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س مهم ترین  از  یکی  عنوان  به  غدیر  سعید  عید 

دهم  سال  در  است.  پیش  در  مسلمین  اعیاد 
خداوند  طرف  از  پیامبر)ص(  که  بود  هجرت 

مأمور شدند تا دو مسئله مهم دین اسالم را به مردم 
حج  از  بودند  عبارت  مسئله،  دو  آن  و  کنند   ابالغ 
و والیت و خالفت دوازده امام)ع(. پس از این اعالن 

مردم با عجله آماده خروج از مکه شدند.
بر  پیامبر  رسیدند،  خم  غدیر  محل  به  که  زمانی   
بودند  ساخته  کهنسالی  درخت  زیر  در  که  منبری 
فراخواندند  را  امیرالمؤمنین)ع(  سپس   رفتند؛ 
و دستور دادند باالی منبر و دست راست آن حضرت 
کامال جمع  بایستد. پیامبر منتظر ایستادند تا مردم 
کردند.  بیان  را  خود  رسمی  خطابه  آنگاه  و  شدند 
دادند:  انجام  را  عمل  دو  خطبه  اثنای  در  ایشان 
خالفت  مقام  ذکر  و  مقدمه چینی  از  پس  ابتدا   در 
 و والیت امیرالمؤمنین)ع(، برای اینکه هرگونه شک 

کرده باشند... و شبهه ای را برطرف 
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»آگهی تجدید مزایده«
نوبت دوم

شهرداری فالورجان به استناد مصوبه شماره 4/364 مورخ 95/04/28 شورای محترم اسالمی شهر فالورجان در نظر دارد 
زمین دفتر کار و پارکینگ مینی بوس واقع در ترمینال مسافربری خود را با شرایط مشروحه ذیل به متقاضیان واجد شرایط 

به مدت یک سال شمسی به صورت اجاره واگذار نماید.
- مورد اجاره شامل:

1- زمین دفتر کار به مساحت تقریبی 107 متر مربع و پارکینگ مینی بوس به مساحت تقریبی 3066 متر مربع می باشد که 
قیمت پایه اجاره بر اساس قیمت کارشناسی ماهیانه مبلغ 24/500/000 ریال معادل دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان 

می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود.
به   95/07/04 مورخ  یکشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا  را حداکثر  پیشنهادی خود  قیمت  آخرین  باید  2- شرکت کنندگان 

دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
3- کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز از سازمان حمل و نقل و پایانه ها باشند.
5- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir  مراجعه فرمائید.

امیراحمد زندآور- شهردار فالورجان

 افزایش تقاضا
 برای فرزندخواندگی 
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یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حتما بخوانید!
استقرار سیستم دفاعی در اروپا برای ... یکشنبه  28 شهریورماه   21395

ـــمـــاره  255  ســـــال دوم             ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

واقعه زیبای غدیر   
ادامه از صفحه یک: 

پــس از شــرح مقــام والیــت بــه صــورت لســانی حضــرت 
ــه  ــد و آن را بدین گون ــود خواندن ــین خ ــی)ع( را جانش عل
عنــوان کردنــد: »باطــن قرآن و تفســیر آن را برای شــما بیان 
 نمی کنــد، مگــر کســی کــه دســت و بــازوان او را می گیــرم

او را بلنــد می کنــم و بــاال می بــرم.« ســپس حضــرت 
بــازوان علــی)ع( را گرفتنــد و فرمودنــد: »هــر کــس 
مــوال  علــی  ایــن  اویــم،  و صاحب اختیــار  مــوال   مــن 

و صاحب اختیار اوست.«
 اقــدام عملــی دوم پیامبــر، بیعــت گرفتــن از مــردم 
ــت از آن  ــن بیع ــود و گرفت ــاد ب ــت زی ــون جمعی ــود؛ چ ب
ــود کــه افــرادی  ــذا ممکــن ب ــوه غیرممکــن، ل جمعیــت انب
بــه بهانه هــای مختلــف از بیعــت شــانه خالــی کننــد. پــس 
ــکان  ــت، ام ــام جمعی ــل ازدح ــه دلی ــد ب ــرت فرمودن حض
ــه  ــخن را ک ــن س ــدارد؛ ای ــود ن ــه وج ــن از هم بیعت گرفت
ــو  ــان ت ــا فرم ــد: »م ــد و بگویی ــرار کنی ــم، تک ــن می گوی  م
را از جانــب خداونــد کــه دربــاره علی بن ابیطالــب و امامــان 
و مریدانــش بــه مــا رســاندی، اطاعــت می کنیــم و بــه آن 
راضــی هســتیم و بــا قلــب و جــان و زبــان و دســتمان بــا 
ــان  ــد و پیم ــم… . عه ــت می کنی ــا بیع ــن مدع ــر ای ــو ب ت
جان هــا  قلب هــا،  از  مــا،  از  آنــان  بــرای  این بــاره   در 
ــا  ــه شــد. هــر کــس ب ــر و دســتانمان گرفت زبان هــا، ضمای
ــرده  ــرار ک ــدان اق ــش ب ــا زبان ــه ب دســتش توانســت، وگرن

اســت.«
ــخن  ــردم س ــه م ــت، هم ــان یاف ــرت پای ــی کالم حض وقت
ــی  ــت عموم ــیله بیع ــن وس ــد و بدی ــرار کردن ــان را تک ایش
گرفتــه شــد. در مراســم بیعــت، پیامبــر)ص( عمامــه خــود 
را کــه »ســحاب« نــام داشــت، بــه عنــوان تــاج افتخــار بــر 

ــد. ــرار دادن ســر امیرالمؤمنیــن)ع( ق
روز غدیــر بــه فرمــوده امــام جعفــر صــادق)ع( بزرگ تریــن 
عیــدی  غدیــر،  اســت.  اســالمی  اعیــاد  بهتریــن  از  و 
ــت  ــرافت و فضیل ــت و ش ــاد عظم ــام اعی ــه از تم ــت ک  اس
و حرمتــش بیشــتر اســت. در ایــن روز، پیامبــر اکــرم)ص( 
 بــه امــر پــروردگار، حضــرت علــی)ع( را بــه امامــت 
ــّص  ــه ن ــد و ب ــوب فرمودن ــود منص ــس از خ ــت پ و خالف
ــر  ــی ب ــت اله ــن و نعم ــن روزی دی ــم در چنی ــرآن کری ق

ــد.  ــام ش ــل و تم ــلمانان کام مس
ــن روز  ــت در چنی ــادق)ع( الزم اس ــام ص ــوده ام ــه فرم ب
باشــکوهی جشــن و ســرور بــر پــا کننــد و بــه دیــدار 

یکدیگــر برونــد و تبریــک و تهنیــت بگوینــد.
ــان  ــوان این طــور بی ــر را می ت ــم غدی ــات حک بعضــی از جه

کــرد:
۱- خطــاب خداونــد: »ای پیامبــر ابــالغ کــن آنچــه از طــرف 
خداونــد بــر تــو نــازل شــده کــه اگــر ابــالغ نکنــی، رســالت 
ــن الهــی  ــچ یــک از فرامی خــود را نرســانده ای« کــه در هی
چنیــن مطلبــی گفتــه  نشــده اســت. )یــا اّیهــا الرســول بّلــغ 

مــا انــزل الیــک مــن ربــک ...(
۲- اقــرار گرفتن هــای حضــرت  رســول از مــردم در روز 

ــر. غدی
ــام  ــر و پی ــک خب ــه صــورت ی ــط ب ۳- مســئله امامــت فق
ــوان حکــم و فرمــان  ــه عن ــالغ نشــده؛ بلکــه ب ــه اب و خطاب
الهــی و بیعــت عمــوم مســلمانان و تعهــد آنــان اجــرا شــد.
ــما  ــن ش ــروز دی ــد: »ام ــه فرمودن ــد ک ــاب خداون  ۴- خط
را کامــل کــردم و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام نمــودم« 
کــه تــا آن روز مشــابه آن را هــم در هیــچ مــوردی نفرمــوده 

بودنــد. )الیــوم اکملــت لکــم دینکــم...(
ــد مــورد  ــر را در چن ــه غدی مقاصــد حضــرت رســول از خطب

ــرد: ــان ک ــوان بی می ت
تعییــن  بــا  ســاله   ۲۳ زحمــات  از  نتیجه گیــری   -۱

باشــد. راه  ایــن  ادامه دهنــده  کــه  جانشــینی 
ــن  ــا تعیی ــان ب ــار و منافق ــالم از کف ــی اس ــظ دائم ۲- حف

ــد. ــم برآین ــن مه ــده ای ــه از عه ــینانی ک جانش
۳- اقــدام رســمی بــرای تعییــن خلیفــه کــه از نظــر قوانیــن 

ملــل در همیشــه تاریــخ ســندیت دارد.
ــع از برنامــه ۲۳ ســاله و گذشــته  ــک دور جام ــان ی ۴- بی

و حــال مســلمین.
۵- ترسیم خط مشی آینده مسلمین تا آخر دنیا.

۶- اتمــام حجــت بــر مــردم کــه از مقاصــد اصلــی در 
ارســال پیامبــران اســت.

پاسداشت غدیر در کالم موال                                                             

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

در دهــه امامــت و والیــت هســتیم. روز سه شــنبه 
ایــن هفتــه مصــادف بــا 18 ذی الحجــه و عیــد ســعید 
غدیــر، بزرگ تریــن عیــد مســلمانان اســت. ایــن عیــد 
عزیــز و بــزرگ را بــه محضــر همــه مســلمانان تبریــک 
آداب  مــا  متأســفانه  می کنیــم.  عــرض  تهنیــت   و 
ادا  درســت  را  آن  حــق  و  نمی دانیــم  را  روز  ایــن 
نمی کنیــم. اصــوال اعیــاد اســالمی را درســت به شــادی 
ــد ــحالی در آن روز باش ــان از خوش ــه نش ــاط ک  و نش

ــورد  ــاط م ــادی و نش ــه ش ــا اینک ــم، ب ــزار نمی کنی برگ
ــم الســالم اســت؛  ــد اســالم و ائمــه هــدی علیه تأکی
ــه  ــا)ع( ک ــام رض ــی را از ام ــت روایت ــن جه ــه همی ب
ــد  ــت عی ــی)ع( در پاسداش ــای عل ــه توصیه ه در آن ب
ــت  ــن مدعاس ــر ای ــاهدی ب ــده و ش ــاره ش ــر اش غدی

بیــان می کنیــم.
ــه  ــر ک ــاد غدی ــی از اعی ــه در یک ــت ک ــت اس در روای
اصحــاب و دوســتان امــام رضــا)ع( بــرای عــرض 
ــد  ــده بودن ــرفیاب ش ــان ش ــر ایش ــه محض ــک ب تبری
حضــرت آن هــا را بــرای افطــار نگــه داشــتند و پیــش از 
آن غــذا، هدایــا، لبــاس، انگشــتری و چیزهــای بســیار 
دیگــری بــه خانه هایشــان فرســتاده بودنــد؛ بــه طــوری 
کــه شــادی در خانواده هایشــان مــوج مــی زد و احــوال 
خودشــان و اطرافیانشــان حســابی عــوض شــده بــود. 
امــام)ع( ضمــن صحبــت از فضایــل غدیــر فرمودنــد: 
امیرالمؤمنیــن)ع( خالفــت  ســال های  از  یکــی   در 
جمعــه و عیــد غدیــر یکــی شــدند. امیرالمؤمنیــن)ع( 
بــه منبــر رفتنــد و ســخنرانی کردنــد و ســپس قســمتی 
ــد. حضــرت امیــر)ع( در  ــه را برایشــان خواندن از خطب
ــرای روز  ــی ب ــای مهم ــهور، توصیه ه ــه مش ــن خطب ای
ــده ای از  ــد. گزی ــیار فرمودن ــواب بس ــر ث ــا ذک ــر ب غدی
بدیــن  امیرالمؤمنیــن)ع(   ایــن خطبــه خواندنــی 
ــاِء  ــَد اْنِقَض ــُه َبْع ــُم اللَّ ــوُدوا َرِحَمکُ ــت:  ُع ــرح اس ش
ْوِســَعِة َعَلــى ِعَیالِکـُـْم َو اْلِبــرِّ ِبِإْخَوانِکـُـْم َو  َمْجَمِعکـُـْم ِبالتَّ

ــْم، َو... . ــا َمَنَحکُ ــى َم ــلَّ َعَل ــزَّ َو َج ــِه َع ــکْرِ لِلَّ الشُّ
ــه  ــان ب ــن اجتماعت ــد از ای ــد. بع ــان ده ــدا خیرت خ

و: برگردیــد  خانه هایتــان 
1. بــرای اهــل و عیــال خــود دســت و دل بــازی کنیــد 

و بــه بــرادران و دوســتانتان نیکــی کنیــد.
 2. در مقابــل ایــن نعمت هایــی که خدا به شــما داده، او 

را شکر کنید.
3.  دور هــم جمــع شــوید تــا خــدا کارهایتــان را ردیــف 

. کند
ــان  ــد دل هایت ــا خداون ــد ت ــی کنی ــر نیک ــه یکدیگ  4. ب

را به  هم پیوند دهد.
ــدا  ــد؛ خ ــه دهی ــم هدی ــه ه ــی را ب ــای اله 5. نعمت ه
ثــواب هــر عمــل را در ایــن روز چندیــن برابــر عمــل در 

اعیــاد دیگــر قــرار داده.
ــر  ــد و ب ــاد می کن ــوال را زی ــن روز ام ــی در ای 6.  نیک

عمــر می افزایــد.
7. مهربانــی بــه همدیگــر در ایــن روز، رحمــت و رأفــت 

خداونــد را جلــب می کنــد.
ــه  ــا آنچــه خــدا ب ــد ب ــوان داری ــه در ت ــی ک ــا جای 8. ت
رســیدگی  خانواده تــان  و  بــرادران  بــه  داده،   شــما 

و از آن ها پذیرایی کنید.
9. با یکدیگر خوشرو باشید.

10. در هنگام دیدار یکدیگر، اظهار شادمانی  کنید.
ــزون  ــد دارد، اف ــر شــما امی ــه خی ــه ب ــه کســی ک 11. ب

ــد. ــر آن بدهی ب
ــه از  ــدر ک ــر ق ــود و ه ــون خ ــان همچ ــه ناتوان 12. ب
ــد. ــکان دارد، بخورانی ــان ام ــد و برایت دســتتان برمی آی

ــاداش  ــن روز، پ ــم در ای ــک دره ــردن ی ــرج ک 13. خ
ــتر  ــی  بیش ــر و حت ــای دیگ ــم را در روزه ــزار دره 100ه

دارد.
14. اگــر کســی از آغــاز دنیــا تــا پایانــش، روزهــا را روزه 
ــواب روزه  ــای ث ــه پ ــرد، ب ــا بگی ــب هایش را احی و ش

ــه باشــد- نمی رســد. ــن روز- اگــر خالصان ای
15. هرکــس کــه در ایــن روز پیــش از درخواســت 
بــرادرش بــه یــاری اش بشــتابد و از ســر رغبــت بــه او 
نیکــی کنــد، پــاداش کســی را دارد کــه ایــن روز را روزه 

ــه اســت. ــا گرفت و شــبش را احی
16. هــر کــس مؤمنــی را افطــار دهــد، انــگار بــه یــک 

میلیــون نبــی و صدیــق و شــهید افطــار داده اســت.
ــرای  ــرد )ب ــرض بگی ــش ق ــرای برادران ــس ب 17. هرک
حــل مشــکل آن هــا واســطه شــود( و بــه آن هــا کمــک 
کنــد، مــن از ســوی خــدا ضامنــم کــه اگــر زنــده بمانــد 
بدهــی اش را بپــردازد و اگــر قبــِض روحــش کنــد 

ــر عهــده بگیــرد. ــد، خــود قــرض او را ب خداون
بدهیــد  دســت  دیدیــد،  را  همدیگــر  وقتــی   .18 
ــک ــم تبری ــه ه ــروز را ب ــت ام ــد و نعم ــالم کنی  و س

 بگویید. 
19. ایــن ســخنان را حاضــران بــه غایبــان و شــاهدان 

بــه آینــدگان برســانند.
20. توانگــر بــه دیــدن فقیــر بــرود و نیرومنــد بــه 

دیــدن ناتــوان بــرود.
رسول خدا)ص( این چنین به من امر فرمود.

ــد  ــه را خواندن ــه جمع ــی)ع( خطب ــرت عل ــگاه حض  آن
ــد  ــر خواندن ــد غدی ــه جــای نمــاز جمعــه، نمــاز عی  و ب
و ســپس بــا فرزنــدان و شیعیانشــان بــه منــزل امــام 
ــود  ــده ب ــدارک دی ــذا ت ــان غ ــه برایش ــن)ع( ک حس
رفتنــد. غنــی و فقیــر پــس از صــرف غــذا، از آن غــذا 
ــاح  ــع: مصب ــد. منب ــش بردن ــال خوی ــل و عی ــرای اه ب

المتهجــد ج2، 758-757

خبر سیاسی 

واکنشقاضیعسکربهادعایاخیرسعودیها:
 اگر ایران مقصر است 

چرا جلوی کمیته حقیقت یاب را می گیرید؟
ــر  ــت: اگ ــارت گف ــج و زی ــازمان ح ــه در س ــی فقی ــده ول نماین
عربســتان ســعودی ادعــا می کنــد ایــران در حادثــه منــا 
مقصــر اســت، چــرا جلــوی کمیتــه حقیقت یــاب و پخــش 
فیلم هــای دوربیــن مداربســته را می گیــرد؟ حجت االســالم 
منــای  شــهدای  یــادواره  در  عســکر  قاضــی  علــی  ســید 
ــی آل  ــل بی لیاقت ــه دلی ــه ب ــن حادث ــرد: ای ــار ک ــهرضا اظه ش
ــد ــال کنن ــه نتوانســتند و نخواســتند اعم ــی ک  ســعود و مدیریت
ــدار  ــلمان و داغ ــزار و ۵00 مس ــش از 7 ه ــهادت بی ــب ش موج
شــدن جهــان اســالم شــد. وی ادامــه داد: یکــی از حجــاج در 
ــه  ســفرنامه خــود از شــهر جــده نوشــته وضعیــت بهداشــتی ب
حــدی فجیــع بــود کــه در جــده، جنــازه افــراد مبتــال بــه وبــا بــر 
روی زمیــن بــود و کســی آن هــا را جمــع نمی کــرد. نماینــده ولــی 
ــه  ــی ک ــن حکومت ــت: ای ــارت گف ــج و زی ــازمان ح ــه در س فقی
ــا  ــام وقــوف حجــاج در ســرزمین من ــه در ای  قــدرت حمــل زبال
و مشــعر را نــدارد، ادعــای مدیریــت حــج می کند.قاضــی عســکر 
ــوده  ــه خــون مظلومــان آل ــان اینکــه دســت عربســتان ب ــا بی ب
اســت، اظهــار کــرد: ایــن حکومــت خیــل عظیمــی از مســلمانان 
در ســوریه، پاکســتان، یمــن و ســایر نقــاط جهــان را بــه شــهادت 
رســانده اســت؛ پــس چگونــه ادعــای مدیریــت حــج دارد؟ وی 
ــکار عمومــی  ــب اف ــال فری ــه دنب ــم ب ــن رژی ــه ای ــان اینک ــا بی ب
جهــان اســت، گفــت: پــس از گذشــت یــک ســال کــه مــا تمــام 
ــان  ــب را بی ــن مطل ــم، ای ــع کردی ــتندات را جم ــب و مس مطال
می کننــد کــه ایرانیــان عامــل حادثــه منــا هســتند؛ مگــر مــردم 
ــای  ــر عربســتان ســعودی ادع ــزود: اگ ــد؟ وی اف ــا ناآگاهن دنی
مقصــر دانســتن ایــران را دارد، چــرا جلــوی کمیتــه حقیقت یــاب 

و پخــش فیلم هــای دوربین هــای مداربســته را می گیــرد؟

باقــری، رئیــس ســتاد  سرلشــکر محمدحســین 
ــت  ــت ودومین نشس ــلح، در بیس ــای مس کل نیروه
فرماندهــان و مســئوالن ســپاه پاســداران گفــت: 
ــتن  ــار گذاش ــا کن ــئوالن ب ــالش دارد مس ــمن ت دش
ــالت  ــه تعام ــه جرگ ــتن ب ــرای پیوس ــری و ب انقالبیگ

ــد. ــل کنن ــوذ را کام ــده نف ــی، پدی جهان
ــار داشــت:  رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح اظه
رهبــری  معظــم  مقــام  نــگاه  از  بــودن  انقالبــی 
یعنــی بــه مبانــی و ارزش هــای انقالبــی پایبنــد 
 باشــیم اســتقامت داشــته باشــیم و جــا خالــی 

نکنیم.
شــاخصه های  از  دیگــر  یکــی  باقــری  سرلشــکر 
انقالبــی بــودن را هدف گیــری آرمان هــای انقــالب 
ایــن  اســاس  بــر  گفــت:  و  دانســت  اســالمی 
هدف گیــری و بــا عنایــات مقــام معظــم رهبــری 
چشــم انداز ۲0 ســاله انقــالب اســالمی کــه در آن 
رســیدن بــه جایــگاه اول منطقــه غــرب آســیا در 
ــی شــده اســت؛  ــن و اجرای ــه شــده، تدوی نظــر گرفت
در ایــن شــاخص، داشــتن همــت بــرای رســیدن بــه 
ــه اســتقالل سیاســی، اقتصــادی  ــدی ب  هــدف، پایبن
و فرهنگــی بــرای ملــت بــزرگ ایــران بســیار ضــروری 

. ست ا
ــن اســتقالل بســیار  ــرز ای ــرد: حــد و م ــد ک وی تأکی
ــاره آن بســیار دقــت کــرد. باریــک اســت و بایــد درب

در  مســلح گفــت:  نیروهــای  ســتاد کل  رئیــس 
ــا  ــود ت ــیار ش ــه بس ــد توج ــی بای ــالت بین الملل معام
ــه  ــن زمین ــرود و در ای ــؤال ن ــر س ــا زی ــتقالل م اس
ــه  ــت ک ــرح اس ــؤال مط ــن س ــئله FATF ای در مس

دربــر  را  مــا  اســتقالل  معاهــده،  ایــن  پذیــرش 
می گیــرد یــا خیــر؟

سرلشــکر باقــری هفــت اقــدام را بــرای رســیدن بــه 
جهــاد کبیــر ضــروری دانســت و گفــت: نخســتین کار 
دشمن شناســی اســت و در ایــن راه نبایــد تردیــد 
داشــته باشــیم و اختــالف نظــر بــه خــود راه دهیــم. 
ــکا  ــری آمری ــه رهب ــی ب ــتکبار جهان ــا، اس ــمن م  دش
رهبــری  بــه  آن هــا  اذنــاب  و  خبیــث  انگلیــس 

اســت. عربســتان 
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح افــزود: دشــمن 
ــه  ــره دســت دوســتی ب ــز مذاک ممکــن اســت در می
ــه  ــا دشــمنی دشــمنان ادام ــد، ام ــا دراز کن ســوی م

پیــدا خواهــد کــرد. 
در ایــن راه و بــرای مقابلــه بــا دشــمنان اشــراف 
سیاســت های  و  اقدامــات  پیگیــری  اطالعاتــی، 

دشــمنان ضــروری اســت.
وی دومیــن اقــدام الزم در جهــاد کبیــر را حرکــت بــا 
اخــالص و نیــت درســت دانســت و گفــت: مــا صرفــا 
ــم و در  ــت کنی ــد حرک ــری بای ــام و رهب ــیر ام در مس
ــار  ــی گرفت ــای انقالب ــت نیروه ــا تربی ــیر ب ــن مس ای

ــازی احــزاب نشــویم. ب
در  ضــروری  اقــدام  ســومین  باقــری  سرلشــکر 
راســتای جهــاد کبیــر را پایبنــدی بــه اهــداف انقــالب 
ــی اســت  ــه نهادهای ــزود: ســپاه از جمل دانســت و اف
کــه عالقه منــدی ســازمانی و نهــادی خــود را بــه 

منافــع ملــی ترجیــح نمی دهــد.
وی گفــت: ســپاه در برابــر واگــذاری انقــالب بــه 
نامحرمــان و نااهــالن ســکوت نمی کنــد. ســپاه دچــار 
ســکون و ســکوت نخواهــد شــد و ایــن آســیب نبایــد 

ــه ایــن ســازمان وارد شــود. ب

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح چهارمیــن اقــدام 
ضــروری در اجــرای جهــاد کبیــر را تردیــد نکــردن در 
ــل  ــزود: ســپاه در مقاب ــل دشــمن دانســت و اف مقاب
ــش را در  ــترین نق ــد و بیش ــد نمی کن ــمن تردی دش
بازدارندگــی، امنیــت و ســالم مانــدن فرهنــگ داشــته 
ــه  ــئولیت پذیرفت ــن مس ــش را در ای ــترین نق و بیش

اســت.
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح پنجمیــن اقــدام 
را بــرای رســیدن بــه جهــاد کبیــر، تــالش ســپاه بــرای 
ارتقــای داخلــی دانســت و افــزود: در عرصه هــای 
مختلفــی از جملــه اقتصــاد مقاومتــی، ســپاه پیشــتاز 
اســت و بــا اینکــه ایــن نیــرو بودجــه ای خــاص 
ــتا  ــن راس ــا در ای ــدارد، ام ــی ن ــرای محرومیت زدای ب

پیشــقدم اســت.
ــی و اســتحکام  ــرای قدرت افزای ــالش ب ــزود: ت وی اف
ــاد  ــرو در جه ــن نی ــاز ای ــی ســپاه، ششــمین نی درون
ــر روز  ــدن ه ــد ش ــد قدرتمن ــه نیازمن ــت ک ــر اس کبی

اســت.
ــان محور  ــا، انس ــپاه م ــزود: س ــری اف ــکر باق سرلش
ــدارد.  ــت ن ــول در آن محوری ــزات و پ ــت و تجهی اس
بایــد بــرای نیــرو در ســپاه بیشــترین دقــت را صــورت 
داد و در چارچــوب آمادگــی و ارتقــای آن مراقبــت 

ــرد. ــژه ای ک وی
وی تأکیــد کــرد: تــالش بــرای عمق بخشــی خارجــی 
ــاد  ــرای جه ــم اج ــور هفت ــالمی، مح ــالب اس ــه انق ب
ــد حفــظ  ــر اســت کــه ســپاه در چارچــوب آن بای کبی
ــای  ــت از ملت ه ــت و حمای ــور مقاوم ــای مح و ارتق

ــرار دهــد. ــان در دســتور خــود ق ــوم را همچن مظل

 سرلشکر باقری در جمع فرماندهان سپاه:

سپاه در برابر واگذاری انقالب به نااهالن سکوت نمی کند

صــدای آمریــکا از معــاون وزیــر خارجــه آمریــکا 
فعالیت هــا  دربــاره  تســلیحاتی  کنتــرل  امــور   در 
و رفتــار ایــران جــدا از برنامــه اتمــی پرســید کــه خانم 
ــش  ــه آزمای ــاره ادام ــا درب ــت: م ــخ گف ــر در پاس مول
موشــک های بالســتیک پیشــرفته ایــران بســیار 
محدوده هایــی  بــه  کــه  موشــک هایی  نگرانیــم. 
تهدیــدی  می تواننــد  می کننــد کــه  پیــدا  دســت 
ــد. ــا باش ــا در اروپ ــتان م ــدان و دوس ــه متح متوج

ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــخص م ــی ش ــت: ارزیاب وی گف
آزمایــش موشــک های بالســتیک، جــدا از توافــق 

ــه  ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــی م هســته ای اســت و ارزیاب
ایــران بــه طــور پیوســته در مســیری کــه تحــت برجام 
بــه منظــور مســدود کــردن راه هــای دســتیابی آن بــه 
ســالح اتمــی اســت، پیــش رفتــه و بــه نظــر می رســد 
ــورت  ــاوت ص ــرو متف ــت در دو قلم ــن فعالی ــه ای  ک

می گیرد.
معــاون وزیــر خارجــه آمریــکا افــزود: بنابرایــن 
اســت  مثبــت  برجــام  اجــرای  از  مــا   ارزیابــی 
و ارتباطــی میــان فعالیــت موشــکی و برنامــه اتمــی 

آزمایــش موشــک های  دربــاره  ولــی  نمی بینیــم؛ 
ــیار  ــن بس ــم. بنابرای ــیار نگرانی ــران بس ــتیک ای بالس
مهــم اســت کــه مــا در ماه هــای اخیــر شــاهد 
پیشــرفت اســتقرار محــدود قابلیــت دفــاع موشــکی 
در اروپــا بوده ایــم. بــه طــور خــاص، قابلیت هــای 
ــه در  ــا ک ــایت های اروپ ــی س ــه تطبیق ــی اولی عملیات
رومانــی و لهســتان قــرار دارنــد، از دیــد مــا گام هــای 
مهمــی بــرای دفــاع از متحدانمــان علیــه تهدیــد 

ــت. ــوده اس ــران ب ــوی ای ــدود از س مح

علــی اکبــر صالحــی در مصاحبــه بــا روزنامــه گاردیــن 
ــرژی  ــی ان ــس بین الملل ــه آژان ــور ک ــت: »همانط گف
اتمــی اعــالم کــرده، ایــران بــه تعهــدات خــود پایبنــد 
بــوده اســت، امــا دیگــر بــرای افــکار عمومــی روشــن 
شــده و بــر کســی پوشــیده نیســت کــه طــرف مقابــل 
واقعــًا وعده هایــش را اجــرا نکــرده. اینکــه تحریم هــا 
را بردارنــد و مبــادالت بانکــی بــه حالــت عــادی 
بازگــردد، اینکــه مبــادالت تســریع شــده و روابــط 
ــه  ــا در آن حــدی ک ــد. این ه اقتصــادی گســترش یاب

ــده اند.« ــق نش ــتیم محق ــار داش انتظ
وی کــه بــرای ســخنرانی در نشســت انجمــن جهانــی 
ــا  ــداری هــم ب ــدن ســفر کــرده و دی ــه لن هســته ای ب
ــی انگلســتان داشــته،  ــر دارای ــد« وزی ــپ هامون »فیلی
در مــورد مشــکالت بانکــی کــه همچنــان پابرجاســت، 
ــئله در  ــن مس ــه ای ــت ک ــد( گف ــد: »او )هامون می گوی
ــوی  ــه نح ــئله را ب ــن مس ــت و ای ــتور کار آن هاس دس
جــدی پیگیــری کرده انــد و در تــالش هســتند تــا بــه 
نحــوی موانعــی را کــه در مســیر همکاری هــای بانکــی 

ــا ایــران وجــود دارد، برطــرف کننــد.« ب
معــاون رئیس جمهــور ایــران در ایــن مصاحبــه نســبت 
بــه تبعــات تالش هــای صورت گرفتــه از ســوی طــرف 
ــم  ــته ای ه ــق هس ــاد تواف ــر مف ــرای تغیی ــل ب مقاب

