محــور   4 و  اســت  دیانــت   و 

هستند.
وی افــزود: چنــد روز پیــش بــه مناســبت روز خبرنــگار 
بــه ایــن ســالن آمدنــد کــه پــس از آن جلســه، بعضــی 
رســانه ها انتقاداتــی نوشــتند و مــن همــه آن هــا 
ــه  ــود ک ــن ب ــادات ای ــت در انتق ــور ثاب ــدم؛ مح را خوان
 چــرا در مقابــل مســئوالنی کــه هــر روز رســانه ها 
و تریبون هــا در اختیارشــان اســت، بــه خبرنــگاران 
مسائلشــان  و  مشــکات  تــا  نشــد  داده   فرصتــی 
ــا  ــن مشــکل ب ــاره ای ــه دوب ــرای اینک ــد؛ ب ــو کنن را بازگ
ــم  ــئوالن می خواه ــد، از مس ــود نیای ــه وج ــانه ها ب رس

ــا  ــد ت ــع کوچــک بدهن ــان صنای ــه صاحب ــرا ب ــت م وق
در ایــن روز کــه متعلــق بــه آن هاســت، خودشــان 

ــد. ــت کنن صحب
ــار  ــان در اختی ــی از زم ــه بخش ــد ک ــرار ش ــه ق در ادام
یکــی از فعــاالن صاحبــان صنایــع کوچــک قــرار 
ــد  ــوان کــرد: جــز امی ــان عن ــرد کــه اســتاندار اصفه گی
و اعتقــاد بــه آینــده و تــاش در طــرح و اجــرای 

حــل کــرد. را  نمی تــوان مشــکات  برنامه هــا، 
ــت  ــه پش ــای آنک ــه  ج ــث را ب ــرد: مباح ــان ک وی اذع
ــا  ــازوکارهایی آن ه ــد س ــم، بای ــی کنی ــون بررس تریب
بررســی شــود؛ اگــر انتخابــات اتــاق بازرگانــی نگذشــته 

ــی  ــق انتخابات ــهل آبادی نط ــای س ــم آق ــود، می گفت ب
می کنــد.

زرگرپــور عنــوان کــرد: از روز اول از همــه مســئوالن 
خواهــش کــردم جــای ایــن مباحــث در شــورای 
ــه  ــت ک ــت اس ــی و دول ــش خصوص ــوی بخ گفت  وگ
ــم؛  ــور، اول بوده ای ــطح کش ــته در س ــال گذش در دو س
ــن مســائل در آن شوراســت. ــردن ای ــرح ک جــای مط

ــروه تســهیل و بســته های  ــرد: کارگ وی خاطرنشــان ک
ــل  ــکات ح ــد مش ــن فرآین ــم و در ای ــی داری حمایت
می شــود؛ پشــت تریبــون کــه مشــکات حــل نخواهــد 

شــد.
ــد  ــه می گوین ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
 اصفهــان پایتخــت MS و ســرطان در ایــران اســت

اذعــان کــرد: ایــن موضــوع اصــا صحــت نــدارد؛ چــرا 
ــوی  ــان رض ــارس، خراس ــد ف ــتان مانن ــد اس ــه چن  ک
همیــن مشــکات  بــا   ... و  آذربایجــان شــرقی  و 

می کننــد. نــرم  دســت وپنجه 
خودمــان  در  بایــد  را  مشــکل  داد:  ادامــه  وی 
بــودن  برخــوردار  مــا   جســت وجو کنیــم؛ مشــکل 
ــا  ــه جــای اینکــه در مشــکات ب ــودن نیســت و ب و نب
ــل  ــس آن عم ــم، عک ــش بروی ــتگی پی ــک همبس ی

ــت. ــل ماس ــم و ایــن معض می کنی

نامــه  ســومین  احمدی نــژاد  محمــود  گذشــته  روز 
ــام  ــه در مق ــا ن ــت. ام ــا نوش ــاراک اوبام ــه ب ــود را ب خ
از ریاســت  رئیس جمهــوری کــه ســه ســال پــس 
همچنــان  او  مخاطــب  حالــی کــه  در  و  جمهــوری 

آمریکاســت. رئیس جمهــوری 
ایــن نامــه در اعتــراض بــه حکــم مصــادره امــوال ایــران 
نوشــته شــده و همچــون دو نامــه دیگــر در اعتــراض بــه 
رویکردهــای سیاســی ایــاالت متحــده آمریــکا در قبــال 

دنیــا و ایــران اســت. 
ــران  ــارد دالر از امــوال ای موضــوع نامــه، مصــادره 2 میلی
ــن  ــا ای ــی شــد، ام ــس از او نهای ــر چــه پ ــه اگ اســت ک
ــه در  ــی ک ــه در زمان ــاد هــم وجــود دارد ک ــاد و انتق اعتق
ایــن عنــوان بــود و قبــل از جــدی شــدن تحریم هــا بایــد 

ــرد.  ــدام می ک اق
ایــن نامــه اگرچــه در ســریرگی بــا عنــوان »رئیس جمهور 
دولت هــای نهــم و دهــم« نوشــته شــده، امــا در امضــا 

»خــادم ملــت ایــران« آورده شــده اســت.
نکتــه ای کــه عاءالدیــن بروجــردی، رئیــس کمیســیون 
ــورای  ــس ش ــی مجل ــت خارج ــی و سیاس ــت مل امنی

ــاد دارد. ــه آن انتق ــامی  ب اس
بروجــردی در ایــن خصــوص بــه خبرنــگار عصــر ایــران 
ــور  ــه رئیس جمه ــژاد ب ــای احمدی ن ــه آق ــد: نام می گوی
ــران  ــت ای ــزت مل ــأن و ع ــت ش ــا رعای ــد ب ــکا بای آمری

نوشــته می شــد؛ بــه ایــن معنــی کــه احمدی نــژاد 
ــران امضــا  ــور ســابق ای ــوان رئیس جمه ــد تحــت عن بای

ــت. ــادم مل ــه خ ــرد و ن می ک
نماینــده بروجــرد در مجلــس شــورای اســامی  در ادامــه 
ــات  ــه مقام ــت هم ــت اس ــزود: درس ــب اف ــن مطل ای
رســمی  دولــت ایــران مطابــق نــگاه مقــام معظــم 
ــته  ــات را داش ــن ادبی ــام)ره( ای ــرت ام ــری و حض  رهب
و دارنــد و خــادم ملــت بــودن را افتخــار خــود می داننــد 
ــرف  ــمن ح ــن دش ــل بزرگ تری ــه در مقاب ــی ک ــا زمان ام

ــم. ــد از عناویــن رســمی  اســتفاده کنی ــم، بای می زنی
ــط در  ــا فق ــتیم؛ ام ــت هس ــادم مل ــرد: خ ــد ک وی تأکی

ــق  ــا مطاب ــم؛ ام ــه حــق تواضــع می کنی ــت و ب ــر مل براب
ــر  ــع المتکب ــر م ــر »التکب ــی ب ــرت مبن ــش حض فرمای
عبــاده«، فرهنــگ اســامی  مــا حکــم می کنــد در مقابــل 
دشــمن از موضــع اقتــدار صحبــت و از عناویــن مقتدرانــه 

ــم. اســتفاده کنی
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
مجلــس تأکیــد کــرد: ایــن امضــا از نظــر بنــده اشــکال 

دارد.
بروجــردی درخصــوص مبانــی حقوقــی ایــن نامــه مبنــی 
ــت  ــت وق ــه دول ــا وزارت خارج ــی ب ــزوم هماهنگ ــر ل ب
ــت: ــکا گف ــور آمری ــه رئیس جمه ــه ب ــگارش نام ــرای ن ب

ــئولیتی  ــژاد مس ــای احمدی ن ــه آق ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــاز  ــته و نی ــه نوش ــرد نام ــک ف ــوان ی ــه عن ــد، ب ندارن
چندانــی درخصــوص هماهنگــی بــا شــورای عالــی 

امنیــت ملــی دیــده نمی شــود.
ــه عنــوان احســاس  وی تأکیــد کــرد: احتمــاال ایشــان ب
وظیفــه فریــاد دفــاع از منافــع ملــی ســر داده انــد؛ امــا 
معتقــدم حتــی در چنیــن حالتــی حتمــا بایــد از موضــع 

ــا دشــمن ســخن گفــت. اقتــدار ب
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
آقــای احمدی نــژاد کار  مجلــس خاطرنشــان کــرد: 
ــا در  ــدل کاره ــن م ــا باالخــره از ای ــرده؛ ام ــی نک متعارف

ــد. ــام داده ان ــز انج ــته نی گذش

استاندار اصفهان:
اصفهان، پایتخت سرطان و MS نیست

نکته جالب بروجردی درباره نامه احمدی نژاد

نمره 20 ظریف به برجام

حتما بخوانید!
نکته جالب بروجردی درباره نامه ... چهارشنبه 20 مردادماه   21395

ـــمـــاره  223  ســـــال دوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

تجمیع انتخابات    
ادامه از صفحه یک: 

ادامــه داشــته باشــد. معمــوال کســانی وضعیــت موجود 
را می پســندند کــه ریســک پذیر نیســتند و جرئــت 
تغییــر و تحــول را ندارنــد و شــاید منطقی هــم برای آن 
داشــته باشــند؛ مثــا بگوینــد حفظ نشــاط سیاســی در 
جامعــه و حضــور مــردم در صحنــه و افزایش مشــارکت 
ــا  ــود؛ ام ــل می ش ــات حاص ــرار انتخاب ــا تک ــی  ب مردم
ــوق  ــوارد ف ــدام از م ــه هیچ ک ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــد  ــری نمی کن ــا براب ــع انتخابات ه ــای تجمی ــا مزای  ب
و تجربــه در کشــورهای مختلــف نیــز بــه اینجــا منتهــی 
ــات را یک جــا برگــزار کــرده  شــده کــه چندیــن انتخاب
ــه دعــوت  ــه صحن ــار ب و مــردم را هــر از چنــدگاه یک ب
ــات  ــع انتخاب ــد تجمی ــر می رس ــه نظ ــذا ب ــد. ل می کنن
انقــاب  نگرانی هــای دلســوزان  از   بتوانــد بخشــی 
را پاســخگو باشــد. البتــه ممکــن اســت تجمیــع 
ــع آن بیشــتر  ــا مناف ــی هــم داشــته باشــد؛ ام مضرات
نخواهــد  مضراتــش  بــا  مقایســه  قابــل  و  اســت 
ــات،  ــع انتخاب ــه تجمی ــل روی آوری ب ــی از عل بود.یک
هزینه هــای مــادی و اقتصــادی برگــزاری هرســاله 
انتخابــات اســت که هر ســاله بایــد بخشــی از اعتبارات 
ــی  ــرد؛ هزینه های ــه ک ــن موضــوع هزین ــی را در ای دولت
حــل  را  زیــادی  مشــکات  آن  بــا  می تــوان   کــه 
ــی در  ــع موجــب صرفه جوی ــرد. آری، تجمی و فصــل ک
ــه  ــرای نمون ــات می شــود؛ ب هزینه هــای مالــی و امکان
هزینــه هــر انتخابــات حــدود 150 تــا 200میلیــارد 
تومــان اســت کــه ایــن رقــم عــاوه بــر هزینــه 
ــوق  ــم از حق ــی، اع ــتگاه های اجرای ــتقیم دس غیرمس
پرســنل، به کارگیــری امکانــات ادارات و ... اســت. 
ــم از  ــتگاه ها اع ــتقیمی دس ــای غیرمس ــر هزینه ه اگ
مأموریت هــا و ســایر هزینه هــا را در نظــر بگیریــم، عــدد 
ــا  ــود ب ــه می ش ــه ک ــی ک ــود؛ در حال ــر می ش چندبراب
تجمیــع دســت کم یــک ســوم هزینه هــا را کاهــش داد. 
عــاوه بــر کاهــش هزینه هــا کــه یــک ضــرورت ملــی 
 اســت، تجمیــع موجــب صرفه جویــی در وقــت مــردم 
ــمندتر  ــیار ارزش ــه بس ــود ک ــه می ش ــران جامع و مدی
اســت  روشــن  اســت.  مالــی  از صرفه جویی هــای 
 وقــت و زمانــی کــه بــرای انتخابــات هزینــه می شــود

بلکــه  نیســت؛  انتخابــات  روز  بــه  فقــط منحصــر 
از ماه هــا قبــل از آنکــه کلیــد هــر انتخاباتــی زده 
ــردد  ــاز می گ ــا آغ ــات و برنامه ریزی ه ــود جلس   می ش
ــان  ــمند جوان ــت ارزش ــت و وق ــای ذی قیم و فرصت ه
صــرف  آن  بــرای  جامعــه  ایــن  تحصیلکــردگان  و 
می شــود؛ ایــن زمــان هزینــه شــده غیرقابــل برگشــت 
مــردم  وقــت  مقابــل  اســامی  در  نظــام  اســت. 
 مســئولیت دارد؛ همچنــان  کــه نســبت بــه مــال 
بــرای  امــروزه  نامــوس مــردم مســئولیت دارد.  و 
توســعه و پیشــرفت جوامــع چنــد چیــز را اصــل 
می داننــد: »دانــش و فنــاوری«، »تدبیــر و مدیریــت« 
و »فرصــت و زمــان الزم« کــه اگــر دو مــورد اول هــم 
محقــق باشــد، ولــی از فرصت هــا اســتفاده الزم نشــود 
 دســتیابی بــه اهــداف متعالــی و بلنــد بســیار ســخت 
و مشــکل خواهــد بــود. آیــا فرصت هــای مدیــران 
بــرای حــل مشــکات اقتصــادی، فرهنگــی اجتماعــی 
ــای  ــرای کاره ــا ب ــت ی ــر اس ــود، بهت ــرف ش ــردم ص م
ــود دارد؟  ــع وج ــکان تجمی ــه ام ــات ک ــی انتخاب اجرای
تبعــات  می توانــد  انتخابــات  تجمیــع  طرفــی  از 
 منفــی و آثــار پــاره ای از فضاســازی های تبلیغاتــی 
 را کاهــش دهــد و از شــعارهایی کــه مطالبــات مــردم 
را افزایــش می دهــد و از ایجــاد توقــع بی جــا در 
ــات  ــت در انتخاب ــی اس ــد. بدیه ــری کن ــردم جلوگی م
ــه  ــود ک ــرح می ش ــدی مط ــعار های جدی ــاله ش هرس
ــا اجراشــدنی نیســت و ســبب  ــادی از آن ه درصــد زی
ــر ســال در  ــر ه ــد شــد. اگ ــردم خواه ســرخوردگی م
کشــور انتخابــات برگــزار شــود فضــای جامعــه تحــت 
ــع  ــای تجمی ــی از مزیت ه ــرد. یک ــرار می گی ــر ق تأثی
تأثیــر قرارگرفتــن  از تحــت  انتخابــات، جلوگیــری 
اســت.  زمــان  در  صرفه جویــی  و  کشــور  فضــای 
ــات موجــب  ــع انتخاب ــت تجمی ــد پذیرف ــن بای همچنی
 افزایــش مشــارکت مــردم در انتخابــات می شــود 
امکانــات  از  بیشــتر  بهــره وری  مشــارکت،  ایــن  و 
 کشــور در حوزه هــای مختلــف مدیریتــی، سیاســی 
ــن  ــار ای ــه این ب ــد آنک ــی دارد. امی ــادی را در پ و اقتص
طــرح بــه دور از سیاســی کاری و جنــاح و جناح بنــدی 
و بــا در نظــر گرفتــن مصالــح ملــی بــه تصویــب برســد 
و از ِقَبــل آن منافــع بزرگــی بــرای کشــور رقــم بخــورد.

نهضت مطالبه گری 
ــزان  ــر از عزی ــک نف ــه ی ــم ک ــوار بودی ــان دو بزرگ ــروز میزب دی
ــال ها  ــگاه و س ــاتید دانش ــر دوم از اس ــد و نف ــی بودن روحان
ــف  ــائل مختل ــا مس ــتند و ب ــی داش ــئولیت های مختلف مس
ــی  ــی، اجتماع ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــم از سیاس ــوری اع کش
ــات  ــاره موضوع ــتند. درب ــل داش ــنایی کام ــی و ...آش و امنیت
مختلــف ســخن و بحــث پیــش آمــد. همــان چیزی کــه امروز 
در کشــور مــا بــه برکــت آگاهی بخشــی انقــاب اســامی  حتــی 
ــد و ســفره بحــث  ــاق می افت ــی اتف ــای خانوادگ در میهمانی ه
ــاز  ــا عمومــی  ب ــا در همــه جــا از خصوصــی ت و تحلیــل تقریب
اســت؛ ایــن از بــرکات نظــام اســامی  اســت کــه هرکــس در 
ــد؛ از  ــد و می نویس ــد و می گوی ــر می کن ــوردی اظهارنظ ــر م ه
جملــه مســائلی کــه مطــرح شــد حقوق هــای نجومــی  بــود کــه 
امــروز مــورد توجــه همــگان اســت و همــه منتظرنــد تــا نتیجــه 
ــی و...  ــی و قضائ ــی، اجرای ــم از نظارت ــات مســئوالن اع  اقدام
 را ببیننــد و نیــز نگراننــد کــه در بحبوحــه موضوعات و مشــکات 
ایــن مســئله گــم و بــه بوتــه فراموشــی ســپرده شــود. 
ــه  ــود ک ــن ب ــرف ای ــده ح ــوع ذکرش ــال در موض ــر ح ــه ه ب
قانــون دریافــت حقــوق در ســقف 10 برابــر دســت کم در 
ــرده  ــی ک ــی را ط ــل قانون ــده و مراح ــوب ش ــال 93 مص  س
ــون  ــم از قان ــی، ه ــتگاه های نظارت ــه دس ــده و هم ــاغ ش و اب
ــال  ــال ها؛ ح ــن س ــای ای ــم از دریافتی ه ــد و ه ــع بودن مطل
چــرا صبــر کردنــد تــا فضــای مجــازی ورود کنــد و بعــد 
مســئولیت کردنــد  احســاس  و  دادنــد  نشــان  واکنــش 
 بمانــد. در ایــن مذاکــره و نشســت بــا توجــه بــه نــگاه 
 و تأکیدهــای مقــام معظــم رهبــری کــه بــه دانشــجویان
نظــر  بــه  ضــروری  داشــتند،  فرمایشــات  ســایر  در  و 
و  پیگیــری  بــرای  مطالبه گــری  نهضــت  کــه  می رســد 
بایــد  اســت.  ضــروری  امــری  مســئوالن  پاســخگویی 
انتظــار  مســئوالن بداننــد مــردم شــعارها را دنبــال و در 
مدیــران  ایــن  و  می کننــد  لحظه شــماری  آن   تحقــق 
ــه  ــی متوج ــه قول ــع هرگون ــه در موق ــتند ک ــئوالن هس و مس
ــرای خوشــحالی  ــا ب ــول، شــدنی اســت ی ــن ق ــه ای باشــند ک
مــردم اســت کــه اگــر دومــی  باشــد، بدبینــی بــه دنبــال دارد؛ 
ولــی اگــر عملــی باشــد، امیــد را در ملــت زنــده می کند.مقــام 
معظــم رهبــری خــود بــر مطالبــه، ترغیــب و تشــویق می کننــد 
ــان  ــژه جوان ــف به وی ــار مختل ــان از اقش ــع مطالبه ش و در واق
و نخبــگان و دانشــجویان مطالبه گربــودن اســت. چنانچــه 
فرمودنــد: »مــن بارهــا گفتــه ام؛ از آن روزى بایــد ترســید کــه 
جــوان مــا، دانشــجوى مــا در دانشــگاه انگیــزه طــرح مســئله
طــرح ســؤال، طــرح درخواســت نداشــته باشــد. همــه همــت 
ــتن  ــه، خواس ــه مطالب ــن روحی ــه ای ــد ک ــن باش ــد ای ــا بای  م
ــوان  ــل ج ــون را در نس ــاى گوناگ ــتن در زمینه ه ــا داش و مدع
کشــورمان - به خصــوص جــوان علمــى - گســترش بدهیــم. 
اگــر ایــن شــد، ممکــن اســت بــه همــه آن مطالبــات نتــوان 
پاســخ داد - کمــا اینکــه در کوتاه مــدت همین جــور هــم 
ــا نمی شــود  ــدت یقین ــات در کوتاه م ــه مطالب ــه هم هســت؛ ب
پاســخ داد؛ ظرفیت هــا محــدود اســت - لیکــن یقینــا آینــده 
ــوى  ــى جل ــن مطالبات ــا چنی ــن ب ــق روش ــک اف ــوب و ی خ
ــاس  ــد احس ــد، بای ــه کن ــد مطالب ــوان بای ــت. ج ــم اس چش
ــت  ــش اس ــت، ثمربخ ــودمند اس ــه س ــن مطالب ــه ای ــد ک کن
ــد  ــاس کن ــد احس ــه و بای ــن مطالب ــر ای ــود ب ــویق بش و تش
کــه او فقــط مســئولیتش طــرح ســؤال و پرتــاب کــردن 
ــان  ــا کار خودم ــوب، م ــد خ ــه بگوی ــت، ک ــعار نیس ــک ش ی
را کردیــم؛ نــه، پیگیــرى کــردن، مطالعــه کــردن، دربــاره 
ــى را  ــکار اجرائ ــردن، راه ــه ک ــیدن، آن را پخت ــئله اندیش مس
بــراى آن جســت وجو کــردن، بــراى طرحــش بــا مراکــز 
 دســت اندرکار و مجــرى تــاش کــردن و فعالیــت کــردن 
و باالخــره خــود وارد میــدان کار شــدن، این هــا جــزو وظایــف 
ــوان  ــتى ج ــم بایس ــن را ه ــه ای ــت ک ــوان ماس ــف ج و تکالی
 مــا درک کنــد... .« )بیانــات در دیــدار دانشــجویان نخبــه
برترین هــای کنکــور و فعــاالن تشــکل های سیاســی فرهنگــی 
دانشــگاه ها 86/7/17( منتهــی بایــد راهــکار مطالبه گــری 
ــاد  ــتگاه و نه ــق دس ــزی را از طری ــر چی ــت و ه ــم دانس را ه
ــل  ــرد؛ مث ــال ک ــت دنب ــیوه درس ــا ش ــط و ب ــئول و مرتب مس
اینکــه مطالبــه یــک موضــوع شــهری را بایــد از مرجــع 
اولیــه خواســت و در صــورت عــدم نتیجــه بــه مســئول باالتــر 
مراجعــه و مطالبــه کــرد و مطالــب ملــی را از طریــق خــودش؛ 
نیــز مطالبــه بایــد بــا قــدرت و تــوان دســتگاه و نهــاد و کشــور 
منطبــق و ســازگار باشــد؛ وگرنــه اگــر خــارج از اختیــار و تــوان 
باشــد، امــکان بــرآورده شــدنش نیســت و اصــوال ایــن مطالبــه 
ــت  ــود نهض ــنهاد می ش ــان پیش ــد. در پای ــه نمی رس ــه نتیج ب
ــری  ــات رهب ــا مطالب ــود و مخصوص ــال ش ــری فع مطالبه گ
کــه مطالبــات مردمــی  اســت را دنبــال کنــد تــا پشــتی نــرم از 
ــه ســوی  زیــر ســر بعضی هــا برداشــته شــود. پــس پیــش ب

ــری. ــت مطالبه گ نهض
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ــهر  ــد فوالدش ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــل ش ــر عام مدی
در دیــدار بــا مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره 
بــه طراحــی نویــن شهرســازی شــهر فوالدشــهر، آن 
را لذت بخــش و نشــاط آور خوانــد و افــزود: زیبایــی 

ــا در رشــد و توســعه  ــر آن داشــته ت ــا را ب فوالدشــهر م
ــهر  ــیم. فوالدش ــا باش ــهر کوش ــن ش ــتر ای ــه بیش هرچ
می تــوان  کــه  دارد  منحصربه فــردی  ویژگی هــای 
ــه  ــا داد.ب ــهر را ارتق ــزوده ش ــطه آن ارزش اف ــه واس ب
ــی از ورود  ــع، وی در بیان ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای گ
ــی و  ــورات عمران ــه ام ــال ب ــس از 20 س ــن پ ذوب آه
توســعه ای فوالدشــهر اســتقبال کــرد و گفــت: بــا توجــه 
و  شــهر  ایــن  در  ســرمایه گذاری  ظرفیت هــای  بــه 
ــف ــای مختل ــی در زمینه ه ــارکت های عمران ــوع مش  تن
ــهر ــذار فوالدش ــزرگ و بنیانگ ــرکت ب ــا ش ــم ب  آماده ای
ذوب آهــن، دوبــاره مشــارکت دوجانبــه داشــته باشــیم.

پروژه هــای مسجدســازی، مدرسه ســازی و کاربری هــای 
رفاهــی و تفریحــی و پروژه بزرگ قطار شــهری فوالدشــهر 
ــزرگ  ــع ب ــن صنای ــا ای ــارکت ب ــاده مش ــان آم  – اصفه
اســت. مدیــر عامــل شــرکت عمــران در ادامــه و توصیــف 
ــع  ــاع و نف ــریح انتق ــا تش ــرمایه گذاری ب ــای س پروژه ه
ــا راه   انــدازی  دوجانبــه از همکاری هــا خاطرنشــان کــرد: ب
خــط تولیــد ریــل ملــی در شــرکت ذوب آهــن، بــا توجــه 
ــان- ــهری اصفه ــار ش ــروژه قط ــدازی پ ــه راه ان ــه اینک ب

ذوب آهــن،  حمل ونقــل  بــرای  فوالدشهر-زرین شــهر 
امــری حیاتــی اســت بــه دلیــل اینکــه 16 هــزار کارمنــد 

ــی  ــت جابه جای ــه 3 نوب ــور روزان ــه ط ــت ب ــن صنع در ای
نیــاز دارنــد، همــکاری و مشــارکت ذوب آهــن در احــداث 
پــروژه متــروی اصفهــان- فوالدشــهر- ذوب آهــن-

منطقــه  بــرای  را  بــرد  بــرد-  شــرایط   زرین شــهر، 
و دو دستگاه رقم خواهد زد.

