
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

گندم ممنوعه   واردات 
از آمریکا

صفحه 3

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان 
عنوان کرد:

 | آخر هفته بارانی 
برای استان اصفهان   صفحه 4

وزیر دفاع سابق فرانسه:

| مبارزه با تروریسم بدون حضور 
و نفوذ ایران امکان پذیر نیست   

صفحه 2

کربال       پای پیاده در راه 

له
قا

رم
س آنچه در راه طلب خسته نگردد هرگز   

پای پر آبله و بادیه پیمای من است 
ثواب  پیاده  پای  با  الشهدا)ع(  سید  زیارت 

کید پیشوایان دین است. امام  بسیار دارد و مورد تأ
صادق)ع( فرموده است: 

از  پیاده  حسین)ع(،  امام  زیارت  قصد  به  کس  هر 
گام برای  ج شود، خداوند در مقابل هر  خانه اش خار

او حسنه ای می نویسد و گناهی را از او می زداید. 
کنون استمرار  از زمان ائمه)ع( تا سنت زیارت پیاده 
است.  شده  نقل  آن  برای  بی شماری  اجر  و  داشته 

فاضل دربندی می نویسد: 
که نشان  این پیاده بودن یا به جهت فقر زائر است 
محبت  و  شوق  از  برخاسته  زیارت،  این  می دهد 
برابر  در  را  خود  زائر،  که  است  آن  جهت  به  یا  است 
عصمت  سپهر  خورشید  و  جوانمردی  اقلیم  سلطان 
سفر  رنج  او،  راه  در  و  می شمارد  کوچک  شهادت،  و 
ارزشمند دو  هر  و  می کند  هموار  خود  بر  را   پیاده 

 است... 
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

 آگهی برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان 

)شماره: 95/292 تاریخ: 95/8/23(

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی شهرستان اصفهان

به استناد ماده )11( آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی(، 
از اعضای اتحادیه صنف فروشندگان ابزار ساختمانی شهرستان اصفهان دعوت می شود با همراه داشتن اصل پروانه کسب )دائم یا موقت(، روز شنبه مورخ 
95/9/13 از ساعت 8:30 الی 12 به ساختمان اتحادیه صنف عکاسان، فیلمبرداران و البراتورداران شهرستان اصفهان به نشانی: میدان فیض - ابتدای 
خیابان آپادانا - جنب بانک پارسیان مراجعه نمایند و با شرکت در انتخابات از بین داوطلبان حائز شرایط، اشخاص مورد نظر خود را )با توجه به تعداد 

مورد نیاز مشخص شده در جدول زیر( انتخاب نمایند.

تذکرات مهم مربوط به قانون نظام صنفی و آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی:
* وکالت برای دادن رأی ممنوع می باشد. )تبصره بند 6 ماده 13 آئین نامه(

* اتحادیه ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می شوند. تعداد اعضای هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه، پنج نفر اصلی و دو نفر 
علی البدل برای اتحادیه های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی البدل برای اتحادیه های دارای بیش از هزار واحد صنفی 

عضو خواهد بود. )ماده 22 قانون(
* در اتحادیه ها افراد منتخب به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس )اول و دوم( یک نفر دبیر و 
یک نفر خزانه دار تعیین می شود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس )اصلی و علی البدل( 

برگزار می شود. )ماده 23 قانون(
* بر اساس ماده )23( آئین نامه، در هیات مدیره های هفت نفره سمت دو نفر آخر، عضو هیات مدیره است. 

* در صورت درخواست کلیه منتخبان، سمت آن ها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس یا نماینده کمیسیون نظارت تعیین می شود. 
)تبصره 3 ماده 23 قانون(

* بر اساس بند )1( ماده )17( آئین نامه، چنانچه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف مدت سه روز 
کاری پس از انتخابات شکایت خود را کتبا و با ذکر دلیل به کمیسیون نظارت تسلیم نمایند.

* بر اساس ماده )15( آئین نامه، انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد. در صورت نرسیدن به حد نصاب، در دور دوم 
حداقل با حضور یک چهارم اعضا رسمیت می یابد و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم تکرار 

می شود. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب الزم، نسبت به ادغام اتحادیه اقدام خواهد شد.
پروانه کسب و نشانی  نامه، در صورت درخواست داوطلبان، هیات اجرایی موظف است فهرست اعضای دارای  آئین  بر اساس تبصره ماده )12(   *

واحدهای صنفی آنان را جهت انجام تبلیغات انتخاباتی در اختیار آنان قرار دهد.
* با توجه به تبصره )5( ماده )12( قانون، چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفی خود را حداکثر به مدت شش 
ماه تعطیل کنند، می بایست از طریق اتاق موافقت کمیسیون را اخذ نمایند. در غیر اینصورت با رعایت تشریفات مربوطه مشمول اسقاط شرایط خواهند 

شد. )تبصره بند 4 ماده 18 آئین نامه(
* بر اساس تبصره )4( ماده 6 آئین نامه، افراد زیر نمی توانند در اولین انتخابات بعدی اتحادیه داوطلب شوند:

1-اعضای معزول هیات مدیره. 2-اعضای هیات مدیره یا داوطلبانی که استعفا و انصراف آنان به تشخیص کمیسیون موجب اخالل در برگزاری انتخابات 
شده است.

اسامی داوطلبان هیأت مدیره

6-مالک رحیمی قهدریجانی 
7- مهدی شاهین راد 

8- عبدالرحیم شرف زاده
9-مهدی صداقت

10-محمد حسین همائی اصفهانی

1-اکبر اکبری 
2-حمید اویس قرن

3-سید علی بحق 
4-محمود بدایت

5-حمید حاجی رستم
اسامی داوطلبان بازرسان

3-حسن صافی 
4-قربانعلی عربی

1-محسن برهانی اصفهانی 
2-محسن پور حیدر شیرازی

* تعداد مورد نیاز *

هیات مدیره پنج )5( نفر اصلی - دو )2(نفر علی البدل                 بازرسان: یک )1( نفر اصلی - یک )1(نفر علی البدل

***اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد***

مدارا با آلودگی
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نقشه قرمزها برای نیم فصل:

گزینه های برانکو   | همه 
صفحه 6



یادداشت سرمقاله به قلم مدیر مسئول 

ــا وجــود اینکــه  ــع ب ــری ربی ــگاه خب ــه گــزارش پای ب
آلودگــی شــدید هــوا، به ویــژه در پایتخــت شــهرهای 
ــدی نیســت   ــده جدی ــزرگ کشــور  پدی ــی و ب  صنعت
و هــر ســاله همیــن روزهــا شــاهد  افزایــش غلظــت 
آمــار  افزایــش  و  مــدارس  تعطیلــی  آالیند ه هــا، 
ــس  ــه اورژان ــی ب ــی و تنفس ــاران قلب ــه بیم مراجع
در  مــردم  نماینــدگان  هســتیم،  بیمارســتان ها 
ــه  ــدام ب ــا، اق ــس از گذشــت مدت ه ــت پ ــه مل خان
پیگیــری حقــوق مــردم کردنــد و بــا تدویــن نامــه ای  
از رئیس جمهــور خواســتند تــا بــه شــرایط نامســاعد 

ــد. ــیدگی کن ــود رس موج
بایــد امیــدوار بــود بــا وجــود اینکــه تعــداد امضاهــای 
ــداد  ــوع و تع ــت موض ــه اهمی ــبت ب ــه نس ــن نام ای
ــب توجــه  ــس دهــم جال ــردم در مجل ــدگان م نماین
اســت، راهــی بــرای ورود جــدی دولــت و مســئوالن 

امــر بــه ایــن موضــوع حیاتــی ایجــاد شــود.
۳۵ نماینــده مجلــس در نامــه ای بــه رئیس جمهــور 
ــت  ــت درس ــدم مدیری ــی از ع ــوا را ناش ــی ه  آلودگ
ــد  ــوان کردن ــی عن ــا اســتانداردهای جهان ــق ب  و منطب
و خواســتار دســتور فــوری رئیس جمهــور بــرای حــل 

ایــن مشــکل شــدند.
ــس در  ــه مجل ــو هیئت رئیس ــرزاده، عض ــر رنجب اکب
جلســه علنــی  سه شــنبه 2۵ آبــان قــوه مقننــه نامــه 

۳۵ نماینــده بــه رئیس جمهــور دربــاره آلودگــی هــوا 
را بــه  شــرح زیــر  قرائــت کــرد:

ــرم  ــت محت ــی، ریاس ــر روحان ــای دکت ــاب آق »جن
ــران ــامی ای ــوری اس جمه

با سام و احترام
ــادی  ــالیان متم ــتحضرید س ــه مس ــوری ک همان ط
اســت کــه تهــران و بعضــی از کانشــهرها در بســیاری 
از روزهــای ســال از آلودگــی هــوا در رنــج و مشــقت 
هســتند و مــردم شــریف و نجیــب ایــن کانشــهرها 
ناگزیــر بــه تنفــس در هــوای آلــوده و تحمــل 
ــرگ  ــی م ــتند و حت ــاد هس ــای ح ــواع بیماری ه ان
ــورد. ــم می خ ــماری رق ــوارد بی ش ــهروندان در م ش

معضــل آلودگی هوای تهران و بیشــتر کان شــهرهای 
 دیگــر عمدتــا ناشــی از عــدم مدیریــت صحیــح 
و منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی اســت و جنــس 
آن بــا آلودگــی ناشــی از ریزگردهــا کــه منشــأ 
ــر  ــزم و تدبی ــا ع ــت و ب ــاوت اس ــی دارد، متف خارج
ــا آن  ــه ب ــه مقابل ــدت ب ــوان در کوتاه م ــت می ت درس
ــی  ــذا ضــروری اســت شــخص جنابعال پرداخــت؛ ل
در ایــن موضــوع مهــم ورود فرمــوده و بــه قیــد 
فوریــت دســتور فرماییــد نهادهــا و مراجــع ذی ربــط 
تدابیــر الزم را اندیشــیده و تصمیمــات جــدی در ایــن 

ــد.« ــاذ نماین ــوص اتخ خص

ــامی  ــورای اس ــس ش ــهر در مجل ــردم شاهین ش ــده م نماین
ــی دارای  ــراد دو تابعیت ــر از اف ــون ۱2 نف ــه تاکن ــان اینک ــا بی ب
ــام  ــا از انج ــد م ــت: قص ــده اند، گف ــتگیر ش ــن کارت دس گری
افــراد  از  مچ گیــری  هیچ وجــه  بــه  تفحــص  و   تحقیــق 

و دستگاه و جریان خاصی نیست. 
ــهر  ــردم شاهین ش ــده م ــی، نماین ــینعلی حاجی دلیگان حس
ــروز در  ــی دی ــه علن ــامی در جلس ــورای اس ــس ش در مجل
ــر  ــی ب ــی مبن ــت مل ــیون امنی ــزارش کمیس ــا گ ــت ب مخالف
ــراد  ــت اف ــی وضعی ــص از بررس ــق و تفح ــای تحقی رد تقاض
دوتابعیتــی و دارای گریــن کارت در حــوزه مســئوالن و مدیــران 
ارشــد و شناســایی خألهــای قانونــی در ایــن موضــوع گفــت: 
مــا مشــکات زیــادی دربــاره مدیــران دو تابعیتی داریــم؛ مثا 
در موضــوع برجــام کــه دولــت یازدهــم بســیار زحمــت کشــید 
ــی دو  ــای دّری اصفهان ــرد، آق ــیاری ک ــرمایه گذاری بس و س
تابعیتــی اســت کــه فرزندانــش در کانــادا زندگــی می کننــد. 
ــرات حضــور داشــت، نشــان  ــه اقتصــادی مذاک وی در کمیت
ــا  ــد ب ــت و بع ــور گرف ــن کش ــام ای ــن مق ــت از باالتری لیاق

ــه آزاد شــد. ســپردن وثیق
وی افــزود: فــرد دیگــری کــه در تیــم حقوقــی مذاکــرات بــوده 
اســت بــه جــرم جاسوســی و همــکاری بــا دولــت متخاصــم 
ــهر  ــردم شاهین ش ــده م ــت. نماین ــده اس ــتگیر ش ــز دس نی
ــرف  ــرد: از آن ط ــح ک ــامی  تصری ــورای اس ــس ش در مجل
ــوم نیســت  ــا هســتند و معل ــدان و همســرش در ایتالی فرزن

چــه اتفاقــی می خواهــد بــرای ایــن وزارتخانــه بیفتــد؛ 
قطعــا دســتگاه قضــا بایــد بیایــد و بــه صــورت شــفاف ایــن 
ــا  ــد نفــر در ســال های اخیــر ب ــد کــه چن موضــوع را بیــان کن
ــوذ  ــری نظــام نف ــه در دســتگاه های تصمیم گی  تابعیــت بیگان

کرده اند. 
ــون ۱2 نفــر از افــراد دو  ــان اینکــه تاکن ــا بی ــی ب حاجی دلیگان
ــراد  ــرات اف ــرد: مخاط ــار ک ــده اند، اظه ــتگیر ش ــی دس تابعیت
دوتابعیتــی فقــط بــه حــوزه مدیــران محــدود نمی شــود، بلکــه 
ــا  ــت؛ مث ــز هس ــازان نی ــوزه تصمیم س ــر در ح ــر بزرگ ت خط
شــرکت آتیــه بهــار کــه بــرای ســیامک نمــازی بــود ســامانه 
 اطاع رســانی بســیاری از شــرکت ها و ســازمان ها را تهیــه 

و نرم افزار بانکی برای بانکها طراحی کرده است. 
نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس شــورای اســامی  بــا 
تاکیــد بــر اینکــه هــدف ایــن تحقیــق و تفحــص شناســایی 
مدیــران دو تابعیتــی و خألهــای قانونــی در ایــن زمینــه اســت 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــه داری ــن زمین ــا در ای ــه م ــی ک ــت: قانون گف
یکصــد و چندســال پیــش اســت و بــا توجــه بــه اتفاقاتــی کــه 
در دنیــا افتــاده، الزم اســت مــا ایــن قانــون را بــه روز کنیــم.

ــی  ــت مل ــیون امنی ــر کمیس ــا نظ ــس ب ــت مجل ــی اس گفتن
مبنــی بــر رد تقاضــای تحقیــق و تفحــص از وضعیــت مدیــران 
و مســئوالن ارشــد دوتابعیتــی و دارای گریــن کارت مخالفــت 
ــام  ــان انج ــص از آن ــق و تفح ــب تحقی ــن ترتی ــه بدی ــرد ک ک

می شــود.

