
بانکمهراقتصادبهعنوانیکنهادپولیوبانکی،ودرراستایمنویاترهبرمعظمانقالبدرتحققسیاستهایاقتصادمقاومتیسهرویکردذیلرادنبالمینماید.
1-انجاممسئولیتاجتماعیبانکدرقبالحاکمیتوجامعهبهعنوانیکنهادپولیومالیدرمقاومسازیورونقاقتصادکشور.

2-مقاومسازیدرونبانکبهمنظورحفظپایداریوافزایشتابآوریدربرابرمخاطراتوتهدیدهایدرونسیستمومحیطپیرامون.
3-توجهوبهرهبرداریازنقشموثرذینفعانبزرگبانک)شامل:کارکنان،مشتریان،سهامداران،تامینکنندگانوشرکا(بهعنوانتسهیلگرانتحققسیاستهایاقتصادمقاومتی.

گزارشذیلدرراستایرویکردهایسهگانهذکرشدهتهیهوبهشرحذیلمیباشد.
الف( حمایت از طرح های کالن تولید ملی کشور

بانکمهراقتصاددرراستایحمایتازصنایعمادرکشورودرجهتحمایتازتولیدملّیبالغبر157هزارمیلیاردریالدر7حوزه،تسهیالتارایهنمودهاست.
میزان تسهیالت پرداختی به طرح های کالن تولیدی

ب( حمایت از کسب و کار زود بازده )متوسط و خرد(
حمایتازکسبوکارزودبازدهازدیگرعرصههاییبودهاستکهبانکمهراقتصادبرایتحققاقتصادمقاومتیبدانورودپیداکردهودرسالهای1392الی1394تا332هزارفقرهوبالغ

بر46/000میلیاردریالتسهیالتدراینحوزهپرداختنمودهوبیشاز180هزارشغلمستقیموغیرمستقیمایجادکردهاست.
تعداد و مبلغ تسهیالت به کسب و کارهای زود بازده و تعداد نفر اشتغال ایجاد شده

ج( حمایت از مصرف کاالی ایرانی
طراحیکارتاعتباریکاالیایرانیازاقداماتابتکاریبانکمهراقتصادبرایحمایتوترویجمصرفکاالیداخلیوتولیدملّیمیباشدکهباهمکاریشرکتهایایرانیدرراستای
تحققمحورهشتمسیاستهایاقتصادمقاومتیصورتگرفت.بااجرایاینطرح175نوعکاالیداخلیازشرکتهایاسنوا،دوو،تکنوگاز،تکنوکام،هایر،آراکستحتپوششآنقرار

گرفتندکهبیشاز10هزارفقرهکارتاعتباریبهمیزان870میلیاردریالصادرشدهاستکه400میلیاردریالازایناعتبارمصرفشدهاست.
ارزش اعتبار و تعداد کارت های صادره و محصوالت طرف قرارداد داخلی ) مرداد ماه 1395(

د( اقدامات درون سازمانی برای حمایت از تولید کنندگان داخلی
جایگزینیتجهیزاتایرانیبجایخارجیواستفادهازمصالحایرانیدرساختوسازهایساختمانیبانکازاقداماتدرونسازمانیبانکدرراستایحمایتازمصرفکاالیداخلیبوده

است.
ه( اصالح الگوی مصرف

اقدامات بانک مهر اقتصاد در زمینه اصالح الگوی مصرف

نتیجهفعالیت های صورت گرفته
VOIP کاهش هزینه مصرف تلفنبه کارگیری سیستم ارتباط بر بستر

کاهش مصرف برقبه کارگیری نانو خازن در 5 استان

صرفه جویی در انرژیبه کارگیری تجهیزات اداری کم مصرف

صرفه جویی در هزینه ارتباطاتاستانداردسازی خطوط تلفن مدیریت امورشعب و شعب استان ها

کاهش مصرف برقجایگزینی رایانه های کم مصرف بجای پرمصرف

و( بانکداری مقاومتی
همراستاسازیبرنامههایسال95بانکباشاخصهایاقتصادمقاومتی،بررسیحمایتازبخشواقعیتولیدبراساسرویکردرابطهمحوریبینبانکوبنگاه،همکاریعلمیبابانکهای
مرتبطدرخصوصطرحبانکداریمقاومتی،برگزارینشستهایتخصصیبااساتیددانشگاههایامامصادق)ع(،عالمهطباطباییومرکزپژوهشهایمجلسازاهماقداماتاینبانکدر

پیادهسازیواجرایبانکداریمقاومتیبودهاست.
ز( امکان سنجی همکاری و سرمایه گذاری بانک در طرح های ملی دانش بنیان

باتوجهبهضرورتکاهشوابستگیاقتصادکشوربهدرآمدفروشنفتوخامفروشیونقشواهمیتتولیدثروتازطریقعلمونوآوریوکارآفرینیدرتمامیعرصهها،حمایتاز
فعالیتهایدانشبنیانبهعنوانیکیازکلیدواژههایمهموارزشافزایسیاستهایاقتصادمقاومتیتلقیمیگردد،ازاینرونقشبانکدراینمرحلهنیزانکارناپذیرمیباشدبنابراینبانک

مهراقتصاددراینحوزهنیزازطریقسرمایهگذاریدرصندوقهایتوسعهدانشبنیانتالشونقشآفرینیخودرادنبالخواهدنمود.
ح( بررسی و رفع قوانین معارض با سیاست های اقتصاد مقاومتی و وضع قوانین نافع

بانکمهراقتصادبهمنظورمرتفعنمودنمقرراتمعارضباسیاستهایاقتصادمقاومتیودرجهتتسهیلارایهخدمتبهمشتریان،طرحتعهدخدمتبهمشتریرابرنامهریزیوجاریسازی
نمودهکهبااجرایاینطرحفرآینداعطایتسهیالتبهبودیافتهاست.

ط( گفتمان سازی و توسعه مفاهیم اقتصاد مقاومتی
دراینحوزه13جلسهباحضورمسئولینحوزهنمایندگیولیفقیهدربانکوسایرمعاونینبهمدت216نفرساعتکاربرگزارشدکهاطالعرسانیوتوسعهمفاهیمازطریقابزارهایرسانهای

وتهیهسندجامعگفتمانسازیاقتصادمقاومتیازاهمفعالیتهایصورتگرفتهدراینخصوصمیباشد.
گزارش اقدامات کمیته گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در بانک مهر اقتصاد

سایراقدامات:
-برگزارینخستینفراخواناصالحالگویمصرف،دعوتازاساتیددانشگاهدرحوزهاقتصاد،اطالعرسانیازطریقنشریهمهرو...

ی( برنامه های در دست اقدام
مهمترینبرنامههاواقداماتآتیبانکمهراقتصاددراینحوزهعبارتنداز:

برنامه های آتی بانک در حوزه اقتصاد مقاومتی

نقش آفرینی بانک مهر اقتصاد در راستای اقتصاد مقاومتی

حمایت مالی بانک )ریال(صنعتردیف

80/105/250خودرو1

3/207/500پزشکی و دارو2
5/868/900صنایع غذایی3

41/562/000نفت و پتروشیمی4

6/550/000هواپیمایی5

4/420/000فوالد6

15/432/851لوازم خانگی7

157/146/501جمع

از سال 92 تا پایان  94زمان

بیش از 300 هزار فقرهتعداد پرونده

46/000 میلیارد ریالمبلغ تسهیالت

قریب به  180 هزار شغلاشتغال ایجاد شده

صنایع تولیدی و تبدیلی در 24 عرصه مختلفمحل مصرف

- تعداد کارت اعتباری صادره بالغ بر 10/000 فقره کارت            - با اعتباری به میزان 870 میلیارد ریالارزش اعتبار و تعداد کارت های صادره

کاالهای ایرانی طرف قرارداد

برندهای طرف قرارداد )شامل 175 نوع کاال( شامل:

1( اسنوا )لوازم خانگی(                   2( دوو )لوازم خانگی(              3( تکنوگاز )لوازم خانگی(

4( تکنوکام )لوازم خانگی(              5( هایر )لوازم خانگی(              6( آراکس )ظروف پالستیکی(

گروه کارت های در دست بررسی

1( گروه حمل و نقل: خرید الستیک ، روغن و لوازم یدکی

2( گروه بهداشت و درمان: دندانپزشکی، درمان های سرپایی، ناباروری و ...

3( گروه کارت اصناف: خرید عمده لوازم، مواد اولیه و ...

4( گروه کاالهای ایرانی با رویکرد کاهش مصرف انرژی: پنجره های UPVC ، سلول های خورشیدی و ...

مصوباتاقدامات

برگزاری کارگاه آموزشی و توجیهی در راستای برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتیتبیین اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی با رویکرد بانکی و ترویج بین ذینفعان 

ارسال مفاهیم، تعاریف، شرح وظایف، ابزارها و دستورالعمل کمیته گفتمان سازی بررسی شرح وظایف، تعیین هدف و خط مشی
به استان ها 

شناسایی ابزارهای متناسب با شرح وظایف و تدوین حوزه های مختلف گفتمان سازی
آماده سازی محتوای کارگاه های آموزشی و توجیهی اصالح الگوی مصرفاقتصاد مقاومتی

گنجاندن محتوای کارگاه های آموزشی و توجیهی اصالح الگوی مصرف در سرفصل شناسایی ابزارهای اطالع رسانی و ارتباطی با هدف ترویج اقتصاد مقاومتی
برنامه های آموزشی

اهدافاقدامات

نهادینه شدن اهداف اقتصاد مقاومتی در راهبردهای کالن بانکتدوین سند برنامه 5 ساله دوم بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی

حمایت از تولید داخلی، حمایت از مصرف  کننده نهایی،طرح حامی
جلوگیری از تورم، ایجاد اشتغال و توسعه بانکداری اسالمی

تبیین نسبت بانکداری با اقتصاد مقاومتی مانند: بانکداری اسالمی و برگزاری کرسی های ترویجی با دانشگاه های تراز علمی کشور
اقتصاد مقاوتی، بانک اسالمی تاب آور و ...

تسهیل شرایط پیاده سازی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتیبررسی قوانین معارض با سیاست های اقتصاد مقاومتی و تدوین قوانین نافع
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وزنامه ای برای همه ر

نبرد
 برای مدعی شدن

صفحه 6

کمک   | بی سابقه ترین 
 نظامی تاریخ آمریکا 

به اسرائیل   صفحه 2

کم مصرف  | المپ های 
سرطان زا هستند؟   صفحه 7

با شعار »ما آماده ایم«

| برنامه های گرامیداشت 
 هفته دفاع مقدس 

اعالم شد   صفحه 5

مردم و دولت از نگاه امام علی)ع(

له
قا

رم
س از دیــدگاه مــوال علــی)ع( حاکمــان کــه همــان 

دولت هــا هســتند، بایــد بتواننــد نیازهــای اولیــه 
مــردم را پاســخگو باشــند و در برنامه هــای 

ــه حقوقشــان تــاش  ــرای رســیدن مــردم ب خــود ب
و در واقــع حقــوق مــردم را ادا کننــد و آن را در رأس 

ــد.  ــرار دهن ــود ق ــای خ برنامه ه
ــردم از  ــه م ــای اولی ــه نیازه ــت ب ــخگویی دول پاس
ــزم  ــان از ع ــی و نش ــعه سیاس ــاخص های توس ش
ببینیــم  اســت. حــال  بــه مــردم  خدمتگــزاری 
نیازهــای مــردم چیســت و چــه حداقلــی بایــد 
ــت را از  ــردم دول ــا م ــود ت ــن ش ــردم تأمی ــرای م ب
ــا  ــن نیازه ــد. ای ــت کنن ــد و از آن حمای ــود بدانن خ

عبارتنــد از:
1( تحقــق عدالــت و ایجــاد آن در جامعــه: »ولیکــن 
ــا  ــي الحــق و اعمه ــک اوســطها ف ــور الی احــب االم

فــي العــدل و اجمعهــا برضــي العامــة.«
امــام)ع( می فرماینــد: و بایــد از کارهــا آن را بیشــتر 
 دوســت بــداری کــه نــه از حــق بگــذرد و نــه فرومانــد 
ــد.  ــر باش ــت را دلپذیرت ــر و رعی ــت را فراگیرت و عدال

)نهج الباغــه، نامــه 53(...

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

  غربالگری ژنتیک 10 هزار زوج 
در اصفهان   صفحه 4

  قطار شایعات 
سوار بر ریل تغییر   صفحه 2

  تأکید سازمان جهانی بهداشت 
بر فراگیر شدن طب سنتی صفحه 7

  جوانان تمایلی به استفاده 
از وام مسکن ندارند   صفحه 3

ویژه های امروز

صبر و تحمل ایران را محک نزنید اخبار روز
سردار سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی مقام 

کارکنان دفتر دستیاری و مشاورت  معظم رهبری در دیدار با 
کل قوا، با تحلیل علل فراز و فرودهای  فرماندهی معظم 

گفت: تعامالت ما  کشور ایران و عربستان  روابط میان 
کشورهای جهان اسالم بر اساس ... با 

آیت اهلل العظمی مظاهری در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور:

متأسفانه اقتصاد کشور بیمار است

 آمریکا به  دنبال بدعهدی 
در برجام است

در صفحه ݡسیاݡست )2( بخوانید

نگاهی به تبلیغات وسوسه کننده شرکت های بیمه

سودای رفاه در بازنشستگی
صفحه 3

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 
افتخاری برای استان اصفهان است
صفحه 8
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 بارندگی های شهر اصفهان 
کمتر از حد معمول خواهد بود

دیصفحه 3
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

خبر سیاسی 

خبر سیاسی 

آیــت هللا  حضــرت  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
ــور  ــر رئیس جمه ــا رئیــس  دفت ــدار ب مظاهــری در دی
و  بی مهری هــا  بعضــی  اگــر  داشــت:  اظهــار 
ــه  طــور قطــع  ــود، ب ــده سیاســی نب تنش هــای بی فای
راه بــرای فعالیــت بیشــتر دولــت هموارتــر بــود؛ ولــی 
در همیــن مــدت نیــز عملکــرد دولــت در اصــاح 
ــر مشــکات  بعضــی از اشــکاالت و اســتقامت در براب

تحسین برانگیز است.
بزرگــی  ســرمایه  را  مــردم  امیــد  و  آرامــش  وی 
ــل  ــگاه و تحلی ــزود: در ن ــت و اف ــت دانس ــرای دول ب
بی اهمیــت نه تنهــا  سیاســی،  نزاع هــای   مــردم 

ــه  ــن زدن ب ــز از دام ــوده و پرهی ــته کننده ب ــه خس بلک
این گونــه تنش هــا ضــروری اســت.

ــل  ــرد: حداق ــان ک ــان بی ــه اصفه رئیــس حــوزه علمی
ضــرر تنش هــای سیاســی، توقــف یــا کندشــدن 
خدمــت بــه مــردم و غفلــت از وظایــف اساســی 
و  سیاســی  فعــاالن  و  جناح هــا  همــه  و  اســت 
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــر اجتمــاع بای اشــخاص تأثیرگــذار ب
ــی  ــش روان ــت از آرام ــظ و حراس ــه در حف ــن نکت ای
ــت  ــه دول ــردم ب ــدواری م ــت از امی ــاع و صیان  اجتم

و نظام جمهوری اسامی تاش و جدیت کنند.
مســائل  و  برجــام  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــث کل ــام را از حی ــه آن، برج ــوط ب ــون مرب گوناگ
 یکــی از افتخــارات سیاســت خارجــی دولــت برشــمرد 
و تصریــح کــرد: آمریکایی هــا و البتــه در پشــت 
بدعهــدی  بــه  دنبــال  صهیونیســت ها    صحنــه 
نیروهــای  همــه  و  هســتند  برجــام  برهــم زدن  و 
انقــاب و نظــام بایــد بــا مراقبــت از ایــن دسیســه ها 
 مواظــب باشــند کــه بــا تفرقه افکنــی و تخریــب 
ــئوالن  ــژه مس ــت، به وی ــئوالن دول ــه مس ــن ب و توهی
ــورد  ــه م ــیری ک ــی در مس ــت خارج ــتگاه سیاس دس

ــکا  ــی آمری ــاب، یعن ــام و انق ــمنان اس ــه دش  عاق
و صهیونیست هاست، حرکت نکنند.

آیــت هللا مظاهــری عمــده مشــکات اساســی کشــور 
ــی  ــادی، فرهنگ ــائل اقتص ــی مس ــرایط کنون  را در ش
مــا  اقتصــاد کشــور  و گفــت:  دانســت  اداری  و 
ــه  ــاری ب ــن بیم ــاج ای ــت و ع ــار اس ــفانه بیم متأس
 آســانی ممکــن نیســت؛ بلکــه بــه برنامه ریــزی 
ــر و اســتقامت و تــاش و فعالیــت جــدی  کان، صب

مســئوالن مربوطــه نیــاز دارد.
وی برخوردهــای سیاســی تنــش زا و متهم کــردن ایــن 
ــاری  ــاج بیم ــراروی ع ــکات ف ــی از مش و آن را یک
ــای  ــرد: حرکت ه ــان ک ــت و خاطرنش ــاد دانس اقتص
سیاســی و جناحــی و اتهام زنی هــای پــر از گنــاه 
ــه  ــی ب ــچ کمک ــا هی ــل، نه تنه ــاگری های متقاب و افش
اصــاح اقتصــاد و ریشــه کن کــردن فســاد اقتصــادی 
نمی کنــد، بلکــه عــاوه بــر انحــراف از مســیر حرکــت 

ــد. ــاد می کن ــری را ایج ــکات تازه ت ــت، مش درس
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان رضایتمنــدی مــردم از 
حکومــت و دولــت را یــک ســرمایه مــورد نیــاز بــرای 
نظــام جمهــوری اســامی توصیــف کــرد و اظهــار 
داشــت: هــم دولــت و هــم ســایر دســتگاه های 
ــود  ــت خ ــت و وجاه ــرای مقبولی ــامی ب ــام اس نظ
بــه  طــور جــدی بــه رضایــت هــر چــه بیشــتر مــردم 
نیازمنــد هســتند و از ایــن رو بایــد بــرای اصــاح 
ــدی  ــکاالت ج ــه اش ــا ب ــه مبت ــم ک ــام اداری ه نظ

ــود. ــیده ش ــی اندیش ــاره اساس ــت، چ اس
ــردم  ــاد م ــعور زی ــه درک و ش ــه ب ــن زمین وی در ای
بــرای اســتقامت در برابــر مشــکات گوناگــون اشــاره 
ــزاران  ــردم را ولی نعمــت مســئوالن و خدمتگ ــرد، م ک
شــرایطی  در  افــزود:  و  دانســت  اســامی  نظــام 
کــه فشــارهای اقتصــادی و معیشــتی بــر مــردم 
ــژه  ــان، به وی ــال آن ــت ح ــد در رعای ــت، بای ــاد اس زی

 در مســائل مالیاتــی و جــذب ســرمایه های مفیــد 
و امثــال آن تــاش بیشــتری بشــود و از برخوردهــای 

ــز شــود. ــا و ســلیقه ای به شــدت پرهی بی مبن
ــام  ــت و کل نظ ــرد: دول ــان ک ــری بی ــت هللا مظاه آی
ــه  ــت هرچ ــم و تثبی ــرای تحکی ــوری اســامی ب جمه
بیشــتر، بــه رضایــت ملــت نیــاز دارد و بنابرایــن از هــر 
حرکتــی کــه در نظــام اداری منجــر بــه ناراضی تراشــی 

ــز کــرد. ــه  شــدت پرهی ــد ب می شــود، بای
معضــات  کنــار  در  مهــم  معضــل  ســومین  وی 
 اقتصــادی و اداری را مشــکات اخاقــی دانســت 
و بــا تأکیــد بــر ضــرورت التــزام همــگان بــه صیانــت 
ــح  ــی تصری ــی و آرمان هــای اخاق از ارزش هــای دین
ــیار  ــه بس ــن زمین ــت در ای ــش دول ــه نق ــرد: اگرچ ک
مهــم اســت، ولــی برطــرف کــردن معضــات اخاقــی 
ــک  ــا ی ــت ی ــط از دول ــه فق ــت ک ــه کاری نیس جامع
ــد  ــه بای ــد؛ بلک ــار باش ــورد انتظ ــاص م ــتگاه خ دس
ــا وحــدت کلمــه  همــه دســتگاه ها و همــه گروه هــا ب
ــم  ــر مه ــن ام ــه ای ــم ب ــو و تفاه ــی و گفت وگ و همدل
قیــام و دربــاره آن اقــدام کننــد. بایــد توجــه داشــت 
کــه بــا هوچی گــری و متهــم کــردن ایــن و آن، کاری 

ــرد. ــود ک ــوص نمی ش ــن خص در ای
آیــت هللا مظاهــری در پایــان ســخنان خــود از تــاش 
دولــت در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی نیــز تقدیــر کــرد 
ــدات  ــا تأکی ــی ب ــاد مقاومت ــوع اقتص ــزود: موض و اف
این بــاره  در  رهبــری  معظــم  مقــام  خاصــی کــه 
ــد در  ــه نبای ــت ک ــم اس ــوع مه ــک موض ــتند، ی داش
چارچوب هــای سیاســی و جناحــی مــورد تحلیــل 
ــزی  ــا برنامه ری ــد ب ــه بای ــرد؛ بلک ــرار بگی ــیر ق و تفس
 و همــت و جدیــت در ایــن مســیر حرکــت کــرد 
و اقداماتــی کــه دولــت خدمتگــزار در ایــن زمینــه آغاز 

کــرده، مــورد تحســین و تقدیــر اســت.

آیتاهللالعظمیمظاهریدردیداربارئیسدفتررئیسجمهور:

آمریکابهدنبالبدعهدیدربرجاماست
اقتصادکشورمتأسفانهبیماراست

نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه  مشــاور عالــی 
گفــت: دشــمن بــا ایجــاد تردیــد، تهدیــد، دادن 
وعده هــای دروغ و غفلــت، بــه دنبــال ایجــاد فاصلــه 
ــه  ــت فقی ــردم از والی ــگان و م ــان مســئوالن، نخب  می

و تضعیف والیتمداری است.

 114 یــادواره  در  مصلحــی  حیــدر  حجت االســام 
ــی  ــه آیات ــا اشــاره ب ــزد ب ــات ی شــهید حــوزه والعادی
از ســوره مائــده گفــت: بــر اســاس آیــات قــرآن 
کســانی کــه ایمــان آوردنــد و انقابــی هســتند، نبایــد 

ــوند. ــارا ش ــود و نص ــدار یه والیتم
وی یــادآور شــد: حــدود 38 ســال اســت ایــن 
انقــاب اســامی در مســیر والیتمــداری بــا اســتکبار 
جنگیــده و در عیــن جنــگ، امنیــت داشــته کــه البتــه 
ایــن امنیــت بــه ســادگی بــه دســت نیامــده و هزینــه 

ــه همــراه داشــته اســت. ســنگینی ب
جمهــوری  امــروز  امنیــت  داد:  ادامــه  مصلحــی 
دارد؟  اروپایــی وجــود  کــدام کشــور  در  اســامی 
اروپایــی و آمریکایــی  مگــر وحشــت کشــورهای 

در همســایگی خودمــان  آن هــا   یــا جیره خــواران 
را نمی بینید که چه وضعیتی دارند.

مشــاور عالــی نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه گفــت: 
ــکا  ــد آمری ــدا گفتن ــد، ابت ــا ش ــه کودت ــی در ترکی وقت
ــکا  ــه آمری ــد ب ــد روز بع ــا چن ــوده؛ ام ــا ب ــی کودت بان
ابــراز ارادت کردنــد؛ ولــی بــاز هــم امنیــت بــرای آنــان 
 بــه وجــود نیامــد و هــر روز انــواع بمب گذاری هــا 

را می بینند.
مصلحــی خاطرنشــان کــرد: امنیــت نظــام جمهــوری 
ــر  ــا بی نظی ــه در دنی ــه، بلک ــا در منطق ــامی نه تنه اس
اســت و جبهــه اســتکبار تــاش خــود را بــرای از بیــن 
بــردن ایــن امنیــت بــه کار بســته کــه مهم تریــن 
دلیــل امنیــت پایــدار کشــور، پیــروی مــردم از والیــت 

و حمایــت آن هــا از نظــام اســت.
زیــاد  نقشــه های  بــه  اشــاره  بــا  مســئول  ایــن 
خــط  از  مــردم  کــردن  دور  بــرای  دشــمنان 
از  یکــی  کــرد:  تأکیــد  والیتمــداری  و  شــهدا 
ــن  ــوذ ای ــث نف ــا بح ــمن ب ــرمایه گذاری های دش س
اســت کــه در ســه مقولــه مســئوالن، نخبــگان و مردم، 
 اشــتباه محاســباتی در انتخــاب درســت مســیر ایجــاد

 کند.
ــهدا  ــرد: ش ــح ک ــم تصری ــت ده ــات دول ــر اطاع وزی
در دوران دفــاع مقــدس و امــروز در دفــاع از حریــم 
ــدی رســیدند کــه در مســیر  ــن جمع بن ــه ای ــت ب والی
برونــد  پیــش  حاضــر  زمــان  در  حــرم  از   دفــاع 
ــا راه  ــد ت ــم ها ماندن ــاج قاس ــون ح ــده ای همچ و ع
والیتمــداری را ادامــه دهنــد؛ امــا دشــمن می خواهــد 
ــا انقــاب  ــه ب ایــن مســیر را منحــرف و مســیر مقابل

را بــاز کنــد. ایرنــا

از  نقــل  بــه  دیلــی  روزنامــه  ســایت  وب 
بــا  گزارشــی  در   )AFP( فرانســه  خبرگــزاری 
عنــوان »اقتصــاد ایــران همچنــان بــه دلــل 
بی میلــی بانک هــای خارجــی، دچــار مشــکل 
اســت«، نوشــت: هرچنــد کــه امیدهــای زیــادی 
اقتصــادی  اوضــاع  شــدن  بهتــر  بــر  مبنــی 
تهــران تحریم هــای  رفــع  از  پــس   ایــران 

وجــود داشــت، امــا بایــد گفــت بانک هــای 
ــا  ــارت ب ــام تج ــه انج ــان ب ــی همچن ــزرگ غرب ب
ــد  ــان می دهن ــی نش ــامی بی میل ــوری اس جمه
ــورد  ــران برخ ــه نگ ــن زمین ــا درای ــتر آن ه و بیش

ــتند. ــکا هس آمری
مقامــات  نوشــت:  فرانســه  خبرگــزاری 
چنــد  موافقــت  از  تنهــا  تاکنــون  ایرانــی 
همــکاری  بــرای  اروپایــی  کوچــک  بانــک 

چالــش  اکنــون  داده انــد.  خبــر  ایــران   بــا 
بــا  کــه  اینجاســت  اصلــی  مشــکل  و 
ایــران  تحریم هــای  از  بســیاری  رفــع 
هســته ای توافــق  انجــام  از   پــس 

آمریــکا همچنــان طرح هــا و تحریم هــای مرتبــط 
ــوق  ــض حق ــران و نق ــتیک ای ــک بالس ــا موش ب
 بشــر بــا ایــران را بــه قــوت خــود باقــی گذاشــته
ایرانــی  نفــر   180 از  بیــش   اســت. همچنــان 

تحریمــی  لیســت  در  کمپانی هــا  از  بعضــی  و 
ــد. ــرار دارن ــران ق ای

ایــن خبرگــزاری افــزود: اکنــون فقــط بانک هایــی 
بــا ایــران در حــال انجــام فعالیــت هســتند 
ــون  ــا 50 میلی ــات 10 ت ــد معام ــا قادرن ــه صرف ک
ــه انجــام  ــران در زمین ــد و ای دالری را انجــام دهن
معامــات بــزرگ بــا خــارج دچــار مشــکل بزرگــی 

اســت. اکنــون ایــران بــرای خریــد هواپیماهــای 
ــی  ــات گازی و نفت ــن معام ــاس و همچنی ایرب
ــات  ــرب دچــار مشــکل اســت. مقام ــا غ خــود ب
ایرانــی نیــز مقصــر اصلــی در ایــن زمینــه را 
وزارت خزانــه داری آمریــکا و رفتــار دوگانــه آن 

می داننــد.
»طرف هــای  نوشــت:  فرانســه  خبرگــزاری 
ــکا  ــه آمری ــادی را متوج ــکایت های زی ــی ش ایران
ســاخته اند؛ امــا هنــوز نتیجــه دلخــواه بــرای 
ایــران حاصــل نشــده اســت. بــرای آن هایــی هــم 
ــب  ــته ای موج ــق هس ــد تواف ــدوار بودن ــه امی ک
ایجــاد روابــط حســنه بیــن ایــران و غــرب خواهــد 
ــده و  ــق نش ــر محق ــن ام ــت ای ــد گف ــد، بای ش
نشــانه های دردســر و مشــکات همچنــان وجــود 

ــام دارد. ج

خبرگزاری فرانسه:
بی میلی بانک های خارجی به تجارت با ایران

معــاون وزیــر خارجــه ایــران گفــت: همکاری هــای تهــران و مســکو 
در ابعــاد مختلــف در حــال گســترش و توســعه اســت.

حســین جابــری  انصــاری، معــاون عربــی و آفریقــای وزارت امــور 
خارجــه، کــه در رأس هیئتــی سیاســی وارد مســکو شــده اســت، در 
حاشــیه ایــن ســفر از مرکــز مطالعــات راهبــردی روســیه )ریســی( 
ــان  ــز و کارشناس ــن مرک ــس ای ــتنیکوف«، رئی ــا »رش ــد و ب بازدی

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ارشــد آن دی
جابــری  انصــاری در ایــن ماقــات بــه روابــط خــوب و رو بــه رشــد 
ایــران و روســیه اشــاره و تأکیــد کــرد: آثــار مثبــت همــکاری بیــن 
ــر می شــود  ــه روز نمایان ت ــه، روزب ــران و روســیه در ســطح منطق ای
و ایــن همکاری هــا در ابعــاد مختلــف در حــال گســترش و توســعه 

اســت.
رشــتنیکوف نیــز در ایــن دیــدار بــا اســتقبال گــرم از جابــری 
ــراز خوشــحالی از گســترش  ــن اب ــور، ضم ــز مذک  انصــاری در مرک
روابــط بیــن دو کشــور اظهــار داشــت: ایــران و روســیه، اشــتراکات 
زیــادی دارنــد و بــه لحــاظ تاریخــی نیــز دارای دشــمنان و رقبــای 

ــتند. ــترک هس مش
وی خاطرنشــان کــرد: عاقه منــد بــه کار و گســترش همکاری هــای 
ــگاه  ــتیم. باش ــی هس ــای ایران ــا طرف ه ــی ب ــی و مطالعات پژوهش

خبرنــگاران

ــه  ــت ک ــکا گف ــاد از آمری ــن انتق ــنبه ضم ــمالی روز چهارش ــره ش ک
اقدامــات واشــنگتن در منطقــه، شــبه جزیره کــره را بــه نقطــه انفجــار 
رســانده اســت. بــه نوشــته خبرگــزاری فرانســه، بعــد از آنکــه آمریــکا 
دو بمب افکــن عظیــم بــه شــبه جزیره کــره منتقــل کــرد تــا نمایــش 
ــا کــره شــمالی باشــد، پیونگ یانــگ نســبت بــه  قدرتــی در تقابــل ب

ایــن اقــدام آمریــکا معتــرض شــد. 
خبرگــزاری حکومتــی کــره شــمالی نوشــت ایــن اقدامــات آمریــکا 
ــکا  ــب آمری ــوده و مقامــات امپریالیســت و جنگ طل ــز ب تحریک آمی
شــرایط را در شــبه جزیــره کــره بــه ســوی می برنــد کــه نقطــه انفجــار 
اســت. کــره شــمالی هشــدار داد کــه ارتــش ایــن کشــور کاماً مســلح 
اســت و بــه تمامــی ابزارهــای نظامــی بــرای مقابلــه مجهز شــده تا در 
صــورت وقــوع هــر حملــه ای از ســوی دشــمنان مقابلــه بــه مثــل کند.

 کــره جنوبــی میزبــان 28 هــزار نیــروی نظامــی آمریکایــی اســت و 
ایــن در حالیســت کــه تنش هــای میــان دو کــره ســال های زیــادی 

بــه طــول انجامیــده اســت. /دانشــجو

ســلمان  ســید  گذشــته  روز 
وزارت  ســخنگوی  ســامانی، 
شــایعه  رد  ضمــن  کشــور 
زرگرپــور رســول   اســتعفای 

درخصــوص وضعیت اســتاندار 
اصفهــان گفــت: هــر موقــع 
شــخصی  دولــت   هیئــت 
را بــه عنــوان اســتاندار منصوب 
ــث  ــه بح ــزود: البت ــرد. وی اف ــم ک ــام خواهی ــع اع ــرد، آن موق ک
ــان در دســت بررســی اســت  ــر اســتاندار اصفه ــی و تغیی  جابه جای
و در صــورت تغییــر یــا جابه جایــی، اطاع رســانی الزم صــورت 
خواهــد گرفــت. همچنیــن محمدحســین مقیمــی در حاشــیه 
ــرد:  ــار ک ــاه اظه ــتان کرمانش ــورای اداری اس ــه ش ــزاری جلس برگ
ــع  ــر موق ــور، ه ــتانداران کش ــان اس ــوالت می ــر و تح ــاره تغیی درب
ــرد، آن  ــب ک ــور را تصوی ــر وزارت کش ــه مدنظ ــت گزین ــت دول هیئ
موقــع خبــرش را رســما اعــام خواهیــم کــرد. وی همچنیــن 
درخصــوص تغییــر فرمانــدارن نیــز گفــت: دربــاره فرمانــداران 
تغییــرات در ســطح کشــور بــه صــورت بســیار جزئــی انجــام 
ــل  ــه دلی ــداران ب ــدودی از فرمان ــداد مح ــا تع ــد و تنه ــد ش خواه

بازنشســتگی یــا تغییــر حــوزه کار جابه جــا خواهنــد شــد.