هشــدار داد.
ــه  ــتیم ک ــن هس ــاهد ای ــگاه ش ــت: »گاه و بی وی گف
ــه  ــد ک ــرح می کن ــت هایی مط ــر درخواس ــرف دیگ ط
ــم  ــال، می بینی ــن ح ــتند. در عی ــام هس ــر از برج فرات
کــه طــرف دیگــر خــودش بــه طــور کامــل تعهداتــی را 
ــا  ــزرگ ب ــاًل در مــورد رابطــه بانک هــای ب کــه داده، مث
ــداده اســت... طــرح درخواســت های  ــران، انجــام ن ای

را پیچیده تــر می کنــد.« اوضــاع  زیاده خواهانــه، 
صالحــی کــه در جمــع خبرنــگاران و دانشــگاهیان 
ــت  ــر دول ــت تغیی ــن اس ــود ممک ــه ب ــی گفت انگلیس
ــوارتر  ــام دش ــرای برج ــرای اج ــاع را ب ــکا اوض در آمری
ــاره هایی  ــت: »اش ــه اس ــم گفت ــن ه ــه گاردی ــد، ب کن
ــق را  ــت تواف ــن اس ــه ممک ــر اینک ــی ب ــود مبن می ش
ــوی  ــا از س ــد ی ــی کنن ــا آن را بازنویس ــد ی ــرک کنن ت
یــا زیاده خواهی هایــی  دیگــر نظارت هــای بیشــتر 
را مطــرح کننــد تــا جایــی کــه ایــران دلســرد شــده و 
نهایتــًا )از توافــق( کناره گیــری کنــد. رهبــر معظــم 
مــا پیــش از ایــن اعــالم کــرده اســت کــه »جمهــوری 
ــرد،«  ــد ک ــض نخواه ــق را نق ــه تواف ــالمی یکجانب اس
تهدیداتــی  نمی کنــم کــه  رد  عیــن حــال  در  امــا 
 وجــود دارد کــه توافــق را در معــرض خطــر قــرار 

می دهد.« /فارس

عضــو فراکســیون والیــت مجلــس از علــی مطهــری 
خواســت اصــل تفکیــک قــوا را بپذیــرد و ادعاهایــش 

را از راهکارهــای قانونــی پیگیــری کنــد.
ــارات  ــاد از اظه ــا انتق ــی ب ــواد ابطح ــید محمدج س
ــای  ــی از پرونده ه ــاره یک ــری درب ــی مطه ــر عل اخی
ــه  ــری ب ــای مطه ــم آق ــا می کن ــه ۸۸ گفــت: دع فتن
ســنت اســتدراج دچــار نشــود. ســنت اســتدراج 
ــان  ــار انس ــد در اختی ــه خداون ــت ک ــی اس مهلت های
ــه ای  ــه نقط ــان ب ــا انس ــد ت ــرار می ده ــکار ق گناه

ــد. ــت برس ــل بازگش غیرقاب
نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس ادامــه داد: 
ــراض دارد  ــده ای اعت ــه پرون ــری ب ــای مطه ــر آق اگ
بایــد در نامــه ای بــه وزارت اطالعــات یــا دادســتانی 
کل کشــور، خواســتار رســیدگی بــه ایــن موضوعــات 
شــود؛ امــا طــرح ایــن موضوعــات در افــکار عمومــی 

ــت. ــس نیس ــس مجل ــأن نائب رئی در ش
عضــو فراکســیون والیــت مجلــس گفــت: اگــر آقــای 
ــد  ــد، نبای ــوا را پذیرفته ان ــک ق ــل تفکی ــری اص مطه
ــده  ــد. پرون ــت کنن ــه دخال ــوه قضائی ــای ق در کاره

 زهــرا کاظمــی قبــال توســط نیروهــای اطالعاتــی 
و قضائــی بررســی و بســته شــده اســت. گویــا 
 ایشــان می خواهــد پرونده هــای قبــل از انقــالب 

و بعد از آن را دوباره مورد بررسی قرار دهند.
مدعــی  کــه  مطهــری  آقــای  داد:  ادامــه  وی 
ــروز  ــای ام ــد در دنی ــد بدان ــت، بای ــنفکری اس روش
ــی  ــر مقام ــد ه ــت. بای ــی اس ــر قانون گرای ــا ب مبن
ــای  ــه آق ــد. اینک ــر کن ــار نظ ــود اظه ــگاه خ در جای
ــد  ــار نظــر می کن ــگاه دادســتان اظه مطهــری در جای
درســت نیســت. ایشــان نبایــد از جایــگاه خودشــان 

ــد. ــاوز کنن تج

 آیــت هللا آملــی الریجانــی، رئیــس قــوه قضائیــه 
در بیســت ودومین مجمــع سراســری فرماندهــان 
و مســئوالن ســتاد کل ســپاه پاســداران انقــالب 
ــر  ــرآن، ایســتادگی در براب اســالمی گفــت: منطــق ق
کفــار اســت. امــروز جبهــه اســتکبار در مقابــل جبهــه 
توحیــدی قــرار گرفتــه و آمریــکا مصــداق آن اســت.

رئیــس دســتگاه قضــا تصریــح کــرد: مشــکل جبهــه 
اســتکبار، فقــط لشکرکشــی بــه عــراق و افغانســتان 
ــش و آل  ــتی کودک ک ــم صهیونیس ــت از رژی و حمای
ســعود کــه یمــن را مــورد تجــاوز قــرار داده، نیســت 
بلکــه مشــکلش فضــای تجــدد و مدرنیــزه اســت کــه 

ــد شــده و نفــس می کشــد. در آن متول
ــا  ــن فض ــت در ای ــرن اس ــه ق ــرب س ــزود: غ وی اف
قــرار دارد و فرقــی نمی کنــد در کشــوری ماننــد 
یــا  باشــند  ســرکار  جمهوری خواهــان  آمریــکا، 

. دموکرات هــا
آملــی الریجانــی گفــت: همیــن اوبامــا ۸ ســال 
ــل  ــو را تعطی ــدان گوانتانام ــرد زن ــا می ک ــش ادع پی
یــا نیروهــا را از عــراق و افغانســتان خــارج می کنــد؛ 

ــری نیســت. ــچ خب ــروز هی ــا ام ام
وی افــزود: آن هــا تصویــب کردنــد ۳۸ میلیــارد دالر 
ــاال  ــد؛ ح ــی کنن ــک مال ــتی کم ــم صهیونس ــه رژی ب
ــا دموکراتهــا  چــه جمهوری خواهــان ســرکار باشــند ی

فرقــی نمی کنــد.
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: در اروپــا هــم بــه همیــن 
ــان در فضــای  شــکل اســت؛ علــت آن اســت کــه آن
مدرنیتــه ســیر می کننــد کــه الزمــه اش همیــن 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه آموزه هــای مدرنیتــه افــزود: 
انســان  آن  در  لیبرالــی کــه  فردگرایــی  ترویــج 
از  یکــی  می کنــد،  خلــق  را  ارزش هــا  خــودش 

اســت. مدرنیتــه  آموزش هــای 
رئیــس دســتگاه قضــا گفــت: در کشــور مــا در جرایــد 
ــود  ــج می ش ــی تروی ــن تفکرات ــا، گاه چنی  و کتاب ه

و اکنون نیز راه برای آن ها باز شده است.
ــرآن ــی گفــت: در مقابــل منطــق ق  آملــی الریجان

ــه  ــت ک ــداق آن آمریکاس ــه مص ــت ک ــوت اس طاغ
می کنــد  حملــه  بیمارســتان  بــه  افغانســتان   در 
ــاک  ــه خ ــردان را ب ــان و م ــودکان و زن ــن ک  و در یم
 و خــون می کشــد. عربســتان نیــز مــردم یمــن 
ســالح  آن  بــه  آمریــکا  می کنــد.  عــام  قتــل  را 
هســتند  طاغــوت  مصــداق  این هــا  می فروشــد. 
کــه مــا بایــد از آن هــا دوری کنیــم. مــا موظفیــم بــه 
ــه«  ــان »ن ــت زم ــه طواغی ــی ب مصــداق منطــق قرآن

ــم. بگویی
رئیــس دســتگاه قضــا تصریــح کــرد: تبعیــت نکــردن 
از اســتکبار ایــن نیســت کــه بــا آن ها مــراوده نداشــته 
باشــیم؛ بلکــه هنگامــی کــه نماینــده جمهــوری 
اســالمی پــای میــزه مذاکــره می نشــیند، بایــد 
ــی  ــی و قرآن ــت دین ــد و هوی ــع باش ــش جم حواس

ــرد. ــر بگی را در نظ
اســالمی  جمهــوری  مســئوالن  افــزود:   وی 
فرماندهــان ســپاه و همــه مــردم بایــد قــرآن را بــاور 

داشــته باشــند و بــه آن عمــل کننــد.
رئیــس قــوه قضائیــه گفــت: عــده ای کلیــد گره هــای 
اقتصــادی را نــزد طاغــوت می بیننــد؛ بــا آنکــه مقــام 
معظــم رهبــری بارهــا تأکیــد می کننــد کــه بــه 

ــع داخلــی تکیــه کنیــد. مناب
وی افــزود: ایشــان مذاکــره را ممنــوع ندانســتند 
امــا بــه مســئوالن توصیــه کردنــد نگاهتــان بــه تــوان 

ــی باشــد. داخل
رئیــس دســتگاه قضــا بــا بیــان اینکــه مشــکل 
رجــوع نکــردن بــه قــرآن اســت، گفــت: مــا در ایــن 
ــی  ــا حکومــت دین ــه علن ــم ک کشــور کســانی را داری
ــام  ــز ثبت ن ــات نی ــا در انتخاب ــد، ام ــی می کنن را نف
ــد؛  ــول ندارن ــون اساســی را قب ــا قان ــد؛ این ه می کنن
ــدل  ــد، ع ــول توحی ــر اص ــی ب ــون اساس ــرا در قان  زی

و امامت تأکید شده است.
وی افــزود: شــورای نگهبــان بایــد خیلــی حواســش 
جمــع باشــد کــه اصــول قانــون اساســی پیــاده شــود 
تــا عــده ای بــرای رســیدن بــه قــدرت بــه ملــت دروغ 

. یند نگو

صالحیدرمصاحبهباگاردین:
 دیگر بر کسی پوشیده نیست که غرب به وعده های خود در برجام

 عمل نکرده است

واکنشعضوفراکسیونوالیتبهاظهاراتاخیرمطهری:
دعا می کنم مطهری به سنت استدراج دچار نشود

آیتهللاآملیالریجانیدرمجمعفرماندهانومسئوالنسپاه:
مسئوالن قرآن را باور داشته باشند

استقرار سیستم دفاعی در اروپا برای مقابله با ایران



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

فعال محیط زیست
مهشاد فوالدی

ــدگان آب  ــان تأمین کنن ــا هم ــی ی ــفره های آب زیرزمین س
از شــاهرگ های  چشــمه ها و قنات هــای کشــور، یکــی 
ــه  ــفره آب ب ــوند. س ــوب می ش ــن آب محس ــی تأمی حیات
الیــه یــا منطقــه قابــل نفــوذی در زیــر ســطح زمیــن 
گفتــه می شــود کــه آب در آن می توانــد جریــان یابــد. 
معمــوال آب هــای ناشــی از نــزول بــاران و بــرف کم کــم 
ــای  ــه الیه ه ــی ک ــد و در مناطق ــوذ می کن ــن نف ــل زمی داخ
زیرســطحی زمیــن قابلیــت تجمــع داشــته باشــد، اجتمــاع 
ایــن آب می توانــد کیلومترهــا حرکــت  پیــدا می کنــد. 
ــه  ــن ب ــر زمی ــه را در زی ــیعی از منطق ــش وس ــا بخ ــد ی کن
ــفره های  ــت آب در س ــرای حرک ــد. ب ــاص ده ــود اختص خ
آب  زیرزمینــی، بــه شــیب مناســب بــرای حرکــت آب، 
ــا رســوب   درزهــا و شــکاف ها و تخلخــل مفیــد در ســنگ ی
و همچنیــن فشــار آب کــه از عوامــل تأثیرگــذار در حرکــت آب 
ــاز اســت. آب هــای  ــی اســت، نی در ســفره های آب زیرزمین
بــا کمــک  بــه صــورت طبیعــی  زیرزمینــی می تواننــد 
چشــمه ها یــا توســط قنات هــای حفرشــده بــه دســت 

ــد. ــن راه یابن ــه ســطح زمی انســان ب
زایندهرود    

عامــل  مهم تریــن  زاینــده رود،  رودخانــه  اصفهــان  در 
تأمین کننــده آب هــای زیرزمینــی اســت. در ســال های 
اخیــر خشــکی زاینــده رود نیــز، شــهروندانی کــه در خانه هــای 

ــای  ــدن چاه ه ــک ش ــاهد خش ــته اند، ش ــاه داش ــود چ خ
کم عمــق خــود بوده انــد کــه ایــن خــود نشــان دهنده نــزول 
ســطح آب در آب هــای زیرزمینــی اصفهــان در طــی 15 ســال 

ــوده اســت. اخیــر ب
معضالتکاهشمنابعآبیزیرزمینی    

ــا در  ــد از چاه ه ــش از ح ــت بی ــه و برداش ــتفاده بی روی اس
ــرد ســفره های  ــد نیروک مناطــق کشــاورزی و کاهــش تجدی
زیرزمینــی و از طرفــی آلودگــی آب های زیرزمینــی معضالتی 
اســت کــه امــروزه گریبانگیــر منابــع آبــی زیرزمینــی کشــور 

شــده اســت. بایــد گفــت منابــع آبــی کشــور در حــال خطــر 
ــالی  ــی، خشکس ــرایط اقلیم ــر ش ــا تغیی ــی ب ــتند؛ حت  هس
 و کاهــش رطوبــت هــوا و همچنیــن ایجــاد ریزگردهــا

ــه  ــرار گرفت ــر ق ــت تأثی ــور تح ــای کش ــیاری از تاالب ه  بس
و از ســوی دیگــر، خروجــی از حوضــه آبریــز بــرای تقویت آب 
ــزان بارش هــای جــوی  ــدارد. می تاالب هــای کشــور وجــود ن
ــطحی  ــای س ــه و آب ه ــش یافت ــر کاه ــال های اخی در س
ــف  ــر کش ــال های اخی ــن در س ــت. همچنی ــه زوال اس رو ب
ــای  ــروز نگرانی ه ــب ب ــی موج ــای زیرزمین ــی آب ه آلودگ

شــدیدی شــده اســت؛ چــرا کــه منبــع عظیمــی از آب مــورد 
ــد. ــن می کنن ــا تأمی ــور م ــانی را در کش ــرف انس مص

ــرل ــلکنت ــیقاب ــالیتدریج ــدخشکس ــنرون ای    
ــود؟ ــدب خواه

ــا در ســطح روســتاهای اســتان  بســیاری از چــاه و قنات ه
اصفهــان روبــه خشــکی رفتــه یــا خشــک شــده اند؛ ولــی آیــا 
ایــن رونــد خشکســالی تدریجــی قابــل کنتــرل خواهــد بود؟ 
بــا توجــه بــه رونــد رو بــه کاهــش نــزوالت جــوی در 
ســال های اخیــر، در ســال های آینــده فقــط می تــوان 
ــزی  ــران برنامه ری ــرای ای ــی ب ــر زمین ــای زی ــر روی آب ه ب
ــی  ــع زیرزمین ــد برداشــت و اســتفاده از مناب ــر رون ــرد. اگ ک
ــتری از  ــداد بیش ــد، تع ــدا کن ــه پی ــکل ادام ــن ش ــه همی ب
ــی از  روســتاهای ســطح اســتان دچــار خشکســالی و خال
ســکنه خواهــد شــد. وضعیــت خشکســالی در کلیــه مناطــق 
ــد  ــتفاده می نموده ان ــی اس ــای زیرزمین ــه از آب ه ــران ک ای
ــه  ــزان آب در هم ــه کاهــش می ــد رو ب ــوده و رون یکســان ب
مناطــق قابــل مشــاهده اســت. از طرفــی در صــورت خــروج 
ــی آب شــور  ــی و جایگزین آب شــیرین از الیه هــای زیرزمین
در منطقــه، حتــی در صــورت نــزول بــاران و پرآبــی بــه 
دلیــل خاصیــت شــیمیایی آب شــور، جایگزینــی و برگشــت 
ــود.  ــردار خواهــد ب وضعیــت قبلــی بســیار ســخت و هزینه ب
پــس چــه بهتــر کــه قبــل از روبــه رو شــدن بــا ایــن مشــکل 
برنامه ریــزی بــرای پیشــگیری از مخاطــرات پیــش رو 

ــرد. انجــام گی

اهمیت سفره های آب زیرزمینی درتأمین آب مصرفی

 در حالــی کــه بیــش از یــک ســال از توافقــات ایــران 
غذایــی  صنایــع  حــوزه  در  تجــارت  بــرای  روســیه  و 
دو  نظارتــی  دســتگاه های  میــان  ایــن  در  و  می گــذرد 
 کشــور شــرکت هایی را بــرای ایــن کار تأییــد کرده انــد

امنیــت  و  قرنطینــه  دفتــر  کل  مدیــر 
ــرد  ــالم ک ــکی اع ــازمان دامپزش ــتی س زیس
ــرای واردات  کــه گوشــت گوســاله روســی ب
ــه و واردات گوشــت  ــد قــرار گرفت مــورد تأیی
گــوزن روســی نیــز در حــال بررســی اســت. 
مســعود محمدیــان اظهــار کــرد: بــرای 
تأییــد واردات گوشــت از هــر کشــوری نیــاز 

ــر  ــه اگ ــی ک ــن معن ــی دارد؛ بدی ــی های گوناگون ــه بررس ب
کشــور مبــدأ، جــزو واردکنندگان گوشــت باشــد، طبــق روال 
گذشــته و پــس از طــی مراحــل بهداشــتی گوشــت مدنظــر 

مجــوز واردات می گیــرد. 
وی بــا بیــان اینکــه روســیه به تازگــی بــرای واردات گوشــت 

ــک  ــزود: ی ــت، اف ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــاله م گوس
ــران  ــه ای ــوزن ب ــت گ ــرای واردات گوش ــی ب ــرکت روس ش
ــات  ــه مطالع ــت ک ــرده اس ــرح ک ــود را مط ــت خ درخواس
ــان  ــه و کارشناس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأیی ــه ای آن م کتابخان
ــن کشــور  ــه ای ــد ب ســازمان دامپزشــکی بای
بررســی های  و  رفتــه  مدنظــر  شــرکت  و 

ــد. ــام دهن ــود را انج ــی خ میدان
 مدیــر کل دفتــر قرنطینــه و امنیــت زیســتی 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکی ب ــازمان دامپزش س
درخواســت کننده  روســیه  شــرکت  اگــر 
واردات گوشــت گــوزن مــورد تأییــد قــرار 
ــت  ــه داد: گوش ــد، ادام ــدا می کن ــازه واردات پی ــرد، اج گی
گــوزن کیفی تــر از گوشــت گوســاله و از نظــر قیمتــی نیــز 
ــد  ــورد تأیی ــوزن م ــت گ ــر واردات گوش ــت. اگ ــر اس گران ت
قــرار گیــرد، اولین بــار اســت کــه بــازار ایــران شــاهد چنیــن 

ــود. ــد ب ــزی خواه گوشــت قرم

احتمال واردات گوشت گوزن روسی به ایران

ــرای  ــم ب ــت، آن ه ــن حال ــران در بهتری ــرارداد کارگ ــدت ق  م
کارگرانــی کــه در کارهــای مســتمر فعالیــت می کننــد، ۶ ماهــه 
ــش از  ــغل، بی ــت دادن ش ــر از دس ــت و خط ــاله اس و یکس
۹۰ درصــد کارگــران را تهدیــد می کنــد. »یــک مســئله، مســئله  

امنیــت شــغلی کارگــر اســت؛ اگــر ذهــن 
ــن  ــردا در ای ــا ف ــه آی ــر مشــغول باشــد ک کارگ
ــه کار  ــتش ب ــه، دس ــا ن ــود ی ــد ب کارگاه خواه
نمــی رود«؛ ایــن تنهــا بخشــی از اظهــارات 
کارگــران  دیــدار  در  انقــالب  معظــم  رهبــر 
بــا ایشــان در اردیبهشــت ماه امســال و در 
آســتانه روز کارگــر بــود. رهبــر معظــم انقــالب 

در بخشــی از اظهــارت خــود فرمودنــد: »بایــد امنیــت شــغلی 
ــاز از  ــن هــم ب ــی دارد؛ ای ــن هــم راه های ــد؛ ای ــه وجــود بیای ب
مدیــران  و  دولتــی  گوناگــون  مســئوالن   مســئولیت های 
و کارفرمایــان و دیگــران اســت؛ بایــد کاری کننــد کــه امنیــت 
شــغلی وجــود داشــته باشــد. تعطیلــی کارگاه هــا جــزو 

ــی  ــر، یک ــای کارگ ــزو مصیبت ه ــت؛ ج ــزرگ اس ــای ب آفت ه
ایــن اســت کــه ایــن کارگاه تعطیــل بشــود.« در همیــن رابطــه 
فتــح هللا بیــات، رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی و پیمانــی 
ــرارداد  ــا ق ــه ب ــن ســؤال کــه »کارگــری ک ــا طــرح ای کشــور ب
ــغلی  ــت ش ــه امنی ــد، چگون ــت کار می کن موق
 ۹۰ از  بیــش  داد:  ادامــه  باشــد؟«  داشــته 
درصــد کارگــران فاقــد امنیــت شــغلی هســتند 
ــا  ــه آن ه ــادی را ب ــی زی ــر نگران ــن ام ــه ای  ک
و خانواده هایشــان تحمیــل کــرده اســت. بیــات 
بــا اشــاره بــه خــأ قانونــی در تعریــف قــرارداد 
کار گفــت: بــر اســاس مــاده ۷ قانــون کار، بایــد 
حداکثــر مــدت موقــت بــرای کارهایــی کــه ماهیت غیرمســتمر 
دارنــد، توســط وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تهیــه شــود 
کــه متأســفانه تاکنــون مشــخص نشــده و کارفرمایــان بخــش 
دولتــی و بخــش خصوصــی از ابهــام در تعریــف مــدت قــرارداد 

ــه نفــع خــود سوء اســتفاده می کننــد. موقــت ب

مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران، ارتقــای کیفیت اینترنــت را در راســتای 
کاهــش تعرفه هــای اینترنتــی دانســت و از آغــاز واگــذاری فیبرهــای تاریــک 
بــه اپراتورهــا و شــرکت های خصوصــی خبــر داد. رســول ســراییان بــا اشــاره 
بــه مباحــث مربــوط بــه فیبــر تاریــک اظهــار کــرد: مــا در چارچــوب قوانیــن 
ــن  ــم؛ بنابرای ــد، اجــرا می کنی ــه بدهن ــر چــه مصوب ــوری ه ــررات رگوالت و مق
ــت  ــاب داکت و داک ــد س ــا بای ــه م ــازمان ک ــن س ــه ۲۳۰ ای ــاره مصوب  درب
ــم  ــه واگــذاری کردی ــم، شــروع ب ــان بگذاری ــار اپراتورهــا و متقاضی را در اختی
ــد داشــت  ــر خواه ــرات تأثی ــا در کاهــش انحصــار مخاب ــاق قطع ــن اتف  و ای
ــرات  ــل شــرکت مخاب ــر عام ــر می شــوند. مدی ــا زیادت ــران و رقابت ه و بازیگ
ــازار را در  ــا ۶۰ درصــد ســهم ب ــرات حــدود 5۰ ت ــان اینکــه مخاب ــا بی ــران ب ای
اختیــار دارد، گفــت: هنــوز بــرای ایجــاد تغییــر در کاربــران زود اســت؛ ضمــن 
اینکــه رقابــت نیــز وجــود دارد و کاربــران از ایــن اپراتــور بــه آن اپراتــور می روند 
و جابه جــا می شــوند. البتــه ماهیــت خدمــات مخابراتــی ایــن اســت کــه بــا 
نــگاه بــه گذشــته، متوجــه می شــوید روزبــه روز کیفیــت آن بیشــتر می شــود 
ــه  ــرد: البت ــان ک ــه بی ــراییان در ادام ــود. س ــر می ش ــز ارزان ت ــت آن نی و قیم
ــرد.  ــز ک ــرمایه گذاری نی ــوان روی آن س ــه بت ــد ک ــی باش ــد واقع ــت بای قیم
ایــن ســرمایه گذاری بســتگی بــه نیــاز بــازار و تقاضــا دارد؛ ســرمایه نیــز بایــد 
ــد  ــعه ده ــود آن را توس ــد ش ــرمایه گذار عالقه من ــه س ــردد ک ــی برگ ــه نوع  ب
و منطقــی اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا ایــن اتفــاق بیفتــد کــه 

البتــه بســتگی بــه رفتــار مــردم نیــز دارد.

ــد  ــا تأکی ــه ب ــه و بودج ــازمان برنام ــی س ــی و فرهنگ ــعه علم ــاون توس مع
ــی  ــد، پایه هــای اقتصــاد مقاومت ــر اینکــه ســرمایه انســانی، دانــش و تولی  ب
ــای  ــه زیربن ــان ک ــاد دانش بنی ــر اقتص ــرد: معب ــار ک ــد، اظه ــکل می دهن را ش
ــظ  ــا واع ــذرد. محمدرض ــد می گ ــیر تولی ــت، از مس ــی اس ــاد مقاومت اقتص
مهــدوی در اولیــن همایــش ملــی توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی 
اســتان یــزد، پیشــرفت و توســعه را هــدف تمــام برنامه ریزی هــای دولتمردان 
ــای  ــن حداقل ه ــی، تأمی ــورداری همگان ــد برخ ــی مانن ــق اهداف ــرای تحق ب
ــی در  ــی همگان ــرای حرکت ــات الزم ب ــن مقدم ــگان، تأمی ــرای هم ــی ب زندگ
مســیر رشــد و تعالــی و ارتقــای کیفیــت زندگــی افــراد جامعــه، خوانــد. وی 
ــه  ــدار را از جمل ــی توســعه پای ــه عبارت ــا ب ــت ی ــا کیفی ــه رشــد ب دســتیابی ب
ــر دانــش  ــی متکــی ب ــح کــرد: اقتصــاد مقاومت  اهــداف کشــور ذکــر و تصری
ــام  ــد مق ــورد تأکی ــه م ــا ک ــر و پوی ــان، درون زا، برون نگ ــاوری، عدالت بنی و فن
ــع  ــا رف ــورمان ب ــدار در کش ــعه پای ــاز توس ــت، بسترس ــری اس ــم رهب معظ
ــه  ــی ب ــدوی بی توجه ــظ مه ــود. واع ــد ب ــور خواه ــادی کش ــکالت اقتص مش
ــا ۶۰  ــروز 4۰ ت ــدن ام ــد را در ســال های گذشــته، عامــل بالاســتفاده مان تولی
ــگ  ــاد فرهن ــت. وی ایج ــورمان دانس ــدی کش ــای تولی ــد از ظرفیت ه درص
متناســب بــا اقتصــاد مقاومتــی را نیــز از ضروریــات تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
برشــمرد و گفــت: خوشــبختانه اســتان یــزد در ایــن زمینه از ســابقه  درخشــانی 
برخــوردار اســت کــه ایــن ســابقه را می تــوان در تأمیــن آب از طریــق قنــوات 

ــار مشــاهده کــرد. ــن دی ــف کشــت گذشــتگان ای ــا شــیوه های مختل ی

ــوز یــک مــاه از اوج گرفتــن قیمــت ســنگ آهــن نمی گــذرد کــه ایــن  هن
محصــول اســتراتژیک معدنــی در ۲۰ روز اخیــر بــا افــت حــدود 1۰ درصــدی 
قیمــت مواجــه شــده اســت. در حالــی کــه از سرخوشــی ناشــی از ثبــت 
دومیــن بیشــینه روی نمــودار قیمــت ســنگ آهــن از ابتــدای امســال یــک 
مــاه هــم نگذشــته بــود، امــروز قیمــت 55.۶ دالر برای هــر تن از کنســانتره 

ســنگ آهــن بــا عیــار ۶۷ درصــد فــوب بندرعبــاس بــه ثبــت رســید. 
ــا شــیب  ــادل 5.۶ دالر طــی ۲۰ روز ب ــت 1۰ درصــدی، مع ــت قیم ــن اف ای
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود ب ــن وج ــا ای ــه ب ــه البت ــید ک ــت رس ــه ثب ــی ب کاهش
ســنگ آهــن بــه یــک ثبــات نســبی در بازارهــای جهانــی نزدیــک می شــود 
و از ســوی دیگــر نیــز پروژه هــای در حــال تکمیــل زنجیــره فــوالد تــا پایــان 
امســال نویــد ایــن را می دهــد کــه صــادرات ســنگ آهــن خــام جــای خــود 

را بــه صــادرات ترابــری شــده بــا ارزش افــزوده بیشــتر بدهــد. 
در همیــن راســتا، رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو اعــالم کــرد کــه امســال 
دو طــرح 5 میلیــون تنــی گندله ســازی افتتــاح خواهــد شــد کــه در نهایــت 
ــن  ــون ت ــه و 1۷ میلی ــن گندل ــون ت ــادل 15 میلی ــت مع ــاد ظرفی ــا ایج ب
کنســانتره ســنگ آهــن در ســال جــاری، تــا ســال آینــده زنجیــره صنعــت 

فــوالد متــوازن خواهــد شــد. 
ــر واحــد محصــول  ــه ازای ه ــرد: ب ــار ک ــن اظه ــدی کرباســیان همچنی مه
ــن  ــه ای ــزوده ایجــاد خواهــد شــد ک ــر ارزش اف ــی دســت کم ۳ براب معدن

ــادر خاکــی بســیار بیشــتر اســت. مســئله درخصــوص عناصــر ن

مخابرات، واگذاری فیبر تاریک را آغاز کرد

راه آهن سریع السیر تهران - قم - اصفهان
بــاز شــدن ال ســی ها و ورود پیمانــکاران بــه محیــط کارگاهــی پــروژه، باعــث شــده راه آهــن سریع الســیر تهــران - قــم - اصفهــان 

در فهرســت طرح هایــی قــرار گیــرد کــه می تــوان انتظــار داشــت در آینــده ای نــه چنــدان دور بــه بهره بــرداری نهایــی برســد.