ــکان  ــروز ام ــه ام ــان اینک ــا بی ــورمان ب ــه کش ــر خارج وزی
ــا  ــی ت ــه تاریخ ــند محرمان ــزار س ــدود ۷۰ ه ــازی ح آزادس
شــهریور ۱۳2۰ فراهــم شــده، گفــت: رویکــرد بــر ایــن اســت 
ــی شــهریور  ــازه زمان ــا ب ــدی ت ــه اســناد کشــف و طبقه بن ک

ــد. ــرار گیرن ــازی ق ــمول آزادس ــج مش ــه تدری ۱۳۵6 ب
کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر  ظریــف،   محمدجــواد 
در مراســم رونمایــی از اســناد محرمانــه تاریخــی وزارت 
ــه در  ــوی اول ک ــار و پهل ــناد دوره قاج ــامل اس ــه ش خارج
محــل دفتــر مطالعــات سیاســی و بین المللــی وزارت امــور 
ــه  ــگاه نهادین ــت: ن ــت، گف ــزاری اس ــال برگ ــه در ح  خارج
ــش  ــی بی ــت خارج ــناد سیاس ــیو اس ــه آرش ــجم ب و منس
ــور  ــیس وزارت ام ــون تاس ــن قان ــل در اولی ــال قب از ۱۱۵ س

ــد. ــع ش ــه واق ــورد توج ــه م خارج
 وی بــا بیــان اینکــه مرکــز اســناد وزارت امــور خارجــه 
ــی  ــر از میــراث مســتند مل ــده مجموعــه ای بی نظی دربرگیرن
در قالــب حــدود ۵۰ میلیــون انــواع ســند سیاســی ـ تاریخی 
اســت کــه قدیمی تریــن آن هــا متعلــق بــه ســال 868 
هجــری شمســی )۱46۳ میــادی( اســت، اظهــار داشــت: 
ــتخط  ــکام، دس ــا، اح ــه ای از فرمان ه ــناد، مجموع ــن اس ای
دیوانیــات، اخوانیــات، ســیاهه ها، تصدیق هــا، نقشــه ها 
امهــار، عکس هــا، معاهــدات و اســناد دیــداری و شــنیداری 
اســت کــه بــه همــت پیشــینیان جمــع آوری شــده و حفــظ 

ــود. ــداری می ش و نگه

ــس  ــط مجل ــده توس ــاده واح ــب م ــت: تصوی ــف گف ظری
ــدی  ــناد طبقه بن ــار اس ــه »انتش ــامی در زمین ــورای اس ش
شــده و تاریخــی« وزارت امــور خارجــه در اســفند ۱۳6۳ 
راه  آئین نامــه هیئــت وزیــران مصــوب ســال ۱۳6۵،   و 
را بــرای آزادســازی مشــروط اســناد تاریخــی در ایــران هموار 
ســاخت. بــه موجــب ایــن قانــون، اســناد کشــف تاریخــی بــا 
ــا  ــدی شــده ب ــش از ۳۰ ســال و اســناد طبقه بن ــت بی قدم
قدمــت بیــش از 4۰ ســال تحــت ضوابطــی زیــر نظر شــورای 
عالــی نظــارت بــر اســناد بــا مســئولیت وزیــر امــور خارجــه 

اجــازه انتشــار خواهنــد یافــت.
ظریــف اضافــه کــرد: اگرچــه شــرایط خــاص دوران جنــگ 
ــس از آن ــال های پ ــع اداری در س ــود موان ــی و وج  تحمیل

یــک وقفــه 2۰ ســاله را در اجــرای ایــن قانــون ایجــاد 
ــز  ــا در مرک ــکاران م ــاش هم ــا ت ــبختانه ب ــا خوش ــرد ام ک
اســناد وزارت خارجــه و تصویــب شــورای عالــی نظــارت بــر 
ــند  ــزار س ــدود ۷۰ ه ــازی ح ــکان آزادس ــناد، ام ــار اس انتش
ــا مقطــع شــهریور ۱۳2۰ فراهــم شــده  ــه تاریخــی ت  محرمان

است.
ــورا و وزارت  ــرد ش ــن، رویک ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــوان ک وی عن
خارجــه آن اســت کــه اســناد کشــف و طبقه بنــدی تــا 
بــازه زمانــی شــهریور ۱۳۵6 بــه تدریــج مشــمول آزادســازی 
ــا جامعــه علمــی و پژوهشــی کشــور امــکان  ــد ت قــرار گیرن

ــد. ــه دســت آورن ــا ر ا ب ــه آن ه دسترســی ب

وزیــر دفــاع ســابق فرانســه و نماینــده مجلــس ایــن کشــور بــا اشــاره 
بــه بحــران ســوریه و عــراق گفــت: مبــارزه بــا تروریســم بــدون حضور 

و نفــوذ ایــران امکان پذیــر نیســت.
ــات  ــز تحقیق ــی در مرک ــر والیت ــا علی اکب ــدار ب ــورن« در دی ــو م »ال
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا اشــاره بــه 
دیدارهایــش بــا مقامــات ایرانــی در ســفر بــه تهــران تصریــح کــرد: 
ــات  ــای شــما درخصــوص موضوع ــزرگ و زیب ــات کشــور ب ــا مقام ب
ژئواســتراتژیک و ثبــات منطقــه ای و جهانــی گفت وگــو داشــتم. وی 
افــزود: توافــق ایــران بــا ۱+۵، توافقــی بســیار بــا اهمیــت اســت کــه 
ضامــن ثبــات و امنیــت در منطقــه و جهــان اســت. نماینــده مجلــس 
 فرانســه خاطرنشــان کــرد: کشــور ایــران دارای ملتــی بــزرگ اســت 
و همچنیــن قدرتــی بــزرگ در جهــان محســوب می شــود؛ لــذا 
ــوذش  ــتقال و نف ــات اس ــرای اثب ــته ای ب ــه هس ــه برنام ــازی ب نی
ــدون  ــم ب ــا تروریس ــارزه ب ــه مب ــان اینک ــا بی ــدارد. وی ب ــا ن در دنی
ــاختن  ــا س ــزود: ب ــت، اف ــر نیس ــران امکان پذی ــوذ ای ــور و نف  حض
 و تکیــه بــر روابــط صادقانــه، می تــوان درخصــوص تمامــی موضوعات 
و به ویــژه مرتبــط بــا همکاری هــای اقتصــادی بیــن ایــران و فرانســه 
و همچنیــن، ایــران و اروپــا گفت وگــو کــرد. وزیــر دفــاع ســابق 
فرانســه گفــت: آن طــور کــه مــن متوجــه شــدم، اســتقال کردســتان 

عــراق بــرای جمهــوری اســامی ایــران غیــر قابــل قبــول اســت.

ــان گفــت: بعضــی اشــکاالت کارشناســی  ســخنگوی شــورای نگهب
ــام  ــور اع ــه وزارت کش ــب ب ــی وارد و مرات ــای انتخابات ــه تعرفه ه ب

شــد.
ــه  ــان، در پاســخ ب ــی، ســخنگوی شــورای نگهب عباســعلی کدخدای
ســوالی دربــاره تعرفه هــای انتخاباتــی کــه از ســوی وزارت کشــور بــه 
شــورای نگهبــان واصــل شــده بــود، گفــت: ایــن تعرفه هــا بعضــی 

اشــکاالت کارشناســی داشــتند.
 وی افــزود: کارشناســان شــورای نگهبــان بــه دقــت ایــن تعرفه هــا 

را بررسی کردند و اشکاالت کارشناسی آن ها را مشخص کردند.
کدخدایــی تصریــح کــرد: ایــن اشــکاالت و مراتــب امــر بــه وزارت 
کشــور ابــاغ و اعــام شــد و در حــال حاضــر، منتظــر برطرف شــدن 

اشــکاالت و دریافــت تعرفه هــای جدیــد هســتیم.
ســخنگوی شــورای نگهبــان همچنیــن افــزود: ایــن فرآینــد، رویه ای 
عــادی اســت کــه در همــه انتخابــات وجــود داشــته و جــای هیــچ 

شــبهه افکنی یــا حساســیت در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
کدخدایــی همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره احتمــال 
ــات ریاســت جمهــوری ســال آینــده  تغییــر زمــان برگــزاری انتخاب
هــم گفــت: هیــچ تغییــری در این بــاره رخ نــداده و انتخابــات 
 در زمــان مقــرر یعنــی 29 اردیبهشــت ســال ۱۳96 برگــزار خواهــد 

شد.

با قرائت نامه ۳۵ نماینده به رئیس جمهور در صحن علنی مجلس صورت گرفت

قیام دیرهنگام  بهارستان علیه آلودگی هوا

با رأی مجلس، تحقیق و تفحص درباره دوتابعیتی ها انجام می شود

بالی نفوذ و دستگیری ۱۲ فرد دوتابعیتی دارای گرین کارت 

ظریف خبر داد: 

آزادسازی تدریجی اسناد محرمانه وزارت خارجه تا شهریور ۵۶ 

وزیر دفاع سابق فرانسه:

مبارزه با تروریسم بدون حضور و نفوذ ایران 

امکان پذیر نیست

کدخدایی: 

 هیچ تغییری در زمان انتخابات 

رخ نداده است

حتما بخوانید!
آزادسازی تدریجی اسناد محرمانه ... چهارشنبه  26  آبان ماه   21395
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ادامه از صفحه یک: 
ــود  ــه ب ــن نکت ــه ای ــرای رســیدن ب ــه گذشــت ب  آنچــه در مقدم
کــه پیــاده روی بــرای نائــل شــدن و توفیــق زیــارت مرقــد مطهــر 
 حســین بن علی علیه الســام از دیربــاز بــوده و بــه ســفارش 
ــد امامــان معصــوم علیهم الســام برمی گــردد و ســاخته  و تاکی
 و پرداختــه امــروز و دیــروز و ایــن حکومــت و آن حکومــت 
و مثــا دوره ای خــاص از تاریــخ و... نیســت؛ بلکــه از دوران 
ــه  ــال ها ب ــن س ــا در ای ــابقه دارد. منته ــان)ع( س ــت امام امام
 دلیــل اینکــه فضــای حکومتــی عراق مناســب تر از گذشــته شــده 
 امکانــات را فراهــم می کنــد و شــیعیان را بــرای اســتقبال 
ــل  ــه دلی ــران آزاد گذاشــته اســت و از طرفــی ب ــی از زائ و پذیرای
ــلمانان ــر مس ــمنان ب ــرف دش ــه از ط ــی ک ــارهای مضاعف  فش
جریــان  می شــود،  و  شــده  وارد  شــیعیان  بــر  به ویــژه  و 
ــه عــراق و ســوریه  تکفیــری کــه در کشــورهای اســامی از جمل
فتنه انگیــزی می کنــد و تحــرکات وهابیــت کــه ســعی در 
منــزوی کــردن شــیعیان و مســلمانان راســتین شــیعه و ســنی 
دارد، همــه و همــه دســت بــه دســت هــم داده تــا ایــن مراســم 

ــود.  ــزار ش ــکوه تر برگ ــکوه  و باش ــزرگ باش ب
ــل  ــا مح ــه اینج ــل آورد ک ــر عق ــمنان را س ــت دش ــن جمعی ای
ــیع  ــم تش ــروز عال ــت. ام ــان نیس ــدازی آن ــرای باران ــبی ب مناس
اعتقــادات  از  و  دارد  مســلمانان  ســایر  دســت  در   دســت 

و جغرافیای اسام و سرزمین مسلمانان دفاع می کند. 
 ایــن پیــاده روی بــرای زیــارت کربــای امام حســین علیه الســام

وحــدت عالــم اســام را بــه رخ دشــمنان می کشــد، آنــان را بــه 
وحشــت می انــدازد دل دوســتانرا شــاد و مســرور می کنــد و آنــان 
را بــه بــه آینــده ای روشــن امیــدوار می ســازد.این حضــور، نشــانه 
محبــت و فرمانبــرداری از فرهنــگ امامــت و والیــت اســت؛ مگــر 
نــه ایــن اســت کــه هــل الدیــن اال الحــب؟ ایــن حــب، نشــانه 
ــاده  ــانه پی ــه ش ــانه ب ــه ش ــن اینک ــت. ضم ــری اس والیت پذی
 رفتــن مســلمانان از اقــوام و کشــورهای مختلــف، محبــت امــت 
ــک  ــم نزدی ــه ه ــا را ب ــد، دل آن ه ــر می افزای ــبت یکدیگ را نس
ــد. ــدرت ســر می ده ــدای ق ــارک را ن ــد مب ــن پیون ــد و ای می کن

ــین  ــام حس ــر ام ــد مطه ــارت مرق ــرای زی ــاده روی ب ــنت پی س
علیه الســام، از دوران امامــان آغــاز شــده و تــا بــه امــروز ادامــه 
دارد و بســیاری در ایــن راه جــان باخته انــد تــا ایــن ســنت 

ــد.  ــی بمان ــی باق والی
ــاده روی  ــی و پی ــن راهپیمای ــم، ای ــانه های عال ــت رس ــه روای ب
مانــور سیاســی  بزرگــی  اســت کــه در جهــان نمونه نــدارد؛ در این 
مانــور نــه فقــط شــیعیان بلکــه ســنی و شــیعه از دنیــای اســام 
 در آن حضــور یافتــه و می یابنــد؛ حتــی غیرمســلمانان نیــز خــود 
ــن  ــکارا در ای ــد و آش ــروم نمی کنن ــزرگ مح ــفره ب ــن س را از ای
 مراســم بــزرگ شــرکت می  کننــد و ایــن مســئله، نقطــه اتفــاق 

و وحدت مسلمانان است. 
ــختی ــرارت و س ــل م ــا تحم ــه ب ــی ک ــت بزرگ ــن حرک ــا ای  آی

ــم  ــر از ظل ــراز تنف ــی اب ــود نوع ــام می ش ــق انج ــا از روی عش ام
ــم نیســت؟  و ظال

چــه کســی از ایــن اظهــار تنفــر بــدش می آیــد؛ شــیطان بــزرگ 
یــا ...؟ آیــا ایــن نشــانه بصیــرت مســلمانان و شــیعیان واقعــی 
راهــی  همــدل  و  همــراه  نیســت کــه   حســین بن علی)ع( 

را می پیمایند که دشمن را به لرزه درمی آورد؟ 
ــتمگر  ــم و س ــان ظال ــتکبار و حاکم ــا اس ــه ب ــی مقابل ــن نوع ای
اســت؛ آن هــا بایــد بداننــد کــه مســلمانان اگــر اراده کننــد 

طومارشــان را در هــم می پیچنــد و ایــن قــدرت را دارنــد.
ــه  ــاص منطق ــرایط خ ــن ش ــن در ای ــی اربعی ــون راهپیمای اکن
ایــن  اســت.  مطــرح  اســام  قــدرت  تجلــی  عنــوان  بــه 
ــا حضــور شــیعه  ــه کــوری چشــم دشــمنان ب ــزرگ ب  اجتمــاع ب
و ســنی در برابــر دشــمن مشــترک تشــکیل می گــردد و در 
ــرارت های  ــر ش ــوی در براب ــش معن ــن رزمای ــگاه بزرگ تری جای
تکفیــری عمــل  و جریــان  رژیــم صهیونیســتی  و  آمریــکا 
درمــی آورد.  لــرزه  بــه  را  نفــاق  و  انــدام کفــر  و  می کنــد 
ببیننــد  را  آن  عظمــت  نتواننــد  نابخــردان  کــه   هرچنــد 

و از درکش عاجز باشند.
ــه برکــت والیــت اهــل بیــت عصمــت و طهــارت    آری، امــروز ب
و تاکیــد آن بزرگــواران، همایــش پرشــور و بــزرگ اربعیــن 
حســینی بــه یــک مانــور جهانــی تبدیــل شــده اســت. این 
حضــور پرشــور شــیعیان و محبــان سیدالشــهدا ناشــی از عشــق 
و ارادت خالصانــه بــه ســاحت مقــدس آن امــام همــام اســت. 