   مســکن مهــر، سپاهان شــهر دوم اصفهــان خواهــد 
د بو

ــر  ــکن مه ــهری مس ــیمای ش ــخنی س ــیروانی در س ش
فوالدشــهر، بــه عنــوان دومیــن مســکن مهــر بزرگ کشــور 
پــس از تهــران را یکــی از زیباتریــن ســیمای شهرســازی 

ــر  ــده سراس ــای ساخته ش ــکن مهره ــا مس ــاف ب در مص
کشــور دانســت و گفــت: مســکن مهــر فوالدشــهر در 
آینــده بــا تکمیــل خدمــات شــهری ایــن منطقــه ماننــد 
سپاهان شــهر اصفهــان خواهــد شــد و ســرعت ســکونت 
در آن 3 برابــر بیشــتر نســبت بــه بافــت قدیــم فوالدشــهر 
ــرو  ــروژه مت ــرمایه گذاری در پ ــرا س ــن ماج ــت. همی اس
ــه  ــرورت هرچ ــی و ض ــل منطق ــا تحلی ــهر را ب و فوالدش

ــت. ــرده اس ــه ک ــدازی آن مواج ــریع تر راه ان س
   فوالدشهر، شهر گردشگری می شود

ــم  ــت: تصمی ــه گف ــران در ادام ــل شــرکت عم ــر عام مدی

 داریــم تــا فوالدشــهر را به شــهری گردشــگری تبدیل کنیم 
و در ایــن راســتا، پــروژه 1000 هکتــار بــاغ شــهر در نقطــه 
ــا  بکــر فوالدشــهر مهیــای احــداث اســت و در تالشــیم ب
ــن،  ــای نوی ــی و معماری ه ــن رفاه ــات نوی آوردن خدم
ــا  ــات شــهری و گردشــگری را در شــهر ارتق ســطح امکان
ــن را  ــرمایه گذاران، ذوب آه ــذب س ــرای ج ــیم و ب بخش
بــه عنــوان بنیانگــذار ایــن شــهر در اولویــت قــرار خواهیــم 
ــن  ــی ای ــی و امکانات ــیع مال ــای وس ــا از ظرفیت ه داد ت
زمینه چینــی  بــا  فوالدشــهر  توســعه  بــرای  صنعــت 

ــم. ــد کنی ــه اســتفاده هدفمن مشــارکت دوجانب
   در توسعه فوالدشهر مشارکت می کنیم

ــر  ــدار از دیــدگاه مدی مدیــر عامــل ذوب آهــن در ایــن دی
ــت  ــهر باب ــد فوالدش ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــل ش عام
ــر کــرد  ــگاه در جهــت آبادانــی فوالدشــهر تقدی وســعت ن
ــه داشــته  ــا فوالدشــهر جاذب و گفــت: بایــد کاری کنیــم ت
باشــد و ذوب آهــن بــرای ایــن کار در کنــار شــرکت عمــران 
ــی در  ــورات عمران ــه ام ــا ورود ب ــم ب ــت داری ــت. نی اس
ــح  ــی تصری ــم. صادق ــارکت کنی ــهر مش ــعه فوالدش توس
ــه  ــا توجــه ب ــد ارزش زندگــی را در فوالدشــهر ب ــرد: بای ک
ــش  ــرار دارد، افزای ــان ق ــهر اصفه ــار کالن ش ــه در کن اینک
دهیــم و از ظرفیــت فرهنگــی اصفهــان بهره گیــری کنیــم. 
وی از تحویــل شــهر بــه وزارت راه و شهرســازی ابــراز 
ــود وزارت راه و شهرســازی  ــد ب ــرد و معتق خوشــحالی ک
بــرای توســعه شــهر فوالدشــهر زحمــات زیــادی متحمــل 

شــده اســت.

شیروانی در دیدار با مدیر عامل ذوب آهن اصفهان:

فوالدشهر را به شهر گردشگری تبدیل می کنیم

صنعتــی  گــروه  بازاریابــی  و  فــروش  معــاون 
ــد  ــوالت جدی ــروش محص ــت ف ــودرو، قیم ایران خ
پــژو را کــه تــا دو ســال آینــده در بــازار ایــران عرضــه 

می شــود، اعــالم کــرد. 
کــرد:  اظهــار  خان کرمــی  مصطفــی 
ــوع  ــه ن ــته ب ــژو 301 بس ــودروی پ خ
ــک  ــا اتوماتی ــتی ی ــده دس ــدل و دن م
بــودن آن در بازه هــای قیمتــی بیــن 
تومــان عرضــه  میلیــون   60 تــا   ۴۷

ــد.  ــد ش خواه
پــژو  قیمــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

آپشــن های  و  مدل هــا  بــه  بســته  نیــز   20۸
اســت تومــان  میلیــون   6۵ تــا   60 بیــن   آن 

ــژو 200۸ نیــز بســته  خاطرنشــان کــرد: خــودروی پ
بــه نــوع موتــور و مدل هــای آن در ســطوح قیمتــی 
ــود.  ــه می ش ــان عرض ــون توم ــا ۹0 میلی ــن ۷۵ ت بی
صنعتــی  گــروه  بازاریابــی  و  فــروش  معــاون 
ایران خــودرو ادامــه داد: پــژو ۵0۸ نیــز اگرچــه 

ــا قیمتــی  ــوز تعییــن قیمــت نشــده، امــا مطمئن هن
رقابتــی در بازه هــای بیــن 160 تــا 1۸۵ میلیــون 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــرای آن تعیی ــان ب توم
وی افــزود: خــودروی پــژو 200۸ از دی مــاه امســال 
بــه تولیــد خواهــد رســید. پــژو 301 
نیــز از نیمــه اول ســال 13۹6 وارد بــازار 
خواهــد شــد. پــژو 30۸ نیــز ســال 
خــودروی  می شــود.  عرضــه  آینــده 
 پــژو 20۷ هــم بــه صــورت فیس لیفــت 
ــد  ــه خواه ــده عرض ــازی ش و داخلی س

شــد. 
کپچرهــای  رنــو  اینکــه  بیــان  بــا  خان کرمــی 
داده  تحویــل  خریــداران  بــه  پیش فروش شــده 
اول  مرحلــه  در  کــرد:  تصریــح  اســت،  شــده 
پیش فــروش، ایــن خــودرو بــا قیمــت ۹۸ میلیــون 
ــه  ــا در مرحل ــد؛ ام ــه ش ــان عرض ــزار توم و ۵00 ه
ــه شــدن آپشــن ها، قیمــت  ــل اضاف ــه دلی ــد ب جدی
آن بــه 110 میلیــون تومــان رســیده اســت. ربیــع

معاون فروش ایران خودرو اعالم کرد:

قیمت محصوالت جدید پژو 
وزیــر کار بــا تأکیــد بــر اینکــه یکــی از دالیــل 
افزایــش بیــکاری، بی میلــی جوینــدگان کار بــه 
ــط 20 درصــد  ــت: فق ــی اســت، گف مشــاغل معمول
در  دانشــگاهی  فارغ التحصیــل  میلیــون   ۴ از 

رشــته های خــود وارد کار می شــوند. 
ــا اعــالم مهارت آمــوزی  علــی ربیعــی ب
ســال  پایــان  تــا  نفــر  میلیــون   3
میلیــون  یــک  تاکنــون   گفــت: 
و 600 هــزار نفــر دوره مهارت آمــوزی 
دیده انــد و ایــن تعــداد تــا پایــان 
 ســال بــه 3 میلیــون نفــر خواهــد 

رسید.
افــزود:  اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزیــر   
ارتبــاط مهــارت بــا ایجــاد اشــتغال امــروز بیــش از 
گذشــته اهمیــت پیــدا کــرده و بســیاری از کشــورها 
بــرای رشــد اشــتغال خــود روی مهارت آمــوزی 

کرده انــد.  ســرمایه گذاری 
وی بــا تأکیــد بــر حمایــت ایــن وزارتخانــه از 

دوره هــای آموزشــی و مهارت آمــوزی در ســازمان 
اگــر  کــرد:  تصریــح  کشــور  فنی وحرفــه ای 
ــی  ــه عمل ــی کلم ــای واقع ــه معن ــوزی ب مهارت آم
شــود و گســترش پیــدا کنــد، بخــش جالــب 
توجهــی از بیــکاری مرتفــع خواهــد شــد 
ــا  ــر ب ــال اخی ــد س ــم در چن ــن مه و ای
افزایــش کیفــی و کمــی مهــارت افــراد 

جویــای کار ثابــت شــده اســت.
ــی  ــی بخش ــن بی رغبت ــی همچنی  ربیع
از افــراد جویــای کار را بــه مشــاغل 
معمولــی، یکــی دیگــر از مشــکالت 
ــگ کار  ــفانه فرهن ــزود: متأس ــت و اف ــی دانس فعل
در کشــور تغییــر کــرده و افــراد تمایلــی بــه بعضــی 
شــغل ها ندارنــد؛ حتــی در بعضــی اســتان هایی 
ــراد  ــاغل اف ــی مش ــزی در بعض ــا مرک ــزد ی ــل ی مث
جــذب نمی شــوند و دســت اندرکاران آن بخــش 
ــتفاده  ــی اس ــای خارج ــوند از نیروه ــور می ش مجب

ــد. ایســنا کنن

وزیــر صنعــت از آغــاز مراحــل تدویــن برنامــه 10ســاله صنایــع الکترونیــک 
خبــر داد و از تمامــی صاحب نظــران بــرای همــکاری در نــگارش یــک برنامــه 
ــاالن  ــالس فع ــت زاده در اج ــا نعم ــل آورد. محمدرض ــه عم ــوت ب ــع دع جام
ــه نقــش کاتالیــزوری صنــدوق در حمایــت  ــا اشــاره ب صنایــع الکترونیــک ب
از صنایــع الکترونیــک گفــت: ایــن صنــدوق بایــد مرجــع مــورد تأییــد 
ــن  ــد. در ای ــک باش ــت و بان ــن صنع ــی بی ــل ارتباط ــور و پ ــای کش بانک ه
میــان، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای ایجــاد کارگروه هــای دائمــی 
و تخصصــی در حــوزه صنایــع الکترونیــک پیشــگام شــده اســت؛ چــرا کــه 
معتقدیــم تحقیــق، آمــوزش و تولیــد بایــد در ارتبــاط تنگاتنــگ بــا هــم باشــد 
ــرای  ــد ب ــا ســاختار جدی و از تجــارب دیگــر کشــورها هــم اســتفاده شــود ت
ــا مقایســه  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت ب ــع طراحــی شــود. وزی ــن صنای ای
ــع از  ــی صنای ــده در بعض ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــزات الکترونیک ــزان تجهی می
جملــه خــودرو افــزود: تــا چنــد ســال پیــش، حــدود 200 دالر در هــر خــودرو 
تجهیــزات الکترونیــک بــه کار رفتــه بــود؛ امــا امــروزه ایــن میــزان تــا 2 هــزار 
ــه یــک ســوم قیمــت هــر خــودرو خواهــد  ــه زودی ب دالر رســیده اســت و ب
ــذرد؛  ــدوق می گ ــر صن ــال از عم ــش از 20 س ــرد: بی ــح ک ــید. وی تصری رس
البتــه مشــکالت خاصــی بــوده کــه اغلــب مربــوط بــه نداشــتن ســرمایه کافی 
و فضــای نامناســب بــرای رشــد صنایــع پیشــرفته و الکترونیــک اســت. بــه 
هــر صــورت وزارت صنعــت هنــوز هــم معتقــد اســت کــه ایــن صنــدوق شــدید 
مــورد نیــاز اســت و بایــد فعال تــر از گذشــته بــه کار خــود ادامــه دهــد. ایســنا

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــادرات آبزی ــرورش و ص ــر، پ ــه تکثی ــل اتحادی ــر عام مدی
ــا  ــا تیالپی ــا وارد شــد، گفــت: در دنی ــون دالر تیالپی ــل بیــش از 60 میلی ســال قب
ــی لوکــس عرضــه  ــوان محصول ــه عن ــران ب ــا در ای ــد؛ ام ــرا می نامن را ماهــی فق
می شــود. ارســالن قاســمی افزایــش تعرفــه واردات ماهــی تیالپیــا را در 
 ســال جاری، بــر میــزان واردات ایــن محصــول بــه کشــور بی تأثیــر خوانــد 
و اظهــار داشــت: متأســفانه ســودی کــه از واردات ایــن کاال نصیــب واردکنندگان آن 
می شــود، بــه قــدری زیــاد اســت کــه افزایــش تعرفــه بــر ایــن مســئله بی تأثیــر 
ــا بیــان اینکــه بی نظارتی هــای دســتگاه های مســئول ســبب شــده  باشــد. وی ب
تیالپیــا در کشــور گــران بــه فــروش برســد، گفــت: ایــن ماهــی کیفیــت غذایــی 
زیــادی نــدارد کــه ارزش زیــادی داشــته باشــد. قاســمی بــا بیــان اینکــه قیمــت 
ــن ماهــی ــد ای ــه تولی ــزود: هزین ــا بســیار ارزان اســت، اف ــی ماهــی تیالپی  جهان
کــم و حجــم تولیــد آن بســیار زیــاد اســت کــه همیــن مســئله باعــث شــده نــرخ 
جهانــی آن بســیار نباشــد. وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه تیالپیــا، رقیــب جــدی 
ــازار داخــل شــده اســت، گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه کیفیــت  قــزل آال در ب
 آن هــا اصــال بــا هــم قابــل مقایســه نیســت و همــه می داننــد قــزل آالی ایــران
ــازار  ــا در ب ــن، حضــور تیالپی ــا وجــود ای ــت اســت. ب ــک ماهــی بســیار باکیفی ی
ــرد  ــه کار دلس ــزل آال از ادام ــدگان ق ــه تولیدکنن ــت ک ــده اس ــث ش ــل باع داخ
شــوند. وی ضمــن انتقــاد از سیاســت های شــیالت کشــور گفــت: ایــن ســازمان 
ــه وزارت جهــاد  ــه کشــور، پیشــنهاداتی را ب ــرای کاهــش واردات تیالپیــا ب بایــد ب
کشــاورزی ارائــه کنــد و وزارتخانــه مذکــور نیــز اقدامــات الزم را انجــام دهــد. مهــر

ــه  ــاره ب ــا اش ــر ب ــکن مه ــرح مس ــازی در ط ــر راه و شهرس ــام وزی قائم مق
ــت  ــت گفــت: در دول ــه دول ــر در هفت ــاح 100 هــزار واحــد مســکن مه افتت
یازدهــم، ۸00 هــزار واحــد مســکن مهــر افتتاح شــده اســت. احمــد اصغری 
مهرآبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ســاخت 2 میلیــون و 21۵ هــزار واحــد 
مســکن مهــر بــا بانک هــای عامــل قــرارداد بســته شــده، گفــت: تاکنــون 
از ایــن تعــداد یــک میلیــون و ۹10 هــزار واحــد بــه پایــان رســیده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون یــک میلیــون و ۷20 هــزار واحــد بــه افتتــاح 
رســیده، افــزود: فاصلــه ایــن دو رقــم، واحدهایــی اســت کــه تمــام شــده 
امــا خدمــات زیربنایــی نــدارد؛ ســعی مــا ایــن اســت کــه تــا پایــان ســال 
ــاح  ــان برســد و عــدد افتت ــه پای ــن واحدهــا هــم ب ــی ای  خدمــات زیربنای
را بــه 2 میلیــون واحــد برســانیم. قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی در طرح 
ــاح  ــزار واحــد افتت ــت 100 ه ــه دول ــه در هفت ــالم اینک ــا اع ــر ب مســکن مه
ــه  ــاه ب ــط مهرم ــا اواس ــا ت ــن افتتاح ه ــه ای ــت: البت ــار داش ــود، اظه می ش
طــول می انجامــد؛ زیــرا پروژه هــا در حــدود 2۵ اســتان پراکنــده هســتند. 
ــاح ایــن واحدهــا، عــدد افتتاح هــا در  ــا افتت ــان اینکــه ب ــا بی ــادی ب مهرآب
ــه ۸00 هــزار واحــد می رســد، گفــت: در 3 ســال دولــت  دولــت یازدهــم ب
یازدهــم بــه طــور متوســط هــر ســال، 260 هــزار واحــد افتتــاح شــده اســت 

کــه تــالش داریــم ایــن عــدد را بــه یــک میلیــون واحــد برســانیم. 
ــه اول  ــم ک ــل می کنی ــیوه عم ــن ش ــه ای ــم ب ــت یازده ــزود: در دول وی اف
واحدهــا تحویــل متقاضیــان می شــود، بعــد افتتــاح می کنیــم. خبرفارســی

تدوین برنامه ۱۰ساله صنایع الکترونیک

2 هفته، اوراق وام مسکن نخرید
محمدحســن مــرادی، مدیــر کل طــرح و برنامــه بانــک مســکن بــا بیــان اینکــه دلیــل عمــده افزایــش قیمــت اوراق وام مســکن 
کاهــش عرضــه در بــازار بــود، گفــت: در دو هفتــه آینــده، نــرخ اوراق تســهیالت مســکن بــه کانــال 90 هــزار تومــان برمی گــردد.

در قاب تصویر

بهره برداری از ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهرانتقاد از واردات گسترده ماهی تیالپیا

حتما بخوانید!
3نمایشگاه بزرگ، توسعه اقتصادی ... چهارشنبه 20 مردادماه  1395

ـــمـــاره 223 ســـــال دوم         ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت قطعات سمند LX )تومان(

شمع دوپالتینه )4 عدد(

40,000وایر شمع

270,000سپر عقب کامل )نقره ای(

883,000درب عقب راست و چپ

کاسه نمد پلوس جدید 
)جفت (

7,000

21,300کاسه نمد عقب میل لنگ 

20,800بلبرینگ تسمه تایم

28,000

 مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان:

 در حوزه تولید فوالد، اتکا به خارج 
را به کمترین میزان رساندیم

ســبحانی  بهــرام  دکتــر 
ــوالد  ــرکت ف ــل ش ــر عام مدی
مبارکــه اصفهــان گفــت: امروز 
مــا دســتاوردهای جدیــدی 
ــرای  ــه در گذشــته ب ــم ک داری
ــا  تأمیــن از خــارج، همــواره ب
بودیــم.  مواجــه  مشــکل 
ــد ارز خــارج  ــم بای حتــی اگــر دچــار مشــکل هــم نبودی
ــی  ــم؛ ول ــن کنی ــم آن کاال را تأمی ــا بتوانی ــم ت می کردی
ــی  ــر داخل ــت صنعتگ ــه دس ــا ب ــترین آن ه ــروز بیش ام
ــازار داخــل اســت؛  ــه ب ــه ب ــن و ارائ ــل ســاخت، تأمی قاب
ــگام افتتــاح خــط بریکت ســازی فــوالد  ــرای مثــال هن ب
مبارکــه بــا ظرفیــت ۵00 هــزار تــن کــه بزرگ تریــن واحــد 
ــی  ــه رونمای ــه آنچ ــم ک ــار کردی ــت افتخ ــه اس  در منطق
و افتتــاح می شــود بــا طراحــی، ســاخت و اجــرای 
ــل  ــاخت داخ ــل س ــورت کام ــه ص ــک و ب ــرکت ایریت ش
ــتی  ــرکت باالدس ــزار ش ــه 2 ه ــبحانی ب ــت. س ــوده اس ب
فــوالد مبارکــه اشــاره کــرد و گفــت: در حــوزه تولیــد 
ــاد  ــی بســیار مناســبی در کشــور ایج ــش فن ــوالد، دان ف
ــه خــارج  ــکا ب ــد توانســته ایم ات ــره تولی  شــده و در زنجی
را بــه کمتریــن میــزان برســانیم. اگرچــه ممکن اســت در 
رونــد اجــرای یــک پــروژه بعضــی از تجهیــزات از خــارج 
دانــش  کــه  اســت  ایــن  مهــم  ولــی  شــود،   وارد 
و تکنولــوژی ایــن کار در اختیــار شــرکت های ایرانــی 
باشــد. در زنجیــره تولیــد فــوالد از گندله ســازی تــا 
واحدهــای نــوردی پایین دســت، خیلــی کــم اتفــاق 
ــود.  ــن ش ــارج تأمی ــزات از خ ــه تجهی ــه هم ــد ک می افت
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در فــوالد مبارکــه 
در راســتای اســتفاده از تــوان ســازندگان داخلــی گفــت: 
ــازی  ــد بومی س ــه واح ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش در داخ
 راه انــدازی شــده و در حــال حاضــر بســیاری از قطعــات 
و تجهیــزات و ماشــین آالت مــورد نیــاز مــا، در ایــن واحــد 
بررســی و نقشــه های آن هــا تهیــه شــده یــا بــا مهندســی 
ــده  ــاده ش ــه آن آم ــاخت و کتابچ ــش س ــوس، دان  معک
و در اختیــار شــرکت ســازنده قــرار گرفتــه تــا بــا اســتفاده 
ــاخت  ــه س ــبت ب ــی نس ــرکت های داخل ــیل ش از پتانس
آن هــا در داخــل اقــدام شــود. در واقــع بــا تشــکیل واحــد 
معکــوس مهندســی  از  اســتفاده  و   بومی ســازی 
صنعتگــران داخلــی توانایــی تولیــد و ســاخت بســیاری از 

تجهیزات وارداتی را پیدا کرده اند.

ابالغ ۱۲ دستورالعمل جدید آبی
جــواد میبــدی، مقام مســئول 
در وزارت نیــرو بــا اعــالم ابــالغ 
12 دســتورالعمل در زمینــه آب 
ســند  بــه زودی  گفــت: 
آب  منابــع  تعادل بخشــی 
ابــالغ  هــم  زیرزمینــی 
می شــود. جــواد میبــدی از 
راهکارهــای وزارت نیــرو بــرای طــرح احیا و تعادل بخشــی 
منابــع آب زیرزمینــی خبــر داد و گفــت: تهیــه و ابــالغ ۸ 
احیــا  طــرح  پروژه هــای  بــا  مرتبــط   دســتورالعمل 
ــا  ــرح احی ــر ط ــتورالعمل دیگ ــه 3 دس ــن تهی و همچنی
)دســتورالعمل نحــوه انتخــاب و شــرح وظایــف مأمــوران 
ــده(  ــالغ  ش ــه اب ــه آب ک ــع عادالن ــون توزی ــاده 30 قان  م
و دســتورالعمل بنــد »و« تبصــره 11 قانــون بودجــه ســال 
ــر  ــالغ شــده اســت. مدی 13۹۴ نیــز در ایــن خصــوص اب
کل دفتــر نظام هــای بهره بــرداری آب و آبفــای وزارت 
نیــرو اظهــار داشــت: در ســال ۹۵ در نظــر اســت تعــداد ۵0 
هــزار کنتــور فهــام و ۵0 هــزار کنتــور هوشــمند حجمــی بــر 
روی چاه هــای برقــی و بیــش از ۷ هــزار دســتگاه کنتــور 
حجمــی هوشــمند بــر روی چاه هــای دیزلــی نصــب شــود 
کــه ایــن مهــم در برنامــه اقتصــاد مقاومتــی نیــز منظــور 
شــده اســت. دســتورالعمل اخــذ خســارت وارده بــه 
ــای دارای  ــا چاه ه ــاز ی ــای غیرمج ــرای چاه ه ــوان ب آبخ
اضافه برداشــت بــه زودی ابــالغ می شــود. وی گفــت: 
 تبییــن طــرح در جلســات مشــترک مدیــران عامــل

 معاونــان حفاظــت و بهره بــرداری، مدیــران حراســت 
و روابــط عمومی شــرکت ها و ســازمان بازرســی کل کشــور 
و سربازرســان اســتان ها و همچنیــن جلســه های متعــدد 
بــا شــورای عالــی امنیــت ملــی برگــزار شــده و تهیــه ســند 
تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی در ُشــرف ابــالغ 
اســت. میبــدی از برگــزاری جلســه های متعــدد بــا 
شــورای امنیــت کشــور و ابــالغ ســند پیشــگیری از 
ــه های  ــود آب و جلس ــی از کمب ــی ناش ــای امنیت پیامده
هماهنگــی و اخــذ گــزارش از مدیــران عامــل شــرکت های 
آب منطقــه ای در کمیتــه حفاظــت منابــع آب وزارت نیــرو 
بــرای اجــرای طــرح احیــا و تعادل بخشــی در دشــت های 
ــه  ــوه قضائی ــا ق ــت ب ــزود: نشس ــر داد و اف ــوت خب پایل
ــون  ــاده ۴۵ قان ــرای اصــالح و تشــدید مجازات هــای م ب
توزیــع عادالنــه آب و ارائــه پیش نویــس اصالحــی در یــک 
مــاده واحــده و 1۸ تبصــره نیــز بخــش دیگــری از 
فعالیت هــای انجــام شــده اســت. وی ســپس بــه 
ــای  ــکنی محدوده ه ــقف کف ش ــن س ــتورالعمل تعیی دس
ــه  ــزود: تهی ــرد و اف ــاره ک ــالغ اش ــرف اب ــی در ش مطالعات
ــه صرفه جویــی آب شــرب شــهری  ــوط ب بخش نامــه مرب
نفــر  از 200 هــزار  بیــش  بــا جمعیــت   در شــهرهای 
ــاری  ــرای آبی ــی ب ــام زیرزمین ــای خ ــی آب ه و جایگزین
ــای  ــه اقدام ه ــز از جمل ــهرها نی ــن ش ــبز در ای ــای س فض

دیگری است که به انجام رسیده است.
تخصیــص  اخــذ  پیگیــری  داشــت:  بیــان  میبــدی    
و نقدینگــی از 32۵0 میلیــارد ریــال اعتبــار مصــوب ســال 
۹۴ کــه بــه طــور متوســط، ۴2 درصــد اخــذ شــده و ارائــه 
ــا و تعادل بخشــی در برنامــه ششــم توســعه  برنامــه احی
ــه در طــول برنامــه ششــم  ــا ایــن روی در درازمــدت کــه ب
توســعه، 11 میلیــارد متــر مکعــب از مصــرف آب زیرزمینی 
کاســته و در یــک دوره 20 ســاله، کســری حجــم مخــزن 
ــران می شــود، از دیگــر اقدامــات  تجمعــی آبخوان هــا جب

وزارت نیروســت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
 نمایشگاه بزرگ، توسعه اقتصادی 

استان را سرعت می بخشد
کیمیای وطن

ــان در  ــردم اصفه ــده م نماین
ــالمی  ــورای اس ــس ش مجل
ــه  ــت ب ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب
ــروژه  ــرداری رســیدن پ بهره ب
ــان  ــزرگ اصفه ــگاه ب نمایش
کشــور و  اســتان   بــرای 
پــروژه  ایــن  بهره بــرداری  آغــاز  بــا  کــرد:  اظهــار 
شــرکت نمایشــگاه های اســتان اصفهــان می توانــد 
بــا برگــزاری همایش هــا و ســمینارهای تخصصــی 
مرتبــط بــا موضوعــات نمایشــگاهی، جذابیــت خاصــی 
بــرای اقشــار دانشــگاهی و صنعتــی ایجــاد کنــد. 
ــعت  ــه وس ــه ب ــا توج ــزود: ب ــر اف ــا فوالدگ  حمیدرض
و امکانــات محــل جدید نمایشــگاه، شــرکت نمایشــگاه 
اصفهــان بایــد بــه نوآوری هایــی دســت بزنــد تــا ایــن 
ــد  ــرد. وی تأکی ــق گی ــرداری رون ــس از بهره ب ــروژه پ پ
کــرد: معرفــی دســتاوردها و فناوری هــای جدیــد 
شــرکت های تولیــدی و واحدهــای اقتصــادی اســتان 
ــت ســالم بیــن واحدهــای  ــه رقاب ایجــاد فضــا و زمین
ــی  ــوان علم ــی ت ــز هم افزای ــی و نی ــدی و خدمات  تولی
و اقتصــادی آن هــا، 3 نقــش مهــم شــرکت نمایشــگاه 
اســت کــه ایــن 3 وظیفــه در اســتانی ماننــد اصفهــان 
کــه دارای جامعیــت صنعتــی و اقتصــادی اســت، 
ــه نظــر می رســد. از ایــن  ــر ب ــر و پررنگ ت بســیار مهم ت
ــان  ــگاه های اصفه ــزاری نمایش ــی برگ ــل کنون رو مح
بــا امکانــات فعلــی، بــه هیــچ وجــه پاســخگوی نیــاز 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی و خدمات ــدی، فن ــی، تولی علم
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــده مجلــس ب ــن نماین نیســت. ای
ــان  ــزرگ اصفه ــگاه ب ــروژه نمایش ــداث پ ــگ اح کلن
پــس از ســال ها انتظــار بــا حضــور وزیــر امــور خارجــه 
ــه  ــن زده شــد، اضاف ــر زمی در شــهریورماه ســال ۹۴ ب
ــگاهی  ــز نمایش ــان از مرک ــتان اصفه ــی اس ــرد: وقت ک
ــی  ــدی برخــوردار باشــد، مشــارکت کنندگان مل قدرتمن
 و بین المللــی بیشــتری جــذب اصفهــان می شــوند 
و درنتیجــه توســعه اقتصــادی ســرعت می گیــرد. وی 
ــرای  ــی ب ــع قانون ــا مان ــح کــرد: چنانچــه خــأ ی تصری
پیشــرفت و ســاخت ایــن پــروژه وجــود داشــته باشــد 
ــری  ــس پیگی ــق مجل ــذاری و از طری ــام قانونگ در مق
خواهیــم کــرد و اکنــون نیــز نقــش نظارتــی خــود بــرای 
ــر  ــم. فوالدگ ــر داری ــد نظ ــروژه را م ــن پ ــرفت ای پیش
اعــالم کــرد: میــزان پیشــرفت پــروژه نمایشــگاه بــزرگ 
ــان  ــرداری در پای ــد بهره ب ــه موع ــه ب ــا توج ــان ب اصفه
ــوده اســت  ــا ابتــدای ســال ۹6 مطلــوب ب ســال ۹۵ ی
و بنــده نیــز بازدیــد دوبــاره از ایــن پــروژه را در برنامــه 

خــود خواهــم داشــت.