در قاب تصویر

سقوط آرام سنگ آهناقتصاد دانش بنیان، زیربنای اقتصاد مقاومتی است

حتما بخوانید!
903 درصد کارگران، امنیت شغلی ندارند یکشنبه  28  شهریورماه  1395

ـــمـــاره 255 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

قیمت انواع تبلت اپل )تومان(

 4,550,000

 3,400,000iPad Pro WiFi

 1,940,000WiFi 4 iPad mini

 2,500,0004G 4 iPad mini

 2,000,000 4 Apple iPad mini
4G

 2,820,0004G 3 Apple iPad mini

 2,120,000WiFi 2 iPad mini

4G Apple iPad Pro

هیوندای به ایران می آید
از  کرمان موتــور  عامــل  مدیــر 
شــرکت  بــا  قــرارداد  امضــای 
هیونــدای موتــور کــره جنوبــی بــه 
ــن  ــای ای ــد خودروه ــور تولی منظ
داد.  خبــر  ایــران  در  شــرکت 
ســامان فیــروزی اظهــار کــرد: بــه 
بــا  قــرارداد  امضــای  دنبــال 
شــرکت هیونــدای موتــور کــره جنوبــی مقــرر شــد تــا از دی مــاه 
امســال، شــاهد تولیــد محصــوالت ایــن خودروســاز کــره ای در 
ــل  ــدای فص ــه وی در گام اول و از ابت ــه گفت ــیم. ب ــران باش ای
زمســتان، تولیــد دو محصــول هیونــدای آی 1۰ و آی ۲۰ در 
کارخانــه کرمــان موتــور آغــاز خواهــد شــد. فیــروزی بــا تأکیــد 
بــر اینکــه لغــو تحریم هــا بــه واســطه برجــام، فصــل تــازه ای در 
اقتصــاد ایــران و به ویــژه صنعــت خودروســازی کشــور گشــوده 
اســت، تصریــح کــرد: خودروســازان بخــش خصوصــی بــا 
قراردادهایــی کــه بــا شــرکای جدیــد خــود به امضــا می رســانند، 
از یــک ســو بــه ایجــاد اشــتغال بیشــتر کمــک کــرده و از ســوی 
ــرار  ــتریان ق ــار مش ــتری را در اختی ــاب بیش ــق انتخ ــر ح دیگ
می دهنــد. مدیــر عامــل کرمــان موتــور ادامــه داد: شــرکت های 
ــت  ــا جوین ــا قراردادهــای مشــارکت انتفاعــی ی ــد ب ــی، بای ایران
ونچــر از مزایــای مالــی و همچنیــن دانــش و تکنولــوژی 
ــی  ــت اصل ــوند. وی اولوی ــد ش ــود بهره من ــی خ ــرکای خارج ش
کرمــان موتــور را گســترش همــکاری بــا شــرکای فعلــی و آغــاز 
همکاری هــای جدیــد بــا خودروســازان معتبــر جهانــی، افزایــش 
کیفیــت محصــوالت تولیــدی و توســعه ســبد محصــوالت 
ــدای  ــرکت هیون ــا ش ــرارداد ب ــتا ق ــن راس ــه در همی ــت ک دانس

موتور کره جنوبی به امضا رسیده است.

 همکاری شرکت های ژاپنی 

با شرکت پاالیش نفت اصفهان
ــی  ــران، کارشناســان و مدرســان شــرکت ژاپن ــا حضــور مدی ب
کوزمــو اویــل Cosmo Oil، ضمــن برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی تخصصــی پاالیــش نفــت، مذاکراتــی دربــاره 
گســترش همــکاری دوســویه انجــام شــد. بــه گــزارش 
ــی  ــان، در ط ــت اصفه ــش نف ــرکت پاالی ــی ش ــط عموم رواب
حضــور 5 روزه متخصصــان شــرکت کوزمــو اویــل، دوره هــای 
آموزشــی بــا موضــوع نگهــداری و تعمیــرات، مدیریت ریســک 
ــی در  ــت مصرف ــت، کاتالیس ــط زیس ــرژی، محی ــت ان مدیری
ــن فناوری هــای  ــه گوگــرد از خــوراک، آخری واحدهــای تصفی
ــت  ــرداری، مدیری ــش، بهره ب ــی پاالی ــی، مهندس ــی فن بازرس
بازرگانــی و... برگــزار شــد. در ایــن مــدت، جلســات فنــی نیــز 
ــکیل  ــه تش ــای دوجانب ــترش همکاری ه ــت گس ــا موضوعی  ب
ــی در  ــی تخصص ــای آموزش ــد دوره ه ــرر ش ــن مق و همچنی

ــد. ــه یاب ــک ادام ــده نزدی آین

 تنبیه دولت 

برای دارندگان دو دفترچه بیمه
طبــق برنامــه تــازه  دولــت، در صورتــی کــه دارنــدگان دو 
ــاب  ــه انتخ ــبت ب ــی نس ــای آت ــی روزه ــه، ط ــه بیم دفترچ
یکــی از دفترچه هــا اقــدام نکننــد، تنبیــه خواهنــد شــد. 
ــه  ــا توج ــده ب ــرر ش ــت مق ــد دول ــه جدی ــاس برنام ــر اس ب
بــه اختیــارات اعطایــی بــه قــوه مجریــه بــر اســاس تبصــره 
ــه  ــه پای ــای بیم ــال 1۳۹5، دفترچه ه ــه س ــون بودج ۲4 قان
ــه  ــه بیم ــک دفترچ ــش از ی ــه بی ــرادی ک ــازاد اف ــی م درمان
ــرای  ــان شــهریورماه امســال ب ــا پای ــد و ت ــی دارن ــه درمان پای
تعییــن تکلیــف و انتخــاب یــک دفترچــه اقــدام نکننــد، ابطال 
شــود. مســئولیت اجــرای ایــن برنامــه بــه علــی ربیعــی، وزیر 

ــت. ــده اس ــذار ش ــی واگ ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع

 کاهش نرخ سود بانکی فعال 

متوقف شد
ــرای  ــا ب ــی بانک ه ــی از رایزن ــای خصوص ــون بانک ه ــس کان رئی
ــر داد و گفــت: از  ــرخ ســود بانکــی خب توقــف موقتــی کاهــش ن
ــته ایم  ــار خواس ــول و اعتب ــورای پ ــزی و ش ــک مرک ــت، بان دول
اجــازه دهنــد کاهــش نــرخ، رونــد منطقــی خــود را طــی 
کنــد. وی از رایزنــی بانک هــا بــرای توقــف موقتــی کاهــش 
ــزی  ــک مرک ــت، بان ــت: از دول ــر داد و گف ــی خب ــرخ ســود بانک  ن
 و شــورای پــول و اعتبــار خواســته ایم اجــازه دهنــد کاهــش نــرخ
رونــد منطقــی خــود را طــی کنــد. کــوروش پرویزیــان بــا تأکیــد بر 
اینکــه بانک هــا فعــال برنامــه ای بــرای کاهــش نــرخ ســود ندارنــد 
ــرخ ســود  ــرای کاهــش ن گفــت: بانک هــا به تازگــی پیشــنهادی ب
نداشــته اند و هیــچ پیشــنهاد جدیــدی مطــرح نبــوده اســت. ایــن 
ــرای  ــی ب ــل متأســفانه تعجیل ــه در دوره قب در شــرایطی اســت ک
ــه  ــد ک ــام ش ــهیالت انج ــپرده ها و تس ــود س ــرخ س ــش ن کاه
عمدتــا بــه دلیــل فشــارهایی بــود کــه بــه بانک هــا وارد آمــده بــود. 
مؤسســات  و  خصوصــی  بانک هــای  عالــی  رئیــس کانــون 
ــه  ــد ب ــرخ ســود، کاری اســت کــه بای ــاری افــزود: کاهــش ن اعتب
صــورت طبیعــی انجــام می شــد؛ بــه ایــن معنــا کــه کاهــش نــرخ 
ــه  ــک فاصل ــا ی ــد ب ــاد، بای ــاق می افت ــه اتف ــپرده ها ک ــود در س س
زمانــی چنــد ماهــه اجــازه داده می شــد کــه نــرخ ســود تســهیالت 
 کاهــش پیــدا کنــد؛ امــا متأســفانه با تعجیــل، ایــن اجــازه را ندادند 
ــازار، ناشــی از  ــه نظــر می رســد کــه بخشــی از تالطمــات در ب و ب

همیــن عجلــه اســت.

 صرفه جویی ۴ میلیارد دالری 

با خودکفایی در کشت کلزا
ــان  ــا بی ــاورزی، ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی ــاورز، مع ــاس کش عب
اینکــه خودکفایــی در کشــت کلــزا 4 میلیــارد دالر صرفه جویــی 
ارزی ایجــاد می کنــد، گفــت: در ســال زراعــی جــاری، بیــش از 
ــد می شــود.  ــزا در کشــور تولی ــی کل ــه روغن ــن دان ــزار ت ۳5۰ ه
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی تصریــح کــرد: بــا کشــت 
ــاز داخــل کشــور  ــرای تأمیــن روغــن مــورد نی ــوان ب ــزا می ت کل
ــارد  ــغ بیــش از 4 میلی ــه مبل ــدام و از خــروج ارز از کشــور ب اق
 دالر در ســال، جلوگیــری کــرد. کشــاورز ضــرورت موضــوع 
و اهمیــت تولیــد روغــن را در داخــل کشــور مــورد اشــاره قــرار داد 
ــای انجام شــده در  ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک و اضاف
یــک پروســه 1۰ ســاله بیــش از ۷5 درصــد از روغــن مــورد نیــاز 

کشــور در داخــل تولیــد می شــود.

مدیرامورطیورجهادکشاورزیاستاناصفهان:
 قیمت منطقی هر کیلو مرغ 

از 7500 تا 8000 تومان است
جهــاد  طیــور  امــور  مدیــر 
اصفهــان  اســتان  کشــاورزی 
و  اتحادیــه  امســال  گفــت: 
تشــکل های مرغــداری و فعــاالن 
سیاســت هایی  بخــش   ایــن 
ــه  ــد و عرض ــرل تولی ــرای کنت را ب
ــرل  ــه کنت ــازار از جمل ــه ب ــرغ ب م
جوجه ریــزی و مدیریــت تولیــد در نظــر گرفتنــد. زهــرا فیضــی 
 بــا بیــان اینکــه قیمــت مــرغ در دو ســال اخیــر منطقــی نبــوده

اظهــار کــرد: ایــن قیمــت بــرای مرغــدار ضــرر و زیــان بــه همــراه 
داشت و مازاد تولید، باعث افت قیمت مرغ می شد. 

ــازار  ــه ب ــاد یــک محصــول ب ــا عرضــه زی ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
قیمــت آن کاهــش می یابــد، افــزود: امســال اتحادیــه و 
ــن بخــش سیاســت هایی  ــاالن ای ــداری و فع تشــکل های مرغ
را بــرای کنتــرل تولیــد و عرضــه مــرغ بــه بــازار از جملــه کنتــرل 

ــد.  ــر گرفتن ــد در نظ ــت تولی ــزی و مدیری جوجه ری
ــش  ــث کاه ــز باع ــوا نی ــای ه ــه گرم ــان اینک ــا بی ــی ب فیض
ــا  ــوال ب ــه داد: معم ــد، ادام ــرغ ش ــد م ــزی و تولی در جوجه ری
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــر می ش ــد کمت ــوا تولی ــای ه ــش دم افزای
ــث  ــر باع ــن ام ــود، ای ــابقه ب ــز بی س ــال نی ــای امس ــه گرم اینک
ــاد  ــور جه ــور طی ــر ام ــد. مدی ــازار ش ــه ب ــر ب ــرغ کمت ورود م
کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه قیمــت منطقــی هر 
ــا 8۰۰۰ تومــان اســت، خاطرنشــان کــرد:  ــو مــرغ از ۷5۰۰ ت کیل
ــده  ــت تمام ش ــاس قیم ــر اس ــوری و ب ــده کش ــم اعالم ش رق
مــرغ اســت. در حــال حاضــر، قیمــت دانــه و نهاده هــای 
دامــی افزایــش پیــدا کــرده و تمــام ایــن مــوارد بــر روی قیمــت 

تمام شــده مــرغ تأثیــر می گــذارد.

حضور پرقدرت شرکت های ایرانی 

در نمایشگاه عمان
ــگاه  ــرکت نمایش ــل ش ــر عام ــاون مدی مع

کیمیای وطن
ــون  ــتقرار پاوی ــه اس ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
جمهــوری اســالمی ایــران در ششــمین نمایشــگاه و کنفرانس 
عمــان  پزشــکی  خدمــات  و  تجهیــزات   بین المللــی 
و یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی غــذا و هتلــداری عمــان 
گفــت: شــرکت نمایشــگاه های اصفهــان چنــد ســالی اســت 
 کــه بــه عنــوان نماینــده انحصــاری مرکــز نمایشــگاهی 
ــران ــارت ای ــعه تج ــازمان توس ــب س  Oman Expo و منتخ

هماهنگــی و مدیریــت برگــزاری پاویون هــای جمهــوری 
ــر عهــده  اســالمی ایــران را در نمایشــگاه های کشــور عمــان ب

دارد. 
بــه گــزارش واحــد رســانه شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان، جــواد جلیلــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دو 
نمایشــگاه بــه طــور همزمــان در مرکــز نمایشــگاه بین المللــی 
شــهر مســقط برگــزار خواهــد شــد، اظهــار داشــت: بــا توجــه 
 بــه ظرفیت هــای کشــور ایــران در زمینــه صنعــت گردشــگری

صنایــع غذایــی و پزشــکی، شــرکت های فعــال در ایــن زمینــه 
ــه دســتاوردها  ــه ارائ ــران ب ــون ای ــب پاوی ــز در قال امســال نی
ــم  ــه امیدواری ــد ک ــود می پردازن ــد خ ــای جدی و توانمندی ه
انعقــاد  بــه  نیــز  دوره  ایــن  نمایشــگاه های  در  حضــور 
ــی در  ــرکت های ایران ــازار ش ــت ب ــد و تقوی ــای جدی قرارداده
کشــور عمــان منجــر شــود. وی ادامــه داد: مجمــوع مســاحت 
فضــای اختصاص یافتــه بــه ایــران در نمایشــگاه های مذکــور 
۲4۰ متــر مربــع اســت و شــرکت های ایرانــی در کنــار پاویــون 
 دیگــر کشــورهای جهــان، محصــوالت و خدمــات خــود 

را معرفی خواهند کرد.

مدیرکلراهآهنکرمانخبرداد:
 آغاز حمل خودرو 

توسط راه آهن کرمان
ــق انجام شــده  ــق تواف ــت: طب ــان گف ــر کل راه آهــن کرم مدی
ســاالنه بخــش بزرگــی از تولیــدات کارخانه هــای خــودرو 
ــط  ــان توس ــتان کرم ــودروی اس ــران خ ــور و مدی ــان موت کرم
ــا  ــینی ب ــادات حس ــیدرضا س ــود. س ــل می ش ــن حم راه آه
اعــالم ایــن خبــر افــزود: ماهانــه بیــش از یــک هــزار خــودرو 
از کارخانه هــای کرمــان موتــور و مدیــران خــودرو توســط 
ــه مقصــد تهــران و ســایر اســتان ها حمــل  راه آهــن کرمــان ب
می شــود. وی تأکیــد کــرد: حمــل خــودرو از ایــن کارخانه هــا 
از شــهریور ســال جــاری آغــاز شــده اســت. مدیــر کل راه آهن 
کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه جــذب بــار و حمــل حداکثــری 
ــت  ــن اس ــای راه آه ــی از اولویت ه ــبکه ریل ــط ش از آن توس
تصریــح کــرد: اداره کل راه آهــن کرمــان، آمادگــی حمــل کامــل 
ــه  ــم را ب ــد ب ــازی ارگ جدی ــای خودروس ــدات کارخانه ه تولی
ســایر نقــاط کشــور دارد. ســادات حســینی تصریــح کــرد: ایــن 
حمــل خــودرو توســط دو شــرکت حمل بــار بخــش خصوصی 

ــرد. ــام می گی ــن انج راه آه

بررسی مشکالت 8 واحد تولیدی 

چهارمحال و بختیاری
مشــکالت 8 واحــد تولیــدی چهارمحــال و بختیــاری بررســی 
ــه راهــکار شــد. قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت  و ارائ
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــد اظه ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس س
بــه محدودیــت زمانــی معرفــی طرح هــای دانش بنیــان 
بایــد  امــر  ایــن  تســهیالت،  اخــذ  جهــت  بانک هــا  بــه 
در اســرع وقــت صــورت پذیــرد. اســتاندار چهارمحــال و 
هزینه هــای  بایــد  دســتگاه ها  تصریــح کــرد:  بختیــاری 
ــا آن هــا  ــد ت ــکاران بدهن ــه پیمان معــوق پروژه هــای اداری را ب
 بتواننــد مطالبــات واحدهــای تولیــدی را پرداخــت کننــد 
ــی  ــاره طرح های ــت: درب ــد. وی گف ــب نیفت ــان عق و اقساطش
ــد از  ــرد، بای ــل ک ــان را ح ــوان مشکلش ــتان نمی ت ــه در اس ک
ــف  ــب تکلی ــی کس ــد مل ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس س
ــای  ــرد: حمایت ه ــان ک ــتکی خاطرنش ــلیمانی دش ــود. س ش
الزم از شــرکت بروجــن خــودرو بایــد توســط سیســتم بانکــی 
انجــام شــود تــا در صــورت موفقیــت ایــن واحــد بــرای 
ــدام  ــتان اق ــر در اس ــازی دیگ ــای خودروس ــداث واحده  اح

شود.

۹0 درصد کارگران، امنیت شغلی ندارند
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حتما بخوانید!
کمبود یک میلیارد متر مکعبی آب در ...

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

چــرا دانشــجویان ایرانــی بــه هــر قیمــت جــذب 
خارجــی  بی کیفیــت  دانشــگاه های  مــکاره  بــازار 

؟  ند می شــو
ــان  ــف جه ــگاه های مختل ــاه دانش ــاه و تیرم خردادم
می کننــد  اعــام  را  خــود  تحصیلــی   فرصت هــای 
جــزو  کــه  ایرانــی  دانشــجویان  از  بســیاری  و 
ــادی  ــتعداد زی ــوند و اس ــوب می ش ــا محس برترین ه

می گیرنــد. بهــره  فرصت هــا  ایــن  از  دارنــد، 
ــران  ــل از ای ــه تحصی ــرای ادام ــروه ب ــع دو گ در واق
خــارج می شــوند: گــروه اول اســتعدادهای برتــر 
ــاب  ــان را انتخ ــر جه ــگاه های برت ــه دانش ــتند ک هس
 می کننــد تــا بــه رؤیاهــای خــود در جهــان علــم 

و دانش واقعیت بخشند. 
ــه تحصیــل هســتند کــه  ــد ب ــز عاقه من گــروه دوم نی
ــد هزینه هــای گــزاف مــادی و معنــوی دوری  حاضرن
از خانــه را تحمــل کننــد، امــا بــرای قبولــی در کنکــور 
داخــل کشــور تــاش نکننــد. در واقــع بســیاری از ایــن 
ــا موقعیــت  افــراد ترجیــح می دهنــد در رشــته هایی ب
ــان تر  ــه آس ــورهایی ک ــا در کش ــر، ام ــی باالت اجتماع

پذیــرش دارنــد، تحصیــل کننــد.
   آمارها

آمارهــای بــه ثبــت رســیده در ســامانه اینترنتــی 
»نشــا« کــه مربــوط بــه دانشــجویان ایرانــی مشــغول 
بــه تحصیــل در خــارج اســت، نشــان می دهــد 
ایــن دانشــجویان در کشــورهای مالــزی  بیشــتر 

ــن  ــا ای ــد. ب ــان درس می خوانن ــادا و آلم ــکا، کان آمری
ــوز  ــد هن حــال مســئوالن دانشــجویی کشــور می گوین
ــی  ــی راه ــدون آگاه ــه ب ــی ک ــتند داوطلبان ــم هس ه

دانشــگاه های غیرمعتبــر می شــوند. 
ایــن  ســایت  روی  علــوم  »وزارت  حالــی کــه  در 
معتبــر  دانشــگاه های  فهرســت کامــل  وزارتخانــه 
دنیــا را منتشــر کــرده  اســت و البتــه بــه عاقمنــدان 
ــگاه ها  ــدام دانش ــه ک ــدار داده ک ــم هش ــل ه تحصی
ــی شــاهد هســتیم برخــی  ــا گاه ــر اســت، ام نامعتب
ــی خــود را از بعضــی  ــدارک تحصیل از دانشــجویان م
ــا هــم در آســیای  دانشــگاه های غیرمعتبــر کــه عمدت
میانــه اســت بــه وزارت علــوم بــرای ارزشــیابی ارائــه 

می دهنــد.«
   قبول نشدن در دانشگاه های داخل کشور

ــتند  ــم هس ــان ه ــده ای از داوطلب ــان، ع ــن می در ای
کــه بــرای ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور شــرایط 
متفاوتــی دارنــد. ایــن گــروه بــه دلیــل قبــول نشــدن 
ــد در  ــعی می کنن ــور، س ــل کش ــگاه های داخ در دانش
ــه  ــد ادام ــا را می پذیرن ــرات آن ه ــه نم ــورهایی ک کش
تحصیــل دهنــد. البتــه بیشــتر ایــن عاقه منــدی 
ــد ــود. هن ــوط می ش ــکی مرب ــجویان پزش ــه دانش  ب
اولــی  و مجارســتان، 4 کشــور  ترکیــه  فیلیپیــن، 

ــکی  ــجویان پزش ــداد دانش ــترین تع ــه بیش ــت ک اس
ــاص  ــود اختص ــه خ ــکی را ب ــازی و دندانپزش داروس
ــد ومهم تریــن دلیــل جــذب ایــن دانشــجویان  داده ان
نیــز بــه عــدم درخواســت ویــزا و ارزان تــر بــودن 

برمی گــردد. هزینه هــا 
   پزشکی

 پزشــکان ایرانــی پــس از فــارغ التحصیلــی در داخــل 
کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا و بعضــی از کشــورهای 

ــه انتخــاب خــود  ــن گزین ــوان اولی ــه عن ــی را ب اروپای
ــم  ــی ه ــد و برخ ــص، برمی گزینن ــه تخص ــرای ادام ب
ــد.  ــرس می رون ــاروس و قب ــن، ب ــیه، اکرای ــه روس ب
ــه هــر روز دانشــگاه های  ــی ک ــه رکوردهای ــا توجــه ب ب
ــی  ــجویان ایران ــذب دانش ــی در ج ــت خارج بی کیفی
دارنــد و بدیــن وســیله ارزهــای بســیاری را بــه 
ــز  ــس مرک ــد، رئی ــب می کنن ــان تصاح ــع کشورش نف
خدمــات آموزشــی وزارت بهداشــت دربــاره آمــار 
می گویــد:  کشــور  از  خــارج  ایرانــی  دانشــجویان 
در حــال حاضــر 4 هــزار و ۵۰۰ دانشــجو پرونــده 
ــته از  ــه آن دس ــد؛ البت ــور دارن ــارج از کش ــال خ فع
دانشــجویان کــه ارز دریافــت نمی کننــد و پرونــده 
ــده نشــده اند. ــد، در آمــار وزارت بهداشــت گنجان ندارن

   هزینه
در حــال حاضــر بیــش از ۱۰ هــزار دانشــجوی ایرانــی 
علــوم  رشــته های  عمومــی  دکتــرای  مقطــع  در 
ــه  ــد ک ــل می کنن ــور تحصی ــارج از کش ــکی در خ پزش
از ایــن تعــداد، بخشــی در دانشــگاه های معتبــر و 
ــه  ــر ب برخــی هــم متأســفانه در دانشــگاه های نامعتب

می پردازنــد.  تحصیــل 
صــرف  دانشــجویان  ایــن  هزینــه  عمــده  البتــه 
ــود  ــزار دالر می ش ــا ۶۰ ه ــزار ت ــهریه هایی از ۳۰ ه ش
ــاب  ــه حس ــد جداگان ــم را بای ــی ه ــه زندگ ــه هزین ک
ــجویان  ــزار دالری دانش ــن ه ــای چندی ــرد. هزینه ه ک
وزیــر  آموزشــی  معــاون  شــده  موجــب  ایرانــی 
بهداشــت از آن بــه عنــوان منبــع درآمــد دانشــگاه های 

ــرد. ــام بب ــارج ن خ

کیمیایوطنبررسیمیکند:

یکبامودوهوایخروجدانشجویان

 فرهیختگان پزشکی کشور 
به اصفهان می آیند

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانسرویس در شهر

جشــن هفتادمیــن ســال تأســیس دانشــکده پزشــکی 
 دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا حضــور 2۵۰۰ نفــر 
از پزشــکان در روزهــای 8 و 9 مهــر امســال در اصفهــان برگــزار 
می شــود. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان از 
حضــور چنــد هــزار نفــری پزشــکان فارغ التحصیــل دانشــکده 
پزشــکی از نســل های مختلــف در دهــه اول مهرمــاه در 
ــن جشــن  ــگاران گفــت: درآئی ــه خبرن ــر داد و ب ــان خب اصفه
ــاد ســالگی دانشــکده پزشــکی اصفهــان، کســانی  ــد هفت تول
ــد  ــن دانشــکده بوده ان کــه ســال ها پیــش فارغ التحصیــل ای
پزشــکان بــاالی 8۰ ســال و اســتادان فقیــد در ایــن محفــل 

ــد.  ــور دارن دو روزه حض
غامرضــا اصغــری افــزود: ایــن گردهمایــی بــا هــدف 
بازخوانــی تاریخــی چگونگــی رشــد و فنــاوری در حــوزه 
برنامــه  بزرگ تریــن  برگــزاری  اصفهــان،  در  پزشــکی 
علمــی  همبســتگی  ایجــاد  پزشــکی کشــور،  بازآمــوزی 
دانش آموختــگان فرهیختــه  نیروهــای  در  فرهنگــی   و 

قدردانــی از اســتادان فقیــد و تکمیــل مــوزه دانشــکده 
می شــود.  برگــزار  پزشــکی 

وی گفــت: تعــدادی از دانش آموختــگان مقیــم خــارج از 
ــی  ــت مال ــرای حمای ــم ب ــن مراس ــیه ای ــز در حاش ــور نی کش
اعــام  آمریــکا  در  تحصیــل  منظــور  بــه  دانشــجویان  از 
ــد. در ادامــه نیــز رئیــس دانشــکده پزشــکی  آمادگــی کرده ان
ــی  ــکده را یک ــن دانش ــان ای ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــون  ــت: تاکن ــد و گف ــور خوان ــراز اول کش ــکده های ت از دانش
حــدود 2 هــزار و ۶۰۰ نفــر بــرای حضــور در جشــن هفتادمیــن 
ســال تأســیس دانشــکده پزشــکی اصفهــان اعــام آمادگــی 
کرده انــد. محمدرضــا صبــری، از جملــه برنامه هــای ایــن 
ــه  ــش زمین ــوزی در ش ــه بازآم ــرای برنام ــی را اج گردهمای
بــرای یکهــزار نفــر، کلنگ زنــی طــرح توســعه دانشــکده 
پزشــکی، ســخنرانی اســتاد دکتــر الهــی قمشــه ای و برپایــی 
ــام  ــکی« اع ــه پزش ــه ای جامع ــد حرف ــاق و تعه کارگاه »اخ
کــرد. وی گفــت: طــرح توســعه دانشــکده پزشــکی در زمینــی 
بــه مســاحت ۳۰ هــزار متــر مربــع بــا زیربنــای 24 هــزار متــر 
مربــع جهــت ایجــاد بخش هــای بالینــی، آزمایشــگاه، کاس 
ــه  ــا اشــاره ب ــاالر همایش هــا اجــرا می شــود. وی ب درس و ت
اخــذ مجــوز ۶ رشــته جدیــد در دانشــکده پزشــکی اصفهــان 
ــه  ــودن اســتان ب ــی و ورزشــی ب ــه صنعت ــا توجــه ب گفــت: ب
رشــته هایی ماننــد طــب کار، طــب ورزش و پزشــکی قانونــی 
نیازمندیــم و در حــال پیگیــری بــرای اخــذ مجــوز ایــن 
رشــته ها هســتیم. معــاون دانشــکده پزشــکی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان نیــز گفــت: همــه هزینه هــای 
برپایــی ایــن جشــن از محــل تأمیــن مالــی حامیــان برنامــه 

ــه نشــده اســت. ــی هزین ــوده و از بودجــه دولت ب

گزارش

 در دیدار دبیر کل اتحادیه 
شهرهای تاریخی جهان با شهردار اصفهان:

زیبایی های اصفهان مسحورکننده است
ــر کل  ــیباتا، دبی ــیگنوری ش   ش
شــهرهای  اتحادیــه  ژاپنــی 
ــفر  ــن س ــان ضم ــی جه تاریخ
ــدی  ــر مه ــا دکت ــان ب ــه اصفه ب
جمالی نــژاد شــهردار اصفهــان 
اتحادیــه  نائب رئیــس  کــه 
تاریخــی  شــهرهای  جهانــی 
ــات  ــزارش اداره ارتباط ــه گ ــرد. ب ــو ک ــدار و گفت وگ ــت، دی اس
رســانه ای شــهرداری اصفهــان، شــیگنوری شــیباتا در ایــن دیدار 
دربــاره حضــور در اصفهــان و آثــار تاریخــی آن اظهــار کــرد: بــه 
ــردی  ــر ف ــه اگ ــردم ک ــدا ک ــان حضــور پی ــل در اصفه ــن دلی ای
اصفهــان را ندیــده باشــد، گویــی نیمــی از دنیــا را ندیــده اســت. 
ــن  ــن و زیباتری ــی از مهم تری ــان یک ــه اصفه ــان اینک ــا بی وی ب
شــهرهای جهــان اســت تصریــح کــرد: بــرای زمــان طوالنــی این 
ــم؛  ــک ببین ــهر را از نزدی ــن ش ــه ای ــتم ک ــا و آرزو را داش رؤی
فرهنــگ ایرانــی بــرای مــن بســیار آشناســت و مــن از گذشــته 

عاقه مند و مشتاق به این فرهنگ بودم. 
دبیــر کل اتحادیــه شــهرهای تاریخــی جهــان بــا اشــاره بــه آثــار 
تاریخــی اصفهــان اضافــه کــرد: ایــن آثــار بســیار مســحورکننده 
ــان  ــده در اصفه ــا موضــوع نگران کنن ــاده هســتند؛ ام و فوق الع

عــدم جــاری بــودن آب در رودخانــه زاینــده رود اســت. 
ــان در  ــات شــهرداری اصفه ــه اقدام ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام
ــهرداری  ــزود: ش ــهر اف ــن ش ــی ای ــار تاریخ ــای آث ــه احی زمین
ــازی  ــازی و نوس ــه بازس ــی در زمین ــیار بزرگ ــان کار بس اصفه
ایــن آثــار انجــام داده؛ امــا موضوعــی کــه در ایــن میــان بــرای 
نه تنهــا شــهرداری اصفهــان، بلکــه شــهرداری کیوتــو نیــز وجــود 
ــازی  ــرای نوس ــی ب ــه مانع ــت ک ــه اس ــت بودج دارد، محدودی