وزیــر کشــور کــه بــه جیرفــت ســفر کــرده 
بــا  آینــده گفــت:  ســال  انتخابــات  دربــاره 
انجام شــده  هماهنگی هــای  و  برنامه ریزی هــا 

انتخابــات خوبــی خواهیــم داشــت.
عبدالرضــا رحمانــی  فضلــی ظهــر دیــروز در 
بــدو ورود بــه جیرفــت در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار داشــت: پیــرو ســفرهای اســتانی دربــاره 
در  مقاومتــی  اقتصــاد  طرح هــای  پیگیــری 

ــردم. ــدا ک ــور پی ــان حض ــوب کرم جن
 وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه از شهرســتان های قلعه گنــج و جیرفــت بازدیــد داریــم

عنــوان کــرد: جلســه اقتصــاد مقاومتــی در ایــن مناطــق برگــزار می شــود؛ همچنیــن 
ــات  ــود و تصمیم ــد می ش ــق بازدی ــن مناط ــی در ای ــاد مقاومت ــای اقتص از پروژه ه

قبلــی ارزیابــی خواهــد شــد. 
وی بیــان داشــت: در جلســه اقتصــاد مقاومتــی، طرح هــا و برنامه هایــی کــه 
اجرایــی شــده را بررســی می کنیــم؛ همچنیــن طرح هایــی کــه موانــع دارد، در 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــی م ــطح مل س
انتخابــات ریاســت جمهــوری، شــوراها   رحمانــی  فضلــی در زمینــه برگــزاری 
ــا توافقــی کــه بــا شــورای نگهبــان داشــتیم  و میــان دوره ای مجلــس اظهــار کــرد: ب

ــان دوره ای را برگــزار  ــات شــوراها، ریاســت جمهــوری و می 22 اردیبهشــت ماه انتخاب
ــده  ــای انجام ش ــا و هماهنگی ه ــا برنامه ریزی ه ــرد: ب ــان ک ــم. وی خاطرنش می کنی

انتخابــات خوبــی خواهیــم داشــت. فــارس

جابری انصاری:
 آثار مثبت همکاری های ایران و روسیه 

روزبه روز نمایان تر می شود

هشدار شدید کره شمالی به امریکا 
در خصوص انفجار کره

در حالی که شایعه استعفای استاندار اصفهان تکذیب شد 
احتمال تغییر قوت گرفت

قطار شایعات سوار بر ریل تغییر
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مردم و دولت از نگاه امام علی)ع(
ادامه از صفحه یک: 

ــوع  ــردم را در موض ــته م ــی خواس ــه زیبای ــخن ب ــن س ای
ــد و آن اینکــه دوســت داشــتنی ترین  ــان می کن ــت بی عدال
ــه ذره ای از  ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــق اس ــه ح ــل ب ــا عم کاره
ــد.  ــن نمان ــر زمی ــق ب ــزی از ح ــود و چی ــتر نش ــق بیش ح
اگــر پرداخــت و رعایــت حــق و حقــوق بــه درســتی 
 عملــی شــود، موجــب برقــراری عدالــت خواهــد شــد 
و ایــن همــان اســت کــه بشــر تشــنه آن اســت و در آرزوی 
آن بــه ســر می بــرد؛ ایــن امــر عمــل بــه عدالــت را فراگیــر 
ــر  ــن دلپذی ــد و ای ــدوار می کن ــت امی ــه حکوم ــردم را ب و م
مــردم اســت. مــردم بایــد ببیننــد عدالــت در تمــام رده هــا 
برقــرار می شــود و هیچ کــس  بــرای همــه یکســان   و 
و هیــچ جریانــی نمی توانــد خــود را از عدالــت جــدا و خــود 
ــت  ــت حکوم ــد. عدال ــردم بدان ــه از م ــدا بافت ــه ج را تافت
ــوند  ــده ش ــان دی ــان ها یکس ــه انس ــد هم ــاب می کن  ایج
ــت اســت و عضــو فــان گــروه و حــزب  ــن عضــو دول  و ای
و جریــان، مفهومــی نداشــته باشــد. بــه طریــق اولــی بایــد 
اعضــای هیئــت حاکمــه بیشــتر مراقــب باشــند و عدالــت 
ــود  ــرا ش ــال اج ــام کم ــا تم ــت و ب ــه دق ــان ب ــاره آن درب
ــت  ــده عدال ــغ بّرن ــد از تی ــد می توان ــر نکن ــی فک ــا کس ت
ــتی  ــه درس ــوال ب ــن کام م ــه همی ــا ب ــا م ــزد و... . آی بگری
ــل  ــرای عــده ای حریــم خــاص قائ ــا ب عمــل می کنیــم؟ آی
 نیســتیم؟ آیــا در زمــان اجــرای عدالــت بــا جوســازی 

و ... مانع نمی شویم؟
ــه روشــنی  ــت  مای ــی)ع( اجــرای عدال ــام عل ــدگاه ام از دی
چشــم زمامــداران و نفــوذ محبــت آن هــا در مــردم و 
باعــث اســتحکام حکومــت می شــود. از نــگاه ایشــان 
 خــدای ســبحان عدالــت را مایــه اســتواری انســان ها 
ــتمکاری ها  ــی از س ــبب پاک ــا و س ــی آن ه ــتون زندگ  و س
ــای  ــی از نیازه ــذا یک ــد؛ ل ــراغ اســام می دان و روشــنی چ
ــت  ــا عدال ــرا ب ــت؛ زی ــت اس ــاد عدال ــه ایج ــه جامع اولی
ســامان  جامعــه  امــور  می شــوند،  اصــاح  مردمــان 
ــت  ــامت و کرام ــت و س ــاس عافی ــگان لب ــد و هم می یاب

بــه تــن می کننــد.
 ۲( تأمیــن امنیــت: امنیــت مبتنــی بــر نظــم و قانــون الهــی 
ــم  ــت. )اوصیک ــوده اس ــام)ع( ب ــد ام ــورد تأکی ــواره م هم
بتقــوی هللا و نظــم امرکــم( ایــن توصیــه مؤکــد علــی)ع( 
ــدا  ــون خ ــم و قان ــا نظ ــراه ب ــد هم ــت بای ــه امنی ــت ک اس
ــا اســتفاده از  باشــد. امنیــت ابعــاد گســترده ای دارد کــه ب
ــط  ــم پرداخــت. فق ــه آن خواهی ــده ب ــی)ع( در آین کام عل
بــه ایــن نکتــه بســنده می کنیــم کــه حکومــت بایــد امنیــت 
 در ابعــاد مختلــف قضائــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی
ــی در  ــه کس ــد ک ــم کن ــی و ... را فراه ــی، خانوادگ  اجتماع
هیچ جــا و بــه هیــچ عنــوان احســاس عــدم امنیــت نکنــد.
ــه ــه جامع ــاز اولی ــومین نی ــی: س ــاه عموم ــن رف   ۳( تأمی

تأمیــن رفــاه عمومــی اســت؛ فراهــم آوردن رفــاه و آســایش 
ــرای تمامــی اقشــار اجتمــاع  و تحقــق کفــاف در زندگــی ب
ــاز  ــه زمینه س ــود ک ــوی ب ــت عل ــی حکوم ــداف سیاس از اه
تعالــی و بالندگــی معنــوی اســت. طبعــا دولــت بایــد 
ــت آن  ــت درس ــاد و هدای ــه اقتص ــیدن ب ــق بخش ــا رون ب
شــیطنت های  پیش بینــی  و  مــدون  برنامه ریــزی  و 
ــاه باشــند  ــردم در رف ــه م ــد ک ــی اتخــاذ کن  دشــمنان ترتیب
ــن  ــادی در ای ــه حرف هــای زی ــد. البت ــاه را لمــس کنن و رف
ــت  ــد فرص ــه بای ــم ک ــی داری ــرایط فعل ــا ش ــوع و ب  موض

و نوشته ویژه ای را در این رابطه داشته باشیم.
ــردم  ــردم: م ــه م ــت دادن ب ــانی و اهمی ــت انس  ۴( کرام
ــن  ــگاه ممک ــن جای ــی)ع( از مهم تری ــرت عل ــر حض از نظ
برخوردارنــد. توجــه و اهمیتــی کــه آن حضــرت بــرای مــردم 
ــان  ــات ایش ــه الی کلم ــت، از الب ــل اس ــان قائ ــوق آن و حق

آشــکار اســت.
ــزد  ــر گوش ــتر، سراس ــک اش ــه مال ــی)ع( ب ــای عل نامه ه
ــزوم مراعــات آن هــا، مســئولیت  کــردن حقــوق مــردم و ل
ــه ــت عام ــب رضای ــرورت جل ــردم، ض ــال م ــی در قب  وال
مــدارا بــا مــردم، جانبــداری از تــوده مــردم در برابــر خــواص 

و … اســت.
 از دیــد ایشــان حــق حیــات و کرامــت انســان ها می بایــد 

نــزد حکومت هــا محفــوظ بمانــد.

خودمان باشیم 
 یــادش بخیــر روزگاری جنــگ بــود و مــا در 

کیمیای وطن
مهدی طهماسبی 

عیــن ســختی های آن روزگار در روزهــای 
آخــر تابســتان بــا خوشــحالی زیــاد آمــاده رفتــن بــه کاس 
ــم.  ــه بودی ــتی و مدرس ــاه دوس ــر، م ــاه مه ــاز م اول در آغ
یــک روز عصــر وقتــی بــا مــادرم بــرای خریــد لوازم التحریــر 
رفتیــم، فروشــنده کــه خــودش هــم معلــم بــود بــا افتخــار 
بــه  را  بازرگانــی  ایرانــی  دفترهــای  فراموش نشــدنی 
ــچ وقــت از  ــه هی ــرد و آن صحن مشــتریانش عرضــه می ک

یادم نمی رود. 
ــم  ــدم رفتی ــد نوشــت افزار فرزن ــرای خری ــی ب امســال وقت
ــود  ــته ب ــرش نشس ــر س ــری ب ــرد پی ــه گ ــنده ک آن فروش
ــک  ــه کم ــش ک ــود. فرزندان ــتاده ب ــتوار ایس ــان اس همچن
کار و همراهــش بودنــد، در ارائــه محصــوالت ایرانــی مــردد 
ــاس  ــغ اجن ــا همــان حــرارت تبلی ــی خــودش ب ــد؛ ول بودن
ــدر  ــار پ ــی را در رفت ــه ظریف ــه نکت ــرد. چ ــی را می ک  ایران
ــه  ــه ب ــار ده ــه چه ــرد. س ــدا ک ــد پی ــش می ش و فرزندان
علــت بــد کار کــردن و تبلیغــات منفــی و خودکم بینــی 
باعــث شــده کــه مــا بــه ســمت و ســوی تردیــد و دودلــی 
برویــم؛ ولــی بایــد بــه هــر نحــوی بــه خودمــان بقبوالنیــم 
کــه جنــس ایرانــی و کاالی وطنــی را بخریــم. بایــد فریــاد 
ــم  ــا ه ــر. تولیدکننده ه ــی را بخ ــی کاالی ایران ــم ایران بزنی
 بایــد بــه همــت و حمایــت هموطنانشــان احتــرام بگذارنــد 
ــب  ــی مناس ــا قیمت ــا را ب ــن کااله ــن و مرغوب تری و بهتری
عرضــه کننــد. پــول و مــال مــا بایــد چــرخ صنعــت ایــران 
اســامی را بچرخانــد، نــه بــه جیــب بیگانــگان - کــه در هــر 
ــا  ــا و کشــور م ــال م ــه ح ــد و دلشــان ب شــرایطی بیگانه ان
ــد  ــا بای ــز شــود. م ــا نمی ســوزد - واری و نظــام مقــدس م

خودمــان باشــیم، مــرد و مردانــه.

هشدار سرلشکر صفوی به سعودی ها:
صبر و تحمل ایران را محک نزنید 

 ســردار سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی، دســتیار 
ــا  ــدار ب ــری، در دی ــام معظــم رهب ــی مق و مشــاور عال
کارکنــان دفتــر دســتیاری و مشــاورت فرماندهــی 
ــای  ــراز و فروده ــل ف ــل عل ــا تحلی ــوا، ب ــم کل ق معظ
عربســتان گفــت:  و  ایــران  میــان کشــور  روابــط 
تعامــات مــا بــا کشــورهای جهــان اســام بــر اســاس 
شــکل  مشــترک  عاقه مندی هــای  و  اعتقــادات 
ــه دنبــال  گرفتــه اســت و جمهــوری اســامی ایــران ب
ــامی در  ــورهای اس ــا کش ــد ب ــر و کارآم ــاط مؤث ارتب
ــلم  ــه مس ــزود: آنچ ــت. وی اف ــی اس ــت همگرای جه
ــارس، عربســتان ســعودی  ــج ف اســت در حــوزه خلی
ــب  ــک رقی ــوان ی ــه عن ــران را ب ــوری اســامی ای جمه
اســتراتژیک بــرای خــود می بینــد و آن هــا بــا مدیریــت 
آمریــکا و صهیونیســت ها در پــی ایجــاد تنــش در 
روابــط بــا جمهــوری اســامی ایــران هســتند. ایــن در 
ــه شکســت های عربســتان ســعودی  ــی اســت ک حال
در عــراق، ســوریه و یمــن، نتیجــه سیاســت های 
ــتان  ــوی عربس ــوان و ماجراج ــان ج ــه حاکم نابخردان

ــد. ــه زده ان ــدرت تکی ــر مســند ق ــه ب اســت ک
وی ادامــه داد: وقاحــت ایــن رژیــم تــا جایــی ادامــه 
دارد کــه پــس از فاجعــه منــا در ســال گذشــته حتــی 
دولــت  و  خانواده هــا  از  ســاده  عذرخواهــی  یــک 
کارشــکنی ها  واســطه  بــه  اســامی  ملت هــای   و 
ــر  ــاوه ب ــته اند و ع ــده نداش ــای انجام ش و کوتاهی ه
ــی از  ــام یک ــرای انج ــی ب ــاج ایران ــر حج آن، راه را ب

بســته اند. اســامی  فریضه هــای  مهم تریــن 
صفــوی بــا اشــاره بــه تحلیــل علمــی خــود در نشســت 
اســام  جهــان  آینده پژوهــی  مؤسســه   مشــترک 
بین المللــی  پژوهش هــای  و  آمــوزش  مرکــز  و 
ــال  ــاه س ــورخ 27 مردادم ــه م ــه ک ــور خارج وزارت ام
جــاری برگــزار شــد، افــزود: امــروز خیانــت حاکمــان 
عربســتان ســعودی در تبانــی بــا جنایت هــای آمریــکا 
بــر کســی پوشــیده نیســت و ایــن رژیــم و عمــال آن 
ــانی  ــی را در کمک رس ــانی و اخاق ــی انس ــی مبان حت
بــه حجــاج آســیب دیده در نظــر نگرفته انــد، چــه رســد 
ــد و دم  ــه آنکــه آن هــا خــود را خادم الحرمیــن بنامن ب

ــد.  از اصــول اســامی و انســانی بزنن
وی ادامــه داد: در جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله 
 عربســتان ســعودی بیشــترین کمک هــای مالــی 
را بــه رژیــم بعــث عــراق داشــت و عــراق ایــن پول هــا 
ــرد؛ در  ــران ک ــه ای ــب علی ــه موشــک و بم ــل ب را تبدی
ــزار  ــت عربســتان در شــهادت 200 ه ــت حاکمی حقیق
شــهید ایرانــی شــریک اســت و تردیــدی نیســت 
اقدامــات عربســتان ســعودی از حافظــه تاریخــی 

ــد شــد. ــاک نخواه ــران پ ــت ای مل
صفــوی بــا اشــاره بــه قــدرت برتــر جمهــوری اســامی 
ــدرت  ــت و ق ــح و امنی ــت: صل ــه گف ــران در منطق ای
ــوع  ــن موض ــت و ای ــارس از آن ماس ــج ف ــر خلی  برت

را آمریکایی ها هم می دانند.
ــران  ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــه داد: سیاس وی ادام
مــدارا  ســعودی،  عربســتان  اقدامــات  قبــال   در 
ــوان  ــان ج ــا حاکم ــت؛ ام ــوده اس ــنداری ب  و خویش
و بی خــرد عربســتان بداننــد کــه نبایــد صبــر و تحمــل 

جمهــوری اســامی ایــران را محــک بزننــد. فــارس

بی سابقه ترین کمک نظامی تاریخ آمریکا 
به اسرائیل 

 آمریــکا پــس از 10 مــاه مذاکــره بــا رژیــم صهیونیســتی
کمــک  دالر  میلیــارد   38 اختصــاص  بــا  ســرانجام 
ــده  ــرای 10 ســاِل آین ــم صهیونیســتی ب ــه رژی نظامــی ب

ــرد. ــت ک موافق
 ایــن مبلــغ کــه در تاریــخ آمریــکا بی ســابقه اســت
ــه  ــتی را ک ــم صهیونیس ــه رژی ــی ب ــِک کنون ــزان کم می
بالــغ بــر 3.1 میلیــارد دالر اســت، بــه ســاالنه 3.8 

میلیــارد دالر افزایــش خواهــد داد.
رژیــم  بــه  آمریــکا  پیشــین کمک نظامــی  قــرارداد 
صهیونیســتی در ســال 2018، پایــان می پذیــرد و قــرارداد 
جدیــد، جایگزیــن آن خواهــد شــد تــا بزرگ تریــن 
تعهــِد یک جانبــه تاریــخ آمریــکا در کمــک نظامــی رقــم 

ــورد. بخ
ــر اســاس ایــن قــرارداد، یکــی از کمک هــای نظامــی  ب
آمریــکا بــه رژیــم صهیونیســتی، ســامانه دفاع موشــکی 
خواهــد بــود کــه بالــغ بــر 500 میلیــون دالر هزینــه دارد.

ــرارداد  ــن ق ــای ای ــا امض ــعی دارد ب ــا س ــاراک اوبام ب
ــد  ــان ده ــش پای ــت ها از دولت ــادات صهیونیس ــه انتق ب
ــل  ــت ها را باط ــه صهیونیس ــردن ب ــک نک ــای کم و ادع
ــه  ــا ب ــت اوبام ــت ها از دول ــادات صهیونیس ــد. انتق کن
حــدی رســیده بــود کــه بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیر 
رژیــم صهیونیســتی، تصمیــم داشــت امضــای قــرارداد 
ــتی  ــم صهیونیس ــه رژی ــکا ب ــی آمری ــد کمک نظام جدی
را تــا پــس از انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا 
ــا  ــه قــرارداد بهتــری ب ــد ب ــا بتوان ــدازد، ت ــق بین ــه تعوی ب

ــم ــد. العال ــکا برس ــی آمری ــور آت رئیس جمه
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ــده ای از  ایــن روزهــا در گوشه گوشــه شــهر، تبلیغــات فریبن
ــورد.  ــم می خ ــه چش ــف ب ــه مختل ــرکت های بیم ــوی ش س
ــک   ــان ی ــزار توم ــت روزی 2 ه ــا پرداخ ــل: ب ــی مث تبلیغات
میلیــارد و 300 میلیــون تومــان دریافــت کنیــد یــا از حقــوق 
ــون تومــان برخــوردار شــوید.  ــه 12 میلی بازنشســتگی ماهان
ــه ذهــن  ــدری وسوســه کننده اســت ک ــه ق ــن جمــات ب ای
ــا چــه  ــن تبلیغــات ت ــا ای ــد؛ ام ــه خــود مشــغول می کن را ب

ــت دارد؟ ــدازه واقعی ان
   بیمه بازنشستگی

ــدا  ــادی پی ــداران زی ــا طرف ــن روزه ــتگی ای ــه بازنشس بیم
کــرده اســت. بیمه نامــه ای کــه زیرمجموعــه ای تــازه از بیمــه 
دریافتی هــای حداقلــی  اســت.  و ســرمایه گذاری   عمــر 
شــاید  ایــران،  در  بازنشســتگی  ســن  پاییــن  بــودن  و 
مهم تریــن دالیــل شــکل گیری ایــن نــوع از بیمــه و اســتقبال 
ــه  ــتگی ب ــتمری بازنشس ــت مس ــد. دریاف ــردم از آن باش م
صــورت یکجــا یــا ماهانــه، نخســتین ویژگــی متفــاوت بیمــه 
بازنشســتگی اســت. شــرکت ها هــم معمــوال طــی قــراردادی 
کــه بــا بیمه شــونده امضــا می کننــد، متعهــد می شــوند 
ــوان  ــه  عن ــی را ب ــرد، مبلغ ــالگی ف ــا ۶0 س ــد از ۵0 ت ــه بع ک
مســتمری بازنشســتگی در اختیــارش قــرار دهنــد؛ امــا آیــا 
ــه  ــرکت های بیم ــه ش ــی ک ــغ هنگفت ــر، مبال ــال دیگ 20 س
ــدازه  ــه ان ــد، ب ــده می دهن ــا وع ــه م ــی ب ــوان دریافت ــه  عن ب
ــچ گاه  ــورم در کشــور هی ــرخ ت ــده اســت؟ ن ــروز خیره کنن ام
ــول  ــئله ارزش پ ــن مس ــوده و همی ــم نب ــد منظ ــک رون ی
ــت.  ــرده اس ــر ک ــتخوش تغیی ــدت دس ــه ش ــا را ب ایرانی ه
یــک محاســبه ســاده نشــان می دهــد چنانچــه رفتــار نــرخ 

تــورم در کشــور و ارزش دســتمزد در طــول ســالیان مختلــف 
ــه  ــتگی ک ــی بازنشس ــای نجوم ــم، حقوق ه ــر بگیری را در نظ
شــرکت های بیمــه ای وعــده می دهنــد، بــا گذشــت حداقــل 
دو دهــه دیگــر تقریبــا ارزشــی بــه انــدازه حــق بیمــه ناچیزی 

ــد. ــا پرداخــت می کنی ــن روزه ــه ای ــد ک دارن
   مزایا

ــا  ــه ی ــورت ماهان ــه ص ــتگی ب ــتمری بازنشس ــت مس دریاف

ــه  یک جــا، نخســتین ویژگــی بیمــه بازنشســتگی اســت؛ ب
ــن  ــرای ای ــبی ب ــام مناس ــرمایه گذاری ن ــد س ــر می رس نظ
می کننــد  ادعــا  بیمــه  شــرکت های  نباشــد.  بیمه نامــه 
پرداخــت وام بــدون نیــاز بــه ضامــن و وثیقــه از جالب تریــن 
ــن  ــت س ــای کهول ــرمایه گذاری روزه ــن س ــای ای بخش ه
ــد از دو  ــد بع ــونده می توان ــاس بیمه ش ــن اس ــر ای ــت. ب اس
ــه  ســال پرداخــت حــق بیمــه، ۹0 درصــد پرداختــی خــود ب

همــراه ســودش را بــه  عنــوان وام بــا کارمزدهــای کــم مثــل 
2 تــا 4 درصــد از شــرکت طلــب کنــد. از طرفــی هنگامــی کــه 
بیمه نامــه بازنشســتگی را پــر می کنیــد، بیمه کننــده متعهــد 
ــوت ــه، ف ــروز حادث ــران خســارت در صــورت ب  می شــود جب

ابتــا بــه بیماری هــای خــاص و در نمونــه تکمیلــی آن 
جبــران هزینه هــای درمــان را هــم بــه عهــده بگیــرد.

   فاکتور تورم
ــتگی  ــرح بازنشس ــرای ط ــی را ب ــای مختلف ــا مدل ه بیمه ه
ــت  ــا پرداخ ــال ب ــور مث ــه ط ــا ب ــد؛ ام ــه می کنن ــود ارائ خ
ــه 20 هــزار تومــان بعــد از 2۵ ســال، مبلغــی حــدود  ماهیان
ــا  ــه ب ــن بیم ــد؛ همی ــت می کنن ــان پرداخ ــون توم 80 میلی
 پرداخــت مبلــغ ماهیانــه 200 هــزار تومــان بعــد از 2۵ ســال

مبلــغ ۹0۹ میلیــون تومــان را پرداخــت می کنــد؛ ایــن 
 یعنــی فــرد در طــول ایــن مــدت، مبلــغ ۶0 میلیــون تومــان 
را پرداخــت کــرده و مبلغــی ۹0۹ میلیــون تومــان را دریافــت 
ــون تومــان  ــه توجــه داشــته باشــید ۹0۹ میلی ــد. البت می کن
ــزی  ــک مرک ــای بان ــال آماره ــرای مث ــده؛ ب ــال آین 2۵ س
ــوده  ــان ب ــال 13۷۵، 444 توم ــت دالر در س ــد: قیم می گوی
و در ایــن 20 ســال، نــرخ دالر تقریبــا 8 برابــر شــده اســت. 
ــد ــال ۷۵، 23, 2 درص ــرای س ــده ب ــورم ثبت ش ــی ت  از طرف

بــرای ســال 80، 11.4 درصــد، بــرای ســال 81، 1۵.4 درصــد 
بــوده کــه ایــن رونــد نامنظــم در ســال ۹1 ناگهــان تــا 28.۷ 
ــات اقتصــادی  ــه اســت.  در هــر حــال ثب  درصــد پیــش رفت
و کاهــش نــرخ تــورم، فاکتــور اصلــی ایــن نــوع بیمــه اســت؛ 
در صورتــی کــه تــورم مهــار شــود، بیمه شــده می توانــد مبلــغ 
خوبــی را دریافــت کنــد؛ امــا اگــر تــورم افسارگســیخته رشــد 
کنــد، مبلــغ دریافتــی بــه نســبت امــروز هــم مبلــغ ناچیــزی 

خواهــد بــود.

نگاهی به تبلیغات وسوسه کننده شرکت های بیمه

سودای رفاه در بازنشستگی

دو  شهرســازی گفــت کــه  و  راه  وزیــر  معــاون 
شــیراز   - اصفهــان  بتنــی  آزادراه  از  اول  قطعــه 
ــته  ــرفت داش ــد پیش ــط 33 درص ــور متوس ــه ط ب
بــه زودی  نیــز  ســوم  قطعــه  اجــرای  بــرای  و 
خواهــد داده  ســرمایه گذار  جــذب   فراخــوان 

شد. 
ایــن  داد:  توضیــح  نــورزاد  علــی 
تــا  خیــاره«  »تنــگ  از  قطعــه  دو 
»ســده« آغــاز شــده و از ســده تــا 
می یابــد.  ادامــه  »ایزدخواســت« 
 10۵ قطعــات  از  کــدام  هــر  طــول 
کیلومتــر اســت و پیشــرفت کنونــی 
 قطعــه ســده تــا خیــاره 38 درصــد 

ــر  ــت؛ ب ــد اس ــده 2۷ درص ــا س ــت ت و از ایزدخواس
ایــن اســاس، میــزان پیشــرفت ایــن دو قطعــه بــه 

طــور متوســط 33 درصــد اســت. 
ایــن مقــام مســئول افــزود: منابــع مالــی الزم 
ــده  ــق ش ــیراز تزری ــان - ش ــروژه آزادراه اصفه ــه پ  ب
و پیمانــکار هــم فعــال اســت. البتــه ایــن پــروژه بــا 

مشــکاتی همچــون موانــع ارزیابــی، تملــک اراضــی 
ــه  ــن ب ــه بت ــد )روی ــوژی جدی ــری از تکنول و بهره گی
ــوع  ــن موض ــوده و همی ــه ب ــفالت( مواج ــای آس ج
پیشــرفت پــروژه را بــا تأخیــر همــراه کــرده اســت. 
 وی تصریــح کــرد: عــاوه بــر ســاخت ایــن دو قطعــه

یــک قطعــه دیگــر 11۷ کیلومتــری هــم 
در حــال بررســی و مطالعــه اســت کــه 
ایزدخواســت را بــه اصفهــان متصــل 

می کنــد. 
گفتنــی اســت ســاخت نخســتین آزادراه 
بتنــی ایــران )اصفهــان - شــیراز( بــا ۶ 
ــول 10۵  ــه ط ــت ب ــت و برگش ــد رف بان

کیلومتــر، آغــاز شــده اســت.
ــردن  ــاه ک ــر کوت ــاوه ب ــروژه، ع ــن پ ــرای ای ــا اج  ب
۵/ 2 ســاعته مســیر تهــران بــه شــیراز و کوتــاه 
ــان  ــه اصفه ــران ب ــیر ته ــاعته مس ــک س ــردن ی ک
یافتــه  کاهــش  راه هــا  از  نگهــداری   هزینــه 
 و رونــق بــه کارخانه هــای سیمان ســازی کشــور 

بازمی گردد. مهر

پیشرفت ۳۳ درصدی دو قطعه از آزادراه اصفهان - شیراز
ابوالحســن میرعمــادی، کارشــناس مســکن، کلیــد حــل 
ــتغال  ــاد اش ــه ایج ــک ب ــکن را کم ــود مس ــکل رک مش
ــوان  ــه عن ــن ب ــت: زوجی ــت و گف ــان دانس ــرای جوان ب
متقاضیــان مؤثــر بــر بــازار مســکن از توانایــی الزم بــرای 
ــا اســتفاده از وام برخــوردار نیســتند.  ــد مســکن ی خری

ابوالحســن میرعمــادی اظهــار کــرد: در 
ــاره ای  ــم از اج ــکن )اع ــر مس ــال حاض ح
ــد  ــد از درآم ــدود 30 درص ــی( ح و تملیک
ــن  ــذا اولی ــرد. ل ــا را دربرمی گی خانواده ه
مؤلفــه بــرای خــارج کــردن بخش مســکن 
از رکــود، توجــه بــه اشــتغال درآمــد ســرانه 
و اشــتغال جوانــان اســت کــه هم اکنون در 
وضعیــت مناســبی قــرار نــدارد. همچنیــن 

اینکــه طبقــه متوســط بــه عنــوان عامــل محــرک در بــازار 
ــرای اســتفاده از تســهیات  مســکن از توانایــی کافــی ب

برخــوردار نیســت. 
تســهیات  ســود  نــرخ  کاهــش  اثــر  دربــاره  وی 
مســکن بــه ۹.۵ درصــد بــر بــازار مســکن گفــت: 
بایــد  کــه  بــود  مناســبی  اقــدام  ســود  کاهــش 

ایــن  را در  انجــام می شــد و دولــت تــاش خــود 
ــت  ــکل اینجاس ــا مش ــت؛ ام ــرده اس ــه کار ب ــت ب جه
تســهیات از  اســتفاده  بــرای  افــراد  تصمیــم   کــه 

زمانــی اجرائــی می شــود کــه مشــکل اولیــه آن هــا 
ــون  ــه هم اکن ــی ک ــود؛ در حال ــل ش ــکاری ح ــی بی یعن
ــم  ــیار ک ــوان بس ــه ج ــد طبق ــطح درآم س
ایــن قشــر  بیــکاری  اســت و نســبت 

باالســت. 
از  یکــی  مســکن،  کارشــناس  ایــن 
ــکن  ــای مس ــش هزینه ه ــای کاه راهکاره
را ســرمایه گذاری دولــت در بخــش اجــاره 
بــه شــرط تملیــک دانســت و افــزود: دولت 
بســازد  ســازمانی  خانه هــای   می توانــد 
و آن هــا را بــا تســهیات ارزان قیمــت و طوالنی مــدت در 

اختیــار متقاضیــان مســکن قــرار دهــد. 
وی دربــاره پیش بینــی از آینــده بــازار مســکن اظهــار کرد: 
بــه اعتقــاد مــن تــا بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــکن  ــش مس ــی در بخ ــکان آن چنان ــار ت ــوان انتظ  نمی ت