بازدید از پروژه پساب فوالدشهر
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری  کیمیای وطن
ــروژه  ــاره پ ــه ای درب ــهر جلس فوالدش
حضــور  بــا  آن  از  بهره بــرداری  نحــوه  و  پســاب 
ــدگان شــبکه بهداشــت  ــدگان شــهرداری – نماین  نماین
و درمــان و اداره محیــط زیســت شهرســتان لنجــان در 
ــه  ــن جلس ــد. در ای ــزار ش ــهر برگ ــهرداری فوالدش ش
ــد اجــرای  مــرادی، شــهردار فوالدشــهر گزارشــی از رون
پــروژه پســاب بــه حاضــران ارائــه داد و اذعــان داشــت: 
ــهر  ــود در ش ــه ســرانه فضــای ســبز موج ــه ب ــا توج ب
اخیــر  ســال  چندیــن  خشکســالی  و  فوالدشــهر 
فوالدشــهر، اولیــن شــهر زیــر یکصــد هــزار نفــر 
ــه  ــت یافت ــم دس ــن مه ــه ای ــه ب ــت ک ــت اس جمعی
اســت. ایــن کار بســیار مهــم را بــه شــهروندان تقدیــم 

می کنیم.

گام بنیادی اتاق بازرگانی اصفهان 
در تربیت بازرگانان آینده

کیمیای وطن

آموزشــی  دوره  نخســتین 
بــازرگان کوچــک در دو گــروه 
ــال و 1۴  ــا 13 س ــنی 11 ت س
ــور ۵0  ــا حض ــال ب ــا 16 س ت
نوجــوان در اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق 
ــان  ــاون جوان ــانی، مع ــر کش ــان، امی ــی اصفه بازرگان
ــاق بازرگانــی اصفهــان در آئیــن افتتاحیــه ایــن دوره  ات
ــن دوره  ــزاری ای ــدف از برگ ــرد: ه ــح ک آموزشــی تصری
تربیــت نســل جدیــد کارآفریــن و بازرگانــان و همچنین 
کســب مهارت هــای فــردی و گروهــی در کســب و کار 
بــرای شــرکت کنندگان اســت. عضــو هیئــت نماینــدگان 
ــا  ــان ب ــودن نوجوان ــنا نب ــان، آش ــی اصفه ــاق بازرگان ات
مفاهیــم تجــارت و کســب و کار، اســتفاده از خالقیــت 
آینــده  تأمیــن و تضمیــن  توانمنــدی نوجوانــان،  و 
کســب و کار نوجوانــان را از چالش هــای خانواده هــا 
ــه فرزندانشــان برشــمرد و گفــت:  در جامعــه نســبت ب
تعــداد شــغل های محبــوب نوجــوان و جــوان بــه 
ــی  ــن در حال ــم می شــود؛ ای پزشــکی و مهندســی خت
ــدد  ــوع و متع ــغل های متن ــه ش ــه ب ــه جامع ــت ک اس
و مهــم از جملــه کارآفرینــی و بازرگانــی نیــاز دارد. 
رئیــس کمیســیون آمــوزش، پژوهــش و توانمندســازی 
ــاق  ــرد ات ــرد: رویک ــد ک ــان تأکی ــاق اصفه ــای ات اعض
 بازرگانــی در موضــوع آمــوزش، رویکــردی بنیــادی 
و زیرســاختی اســت و تــالش می کنــد از آموزش هــای 
ــک  ــه ی ــر هفت ــزاری ه ــرد. وی برگ ــه گی ــر فاصل کم اث
کارگاه یــک روزه تخصصــی را از دیگــر فعالیت هــای 
ــت:  ــرد و گف ــام ب ــان ن ــاق اصفه ــی ات ــادی آموزش بنی
بــرای داشــتن جامعــه فعــال و پویــا در بخــش اقتصــاد 
ــودک  ــنین ک ــاختی در س ــای زیرس ــه آموزش ه ــاز ب  نی
و نوجــوان داریــم و دوره آموزشــی بــازرگان کوچــک بــر 

ایــن اســاس شــکل گرفتــه اســت.

وزیر کار مطرح کرد:

بی میلی افراد به مشاغل معمولی
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معــاون برنامه ریــزی شــهرداری اصفهــان گفــت: بررســی ها 
ــش  ــالخوردگی پی ــوی س ــه س ــان ب ــد اصفه ــان می ده نش
ــرای  ــهیالتی ب ــا تس ــود ت ــالش می ش ــن ت ــی رود. بنابرای م
ــزارش  ــه گ ــه شــود. ب ــه در نظــر گرفت ــن بخــش از جامع ای
پایــگاه خبــری ربیــع، محمــود محمــدی در جمــع خبرنگاران 
اظهــار کــرد: آمارنامــه اصفهــان و بررســی ها نشــان می دهــد 
ســاختار جمعیتــی اصفهــان بــه ســوی ســالخوردگی پیــش 
می رود؛تــالش می شــود در برنامه ریــزی شــهری بــرای 
ــن  ــرای ای ــهری ب ــهیالت ش ــاد تس ــده ایج ــال های آین س
ــزود:  ــرد. وی اف ــرار گی ــه ق ــورد توج ــه م ــش از جامع بخ
ــای  ــه و داده ه ــازمان های دارای پای ــا س ــد ب ــتر بای ــا بیش م
ارتبــاط داشــته باشــیم و ســازمان های  آمــاری دقیــق 
مردم نهــاد بایــد بــه ســمت مرکــز خالقیــت و معاونــت 
فرهنگی اجتماعــی حرکــت کننــد و در آنجــا بــه ایده پــردازی 

ــد. ــه بپردازن ــه برنام و ارائ
   بازخورددرطوالنیمدت

اطالعــات  فنــاوری  و  پژوهــش  برنامه ریــزی،  معــاون 
شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: ســعی شــده در یکســال 
علمــی  پشــتیبانی  دارای  فعالیت هــا  همــه   گذشــته 
و تخصصــی باشــد؛ امــا بایــد در نظــر داشــته باشــیم 
طوالنــی  مدت زمــان  در  معاونــت  ایــن  فعالیــت  کــه 
مشــخص می شــود و نبایــد انتظــار بازخــورد آنــی را از ایــن 
ــت یکــی از  ــن معاون ــه ای ــت داشــته باشــیم؛ چــرا ک معاون
کالن شهرهاســت. شــهرداری های  جدیــد  معاونت هــای 

رویکرددانشمحوری 
محمــدی تأکیــد کــرد: همــه تــالش خــود را بــه کار بســته ایم 
تــا از ظرفیت هــای علمــی و تخصصــی موجــود در اصفهــان 

اســتفاده کنیــم. بــا توجــه بــه رویکــرد دانش محــوری 
ــه  ــتر جامع ــه بس ــش را ب ــا پژوه ــم ت ــعی داری ــهر س در ش
تســری دهیــم و فقــط بــه دنبــال ایــن نیســتیم کــه بحــث 
علمــی و پژوهشــی را در قالــب ایــن معاونــت ببینیــم و همــه 
ــر ایــن موضــوع کــرده و پلت فــرم شــهر  ارکان شــهر را درگی

ــم. ــف کرده ای ــز تعری ــمند را نی هوش
مونولوگرابهدیالوگتبدیلکنیم 

محمــدی بــا اشــاره بــه توســعه پایــدار شــهر تصریــح کــرد: 

ــت  ــن اس ــد ای ــف مؤی ــوم مختل ــمندان در عل ــود دانش وج
ــگام  ــدار پیش ــعه پای ــه توس ــش در زمین ــال ها پی ــه از س ک
بوده ایــم. وی انجــام کار خــوب و ارزیابــی آن را 2 رکــن 
بیــان کــرد:  و  دانســت  برنامه ریــزی  حــوزه  در  اصلــی 
ــیم. ــوگ باش ــه دیال ــوگ ب ــل مونول ــال تبدی ــه دنب ــد ب  بای
وی افــزود: پیــش از ایــن، مســیر توســعه شــهری درســت 
ــهرداری  ــه ش ــاس آمارنام ــر اس ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــوده اس نب
 در ســال های گذشــته، 100 روز هــوای پــاک نداشــته ایم. 

اطالعــات  فنــاوری  و  برنامه ریــزی  پژوهــش،  معــاون 
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: در برنامه هــای قبلــی ســرعت 
اجــرا زیــاد بــوده؛ بــدون آنکــه نســبت بــه آن آسیب شناســی 
در حوزه هایــی همچــون محیــط زیســت و مصــرف ســوخت 
ــرطان در  ــدن س ــر ش ــه اش فراگی ــه نتیج ــرد ک ــورت گی ص

ســطح شــهر اســت.
ــالش  ــه ت ــهرداری ب ــرد ش ــی عملک ــرد: ارزیاب ــد ک  وی تأکی
ایــن نهــاد بــرای ایجــاد هــوای پــاک برمی گــردد، نــه 

می ســازد. کــه  خیابان هایــی 
   بهروزبودننیروها

همچنیــن در ایــن جلســه مرتضــی نصوحــی، مدیریــت 
شــهرداری  روش هــای  بهبــود  و  تشــکیالت  آمــوزش، 
اصفهــان تأکیــد کــرد: شــهرداری دارای 2 هــزار نیــرو در 
 حــوزه کارمنــدی اســت کــه ایــن افــراد بایــد بــه روز باشــند؛ 
بــه ایــن منظــور هرســاله برنامه هــای آموزشــی بــرای 
آن هــا تهیــه می شــود و در واقــع ســاالنه 70 هــزار نفــر 
بــه روز  نیروهــا  تــا  انجــام می شــود  آمــوزش   ســاعت 

و کارایی الزم را داشته باشند.
اصفهان1400 

ــه برنامــه تحــول و برنامــه اصفهــان 1400 اشــاره کــرد  وی ب
و افــزود: بــرای نخســتین بار برنامــه تحــول شــهرداری 
اصفهــان بــرای تعالــی ســازمان شــهرداری بــه عنــوان یــک 
بخــش از برنامــه اصفهــان 1400 تدویــن شــد و پــروژه بهبــود 
ــالمت اداری  ــا، س ــاختارها و فرآینده ــانی، س ــرمایه انس  س
ــانه و ...  ــات و رس ــهروندان، ارتباط ــوق ش ــت از حق و صیان
ــه  در آن بررســی و در نظــر گرفتــه و طبــق یــک برنامــه ارائ

شــده اســت.

معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان:

اصفهان به سوی سالخوردگی پیش می رود

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
چون تحدید حدود قسمتی از امالک بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل به علت عدم حضور 
مالک، تا کنون به عمل نیامده، لذا با توجه به دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای 
مالکین ذیل، تحدید حدود اختصاصی امالک مرقوم در تاریخ های تعیین شده در ساعت 8 
صبح شروع و انجام خواهد شد. و در صورت مصادف با روز تعطیل عملیات تحدیدی به روز 

بعد موکول خواهد شد.
امالکبخشسهآرانوبیدگل

شمارههایفرعیازپالک3اصلیواقعدرمعینآبادبیدگل
 ، )بالمناصفه(  بیدگلی  حفیظیان  زهره  خانم  و  بیدگلی  صانعی  جواد  -آقای  فرعی   2937

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 162/50 مترمربع
اناری  فاطمه  خانم  و  بیدگلی  زاهدی  احمد  -آقای  فرعی   457 شماره  از  مجزا  فرعی   2938

بیدگلی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142/50 مترمربع 
2939 فرعی آقای روح اله پنجی بیدگلی و خانم فاطمه قربانعلی زاده بیدگلی )بالمناصفه( ، 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 117 مترمربع 
 2940 فرعی قای روح اله پنجی بیدگلی ، ششدانگ یکباب انباری به مساحت 114 مترمربع

2941 فرعی -آقای رمضانعلی قربانعلی زاده بیدگلی و خانم لیال پنجی بیدگلی   )بالمناصفه( ، 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92 مترمربع 

95/6/13
شمارههایفرعیازپالکهایاصلیواقعدراماکن

  205 فرعی مجزا از شماره 3 فرعی از پالک 112 اصلی- آقای محمد مردادی بیدگلی و خانم 
عاطفه نوروزپور بیدگلی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 132 مترمربع 

به  یکبابخانه  ، ششدانگ  بیدگلی  آقا مقدم  اصلی -خانم زهره حاجی  از پالک 531  9 فرعی 
مساحت 175/15 مترمربع 

9 فرعی مجزا از شماره 1و2و3 و قسمتی از مشاعات از پالک 665 اصلی -آقای فخرالدین مقنی 
مؤخر بیدگلی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 108/50 مترمربع

6 فرعی از پالک 1032 و 1010 اصلی -آقای امیرحسین شاطریان بیدگلی و خانم سمیه بیدگلی 
بیدگلی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 114/34 مترمربع 

14 فرعی مجزا از شماره 5 فرعی از پالک 1155 اصلی آقای علی کثیری بیدهندی نسبت به 
دو دانگ و خانم فاطمه خاکسار آرانینسبت به چهار دانگ ، ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به 

مساحت 3/50 مترمربع 
95/6/14

23 فرعی مجزا از شماره 12و14و15و16 و قسمتی از مشاعات فرعی از پالک 2119 اصلی -=آقای 
ابراهیم فیضی و خانم اعظم شایقی آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 142 

مترمربع
-آقای  اصلی   2263 پالک  از  فرعی  مشاعات  از  قسمتی  و  3و4و6  شماره  از  مجزا  فرعی   7
بهرام رزاق پور آرانیو خانم زهرا دالورزاده آرانی )بالمناصفه( ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 

133/50 مترمربع
95/6/15

2362اصلی – علی محمد نجاری بتصدی بر وقف –ششدانگ یکباب دکا ن موقوفه حسینیه 
سرگنگه 2405اصلی

95/6/16
شمارههایفرعیازپالک2638اصلیواقعدراحمدآباد

 269/30 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ، آرانی  آبادی  خرم  مهری  خانم   - فرعی   2763
مترمربع 

2771 فرعی خانم صدیقه شبان پور آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 265/26 مترمربع 
2772 فرعی آقای حسن میرزائی علی آبادی ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109/50 مترمربع
 223/04 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ   ، بیدگلی  پور  عبداله  طاهره  -خانم  فرعی   2773

مترمربع
95/6/17

  ، )بالمناصفه(  آرانی  دارچینی  و خانم معصومه  قهرود  -آقای حسین چراغچی  فرعی   2774
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 174 مترمربع 

  ، )بالمناصفه(  مهر  شکوهی  عاطفه  خانم  و  آرانی  خیرانی  اصغر  علی  -آقای  فرعی   2775
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 82/22 مترمربع

2776 فرعی آقای هادی عابداف آرانی ،  ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مساحت 56/10 
مترمربع

95/6/18
شمارههایفرعیازپالک2640اصلیواقعدرآراندشت

نیا  آرانی و خانم صدیقه امین  انتهائی  از شماره 139 فرعی -آقای مرتضی  1761 فرعی مجزا 
)بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 197/80 مترمربع 

1762 فرعی مجزا از شماره 235 فرعی آقای علی عابدین آبادی آرانی ، ششدانگ یکبابخانه به 
مساحت 82/35 مترمربع 

شمارههایفرعیازپالک2645اصلیواقعدروشاد
1098 فرعی مجزا از شماره 340 آقای عبداله خان خانی آرانی نسبت به دو دانگ و خانم عذرا 
اکرمی آرانی نسبت به دو دانگ و خانم معصومه خانی آرانی  نسبت به دو دانگ ، ششدانگ 

یکبابخانه به مساحت 411/41 مترمربع 
95/6/20

شمارهفرعیازپالک2872اصلیواقعدراماکن
به  بهروز شاهین فر و خانم فرزانه یتیم پور )بالمناصفه(، ششدانگ یکبابخانه  4 فرعی آقای 

مساحت 134/86 مترمربع
امالک بخش 4 آران وبیدگل

شمارههایفرعیازپالک40اصلیواقعدرنوشآباد
3833 فرعی مجزا از شماره 2865 فرعی -خانم مهدیه پیش بین ، ششدانگ یکبابخانه به 

مساحت 114 مترمربع 
شمارههایفرعیازپالک41اصلیواقعدرنوشآباد

846 فرعی مجزا از شماره 102 فرعی -آقای شکراله رضائی نوش آبادی نسبت به چهار دانگ و 
خانم مهین متولی نوش آبادینسبت به دو دانگ، ششدانگ یکبابخانه به مساحت 246 مترمربع 

95/6/21
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور یابند. اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 )سی( روز پذیرفته خواهد شد. م الف 5/22/95/282
تاریخ انتشار: 1395/5/20   

رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل
 عباس عباس زادگان

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
آقای مهدی   1392114402018000391 پرونده  رای شماره 139560302018001839 کالسه  برابر 
معینی کربکندی فرزند رمضان  بشماره شناسنامه 595 صادره از دولت آباد نسبت به ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 182.86 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 323 اصلی واقع 

در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای علی معینی کربکندی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/04
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/512/الف/م به تاریخ 95/05/13

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای   صورت  در  است  بدیهی   
دادگاه به  متضرر  مراجعه  از  مانع  مالکیت  سند  صدور  شد.  خواهد  صادر  مالکیت   اسناد 

 نیست.
برابر رای شماره 139560302018001831 کالسه پرونده 1392114402018000542 آقای علیرضا 
رسولیان فرزند مهدی بشماره شناسنامه 70 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 159 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 اصلی واقع در شهرک ولیعصر 

بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/04
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/513/الف/م به تاریخ 95/05/13

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات  ذیل  های  شماره  آرای  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 
ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی 
و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 139560302018001732 کالسه پرونده 1391114402023000975 آقای مهدی 
صلواتی زاده فرزند حسین بشماره شناسنامه 41 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب 
کارگاه به مساحت 970.67 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 391 اصلی واقع در دولت 

آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای محمد علی جزایری طرقی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/20

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/04
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/517/الف/م به تاریخ 95/05/13

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستاناصفهان
ادارهثبتاسنادوامالکحوزهثبتملکدولتآبادبرخوار

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان 
بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
 طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه

 نیست.
برابر رای شماره 139460302018004815 کالسه پرونده 1391114402018001137 خانم صدیقه 
به  نسبت  سپیدان  از  صادره   8831 شناسنامه  بشماره  عبدالرسول  فرزند  اردکانی  نصب  ملک 
شش دانگ یک باب خانه  به مساحت 74.60 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 28 

اصلی واقع در شهرک ولی عصر بخش 16 ثبت اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/05/05

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/05/20
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/05/460/الف/م به تاریخ 95/04/30

دادنامه 
شماره  تنظیم:1395/01/24  تاریخ  دادنامه:9509970350300060  شماره 
: آقای محمد  بایگانی شعبه:940433 خواهان  پرونده:9409980350300378 شماره 
نشانی  به  علیرضا  فرزند  ابراهیمی  حامد  آقای  وکالت  با  حسن  فرزند  فرازنده  علی 
اصفهان – خ نیکبخت مجتمع ماکان 5 ط همکف واحد 13 و کدپستی 8179933389 
خوانده: آقای حمید رضا صیادی فرزند محمد حسین به نشانی اصفهان – خ بعثت – 
خ برازنده بن جهاندار ساختمان جهاندار 4 بورس اتومبیل و کدپستی8418818735 
خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه وجه 
چک گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 

مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه

با وکالت آقای حامد  اقای محمد علی فرازنده فرزند حسن  در خصوص دادخواست 
مطالبه  بر  دائر  حسین  محمد  فرزند  صیادی  رضا  حمید  آقای  طرفیت  به  ابراهیمی 
مبلغ 113000000 ریال وجه چک شماره ی 360329/36-90/12/28عهده بانک ملت با 
احتساب خسارات دادرسی و تاخیر دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل 
خواندگان  ذمه  اشتغال  از  حکایت  پرداخت که  عدم  و گواهی  چک  مصدق  رونوشت 
داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد و با عنایت 
و  دانسته  وارد  را  خواهان  ادعای  است  نیامده  بعمل  ایرادی  و  دفاع  خوانده  ناحیه  از 
آیین دادرسی  قانون  قانون تجارت و مواد 198و519و522  به استناد مواد 310و 313 
خوانده را به پرداخت مبلغ 113000000 ریال بابت اصل بانضمام خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سر رسید چک لغایت زمان تادیه و پرداخت مبلغ 3695000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و مبلغ 3900000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم و اعالم 
می نماید خواهان مکلف است زمان اجرای حکم هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه 
را که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق صندوق دولت پرداخت نمایند . 
رای صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این مرجع و سپس بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می 
باشد./ ا شماره:14324/م الف رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سید 

ابوالحسن موسوی

حتما بخوانید!
بازدید کارشناس GIZ آلمان از ...

چهارشنبه  20 مردادماه    1395
ـــمـــاره 223 ســـــال دوم           ݡسݒ

در شهر

بازدیدکارشناسGIZآلمان
ازکارگاههایفنیوحرفهایاصفهان

 
کیمیای وطن

ــی  ــه بین الملل ــناس مؤسس کارش
)مؤسســه  آلمــان   GIZ
از  بین المللــی(  همکاری هــای 
کارگاه هــای مهارتــی مراکــز آموزش 
فنی وحرفــه ای اســتان اصفهــان 
ــوزش  ــی اداره کل آم ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــرد. ب ــد ک بازدی
ــازمان  ــوت س ــی دع ــان، در پ ــتان اصفه ــه ای اس فنی و حرف
بین المللــی  مؤسســه  از  فنی وحرفــه ای کشــور  آمــوزش 
ملــی  همایــش  در  ســخنرانی  منظــور  بــه  آلمــان   GIZ 
از  ریرگوســتاو  اشــتغال،  و  مهارت آمــوزی  بین المللــی  و 
 مؤسســه همکاری هــای بین المللــی در زمینــه کارآفرینــی 
و کارودانــش در کشــور آلمــان، از کارگاه هــای مهارتــی مراکــز 
آموزشــی صنایــع تخصصــی نســاجی و شــهید بهشــتی 
ــل  ــندی، تمای ــراز خرس ــن اب ــرد. وی ضم ــد ک ــان بازدی اصفه
ایــن مؤسســه را بــرای انجــام همــکاری و تعامــل بــا اداره کل 
آمــوزش فنی وحرفــه ای اســتان اصفهــان اعــالم کــرد. گفتنــی 
اســت GIZ، یــک مؤسســه دولتــی اســت کــه بــا محوریــت 
ــه توســعه اقتصــادی  ــوط ب ــدار در حوزه هــای مرب توســعه پای
اشــتغال، انــرژی، محیــط  زیســت و گردشــگری بــا کشــورهای 
ــم در 130  ــر ه ــال حاض ــد و درح ــکاری می کن ــددی هم متع
کشــور فعالیــت دارد و هــدف اصلــی ایــن مؤسســه کمــک بــه 

کشــورهای در حــال توســعه اســت.

تدوینسندتوسعهنظموامنیت
استانکرمان

مدیــر کل انتظامــی و امنیتــی اســتانداری کرمــان گفــت: اداره 
ــی  ــی انتظام ــتانداری و فرمانده ــی اس ــی و انتظام کل امنیت
اســتان کرمــان، تفاهم نامــه ای بــرای همــکاری در حوزه هــای 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــی از کارهای ــد و یک دانشــی امضــا کرده ان
ــن ســند توســعه نظــم  ــو در کشــور مطــرح اســت، تدوی  الگ
ــورت  ــاد ص ــن دو نه ــط ای ــه توس ــت ک ــتان اس ــت اس و امنی
اقدامــات  کــرد:  اظهــار  همایــی راد«  گرفتــه. »خلیــل هللا 
امنیتــی انتظامــی و  نیروهــای   صورت گرفتــه و عملکــرد 

ــای  ــان ترین دوره ه ــی از درخش ــه در یک ــد ک ــان می ده نش
ــکالت  ــه مش ــم هم ــتیم و علی رغ ــی هس ــی و انتظام امنیت
ــکا  ــا و آمری ــی اروپ ــایه و حت ــورهای همس ــون در کش پیرام
ــی  ــر امنیت ــات و لنگ ــن و باثب ــره ای ام ــران، جزی ــروز ای ام
 منطقــه اســت کــه مرهــون زحمــات و فــداکاری شــهدا

ــای  ــانی نیروه ــالش و جانفش ــوا و ت ــم کل ق ــده معظ فرمان
فعالیــت  شــبانه روز  کــه  اســت  انتظامــی   امنیتــی 

می کنند.