ــر  ــی از سراس ــف دین ــای مختل ــار و فرقه ه ــاد، اقش ــور آح حض
ــی شــدن  ــر جهان ــواه ب ــان در همایــش اربعیــن حســینی گ جه
ــن عشــق خاموش شــدنی نیســت؛  عشــق حســین اســت و ای

ــد. ــد عــده ای را خــوش نیای هــر چن

علل پرخاشگری                               

 استاد حوزه و دانشگاه
 حجت االسالم حسن بابایی

اگــر چنانچــه بخواهیــم عوامــل پرخاشــگری را از دیدگاه هــای 
متفــاوت نــام بــرده و توضیــح دهیــم از بحــث مــا کــه 
بیشــتر جنبــه درمانــی و عملــی دارد، خــارج اســت. بنابرایــن 
بعضــی از  عواملــی کــه باعــث  پرخاشــگری می شــوند را بــا 
توضیحــی کوتــاه ذکــر می کنیــم. البتــه هیــچ یــک از عواملــی 
ــی  ــه  تنهای ــح داده می شــود ب ــرده و توضی ــه در اینجــا نامب ک
ــری  ــال دیگ ــر اخت ــا ه ــگری ی ــل پرخاش ــد عام نمی توانن

ــد از:  ــن عوامــل عبارتن باشــند. ای
1- عوامل خانوادگی

الــف- والدیــن خشــن معمــوال کودکانــی خشــن و پرخاشــگر 
ــق  ــودکان از طری ــری ک ــی از یادگی ــت. بخش ــد داش خواهن

ــرد. ــورت می گی ــرداری ص الگوب
ب- تقویــت پرخاشــگری کــودکان از طریــق والدیــن بــه 
ــه  ــن دادن ب ــا ت ــرد؛ مث ــورت می گی ــه ص ــورت ناآگاهان ص
لج بــازی  یــا  هنگامــی کــه گریــه  آن هــا  خواســته های 

. می کننــد
 بــه طــور کلــی ســختگیری ها، خشــونت ها، ســرزنش ها 
و تحقیرهــای والدین مســتبد، اثرات مخــرب و جبران ناپذیری 
بــر ســاختار شــخصیتی کــودکان و نوجوانــان باقــی می گــذارد 
و گوشــه گیری انــزوا  و  تــرس  بی کفایتــی،  احســاس   و 
ناتوانــی در برقــراری روابــط عاطفــی و اجتماعــی، ناســازگاری 
رفتارهــای  چنیــن  زاییــده  می توانــد   … و  پرخاشــگری 

ــد.  ــه باش ــنجیده و نابخردان نس
ــا  ــق 46 درصــد بزهــکاران جامعــه م ــر اســاس یــک تحقی ب
در خانواده هــای بی قیــد و بنــد زندگــی می کرده انــد. در 
ــدر  ــر 75 درصــد پســران پرخاشــگر از وجــود پ ــق دیگ تحقی
محــروم بــوده یــا الگــوی فــردی بــرای یادگیــری نداشــته اند؛  
الگوهــای خانوادگــی نیــز بــار فتــار پرخاشــگرانه ارتبــاط دارد. 
وقتــی مــن بــه عنــوان فــردی در خانــواده مثــل ســایرین حق 
زندگــی و نیــاز بــه توجــه و رشــد از ســوی والدیــن دارم، امــا 
در دوران کودکــی پــدر و مــادری کــه روابــط ســالم و رفتارهــای 
درســت را بــه مــن آمــوزش بدهنــد از زیــر بــار مســئولیت خود 
شــانه خالــی کرده انــد، درنتیجــه یــاد نگرفتــه ام کــه چگونــه 
ــکار، خواســته ها و نیازهــا، اعتقادهــا  ــی، اف احساســات درون
ــکل  ــن مش ــم؛ ای ــروز ده ــح ب ــور صحی ــه ط ــود را ب و... خ
ریشــه های تربیتــی دارد و ناشــی از پــرورش یافتــن مــا 
 توســط والدیــن بســیار ســختگیر اســت کــه فرزنــدان خــود 
را می بیننــد، امــا حرف هــای آن هــا را نمی شــنوند؛ در نتیجــه 
در تمــام مراحــل زندگــی فــردی و اجتماعــی دچــار مشــکل 
خواهیــم شــد؛ از جملــه در دوران بزرگســالی یــا مجبــور 
ــدازه  ــش از ان ــان را بی ــای نامناســب اطرافی می شــوم رفتاره
ــم  ــا خش ــا آن را ب ــم ی ــی نکن ــچ اعتراض ــم و هی ــل کن تحم
ــج  ــردی زودرن ــورت ف ــه ص ــم و ب ــخ ده ــت پاس و عصبانی
ــه  ــم. این گون ــر برس ــه نظ ــازگار ب ــی و ناس ــاس، عصب حس
افــراد بــه مــرور دچــار حالتــی می شــوند کــه احســاس های 
ــا  ــه اص ــد ک ــر کنن ــرده و فک ــوش ک ــود را فرام ــی خ درون
ــراز  ــد آن را اب ــه بخواهن ــت ک ــان نیس ــی در وجودش احساس

ــد. دارن
ــودم  ــه خ ــرام ب ــی احت ــه وقت ــت ک ــن اس ــرا ای ــه ماج  ریش
را یــاد نگرفتــه ام و از کودکــی تــا بــه حــال بــا همیــن 
احســاس زندگــی کــرده ام، بنابرایــن بــه دیگــری نیــز احتــرام 
نمی گــذارم و ایــن بی احترامــی را بــه فــردی کــه از مــن 

می کنــم. تحمیــل  اســت  ضعیف تــر 
ــک  ــل ی ــده و مث ــل نش ــت ح ــچ وق ــی هی ــن بی احترام ای
خــوره درون فــرد اســت و هنگامــی کــه فــرد تحریــک 
ــرد(  ــرار می گی ــی ق ــورد بی احترام ــه م ــی ک ــود )زمان می ش

آن را بــه شــکل پرخاشــگری بیــرون می ریــزد.
2-عوامل شخصیتی 

الــف- در گذشــته برخــی از عالمــان علــوم رفتــاری بــر 
ــراد و  ــمانی اف ــاختار جس ــن س ــه بی ــد ک ــاد بودن ــن اعتق ای
ــاط وجــود دارد. مثــا افــرادی  ــی آن هــا ارتب رفتار هــای بیرون
کــه دارای اندامــی نیرومنــد و عضانــی هســتند، میــزان 

ــت. ــتر اس ــا بیش ــگری در آن ه پرخاش
 ب- افــراد درون گــرا نیــز از آنجایــی کــه بــه طــور مســتقیم 
قــادر بــه ابــراز وجــود نیســتند، ممکــن اســت گاهــی اوقــات 
ــروز  ــگرانه ب ــورت پرخاش ــه ص ــود را ب ــورده خ ــم فروخ خش
دهنــد. افــراد برون گــرا نیــز ممکــن اســت بــه منظــور 

ــد.  ــگری کنن ــران پرخاش ــر دیگ ــلط ب ــی و تس خودنمای
ــق  ــگری »ح ــکیبایی و پرخاش ــم ناش ــل مه ــی از عل ج - یک
ــی  ــی، خودرأی ــزان خودبین ــر می پنداشــتن« خــود اســت. اگ
و خودخواهــی شــدت پیــدا کنــد، نــه فقــط تحمــل شــنیدن 
ســخن مخالــف کــم می شــود کــه تحمــل گــوش کــردن بــه 

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــم کاه ــف ه ــرف مخال ح
ــی دارد  ــی کــه ریشــه در خودخواهــی و خودبین ــن خودرأی ای
ــان  ــا در انس ــای نازیب ــت و واکنش ه ــار ناشایس ــی آث مقتض
اســت کــه یکــی از آن هــا عــدم تحمــل رفتــار مخالــف اســت. 
فــرد خــودرأی چــون همیشــه حــق را مــازم بــا خــود می بیند 
 یعنــی ســخن، بــاور و رفتــار خــود را عیــن حقیقــت می پنــدارد 
ــت  ــا اف ــی ب ــه مخالفت ــه هرگون ــبت ب ــم نس ــرش او ه پذی
جــدی روبــه رو می شــود و پیــش از گــوش کــردن و دقــت در 
ســخن مخالــف، فــورا بــه مخالفــت بــا هرگونــه ســخن مغایر 
بــا باورهــای خــودش می پــردازد؛ یعنــی حتــی اجــازه تحمــل 

ــه خــود نمی دهــد. و درنــگ را هــم ب
3-وقایع تلخ گذشته 

ــد  ــرار گرفته ان ــت و آزار ق ــورد اذی ــته م ــه در گذش ــرادی ک اف
ممکــن اســت خشــم فروداده شــده خــود را بــه صــورت 

ــد.  ــروز دهن ــگری ب پرخاش
4-ناکامی

ناکامی-پرخاشــگری  فرضیــه  روان شناســان  از   برخــی 
ــرد در راه  ــر ف ــرض، اگ ــن ف ــر ای ــا ب ــد. بن ــرح کرده ان را مط
ــد  ــی می توان ــن ناکام ــود، ای ــاکام ش ــی ن ــه هدف ــیده ب رس
منجــر بــه پرخاشــگری او شــود؛ مثــا فــردی کــه بــا عجلــه 
بــه اداره ای مــی رود و در فرآینــد انجــام کارش بــا مشــکاتی 
 مواجــه می شــود، ممکــن اســت بــه دیگــران پرخــاش

 کند. 
شکســت مالــی، شکســت عاطفــی و روانــی،  عشــقی، 
ــا  ــی ی ــرداری مال ــک کاهب ــا در ی ــدن مث ــع ش ــون واق مغب
ــد باعــث  ــی و ... می توان ــت از حــق طبیع ــی، محرومی اخاق
ــد  ــت کن ــد خشــم و عصبانی ــرد شــده و در او تولی ناکامــی ف
ــف ایجــاد پرخاشــگری  ــه طــرق مختل ــن اســت ب ــه ممک ک

ــد. کن

خبر سیاسی 
والیتی: 

 مخالف هر حرکتی 

برای تجزیه کشورهای منطقه هستیم
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
ــه  ــا هــر حرکتــی کــه منجــر ب مصلحــت نظــام می گویــد مــا ب
ــوی  ــم و جل ــا مخالفی ــود، کام ــه ش ــورهای منطق ــه کش تجزی

ــتیم. ــه می ایس ــرای منطق ــر ب ــات مض ــوع اقدام ــن ن ای
ــت  ــل موقعی ــه دلی ــوع ب ــن موض ــزود: ای ــی اف ــر والیت علی اکب
ژئوپولتیکــی و ژئواســتراتژیکی منطقــه ماســت. وی  بــا تاکیــد 
بــر موضــع جمهــوری اســامی ایــران مبنــی بــر حمایــت 
ــه  ــا تجزی ــران ب ــرد: ای ــح ک ــراق تصری ــی ع ــت ارض از تمامی
ــل  ــول و عم ــه در ق ــل بیگان ــط عوام ــه توس ــورهای منطق کش
 مخالفــت خواهــد کــرد. ســه گــروه اصلــی شــیعه، ســنی و کــرد
ــی از  ــد. وی یک ــی کرده ان ــراق زندگ ــر در ع ــا یکدیگ ــا ب قرن ه
دالیــل حضــور مستشــاری ایــران در عــراق را مقابلــه بــا تجزیــه 
و تســلط تروریســت ها بــر ایــن کشــور دانســت و گفــت: حضــور 
ــن  ــی ای ــت قانون ــوت دول ــه دع ــراق ب ــران در ع مستشــاری ای
کشــور بــوده و هســت. وی تصریــح کــرد: قراردادهایــی کــه گاه 
ــکار  ــر ان ــا اگ ــه باشــند، ام ــه و ظالمان ممکــن اســت غیرعادالن
ــد  ــه باش ــای منطق ــر مرزه ــای تغیی ــه معن ــا ب ــن قرارداده ای
ــای  ــری در مرزه ــوع تغیی ــر ن ــا ه ــران ب ــوری اســامی ای جمه

ــف اســت. ــه مخال کشــورهای منطق

 مــن الزم می دانــم در همیــن زمینــه – مناقــب اصفهــان
ــم؛  ــرض کن ــه ای ع ــد جمل ــان – چن ــردم اصفه ــب م مناق
غیرتمنــد  و  مؤمــن  مــردم  ایــن  شناســنامه    این هــا 

و ایستاده  پای کار به حساب می آید.