را داشت. ایسنا

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان نوشــت افزار و لــوازم مهندســی اعــام کــرد: 
ــدارد.  ــت ن ــش قیم ــاری افزای ــال ج ــان در س ــاز محص ــورد نی ــر م لوازم التحری
ــاره آخریــن وضعیــت لوازم التحریــر در آســتانه بازگشــایی  موســی فرزانیــان درب
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر کمبــودی در واردات  مــدارس و دانشــگاه ها 
لوازم التحریــر وجــود نــدارد و بــه میــزان کافــی وســایل مــورد نیــاز دانش آمــوزان 
و دانشــجویان در بــازار فراهــم اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۷0 درصــد 
ــن  ــرد: ای ــان ک ــت، بی ــل اس ــد داخ ــد آن تولی ــی و 30 درص ــر واردات لوازم التحری
در حالــی اســت کــه 100 درصــد دفترهــای موجــود در بــازار تولیــد داخــل اســت. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــوازم مهندس ــت افزار و ل ــندگان نوش ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــش  ــا افزای ــته و ب ــات داش ــر ثب ــازار لوازم التحری ــه ب ــت ک ــال اس ــدود دو س ح
قیمــت روبــه رو نبــوده، خاطرنشــان کــرد: در ســال جــاری نیــز افزایــش قیمتی در 
بــازار لوازم التحریــر نخواهیــم داشــت و پــس از آن بایــد منتظــر شــرایط گمرکــی 
ــا  ــندگان ب ــی فروش ــف بعض ــال تخل ــاره احتم ــن درب ــان همچنی ــیم. فرزانی باش
توجــه بــه افزایــش میــزان تقاضــا در بــازار عنــوان کــرد: تعــداد واحدهــای متخلــف 
در ایــن حــوزه، بســیار کــم اســت و بــه نــدرت شــاهد گرانفروشــی در ایــن صنــف 
هســتیم. وی افــزود: اگــر هــم واحــد متخلفــی وجــود داشــته باشــد، پــس از 
ارائــه گــزارش پرونــده ایجادشــده در کمیســیون شــکایت بررســی می شــود؛ هــر 
چنــد کــه ســعی بــر ایــن اســت کــه تــا پیــش از ایــن مرحلــه مشــکل موجــود 
بیــن فروشــنده و خریــدار برطــرف شــود؛ در نهایــت اگــر ایــن اتفــاق رخ ندهــد 
ــد. ــه می ده ــب واحــد مربوط ــه پمل ــی رأی ب ــه پایان ــاف در مرحل بازرســی اصن

دربــاره  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  بازرگانــی  امــور  سرپرســت 
گرانفروشــی های اخیــر و نیــز گرانــی قیمــت بعضــی کاالهــا و مــواد غذایــی 
ــمی  ــع رس ــه مرج ــه اینک ــخ ب ــی در پاس ــدهللا صادق ــرد. ی ــع ک ــام موض اع
ــه صــورت  ــازار کیســت و چــه نهــادی بایــد ب ــا گرانفروشــی ها در ب برخــورد ب
ــا  ــاط ب ــرد: در ارتب ــار ک ــد، اظه ــئله ورود کن ــن مس ــه ای ــبت ب ــتقیم نس مس
گرانفروشــی های بــازار و در واحدهــای صنفــی رســیدگی بــر عهــده بازرســان 
اتــاق اصنــاف اســت. دربــاره واحدهــای غیرصنفــی نیــز ایــن مســئولیت بــر 
عهــده ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان اســت. وی ادامــه 
ــع کاال  ــا و توزی ــر قیمت ه ــارت ب ــت، نظ ــزی، هدای ــئولیت برنامه ری  داد: مس
و خدمــات در سراســر ایــران نیــز بــر عهــده ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان اســت. سرپرســت امــور بازرگانــی وزارت صنعــت، معــدن و 
ــوان  ــه عن ــرات ب ــه  گرانفروشــی ها تعزی ــه اینکــه در زمین ــا اشــاره ب تجــارت ب
نهــاد برخوردکننــده بــا مســئله مشــخص و تعییــن شــده، گفــت: عــاوه بــر 
ــر  ــم. ب ــا مواجهی ــدن کااله ــئله گران ش ــا مس ــا ب ــازار، م ــی در ب گرانفروش
اســاس مصوبــه مجلــس شــورای اســامی تنظیــم بــازار کاالهــای کشــاورزی 
و محصــوالت آن بــر عهــده وزارت جهــاد کشــاورزی اســت. صادقــی افــزود: 
ــر  ــی اگ ــت؛ یعن ــاورزی اس ــاد کش ــه جه ــون وظیف ــق قان ــازار طب ــم ب تنظی
ــود دارد  ــده وج ــت عرضه ش ــی و قیم ــمی اعام ــت رس ــن قیم ــه ای بی فاصل
ــده  ــت اعام ش ــا قیم ــده ب ــر عرضه ش ــر مقادی ــرد. اگ ــه آن ورود ک ــد ب بای
ــا میــزان تقاضــا نباشــند، قطعــا امــکان گرانــی وجــود دارد. مهــر متناســب ب

معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت: در راســتای اجــرای 
ــت  ــه اینترن ــران ب ــی کارب ــرعت دسترس ــی، س ــاد مقاومت ــداف اقتص اه
ــرات  ــد. ب ــه می رس ــر ثانی ــت ب ــه 4 مگابی ــال ب ــان س ــا پای ــرعت ت پرس
ــروژه  ــه برنامه هــای انجام شــده در جهــت اجــرای پ ــا اشــاره ب ــری ب قنب
»افزایــش ســطح دسترســی کاربــران بــا ســرعت 20 مگابیــت بــر ثانیه در 
شــبکه ملــی اطاعــات و حمایــت از توســعه مراکــز داده )دیتاســنتر( بــه 
شــبکه توزیــع محتــوا« کــه در راســتای اقتصــاد مقاومتــی تعریــف شــده، 
اظهــار داشــت: زیرســاخت های شــبکه دسترســی بــه اینترنــت از جملــه 
زیرســاخت های فیبرنــوری و شــبکه انتقــال در حــال آماده ســازی 
ــبکه  ــاخت های ش ــت زیرس ــل امنی ــه تکمی ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
ــن  ــز در ای ــک نی ــت الکترونی ــات دول ــه خدم ــتای ارائ ــی در راس ارتباط
ــتاد  ــور س ــاس منش ــر اس ــه داد: ب ــت، ادام ــام اس ــال انج ــت در ح جه
اقتصــاد مقاومتــی، موضــوع افزایــش ســطح دسترســی کاربــران نهایــی 
بــه اینترنــت پرســرعت مدنظــر قــرار گرفتــه کــه در ایــن راســتا، تکمیــل 
ــه شــبکه دسترســی در حــال انجــام اســت.  ــوط ب زیرســاخت های مرب
معــاون وزیــر ارتباطــات بــا تأکیــد بــر اینکــه برابــر اهــداف برنامــه پنجــم 
توســعه بایــد ۶0 درصــد خانــوار ایرانــی دارای اینترنــت پرســرعت شــوند، 
اضافــه کــرد: مطابــق بــا ایــن برنامــه، تــا پایــان ســال، بایــد ایــن هــدف 
محقــق شــود و مــا نیــز از لحــاظ اهــداف کّمــی بــه دنبــال رســیدن بــه 

ایــن رقــم هســتیم. ایســنا

ثبات قیمت لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس

سرنوشت لوکس ها در دست دولت
در حالــی موضــوع واردات خودروهــای لوکــس دوبــاره مطــرح شــده کــه دولــت تمایلــی بــه لغــو ممنوعیــت ورود ایــن خودروهــا 

نــدارد؛ امــا زمزمه هــا از تغییــر تعریــف خودروهــای لوکــس حکایــت دارد.

در قاب تصویر

دسترسی کاربران به اینترنت 4 مگابیتی در کشورموضع وزارت صنعت درباره گرانفروشی ها

حتما بخوانید!
3جوانان تمایلی به استفاده از وام ... پنجشنبه  25  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 253 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

کنن )تومان( جدول قیمت دوربین 

Canon EOS- 1DX

Canon EOS 5D 
Mark II Kit 105-24 L 9,380,000

Canon EOS 5D 
Mark III Body 7,600,000

Canon EOS 5D 
Mark III Kit 105-24 L 9,550,000

Canon EOS 5D 
Mark III DSLR with 

70-24mm 
 10,200,000

Canon EOS 6D Body 4,450,000

Canon EOS 6D 
(WG) - Body Only 4,300,000

 15,200,000

 رشد 770 هزار تومانی برای انشعاب برق
بــرای  دولــت  مجــوز  بــا 
افزایــش قیمــت انشــعاب 
بــرق هــر آمپــر ۷۵ هــزار 
و  شــد  گــران  تومــان 
بــرای  بــرق  مشــترکان 
ــاز  ــور تک ف ــک کنت ــد ی خری
32 آمپــر بایــد ۷۷0 هــزار 
ــد. حــدود 10 روز  تومــان بیشــتر از قبــل پرداخــت کنن
پیــش بــود کــه دولــت بــا پیشــنهاد وزارت نیــرو مبنــی 
ــام  ــت و اع ــرق موافق ــعاب ب ــق انش ــش ح ــر افزای ب
کــرد کــه بــرای رســیدن بــه قیمــت تمام شــده واقعــی 
ــود.  ــران ش ــال گ ــی ۶ س ــرق در ط ــعاب ب ــق انش ح
فاحتیــان، معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی 
ــت: از 10 روز  ــرق گف ــعاب ب ــش انش ــد افزای ــا تأیی ب
گذشــته، دولــت بــرای حمایــت از کســب و کار اجــازه 
ــش  ــرق افزای ــعاب ب ــای انش ــال، هزینه ه داد در ۶ س
یابــد و بــه تدریــج بــه قیمــت تمام شــده برســد. 
ــر  ــاز 32 آمپ ــور تک ف ــک کنت ــی اســت قیمــت ی گفتن
ــان  ــزار توم ــون و ۶10 ه ــک میلی ــن ی ــش از ای ــه پی ک
ــون و 380 هــزار تومــان  ــه 2 میلی ــاره ب ــه یک ب ــود، ب ب

افزایش یافته است.

 افزایش ۱۲ درصدی 
صادرات محصوالت کشاورزی

ــاد  ــادی وزارت جه ــور اقتص ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
ماهــه   ۵ در  بخــش کشــاورزی  صــادرات  گفــت: 
ــاظ  ــه لح ــش ب ــد افزای ــا 12 درص ــال ب ــت امس نخس
وزنــی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه 
ــت.  ــیده اس ــن رس ــزار ت ــون و 8۶ ه ــش از 2 میلی بی
ــر، ارزش  ــن خب ــام ای ــا اع ــنده ب ــدی بخش عبدالمه
یــک میلیــارد  را  صــادرات محصــوالت کشــاورزی 
و ۹28 میلیــون دالر عنــوان کــرد. وی افــزود: ایــن 
میــزان صــادرات معــادل ســهم 4.1۶ درصــد از کل 
وزن و 10.11 درصــد از کل ارزش صــادرات کاالهــای 
ــه  ــدت یادشــده را شــامل می شــود. ب ــی در م غیرنفت
گفتــه بخشــنده در ایــن مــدت، بیشــترین میــزان 
صــادرات بخــش کشــاورزی بــه لحــاظ وزنــی مربــوط 
ــد  ــهم ۶1.8 درص ــا س ــی ب ــای زراع ــر بخش ه ــه زی ب
ــوده  ــد ب ــور 1۶.۷ درص ــد و دام و طی ــی 1۹.۹ درص باغ
ــه لحــاظ ارزشــی بیشــترین  ــه داد: ب اســت. وی ادام
میــزان صــادرات بخــش کشــاورزی کشــور نیــز بــه زیــر 
بخــش باغــی بــا ســهم 41.1 درصــد، دام و طیــور 28.3 
ــق دارد.  ــد تعل ــهم 2۵.2 درص ــا س ــی ب ــد و زراع درص
ــاد  ــادی وزارت جه ــور اقتص ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
کشــاورزی گفــت: در پنــج مــاه نخســت امســال، 41۵ 
ــون  ــه ارزش ۷۹2 میلی ــن محصــوالت باغــی ب هــزار ت
دالر، 348 هــزار تــن محصــوالت دام و طیــور بــه ارزش 
ــن  ــزار ت ــون و 28۹ ه ــک میلی ــون دالر و ی ۵4۶ میلی
ــه  ــون دالر ب ــه ارزش 48۶ میلی ــی ب ــوالت زراع محص

ــارج از کشــور صــادر شــده اســت. خ

گوشت گوسفندی ارزان نمی شود
گفــت:  گوســفندی  گوشــت  اتحادیــه  رئیــس 
ــان  ــا پای ــت ت ــوع گوش ــن ن ــود ای ــی نمی ش پیش بین
ــان  ــا بی ــی ب ــر ملک ــاه محــرم ارزان شــود. علی اصغ م
ــس از  ــفندی پ ــت گوس ــازار گوش ــت ب ــه وضعی اینک
پایــان عیــد قربــان تغییــری نداشــته و قیمت هــا 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــت، اظه ــده اس ارزان نش
ــازار رونقــی نــدارد و رکــود بــر آن حاکــم اســت. وی  ب
اضافــه کــرد: الزم اســت چنــد روزی بگــذرد تــا شــرایط 
بــازار کامــا مشــخص شــود. رئیــس اتحادیــه گوشــت 
گوســفندی بــا اشــاره بــه نزدیــک بــودن ایــام محــرم 
ــه  ــا توجــه ب و تاســوعا و عاشــورای حســینی گفــت: ب
ایــن مســئله، پیش بینــی نمی شــود کــه اوضــاع بــازار 
ــی  ــد. ملک ــدا کن ــش پی ــا کاه ــد و قیمت ه ــود یاب بهب
اظهــار داشــت: دامــداران امیــدوار هســتند کــه در ایــام 
ــا قیمــت خــوب بفروشــند  محــرم دام هــای خــود را ب
و تقاضــا نیــز در آن ایــام افزایــش پیــدا می کنــد؛ 
ــود  ــم می ش ــداری متاط ــازار مق ــل ب ــن دلی ــه همی  ب
و احتمــال کاهــش قیمــت گوشــت گوســفندی در بــازار 
ــاره  ــی درب ــدارد. ملک ــود ن ــرم وج ــاه مح ــان م ــا پای ت
شــرایط عرضــه دام نیــز گفــت: کمبــودی در ایــن 

ــدارد.  ــم ن ــازاری ه ــا ب ــد فع ــت؛ هرچن ــه نیس زمین
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی، قیمــت 
ــوع گوشــت طــی حــدود 2 مــاه اخیــر بیــن 4  ایــن ن
تــا ۵ هــزار تومــان در هــر کیلوگــرم گــران شــده اســت.

 نمایشگر گوشی های هوشمند 
نشکن می شود

دانشــمندان انگلیســی بــا موفقیــت توانســتند صفحــه 
ــن  ــره را جایگزی ــیم نق ــس نانوس ــی از جن نمایش های
گوشــی های  شیشــه ای  نمایش هــای  صفحــه 
هوشــمند کننــد. دانشــمندان دانشــگاه ساســکس 
ــردن  ــن ک ــا جایگزی ــا ب ــه آن ه ــد ک ــس می گوین انگلی
ــده  ــاخته ش ــره س ــیم نق ــو س ــه از نان ــاده ک ــک م ی
در آســتانه اختــراع یــک صفحــه نمایــش بــرای 
گوشــی های هوشــمند هســتند کــه هرگــز نمی شــکند. 
صفحــه نمایش هــای لمســی معمولــی از شیشــه 
ســاخته شــده اند و الکترودهایــی در زیــر آن هــا قــرار 
 داده شــده کــه فشــار واردشــده توســط انگشــتان 
را می گیــرد. ایــن الکترودهــا از اکســید قلــع ایندیــوم 
ــت  ــاب و گران قیم ــز کمی ــک فل ــه ی ــده ک ــاخته ش س
ــه اتمــام  ــع ایندیــوم رو ب اســت. در حــال حاضــر مناب
اســت و همیــن امــر دانشــمندان را بــر آن داشــته تــا 
ــن  ــه ای ــا تعبی ــد. ب ــاده بیابن ــن م ــرای ای ــی ب جایگزین
ــده  ــاخته ش ــره س ــیم نق ــه از نانوس ــد ک ــاده جدی م
ــه یــک پنجــم  ــد ب قیمــت صفحــه نمایش هــای جدی
صفحــه نمایش هــای فعلــی خواهــد رســید. ضمنــا بــا 
ــی ها  ــر روی گوش ــش ب ــه نمای ــن صفح ــرار دادن ای  ق
آن هــا  قیمــت  از  می تــوان  همچنیــن  تبلت هــا  و 

کاســت.

 بارندگی های شهر اصفهان 
کمتر از حد معمول خواهد بود

کل  اداره  پیش بینــی  رئیــس   
اصفهــان  اســتان  هواشناســی 
شــهر  بارندگی هــای  گفــت: 
ســال  دوم  نیمــه  در  اصفهــان 
جــاری کمتــر از حــد معمــول 
خواهــد بــود. حســن خدابخــش 
ــت آلودگــی  ــه وضعی ــا اشــاره ب ب
هــوای اصفهــان در فصــول مختلــف ســال اظهــار داشــت: بــا 
توجــه بــه پدیــده اینــورژن در فصــل ســرد ســال و اینکــه در 
معمــول  حــد  از  بارش هــای کمتــر  آبان مــاه  و  مهرمــاه 
خواهیــم داشــت، بــا پیــداش جــو پایــدار، بــا آلودگــی شــدید 

هوا در شش ماه دوم سال مواجه خواهیم شد. 
ــبتا  ــاران نس ــارش ب ــاه ب ــه در آذر و دی م ــام اینک ــا اع وی ب
خوبــی خواهیــم داشــت، ادامــه داد: ایــن بارش هــا تــا 
ــی  ــس پیش بین ــت. رئی ــد داش ــه خواه ــال ادام ــر س اواخ
اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: بیشــتر 
ــارش  ــت و ب ــم داش ــی خواهی ــورت باران ــه ص ــا را ب بارش ه
بــرف کمتــر خواهــد بــود. وی بــا بیــان اینکــه غالــب بارش هــا 
ــه  ــت، اضاف ــده اس ــی ش ــتان پیش بین ــی اس ــمت غرب در س
ــه  ــا دو درج ــک ت ــن ی ــال بی ــاه دوم س ــش م ــرد: در ش ک
ــت  ــد وضعی ــا مانن ــش دم ــا افزای ــم؛ ام ــا داری ــش دم افزای
ــوج  ــا م ــوا ب ــس از ســردی ه ــه پ ــی اســتان نیســت ک کنون
ــه  ــا توج ــوا ب ــی ه ــه گرم ــویم؛ بلک ــه ش ــا مواج ــدید گرم ش
ــد شــد.  ــود در فصــل ســرما بیشــتر خواه ــه شــرایط موج ب
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی اداره کل هواشناس ــس پیش بین رئی
ــر از  ــا کمت ــز بارندگی ه ــان نی ــه در شــهر اصفه ــان اینک ــا بی ب
حــد معمــول خواهــد بــود، اضافــه کــرد: در فصــل گــرم ســال 
بیشــتر آلودگی هــا بــه دلیــل گــرد و غبــار بــود؛ امــا در فصــل 
ــه شــدید  ــورژن اســت ک ــده این ــی ناشــی از پدی ســرد آلودگ

ــود. خواهــد ب

رئیس اتحادیه دامداران اصفهان:
 ورشکستگی دامداری ها 
با جلسه حل  نمی شود

رئیــس اتحادیــه دامــداران اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر 
تمــام دامداری هــا در حــال ورشکســتگی اســت و بــا برپایــی 

جلســات مشــکلی حــل نمی شــود. 
موســی رهنمایــی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر حــدودا 8 
ــطح  ــنتی در س ــی و س ــی، نیمه صنعت ــداری صنعت ــزار دام ه
اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه بیشــتر آن هــا در حــال 
ورشکســتگی اســت. وی در پاســخ بــه اینکــه آیا در نخســتین 
از  دامداری هــا  مشــکات  و  چالش هــا  بررســی  جلســه 
ــه  ــد هفت ــه چن ــان ک ــتان اصفه ــی اس ــاق بازرگان ــوی ات س
پیــش برگــزار شــد، نتیجــه ای یــا مصوبــه ای هــم بــرای رفــع 
ــت:  ــان داش ــر، بی ــا خی ــد ی ــل ش ــداران حاص ــکل دام مش
 ورشکســتگی دامداری هــا بــا جلســات  رفــع نمی شــود 
 و همیــن برگــزاری جلســات کــه هیــچ خروجــی هــم نــدارد

ــه  ــس اتحادی ــی ورشکســتگی شــده اســت. رئی ــل اصل عام
ــن  ــدن قوانی ــرا نش ــارت اج ــت: خس ــان گف ــداران اصفه دام
حمایتــی از دامــداران بیــش از خشکســالی در ورشکســتگی 
ــال  ــرد: س ــام ک ــت. وی اع ــوده اس ــذار ب ــا تأثیرگ دامداری ه
گذشــته 48 هــزار تــن کــره وارد کشــور شــد کــه باید بــا قیمت 
ــن  ــا ای ــید؛ ام ــده می رس ــت مصرف کنن ــه دس ــری ب ارزان ت
ــده  ــرای مصرف کنن ــی ب ــش قیمت ــچ کاه ــزان واردات هی می
نداشــت. رهنمایــی بیــان کــرد: اجــرا نشــدن مــاده 20 خریــد 
ــچ بودجــه ســنواتی  ــه در هی ــی ک ــی محصــوالت دام تضمین

ــا زده اســت. ــه دامداری ه ــه ســختی ب ــده نشــده، ضرب دی

 گرایش کشاورزان چهارمحالی
 به کشت زعفران

 هــر ســال اراضــی تحــت کشــت زعفــران در چهارمحــال 
و بختیــاری افزایــش می یابــد و ســاالنه کشــاورزان بســیاری 
ــد. وجــود  ــه جمــع زعفــران کاران می پیوندن در ایــن اســتان ب
زمین هــای حاصلخیــز و برخــورداری از موقعیــت اقلیمــی 
مناســب و تنــوع آب و هوایــی منحصربه فــرد موجــب شــده 
تــا ایــن اســتان، اســتعداد کشــت انــواع محصــوالت مختلــف 
ــن محصــوالت اســت  ــران یکــی از ای را داشــته باشــد و زعف
کــه در ســال های اخیــر کشــت آن در اســتان، نتایــج درخــور 
توجهــی در اختیــار محققــان و کشــت کاران قــرار داده اســت. 
بررســی ها نشــان می دهــد کــه هــر ســاله زمین هــای 
بیشــتری توســط کشــاورزان بــه کاشــت زعفــران اختصــاص 

ــد.  ــدا می کن پی
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
و بختیــاری می گویــد: در حــال حاضــر بیــش از 3 هــزار نفــر 
در چهارمحــال و بختیــاری در زمینــه کشــت زعفــران فعالیــت 
می کننــد. معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی 
زعفــران  کیفیــت  داد:  ادامــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــون  ــت و هم اکن ــی اس ــاری عال ــال و بختی ــدی چهارمح تولی

ــادی دارد. ــندی زی بازارپس

استاندار کرمان:
 ۳۵ میلیارد دالر پروژه 

آماده سرمایه گذاری در کرمان وجود دارد
ــاده  ــروژه آم ــارد دالر پ ــود 3۵ میلی ــان از وج ــتاندار کرم اس

ســرمایه گذاری در اســتان کرمــان خبــر داد. 
بــرای  مناســب  فرصــت  افــزود:  رزم حســینی  علیرضــا 
کــه  دارد  وجــود  کرمــان  اســتان  در  ســرمایه گذاری 
ــت وپاگیر اداری  ــن دس ــدون قوانی ــد ب ــرمایه گذار می توان  س
و در مســیری کوتــاه فعالیــت اقتصــادی انجــام دهــد. 
ــج  ــه گن ــه در قلع ــات صورت گرفت ــه اقدام ــان ب اســتاندار کرم
اشــاره کــرد و گفــت: شــرکت های توانمنــد عهــده دار هــر یــک 
از مناطــق هشــت گانه اقتصــادی می شــوند و کار در ایــن 

ــت.  ــام اس ــال انج ــوص در ح خص
ــارت  ــش نظ ــه نق ــن زمین ــت در ای ــرد: دول ــح ک وی تصری
ــرمایه گذاری  ــده دارد و در س ــر عه ــتیبانی را ب ــرل و پش  کنت
و شــیوه کار دخالتــی نــدارد. رزم حســینی هــدف از ایــن 
ــرد:  ــح ک ــوان و تصری ــردم عن ــاختن م ــد س ــدام را توانمن اق
شــرکت های توانمنــد بــا اســتفاده از ظرفیــت و ســرمایه 

مــردم در راســتای توســعه مناطــق اقــدام می کننــد.

جوانان تمایلی به استفاده از وام مسکن ندارند
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حتما بخوانید!
تعریف امروز سواد، نگاه درست و ...

اصفهــان  اســتان  بهزیســتی  پیشــگیری  معــاون 
ــرای 10  ــتیم ب ــدد هس ــاری درص ــال ج ــت: در س گف
ــری  ــد، غربالگ ــد ازدواج دارن ــه قص ــی ک ــزار زوج ه

ــم.  ــام دهی ــک انج ژنتی
انجــام  بــه اهمیــت  بــا اشــاره  مجتبــی ناجــی 
بــاروری و  ازدواج  از  قبــل  ژنتیــک   مشــاوره 

ــول  ــزار معل ــان 240 ه ــتان اصفه ــرد: در اس ــار ک اظه
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 120 هــزار معلــول 
ــرآورد  تحــت پوشــش بهزیســتی اســتان هســتند. ب
ــزار و 500  ــا 2 ه ــان 2 ت ــاالنه می ــه س ــت ک ــن اس ای

ــود. ــه می ش ــه اضاف ــه جامع ــول ب معل
   پیشگیری از تولد نوزادان معلول

ــد  ــور پیشــگیری از تول ــه منظ ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
نــوزادان معلــول نیازمنــد اقدامــات متعددی هســتیم 
ــه  ــا ب ــی از معلولیت ه ــب توجه ــش جال ــزود: بخ اف
دلیــل عوامــل ژنتیکــی اتفــاق می افتــد؛ ایــن در 
ــد  ــا می توان ــارکت خانواده ه ــه مش ــت ک ــی اس حال
ــوالن  ــت معل ــی جمعی ــد افزایش ــدودی از رون ــا ح ت

ــد. کــم کن
   مراکز مشاوره

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــتی اس ــگیری بهزیس ــاون پیش مع
ــان  ــتان اصفه ــبختانه در اس ــه خوش ــه اینک ــاره ب اش
ــد  ــود دارد و 13 درص ــاوره وج ــز مش ــترین مراک بیش
ــت  ــان اس ــتان اصفه ــور در اس ــاوره کش ــز مش مراک
ادامــه داد: وجــود 33 مرکــز مشــاوره در اســتان 
ــز مشــاوره  ــار مرک ــی از بیشــترین آم ــان، حاک اصفه

ــت. ــور اس ــتان های کش ــایر اس ــه س ــبت ب نس

   مشاوره ژنتیک
ــد ازدواج  ــه قص ــرادی ک ــه اف ــان اینک ــا بی ــی ب ناج
دارنــد، نیازمنــد مشــاوره ژنتیــک هســتند، گفــت: قبل 
از اقــدام بــه بــارداری نیــز مشــاوره ژنتیــک نیاز اســت 
و توصیــه می شــود کــه حتمــا بــه منظــور پیشــگیری 
ــروز معلولیت هــا مشــاوره ژنتیــک انجــام شــود. از ب

 وی بــا بیــان اینکــه مــردم مشــاوره های ژنتیــک 
می گیرنــد اشــتباه  ژنتیــک  آزمایشــات  بــا   را 

ــت  ــر اس ــک هزینه ب ــات ژنتی ــام آزمایش ــت: انج  گف
و حتمــا نتیجــه مشــاره ژنتیــک منجــر بــه آزمایشــات 
ــخص  ــورت مش ــن در ص ــود و زوجی ــک نمی ش ژنتی
ــدی  ــات بع ــرای اقدام ــودن ب ــک ب ــر ریس ــدن پ ش

ارجــاع داده می شــوند.
   طرح غربالگری ژنتیک

ــه  ــان ب ــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفه مع
ــرد  ــاره ک ــان اش ــک در اصفه ــری ژنتی ــرح غربالگ  ط

و گفــت: در ســال جــاری درصــدد هســتیم بــرای 10 
ــری  ــد، غربالگ ــد ازدواج دارن ــه قص ــی ک ــزار زوج ه
ژنتیــک انجــام دهیــم. تمــام هزینــه ایــن اقدامــات 
توســط ســازمان بهزیســتی کشــور تأمین شــده است. 
ابتــدا مشــاوره غربالگــری، ســپس مشــاوره ژنتیک و 
در نهایــت در صــورت نیــاز آزمایشــات ژنتیــک انجــام 
ــگان اســت  ــن اقدامــات رای ــه تمامــی ای می شــود ک
و درصــدی از هزینه هــای آزمایشــگاهی ژنتیــک را 
ــوال 30  ــت: معم ــی گف ــد. ناج ــن می کن ــت تأمی دول
درصــد معلــوالن بــه دلیــل عوامــل ژنتیکــی یــا عوامل 
ناشــناخته ای معلولنــد و پیش بینــی ایــن اســت کــه 
ــد  ــک از 30 درص ــش ژنتی ــام آزمای ــا انج ــوان ب می ت

تولــد نــوزادان معلــول جلوگیــری کــرد.
   بیماری های درون خانواده

اصفهــان   اســتان  بهزیســتی  پیشــگیری  معــاون 
ادامــه داد: برخــی از مــردم هنــگام ازدواج، بــه دلیــل 
درون  بیماری هــای  شــود،  انجــام  ازدواج  اینکــه 
خانــواده خــود را پنهــان می کننــد )بیماری هــای 
خــود را موقــع ازدواج بازگــو نمی کننــد(؛ ایــن در 
حالــی اســت کــه می تــوان از طریــق مداخــات 
معلولیت هــا  بــروز  از  ازدواج  از  قبــل  تشــخیصی 

ــرد. ــری ک جلوگی
 معــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفهــان 
ــه ســامت  ــک ب ــه مشــاوره ژنتی ــه اینک ــا اشــاره ب ب
نســل های آینــده کمــک می کنــد، تصریــح کــرد: 
ــواده  ــرای یــک خان ــه ب ــد ســالم اســت ک ــن فرزن ای

ــی آورد. ــبختی م خوش

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان خبر داد:

غربالگری ژنتیک 10 هزار زوج در اصفهان

 حیدریان، سکاندار شورای اسالمی شهر 
کاشان شد

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیسرویس در شهر

ــه  ــی ب ــال پیاپ ــن س ــرای دومی ــان ب ــین حیدری حس
عنــوان رئیــس شــورای اســامی شــهر کاشــان انتخــاب 
شــد. در نشســت انتخابــات هیئت رئیســه شــورای 
اســامی شــهر کاشــان کــه شــامگاه سه شــنبه در 
ــتان  ــن شهرس ــژه ای ــداری وی ــات فرمان ــالن جلس س
ــر  ــه دار و دبی ــس، خزان ــس، نائب رئی ــد، رئی ــزار ش برگ

ــدند. ــده ش ــورا برگزی ــای ش ــط اعض اول و دوم توس
اســامی  اعضــای شــورای  انتخــاب  اســاس  بــر   
ــوان رئیــس ــه عن ــان ب  شــهر کاشــان، حســین حیدری
ســید رضــا هاشــمی در مقــام نائب رئیــس، جــواد 
همچنیــن  و  خزانــه دار  جایــگاه  در  حاجی قدیــری 
امیرحســین پارســا و علــی هاشــمی طاهــری بــه ترتیب 
بــه عنــوان دبیــر اول و دوم جلســات معرفــی و اعــام 
ــا  ــت علیرض ــت، نخس ــن نشس ــدای ای ــدند. در ابت ش
پورعســکری و حســین حیدریــان بــه عنــوان نامزدهــای 
ــود  ــرات خ ــان نقطه نظ ــه بی ــارم ب ــال چه ــت س ریاس
ــز اعضــای شــورا دیدگاه هــای  ــد و در ادامــه نی پرداختن

ــد. خــود را مطــرح کردن

مدیر کل آموزش وپرورش استان اصفهان:
 تعریف امروز سواد 

نگاه درست و تحلیل است
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــرورش اس ــر کل آموزش وپ مدی
اگــر روزی ســواد نوشــتن و خوانــدن بــود و بعــد 
از آن علــم اســتفاده از رایانــه بــود، امــروز تعریــف 
 ســواد ایــن اســت کــه فــرد بتوانــد خــوب نــگاه 
و تحلیــل کنــد. محمدحســن قائدیهــا در مراســم 
 تقدیــر از برگزیــدگان جشــنواره نوجــوان خوارزمــی 
ــاالر  ــه در ت ــطه ک ــوزان دوره اول متوس ــژه دانش آم وی
امــام خمینــی برگــزار شــد، اظهــار کــرد: قــدرت تفکــر 
اســت کــه انســان را از ســایر مخلوقــات متفــاوت 
می کنــد. وی افــزود: قــدرت عقــل بزرگ تریــن ویژگــی 
و بارزتریــن تفــاوت انســان بــا ســایر موجــودات اســت 
کــه اگــر از ایــن نعمــت اســتفاده نشــود، کفــر نعمــت 
کرده ایــم. مدیــر کل آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان 
بیــان کــرد: زمانــی کــه اصفهــان موفــق بــه کســب رتبــه 
دوم شــد، احســاس غــرور و افتخــار کــردم. در سراســر 
اســتان اصفهــان نخبــگان علمــی بســیاری وجــود دارند 
ــا فراهــم شــود.  ــت آن ه ــرای فعالی ــد بســتر ب ــه بای ک
وی خاطرنشــان کــرد: ســال 93 و 94 موفــق بــه کســب 
رتبــه ســوم شــدیم و امســال موفــق به کســب رتبــه دوم 

شــدیم و بایــد ســال آینــده اول شــویم.