اخبار کوتاه

اصفهان،میزبانهمایش
بزرگداشتامامزادگان

همزمــان بــا ســالروز بزرگداشــت 
امامــزادگان  و  متبرکــه  بقــاع 
عظیم الشــان امامــزاده محمــد)ع( 
میزبــان  اصفهــان   2 ناحیــه 
همایــش بزرگداشــت امامــزادگان 
روابــط  گــزارش  بــه  اســت. 
اوقــاف  کل  اداره   عمومــی 
و امــور خیریــه اســتان اصفهــان، حجت االســالم و المســلمین 
ســید محمدهــادی روح االمینــی اظهــار داشــت: ایــن همایش 
ــا حضــور پرســنل و فرماندهــان  ــرداد و ب روز پنجشــنبه 21 م
ارتــش جمهــوری اســالمی مســتقر در اصفهــان در جــوار حــرم 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــم برگ ــزاده واجب التعظی ــن امام ــر ای مطه
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه ناحیه 2 اصفهــان در ادامه 
ــورا و  ــارت عاش ــم زی ــن مراس ــن در ای ــرد: همچنی ــان ک بی
مولودی خوانــی نیــز توســط مداحــان اهــل بیــت)ع( قرائــت 
المســلمین  و  حجت االســالم  ادامــه  در  و  می شــود 
ــن  ــان، ســخنران ای ــت اصفه ــه موق ــام جمع ــادی، ام میردام

مراسم خواهد بود.

افتتاحطرحتولیدفوالد
درشهرکرازیشهرضا

ــم  ــرکت قائ ــرد« ش ــرم میلگ ــورد گ ــد »ن ــد تولی ــطح جدی س
ــا  ــی شــهرک رازی شــهرضا ب ــل از کارخانه هــای صنعت پروفی
حضــور معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت و اســتاندار 
ــر عامــل شــرکت  ــی، مدی ــی یزدان اصفهــان افتتــاح شــد. عل
ــار  ــهرک رازی اظه ــره ش ــو هیئت مدی ــل و عض ــم پروفی قائ
ــم  ــرکت قائ ــرد ش ــرم میلگ ــورد گ ــد ن ــروژه تولی ــت: پ داش
ــن و  ــزار ت ــاالنه 300 ه ــد س ــط تولی ــت خ ــا ظرفی ــل ب پروفی
ــزات  ــک از تجهی ــر ی ــرای ه ــاعت ب ــن در س ــت 55 ت ظرفی
ایجــاد شــده اســت. ایــن طــرح بــا ســرمایه گذاری اولیــه 60 
ــع جــاری شــرکت تأمیــن  ــارد تومــان کــه از محــل مناب میلی
شــده، راه انــدازی شــد. مدیــر عامــل شــرکت قائــم پروفیــل 
گفــت: پــروژه تولیــد نــورد گــرم میلگــرد شــرکت قائــم 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــر را ب ــتغال 120 نف ــه اش ــل، زمین پروفی
ــت. ــرده اس ــم ک ــتقیم فراه ــورت غیرمس ــه ص ــر را ب و 80 نف

هوایاصفهانتا3روزآیندهپایداراست
حســن خدابخــش رئیس پیش بینــی اداره کل هواشناســی 
اســتان اصفهــان گفــت: تحلیــل نقشــه های هواشناســی، 
بیانگــر اســتقرار جــوی پایــدار طــی 3 روز آینــده بر روی اســتان 
اصفهــان اســت. وی بیــان داشــت: بــر ایــن اســاس وضعیــت 
ــا کمــی  جــوی در بیشــتر مناطــق اســتان به صــورت صــاف ت
ــود. ــی می ش ــاد پیش بین ــی وزش ب ــر گاه ــری از بعدازظه اب

اخبار کوتاه

بــه  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــرد  ــزارش عملک ــه گ ــان ارائ ــدت زم ــه م ــل آن ک دلی
اقتصــاد  یکپارچــه ســتاد  در ســامانه  دســتگاه ها 
ــبت  ــتگاهی نس ــر دس ــت، اگ ــته اس ــی گذش مقاومت
بــه ارائــه آن اقــدام نکنــد بایــد توبیــخ شــود. قاســم 

ــتاد  ــت س ــتکی در نشس ــلیمانی دش س
ــی اســتان،  ــی اقتصــاد مقاومت فرمانده
اظهــار کــرد: حــدود 450 طــرح صنعتــی 
ــد و از رده خــارج در ســطح اســتان  راک
ــرای  وجــود دارد کــه حــدود 50 طــرح ب
راه انــدازی در ســال جــاری انتخــاب 
اجــرا  تــا کنــون  طــرح   11 و  شــدند 
ــح کــرد: ســتاد  شــده اســت. وی تصری

ــز  ــتان ها نی ــی در شهرس ــاد مقاومت ــی اقتص فرمانده
ــد برگــزار شــود و همــه شهرســتان ها از پتانســیل  بای
و مزایــای خــود در ایــن جهــت اســتفاده کننــد. 
ســلیمانی دشــتکی خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل آن که 
ــتگاه ها در  ــرد دس ــزارش عملک ــه گ ــان ارائ ــدت زم م
ســامانه یکپارچــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی گذشــته 

ــدام  ــه آن اق ــه ارائ ــر دســتگاهی نســبت ب اســت، اگ
نکنــد بایــد توبیــخ شــود. اســتاندار چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: اولویــت بازارچــه صنایــع دســتی بــا 
ــوار  ــان سرپرســت خان ــع دســتی زن غرفه هــای صنای
ــهری  ــالب ش ــرکت آب و فاض ــزود: ش ــت. وی اف اس
ــا کار فرهنگــی درجهــت فرهنگ ســازی  ب
ــه مصــرف و مدیریــت هوشــمند  در زمین
ــتکی  ــلیمانی دش ــد. س ــدام نمای آب اق
بــا اشــاره بــه اینکــه تــالش شــده اســت 
کــه اکثریــت اعضــای کابینــه دولــت بــه 
ــا حــدودی  ــه ت اســتان دعــوت شــوند ک
محقــق شــده اســت، اظهــار کــرد: ســفر 
وزیــر بهداشــت و اعضــای کمیســیون 
ــه ایــن مقامــات هســتند  بودجــه در مجلــس از جمل
و یکــی از مســئولین نیــز در هفتــه دولــت بــه اســتان 
ســفر خواهــد کــرد. اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری 
تصریــح کــرد: بــه زودی یکــی از وزرا بــه عنــوان 
ــی  ــاد مقاومت ــرح اقتص ــرای ط ــت در اج ــن دول معی

ــد. ــد ش ــخص خواه ــتان ها مش ــرای اس ب

انتقاداستاندارچهارمحالوبختیاریازعدمارائهگزارشبرخیدستگاهها
جمــع  در  شاهین شــهر  شــهردار  کیمیای وطن
ــال  ــه س ــت: در بودج ــگاران گف خبرن
جــاری شــهرداری بیــش از 70 پــروژه اعــم از فرهنگــی 
ــا پایــان  و عمرانــی پیش بینــی شــده کــه امیدواریــم ت
ــا  ــن پروژه ه ــرداری ای ــاح و بهره ب ــاهد افتت ــال، ش س

باشــیم. امیــری شــهردار شاهین شــهر 
ضمــن تشــکر از اطالع رســانی خبرنــگاران 
ــهر   ــهرداری شاهین ش ــای ش از فعالیت ه
ــت: از  ــتان گف ــگاران شهرس ــط خبرن توس
شــما اصحــاب رســانه بــا توجــه بــه 
بازدیدهــای میدانــی کــه در ســطح شــهر 
اطالع رســانی  مــی رود  انتظــار  داریــد 
اقدامــات  از  را  کاملــی  و  شــفاف 

ــورت  ــد و در ص ــاب دهی ــهرداری بازت ــه ش صورت گرفت
وجــود ابهــام و نیــاز بــه اطالعــات تکمیلــی، شــهرداری 
ــهر  ــهردار شاهین ش ــکاری الزم را دارد. ش ــی هم آمادگ
ــون  ــای گوناگ ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک تصری
ــب  ــا در قال ــی پروژه ه ــرا و پیش بین ــهر و اج شاهین ش
برنامــه پنــج ســاله، امیدواریــم اطالع رســانی بیشــتری 

ــگاران  ــری از خبرن ــرد. امی ــورت گی ــه ص ــن زمین در ای
شــهرداری  عملکــرد  و  واقعیت هــا   تــا  خواســت 
ــر  ــت: اگ ــار داش ــد و اظه ــی کنن ــهر را ارزیاب شاهین ش
نقــد منصفانــه و قضــاوت معقولــی در ایــن رابطــه 
وجــود دارد. مدیریــت شــهرداری از آن در راســتای 
اســتفاده  خــود  اهــداف   پیشــبرد 
از  شاهین شــهر  شــهردار  می کنــد. 
اخبــار  بــا نشــر  خبرنــگاران خواســت 
درســت و به موقــع در پیشــرفت عمــران و 
آبادانــی شــهر گام هــای  ســریع بردارنــد و 
زمینه هــای بــروز رشــد و شــکوفایی شــهر 
ــا  ــد ت ــم کنن ــا را فراه ــه زمینه ه را در هم
ســمت  بــه  پیــش  از  بیــش  شــهر 
شــکوفایی و پیشــرفت گام بــردارد. علــی صالحــی 
ــن  ــز در ای ــس شــورای اســالمی شــاهین شــهر نی رئی
جلســه ضمــن تبریــک روز خبرنــگار و گرامیداشــت یــاد 
و خاطــره شــهید محمــود صارمــی و نیــز تبریــک هفتــه 
کرامــت گفــت: خبرنــگاران حلقــه واســطه بیــن مــردم و 

مسئوالن باشند.
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حتما بخوانید!
نقش آفرینان تابستانی پرده نقره ای

 فصــل گــرم تابســتان، فصــل داغ ســینما 
سرویس فرهنگ
هامون رشیدیان

نیــز هســت و ایــن روزهــا، فیلم هــای 
خــوب بســیاری در ســینماهای کشــور روی پــرده اســت. امــا 
ــرای  ــه ب ــر شــما از آن دســت ســینماروهایی هســتید ک اگ
دیــدن چهــره مــود عالقه تــان بــه ســینما می رویــد، خوانــدن 
ایــن گــزارش را از دســت ندهیــد. مــا در ایــن گــزارش نگاهی 
داشــته ایم بــه بازیگرانــی کــه ایــن روزهــا یــا در هفته هــای 

آینده بر پرده سینما حضور خواهند داشت.
     باران کوثری

»النتــوری«  فیلــم  دو  بــا  کــه  کوثــری   بــاران 
ــدی  ــود، چن و »هفت ماهگــی« در جشــنواره فجــر حاضــر ب
ــد( را در جــدول  پیــش »خنده هــای آتوســا« )علیرضــا فری
اکــران داشــت و بــار دیگــر بــا »النتــوری« بــر پــرده ســینماها 

آمــد.
   رضا عطاران

رضــا عطــاران کــه جــزو محبوب تریــن و پولســازترین 
کمدین هــای حــال حاضــر ســینمای ایــران اســت، بــا 
»دراکــوال« -ســومین فیلــم بلنــد ســینمایی اش- روی 
ــرده ی نقــره ای ظاهــر شــده اســت؛ فیلمــی کــه برخــالف  پ
روال معمــول فیلم هــای گیشه پســند رضــا عطــاران اســت. 
او پیــش از ایــن فیلــم بــا »مــن ســالوادور نیســتم« 
)منوچهــر هــادی( در صــدر گیشــه بــود و پــس از 9 تیــر هــم 

ــران دارد. ــودش در اک ــی خ ــه کارگردان ــوال« را ب »دراک
ــایش،  ــکا آس ــوان، ویش ــوون هفت ــا ل ــم ب ــن فیل وی در ای
کــرد.  همــکاری  صامتــی  ژالــه  و  انصــاری  ســیامک 
رضــا عطــاران، فیلــم »آبنبــات چوبــی« بــه کارگردانــی 
محمدحســین فرح بخــش را نیــز در نوبــت اکــران دارد. 

ایــن فیلــم کــه پــس از پایــان نمایــش »دراکــوال« در گــروه 
ــد  ــد ش ــم خواه ــن فیل ــن ای ــورش، جایگزی ــینمایی ک س
موضوعــی اجتماعــی دارد کــه عطــاران نقشــی جــدی در آن 

بــازی می کنــد و بــا ســحر قریشــی همبــازی اســت.
   لیال حاتمی

 »مــن«، نخســتین ســاخته  ســهیل بیرقــی اســت کــه 
اکــران  از 27 مردادمــاه در ســینماهای سراســر کشــور 
می شــود. ایــن فیلــم نخســتین بار در جشــنواره  فیلــم 
ــی  ــال حاتم ــد و لی ــش درآم ــه نمای ــته ب ــال گذش ــر س فج
ــوان بازیگــر اصلــی زن و امیــر جدیــدی هــم نقــش  ــه عن ب

اصلــی مــرد ایــن فیلــم اســت. بهنــوش بختیــاری و مانــی 
ــد؛  ــه ایفــای نقــش پرداخته ان حقیقــی نیــز در ایــن فیلــم ب
ــا محدودیــت ســنی بــه نمایــش  فیلمــی کــه قــرار اســت ب

درآید.
   فرهاد اصالنی و مریال زارعی

فرهــاد اصالنــی و مریــال زارعــی، دو بازیگــری هســتند کــه بــا 
ــده اند و در  ــر ش ــینماها ظاه ــرده س ــر« روی پ ــم »دخت فیل
کنارشــان ماهــور الونــد -دختــر ســیروس الونــد، کارگــردان 
ســینما- بــه عنــوان اســتعداد جدیــد در عرصــه  بازیگــری بــه 
ســینماها آمــده اســت. ســیدرضا میرکریمــی بــرای »دختر« 

جایــزه  بهتریــن فیلــم و فرهــاد اصالنــی هــم جایــزه  بهتریــن 
بازیگــر مــرد را از جشــنواره فیلــم مســکو گرفتنــد.

   امین حیایی
امیــن حیایــی، لیــال اوتــادی، ســیروس گرجســتانی، مهــران 
غفوریــان و شــهرام قائــدی نیــز دیگــر چهره هایــی هســتند 
ــد.  ــینماها آمدن ــرده ی س ــاردون« روی پ ــم »ن ــا فیل ــه ب ک
ــاردون«  ــی »ن ــندگی و کارگردان ــن پور، نویس ــدون حس  فری
را بــر عهــده داشــته اســت و ایــن فیلــم در هفتــه پیــش رو 
پــس از بارکــد )مصطفــی کیایــی( در گــروه ســینمایی آزادی 

ــود. ــران می ش اک
 مریم پالیزبان

ــم  ــازی مری ــیان و ب ــا درمیش ــی رض ــه کارگردان ــوری ب النت
ــنبه  ــری از چهارش ــاران کوث ــدزاده و ب ــد محم ــان، نوی پالیزب
ــه  ــان ک ــم پالیزب ــد. مری ــه ســینماها آم ــرداد ب ــه 13 م هفت
ــرای  ــهبازی ب ــز ش ــق« پروی ــس عمی ــا »نف ــال 82 ب در س
ــال ها  ــد از س ــد، بع ــده ش ــینما دی ــرده س ــار روی پ اولین ب
ــا  ــان »النتوری«ه ــاال از می ــینماها، ح ــرده س ــر پ ــت ب غیب
فیلــم رضــا  اصلــی  از نقش هــای  یکــی  و  ســردرآورده 

درمیشــیان را بــازی می کنــد.
   نوید محمدزاده

نویــد محمــدزاده، دیگــر بازیگــر »النتوری« اســت که امســال 
بــرای ســومین بار در ســینماها دیــده می شــود. او کــه از تئاتــر 
ــک  ــد و ی ــم »اب ــدای ســال، دو فیل ــده از ابت ــه ســینما آم ب
ــن  ــو« )هوم ــم و هیاه ــتایی( و »خش ــعید روس روز« )س
ــه  ســیدی( را نیــز در اکــران داشــت و در دو نمایــش نیــز ب

روی صحنــه رفــت.

کیمیای وطن بررسی کرد:

نقش آفرینان تابستانی پرده نقره ای

 - بــر اســاس اعــالم مؤسســه فیلمیــران، پخش کننــده فیلــم 
ســینمایی »فروشــنده«، آخریــن ســاخته اصغــر فرهــادی از 
ــران می شــود.  1۰ شــهریور در ســینماهای سراســر کشــور اک
در فیلــم »فروشــنده«، شــهاب حســینی و ترانــه علیدوســتی 
بــه عنــوان بازیگــر ایفــای نقــش کرده انــد. شــهاب حســینی 
بــرای بــازی در ایــن فیلــم و اصغــر فرهــادی بــرای فیلمنامــه 
فیلــم فروشــنده، جایــزه جشــنواره فیلــک کــن 2۰1۶ را کســب 

کرده انــد.
ــد  ــر بلن ــن اث ــروش«، دومی ــرای ف ــز ب ــه چی ــم »هم - فیل
ســینمایی امیرحســین ثقفــی کــه در ســی ودومین جشــنواره 
ــی  ــن طراح ــیمرغ بلوری ــت س ــه دریاف ــق ب ــر موف ــم فج فیل
ــن  ــیقی مت ــن موس ــار بهتری ــم افتخ ــاس، دیپل ــه و لب  صحن
و دیپلــم افتخــار بهتریــن چهره پــردازی شــد، توســط شــرکت 
ــع  ــی توزی ــش خانگ ــبکه نمای ــارگاد در ش ــتر پاس تصویرگس

شــد.
- احســان علیخانــی بــه خبــر کــذب تلویزیــون دربــاره فوتش 
ــن  ــس از شــنیدن ای ــادرم پ ــت: م ــش نشــان داد و گف واکن
خبــر در بیمارســتان بســتری شــد. اگــر شــغل دیگــری بلــد 
ــن  ــتم. ای ــار می گذاش ــن کار را کن ــروز ای ــن ام ــودم، همی ب
مجــری افــزود: پــس از اعــالم خبــر مرگــم از شــبکه ورزش 
مــادرم بــه  دلیــل افــت فشــار در بیمارســتان بســتری شــد.

- داود نعمتــی انارکــی، مدیــر کل روابــط عمومــی صداوســیما 
ــبکه های  ــه ش ــه ب ــی ک ــته از بازیگران ــت آن دس ــد اس معتق

ــد. ــرفتی نمی کنن ــا پیش ــد در آنج ــواره ای می پیوندن ماه
- آلبــوم جدیــد همایــون شــجریان کــه هنــوز نــام نهایــی آن 
مشــخص نشــده اســت، ایــن روزهــا در انتظــار دریافــت مجوز 

انتشــار در وزارت ارشــاد بــه ســر می بــرد.
- محمــد مســلمی، کارگــردان برنامــه کــودک »فیتیلــه« 
تلویزیونــی  ســریال  ســاخت  بــرای  هم اکنــون  گفــت: 
»فیتیلــه«، بــه دنبــال اسپانســر هســتیم و بــه محــض اینکــه 
ــه توافــق برســیم، کار را آغــاز می کنیــم. ــا یــک اسپانســر ب ب

- فریــدون آســرایی، خواننــده موســیقی پــاپ ضمــن تکذیب 
خبــر ابتــال بــه ســرطان حنجــره از تــالش بــرای تولیــد 

ــر داد. ــود خب ــوم خ ــن آلب تازه تری
- حضــور ۵ بازیگــر زن در فیلــم ســینمایی »انــزوا« بــه 
کارگردانــی مرتضــی علــی  عباس میرزایــی قطعــی شــد. 
بهنــوش بختیــاری، اندیشــه فوالدونــد، لینــدا کیانــی، شــقایق 
فراهانــی و لعیــا عباس میرزایــی بــه عنــوان ۵ کاراکتــر اصلــی 

ــد.  ــم حضــور دارن ــن فیل زن در ای
امیرعلــی دانایــی بــه عنــوان ایفاگــر شــخصیت اصلــی مــرد 
ایــن فیلــم ســینمایی طــی چنــد روز گذشــته بــا ســازندگان 

ایــن فیلــم قــرارداد بســت.

مجموعه کتاب های مدافعان حرم اصفهان 
چاپ می شوند

از  دارخویــن  انتشــارات  مدیــر 
آماده ســازی و انتشــار مجموعــه 
ــه شــهدای  ــوط ب کتاب هــای مرب
ــان  ــتان اصفه ــرم اس ــع ح مداف
احمــدی  داد. جان مــراد  خبــر 
دارخویــن  انتشــارات  مدیــر 
روی  حاضــر  حــال  در  گفــت: 
ــان کار  ــتان اصفه ــرم اس ــان ح ــه مدافع ــای مجموع کتاب ه
می کنیــم و قــرار اســت ایــن مجموعــه بــا 2۴ عنــوان بــه بــازار 
ــن مجموعــه  ــم کتاب هــای ای  نشــر عرضــه شــود. ســعی داری
را بــه نمایشــگاه کتــاب اصفهــان برســانیم و اگــر تمــام عناویــن 
بــه نمایشــگاه نرســیدند، دســت کم 1۶ عنــوان را در ایــن 

نمایشگاه رونمایی کنیم. کتاب های مدنظر درباره 

یک استاد دانشگاه مطرح کرد:
آغاز نهضت بازگشت به حجاب در غرب

ــت  ــت بازگش ــروز نهض ــت: ام ــان گف ــگاه اصفه ــتاد دانش اس
ــن  ــا از ای ــود؛ غربی ه ــرح می ش ــرب مط ــاب در غ ــه حج ب
ــه هواســت. محســن نصــری، اســتاد  انحطــاط فریادشــان ب
دانشــگاه اصفهــان، پــس از رونمایــی از کتــاب جدیــد خــود 
بــا عنــوان »عطــر فرشــته« اظهــار داشــت: ســال 7۴، زمانــی 
کــه دانشــجو بــودم، همایشــی در تهــران بــا موضــوع حجــاب 
برگــزار شــد؛ مــن نیــز بــه واســطه داشــتن دغدغــه فرهنگــی 
و رشــته تحصیلــی خــودم کــه جامعه شناســی بــود، تصمیــم 
ــال  ــم؛ س ــاب گرفت ــوص حج ــه ای درخص ــگارش مقال ــه ن ب
گذشــته توفیقــی حاصــل شــد کــه ایــن مقالــه 2۰ صفحــه ای 
ــوای آن را  ــم و محت ــل کن ــه ای تبدی ــی 2۵۰ صفح ــه کتاب را ب
ــر حجــاب در زندگــی  ــاب، اث ــن کت ــر کــردم؛ محــور ای کامل ت
فــردی و اجتماعــی اســت. وی درخصــوص کتــاب تازه تألیــف 
ــی در  ــکاری فرهنگــی و اجتماع ــاب، راه ــت: کل کت خــود گف
زمینــه  حجــاب اســت؛ مفهــوم حجــاب در ایــن کتــاب بررســی 
شــده کــه حجــاب فقــط در پوشــش و لبــاس نیســت؛ بلکــه 
ــان  ــگاه، زب ــاس، ن ــاب در لب ــات، حج ــث و روای ــق احادی طب
ــود؛  ــوب می ش ــاب محس ــام حج ــن و...، از اقس ــخن گفت س
 حجــاب، یعنــی تنظیــم روابــط زن و مــرد در زندگــی فــردی 

و اجتماعی که باید رعایت شود. 
ــعی  ــاب س ــن کت ــه داد: در ای ــگاه در ادام ــتاد دانش ــن اس ای
 شــده بــه اثــر حجــاب در حوزه هــای مختلــف سیاســی

ــث  ــا از احادی ــود؛ نه تنه ــه ش ــی پرداخت ــادی و اجتماع  اقتص
و روایــات کــه از نظــر اندیشــمندان غربــی نیــز ســعی شــده 
کــه در تألیــف کتــاب اســتفاده شــود. امــروز نهضــت بازگشــت 
بــه حجــاب در غــرب مطــرح می شــود غربی هــا از ایــن 

ــه هواســت.  انحطــاط فریادشــان ب

اخبار کوتاه

کارگــردان ســریال »گرانبــاری« دربــاره قصــه قهرمــان 
ــه قصــه  ــرد ک ــان ک ــران بی ــه ای ســریال و ورود وی ب
آنــت، دختــر ایتالیایــی از هنــد آغــاز و او از آنجــا وارد 
ــور کــه قــرار اســت  ــران می شــود. احســان عبدی پ ای

کارگردانــی مجموعــه »گرانبــاری« را بــر 
ــاره قصــه آن  ــده داشــته باشــد، درب عه
ــاری«  ــت: »گرانب ــر گف ــگار مه ــه خبرن ب
 الیه هایــی از زندگــی عــده ای دختــر

این هــا  دانشجوســت.  پســر  و 
ــه  ــه ب ــتند ک ــی هس ــجویان خارج دانش
ایــران می آینــد و بــرای مــن جالــب 
ــود کــه قصــه آن هــا را بنویســم. فکــر  ب

می کنــم ســاالنه حــدود 1۶۰۰ دانشــجوی خارجــی 
ــای  ــم قصه ه ــا ه ــه آن ه ــد و هم ــران می آین ــه ای ب

مخصــوص بــه خــود را دارنــد.
از عالقــه  دانشــجویان  ایــن  بــه  اشــاره  بــا   وی 
ــان  ــت و بی ــخن گف ــی س ــات فارس ــه ادبی ــا ب آن ه
کــرد: ایــن دانشــجویان بــه ایــران می آینــد تــا 

ــن  ــال م ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــی را بیاموزن ــات فارس ادبی
ــوش او  ــه گ ــه آوای فارســی ب ــده ام ک شــخصی را دی
ــان  ــن زب ــه ای ــت ک ــده اس ــد ش ــورده و عالقه من  خ
را یــاد بگیــرد. برخــی از آن هــا هــم قصه هایــی دربــاره 
ــنیده اند  ــیا ش ــا پرش ــارس ی ــرزمین پ س
ــت.  ــران اس ــان ای ــه هم ــد ک و نمی دانن
ــی  ــاری« را نوع ــه »گرانب ــور قص عبدی پ
مهاجــرت معکــوس دانســت و بیــان 
کــرد: بــه نظــرم اگــر نوجوانــان و جوانــان 
مهاجرت هــا  ایــن  قصــه  مــا   کشــور 
اعتمادبه نفــس  تــا حــدی  را بشــنوند 
بازمی گــردد.  آن هــا  ازدســت رفته 
 اکنــون نوجوانــان مــا فارســی صحبــت می کننــد 
ــه  ــات انگلیســی ب ــادی کلم ــداد زی ــان آن تع و در می
کار می برنــد. البتــه نــه فقــط نوجوانــان کــه بســیاری 
همین گونــه هســتیم و اتفاقــا اظهــار فضــل می کنیــم 
کــه بــه زبــان خارجــی حــرف می زنیــم درحالــی کــه 

ایــن نشــانه فقــر مــا در ادبیــات فارســی اســت.