  مــردم اصفهــان در یــک روز، ســیصد و هفتــاد شــهید 
را تشــییع کردنــد، خــم بــه ابــرو نیاوردنــد؛ بمانــد کــه 
ــتند  ــتیبانی داش ــتند، پش ــه داش ــه جبه ــزام ب ــان روز اع  هم
ــی مهــم اســت. همان طــور کــه  ــد؛ ایــن خیل و حرکــت کردن

ــد.  ــل کردن ــان تجلی ــت اصفه ــن حرک ــام از ای ــد، ام  فرمودن
ــاد شــهید  ــک روز ســیصد و هفت ــه در ی ــان ســال 6۱ ک در آب
در اصفهــان تشــییع شــد، تعــداد شــهدای اصفهــان در همــان 
ــهید در  ــدی ش ــزار و ان ــت. ه ــر اس ــزار نف ــش از ه ــاه بی م
یــک مــاه! خــوب، چــه کســی شــهید می شــود؟ آن کســی 
کــه در میــدان اســت، در میــدان خطــر اســت، پیشــرو 
 اســت. اصفهــان ظرفیت هــای خیلــی برجســته ای دارد؛

در گذشــته هــم همیــن جــور بــوده اســت؛ ایــن ظرفیت هــا را 
قــدر بدانیــد. اصفهــان مرکــز علــم اســت – علــم دیــن و علوم 
متنــوع گوناگــون – در گذشــته هــم همین جــور بــوده اســت؛ 

امــروز هــم همین جــور اســت.
ــی دارد؛  ــه  خوب ــوزه  علمی ــان، ح ــبختانه اصفه ــروز خوش  ام
چنــد دانشــگاه معتبــر کشــوری هــم در آنجــا حضــور دارنــد. 
ــا  ــت. ج ــش از این هاس ــان بی ــی اصفه ــوابق علم ــه س البت
ــه  ــان ب ــان در اصفه ــمندان و محقق ــا، دانش ــگاه علم دارد ن
آن افق هــای بلنــد موجــود در قرن هــای گذشــته باشــد. 
ــه   ــه هم ــی ب ــانی علم ــز نورافش ــان مرک ــک روزی اصفه ی
ــد  ــت؛ بای ــوده اس ــام ب ــای اس ــه  دنی ــه هم ــه ب ــور، بلک کش
ــن  ــان همچنی ــن جایگاهــی باشــید. اصفه ــال یــک چنی دنب
در زمینــه  هنــر، در زمینــه  صنعــت ظریــف و صنایــع دســتی 
ــنی  ــه  روش ــک نقط ــدام ی ــر ک ــا ه ــت. این ه ــته اس برجس
ــم  ــان ه ــردم اصفه ــی م ــی و ایمان ــادات دین ــت. اعتق اس
ــردم  ــای م ــن در رفتاره ــه ای ــت ک ــه  این هاس ــتوانه  هم پش

از پیــش از انقــاب هــم بــود؛ منتهــا در بعــد از انقــاب 
ــت. آن  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــیع تری ب ــاد وس ــز ابع ــه چی هم
ــاد رفت وآمــد می کــردم؛  ــان زی ــه اصفه وقت هــا هــم مــن ب
آن هــا  پایبنــدی  را،  مــردم  تدیــن  وضعیــت   می دیــدم 
را بــه شــعائر دینــی. البتــه امــروز ده هــا برابــر، بلکــه صدهــا 
ــی  ــتوانه  عظیم ــک پش ــن ی ــن ای ــت؛ لیک ــرِ آن روز اس براب
اســت. بایــد قــدر ایــن توســات و توجهــات را بدانیــد؛ 
این هــا پشــتوانه  همــه  پیشــرفت های دنیــوی و اخــروی 
اســت. یــک ملــت وقتــی از ایمــان برخــوردار بــود، احســاس 
 می کنــد هیــچ کار او ضایــع نمی شــود، از بیــن نمــی رود 
و بیهــوده و باطــل نیســت. بــه برکــت ایمــان، همــه  کارهــای 
انســان معنــا پیــدا می کنــد؛ ایــن ایمــان را بایــد حفــظ کــرد. 
امــروز ملــت ایــران بــه توفیــق الهــی توانســته دشــمنی های 
گوناگــون را نــاکام کنــد. در دنیــا اســاس دشــمنی جبهــه  ضــد 
اســام بــا جمهــوری اســامی، مســئله  ایمــان ایــن نظــام و 
ــی اســت؛  ــه ارزش هــای اله ــت ب ــن مل ــوری و ای ــن جمه ای
ســردمداران مــادی ایــن را برنمی تابنــد. دشــمنی ها بــه 
دلیــل پایبنــدی بــه ارزش هــای الهــی اســت. ایــن یــک طرف 
ــت  ــه حرک ــن اســت ک ــم ای ــه ه ــر قضی ــرف دیگ ــه. ط قضی
ــال  ــی و دو س ــن س ــول ای ــران در ط ــت ای ــده  مل  پیش رون
ــن  ــه همی ــاد ب ــی و اعتق ــان اله ــت ایم ــه برک ــود، ب ــه ب آنچ
ارزش هاســت؛ ایــن پایبنــدی را بــا اســتحکام فــراوان حفــظ 

ــدا خواهــد کــرد. ــن پیشــروی ادامــه پی ــد ای ــد. بدانی کنی

ــا وجــود توجهــی کــه  معــاون اول رئیس جمهــوری گفــت: ب
ــت  ــادر نیس ــی ق ــد، کس ــران دارن ــه ای ــان ب ــای جه دولت ه
ــا  ــن حرف ه ــد و ای ــم بزن ــر ه ــا را ب ــاره تحریم ه ــق درب تواف
تبلیغــات اســت کــه می خواهنــد دل ملــت ایــران را خالــی 

کننــد.
برخــی  افــزود:  مــردم  جمــع  در  جهانگیــری  اســحاق 
می گوینــد فانــی رئیس جمهــور آمریــکا شــد، پــس توافــق 
هســته ای هــم مشــکل پیــدا می کنــد؛ در حالــی کــه امــروز 

ــدارد.  ــداری ن ــا خری ــن حرف ه ای
وی تصریــح کــرد: پــس از توافــق هســته ای بقیــه تحریم هــا 
 هــم بایــد برداشــته شــود و بــا وجــود دولــت قانونــی 
ــق  ــن تواف ــه م ــد ک ــام کن ــد اع ــی نمی توان ــی، کس و منطق

ایــن مســیر  بنابرایــن   هســته ای را بــر هــم می زنــم؛ 
را با قدرت ادامه خواهیم داد.

ــن  ــت، مهم تری ــاورزی جیرف ــرد: کش ــه ک ــری اضاف جهانگی
ــی اســت.  ــع تبدیل ــد صنای نقطــه توســعه کشــور و نیازمن

ــان  ــتان کرم ــوب اس ــه جن ــیدن گاز ب ــه رس ــاره ب ــا اش وی ب
ــا آن  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــن منبع ــت: گاز مهم تری گف

ــرد. ــاد ک ــیمی را ایج ــت پتروش صنع
وی افــزود: بایــد راه آهــن جیرفــت را بــه سراســری اتصــال 
دهیــم کــه در ایــن خصــوص صحبت هــای الزم بــا وزیــر راه 

و شهرســازی صــورت گرفتــه اســت.

ــد  ــت بای ــه جیرف ــعار ک ــن ش ــه ای ــخ ب ــری در پاس جهانگی
اســتان شــود، گفــت: امیدواریــم بتوانیــم مشــکات جیرفــت 
 و جنــوب را توســعه دهیــم تــا جوانــان منطقــه از معیشــت 

و شغل مناسب برخوردار شوند.
معــاون اول رئیس جمهــوری بیــان کــرد: امــروز در شــرایطی 
ــدوش  ــرای مخ ــام ب ــام و نظ ــمنان اس ــه دش ــتیم ک هس
کــردن چهــره اســام، گروه هــای تکفیــری را راه انــدازی 
ــران  ــردن ای ــن ک ــد ناام ــا قص ــا ب ــن گروه ه ــد و ای کرده ان
تشــکیل شــدند کــه بــه فضــل خداونــد و بــا همــت نیروهای 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــمندانه رهب ــی هوش ــلح و فرمانده مس

ــون  ــا کان ــه تنه ــرد ک ــام ک ــا صراحــت اع ــوان ب ــروز می ت ام
ــران اســت. ــه، ای امــن منطق

ــر اینکــه بایــد قــدر ایــن امنیــت را بدانیــم  ــا تاکیــد ب وی ب
گفــت: امــروز همــه قدرت هــا بــه ایــن نقطــه رســیده اند کــه 
ــر نیســت. ــران امکان پذی ــا کمــک ای ــه جــز ب امنیــت منطق

جهانگیــری افــزود: یکــی از تاثیرگذارتریــن کشــورها در بحث 
ــه  ــر این گون ــران اســت و اگ ــه، ای ــت منطق ــه امنی ــک ب کم

نبــود، امــروز داعــش بــر بغــداد حاکــم شــده بــود.
کرمــان یکــی از ســه اســتان پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی در 
کشــور اســت و جنــوب کرمــان بــا هفــت شهرســتان دارای 
قابلیت هــای متعــدد در بخش هــای کشــاورزی، میــراث 

فرهنگــی و معدنــی اســت.

قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد:

 رصد دقیق تبلیغات انتخاباتی

 در فضای مجازی
کشــور  وزیــر  سیاســی  معــاون  و  قائم مقــام 
ــات،  ــی انتخاب ــای احتمال ــات نامزده ــت: تبلیغ گف
به ویــژه انتخابــات شــورای اســامی شــهر و روســتا 

در فضــای مجــازی بــا دقــت بررســی و رصــد 
د. می شــو

ــن منظــور  ــه همی ــزود: ب محمدحســین مقیمــی اف
ــای  ــکیل و تصمیم ه ــور تش ــه ای در وزارت کش کمیت

الزم گرفتــه شــده اســت.
وی اظهــار کــرد: تبلیغــات فضــای مجــازی بایــد در 
تاریــخ معیــن صــورت گیــرد؛ هــر آنچــه در تبلیغــات 
معمولــی اشــکال قانونــی دارد، در تبلیغــات مجــازی 

نیــز خــاف قانــون اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه افــرادی کــه خــاف 
باشــند  پاســخگو  بایــد  رفتــار می کننــد  قانــون 
گفــت: بســیاری از مــردم مــوارد قانونــی انتخابــات 
انــدک  تعــداد  بــرای  امــا  می کننــد؛  رعایــت  را 
قانونگــذار تخلفــات و جرایــم را مشــخص کــرده 

ــت. اس
ــرد: 29  ــح ک ــور تصری ــر کش ــی وزی ــاون سیاس مع

اردیبهشــت ســال آینــده انتخابات ریاســت جمهوری 
 شــورای اســامی شــهر و روســتا در سراســر کشــور 
و انتخابــات میــان دوره ای مجلس شــورای اســامی 
برگــزار خواهــد  انتخابیــه  در چهــار حــوزه   نیــز 

شد.
وی افــزود: مــردم بــه افــراد قانون شــکن عاقــه ای 
نامزدهــای  طــرف  از  قانــون  رعایــت  و  ندارنــد 

ــتقیم دارد. ــر مس ــردم اث ــر رأی م ــی ب انتخابات

معاون اول رئیس جمهوری: 

توافق هسته ای را نمی توان بر هم زد

در آستانه دیدار با معظم له منتشر شد:

 بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب 
در دیدار با مردم اصفهان )آبان۸۹(
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هــوای کالنشــهرهای ایــران بــا ســرد شــدن و پدیــده وارونگی 
)اینــورژن( بــه طــرز خطرناکــی مــرز خــط قرمــز را رد کــرده 
اســت. مــدارس در تهــران تعطیــل شــده و هــوای اصفهــان 
ــا هــر نفــس احســاس می کنیــد  چنــان آلــوده اســت کــه ب

دیگــر اکســیژنی در جــو باقــی نمانــده اســت؛ امــا بــه گــواه 
کارشناســان، آلودگــی امــروز شــهرهای ایــران، نتیجــه مــدارا 
بــا آلوده کننــدگان در ســال های گذشــته اســت؛ مدارایــی کــه 

ــه قیمــت جــان مــردم تمــام می شــود.  دارد ب
ــهرهای  ــه کالنش ــده ب ــع آلوده کنن ــی صنای ــفانه نزدیک متاس
ــن  ــران، وجــود هــزاران هــزار خــودرو در خیابان هــا و از بی ای

رفتــن درختــان جنگل هــا بــه دالیــل مختلــف، همــه و همــه 
حــال و روز ایــران را بــه وضعیــت فعلــی رســانده اســت.

    صنایعآلودهکننده
متاســفانه بیشــتر صنایــع مهــم ایــران بــا وجــود همــه 
پیشــرفت ها و دســتاوردهای ســالیان اخیــر، هنوز سیســتمی 
قدیمــی و ناهمخــوان بــا محیــط زیســت دارنــد. البتــه ایــن 
ــران نیســت؛ امــا موضــوع بحــث  ــا مختــص ای موضــوع تنه
ــان  ــع خودم ــه صنای ــان مقایس ــت و قصدم ــران اس ــا، ای  م
 و دیگــر کشــورها نیســت. در کنــار ایــن توســعه شهرنشــینی 
 و نزدیــک شــدن بیــش از پیــش ایــن صنایــع بــه کالنشــهرها
خــود مشــکلی بزرگ تــر اســت. صنایعــی کــه روزگاری ده هــا 
ــه  ــه فاصل ــون ب ــه داشــته اند، اکن ــا شــهرها فاصل ــر ب کیلومت
ــد  ــفانه تولی ــیده اند. متاس ــهرها رس ــری کالنش ــد کیلومت چن
بــه هــر قیمتــی باعــث شــده بعضــی صنایــع بــا وجــود همــه 
ــد و در  ــه دهن ــود ادام ــه کار خ ــت محیطی ب ــای زیس ضرره
ایــن میــان، بازنــده اصلــی ماجــرا مردمــی هســتند کــه قــرار 

اســت از وجــود ایــن صنایــع در زندگــی بهــره ببرنــد.
    خودروها

ماجــرای خودروهــا و آلودگــی هــوا ماننــد مــرغ و تخم مــرغ 
ــو  ــد و از آن س ــی می نالن ــان از آلودگ ــردم خودش ــت؛ م اس
ــزرگ  ــهرهای ب ــودرو در ش ــتر از خ ــر روز بیش ــان ه خودش
 اســتفاده می کننــد. متاســفانه وضعیــت ســوخت بنزیــن هــم 
ــت  ــای بی کیفی ــت. بنزین ه ــام معناس ــه تم ــه ب ــک فاجع ی
آلودگــی ای  آنچنــان  بی کیفیــت  خودروهــای  موتــور  در 

تولیــد کــرده کــه شــهری ماننــد اصفهــان بــا وجــود درختــان 
ــالق  ــتر در بات ــر روز بیش ــمان خراش، ه ــود آس ــراوان و نب ف
ــی  ــکالت آلودگ ــه مش ــود هم ــا وج ــی رود. ب ــی فروم آلودگ
ــر از  ــا اســتانداردهایی پایین ت ــی ب ــان خودروهای هــوا، همچن
ــه  ــی ک ــد؛ خودروهای ــت می کنن ــد دریاف ــوز تولی ــورو 2 مج ی
بنزیــن را می بلعنــد و منواکســید تحویــل می دهنــد. بــا 
ــورو 4  ــه اســتاندارد ی ــای رســیدن ب ــه ضرورت ه ــود هم وج
همچنــان ایــن موضــوع مهــم از ســوی خودروســازان نادیــده 
ــد  ــه تولی ــر روز بی وقف ــا ه ــن خودروه ــود و ای ــه می ش گرفت

می شــوند.
ازبینرفتنمحیطزیست    

ــران در همیــن 10 ســال  بیــش از یــک ســوم جنگل هــای ای
ــود  ــر، توســط عوامــل طبیعــی و بیشــتر غیرطبیعــی ناب اخی
ــر  ــر اســت ب ــور دیگ ــره ک ــم گ شــده اســت. خشکســالی ه
اکوسیســتم ایــران و نتیجــه همــه این هــا نابــودی روزبــه روز 

محیــط زیســت ایــران اســت.
    مدارا

آلوده کننــدگان، بزرگ تریــن ضــرر  آلودگــی و  بــا  مــدارا 
ــر  ــت و اگ ــوده اس ــر ب ــال های اخی ــران در س ــادی ای اقتص
ادامــه پیــدا کنــد بزرگ تریــن ضــرر اقتصــادی آینــده ایــران 
ــردن  ــه گ ــر را ب ــه تقصی ــود. صرف نظــر از اینک هــم خواهــد ب
ــا از  ــزرگ تنه ــا ایــن ضــرر ب ــارزه ب چــه کســی بیندازیــم، مب
 طریــق عــزم ملــی امکان پذیــر اســت؛ عزمــی کــه هنــوز جــزم 

نیست.