اخبار کوتاه

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ضمــن تأکیــد بــر لــزوم 
تحــرک بیشــتر ورزش و جوانــان اســتان جهــت پــی 
بــردن دســتگاه ها بــه اهمیــت حــوزه جوانــان گفــت: 
عوامــل مختلفــی بــر میــزان ازدواج مؤثــر اســت؛ تغییــرات 

ــر  ــی نظی ــیوه زندگ ــر ش ــی و تغیی جمعیت
ماهــواره ای  برنامه هــای  بــه  آوردن   روی 
عوامــل  ایــن  جملــه  از  راحت طلبــی  و 

 . هســتند
در نشســت  قاســم ســلیمانی دشــتکی 
ــا اشــاره  ــان ب ــور جوان ســتاد فرماندهــی ام
بــه اینکــه مدیــران دســتگاه ها بایــد حضــور 
در جلســه ماهانــه ســاماندهی امــور جوانــان 

ــه  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــح دهن ــی ترجی ــه جلســات داخل را ب
ــد  ــوند بای ــر نمی ش ــه حاض ــن جلس ــه در ای ــی ک مدیران
 تذکــر داده شــود. وی تصریــح کــرد: ایجــاد اشــتغال 
و پرداخــت کمک هزینــه ازدواج بــه جوانــان از مــواردی 
ــه  ــردازد. ارائ ــه آن بپ ــد ب ــان بای ــه ورزش و جوان ــت ک اس
مــاک  هفتــه  ایــن  در  برگزارشــده  جلســات  تعــداد 

ــد  گزارش دهــی نیســت. ســلیمانی دشــتکی ضمــن تأکی
بــر لــزوم تحــرک بیشــتر ورزش و جوانــان اســتان جهــت 
جوانــان حــوزه  اهمیــت  بــه  دســتگاه ها  بــردن   پــی 
ــر اســت؛  ــزان ازدواج مؤث ــر می ــی ب ــل مختلف ــت: عوام گف
تغییــرات جمعیتــی و تغییــر شــیوه زندگــی 
نظیــر روی آوردن بــه برنامه هــای ماهــواره ای 
عوامــل  ایــن  جملــه  از  راحت طلبــی  و 
ــاری  ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــتند. اس هس
در  دســتگاه هایی کــه  خاطرنشــان کــرد: 
حــوزه ازدواج مســئولند و تفاهم نامــه منعقــد 
ــی  ــام کار فرهنگ ــت انج ــد جه ــد، بای کرده ان
ــارات  ــد و از ســرجمع اعتب جــدی اقــدام کنن

ــد.  ــد ش ــک خواه ــا کم ــن برنامه ه ــه ای ــز ب نی
ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه تعامــل مثبــت ایــن نهــاد 
انقابــی بــا ســایر دســتگاه ها و برگــزاری جلســات متعــدد 
بــا آن هــا افــزود: ایــن تعامــل بیانگــر عاقه منــدی بــه کار 
اســت و ســایر دســتگاه ها به ویــژه در حــوزه جوانــان بایــد 

تعامــات این چنینــی بــا یکدیگــر داشــته باشــند. فــارس

 استاندار چهارمحال و بختیاری:
دستگاه ها باید اهمیت بیشتری به حوزه جوانان دهند

مدیــر کل امــور شــهری، روســتایی و شــوراهای اســتانداری 
یــزد بــا اشــاره بــه آغــاز بــه  کار نخســتین نمایشــگاه 
توانمنــدی روســتاییان اســتان یــزد، بسترســازی و ایجــاد 
اشــتغال پایــدار در روســتاها را یکــی از مهم تریــن اهــداف 

جهــت تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در کشــور 
ــد.  خوان

محمودشــاکری شمســی در نشســت خبری 
ــن  ــای اولی ــام برنامه ه ــور اع ــه منظ ــه ب ک
روســتاییان  توانمندی هــای  نمایشــگاه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد،  ب ــزار ش ــزد برگ ــتان ی اس
ــدار در  ــعه پای ــه توس ــاد زمین ــرورت ایج ض
عرصه هــای مختلــف اظهــار کــرد: ایــن 

نمایشــگاه بــه مــدت پنــج روز بــا شــعار »روســتای نمونــه، 
ــی  ــل دائم ــدار« در مح ــعه پای ــی و توس ــاد مقاومت اقتص

می شــود.  افتتــاح  اســتان  نمایشــگاه های 
وی حضــور فعــال و مشــارکت پرشــور روســتاییان را از 
جملــه ویژگی هــای ایــن نمایشــگاه دانســت و بیــان کــرد: 
ــع  ــاورزی،  صنای ــوالت کش ــی،  محص ــدات دام ــواع تولی ان

ــد شــده، ــه توســط روســتاییان تولی  دســتی و خشــکبار ک
در این نمایشگاه عرضه می شود. 

ــگاه  ــن نمایش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــاکری شمس ش
ــتان  ــر شهرس ــرای ه ــت: ب ــت،  گف ــش اس ــج بخ دارای پن
ــر  ــقف و 160 مت ــه مس ــع غرف ــر مرب 240 مت
شــده پیش بینــی  روبــاز  غرفــه   مربــع 

 است.
روســتایی  شــهری،  امــور  کل  مدیــر    
و شــوراهای اســتانداری بــا بیــان اینکــه 
روبــاز  و  در مجمــوع 210 غرفــه مســقف 
در ایــن نمایشــگاه ایجــاد شــده اســت،  
ــوط  افــزود: بخــش اول ایــن نمایشــگاه مرب
بــه غرفه هــای مســقف،  بخــش دوم غرفه هــای روبــاز  
 بخــش ســوم غرفه هــای فــروش تولیــدات روســتایی

بخــش چهــارم محــل اجــرای مراســم شــب شهرســتان بــا 
ــه  ــر و بخــش پنجــم شــامل 10 غرف گنجایــش 2 هــزار نف
ــا روســتاییان  ــط ب ــی مرتب ــه دســتگاه های اجرائ ــوط ب مرب

اســت. ایســنا

به مدت 5 روز
برپایی نخستین نمایشگاه توانمندی های روستاییان استان یزد
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ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد . 
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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 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 
رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل 
محرز گردیده است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
طالبیان  محمد  آقای   1392114402018001138 پرونده  کاسه   139560302018001570 شماره  رای  برابر 
موسی آبادی  فرزند فتح اله بشماره شناسنامه 1660 صادره از تهران نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه 
به مساحت84 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/572/الف/م به تاریخ 95/06/02

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

متضرر به دادگاه نیست.
عرب  حسینعلی  آقای   1394114402018000056 پرونده  139560302018000303 کاسه  شماره  رای  برابر 
به  خانه  باب  یک  به ششدانگ  نسبت  خورزوق  از  70 صادره  شناسنامه  بشماره  فرزند حسن  خرزوقی  
مساحت 155.07 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 43 اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت 

اصفهان در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/569/الف/م به تاریخ 95/06/02

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

متضرر به دادگاه نیست.
فروغی  جمشید  آقای   1392114402018000234 پرونده  139560302018001842 کاسه  شماره  رای  برابر 
فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2184 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 300 
متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 313 اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

از مالک رسمی خانم مرضیه اخوان فرید
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/526/الف/م به تاریخ 95/05/16

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

متضرر به دادگاه نیست.
معینی  حسن  آقای   1392114402018001709 پرونده  کاسه   139560302018002262 شماره  رای  برابر 
کربکندی  فرزند محمد بشماره شناسنامه 52 صادره از کربکند نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  
139.64 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 323  اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان 

خریداری بطور مع الواسطه از آقای حسینعلی هاشمیان کربکندی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/577/الف/م به تاریخ 95/06/04

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

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

متضرر به دادگاه نیست.

برابر رای شماره 139560302018002161 کاسه پرونده 1393114402018000019 خانم زهرا رضائی چقادری  
فرزند اسکندر بشماره شناسنامه 30 صادره از فریدونشهر نسبت به ششدانگ یک باب خانه  نیمه ساز به 
مساحت 124.53 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 2078 فرعی از 445 اصلی واقع در خورزوق 

بخش 16 ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای محمد ذوالفقاری
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/10

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/06/25
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:37/05/575/الف/م به تاریخ 95/06/03

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب  خانه  پاک شماره 19/897 واقع در جعفر اباد فاورجان  بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام نصرت اله محمودی  فرزند مهدیقلی  در جریان ثبت 
است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ 95/7/17 ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 
تاریخ انتشار : 95/6/25 اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی فقدان سند مالکیت – پالک 108 فرعی از 4 اصلی بخش سه  گلپایگان
خانم زهرا میر شریفی  فرزند علی  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 
شده مدعی است که تمامی ششدانگ زمین پاک 4/108 در گلپایگان بخش سه  در صفحه 263 دفتر 15 
اماک ذیل ثبت 2646  بنام زهرا میر شریفی  فرزند علی  ثبت و صادر و تسلیم گردید و بموجب  سند 
رسمی - - دفتر خانه - - به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نشده به بموجب سند رسمی 
شماره -  مورخ -  دفتر -  در قبال مبلغ -  - ریال – در رهن - - است. و بموجب نامه شماره 14692 

مورخ10/1385/05 تامین اجتماعی گلپایگان بازداشت می باشد
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند: اسباب کشی   

از بین رفته / مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 
اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 

تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند  مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
تاریخ انتشارآگهی : 1395/06/25 شماره : 304/ م الف مسئول دفتر اماک گرجی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه خواهان جواد بخشی مفرد کاشانی    دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت مجید 
بتوای و حسن بتوای   به مجتمع شورا های حل اختاف آران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به شعبه 2 
حقوقی شورای حل اختاف به کاسه 95/ 203 ثبت و برای  تاریخ 95/7/25 ساعت 19/30 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در  جلسه دادرسی 
حاضر شوند  ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا 
تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. تذکر: حضور شما جهت ایتان سوگند الزامی است وعدم حضور موجب 

نکول سوگند می باشد. 
 شماره : 5/22/95/374/م الف مسئول دفتر شعبه دوم  شورای حل اختاف  آران و بیدگل

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی 
نظر به اینکه آقای محمد مرادی بطرفیت محمد رضا قلیچان به خواسته مطالبه تقدیم که به شورای حل 

اختاف شعبه اول حقوقی  ارجاع به کاسه 518/95-517 ثبت و برای روز
چهارشنبه مورخ  95/7/28 ساعت 15/40 وقت رسیدگی تعیین گردیده و خوانده را مجهول المکان معرفی 
نموده است به تقاضای خواهان و دستور شورا و به استناد ماده 73 ق . آ.م مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های جرید االنتشار رسمی درج و آگهی شود و از خوانده دعوت می نماید که با مراجعه به دبیرخانه 
شورای حل اختاف شعبه اول  حقوقی فاورجان و اعام نشانی و آدرس دقیق خود و دریافت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان جهت رسیدگی حاضر شوید 
 در غیر اینصورت این آگهی به منزله اباغ محسوب و شورا غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اعام خواهد 

نمود. 
دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

آگهی احضار متهم 
شماره نامه : 9510113655700628 شماره پرونده :9209983654801816 شماره بایگانی شعبه : 940768 

تاریخ تنظیم :1395/06/09 شماره پرونده : 940768 
از دادسرای عمومی و انقاب شهرستان فاورجان نظر به اینکه در پرونده کاسه 940768 ب 2فاورجان 
متهمین محسن جعفری منش فرزند قاسم و رحیم ایزدی فرزند حسن به اتهام کاهبرداری حسب شکایت 
اقای علی اصغر قاسمی فراری  و مجهول المکان اعام گردیده اند  لذا در اجرای ماده 174 قانون آیین 

دادرسی کیفری به نامبردگان اباغ میگردد که ظرف یک ماه از تاریخ نشر این آگهی در شعبه دوم  بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقاب فاورجان حاضر و از خود دفاع نماید در غیراینصورت آگهی فوق به منزله اباغ 
قانونی محسوب و دادسرا مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید. بذرافشان  بازپرس شعبه دوم  دادسرای عمومی 

و انقاب فاورجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول

اجرای احکام حقوقی فاورجان در نظر دارد در پرونده شماره اجرائی930353 موضوع علیه مصطفی قاسمی     
و له سمیه آقاجانی     در تاریخ 95/7/24 به منظور فروش ملکی یک باب منزل مسکونی طبقه همکف 
از منزل دو طبقه با قدمت حدود 18 سال دارای 114 متر اعیانی شامل پله و کل پارکینگ ملک دارای دیوار 
آجری و ستون و سقف تیرچه بلوک - کف موزاییک و سطوح داخلی گچ درب  داخلی چوبی و خارجی 
آلومینیوم – آشپزخانه  کاشی و سرامیک با کابینت فلزی و سرویس بهداشتی کاشی و دارای امتیازات آب 
و برق و گاز می باشد. ملکی مصطفی قاسمی  واقع در فاورجان – بلوار دانشگاه – کوچه شهید زمانیان    که 
دارای سابقه ثبتی و ملک مذکور مفروز می باشد و متعلق حق غیر نمی باشد  از ساعت 10 الی 11 صبح جلسه 
مزایده در دفتر اجرای احکام حقوقی فاورجان  اطاق 224 برگزار نماید ملک  موضوع مزایده توسط کارشناس 
رسمی دادگستری به مبلغ000/ 1/253/000 ریال ارزیابی شده است . متقاضیان خرید می توانند پنج روز قبل 
از مزایده با حضور در محل این اجرا از موقعیت اموال مطلع شوند. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و 
برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید ضمنا کلیه هزینه های مزایده بر عهده برنده خواهد بود 
و کسانی می توانند در جلسه مزایده شرکت نمایند که حداقل ده در صد قیمت ارزیابی شده را همراه داشته 

باشند. دادورز اجرای  احکام حقوقی فاورجان
برگ احضار

نام : محمد باقر نام خانوادگی : عبدی کردکندی شغل و شهرت راننده محل اقامت:  مجهول المکان موضوع 
: دعوای آقای مهدی رفیعی به طرفیت شما راس مهلت مقرر جهت  رسیدگی حاضر شوید. محل حضور: 

مینادشت  وقت حضور : یکشنبه 95/7/18 ساعت 18:00 شعبه 12 حقوقی فاورجان 
دادنامه

شماره پرونده : 95/187 شماره دادنامه : 95/819 مرجع رسیدگی : حوزه فاورجان شورای حل اختاف اول 
خواهان : محمد علی قربانی ساکن فاورجان شرودان خ اصلی ک وحدت پ 644 خوانده : مریم لیلی 
قهجاورستانی  ساکن مجهول المکان خواسته : انتقال سند گردشکار خواهان دادخواستی / در خواستی 
بکاسه فوق و جری  ثبت  و  این شورا  به  ارجاع  از  تقدیم داشته که پس  بطرفیت خوانده  بخواسته فوق 
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به 
محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 

))رای شورا((
در خصوص دعوی آقای محمد علی قربانی فرزند رمضانعلی بطرفیت خانم مریم لیلی قهجاورستانی فرزند 
انتقال سند رسمی یک دستگاه سواری پژو 405 به شماره انتظامی  مرتضی به خواسته الزام خوانده به 
946 ی 37 ایران 43 با توجه به بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی و با توجه 
به استعام از پلیس راهور شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد و مواد 237 و 362  
ق. م رای به محکومیت خوانده به حضور  در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند اتومبیل به نام 
خواهان صادر می نماید همچنین خواسته  محکوم  به پرداخت مبلغ 1/460/000 ریال هزینه دادرسی در 
 حق خواهان می گردد و رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی  در این مرجع

 می باشد. 
دفتر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان فاورجان

نظریه کارشناسی 
تاریخ   941284 شعبه:  بایگانی  9409980351001135شماره  پرونده:  9510100351005239شماره  اباغیه:  شماره 
تنظیم: 1395/05/28 خواهان / شاکی غامرضا مهران زاده  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم احسان هللا 
پیرزاد  به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- 
طبقه 2 اتاق شماره 212ارجاع و به کاسه  9409980351001135ثبت گردیده به علت مجهول المکان بودن خوانده 
/ متهم  و درخواست خواهان/ شاکی  و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از 
نشر آگهی و اطاع از مفاد آن ظرف هفت روز پس از اباغ به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 

کارشناسی را دریافت کنند. 
شماره: 16493/م الف شعبه 10 دادگاه اصفهان

آگهی مفقودی)نوبت ودوم(
پروانه بهداشتی ساخت محصول دوغ با نام تجاری بابا کوهی به شماره 15/10901 مفقود 

گردیده و از در جه اعتبار ساقط می باشد. 

شماره :296/م الف 

دکتر ناصر رستمی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان

 برگزاری همایش بزرگ 
پیاده روی خانوادگی در منطقه 10 اصفهان 
مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان  کیمیای وطن
گفــت: همایــش بــزرگ پیــاده روی خانوادگــی در منطقــه 
ــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه  10 برگــزار می شــود. ب
10 شــهرداری اصفهــان، مهنــدس عبدالرســول امامــی 
ضمــن تبریــک اعیــاد ســعید قربــان و غدیــر خــم اظهــار 
کــرد: همایــش پیــاده روی خانوادگــی بــه مناســبت اعیــاد 
ــهروندان  ــوم ش ــرای عم ــم ب ــر خ ــان و غدی ــزرگ قرب ب
برگــزار می شــود. وی افــزود: در ایــن همایــش جوایــزی 
بــه قیــد قرعــه بــه افــراد اهــدا می شــود. مدیــر منطقــه 10 
شــهرداری اصفهــان عنــوان کــرد: عاقه منــدان بــرای 
شــرکت در ایــن همایــش می تواننــد روز جمعــه 26 
شــهریورماه بــه مجموعــه ورزشــی توانــا در خیابــان زریــن 

کوب، خیابان حکمت مراجعه کنند.

 تغییر رؤسای چهار دانشگاه پیام نور 
استان اصفهان

 رئیــس و سرپرســت دانشــگاه های پیــام نــور مرکــز خوانســار
وزوان، نطنــز و اردســتان تغییــر کردنــد. طــی حکمــی از ســوی 
رئیــس دانشــگاه پیــام نــور کل کشــور و بــه پیشــنهاد رئیــس 
دانشــگاه پیــام نــور اســتان اصفهــان، دکتــر محمــد حمیدی به 
عنــوان سرپرســت دانشــگاه پیــام نــور مرکــز نطنــز منصــوب 
ــام  ــی دانشــگاه پی ــت  علم ــدی عضــو هیئ ــر حمی شــد. دکت
ــرای ریاضــی اســت  ــدرک دکت ــز کاشــان و دارای م ــور مرک ن
ــگاه  ــت دانش ــوان سرپرس ــه عن ــی ب ــن مدت ــش از ای ــه پی ک
ــن  ــر حس ــت. دکت ــوده اس ــت ب ــه فعالی ــغول ب ــان مش کاش
رضــا یوســفوند نیــز بــه عنــوان سرپرســت دانشــگاه پیــام نــور 
ــدرک  ــفوند دارای م ــر یوس ــد. دکت ــوب ش ــز وزوان منص مرک
دکتــرای علــوم اجتماعــی و مرتبــه اســتادیاری دانشــگاه 
پیــام نــور اســت. همچنیــن دکتــر محمدابراهیــم ایرج پــور بــه 
عنــوان رئیــس مرکــز اردســتان و دکتــر ســعید عبدالمنافــی 

بــه عنــوان رئیــس مرکــز خوانســار منصــوب شــدند.

 انتخابات اتحادیه نانوایان 
به زودی برگزار می شود

ــایعات  ــا رد ش ــان ب ــتان اصفه ــاف اس ــاق اصن ــت ات سرپرس
ــات  ــد انتخاب ــت: موع ــان گف ــه نانوای ــال اتحادی ــاره انح درب
ــاه  ــک م ــرف ی ــت و ظ ــیده اس ــر رس ــان س ــه نانوای اتحادی
اتــاق  نظــارت  تحــت  اتحادیــه  ایــن  انتخابــات  آینــده، 
اصنــاف برگــزار خواهــد شــد. رســول جهانگیــری درخصــوص 
ــان و مشــکات  ــه نانوای ــاره اتحادی مباحــث مطرح شــده درب
ــوان  ــات نشــود، نمی ت ــزی اثب ــا چی ــرد: ت ــار ک ــی آن اظه مال
نتیجه گیــری کــرد؛ اتحادیــه نانوایــان اصفهــان منحــل نشــده 

ــت. اس

اخبار کوتاه
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حتما بخوانید!
انتقاد تند پرویز پرستویی از منتقد ...

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهسرویس فرهنگی

کمتــر از 20 روز فرصــت باقــی اســت تــا ایــران نماینــده خــود 
ــان هشــتاد و نهمیــن دوره  ــرای بخــش فیلــم خارجی زب را ب
ــا بیــش از 20  ــا اینکــه تقریب ــد. ب ــز اســکار معرفــی کن جوای
کشــور نماینده هــای خــود را معرفــی کرده انــد، در ایــران 
ــق  ــت. طب ــاب نیس ــت انتخ ــکیل هیئ ــری از تش ــوز خب هن
قوانیــن آکادمــی اســکار، فیلم هایــی کــه از 9 مهــر 94 
ــپتامبر 2016(  ــاه 95 )30 س ــا 9 مهرم ــر 2015( ت )اول اکتب
در کشــور مبــدأ اکــران شــده اند، می تواننــد بــه عنــوان 
نماینــده کشورشــان در جوایــز امســال حضور داشــته باشــند. 
ــت  ــر 2016( آخریــن مهل همچنیــن 12 مهرمــاه )ســوم اکتب
تحویــل نســخه ای از فیلم هــا بــه دفتــر آکادمــی بــرای 
ــرای  ــری ب ــت. رأی گی ــان اس ــش خارجی زب ــور در بخ حض
انتخــاب نامزدهــای اســکار فیلــم خارجی زبــان در دو مرحلــه 
انجــام می شــود. ابتــدا 9 فیلــم بــه فهرســت کوتــاه راه پیــدا 
می کننــد و در نهایــت 5 فیلــم بــه عنــوان نامزدهــای نهایــی 
معرفــی می شــوند کــه اســامی آن هــا 5 بهمــن )24 ژانویــه 
ــز اســکار  2017( همــراه نامزدهــای دیگــر بخش هــای جوای
ــداد  ــم بام ــکار ه ــز اس ــدگان جوای ــد. برن ــد ش ــام خواه اع
دوشــنبه 9 اســفند بــه وقــت ایــران )26 فوریــه( در مراســمی 

ــوند. ــی می ش ــس معرف ــس آنجل ــر در ل ــی تیه ت در دالب
   شانس های سینمای ایران

اخیــر  یــک ســال  در  اکران شــده  فیلم هــای  میــان  در 
ــا وارد  ــادی، »اژده ــر فره ــی اصغ ــه کارگردان ــنده« ب »فروش
می شــود« بــه کارگردانی مانــی حقیقــی، »چهارشــنبه 19 
ــه  ــد، »ناهیــد« ب ــی وحیــد جلیلون ــه کارگردان اردیبهشــت« ب

ــی رضــا  ــه کارگردان ــوری« ب ــده، »النت ــدا پناهن ــی آی کارگردان
درمیشــیان و »ابــد و یــک روز« ســعید روســتایی بیشــترین 

ــد. ــن مراســم دارن ــرای حضــور در ای شــانس را ب
   فروشنده

»فروشــنده« در جشــنواره فیلــم کــن امســال، جوایــز بهترین 
فیلمنامــه و بهتریــن بازیگــر مــرد )شــهاب حســینی( را بــرد 
ــو  ــژه جشــنواره تورنت ــه زودی در بخــش نمایش هــای وی و ب
هــم روی پــرده مــی رود. تورنتــو از دیربــاز نقطه شــروع فصل 
ــکار  ــی اس ــای احتمال ــا رقب ــنایی ب ــینمایی و آش ــز س جوای

بــوده اســت. فیلــم جدیــد فرهــادی در ایــن فاصلــه در چنــد 
جشــنواره ســینمایی دیگــر هم حضور داشــته اســت. شــرکت 
ممنتــو فیلمــز در پاریــس حــق پخــش و فــروش بین المللی 
ــن حــق  ــن شــرکت در ک ــار دارد. ای »فروشــنده« را در اختی
پخــش »فروشــنده« را بــه آمــازون و کوهــن میدیــا گــروپ 
ــا  ــم ده ه ــورها ه ــر کش ــش در دیگ ــرای پخ ــت و ب فروخ
قــرارداد دیگــر امضــا کــرد. گذشــته از ایــن، فرهــادی نامــی 
ــادر  ــا »جدایــی ن ــرای اعضــای آکادمــی اســت. او ب آشــنا ب
 از ســیمین« برنــده جایــزه اســکار فیلــم خارجی زبــان شــد 

و پیــش از ایــن چنــد فیلــم دیگــرش هــم بــه نمایندگــی از 
ایــران در اســکار رقابــت کــرده اســت.

   اژدها وارد می شود
ــی از  ــته یک ــال گذش ــی، س ــود« حقیق ــا وارد می ش »اژده
فیلم هــای بخــش مســابقه بین الملــل جشــنواره فیلــم 
برلیــن بــود. شــرکت آلمانــی مــچ فکتــوری کــه پخش کننــده 
آثــار کارگردان هــای مطرحــی چــون جیــم جارمــوش و آکــی 
کوریســماکی اســت، حقــوق پخــش و فــروش بین المللــی 

ــار دارد. ــود را در اختی ــا وارد می ش اژده
   چهارشنبه 19 اردیبهشت

»چهارشــنبه 19 اردیبهشــت« جلیلونــد ســال گذشــته در 
ــور  ــز حض ــم ونی ــنواره فیل ــای جش ــابقه افق ه ــش مس بخ

ــت. داش
   ناهید

»ناهیــد« پناهنــده ســال گذشــته یکــی از فیلم هــای بخــش 
نوعــی نــگاه جشــنواره کــن بــود و جایــزه آینــده روشــن ایــن 

بخــش را دریافــت کــرد.
   النتوری

»النتــوری« درمیشــیان هــم ســال گذشــته در بخــش 
پانورامــا جشــنواره فیلــم برلیــن نمایــش داده شــد.

   ابد و یک روز
روســتایی  ســعید  بــه کارگردانــی  روز«  یــک  و   »ابــد 
محمدحســین  کارگردانــی  بــه  غبــار«  در  »ایســتاده  و 
ــال  ــر س ــم فج ــنواره فیل ــی جش ــده اصل ــان، دو برن مهدوی
گذشــته هــم هرچنــد حضــور جشــنواره ای برجســته ای 
ندارنــد، امــا می تواننــد از گزینه هــای ســینمای ایــران بــرای 

بخــش فیلــم خارجی زبــان باشــند.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

کدام فیلم به اسکار 89 می رود؟

ــری  ــه دبی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــزی ب ــال تبری  - کم
ــی  ــرای او کاف ــینما ب ــه س ــن خان ــن دوره از جش ای
ــن  ــری جش ــد دبی ــی بتوان ــر کس ــت: اگ ــت گف  اس
 را بــرای مــدت نســبتا طوالنــی بــه عهــده بگیــرد، ســر 

و شکل آن خیلی بهتر خواهد شد.
- اصغــر فرهــادی دربــاره فیلمســازی اش در خــارج 
از کشــور می گویــد: اینکــه چــرا قصــد دارم بــه 
 بیــرون از ایــران بــرای ســاخت فیلــم بعــدی بــروم

ــل ســینمایی  ــی دارد؛ از یک ســو دالی ــل مختلف دالی
ــد، در  ــروه جدی ــک گ ــا ی ــی ب ــه بتوان ــت؛ اینک اس
شــرایطی متفــاوت، تجربــه تــازه ای را کســب کنــی. 
از ســوی دیگــر دالیــل غیرســینمایی؛ متأســفانه 
ــیه های  ــا حاش ــراه ب ــران هم ــن در ای ــردن م کار ک
ــرم  ــه بگی ــارم فاصل ــی ناچ ــه گاه ــده ک ــادی ش  زی

و دوباره برگردم.
جــوان  موســیقی  جشــنواره  دســت اندرکاران   -
ــه  ــده ب ــال آین ــنواره را س ــوان جش ــد می ت می گوین
یــک اســتان دیگــر انتقــال داد؛ یعنــی داوری هــا کا 
ــنواره در  ــرای جش ــا اج ــرد، ام ــورت گی ــران ص در ته

ــر باشــد. ــک اســتان دیگ ی
- تهمینــه میانــی، کارگــردان پروژه ســینمایی »ملی 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــر داد ک ــه اش«، خب ــای نرفت و راه ه
 ســینمایی مهرمــاه جلــوی دوربیــن مــی رود. »ملــی 
ــه  ــار تهمین ــر آث ــد دیگ ــه اش« مانن ــای نرفت و راه ه
میانــی، اثــری اجتماعــی اســت کــه به تازگــی 

ــت. ــه اس ــاخت گرفت ــه س پروان
ــدهللا  ــی ی ــه کارگردان ــری« ب ــدر آن دیگ ــم »پ - فیل
بین المللــی  جشــنواره  پانزدهمیــن  در  صمــدی 
فیلــم پیونگ یانــگ در کشــور کــره شــمالی بــه روی 
پــرده خواهــد رفــت. گفتنــی اســت فیلــم »پــدر آن 
ــه  ــن فیلمنام ــزه بهتری ــده دو جای ــه برن ــری« ک  دیگ
و بهتریــن بازیگــر کــودک از جشــنواره فیلــم کــودک 
هنــد اســت تاکنــون در باشــگاه فیلــم ســیِنکید 
ــنواره  ــادا( و جش ــودکان )کان ــنواره ک ــد(، جش )هلن

ــت. ــته اس ــور داش ــگادش( حض داکا )بن
ــن روزهــا در ســریال »مــاه  ــی کــه ای - محمــد فیل
تی تــی« بــرای شــبکه نمایــش خانگــی نقــش ایفــا 
ــاره اینکــه چــرا در تلویزیــون فعالیتــی  می کنــد، درب
 نــدارد، گفــت: ایــن روزهــا تلویزیــون تعطیــل اســت 

و در حال جابه جایی است.
برجســته  اسکورســیزی« کارگــردان  »مارتیــن   -
ســینمای جهــان جایــزه فرهنگــی امپراتــوری ژاپــن 
را دریافــت می کنــد؛ جایــزه ای کــه پیــش از ایــن بــه 
ــتمی  ــاس کیارس ــون عب ــی چ ــان سرشناس کارگردان

نیــز اعطــا شــده اســت.

»پارک ژوراسیک« را در فضای باز ببینید
نمایــش  کیمیای وطن 
بــه  ژوراســیک«  »پــارک 
ــتاقیان،  ــال مش ــی ج کارگردان
25 شــهریورماه در میــدان جلفــا 
بــه اجــرا درمی آیــد. در ایــن 
نمایــش ســعید رضایــی، میثــم 
کلباســی، ســید میثــم صابریــان 
و جــال مشــتاقیان ایفــای نقــش می کننــد و شــیوا امینــی 
دارد.  عهــده  بــر  را  نمایــش  ایــن  کارگردانــی  دســتیار 
ــد 25  ــش می توانن ــن نمای ــای ای ــرای تماش ــدان ب عاقه من
شــهریور، در میــدان جلفــا رأس ســاعت 18 حضــور بــه هــم 

رسانند.

»نوراستنی« به سوره آمد
ــی از 24  ــد توتونچ ــد امی ــم بلن ــتین فیل ــتنی« نخس  »نوراس
ــد.  ــران ش ــه اک ــر و تجرب ــینمایی هن ــروه س ــهریور در گ ش
ــت  ــی اس ــر جوان ــهریار، پس ــی ش ــر زندگ ــم روایتگ ــن فیل ای
ــل  ــوءتفاهم هایی مث ــار س ــی اش دچ ــط اجتماع ــه در رواب ک
روابــط خواهر-بــرادری یــا بددلــی در ارتباطــات عاطفــی اش 
ــل  ــر از قب ــط، او را تنهات ــن رواب ــک از ای ــر ی ــه ه ــود ک می ش

 . و...  می کننــد 
ــی، زهــرا  ــاری، مهســا محمدکاظــم، آســا رضاخان ــوالد مخت پ
بهروزمنــش، ســاالر کریمخانــی، محســن خوئینی هــا و آرش 
ــد  ــد. امی ــش می کنن ــای نق ــتنی« ایف ــا در »نوراس ماهان کی
ــی  ــندگی، تهیه کنندگ ــی، نویس ــر کارگردان ــاوه ب ــی ع  توتونچ
و مدیریــت تصویربــرداری و تدویــن فیلــم را بــر عهــده داشــته 
ــد ــر تولی ــرح و مدی ــری ط ــان، مج ــا نوری ــت. محمدرض  اس

ــز  ــردان، برنامه ری ــتیار کارگ ــردار، دس ــی تصویرب ــی غام عل
صدابــرداری  منصــوری،  علیرضــا  و  صحنــه  منشــی   و 
ــه  ــاز شــیربانی مشــاور رســانه ای از جمل ــذاری و بهن و صداگ

عوامــل ایــن فیلــم هســتند. 
نامــزد جایــزه بــزرگ جشــنواره ورشــو و نامــزد جایــزه 
 اســتعداد جــوان ســینما در ســال 2014 از جشــنواره هامبــورگ

بخشی از موفقیت های این فیلم است.