احسان عبدی پور خبر داد:
قصه های »گرانباری« کامل شد

ــژه  و بیــش  ــه مناســبت دهــه کرامــت، برنامه هــای وی ب
از ۵۰ جشــن در مناطــق 1۵گانــه شــهرداری و محله هــای 

ــزار می شــود. ــان برگ اصفه
 بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان

ــردم  ــرد: م ــار ک ــژاد اظه ــدی جمالی ن مه
اصفهــان همــواره مردمــی والیــی و مذهبی 
بودنــد و در تاریــخ ایــن موضــوع بــه ثبــت 
رســیده اســت؛ لــذا والدت ائمــه اطهــار)ع( 
بــرای آنــان معنــای خاصــی دارد کــه بایــد 
ایــن روزهــا در شــهر قابــل لمــس و درک 

باشــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه برگــزاری مراســم 

اهل بیــت)ع(  شــهادت های  و  والدت هــا  در  مذهبــی 
ــه  ــد، ادام ــی بینجام ــعائر دین ــی ش ــه معرف ــد ب می توان
داد: معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری اصفهــان 
ــدا  ــی ورود پی ــوی و علم ــورت ق ــه ص ــه ب ــن زمین در ای
ــن  ــرده و توانســته ســطح آگاهــی شــهروندان را در ای ک

ــا بخشــد. ــه ارتق زمین

ــش از ۵۰  ــزاری بی ــرد: برگ ــه ک ــان اضاف ــهردار اصفه ش
ــاط  ــد نش ــت، می توان ــه کرام ــبت ده ــه مناس ــن ب جش
خاصــی در ســطح جامعــه ایجــاد کنــد کــه ایــن نشــاط 
برنامه هــای  در  شــهروندی  بیشــتر  مشــارکت  بــه 

ــد. ــد ش ــم خواه ــهری خت ــت ش مدیری
وی بیــان کــرد: نورپــردازی، نصــب بنــر 
از  بخشــی   ... و  پــالکارد  لمپســت،  و 
فضاســازی شــهری در اصفهــان در ایــن 

روزهــا بــوده اســت.
وظایــف  امــروزه  افــزود:   جمالی نــژاد 
و خدمــات شــهرداری ها بــه شــهروندان 
توســعه یافتــه و ارائــه برنامه هــای فرهنگــی 
ــد در  ــه می توان ــت ک ــف اس ــن وظای ــی از ای ــز، بخش نی

پیشــبرد اهــداف فرهنگــی شــهر مؤثــر باشــد.
گفتنــی اســت دهــه کرامــت در ایــران از روز والدت 
آغــاز  معصومــه)س(  فاطمــه  حضــرت  باســعادت 
 می شــود و تــا روز والدت بــا ســعادت بــرادر بزرگوارشــان

امام رضا)ع( ادامه می یابد.

برگزاری بیش از 50 جشن در مناطق و محله های اصفهان همزمان با دهه کرامت
هر محله، یک رواق

D.Rashidzade@eskmia.ir

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 13 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 1۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
لذا طبق  است  گردیده  ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات 
و  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
1-برابر رای شماره 139۵۶۰3۰2۰18۰۰11۵7 کالسه پرونده 139111۴۴۰2۰18۰۰28۵3 آقای 
محمد چوپانی کتایونچه فرزند حسن بشماره شناسنامه و کدملی 127۰18۶۵۵8 صادره از 
اصفهان نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 17۰.22 متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۴۵ اصلی واقع در خورزوق بخش 1۶ ثبت اصفهان 

خریداری به طور مع الواسطه از آقای احمد حمامی کتایونچه
آقای   139111۴۴۰2۰18۰۰28۵7 پرونده  139۵۶۰3۰2۰11۵8 کالسه  شماره  رای  2-برابر 
حسین چوپانی کتایونچه فرزند حسن بشماره شناسنامه و کدملی 127۰18۶۵۴1 صادره 
از اصفهان نسبت به چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 17۰.22 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک ۴۵ اصلی واقع در خورزوق بخش 1۶ ثبت 

اصفهان خریداری به طور مع الواسطه از آقای احمد حمامی کتایونچه
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۵/۰۵/۰۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/۰۵/2۰
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰۵/۴۵۶/الف/م به تاریخ 9۵/۰۴/3۰

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 13 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 1۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی 
لذا طبق  است  گردیده  ذیل محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات 
و  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  ماده 3 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست.
1-برابر رای شماره 139۵۶۰3۰2۰18۰۰۰312 کالسه پرونده 139۴11۴۴۰2۰18۰۰۰1۵3 آقای 
به  نسبت  اصفهان  از  بشماره شناسنامه ۶۴7  صادره  فرزند مرتضی  منانی  سید مجید 
شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 2۴2.13 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 

پالک 317 اصلی واقع در حبیب آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان خریداری به طور مع الواسطه 
از آقای ناصر اکبری حوض ماهی

2-برابر رای شماره 139۵۶۰3۰2۰18۰۰۰311 کالسه پرونده 139۴11۴۴۰2۰18۰۰۰1۵7 آقای 
به  نسبت  اصفهان  از  بشماره شناسنامه ۶۴7  صادره  فرزند مرتضی  منانی  سید مجید 
شش دانگ یک باب کارگاه به مساحت 13۰.23 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 317 اصلی واقع در حبیب آباد بخش 1۶ ثبت اصفهان خریداری به طور مع الواسطه 

از آقای ناصر اکبری حوض ماهی
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۵/۰۵/۰۵

تاریخ انتشار نوبت دوم : 139۵/۰۵/2۰
اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   شماره:37/۰۵/۴۶3/الف/م به تاریخ 9۵/۰۴/3۰

رونوشت آگهی حصروراثت
به شرح دادخواست  اعظم کامرانی  دارای شناسنامه شماره 19۴8متولد 13۴8   خانم 
به کالسه 9۵ /۴1۶ ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
در   13۴۴/1/1۰ 1889مورخ  بشناسنامه  مشایخی  رضا  احمد  شادروان  داده که  توضیح 
آن مرحوم  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 9۵/۴/3۰ 
شرح  به  که  مادر  و  پدر   – دائمی  همسر   - دختر   یک   - پسر  دو  به  است  منحصر 
 121-۰۰382۶-9 ش  ش  به  رضا    احمد  فرزند  مشایخی  یاسر   -1 باشد:   می  ذیل 
به ش ش  احمد رضا   فرزند  گلپایگان 2- مهدی مشایخی      از  متولد 13۶9صادره 
2-۰۰۰27۵-121متولد 13۶8  صادره از گلپایگان 3- فاطمه مشایخی  فرزند احمد رضا به 
ش ش 3-۰1۵۰۰9-121 متولد 1377 صادره از گلپایگان ۴- اعظم کامرانی  فرزند حسین 
به ش ش 19۴8 متولد 13۴8 صادره از گلپایگان۵- علی مشایخی فرزند محمد رضا به 
ش ش ۵۰ متولد 1313صادره از گلپایگان   ۶- ام البنین مشایخی فرزند غالمرضا به 
ش ش ۴3 متولد 132۰ صادره از گلپایگان و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 21۵/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان
رونوشت آگهی حصروراثت

آقای  مصطفی مجیدی  دارای شناسنامه شماره 2متولد 13۵۴  به شرح دادخواست 
به کالسه 9۵ /۴23 ش 1  از این شورای در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
تاریخ  در   1317/9/2۵ 2۴مورخ  بشناسنامه  مجیدی   اصغر  شادروان  داده که  توضیح 
139۵/۴/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به یک پسر - دو دختر  و همسر دائمی که به شرح ذیل می باشد:  1- مصطفی 
مجیدی      مریم   -2 گلپایگان  از  به ش ش2متولد 13۵۴صادره  اصغر    فرزند  مجیدی 
فرزند اصغر  به ش ش3متولد 13۵۶  صادره از گلپایگان 3- زیور مجیدی  فرزند اصغر 
به ش ش177 متولد 13۴8 صادره از گلپایگان ۴- خدیجه مجیدی  فرزند اسمعیل به 
ش ش 1۰ متولد 1322 صادره از گلپایگان و الغیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبوررا دریک  نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا  تقدیم دارد واال 
گواهی صادر خواهد شد. شماره : 218/ م الف رئیس شعبه اول حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان
آگهی تحدید حدود اختصاصی

از  شده  مفروز  فرعی   32۵7 پالک  شماره  یکبابخانه    ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
آقای  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   ۵ بخش  در  واقع  اصلی   7897 پالک 
رمضانعلی محقق دولت آبادی  فرزند هاجی اسماعیل  در جریان ثبت است و رای شماره 
139۵۶۰3۰2۰27۰۰۰۴2۰ مورخه 139۵/۰1/21 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
با توجه به  و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و 

اینکه تحدید حدود 
اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 1۵ قانون 

ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 139۵/۰۶/1۵ 
این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  محل شروع  در  9 صبح  شنبه   ساعت  یک  روز 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
نامه  آئین  پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 8۶  روز  تا سی  صورتمجلس تحدید حدود 
با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  باید ظرف مدت یک  ثبت معترض  قانون 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. 
تاریخ انتشار: 139۵/۰۵/2۰ شماره :1۴3۶7/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان
گواهی  حصروراثت

آقای هرمز جمالپور بشناسنامه شماره 178 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت و رونوشت 
شناسنامه ورثه در خواستی بشماره 9۵/77۵تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته 
تاریخ  در   19۶۰2۴782۴ شماره  بشناسنامه  پور    جمال  محسن  شادروان  که  است 
پور    هرمز جمال   -1 از  عبارتند  در گذشت  هنگام  در  وی  ورثه  و  گذشته  1393/2/18در 
فرزند عبدال   شماره شناسنامه  178 2- غزال یوسفی حاجی ور  فرزند سیف اله شماره 
شناسنامه 32۵  پس از تشریفات قانونی در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
خواهد شد.  صادر  وراثت  اینصورت گواهی حصر  غیر  در  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  یک 

شورای حل اختالف شعبه اول خانواده و امور حسبی
گواهی  حصروراثت

آقای محمد رضا قاسمی نژاد بشناسنامه شماره 2۵3 باستناد شهادتنامه  و گواهی فوت 
نموده چنین  این شورا  ورثه در خواستی بشماره 9۵/773تقدیم  رونوشت شناسنامه  و 
اشعار داشته است که شادروان حسین قاسمی نژاد   بشناسنامه شماره ۵28۴ در تاریخ 
139۵/۴/11در گذشته و ورثه وی در هنگام در گذشت عبارتند از 1- محمد رضا قاسمی 
فرزند  نژاد   قاسمی  2- محمد حسن  فرزند حسین   شماره شناسنامه  2۵3  نژاد   
حسین  فرزند  نژاد  قاسمی  رضا   حمید   -3  1۰۰۰3381-۵ شناسنامه  شماره  حسین  
شماره شناسنامه 8-11۰۰21۶13 ۴- علیرضا قاسمی نژاد فرزند حسین شماره شناسنامه 
1۰3 ۵- عبدالرضا قاسمی نژاد فرزند حسین شماره شناسنامه ۴91 ۶- صدیقه قاسمی 
نژاد شماره شناسنامه ۵1۰ 7- زهرا قاسمی نژاد فرزند حسین شماره شناسنامه 3181 
8- زهره قاسمی نژاد فرزند حسین شماره شناسنامه  897۴ پس از تشریفات قانونی 
در خواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی هر اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
در غیر  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه  آگهی ظرف یک  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  از متوفی 
اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. شورای حل اختالف شعبه اول خانواده 

و امور حسبی
آگهی متهم مجهول المکان

بایگانی  شماره   91۰99837218۰۰171: پرونده  نامه:9۵1۰113722۶۰۰78۰شماره  شماره 
شعبه :9۴۰۰۰۵ تاریخ تنظیم:139۵/۰۵/11 شاکی:آقای حیدر مرادیان  فرزند احمد علی 
متهم: خانم مهناز ابراهیم پور  فرزند حیدر اتهام: کالهبرداری از طریق دستگاه خود پرداز 
اینکه متهم مذکور از طریق این شعبه تحت تعقیب بوده و دسترسی به وی به  نظر به 
الیه مقدور نمیباشد لذا مراتب در راستای ماده 17۴  المکان بودن مشار  لحاظ مجهول 
قانون آیین دادرسی کیفری به وی ابالغ تاظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی جهت اخذ 
توضیح راجع به اتهام خود در شعبه دوم بازپرسی گلپایگان حاضر گردد. در غیر اینصورت 
غیابا رسیدگی و قرار مقتضی صادر میگردد. دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب گلپایگان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 377/9۵ ش ح خواهان سید محمد یحیی بیدکی دادخواستی 

مبنی بر:مطالبه به طرفیت طاهره خوش آب  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای 
روزچهارشنبه مورخ 9۵/۶/2۴ساعت 3:3۰ عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  مراتب در جراید منتشر 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
دفتر شعبه 2۵مجتمع  مدیر  الف  اتخاذ می شود.شماره: 1۴293/م  مقتضی  تصمیم  و 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه ۵۰۵/9۵ خواهان آرمان رحیمی اکبر آبادی  دادخواستی مبنی 
برای  .وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  احسان کیانی جونقانی   به طرفیت  بر:مطالبه 
مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  ۵عصر  9۵/۶/2۴ساعت  مورخ  روزچهارشنبه 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  تا خوانده قبل  مراتب در جراید منتشر 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای  شماره2  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
31مجتمع  دفتر شعبه  مدیر  الف  اتخاذ می شود.شماره: 1۴27۵/م  مقتضی  تصمیم  و 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی ابالغ

بایگانی  9۵۰998۰3۵1۰۰۰23۶شماره  پرونده:  9۵1۰1۰۰3۵1۰۰۴1۴۶شماره  ابالغیه:  شماره 
طباطبائی  رسول  سید  شاکی   / خواهان   139۵/۰۴/3۰ تنظیم:  تاریخ   9۵۰322 شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خواندگان حاج اسماعیل قربانیان و حاج رجبعلی حدادی و حاج 
حسین شاهزیدی و مهدی جعفری و محمود رجائیان و حسین صحرا کار به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق شماره 212 ارجاع و به کالسه  9۵۰998۰3۵1۰۰۰23۶ثبت 
به علت  ۰8:۰۰تعیین شده است.  گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/۰۶/2۴ و ساعت 
مجهول المکان بودن خوانده گان/ و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 

132۵1/م الف شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ

بایگانی  پرونده: 9۵۰998۰3۵1۰۰۰237شماره  ابالغیه: 9۵1۰1۰۰3۵1۰۰۴1۴9شماره  شماره 
طباطبائی  رسول  سید  شاکی   / خواهان   139۵/۰۴/3۰ تنظیم:  تاریخ   9۵۰323 شعبه: 
دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم قربان پایمرد هفشجانی و نعمت هللا شاهزیدی و 
حاج حسین شاهزیدی  به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و مطالبه خسارت 
دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ 
اتاق شماره 212   2 اصفهان- طبقه  استان  دادگستری کل  نیکبخت – ساختمان  شهید 
ارجاع و به کالسه  9۵۰998۰3۵1۰۰۰237ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 139۵/۰۶/2۴ 
و  متهم    / خوانده  بودن  المکان  مجهول  علت  به  است.  شده  1۰:۰۰تعیین  ساعت  و 
درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 132۵۰/م الف شعبه 1۰ دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان



ورزسݠݠݒ
حتما بخوانید!

افتتاح ورزشگاه نقش جهان تا کمتر ... چهارشنبه  20  مردادماه   61395
ـــمـــاره  223 ســـــال دوم             ݡسݒ

ــس از  ــران، پ ــس ای ــی بوک ــم مل ــابق تی ــرمربی س ــوف، س ــر وینک والدمی
ــم  ــن می خواه ــت: م ــار داش ــک اظه ــی در المپی ــان روزبهان ــت احس شکس
نه تنهــا نظــر خــودم را بلکــه آنالیــز تیــم فنــی 5 نفــره اوکرایــن را درخصــوص 
حــذف روزبهانــی بگویــم. وی ادامــه داد: از دقیقــه اول مســابقه، معلــوم بــود 
ــابقه  ــرای مس ــی ب ــی و تاکتیک ــی، تکنیک ــر فن ــی از نظ ــان روزبهان ــه احس ک
ــی فقــط  ــه نظــر می رســید کــه بوکســور ایران ــود. ب ــاده نشــده ب المپیــک آم
ــه  ــد ک ــده بودن ــه او نفهمان ــرا ب ــد و ظاه ــگ بگذران ــی را روی رین ــده وقت آم
اینجــا مســابقات المپیــک اســت، نــه بــازی بــا حریــف گمنامــی و تمرینــی 
در ایــران. ســرمربی ســابق تیــم ملــی بوکــس ایــران عنــوان کــرد: روزبهانــی 
ــک  ــان المپی ــگار او قهرم ــه ان ــگ شــد ک ــرور و نخــوت وارد رین ــا غ ــان ب چن
ــه  ــد ک ــوم ش ــابقه معل ــن مس ــا در حی ــت! ام ــرده اس ــابقه را ب ــت و مس اس
روزبهانــی از نظــر فنــی، روحــی، تکنیکــی و تاکتیکــی آمادگــی رویارویــی بــا 
حریــف متوســط هلنــدی را نــدارد. ایــن بوکســور هلنــدی را چند ســالی اســت 
کــه می شناســیم و ســطح او معمولــی و متوســط اســت و کامــا اتفاقــی و 

شانســی ســهمیه المپیــک را کســب کــرد.

واکنش ها به حذف روزبهانی ادامه دارد

سریع ترین و قوی ترین در راه ریو
حسن تفتیان و بهداد سلیمی، ستاره های دوومیدانی و وزنه برداری ایران، برای حضور درالمپیک راهی ریو شدند.

ســرمربی تیــم ملــی وزنه بــرداری ایــران گفــت: هــر 5 ملی پــوش اعزامــی بــه المپیــک 
ــدال  ــترین م ــا، بیش ــن خط ــا کمتری ــم ب ــعی داری ــد و س ــدال دارن ــب م ــانس کس  ش
انوشــیروانی در حاشــیه تمریــن  باشــیم. ســجاد  را داشــته  بهتریــن عملکــرد  و 
ــار داشــت: ســومین روز  ــو اظه ــک ری ــای المپی ــزاری بازی ه ــرداران در محــل برگ وزنه ب
ــرایط  ــمی در ش ــی و جس ــر روح ــان از نظ ــم و ملی پوش ــزار کردی ــو برگ ــن را در ری تمری
ــا ســاعت مســابقات  ــه ای اســت کــه همزمــان ب ــه گون ــات ب ــد. تمرین ــرار دارن ــی ق خوب
ــره  ــده مــدال نق ــز در محــل اســکان برگــزار می شــود. دارن ــح نی ــت صب ــات نوب و تمرین
المپیــک لنــدن ادامــه داد: امیــدوارم رونــد تمرینــات و آمادگــی ملی پوشــان بــه همیــن 
ــردم  ــی دل م ــای قبل ــون المپیک ه ــو همچ ــرداری در ری ــرود. وزنه ب ــش ب ــکل پی  ش
را شــاد خواهــد کــرد. در المپیــک، کیلوهــا، تعیین کننــده قهرمانــی اســت. ضمــن اینکــه 
از نظــر روانــی روی ملی پوشــان کار می کنیــم تــا ماننــد المپیــک لنــدن روزهــای خوبــی 
ــر عملکــرد  ــر آن ب ــک و تأثی ــم روســیه از المپی ــاره تی داشــته باشــیم. انوشــیروانی درب
ایــران گفــت: روســیه در المپیــک لنــدن نیــز حضــور داشــت؛ ولــی نتوانســت کاری بزرگی 
انجــام دهــد. ایــران در چهــار وزن دوم حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد و امیــدوارم 
ــن شــوند. وی خاطرنشــان کــرد:  ــی کــه هســتند، افتخــار آفری بچه هــا در شــرایط خوب
نخســتین مســابقه وزنه بــرداری ایــران روز شــنبه 23 مــرداد ســاعت 2 و 30 دقیقــه بــا 

حضــور کیانــوش رســتمی در دســته ۸5 کیلوگــرم برگــزار می شــود.

هر 5 وزنه بردار، شانس مدال دارند

هفته چهارم لیگ برتر

جمعه ۲۲ مرداد

پنجشنبه ۲۱ مرداد

ذوب آهن- گسترش فوالد 15: 20

صنعت نفت- سپاهان 30: 20

ماشین سازی- تراکتورسازی 00: 18

پیکان- استقالل 15: 18

سایپا- پدیده 20: 20

استقالل خوزستان- نفت تهران 30: 20

پرسپولیس- صبای قم 30: 20

سیاه جامگان مشهد- فوالد 50: 18

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 بازگشت رضائیان به پرسپولیس 
منتفی شد

ســرمربی  تصمیــم  طبــق   
باشــگاه  هیئت مدیــره  و 
ــن  ــت رامی ــپولیس، بازگش پرس
جمــع  بــه  رضائیــان 
شــد.  منتفــی  سرخ پوشــان 
ــه  ــان ب ــن رضائی ــت رامی بازگش
فســخ  از  پــس  پرســپولیس 
قــراردادش بــا تیــم ریــزه اســپور ترکیــه در روزهــای گذشــته 
یکــی از ســوژه های خبــری باشــگاه پرســپولیس بــود. 
ــپولیس  ــه پرس ــت ب ــرای بازگش ــادی ب ــد زی ــان امی رضائی
ــپولیس  ــرمربی پرس ــچ، س ــو ایوانکووی ــی برانک ــت؛ ول  داش
ــی  ــه جای ــت ک ــد داش ــود تأکی ــف خ ــای مختل در مصاحبه ه
ــه  ــوع کار را ب ــن موض ــدارد. ای ــود ن ــن وج ــن بازیک ــرای ای ب
ــروز  ــه دی ــن جلس ــه ای ــاند ک ــپولیس کش ــره پرس هیئت مدی
برگــزار شــد. برانکــو ایوانکوویــچ در جلســه بــا طاهری و ســایر 
اعضــای هیئت مدیــره بــار دیگــر تأکیــد کــرد کــه بــرای 

رضائیان در پرسپولیس جایی ندارد.

 دوومیدانی 
راه درستی را در پیش گرفته است

دونــده جامائیکایــی و قهرمــان دوی 100 متر جهان در نشســت 
ــودی  ــال بهب ــی در ح ــرد: دوومیدان ــام ک ــو اع ــری در ری خب
پــس از مبــارزه بــا فســاد در روســیه و فســاد مدیران پیشــین 
فدراســیون جهانــی اســت. یوســین بولــت در نشســت خبــری 
ــی راه  ــد ورزش دوومیدان ــو اعــام کــرد کــه فکــر می کن در ری
درســت را در پیــش گرفتــه اســت. او در این بــاره افــزود: بایــد 
از شــرایط ســخت عبــور کنیــم تــا بــه روزهــای خــوب برســیم. 
ــه  ــود و هم ــد ب ــالم تر خواه ــده، ورزش س ــال های آین در س
چیــز عالــی خواهــد شــد. بولــت اعــام کــرد: نگــران احتمــال 

وجــود ورزشــکاران غیرپــاک در مســابقات نیســت. 
ــن  ــز تضمی ــچ چی ــی هی ــرد: در زندگ ــار ک ــاره اظه او در این ب
ــود.  ــم ب ــران نخواه ــئله نگ ــن مس ــاره ای ــت. درب ــده نیس ش
ــذت  مــی روم کــه مســابقه بدهــم. آنجــا مــردم هســتند و ل
می برنــد. قهرمــان دوی 100 متــر جهــان اعــام کــرد کــه 
قطعــا ایــن آخریــن المپیکــی اســت کــه او در آن حضــور دارد. 
 یوســین بولــت در دو المپیــک گذشــته در 3 رشــته 100 متــر
200 متــر و چهــار در 100 متــر قهرمــان شــده اســت. او قصــد 
دارد کــه در ایــن المپیــک بــرای ســومین بار در ایــن 3 رشــته 

بــه قهرمانــی برســد.

 کمالوند:
 با خلعتبری برخورد می کنم

ــری، مهاجــم  محمدرضــا خلعتب
دلیــل  بــه  فــوالد  گســترش 
توســط  انضباطــی  مســائل 
ســرمربی ایــن تیــم توجیــه 
ــم از  ــن تصمی ــد. ای ــد ش خواه
ــن  ــه ای ــد ک ــه ش ــی گرفت آنجای
بازیکــن پــس از تعویــض در 

دیدار با پرسپولیس حرکات غیراخاقی انجام داد. 
ــوط  ــای مرب ــت: صحنه ه ــه گف ــن زمین ــد در ای ــراز کمالون ف
بــه خلعتبــری را دیــدم. فرقــی نمی کنــد کــه خلعتبــری 
ــز دیگــر؛ در اصــل موضــوع  ــا چی ــود ی از تعویــض ناراحــت ب
 فرقــی ایجــاد نمی کنــد. روی نیمکــت وقتــی کســی، چیــزی 
ــا  ــم. ب ــه تی ــه هم ــی ب ــی بی احترام ــد، یعن ــن می زن را زمی
ــی  ــن خیل ــا بازیک ــت دارم و اتفاق ــا را دوس ــه محمدرض اینک
خوبــی هــم هســت و اعتقــاد فنــی زیــادی هــم بــه وی دارم 
امــا بــرای اینکــه نظــم تیمــی رعایــت شــود، حتمــا واکنــش 
نشــان می دهیــم و چیــزی را فــدای نظــم تیمــی نمی کنیــم.

 حرکت خنده دار یک شمشیرباز 
در المپیک

ــو، حرکتــی  شمشــیرباز فرانســوی در بازی هــای المپیــک ری
ــه  ــل ب ــا تبدی ــن روزه ــراه ای ــن هم ــام داد. تلف ــب انج عجی
ــه طــوری کــه برخــی  یکــی از وســیله های ضــروری شــده؛ ب
حاضــر نیســتند تحــت هیــچ شــرایطی ایــن وســیله ارتباطــی 
را از خــود جــدا کننــد. در جریــان یکــی از مســابقات مرحلــه 
ــی  ــک 201۶، اتفاق ــی شمشــیربازی المپی یک شــانزدهم نهای
ــوی  ــورت« فرانس ــزو لف ــه »ان ــی ک ــب رخ داد و در حال عجی
ــا »پیتــر جوپیــخ« آلمانــی رقابــت می کــرد، گوشــی تلفــن  ب
همــراه ایــن ورزشــکار فرانســوی از جیبــش بــه وســط پیســت 
ــب  ــی تعج ــار و حت ــب حض ــه تعج ــاد ک ــیربازی افت شمش
حریفــش را در پــی داشــت. ظاهــرا لفــورت فرامــوش کــرده 
ــوده کــه گوشــی همراهــش را پیــش از شــروع مســابقه از  ب
ــازی  ــن ب ــوی ای ــیربازی فرانس ــد. شمش ــارج کن ــش خ  جیب

را با امتیاز 15 بر 13 به حریفش واگذار کرد.