گزارش اختصاصی کیمیای وطن:

مدارا با آلودگی

ــت  ــر صنع ــتور وزی ــا دس ــته ب ــال گذش ــه س ــی ک در حال
مصرفــی  قلــم کاالی   22۷ واردات  تجــارت  و  معــدن 
ــن  ــرک، 1۶۸۵ ت ــار گم ــق آم ــد، طب ــوع ش ــکا ممن از آمری
گنــدم بــه ارزش 4۳۶ هــزار دالر طــی هفــت مــاه اول 
امســال از ایــن کشــور وارد شــده کــه ســهمی معــادل 0.۵۶ 

 درصــد از بــازار گنــدم وارداتــی ایــران را دارد 
ــت  ــط قیم ــر از متوس ــد گران ت و ۳.۸1 درص
ــازه  ــن ب ــه کشــور طــی ای ــی ب ــدم واردات گن
زمانــی بــوده اســت. آذرمــاه ســال گذشــته 
در پــی ســخنان مقــام معظــم رهبــری 
 در راســتای ممنــوع شــدن واردات اقــالم 
ــور  ــه کش ــکا ب ــی از آمری ــای مصرف و کااله

ســازمان توســعه تجــارت بــا دســتور وزیــر صنعــت، معــدن 
و تجــارت طــی بخشــنامه ای واردات 22۷ قلــم کاالی 
مصرفــی از آمریــکا را ممنــوع اعــالم کــرد کــه شــامل انــواع 
محصــوالت خوراکــی، پوشــاک و متعلقــات آن، انــواع 
لوازم التحریــر، فرآورده هــای آرایشــی و بهداشــتی و ... 

ــر اســاس آمــار رســمی  ــود. ایــن در حالــی اســت کــه ب ب
 منتشرشــده طــی هفــت ماهــه امســال، 1۶۸۵ تــن 
ــه  و 42۸ کیلوگــرم گنــدم و بــذر گنــدم دوروم از آمریــکا ب
ــه  ــده ک ــور وارد ش ــه کش ــزار و 4۳۸ دالر ب ارزش 4۳۶ ه
ــه  ــران را ب ــدم ای ــازار گن ــد از ب ــادل 0.۵۶ درص ــهمی مع س
ــز از  ــت آن نی ــاص داده و قیم ــود اختص خ
متوســط قیمــت گنــدم وارداتــی در ایــن بــازه 
زمانــی بــه کشــور ۳.۸1 درصــد گران تــر بــوده 

اســت. 
بــر اســاس ایــن آمــار، هــر کیلوگــرم گنــدم 
وارداتــی از 10 کشــور مختلــف بــه طــور 
ــده  ــور وارد ش ــه کش ــان ب ــط ۷۸0 توم متوس
اســت؛ در حالــی کــه قیمــت گنــدم آمریکایــی کیلویــی ۸10 
ــدم  ــام شــده اســت. گن ــی تم ــرای تاجــران ایران ــان ب توم
وارداتــی از آمریــکا از دو گمــرک امیرآبــاد و فــرودگاه امــام 
ــدم  ــذر گن ــه کشــور وارده شــده و شــامل ب ــی)ره( ب خمین

ــت. ــوده اس ــی ب ــدم معمول دوروم و گن

ــرف  ــاد مص ــل ازدی ــه دلی ــتان ب ــل تابس ــوال در فص معم
ــا  ــا گوی ــد؛ ام ــد می کن ــور را تهدی ــی کش ــرق، خاموش ب
ــت؛  ــل اس ــال های قب ــر از س ــرایط بحرانی ت ــال ش امس
بــر  مبنــی  صحبت هایــی  هم اکنــون  از  کــه  چــرا 
خاموشــی تابســتان می شــود. علی رغــم اینکــه ۳000 

مــگاوات نیــروگاه جدیــد قــرار اســت وارد 
ــا ایــن وجــود نگرانی هایــی  مــدار شــود، ب
ــود  ــال 1۳۹۶ وج ــرق س ــن ب ــرای تأمی ب
دارد و بــه گفتــه محســن طرزطلــب، مدیــر 
عامــل شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد 
ــه  ــرف ب ــر مص ــی اگ ــرق حرارت ــروی ب نی
همیــن روال پیــش بــرود و نیروگاه هــا در 

تاریــخ مقــرر وارد مــدار نشــود، احتمــال ناشــی از کمبــود 
ــود دارد. ــد وج تولی

 او بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع موجــب نگرانــی 
گســترده شــرکت های بــرق شــده، اظهــار کــرد: بــر 
اســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده بایــد تــا قبــل 

ــات، کل تعمیــرات نیروگاه هــا انجــام شــود کــه  از انتخاب
ــت.  ــیده اس ــان رس ــه پای ــد کار ب ــون ۳1 درص تاکن

طرزطلــب اعتبــار تعمیــر و نگهــداری تمــام نیروگاه هــای 
دولتــی و خصوصــی کشــور را ۷00 تــا ۸00 میلیــارد 
ــگاوات، کل  ــزار م ــرد: ۶0 ه ــوان ک ــت و عن ــان دانس توم
ــت  ــور اس ــده در کش ــای نصب ش نیروگاه ه
کــه ۸۹ هــزار مــگاوات بایــد تعمیــر شــود. 
مجمــوع  از  موجــود  آمارهــای  طبــق 
 ۳۳.۷ تــا  کشــور  در  تولیدشــده  بــرق 
درصــد در بخــش خانگــی، ۳1.۵ درصــد 
 1۶.1 عمومــی،  بخــش صنعــت، ۹.4  در 
ــد  ــاورزی، 2.1 درص ــش کش ــد در بخ درص
بخــش  در  بخــش روشــنایی معابــر و ۷.۳ درصــد 
ــری  ــا بازنگ ــوان ب ــه می ت ــود ک ــتفاده می ش ــاری اس تج
ــتفاده از  ــت و اس ــالح قیم ــازی، اص ــن، فرهنگ س قوانی
ــتای  ــود را در راس ــت موج ــرف، وضعی ــزات کم مص تجهی

داد. تغییــر  انــرژی  بهینه ســازی مصــرف 

ــور در  ــه کش ــان اینک ــا بی ــاد ب ــر جه ــاون وزی مع
آینــده ای نزدیــک در تولیــد گوشــت قرمــز خودکفــا 
خواهــد شــد، گفــت: یکــی از سیاســت های وزارت 
ــاز  ــور و بی نی ــره در کش ــد ک ــش تولی ــاد افزای جه

ــت.  ــول اس ــن محص ــدن از واردات ای ش
رکنــی گفــت: امســال حــدود ۸20 هــزار تــن 
گوشــت در کشــور تولیــد می شــود کــه ایــن عــدد 
نســبت بــه ســال قبــل حداقــل بیــش از 20 هــزار 
ــال جاری  ــه در س ــن اینک ــش دارد؛ ضم ــن افزای ت
ــد  ــت وارد خواه ــن گوش ــزار ت ــا ۸0 ه ــن ۶0 ت بی
شــد. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه در حــال 
ــن  ــه ای ــم ک ــده داری ــادرات دام زن ــا ص ــر م حاض
کار تــراز تجــاری بخــش را بهبــود می بخشــد. 
دربــاره قســمت دوم ســؤال شــما نیــز بایــد گفــت 
مــا اعتقــاد داریــم در زمینــه تولیــد گوشــت قرمــز 

ســاختارهای الزم وجــود دارد و اگــر نقدینگــی 
ــور  ــف کش ــاط مختل ــداران در نق ــاز دام ــورد نی م
تأمیــن شــود، در آینــده ای نــه چنــدان دور جشــن 
خودکفایــی گوشــت قرمــز را برگــزار خواهیــم کــرد. 
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه پیش بینــی 
ــدف می رســیم ــن ه ــه ای ــی ب ــه زمان ــد چ  می کنی

و چــه میــزان اعتبــار بــرای تحقــق آن نیــاز اســت 
گفــت: اگــر شــرایط معمــول پیــش بــرود، محقــق 
ــول  ــال ط ــا 4 س ــن ۳ ت ــدف بی ــن ه ــدن ای ش
می کشــد؛ امــا در صــورت تأمیــن نقدینگــی، زمــان 
ــارد  ــدود 1۵00 میلی ــد. ح ــد ش ــر خواه آن کوتاه ت
تومــان اعتبــار بــرای تحقــق ایــن هــدف در ســطح 
ــال  ــای نیمه فع ــا واحده ــم ت ــاج داری ــور احتی کش
فعــال و واحدهــای غیرفعــال راه انــدازی شــود کــه 

ــم. ــدی را گســترش دهی ــم پرواربن بتوانی

رنــو در حالــی بــر تبدیــل ایــران بــه مرکــز تولیــد 
ــد  ــه تاکی ــود در منطق ــوالت خ ــادرات محص و ص
ــن  ــی ای ــت های اجرای ــی سیاس ــه بعض ــرده ک ک
پاکســتان  در  ســرمایه گذاری  ماننــد  شــرکت 

ــد.  ــان می ده ــا را نش ــن ادع ــالف ای خ
قائم مقــام رنــو در منطقــه آفریقــا، خاورمیانــه 
هنــد و ایــران در چنــد ســال اخیــر در برهه هــای 
ــتراتژیک  ــریک اس ــران را ش ــف ای ــی مختل زمان
رنــو در منطقــه نامیــده و اخیــرا نیــز دوبــاره تاکیــد 
ــران را مرکــز تولیــد  ــو می خواهــد ای  کــرده کــه رن
و صــادرات محصــوالت خــود در منطقه قــرار دهد. 
ــه  ــاری منتشــر شــد ک ــرا اخب ــن حــال اخی ــا ای ب
ــد  ــه تولی ــد دارد کارخان ــو قص ــد رن نشــان می ده
محصــوالت خــود را در پاکســتان راه انــدازی کنــد. 
در ایــن میــان ایــن پرســش پیــش می آیــد کــه 
اگــر رنــو واقعــا می خواهــد شــریک اســتراتژیک 
صنعــت خــودروی ایــران باشــد، چــرا می خواهــد 
 در کشــورهای همســایه ایــران ســرمایه گذاری 

و محصوالتش را تولید کند؟ 
ــادرات  ــز ص ــران را مرک ــد ای ــو می خواه ــر رن اگ
ــه  ــرا ب ــد، چ ــرار ده ــه ق ــش در منطق محصوالت
ایــران  در  پاکســتان  در  جــای ســرمایه گذاری 
 ســرمایه گذاری نکــرده و نیــاز بــازار پاکســتان 
را از طریــق خودروهــای تولیــدی در ایــران تأمیــن 

نمی کنــد؟ 
در پاســخ بــه ایــن ابهــام، نمایندگــی رنــو در 
ــو در  ــران معتقــد اســت کــه ســرمایه گذاری رن ای
پاکســتان مرکزیــت ایــران را تهدیــد نکــرده و بــه 

ــت.  ــی اس ــازان ایران ــع قطعه س نف
در پاســخ شــرکت رنوپــارس در ایــن زمینــه آمــده 
اســت: ایــران، هــاب منطقــه ای رنــو در خاورمیانــه 

 . ست ا
ــت  ــو اس ــرای رن ــتراتژیک ب ــوری اس ــران کش ای
و خواهــد بــود و ایــن خودروســاز برنامه هــای 
جــدی و بــزرگ ســرمایه گذاری در ایــران را در 

دارد.  رو  پیــش  ســال های 
رنــو برنامه هــای جــدی خــود در زمینه هــای 
ــاده  ــران پی ــات را در ای ــن قطع ــی و تأمی مهندس
خواهــد کــرد تــا از ظرفیت هــای قطعه ســازان 
مســتعد ایرانــی در دنیــای رنــو نیســان اســتفاده 

ــد.  کن
رنــو تصمیــم گرفتــه بــا تولیــد دو محصــول بــرای 
بــازار پاکســتان بــه ایــن کشــور ورود کنــد. تأمیــن 
قطعــات ایــن دو محصــول از ایــران صــورت 
خواهــد گرفــت؛ درنتیجــه ســرمایه گذاری جدیــد 
ــران  ــرای ای ــی ب ــو در پاکســتان، فرصتــی طالی رن
بــه عنــوان پایــگاه منطقــه ای بــرای صــادرات 

ــود. ــد ب ــات خواه قطع

بهزودیدرتولیدگوشتقرمزخودکفامیشویم

رنو؛مذاکرهباایران،سرمایهگذاریدرپاکستان!