ــد. ــاب می آی ــه حس ــوده ب ــای فرس بافت ه
 شــهردار اصفهــان نیــز در ایــن دیــدار اظهــار کــرد: مــا نســبت 
ــم و توســعه شــهر  ــد نبودی ــه گذشــته تاریخــی خــود بی تعه ب
ــی آن  ــراث تاریخ ــه می ــم ک ــی می خواهی ــان را در صورت اصفه
ــه اینکــه امــروز  ــا اشــاره ب ــژاد ب حفــظ شــود. مهــدی جمالی ن
ــن  ــق نوی ــته اف ــای گذش ــی تمدن ه ــانه های تمدن ــای نش احی
ــی  ــزود: وقت ــد، اف ــدا کن ــه پی ــا آن اندیشــه ها ادام ــوده ت ــا ب م
 توســعه نویــن شــهر در راســتای تمــدن خــاق گذشــته باشــد

به اصفهانی بی بدیل دست پیدا می کنیم.
 وی بــا بیــان اینکــه بازگشــت بــه هویــت و گذشــته را در 
ادامــه راهمــان مدنظــر داریــم، تصریــح کــرد: بــه همیــن دلیــل 
شــهرداری اصفهــان از میــراث فرهنگــی ملمــوس و ناملمــوس 
ــه همیــن دلیــل اســت  ــد و ب ــه جــد پاســداری می کن خــود ب
کــه در تمــام عرصه هــای جهانــی زمانــی کــه صحبــت از 
میــراث فرهنگــی ملمــوس یــا ناملمــوس می شــود، شــهرداری 

ــال دارد. ــوری فع ــان حض اصفه

خبر

اصفهــان  قرمــز  اتحادیــه گوشــت  نائب رئیــس 
ــای  ــد از ماه ه ــا بع ــز ت ــت قرم ــت گوش ــت: قیم گف
ــت.  ــد داش ــودی خواه ــد صع ــر رون ــرم و صف مح
عبدالــرزاق آقاجانــی اظهــار داشــت: قیمــت گوشــت 

ــل  ــه دلی ــل ب ــا ۱۵ روز قب ــز از ۱۰ ت قرم
افزایــش  قربــان  عیــد  فرارســیدن 
یافتــه اســت و ایــن رونــد تــا پــس از 

ــه دارد.  ــرم ادام مح
قیمــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گوشــت قرمــز بیــن یــک هــزار تــا 
یــک هــزار و پانصــد تومــان در روزهــای 

اخیــر افزایــش یافــت، ادامــه داد: در صورتــی کــه در 
ــا کمبــود دام ســبک مواجــه  ایــام محــرم و صفــر ب
ــو گوشــت  ــر کیل ــرخ ه ــه ن ــال دارد ک شــویم، احتم

ــد. ــم برس ــان ه ــزار توم ــه ۳۵ ه ــفندی ب گوس
اصفهــان  اتحادیــه گوشــت قرمــز  نائب رئیــس   
ــبک  ــود دام س ــا کمب ــان ب ــرد: در اصفه ــح ک تصری
دام  حــوزه  در  مشــکلی  هیــچ  امــا  مواجهیــم؛ 

ســنگین نداریــم. 
وی اظهــار داشــت: دام ســبک بــه طــور عمــده 
وارد  لرســتان  و  از کرمانشــاه، کردســتان، مایــر 
اصفهــان می شــود، امــا در حــوزه دام ســنگین 
حتــی صــادرات داخلــی نیــز داریــم کــه 
ــران صــادر می شــود.  ــه ته بیشــتر آن ب
آقاجانــی در پاســخ بــه اینکــه چــرا 
ــت  ــا، قیم ــش تقاض ــگام افزای ــه هن ب
ــی  ــه و نارضایت ــش یافت ــت افزای گوش
ــه  ــی دارد، اضاف ــدگان را در پ مصرف کنن
کــرد: وقتــی قصــاب گوشــت را بــا نــرخ 
ــت  ــع قیم ــور قط ــه ط ــرد، ب ــدار بخ ــتر از دام بیش

گوشــت افزایــش می یابــد. 
ــای  ــتر دام ه ــداران، بیش ــه دام ــار اینک ــا اظه وی ب
ــه  ــان نگ ــد قرب ــر و عی ــرم، صف ــرای مح ــود را ب خ
می دارنــد تــا بــا افزایــش قیمــت بــه دســت 
بــا  امــروز  داد:  ادامــه  برســانند،  مصرف کننــده 

صــادرات پنهانــی دام ســبک مواجهیــم. ایســنا

نائب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان:
قیمت گوشت قرمز در اصفهان روند صعودی دارد

ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــت و بهره ب ــاون حفاظ مع
ــده رود  ــه زاین ــود آب در حوض ــرد: کمب ــام ک ــان اع اصفه
ــر مکعــب در ســال اســت.  ــارد مت ــه یــک میلی ــک ب نزدی
ــت:  ــار داش ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــور ب ــی بصیرپ  عل

در حــال حاضــر ذخیــره آب در مخــزن ســد 
زاینــده رود حــدود 2۰۰ میلیــون متــر مکعــب 
اســت و بیــش از یــک میلیــارد متــر مکعب 

حجــم ســد خالــی اســت. 
بصیرپــور بــا تأکیــد بــر ادامــه خشکســالی 
در منطقــه و تغییــرات اقلیمــی خاطرنشــان 
ــه  ــبت ب ــده رود نس ــد زاین ــم س ــرد: حج ک

زمــان مشــابه در ســال گذشــته حــدود ۵۰ درصــد کاهــش 
داشــته اســت.

 وی تصریــح کــرد: ایــن تغییــرات بر کشــاورزی بیشــترین 
اثــر را داشــته و بــه  رغــم کاهــش حــدود ۱۵ میلیــون متــر 
مکعــب ســهم آب مصرفــی در صنعــت، جبــران کمبــود آب 

کشــاورزی اتفــاق نیفتــاده اســت. 
در  آب  دوبــاره  شــدن  جــاری  درخصــوص  بصیرپــور 

ــد  ــردن آب س ــاز ک ــرد: ب ــح ک ــده رود تصری ــه زاین رودخان
زاینــده رود و جــاری شــدن آب در ایــن رودخانــه، بســتگی 
ــا  ــه ب ــوز در رابط ــز دارد و هن ــل پائی ــای فص ــه بارش ه ب

ــت.  ــده اس ــه نش ــی گرفت ــدن آب تصمیم ــاری ش ج
ــد  ــی ســال جدی وی تأکیــد کــرد: برنامــه آب
تدویــن  زاینــده رود  آب  بــرای   )9۵-9۶(
نشــده و طــی هفته هــای آتــی بــا همــکاری 
ــزی  ــع آب برنامه ری ــت مناب ــرکت مدیری ش
انجــام خواهــد شــد؛ امــا همــه شــرایط 
فصــل  بارش هــای  بــه  اســتان  آبــی 
ــق  ــه طب ــتگی دارد ک ــتان بس ــز و زمس پائی
بــارش مواجــه  بــا تأخیــر در  پاییــز  پیش بینی هــا در 

هســتیم. 
ــع  ــی مناب ــا و تعادل بخش ــی احی ــم مل ــرح مه ــه ط وی ب
آب اشــاره کــرد و گفــت: ایــن طــرح در صــف اول اقدامــات 
شــرکت قــرار گرفتــه و امیدواریــم بــا اجــرای ایــن طــرح و 
ــه  ــم ب همــکاری همــه مــردم، ســازمان ها و نهادهــا بتوانی

شــرایط پایــداری در منطقــه برســیم. ایلنــا

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان خبر داد:
کمبود یک میلیارد متر مکعبی آب در حوضه زاینده رود

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکباب تعمیرگاه پاک شماره ۱9/898 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7۰۰۱۵27 -۱۳9۵/۳/۱۰ در اجرای قانون تعیین 
تکلیف اراضی فاقد سند رسمی  به نام آقای امیر حسین عابدی درچه  فرزند صفرعلی در جریان ثبت است 
و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز شنبه مورخ ۱۳9۵/7/24 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 2۰ قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار : ۱۳9۵/۶/28 شماره 

: 4۱8/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فاورجان
آگهی ابالغ 

 : شعبه  بایگانی  شماره   92۰998۳۶2۱2۰۱۰4۳  : پرونده  شماره   9۵۱۰۱۰۳۶2۰8۰۳774 : اباغیه  شماره 
92۱۳۶۱ تاریخ تنظیم : ۱۳9۵/۰۶/۱۵ بدینوسیله به آقای مهرداد زین العابدین فعا مجهول المکان به اتهام 
مزاحمت برای بانوان موضوع شکایت آقای محمد اسیابی اباغ می گردد در مورخ ۱۳9۵/۰8/2۳ ساعت 
9 صبح جهت رسیدگی در پرونده کاسه 92۱۳۶۱ شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی شهرستان آران و بیدگل حاضر 
شوید ، در صورت عدم حضور وفق مقررات اقدام خواهد شد. شماره : ۵/22/9۵/2۶۶/م الف رئیس شعبه 

۱۰۱ دادگاه کیفری 2 شهر آران و بیدگل
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱۰42۳۶2۰2۰۰2۳4 شماره پرونده: 94۰998۳۶2۰2۰۰4۶2
:جواد    نام   ۱ ردیف  له  تنظیم: ۱۳9۵/۰۶/۱۳ مشخصات محکوم  : 94۰47۶تاریخ  بایگانی شعبه  شماره 
نام خانوادگی : پیر دهقان نام پدر: مسلم   نشانی: آران و بیدگل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بلوار 
اول شرکت فرش ستاره فروزان راوند مشخصات محکوم علیه ردیف ۱- نام: مهدی     نام خانوادگی 
: حسن زاده   نام پدر : حسن      نشانی: مجهول المکان  مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی 
محکوم له / محکوم علیه نام : مصیب نام خانوادگی : مرشدی آرانی نام پدر : عباس نشانی : اصفهان 
– آران و بیدگل م سپاه روبروی سالن شهدای فرهنگی ساختمان هاشمی نوع رابطه : وکیل محکوم له 
/ محکوم لهم جواد پیر دهقان     محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره 9۵۱۰۰9۳۶2۰2۰۱88۵و شماره دادنامه مربوطه 9۵۰997۳۶2۰2۰۰۱2۰  محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت  مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات به مبلغ 
۳/2۱۰/۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مبلغ 4/۶۰۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس 
شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چک )94/۳/2۵( تا زمان پرداخت آن در حق 
محکوم له رای صادره غیابی است . هزینه اجرا به عهده محکوم علیه میباشد./   محکوم علیه مکلف است 
از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 قانون اجرای احکام مدنی( 
.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل 
تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی 
که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای 
اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می 
شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل 
صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳4 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( ۵- انتقال مال 
به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد 
موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود. ) 
ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه 
شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( شماره: ۵/22/9۵/۳۵7/م 

الف   متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل – هاجر قدیر زاده 
دادنامه

شماره دادنامه :9۵۰997۳۶2۰2۰۰8۰4 شماره پرونده :94۰998۳۶2۰2۰۱۰۱9 شماره بایگانی شعبه :94۱۰۳9 
تاریخ تنظیم :۱۳9۵/۰۶/۰۳خواهان:آقای روح اله صالحی راد فرزند حبیب اله به نشانی آران و بیدگل –خ 
جمهوری-بهار نهم خواندگان :۱- آقای علی محمد رزاقی فرزند حسین به نشانی –آران و بیدگل-خ ولی 
عصر عج ا...  -کوچه شهید دستفروش 2-آقای منصور رسولی فرزند عباسعلی به نشانی مجهول المکان

خواسته :مطالبه وجه چک گردشکار : با عنایت به محتویات پرونده ،ختم دادرسی  را اعام و با استعانت از 
ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود.

رای دادگاه در خصوص دعوی  آقای روح اله  صالحی راد فرزند حبیب اله      به طرفیت آقایان  ۱- منصور 
رسولی 2- علی محمد رزاقی فرزند ۱-عباسعلی 2-حسین به خواسته مطالبه ی وجه ۵ فقره چک به 
شماره های ۱و 2-9-7۰۰۱28   ۳و4-7-8۱888۶    ۵-2۵۶۰۱2 عهده بانک ۱ و 2 قوامین ۳و4-سپه-۵ 
–توسعه تعاون جمعا به مبلغ سیصدو بیست و نه میلیون ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات 
دادرسی با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم 
امکان پرداخت تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری 

و اماره مدیونیت خواندگان و استحاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در 
مورد اشتغال ذمه خواندگان( و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده 
است بنابراین دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد  مواد ۱98-۵۰2-۵۱9 و ۵22 قانون آئین 
دادرسی مدنی ماده ۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم  به 
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته  و نیز هزینه دادرسی وفق 
مقررات و نیز هزینه تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سررسید چکها 
تا زمان پرداخت انها در حق خواهان صادر و اعام می نماید. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی 
بر اعساراز پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان و در نتیجه سالبه به انتفاع موضوع بودن ان مستندا 
به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد رای صادره در قسمت اعسار 
حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می 
باشد و در سایر قسمت ها غیابی است و ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین 
شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می 

باشد. شماره :۵/22/9۵/۳۶۰/م الف 
دادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل  سیدسجاد موسوی فر

دادنامه
شعبه  بایگانی  شماره   94۰998۳۶2۰2۰۱۰7۳: پرونده  :9۵۰997۳۶2۰2۰۰۵۵۶شماره  دادنامه  شماره 
:94۱۰94 تاریخ تنظیم :۱۳9۵/۰4/22 خواهان:آقای  محمد حیدرزاده آرانی  فرزند نعمت اله با وکالت 
آقای مصیب مرشدی آرانی فرزند عباس به نشانی اصفهان- آران و بیدگل – آران و بیدگل م سپاه روبروی 
سالن شهدای فرهنگی ساختمان هاشمی خواندگان :۱- آقای کورش کوکنانی قره بلطاقی فرزند محمود 
به نشانی مجهول المکان 2- آقای علی محمد رزاقی فرزند حسین به نشانی –آران و بیدگل-خ ولی عصر 
عج ا...  -کوچه شهید دستفروش خواسته :مطالبه وجه چک گردشکار:با عنایت به محتویات پرونده ،ختم 
دادرسی  را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می شود.رای دادگاه در خصوص دعوی محمد حیدرزاده آرانی  با وکالت آقای مصیب مرشدی 
آرانی فرزند نعمت اله به طرفیت آقایان  ۱- علی محمد رزاقی آرانی 2- کورش کوکنانی قره بلطاقی فرزند 
۱- حسین 2- محمود به خواسته مطالبه ی وجه یک فقره چک به شماره 2۶4۰72۳ عهده بانک توسعه 
تعاون به مبلغ شصت و چهار میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی با عنایت به 
محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر مصدق چک مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت، تنظیمی از 
سوی بانک محال علیه و با التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان 
و استحاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب )در مورد اشتغال ذمه خواندگان( 
و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است بنابراین دعوی خواهان را 
وارد تشخیص داده و به استناد  مواد ۱98-۵۰2-۵۱9 و ۵22 قانون آئین دادرسی مدنی ماده ۳۱۱-۳۱۰-
۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم  به محکومیت تضامنی خواندگان 
به پرداخت مبلغ مذکور به عنوان اصل خواسته  و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات و حق الوکاله وکیل برابر 
تعرفه و  نیز خسارت  تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سررسید چک 
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 تجدیدنظرخواهی در 

محاکم تجدیدنظر استان اصفهان  می باشد. شماره :۵/22/9۵/۳۵9/م الف 
دادرس دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل  سیدسجاد موسوی فر
اگهی مزایده  پرونده 9400073

به موجب پرونده اجرائی کاسه 94۰۰۰7۳ ششدانگ یک باب خانه پاک شش فرعی از چهار هزار و 
ششصد و بیست و پنج اصلی واقع در گلپایگان : خیابان امام حسن مجتبی-پشت درمانگاه شماره4 
بخش یک ثبت گلپایگان به نام آقای علی اکبر توکلی فرزند جعفر ذیل ثبت شماره ده هزار و پانصد و پنجاه 
و سه و صفحه بیست و دو دفتر یکصد و شصت اماک ثبت و سند صادر شده است حدود و مشخصات 
شماال به طول بیست و چهار مترپی است به پی پاک پنج فرعی از چهار هزار و ششصد و بیست و پنج 
شرقا به طول هشت مترو هشتاد و پنج صدم متر پی است به کوچه هشت متری بن بست جنوبا به طول 
بیست و سه متر و پنجاه صدم متر پی است به پی پاک چهار هزار و ششصد و بیست و پنج باقیمانده به 

طول  نه متر و شصت صدم متر پی است
به پی پاک دو فرعی از چهار هزار و ششصد و بیست و پنج اصلی حقوقی ارتفاقی ندارد  طبق سند 
رهنی شماره نه هزار و نهصد و نود بیست و چهار شهریورماه یکهزار و سیصد و نود ودو دفترخانه چهل و 
یک گلپایگان در رهن بانک سینا گلپایگان قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و 
هشتصد و نوزده میلیون و سیصد هزار ریال ارزیابی شده و پاک فوق دارای یک طبقه زیرزمین به مساحت 
پنجاه متر مربع و طبقه همکف به مساحت یکصدو سی متر مربع عرصه به مساحت دویست و نوزده متر 
و نود صدم متر مربع با قدمت حدودا بیست و هشت سال سیستم گرمایشی بخاری و سرمایشی کولر 
آبی و دارای انشعابات آب و برق و گاز اسکلت ساختمان  بصورت نیمه اسکلت نوع طاق ضربه ای و روکار 
بنا سنگ است با کیفیت متوسط پاک فوق از ساعت 9 تا ۱2 روز دوشنبه مورخ دوازدهم مهرماه نود و پنج 
اداره ثبت اسناد  و اماک گلپایگان واقع در گلپایگان  خیابان آیت اله خوانساری جنب پمپ بنزین از طریق 
مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ یک میلیارد و هشتصد و نوزده میلیون و سیصد هزار ریال مورد 
مزایده تا مورخ پنجم مهرماه نود و هفت بیمه آتش سوزی میباشد شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی  و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده برنده 

مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
 شماره :28۶/ م الف 

تاریخ انتشار : 9۵/۰۶/28 سر پرست اداره ثبت اسناد و اماک گلپایگان - مهدی صادقی وصفی
اجرائیه

شماره اجرائیه: 9۵۱۰42۰۳۶۱7۰۰۱2۳ شماره پرونده: 94۰998۰۳۶۱7۰۰27۶،94۰998۰۳۶۱7۰۰۳۶۶،94۰9
98۰۳۶۱7۰۰۰7۳ شماره بایگانی شعبه:94۰۳۰۶،94۰4۰۳،94۰۰8۵ تاریخ تنظیم: ۱۳9۵/۰۶/7مشخصات 
محکوم له ردیف ۱ نام :محسن  نام خانوادگی : رضائی  نام پدر: محمود     نشانی: اصفهان – خیابان 
امام خمینی – کوچه ۵۳ )شهید صادقی( – جنب مسجد صاحب الزمان – درب سفید رنگ – منزل 
محسن رضایی  مشخصات محکوم علیهم ردیف ۱- نام: احمد رضا نام خانوادگی : رفوگران نام پدر: محمد    
نشانی: مجهول المکان 2- نام : جواد نام خانوادگی : حسینعلی زاده خراسانی نشانی : مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له /محکوم علیه نام : لیا  نام خانوادگی : هیبت الهی  نام 
پدر : مصطفی  نشانی : اصفهان – اصفهان هتل پل چهارباغ باال مجتمع کوثر فاز یک ط 4 واحد ۶۰2 نوع 
رابطه : وکیل محکوم له / محکوم لهم محسن رضائی  محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای 
مربوطه 94۰997۰۳۶۱7۰۱77۳ محکوم  دادنامه  و شماره  به شماره 9۵۱۰۰9۰۳۶۱7۰۰8۰2  مربوطه  حکم 
علیهم محکوم اند به شرح دادنامه ذیل اجراییه و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت./ 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳4 
قانون اجرای احکام مدنی( .2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز 
کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل 
بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او 
از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل 
از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم 
له باز داشت می شود) مواد 8و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(  .4- خودداری محکوم 
علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری در جه هفت را در پی دارد. 
) ماده ۳4 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
۱۳94( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هردو مجازات می شود. ) ماده 2۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94(. ۶- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا 
معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳94( 
رای دادگاه  در خصوص دعوی خانمها ۱- فریده رضایی جوزدانی فرزند محمود 2- خانم فرزانه رضایی 
فرزند محمود به طرفیت آقایان ۱- احمد رفوگران فرزند محمد 2- جواد حسینعلی زاده خراسانی ۳- 
محمود رفوگران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به یک سهم از نه سهم از دو دانگ 
مشاع از شش دانگ قطعه ۱2 از پاک ثبتی ۱۵۳ / 28 تفکیک شده از ۱47 / 28 بخش ۱4 ثبت اصفهان 
موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱ / 2 / ۱۳۶4و همچنین دعوی ورود ثالث خانم لیا هیبت الهی به 
وکالت از آقای محسن رضایی فرزند محمود به طرفیت خانمها ۱- فرزانه 2- فریده هر دو رضایی فرزندان 
محمود و آقایان ۳- احمد رضا رفوگران فرزند محمد 4- محمود رفوگران فرزند محمد حسین ۵- جواد 
حسینعلی زاده فرزند رحیم و همچنین دعوی جلب ثالث خانم لیا هیبت الهی به وکالت از آقای محسن 
رضایی فرزند محمود به طرفیت خانمها ۱- فرزانه 2- فریده هر دو رضایی فرزند محمود و آقایان  ۳- 
احمد رضا رفوگران فرزند محمد 4- د محمد رفو گران فرزندان محمد حسین ۵-جواد حسینعلی زاده و 
خانمها ۶ – بتول سوتکی فرزند حبیب اله 7- فریبا 8- فرحناز هر دو رضایی فرزندان محمود 9- آقای 
مسعود رضایی فرزند محمود ۱۰ – خانم محبوبه رضایی فرزند محمود به خواسته الزام خواندگان به انتقال 
تمامیت دو دانگ سند یک باب مغازه به شماره قطعه ۱2 از پاک ثبتی ۱۵۳ / 28 تفکیک شده از ۱47 
/ 28 بخش ۱4 ثبت اصفهان موضوع مبایعه نامه های عادی مورخ ۱ / 2 / ۱۳۶4 و 2۱ / ۳ / 84 و 28 
/ ۱  / 8۵ و ۱۳ / ۱۱ / 8۵ به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظربه اینکه 
مورث خواهانهای دعوی اصلی مرحوم محمود رضایی جوزدانی کل دو دانگ مشاع خریداری خود را از 
خواندگان دعوی اصلی طی مبایعه نامه ها ی عادی مورخ 28 / ۱ / 8۵ و ۱۳ / ۱۱ / 8۵ از طریق عقد بیع 
به وارد ثالث آقای محسن رضایی فرزند محمود واگذار نموده است و با طرح شکایت جعل و استفاده از 
سندمجعول از سوی خواهانهای دعوی اصلی و خواندگان ردیف هفتم الی دهم دعوی جلب ثالث علیه 
خواهان وارد ثالث حسب نظریه هیات سه نفره کارشناسی اصالت آثار انگشتان و امضا آت منتسب به 
مرحوم محمود رضایی و همچنین امضاآت منتسب به خانمها فرزانه و فریبا رضایی در ذیل دو فقره مبایعه 
نامه عادی مورخ 28 / ۱ / 8۵ و ۱۳ / ۱۱ / 8۵احراز گردیده و به استناد نظریه مذکور از سوی شعبه ۱۶ 
باز پرسی دادسرای عمومی و انقاب شهرستان اصفهان قرار منع تعقیب صادر و با اعتراض نامبردگان قرار 
منع تعقیب صادره طی دادنامه شماره 9۰۰۱۶84 مورخ 22 / 9 / ۱۳9۰ تائید و قطعیت یافته است لذا به 
لحاظ احراز فروش محل متنازع فیه از سوی مرحوم محمود رضایی در زمان حیات خود به خواهان دعاوی 
وارد ثالث و جلب ثالث خواسته خواهانهای دعوی اصلی را وارد ندانسته و مستندا به مواد 227 و ۱97 
قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهانهای دعوی اصلی صادر و با توجه به مستندات مذکور 
از جمله مبایعه نامه عادی مورخ ۱ / 2 / ۶4 تنظیمی فیما بین مرحوم محمود رضایی و خواندگان دعوی 

اصلی و همچنین مبایعه نامه های عادی مورخ 2۱ / ۳ / 84 و28 / ۱ / 8۵ و  ۱۳ / ۱۱ / 8۵ تنظیمی 
فیمابین مرحوم محمود رضایی و خواهان دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث که داللت بر خریداری دو دانگ 
از  پاک ثبتی متنازع فیه توسط مرحوم محمود رضایی و سپس فروش آن طی چندین مبایعه نامه به 
فرزند خود آقای محسن رضایی دارد و با توجه به لزوم تبعیت این دادگاه ازرای قطعی محکمه کیفری 
شعبه ۱۱۶ اصفهان در مورد اصالت دو فقره از مبایعه نامه های استنادی و نظربه اقرار صریح خوانده ردیف 
ششم دعوی جلب  ثالث به واگذاری دو دانگ مورد ادعا به خواهان دعوی جلب ثالث از سوی مرحوم 
محمود رضایی و با عنایت به تائید  مالکیت رسمی خواندگان ردیف سوم و پنجم دعاوی وارد ثالث و جلب 
ثالث از سوی اداره ثبت اسناد اماک غرب اصفهان طی نامه وارده به شماره ۳9۵2 – ۵ / ۱۱ / 94 با رد 
دفاعیات غیر موثر خواندگان ردیف اول ،دوم دعاوی وارد ثالث و همچنین خواندگان نهم و دهم دعوی 
جلب ثالث و نظر به عدم حضور سایر خواندگان در جلسه رسیدگی و عدم ایراد و دفاعی از ناحیه ایشان 
دعوی خواهان دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث را ثابت و وارد تشخیص و مستندا به مواد ۵۱۵ و ۱98 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 22۰ و 2۱9 قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف اول ، دوم ، سوم و پنجم 
دعوی وارد ثالث و خواندگان ردیف سوم ، پنجم ، ششم ، هفتم ،هشتم ، نهم و دهم دعوی وارد ثالث به 
تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به دو دانگ مشاع محل موضوع خواسته و محکومیت خواندگان ردیف 
سوم و پنج دعاوی مذکور بالمناصفه به پرداخت مبلغ ) ۰۰۰ . 79۰ . 7 ( ریال به عنوان خسارات دادرسی 
در حق خواهان دعاوی وارد ثالت  و جلب ثالث صادر و نظربه اینکه حسب مفاد مبایعه نامه عادی مورخ 
۱ / 2 / ۶4 خواندگان ردیف چهارم به والیت از خوانده ردیف سوم و به وکالت از خوانده ردیف پنجم اقدام 
به تنظیم مبایعه نامه نموده است لذا دعوی به نامبرده توجهی نداشته مستندا به مواد 89 و بند چهارم 84 
و تبصره ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی وارد ثالث و جلب ثالث را نسبت به خوانده ردیف 
چهارم آن دعاوی صادر بدیهی است مسئولیت ورثه مرحوم محمود رضایی در این حکم به قائم مقامی از 
مورث خود و به نسبت سهم االرث خود محمود رضایی منعکس در گواهی حصر وراثت شماره ۱2۶ مورخ 
27 / ۳ / 89 صادره از شعبه دهم شورای حل اختاف اصفهان می باشد و مسئولیت هریک از محکوم 
علیهم ردیف سوم و پنجم از اصل محکوبه به نسبت مالکیت رسمی ایشان شامل ۱۶ حبه و 8 حبه از 
اصل محکوم به تعیین و اعام میگردد رای صادره نسبت به خواندگان ردیف سوم و پنجم ، ششم ، هفتم 
و هشتم دعاوی مذکور غیابی و ظرف مدت 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به 
 سایر خواندگان حضوری و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان

 می باشد./ک 
 : مهدی حاجیلو شماره   – اصفهان  و حقوقی  عمومی  دادگاه  رئیس شعبه 28  الف  :۱784۰/م  شماره 

۱784۰ م الف
آگهی مزایده 

شعبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز شنبه مورخ ۱7 / ۰7 / ۱۳9۵ از ساعت 
۱۰ تا ۱۱ صبح در خصوص کاسه پرونده 9۵۰227 ش / 9 در محل این اجرا اتاق ۰۳۰ طبقه همکف شهید 
نیکبخت جهت فروش پاک ثبتی 4۶7 / ۱۰4۰8 بخش ۵ ملکی احمد رضا حیدریان فرزند حیسنقلی به 
شرح کارشناسی ذیل برگزار نماید لذا طالبین خرید۵ روز قبل از جلسه مزایده می توانند به به نشانی : خ 
مشتاق – خ جی شیر – بعد از پل دوم سواره رو – ضلع جنوبی خیابان جنب لوازم یدکی سایپا اصفهان 
یدک از ملک بازدید نمایند تا با توان نقدی %۱۰ قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده 
باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده خریدار ملک در تصرف وثیقه گذار 
فوق الذکر است اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس    سابقه: ملک مورد ارزیابی با شماره ملک 4۶7 
/ ۱۰4۰8 بخش ۵ ثبتی اصفهان دهستان سنجوا نمره با شماره ثبت ۵8۶۵8 در دفتر ۳۱2 و صفحه ۱۶۰ 
به میزان شش دانگ به نام آقای احمد رضا حیدریان مسبوق به ثبت می باشد و سند آن از تاریخ ۱7 
/ ۰4 / ۱۳9۳ در شعبه 7 در وثیقه می باشد./     شرح وضعیت : ملک فوق الذکر با مساحت عرصه ۰9 
/ ۱۳۰ متر مربع و با ابعاد مشخص شده در سند مالکیت در زمان بازدید مطابق کروکی شامل یک طبقه 
ساختمان با دیوارهای آجری و سقف تیر آهن و با قدمت باالی ۱2 سال به مساحت حدود 8۵8 مت 
مربع که امکان معاینه داخل آن میسر نشد و یک باب  مغازه به مساحت حدود ۱2 متر مربع در گوشه 
جنوب شرقی که حسب ظاهر بدون مجوز و جدیدا ایجاد شده است و باقی مانده به صورت حیاط می 
باشد./    توضیح : مطابق مندرجات صفحه چهارم سند ضلع شمالی ملک به باقی مانده پاک ۱۰4۰8 
اصلی ذکر شده که در زمان بازدید بصورت کوچه و گذر عمومی مشاهده گردید./     کاربری ملک : در حال 
حاضر از ساختمان داخل ملک بنا به اظهارات محلی بصورت کارگاه صافکاری لکن کاربری ملک بر اساس 
مدرک موجود در شهرداری مسکونی می باشد . /     اظهار نظر کارشناسی : با توجه به شرایط فوق الذکر 
موقعیت مکانی شرایط روز بازار و سایر عوامل موثر در زمان مباشرت به کارشناسی ارزش قیمت پایه مزایده 
 شش دانگ ملک موصوف ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰۰۰ / 2 ریال ) دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ( برآورد و اعام