شوک به سرمربی استقالل
اعضــای  می شــود  شــنیده 
ــره باشــگاه اســتقال  هیئت مدی
تصمیــم گرفته انــد بــا توجــه بــه 
و  اســتقال  ضعیــف  نتایــج 
انتقــادات زیــادی کــه هــواداران 
ــا  ــا ت ــد، تنه متوجــه تیــم کرده ان
بــه  ششــم  هفتــه  دربــی 
منصوریــان فرصــت بدهنــد و در صورتــی کــه نتایــج مطلــوب 
ــته  ــار گذاش ــتقال کن ــرمربیگری اس ــود، او از س ــب نش کس
ــان  ــه منصوری ــزرگ ب ــه شــاید شــوک ب ــی ک  می شــود. اتفاق
و هوادارانــش باشــد. یکــی از مســئوالن اســتقال کــه دوســت 
ــت: »شــرایط  ــزان گف ــه می ــاش شــود، ب نداشــت نامــش ف
ــا  ــرای ایــن تیــم ت اســتقال بحرانــی اســت و اگــر فکــری ب
ــب  ــر خواهــد شــد.« جال ــی نشــود، شــرایط بدت ــل از درب قب
ــره  ــای هیئت مدی ــی از اعض ــود یک ــنیده می ش ــه ش ــت ک اس
اعــام کــرده بــازی بــا پیــکان در هفتــه چهــارم بایــد آخریــن 
ــت  ــر اســتقال نتیجــه نگرف ــان باشــد و اگ فرصــت منصوری
بهتــر اســت فــرد دیگــری جایگزیــن منصوریــان شــود تــا در 

تعطیات لیگ بتواند استقال را از این برهه خارج کند.

 از من مصاحبه خیالی
 منتشر نکنید

در  متنــی  انتشــار  بــا  پرسپولیســی ها  دروازه بــان 
صفحــه اجتماعــی خــود بــه مصاحبه هایــی کــه از 
او منتشــر می شــوند، واکنــش نشــان داد.  زبــان 
گویــا علیرضــا بیرانونــد کــه از ابتــدای لیــگ شــانزدهم 
وظیفــه حراســت از دروازه پرسپولیســی ها را بــر عهــده 
ــی در  ــا انتشــار متن ــه اســت، شــاکی اســت و ب گرفت
ــاش  ــام ت ــرد تم ــوان ک ــود، عن ــی خ ــه اجتماع صفح
ــت پرســپولیس گذاشــته اســت  ــرای موفقی خــود را ب
ــد در متــن خــود آورده اســت:  ــه! بیرانون ــه مصاحب و ن
ــت؛  ــل نیس ــانی کام ــچ انس ــی »هی ــول بزرگ ــه ق »ب
ــتند  ــل هس ــد کام ــال می کنن ــه خی ــی ک ــا آدم های ام
فوتبــال  نمی خورنــد.  تیمــی  کار  درد  بــه  هرگــز 
ورزشــی جمعــی اســت و نــه فــردی و تــاش گروهــی 
اعضاســت کــه منجــر بــه موفقیــت می شــود، نــه 
تــاش شــخص خاصــی؛ بنــده هــم بــه عنــوان عضــو 
کوچکــی از خانــواده بــزرگ پرســپولیس در ایــن راســتا 
بــا بیشــترین توانایــی، تــاش خــود را انجــام خواهــم 
ــی  ــی کــه مطالب ــذا خواهشــمند اســت از عزیزان داد؛ ل
را بــه بنــده انتســاب و در رســانه های جمعــی منتشــر 
ــن  ــر ای ــد؛ در غی ــاب نماین ــن کار اجتن ــد از ای می کنن
صــورت بــا توجــه بــه اختیــاری کــه بــه وکیلــم دکتــر 
ــاره  ــی درب ــق قانون مصطفــی ســلیمانی داده ام، از طری
ایــن موضــوع پیگیری هــای الزم را انجــام خواهــم 
ــپولیس  ــه پرس ــتن ب ــان پیوس ــده از زم ــا بن داد. ضمن
ــداده ام  ــام ن ــه ای انج ــچ مصاحب ــورد هی ــک م ــز ی  ج
پرســپولیس  موفقیــت  بــرای  را  تاشــم  تمــام  و 

مصاحبــه.« نــه  گذاشــته ام 

 مورینیو 
مرا به بازیکن بهتری تبدیل می کند

پــل پوگبــا، خریــد جدیــد 
معتقــد  منچســتریونایتد 
وی  مورینیــو،  کــه   اســت 
ــدل  ــر ب ــی بهت ــه بازیکن را ب
بــا  پوگبــا  کــرد.  خواهــد 
قــراردادی 5ســاله بــه ارزش 
از  پونــد  میلیــون   93.4
ــال  ــت. او 4 س ــتریونایتد پیوس ــه منچس ــوس ب یوونت
 پیــش، یونایتــد را بــه عنــوان بازیکــن آزاد تــرک کــرده 
ــد  ــن خری ــا، چهارمی ــود. پوگب ــده ب ــووه ش ــی ی و راه
ــان  ــان و زالت ــی، مخیتاری ــس از بایل ــد پ فصــل یونایت
اختصاصــی  شــبکه  بــا  مصاحبــه  در  او  اســت. 
منچســتریونایتد، دربــاره دلیــل انتخــاب ایــن باشــگاه 
ــو  ــاره مورینی ــادی درب ــان زی ــا بازیکن ــن ب ــت: »م گف
حــرف زدم. بــا موراتــا و واران کــه در رئــال ســابقه کار 
کــردن بــا او را داشــتند و همــه تأییــد کردنــد کــه 
ــرای مــن باشــد.  ــی ب ــد بهتریــن مرب مورینیــو می توان
او باعــث پیشــرفت شــما خواهــد شــد و کاری می کنــد 
ــو  ــا مورینی ــد. ب ــاش کنی ــه ت ــتر از همیش ــه بیش ک
چندبــار صحبــت کــردم و بــه مــن انــرژی مثبــت داد. 
بــا خــودم فکــر کــردم کــه چــرا نــه؟ مطمئنــم کــه بــا 
ــدل خواهــم  ــه بازیکــن و انســان بهتــری ب ــو ب مورینی
 شــد. دوســت دارم بــا یونایتــد فاتــح لیــگ برتــر 
ــه آرزوی  ــت ک ــکی نیس ــوم. ش ــان ش ــگ قهرمان و لی
مــن کســب تــوپ طاســت؛ امــا پیــش از آن بایــد بــا 

یونایتد قهرمان لیگ برتر شوم.«

 صبا و نفت آبادان 
و بازیکنان زیر 500 میلیونی

ــادان، تیم هایــی هســتند کــه بازیکــن  ــا و نفــت آب صب
ــد. در  ــر ندارن ــاالی 500 میلیــون تومــان در لیــگ برت ب
تیــم فوتبــال نفــت آبــادان حســن هــوری بــا دریافــت 
 500 میلیــون تومــان، گران تریــن مــرد ایــن تیــم

 است. 
 او سال هاســت کــه در ایــن تیــم بــازی می کنــد 
ــن مــردان  ــا 12 ســال حضــور، یکــی از پراعتبارتری و ب
ــس از  ــت. پ ــگ اس ــا در لی ــور آبادانی ه ــخ حض تاری
ــن  ــه بازیک ــت ک ــال صباس ــم فوتب ــادان، تی ــت آب نف
بــاالی 400 میلیــون تومــان نــدارد. یکــی از ایــن 
مــردان هاشــم بیــگ زاده و مــرد دیگــر کریــم اســامی 
ــان  ــون توم ــا 400 میلی ــر، امســال ب ــن 2 نف اســت؛ ای
هســتند؛  صبــا  فوتبــال  تیــم  مــردان  گران تریــن 
ــر  ــال امســال لیــگ برت تیمــی کــه در مســابقات فوتب

ارزان تریــن تیــم را در اختیــار دارد. 
صمــد مرفــاوی، ســرمربی ایــن تیــم هــم ارزان تریــن 
مربــی در بیــن تیم هــای حاضــر در مســابقات فوتبــال 

لیــگ برتــر اســت.

 اجازه حضور 
به دوپینگی ها ندهید

فــوق  فلپــس«،  »مایــکل 
جهــان  شــنای  ســتاره 
بــه  نبایــد  می گویــد 
ورزشــکاران دوپینگــی اجــازه 
داده  المپیــک  در  حضــور 

شود.
 پــس از اینکــه در مســابقات 
ــر ســر  ــی ب ــو، بحــث و جدال های ــک ری شــنای المپی
ورزشــکارانی کــه آزمایــش دوپینــگ آن هــا مثبت شــده 
بــود، بــاال گرفــت، »فلپــس« گفــت: ایــن مســئله قلــب 
ــه  ــروز ب ــه ام ــت ک ــده اس ــت. ناراحت کنن ــرا شکس م
طــور کلــی در ورزش، نــه فقــط در شــنا، افــرادی وجــود 
 دارنــد کــه آزمایــش دوپینگشــان مثبــت اعــام شــده 
و بــه آن هــا اجــازه داده می شــود تــا بــه ورزش 
اتفــاق  ایــن  چندین بــار  بــرای  حتــی  و  برگردنــد 

. فتــد می ا
 ایــن امــر معنــای ورزش را می شــکند و ایــن چیــزی 

اســت کــه خیلــی مــرا آزار می دهــد.

ــر کل ورزش  ــد سلطان حســینی، مدی محم
سرویس ورزش

اصغر قلندری
ــا اشــاره بــه  و جوانــان اســتان اصفهــان ب
ســرانه ورزش اســتان اصفهــان گفــت: مــا دارای بیشــترین 
ورزشــکار ســازمان یافته بعــد از تهــران هســتیم و در 2 ســال 
ــا  ــی هیئت ه ــع انتخابات ــش از 90 درصــد مجام  گذشــته، بی
را بــرای انتخــاب افــراد اصلــح و واجــد شــرایط برگــزار 
کرده ایــم کــه ضمــن تشــکر از رؤســای پیشــین بایــد بگویــم 
ــر  ــی اگ ــای ورزش ــرای هیئت ه ــده ب ــاب ش ــای انتخ رؤس
باالتــر و بهتــر از قبلی هــا نباشــند، کمتــر هــم نیســتند کــه بــا 
ــام  ــان را انج ــدی کارش ــا توانمن ــی ب ــکات مال ــود مش وج
می دهنــد. وی در ادامــه گفــت: در ایــن مــدت اغلــب درگیــر 
مســائل حقوقــی بــودم و پیــش از آنکــه مدیــر کل باشــم بــه 
پرونده هــای حقوقــی رســیدگی می کــردم و هــر 2 روز یــک 
ــده را بررســی و حــل و فصــل می کــردم کــه ماحصــل  پرون
آن بازگشــت میلیاردهــا تومــان بــه صنــدوق دولت و حســاب 

اداره کل بود.
   نبود یک تیم قدرتمند در لیگ برتر والیبال

ــه  ــگار روزنام ــؤال خبرن ــه س ــخ ب ــینی در پاس سلطان حس
کیمیــای وطــن، مبنــی بــر علــت نبــود یــک تیــم قدرتمنــد 
در لیــگ برتــر والیبــال کشــور پــس از انحــال تیــم والیبــال 
ذوب آهــن گفــت: وظایــف ســازمانی وزارت ورزش و جوانــان 
بــه مــن حکــم می کنــد مــا حــق هیچ گونــه حمایــت 
از لحــاظ قانونــی از ورزش حرفــه ای نداریــم؛  مالــی را 

ــر رشــته  ــه ه ــال، چ ــه والیب ــه کشــتی، چ ــال، چ ــه فوتب چ
ــه دیگــر  ــارد؛ نکت ــال چــه صــد میلی ــک ری دیگــری، چــه ی
اینکــه مــا باشــگاهی داشــتیم بــه نــام ماهــان ســپاهان یــا 
گیتی پســند، فیــروز صفــه، خــود فــوالد مبارکــه، ذوب آهــن 
ــان  ــل ماه ــگاه ها مث ــن باش ــی از ای ــه بعض ــد آن ک و مانن
ــن  ــرا ای ــتند؛ چ ــدی داش ــیار توانمن ــری بس ــپاهان، مدی س
ــم  ــن رفت ــاره منحــل شــدند؟ م ــه یک ب ــه ب ــاد ک ــاق افت اتف
کاشــان بــا مدیــر کارخانــه و باشــگاه باریــج اســانس کاشــان 
صحبــت کــردم، بــا شــهرداری کاشــان، بــا آقــای حیدریــان 
رئیــس شــورای شــهر کاشــان صحبــت کــردم تــا دســت کم 

ــال را تحــت پوشــش قــرار  یکــی دو تیــم بســکتبال و فوتب
دهنــد و حمایــت مالــی می کننــد. وی اضافــه کردنــد: 
 کوتــاه بایــد بگویــم مــا مســائل متعــدد اقتصــادی را طــی دو 
ســه ســال گذشــته داشــتیم کــه در بعضــی مواقــع موجــب 
ــای  ــد. در جاه ــادی ش ــای اقتص ــی از بنگاه ه ــال بعض انح
دیگــر مشــکل قوانیــن را داشــتیم مثــل )بنــد ب(؛ بنــد ب 
ــک  ــتند ی ــی می توانس ــرکت های دولت ــه ش ــود ک ــی ب قانون
درصــد از بودجــه خودشــان را در ورزش هزینــه  کننــد کــه آن 
ــی آن هــا محســوب  ــوان بدهــی مالیات ــه عن یــک در صــد ب
می شــد؛ قانونگــذار ایــن را از تکلیــف بــه مجــاز قلمــداد کــرد؛ 

ــبه  ــراد محاس ــی اف ــی مالیات ــوان بده ــه عن ــر ب ــی دیگ یعن
ــرای  ــه ب ــی ک ــان پول ــا توم ــه میلیارده ــی اینک ــود؛ یعن نش

ــود، قطــع شــد. ــه ب ورزش تخصیــص یافت
   پروژه ورزشگاه نقش جهان

مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان در ارتبــاط بــا پــروژه نقش 
ــدازی  ــاز اول و راه ان ــل ف ــرای تکمی ــار داشــت: ب ــان اظه جه
ــف  ــراد مختل ــکل از اف ــی متش ــن پروژه،گروه ــاز دوم ای ف
تشــکیل شــد کــه سرپرســتی آن بــا شــخص اســتاندار بــود. 
ــارد  ــه 35 میلی ــن ورزشــگاه ب ــل ای ــرای تکمی ــه شــد ب گفت
ــه تصویــب رســید؛ امــا از  تومــان بودجــه نیــاز داریــم کــه ب
ــارد  ــان 3/5 میلی ــش جه ــوب نق ــه مص ــارد بودج 35 میلی
ــا  ــه تنه ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــده اس ــول ش آن وص
ــارد  ــا 4 میلی ــه نگهــداری ایــن ورزشــگاه ســالیانه 3 ت هزین
تومــان اســت. سلطان حســینی مــژده داد عملیــات تکمیلــی 
ــه  ــی خــود رســیده اســت ک ــای پایان ــه روزه ــروژه ب ــن پ ای
ــن  ــر و درخوش بینانه تری ــاه دیگ ــا 2 م ــت ت ــن حال در بدتری
ــود.  ــرداری می ش ــاده بهره ب ــر آم ــاه دیگ ــک م ــا ی ــت ت حال
وی دربــاره اعتبــارات عمرانــی گفــت: اعتبــارات عمرانــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــوده اس ــارد ب ــته 70 میلی ــال گذش ــد س در چن
7 میلیــارد تومــان کاهــش پیداکــرده اســت؛ امــا بــا 
ــتیم  ــی داش ــد خوب ــر رش ــال های اخی ــرایط در س ــن ش  ای
ــه  ــن هزین ــته ایم تأمی ــیار توانس ــران ورزش ــک خی ــا کم  و ب

کنیم.

مدیرکل ورزش وجوانان استان اصفهان عنوان کرد:

افتتاح ورزشگاه نقش جهان تا کمتر از 2 ماه آینده

در روزهایــی کــه درخشــش مهاجــم ایرانــی در 
ترکیــب روســتوف، مشــتریان زیــادی بــرای او رقــم 
ــا  ــر خبــری اروپ زد، حــاال بعضــی ســایت های معتب
از انتقــال قریــب الوقــوع ســردار بــه بونــدس لیــگا 

ــد.  ــر دادن خب
ــش در  ــس از درخش ــون پ ــردار آزم س
ترکیــب روســتوف در پلــی آف لیــگ 
مشــتری  این بــار  اروپــا  قهرمانــان 
ــگا  ــدس لی ــدی در بون ــه نق ــت ب دس
ــالکه  ــگاه ش ــرد و باش ــدا ک ــان پی آلم
04 خواســتار بــه خدمــت گرفتــن ایــن 
ــزن شــد. ســایت  مهاجــم جــوان و گل

ــایت های  ــل از س ــه نق ــری ب ــان در خب spoxe آلم
معتبــر دیگــر نقل وانتقاالتــی نوشــت: »باشــگاه 
شــالکه آلمــان پــس از انتقــال 27 میلیــون یورویــی 
ــگاه  ــه باش ــود ب ــی خ ــم برزیل ــانه، مهاج ــروی س ل
منچسترســیتی، حــاال ســردار آزمــون را از روســتوف 

ــره کلیــدی  ــن مه ــا جانشــین ای ــرار داده ت هــدف ق
ــی  ــیار خوب ــی بس ــار گلزن ــه آم ــی ک ــد؛ مهاجم کن
ــای  ــر ج ــود ب ــتوف از خ ــا روس ــیه ب ــگ روس در لی
ــم 17  ــران ه ــی ای ــم مل ــن تی ــا پیراه ــته و ب گذاش
ــته  ــای گذاش ــر ج ــود ب ــی از خ ــازی مل گل در 30 ب
ــایت  ــن س ــته ای ــه نوش ــا ب ــت.« بن اس
ــان  ــی در آلم ــوش ایران ــم ملی پ مهاج
عــاوه بــر باشــگاه شــالکه 04 یــک 
مشــتری دیگــر هــم دارد و بایرلورکــوزن 
ــه  ــر نظــر گرفت ــن بازیکــن را زی هــم ای
ــد؛  ــت مناســب جــذب کن ــا در موقعی ت
ضمــن اینکــه از باشــگاه هایی همچــون 
ــوان  ــه عن ــی ب ــک مارس ــون و المپی ــول، اورت لیورپ
مشــتری او نــام بــرده می شــود و هیــچ بعیــد 
ــده شــاهد جدایــی  ــه آین ــا یکــی، دو هفت نیســت ت
آزمــون از باشــگاه روســی باشــیم کــه تــا ســال 201۸ 

ــا ــرارداد دارد. ایرن ــن ق ــن بازیک ــا ای ب

ستاره فوتبال ایران زیر ذره بین شالکه آلمان
بررســی عملکــرد سرپرســت جدیــد باشــگاه اســتقال در 
فوتســال نشــان می دهــد کــه اراده ای بــرای حــل مشــکات 
ــا اگــر  ــد ســال گذشــته وجــود نداشــته ی فوتســال در چن
هــم بــوده، ضمانــت اجرایــی پایینــی داشــته اســت. 
ســیدرضا افتخــاری پــس از انتخابــش بــه عنــوان رئیــس 

ــدالس«  ــوس کان ــال، »خس ــه فوتس کمیت
اســپانیایی را بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملی 
فوتســال انتخــاب و اعــام کــرد کــه برنامــه 
ــر دارد.  ــوس در س ــا خس ــاله ای ب ــار س چه
بــا وجــود اینکــه افتخــاری مــدام از حمایــت 
کامــل از خســوس صحبــت می کــرد، ولــی 
ــوس  ــا خس ــاله ب ــرارداد چهارس ــاد ق از انعق

ــس از  ــار و پ ــاه یک ب ــد م ــر چن ــد و ه ــاع می ورزی امتن
کشــمکش فــراوان بــا ســرمربی اســپانیایی، قــرارداد 
ــرار  ــرای ف ــتر ب ــه بیش ــاری ک ــرد. افتخ ــد می ک او را تمدی
ــود ــرده ب ــاه ب ــه خســوس پن ــی ب ــان داخل  از دســت مربی
ــظ   ــی حف ــم مل ــرمربی را در تی ــن س ــت ای ــی نتوانس حت

ــرای  ــد. افتخــاری در دو، ســه ســال گذشــته اراده ای ب کن
گرفتــن حــق پخــش فوتســال نداشــت و مذاکراتــش در 
ایــن ارتبــاط بی نتیجــه مانــد. در نحــوه برگــزاری مســابقات 

ــادی وجــود داشــته و حتــی دارد.  هــم مشــکات زی
در حــال حاضــر دو هفتــه از مســابقات لیــگ برتــر گذشــته 
ــخص  ــوز مش ــم هن ــک تی ــف ی ــی تکلی ول
ــروع  ــود ش ــا وج ــال دارد ب ــت و احتم نیس
مســابقات، لیــگ 13 تیمــی شــود! ایــن 
اتفــاق ســال گذشــته هــم و در نیم فصــل رخ 
داد؛ زمانــی کــه تیــم کاشــی نیلــو بــه دلیــل 
مشــکات و اختافاتــش بــا هیئــت فوتبــال 
و کمیتــه  زد  را  تیمــداری  قیــد  اصفهــان 
ــری  فوتســال فقــط نظاره گــر کاهــش تیم هــای لیــگ برت
بــود. بــا ایــن شــرایط بایــد دیــد سرپرســت جدیــد باشــگاه 
اســتقال کــه از ســابقه ورزشــی خــود بــه عنــوان بهتریــن 
ــا چــه  ــد ت ــاد می کن ــرای کار در اســتقال ی پشــتوانه اش ب

ــع ــد. ربی ــی بمان ــند باق ــن مس ــد در ای ــی می توان زمان

بررسی عملکرد سرپرست جدید باشگاه استقالل در فوتسال

A.Ghalandari@eskimia.ir
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حتما بخوانید!
انصراف پزشکان از کار در زندان ها

ابالغیه
بایگانی  پرونده:9009980352200828 شماره  ابالغنامه:9510100352201953 شماره  شماره 
شعبه:900868 تاریخ تنظیم:1395/03/27 مشخصات ابالغ شونده حقیقی:1- نام: جعفر 2- 
نام خانوادگی:خراسانی  3- نام پدر: محمدعلی 4- نشانی: خ امام خمینی – روبروی آتش 
نشانی – خ ساحل – بعد از مدرسه قدس – جنب نانوایی خطیب – پالک 57- منزل محمد 
علی خراسانی  مدارک پیوست: به پیوست اجرائیه ای به شماره 9510420352200026جهت 

ابالغ ارسال می گردد.   شماره:14318/م الف دفتر شعبه پنجم دادگاه خانواده اصفهان
دادنامه

شماره  تنظیم:1395/04/28  تاریخ  دادنامه:9509970354200686  شماره 
پرونده:9509980365700278 شماره بایگانی شعبه:950253 شاکی:آقای علی اکبر مرشدی 
فرزند اسداله به نشانی اصفهان – اصفهان - ملک شهر خ مطهری خ آزادگان نبش کوچه 
شهید برنا متهم : آقای حمید عابدان پور به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1. ضرب و جرح 
بابررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را  عمدی 2. توهین )فحاشی( گردشکار: دادگاه 

اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص اتهام حمید عابدان پور)نظر به عدم حضور مشخصات بیشتری از وی 
ارائه نشده است( دائر بر توهین )فحاشی( و ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی علی اکبر 
مرشدی فرزند اسد اله نظر به محتویات پرونده کیفر خواست دادسرای عمومی و انقالب 
اصفهان شکایت شاکی خصوصی ، گواهی پزشکی قانونی  ، اظهارات گواه مورد تعرفه شاکی 
، تحقیقات محلی انجام شده و عدم حضور متهم جهت دفاع علیرغم ابالغ های مکرر بنظر 
دادگاه بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز تشخیص فلذا مستندا به مواد 714-488 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392 نامبرده را به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل در حق شاکی 
به ماده 608قانون  ایراد ضرب عمدی مستندا  بزه  بابت  تاریخ وقوع جرم  از  ظرف یکسال 
مجازات اسالمی مصوب 1375به تحمل 74ضربه شالق تعزیری بابت بزه توهین محکوم 
می نماید. این رای غیابی محسوب و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
می باشد./پ شماره:13274/ م الف رئیس شعبه 116دادگاه کیفری دو شهر اصفهان احمد 

رضا نجفی
دادنامه

کالسه پرونده: 950298 شماره دادنامه 717 مورخ 95/4/28 مرجع رسیدگی شعبه 11 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: غالمحسین جبارزارع    نشانی: اصفهان خ امیر کبیر بعد از 
چهارراه استان جنب تعمیر گاه وحدت خوانده: سید مهدی نظیفی  نشانی : مجهول المکان 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دعوی  آقای غالمحسین جبارزارع  به طرفیت 
آقای سید مهدی نظیفی  به خواسته مطالبه مبلغ هشت میلیون   ریال وجه چک به شماره 
ی 990774 به عهده بانک ملی ایران  به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ هشت میلیون ریال بابت اصل خواسته و  630000 ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشر آگهی 120/000 ریال  و  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف )94/9/25( 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شماره 

: 14270/م الف قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

تاریخ رسیدگی95/04/9 مرجع  کالسه پرونده:74/95 شماره دادنامه 122 مورخ 95/5/4 
رسیدگی : شعبه 47 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای علی قاسمی زاده شهرآبادی 
به نشانی: اصفهان – چهارباغ عباسی – مجتمع افتخار – طبقه چهارم – واحد 505خوانده 

: آقای شایان هایل مقدم نشانی : مجهول المکان خواسته: مطالبه شش فقره چک جمعا 
به مبلغ 77/500/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارات تاخیر تادیه گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می 

نماید:
))قرار قاضی شورا((در خصوص دعوی آقای علی قاسمی زاده شهر آبادی به طرفیت آقای 
ریال  به مبلغ 77/500/000  به خواسته مطالبه شش فقره چک جمعا  شایان هایل مقدم 
 553532  ،94/09/28 مورخه   024442،  94/11/20 مورخه   024449 های  شماره  تحت 
مورخه 94/09/19 ، 109187مورخه 94/11/4 ، 553540 مورخه 94/11/2 و 024448 مورخه 
94/10/15 همگی بعهده بانک سپه شعبه های بلوار غدیر خمینی شهر ، بلوار کشاورز اصفهان، 
مبارزان اصفهان به انضمام هزینه دادرسی و خسارات قانونی و تاخیر تادیه باتوجه به محتویات 
پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و اظهارات خواهان مبنی بر مطالبه شش فقره 
چک از خوانده و نیز با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه 
در مقام  و محکمه پسندی  دفاعیات مستند  و  و هیچگونه الیحه  نداشته  رسیدگی حضور 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده ، لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و 312 قانون تجارت و 198و515و519و522و305 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومکیت خوانده به پرداخت مبلغ 77/500/000 ریال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/232/500 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ صدور چکها تا زمان اجرای حکم و هزینه نشر آگهی مطابق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید ، رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه میباشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان میباشد. شماره:14266/ م الف قاضی شورای حل اختالف 

شعبه 47 حوزه قضائی اصفهان
آگهی ابالغ

بایگانی  9409980361700640شماره  پرونده:  9510100361703121شماره  ابالغیه:  شماره 
شعبه: 940697 تاریخ تنظیم: 1395/04/13 خواهان / شاکی بانک صادرات استان اصفهان 
به مدیریت آقای بهرامی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سید مصطفی صدر عاملی 
و سید عباس موسوی و شرکت سما گستر اسپادان و شرکت پارس فلز   به خواسته مطالبه 
خسارت و مطالبه وجه بابت.... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 
اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه  9409980361700640ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/06/24 و ساعت 08:30تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  
و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 11210/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 950222 خواهان مجید علیخانی با وکالت طباطبائیان  دادخواستی 
مبنی بر:مطالبه به طرفیت عزت ا...رحیمیان  تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روز....... 
مورخ 95/6/24ساعت 10:30 صبح 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 
اختالف  وکال مجتمع شماره 2 شورای حل  اصفهان خیابان شیخ صدوق چهارراه  در  واقع 
در  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   2 مجتمع شماره 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

13133/م الف مدیر دفتر شعبه 8مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
دادنامه

تاریخ رسیدگی 94/11/17  دادنامه 452 مورخ 93/11/24  پرونده: 304/94 شماره  کالسه 
مرجع رسیدگی : شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف فالورجان خواهان: قربانعلی قاسمی 

عبدیزان  لیال  یزدی خوانده:  الیاس  باهنر- کوی  بندی  – کمر  نشانی: کلیشاد  آبادی  علی 
نشانی: مجهول المکان خواسته : تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر تنفیذ فسخ معامله 
به لحاظ عدم دسترسی به خریدار و عدم پرداخت ثمن معامله با احتساب مطلق خسارات و 
هزینه های دادرسی گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا ء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید:
رای قاضی شورا در خصوص دعوای آقای قربانعلی قاسمی به طرفیت خانم لیال عبدیزان به 
خواسته تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر تنفیذ فسخ معامله به لحاظ عدم دسترسی 
به خریدار و عدم پرداخت ثمن معامله با توجه به بررسی محتویات پرونده و اینکه خواسته 
خواهان مستند به دلیل نیست لذا شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص نداده است  
و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعالم می 
نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی فالورجان می باشد. 