 نمایشگاه عکس »تحت فشار« 
در ایده گالری شهر

ــز  ــت مرک ــه هم ــار« ب ــت فش ــس »تح ــگاه عک نمایش
ــری  ــده گال ــان در ای ــوآوری شــهرداری اصفه خاقیــت و ن
ــار ارائه شــده در ایــن نمایشــگاه  شــهر برگــزار می شــود. آث
ــراه  ــن هم ــتفاده از تلف ــا اس ــی و ب ــان رأفت ــط احس توس
نگاهــی  فشــار«  »تحــت  مجموعــه  شــده اند.  خلــق 
بــه عجیب تریــن خــط اتوبوســرانی خاورمیانــه، خــط 
ــراه  ــن هم ــا تلف ــم ب ــش دارد و در 30 فری ــن تجری راه آه
ــه صــورت ســلفی عکاســی شــده اســت و در قطــع 20  ب
ــی در  ــوار مــی رود. احســان رأفت در 20 ســانتیمتر روی دی
حــال حاضــر مدیــر دوربیــن. نــت، آژانــس عکــس تهــران 
و ســردبیر هفته نامــه تصویــر تهــران اســت. وی همچنیــن 

ــوان ــه ج ــس روزنام ــرویس عک ــر س ــئولیت دبی مس
هفته نامــه  شــهر،  خبرگــزاری  ســامت،  هفته نامــه 
ســپیده  ماهنامــه  پارســه پرس،  خبرگــزاری  ســروش 
دانایــی، ماهنامــه پیــک، تندرســتی، ماهنامــه نقــش 
ــر  ــوان را ب ــروش ج ــه س ــش، ماهنام ــه روی ــو، ماهنام ن
ــن  ــد از ای ــرای بازدی ــدان ب ــده داشــته اســت. عاقه من عه
نمایشــگاه می تواننــد تــا 31 شــهریورماه صبح هــا ســاعت 
9 تــا 13 و بعدازظهرهــا ســاعت 17 تــا 20 بــه ایــده گالــری 
 شــهر واقــع در میــدان امــام حســین)ع(، ارگ جهان نمــا 
ورودی طالقانــی، طبقــه 2، روبــه روی شــهر کتــاب مراجعه 

. کنند

پیگیر بیمه فرشبافان کرمان هستیم
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــت س سرپرس
کرمــان گفــت: تاکنــون بــرای بیــش از 40 هــزار نفــر بافنده 
فــرش در اســتان کارت صــادر شــده و از ایــن تعــداد بیــش 
ــی  ــه مابق ــر بیم ــده اند و پیگی ــه ش ــر بیم ــزار نف از 18 ه

هســتیم.  ثبت نام شــدگان 
ــر  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی نژاد ب ــدی حس ــدس مه مهن
ــه  ــداد فرشــبافان اســتان در ســال گذشــته ب اســاس تع
طــور میانگیــن 242 هــزار متــر مربــع فــرش بافتــه شــده 
اظهــار کــرد: طبــق برنامه ریزی هــا و اهــداف ســازمان 

ــع خواهــد رســید.  ــر مرب ــه 400 هــزار مت ــن عــدد ب ای
وی افــزود: بیشــتر از 20 میلیــارد صــادرات فــرش اســتان 
کرمــان از طریــق گمــرکات غــرب تهــران انجــام می شــود 
کــه پیگیــر زیرســاخت های صــادارت هســتیم تــا صــادرات 
ــان انجــام شــود.  ــرکات کرم ــق گم ــرش اســتان از طری ف
ــم  ــدام کرده ای ــه اق ــن زمین ــه داد: در ای ــینی نژاد ادام حس
تــا در شهرســتان هایی کــه فــرش بافتــه می شــود از 
ــون در شهرســتان  ــد شــوند و اکن ــق بیشــتری بهره من رون
راور دو کارگاه فرشــبافی بــا حــدود 300 نفــر بافنــده فعــال 
اســت کــه فرش هــای مربــوط بــه عتبــات عالیــات در ایــن 
ــم در  ــک کارگاه ه ــه زودی ی ــود و ب ــه می ش ــز بافت مراک
شهرســتان بردســیر توســط بخــش خصوصــی راه انــدازی 

خواهــد شــد.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از 70 هــزار نفــر در حــوزه 
فــرش اســتان اشــتغال دارنــد، بیــان کــرد: تاکنــون بــرای 
بیــش از 40 هــزار نفــر در ایــن حــوزه کارت صــادر شــده و از 
ایــن تعــداد بیــش از 18 هــزار نفــر بیمــه شــده اند و پیگیــر 

ــی ثبت نام شــدگان هســتیم. ــه مابق بیم

جشنواره ابوذر در چهارمحال و بختیاری 
برگزار می شود

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــانه اس ــیج رس ــئول بس مس
از برگــزاری جشــنواره ابــوذر در ایــن اســتان خبــر داد. 
عیســی حیــدری اظهــار کــرد: جشــنواره ابــوذر در 5 محــور 
اقتصــاد مقاومتــی، دشمن شناســی گفتمــان مقــام معظــم 
رهبــری )مدظلــه العالــی( و امــام خمینــی)ره(، امــر 
ــزار  ــاف برگ ــاب و عف ــر و حج ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
ــاب  ــه اصح ــرکت کلی ــرد: ش ــان ک ــود. وی خاطرنش می ش
ــری و ...  ــایت های خب ــران س ــگاران و مدی ــانه، خبرن  رس

آزاد است.

اخبار کوتاه

علی رغــم انتشــار خبــری مبنــی بــر پخــش هــر شــبی 
برنامــه »دور همــی« تــا 10 مهرمــاه، ایــن برنامــه روی 
آنتــن نرفــت تــا بــرای مخاطبــان ایــن ســؤال پیــش 
ــه چــه  ــن برنام ــن ای ــن نرفت ــت روی آنت ــه عل ــد ک آی

بــود؟ 
برنامــه »دور همــی« بــه کارگردانــی و 
ــی  ــری و تهیه کنندگ ــران مدی ــرای مه اج
رحیمــی  حمیــد  و  رضایــت  هاشــم 
ــنبه های  ــه و ش ــنبه، جمع ــادی پنجش ن
ــن  ــیم روی آنت ــبکه نس ــه از ش ــر هفت ه

مــی رود. 
ــش  ــدی پی ــزارش، چن ــن گ ــر ای ــا ب بن

خبــری مبنــی بــر پخــش »دور همــی« از 18 شــهریور 
ــر و  ــان و غدی ــد قرب ــن عی ــه بی ــاه )فاصل ــا 10 مهرم ت
 هفتــه دفــاع مقــدس( در رســانه ها نشــر یافــت 
ــن  ــا مهمــان امشــب ای ــود ت ــن ب ــر ای ــرار ب ــی ق و حت
برنامــه تلویزیونــی ســحر زکریــا باشــد، امــا امــروز بــه 

یکبــاره ایــن تصمیــم تغییــر کــرد و پخــش برنامــه بــه 
روال ســابق خــود برگشــت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
تهیه کننــدگان ایــن برنامــه هفتگــی بــدون هماهنگــی 
ــد  ــا عی ــد ت ــای از عی ــرای روزه ــیم ب ــبکه نس ــا ش ب
ــف را  ــای مختل ــا حضــور مهمان ه ــه ب حــدود 7 برنام
تولیــد و آمــاده پخــش کردنــد کــه چــون 
ــد  ــا تأیی ــه ب ــداد برنام ــن تع ــد همی تولی
مدیــران ســازمان صداوســیما و مدیــر 
شــبکه نســیم همــراه نبــوده و صرفــا نظــر 
ــوده اســت، شــبکه از  ــده ب خــود تهیه کنن
ــرده  ــر ک ــبی آن صرف نظ ــر ش ــش ه پخ

اســت. 
ــا حضــور  ــه گذشــته پخــش برنامــه دور همــی ب هفت
ــن  ــود و ای ــراه ب ــش وی هم ــا واکن ــاری ب ــاره افش به
بازیگــر در پســت اینســتاگرامی خــود اعــام کــرد 
ــران  ــا مه ــوی وی ب ــه از گفت وگ ــدود 20 دقیق ــه ح ک
مدیــری در ایــن برنامــه حذف شــده اســت. خبرفارســی

پخش هر شب »دور همی« منتفی شد
صحبت هــای مســعود فراســتی و واکنــش اهالــی 
ســینما بــه اظهــارات او هــم دارد بــه ســریال های 
یک بــار  وقــت  چنــد  هــر  و  می پیونــدد  خبــری 
حرف هــای تــازه او واکنــش دیگــری از اهالــی ســینما 

را در پــی دارد. 
پرویــز پرســتویی کــه پیــش از ایــن نیــز 
در بازتــاب صحبت هــای ایــن منتقــد 
موضــع  »هفــت«  ســینمایی  برنامــه 
بی تفاوتــی نداشــته و انتقاداتــی را مطــرح 
ــه  ــی ب ــی در گفت وگوی ــود به تازگ ــرده ب ک
ــازه فراســتی واکنــش نشــان  ســخنان ت
داده اســت. ایــن بازیگــر مطــرح ســینما 
بــا اشــاره بــه صحبت هــای فراســتی 

ــه  در برنامــه »خوشــا شــیراز« از فضــای ایجادشــده ب
ــرح  ــی را مط ــه گایه های ــن برنام ــش ای ــطه پخ واس

ــرده اســت. ک
 او بــا اشــاره بــه صحبت هــای فراســتی در ایــن برنامــه 
ــی  ــر خوب ــتویی بازیگ ــه پرس ــر اینک ــی ب ــتانی مبن اس
نیســت یــا شــهاب حســینی در حــال تکــرار نقش هــای 

ــای  ــر آق ــن نظ ــد: »ای ــت، می گوی ــته اس ــابه گذش مش
فراســتی اســت و بــرای مــن هیــچ اهمیتــی نــدارد و از 
زمانــی ایــن اهمیــت از بیــن رفــت کــه متأســفانه نقــد 

هــم در ســینما فروشــی شــد.« 
بــه جــای خالــی منتقدانــی  ادامــه  در  پرســتویی 
همچــون اکبــر عالمــی و اکبــر نبــوی 
ادامــه  و  کــرده  اشــاره  تلویزیــون  در 
می دهــد: »در چنیــن وانفســایی تنهــا 
تریبونــی کــه فراســتی می توانــد از آن 
لــذت ببــرد، رســانه ملــی اســت. او حتــی 
ــه ای  پیــش همــکاران خــودش هــم وجه
ــای  ــدارد. خــراب کــردن مــن توســط آق ن
ــت.  ــده اس ــده دار ش ــم خن ــتی برای فراس
ــان  ــد. در زم ــم ندارن ــی ه ــه خوب ــی حافظ ــان حت ایش
اکــران فیلــم »لیلــی بــا مــن اســت« مــن را بــا جــری 
لوئیــس مقایســه کردنــد؛ بعــد دربــاره آژانس شیشــه ای 
صحبت هــای مثبتــی را مطــرح کردنــد و حــاال معتقدنــد 
 کــه بــازی مــن در ایــن فیلــم هــم اشــتباه بــوده 

است.« تابناک

کتاب معرفی 

برنامه هــای  مقــدس گفــت:  دفــاع  هفتــه  ســتاد گرامیداشــت  رئیــس 
گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس امســال بــه ســه رویکــرد گفتمانــی، تجلیلــی 
ــر  ــی در سراس ــه اصل ــب 800 برنام ــانی، در قال ــی و اطاع رس ــی تبلیغ و تکریم
ــار و  ــاد حفــظ آث ــر، رئیــس بنی ــزار خواهــد شــد. ســردار بهمــن کارگ کشــور برگ
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس در نشســت خبــری گرامیداشــت هفتــه دفــاع 
مقــدس بیــان کــرد: نقــش رســانه در تبییــن و ترویــج فرهنــگ دفــاع مقــدس 
بی بدیــل اســت و همــواره رســانه ها - علی رغــم اینکــه افــرادی گمــان می کننــد 
کــه تهدیــد هســتند - یــک فرصــت بــه شــمار می آینــد. وی خاطرنشــان کــرد: بــر 
اســاس تأکیــد مقــام معظــم رهبــری، تحریــف و فراموشــی، دو آســیب مهمــی 
ــه  ــت هم ــن روی مأموری ــد؛ از همی ــد می کن ــدس را تهدی ــاع مق ــه دف ــت ک اس
نهادهــا در کشــور ایــن اســت کــه نگذارنــد دفــاع مقــدس دچــار ایــن آســیب ها 
شــود؛ چــرا کــه دفــاع مقــدس یــک گنجینــه اســت و بایــد آن را مــورد اســتخراج 
ــداری  ــت پای ــر و حکم ــت: تدبی ــر گف ــردار کارگ ــم. س ــرار دهی ــرداری ق  و بهره ب
ــاع  ــر دف ــت از مظاه ــت و مدیری ــتگی، عقانی ــار و از خودگذش ــت، ایث و مقاوم
ــه اســت.  ــا نهفت ــا و خوبی ه ــا تمامــی ارزش ه ــن مؤلفه ه مقــدس اســت؛ در ای
ــت  ــو توانس ــن الگ ــح داد: ای ــدس توضی ــاع مق ــوی دف ــه الگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــامی  ــورهای اس ــر کش ــن و دیگ ــوریه، یم ــان، س ــراق، لبن ــد ع ــورهایی مانن  کش
ــاع  ــم از تجربه هــای دف ــه آنچــه داری ــا توجــه ب ــد ب ــز بای ــا نی را نجــات دهــد؛ م
ــرای  ــدس ب ــاع مق ــه دف ــم ک ــویم و نپنداری ــد ش ــی بهره من ــه خوب ــدس ب مق
گذشــته اســت؛ چــرا کــه در ایــن صــورت آن را بایــد در موزه هــا گذاشــت. یکــی 
ــه ایجــاد  ــه هــر حرکــت بزرگــی ک ــن اســت ک ــاع مقــدس ای از ویژگی هــای دف
شــده ریشــه در آن دوران دارد. رئیــس ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس 
بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار ســال مــا در راســتای گرامیداشــت برنامه هــای دفــاع 
مقــدس، »مــا آماده ایــم«  انتخــاب شــده اســت، گفــت: بــرای گرامیداشــت هفتــه 

ــرد  ــه در ســه رویک ــه شــده ک ــی در نظــر گرفت ــه اصل ــدس، 800 برنام ــاع مق دف
ــد شــد. ــغ و اطاع رســانی اجــرا خواهن ــی و تکریمــی، تبلی ــی، تحلیل گفتمان

ــب نشســت های تخصصــی و هم اندیشــی، گفت وگوهــای  ــن برنامه هــا در قال ای
ــیب های  ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــای تخصص ــگاه ها، کارگاه ه ــی در دانش تحلیل
اجتماعــی در حــوزه ســبک زندگــی برگــزار خواهنــد شــد. همچنیــن بــا توجــه بــه 
ــد  ــز بهره من ــازی نی ــای مج ــد، از فض ــی دارن ــبکه های اجتماع ــه ش ــی ک ظرفیت
خواهیــم شــد. ســردار کار گــر بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه تمامــی دســتگاه ها 
نهادهــا و وزارتخانه هــا برنامه هایــی را در راســتای گرامیداشــت هفتــه دفــاع 
ــاب در  ــوان کت ــی از 60 عن ــد: رونمای ــاد آور ش ــرد، ی ــد ک ــزار خواهن ــدس برگ مق
 اســتان ها، رونمایــی از 32 فیلــم کوتــاه و مســتند، رونمایــی از 11 تابلــوی نقاشــی

برپایــی و بازســازی عملیات هــای مهــم دفــاع مقــدس در 32 اســتان، برگــزاری 
6 جلســه نقــد کتــاب دفــاع مقــدس، برگــزاری 40 مراســم تجلیــل از ایثارگــران 
برگــزاری 40 همایــش بزرگداشــت دفــاع مقــدس، برگــزاری 32 نشســت 
ــاره دفــاع مقــدس، برگــزاری 40 مراســم شــب خاطــره  تخصصــی و علمــی درب
ــزار شــهدا« از برنامه هــای شــاخص  ــارت مجــازی گل و رونمایــی از نرم افــزار »زی

ــتند. ــکری هس ــوری و لش ــتگاه های کش دس

کارگردان: رضا میرکریمی
تهیه کننده: رضا میرکریمی

نویسنده: مهران کاشانی
مریــا  اصانــی،  فرهــاد  بازیگــران: 

الونــد ماهــور  زارعــی، 
رضــا  فیلــم  هشــتمین  »دختــر« 
ــردان اســت.  ــام کارگ میرکریمــی در مق
ــن  ــزه بهتری ــی جای ــم به تازگ ــن فیل ای
از  را  مــرد  بازیگــر  بهتریــن  و  فیلــم 

جشــنواره مســکو دریافــت کــرد. 
ــن  ــه ای ــم شــاخصی اســت. البت ــر« در کارنامــه میرکریمــی فیل »دخت
ــه فیلمنامــه بازمی گــردد.  فیلــم ایــرادات زیــادی دارد کــه اغلــب ب
ــی  ــه جهان بین ــئله ک ــن مس ــه ای ــی ب ــد میرکریم ــش از ح ــرار بی  اص
و نگاهــش بــه زندگــی همــواره در فیلمــش نمــود  یابــد، شــاید 
ــاب  ــه حس ــری ب ــر هن ــک اث ــق ی ــاز در خل ــراد فیلمس ــن ای جدی تری
ــه یــک جــزو  ــل ب ــار او تبدی ــن مســئله در طــول زمــان و در آث ــد؛ ای آی
و مؤلفــه جدانشــدنی از شــخصیت میرکریمــی شــده اســت. امــا 
بی شــک نــوع فضاســازی کــه در فیلــم »دختــر« اتفــاق می افتــد 
 پارامتــری اســت کــه بــه ســادگی نمی تــوان از کنــار آن گذشــت 
ــک فیلمســاز صاحب ســبک در ســینمای  ــوان ی ــه عن و میرکریمــی را ب

ــد.  ــظ می کن ــران حف ای
ــدی  ــار بع ــت در آث ــن اس ــا ممک ــد آی ــا دی ــود ت ــه راه ب ــم ب ــد چش بای
ــی  ــا فیلم ــد ت ــود نیاب ــرش نم نتیجــه و هــدف فیلمســاز آشــکارا در اث
ــان ارزشــش را از دســت ندهــد؟ ــذر زم ــا گ ــق شــود و ب ــر خل ماندگارت

با شعار »ما آماده ایم«

برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس اعالم شد

معرفی فیلم

دختر

نوشته الیزابت بریکمجموعه دانشنامه 

نوشته روژه پل دروواقصدیت جمعی

استنفورد
 نوشته دیوید 
پ. اشوایکارت

گفت وگو با نوه هایم 
درباره عالم

نوشته امانوئل هوییزمان 
پرین

 گفت وگو با مردم 
درباره اخالق

نوشته اوِبر ریو

کاهش 50 درصدی زائران در حج امسال

ــاج  ــمار حج ــد. ش ــج رفته ان ــه ح ــی ب ــی و خارج ــر داخل ــر  زائ ــزار و ۹0۹ نف ــون و ۸۶۲ ه ــک میلی ع ی ــو ــال در مجم ــد امس ــام کردن ــتان اع ــار عربس ــات اداره کل آم مقام
و بــوده و ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت داخلــی از ایــن هــم بدتــر بــود و خــود عربســتانی ها امســال 50  وبــه ر خارجــی در عربســتان، امســال بــا ۲0 درصــد کاهــش ر

درصــد کمتــر از ســال گذشــته بــه حــج رفتنــد.

در قاب تصویر

آغاز »بمب« پیمان معادی از اواخر مهر
 فیلمبــرداری فیلم ســینمایی 
»بمــب« بــه کارگردانــی پیمان 
تهیه کنندگــی  و  معــادی 
اواخــر  از  داوری  مهــدی 
ــد.  ــد ش ــاز خواه ــاه آغ مهرم
تهیه کننــده  داوری،  مهــدی 
»بمــب«  ســینمایی  فیلــم 
دربــاره بــا آخریــن وضعیــت ســاخت ایــن اثــر 
ســینمایی بــه مــا گفــت: پیش تولیــد اولیــه ایــن اثــر 
آغــاز شــده و در حــال حاضــر مشــغول انتخــاب 
بازیگــر، لوکیشــن و ســاخت دکــور هســتیم؛ همچنیــن 
ــد  ــر را کلی ــن اث ــرداری ای ــاه، فیلمب ــر مهرم ــا اواخ ت
خواهیــم زد. وی در پاســخ بــه مشــکاتی کــه در صدور 
پروانــه ســاخت »بمــب« اختــال ایجــاد کــرد، گفــت: 
ــه ســاخت  ــرای اعضــای شــورای پروان ســوءتفاهمی ب
جهــت ارائــه مجــوز تولیــد ایــن فیلمنامــه پیــش آمــده 
بــود کــه خوشــبختانه بــا تشــریح و توضیــح، مشــکل 
رفــع شــد و پروانــه ســاخت ایــن ســناریو صــادر شــد. 
محمــودی  آقــای  مشــترک  »زندگــی   تهیه کننــده 
ــه  ــم را ب ــن فیل ــا ای ــه حتم ــام اینک ــا اع ــو« ب و بان
 ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر خواهیــم رســاند

مراحــل  زیــادی  وســواس  و  دقــت  بــا  گفــت: 
ــه الزم از  ــه نتیج ــا ب ــم ت ــی می کنی ــد را ط پیش تولی
ســاخت ایــن اثــر دســت پیــدا کنیــم. وی در ارتبــاط بــا 
بازیگــران ایــن اثــر ســینمایی بیــان کــرد: پیمــان 
ــای  ــه ایف ــر، ب ــن اث ــی در ای ــر از کارگردان ــادی غی مع
ــب  ــوز ترکی ــی هن ــت؛ ول ــد پرداخ ــم خواه ــش ه نق

نهایی بازیگران این اثر را انتخاب نکرده ایم.

رؤیا نونهالی بازیگر »شهرزاد ۲« شد
رؤیــا نونهالــی بــا پیوســتن بــه جمــع عوامــل ســاخت 
 ســریال »شــهرزاد 2« نقــش دکتــر مهربــان بانــو 
دوم  فصــل  در  نونهالــی  رؤیــا  می کنــد.  ایفــا  را 
ــی  ــن فتح ــی حس ــه کارگردان ــهرزاد« ب ــریال »ش س
و تهیه کنندگــی محمــد امامــی بــه ایفــای نقــش 
ــاری اســت کــه نونهالــی در  می پــردازد. ایــن اولیــن ب
ســریالی کــه بــرای شــبکه خانگــی ســاخته می شــود 
بــه ایفــای نقــش می پــردازد و در اینجــا نقــش دکتــر 

مهربــان بانــو را ایفــا می کنــد. 
رؤیــا نونهالــی پیــش از ایــن در ســریال هایی همچــون 
»خــواب و بیــدار«، »ســایه روشــن«، »ســاعت شــنی« 
ــه ایفــای نقــش پرداختــه بــود و فیلم هــای  و ... ب
»هلــن« و »نیمه شــب اتفــاق افتــاد« را آمــاده اکــران 

دارد. 
فصــل اول ســریال شــهرزاد کــه در 28 قســمت پخــش 
ــد  ــه رو ش ــان روب ــوب مخاطب ــتقبال خ ــا اس ــد، ب  ش
ــه ســاخت فصــل دوم  ــوط ب ــار مرب ــن روزهــا اخب و ای
ایــن مجموعــه از ســوی مخاطبــان پیگیــری می شــود. 
پیش تولیــد فصــل دوم »شــهرزاد« ایــن روزهــا دنبــال 
می شــود و مهرمــاه فیلمبــرداری ایــن مجموعــه آغــاز 

خواهــد شــد.

اخبار کوتاه

انتقاد تند پرویز پرستویی از منتقد »هفت«
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ــاری  ــی »ج ــه رادیوی ــت های برنام ــه از سلسله نشس ــن برنام در دهمی
ــهر  ــه در ش ــه آب« ک ــرف بهین ــت مص ــوع »مدیری ــا موض ــات« ب حی
کوهپایــه برگــزار شــد، خانــم مــرادی، دانشــجوی ســاکن در کوهپایــه از 
ــا توجــه  ــه پرســید ب ــر آبفــای کوهپای مهنــدس احمدرضــا مهرجــو، مدی
ــه رخ  ــن منطق ــه گاه در ای ــه آب ک ــتگی لول ــد شکس ــی مانن ــه حوادث ب
ــت؟  ــوده اس ــه فرس ــهر کوهپای ــبکه آب ش ــدار از ش ــه مق ــد، چ می ده
ــک  ــهر تودش ــه دارای دو ش ــتان کوهپای ــد: شهرس ــوان ش ــخ عن  در پاس
ــه  ــال آب شــهرهای کوهپای و ســگزی اســت کــه مجمــوع خطــوط انتق
ایــن مقــدار  از  تودشــک و ســگزی، حــدود 150 کیلومتــر اســت؛ 
ــه  ــر ب ــال اخی ــد س ــا در چن ــت؛ ام ــوده اس ــد آن فرس ــدود 50 درص ح
ــع مالــی، حــدود 18 کیلومتــر از شــبکه آب ایــن  رغــم محدودیــت مناب
منطقــه مــورد بازســازی و اصــاح قــرار گرفــت؛ ایــن درحالــی اســت کــه 
هم اکنــون هزینــه اصــاح هــر متــر شــبکه آب، حــدود 200 هــزار تومــان 
اســت؛ اصــاح بعضــی از نقــاط شــبکه آب شــهر کوهپایــه موجــب شــد 
کــه میــزان پــرت آب در ایــن شــهر بــه 15 تــا 18 درصــد کاهــش یابــد؛ 
امــا همچنــان میــزان هدررفــت آب در شــهر تودشــک حــدود 35 درصــد 

اســت کــه رقــم نســبتا زیــادی اســت.
یکــی دیگــر از حاضــران در برنامــه رادیویــی جــاری حیــات آقــای 
بــود کــه  بــاور  ایــن  بــر  آموزش وپــرورش  بازنشســته  حســینی، 
ــی  ــاظ کیف ــه از لح ــگزی و کوهپای ــک، س ــهرهای تودش ــرب ش آب ش
ــر  ــی راد، مدی ــن ربیع ــاره محمدحس ــدارد. در این ب ــت الزم را ن مطلوبی
ــه  ــت: شهرســتان کوهپای ــان گف ــی آب اســتان اصفه ــرل کیف ــر کنت دفت
تحــت پوشــش طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ قــرار دارد کــه از 
فصــل  در  امــا  می شــود؛  تأمیــن  باباشــیخعلی  آب  تصفیه خانــه 
ــع در  ــش مناب ــویی کاه ــرف و از س ــش مص ــل افزای ــه دلی ــتان ب تابس
ــزرگ  ــان ب ــانی اصفه ــرح آبرس ــش ط ــت پوش ــهرهای تح ــی از ش بعض
آب  مــردم  آب شــرب  تأمیــن  منظــور  بــه  زیرزمینــی  آب هــای  از 
ــی  ــه از لحــاظ کیف ــی اســت ک ــن درحال ــه اســتفاده می شــود؛ ای  منطق
ــاح  ــز ذی ص ــد مراک ــورد تأیی ــزرگ م ــان ب ــرح اصفه ــامت آب ط و س
ــع آبــی محلــی هــم مــورد تأییــد مرکــز بهداشــت  ــوده همچنیــن مناب  ب

و دیگر مراکز ذی صاح است.
ــت  ــه عل ــهروندان کوهپای ــی از ش ــه، یک ــن برنام ــه ای ــپس در ادام س
مــزه دار بــودن آب شــرب ایــن منطقــه را جویــا شــد و دربــاره اســتفاده 
ــرل  ــر کنت ــاره ربیعــی راد، مدی ــه آب پرســید. در این ب از دســتگاه تصفی

کیفــی آب اســتان اصفهــان بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مؤلفه هــای 
ــوب و مجــاز  ــان در حــد مطل ــی آب اســتان اصفه شــیمیایی و میکروب
ــود  ــه نمی ش ــه آب توصی ــتگاه تصفی ــتفاده از دس ــن اس ــت، بنابرای اس
و از ســویی اســتفاده از دســتگاه تصفیــه آب می توانــد پارامترهــای 
بیــن  از  هــم  را  فلورایــد  ماننــد  آب  در  موجــود  مفیــد  شــیمیایی 
ببــرد. مــزه آب بــه دلیــل برداشــت آب از منابــع مختلــف ماننــد 
ــاوت  ــم آن را گاه متف ــه طع ــت ک ــی اس ــطحی و زیرزمین ــای س  آب ه

می کند.
ــرف  ــزان مص ــاره می ــه درب ــای کوهپای ــهروندان از مدیرآبف ــی از ش یک
آب مــردم ایــن شهرســتان ســؤال کــرد. مهرجــو در پاســخ اعــام 
رعایــت  را  آب  مصــرف  الگــوی  کوهپایــه،  شــهر  مــردم  کــرد: 
ــه 18  ــهر کوهپای ــردم در ش ــرف آب م ــه مص ــوری ک ــه ط ــد؛ ب می کنن
ــک  ــهرهای تودش ــرف آب در ش ــا مص ــت؛ ام ــاه اس ــب در م ــر مکع مت
و ســگزی 20 تــا 30 متــر مکعــب اســت و اگــر مــردم بیــش از 
الگــو مصــرف کننــد، بهــای آن تصاعــدی محاســبه می شــود؛ ایــن 
ــال  ــه در س ــهر کوهپای ــرف آب در ش ــزان مص ــه می ــت ک ــی اس در حال
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، 4 درصــد کاهــش 
ــش انشــعاب آب مواجــه  ــا افزای ــه ســاله ب ــه هم ــی ک  داشــته؛ در حال

هستیم.
همچنیــن در ایــن برنامــه تشــیعی، مســئول خانــه فرهنــگ آب اصفهان، 
ــده  ــیرآالت کاهن ــی ش ــه معرف ــرد و ب ــد ک ــه آب تأکی ــرف بهین ــر مص ب
مصــرف پرداخــت و گفــت: شــیرآالت اهرمــی، شــیرهای فتوالکتریــک و 
شــیرآالت فشــاری زمــان دار، انــواع شــیرآالت کاهنــده مصــرف هســتند؛ 
ــی  ــا دب ــان ب ــه صــورت همزم ــا ب ــی  دم ــا اســتفاده از شــیرهای اهرم ب
قابــل کنتــرل اســت؛ لــذا ایــن ویژگــی بــه همــراه امــکان قطــع ســریع 
ــد از  ــا 50 درص ــی ت ــب توجه ــدار جال ــه مق ــیرها، ب ــن ش ــط ای آن توس
میــزان مصــرف می کاهــد. همچنیــن شــیرهای فتوالکتریــک بــه 
ــع  ــه قط ــادر ب ــت ق ــا دس ــاس ب ــدون تم ــز و ب ــمی  مجه ــور چش  سنس
ــد  ــا 70 درص ــی ت ــت صرفه جوی ــن شــیرها قابلی ــت. ای ــل آب اس و وص
ــیرآالت  ــد. ش ــی دارن ــیرهای معمول ــا ش ــه ب ــرژی را در مقایس آب و ان
فشــاری زمــان دار کــه نســل جدیــد آن هــا شــیرآالت فشــاری دیــواری 
ویــژه آبخــوری مــدارس و وضوخانــه مســاجد اســت، عــاوه بــر قابلیــت 
ــان و کاهــش 85 درصــدی مصــرف  ــراری جری ــان برق ــم مدت زم تنظی

آب مجهــز بــه قفــل ضــد ســرقت اســت.