 می گردد./
مدیر شعبه نهم اجرای احکام کیفری اصفهان – محمد خضری

شماره : ۱9۱۵۰ / م الف

مفقودی برگ سبز خودرو  
ماشین سواری پژو 4۰۵ ج ال آی  شماره شاسی : 8۳7۰4۵2۳  و شماره موتور: ۱248۳۱۱29۰4 مدل 8۳  و 

شماره پاک :ایران ۱۳- ۵27 ب 84  و شماره تلفن همراه ۰9۱۳۳۱2۱94۶ نام مالک: نفیسه معتمدی آدرمنا 

بادی  مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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حتما بخوانید!
تأثیر عجیب و غریب بعضی کتاب ها بر ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگی

در حالــی کــه همــه نگاه هــا بــه انتخــاب فیلــم بــرای 
جشــنواره اســکار معطــوف اســت، از یــک اتفــاق مهــم 
ســینمایی کشــور نبایــد غافــل شــد. جشــنواره فیلــم 
ــدرت از  ــان پرق ــور رقیب ــه حض ــه ب ــا توج ــال ب ــر امس فج
ــت  ــزاف نیس ــت و گ ــوردار اس ــژه ای برخ ــای وی جذابیت ه
اگــر بگوییــم امســال شــاهد یکــی از داغ تریــن رقابت هــای 
ــاز  ــش از آغ ــاه پی ــار م ــود. چه ــم ب ــر خواهی ــال اخی 5 س
ــمی  ــای رس ــر خبره ــروری ب ــا م ــر ب ــم فج ــنواره  فیل  جش
ســینمای  تولیــدات  دربــاره   منتشرشــده  غیررســمی  و 
ــازان  ــدام فیلمس ــه ک ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــران می ت ای
ــد. در ادامــه، مــروری  ــم فجــر حضــور دارن در جشــنواره  فیل
ــح کــه  ــن توضی ــا ای ــران ب ــدات ســینمای ای ــر تولی ــم ب داری
ــد  ــری تولی ــکوت خب ــه در س ــتند ک ــی هس ــا فیلم های قطع
می شــوند و ممکــن اســت در ایــن گــزارش بــه آن هــا 
اشــاره ای نشــده باشــد و در ضمــن ایــن احتمــال هــم وجــود 
دارد کــه بعضــی فیلم هایــی کــه آخریــن مراحــل تولیدشــان 
را ســپری می کننــد، بنــا بــر تصمیــم سازندگانشــان پیــش از 

ــران شــوند. جشــنواره  فجــر اک
   »بدون تاریخ، بدون امضا« جلیلوند

یکــی دیگــر از فیلم هایــی کــه احتمــاال بــه جشــنواره فیلــم 
فجــر می رســد،  »بــدون تاریــخ، بــدون امضــا« دومیــن 
ســاخته  وحیــد جلیلونــد پس از »چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشــت« 
اســت. ایــن فیلــم داســتان یــک پزشــک پزشــکی قانونــی 
بــه نــام کاوه نریمــان را روایــت می کنــد کــه در محــل کارش 
ــناخته  ــا او را می ش ــه قب ــود ک ــه می ش ــدی مواج ــا جس ب

اســت. هدیــه تهرانــی، امیــر آقایــی و نویــد محمــدزاده نیــز 
ــر ســینمایی ایفــای  ــن اث ــی در ای ــوان بازیگــران اصل ــه عن ب

ــد. ــش می کنن نق
   »ویالیی ها« منیر قیدی

ــی  ــدی و تهیه کنندگ ــر قی ــی منی ــه کارگردان ــا« ب »ویایی ه
ــرداری آن  ــه فیلمب ــم دیگــری اســت ک ــکان، فیل ســعید مل
اولیــن  اردیبهشــت آغــاز شــد. »ویایی هــا«،  اواخــر  از 
ــه   ــه قص ــت ک ــدی اس ــره قی ــینمایی منی ــد س ــاخته  بلن س
را در ســال  ارتــش  و  خانواده هــای فرمانده هــان ســپاه 
۱۳۶5 روایــت می کنــد. عزیــز، زن پنجاه ســاله ای اســت 
ــه ویاهــا می شــود.  ــا نوه هایــش وارد مجموع ــه همــراه ب ک

ــه هــر وقــت وارد  ــده ای بســیجی اســت ک ــز رانن ــاس نی الی
مجموعــه می شــود، همــه نگــران می شــوند کــه مبــادا 
خبــر شــهادت یکــی از فرمانده هــان را بدهــد. پــس از 
ــد  ــران می آی ــت از ته ــز اس ــروس عزی ــه ع ــیما ک ــی س مدت
ــر  ــرد... . صاب ــور بب ــارج از کش ــه خ ــود را ب ــای خ ــا بچه ه ت
ابــر، طنــاز طباطبایــی، پرینــاز ایزدیــار، آناهیتــا افشــار، علــی 
ــاع  ــم دف ــن فیل ــران ای ــمی از بازیگ ــا قاس ــادمان و ثری  ش

مقدسی اند.
   »البی« پرویزی

ــی  ــزی و تهیه کنندگ ــد پروی ــی محم ــه کارگردان ــی« ب »الب
اســت کــه  فیلم هایــی  دیگــر  از  رضویــان  امیرشــهاب 

فیلمبــرداری آن به تازگــی تمــام شــده اســت. در ایــن فیلــم 
پربازیگــر شــهاب حســینی، ســاره بیــات، ســحر دولتشــاهی 
مصطفــی زمانــی، پــگاه آهنگرانــی، علیرضــا آقاخانی، شــهرام 
 حقیقت دوســت، هســتی مهدوی فــرد، آرمــان درویــش 
اعظمــی، ســارا  همتــی، ســنبل  مهســا  آزاده صمــدی، 
منجــزی، الهــام جعفرنــژاد، ارســان امینیــان و مهــرداد 
ایــن  بــازی می کننــد. در خاصــه داســتان  صدیقیــان 
ــه  ــت ک ــی اس ــت آدم های ــی، روای ــت: »الب ــده اس ــم آم فیل
ــار  ــی از کن ــد؛ گاه ــد و برون ــی بمانن ــد صباح ــد چن آمده ان
ــد و گاهــی می ماننــد؛ هــر مســافر  هــم بی تفــاوت می گذرن
قصــه ای دارد.« بــه احتمــال زیــاد اولیــن نمایــش ایــن فیلم 
ــود. ــم فجــر خواهــد ب هــم در ســی وپنجمین جشــنواره  فیل

   »سنتوری،  مرد پاییزی« مهرجویی
داریــوش مهرجویــی از دیگــر فیلمســازانی اســت کــه احتماال 
در جشــنواره فیلــم فجــر امســال بــا »ســنتوری،  مــرد 
پاییــزی« حضــور خواهــد داشــت. ایــن فیلــم کــه از مدت هــا 
پیــش بــرای ســاخت بــه دنبــال ســرمایه گذار و تهیه کننــده 
ــه  ــود. اگرچ ــاخته می ش ــرام رادان س ــور به ــا حض ــت، ب اس
خبرهایــی از همــکاری محســن چاوشــی هــم منتشــر شــده 
ــم رد  ــن فیل ــا ای ــده همــکاری اش را ب ــن خوانن ــا ای ــود؛ ام ب

کــرد.
   »بمب« معادی

عــاوه بــر این هــا پیمــان معــادی هــم یکــی دیگــر از 
ــن  ــزه  بهتری ــب جای ــس از کس ــه پ ــت ک ــینماگرانی اس س
بازیگــر نقــش اول مــرد در جشــن خانــه ســینما، گویــا قــرار 
اســت اواخــر مهرمــاه »بمــب« را بــه عنــوان تجربــه  جدیــد 

ــد. ــد بزن ــی اش کلی کارگردان

نگاهی به شانس های امسال جشنواره فیلم فجر

خط و نشان برای فجر )قسمت دوم(

 
 - بنیــاد ســینمایی فارابــی رســما اعــام کــرد کــه فیلــم 
»فروشــنده« اصغــر فرهــادی بــا »اکثریــت آرا« از ســوی 

ایــران بــه آکادمــی اســکار معرفــی شــده اســت.
ــا  ــری ب ــر اردوان طاه ــازه« اث ــس ت ــک نف ــاب »ی - کت
معظمــی  اســدهللا  کــزازی،  میرجال الدیــن  حضــور 
گــودرزی، اســتادان موســیقی )مشــایخی و کیــوان 

ــد. ــی ش ــد و بررس ــاکت( نق س
- »ادوارد آلبــی«، خالــق نمایشــنامه معــروف »چــه 
ــن ۸۸  ــد؟«، در س ــف می ترس ــا وول ــی از ویرجینی کس
ــی  ــورک و در حال ــه اش در نزدیکــی نیوی ســالگی در خان

ــت. ــا رف ــود از دنی ــه در خــواب ب ک
- محســن علیخانــی، کارگــردان نمایــش »ســعادت 
ــن  ــا اولی ــت ت ــدد اس ــره روز«، درص ــان تی ــرزان مردم ل

ــرد. ــن بب ــوی دوربی ــود را جل ــینمایی خ ــم س فیل
ــر  ــرداری »زی ــان اینکــه فیلمب ــا بی - مســعود ســامی ب
ــرداری  ــاز فیلمب ســقف دودی« را انجــام می دهــد، از آغ

ــر داد. ــران خب ــاه در ته آن از ۱۰ مهرم
- ســیامک عباســی، خواننــده، آهنگســاز و ترانه ســرا کــه 
 پــس از هفــت ســال دوری از فضــای رســمی موســیقی 
ــه  چنــدی پیــش آلبــوم »خوشــبختیت آرزومــه« را روان
بــازار موســیقی کــرده، در آســتانه برگــزاری اولیــن 
ــه  ــدام ب ــروز اق ــه ام ــا ب ــر ت ــت: اگ ــود گف ــرت خ کنس
ــردم  ــری از خــودم در فضــای مجــازی نک انتشــار تصوی
فقــط و فقــط بــه ایــن دلیــل بــوده کــه ضرورتــی حــس 
نکــرده بــودم و دوســت داشــتم قبــل از هــر چیــز، اثــرم 

ــه خــودم. ــع شــود، ن ــورد توجــه واق م
- نمایــش ســه بعــدی »2۰ هــزار فرســنگ زیــر دریــا« 
ــاران«  ــاخانه »ب ــی در تماش ــروه ایتالیای ــک گ ــط ی توس

ــت. ــه رف روی صحن
چــون  کارتون هایــی  دوبلــور  آرین نــژاد،  مهــدی   -
ــال  ــک س ــن«، از ی ــوار« و »چوبی ــه و مورچه خ  »مورچ
و چنــد مــاه بیمــاری خــود ســخن گفــت و اینکــه حــدود 
ــته  ــاژ بازگش ــه دوب ــه عرص ــاره ب ــه دوب ــت ک 2۰ روز اس

اســت.
ــل  ــنودن« تجلی ــه ای »اس ــم زندگینام ــن از فیل - کرملی
ــتند  ــه مس ــک ب ــی و نزدی ــت عال ــا کیفی ــرد و آن را ب ک

ــد. خوان
ــتری  ــران بس ــتان پیامب ــه در بیمارس ــی ک ــر وال - جعف
بــود، بــه بخــش قلــب بیمارســتان شــهید رجایــی منتقــل 

شــد.
ــی  ــان فن ــن طراح ــس انجم ــی، رئی ــارا قرچه داغ  - س
ــود بیمــه ــه ســینما، تأکیــد دارد کــه نب ــان صحن  و مجری
ــل بخــش کمــی از هزینه هــا  ــاد درمــان و تقب ــه زی هزین
از ســوی بیمــه و تأثیــر بیــکاری بــر پرداخــت حــق بیمــه 

اعضــا، از مشــکات ایــن عرصــه اســت.

رونمایی از کتاب »نمایشنامه نویسان 
معاصر ایران« در تاالر هنر

کیمیای وطن

 مراســم رونمایــی از کتــاب 
معاصــر  »نمایشنامه نویســان 
ــزار  ــر برگ ــاالر هن ــران« در ت ای
پژوهشــی  می شــود. کتــاب 
معاصــر  »نمایشنامه نویســان 
مریــم  توســط  ایــران« 
ــردآوری  ــاب گ ــن کت ــت. ای ــده اس ــته ش ــان نوش موحدی
مجموعــه آثــار نمایشنامه نویســان معاصــر ایــران در دو 
ــدف  ــا ه ــا ۱۳57 ب ــال های ۱۳5۰ ت ــا 5۰ و س ــه 4۰ ت ده
معرفــی نویســندگان ایــن دوران اســت. همچنیــن نویســنده 
ــان  ــه بی ــنامه ها ب ــن نمایش ــی ای ــته بندی محتوای ــا دس ب
اندیشــه حاکــم و مفاهیــم موجــود در نمایشــنامه های 
ــایانی  ــک ش ــد کم ــه می توان ــت ک ــه اس ــر دوره پرداخت ه
بــرای پژوهشــگران حــوزه ادبیــات نمایشــی باشــد. آییــن 
ــران«  ــر ای ــان معاص ــاب »نمایشنامه نویس ــی از کت رونمای
 2۹ شــهریورماه ســاعت ۱۸ بــا حضــور ســعید اســدی 
و اســدهللا اســدی در تــاالر هنــر واقــع در میــدان اللــه برگــزار 

ــود. می ش

»مالیخولیا« به زودی روی پرده می رود
بــه  »مالیخولیــا«  ســینمایی  فیلــم 

کیمیای وطن
کارگردانــی مرتضــی آتش زمــزم بــه زودی 
روی پــرده ســینماها مــی رود. از ویژگی هــای »مالیخولیــا« 
ــم  ــن فیل ــان در ای ــهر اصفه ــاری ش ــگ معم ــور پررن حض
اســت کــه در پس زمینــه فیلــم از زاویــه جدیــدی بــه ایــن 
معمــاری مانــدگار نــگاه شــده اســت. از دیگــر نــکات ایــن 
اثــر، اســتفاده از نقاشــی های محســن کیــان، هنرمنــد 
مقیــم انگلســتان اســت. در ایــن فیلــم لیــا اوتــادی 
محمدرضــا هدایتــی، اللــه اســکندری، نــادر فــاح، محمــد 
فیلــی، ســپیده مظاهــری، افســانه فتاحــی و بازیگــر 

کودک دیانا پاژنگ به ایفای نقش پرداخته اند.

امیر جعفری، بازیگر »سوفی و دیوانه« شد
بــه کارگردانــی  دیوانــه«  و  فیلــم ســینمایی »ســوفی 
نــه  از  بیــش  از  پــس  کلیــد خــورد.  مهــدی کرم پــور 
مــاه پیش تولیــد و بررســی گزینه هــای متعــدد بــرای 
نقش هــای اصلــی، امیــر جعفــری پنجشــنبه گذشــته 
ــر  ــل دوربیــن محمــد آالدپــوش، مدی 25 شــهریورماه مقاب
فیلمبــرداری ایــن پــروژه ســینمایی رفــت و پنجمیــن 
فیلــم ســینمایی مهــدی کرم پــور در لوکیشــنی در بــازار 
ــای  ــاب نقش ه ــرای انتخ ــور ب ــورد. کرم پ ــد خ ــران کلی ته
ــران  ــان بازیگ ــددی را از می ــای متع ــود، گزینه ه ــی خ اصل
شناخته شــده و فعــاالن ســینما و تئاتــر و دانشــجویان 
رشــته های مرتبــط مــورد بررســی قــرار داد و پــس از 
ــن های  ــی لوکیش ــرا در بعض ــن و اج ــا و تمری دورخوانی ه
اصلــی در هفتــه گذشــته، قــرارداد امیــر جعفــری و به آفریــد 
ــم  ــن فیل ــی ای ــای اصل ــازی در نقش ه ــرای ب ــان ب غفاری
ــه ثبــت رســید؛ ولــی بازیگــران نقش هــای فرعــی هنــوز  ب
ــن اســت  ــر ای ــم ب ــل فیل ــاش عوام انتخــاب نشــده اند. ت
بــرای حضــور  را  فیلــم  بتواننــد  برنامه ریــزی  بــا  کــه 
در ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر آمــاده کننــد. 
ــر جعفــری را در  ــل امی ــان کــه نقــش مقاب ــد غفاری به آفری
ایــن فیلــم ایفــا خواهــد کــرد دانشــجوی کارشناســی رشــته 
کارگردانــی تئاتــر و از ســال ۸۸ بــه بــازی در تئاتــر مشــغول 
ــش  ــازی در نمای ــه ب ــوان ب ــان می ت ــن می ــه از ای ــت ک اس
»بــاغ آلبالــو« بــه کارگردانــی حســن معجونــی در ســال ۹4 

ــرد. اشــاره ک

 تأثیر عجیب و غریب بعضی کتاب ها 
بر جوامع

عبــاس مخبــر از تأثیــر عجیــب و غریــب بعضــی کتاب هــا 
بــر جوامــع می گویــد و مثــا خوانــده شــدن کتــاب »هــری 
پاتــر« از ســوی 7۰ میلیــون نفــر را شــوخی نمی دانــد. 
نویســنده  تأثیــر   ایــن مترجــم و اســطوره پژوه دربــاره 
و ادبیــات بــر جامعــه و اینکــه گفتــه می شــود ایــن 
ــا اینکــه برخــی  تأثیــر در حــال حاضــر کــم شــده اســت ی
ــذارد  ــر بگ ــه تأثی ــر جامع ــد ب ــنده نمی توان ــد نویس معتقدن
ــت و در  ــانی نیس ــر، کار آس ــرِی تأثی ــرد: اندازه گی ــار ک اظه

جوامــع و دوره هــای مختلــف فــرق می کنــد. 
اتفاقــا در کتابــی بــه نــام »حیــوان قصه گــو« نوشــته 
وزارت  در  هم اکنــون  و  ترجمــه کــرده ام  گاتشــال کــه 
ــن مجــوز نشــر در  ــرای گرفت ــگ و ارشــاد اســامی ب فرهن
رفت وآمــد اســت بــه ایــن مســئله پرداختــه شــده و در آن 
ــب و  ــر عجی ــه تأثی ــود ک ــرده می ش ــام ب ــی ن از کتاب های
غریبــی بــر جامعــه خــود گذاشــته اند. مثــا از تأثیــر عجیــب 
و غریــب کتــاب »کلبــه عمــو تــام« در جنــگ داخلــی 
آمریــکا می گویــد و اینکــه چگونــه ایــن کتــاب باعــث 
ــد در  ــث ش ــا باع ــد ی ــتان ش ــی در انگلس ــوالت بزرگ تح
ــاب،  ــد. در ایــن کت ــکا جنوبی هــا ببازن ــی آمری جنــگ داخل
همچنیــن از کتاب هــای دیگــری کــه توانســته اند تأثیــرات 
ــرده می شــود. ــام ب ــد، ن ــر جامعــه خــود بگذارن بســیاری ب

پیش تولید فیلم جدید فرهادی شروع شد
بــا انتشــار عکســی از اصغــر فرهــادی در کنــار خاویــر بــاردم 
ــم  ــل فیل ــه عوام ــت ک ــوان دریاف ــروز می ت ــه ک ــه لوپ و پن
ــی  ــم بعــدی کارگــردان ایران ــرای ســاخت فیل در اســپانیا ب

ــده اند. ــع ش جم
 اولین بــار مــاه مــی امســال )خردادمــاه( اعــام شــد 
کــه زوج مشــهور ایتالیایــی از چهره هــای فیلــم جدیــد 
ــد  ــه ش ــان گفت ــان زم ــود. هم ــد ب ــادی خواهن ــر فره اصغ
اصغــر فرهــادی قــرار اســت پاییــز امســال فیلــم ســینمایی 
را در اســپانیا بــا بــازی خاویــر بــاردم و پنه لوپــه کــروز 

ــد.  ــی کن کارگردان
پــدرو آلمــادوار و بــرادرش آگوســتین بــا کمپانــی مــادردی 
 آل دســئو و نیــز کمپانــی ممنتــو کار تهیــه ایــن فیلــم 

را بر عهده دارند.
ــرای  ــا ماج ــده؛ ام ــن نش ــوز روش ــتان هن ــات داس  جزئی
فیلــم بــر خانــواده ای اســپانیایی کــه در حومــه شــهر 

اســت. زندگــی می کننــد، متمرکــز 

اخبار کوتاه

 »ماالریا«  ساخته پرویز شهبازی
 به ورشو دعوت شد

»ماالریــا« بــه کارگردانــی پرویز 
شــهبازی در دومیــن حضــور 
جهانــی خــود پــس از جشــنواره 
ــت  ــز، در بخــش رقاب ــم ونی فیل
ســی  ودومین  بین الملــل 
جشــنواره فیلــم »ورشــو« در 
ــرده  ــه روی پ کشــور لهســتان ب
ســاعد  آن  در  »ماالریــا« کــه  فیلــم  داســتان  مــی رود. 
ســهیلی، ســاغر قناعــت، آذرخــش فراهانــی، آزاده نامــداری 
ــاره  ــد، درب ــازی می کنن ــب ب ــیامک ادی ــتادی و س ــی اس عل
ــا  ــود ب ــای خ ــه در تهران گردی ه ــت ک ــری اس ــر و پس دخت
ــعی  ــا س ــکلی دارد. آن ه ــه مش ــد ک ــورد می کنن ــردی برخ م
می کننــد راه حلــی بــرای ایــن مشــکل پیــدا کننــد و... . ایــن 
ــن  ــده اولی ــی نش ــران عموم ــران اک ــوز در ای ــه هن ــم ک فیل
نمایــش خــود را در بخــش اصلــی ســی وچهارمین جشــنواره 
بین المللــی فیلــم فجــر تجربــه کــرد. جشــنواره فیلــم 
»ورشــو« لهســتان کــه از ســال ۱۹۸5 بــدون وقفــه بــه 
صــورت ســاالنه برگــزار می شــود، یکــی از جشــنواره های 
ــینمای  ــود. س ــوب می ش ــا محس ــاره اروپ ــم در ق ــم مه فیل
ایــران نیــز یک بــار در ســال ۱۹۹۹ بــا فیلــم »بچه هــای 
آســمان« ســاخته مجیــد مجیــدی جایــزه ویــژه تماشــگران 

این رویداد سینمایی را از آن خود کرده است.

افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی 
هنرهای تجسمی در شاهین شهر

V.Vatankhahan @eskimia.ir
وحید وطنخواهانسرویس فرهنگی

بــه مناســبت دهــه والیــت، نخســتین نمایشــگاه تخصصــی 
کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  تجســمی   هنرهــای 
ــهر  ــهردار شاهین ش ــور ش ــا حض ــهر ب ــان شاهین ش  و نوجوان
ایــن  در  شــد.  افتتــاح  شــهر،  مســئوالن  از  برخــی  و 
شاهین شــهر  شــهرداری  همــکاری  بــا  کــه   نمایشــگاه 
برپــا  نوجوانــان  و  فکــری کــودکان  پــرورش  و کانــون 
ــد  ــرض دی ــات آزاد در مع ــا موضوع ــر ب شــده حــدود ۱2۰ اث

اســت.  شــده  هنردوســتان گذاشــته  و  عاقه منــدان 
حســین امیــری، شــهردار شاهین شــهر در حاشــیه ایــن 
ــای تجســمی  ــت: نمایشــگاه تخصصــی هنره ــه گف افتتاحی
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان با هــدف معرفی 
 توانایی هــای اعضــای کانــون پــرورش فکــری کــودکان 
و نوجوانــان در رده هــای ســنی مختلــف کــودکان و نوجوانــان 
ــت:  ــه گف ــت. وی در ادام ــده اس ــا گردی ــال برپ ــول س در ط
ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــته، کان ــال های گذش در س
نوجوانــان شاهین شــهر بــه همــت شــهرداری احــداث شــد. 
ــوار  ــان هم ــودکان و نوجوان ــرای ک ــون مســیرها را ب ــن کان ای
ــداف  ــا اه ــتقیم ب ــورت غیرمس ــه ص ــا ب ــا آن ه ــد ت می کن
در  شاهین شــهر  شــهردار  یابنــد.  رشــد  تربیتــی کانــون 
پایــان تصریــح کــرد: شــهرداری از هیــچ کوششــی در زمینــه 
رشــد و پــرورش خاقیــت کــودکان و نوجوانــان شــهر دریــغ 

نمی کنــد.

اخبار کوتاه

عبــاس رافعــی کــه بــا فیلــم »فصــل فراموشــی 
فریبــا« در جشــنواره بین المللــی فیلــم ســالنتوی 
ــزه  ــت جای ــه دریاف ــق ب ــت، موف ــور داش ــا حض ایتالی

بهتریــن فیلــم ایــن دوره از جشــنواره شــد. 
هفتاد وســومین حضــور بین المللــی فیلــم »فصــل 

عبــاس  ســاخته  فریبــا«  فراموشــی 
ســیزدهمین  در  شــرکت  بــه  رافعــی 
ــا  ــالنتوی ایتالی ــم س ــنواره فیل دوره جش
اختصــاص یافــت کــه 2 تــا ۱۰ ســپتامبر 
ــزار  ــا برگ ــهریور( در ایتالی ــا 2۰ ش )۱2 ت
شــد و جایــزه بهتریــن فیلــم ســینمایی 
ــرد.  ــت ک ــنواره را دریاف ــن دوره از جش ای
رافعــی در این بــاره گفــت: خوشــحالم 

کــه فیلمــی از ســینمای امــروز ایــران در بخــش 
مســابقه جشــنواره بین المللــی ســالنتوی ایتالیــا 
حضــور داشــت و ســینمای نویــن و پویــای ایــران را بــه 

ــرد.  ــی ک ــان معرف جهانی
ــتیوال  ــر فس ــه مدی ــت ک ــب اس ــه داد: جال وی ادام
ســالنتو پــس از دیــدن فیلــم »فصــل فراموشــی 

فریبــا« کــه یــک فیلــم شــهری اســت و تمــام 
صحنه هــای آن در تهــران فیلمبــرداری شــده، کنجــکاو 
می شــود کــه بــه ایــران بیایــد و در مصاحبــه ای 
می گویــد ایــن فیلــم تصــوری را کــه رســانه ها و اخبــار 
 از ایــران بــه وجــود آورده انــد کامــا بــه هــم می ریــزد 
و تصویــری واقعــی و مســتند و صمیمــی 

از ایــران بــه نمایــش می گــذارد.
 کارگــردان »فصــل فراموشــی فریبــا« در 
ــه  ــرد: خــدا را شــاکرم ک ــوان ک ــان عن پای
بــه همراهــی گروهــی همــدل و حرفــه ای 
توانســتیم  ایــران،  امــروز  از ســینمای 
ــگ  ــای فرهن ــک در راه اعت ــی کوچ قدم
مانــدگار ایــران عزیــز برداریــم و تصویــری 
مســتند و واقعــی از جامعــه امــروز ایــران بــه نمایــش 
ــا« تاکنــون جوایــز  بگذاریــم. »فصــل فراموشــی فریب
ــرده  ــب ک ــی کس ــنواره های بین الملل ــددی از جش  متع
ــوان  ــه عن ــوود ب ــنواره هالی ــمی جش ــه رس و در صفح
پنــج فیلــم برگزیــده هالیــوود در ســال 2۰۱5 معرفــی 

شــده اســت. ایســنا

جایزه اصلی جشنواره ایتالیایی به »فصل فراموشی فریبا« رسید
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل اداره فرهن مدی
اصفهــان از برگــزاری دوره هــای ســواد رســانه در نیمــه 
دوم ســال خبــر داد. حجت االســام و المســلمین 
مجــازی  فضاهــای  ظهــور  ارزانــی   حبیب رضــا 
و همه گیــر شــدن آن را پدیــده ای در حــال رشــد 

ــد و گفــت: اگــر کســی ایــن فضــا  خوان
محســوس  برایــش  و  نشناســد   را 
و ملمــوس نباشــد، نمی توانــد بــا آن 
 ارتبــاط برقــرار کنــد؛ اگــر نتوانــد از ابــزار

ــد  ــد، نمی توان ــات آن اســتفاده کن و ادبی
بــه موفقیــت در ایــن عرصــه دســت پیدا 

 . کند
حجت االســام ارزانــی بــه بیانــات رهبــری درخصــوص 
ــی  ــوان فرصت ــه عن ــازی ب ــای مج ــتفاده از فضاه اس
کــه بــه صــورت توأمــان دارای منافــع و مضــرات 
ــا  ــن فض ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــت، اش ــماری اس بی ش
ــرای  ــه قهق ــا ب ــاند ی ــه اوج برس ــراد را ب ــد اف می توان

نیســتی ببــرد؛ اگــر چــه کارهایــی کــه صــورت گرفتــه 
خــوب اســت، امــا تــا حــد مطلــوب فاصلــه دارد. ایــن 
فاصلــه هــم از لحــاظ تکنیکــی و هــم فنــی وجــود دارد؛ 
نیــاز اســت تــا کســانی کــه بــه صــورت تخصصــی در 

ــد وارد عمــل شــوند.  ایــن حــوزه تخصــص دارن
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  گفــت:  وی 
نیمــه  در  اصفهــان  اســتان  اســامی 
ــرای  ــژه ای ب ــاری، دوره وی ــال ج دوم س
خبرنــگاران برگــزار می کنــد. ایــن دوره هــا 
بــا هــدف تقویــت ســواد رســانه ای برگــزار 

. می شــود
مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــث  ــا در بح ــرد: نه تنه ــان ک ــان خاطرنش ــتان اصفه اس
خبرنــگاران، بلکــه در حوزه هــای دیگــر هــم ایــن 
دغدغــه وجــود دارد. ابــزار جدیــد، مــدل و شــیوه 
 جدیــد و نــو کــه جامعــه بــا آن برخــورد می کنــد

آموزش های مورد نیاز خود را می طلبد. ایمنا
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ــر  ــاالر هن ــوی ت ــی از س ــی و بیرون ــر خیابان ــی تئات ــنواره غیررقابت جش
ــف شــهر  ــای مختل ــر روز در مکان ه ــا 2۹ شــهریورماه ه ــان از 2۰ ت اصفه
اصفهــان اجــرا می شــود. در ایــن جشــنواره، موضوعاتــی ماننــد )اقتصــاد 
ــوق  ــی، حق ــه زندگ ــد ب ــت، امی ــظ طبیع ــا، حف ــی، بی خانمان ه مقاومت
شــهروندی، دفــاع مقــدس خانــواده و مشــکات تشــکیل خانــواده، نقالــی 
ــل«  ــت. »پاری ــده اس ــرح ش ــرف آن( مط ــگ مص ــاهنامه، آب و فرهن ش
دریایــی،  برفــی  فرخنــده  بازیافتــی«  »کلکســیون  عطایــی،  پویــان 
»آمــاس« زهــرا شــفیع، »پــارک ژوراســیکم جــال مشــتاقیان، )»چنــد 
ــلیمانی،  ــاد س ــبز« میع ــیب س ــی، »س ــی قیوم ــت« عل ــزود از هش اپی
»مــن خانــواده می خواهــم« بهمــن گرامــی، »نقــل رزم اول نبــرد رســتم 
ــید  ــکار« س ــای بی ــی آق ــرای آب ــون، »ماج ــد همای ــیاب« حام و افراس
ــی  ــه تئاترهای ــری از جمل ــم طاه ــوب« میث ــه روز خ ــی و »ی ــا امام پوی
ــار  ــرای اولین ب ــی و ب ــل عباس ــل هت ــر، مقاب ــاالر هن ــل ت ــه مقاب ــت ک اس
ــش  ــی بخ ــای غیررقابت ــرای تئاتره ــود. اج ــرا می ش ــا اج ــدان جلف در می
خیابانــی جشــنواره فصلــی تئاتــر از ســوی تــاالر هنــر وابســته بــه ســازمان 
ــزی شــده و خوشــبختانه  ــان برنامه ری فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه

ــوده اســت. ــی برخــوردار ب ــی خوب از اســتقبال مردم
در همیــن رابطــه جــال مشــتاقیان زاده، کارگــردان نمایــش »پــارک 
ژوراســیک«، تئاتــر خیابانــی را گونــه ای از نمایــش در فضــای آزاد معرفــی 
می کنــد کــه بــا کمتریــن امکانــات و تجهیــزات اجــرا می شــود. او 

دیــد  از  متأســفانه  اصفهــان  در  خیابانــی  تئاتــر  جایــگاه  می گویــد: 
ــزی  ــد. برنامه ری ــت می کنن ــردم حمای ــا م ــت، ام ــف اس ــئوالن ضعی مس
ــد  ــه هنرمن ــزه را ب ــن انگی ــد تاحــدی ای ــرای اجراهــای عمومــی می توان ب
تئاتــر بدهــد کــه بــا قــدرت بیشــتر در عرصــه تئاتــر خیابانــی ظاهــر شــود. 
وی در ادامــه می افزایــد: دیــدن تئاتــر بــرای هــر شــخص ایرانــی الزامــی 
ــردم  ــد و م ــک می کن ــگ کم ــد فرهن ــازی و رش ــه فرهنگ س ــت و ب اس
تئاترگریــز را دوبــاره بــا تئاتــر آشــتی دهــد. ایــن کارگــردان تئاتــر در پایــان 
ــی  ــت؛ ول ــی باالس ــای خیابان ــان نمایش ه ــار مخاطب ــرد: آم ــح ک تصری

ــیده  ــود نرس ــی خ ــگاه اصل ــه جای ــوز ب ــا هن ــور م ــی در کش ــر خیابان تئات
ــی دارد. ــی خوب ــده خیل ــر آین ــه تئات ــت؛ این گون اس

   نمایش های خیابانی
ــت  ــا ایرانی هاس ــن م ــگ که ــا فرهن ــورده ب ــی گره خ ــای خیابان  نمایش ه
ــا  ــن راه ه ــی از بهتری ــا دارد. یک ــاله  م ــزاران س ــگ ه ــه در فرهن و ریش
ــا، مشــکات و معضــات  ــر واقعیت ه ــری و بیانگ ــار هن ــرای انتشــار آث ب
جوامــع بشــری اســت. ایــن نــوع تئاتــر هرچــه خاقانه تــر باشــد و نــگاه 
ــه  ــه اطــراف خــود داشــته باشــد و ســاده و عامیان ــه جامع ــری ب عمیق ت
ــود  ــر می ش ــود نزدیک ت ــش خ ــدف و نمای ــف ه ــه تعری ــود، ب ــرا ش  اج
و ارتبــاط صمیمی تــری بــا مخاطــب برقــرار می کنــد. در نمایــش خیابانــی 
نیــازی بــه طراحــی لبــاس، نــور، چهره آرایــی و طراحــی صحنــه نیســت.