حتما بخوانید!
3حال نظام بانکی بد است چهارشنبه  26  آبان ماه  1395

ـــمـــاره 301 ســـــال دوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

پیشنهادافزایشمزدکارگران

درنیمهدومسال
عالــی  کانــون  کل  دبیــر 
انجمن هــای صنفــی کارگــران 
ــزد  ــش م ــرد: افزای ــنهاد ک پیش
کارگــران در نیمــه دوم ســال نیز 
ــود  ــی ش ــی و بازبین ــد بررس بای
ــرای خانوارهــای  ــا ســبد کاال ب ی
ضعیــف کارگــری کــه قــدرت 
معیشــت آن هــا همچنــان کــم اســت، درنظــر گرفتــه شــود. 
هــادی ابــوی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات مــزد از اواخــر 
آذرمــاه گفــت: تشــکیل کارگروه هــا و مذاکــرات مــزدی کمــی 
دیــر شــده؛ ولــی کارگــران معوقــات و مطالبــات از قبــل 
مانــده ای دارنــد مثــل حــق مســکن کــه بایــد تکلیــف آن هــا 
ــی  ــای صنف ــی انجمن ه ــون عال ــر کل کان روشــن شــود. دبی
ــک مرکــزی  ــران و بان کارگــران گفــت: اگرچــه مرکــز آمــار ای
متولــی رســمی اعــالم نــرخ تــورم هســتند، ولــی ایــن مراجــع 
دولتــی هســتند و نــرخ تــورم را ســر جمــع گرفتــه و طــوری 
 محاســبه می کننــد کــه در انتهــای ســال معمــوال خــود 
را پایین تــر نشــان می دهــد؛ در حالــی کــه ایــن کاهــش بــرای 
خانوارهــای کارگری محســوس نیســت. ابــوی ادامــه داد: رقم 
تعییــن  پایانــی ســال  روزهــای  در  حالــی  در  دســتمزد 
می شــود کــه در ماه هــای آغازیــن ســال بعــد بــا رشــد 
قیمــت حامل هــای انــرژی و بســیاری از اقــالم خوراکــی 
مواجــه می شــویم و افزایــش دســتمزدها فقــط تــا 10 روز اول 
مــاه جــواب می دهــد. وی در پایــان گفــت: جامعــه کارگــری 
بــه شــعارهای حمایتــی دولــت یازدهــم امیــد بســته و منتظــر 
بــود تــا بــا تحقــق وعده هــای دولــت، ســفره کارگــران رنگیــن 
ــه داشــت از  ــی هــم ک ــگ و لعاب ــج رن ــه تدری ــی ب شــود؛ ول
بیــن رفــت و بســیاری از مطالبــات کارگــران بی نتیجــه باقــی 

ماند.

سرنوشتنامعلومکارتسوخت
ــذف کارت  ــا ح ــظ ی ــاره حف ــینان درب ــی مجلس نش بالتکلیف
ســوخت، همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت و در حالــی 
کــه در اصالحیــه الیحــه بودجــه ۹۵ بــا حــذف کارت ســوخت 
در مجلــس موافقــت شــد، نماینــدگان در جلســه علنــی روز 
ــق  ــی رأی مواف ــت طرح ــک فوری ــه ی ــا 112 رأی ب ــته ب گذش
ــه  ــزم ب ــت مل ــی آن، دول ــد کــه در صــورت تصویــب نهای دادن
ــم  ــود. تصمی ــودرو می ش ــمند خ ــوخت هوش ــظ کارت س حف
دوشــنبه گذشــته مجلــس در حالــی گرفتــه شــد کــه هفتــه 
گذشــته، امیــری خامکانــی، نائب رئیــس کمیســیون انــرژی 
مجلــس دربــاره اینکــه اخیــرا تعــدادی از نماینــدگان طــرح دو 
فوریتــی بــرای حفــظ کارت ســوخت را تهیــه کرده انــد گفــت:  
بــا توجــه بــه مصوبه ای کــه مجلس بــرای حــذف آن رأی داده 

ــد. ــد نظــر کن ــم تجدی ــد می دان اســت، بعی
در  ســوخت  سرنوشــت کارت  دربــاره  مجلــس  تردیــد   
ــوی  ــش از س ــدی پی ــه چن ــت ک ــه دول ــه دارد ک ــی ادام حال
ــع آوری  ــوه جم ــاره نح ــری درب ــده دار تصمیم گی ــس عه مجل
ــم  ــی چش ــان در بالتکلیف ــود، همچن ــده ب ــوخت ش کارت س
بــه مجلــس دوختــه اســت و ایــن بالتکلیفــی باعــث 
ســؤال  بــه  مشــخصی  پاســخ  نباشــد  قــادر  می شــود 
ــان از کارت  ــد همچن ــه بای ــر اینک ــی ب ــردم مبن بســیاری از م
ســوخت اســتفاده کننــد یــا خیــر بدهــد؛ همچنیــن بــه 
ــد ــگاه جدی ــاخت جای ــرای س ــد ب ــا بای ــه آی ــگاه داران ک  جای

کارت  از  اســتفاده  سیســتم  بــه  مجهــز  دســتگاه های 
ــور  ــتا، منص ــن راس ــر. در ای ــا خی ــد ی ــب کنن ــوخت نص س
ــای  ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــل ش ــر عام ــی، مدی ریاح
ــوخت  ــاره کارت س ــتوری درب ــچ دس ــوز هی ــت: هن ــی گف نفت
ــن  ــذف ای ــا ح ــظ ی ــه حف ــیده و چنانچ ــا نرس ــت م ــه دس ب
 کارت تصویــب و ابــالغ شــود، هــر ســناریویی الزم باشــد

اجرا خواهد شد. ایسنا

حالنظامبانکیبداست
رئیــس کل بانــک  مرکــزی بــا تاکیــد بــر اینکــه نظــام بانکــی 
ــای  ــت: تنگن ــرد، گف ــر می ب ــه س ــبی ب ــت نامناس در وضعی
ــد  ــده و 4۵ درص ــت ش ــن وضعی ــدید ای ــب تش ــی موج مال

دارایی هــای بانک هــا منجمــد اســت. 
ولــی هللا ســیف در نخســتین نشســت مشــترک رئیــس 
ــد  ــران ارش ــس و مدی ــادی مجل ــیون اقتص ــای کمیس و اعض
ــات  ــر شــبکه و عملی ــر ب ــارت مؤث ــت: نظ ــزی گف ــک مرک بان
بانکــی، مســتلزم همــکاری همه نهادهــای حاکمیتــی از جمله 
قــوای مقننــه و قضائیــه و دیگــر دســتگاه های اجرایــی اســت 
 کــه بــر ایــن اســاس، در چارچــوب قوانیــن و مقــررات موجــود 
و بــا همیــاری و هماهنگــی همــه قــوا، رونــد نظارتــی بانــک  

مرکــزی تقویــت شــده و رو بــه پیشــرفت اســت. 
رئیــس کل بانــک مرکــزی ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت 
ــرای  ــی الزم ب ــارات قانون ــزی از اختی ــک  مرک ــورداری بان برخ
اعمــال نظــارت مؤثــر بــر فعالیت هــای بانکــی، بــه تجربیــات 
اخیــر در برخــورد بــا مؤسســات غیرمجــاز اشــاره کــرد و افزود: 
ــدوارم  ــالمی امی ــورای اس ــس ش ــت مجل ــر حمای ــکا ب ــا ات ب
تصویــب لوایــح دوگانــه بانکــی در مجلــس شــورای اســالمی 
بــه تقویــت نقــش نظارتــی بانــک  مرکــزی منجــر شــود؛ البتــه 
ــواره  ــالمی هم ــورای اس ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
ــک  ــن بان ــد و ای ــزی بوده ان ــک مرک ــتیبان بان ــی و پش حام
ــرده  ــره ب ــیون به ــورت های کمیس ــا و مش ــز از راهنمایی ه  نی

است. 
وی تصریــح کــرد: هم اکنــون نظــام بانکــی ایــران در وضعیــت 
چنــدان مناســبی بــه ســر نمی بــرد و تنگنــای مالــی موجــب 
ــده  ــه عم ــی ک ــت؛ در حال ــده اس ــت ش ــن وضعی ــدید ای تش
ــده شــبکه بانکــی  ــر عه ــی اقتصــاد ب ــن مال مســئولیت تأمی
اســت، نزدیــک بــه 4۵ درصــد از منابــع و دارایی هــای 
بانک هــا منجمــد و غیرقابــل اســتفاده بــوده و بازدهــی 

ــدارد.  ــب را ن مناس
ــا سیاســتگذاری  ــن شــرایط، ب ــه ای ــا هم ــه ســیف ب ــه گفت ب
ــورهای  ــه کش ــرایطی ک ــم در ش ــع، آن ه ــه موق ــب و ب مناس
نفتــی تحــت تأثیــر شــوک شــدید قیمــت نفــت دچــار 
نوســانات شــدید اقتصــادی شــدند، اقتصــاد ایــران بــه رغــم 
شــرایط تحریمــی ســخت، توانســت نه تنهــا ایــن شــوک را بــه 
ــورم  ــی پشــت ســر بگــذارد، بلکــه حتــی در ایــن دوره ت خوب
بــا حرکــت در مســیر کاهشــی، رونــد بســیار مطلوبــی داشــته 

اســت.

گازرسانیبههمهروستاهایکشور

تاسال96
معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: 
ــرعتی  ــا س ــتیم ب ــن هس مطمئ
کــه گازرســانی بــه روســتاها 
ــال ۹۶  ــا س ــود ت ــام می ش انج
گازرســانی بــه همــه روســتاهای 
می دهیــم.  انجــام  را  کشــور 
ــری در جلســه  اســحاق جهانگی
اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان قلعه گنــج اظهــار کــرد: یکــی از 
سیاســت های قطعــی کــه امــام بــرای نظــام اســالمی تدویــن 
شــد  اســالمی  نظــام  اصلــی  اهــداف  جــزو  و   کردنــد 
محرومیت زدایــی و رفــع محرومیــت از مناطــق محــروم 
کشــور و افتخــار تشــکیل جهــاد ســازندگی بــر همیــن اســاس 
امــام دنبــال  افــزود: مهم تریــن هدفــی کــه  بــود. وی 
ــان از شــهرهای مرکــزی کشــور  ــود کــه جوان ــن ب  می کــرد ای
و پایتخــت بــه مناطــق محــروم و دورافتــاده رفتــه و از مناطــق 
ــه  ــا اشــاره ب ــری ب ــد. جهانگی محــروم، رفــع محرومیــت کنن
درخواســت نماینــده شهرســتان های جنوبــی اســتان کرمــان 
مبنــی بــر ایجــاد مجتمــع پتروشــیمی در مســیر خــط لولــه 
ــاد  ــی ایج ــق، مطالبات ــه مناط ــدن گاز ب ــت: آم ــح گاز گف صل
ــت از  ــوان دول ــه عن ــد ب ــت و نبای ــت اس ــه درس ــد ک می کن
طــرح بعضــی مســائل ناراحــت بشــویم؛ هــر کاری کــه انجــام 
ــات  ــردم مطالب ــه م ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ــم ب می دهی
ــره وری در  ــش به ــت: افزای ــری گف ــد. جهانگی ــری دارن مهم ت
صنعــت و کشــاورزی، افزایــش صــادرات کاالهــا، کاهــش اتکا 
بــر نفــت، توجــه بــه اقتصــاد دانش بنیــان و ... جــزو اقتصــاد 
ــرای  ــد ب ــاد بای ــازی اقتص ــن مقاوم س ــت و ای ــی اس مقاومت

همه جا تعریف شود.

برداشت195هزارتنسیبزمینی

ازمزارعچهارمحالوبختیاری
چهارمحــال  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  زراعــت   مدیــر 
و بختیــاری گفــت: امســال حــدود 1۹۵ هــزار تن ســیب زمینی از 
مــزارع اســتان برداشــت شــده اســت. ســیروس بیک بــکان بــا 
اشــاره بــه پایــان برداشــت ســیب زمینی از مــزارع اســتان اظهــار 
کــرد: ســطح زیــر کشــت ســیب زمینی در اســتان ۵ هــزار و ۵00 
هکتــار بــوده که در مقایســه با ســال گذشــته ۷00 هکتــار کاهش 
ــیب زمینی  ــزان س ــن می ــت: از ای ــکان گف ــت. بیک ب ــه اس یافت
ــرای مصــرف در داخــل اســتان ــن ب ــزار ت  برداشت شــده، 40 ه
آن  مابقــی  آینــده،  ســال  بــذر  بــرای  آن  تــن  هــزار   2۵
اســتان  ســرد  انبارهــای  در  ذخیره ســازی  منظــور   بــه 
و بــه مــرور زمــان فرســتادن آن بــه ســایر اســتان های همجــوار 
ــور  ــه کش ــز ب ــتان نی ــیب زمینی اس ــمتی از س ــن قس و همچنی

ــز صــادر می شــود.  ــراق نی ع

تهدیدخاموشیسال96جدیترشدوارداتگندمممنوعهازآمریکا

آگهیمزایده

)نوبتاول(
شهرداری گز برخوار بموجب مصوبه یک صورت جلسه 1۹2 مورخ ۹4/11/0۵ شورای محترم اسالمی شهر گز در 
نظر دارد تعداد چهار قطعه زمین به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند، لذا عالقمندان شرکت 
در مزایده می توانند تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 95/09/04 جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه 

شهرداری گز مراجعه نمائید.
با کاربری  ریال(   ۳۹00000( پایه  قیمت  با  مربع  متر  مساحت 1۹0/۷۳  به   41۸ ثبتی  پالک  به  زمین  قطعه   -1

مسکونی واقع در محله فیروزآباد، خیابان شهید پهلوانی قطعه 22 از نقشه تفکیکی
با کاربری  ریال(   4000000( پایه  قیمت  با  مربع  متر  به مساحت 20۷/۳۳  ثبتی 41۸  به پالک  زمین  2- قطعه 

مسکونی واقع در محله فیروزآباد، خیابان شهید پهلوانی قطعه 21 از نقشه تفکیکی
با کاربری  ریال(   ۳100000( پایه  با قیمت  به مساحت 240/۳۸ متر مربع  ثبتی 41۸  به پالک  ۳- قطعه زمین 

مسکونی واقع در محله فیروزآباد، خیابان شهید پهلوانی قطعه 20 از نقشه تفکیکی
با کاربری  ریال(   2۸00000( پایه  با قیمت  متر مربع  به مساحت 2۹۸  ثبتی 440/۵1  به پالک  زمین  4- قطعه 

مسکونی واقع در محله فیروزآباد، قطعه ۹ از نقشه تفکیکی

800KVAآگهیمناقصهعمومییکمرحلهایخریدوراهاندازییکدستگاهدیزلژنراتورکامینر

همراهبابردفولکنترلاتوماتیکفابریکجهتبیمارستانآفتابخوروبیابانک

سایت  به  بیشتر  اطالعات  جهت کسب  توانند  می  مناقصه  در  شرکت  متقاضیان 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و یا با 

شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایند.
شماره تلفن امور قراردادهای مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه درخصوص توزیع 

اسناد مناقصه: 031-37924006
شماره تلفن کارشناس مدیریت امور فنی دانشگاه درخصوص مسائل فنی و نظارت 

پروژه: 031-37924111

چاپدوم

محمدحسنرفیع-شهردارشهرگزبرخوار

روابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیاستاناصفهان

مالف7100
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حتما بخوانید!
آخر هفته بارانی برای استان اصفهان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

از یــک دهــه پیــش بــا توجــه بــه افزایــش کاربــران اینترنــت 
و حضــور مشــتریان گوناگــون، شــبکه های مجــازی پلیســی 
بــه نــام فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات و ارتباطــات بنیــان 
نهــاده شــد تــا بتوانــد در مبــارزه بــا مجرمــان مجــازی 
ــتردگی  ــه گس ــه ب ــا توج ــد. ب ــل کن ــته عم ــو شایس ــه نح ب
بــه منظــور  و  پلیــس تخصصــی  ایــن  مأموریت هــای  
ــی  ــید مصطف ــرهنگ س ــا س ــران ب ــی کارب ــش آگاه افزای
مرتضــوی، رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطالعــات 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان گفت وگویــی داشــتیم 

ــد. ــن آن را می خوانی ــه مت ک
   برنامه هــای خاصــی امســال بــا رویکــرد اصلــی پلیــس 
فتــا در اســتان بــه اجــرا درمی آیــد؛ ایــن برنامه هــا چیســت؟

ــا در ســال جــاری پیشــگیری از  ــی پلیــس فت رویکــرد اصل
ــا برگــزاری جلســات آموزشــی در مراکــز  جرایــم ســایبری ب
مختلــف و همچنیــن برپایــی نمایشــگاه های تخصصــی 

اســت.
ــردم در  ــازی م ــرای آگاه س ــی ب ــای فرهنگ     فعالیت ه

رابطــه بــا جرایــم نویــن ســایبری چــه بــوده اســت؟
ــس  ــن پلی ــط ای ــده توس ــی انجام ش ــای فرهنگ از فعالیت ه
ــز  ــی در مراک ــگاه های تخصص ــی نمایش ــه برپای ــوان ب می ت
 مختلــف، تولیــد محتــوای آموزشــی از جملــه بروشــور 
و کتابچــه و توزیــع آن در مــدارس و همچنیــن برگــزاری 

ارگان هــا  آمــوزش همگانــی در   کالس هــا و کارگاه هــای 
و ســازمان های خصوصــی و دولتــی، مراکــز آمــوزش عالــی 

و مــدارس اســتان اشــاره کــرد.
ــایی  ــرای شناس ــا ب ــس فت ــش پلی ــکاری و نق      هم
ــرقت  ــد س ــس مانن ــای پلی ــم حوزه ه ــر جرای ــف دیگ و کش
ــه چــه صــورت اســت؟ قتــل، مجرمــان مــواد مخــدر و ... ب

پلیــس فتــا بــا ســایر پلیس هــای تخصصــی نیــز همــکاری 
ــه بررســی ســایبری  ــاز ب ــه نی ــی ک ــی دارد و پرونده های  کامل
و یــا کشــف ادلــه دیجیتــال دارنــد، در اختیــار ایــن پلیــس 

ــه کشــف جــرم بینجامــد. ــا ب ــد ت ــرار می گیرن ق
ــد  ــا بفرمایی ــس فت ــه کار پلی ــدان ب ــرای عالق همن     ب
کارآگاهــان فضــای مجــازی از چــه خصوصیاتــی برخوردارنــد 
و چــه کســی بــا چــه توانایــی می توانــد در ایــن بخــش وارد 

شــود؟
کســانی کــه عالقه منــد بــه فعالیــت در ایــن ســازمان هســتند 
در وهلــه اول بایــد مــدرک تحصیلــی متناســب با ایــن پلیس 
داشــته باشــند و پــس از پشــت ســر گذاشــتن آزمون هــای 
علمــی و تخصصــی از نظــر دانــش علمــی نیــز دارای مهــارت 

کافــی باشــند.
    بــه عنــوان رئیــس پلیــس فتــای اصفهــان بفرماییــد 
چــه نــوع جرایمــی در جامعــه بــرای شــما رنــج آور و دردنــاک 

اســت؟
جرایــم اخالقــی و هتــک حیثیــت در فضــای مجــازی بــرای 

پلیــس و افــرادی کــه دچــار ایــن آســیب شــده اند، بســیار 
دردآور اســت؛ چــرا کــه جبــران آبــروی از دســت رفتــه یــک 

شــهروند ســخت یــا غیرممکــن اســت.
ــم  ــان جرای ــد مجرم ــرای رص ــس ب ــت پلی     موفقی
ســایبری در زمینــه مســائل آموزشــی و علمــی چگونــه 

ــت؟ اس
ــه صــورت همیشــگی در  ــن ســایت ها ب بررســی و رصــد ای
دســتور کار پلیــس فتــا قــرار دارد و هــر مــاه تعــداد زیــادی 
از ایــن ســایت ها شناســایی و پــس از بررســی های الزم 
در صورتــی کــه فعالیــت آن هــا مجرمانــه باشــد، گرداننــدگان 
ــا از  ــن ج ــه همی ــن اینک ــوند؛ ضم ــتگیر می ش ــا دس آن ه
ــتی  ــی و بهداش ــوازم آرایش ــد ل ــم از خری ــردم می خواهی م
از فروشــگاه ها و داروخانه هــای مجــازی کــه اقــدام بــه 
فــروش ایــن محصــوالت می کننــد، خــودداری کننــد؛ زیــرا 
ســبب ایجــاد مشــکالت و آســیب های جســمی بــرای 

شــهروندان می شــود.
اجتماعــی  جرایــم  پرونده هــای  مهم تریــن    
اصفهــان در چــه  اســتان  اقتصــادی ســال گذشــته  و 

اســت؟ بــوده  زمینه هایــی 
بایــد بگویــم در ســال گذشــته و امســال بیشــترین پرونده ها 
ــه ای  ــه جرایــم اقتصــادی و کالهبرداری هــای رایان ــوط ب مرب
بــوده و انگیــزه بیشــتر مجرمــان ســایبری نیــز سوء اســتفاده 

مالــی بــوده اســت.

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با رئیس پلیس فتای اصفهان )قسمت دوم(

بازار جرایم اقتصادی و کالهبرداری 
درفضای سایبری

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان:

 موتور محرکه فعالیت های عمرانی 

خاموش نشده است
معــاون عمران شــهری شــهرداری 
ــه  ــور محرک ــت: موت ــان گف اصفه
فعالیت هــای عمرانــی و خدماتــی 
در اصفهــان خامــوش نشــده و 
پروژه هــای بســیاری در گوشه گوشــه 
شــهر بــا وجــود وضعیت نامناســب 
اقتصــادی و رکــود حاکــم در حــال 
اجراســت. ایــرج مظفــر بــا بیــان اینکــه عمران محــوری، یکــی از 
ــش  ــت: »دان ــت، گف ــی اس ــاد مقاومت ــم اقتص ــای مه مؤلفه ه
ــه  ــه مؤلف ــراف گریزی«، س ــوری« و »اس ــی«، »عمران مح بنیان
ــه اینکــه شــهرداری  ــا اشــاره ب ــی اســت. وی ب اقتصــاد مقاومت
اصفهــان بــا توجــه شــرایط اقتصــادی عــالوه بــر تکمیــل 
 پروژه هــای نیمه تمــام، پروژه هــای جدیــدی را آغــاز کــرده

افــزود: ابرپــروژه مجموعــه پل هــا و میــدان اســتقالل، فــاز دوم 
نمایشــگاه های  پــروژه  علــی)ع(،  امــام  میــدان  ســوم  و 
ــام  ــرت ام ــی حض ــای بین الملل ــز همایش ه ــی، مرک بین الملل
ــهید  ــطح ش ــع غیرهمس ــی(، تقاط ــه العال ــد ظل ــه ای )م خامن
آزادی  متــروی  ایســتگاه  فلــزی،  پــل  تعریــض   باالیــی، 
و پروژه هــای عمرانــی مناطــق 15گانــه بــدون توقــف بــا اعتبــار 
436 میلیــارد تومانــی در قالــب 30 پــروژه و 58 قــرارداد در حــال 
ــا بیــان اینکــه ایجــاد همدلــی و وحــدت بیــن  اجراســت. وی ب
پروژه هــا بــه منظــور کاهــش ِپــرت زمــان و هزینــه در دســتور کار 
معاونــت عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان قــرار گرفتــه، اظهــار 
کــرد: پروژه هــای اجراشــده و در حــال اجــرا بــا همیــن مصــداق 

پیش می رود. ایمنا

 کاهش بیش از 10 درجه ای 

هوای استان یزد
ــا اشــاره  ــزد ب ــی اداره کل هواشناســی ی کارشــناس پیش بین
ــده از  ــای آین ــزد در روزه ــوای اســتان ی ــای ه ــر دم ــه تغیی ب
کاهــش 10 درجــه ای دمــای هــوای اســتان از روزهــای 
ابتدایــی هفتــه آینــده خبــر داد. محمدرضــا شــیرغالمی افزود: 
آســمان اســتان یــزد از نیمــه دوم آذرمــاه تــا اواســط دی مــاه 
بارانــی می شــود. شــیرغالمی در ادامــه خطــاب بــه کشــاورزان 
خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در هفتــه آینــده دمــای 
ــد،  ــه می رس ــر درج ــر صف ــه زی ــتان ب ــاط اس ــی از نق بعض
ــرمازدگی  ــری از س ــرای جلوگی ــی ب ــر امنیت ــاورزان تدابی کش
ــق  ــام مســئول باف ــن مق ــد. ای ــاز کنن محصــوالت خــود را آغ
ــن و  ــانتیگراد، گرم تری ــه س ــینه 27 درج ــا بیش ــم را ب و خات
ــاط  ــردترین نق ــه، س ــی 2 درج ــا منف ــق را ب ــت باف سبزدش

ــزد اعــالم کــرد.  اســتان ی

اخبار کوتاه

هوای اصفهان، همچنان ناسالم
بــر اســاس آخریــن به روزرســانی 
ســنجش بــر خــط آالینده هــای 
هــوای اصفهان در تارنمــای اداره 
کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
غلظــت ذرات کوچک تــر از 2.5 
ایــن  هــوای  در  میکــرون 
ــن روز  ــرای چندمی ــهر ب کالن ش
ــت.  ــالم اس ــا ناس ــه گروه ه ــرای هم ــم 170 ب ــا رق ــی ب متوال
گفتنــی اســت شــاخص کیفیــت هــوا از 0 تــا 50 نشــانه هــوای 
پــاک، 51 تــا 100 ســالم، 101 تــا 150 ناســالم بــرای گروه هــای 
حســاس، 151 تــا 200 ناســالم بــرای عمــوم، 201 تــا 300 
بســیار ناســالم و 301 تــا 500 خطرنــاک اســت؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه شــاخص ذرات 2.5 میکــرون در کالن شــهر تهــران 
ــوزش  ــت آم ــن عل ــه همی ــده و ب ــبه ش ــا 160 محاس  155 ت
و پــرورش تهــران، دبســتان ها و مهدهــای کــودک ایــن 
ــی  ــود آلودگ ــا وج ــا ب ــرده؛ ام ــالم ک ــل اع ــهر را تعطی کالن ش
ــداده اســت. ذرات 2.5  بیشــتر ایــن اتفــاق در اصفهــان رخ ن
ــی  ــنجش آلودگ ــار س ــای معی ــی از آالینده ه ــرون، یک میک
ــر  ــا کمت ــرون ی ــر 2/5 میک ــن ذرات دارای قط ــت. ای هواس
اســت کــه تقریبــا یــک ســی ام قطــر مــوی انســان اســت و به 
ذرات ریــز )fine( نیــز شــناخته می شــوند. ترکیــب شــیمیایی 
ــوده  ــاوت ب ــوا متف ــان و آب و ه ــل، زم ــه مح ــته ب  ذرات بس
ــی  ــای احتراق ــواع فعالیت ه ــامل ان ــار آن ش ــع انتش و مناب
)وســایل نقلیــه موتــوری، نیروگاهــی، ســوزاندن چــوب و ...( 
و فرآیندهــای صنعتــی ســنگین می شــود. ایــن ذرات هــم بــه 
طــور مســتقیم ســاطع شــده و هــم بــه شــکل آالینــده ثانویــه 

در جو شکل می گیرند.

600 روستای کرمان فاقد آب هستند
مدیــر عامــل آب و فاضــالب روســتایی اســتان کرمــان گفــت: 
تــا امــروز پــروژه آبرســانی بــه 240 روســتا انجــام شــده و از 

ــر هســتیم.  ــرو پیش ت ــه وزارت نی برنام
علــی رشــیدی در ســفر بــه شهرســتان قلعــه گنــج و در مراســم 
آبرســانی بــه 34 روســتای اســتان کرمــان اظهــار کــرد: 
عملیــات اجرایــی پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه آب 
و فاضــالب روســتایی انجــام شــده و امــروز شــاهد افتتاح 34 
مــورد از آن هــا هســتیم. وی افــزود: همســو بــا سیاســت های 
ــرای 513 روســتا از  ــان ب ــارد توم ــی 101 میلی اقتصــاد مقاومت
ــزار  ــک ه ــه ی ــت ک ــاص یاف ــعه اختص ــدوق توس ــل صن  مح
ــده  ــام ش ــتاها انج ــن روس ــذاری در ای ــر لوله گ و 58 کیلومت
ــان  ــیدی خاطرنش ــوند. رش ــوردار می ش ــر برخ ــزار نف و 186 ه
کــرد: در اســتان کرمــان، هنــوز 600 روســتا فاقــد آب هســتند 
کــه نیــاز بــه اعتبــارات ویــژه داریــم؛ ضمــن اینکــه بــرای تعمیر 
و نگهــداری شــبکه آبرســانی اعتبــاری در کشــور دیــده نشــده 

اســت.