در دهمین برنامه از سلسله نشست های برنامه رادیویی »جاری حیات« عنوان شد:
مردم کوهپایه الگوی مصرف را رعایت می کنند

شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه گفتمــان دانش محــوری جنــس 
و مأموریــت شــهرها را تغییــر می دهــد، گفــت: شــهرها می تواننــد 
بــا ورود بــه ایــن گفتمــان بــه شــهرهایی بــا دانــش پایــه 
ــات رســانه ای شــهرداری  ــزارش اداره ارتباط ــه گ ــل شــوند. ب تبدی
ــر مراکــز  ــان خب ــژاد در همایــش معاون اصفهــان، مهــدی جمالی ن
اســتان های صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران کــه بــا 
ــور ــر کش ــتان های سراس ــر اس ــران خب ــان و مدی ــور معاون  حض
معــاون سیاســی ســازمان صداوســیما و مدیــر کل صداوســیمای 
مرکــز اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار کــرد: واژه اقتــدار شــامل ســه 
ــع  ــخ، مناب ــگ، تاری ــت فرهن ــامل جمعی ــدادادی )ش ــدرت خ ق
زیرزمینــی و ...(، اکتســابی )انرژی هــای هســته ای، موشــکی 
دانــش و ...( و قــدرت گفتمانــی اســت کــه مــورد آخــر از دو نــوع 
دیگــر قــدرت، اهمیــت بیشــتری دارد. وی ادامــه داد: ایــن قــدرت 
گفتمانــی ایــران بــود کــه موفــق شــد در موضــوع انــرژی هســته ای 
ــد؛  ــد و حــرف خــود را بزن ــل کشــورهای 1+5 ایســتادگی کن مقاب
ــا وجــود دارا بــودن قــدرت  در حالــی کــه کشــوری ماننــد ژاپــن ب
اکتســابی و خــدادادی، فاقــد قــدرت گفتمانــی اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل نمی توانــد نقش آفرینــی ویــژه ای در ســطح جهــان داشــته 
باشــد. شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه قــدرت گفتمانــی ایــران با 
انقــاب شــکوهمند اســامی بــا شــعار »نــه شــرقی و نــه غربــی« 
ــی کــه ایــن گفتمان ســازی  روی کار آمــد، تصریــح کــرد: در صورت
ــی  ــه خوب ــز ب ــود نی ــر خ ــدرت دیگ ــتیم از دو ق ــود، نمی توانس نب
ــی در  ــدرت گفتمان ــه ق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــتفاده کنی اس
ــت:  ــد، گف ــده باش ــد یاری دهن ــهری می توان ــوب ش ــی خ حکمران
شــهرداری ها در گذشــته، فقــط دســتگاهی خدماتــی بــه حســاب 

ــا  ــای آن ه ــس فعالیت ه ــا توســعه شــهرها جن ــا ب ــد؛ ام می آمدن
ــی  ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــادی خدمات ــه نه ــرد و ب ــر ک ــز تغیی نی
تبدیــل شــدند. جمالی نــژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه آغــاز گفتمــان 
دانش محــوری در شــهرداری اصفهــان اضافــه کــرد: ایــن گفتمــان 
جدیــد بــا اســتفاده از اســاتید دانشــگاه ها و نخبــگان علمــی آغــاز 
ــدا  ــز تســری پی ــه ســایر شــهرهای کشــور نی ــد ب شــده و می توان
 کنــد. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــن گفتمــان شــهروندان خــاق

هنرمنــدان، نخبــگان، کارآفرینــان و فن آفرینــان نقش آفرینــی 
می کننــد، اضافــه کــرد: در شــهر جدیــد دیپلماســی علمــی 
کارگاه هــای صنایــع دســتی، گالری هــا، فرهنگســراها، مراکــز 
فضــای شــهر  دیگــر  بــا شــهرهای  ارتبــاط  و  ایــده   جــذب 

را می سازد.

کرد: شهردار اصفهان عنوان 

ورود شهرداری اصفهان به حوزه »بازآفرینی شهری«

ــدی بهترین هــای  ــدو، جدیدتریــن رده بن ــی تکوان فدراســیون جهان
تکوانــدوی جهــان را در چهــار وزن المپیکــی اعــام کــرد کــه 
ــوی  ــی مــردان و صعــود بان حکایــت از ســقوط دو عضــو تیــم مل
برنــزی تکوانــدوی ایــران دارد. بــا پایــان یافتــن بازی هــای 
تکوانــدو در المپیــک 201۶ ریــو، فدراســیون جهانــی تکوانــدو 
وزن  چهــار  در  را  جهــان  بهترین هــای  رده بنــدی  جدیدتریــن 
ــه طــی آن، هــر دو  ــرد ک ــاه ســپتامبر اعــام ک ــرای م المپیکــی ب
تکوانــدوکار کشــورمان کــه پیــش از آغــاز بازی هــا در صــدر جــدول 

ــد. ــت دادن ــگاه را از دس ــن جای ــتند، ای ــرار داش ــود ق اوزان خ
   وزن ۵۸-

ــو  ــی در ری ــه توفیق ــورزاده ک ــرزان عاش ــرم، ف  در وزن 58- کیلوگ
ــف  ــاز 14/422 در ردی ــا امتی ــقوط و ب ــه س ــک پل ــا ی ــت، ب نداش
دوم ایســتاد. »تائــه هــون کیــم« از کــره جنوبــی بــا مــدال برنــز 
المپیــک و 24/455 امتیــاز بــه صــدر جــدول صعــود کــرد. »ژائــو 
شــواِیی« چینــی کــه طــای بازی هــای المپیــک را کســب کــرد بــا 
74/380 تــا رتبــه ســوم بــاال آمــد. در ایــن وزن، آرمیــن هادی پــور 

دیگــر نماینــده کشــورمان بــا 1۹/172 رتبــه 15 را در اختیــار دارد.
   وزن ۶۸-

 در وزن ۶8- کیلوگــرم، »دای هــون لــی« کــره ای صدرنشــین 
اســت. او نیــز در ریــو صاحــب نشــان برنــز شــد. »جــواد آچــاب« 
 بلژیکــی و »آلکســی دنیســنکو«ی روســی بــه ترتیــب دوم 
ــه  ــی ک ــاش« اردن ــد ابوق ــن وزن »احم ــتند. در ای ــوم هس و س
طــای المپیــک 201۶ را کســب کــرد بــا 25 پلــه صعــود تــا رتبــه 
ششــم بــاال آمــد. در ایــن وزن بهنــام اســبقی و ابوالفضــل یعقوبــی 

هشــتم و دهــم هســتند.
   وزن ۸۰-

ــه  ــح سیســه« از ســاحل عــاج کــه در وزن 80- کیلوگــرم ب »صال
نشــان طــای المپیــک ریــو دســت یافــت، بــا ۹1/441 بــه صــدر 
جــدول رده بنــدی وزن 80- کیلوگــرم صعــود کــرد. »محمدلوتالــو« 
ــه  ــاز ب ــره بازی هــای المپیــک و 01/375 امتی ــا نق از انگلســتان ب
ــاز و دو  ــا 35/3۶۶ امتی ــش ب ــدی خدابخ ــد و مه ــه دوم آم رتب
ــی  ــاد بیگ ــن وزن می ــت. در ای ــوم رف ــه س ــه رتب ــقوط ب ــه س پل
ــو  ــز ری ــدال برن ــا کســب م ــم آذربایجــان ب ــی تی ــدوکار ایران  تکوان
و هفــت پلــه صعــود تــا مــکان هفتــم بــاال آمــد و مســعود حجــی 

زواره هــم دیگــر ایرانــی حاضــر در ایــن وزن هشــتم اســت.
   سنگین وزن

ــان  ــاز هم ــا 20/320 امتی ــی ب ــجاد مردان ــنگین وزن س ــا در س ام
ــن  ــت. در ای ــرده اس ــظ ک ــک را حف ــل از المپی ــوم قب ــگاه س جای
وزن »رادیــک عیســی اف« آذربایجانــی بــا طــای المپیــک و ســه 
پلــه صعــود بــا 83/4۹0 صدرنشــین شــد و »دیمیتــری شــوکین« 

ــت. ــرار گرف ــکان دوم ق ــا 32/3۹4 در م ازبکســتانی ب
   بانوان

ــه  ــزاده ک ــا علی ــرم کیمی ــوان و در وزن 57- کیلوگ ــش بان در بخ
ــر ســکوی ســوم  ــو ب موفــق شــد در بازی هــای المپیــک 201۶ ری
بایســتد و اولیــن نشــان برنــز بانــوان ایرانــی را در المپیــک کســب 
کنــد، بــا 11 پلــه صعــود و امتیــاز ۹5/1۶۶ در مــکان دهــم ایســتاد. 
نماینــدگان انگلســتان، اســپانیا و مصــر مکان هــای اول تــا ســوم 

را در اختیــار دارنــد.

کیمیا علیزاده به جمع مدعیان پیوست

گزارشاخبار کوتاه

کوتاه از ورزش

   وصله و پینه لباس تیم ملی 
فوتسال ایران 

تیــم ملــی فوتســال ایــران در 
ــنبه  ــداد روز سه ش ــی بام حال
ــدار  ــن دی ــا و در اولی در کلمبی
خــود در جــام جهانــی بــه 
مصــاف اســپانیا رفــت کــه 
قبــل از ایــن مســابقه، شــرایط 

 عجیبــی 
را تجربــه کــرد. نماینــدگان فیفــا بارهــا بــه دلیــل مشــکل 
 لبــاس تیــم ملــی و ســایز شــماره ها و برنــد روی لبــاس 
از مســئوالن ایرانــی خواســته بودنــد کــه بــرای رفــع ایــن 
مشــکل اقــدام کننــد. کار حتــی تــا جایــی پیــش رفــت کــه 
بازیکنــان در یــک جلســه تمرینــی مجبــور شــدند بــه جای 
لباس هــای تمریــن از لباس هــای مســابقه اســتفاده 
 کننــد تــا مشــکلی بــرای حضــور در ســالن نداشــته 

باشند! 
 عبــاس ترابیــان، رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه فوتســال 
در ایــن خصــوص گفــت: لباس هایــی کــه برنــد ایتالیایــی 
در اختیــار مــا گذاشــته بــود، مشــکلی بــزرگ ایجــاد کــرد. 
نماینــدگان فیفــا بارهــا مراجعــه و گایــه کردنــد کــه چــرا 
 بــا یــک برنــد بین المللــی کــه موازیــن مــا را رعایــت کنــد

قــرارداد نبســتید. عایمــی کــه روی بــازو و پشــت و حتــی 
جلــوی لبــاس بــود، بــا مقــررات فیفــا مغایــرت داشــت. 
ــاس  ــه اسپانســر لب ــا وجــود اینکــه بارهــا ب ــزود: ب وی اف
ــود ــده ب ــح داده ش ــوص توضی ــن خص ــی در ای ــم مل  تی
ــا  ــد. م ــرار دادن ــختی ق ــرایط س ــا را در ش ــا م ــی آن ه ول
ــور شــدیم لباس هــا را در ایــن شــهر )مدجیــن  هــم مجب
کلمبیــا( وصلــه و پینــه کنیــم کــه ایــن در شــأن تیــم ملــی 

فوتســال کشــورمان نبــود.

 نارضایتی میختاریان از شرایطش 
در یونایتد

ــان  ــک مخیتاری ــه هنری ــد ک ــی ش ــان مدع ــه س روزنام
هافبــک منچســتریونایتد از شــرایطش در ایــن تیــم 
ناراضــی اســت. هافبــک ارمنســتانی منچســتریونایتد 
 کــه در تابســتان از دورتمونــد راهــی الدترافــورد شــد
ــت  ــی اس ــد ناراض ــا در یونایت ــه اینج ــا ب ــرایطش ت  از ش
ــو انجــام داده  ــا مورینی ــی ب ــه می شــود صحبت های و گفت
اســت. او در 4 بــازی یونایتــد تنهــا یک بــار فیکــس بــوده 
ــش  ــا از وضعیت ــا فع ــده ت ــث ش ــوع باع ــن موض و همی
ــن  ــد او از تأثیرگذارتری ــه می ش ــرا گفت ــد؛ زی ــی باش ناراض
ــو  ــا ایــن حــال مورینی ــود. ب مهره هــای یونایتــد خواهــد ب
اعــام کــرده کــه بــر اســاس آمادگــی بازیکنــان بــه آن هــا 
ــازی می دهــد و از همیــن رو مخیتاریــان بایــد آمادگــی  ب

خــود را بــاال نگــه دارد تــا بتوانــد بــه میــدان بــرود.

 چهارمین مدال طالی کاروان ایران 
در دستان رحیمی

غامرضــا رحیمــی در مرحلــه فینــال رقابت هــای تیرانــدازی 
باکمــان پارالمپیــک برابــر کمانــداری از تایلنــد قــرار گرفــت 
و بــا برتــری مقابــل وی، چهارمیــن طــای کشــورمان را در 
بازی هــای پارالمپیــک بــه دســت آورد. رحیمــی بــا نتیجــه 
ــا  ــدال ط ــد و م ــروز ش ــود پی ــف خ ــل حری ــر 3 مقاب 7 ب
ــته  ــن رش ــر در همی ــم رنجب ــش از وی، ابراهی ــت. پی گرف
مــدال برنــز را کســب کــرده بــود. کمانــدار طایــی ایــران در 
بازی هــای پارالمپیــک برزیــل مدالــش را بــه مــردم ایــران 
ــدال  ــب م ــس از کس ــی پ ــا رحیم ــرد. غامرض ــم ک تقدی
طــا در نخســتین حضــور خــود در فینــال رقابت هــای 
ریکــرو پارالمپیــک گفــت: رقابــت ســختی را در پارالمپیــک 
ــه دشــوار باشــد؛ چــون  داشــتم و انتظــار نداشــتم این گون
ــی  ــابقه نیمه نهای ــوص مس ــود. وی درخص ــاال ب ــا ب رکورده
برابــر ابراهیــم رنجبــر اظهــار داشــت: در مرحلــه نیمه نهایــی 
رقابــت ســخت و فشــرده ای داشــتم؛ چــون تمــام نمــرات 
۹ یــا 10 بــود. رحیمــی ادامــه داد: در ایــن مســابقه ســخت 
ابراهیــم رنجبــر عملکــرد خیلــی خوبــی داشــت؛ امــا مــن 
بهتــر هدفگیــری کــردم و توانســتم بــه فینــال راه یابــم. وی 
اضافــه کــرد: از اینکــه صاحــب مــدال طــا شــدم احســاس 
خوبــی دارم و مدالــم را بــه مــردم ایــران تقدیــم می کنــم.

مدال های ایران:
طال:

ــن  ــد فرزی ــوان(، مجی ــدازی بان ــردی )تیران ــاره جوانم  س
نیــزه( )پرتــاب  خالونــدی  محمــد  و   )وزنه بــرداری( 

غامرضا رحیمی )ریکرو(.
نقره:

 ســامان پاکبــاز )پرتــاب وزنــه(، علیرضــا قلعه ناصــری 
)پرتــاب دیســک(، نعمتــی و رنجبــر )میکــس ریکــرو 
تیمــی(، ســجاد محمدیــان )پرتــاب وزنــه( و عبــدهللا 

ــزه(. ــاب نی ــدری )پرت حی
برنز:

پیمان نصیری )دو 1500 متر(، ابراهیم رنجبر )ریکرو(.
پانزدهمیــن دوره بازی هــای پارالمپیــک 201۶ ریــو از 18 
شــهریورماه بــا حضــور 4 هــزار و 350 ورزشــکار از 15۹ 
کشــور جهــان بــه میزبانــی شــهر ریودوژانیــرو برزیــل آغــاز 
ــا 28 شــهریورماه ادامــه خواهــد داشــت.  شــده اســت و ت
کاروان ورزشــی کشــورمان بــا عنــوان »منــا« متشــکل از 111 
ورزشــکار در 12 رشــته ورزشــی در ایــن دوره از بازی هــا 

ــور دارد. حض
نکته:

در زمــان تنظیــم ایــن گــزارش هنــوز مســابقات چنــد تــن 
از ورزشــکاران خــوب ایــران از جملــه ســیامند رحمــان 
برگــزار نشــده بــود؛ جــدول مدال هــا بــر اســاس نتایــج تــا 

ــت. ــنبه اس ــر روز چهارش بعدازظه

جاسوس بازی در استقالل و پرسپولیس
دیــدار  کــه  حالــی  در 

ــتقال  ــال اس ــای فوتب تیم ه
هفتــه  در  پرســپولیس  و 
ششــم لیــگ برتــر عصــر 
ــزار خواهــد شــد  ــه برگ جمع
ــم  ــرمربیان دو تی ــگ س جن
بــرای رســیدن بــه اطاعــات 
ریــز و تاکتیک هــای حریــف آغــاز شــده اســت. 
ــف اســت  ــه همــه خبرهــای حری حرکــت اول، مطالع
کــه از اول هفتــه شــروع شــده اســت. هــم منصوریــان 
 و هــم برانکــو تمــام اخبــار حریــف را در ســایت ها 
و خبرگزاری هــا و روزنامه هــا می خواننــد تــا دقیقــا 
بداننــد حریــف امــروز کجاســت، چنــد دقیقــه تمریــن 
ــات رخ داده  ــی در تمرین ــه اتفاقات ــا چ ــرده و دقیق ک
اســت. در ایــن میــان، نقــش خبرنگارهــا بســیار 
اهمیــت می یابــد. آن هــا کــه رنگی تــر هســتند، از 
ســوی مربیــان ســؤال پیچ می شــوند کــه در اردوی 
حریــف چــه خبــر اســت؟ مثــا منصوریــان می پرســد 
امیــری بــه بــازی می رســد یــا نــه؟ برانکــو هــم 
دربــاره یعقــوب کریمــی و البتــه پادوانــی ســؤال 
می کنــد. جنــگ مربیــان در ایــن میــان، تبدیــل 
ــه  ــرای ب ــوزه ب ــر ح ــکان ه ــگ نزدی ــه جن ــود ب می ش
سیســتم  کامل تــر.  اطاعــات  آوردن  دســت 
جاســوس بازی ادامــه دارد و هــر دو مربــی ســعی 
می کننــد اردوی خودشــان را کامــا ببندنــد و مــدام از 
ــی  ــا اطاعات ــه خبرنگاره ــه ب ــد ک ــان می خواهن بازیکن
ــار  ــد. اینکــه تمریــن از کن ــاره نحــوه تمریــن ندهن  درب
ــن  ــق و روی زمی ــا در عم ــود ی ــر اســاس ســانتر ب و ب
ــانی  ــط کس ــن وس ــت. ای ــن خبرهاس ــا مهم تری دقیق
اخبــار  کــه  هســتند  هــم  منصوریــان   مثــل 
ــور کســب  ــی مأم ــره جنوب ــه در ک ــد. او ک را می پیچانن
ــود  ــده ب ــی روش ش ــرای ک ــره ب ــات از اردوی ک  اطاع
و بــا تغییــر چهــره بــه تمریــن کــره رفتــه بــود، در ایــن 
محســوب  کاربلــد  یــک  خــودش  بــرای  مســیر 
ــانه ای  ــل رس ــو عوام ــم برانک ــو ه ــود. در آن  س می ش
بهتــری را دور خــود می بینــد و بــه ایــن ترتیــب همــه 
چیــز تحت الشــعاع ایــن ماجراهــا قــرار می گیــرد. 
ــی داشــت؛  ــاد عجیب ــی اعتق ــه کُری خوان ــان ب منصوری
ــه  ــه گرفت ــی ک ــه نتایج ــه ب ــا توج ــا ب ــن روزه ــا ای ام
اســت و مشــورت بــا مشــاورانش، فعــا ســکوت کــرده 
اســت. برانکــو درســت برعکــس منصوریــان فکــر 
ــا  ــگ کُری ه ــروزی در جن ــه پی ــاد ب ــد؛ او اعتق می کن
نــدارد و دوســت دارد در ایــن جنــگ بازنــده باشــد تــا 
ــص  ــردن حری ــرای ب ــدان بیشــتر ب ــش در می بازیکنان
ــه صــورت  ــازی طعــم بــرد حتــی ب باشــند و قبــل از ب

مجازی و کامی را هم نچشیده باشند.
ــم  ــروز ه ــن ام ــت آوردن، همی ــه دس ــب ب ــرد ترکی نب
ــه  ــم ادام ــق ه ــن دقای ــا آخری ــه ت ــه دارد و البت ادام
ایــن  تــا درون رختکــن.  خواهــد داشــت؛ حتــی 
 جنــگ البتــه روی ســکوها هــم ادامــه خواهــد داشــت 
ــد ــان خواه ــم در جری ــازی ه ــان ب ــوت پای ــا س  و ت

 بود.
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پوریا قلی پورسرویس  ورزش

ذوب آهــن اصفهــان در دیــداری حســاس در خانــه بــه 
ــزی خواهــد رفــت. ذوب آهــن در  مصــاف سرخپوشــان تبری
ایــن فصــل هنــوز نتوانســته چهــره یــک مدعــی را از خــودش 
ــی  ــت خوب ــازی فرص ــل تراکتورس ــازی مقاب ــد. ب ــان ده نش
ــدول  ــم دوم ج ــت دادن تی ــا شکس ــن ب ــه ذوب آه ــت ک اس
خــود را بــه صــف مدعیــان اضافــه کنــد. ذوب آهــن در ایــن 
فصــل تنهــا یــک بــازی را بــرده کــه آن هــم در غیــاب یحیــی 
ــود. در ســوی دیگــر تراکتورســازی از همیــن  گل محمــدی ب
ــه  ــده و ب ــر ش ــی ظاه ــک مدع ــواره ی ــل در ق ــروع فص ش
ــی فصــل  ــر قلعه نوی ــاز از دســت نمی دهــد. امی ــی امتی راحت
ــی  ــر یحی ــدنش براب ــده نش ــم برن ــد طلس ــق ش ــل موف قب
ــون  ــی اکن ــر قلعه نوی ــدی را بشــکند. شــاگردان امی گل محم
بــا 2 امتیــاز کمتــر از پرســپولیس در رده دوم جــدول رده بندی 
ــد  ــن می توانن ــل ذوب آه ــروزی مقاب ــا پی ــا ب ــد؛ ام ــرار دارن ق
بــرای اولیــن بــار در لیــگ شــانزدهم صدرنشــین شــوند؛ بــه 
ــروز نشــود.  ــی پایتخــت پی شــرطی کــه پرســپولیس در درب
حتــی اگــر بــازی پرســپولیس و اســتقال بــه تســاوی 
بینجامــد و تراکتورســازی در اصفهــان ذوب آهــن را شکســت 
دهــد، تیــم تبریــزی بــا تفاضــل گل بیشــتر بــر صــدر جــدول 

ــد. ــه می زن ــر تکی ــگ برت ــای لی رقابت ه
جذاب و تماشاگرپسند

ــدار تیمــش  ــد دی ــال ذوب آهــن می گوی ــم فوتب ســرمربی تی
ــد همیشــه، جــذاب و تماشاگرپســند  ــا تراکتورســازی مانن ب

خواهــد بــود. یحیــی گل محمــدی در نشســت خبــری پیــش 
از دیــدار تیمــش برابــر تراکتورســازی گفــت: بازی هــای ایــن 
دو تیــم همیشــه پــرگل، جــذاب و تماشاگرپســند بــوده و هــر 
کســی کــه در اســتادیوم بــوده، از بــازی لــذت بــرده اســت. 
او اضافــه کــرد: ایــن بــه دلیــل تفکــرات هــر دو مربــی 
اســت. مــن و امیــر قلعه نویــی عمومــا بــه دنبــال بازی هــای 
ــت  ــی اس ــی قهرمان ــازی، مدع ــتیم. تراکتورس ــی هس  هجوم
ــراز  ــان ط ــکیات و بازیکن ــی، تش ــل کادر فن ــه دلی ــن ب و ای

ــن  ــرمربی ذوب آه ــت. س ــازی اس ــت تراکتورس اول و باکیفی
ــته، ۶  ــازی گذش ــت: در 5 ب ــم گف ــن تی ــت ای ــاره وضعی درب
ــازی باشــیم. در  ــا می توانســتیم 10 امتی ــم؛ ام ــاز گرفتی امتی
ــت  ــاده ای دریاف ــای س ــی و گل ه ــا، جوان ــی از بازی ه بعض
ــی  ــه راحت ــیم ب ــته باش ــتری داش ــز بیش ــر تمرک ــم. اگ کردی
ــوان  ــه ج ــی ک ــی در تیم ــیم؛ ول ــازی باش ــم 10 امتی می توانی
و جویــای نــام اســت، ایــن اتفاقــات می افتــد. وی در رابطــه 
ــای  ــرد:  تمرین ه ــان ک ــن خاطرنش ــای ذوب آه ــا تمرین ه ب

ــدوارم  ــم. امی ــردا آماده ای ــازی ف ــرای ب ــتیم و ب ــی داش خوب
هــواداران بــه ورزشــگاه بیاینــد و می توانــم قــول دهــم کــه از 
بــازی لــذت خواهنــد بــرد. امیــدوارم نتیجــه نیــز طــوری نیــز 
رقــم بخــورد کــه هــواداران مــا راضــی باشــند. وی در پاســخ 
بــه ایــن ســؤال کــه مشــکل نتیجه گیــری ذوب آهــن بــه چــه 
علــت اســت، گفــت: ایــن مشــکل فقــط مربــوط بــه تیــم مــا 
نیســت. در لیــگ امســال، تیم هــا از لحــاظ کیفیتــی بــه هــم 

ــد. ــاز نمی دهن ــی امتی ــه راحت ــک هســتند و ب نزدی
نگذاشتند کار من در اصفهان تمام شود

 ســرمربی تیــم فوتبــال تراکتورســازی تبریــز گفــت: مــن از 
ــان نگذاشــتند  ــی دارم؛ امــا در اصفه ــان خاطــرات خوب اصفه
آســیایی  مــا جــام  نگذاشــتند  و  تمــام شــود   کارمــان 
ــت:  ــن گف ــا ذوب آه ــدار ب ــاره دی ــی درب ــم. قلعه نوی را ببری
ــوب  ــه خ ــن همیش ــا و ذوب آه ــای م ــبختانه بازی ه خوش
بــوده و بازی هــای پــرگل و تاکتیکــی را شــاهد بوده ایــم 
ــازی ســختی در پیــش داریــم. ذوب آهــن، مدیــر عامــل  و ب
آقایــی دارد و کادر فنــی خــوب و جــوان و بازیکنــان جوانــی 
ــاره  ــرد. وی درب ــد ک ــخت خواهن ــا را س ــازی م ــه دارد، ب ک
ــن  ــان داشــت: ای ــان فصــل بی ــگاه تراکتورســازی در پای جای
ــه  ــگ ک ــن لی ــم. در ای ــی کنی ــد پیش بین ــا نبای ــگ را اص لی
مــدام تعطیــل می شــود، نمی تــوان گفــت کــه نتایــج چگونــه 
ــل  ــگ تعطی ــم و لی ــازی می کنی ــه ب ــا س ــورد. م ــم می خ رق
ــر  ــا را در آخ ــگاه تیم ه ــه جای ــت ک ــود و االن زود اس می ش

ــم. ــی کنی ــل پیش بین فص

 ذوب آهن - تراکتورسازی

نبرد برای مدعی شدن

ــس  ــر پ ــی قط ــال العرب ــم فوتب ــی تی ــک ایران هافب
از مشــکات پیش آمــده بــرای ایــن باشــگاه در 
العربــی ماندنــی شــد. در حالــی کــه جدایــی 
قطعــی  قطــر  العربــی  تیــم  از  دژاگــه  اشــکان 
ــور  ــری از حض ــانه های قط ــی رس ــود و حت ــده ب ش

ایــن بازیکــن در ایــران یــا یکــی از 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس خبر 
ــی باشــگاه  ــد، مشــکات مال داده بودن
ــی و یــک حکــم انضباطــی، ورق  العرب

ــد. ــه بازگردان ــع دژاگ ــه نف را ب
 بــر اســاس ایــن حکــم، باشــگاه 
از  اســتفاده  حــق  قطــر  العربــی 

ــی از  ــدارد. یک ــود را ن ــد خ ــی جدی ــان خارج بازیکن
ایــن بازیکنــان خمینــز بازیکــن شیلیایی فلســطینی 

بــود کــه جایگزیــن دژاگــه شــده بــود. 
روزنامــه »الرایــه« قطــر در ایــن خصــوص نوشــت: 
»بــر اســاس حکمــی کــه بــه باشــگاه العربــی 

ــان  ــتفاده از بازیکن ــق اس ــگاه ح ــن باش ــیده، ای رس
خارجــی جدیــد یعنــی خمینــز، ایزیکیــل و مصطفی 
ســال را نــدارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه مســئوالن 
باشــگاه روز گذشــته از ایــن موضــوع آگاه شــده اند 
ــی  ــتارگان باق ــگ س ــروع لی ــا ش ــم ت ــی ه و وقت
نمانــده اســت. ایــن مشــکل در صــورت 
ــان خارجــی  ــات بازیکن پرداخــت مطالب

ــی حــل خواهــد شــد.«  ســابق العرب
در ادامــه ایــن خبــر آمــده اســت: »ایــن 
مســئله ممکــن اســت العربــی را قبــل 
لیــگ ســتارگان  بــازی در  اولیــن  از 
ــی  ــد. العرب ــی کن ــش بزرگ ــار چال دچ
فقــط می توانــد از اشــکان و پائولینــو کــه ســال 
ــد؛  ــتفاده کن ــتند، اس ــور داش ــم حض ــته در تی گذش
ــم  ــن فصــل تی ــی کــه اشــکان در لیســت ای در حال
ــه صــورت  ــن ممکــن اســت ب حضــور نداشــت و ای

ــود.« ــه ش ــدن دژاگ ــه مان ــر ب ــاری منج اجب

دژاگه به شکل عجیبی در العربی قطر ماندنی شد
ســرمربی تیــم فوتبــال نفــت تهــران گفــت کــه 
تیمــش در دیــدار مقابــل پیــکان نیــاز مبــرم بــه ســه 

ــازی دارد.  ــاز ب امتی
علــی دایــی درخصــوص دیــدار تیمــش مقابــل 
ــار  ــازی اظه ــش از ب ــری پی ــکان در نشســت خب پی

داشــت: پیــش از هــر چیــز بایــد ابتــدا 
 بــه بهــادر عبــدی، بازیکــن پیــکان 
و خانــواده محترمــش بابــت از دســت 
دادن پــدر و مــادرش تســلیت بگویــم. 
فوتبــال هــم تســلیت  بــه جامعــه 
ــان  ــی از بازیکن ــدی، یک ــم. عب می گوی
خوش اخاقــی اســت کــه امیــدوارم 
غــم خــود شــریک  در  را هــم  مــا 

بدانــد. مــن چنــد ســال بــا بهــادر کار کــردم و او از 
بچه هــای خــوب فوتبــال اســت. امیــدوارم هــر چــه 
ــود و  ــر ش ــی اش بهت ــی و روان ــرایط روح ــر ش زودت

ــردد. ــال بازگ ــه فوتب ــد ب بتوان
 دایــی دربــاره مشــکات بیــن شــرکت بهنــام 
پیشــرو کیــش، مالــک باشــگاه نفــت و وزارت نفــت 

ــان  ــاد در جری ــم زی ــوان ســرمربی تی ــه عن گفــت: ب
ــم از  ــال می دان ــن ح ــا ای ــتم. ب ــائل نیس ــن مس ای
ســمت وزارت نفــت، فشــار زیــادی وجــود دارد. تیــم 
ــکات  ــا مش ــده، ام ــل ش ــرو منتق ــام پیش ــه بهن ب
ــران  ــوص از مدی ــن خص ــود دارد. در ای ــادی وج زی
باشــگاه بپرســید. وی در پاســخ بــه 
ایــن ســؤال کــه آیــا بــرای تقویــت خــط 
ــم  ــی ه ــا حقیق ــه علیرض ــان ب دروازه ب
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــنهاد داده اس پیش
مــن بــه هیــچ احــدی پیشــنهاد نــدادم. 
ــان  ــار دروازه ب ــم کــه ســه، چه مــن گفت
ــم  ــا نگفت ــم، ام خارجــی را تســت کردی

ــم.  ــنهاد دادی ــی پیش ــه کس ب
ــا  ــرا ب ــه چ ــوص اینک ــت درخص ــم نف ــرمربی تی س
جدایــی مجتبــی حق دوســت و وحیــد شیخ ویســی 
موافقــت کــرد، اظهــار داشــت: مــا نمی توانیــم 
ــم  ــی ه ــه کس ــم. ب ــه داری ــه زور نگ ــی را ب بازیکن
ــا  نمی توانیــم بگوییــم از روز اول فیکــس هســتی ی

ــتی. ــم هس ــا دوم تی ــان اول ی دروازه ب

دایی: به حقیقی پیشنهادی ندادیم
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خیــر؟  یــا  هســتند  ســرطان زا  المپ هــای کم مصــرف 
ــدن  ــرح ش ــا مط ــا ب ــن روزه ــه ای ــت ک ــؤالی اس ــن س ای
ــل  ــه دلی ــرف ب ــای کم مص ــودن المپ ه ــرطان زا ب ــبهه س ش
وجــود جیــوه در آن هــا و تولیــد اشــعه مضــر »UV«، بــرای 
ــا  ــر روز ب ــه ه ــی را ک ــی مطــرح اســت و مردم ــکار عموم اف
ــوا  ــی ه ــف - از آلودگ ــای مختل ــار آلودگی ه ــی از اخب حجم
ــی مواجــه هســتند  - ــا آلودگــی مــواد غذای ــه ت  و آب گرفت

نگران تــر از قبــل کــرده اســت. بســیاری از افــراد بــرای 
جلوگیــری از بــه هــدر رفتــن پــول و انــرژی، نســل جدیــدی 
ــی  ــای قدیم ــن المپ ه ــرف را جایگزی ــای کم مص از المپ ه
و اســتاندارد کرده انــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
ــه  ــت؛ ب ــمی اس ــرف، س ــای کم مص ــد از المپ ه ــل جدی نس
همیــن دلیــل ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت آمریــکا 
دســتورالعمل هایی فــوری و ضــروری را در صــورت شکســتن 
ــاغ  ــا، اب ــمی از آن ه ــدن گاز س ــاطع ش ــا و س ــن المپ ه ای
کــرده اســت. اگــر ایــن المپ هــا بشــکنند، 20 برابــر بیشــتر 

ــد. ــوا می کنن ــوه وارد ه ــت جی ــر غلظ از حداکث
   پاسخ وزارت بهداشت ایران

کارشــناس مســئول بهداشــت پرتوهــای وزارت بهداشــت در 
ــای  ــور در المپ ه ــد ن ــزم تولی ــد: مکانی ــه می گوی ــن زمین ای
کم مصــرف، تحریــک بخــار جیــوه اســت. پــس از تحریــک 
ــد می شــود.  ــاورای بنفــش تولی ــور م ــوه، ن شــدن بخــار جی
ــه ای از  ــه همیــن دلیــل الی ــی نیســت و ب ایــن اشــعه، مرئ
ــا  ــود ت ــپ زده می ش ــواره الم ــه دی ــل ب ــنت از داخ ــور س فل
نــور مرئــی تولیــد شــود. ایــن دو موضــوع از نظــر بهداشــتی 

ــا  ــن المپ ه ــر ای ــرف دیگ ــوند. از ط ــوب می ش ــر محس خط
ــت  ــه در صــورت بازیاف ــد ک ــم دارن ــات الکترونیکــی ه قطع
نشــدن، محیــط زیســت را آلــوده می کننــد. در مجمــوع 
ــری  ــکنند، خط ــه نش ــی ک ــا زمان ــرف ت ــای کم مص المپ ه

ــد. ــرای ســامتی ندارن ب
   زباله های خطرناک خانگی

مهنــدس علــی گورانــی ادامــه داد: متأســفانه سیســتم 
ــری ــد بات ــی مانن ــاک خانگ ــای خطرن ــع آوری زباله ه  جم

داروهــای اضافــی، مــواد شــیمیایی، اســپری ها، المپ هــای 
شکســته و ... در ایــران وجــود نــدارد و ایــن موضــوع عوارض 

جــدی در پــی دارد؛ چــرا کــه ممکــن اســت ایــن زباله هــای 
خطرنــاک خانگــی وارد محیط زیســت شــوند. 