ــه  ــم، در این گون ــوازات ه ــه م ــی ب ــل اجرای ــان و عوام ــران، کارگردان بازیگ
ــه اجــرای  ــدام ب ــر اســاس موضوع هــای مدنظــر خــود اق ــا و ب نمایش ه
نمایــش در مــکان و زمانــی خــاص می کننــد. شــاخصه اصلــی آن، قابلیت 
ــه  ــرد ک ــوان ک ــد عن ــت. بای ــازار اس ــن و کوچه وب ــا، میادی ــرا در پارک ه اج
ــا  ــاح عادت ه ــرای اص ــذاری ب ــوب و تأثیرگ ــغ خ ــا، مبّل ــن نمایش ه  ای
ــه فکــر وامــی دارد.  و بایدهــا و نبایدهــای جامعــه اســت و مخاطــب را ب
ــک  ــگ ی ــای فرهن ــذار و ســبب ارتق ــد تأثیرگ ــر بتوان ــک هن ــه ی ــی ک زمان
ــه آن  ــری ب ــگاه جدی ت ــد ن ــران هــم بای ــه باشــد، مســئوالن و مدی جامع
ــر  ــف تئات ــنواره های مختل ــزاری جش ــبختانه برگ ــند. خوش ــته باش داش
می توانــد قــدم مثبتــی بــرای رســیدن بــه جایــگاه اصلــی تئاتــر خیابانــی 

ــان باشــد. در اصفه

نگاهی به جشنواره غیررقابتی تئاتر خیابانی اصفهان

رشد و ارتقای فرهنگ در تئاتر خیابانی

در صحبت قرآن
 )365 روز با قرآن(

حسین الهی قمشه ای

 در صحبت سعدی 
)365 روز با سعدی(

حسین الهی قمشه ای

در صحبت موالنا
 )365 روز با مولوی(

حسین الهی قمشه ای

گنجینه آشنا )365 
روز در صحبت شاعران 

حسین الهی قمشه ای

در قلمرو زرین )365 روز 
با ادبیات انگلیسی(

حسین الهی قمشه ای

واکنش احسان علیخانی به گالیه ابوالفضل پورعرب

یگــر واکنــش نشــان داد. علیخانــی در بخشــی  یــدون جیرانــی بــه گالیه هــای ایــن باز احســان علیخانــی پــس از تماشــای گفت وگــوی ابوالفضــل پورعــرب بــا فر
از یادداشــت خــود نوشــت: جنــاب پورعــرب، بــه احتــرام جنابعالــی و خاطراتــی کــه در حافظــه مــن ثبــت کردیــن، بــرای شــما کاله از ســر برمــی دارم و می ایســتم و 

ود مــا بــا شــما چــه کردیــم و از شــما عذرخواهــی می کنــم. آنقــدر دســت می زنــم کــه یادتــان بــر

در قاب تصویر

برگزاری دوره های سواد رسانه در اصفهان
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ــوالد  ــی ف ــی عملیات ــتم های اطالعات ــس سیس ــاری، رئی ــد الهی کیمیای وطن مجی

مبارکــه از اســتقرار سیســتم نگهــداری و تعمیــرات سیســتم جامــع اطالعاتــی یکپارچــه 
در ناحیــه آهن ســازی ایــن شــرکت خبــر داد. وی افــزود: پــروژه ارتقــای سیســتم های 
اطالعاتــی حــوزه خدمــات فنــی و پشــتیبانی فــوالد مبارکــه از ســال 1390 آغــاز شــد. 
ایــن پــروژه شــامل سیســتم های اطالعاتــی نگهــداری و تعمیــرات، بومی ســازی 
ــل  ــی، حمل ونق ــز خراب ــات، آنالی ــزی توقف ــزی، کالیبراســیون، برنامه ری ــرگاه مرک تعمی
ــرژی  ــی، ان ــکاران تعمیرات ــت )CM(، پیمان  جــاده ای، آزمایشــگاه AIN، پایــش وضعی
و ســیاالت و توقفــات اســت کــه بعضــی از سیســتم ها جدیــدا در ایــن حــوزه ایجــاد 
شــده اســت. رئیــس سیســتم های اطالعاتــی عملیاتــی یــادآور شــد: ایــن سیســتم ها 
بــه صــورت یکپارچــه در ایــن حــوزه بــر اســاس مفهــوم مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی 
مــورد طراحــی و ســاخت قــرار گرفتــه اســت و ســوابق ثبت شــده از طریــق درخــت واره 
تجهیــزات فــوالد مبارکــه بــا هــم ارتبــاط دارنــد. الهیــاری تصریــح کــرد: در حــال حاضــر 
 AIN آزمایشــگاه  جــاده ای،  حمل ونقــل  و  توقفــات  بومی ســازی،  سیســتم های 
ــورد ســرد در  ــه ن ــر ناحی ــالوه ب ــز ع ــرات نی ــداری تعمی مســتقر شــده و سیســتم نگه
ناحیــه آهن ســازی بــه ترتیــب در واحدهــای انباشــت و برداشــت، آهک ســازی 

گندله سازی و احیای مستقیم مورد بهره برداری موفق قرار گرفته است.
   سیستم جدید بر اساس نیازمندی های کاربران

ــن  ــرات، در ای ــداری و تعمی ــی نگه ــم صالحــی، کارشــناس سیســتم های اطالعات مری
خصــوص گفــت: سیســتم نگهــداری تعمیــرات EIS بــر اســاس نیازمندی هــای جدیــد 
کاربــران و بــا برگــزاری جلســات متعــدد کارشناســی بــه صــورت کامــال بومــی  طراحــی 
ــه در  ــه 6 ماه ــک برنام ــی ی ــف ط ــت های مختل ــام تس ــس انج ــد و پ ــاخته ش و س
واحدهــای انباشــت برداشــت و آهک ســازی و گندله ســازی و احیــای مســتقیم مــورد 
 بهره بــرداری قــرار گرفــت و در طــول چندیــن شــات دان بــا تــالش جمعــی از همــکاران

بــا اســتفاده از ایــن سیســتم انجــام شــده اســت. وی مزایــا و دســتاوردهای سیســتم 
ــزات، ایجــاد  ــی موقعیت هــای فیزیکــی و تجهی ــد را پشــتیبانی از ســاختار درخت جدی
ــر اســاس مشــخصات فنــی و عملکــردی، اختصــاص  امــکان گروه بنــدی تجهیــزات ب

ــه هــر تجهیــز و حفــظ تاریخچــه آن پــس از جابه جایــی، پرهیــز از  شــماره ســریال ب
تعریــف فعالیت هــای تکــراری در هــر واحــد، امــکان تعییــن BOM تجهیــزات 

 برنامه ریــزی فعالیت هــا بــا ایجــاد توالی هــای مدنظــر کاربــر، ایجــاد میــز کار 
و کارتابــل متناســب بــرای کاربــران مختلــف، امــکان ارســال و دریافــت درخواســت کار 
بیــن سیســتم های مختلــف ایــن حــوزه و دریافــت بازخــورد انجــام درخواســت، نــام 
ــور یک جــا شــامل  ــه ط ــز ب ــد تاریخچــه تجهی ــی مانن ــه گزارش های ــزود: تهی ــرد و اف ب
گــردش تجهیــز در تعمیــرات محلــی، تعمیــرگاه مرکــزی، کالیبراســیون، انبــار و توقفــات 
آن...، گزارش گیــری از طــول عمــر تجهیــزات، گزارش گیــری از آمــار دقیــق تجهیــزات 
نصب شــده در ســازمان بــر اســاس گــروه تجهیــز یــا تجهیــز از دیگــر مزایــای اجــرای 

ایــن پــروژه بــود.
   مدیریت بهینه

ــی  ــزی تعال ــن گــزارش، رســول شــفیع زاده، رئیــس برنامه ری در بخــش دیگــری از ای
ــدی  ــدون بهره من ــرات، ب ــه نگهــداری و تعمی ــت، گفــت: مدیریــت بهین سیســتم های ن
از سیســتم یکپارچــه مکانیــزه امکان پذیــر نیســت. ارتقــای سیســتم مدیریــت 
اطالعــات نــت از MIS بــه EIS را می تــوان یکــی از مهم تریــن تغییــرات شــکل گرفتــه 
در حــوزه نگهــداری و تعمیــرات شــرکت نــام بــرد. اکنــون اســتقرار موفــق ایــن سیســتم 
در ناحیــه آهن ســازی بــا توجــه بــه نقــش اســتراتژیک ایــن ناحیــه در فرآینــد تولیــد 
محصــوالت شــرکت و همچنیــن تعمیــرات اساســی ســالیانه واحدهــای گندله ســازی 
و احیــای مســتقیم بــا حجــم نفرســاعت منحصربه فــرد آن از موفقیت هــای درخشــان 
ــه اســت  ــوالد مبارک ــرداری شــرکت ف ــن حــوزه در طــول مــدت ســال های بهره ب در ای
کــه بــدون همــکاری و مســاعدت مدیریــت محتــرم ناحیــه، رؤســا و سرپرســتان دفاتــر 
ــن  ــرات، کارشناســان، تکنســین ها و دیگــر پرســنل زحمتکــش ای ــد و تعمی ــی تولی فن

ــر  ــی تقدی ــای بس ــه ج ــود ک ــر نب ــا میس ــش ITS و ایریس ــکاران در بخ ــه و هم  ناحی
و تشکر دارد.

   بهره برداری موفق
ــوص  ــازی، درخص ــه آهن س ــرات ناحی ــی تعمی ــر فن ــس دفت ــری، رئی ــف مهاج یوس
اجــرای موفقیت آمیــز ایــن پــروژه اضافــه کــرد: در راســتای اســتقرار سیســتم 
مدیریــت دارایی هــای فیزیکــی در زمینــه تعمیــرات و نگهــداری، بــا حمایــت مدیریــت 
و تــالش بی وقفــه پرســنل ناحیــه آهن ســازی، به ویــژه پرســنل دفتــر فنــی تعمیــرات 
ــا  ــازی ب ــتقیم و آهک س ــای مس ــازی، احی ــت، گندله س ــت و برداش ــای انباش واحده
همــکاری پرســنل تعمیــرات واحدهــا، خدمــات فنــی و پشــتیبانی، واحــد سیســتم ها 
ــالح  ــه و اص ــات پای ــری اطالع ــس از بازنگ ــا پ ــرکت ایریس ــات و ش ــاوری اطالع و فن
ــه  ــت ب ــات ن ــال اطالع ــی و انتق ــات کارشناس ــکیل جلس ــزات و تش ــت واره تجهی درخ
سیســتم جدیــد و بهینه ســازی های متعــدد، سیسســتم جدیــد EIS در ناحیــه 
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــت م ــا موفقی ــد و ب ــتم MIS ش ــن سیس ــازی جایگزی آهن س

گرفــت.
   حساسیت ها

در  واحــد گندله ســازی  فنــی  دفتــر  پیشــگیری  ابوترابــی، کارشــناس  هللا  روح 
واحــد  در   EIS نویــن  پیاده ســازی سیســتم  افــرود:  پــروژه  ایــن  پیاده ســازی 
گندله ســازی، بــه صــورت عملــی از ابتــدای ســال جدیــد شــروع شــد. در ایــن راســتا 
ابتــدا بــرای بارگــذاری اطالعــات پایــه کــه بــا زحمــات فــراوان کارشناســان پیشــگیری 
ــدی در کاری  ــل بع ــد. در مراح ــدام گردی ــود، اق ــده ب ــه ش ــرات تهی ــی تعمی ــر فن دفت
ــی  ــوری و کارگاه ــای تئ ــداوم، آموزش ه ــاه م ــورت دو م ــه ص ــرده ب ــنگین و فش  س

و برگزاری جلسات کارشناسی و هماهنگی، جایگزینی سیستم نوین انجام شد.

بــودن شــات دان  پیــش  در  بــه  توجــه  بــا  واحــد گندله ســازی  در  افــزود:  وی 
 بســیار ســنگین ســاالنه بــا حــدود 105 هــزار نفرســاعت فعالیــت، حساســیت ها 
ــه  ــت ک ــود داش ــن وج ــتم نوی ــی سیس ــر روی جایگزین ــی ب ــترس های خاص و اس
ــه  ــم ب ــن مه ــه بخش هــای مربوطــه، ای ــکاری بســیار خــوب کلی ــا هم خوشــبختانه ب
 خوبــی انجــام شــد و ایــن شــات دان ســنگین بــا سیســتم جدیــد EIS برنامه ریــزی 
 و اجــرا گردیــد. الزم اســت در ایــن رابطــه از واحدهــای سیســتم ها و فنــاوری اطالعــات

ــازی  ــد گندله س ــنل واح ــت و پرس ــت، مدیری ــتم های ن ــی سیس ــزی و تعال  برنامه ری
و دفتر فنی تعمیرات و تعمیرات واحد و شرکت ایریسا، تشکر و قدردانی شود.

   تسهیل فرآیند برنامه ریزی و کنترل نگهداری تعمیرات
ــازی  ــه آهن س ــی ناحی ــات یدک ــزی و قطع ــت برنامه ری ــد، سرپرس ــا فرهمن غالمرض
بــا اشــاره بــه فرآینــد اجــرای ایــن پــروژه گفــت: فرآینــد تدویــن، اصــالح و بارگــذاری 
 EIS اطالعــات پایــه بــر اســاس مبانــی جدیــد مدیریــت نــت در بســتر سیســتم جدیــد

ــه بهره بــرداری رســید. ــا موفقیــت ب در واحدهــای احیــای مســتقیم 1 و 2 ب
ــه  ــتقیم ک ــای مس ــد در احی ــتم جدی ــازی سیس ــرد: پیاده س ــدواری ک ــار امی  وی اظه
ــزی شــده در  ــداد اســتانداردها و درخواســت های برنامه ری ــادی از تع دارای حجــم زی
ــرل  ــزی و کنت ــد برنامه ری ــات بهینه ســازی و تســهیل فرآین ــان واحدهاســت موجب می

نگهــداری تعمیــرات را فراهــم آورد.
   جمع آوری اطالعات پایه

مجیــد کمالــی، کارشــناس دفتــر فنــی تعمیــرات آهن ســازی در ایــن خصــوص گفــت: 
ــا  ــد در واحده ــرات جدی ــت تعمی ــتم مدیری ــت سیس ــه جه ــات پای ــع آوری اطالع جم
بــا تــالش مجدانــه گــروه دفتــر فنــی تعمیــرات آهن ســازی انجــام گرفــت کــه پــس 
ــد.  ــت ش ــا تس ــتم، فرآینده ــه در سیس ــات پای ــن اطالع ــی ای ــذاری و بررس از بارگ
 اولیــن اجــرای پایلــوت ایــن سیســتم در ناحیــه آهن ســازی و در واحدهــای انباشــت 

و برداشت و آهک سازی با موفقیت به پایان رسید. 
ــن سیســتم  ــه در اســتقرار ای ــکاران ک ــه هم ــای کلی ــم از تالش ه در اینجــا الزم می دان

ــم. ــر و تشــکر کن ــد، تقدی درآهن ســازی تــالش کردن

استقرار سیستم جدید نگهداری و تعمیرات در ناحیه آهن سازی فوالد مبارکه

بهره برداری موفق از یک سیستم بومی سازی شده در فوالد مبارکه

کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 کیمیا علیزاده به قولش عمل کرد

ــش  ــه قول ــزاده ب ــا علی کیمی
کــرد.  عمــل  خندوانــه  در 
کیمیــا علیــزاده، ورزشــکار 
ــک  ــران در المپی ــدال آور ای م
از  پیــش  ریــو، کــه   2016
خندوانــه  برنامــه  در  ایــن 
قــول داده بــود کــه بــا حضــور در یکــی از مراکــز 
ــد ــاد کن ــان را ش ــت، آن ــودکان بدسرپرس ــداری ک  نگه

ــه  ــودکان ب ــن ک ــا ای ــرد و ب ــل ک ــود عم ــول خ ــه ق ب
ــاره  ــدوکار درب ــن تکوان ــت. ای ــی پرداخ ــیدن نقاش کش
واکنش هــای مــردم بــه حضــورش در خندوانــه گفــت: 
»هــر کــس مــن را می دیــد می گفــت در تلویزیــون تــو 
را دیدیــم و صدهــا نفــر ایــن جملــه را بــه مــن گفتنــد.« 
کیمیــا علیــزاده بــا 1۸ ســال ســن، اولیــن زن مــدال آور 

المپیــک تاریــخ ایــران اســت.

تیم والیبال نشسته ایران، فینالیست شد
تیــم ملــی والیبــال نشســته ایــران بــا شکســت برزیــل 
در مرحلــه نیمه نهایــی بــه فینــال پارالمپیــک ریــو 2016 
صعــود کــرد. تیــم ملــی والیبــال نشســته کشــورمان کــه 
مدعــی اصلــی کســب عنــوان قهرمانــی در رقابت هــای 
ــه  ــی رود، در مرحل ــمار م ــه ش ــو ب ــک 2016 ری پارالمپی
ــل،  ــم برزی ــاف تی ــه مص ــا ب ــن رقابت ه ــی ای نیمه نهای
میزبــان رقابت هــا رفــت کــه بــه راحتــی توانســت در 3 
ســت متوالــی بــا نتایــج 25 بــر 20، 25 بــر 19 و 25 بــر 
17 ایــن تیــم را شکســت دهــد. تیــم ملــی کشــورمان 
ــن رقابت هــا  ــه گروهــی ای ــز در مرحل ــن نی پیــش از ای
موفــق شــده بــود تیم هــای چیــن، بوســنی و اوکرایــن 
را بــا نتیجــه 3 بــر 0 شکســت دهــد تــا بــدون واگــذاری 

حتــی یــک ســت بــه فینــال ایــن رقابت هــا برســد.

 تمجید اسطوره برزیل 

از فوتبال 7نفره ایران
ــتگی  ــا شایس ــه ب ــران ک ــره ای ــال 7 نف ــی فوتب ــم مل تی
تمــام و بــا برتــری مقابــل تیم هــای بزرگــی مثــل 
ــال ایــن رقابت هــا در  ــه فین ــه مرحل ــل و آرژانتیــن ب برزی
پارالمپیــک رســیده بــود، بامــداد دیــروز در دیــدار پایانــی 
ــا وجــود نمایــش خــوب  ــن رفــت و ب ــه مصــاف اوکرای ب
2 بــر 1 شکســت خــورد. عملکــرد فوتبــال 7 نفــره ایــران 
بــه حــدی جالــب توجــه بــود کــه کافــو، اســطوره فوتبــال 
ــد  ــا بازوبن ــود و ب ــم ب ــان تی ــال ها کاپیت ــه س ــل ک برزی
کاپیتانــی تیــم ملــی برزیــل، قهرمانــی جــام جهانــی 2002 
را نیــز تجربــه کــرد، در مراســم اهــدای جوایــز بــه تمجیــد 

ــی پرداخــت. ــان ایران ــرد جوان از عملک

 نوزاد رهاشده در جعبه کفش 
ستاره پارالمپیک شد

پارالمپیکــی  ورزشــکاران   
گذشــته  بــا  بســیاری 
در  عجیــب  و  شــگفت انگیز 
ــال  ــک امس ــای پارالمپی بازی ه

حضور داشتند. 
یکــی از ورزشــکاران پارالمپیکــی 
ــرای  ــد ب ــدون شــک داســتان زندگــی اش می توان ــه ب ــو ک ری
ــت.  ــترالیایی اس ــناگری اس ــد، ش ــش باش ــران الهام بخ دیگ
ــه  ــا نقــص عضــو در بغــداد عــراق ب احمــد کلــی 2۴ ســاله ب
دنیــا آمــده اســت؛ امــا او در حــال حاضــر در شــنای 50 متــر 
ــرای اســترالیا مســابقه می دهــد. او پیــش از  کــرال ســینه ب
ایــن بــا کمــک پروتــز در تیــم فوتبــال معلــوالن اســترالیا بازی 

می کــرد. 
در  در جعبــه کفــش  تولــد  از  پــس  بــرادرش  و  احمــد 
ــپرده  ــه س ــک یتیم خان ــه ی ــردم ب ــط م ــا و توس ــان ره خیاب
ــرد.  ــی ک ــه زندگ ــن یتیم خان ــاگی در ای ــا 7 س ــدند. او ت ش
ســپس مویــرا آن هــا را بــه فرزنــدی قبــول کــرد و بــه شــهر 
ویکتوریــای اســترالیا بــرد. آن هــا تحــت درمــان قــرار گرفتنــد 
و قســمت های بدشــکل پاییــن پــای احمــد از بدنــش جــدا 

ــت.  ــت اس ــار معلولی ــز دچ ــت نی ــه دس ــد. او از ناحی ش
احمــد یــاد گرفــت کــه بــا پروتــز پــا حرکــت کنــد و ســپس بــه 
فوتبــال رو آورد و در تیــم معلــوالن اســترالیا بــازی کــرد. او از 

پارالمپیــک 2012 وارد رشــته شــنا شــد. 
احمــد از مــادرش بــه عنــوان قهرمــان زندگــی اش یــاد 
کار  مــادرم  می گویــد:  مــادرش  بــاره  در  او  می کنــد. 
ــه  ــام داد. او هزین ــرادرم انج ــن و ب ــرای م ــاده ای ب خارق الع
ــای  ــر و برادره ــرد. خواه ــت ک ــا را پرداخ ــی م ــل جراح عم
در چالش هــای  کــدام  هــر  آن هــا  دارم.  بــه خصوصــی 
ــار  ــا افتخ ــه آن ه ــه هم ــن ب ــدند و م ــروز ش ــان پی زندگی ش
می کنــم. مــادرم همیشــه ســعی کــرده اســت عدالــت 
ــار  ــه یکدیگــر و رفت ــرام گذاشــتن ب ــر احت ــد و ب ــت کن را رعای
ــی  ــی در زندگ ــای اصل ــا ارزش ه ــد دارد. این ه ــت، تأکی درس
ــم. ــظ کن ــا را حف ــا آن ه ــردم ت ــالش ک ــواره ت ــتند. هم هس

اعتراض رضائیان پس از دربی
مدافــع تیــم فوتبــال پرســپولیس کــه از بــازی نکــردن مقابــل 
ــن  ــه رختک ــدار ب ــان دی ــس از پای ــود، پ ــت ب ــتقالل ناراح اس
ــن  ــپولیس، در ای ــع پرس ــان، مداف ــن رضائی ــت. رامی نمی رف
ــه ایــن بازیکــن  ــازی ب ــود و فرصــت ب ــازی روی نیمکــت ب ب
نرســید. ایــن مســئله ناراحتــی و اعتــراض رضائیــان را در پــی 
داشــت؛ بــه گونــه ای کــه ایــن مدافــع قصــد ورود بــه رختکــن 
ــا وســاطت  ــت ب ــام مســابقه را نداشــت و در نهای ــد از اتم بع
ــال  ــای فوتب ــدار تیم ه ــن شــد. دی ــم وارد رختک مســئوالن تی
ــا  ــگاه آزادی ب ــه در ورزش ــپولیس روز جمع ــتقالل و پرس اس

نتیجــه تســاوی بــدون گل خاتمــه یافــت.

  P.Gholipoor@eskimia.ir
پوریا قلی پورسرویس  ورزش

هفتــه ششــم لیــگ برتــر فوتبــال ایــران تحــت تأثیــر 
دربــی ۸3 برگــزار شــد. هــر چنــد در نهایــت دربــی ۸3 
آنقــدر کســل کننده و بــی روح بــود کــه خیلی هــا از 
ــا ایــن بــازی را تماشــا  اینکــه وقــت گذاشــته بودنــد ت
ــد  ــزارش قص ــن گ ــا در ای ــدند، ام ــیمان ش ــد، پش کنن
ــای  ــه »ترین« ه ــیم ب ــته باش ــی داش ــا نگاه ــم ت داری

ــران. ــال ای ــر فوتب ایــن هفتــه از لیــگ برت
   تیم هفته: تراکتورسازی

ــا  در هفتــه ششــم رقابت هــای لیــگ برتــر، 5 دیــدار ب
تســاوی بــه پایــان رســید و فقــط در 3 دیدار یکــی از دو 
تیــم حاضــر در میــدان، بــا پیــروزی رقابــت خــود را بــه 
پایــان رســاند. در ایــن بیــن، ســپاهان موفــق شــد در 
خانــه ماشین ســازی بــه برتــری برســد و تراکتورســازی 
ــن  ــت داد. در ای ــن را شکس ــان ذوب آه ــز در اصفه نی
ــری زده  ــه کار مهم ت ــا تراکتورســازی دســت ب ــن، ام  بی
ــا  ــرد ت ــان ب ــه پای ــود ب ــود خ ــه س ــه را ب ــازی هفت و ب
ــه  ــی ب ــاگردان قلعه نوی ــپاهان، ش ــر از س ــن تقدی ضم

ــوند. ــاب ش ــه انتخ ــم هفت ــن تی ــوان بهتری عن
   بازیکن هفته: ساسان انصاری

بازیکنــی کــه در پایــان هفتــه چهــارم رقابت هــای لیــگ 
ــم ســابقش  ــه تی ــر از پرســپولیس جــدا شــده و ب برت
ــعداوی در  ــت س ــای دس ــا عص ــن روزه ــت، ای بازگش

ــدام ناجــی تیمــش می شــود.  ــواز شــده و م اه

ــه  ــد هفت ــق ش ــه موف ــس از اینک ــاری پ ــان انص ساس
 گذشــته مقابــل ســایپا بــرای فــوالد گلزنــی کنــد
جمعه شــب نیــز در دیــدار بــا پدیــده، تــک گل 3 
ــوان  ــه عن ــا ب ــاند ت ــر رس ــه ثم ــش را ب ــازی تیم امتی
بهتریــن بازیکــن هفتــه ششــم رقابت هــای لیــگ برتــر 

ــود. ــاب ش انتخ
   سرمربی هفته: عبدهللا ویسی

ــی  ــر در حال ــگ برت ــای لی ــم رقابت ه ــه شش در هفت
ســپاهان یــک بــار دیگــر بــه جمــع تیم هــای باالنشــین 

اضافــه شــد کــه عبــدهللا ویســی، ســرمربی ایــن تیــم 
در ترکیــب تیمــش از چندیــن بازیکــن زیــر 23 ســال 
اســتفاده کــرد تا ارزش کار ســپاهان و پیــروزی این تیم 
در خانــه ماشین ســازی، بیــش از پیــش نمایــان شــود. 
بــر همیــن اســاس بــا تقدیــر از ســعداوی و قلعه نویــی 
ــاب  ــه انتخ ــی هفت ــوان مرب ــه عن ــی ب ــدهللا ویس  عب

می شود.
   دیدار هفته: ذوب آهن - تراکتورسازی

اگرچــه در هفتــه ای کــه دربــی در آن برگــزار شــد، 

ــه  ــدار ب ــن دی ــوف ای ــات معط ــا و توجه ــه نگاه ه هم
 ظاهــر بــزرگ بــود، امــا ایــن دیــدار بــه انــدازه ای ســرد 
و بــی روح برگــزار شــد کــه بــه هیــچ عنــوان نمی تــوان 
حتــی ایــن مســابقه را بــه عنــوان یکــی از 3 دیــدار برتر 

هفتــه حتــی انتخــاب کــرد.
ــازی در  ــن و تراکتورس ــدار ذوب آه ــر دی ــوی دیگ  از س
ــه  ــود کــه ب ــی ب ــدازه ای جــذاب و دیدن ــه ان ــان ب اصفه
ــال  ــک فوتب ــزاری ی ــال را از برگ ــواداران فوتب ــع ه واق
ــه  ــن مســابقه ب ــا ای ــاب و تماشــایی ســیراب کــرد ت ن

ــه، انتخــاب شــود. ــوان مســابقه هفت عن
ــی  ــه: ســرد و کســل کننده مثــل درب    اتفــاق هفت
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ــی  ــزاری درب ــکی برگ ــچ ش ــدون هی ــه ب ــاق هفت اتف
ــه تمــام حــواس رســانه ها  ــی ای ک ــود. درب  پایتخــت ب
و هــواداران را از چنــد روز قبــل از ایــن دیــدار بــه خــود 
ــایر  ــات س ــه اتفاق ــی ک ــا جای ــود ت ــرده ب ــوف ک معط

ــد. ــه چشــم آم ــر ب ــه کمت ــن هفت دیدارهــای ای
ــم  ــا ک ــی ۸3 از آن دســته دربی ه ــن حــال درب ــا ای  ب
ــی کــه هــواداران  ــا جای ــود ت ــر ب ــاق ســال های اخی اتف
ــن  ــود در ای ــای خ ــی تیم ه ــرت گلزن ــم در حس دو تی
ــاف در  ــن اوص ــه ای ــا هم ــد. ب ــی ماندن ــابقه باق مس
هفتــه ای کــه دربــی در آن برگــزار شــده اســت، هرچقدر 
ــوده  ــل کننده ب ــرد و کس ــت، س ــدار زش ــن دی ــم ای ه
باشــد، بایــد از ایــن دیــدار بــه عنــوان یــک اتفــاق یــاد 

کــرد.