قاضی شورای حل اختالف شعبه 11 شهرستان فالورجان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 503/95 خواهان سعید رنجکش دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
وجه به طرفیت فردین طباطبایی تقدیم نموده است .وقت رسیدگی برای روزچهارشنبه مورخ 
95/6/24ساعت 17:30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 

14274/م الف مدیر دفتر شعبه 31مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
آگهی احضار

بایگانی  شماره   9409980365300314 پرونده:  شماره  ابالغیه:9510100354502210  شماره 
شعبه:950483 تاریخ تنظیم:1395/05/03

نظر به اینکه شاکی علی موالپور فرزند حسین شکایتی  علیه آقای میالد غالمی  دائر بر توهین 
و ایراد صدمه بدنی عمدی  در دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت 
رسیدگی به شعبه 119 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )119 جزایی سابق( واقع دراصفهان - خ 
چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 222 ارجاع و به کالسه  بایگانی 950483 ک 119 دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن مورخ 95/6/24 ساعت نه و نیم تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد به استناد ماده 174قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود/ شماره : 13228/ م الف مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه کیفری 2 اصفهان 

/ نامداری
دادنامه

 : پرونده  شماره   1395/05/02  : تنظیم  تاریخ   9509970350300671  : دادنامه  شماره 
9409980350300823 شماره بایگانی شعبه : 940931 خواهان : آقای امین بهاءلو فرزند 
ابوالفتح به نشانی اصفهان-خ رودکی – مشاور امالک کاشانه – ک.پ : 8176813411 – 
به نشانی اصفهان –  آقای جعفر حاتمی فرزند غالمعلی   : : 09131170073 خوانده  ت.ت 
محمودآباد- خ 24- صنایع سنگ خاوران – پالک 1خواسته ها : مطالبه وجه بابت ... 2. 
مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار:دادگاه ختم رسیدگی را 

اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای امین بهاءلو فرزند ابوالفتح به طرفیت آقای جعفر 
حاتمی فرزند غالمعلی بخواسته مطالبه مبلغ یکصد و نود میلیون ریال بابت باقیمانده ثمن 
معامله موضوع قرارداد عادی مورخ 93/5/30 بانضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادیه بشرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده ، تصویر مصدق قرارداد مزبور که در آن 
قید شده است که بابت مبلغ یکصد و نود میلیون ریال یک چک به تاریخ 93/6/25 تحویل 
می گردد که از سوی خوانده ارائه نشده است لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و 
مستندا به مواد 219 و 362 و 394 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 

دادرسی در امور مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ مورد مطالبه باضافه خسارت تاخیر تادیه آن 
از تاریخ 94/8/16 تا تاریخ زمان پرداخت بابت اصل خواسته و مبلغ 6/442/000 ریال بعنوان 
هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان 
اصفهان می باشد./ض شماره : 14323 / م الف رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان سید ابوالحسن موسوی 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کالسه 1302/94خواهان علیرضا منتظری دادخواستی مبنی بر:مطالبه 
............. مورخه  به طرفیت امید شریعتی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 
95/6/24 ساعت 6/15 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 – پالک 57 
کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان – شعبه  شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
شماره: 13170/م الف مدیر دفتر شعبه 20 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم فخری عبدالهیان فرزند حسنعلی به طرفیت تجدید نظر 
خوانده  محمد صادقی فرزند تقی به خواسته تجدید نظر خواهی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده است و از انجا که نامبرده تجدید نظر خوانده محمد صادقی مجهول 
المکان می باشد به نامبرده ابالغ میگردد ظرف مهلت 10 روز از تاریخ نشر جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
و  نمایید  ثبت گردیده مراجعه  به کالسه 940726ح /7  و  ارجاع  اتاق شماره 311  طبقه 3 
چنانچه پاسخی دارید به دادگاه ارایه نمایید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه 
تجدید نظر ارسال میگردد. شماره:14333/ م الف مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان – بروجردی
دادنامه 

شماره  تنظیم:1395/04/30  تاریخ  دادنامه:9509970350700730  شماره 
پرونده:9409980350701114 شماره بایگانی شعبه:941246 خواهان : آقای علیرضا میرزائی 
فرزند حسن با وکالت آقای مرتضی قانعیان فرزند حسین به نشانی اصفهان – خ کاوه – 
ابتدای پل چمران – ساختمان اداری آفتاب – طبقه اول – واحد 1 خوانده :آقای حسین 
رحیمی فرزند شاه میرزا به نشانی اصفهان – خ زینبیه – خ عمان سامانی – کوچه استکی – 
پالک 10 خواسته ها: 1. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2. مطالبه وجه چک 3. مطالبه خسارت 
قانعیان  مرتضی  وکالت  با  میرزائی  علیرضا  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  رای  دادرسی 
بطرفیت حسین رحیمی مبنی بر مطالبه ی مبلغ 460/000/000 ریال وجه 4 برگ چک به 
شماره های 458300-94/10/15 و 458293-94/5/11 و 801284 -94/5/14 و 801260-

94/4/20 همگی بر عهده بانک صادرات ایران به ترتیب به مبلغ 70،250،50و 90 میلیون ریال و 
خسارات قانونی ، با توجه به محتویات پرونده، تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن 
و اینکه ماندن چک در دست دارنده نشان اشتغال ذمه صادر کننده آن است و خوانده دلیلی 
بر برائت ذمه خود ارایه و ایراد و دفاعی نکرده ، ادعای خواهان ثابت و مسلم تشخیص داده 
میشود و مستندا به ماده 3 قانون صدور چک و مواد 198 و 519و502و515و522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 460/000/000 ریال اصل خواسته و 
مبلغ 12/240/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 14/934/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خسارت تاخیر تادیه از سر رسید تا زمان اجرای حکم که در زمان اجرا وفق شاخص 
تغییر قیمتهای ساالنه اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه خواهد شد در 
حق خواهان صادر میگردد. رای صادر شده غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل واخواهی در 
این شعبه و با انقضای مهلت مزبور ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید 

نظر استان اصفهان است. 
شماره:14331/ م الف دادرس شعبه هفتم دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان هادی وطن 

خواه

ــه  ــه ب ــد ک ــرادی را دیده ای ــه اف ــم در جامع ــما ه ــا ش حتم
ــوار  ــدان دش ــی نه چن ــن در موقعیت های ــرار گرفت ــض ق مح
ــه اصطــالح  ــا ب ــت، عــرق کــردن و... می شــوند ی دچــار لکن
ــول  ــن ه ــزان ای ــات می ــی اوق ــد. گاه ــول می کنن ــوام ه ع
ــوق  ــرد را از بســیاری از حق ــه ف ــه حــدی اســت ک شــدن ب
اجتماعــی محــروم می کنــد و فــرد در زندانــی بــه نــام 
ــه گــزارش  اختــالل اضطــراب اجتماعــی گرفتــار می شــود. ب
پایــگاه خبــری ربیــع، ایــن مشــکل در علــم روان پزشــکی بــه  
نــام »اختــالل اضطــراب اجتماعــی« یــا »تــرس اجتماعــی« 
شــناخته می شــود کــه از جملــه شــایع ترین اختــالالت 
اضطرابــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه افــراد بســیاری را از 
ــار  ــود دچ ــه خ ــی ب ــف اقتصادی اجتماع ــای مختل طبقه ه

می کنــد.
   دلیل این ترس چیست؟

بــه نظــر روان پزشــکان ایــن اختــالل ماننــد بیشــتر اختــالالت 
روان پزشــکی از ترکیــب علــل جســمی و روان شــناختی 
سرچشــمه می گیــرد. از یــک طــرف، بــه دالیــل مختلــف این 
ــاور در طــول زندگــی در ذهــن افــراد شــکل می گیــرد کــه  ب
ــرد، ممکــن اســت  ــرار می گی ــورد توجــه ق ــی م انســان وقت
 بــه طــرز آزارنــده و آســیب زننده ای مــورد انتقــاد قــرار بگیــرد 
و همیــن بــاور، ســبب تــرس شــدید از چنیــن موقعیت هایی 
می شــود. از طــرف دیگــر مطالعــات اخیــر نشــان داده کــه در 
ــوب وجــود  ــرد مطل ــراد، عملک ــن اف ــز ای ــی از مغ بخش های
نــدارد و بعضــی از مــواد پروتئینــی و هورمونی مغزشــان دچار 
ــر اینکــه بدانیــد ایــن  اختــالل ترشــح شــده اســت. جالب ت

ــای  ــود و در موقعیت ه ــر ش ــی منتش ــژه وقت ــالل، به وی اخت
ــن  ــتن ای ــوی دارد. دانس ــی ق ــه  وراثت ــد، جنب ــف باش مختل
نــکات می توانــد بــه خانواده هــا کمــک کنــد تــا نــگاه 

درســتی بــه ایــن اختــالل داشــته باشــند.
   از کی شروع می شود و به کجا می رسد؟

ــنین  ــول در س ــور معم ــه ط ــی ب ــراب اجتماع ــالل اضط اخت
نوجوانــی در افــراد آغــاز می شــود و عمومــا خــود را بــا ناتوانی 
نوجــوان در ارائــه درس در کالس و خوانــدن کتــاب در حضــور 

ــد.  ــم و همســاالن نشــان می ده معل

ــتند و در  ــخوان هس ــه درس ــود اینک ــا وج ــان ب ــن نوجوان ای
امتحانــات کتبــی می تواننــد بــه خوبــی پاســخگوی ســؤاالت 
ــه  ــم ب ــؤاالت معل ــه س ــخ ب ــت در پاس ــن اس ــند، ممک باش
ــند.  ــته باش ــدی داش ــیار ب ــرد بس ــفاهی عملک ــورت ش ص
ــر  ــالل اگ ــن اخت ــه ای ــد ک ــا بدانن ــت خانواده ه ــوب اس خ
ــد  ــدار می مان ــی پای ــول زندگ ــوال در ط ــود، معم ــان نش درم
 و تأثیــر بــدی بــر آینــده و زندگــی فــردی، اجتماعــی 
ــا از  ــناخت خانواده ه ــس ش ــذارد؛ پ ــار می گ ــغلی بیم و ش
ایــن مشــکل و اقــدام ســریع بــرای درمــان آن، بســیار مهــم 

اســت.
   خالصه نقش خانواده ها در این اختالل

نقــش مهــم و مؤثــر خانواده هــا، توجــه بــه عالئــم ذکرشــده 
از ایــن اختــالل در میــان نوجوانــان و کــودکان اســت. 
خانواده هــا همچنیــن در ایــن مســیر بایــد بــه هشــدارهایی 
ــژه داشــته  ــه وی ــان داده می شــود، توج ــرف معلم ــه از ط ک
ــرای  ــوری ب ــدام ف ــان، اق ــر ایش ــر دیگ ــش مؤث ــند. نق باش
ــع  ــد به موق ــه او بتوان ــه اینک ــک ب ــت و کم ــرد اس ــان ف درم
بــه روان پزشــک یــا روان شــناس مراجعــه کنــد. البتــه خــوب 

ــی  ــاران در دوره کودک ــان بیم ــد اگرچــه درم اســت بدانی
و نوجوانــی مؤثرتــر و کمک کننده تــر اســت، امــا اگــر فــردی 
ــا  ــد ب ــرد، می توان ــج می ب ــالل رن ــن اخت ــز از ای بزرگســال نی
ــود  ــان ش ــناس، درم ــا روان ش ــک ی ــه روان پزش ــه ب  مراجع
ــه شــیرین  ــر خــود از تجرب ــده از عم و در ســال های باقیمان

تعامــل بــا دیگــران لــذت ببــرد.
   آیا نیاز به دارو هست؟

دارودرمانــی، درمــان اصلــی ایــن اختــالل نیســت؛ امــا گاهی 
ــه حــدی آسیب زاســت  ــالل ب ــن اخت ــه ای ــد ک پیــش می آی
کــه مشــارکت فــرد در رفتاردرمانــی را عمــال غیرممکــن 
ــریع  ــرد س ــت ف ــاز اس ــی نی ــه دالیل ــه ب ــا اینک ــازد ی می س
ــر  ــی ممکــن اســت زمانب درمــان شــود؛ چــرا کــه رفتاردرمان
باشــد. در ایــن شــرایط عمومــا دارو بــه عنــوان درمــان کمکی 
ــی  ــر رفتاردرمان ــض تأثی ــه مح ــی ب ــود؛ ول ــتفاده می ش  اس
 و بهبــود مناســب، البتــه حتمــا بــا نظــر روان پزشــک

می تواند به تدریج کم و نهایتا قطع شود.

نگاهی به پدیده اختالل اضطراب اجتماعی

فرار از نترسیدن

امســال 130  اینکــه  بیــان  بــا  آموزش وپــرورش  وزیــر 
میلیــون جلــد کتــاب درســی تهیــه شــده و از 15 شــهریورماه 
آمــاده توزیــع می شــود، گفــت: از نماینــدگان مجلــس 
ــژه ای  ــت وی ــانی عنای ــروی انس ــذب نی ــم در ج می خواه
ــی در  ــر فان ــرورش داشــته باشــند. علی اصغ ــه آموزش وپ ب

دومیــن روز از سی وســومین اجــالس 
مدیــران و رؤســای آموزش وپــرورش 
ــرات  ــان اینکــه قطــار تغیی ــا بی کشــور ب
ــرورش کشــور امســال  ــام آموزش وپ نظ
ــت:  ــت، گف ــیده اس ــم رس ــه ده ــه پای ب
فراوانــی  اقدامــات  آموزش وپــرورش 
ــرای آماده ســازی مــدارس و پذیرایــی  ب
مهرمــاه  ابتــدای  از  دانش آمــوزان  از 
انجــام داده اســت. در نظــام جدیــد 

ــم  ــف کردی ــد را تألی ــاب جدی ــار کت ــطه دوم، چه  در متوس
 و موضوعاتــی کــه بخشــی از مشــکالت نظــام فعلــی 
ــط زیســت، تفکــر  ــم. محی ــد، در آن گنجاندی  را حــل می کن
ســالمت،  و  انســان  کارآفرینــی،  رســانه ای،  ســواد  و 

ــرای  ــه ب ــتند ک ــد هس ــاب جدی ــار کت ــن چه ــات ای موضوع
خألهایــی  و  می شــوند  آموزشــی  نظــام  وارد  اولین بــار 
را کــه تاکنــون در نظــام آموزشــی داشــتیم و نیازهــای 
دانش آمــوزان بیگانــه بــوده، تــا حــدودی جبــران می کننــد. 
وزیــر آموزش وپــرورش بــا بیــان اینکــه درس اقتصــاد 
مقاومتــی بــا رویکــرد اقتصــاد مقاومتی 
در پایــه دهــم آمــاده شــده و در اختیــار 
اســت،  گرفتــه  قــرار  دانش آمــوزان 
ســختکوش  همــکاران  کــرد:  اظهــار 
ــر  ــا پیــش ام ــرورش از ماه ه آموزش وپ
ــی را  ــب درس ــازی کت ــاپ و آماده س چ
ــع آماده ســازی  ــد. در واق شــروع کرده ان
ــه  ــاه ب ــت کم 14 م ــی دس ــب درس کت
طــول می انجامــد؛ بنابرایــن می تــوان 
ــون در  ــز از هم اکن ــال 96 – 97 نی ــی س ــب درس ــت کت گف
ــز از  ــا نی ــدادی از آن ه ــد و تع ــرار گرفته ان مراحــل چــاپ ق
زیــر چــاپ در آمــده و در انباری هــای آموزش وپــرورش 

نگهــداری می شــوند. ربیــع

وزیر آموزش وپرورش خبر داد:
توزیع 130 میلیون جلد کتاب درسی از 15 شهریور

عضــو ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان بــا انتقــاد از رونــد رو 
بــه افزایــش آســیب های اجتماعــی در کشــور گفــت: طــرح 
ــت.  ــی اس ــال طراح ــالمت روان در ح ــبکه س ــی ش اجرای
ــعه  ــزوم توس ــه ل ــاره ب ــا اش ــی ب ــد صادق ــدی میرمحم مه
خدمــات ســالمت روان در ســطح جامعــه افــزود: یکــی از 

راهکارهــای عملــی بــرای رســیدن بــه ایــن 
هــدف، بیمــه خدمــات روان شناســی و 
ــی از  ــار نگران ــا اظه مشــاوره اســت. وی ب
اینکــه بســیاری از افــراد به دلیل نداشــتن 
تــوان مالــی بــه اســتفاده از خدمــات 
ــه  ــوند، ادام ــذب نمی ش ــالمت روان ج س
ــا هــم شــبکه  داد: بایــد مراکــز مشــاوره ب
ــا  شــوند و نظــام ارجاعــی ایجــاد شــود ت
ــراد  ــدارس، اف ــروم و از م ــق مح از مناط

ــه  ــم و ب ــایی کنی ــاوره را شناس ــات مش ــه خدم ــد ب نیازمن
مراجــع باالتــر ارجــاع دهیــم. ایــن روان شــناس افــزود: در 
ــده اند؛  ــالمت ش ــام س ــان وارد نظ ــر روان شناس ــال حاض ح
امــا ایــن ورود بــه درمــان بیماری هــا محــدود شــده اســت. 

ــچ  ــت: هی ــت گف ــاد از وزارت بهداش ــا انتق ــی ب محمدصادق
ــالمت روان وارد  ــات س ــه خدم ــرای اینک ــی ب ــه مدون برنام
ــای  ــه گروه ه ــی ک ــم؛ در حال ــود، نداری ــالمت ش ــام س نظ
آســیب پذیر مثــل اقشــار ضعیــف جامعــه بــه شــدت تحــت 
ــه وزارت بهداشــت پیشــنهاد  آســیب های روانــی هســتند. ب
ــد  ــا اورژانــس اجتماعــی بتوان دادیــم ت
افــرادی  را کــه مرتکــب خودکشــی 
روان پزشــکی  مراکــز  بــه  می شــوند 
همــه  امــا  بســتری کنــد؛  و  ببــرد 
ــن  ــه ای ــت ب ــدگان وزارت بهداش نماین
پیشــنهاد رأی منفــی دادنــد. وی تأکیــد 
کــرد: آســیب های اجتماعــی در کشــور 
ــت  ــش اس ــال افزای ــدت در ح ــه ش  ب
و ایــن تهدیــدی بــزرگ اســت. دولــت 
بودجــه 200 میلیــارد تومانــی بــرای کنتــرل آســیب های 
اجتماعــی تصویــب کــرده و در الیحــه بودجــه ســال 95 هــم 
آورده اســت کــه ایــن بودجــه بایــد در فضاهــای مــورد نیــاز 

هزینــه شــود تــا شــاهد اثرگــذاری آن باشــیم. مهــر

عضو ستاد ساماندهی امور جوانان عنوان کرد:
آزمون دکترای آبان ماه، لغو شداختصاص ۲00 میلیارد برای کنترل آسیب های اجتماعی

ســنجش  ســازمان  رئیــس 
آمــوزش کشــور دربــاره برگــزاری 
آبان مــاه  در  دکتــری  آزمــون 
اظهــار کــرد: امســال آزمــون 
برگــزار  آبان مــاه  در  دکتــری 

نخواهد شد. 
ــاره  ــی درب ــم خدای ــر ابراهی دکت
اعــالم نتایــج پذیرفته شــدگان آزمــون دکتــری ســال 95 
اظهــار کــرد: دانشــگاه ها بایــد تــا 28 مردادمــاه اســامی 
اعــالم کننــد  بــه ســازمان ســنجش  را   پذیرفته شــدگان 
ــد  ــه اســامی توســط ســازمان ســنجش تأیی ــس از اینک و پ
اعــالم پذیرفته شــدگان  بــه  دانشــگاه ها  طریــق  از   شــد 

 می شود.
ــا  ــح داد: ب ــال 96 توضی ــری در س ــون دکت ــاره آزم  وی درب
توجــه بــه مصوبــه مجلــس شــورای اســالمی و طبــق قانــون 
ــرای ورودی ســال 96 از دروس تخصصــی  آزمــون دکتــری ب
بــوده و 50 درصــد تأثیــر مســتقیم دارد. در واقــع آزمــون 
 ســال 95 از نظــر محتــوا بــا آزمــون ســال 96 قابــل مقایســه

ــه   نیســت. رئیــس ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ادام
داد: آزمــون دکتــری ســال 96 در اســفندماه امســال بــا 
ــر 50 درصــد برگــزار  ــزان تأثی ترکیــب دروس تخصصــی و می
ــورای  ــب ش ــد از تصوی ــار آن بع ــدت اعتب ــد و م ــد ش خواه

ســنجش و پذیــرش اعــالم می شــود.

مأموریت اصلی ما، سالمت غذاست
گفــت:  غذایــی  صنایــع  و  علــوم  پژوهشــکده  رئیــس 
مأموریــت اصلــی مــا، ســالمت غــذا و شناســایی و تشــخیص 
آالینده هــا و راهکارهــای از بیــن بــردن آن اســت. دکتــر 
ــوم  ــکده عل ــه پژوهش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــب زاده ب ــر رج قدی
وزارت  زیرمجموعــه  پژوهشــکده  تنهــا  و صنایــع غذایــی 
علــوم در بحــث غذاســت، اظهــار کــرد: مــا یــک پژوهشــکده 
بیرونــی کار  تقاضــای  براســاس   تقاضامحــور هســتیم و 

می کنیم. 
ــا حــدود 50 شــرکت در حــال کار هســتیم  در حــال حاضــر ب
ــش از  ــی بی ــش فن ــازی دان ــه بومی س ــق ب ــون موف و تاکن
20 محصــول شــده ایم. رجــب زاده ادامــه داد: همچنیــن 
ــه  ــود ک ــازمانی خ ــت س ــوزه مأموری ــز در ح ــی نی فعالیت های
از طــرف وزارت علــوم و شــورای عالــی عطــف بــه پژوهشــکده 
انجــام می گیــرد. رئیــس پژوهشــکده  ابــالغ می شــود، 
علــوم و صنایــع غذایــی داشــتن نــگاه تولیدمحــور را موجــب 
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــا ارزیاب ــدن فعالیت ه ــد ش ــخت و کن س
ــه  ــادر ب ــی کــه انجــام می شــوند، ق ــی وقت هــا طرح های خیل
ــه دلیــل نداشــتن  تجاری ســازی نیســت کــه ایــن مســئله ب
ــه دلیــل  ــز ب ــد درســت متخصــص از صنعــت و گاهــی نی دی

ــت. ــرح اس ــاد ط ــای زی هزینه ه

کوتاه از جامعه

انصراف پزشکان از کار در زندان ها
 رئیــس ســازمان زندان هــا 
بــا اشــاره بــه کاهــش تمایــل 
ــا  ــه کار در زندان ه پزشــکان ب
ــد  گفــت: وزارت بهداشــت بای
زندان هــا را همچــون نقــاط 
 محــروم بدانــد و خدمــات 
زندان هــا  داخــل  بــه  را 

تسری دهد.
اخیــر  نگرانی هــای  درخصــوص  جهانگیــر  اصغــر    
ــان  ــت و درم ــع بهداش ــوص وض ــت درخص ــر بهداش وزی
را هــم مــا دربــاره  نگرانــی  ایــن  زندان هــا گفــت: 
ــه  ــرا ک ــم؛ چ ــور داری ــان کش ــت و درم ــه بهداش مجموع
متعلــق بــه همــه افــراد اســت.  وی افــزود: بایــد بــرای 
زندان هــا یــک محیــط بهداشــتی در نظــر گرفتــه شــود 
ــه  ــردم ارائ ــه م ــا ب ــرون از زندان ه ــه در بی ــی ک و خدمات
می شــود بــه زندانیــان هــم داده شــود.  رئیــس ســازمان 
ــت در  ــکاری دول ــرورت هم ــر ض ــد ب ــا تأکی ــا ب زندان ه
ــت  ــه دول ــم مجموع ــار داری ــت: انتظ ــن خصــوص گف ای
به ویــژه وزارت بهداشــت طبــق قول هــا و وعده هایــی 
 کــه داده انــد، یــاری کــرده و بــه مســائل بهداشــت 
و درمــان زندان هــا توجــه کننــد. جهانگیــر بــه بازدیدهــای 
ســال گذشــته و اخیــر وزیــر بهداشــت از زندان هــا اشــاره 
و تصریــح کــرد: امیــدوارم وزیــر بــه قول هــای مســاعدی 
کــه داده اســت، عمــل کنــد تــا نگرانی هــای مــا و وزارت 

بهداشــت رفع شــود.
ــه طــرح پزشــک  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــر اظه  جهانگی
ــا حضــور  ــزش جــدی در رابطــه ب ــک ری ــا ی ــواده، ب خان
ــزود: در  ــم. وی اف ــه بودی ــا مواج ــکان در زندان ه پزش
بیــرون از زندان هــا یعنــی در مجموعــه دولــت پــول 
بســیار خوبــی بــه پزشــکان شــرکت کننده در ایــن طــرح 
داده می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه پزشــکانی کــه 
ــم  ــک ده ــد، ی ــرارداد می بندن ــا ق ــازمان زندان ه ــا س ب