ــت  ــا در وزارت بهداش ــت پرتوه ــئول بهداش ــناس مس  کارش
در ادامــه صحبت هایــش بــا اشــاره دوبــاره بــه وجــود بخــار 
جیــوه در المپ هــای کم مصــرف تصریــح کــرد: جیــوه 
ــد  ــموم می کن ــاب را مس ــه اعص ــت ک ــنگین اس ــزی س  فل

و در بدن جمع می شود. 
ــود  ــار وج ــکل بخ ــه ش ــوه ب ــرف، جی ــای کم مص در المپ ه
ــود و در  ــذب می ش ــی ج ــه راحت ــل ب ــن دلی ــه همی دارد؛ ب
صــورت شکســته شــدن، در محیــط زندگــی پخــش خواهــد 

شــد و ســریع جــذب ریــه می شــود. گورانــی افــزود: از 
ســویی دیگــر احتمــال پراکنــده شــدن نــور مــاورای بنفــش 
توســط ایــن المپ هــا در محیــط وجــود دارد؛ بنابرایــن 
ــا  ــانتیمتر از آن ه ــت کم ۳0 س ــردم دس ــود م ــه می ش توصی
فاصلــه داشــته باشــند. در عیــن حــال اگــر کیفیــت المــپ 
ــه درســتی زده نشــده  ــور ســنت ب ــه فل خــوب نباشــد و الی
ــو مــاورای بنفــش وجــود  باشــد، امــکان نشــت بیشــتر پرت

دارد.
   شیوه درست جمع آوری

المپ هــای  جمــع آوری  درســت  شــیوه  همچنیــن  وی 
کم مصــرف شکسته شــده را توضیــح داد و گفــت: وقتــی 
المپــی از ایــن نــوع، شکســته شــد، ابتــدا بایــد هــوای آلــوده 
بــه بخــار جیــوه، از محیــط خــارج شــود. پــس از آن بــا یــک 
ــع  ــپ را در کیســه ای جم ــای درشــت الم دســتکش، تکه ه
ــتمال  ــک دس ــا ی ــز ب ــد نی ــز و پودرمانن ــای ری ــد، تکه ه کنن
مرطــوب جمــع آوری شــوند. تــا جایــی کــه امــکان دارد نیــز 
ــق شــدن  ــی اســتفاده نشــود؛ چــون باعــث معل از جاروبرق

ــود.  ــوا می ش ــوه در ه ــودر جی ــتر پ بیش
گورانــی یکــی از اقدامــات ضــروری دربــاره پیشــگیری 
 از آســیب رســیدن بــه ســامت مــردم در ایــن زمینــه 
ــوان کــرد و گفــت: وزارت  ــرو عن را آمــوزش توســط وزارت نی
المپ هــای  واردکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  بایــد  نیــرو 
مصرف کننــده کنــد؛  آمــوزش  بــه  ملــزم  را  کم مصــرف 
چــرا کــه محصــول دســت مــردم می رســد، ولــی بــه آن هــا 
آموزشــی داده نمی شــود. ایــن جزئــی از ارائــه خدمــات بــه 
مشــتری اســت. ســاده ترین کاری کــه می شــود در این بــاره 

ــت. ــول اس ــات روی محص ــتن توضیح ــام داد، نوش انج

المپ های کم مصرف سرطان زا هستند؟

ــان  ــا بی ــی ب ــگاه توانبخش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
اینکــه در حــال حاضــر، جوانــان 20 تــا ۳0 ســاله 
بیشــترین جمعیــت کشــور را تشــکیل می دهنــد، گفــت: 
جمعیــت ایــران بــه ســرعت در حــال پیــر شــدن اســت. 
ســید هــادی معتمــدی بــا اشــاره بــه تعریف ســالمندی 
ــه  ــالمندی ب ــت: س ــی، گف ــت جهان ــازمان بهداش در س

ــاالی ۶۵ ســال اطــاق می شــود.  ب
وی بــا بیان اینکــه در دنیــای امروزی 
امیــد بــه زندگــی و ســن حیــات 
افــراد در حــال افزایــش اســت، اظهار 
ــازمان  ــیم بندی س ــق تقس ــرد: طب ک
بهداشــت جهانــی، ســالمندان بــه 
دو بخــش جــوان و پیــر تقســیم 
 ۶۵ اســاس  ایــن  بــر  می شــوند؛ 
جــوان  ســالمند  را  ســال   ۷0 تــا 

 و ۷0 تــا ۸۵ ســال را ســالمند پیــر یــا کهنســال
می نامند.

ــی  ــه در بعض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــک ب ــن روان پزش  ای
کشــورها ســالمندانی بــا ســنین بــاالی ۸۵ ســال 

ــد،  ــکیل می دهن ــالمندان را تش ــه س ــدی از جامع درص
ــکی  ــوم پزش ــم، عل ــرفت عل ــا پیش ــت: ب ــان داش اذع
و شــناخت بــه موقــع بیماری هــا و افزایــش رفــاه 
اجتماعــی، آمــار ســالمندان در کشــورهای مختلــف 

ــت.  ــش اس ــه افزای ــواره رو ب هم
ــه ســالمندان  ــزود: مباحــث رســیدگی بیشــتر ب  وی اف
سامان بخشــی بــه اوضــاع اجتماعــی 
ــه  ــز خان ــم از ازدواج، تجهی ــان، اع آن
ســالمندان و ... امــروزه بیشــتر مــورد 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــت اس ــه و اهمی توج
ــه  ــوارد در جامع ــن م ــه ای ــام ب اهتم
امــروزی بــه یــک نیــاز ضــروری 

ــت.  ــده اس ــل ش تبدی
وضعیــت  درخصــوص  معتمــدی 
افــزود:  ایــران  در  ســالمندی 
ایــران  مــردم  قشــر  بیشــترین  حاضــر  حــال   در 
را جوانــان 20 تــا ۳0 ســال تشــکیل می دهنــد؛ بــا ایــن 
آمــار در ســال های آینــده ســالمندان بیشــترین قشــر 

ایــران را بــه وجــود خواهنــد آورد. ایســنا

جمعیت ایران به سرعت در حال پیر شدن است
ــه  ــر هگمتان ــر مؤسســه فرهنگی اجتماعــی مشــکات مطه دبی
ــوزه ازدواج  ــای ح ــرای برنامه ه ــر اج ــی ب ــدرت نظارت ــود ق  نب
را از نقص هــای قانــون برشــمرد و گفــت: ادغــام ســازمان ملــی 
جوانــان بــا تربیــت بدنــی، موجــب تضعیــف جایــگاه ســازمان 
ملــی جوانــان از جملــه در حــوزه ازدواج شــد کــه مطابــق قانون 

از وظایــف ســازمان جوانــان بــود.
اینکــه  بیــان  بــا  موســوی  مصطفــی   
ــه  ــف ب ــتگاه مکل ــون، 1۸ دس ــق قان مطاب
برنامه ریــزی و اجــرا در امــر تســهیل ازدواج 
ــه  ــون ب ــرد: قان ــار ک ــتند، اظه ــان هس جوان
درســتی اهمیــت مســئله را تشــخیص داده؛ 
ولــی بایــد بررســی کــرد کــه آیــا همــه ایــن 
ــه وظایــف خــود  ــه درســتی ب دســتگاه ها ب

عمــل می کننــد؟ 
وی ضمــن اظهــار امیــدواری از تصمیــم اخیــر کمیســیون 
ــک دو  ــر تفکی ــی ب ــامی مبن ــورای اس ــس ش ــی مجل فرهنگ
حــوزه ورزش و جوانــان گفــت: ایــن تصمیــم قطعــا بــه نفــع 

ــش  ــان را در بخ ــگاه آن ــود و جای ــد ب ــان خواه ــوزه جوان ح
ســمن ها، ازدواج، اوقــات فراغــت و... تقویــت می کنــد. 

مطهــر  مشــکات  فرهنگی اجتماعــی  مؤسســه  دبیــر 
ــی  ــوع مهم ــوع ازدواج، موض ــه موض ــان اینک ــا بی ــه ب هگمتان
 اســت و نیــاز بــه برنامه ریــزی و اقدامــات مســتمر دارد 
گفــت: انجــام پژوهــش قبــل از هرگونــه 
برنامه ریــزی و مطالعــه دقیــق در مقولــه 
ــن  ــش س ــت. افزای ــروری اس ازدواج ض
ازدواج، یکــی از معضــات اجتماعــی 
ــه آن  ــن ب ــی رود و پرداخت ــمار م ــه ش ب
دقیــق  اطاعــات  داشــتن   مســتلزم 

و حساب شده است. 
از  را  جوانــان  ازدواج  تســهیل  وی 
ــتگاه های  ــای دس ــن اولویت ه اصلی تری
ذی ربــط دانســت و اظهار کــرد: ازدواج جوانــان و ایجاد تعهد در 
 آن هــا می توانــد از بــروز بســیاری از آســیب ها پیشــگیری کنــد 

و مسیر رشد و تعالی آن ها را فراهم آورد. خبرفارسی

 اجرای پرده خوانی غدیر 
در 110 مدرسه یزد

غدیــر  مبشــر  ســتاد  دبیــر   
اجــرای  از  یــزد  شــهرداری 
برنامــه  پرده خوانــی غدیــر در 
داد.  خبــر  یــزد  مدرســه   110
محمدرضــا دشــتی اظهــار کــرد: 
برنامــه  پرده خوانــی غدیــر بــا 
در  تحصیلــی  ســال  آغــاز 
مــدارس متوســطه دخترانــه و پســرانه یــزد و در مجمــوع در 
110 مدرســه اجــرا خواهــد شــد. وی عنــوان کــرد: اجــرای ایــن 
برنامــه بــا اســتفاده از پاورپوینــت بــا صــوت و تصویــر انجــام 
ــابقه ای  ــز مس ــده نی ــه اجراش ــوای برنام ــود و از محت می ش
ترتیــب داده خواهــد شــد. دشــتی خاطرنشــان کــرد: تــاش 
شــده ایــن برنامــه بــا نشــاط و بــا حــال و هــوای جشــن های 

دهه امامت و والیت در مدارس برگزار شود. 
ــا  ــه اینکــه امســال دهــه امامــت و والیــت ب ــا اشــاره ب وی ب
ــد:  ــادآور ش ــت، ی ــادف نیس ــدارس مص ــایی م ــان بازگش زم
ــروه از  ــد گ ــرای چن ــا اج ــاه ب ــا 10 مهرم ــه از ۳ ت ــن برنام ای
ــه  ــاره ب ــا اش ــتی ب ــود. دش ــرا می ش ــا اج ــم و آق ــاب خان ط
ــهر  ــدارس ش ــز در م ــته نی ــال گذش ــه س ــن برنام ــه ای اینک
ــران  ــوزان و مدی ــتقبال دانش آم ــورد اس ــد و م ــرا ش ــزد اج  ی
و معلمــان مــدارس قــرار گرفــت، عنــوان کــرد: تــاش 
ــهر  ــدارس ش ــدی از م ــداد جدی ــال تع ــر س ــه ه ــود ک می ش

ــرد. ــرار گی ــرح ق ــن ط ــش ای ــر پوش زی

 اجرای موج دوم پیمایش ملی 
پوشش زنان ایران

اجــرای مــوج دوم پیمایــش ملــی »پوشــش و حجــاب 
زنــان ایــران« آغــاز شــد. اجــرای مــوج دوم پیمایــش ملــی 
ــازمان  ــفارش س ــه س ــران« ب ــان ای ــاب زن ــش و حج »پوش
ــجویان  ــنجی دانش ــز افکارس ــط مرک ــامی توس ــات اس تبلیغ
ایــران )ایســپا( آغــاز شــد. جامعــه آمــاری ایــن طــرح، زنــان 
ــه آن ۵000  ــدازه نمون ــلمان و ان ــی مس ــال ایران ــا ۷۵ س 1۵ ت
ــا  ــن طــرح ســال 1۳۸۹ و ب پرسشــنامه اســت. مــوج اول ای
ــدی  ــر مه ــه 1۸000 پرسشــنامه انجــام شــد. دکت ــدازه نمون ان
فرجــی و دکتــر نفیســه حمیــدی، پژوهشــگران ایــن پیمایش 

هســتند. 
ــون  ــپا(، تاکن ــران )ایس ــجویان ای ــنجی دانش ــز افکارس مرک
ــام داده  ــاب انج ــوع حج ــاره موض ــنجی درب ــن نظرس چندی
اســت. آخریــن نظرســنجی ایســپا دربــاره حجــاب کــه 
ــرا  ــور اج ــطح کش ــر در س ــه ۴۳۹0 نف ــم نمون ــا حج آذر ۹۴ ب
ــکی  ــادر مش ــان چ ــد زن ــد 2۷.۶ درص ــان می ده ــد، نش ش
ــکی  ــادر مش ــز چ ــد نی ــندند. 1۸.۵ درص ــه را می پس ــا مقنع  ب
ــردم  ــد م ــوع ۴۶.1 درص ــندیده اند. درمجم ــری را پس و روس

ــد. ــل نشــان داده ان ــه پوشــش چــادر تمای ــران ب ای

کوتاه از جامعه 

۵00 معلول زندانی نیازمند حمایت 
از  دفــاع  انجمــن  رئیــس   
ــود ۵00  ــوالن از وج ــوق معل حق
نیازمنــد  زندانــی  معلــول 
 حمایــت در کشــور خبــر داد 
و گفــت: بلیــت قطــار و مراکــز 
گردشــگری بــر اســاس قانــون 
بایــد بــرای معلــوالن نیم بهــا 
ــا  ــه ب ــره ای ک ــه مذاک ــژاد ب ــت محمودن ــی هم ــود. عل ش
معــاون توانبخشــی بهزیســتی بــه منظــور بررســی مشــکات 
معلــوالن برگــزار شــد، اشــاره کــرد و افــزود: در حــال حاضــر 
معــاون  از  دارد.  وجــود  زندانــی  معلــول   ۵00 از  بیــش 
توانبخشــی بهزیســتی درخواســت کرده ایــم کمیتــه ای بــرای 
پیگیــری مشــکات و شناســایی زندانیــان معلــول و حمایت 
از آن هــا تشــکیل شــود. وی اظهــار داشــت: همچنیــن 
درخواســت کردیــم کــه روز 20 مهــر کــه روز اســکان معلــوالن 
ــی کشــور بازگــردد  ــم مل ــه تقوی ــاره ب ــود، دوب ــدان ب  و نیازمن
و بهزیســتی تــاش خــود را بــرای خانــه دار شــدن معلــوالن 

بیشتر کند. 
رئیــس انجمــن دفــاع از حقــوق معلــوالن درخواســت 
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــازمان می ــئوالن س ــرد: مس ک
تفاهم نامــه ای بــا انجمــن منعقــد کننــد و مراکــز گردشــگری 
را بــرای معلــوالن مناسب ســازی کــرده و همچنیــن نیم بهــا 
بــودن ایــن مراکــز را بــرای اســتفاده ایــن افــراد بــر اســاس 

قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن مهیــا کننــد.

 تأکید سازمان جهانی بهداشت 
بر فراگیر شدن طب سنتی

وزارت  ایرانی اســامی  ســنتی  طــب  دفتــر  کل  مدیــر 
ــه اســتراتژی ســازمان بهداشــت  بهداشــت ضمــن اشــاره ب
ــورها از  ــامت کش ــام س ــتفاده نظ ــوص اس ــی درخص جهان
ــی شــدن طــب  ــر و جهان ــر فراگی ــت طــب ســنتی، ب ظرفی

ــرد.  ــد ک ــل تأکی ــنتی و مکم س
ــی  ــازمان حت ــن س ــت: ای ــت گف ــود خدادوس ــر محم دکت
 پیشــنهاد اصــاح در ســاختار وزارت بهداشــت کشــورها 
ــد  ــورد تأکی ــنتی، م ــب س ــتفاده از ط ــعه اس ــرای توس را ب
قــرار داده اســت. بســیاری از کشــورها حتــی قبــل از تأکیــد 
ســازمان جهانــی بهداشــت در ایــن حــوزه ورود و بســیار هــم 
ــه آن کشــور چیــن اســت کــه  ــد؛ نمون پیشــرفت کــرده بودن
ــنتی  ــب س ــت ط ــتفاده از ظرفی ــال 1۹۵۴، اس ــا از س  اساس
را در کنــار طــب رایــج و طــب نویــن، در قانــون اساســی خــود 
ــنتی  ــب س ــم ط ــال ها ه ــن س ــود و در ای ــرده ب ــف ک تکلی
ــا در  ــت، نه تنه ــی از آن اس ــوزنی بخش ــب س ــه ط ــن ک چی
خــود ایــن کشــور، بلکــه در بســیاری از کشــورهای اروپایــی 
و آمریکایــی نیــز توســعه و رشــد جالــب توجهــی داشــته و از 
ایــن ظرفیــت، اســتفاده خوبــی در پزشــکی رایــج می شــود.

نبود قدرت نظارتی بر اجرای برنامه های حوزه ازدواجاخبار کوتاه

آگهی ابالغ به آقای مهدی محمدی خشوئی 
شماره در خواست : ۹۵10۴۶0۳۶210000۸ شماره پرونده :۹۵0۹۹۸0۳۶2100۸۵۷ شماره بایگانی شعبه : ۹۵0۸۷0 
تاریخ تنظیم:1۳۹۵/0۶/10 نظر به اینکه آقای مهدی محمدی خشوئی فرزند قدیر علی به اتهام توهین و تهدید 
از طریق پیامک تلفنی حسب شکایت خانم نسرین قهرمان از طرف این دادسرا در پرونده کاسه ۹۵0۷۸0د2 
تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین وسیله 
در اجرای ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده از این طریق اطاع داده می شود تا ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی در شعبه 2 دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان )مجتمع شماره 
۴ کهندژ( جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی دادسرا تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. شماره: 

1۷۸۳2/م الف دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان
آگهی ابالغ به آقای ایمان زمانی  

 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹۸0۳۶۳۴00۸۳۵: پرونده  شماره   ۹۵10۴۶0۳۶۳۴00011  : خواست  در  شماره 
۹۵0۸۴۴ تاریخ تنظیم:1۳۹۵/0۶/10 نظر به اینکه آقای ایمان زمانی  به اتهام مزاحمت برای نوامیس  حسب 
شکایت خانم نسترن زینلی و خانم فائزه و مریم موالیی  از طرف این دادسرا در پرونده کاسه ۹۵0۸۴۴د1۵ 
تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله 
در اجرای ماده 1۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب به نامبرده تا ظرف 
مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 1۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقاب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار  آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد 
ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری می باشد. شماره: 1۷۸۳۳/م الف دادیار شعبه 1۵ دادسرای عمومی 

و انقاب اصفهان – ملیحه سادات حسینی بهارانچی
آگهی ابال غ وقت رسیدگی 

از آگهی وقت رسیدگی ارسال میگردد. لذا دستور  به پیوست یک نسخه  در خصوص پرونده کاسه ۹۵0۴۹1 
از روزنامه های کثیر  فرمایید به هزینه خواهان وفق ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی 
االنتشار چاپ و نتیجه را به این شعبه اعام نمایید. ضمنا فیش شماره ۳۵۹1۴۵به مبلغ 120000 ریال توزیع 

و مضوط در پرونده می باشد. شماره:1۷۸2۳/ م الف دفتر شعبه نهم مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان
ابالغیه 

 ۹۴02۷۹ : بایگانی شعبه  :۹20۹۹۸۳۷۳1۹002۸۶ شماره  پرونده  اباغنامه: ۹۵10100۳۷0001۹۵۶ شماره  شماره 
تاریخ تنظیم:1۳۹۵/0۶/10 مشخصات اباغ شونده حقیقی : 1- نام : عبدالعظیم 2- نام خانوادگی : دریکوندی 
۳- نام پدر: محمد رضا ۴- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور: 1۳۹۵/0۷/2۸ چهارشنبه ساعت :0۹:00 محل 
حضور: اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه ۴ اتاق 
۴۵۵ علت حضور در خصوص شکایت نادر عیسی نسب و مهسا عیسی نسب علیه شما دائر بر مشارکت در آدم 
ربابی و ایراد ضرب و جرح در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شماره:1۷۹0۴/ م الف 

دفتر شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان
ابالغیه 

بایگانی شعبه : ۹۵00۵۳  اباغنامه: ۹۵10100۳۷0001۹22 شماره پرونده :۹۴0۹۹۸0۳۵۹۵01۷۷۷ شماره  شماره 
تاریخ تنظیم:1۳۹۵/0۶/0۸ مشخصات اباغ شونده حقیقی : 1- نام : مجتبی  2- نام خانوادگی :جان نثاری  
۳- نام پدر: مصطفی رضا ۴- نشانی : مجهول المکان تاریخ حضور: 1۳۹۵/0۸/2۶ چهارشنبه ساعت :0۹:00 
محل حضور: اصفهان – خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
۴ اتاق ۴۵۵ علت حضور در خصوص شکایت رسول عباسی بهارانچی علیه شما دائر بر جرح عمدی با چاقو 
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. شماره:1۷۴۳0/ م الف دفتر شعبه دوم دادگاه 

کیفری یک استان اصفهان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

در خصوص پرونده کاسه ۶0۸/۹۵خواهان مرتضی پاک روان  دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد 
رضا عبدالهی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز دوشنبه  مورخه ۹۵/۸/2۴ ساعت ۴/00 عصر تعیین 
گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان 
صبا – پاک ۵۷ کد پستی ۸1۶۵۷۵۶۴۴1 شورای حل اختاف اصفهان – شعبه  شورای حل اختاف اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.شماره: 1۷۴۶۴/م الف مدیر دفتر شعبه 2۸ مجتمع شماره یک شورای حل 

اختاف اصفهان
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹۵10100۳۵0۳0۴۴۸۸شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵0۳00۳۷2شماره بایگانی شعبه: ۹۵0۴۷1 تاریخ 
تنظیم: 1۳۹۵/0۶/10 خواهان / شاکی سید مرتضی حسینی بهارانچی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم 
سید امیر حسین علمداری  به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و تامین خواسته و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳0۵ ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸0۳۵0۳00۳۷2ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/0۸/2۴ و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / 
سید امیر حسین علمداری  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1۷۸۵0/م الف منشی 
دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 

آگهی ابالغ
شماره اباغیه: ۹۵10100۳۵0۳0۴۵0۹شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵0۳00۴2۳شماره بایگانی شعبه: ۹۵0۵۳1 تاریخ 
تنظیم: 1۳۹۵/0۶/10 خواهان / شاکی هاجیه بیگم بهرامی   دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم صدیقه باقری 
و حسین باقری و زهرا باقری و رقیه کاظمی مشکانی و منوچهر طیباتی و کبرا باقری و مجید باقری و احمد 
باقری و اصغر باقری   به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
۳ اتاق شماره ۳0۵ ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸0۳۵0۳00۴2۳ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/0۸/2۳ 
و ساعت 0۸:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/گان صدیقه باقری و حسین باقری و 
منوچهر طیباتی و کبرا باقری و مجید باقری و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1۷۸۵1/م 

الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان – مصطفی شبانی 
آگهی ابالغ

تاریخ  بایگانی شعبه: ۹۵021۷  اباغیه: ۹۵10100۳۵0۳0۴۵00شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵0۳001۶1شماره  شماره 
تنظیم: 1۳۹۵/0۶/10 خواهان / شاکی محمد حسین اسماعیلی    دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد 
آقایی خوزانی و محمد رضا نصیر پور و فاطمه السادات محمودی و ولی هللا ریاحی نسب )فیل سوار سابق( و 
محمد رضا سبحانی و سید مرتضی محمودی و زهرا محمودی و میثم شیرانی نژاد و مریم السادات محمودی 
و لیا محمودی    به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و ابطال سند )موضوع سند مالی است( و اثبات وقوع 
بیع و دستور موقت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
۳ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳0۵ ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸0۳۵0۳001۶1ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/0۸/2۳ و ساعت 0۹:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/ 
گان محمد آقایی خوزانی وولی هللا ریاحی نسب )فیل سوار سابق ( و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز 
نوبت  امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک  انقاب در  آیین دادرسی دادگاه های عمومی و  ماده ۷۳ قانون 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1۷۸۵2/م الف منشی دادگاه حقوقی شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان 

اصفهان – مصطفی شبانی
دادنامه 

شماره  پرونده:۹۴0۹۹۸۳۶202012۶۷  شماره  تنظیم:1۳۹۵/0۴/۳0  تاریخ  دادنامه:۹۵0۹۹۷۳۶20200۵۹0  شماره 
آباد-  بیدگل – نوش  آران و  به نشانی  :آقای مرتضی پورسینا فرزند غامرضا  بایگانی شعبه:۹۴12۹1 خواهان 
منطقه شهید مطهری- بلوار جال زادگان نبش ک حکمت منزل مرتضی پورسینا خوانده:آقای قدرت یار احمدی 
به محتویات پرونده  المکان خواسته :مطالبه وجه چک گردشکار:با عنایت  به نشانی مجهول  اله  فرزند عزت 
،ختم دادرسی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به 

صدور رای می شود. 
رای دادگاه  در خصوص دعوی آقای مرتضی پور سینا فرزند غامرضا به طرفیت آقای قدرت اله  یار احمدی 
فرزند عزت اله به خواسته مطالبه ی وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ سیصدمیلیون 
ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق 
حاکمیت  به  التفات  با  و  علیه  محال  بانک  از سوی  تنظیمی   ، پرداخت  امکان  عدم  و گواهینامه  مذکور  چک 
وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار 
ارائه ، اقامه و  از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خوانده ( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خوانده 
یا تحصیل نشده است بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 1۹۸-۵02-۵1۹ و ۵22 
قانون آئین دادرسی مدنی ماده ، ۳10-۳11-۳1۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک 
، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مزبور به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات 
و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سررسید چک تا زمان 
پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعام می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید 

نظر استان اصفهان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیگدل 

امیر حسین رزاقی
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹۵1010۶۸۳۷202002شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸۶۸۳۷200۷۵0شماره بایگانی شعبه: ۹۵0۷۶۳ تاریخ 
تنظیم: 1۳۹۵/0۶/0۸ خواهان علی خانی ولدانی فرزند ابوالقاسم     دادخواستی به طرفیت خوانده ابوالقاسم 
خانی ولدانی   به خواسته در خواست صدور حکم رشد  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
– خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه دوم اتاق شماره 20۵ ارجاع و به کاسه  
۹۵0۹۹۸۶۸۳۷200۷۵0ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/0۸/2۳ و ساعت 0۹:00تعیین شده است. به علت 

مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1۷۴۳۵/م الف مدیر دفتر دادگاه 

حقوقی  شعبه 12دادگاه خانواده   شهرستان اصفهان 
 آگهی ابالغ

 ۹۴1۳۷۶ شعبه:  بایگانی  ۹۴0۹۹۸۶۸۳۶۹00۶۵2شماره  پرونده:  ۹۵1010۶۸۳۶۹0۳۶۵2شماره  اباغیه:  شماره 
تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/0۶/0۹ خواهان / شاکی فاطمه شهرت صدیقی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم کبیر 
فقیری  به خواسته طاق به درخواست زوجه و مطالبه خسارت دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۹دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی 
( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی 
- طبقه 1  - اتاق 102ارجاع و به کاسه  ۹۴0۹۹۸۶۸۳۶۹00۶۵2ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1۳۹۵/0۸/2۵ و 
ساعت 11:۳0تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  
رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1۷۸۵۴/م الف مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه ۹ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

آگهی ابالغ
 ۹۵0۵۳۶ شعبه:  بایگانی  ۹۴0۹۹۸0۳۵۹۵00۳۸0شماره  پرونده:  ۹۵10100۳۵۳۷0۳2۷۵شماره  اباغیه:  شماره 
تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/0۵/12 شاکی عبدالرضا فتحی    دادخواستی به طرفیت متهمین مینا حسینی فرزند سید 
جواد و سامان مفاخری فرزند محمد    به خواسته کاهبرداری   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111دادگاه کیفری دو  شهر اصفهان)111 جزایی سابق (  واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۴۳ ارجاع 
و به کاسه  ۹۴0۹۹۸0۳۵۹۵00۳۸0ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/0۸/2۳ و ساعت 0۸:۳0تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن متهمین  و درخواست شاکی  و به تجویز ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا متهمین  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1۴۳10/م 

الف قاضی شعبه 111 دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )111 جزایی سابق(- مرتضی براتی 
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹۵10100۳۵0۷0۶2۶۵شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵0۷0010۸شماره بایگانی شعبه: ۹۵012۹ تاریخ 
به  درخشنده    خوانده حسن  طرفیت  به  دادخواستی  آبادچی   نوروزی  هادی  خواهان   1۳۹۵/0۶/11 تنظیم: 
خواسته مطالبه خسارت و اعسار از پرداخت  هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی    تقدیم دادگاه های 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  به شعبه ۷  نموده که جهت رسیدگی  عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 
۳ اتاق شماره ۳11 ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸0۳۵0۷0010۸ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/0۸/22 و 
ساعت 0۸:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز 
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی 
شهرستان  حقوقی   عمومی  دادگاه   ۷ شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر   مدیر  الف  1۷۸۵۷/م  گردد.شماره:  حاضر 

اصفهان – بروجردی  
آگهی ابالغ

 ۹۵00۳۸ شعبه:  بایگانی  ۹۵0۹۹۸0۳۵2۴000۳۴شماره  پرونده:  ۹۵10100۳۵2۴0۵۳۷2شماره  اباغیه:  شماره 
تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/0۵/12 خواهان / شاکی شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون )سهمامی 
خاص( به شماره ثبت ۹0۸0 به نمایندگی آقای محمد طاهری دادخواستی   به طرفیت خوانده /متهم مجید 
کبوتری و احمد مدرس زاده    به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه 
خسارت تاخیر تادیه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۵2 ارجاع و به کاسه  ۹۵0۹۹۸0۳۵2۴000۳۴ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/0۸/1۹ و ساعت 11:00تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده احمد 
مدرس زاده  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
اعام نشانی کامل خود نسخه دوم  دادگاه مراجعه و ضمن  به  آن  از مفاد  اطاع  و  آگهی  از نشر  مذکور پس 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1۴۳2۶/م الف منشی   

دادگاه حقوقی شعبه 2۴ دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان – محمد رضا پیشقدم 
آگهی ابالغ