ترین های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران
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ســرمربی آرژانتینــی تیــم ملــی والیبــال ایــران کــه 
بعــد از المپیــک قــراردادش بــا فدراســیون ایــران 
ــه  ــه ب ــتر از همیش ــاال بیش ــید، ح ــام رس ــه اتم ب
ــر روی  ــار دیگ ــک ب ــا ی ــک شــده ت لهســتان نزدی

ــیند. ــا بنش ــت عقاب ه نیمک
لوزانــوی  رائــول  قــرارداد  مــدت   
والیبــال  فدراســیون  و  آرژانتینــی 
ایــران بعــد از المپیــک ریــو بــه پایــان 
رســید تــا یــک بــار دیگــر پــروژه 
ــی  ــم مل ــرای تی انتخــاب ســرمربی ب

بزرگســاالن آغــاز شــود.
ــک 2016  ــه المپی ــو ب ــا لوزان ــران ب  ای
 ریــو راه پیــدا کــرد و در لیــگ جهانــی 

و المپیک عملکرد متوسطی داشت. 
بعــد  ایــران  فدراســیون  و  او  قــرارداد  مــدت 
از المپیــک بــه پایــان می رســید؛ امــا بــرای 
ــر،  ــر خوش خب ــکاری امی ــع هم ــا قط ــه راه ی ادام
سرپرســت تیــم ملــی والیبــال، گفتــه اســت: 
»طبــق جلســاتی کــه بــا رئیــس فدراســیون 

کــه  رســیدیم  نتیجــه  ایــن  بــه  داشــتیم، 
نبایــد در ایــن خصــوص عجلــه کنیــم. لوزانــو 
دارد  قــرار  مــا  گزینه هــای  لیســت  در   نیــز 
ماننــد  هــم  او  هســتیم.  بررســی  حــال  در  و 
ــد  ــدارد و بای ــراردادی ن ــا ق ــا م ــا ب ــایر گزینه ه س
ــورد  ــاب م ــا انتخ ــه کار ی ــرای ادام ب
بررســی قــرار گیــرد.« در ایــن شــرایط 
ــه  ــتان توج ــال لهس ــیون والیب فدراس
ــا  ــو دارد. آن ه ــول لوزان ــه رائ ــدی ب ج
روزهــای خــود  او طالیی تریــن   بــا 
ــی  ــا جای ــته اند ت ــر گذاش ــت س را پش
کــه لوزانــو از ســوی رئیس جمهــور 
ایــن کشــور مــدال لیاقــت و شــهروند 

ــرد.  ــت ک افتخــاری دریاف
ــتان  ــب لهس ــم منتخ ــته تی ــه گذش ــنبه هفت یکش
گرفــت کــه  قــرار  مقابــل ســتاره های جهــان 
هدایــت نمادیــن ایــن تیــم را بــه لوزانــو ســپردند 
تــا او یــک بــار دیگــر مقابــل طرفــداران لهســتانی 

روی نیمکــت عقاب هــا بنشــیند.

لوزانو در آستانه سرمربیگری لهستان
ــن  ــار در اولی ــم آلکم ــرای مهاج ــه ب ــی ک ــاق تلخ اتف
ــوش  ــا ملی پ ــد ت ــث ش ــاد باع ــگ افت ــازی یورولی ب
ایرانــی بــا اشــک های خــود بــرای دقایقــی ورزشــگاه 

را تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
 ویتنــس، زننــده گل آلکمــار برابــر داندالــک بــا 

توجــه بــه برخــوردی کــه بــا دروازه بــان 
ــاندن  ــه ثمررس ــه ب ــا در صحن ایرلندی ه
ــه کمــا  ــه مغــزی ب ــا ضرب گل داشــت ب
ــش  ــاعتی در بخ ــرای چندس ــت و ب رف
ICU بیمارســتان مرکــزی آلکمــار تحــت 

ــت.  ــرار گرف ــژه ق ــای وی مراقبت ه
برخــورد  جهانبخــش کــه در صحنــه 
بــاالی  بازیکــن  اولیــن  عنــوان  بــه 

ســر ویتنــس حاضــر و بــا تــالش خــود باعــث 
ــه  ــس از اینک ــد، پ ــن ش ــن بازیک ــاره ای ــای دوب احی
ــد  ــکارد از زمیــن خــارج کردن ــا بران هم تیمــی اش را ب
ــا  ــت داد و ب ــود را از دس ــرل خ ــی کنت ــرای لحظات ب
ورزشــگاه  در  حاضــران  تمــام  خــود   گریه هــای 
را تحــت تأثیــر قــرار داد تــا همیــن صحنــه بــه ســوژه 

اول رســانه های هلنــد تبدیــل شــود.
خــود  کــه  آلکمــار،  ســرمربی  بــروم،  دن  ون   
جهانبخــش  گریه هــای  تأثیــر  تحــت  نیــز 
اشــک ریخــت بــه روزنامــه وولــه فــوت هلنــد 
 گفــت: »برخــی شــاگردان مــن واقعــا عاطفــی 
و مهربــان هســتند؛ از همیــن رو طاقــت 
ــی  ــرای هم تیم ــخ ب ــاق تل ــدن آن اتف دی
خــود را نداشــتند کــه جهانبخــش یکــی 
عطوفــت  و  مهربانــی  بــود.  آن هــا  از 
در  و  هســت  انســانی  هــر  ذات  در 
آن صحنــه هــم بیشــتر از اینکــه بــه 
ــس  ــاد ویتن ــه ی ــیم ب ــازی باش ــر ب  فک
و ســالمتی اش بودیــم و تشــریح آن 

لحظــات واقعــا ســخت اســت.« 
رفتــن  بــه کمــا  ســاعت   1۸ گذشــت  از  پــس 
ــر  ــن خب ــد و ای ــوش آم ــه ه ــس ب ــرانجام ویتن س
خــوش باعــث شــد تــا اردوی آلکمــار از شــوک 
ــرون  ــاق پنجشــنبه شــب در ورزشــگاه آفــاس بی  اتف

بیاید.

گریه های جهانبخش، سوژه رسانه های هلند
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ــه  ــت ک ــی اس ــت قوانین ــی از آن دس ــد ایمن ــتن کمربن بس
ــرای  ــد، ب ــم باش ــران مه ــات دیگ ــرای نج ــه ب ــش از آنک بی
ــر  خــود اســتفاده کننده ســودمند اســت و تأثیــر چندانــی ب
سرنوشــت دیگــران نــدارد. متأســفانه برخــی از سرنشــینان 
جلــوی خــودرو و اغلــب سرنشــینان عقــب خــودرو در 
ــد  ــتفاده نمی کنن ــی اس ــد ایمن ــور از کمربن ــای کش جاده ه
ــی  ــل اصل ــی از عل ــده یک ــث ش ــوع باع ــن موض ــه همی ک
مرگ ومیــر تصادفــات، نبســتن کمربنــد ایمنــی باشــد. 
ــی اســت کــه بررســی های انجام شــده نشــان  ــن در حال ای
ــه  ــار حادث ــم دچ ــرعت ک ــا س ــی ب ــر خودروی ــد اگ می ده
ــین  ــه سرنش ــی ب ــد ایمن ــتن کمربن ــورت نبس ــود، در ص ش
ــر اســاس  خــودرو آســیب جبران ناپذیــری وارد می شــود. ب
ــه  ــوت را حادث ــه ف ــر ب ــات منج ــد تصادف ــار، ۳۴ درص آم
واژگونــی تشــکیل می دهــد کــه رقــم بســیار باالیــی اســت.

   ضرورت بستن کمربند برای سرنشینان عقب
اســتفاده از کمربنــد ایمنــی احتمــال مرگ ومیــر و معلولیــت 
ــون  ــد؛ چ ــش می ده ــا کاه ــینان خودروه ــرای سرنش را ب
ایــن کار مانــع از پرت شــدن سرنشــینان بــه جلــو یــا بیــرون 

ــادن از خــودرو می شــود.  افت
بــر اســاس قانــون، راهنمایــی و رانندگــی بایــد بــرای 
ــر  ــی و مرگ ومی ــوار رانندگ ــوادث ناگ ــروز ح ــری از ب جلوگی
ــی در  ــد ایمن ــه از کمربن ــی ک ــاره رانندگان ــات، درب در تصادف
ــد، اعمــال  ــر شــهری و برون شــهری اســتفاده نمی کنن معاب
قانــون کنــد. بــا ایــن تفاســیر تاکنــون هیــچ اقدامــی دربــاره 
ــزام  ــب از ال ــرای سرنشــینان عق ــی ب ــد ایمن بســتن کمربن

ــی ها  ــت تاکس ــی وضعی ــا بررس ــت. ب ــده اس ــوردار نش  برخ
ــه  ــت ک ــد گف ــز بای ــافرکش ها نی ــرد مس ــی عملک و چگونگ
ــن ســفت  ــال قوانی ــه اعم ــه ب ــا توج ــا ب ــوز در کشــور م  هن
و ســخت فقــط بســتن کمربنــد بــرای سرنشــین های جلــو 
در اولویــت قــرار دارد و هنــوز بســتن کمربنــد ایمنــی بــرای 
سرنشــین های عقــب، یــک وســیله لوکــس محســوب 
ــت.  ــتفاده اس ــم بی اس ــع ه ــتر مواق ــه در بیش ــود ک می ش
رعایــت اصــول رانندگــی بــرای کاهــش صدمــات ناشــی از 

ــب  ــه مناس ــیله نقلی ــتفاده از وس ــی، اس ــات رانندگ تصادف
ــز  ــا تمرک ــی ب ــتاندارد، رانندگ ــق اس ــا مطاب ــود جاده ه  وج
و احتیــاط کافــی، رعایــت قوانیــن رانندگــی و اصــول ایمنــی 
ــان  ــن می ــت و در ای ــروری اس ــه ض ــاد جامع ــان آح در می
کمربنــد ایمنــی وســیله ای مفیــد، مناســب و ضــروری بــرای 
پیشــگیری از حــوادث رانندگــی اســت و بایــد بســتن آن در 
آغــاز رانندگــی بــه صــورت یــک عــادت همیشــگی درآیــد؛ 
ــی از  ــر و خال ــک زندگــی بهت ــه ی ــرای دســتیابی ب چــون ب

آســیب های جانــی و مالــی ناشــی از تصادفــات، الزم اســت 
صحیــح و اصولــی رانندگــی کــرد.

   مرگ در جاده، معادل سقوط روزانه یک هواپیما
ــوان یکــی از پرحادثه تریــن ماه هــای ســال  ــه عن شــهریور ب
از نظــر تصادفــات رانندگــی محســوب می شــود. حتــی 
چنــدی پیــش هــم معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه 
مــرگ در جــاده معــادل ســقوط روزانــه یــک هواپیماســت 
عنــوان کــرده اســت: »حــوادث، اولیــن عامــل مــرگ 

ــی اســت.«  ــودکان ایران ک
بــه اذعــان وزیــر راه صــدور گواهینامــه در ایــران باید ســخت 
ــات  ــا، از نظــر تصادف ــان ۱۹۰ کشــور دنی ــران در می شــود. ای
رانندگــی رتبــه ۱۸۹ را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــث  ــاله باع ــر س ــران ه ــای ای ــی در جاده ه ــوانح رانندگ س
ــا دالر  ــده و میلیارده ــر ش ــزاران نف ــت ه ــرگ و مصدومی م

ــد.  ــل می کن ــور تحمی ــاد کش ــر اقتص ــه ب هزین
معمــوال بــا افزایــش تعــداد خودروهــا، تصادفــات افزایــش 
ــای  ــای رؤس ــر گفته ه ــا ب ــا بن ــور م ــا در کش ــد؛ ام می یاب
ــی، هــر ســال شــاهد کاهــش  ــی و قبل پلیــس راهــور فعل
ــم. در  ــی بوده ای ــوادث رانندگ ــی از ح ــاده ای ناش ــات ج تلف
ســال گذشــته بــر اســاس بررســی های آمــار ۱۰ ماهــه 
پزشــکی قانونــی، بیــش از ۱۴ هــزار تــن در تصادفات کشــته 
شــدند کــه خوشــبختانه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 

۹۳، تعــداد ۴۵۰ تــن از کشته شــدگان جــاده ای کاســته 
شــده اســت. از عوامــل بــروز تصادفــات در کشــور می تــوان 
بــه ناتوانــی در کنتــرل وســیله نقلیــه کــه می توانــد بــر اثــر 
خســتگی، خواب آلودگــی، خــوردن، آشــامیدن و اســتفاده از 

تلفــن همــراه باشــد، اشــاره کــرد.

بستن کمربند ایمنی برای سرنشینان عقب خودرو چقدر اهمیت دارد؟

بستن کمربند ایمنی، ضرورتی انکارناپذیر

ــجویان وزارت  ــاه دانش ــدوق رف ــنامه صن ــاس بخش ــر اس ب
علــوم، پوشــش بیمــه ای بــرای تمــام دانشــجویان شــاغل 
بــه تحصیــل در مراکــز آمــوزش عالــی سراســر کشــور 

ــت. ــاری اس اجب
 بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت دانشــجویان و دانشــگاهیان 
ــا  ــب ب ــه ای مناس ــش بیم ــردن پوش ــم ک ــرورت فراه و ض

ارتقــای ســطح تعهــدات و خدمــات 
برنامه ریــزی  جهــت  ذیــل   مــوارد 
و اقــدام بــرای ســال تحصیلــی ۹۵-۹۶ 
از ســوی صنــدوق رفــاه دانشــجویان بــه 

ــد.  ــاغ ش ــگاه ها اب دانش
ــش  ــنامه، پوش ــن بخش ــاس ای ــر اس ب
دانشــجویان  تمــام  بــرای  بیمــه ای 
شــاغل بــه تحصیــل در مراکــز آمــوزش 
و  اجبــاری  کشــور  سراســر  عالــی 

پوشــش درمــان تکمیلــی دانشــجویان بــه صــورت اختیاری 
ــه  ــتن بیم ــل و داش ــورت تمای ــجویان در ص ــت و دانش اس
ــد  ــره من ــی به ــه تکمیل ــات بیم ــد از خدم ــه، می توانن پای

ــوند.  ش

آمــده اســت، در ســال  ایــن بخشــنامه  همچنیــن در 
ــاه دانشــجویان در راســتای  ــدوق رف ــی ۹۵-۹۴ صن تحصیل
انســانی  بــا کرامــت  تــوأم  خدمــات  ســطح   ارتقــای 
و تعهــدات حداکثــری و حــق بیمــه حداقلــی و بــر اســاس 
ــور  ــی کش ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــت دانش درخواس
ــز  ــر و متمرک ــه ای فراگی ــش بیم ــاد پوش ــه ایج ــدام ب اق
اســاس  همیــن  بــر  اســت.   کــرده 
ــه منظــور افزایــش ســطح تعهــدات   و ب
و خدمــات تســهیل امور مرتبــط، درصدد 
دانشــگاه ها  از  کنسرســیومی   ایجــاد 
و تدویــن ســاز و کار مناســبی جهــت 
انجــام تمــام امــور بیمــه ای دانشــجویی 
ــه  ــت؛ ب ــق اس ــگاهی از آن طری و دانش
دلیــل کمــی وقــت و بنــا بــه درخواســت 
سراســر  دانشــگاه های  از  تعــدادی 
کشــور، انجــام امــور بیمــه ای حــوادث دانشــجویی و درمــان 
تکمیلــی و دانشــجویان و دانشــگاهیان در ســال تحصیلــی 
ــام  ــری تم ــت و پیگی ــز اس ــورت غیرمتمرک ــه ص ۹۶-۹۵ ب

ــت. ــود دانشگاه هاس ــده خ ــر عه ــور ب ام

ضوابط پوشش بیمه اجباری دانشجویان
ــه مناســبت روز اورژانــس  ــر بهداشــت در نوشــتاری ب  وزی
و فوریت هــای پزشــکی گفــت: آنچــه طــی ۴۱ ســال 
گذشــته نــام اورژانــس را بلنــدآوازه ســاخته، تــاش 
خســتگی ناپذیر نیروهــای اورژانــس پیش بیمارســتانی 

ــت.  اس
ســید حســن هاشــمی در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: 

بــه عنــوان متولــی ســامت کشــور، طــی 
ــوان خــود را  ســه ســال گذشــته همــه ت
بــه کار گرفتــم کــه بــا بهره گیــری از خــرد 
جمعــی و در حــد امکانــات موجــود، 
ــاد  ــور ایج ــه  منظ ــی ب ــات زیربنای اقدام
ــا  ــی ب ــترش زندگ ــب گس ــتر مناس بس
کیفیــت را بــرای هموطنانــم فراهــم آورم.

ــدن حــوادث  ــد آم ــراد در پدی ــش اف   نق
به ویــژه تصادفــات بســیار پررنــگ  و 

ــی  ــوزه نقش ــن ح ــددی در ای ــازمان های متع ــت و س اس
ــائل  ــن مس ــار ای ــت ب ــه در نهای ــد ک ــا می کنن ــدی ایف ج
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر دوش وزارت بهداش ب
در  همکارانــم  همــه،  از  پیــش  و  می کنــد  ســنگینی 

ــی  ــد؛ متخصصان ــرار دارن ــتانی ق ــس پیش بیمارس اورژان
کــه چــون ســربازان خــط مقــدم هــر روز بــا مــوارد 
متعــددی از حــوادث دســت و پنجــه نــرم می کننــد. 
امــا آنچــه طــی چهــل و یــک ســال گذشــته، نــام 
اورژانــس را در سراســر کشــور، بلنــدآوازه ســاخته، تــاش 
خســتگی ناپذیر همکارانــم در اورژانــس پیش بیمارســتانی 
تمــام  در  کــه  همکارانــی  اســت؛ 
بــه  خدمــت  شــبانه روز،  ســاعات 
هموطنــان و نجــات جــان مصدومــان 
خــود کــه  آرامــش  بــه  نه تنهــا  را 
ــح  ــز ترجی ــش نی ــواده خوی ــه خان ب

داده انــد.
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش  ضم
ســال   ۴۱ جان باختــگان  و  شــهدا 
خدمــت، ســالروز تأســیس اورژانــس 
کشــور را بــه همــه همــکاران عزیــزم تبریــک می گویــم؛ از 
ــم  ــان را خواهان ــامت و سربلندی ش ــال، س ــد متع خداون
و مراتــب تشــکر رئیس جمهــوری محتــرم، جنــاب آقــای 

ــم. ــاغ می کن ــان اب ــه ایش ــی را ب ــر روحان دکت

4۱ سال خدمت بی منت اورژانس ۱۱۵

 افزایش تقاضا برای فرزندخواندگی
معــاون امــور اجتماعی ســازمان 
بهزیســتی ضمــن تأکیــد بــر 
اینکــه تعــداد فرزندخواندگــی 
ــته  ــال های گذش ــه س ــبت ب نس
ــت:  ــت، گف ــش اس ــه افزای رو ب
ــه ازای هــر کــودک بهزیســتی  ب
ــرای  ــی ب ــواده متقاض ۷.۵ خان
فرزندخواندگــی وجــود دارد و در ســال ۹۴ نســبت بــه ســال 
۹۳، دســت کم ۳۰ درصــد رشــد واگــذاری فرزندخوانــده 
داشــته ایم و ایــن رقــم در ســال جــاری نیــز افزایــش خواهــد 
یافــت. حبیــب هللا مســعودی فریــد ضمــن اشــاره بــه تصویب 
ــرد: در  ــار ک ــد فرزندخواندگــی در ســال ۹۴، اظه ــون جدی قان
ــد  ــون قبلــی فرزندخواندگــی فقــط اجــازه واگــذاری فرزن قان
بی سرپرســت را داشــتیم؛ امــا اکنــون کــودکان بدسرپرســت 
ــه  ــه ب ــوند؛ البت ــپرده ش ــا س ــه خانواده ه ــد ب ــم می توانن ه
ــه  ــود ک ــات ش ــی اثب ــرای قاض ــوع ب ــن موض ــه ای ــرط آنک ش
ــرد  ــتی بگی ــه سرپرس ــودک را ب ــد ک ــد می توان ــواده جدی  خان
 و در ایــن بیــن، بهزیســتی فقــط نقــش مشــاور و کارشــناس 
ــث  ــته، ثل ــون گذش ــن در قان ــه داد: همچنی را دارد. وی ادام
مــال بایــد بــه نــام فرزنــد می شــد؛ ایــن در حالــی بــود کــه 
بســیاری از خانواده هــا شــرایط خوبــی داشــتند، امــا از نظــر 
مالــی درآمــد زیــادی نداشــتند. در نتیجــه در قانــون جدیــد 
مســئولیت ســپردن کــودکان در چنیــن خانواده هایــی بــا 
بررســی تمهیــدات از ســوی قاضــی پرونــده انجــام می شــود 

و قاضی بر اساس آن تصمیم گیری می کند.

  سرگردانی متقاضیان 

استفاده از وام عتبات
ســازمان حــج و بانــک ملــت بــر اســاس وعــده قبلــی قــرار بــود 
بــه بازمانــدگان عمــره یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومان وام ســفر 
بــه عتبــات پرداخــت کنــد، امــا تاکنــون ایــن امــر محقــق نشــده 
ــره  ــفر عم ــف س ــس از توق ــارت پ ــج و زی ــازمان ح ــت. س  اس
و بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد زیــادی از متقاضیــان ســفر عمــره 
ــهیاتی  ــرد تس ــام ک ــد اع ــرده بودن ــپرده گذاری ک ــک س در بان
ــم  ــراق فراه ــات ع ــات عالی ــه عتب ــراد ب ــن اف ــرای ســفر ای را ب
ــود کــه  ــر همیــن اســاس، اواســط مردادمــاه ب خواهــد کــرد. ب
تفاهم نامــه اعطــای وام بــه دارنــدگان اســناد ودیعه گــذاری 
عمــره بــرای ســفر بــه عتبــات میــان ســازمان و بانــک ملــت بــه 
امضــا رســید و طــی آن مقــرر شــد کــه بــه هــر یــک از دارنــدگان 
فیــش بانکــی عمــره یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان از ســوی 
ــر اســاس آمارهــای موجــود در  ــن بانــک پرداخــت شــود. ب ای
حــال حاضــر ۳ میلیــون و ۵۰۰ هــزار متقاضــی عمــره در بانــک 
ــده  ــه منعقدش ــق تفاهم نام ــد و طب ــذاری کرده ان ــت ودیعه گ مل
ــود بــرای تمامــی ایــن افــراد تســهیات در نظــر گرفتــه  قــرار ب

شــود؛ اتفاقــی کــه هنــوز محقــق نشــده اســت.

کوتاه از جامعه 

 ۲۰۱۶، گرم ترین سال 

در ۱۳۷ سال گذشته 
 بــه گــزارش اداره هواشناســی 
ســازمان ملــل در ۱۳۷ ســالی کــه 
از ثبــت مســتمر دمــای زمیــن 
می گــذرد، ســال جــاری میــادی 
)۲۰۱۶(، عنــوان گرم تریــن ســال را 

به خود اختصاص داده است. 
آمــاِر  ایــن  بــه  توجــه  بــا 
نگران کننــده، مقامــات مســئول در ســازمان ملــل خواهــان 
ــر  ــده اند. کل ــس ش ــه پاری ــریع تر توافق نام ــه س ــر چ ــرای ه اج
نالیــس، ســخنگوی اداره هواشناســی ســازمان ملــل، در این بــاره 
ــه  ــرای توافق نام ــر از آن، اج ــب و مهم ت ــون تصوی ــد: اکن می گوی
پاریــس بیــش از هــر زمــان دیگــری ضــرورت پیــدا کرده اســت. 
ســیاره مــا عائــم واقعــا هشــداردهنده ای می فرســتد و مــا بایــد 
ــه ســرعت  ــه ای ب  وارد عمــل شــویم و از انتشــار گازهــای گلخان
ــه  ــس هم ــه پاری ــاس توافق نام ــر اس ــم. ب ــدت بکاهی ــه ش و ب
ــال  ــا در ح ــعه یافته ی ــزرگ توس ــورهای ب ــژه کش ــورها به وی کش
ــردن تأسیســات  ــا محــدود ک ــه ب ــد می شــوند ک  توســعه، متعه
ــش  ــه ای را کاه ــای گلخان ــار گازه ــود، انتش ــای خ و کارخانه ه
 دهنــد. گازهــای گلخانــه ای مهم تریــن دلیــل آلودگــی هــوا 

و افزایش دمای زمین به شمار می روند.