ــد. ــت می کنن ــغ را دریاف ــن مبل ای

بی توجهی به جوانگرایی در عمل
وزارت  جوانــان  اجتماعــی  مشــارکت های  کل  مدیــر 
ورزش و جوانــان بــا اشــاره بــه توصیه هــای مقــام معظــم 
رهبــری در زمینــه جوانگرایــی گفــت: متأســفانه برخــی از 
مســئوالن در عمــل بــه ایــن توصیه هــا توجــه نمی کننــد. 
رضــا حجتــی اظهــار کــرد: ویژگــی اصلــی دوران جوانــی 
ــادی  ــیار زی ــرژی بس ــوان و ان ــراد ت ــه اف ــت ک ــن اس ای
ــد. در ســن 40 ســالگی  ــه کافــی ندارن ــد، امــا تجرب دارن

ــد. ــد می رس ــترین ح ــه بیش ــراد ب ــوان اف ــه و ت تجرب
ــادی  ــان زی ــور و هیج ــان ش ــه جوان ــه آنک ــه ب ــا توج  ب

ــد. ــرار گیرن ــژه ق ــه وی ــورد توج ــد م ــد، بای دارن

اخبار کوتاه
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تــا شــما بــه نقطــه پایــان ایــن ســطر برســید 
ــر  ــت. در ه ــه اس ــر را گرفت ــک نف ــان ی ــات ج دخانی
ــر  ــر اث ــان ب ــه ای از جه ــر در گوش ــک نف ــه ی 6 ثانی
ــات  ــرد. بســیاری، دخانی ــات می می اســتعمال دخانی
را مهم تریــن عامــل قابــل پیشــگیری مرگ ومیــر 
می داننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه میــزان مصــرف 
ــده  ــور نگران کنن ــان کش ــان و جوان ــیگار در نوجوان س

ــت. اس
  بــه نقــل از معاونــت بهداشــت وزارت بهداشــت

رشــد و رواج روزافــزون اســتفاده از قلیــان کــه میــزان 
ــک  ــادل ١٠٠ پ ــا مع ــک از آن تقریب ــر پ دود ورودی ه
ــا  ــا 100 ت ــز ب ــش نی ــده کامل ــر وع ســیگار اســت و ه
ــه  ــل ب ــز، تبدی ــد نی ــری می کن ــیگار براب ــخ س 200 ن
ــی  ــه بررس ــر، ب ــت. در زی ــده  اس ــی ش ــی بزرگ نگران
ــه  ــان پرداخت ــرف قلی ــاره مص ــت درب ــاور نادرس 4 ب

شده اســت.
    بــه علــت عبــور دود قلیــان از آب، ســموم آن 

ــود ــه می ش گرفت
ــان  ــه قلی ــوی شیش ــه ت ــی ک ــس؛ آن آب ــا برعک دقیق
هســت، نه تنهــا ایــن کار را نمی کنــد، بلکــه باعــث 
می شــود چســبندگی و رســوب مــواد زایــد در دســتگاه 
ــر  ــاری زا راحت ت ــل بیم تنفســی  بیشــتر شــود و عوام
در ریه هایمــان  رســوب کنــد. در واقــع، عبــور دود از آب 
درون ظــرف قلیــان و مرطــوب شــدن ترکیبــات ســمی 
ــه  ــبت ب ــری نس ــب مخرب ت ــه مرات ــرات ب )CO(، اث
ریــه مصرف کننــده  بــر  بــودن آن مــواد   خشــک 

و نهایتا تمام اندام های بدن دارد.
    خطــر یــک  وعــده قلیــان از خطــر یــک پاکــت 

ســیگار کمتر اســت
معمــوال  نیســت؛  اغــراق  اصــا  موضــوع  ایــن 
ســیگاری ها بیــن 12 - 8 پــک بــه یــک نــخ ســیگار 
ــادل 75 - 40  ــی مع ــک حجم ــر پ ــه ه ــد ک می زنن
ــه اســتعمال  ــن 7 -5 دقیق ــر دارد و در بی ــی لیت میل
ــر دود  ــا 600 میلی لیت ــخ ســیگار حــدود 500 ت ــک ن ی
را وارد ریه هــا می کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه  ــن 80 - 20 دقیق ــان بی ــده قلی ــک وع ــرف ی مص
طــول می کشــد و بیــن 200 - 50 پــک بــه قلیــان زده 

ــی  ــا 1000 میل ــن 150 ت ــک، بی ــر پ ــه در ه می شــود ک
لیتــر دود وارد ریه هــا می شــود. 

ــر  ــه ه ــیگار، اگرچ ــا س ــان ب ــه قلی ــث مقایس  در بح
وعــده مصــرف قلیــان معــادل 100 تــا 200 نــخ ســیگار 
)5 تــا 10 پاکــت( از ســوی ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــه  ــن مقایس ــور از ای ــی منظ ــت، ول ــده اس ــرآورد ش ب
ــبت  ــیگار نس ــرف س ــردن مص ــام ک ــر، اع ــم ضررت ک
بــه مصــرف قلیــان نبــوده اســت؛ بلکــه هــدف از ایــن 
 مقایســه، تغییــر بــاور عمومی اســت که مصــرف قلیان 
را بــه دلیــل عبــور دود از آب بی ضــرر می پندارنــد. 
هیــچ نــوع مــاده دخانــی کم ضــرر یــا بی ضــرر 
وجــود نــدارد و همــه انــواع مــواد دخانــی بــرای فــرد 
مصرف کننــده و اطرافیــان او زیــان آور اســت و توصیــه 
همــه متخصصــان، بــر مصــرف نکــردن هرگونــه مــاده 

دخانــی بــه طــور مطلــق اســت.
ــان  ــار قلیانی هــا بنشــینید، امــا خودت     اگــر کن

ــد ــان نمی کن ــان نکشــید، خطــری تهدیدت قلی
ــاور نیــز نادرســت اســت؛ چــرا کــه شــما هــم  ایــن ب
 در خطریــد. دود دســت  دوم تولیدشــده از قلیــان

ــت؛  ــوختنی اس ــواد س ــو و دود م ــی از تنباک مخلوط
بنابرایــن خطری جــدی برای اطرافیانی کــه در مواجهه 
ــتند ــران هس ــان دیگ ــرف قلی ــی از مص ــا دود ناش  ب

ــان  ــده یک ســاعته قلی ــک وع محســوب می شــود. ی
باعــث استنشــاق دودی معــادل ١٠٠ تــا ٢٠٠ نــخ 
ســیگار بــرای فــرد مصرف کننــده و بیــن 5 تــا 10 نــخ 

ــود. ــان می ش ــرای اطرافی ــت( ب ــم پاک )نی
ــان می کشــند  ــه قلی    چــرا بعضــی از کســانی ک

ــوند؟ ــوارض نمی ش ــن ع ــار ای دچ
ــور  ــر ظه ــان دی چــون عــوارض ناشــی از مصــرف قلی
می کنــد. ســموم داخــل توتــون و تنباکــو حالتــی 
ــک  ــطح آن از ی ــی س ــد و وقت ــدا می کن ــی پی تجمع
ــال در  ــروز اخت ــث ب ــد، باع ــتر ش ــی بیش ــد معین ح
شــیوه تنفــس، تعــداد تنفــس و مشــکات تنفســی 
انســداد  بــر  عــاوه  فــرد  نتیجــه،  در  می شــود؛ 
ــم  ــار آس ــه، دچ ــرطان ری ــدت س ــوی و م ــن ری مزم
ــه  ــاز ب ــاری اش نی ــرل بیم ــرای کنت ــود و ب ــز می ش نی

ــد. ــدا می کن ــدی پی ــی ج ــات درمان اقدام

ارتقــای فرهنگــی و اجتماعــی  آقایــان مهارت آمــوز دوره  از  نفــر  از 400  بیــش 
مشــمول مــاده 28، طــی یــک دوره 2 روزه در محــل تصفیه خانــه باباشــیخعلی 
ــی  ــن دوره آموزش ــدند. در ای ــنا ش ــه آب آش ــد تصفی ــی فراین ــا چگونگ ــان ب اصفه
ــه صــورت فیزیکــی و شــیمیایی صــورت  ــه ب ــه آب ک ــا روش تصفی ــوزان ب مهارت آم

ــه آب  ــد تصفی ــا فرآین ــرد، آشــنا شــدند. آن ه می گی
ماننــد آشــغال گیری، انعقــاد، ته نشــینی، فیلتــر 
ضدعفونــی بــا ازن و کلــر را از نزدیــک مشــاهده 

ــد. کردن
ــان  ــتان های اصفه ــوز از اس ــر مهارت آم ــن 400 نف ای
ــی  ــه چگونگ ــد ک ــزی بودن ــزد و مرک ــارس، ی ــم، ف ق
اســتان  روســتای   300 و  شــهر   56 آب  تصفیــه 
ــر  ــون نف ــر 4 میلی ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــان را ب اصفه
ــادآوری اســت ظرفیــت  ــه ی ــد. الزم ب مشــاهده کردن
تصفیــه آب باباشــیخعلی 12/5 متــر مکعــب در ثانیــه 
اســت کــه از دو فــاز مجــزا تشــکیل شــده اســت؛ فــاز 
ــال  ــه در س ــب در ثانی ــر مکع ــت 5 مت ــا ظرفی  اول ب
68 و فــاز دوم بــا ظرفیــت 7/5 متــر مکعــب در ثانیه 

در ســال 86 مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن مهارت آمــوزان کــه در مقاطــع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری بودنــد 
ــت  ــه خدم ــغول ب ــر، مش ــوان دبی ــه عن ــی ب ــال تحصیل ــدای س ــت در ابت ــرار اس  ق

در آموزش وپرورش شوند.
ــی  ــه خوب ــد ب ــت بتوانن ــال های خدم ــه در س ــور اینک ــه منظ ــاس ب ــن اس ــر ای  ب

ــه  ــد تصفی ــا فرآین ــود ب ــد، خ ــب کنن ــه آب ترغی ــرف بهین ــه مص ــوزان را ب دانش آم
آب کــه بــا هزینه هــای هنگفتــی صــورت می گیــرد، آشــنا شــدند؛ از مرحلــه 
آشــغال گیری کــه توســط 2 دســتگاه اتوماتیــک در فــاز اول و 4 دســتگاه اتوماتیــک 
در فــاز دوم انجــام می شــود؛ همچنیــن بخــش تقســیم کننده های آب کــه در 
ــوم  ــده پلی آلومینی ــاده منعقدکنن ــمت، م ــن قس ای
کلرایــد بــه آب اضافــه می شــود؛ حوض هــای 
ته نشــین کــه تعــداد آن هــا 10 عــدد و حجــم 
هــر کــدام 9172 متــر مکعــب اســت؛ در ایــن 
ــده  ــاده منعقدکنن ــردن م ــه ک ــا اضاف ــا ب حوض ه
یکــی از مراحــل تصفیــه آب صــورت می گیــرد؛ 
ــه  ــی ک ــد ازن زن ــوزان از فرآین ــن مهارت آم همچنی
ــا  ــینی و ب ــد از ته نش ــل و بع ــه قب ــی دو مرحل ط
تصفیه خانــه  در  ازن ســاز موجــود  دســتگاه های 
ــر  ــا کل ــی ب ــد ضدعفون ــود و از واح ــام می ش انج
 منابــع ذخیــره آب و نیــز واحــد کنتــرل کیفــی 

و آزمایشگاه بازدید کردند.
ــی  ــته های فرهنگ ــوزان بس ــه مهارت آم ــان ب در پای
ــا 8  ــرف ب ــت مص ــامل CD مدیری ــد؛ ش ــه ش ارائ
ــد  ــوزش می ده ــان آم ــودکان و نوجوان ــه ک ــه آب را ب ــرف بهین ــه مص ــن ک انیمیش
ــان  ــودکان و نوجوان ــروه ســنی ک ــژه گ ــه وی ــه آب 1 و 2 ک ــوان نغم ــا عن ــاب کار ب کت
اســت و کتابچــه خانــه فرهنــگ آب دربــاره فعالیت هایــی کــه در ایــن مراکــز دربــاره 

فرهنگ ســازی مصــرف آب انجــام می شــود.

بازدید بیش از 400 نفر مهارت آموز دوره ارتقای فرهنگی و اجتماعی منطقه مرکزی کشور4 باور نادرست درباره قلیان
 از تصفیه خانه آب باباشیخعلی

ا ز دستگاه خودپرداز پی�ت

یان می توانند با لمس صفحه  اع شده، مش�ت  اخ�ت
گ

در این دستگاه که به تاز�

ا ظرف چند دقیقه گرم می شود و درون یک جعبه  ز ا بدهند. پی�ت ز سفارش پی�ت

ی تحویل داده می شود. ون می آید و به مش�ت مقوا�ی از دریچه دستگاه ب�ی

حوادثیادداشت

سبک زندگی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
»در دوران اسارت«                                                                                          

 حکایت دشداشه های عربی 
کیمیای وطن

حجت االسالم دکتر سید محمدرضا عالءالدین

در بیــن ســهمیه های پوشــاک اســرا در هــر ســال، یــک عــدد 
ــا  دشداشــه هــم بــود. دشداشــه های بلنــد و گشــاد عربــی ب
هیــکل الغــر و گاه قــد کوتــاه افــراد و عــادت نداشــتن مــا بــه 
پوشــیدن چنیــن لباســی، بیشــتر حالــت طنــز و مضحــک بــه 
خــود گرفتــه بــود. در ابتــدا همــه تصــور می کردنــد انــگار قــرار 
اســت در فیلمــی عربــی نقــش ایفــا کننــد. نداشــتن تحــرک 
الزم بــا پوشــیدن دشداشــه، بــه زمیــن خــوردن افــراد 
ــراض  ــر دشداشــه و اعت ــا زیرشــلوار در زی پوشــیدن شــلوار ی
ــد  ــاس بای ــن لب ــود. ای ــی شــده ب ــت عجیب ــا، حکای عراقی ه
ــا  ــاش و روزهــای جمعــه پوشــیده می شــد ت ــگام داخل ب هن
معـــمولی  لباس هــای  شست وشـــوی  بـــرای   فرصتــی 

و رسـمی اسارت نیز فراهم شود. 
بــاال گرفتــن دامــن  افــراد و  مشــاهده زمیــن خــوردن 
ــه  ــا اینک ــود. ت ــده ب ــی ش ــربازان عراق ــح س ــه، تفری دشداش
قســمت کمــر  از  را  دشداشــه  پاییــن  بچه هــا  از  یکــی 
ُبریــد و بــه عنــوان یــک پیراهــن از آن اســتفاده  کــرد. 
خشــونت آمیز  برخــورد  بــا  ابتــدا  در  هرچنــد  کار  ایــن 
نیــز  عراقی هــا  کم کــم  امــا  شــد،  مواجــه  عراقی هــا 
دشداشــه ها  پاییــن  افــراد  بیشــتر  و  نکردنــد   ممانعــت 
 را بریدنــد و از پارچــه پاییــن آن بــرای دوختــن رویــه پشــتی
وســایل انفــرادی  ،کیســه های  شــکر  کیســه   ســجاده، 

گلدوزی و نقاشی استفاده کردند.   

   شیرین تر از سیب 
محمــود نــوروزی از بچه هــای خمینی شــهر در درمانــگاه 
ــیب  ــا س ــی ب ــربازی عراق ــود. س ــتری ب ــار بس اردوگاه االنب
ــد.  ــگاه ش ــت وارد درمان ــت داش ــه در دس ــی ک ــرخ زیبای س
ــود  ــرد. محم ــر می ک ــب نظ ــیار جل ــتان او بس ــیب در دس س

ــت.  ــیب انداخ ــه س ــی ب ــی پرمعن نگاه
ســرباز عراقــی نزدیــک محمــود آمــد و گفــت: اهانتــی 
بدهــم.  تــو  بــه  را  ایــن ســیب  تــا  بــه خمینــی کــن 
محمــود از جــا بلنــد شــد و نشســت تــا ســرباز عراقــی 
بــه او نزدیــک شــود. وقتــی کنــار تخــت آمــد، محمــود 
ســیلی محکمــی بــه گــوش ســرباز عراقــی زد. ســرباز 
ــود  ــت محم ــد داش ــد و قص ــاج وواج مان ــی ه ــی دقایق  عراق
ــرون  ــگاه بی ــر او را از درمان ــربازان دیگ ــا س ــد؛ ام ــه کن را تنبی
بردنــد. محمــود تلخــی اهانــت بــه امــام را بــا شــیرینی ســیب 

عــوض نکــرد.

مادرشوهر نتوانست به نزاع پایان 
دهد، خودش را کشت

ســاعت 9 شب شــنبه، بازپــرس ایلخانــی از دادســرای 
ــی از  ــس یک ــوران پلی ــاس مأم ــران، در تم ــی ته جنای
ــرگ مشــکوک زن  ــران از م بیمارســتان های شــرق ته
 45ســاله ای بــا خبــر شــد. بــه دنبــال اعــام ایــن خبــر

بافاصلــه تحقیقــات جنایــی آغــاز شــد. در ادامــه نیــز 
ــی ازدواج  ــه به تازگ ــن زن ک ــر ای ــد پس ــخص ش مش
کــرده بــا عــروس خانــم اختــاف داشــته اســت. شــب 
ــا  حادثــه نیــز عــروس و دامــاد در خانــه مادرشــوهر ب
ــان  ــه در جری ــا اینک ــد. ت ــاجره پرداختن ــه مش ــم ب ه
درگیــری زن میانســال وقتــی نتوانســت بــه مشــاجره 
آن هــا پایــان دهــد، خــود را از طبقــه پنجــم ســاختمان 
بــه پاییــن پرتــاب کــرد و کشــته شــد. در حــال حاضــر 

ــه دارد. ــاره ادام ــی در این ب ــات تکمیل تحقیق

نجات مرد همسرکش از چوبه دار
ــح یکــم اســفند ســال 90  ــزارش جام جــم ، صب ــه گ ب
ــت  ــاس گرف ــض تم ــاغ فی ــری 140 ب ــا کانت ــردی ب م
و از قتــل زن همسایه شــان در یکــی از محله هــای 
ــا  ــوردر آنج ــا حض ــوران ب ــر داد. مأم ــران خب ــرب ته غ
بــا جســدزنی روبــه رو شــدند کــه ســاعاتی از مرگــش 
ــر  ــه جــرم نظ ــا بررســی صحن ــا ب ــود. آن ه گذشــته ب
ــت.  ــیده اس ــل رس ــه قت ــی ب ــر خفگ ــر اث ــد او ب دادن
تحقیقــات اولیــه از همســایه ها نشــان داد مقتــول 
ــود. هــر  ــل از شــوهرش جــدا شــده ب ــد ســال قب چن
از گاهــی ایــن مــرد بــرای دیــدن دو پسرشــان از 
ــم  ــته ه ــب گذش ــد. ش ــران می آم ــه ته ــاس ب بندرعب
بــه خانــه همســر ســابقش آمــده بــود. متهــم بــه قتــل 
ــت: ســال  ــق گف ــه افســر تحقی ــس از دســتگیری ب پ
ــردم  ــاس کار می ک 89 از هــم جــدا شــدیم. در بندرعب
ــران  ــه ته ــم ب ــدن فرزندان ــرای دی ــی ب ــر از گاه و ه
فرزنــدان دیــدن  از  پــس  حادثــه  روز   می آمــدم. 
ــه راه  ــه در میان ــودم ک ــرودگاه ب ــه ف ــن ب  در حــال رفت
ــداری  ــردم و متوجــه شــدم مق وســایلم را بررســی ک
ــم جاســازی شــده اســت.وی  ــواد مخــدر در چمدان م
اضافــه کــرد: بــه گمــان اینکــه همســر ســابقم دســت 
بــه ایــن کار زده اســت، بــه ســرعت بــه خانــه او 
ــت بازگشــتم را پرســید.  ــا تعجــب عل ــه ب بازگشــتم ک
ــدان  ــدر در چم ــواد مخ ــود م ــاره وج ــه درب ــی ک زمان
ــم  ــن ه ــرد. م ــی ک ــار بی اطاع ــرف زدم، اظه ــا او ح ب
عصبانــی شــدم و او را بــا دســتانم خفــه کــردم. اکنــون 
پشــیمانم. متهــم 28 خــرداد ســال 93 در شــعبه 113 
دادگاه کیفــری اســتان تهــران محاکمــه و بــا توجــه بــه 
درخواســت فرزنــدان و والدیــن مقتــول، بــه قصــاص 
ــات  ــد قض ــس از تأیی ــم پ ــن حک ــد. ای ــوم ش محک
شــعبه هفتــم دیــوان عالــی کشــور، بــه شــعبه ســوم 
اجــرای احــکام دادســرای امــور جنایــی تهــران ارســال 
ــور در  ــا حض ــول ب ــن مقت ــش والدی ــی پی ــد. مدت ش
ــان  ــل دخترش ــرا از قات ــکام دادس ــرای اح ــعبه اج ش
امــا دو پســر  را بخشــیدند.  او  و  گذشــت کردنــد 
ــا  ــد. در ادامــه و ب مقتــول، پدرشــان را نبخشــیده بودن
ــرا  ــازش در دادس ــح و س ــه صل ــد جلس ــزاری چن برگ
ــار ســال  ســرانجام دو پســر مقتــول هــم پــس از چه
دیــروز پدرشــان را بخشــیدند. عمــوی آن هــا نیــز بابــت 
 ایــن بخشــش بــزرگ برادرزاده هایــش، آپارتمانــی 
را بــه ارزش 122 میلیــون تومــان بــه عنــوان ســهم دیــه 
ــه  زودی در دادگاه  ــل ب ــام آن هــا کــرد. قات ــه ن صغیــر ب

کیفــری اســتان تهــران محاکمــه خواهــد شــد.

کشف جسد در ساختمان قدیم 
درمانگاه یک بیمارستان

ــا  ــی تماس ه ــت: در پ ــدی گف ــعود وحی ــرهنگ مس  س
درمانــگاه  اطــراف  منطقــه  ســاکنین  مراجعــات  و 
 بیمارســتان مبنــی بــر انتشــار بــوی نامطبــوع در منطقــه

ــی  ــتان بررس ــئوالن بیمارس ــط مس ــدا توس ــوع ابت موض
شــد. وی افــزود: مســئوالن بیمارســتان شــیروان در 
ــه  ــردی مواج ــد م ــا جس ــی ب ــت وجو و بررس ــن جس ای
شــدند کــه بــوی نامطبوعــی گرفتــه بــود. ســرهنگ 
وحیــدی تصریــح کــرد: بــا کشــف ایــن جســد، مســئوالن 
 بیمارســتان موضــوع را بــه پلیــس 110 اطــاع دادنــد 
و مأمــوران بــا حضــور در صحنــه و بررســی جســد متوجــه 
شــدند ایــن جســد مربــوط بــه مــردی اســت حــدودا 55 
ســاله کــه چنــدی پیــش دربــاره او اعــام مفقــودی شــده 
بــود. ســرهنگ وحیــدی گفــت: جزئیــات بیشــتر، علــت 
ــال  ــان در ح ــط کارشناس ــی توس ــوارد احتمال ــرگ و م م

بررســی اســت.

 کشف ترانس های برق سرقتی
در فریدن 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان فریــدن از دســتگیری 
اعضــای بانــد 4 نفــره ســارقان ترانس هــای بــرق در 

اراضــی كشــاورزی خبــر داد. 
ســرهنگ رضــا محمــدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
ــن  ــوع چندی ــی وق ــت: در پ ــس گف ــری پلی ــگاه خب پای
فقــره ســرقت ســیم و ترانس هــای بــرق در اراضــی 
دســتگیری  فریــدن،  شهرســتان  ســطح  کشــاورزی 
اداره  مأمــوران  کار  دســتور  در  ســارقان  یــا  ســارق 
مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی ایــن شهرســتان 
 قــرار گرفــت. وی افــزود: بــا بررســی های مأمــوران 
ــابقه دار  ــارق س ــوس 4 س ــت های نامحس ــام گش و انج
ــی  ــای الزم ط ــب و مراقبت ه ــس از تعقی ــایی و پ شناس

ــه دســتگیر شــدند.  ــی و غافلگیران ــی ضربت عملیات
ســرهنگ محمــدی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ســارقان 
ــه  ــرق ب ــه ســرقت 15 ترانــس ب در بازجویی هــای خــود ب
ارزش یــک میلیــارد و 897 میلیــون ریــال اعتــراف كردند. 

یــک مهنــدس جــوان انگلیســی بــا الهــام از بیمــاری 
پــدرش، پارکینســون کــه 10 ســال قبــل بــه آن مبتــا 
شــده بــود، کفــش جدیــدی طراحــی کــرده کــه 
ــک  ــکل کم ــدون مش ــن ب ــراد در راه رفت ــن اف ــه ای ب

می کنــد.
بــه  موســوم  جدیــد  رفتــن  راه  کمکــی  ابــزار 
شــرکت  مهنــدس  پیــپ،  لیــز  توســط   Path
ــدن  ــر لن ــلطنتی هن ــج س InnovationRCA در کال

اســت. شــده  طراحــی 
بــه  مبتایــان  از  بســیاری  ماننــد  پیــپ  پــدر 
جمــود  یــا  می افتنــد  گــه گاه  کــه  پارکینســون 
حرکتــی را تجربــه و احســاس می کننــد و پــای 

ــن حــاالت را داشــته ــن چســبیده، ای ــه زمی ــا ب  آن ه
 است.

ــرعت  ــه س ــد ک ــر می رس ــه نظ ــری ب ــرنخ های بص س
بــه  مبتــا  افــراد  فاصلــه قدم هــای  و گســترش 

ارتقــا می بخشــد.  را  پارکینســون 
 Path طــرح  جلــوی  در  لیــزری کــه  رو  ایــن  از 
ــه 50  ــا فاصل ــادی را ت ــای متم ــه، خط ه ــرار گرفت ق

می کنــد.  منتشــر  فــرد  ســانتیمتری 
ــر  ــای دیگ ــرای پ ــا ب ــک راهنم ــز ی ــش نی ــر کف ه
آمــاده  زمــان  تــا  را  و شــبکه  نمایــش می دهــد 
نگــه  ثابــت  بعــدی،  قــدم  بــرای  فــرد   شــدن 

می دارد.

پاشــنه کفــش  در  فشــار  حســگرهای  همچنیــن 
ــاد  ــاش ایج ــن، ارتع ــا روی زمی ــدن پ ــرود آم ــا ف ب
جبــران  بــرای  فعــال  بازخــورد  ایــن  می کنــد. 
بی حســی پــا طراحــی شــده کــه یکــی دیگــر از 

عائــم رایــج پارکینســون اســت.
 پروژکتورهــای پاشــنه و جلــوی پــا بــه ســادگی روی 
ــش  ــدی پی ــت. چن ــز اس ــل تجهی ــش قاب ــواع کف ان
پیــپ ایــن فنــاوری را بــر روی یــک بیمــار مبتــا بــه 
ــرده  ــش ک ــه ام اس آزمای ــا ب ــون و دو مبت پارکینس

بــود.
 Footwear Health Tech نتایــج اولیــه در نشســت

در هلنــد ارائــه شــده اســت.

 ساخت کفش هوشمند 
برای ثبات بیشتر مبتالیان به پارکینسون