شماره اباغیه: ۹۵10100۳۵010۴۵۶۵شماره پرونده: ۹۵0۹۹۸0۳۵01002۶0شماره بایگانی شعبه: ۹۵0۳۳۶ تاریخ 
تنظیم: 1۳۹۵/0۵/۳1 خواهان / شاکی امیر حسین انصاری نژاد  دادخواستی   به طرفیت خوانده /متهم هاشم 
خدامی سینی     به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 

باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه ۳ اتاق شماره ۳۳۳ ارجاع و به کاسه  
۹۵0۹۹۸0۳۵01002۶0ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1۳۹۵/0۷/1۹ و ساعت 0۹:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست خواهان / شاکی  و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.
شماره: 1۶۴۵۵/م الف منشی   دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان – فرزانه 

سلیمانی  
آگهی احضار 

 ۹۵021۹  : بایگانی شعبه  ۹۵0۹۹۸0۳۵۹۵002۴0 شماره   : پرونده  :۹۵10100۳۵۴۵0۳1۶1 شماره  اباغیه  شماره 
تاریخ تنظیم : 1۳۹۵/0۶/10

نظر به اینکه شکات آقایان محسن تراببیان و علی انصاری و فرهاد افتادگان و مجتبی قاسمی و مسعود مارانی 
و حسین اکبری و میثم ابوالحسنی و خانمها زری توکل و زهرا آذر گون و الهام پور ریخته گر شکایتی علیه آقای 
آرام  نجیمی فرزند شیر محمد دائر بر خیانت در امانت – فروش مال غیر –کاهبرداری در دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان مطرح شده که جهت رسیدگی به شعبه 11۹ دادگاه کیفری دو شهر اصفهان )11۹ جزایی سابق( 
واقع در اصفهان - خ چهارباغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق 
شماره 222 ارجاع و به کاسه بایگانی   ۹۵021۹ ک 11۹ دو ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن مورخه ۹۵/۸/1 
ساعت نه صبح تعیین شده است. و نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد به استناد ماده 1۷۴ قانون 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 اباغ شده تلقی و 

دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود/ 
شماره:1۷۸۴۵/م الف مدیر دفتر شعبه 11۹ دادگاه کیفری 2 اصفهان / نامداری

آگهی اباغ
 ۹۵0۷۶۸ شعبه:  بایگانی  ۹۵0۹۹۸۶۸۳۶۷00۶۸۵شماره  پرونده:  ۹۵1010۶۸۳۶۷0۴۴۸۵شماره  اباغیه:  شماره 
به  الهام کامیابی    / خوانده  طرفیت  به  دادخواستی  صدری    لقمان   / خواهان   1۳۹۵/0۶/0۶ تنظیم:  تاریخ 
به تمکین   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی  الزام  خواسته 
به شعبه ۷دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی ( واقع در اصفهان خ میر فندرسکی )خ 
میر( – حدفاصل چهارباغ باال و پل میر – مجتمع قضایی شهید قدوسی – طبقه2  - اتاق 20۵ارجاع و به کاسه  
۹۵0۹۹۸۶۸۳۶۷00۶۸۵ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن1۳۹۵/0۸/0۴ و ساعت 10:00تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / و درخواست خواهان / و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده /  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.شماره: 1۷۸۵۵/م الف 
حسین  قدوسی(-  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  دادگاه   ۷ شعبه  دادگاه  دفتری  امور  متصدی 

شفیعی حسن آبادی 
آگهی ابالغ

 ۹۵0۸۶۷ شعبه:  بایگانی  ۹۵0۹۹۸۶۸۳۶۷00۷۸2شماره  پرونده:  ۹۵1010۶۸۳۶۷0۴۵۳2شماره  اباغیه:  شماره 
به  به طرفیت خوانده / منصور رجبی    تنظیم: 1۳۹۵/0۶/0۸ خواهان / مهتاب فروزان    دادخواستی  تاریخ 
نموده که جهت رسیدگی  اصفهان  دادگاه های عمومی شهرستان  تقدیم  به درخواست   زوجه  خواسته طاق 
فندرسکی  میر  خ  اصفهان  در  واقع   ) قدوسی  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان  خانواده  ۷دادگاه  شعبه  به 
20۵ارجاع  اتاق   - طبقه2    – قدوسی  قضایی شهید  – مجتمع  میر  پل  و  باال  چهارباغ  – حدفاصل  میر(  )خ 
0۹:00تعیین  ساعت  و  آن1۳۹۵/0۸/1۶  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ۹۵0۹۹۸۶۸۳۶۷00۷۸2ثبت  به کاسه   و 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / و درخواست خواهان / و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین 
جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده /  پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام 
رسیدگی حاضر  فوق جهت   مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه   نشانی کامل خود 

گردد.
شماره: 1۷۸۵۶/م الف متصدی امور دفتری دادگاه شعبه ۷ دادگاه خانواده شهرستان اصفهان )مجتمع شهید 

قدوسی(- حسین شفیعی حسن آبادی
آگهی احضار

 : شعبه  بایگانی  شماره   ۹۵0۹۹۸0۳۵۸200۳۷۹  : پرونده  شماره   ۹۵10۴۶0۳۵۸200010  : خواست  در  شماره 
۹۵0۴۸۹ تاریخ تنظیم: 1۳۹۵/0۵/12 در پرونده کاسه ۹۵0۴۸۹ شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب 
شهرستان اصفهان شرکت راهسازی و عمران ایران و با وکالت آقای سید محسن سید حسینی شکایتی علیه 
آقای محمد اسدی فرزند علی جان دایر بر خیانت در امانت مطرح نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع 
این که متهم  به  نظر  تعیین شده است  برای روز چهارشنبه ۹۵/۸/1۹ ساعت 10 صبح  گردید ووقت رسیدگی 
مجهول المکان می باشد حسب ماده 1۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹2 مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به شعبه مربوطه مراجعه تا 
ضمن اعام نشانی کامل خود جهت پاسخ گویی به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور 

دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود/
شماره: 1۴۹۵۳/م الف بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان )مجتمع 

1( مرتضی خلیفه سلطانی
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درگاه الهی تقرب پیدا می کند، نماز است.
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-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثسالمت 

 3 سردردی
 که درباره شان نشنیده اید

    سردردهای فشاری
 ســردردهای فشــاری در دقیقــه و بــه علــت یــک فعالیــت 
ــی  ــه ورزش، نزدیک ــد؛ از جمل ــدید رخ می دهن ــی ش بدن

عطســه، خندیــدن یــا حتــی اجابــت مــزاج. 
بــه دلیــل فشــاری کــه در طــول بیشــتر ایــن فعالیت هــا 
تحمــل می کنیــد، فشــار مایــع نخاعــی در ســر بــه مــرور 
افزایــش پیــدا می کنــد. ایــن فشــار منجــر بــه درد 
می شــود کــه خوشــبختانه در بیشــتر مواقــع دلیلــی بــرای 
نگرانــی نــدارد و پــس از گدشــت چنــد دقیقــه خــودش از 
 بیــن مــی رود )البتــه اگــر روز خوش شانســی تان نباشــد

ممکن است بیش از نیم ساعت طول بکشد(.
    سردرد فشار خون باال

ــوع  ــن ن ــت، ای ــام آن پیداس ــه از ن ــور ک ــت همان ط درس
ــا فشــار خــون  ــش فشــار خــون اســت؛ ام ســردرد دلیل
ــل  ــه دلی ــردرد ب ــوع س ــن ن ــت. ای ــر نیس ــی مقص معمول
ــی  ــد. وقت ــون رخ می ده ــاالی خ ــیار ب ــیار بس ــار بس فش
فشــار خــون خیلــی افزایــش می یابــد، فشــار روی مغــز 
ــن  ــی ممک ــای خون ــد و رگ ه ــدا می کن ــش پی ــز افزای نی

ــد.  ــه مغــز را محــدود کنن ــان خــون ب اســت جری
ســردرد ناشــی از فشــار خــون بــاال درد خاصــی دارد؛ 
حــس  ســر  دســتمال  بســتن  از  دردی کــه  ماننــد 
می کنیــد؛ یعنــی روی نقاطــی خــاص وارد می شــود. 
ــول  ــود و در ط ــر می ش ــا بدت ــردرد، صبح ه ــوع س ــن ن ای
روز بهبــود پیــدا می کنــد. بــرای کاهــش درد بســیار 
ــته ــرل داش ــت کنت ــون را تح ــار خ ــه فش ــت ک ــم اس  مه

باشید.
    آرتریت سلول ژانت

یــا  ســوزاننده  خســته کننده،  ســردرد  ایــن  علــت 
ــن شــرایط  ــا ای ــوم اســت؛ ام ــان نامعل تیرکشــنده همچن
بســیار جــدی اســت. ایــن را می دانیــم کــه آرتریــت 
ــا  ــد و تقریب ــدا می کن ــط پی ــاب رب ــه الته ــت ب ســلول ژان
ــه  ــود ک ــده می ش ــال دی ــاالی 60 س ــراد ب ــه در اف همیش
همیشــه هنــگام جویــدن بــا ایــن نــوع ســردرد در اطــراف 

می کننــد.  درد  احســاس  گوش هــا 
حــدود یک ســوم افــرادی که مشــکل آرتریت ســلول ژانت 
ــوع  ــن ن ــن تشــخیص ای ــا می شــوند؛ بنابرای ــد، نابین دارن
 ســردرد بســیار اورژانســی اســت. پزشــک ها بــرای درمــان

 بــه ســرعت از اســتروئید ها کمــک می گیرنــد تــا از 
 نابینــا شــدن را پیشــگیری و تــا حــدود زیــادی درد 

را کنترل کنند.

قتل مادری به دست پسر جوانش
ــر  ــوز و ب ــام نیـ ــوادث ج ــرویس ح ــزارش س ــه گ ب
اســاس اوراق پرونــده، صبــح 25 خــرداد ســال 
ــا  ــو از پ ــات چاق ــا ضرب ــی کــه ب 87 جســد زن جوان
ــران  ــرب ته ــع در غ ــه اش واق ــود، در خان ــده ب درآم

ــد. ــف ش کش
 در پــی اعــام ایــن خبــر بــه بازپــرس کشــیک قتــل
تیــم جنایــی بــرای انجــام تحقیقــات در محــل 

جنایــت حاضــر شــدند. 
مقتــول  مقدماتــی جســد  بررســی های  از  پــس 
زمــان  و  علــت  تشــخیص  و  شناســایی  بــرای 
ــت.  ــال یاف ــی انتق ــکی قانون ــه پزش ــرگ ب ــق م دقی
ــف  ــرای کش ــی ب ــات تخصص ــز تحقیق ــه نی در ادام
راز ایــن جنایــت هولنــاک آغــاز شــد؛ امــا چنــد 
روز بعــد پســر جــوان مقتــول بــا مراجعــه بــه 
اعتــراف مــادرش  قتــل  بــه  منطقــه   کانتــری 

 کرد.
ــه  ــح ب ــراف صری ــا اعت ــاله - ب ــا - 21 س محمدرض
ــادرم  ــدر و م ــل پ ــال قب ــد س ــت: »چن ــت گف جنای
ــدم  ــه ش ــه متوج ــی ک ــدند. از زمان ــدا ش ــم ج از ه
ــش  ــه قتل ــم ب ــط مشــکوکی دارد، تصمی ــادرم رواب م
 گرفتــم تــا اینکــه ســرانجام نقشــه ام را عملــی
 کــردم. قصــد داشــتم او را خفــه کنــم؛ امــا در جریــان 
درگیــری بــا او، چاقــو بــه شــاهرگش خــورد و کشــته 

. شد
 وقتــی مــادرم غــرق در خــون روی زمیــن افتــاد، از 
تــرس بــه چالــوس فــرار کــردم؛ امــا عــذاب وجــدان 
یــک لحظــه هــم رهایــم نمی کــرد؛ بــه همیــن 
 دلیــل تصمیــم گرفتــم خــودم را بــه پلیــس معرفــی 

کنم.« 
صــدور  بــا  پرونــده  اعتــراف،  ایــن  از  پــس 
کیفرخواســت بــه دادگاه کیفــری فرســتاده شــد.
 جلســه رســیدگی بــه پرونــده متهــم جــوان، دیــروز 
در شــعبه دوم دادگاه کیفــری برگــزار شــد. وی ضمــن 
ابــراز ندامــت شــدید از قتــل مــادرش از اولیــای دم 

درخواســت بخشــش کــرد.
ــه  ــا توج ــده ب ــه پرون ــیدگی ب ــه رس ــه جلس در ادام
ــای دم از قصــاص گذشــتند، قاضــی  ــه اینکــه اولی ب
ــار ایــن پســر پشــیمان در  ــه حســن رفت ــا توجــه ب ب
ــه زودی  ــرد ب ــام ک ــای دم اع ــت اولی ــدان و رضای زن
ایــن پرونــده صــادر خواهــد   رأی دادگاه دربــاره 

شد. ایران

محققــان سوئیســی موفــق بــه کشــف درمــان جدیــدی 
ــد بیمــاری  ــد زوال حافظــه و رون ــه می توان شــده اند ک

آلزایمــر را متوقــف کنــد.
بــه گــزارش مهــر،  بیمــاری آلزایمــر، نوعــی زوال 
ــود.  ــر می ش ــان وخیم ت ــذر زم ــا گ ــه ب ــت ک ــل اس عق
زوال عقــل )دمانــس( بــر اثــر کاهــش عملکــرد مغــز 
بیماری هــای  بــه  منجــر  می توانــد  و  می دهــد  رخ 
خاصــی شــود. آلزایمــر جــزو بیماری هایــی اســت 
 کــه هنــوز بــه درســتی علــت آن تشــخیص داده نشــده 
ــرای شــناخت  و مطالعــات و بررســی های متعــددی ب

و درمــان ایــن بیمــاری در حــال انجــام اســت.
اکنــون محققانــی از دانشــگاه زوریــخ  UZH موفــق بــه 
ارائــه راه حلــی علیــه ایــن بیمــاری شــده اند کــه رونــد 
پیشــرفت بیمــاری و زوال عقــل را متوقــف می کنــد.  

بــا اســتفاده از داروی  ایــن مطالعــه  محققــان در 

آدوکانومــاب aducanumab بــه درمــان  165 بیمــاری 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــه ابت ــل اولی ــه در مراح ــد ک پرداختن

ــد. ــر بودن آلزایم
ــتند  ــادی توانس ــن آنتی ب ــتفاده از ای ــا اس ــان ب محقق
دارو  ایــن  کننــد.  متوقــف  را  عقــل  زوال  رونــد 
پاک هــای بتاآمیلوئیــد درهم تنیــده را هــدف قــرار 
داده و بــا کنتــرل پــت اســکن های قبــل و بعــد از 
ــای  ــزان پاک ه ــه می ــد ک ــخص ش ــز دارو مش تجوی
ــاله  ــه و یکس ــش ماه ــی ش ــازه زمان ــد در ب بتاآمیلوئی
رونــد نزولــی و کاهشــی داشــته اســت. ایــن دارو 
عــاوه بــر کاهــش حجــم پاک هــا بــر کاهــش 
در  دادن حافظــه  از دســت  و  عقــل  زوال  ســرعت 
ــوده اســت. امــا در چهــل نفــر از  بیمــاران نیــز مؤثــر ب
افــراد شــرکت کننده در ایــن مطالعــه، عوارضــی ماننــد 
ــن  ــه شــرکت در ای ــه از ادام ســردرد مشــاهده شــد ک

ــد. ــرباز زدن ــه س مطالع
ــازی  ــر ب ــروز آلزایم ــی در ب ــش مهم ــد ، نق  بتاآمیلوئی
رفتــن  بیــن  از  ســبب  پروتئیــن  ایــن  می کنــد. 
شــده  مغــز  در  عصبــی  ســلول های  بیــن  ارتبــاط 
تــا اینکــه ســرانجام فــرد حافظــه  اش را از دســت 
می دهــد. داروهایــی کــه تاکنــون بــرای ایــن بیمــاری 
پاک هــای  رســوب  رونــد  بــر  شــده اند  تولیــد 
بتاآمیلوئیــد تأثیــری نداشــته، امــا ایــن دارو بــا تأثیــر 
تحــول  می توانــد  آمیلوئیــد  پاک هــای  رونــد  بــر 
 بزرگــی را در درمــان بیمــاری آلزایمــر بــه وجــود

 آورد.
محققــان بــه تحقیقــات خــود تــا کســب نتایــج 
ایــن  نتایــج  داد.  خواهنــد  ادامــه  تکمیلــی 
رســیده  چــاپ  بــه  نیچــر  مجلــه  در   مطالعــه 

است.

آدوکانوماب، داروی جدید بیماری آلزایمر
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دکتــر مجلســی کــه اکنــون ریاســت دانشــگاه آزاد واحــد نجف آبــاد را بــر عهــده دارد، در اولیــن 
نشســت مطبوعاتــی خــود در بیــن اصحــاب رســانه، همــت واالی اســتادان، کارکنــان و مدیــران 
و دانشــجویان مســتعد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد را کــه توانســته بــه عنــوان یــک 

واحــد جامــع و برتــر در ســطح کشــور و ســطوح بین المللــی مطــرح باشــد، ســتود.
ــت. 10  ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــگاه آزاد مش ــت در دانش ــال اس ــدود 23 س ــی ح ــر مجلس  دکت
 ســال رئیــس واحــد فاورجــان بــوده  و پــس از آن، 3 ســال در پســت ریاســت دانشــگاه نائیــن 
ــوان رئیــس خدمــت کــرده اســت. پــس  ــه عن ــز در دانشــگاه آزاد خمینی شــهر ب و 2 ســال نی
 از آن دبیــر منطقــه 4 دانشــگاه های آزاد اســامی اســتان های اصفهــان، یــزد، چهارمحــال 
و بختیــاری بــوده و همزمــان بــه مــدت یکســال مســئولیت علــوم و تحقیقــات اصفهــان را بــر 
عهــده داشــته اســت. 3 ســال اخیــر را دوبــاره در واحــد خمینی شــهر فعالیــت کــرده و حــدود 
ــای دانشــگاه های آزاد اســتان اســت. وی  ــی هیئت امن 3 ســال اســت عضــو کمیســیون دائم
حــدود یک مــاه پیــش بــا حکــم آقــای دکتــر میــرزاده بــه عنــوان ریاســت دانشــگاه آزاد واحــد 

ــاد منســوب شــد. نجف آب
ــب  ــه کس ــر ب ــه منج ــگاه ک ــی دانش ــای قبل ــات رؤس ــکر از زحم ــن تش ــی ضم ــر مجلس دکت
افتخــارات بســیاری بــرای دانشــگاه آزاد و شهرســتان نجف آبــاد و اســتان اصفهــان شــد، گفــت: 
هــدف و خط مشــی بنــده هــم، ارتقــای ســطح کیفــی و علمــی دانشــگاه اســت. ایــن دانشــگاه، 
ــال  ــر ح ــه ه ــه ب ــت ک ــامی اس ــگاه های آزاد اس ــطح دانش ــر در س ــگاه های برت ــی از دانش یک
ــران و دانشــجویان مســتعدش توانســته حتــی دز ســطوح  ــان، مدی ــا همــت اســتادان، کارکن ب
بین المللــی توفیقــات بســیار زیــادی را کســب کنــد و بــه عنــوان یــک واحــد جامــع و برتــر در 

ســطح کشــور مطــرح شــود کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد. امــا در یــک مــاه اخیــر کــه بــه ایــن 
پســت منصــوب شــده ام، هدفــم ارتقــای ســطح کیفــی و توســعه تحصیــات تکمیلــی در مقاطــع 
ــرای تخصصــی اســت. در  ــه دکت ــا مرتب ــی ب ــت علم ــرا و جــذب هیئ کارشناســی ارشــد و دکت
آینــده، برندســازی دانشــگاه و مطــرح کــردن آن در ســطح بین المللــی از اقداماتــی اســت کــه 

در دســتور کار قــرار دارد.
ــا آن هــا ماقــات داشــته اســت  ــدو ورود ب وی ضمــن تشــکر از مســئوالن شهرســتان کــه در ب
موفقیــت را در تعامــل بــا آن هــا دانســت و گفــت: ایــن شهرســتان در تمــام ایــران، بلکــه در جهان 
شــناخته شــده اســت و دارای مردمــی ســختکوش و شــهیدپرور اســت کــه دارای آوازه ای بلنــد 
هســتند. بنــده افتخــار می کنــم کــه در ایــن شهرســتان مشــغول بــه کار هســتم و ارتبــاط بیــن 
دانشــگاه و شهرســتان را بیشــتر خواهــم کــرد تــا مــردم عزیــز شهرســتان دســتاوردهای دانشــگاه 
را بیشــتر حــس کننــد و ببیننــد دانشــگاه آزادی کــه در شــهر آن هــا دایــر اســت، چــه خدمــات 

ارزنــده ای در ســطح اســتان و کشــور داشــته اســت.
ایشــان تعــداد کل دانشــجویان دانشــگاه آزاد واحــد نجف آبــاد را 26 هــزار نفــر اعــم از 15 هــزار 

دانشــجوی مــرد و 11 هــزار نفــر دانشــجوی زن، طبــق آخریــن آمــار نیم ســال گذشــته ذکــر کــرد 
و گفــت: دانشــگاه آزاد نجف آبــاد، بــه دلیــل برنــد و کیفیتــی کــه دارد امســال نیــز دانشــجویانش 
را بــرای کارشناســی پیوســته و ناپیوســته از طریــق آزمــون سراســری پذیــرش می کنــد. در ایــن 
ــه  ــق ب ــم کــه بیشــترین آمــار متعل ــرای تخصصــی، دانشــجو داری ــا دکت ــی ت دانشــگاه از کاردان
کارشناســی پیوســته و کارشناســی ارشــد ناپیوســته اســت و در دکتــرای تخصصــی نیــز بیــش 
از 1200 دانشــجو مشــغول بــه تحصیــل هســتند؛ حــدود 8 درصــد در مقطــع دکتــرا، 28 درصــد 
در مقطــع کارشناســی ارشــد، 56 درصــد کارشناســی پیوســته و 7 درصــد کارشناســی ناپیوســته 
مشــغول بــه تحصیــل هســتند. در ایــن دانشــگاه، یــک دکتــرای حرفــه ای داریــم کــه یکــی از 
ــرای  ــای تخصصــی پزشــکی را ب ــم دوره ه ــا داری ــن دانشــگاه اســت و بن ــر ای رشــته های معتب

ــدازی کنیــم. ــاد راه ان اولیــن مرتبــه در دانشــگاه آزاد اســامی نجف آب
دکتــر مجلســی پذیــرش دانشــجو در چندیــن ســال گذشــته واحــد نجف آبــاد را بســیار خــوب 
ارزیابــی کــرد و گفــت: ایــن تعــداد نزدیــک بــه 8000 دانشــجو می رســد کــه ایــن رقم بســیارخوبی 

نســبت بــه دیگــر دانشــگاه های آزاد اســامی اســتان و کشــور اســت.

ایشــان تعــداد اعضــای علمــی ایــن دانشــگاه را 480 نفــر اعــام کــرد و گفــت: 320 نفــر آن هــا 
ــت علمــی   تمام وقــت و مابقــی نیمه وقــت و بورســیه هســتند. بیشــترین تعــداد اعضــای هیئ

در دانشکده علوم انسانی با تعداد 85 نفر مشغول به فعالیت هستند.
دکتــر مجلســی افزایــش تعــداد رشــته ها، به ویــژه در مقطــع تحصیــات تکمیلــی را در 
ســال های قبــل بســیار حائــز اهمیــت دانســت و گفــت: دانشــگاه بیشــترین جــذب دانشــجوی 
ــه بیــش از 470 نفــر در مقطــع دکتــرا ــرا را در ســال 94 داشــته اســت و ایــن آمــار ب  دوره دکت

و بیش از 3 هزار نفر در کارشناسی ارشد می رسد.
وی نقــش حــوزه پژوهــش را بســیار پررنــگ خوانــد و اظهــار داشــت: اقدامــات خوبــی 
درخصــوص مقــاالت آی اس آی، علمی پژوهشــی، علمی ترویجــی و علمی عمومــی انجــام 
ــته  ــه آی-اس-آی داش ــش از 250 مقال ــال بی ــه اول امس ــگاه در 5 ماه ــت. دانش ــه اس گرفت
ــه عمومــی داشــته ایم. امــا در  ــه علمی پژوهشــی و 21 مقال اســت. در همیــن مــدت 155 مقال
ســال گذشــته ایــن دانشــگاه بیــش از 480 مقالــه آی-اس- آی و 430 مقالــه علمی پژوهشــی 

ــت. ــوده اس ــورد ب ــش از 32 م ــی بی ــی و ترویج ــاالت علمی عموم ــته و مق داش

ایشــان آمــار طرح هــای پژوهشــی ســال گذشــته را حــدود 97 طــرح اعــام کــرد و گفــت: 75 
طــرح در حــال اجراســت کــه از ایــن آمــار، حــدود 22 مــورد آن از طرح هــای داخلــی اســت. 

ــام  ــه اتم ــورد آن ب ــه 4 م ــته ایم ک ــگاهی داش ــی برون دانش ــرح پژوهش ــه داد: 7 ط وی ادام
ــی  ــگاه تخصص ــورد نمایش ــته، 18 م ــال گذش ــت. در س ــل اس ــال تکمی ــی در ح ــیده و مابق رس
ــتاری  ــی، پرس ــب ورزش ــای )ط ــی در زمینه ه ــز تحقیقات ــرای 10 مرک ــت و ب ــده اس ــزار ش  برگ
هوشــمند شــبکه های  تولیــد،  و  ســاخت  و  بالینــی  مراقبت هــای  و  دیابــت  مامایــی،   و 

شبکه های مخابراتی، گردشگری، هنر و معماری و حقوقی( مجوز تأسیس گرفته ایم.
 دکتــر مجلســی کســب درآمدهــای غیرشــهریه ای ســال گذشــته دانشــگاه را 29 درصــد خوانــد 
و گفــت: در ایــن دانشــگاه، فضاهــای بســیار خوبــی هســت و یــک طــرح مانــدگار فرهنگــی بنــا 
گذاشــته شــده کــه ســاختمان آن رو بــه اتمــام اســت و دارای ســالن اجتماعاتــی بــا ظرفیــت 
ــن دانشــگاه  ــی ای ــداد رشــته های تحصیل ــر می باشــد. ریاســت دانشــگاه تع ــزار نف  بیــش از ه
ــع  ــته آن در مقط ــت: 106 رش ــرد و گف ــام ک ــتان اع ــداد در اس ــترین تع ــا بیش ــته ب را 240 رش

ــت. ــی اس ــی کارشناس ــرا و مابق ــته آن دکت ــد و 75 رش ــی ارش کارشناس

ــگاه آزاد  ــتقال دانش ــدن اس ــه ش ــوص گرفت ــه درخص ــایعاتی ک ــن رد ش ــی ضم ــر مجلس دکت
 واحــد نجف آبــاد منتشــر شــده بــود، گفــت: مــا اســتقال خــود را بــه عنــوان یــک واحــد جامــع 
ــوان »رؤســای واحدهــای اســتان و واحــد  ــا عن ــا ب ــات تهــران دقیق ــم و مکاتب و مســتقل داری
ــرد.  ــورت می گی ــران« ص ــات ته ــوم تحقیق ــتقل عل ــع مس ــاد و جام ــتقل نجف آب ــع مس جام
ــاخص های  ــا و ش ــود و پارامتره ــیل های موج ــه پتانس ــه ب ــا توج ــاد ب ــگاه آزاد نجف آب دانش
علمــی، پژوهشــی و تحقیقاتــی اش، حضــور پــر رنگ تــری در اســتان اعــم از شــوراهای اســتان 

و کمیته هایــی کــه تشــکیل می شــود و شــوراهای آموزشی پژوهشــی دارد.
 بــا حضــور دانشــگاه آزاد اســامی نجف آبــاد، اســتان اصفهــان از وزنــه علمــی خوبــی در تمــام 
 زمینه هــا در ســطح کشــور برخــوردار اســت و ایــن افتخــاری بــرای اســتان اســت کــه بــا حفــظ 

و رعایت استقال، حضور پررنگی در کمیته ها و شوراهای استان داشته باشیم.
دکتــر مجلســی بــا حضــور آموزشــکده ســما در کنــار دانشــگاه، ایــن دانشــگاه را در تمــام مقاطــع 
ــوزان دانشــکده ســما  ــداد دانش آم ــد دانســت و تع ــرا توانمن ــا مقطــع دکت  از پیش دبســتانی ت

را بیش از 1600 دانش آموز و 1500 دانشجوی کاردانی پیوسته اعام کرد.
وی درخصــوص بیمارســتان ناتمــام دانشــگاه گفــت: تصمیــم داریــم اقداماتــی را انجــام بدهیــم 
ــن  ــه ای ــم ب ــز در هیئت رئیســه انجــام شــده اســت و صددرصــد نمی گذاری ــی نی و صحبت های

صــورت بمانــد.
ــوی دانشــگاه آزاد  ــان ضمــن تشــکر از مســئوالن شهرســتان گفــت: تابل دکتــر مجلســی در پای
ــی و تعامــل  ــا کمــک و ارتباطــات محل ــاد اســت و ب اســامی زینت بخــش شهرســتان نجف آب

ــدان می شــود. ــی دوچن ــن زیبای ــن دانشــگاه و مســئوالن و مــردم ای بی

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، افتخاری برای استان اصفهان است

 

دســتگاه های  ارزیابــی  در  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت 
پنــج  طــی  خــود  عملکــرد  بــه  توجــه  بــا  اســتان  اجرایــی 
عالــی  رتبــه  بــه کســب  موفــق  جــاری  ســال   ماهــه گذشــته 

شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان، بــه مناســبت 
ــی  ــزان پاســخگویی دســتگاه های اجرای ــت می ــه دول بزرگداشــت هفت
ــه درخواســت ها و شــکایات شــهروندان  در پنــج ماهــه اول  اســتان ب
ــان و درصــد  ــت، مدت زم ــر اســاس ســه محــور  کیفی ســال جــاری ب
ــور  ــرد و ام ــت عملک ــی، مدیری ــر بازرس ــت دفت ــه هم ــخگویی،  ب پاس
حقوقــی اســتانداری مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت کــه طــی ایــن 
ارزیابــی شــرکت گاز اســتان اصفهــان  مفتخــر بــه کســب  رتبــه عالــی 

شــده اســت. 
 الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن شــرکت در راســتای پاســخگویی ســریع 
مشــترکان  پیشــنهادات  و  شــکایات  درخواســت ها،  بــه  جامــع  و 
ــت  ــتم مدیری ــامانه سیس ــی س ــان، طراح ــتان اصفه ــرکت گاز اس ش
موفــق  و  کــرد  آغــاز   92 ســال  اواخــر  از  را   )  CRM( شــکایات 
بهره بــرداری از آن   بــا هفتــه دولــت ســال 93    شــد همزمــان 

 کند.
پیشــنهادات  و  درخواســت ها  شــکایات،  ســامانه، کلیــه  ایــن  در 

مشــتریان بــه صــورت کامــا الکترونیکــی از طریــق اینترنــت، اینترانــت 
)شــبکه داخلــی(، ارســال پیــام کوتاه بــه شــماره 30003194 و همچنین 
تمــاس بــا تلفــن گویــا، ســامانه ســامد و حتــی مراجعــه حضــوری ثبت 
ــری  ــز پیگی ــورت متمرک ــه ص ــازی، ب ــس از یکپارچه س ــود و پ  می ش

و پاسخگو داده می شود.
ــداد  ــوع، تع ــر موض ــکایات از نظ ــت ش ــامانه، وضعی ــن س ــق ای  از طری
ــه  و مدت زمــان پاســخگویی ،گزارش گیــری و پایــش و اصــل محرمان

بــودن اطاعــات نیــز کامــا رعایــت می شــود.
گفتنــی اســت  ایــن شــرکت نخســتین شــرکت گاز اســتانی در ســطح 
کشــور اســت کــه بــه ایــن ســامانه مجهــز شــده و بــا اســتفاده از ایــن 
 ســامانه، حداکثــر ظــرف 3 روز کاری بــه شــکایت مشــترکان رســیدگی 
اعــام آن هــا  بــه  ســامانه  همیــن  طریــق  از  پاســخ  و   می کنــد 

 می شود.
 الزم بــه ذکــر اســت در حــال حاضــر بیــش از 99.6 درصــد از جمعیــت 
ــی در  ــترک گاز طبیع ــزار مش ــون و 660 ه ــک میلی ــادل ی ــتان، مع اس
ــرکت گاز  ــتند و ش ــی هس ــش گاز طبیع ــت پوش ــتان، تح ــطح اس س
اســتان اصفهــان با داشــتن 25 اداره گازرســانی در ســطح شهرســتان ها  
ــده  ــر عه ــردم اســتان را ب ــه م ــات گازرســانی ب ــه خدم  مســئولیت ارائ

دارد.

تقدیر از  شرکت  گاز  به عنوان دستگاه برگزیده و پاسخگو