 بومی سازی سامانه 
راکت هوشمند اطفای حریق

مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های  از  یکــی  محققــان 
 در پــارک علــم و فنــاوری فــارس موفــق بــه طراحــی 
و ســاخت نســل دوم و ســوم ســامانه راکــت هوشــمند 
ــن  ــل ای ــر عام ــد داوودی، مدی ــدند. امی ــق ش ــای حری اطف
شــرکت دانش بنیــان و مجــری طــرح در این بــاره اظهــار 
ــرای  ــه ب ــق ک ــای حری ــمند اطف ــت هوش ــامانه راک ــرد: س ک
 نخســتین بار در شــیراز ســاخته شــده، بــر روی بالگــرد 
و هواپیمــا نصــب می شــود و عملیــات خامــوش کــردن آتــش 
ــه  ــامانه ب ــن س ــزود: ای ــد. وی اف ــام می ده ــاع انج را در ارتف
صــورت خــودکار و هوشــمند قابلیــت تنظیــم در ارتفــاع را دارد 
ــل  ــارش در نقــاط مختلــف و قاب و دارای ویژگــی حمــل و انب
ــت.  ــع اس ــی و مرات ــی، جنگل ــای بیابان ــتفاده در حریق ه اس
 داوودی تصریــح کــرد: مــواد اطفایــی موجــود در ایــن ســامانه

هیچ گونــه آالیندگــی زیســت محیطی نــدارد و تمــام مصالــح 
ــد آن در کشــور موجــود اســت و قابلیــت  ــه تولی و مــواد اولی
 تغییــر در ســاختار مــواد اطفایــی بــرای ســوخت های مختلــف 
و لکه گیــری حریــق را دارد. مدیــر عامــل ایــن شــرکت 
دانش بنیــان تصریــح کــرد: راکــت ایــن ســامانه هوشــمند بــه 
ــرای  ــرد ب ــری توســط بالگ ــاع ۳۰۰ مت ــن و در ارتف وزن ۱.۵ ت

ــاب و اجراســت. ــل پرت ــق قاب ــای حری اطف

اخبار کوتاه

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده ۱۳ 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 ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
۱-برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۲۴۳۳ کاسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۵۶۳ خانم نفیسه رنجکش فرزند 
قدیر بشماره شناسنامه ۴۸۷۲۷ صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و مغازه به 
مساحت ۴۶.۲۹ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳۸۷ اصلی واقع در دولت آباد  بخش ۱۶ ثبت اصفهان 

خریداری از مالک رسمی آقای حسین داوری دولت آبادی
۲-برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۲۴۳۲ کاسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۵۶۲ آقای سید حسن رضائی علی 
آبادی فرزند عباس بشماره شناسنامه ۸۰۸ صادره از اصفهان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
و مغازه به مساحت ۴۶.۲۹ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۳۸۷ اصلی واقع در دولت آباد  بخش ۱۶ 

ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حسین داوری دولت آبادی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۲۱/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/۲۳
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 

و ماده ۱۳ 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 ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
هاشمیان  محمد  سید  آقای   ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۱۸۶ پرونده  ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۲۴۲۸ کاسه  شماره  رای  برابر 
اصفهانی فرزند سید جواد بشماره شناسنامه ۱۶۹۴ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب انبار به مساحت  
۱۱۶۵.۱۰ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۲ فرعی از ۱۵  اصلی واقع در حبیب آباد بخش ۱۶ ثبت اصفهان 

در ازای مالکیت مشاعی اولیه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۲۸/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/۲۳
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 

و ماده ۱۳ 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 ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۲۵۸۱ کاسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۱۶۳۲ خانم منصوره شیرازی پور وقار 
فرزند عبدالرسول بشماره شناسنامه ۱۷۲۴۵ صادره از کربا نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۲۱۴.۵۶ 
متر مربع به استثناء بهاء ثمنیه اعیانی احداثی بر روی قسمتی از پاک ۱۰۳  اصلی واقع در دولت آباد بخش ۱۶ ثبت 

اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از آقای علیرضا عمادزاده
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۶۲۵/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/۲۳
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت آباد برخوار
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 

و ماده ۱۳ 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 ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۲۱۴۴ کاسه پرونده ۱۳۹۴۱۱۴۴۰۲۰۳۵۰۰۰۲۸۵ آقای محسن کاظمی  فرزند اکبر 
بشماره شناسنامه ۱۲۷۱۱۰۶۳۳۷ صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  ۱۵۱.۷۶ متر 
مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۲۸  اصلی واقع در شهرک ولیعصر بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری بطور مع 

الواسطه از آقای مسیب سعیدی و حسن کوچکی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۵۷۹/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/۰۶

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده ۱۳ 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 ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۲۱۴۵ کاسه پرونده ۱۳۹۱۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۲۵۴۲ آقای محمد نجمی کتایونچه فرزند 
حسن بشماره شناسنامه ۱ صادره از برخوار نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت ۲۲۸.۲۵ متر مربع 
احداثی بر روی قسمتی از پاک ۴۵ اصلی واقع در خورزوق بخش ۱۶ ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه از 

آقای حسین کریمی کتایونچه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۵۸۲/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/۰۶

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده ۱۳ 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 ۱۶ ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت 
مشاعی  و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بامعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا 
طبق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطاع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ،  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی است در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره ۱۳۹۵۶۰۳۰۲۰۱۸۰۰۱۹۳۷ کاسه پرونده ۱۳۹۳۱۱۴۴۰۲۰۱۸۰۰۰۰۶۵ آقای نواب افضلی سینی فرزند 
به  با کاربری کشاورزی   باب گاوداری  به ششدانگ یک  برخوار نسبت  از  مرتضی بشماره شناسنامه ۷۴ صادره 
مساحت ۱۱۹۹۳.۶۳ متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک ۱ فرعی از ۴۰۷  اصلی واقع در سین بخش ۱۶ ثبت 

اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای رمضان قربانی
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:۳۷/۰۵/۵۹۱/الف/م به تاریخ ۹۵/۰۶/۰۷

آگهی دعوت از اشخاصی که از غایب آقای محمد کالنتری فرزند موسی خبری دارند:
نظر به اینکه خانم مرجان کانتری فرزند محمد در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶ دادخواستی به طرفیت موسی کانتری و نسرین 
الیقی و دادستان عمومی و انقاب فاورجان با موضوع صدور حکم موت فرضی غایب فوق الذکر ارائه نموده که به کاسه 
۹۴۱۲۵۶ این دادگاه ثبت شده است، لذا بدینوسیله در اجرای ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی به موجب این آگهی از اشخاصی 
که از غایب مذکور )آقای محمد کانتری فرزند موسی به شماره شناسنامه ۲۱۵۳ صادره از اصفهان متولد ۵۶/۱/۲ به کد 
 ملی ۱۲۸۹۰۰۴۲۵۰ خبری دارند یا از حیات و ممات وی مطلع می باشند دعوت می گردد مراتب را به اطاع این محکمه

 برسانند.رئیس شبه دوم حقوقی دادگستری فاورجان ـ احمد رضا قاضی
آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم

 خواهان : مهدی ابراهیمی دادخواستی به طرفیت خوانده : فخری موسوی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم 
به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی 
(  واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کاسه پرونده ۹۵۰۹۹۸۳۷۵۱۳۰۰۳۸۴  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ و ساعت ۱۰:۳۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده ۷۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی و اطاع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۳۷/م الف به تاریخ ۹۵/۰۶/۲۴
آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول

در پرونده کاسه ۹۴۰۷۷۸ این اجرا در خصوص اینکه وثیقه گذار آقای حسن ملکیان فرزند هاشم ساکن دستگرد 
برخوار خ بسیج کوی امام پ ۲۱ ضمانت محکوم علیه روح اله ملکی را نموده است و در موعد مقرر وی را معرفی 
نکرده وثیقه وی پس از انجام کارشناسی و سایر تشریفات اداری و درخواست محکوم له دایر بر مزایده ملک با 

حضور نماینده قضایی بشرح ذیل به فروش میرسد.
مال مورد مزایده دوازده حبه و بیست و چهار صدم حبه مشاع از هفتادو دو حبه ششدانگ قطعه زمین مزروعی واقع 
در پاک ۱/۴۱۵ و شماره ثبت ۱۴۴۴ بخش ۱۶ ثبتی اصفهان واقع در زمان آباد برخوار می باشد و توسط کارشناس 
محترم دادگستری به مبلغ ۴۳۶۰۵۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی شده است لذا اشخاص حقیقی و حقوقی خواهان خرید ملک 
فوق دعوت می شود در جلسه مزایده که در مورخه ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود شرکت فرمایند و با 
این وجود مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع و کسی که باالترین کبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده محسوب خواهد 
شد برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ خریداری شده را فی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف یک ماه تادیه 
نماید در صورت عدم تادیه مبلغ واریزی به نفع صندوق دادگستری ضبط خواهد شد.محل مزایده دولت آباد خیابان 

سلمان غربی دادسرای برخوار دفتر اجرای احکام کیفری قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای برخوار- سلیمانی
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۳۲/م الف به تاریخ ۹۵/۰۶/۲۴
آگهی حصر وراثت

به کاسه ۳۶۶/۹۵ ش ح ۱  به شرح دادخواست  آبادی دارای شناسنامه شماره ۷  آقای علیرضا فقیهی حبیب 
)وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود آقا فقیهی 
حبیب آبادی بشناسنامه ۹۳۰ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۶  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:۱-محمد رضا ش.ش ۱۳۹ )۲( علیرضا ش.ش ۷  )۳( مریم ش.ش ۱۰۶۶  همگی فقیهی 
حبیب آبادی فرزند محمود )فرزند متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

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

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ۵/۳۷/۶۴۸/م الف به تاریخ ۹۵/۰۶/۲۷
آگهی ابالغ رای

به تاریخ ۹۵/۶/۱۰  در وقت فوق العاده شعبه سوم  شورای حل اختاف آران و بیدگل به تصدی امضاء کننده ذیل 
تشکیل و پرونده کاسه ۸۲/۹۵تحت نظر است . با عنایت به محتویات پرونده ، ختم دادرسی را اعام و با استعانت 
از ذات اقدس الهی و با تکیه بر وجدان و شرف به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود. رای قاضی شورادر 
خصوص دعوی آقای علی محمد ناظمی   فرزند علی اکبر     به طرفیت آقایان  ۱- علی زارع ۲- محمد امین خاکی 
فرزند:۱- علی ۲- علی  به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده به مبلغ هفتاد و چهار 
میلیون ریال و  مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و به طور مشخص تصویر چک 
مذکور و گواهینامه عدم امکان پرداخت ، تنظیمی از سوی بانک محال علیه و با التقات به حاکمیت وصف تجریدی 
بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه مذکور و با استظهار از اصل استصحاب 
)در مورد اشتغال ذمه خواندگان ( و اینکه دلیلی بر برائت ذمه خواندگان ارائه اقامه و یا تحصیل نشده است. بنابر 
این دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸-۵۰۲-۵۱۹و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده 
۳۱۰-۳۱۱-۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت تضامنی خواندگان  
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 زمان صدور چک تا زمان پرداخت آن در حق خواهان صادر واعام می 
نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی این شهرستان می باشد. شماره : ۵/۲۲/۹۵/۳۶۸/ م الف 

قاضی شعبه سوم   شورای حل اختاف آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 
اجرائیه

شماره اجرائیه: ۹۵۱۰۴۲۳۶۲۰۲۰۰۲۳۱ شماره پرونده: ۹۴۰۹۹۸۳۶۲۰۲۰۰۵۹۶
شماره بایگانی شعبه : ۹۴۰۶۱۳تاریخ تنظیم: ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ مشخصات محکوم له ردیف ۱ نام :محمد  نام خانوادگی : 
حق پرست  نشانی: کاشان – خیابان طالقانی-  خیابان سهیل – نرگس سوم – منزل شخصی  مشخصات محکوم 
علیهم ردیف ۱- نام: جواد      نام خانوادگی : پیر دهقان  نام پدر : مسلم     نشانی: آران و بیدگل شهرک صنعتی 
سلیمان صباحی بلوار اول شرکت فرش ستاره فروزان راوند ۲- نام : مهدی نام خانوادگی : حسن زاده نام پدر: حسن 
نشانی : مجهول المکان ۳- نام : معصومه نام خانوادگی : صف آرای کلوکدرق نام پدر : بهمن نشانی : مجهول المکان 
مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم علیه نام : مصیب نام خانوادگی : مرشدی آرانی نام پدر : 
عباس نشانی : اصفهان – آران و بیدگل م سپاه روبروی سالن شهدای فرهنگی ساختمان هاشمی نوع رابطه : وکیل 
محکوم له / محکوم لهم محمد حق پرست    محکوم به: بسمه تعالی بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه به 
شماره ۹۵۱۰۰۹۳۶۲۰۲۰۱۸۹۰ و شماره دادنامه مربوطه ۹۵۰۹۹۷۳۶۲۰۲۰۰۲۸۶  محکوم علیهم محکوم اند به صورت 
تضامنی به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز هزینه دادرسی وفق مقررات به مبلغ 
۳/۰۴۵/۰۰۰ ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه به مبلغ ۴/۶۰۰/۰۰۰ ریال و نیز خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص 
بانک مرکزی جمهوری اسامی از تاریخ سر رسید چک )۹۴/۶/۲۵( تا زمان پرداخت آن در حق محکوم له رای 
صادره در رابطه با مهدی حسن زاده و معصومه صف آرای کلوکدرق غیابی است هزینه اجرا به عهده محکوم علیهم 
میباشد.   محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه : ۱- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده۳۴ 
قانون اجرای احکام مدنی( .۲- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد . ۳- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را 
شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول ، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به 
هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و 
کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز فهرست نقل و انتقاالت 
و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال  قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به 
مقام قضائی ارائه نماید واال به در خواست محکوم له باز داشت می شود) مواد ۸و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی ۱۳۹۴(  .۴- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم ، حبس تعزیری 
در جه هفت را در پی دارد. ) ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۰ ق.م.ا و ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی ۱۳۹۴( ۵- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال 
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو 
مجازات می شود. ) ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴(. ۶- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود.) تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ۱۳۹۴( 
شماره: ۵/۲۲/۹۵/۳۵۸/م الف   متصدی امور دفتری شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان آران و بیدگل – 

هاجر قدیر زاده
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

اجرای احکام شعبه نهم دادگاه عمومی – حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کاسه اجرایی 
۹۳۰۳۸۹ علی اعتباری فرد علیه محبوبه ایران پور مبنی بر مطالبه مبلغ ۳۳۸ / ۰۷۳ / ۱۹۷ / ۱ ریال بابت اصل 
خواسته اجرایی و مبلغ ۶۶۶ / ۸۵۳ / ۵۹ ریال حق االجرای دولتی در روز پنجشنبه تاریخ ۲۹ / ۷ / ۹۵ ساعت ۹ 
صبح در محل این اجرا ۲۰۰ متر پایین تر از ساختمان دادگستری کل استان اصفهان ساختمان اجرای احکام حقوقی 
طبقه ۳ واحد ۵ جهت فروش ۸۱ / ۲۳ حبه از ۷۲ حبه از شش دانگ پاک ثبتی شماره ۳۸۲ فرعی از ۱۵۲۰۴ 
بخش ۵ به نشانی خ مشتاق دوم خ مهر بن بست اتحاد – پ  دوم سمت چپ  که اکنون در تصرف خانم محبوبه 
ایران پور و کوروش احمدی می باشد با وصف کارشناسی زیر که مصون از تعرض طرفین واقع گرددیه برگزار نماید 
لذا طالبین خرید می توانند ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق الذکر مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدی ۱۰ 
% قیمت پایه به حساب سپرده دادگستری ۲۱۷۱۲۹۰۲۱۰۰۰۸  در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.
اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس الف ( مشخصات و موقعیت پاک : مکان مورد نظر ششدانگ پاک ثبتی 
واقع در طبقه همکف به شماره ) ملک ( ۳۸۲ فرعی از شماره ۱۵۲۰۴ اصلی واقع در بخش پنج اصفهان که طبق 
برگه مورخ ۱۰ / ۷ / ۱۳۹۳ اداره ثبت و اسناد شمال شرق اصفهان دارای مساحت هفتاد و شش متر و پنجاه و هفت 
صدم متر مربع تحت یک جلد سند به شماره چاپی ۸۳۱۲۵۵ شماره ثبت ۴۰۹۳۷  صفحه ۲ دفتر۲۲۷ با مشخصات 
ساختمانی : دیوارها آجری ، پوشش سقف تیرچه و بلوک ، مصالح سطوح رویه : کف سرامیک فرش ، درب داخلی 
چوبی ، پنجره های پروفیل فلزی ، آشپزخانه کاشی و سرامیک با کابینت فلزی ، سیستم گرمایش بخاری گازی و 

شومینه و دارای نمای سنگ و آجر و انشعابات و مشترکات آب و فاضاب ، گاز ، برق می باشد.
ب ( نظریه کارشناسی : با عنایت به مطالب صدر االشاره متراژ عرصه و اعیانی ، موقعیت ، امکانات ، انشعابات و 
مشترکات ،نوع کاربری ) مسکونی ( ، قدمت ساخت و بررسی جمیع جهات موثر در قضیه ) باالخص عرضه و 
تقاضا ( و نداشتن هیچگونه معارضی جهت نقل و انتقال ) طرحهای عمرانی ... ( ارزش نرخ پایه کل ششدانگ 
پاک فوق با مشخصات ثبتی و ساختمانی و متعلقات مذکور در زمان مباشرت جمعا مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰۰ / ۳ 
ریال معادل سیصد و هشتاد میلیون تومان تعیین و اعام نظر میگردد.مدیر اجرای احکام شعبه نهم دادگاه حقوقی 

اصفهان – شماره : ۱۹۱۵۸ / م الف
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امام على علیه السالم :

َجِر َشراُبُه واِحٌد وَ َثَمُرُه ُمخَتِلٌف؛
َ

َالّناُس َکالّش

 مردم همانند درختان هستند که آبشان یکى است 

و میوه هایشان گوناگون.

 شرح آقا جمال الدین خوانساری 

بر غررالحکم و دررالکلم ج2، ص136، ح2097

-«  حدیث روز   »-وضعیت آب و هوا
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حوادثدانستنی

از بین بردن تب خال در ۳دقیقه!
فرشــاد اکبرنــژاد، مدیــر بخــش علمــی  یــک شــرکت 
ــق  ــرکت، موف ــن ش ــت: در ای ــازی گف ــان داروس دانش بنی
ــت  ــی اســپری های ضدآف ــد نیمه صنعت ــه ســاخت و تولی ب
ــن  ــزود: ای ــه گیاهــی شــدیم. وی اف ــواد اولی ــا م ــی ب دهان
ــیرین بیان ــاه ش ــل، گی ــور عس ــبز زنب ــوم س ــپری، از م  اس
اوکالیپتــوس، عصــاره درخــت بیــد و ترکیبــات گیاهــی دیگر 

ســاخته شــده است.
بــه گفتــه اکبرنــژاد، ایــن اســپری عــاوه بــر از بیــن بــردن 
آفت هــای دهانــی، می توانــد باکتری هــای دهــان را از بیــن 
ــه برفــک  ــی کــه منجــر ب ــرد؛ همچنیــن قارچ هــای دهان بب
 می شــوند نیــز بــه واســطه اســتفاده از ایــن اســپری از بیــن 

می روند. 
بــه گفتــه وی، بــا اســتفاده از ایــن اســپری، تب خــال ظــرف 

۳ دقیقــه از بیــن خواهــد رفت.
 وی بــا بیــان اینکــه ایــن محصــول مشــابه خارجــی نــدارد
ــان  ــپری ده ــن اس ــاندن ای ــد رس ــه تولی ــل از ب ــت: قب گف
بــرای  بهشــتی   شــهید  دانشــگاه  در  آزمایش هایــی 
ــن  ــت؛ همچنی ــه اس ــام گرفت ــودن آن انج ــاک ب ــد پ ض
ایــران و دانشــگاه  انســتیتو پاســتور  آزمایش هایــی در 

ــد. ــام ش ــتان انج لرس
مدیــر بخــش علمــی  ایــن شــرکت دانش بنیــان داروســازی 
اظهــار داشــت: درصــدد هســتیم کــه ایــن اســپری توســط 
پزشــکان مربوطــه تجویــز شــود؛ البته بــا تولیــد نیمه صنعتی 
 ایــن اســپری، تجویــز آن در لرســتان توســط پزشــکان انجام

 می گیرد.
ــا بیــان اینکــه معمــوال محصوالتــی کــه بــرای دهــان  وی ب
الکلــی داشــته  پایــه  اســتفاده می شــوند، نمی تواننــد 
ــده  ــور دی ــه وف ــن محصــوالت ب ــازار ای ــت: در ب باشــند، گف
ــه  ــی ک ــل اســتفاده از محصوالت ــن دلی ــه همی می شــوند؛ ب
ــر  ــه مؤث ــن زمین ــد در ای ــی هســتند می توان ــه گیاه ــر پای ب

باشــند.
ــه  ــی، ب ــورت تحقیقات ــه ص ــپری ب ــن اس ــه وی ای ــه گفت ب
تولیــد نیمه صنعتــی رســیده و زمانــی کــه کــه مجــوز وزارت 
ــوه  ــد انب ــه تولی ــم آن را ب ــم می توانی بهداشــت  را اخــذ کنی

برســانیم.
اکبرنــژاد عنــوان کــرد: از ایــن اســپری می تــوان بــه عنــوان 
ــاد  ــی ی ــای دهان ــردن آفت ه ــن ب ــن اســپری از بی مؤثرتری

کــرد. مهــر

دست دندانپزشک قالبی در ایالم رو شد
بــه گــزارش ایرنــا از پایــگاه اطاع رســانی تعزیــرات حکومتــی 
ــان  ــرد: در جری ــار ک ــد اظه ــت هللا بیرانون ــام، نعم ــتان ای اس
ــژه طــرح ســامت و بازرســی از  انجــام گشــت مشــترک وی
ــه  ــه ب ــردی ک ــام، مشــخص شــد ف ــی در شــهر ای درمانگاه
ــت  ــغول فعالی ــکی مش ــد دندانپزش ــک در واح ــوان پزش عن
ــن رشــته پزشــکی  ــگان ای تخصصــی اســت، از دانش آموخت
ــی  ــی و تخصص ــدرک تحصیل ــه م ــر گون ــد ه ــوده و فاق نب

اســت.
وی افــزود: رئیــس شــعبه ســیار تعزیــرات حکومتــی ایــام با 
مشــخص شــدن موضــوع و احــراز تخلــف بهداشــتی درمانــی 
و مخاطراتــی کــه ایــن اقــدام پزشــک قابــی برای شــهروندان 
و بیمــاران داشــت، بــا تشــریفات قانونــی دســتور پلمــب واحد 
ــکیل  ــت تش ــب جه ــرد و مرات ــادر ک ــل ص ــف را در مح  متخل
و رســیدگی پرونــده صورت جلســه و بــه مراجــع قضائــی 
ایــن  بــه زودی حکــم مقتضــی در  تحویــل داده شــد و 
خصــوص صــادر می شــود. بیرانونــد یــادآور شــد: گشــت های 
مشــترک طــرح ســامت تعزیــرات حکومتــی اســتان ایــام 
بــا همراهــی معاونت هــای بهداشــتی دارویــی و درمانــی 
ــت  ــز بهداش ــکی، مرک ــام پزش ــکی، نظ ــوم پزش ــگاه عل دانش
و ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت و اماکــن نیــروی 

ــت. ــال اجراس ــی در ح انتظام

 اعزام بالگرد 
برای نجات جان پیرمرد 70ساله 

محســن ابراهیمــی  روز شــنبه در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا 
ــام  ــز پی ــا مرک ــار ب ــان بیم ــی همراه ــاس تلفن ــت: در تم گف
ــکی  ــای پزش ــی و توصیه ه ــت امدادخواه ــس 115 جه اورژان
ــودن  ــخت گذر ب ــل س ــه دلی ــار، ب ــان بیم ــه همراه ــی ب تلفن
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــران دانش ــات بح ــز عملی ــه، مرک منطق
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه   EOC بــا  شــهرکرد 
ــه انجــام  ــه منطق ــرد ب ــت ارســال بالگ هماهنگــی الزم را جه

داد. 
وی تصریــح کــرد: پــس از رســیدن بالگــرد بــه محــل 
ــرای  ــی را ب ــای درمان ــس 115 اقدام ه ــین های اورژان تکنیس
ــل  ــهرکرد منتق ــرودگاه ش ــه ف ــام داده و وی را ب ــار انج  بیم
و بــا آمبوالنــس بــه بیمارســتان هاجر شــهرکرد منتقــل کردنــد.

ــه  ــار از عشــایر ســاکن در کوه هــای منطق ــه وی، بیم ــه گفت ب
بازفــت بــود کــه دچــار حملــه قلبــی شــده بــود. 

وی اظهــار کــرد: طــی ســال جــاری چندیــن مأموریــت توســط 
اورژانــس هوایــی 115 بــرای نجــات جــان بیمــاران در مناطــق 

صعب العبــور ایــن اســتان انجــام شــده اســت.

کارشناســان می گوینــد کــه روش هــای 
فرزندپــروری مــدرن باعــث شــده تــا 
ســامت روانــی کــودکان امــروزی از بیــن 
بــرود و همیــن امــر موجــب شــکایت 

ــت.  ــن اس والدی
 این هــا راه هــای اشــتباهی اســت کــه 

رفته انــد: والدیــن  اغلــب 
   وقت کم برای بازی کردن

والدیــن امــروزی از آن جایــی کــه تعــداد 
مســئولیت  احســاس  و  فرزنــدان کــم 
ــن تعــداد کــم  ــرای تربیــت همی ــادی ب زی
دارنــد، ســعی می کننــد کــه بهتریــن روش 
را بــرای محافظــت و تربیــت فرزندانشــان 

ــد. ــه کار بگیرن ب
آن هــا نمی گذارنــد کــه فرزندشــان بــه 
آزادی بــازی کنــد و مــدام حواسشــان 
ــه  ــد ک ــع دارن ــودک توق ــت و از ک ــه اوس ب
ــد. ــز باش ــه چی ــب هم ــا مراق ــد آن ه مانن

کــودکان امــروزی دائــم در حــال رقابــت بــا 
والدینشــان بــرای بــه دســت آوردن آزادی 

ــتند!  هس
دارنــد  کــه  می کننــد  تصــور  والدیــن 
امــا  می کننــد.  حمایــت  کودکشــان  از 
ــذت  ــع آن هــا احســاس شــادی و ل درواق
ــی  ــود، توانای ــه خ ــاد ب ــس اعتم ــردن ح ب
ــکاوی  ــس کنج ــود، ح ــردن خ ــرل ک کنت
و کشــف کــردن عائــق و ناشــناخته ها 
ــان  ــر را از کودکش ــای دیگ ــی چیزه و خیل
ــا افســردگی  ــه آن ه ــوض ب ــه و در ع  گرفت
اضطــراب، عــدم اعتمادبه نفــس و بســیاری 
می دهنــد. هدیــه  را  دیگــر  اختــاالت 

ایــن کــودکان والدیــن آینــده خواهنــد 
ــب  ــه مرات ــدرن ب ــت م ــن تربی ــود و ای ب
ــدا  ــال پی ــد انتق ــل های بع ــه نس ــر ب  بدت

خواهد کرد.
   تأثیر موبایل بر کودکان

ــودکان  ــه ک ــد ک ــان می ده ــات نش مطالع

امــروزی حــدودا ۴۴ ســاعت در هفتــه 
 … و  موبایــل  و  تلویزیــون  پــای  را 

. ننــد را می گذ
ایــن مســئله بــه علــت تنبــل بــودن آن هــا 
ــه  ــن اســت ک ــل ای ــه دلی ــه ب نیســت؛ بلک
طریــق  ایــن  از  می خواهنــد  والدیــن 
ــه مشــغله های  ــد و ب ــا را ســاکت کنن آن ه

ــند. ــان برس خودش
اینکــه کودکشــان  جــای  بــه   والدیــن 
ــازی  ــه ب ــد و او را ب ــاده روی ببرن ــه پی را ب
کــردن تشــویق کننــد، بــه او یــک دســتگاه 
و کــودک ســاعت ها  جــذاب می دهنــد 
 بــدون اینکــه بهانــه ای بگیــرد مشــغول 

می شود.
ــودکان  ــمار ک ــه ش ــود ک ــه می ش ــن گون ای
ــا  ــن تربیــت مــدرن همــراه ب حاصــل از ای
ــعه نیافته هــر  ــی توس دســتگاه های حس

ــود. ــتر می ش ــتر و بیش روز بیش
   کاهش تماس مستقیم

خــود  وقــت  کــودکان  بیشــتر  امــروزه 
روز  هــر  و  می گذراننــد  کالســکه  در  را 
تعــداد کودکانــی کــه از شــیر مــادر تغذیــه 

می شــوند. کمتــر  می کننــد، 
ــه  ــر چ ــن ام ــه ای ــد ک ــب کنی ــاید تعج ش

ــودک دارد.  ــت ک ــه تربی ــی ب ربط
ــادر  ــدن م ــا ب ــودک ب ــتقیم ک ــاس مس تم
روی  بــر  شــگفت انگیزی  تأثیــر  پــدر  و 

ســامت و توســعه مغــز او دارد.

دلیل تفاوت های عجیب و غریب کودکان نسل جدید 

مقصر چه کسی است؟

بــه گــزارش روابــط عمومــی  شــهرداری دیزیچــه، دوازدهمیــن یــادواره ســرداران و 122 شــهید 
شــهر دیزیچــه پنجشنبه شــب 25 شــهریورماه در کنــار امامــزاده ســلیمان و مــزار مطهــر شــهدا 
ــا عطرافشــانی  ــه ب ــن مراســم ک ــزار شــد. در ای ــردم و مســئوالن برگ ــا شــکوه م ــا حضــور ب  ب
 و غبارروبــی قبــور شــهدا آغــاز شــد، در ابتــدا، شــهردار دیزیچــه ضمــن خوش آمدگویــی 
ــران  ــور ای ــربلندی کش ــتقال و س ــت، اس ــزت، امنی ــهدا، ع ــره ش ــاد و خاط ــت ی  و گرامیداش
را مدیــون خــون پــاک شــهدا دانســت. وی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه ایثارگری هــا و رشــادت 
ــواره شــهدا  ــران هم ــز ای ــردم عزی ــرد: م ــح ک ــروز اســت، تصری ــرای ام ــی ب شــهدا درس زندگ
ــن  ــز جانفشــانی های ای ــوری اســامی  دانســته و هرگ ــه فخــر و ســربلندی نظــام جمه را مای

عزیــزان را فرامــوش نخواهنــد کــرد.
   برگزاری یادواره شهدا

ــد ــاز ش ــل آغ ــال قب ــازده س ــه از ی ــهدا ک ــادواره ش ــان ی ــی از بانی ــکر و قدردان ــن تش  وی ضم

برگــزاری پنجمیــن یــادواره در دوره چهــارم شــورا و شــهرداری را یکــی از افتخــارات شــهرداری 
ــا  ــواده آن ه ــام واالی شــهدا و خان ــل از مق ــه را تجلی ــن برنام ــزاری ای  دانســت و هــدف از برگ
ــان نســل  ــار و شــهادت در جامعــه اســامی  و آشــنایی جوان ــگ ایث ــج فرهن ــن تروی و همچنی
ســوم و چهــارم بــا ایــن فرهنگ دانســت و نیــز حضــور ایثارگــران، جانبــازان، رزمنــدگان و آزادگان 
بــه ماننــد یــک خانــواده بــه یــاد روزهــای دفــاع مقــدس را در ایــن مراســم، یکــی از زیبایی هــا 

و نقــاط قــوت آن بــر شــمرد.
   استفاده از افراد بومی

وی بــا اشــاره بــه شــعار امســال از طــرف مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر »اقتصــاد مقاومتــی 
ــراد  ــن مراســم در حــد امــکان از اف ــم در ای ــاش کرده ای ــه ت ــان داشــت ک ــدام و عمــل« بی اق
بومــی  اســتفاده کنیــم و هزینه هــای آن را کاهــش دهیــم. شــهردار دیزیجــه از اعضــای ســتاد 
 یــادواره شــهدا، نماینــده مجلــس، فرمانــدار، فرمانــده ســپاه پاســداران، امــام جمعــه دیزیچــه

نیــروی انتظامــی، بســیج، پرســنل شــهرداری و مــردم شــهیدپرور شــهر دیزیچــه تقدیر و تشــکر 
. کرد

   مقام واالی شهدا در بین مردم
در ادامــه مراســم، ســردار ربانــی، معــاون عملیــات ســپاه پاســداران انقــاب اســامی،  بــا اشــاره 
ــهدا  ــت: ش ــان داش ــه بی ــهر دیزیچ ــردم ش ــژه م ــردم، به وی ــن م ــهدا در بی ــام واالی ش ــه مق ب
ــزد  ــه ن ــا هســتند ک ــی آن ه ــده واقع ــت باشــند و زن ــا در قیام ــان م ــد شــفیع و میزب می توانن
خداونــد روزی می خورنــد و حیــات می دهنــد. ســردار ربانــی افــزود: پــس از جنــگ تحمیلــی 
ــه دارد  ــامی  ادام ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــان نظ ــمنی های مخالف ــا و دش ــا، تحریم ه  تروره
و وقتــی تــوان جنــگ رودررو را ندارنــد، دســت بــه تهدیــدات اقتصــادی و فرهنگــی می زننــد تــا 
مشــکاتی را بــرای ملــت بــزرگ ایــران بــه وجــود آورنــد؛ امــا ملــت ایــران بــا رهبــری حکیمانــه 

امــام خامنــه ای همیشــه پیــروز بــوده و خواهــد بــود.

 در ادامــه ایــن مراســم امــام جمعــه شــهر دیزیچــه و فرمانــده ســپاه شهرســتان مبارکــه از مقام 
واالی شــهدا ســخن گفتند.

   رونمایی از کتاب »سینه سرخان دیار من«
ــاره خاطــرات و وصیت نامــه شــهدا، یکــی  ــار مــن«، درب ــی از کتــاب »سینه ســرخان دی رونمای
دیگــر از برنامه هــای ایــن یــادواره بــود و از ناشــر و گردآورنــده ایــن اثــر، ناصــر بهرامــی،  تجلیــل 
ــدرت هللا  ــی و ق ــا اعطای ــردار محمدرض ــادران دو س ــواده و م ــن از خان ــد. همچنی ــل آم ــه عم ب
ــل  ــه تجلی ــهر دیزیچ ــاز ش ــد جانب ــی و چن ــین کنعان ــوار حس ــاز دوچرخه س ــی، جانب  علیرضای

شد. 
گفتنــی اســت دوازهمیــن یــادواره ســرداران و 122 شــهید شــهر دیزیچــه و 17 شــهید شــرکت 
ســیمان ســپاهان، 25 شــهریورماه 95 در کنــار آســتان مقــدس شــاه ســلیمان در جــوار شــهدا 

برگــزار شــد.

با حضور پرشکوه مردم

دوازدهمین یادواره شهدای شهر دیزیچه برگزار شد

وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:         
eskimia.ir                              :سایــــت اینتـــــــرنتــــــــی

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2
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