اخبار کوتاه

اصفهــان  هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  رئیــس 
ــی اســتان اصفهــان طــی روزهــای  گفــت: در مناطــق غرب
چهارشــنبه و پنجشــنبه گاهــی وزش بــاد نســبتا شــدید و 

ــود دارد.  ــاران وج ــده ب ــارش پراکن ــال ب احتم
حســن خدابخــش اظهــار داشــت: تحلیــل 
بیانگــر عبــور  نقشــه های هواشناســی، 
امــواج نســبتا ناپایــدار در تــراز میانــی جــو 

اســت.
 وی بیــان داشــت: بــر ایــن اســاس طــی 
روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه در بیشــتر 
ــری  ــان، آســمان اب مناطــق اســتان اصفه

گاهــی بــا افزایــش ابــر و وزش بــاد پیش بینــی می شــود. 
رئیــس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
تصریــح کــرد: در نواحــی شــمال شــرقی از فــردا وزش بــاد 
نســبتا شــدید گاهــی همــراه بــا گــرد و خــاک خواهــد بــود. 
ــن امــواج  ــور ای ــی می شــود عب ــه کــرد: پیش بین وی اضاف

ــطح  ــوا در س ــت ه ــود کیفی ــث بهب ــبی باع ــور نس ــه ط ب
ــود.  ــان ش ــتان اصفه اس

خدابخــش اعــالم کــرد: دمــای هــوا در 24 ســاعت آینــده 
ــی  ــر محسوس ــان تغیی ــتان اصفه ــق اس ــتر مناط در بیش

ــد داشــت.  نخواه
اینکــه از چهارشــنبه هــوای  بــا بیــان  وی 
ابــری و غبارآلــود گاهــی  اصفهــان کمــی 
بــا افزایــش ابــر و وزش بــاد پیش بینــی 
پنجشــنبه  روز  در  اضافــه کــرد:  می شــود، 
هــوای اصفهــان قســمتی ابــری بــا غبــار 
صبحگاهــی، گاهــی افزایــش ابــر و وزش بــاد 
ــی  ــی اداره کل هواشناس ــس پیش بین ــت. رئی ــراه اس هم
ــدت دو  ــه م ــروز ب ــرد: از ام ــح ک ــان تصری ــتان اصفه اس
بــارش پراکنــده در شهرســتان های داران  روز احتمــال 
گلپایــگان  میمــه،  خوانســار،  چــادگان،   فریدونشــهر، 

و بویین میاندشت وجود دارد.

رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان عنوان کرد:

آخر هفته بارانی برای استان اصفهان
ــوالد  ــه ف ــت: کارخان ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
سفیددشــت، طرحــی مهــم بــرای اســتان اســت کــه فــاز 
ــدواری اســت  ــرداری رســید و جــای امی ــه بهره ب اول آن ب
کــه فــاز دوم آن کــه اکنــون بیــش از 50 درصــد پیشــرفت 

ــده  ــال آین ــک س ــرف ی ــی دارد، ظ فیزیک
بهره بــرداری شــود. 

قاســم ســلیمانی دشــتکی در نشســت 
ــا  ــد ب ــع تولی ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس س
اشــاره بــه دســتاوردهای ســفر معــاون 
ــه  ــراه ب ــت هم ــوری و هیئ اول رئیس جمه
اســتان اظهــار کــرد: بهره بــرداری از ســه 

طــرح مهــم صنعتــی، بیــان مشــکالت بخــش خصوصــی 
اســتان در زمینــه اقتصــاد مقاومتــی و مباحــث مربــوط بــه 
انتقــال آب و اختالفــات در ایــن زمینــه از نتایــج ایــن ســفر 
ــده  ــرح بهره برداری ش ــه ط ــه س ــان اینک ــا بی ــت. وی ب اس
هســتند اســتان  همه جانبــه  توســعه  در  بزرگــی   گام 

ــرو  ــر نی ــوری و وزی ــاون اول رئیس جهم ــرد: مع ــح ک تصری
ــخ  ــال آب پاس ــای انتق ــه طرح ه ــوط ب ــات مرب ــه ابهام ب
ــن  ــه ای ــوط ب ــار مرب ــانه ها اخب ــی از رس ــا بعض ــد؛ ام دادن
بحــث را بــه  طــور کامــل پوشــش ندادنــد. ســلیمانی 
ــه فــوالد سفیددشــت  دشــتکی گفــت: کارخان
ــاز  ــه ف ــرای اســتان اســت ک ــم ب طرحــی مه
جــای  و  رســید  بهره بــرداری  بــه  آن  اول 
امیــدواری اســت کــه فــاز دوم آن کــه اکنــون 
ــی دارد  ــرفت فیزیک ــد پیش ــش از 50 درص بی
ــرداری شــود.  ــده بهره ب ظــرف یــک ســال آین
ــاره  ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــان  ــس از پای ــتان پ ــکاری اس ــق بی ــار دقی ــه آم ــه اینک ب
ــرد:  ــد، خاطرنشــان ک ــه  دســت می آی طــرح سرشــماری ب
 واحــد آمــار مرکــز آمــار کشــور در آمارگیری هــای خوشــه ای 
از افــراد عمدتــا غیرمتخصــص و آمــار مربــوط به خوشــه های 

محــروم اســتفاده می کنــد.

در شهر

استاندار چهارمحال و بختیاری اعالم کرد:

پیش بینی بهره برداری از فاز دوم فوالد سفیددشت در سال آینده

مفاد آراء
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیات / هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 

اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023000908مورخ 1395/07/29 آقای علی جان نثاری   به شماره 

شناسنامه 1150کدملی 1283450781صادره از اصفهان  فرزند سیف اله    بر ششدانگ یکباب ساختمان به 

مساحت 16/51 متر مربع مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 3189- اصلی واقع در بخش 2 ثبت اصفهان 

که بصورت عادی خریداری نموده است.

مالکیت صادر  مقررات سند  اعتراض طبق  و عدم وصول  انقضای مدت مذکور  در صورت  است  بدیهی 

خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/8/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/8/26 

شماره : 23895 / م الف 

امیر حسین صفائی 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 15/2579 واقع در فالورجان  بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب را ی شماره 7001162-1395/2/22 در اجرای قانون تعیین 

تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام خانم هاجر قاسمی فالورجانی   فرزند احمد  در جریان ثبت است 

و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دو شنبه مورخ 1395/9/22 ساعت 9 صبح 

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

ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1395/8/26 مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/914 واقع در کلیشاد   بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب را ی شماره 7002891-1395/6/13 در اجرای قانون تعیین 

تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای فرهاد فتاحی کلیشادی فرزند مصطفی  در جریان ثبت است 

و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزچهار شنبه مورخ 1395/9/24 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 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 1395/8/26شماره :623/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر با اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/913 واقع در کلیشاد   بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی بموجب رای شماره 7002886-1395/6/13 در اجرای قانون تعیین 

تکلیف اراضی فاقد سند رسمی به نام آقای غالم سعیدی کلیشادی فرزند مرتضی  در جریان ثبت است 

و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 

ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزسه شنبه مورخ 1395/9/23 ساعت 9 صبح 

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

ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت 

از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : 1395/8/26 شماره :622/م الف مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پالک شماره 19/916 واقع در کلیشاد   بخش 9 ثبت 

اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مرتضی حیدری  کلیشادی فرزند حسن آقا در جریان ثبت 

است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده  است. اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 

قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روزپنجشنبه مورخ 95/9/18 ساعت 9 

صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که 

در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.

 تاریخ انتشار : 95/8/26 

شماره :635/م الف 

اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی ابالغ
شماره ابالغیه: 9510103720310812شماره پرونده: 9509983720300381شماره بایگانی شعبه: 950381 

تاریخ تنظیم: 1395/08/10 خواهان محمد نظری و عبدالعلی کالنتری  دادخواستی به طرفیت خوانده کاظم 

رمضانی و سعید شعبانی  به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 

شهرستان گلپایگان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 

گپایگان  واقع در گلپایگان ارجاع و به کالسه9509983720300381  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 

1395/09/29 و ساعت 11:15تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواست 

خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم  پس از نشر 

آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت  رسیدگی حاضر گردد.

شماره: 412/م الف 

منشی دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( دادگستری شهرستان گلپایگان- معانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
علیرضا  بطرفیت خوانده  یاوری  مهرداد  آقای  1 موضوع دعوی  پرونده کالسه 591/95 ش  در خصوص 

پرتوی فر فرزند نعمت اله به لحاظ مجهول المکان بودن خواهشمند است دستور فرمائید وقت رسیدگی 

95/9/28 ساعت 3/45 شعبه اول شورای حل اختالف یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی و یک 

نسخه از آن به این شورا ارسال گردد. 

شماره : 393/ م الف مسئول شعبه اول شورای حل اختالف گلپایگان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : مهدی ابراهیمی دادخواستی به طرفیت خوانده : فخری موسوی  به خواسته  اعسار از پرداخت 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 

)حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 9509983751300384 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/13 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

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 اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/800/م الف به تاریخ 95/08/23

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : بانک ملت به مدیریت آقای محمد رضا سارو خانی دادخواستی به طرفیت خوانده : محمد 

علی عرفانی و اسداله مسیبی و افشین وزیری به خواسته  تامین خواسته و مطالبه وجه بابت ... تقدیم 

دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی ( 

شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار ارجاع و به کالسه پرونده 9409983751400036 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن و ساعت  تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده  و درخواست خواهان 

و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 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 اطالع ازمفاد 

آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در 

وقت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناسی حاضر گردد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/799/م الف به تاریخ 95/08/23

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان : فاطمه احمدی دادخواستی به طرفیت خوانده : علی جان ساقی به خواسته  اعسار از پرداخت  

هزینه دادرسی و مطالبه خسارت و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان دولت اباد نموده 

که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان برخوار واقع در شهرستان برخوار 

ارجاع و به کالسه پرونده 9509983751300810 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/10/12 و ساعت 

11:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن  خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 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 اطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و  و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/804/م الف به تاریخ 95/08/24

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 950049  اجرای احکام 

به نفع محبوبه اورنگی و  علیه منصور محمدی به خواسته فروش مطالبه جلسه مزایده ای در تاریخ 

95/09/24 ساعت 09:00 صبح به منظور فروش یک باب منزل مسکونی دو واحدی با موقعیت شرقی- 

غربی و سه نبش قدمت حدود 15 سال به شماره ملک 114/747 شماره ثبت 2935 واقع در خورزوق 

خیابان انقالب اسالمی کوچه شهید رضا عرب نبش کوچه سروش پ 2 مساحت عرصه 156/35 متر مربع 

و اعیانی 236 متر مربع که توسط کارشناس به مبلغ 1350000000 ریال ارزیابی گردیده و فعال در تصرف 

آقای منصور محمدی است برگزار می نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده جهت بازدید از ملک به 

دفتر اجرای احکام دادگستری برخوار مراجعه نمایند مزایده در روز مقرر در دفتر اجرای از مبلغ ارزیابی شده 

شروع و ملک به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است خریدار 

می بایستی 10 در صد مبلغ مورد مزایده را فی المجلس به حساب دادگستری واریز نماید.

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/803/م الف به تاریخ 95/08/24

دادنامه
خواهان : خانم صفورا اورنگی خرزوقی فرزند رضا به نشانی خورزوق خ طالقانی ک شهید نبی خوانده : 

دادگستری برخوار به نشانی خواسته : صدور حکم موت فرضی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان صفورا اورنگی و امیر رحمانی به طرفیت دادستان شهرستان برخوار به 

خواسته صدور حکم فوت فرضی سعید رحمانی هروی نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مدعی 

است آقای سعید رحمانی از سال 1388 به بعد مفقود گردیده و از زنده یا فوت وی خبری در دست نمی 

باشد با توجه به اینکه در سه نوبت آگهی گردیده و هیچ خب و نشانه ای از وی به دست نیامده است لهذا 

دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده 122 از قانون مدنی مواد 153 و 155 و 157 از 

قانون امور حسبی حکم فوت فرضی آقای سعید رحمانی هروی فرزند حسن متولد 65/09/29 به شماره 

شناسنامه 6609912947 را صادر و اعالم می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 

تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان می باشد .

مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/801/م الف به تاریخ  95/08/23

آگهی حصر وراثت
به کالسه  دادخواست  شرح  به  شماره 4610196557  شناسنامه  دارای  دهکردی  حسین  علیرضا  آقای 

464/95 ش ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 

شادروان رسول حسین دهکردی بشناسنامه 13738 در تاریخ 1392/02/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-افروز بهار لوئی فرزند امان اله  ش.ش 58 

)همسر متوفی( )2( علیرضا ش.ملی 4610196557  )3( مهدی ش.ملی 4610302608 هر دو حسین 

دهکردی فرزند رسول  )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می 

نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/770/م الف به تاریخ 95/08/16

دادنامه
خواهان : آقای محمد علی قاسمی فرزند حسین با وکالت آقای حسنعلی رنجکش فرزند مصطفی به 

نشانی اصفهان میدان شهدا مجتمع پرتو طبقه چهارم واحد 52 )دفتر آقای داریوش استکی( خواندگان : 

1- آقای علی رفیعی فرزند عبدالرحیم به نشانی دولت آباد بلوار طالقانی پ 116 2- خانم اختر الماسی زاده 

فرزند محمد به نشانی مجهول المکان خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای محد علی قاسمی فرزند حسین با وکالت حسنعلی رنجکش به طرفیت علی 

رفیعی فرزند عبدالرحیم و اختر الماسی فرزند محمد به صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفتر 

خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی شش دانگ پالک ثبتی به شماره ثبتی 317 اصلی واقع در گذر 14 

متری )صحرای عطاخانی جنب تصفیه خانه( مقوم به )10000000 ( ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی  و 

هزینه دادرسی با عنایت به بررسی صورت گرفته و مدارک موجود در پرونده از جمله کپی مصدق قولنامه 

فی مابین آقای رفیعی و قاسمی و مدارک و اوراق ضمیمه و عدم حضور خواندگان علیرغم ابالغ صورت 

گرفته و نشر آگهی دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 220 و 362 از قانون آئین دادرسی مدنی 

حکم بر محکومیت خواندگن به الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی شش دانگ 

پالک ثبتی 317 در گذر 14 متری صحرای عطاخانی به انضمام مطلق خسارات دادرسی و هزینه دادرسی 

و حق الوکاله وکیل صادر و اعالم می گرددو رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیسشت روز قابل تجدید نظر استان اصفهان می باشد .

مدیردفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/802/م الف به تاریخ  95/08/24

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجرای احکام دادگستری برخوار در خصوص پرونده کالسه 177/93 اجرای احکام که در آن محکوم علیه 

محمد یزدانی  محکوم است به پرداخت مبلغ 058/777//59 ریال در حق آقای بهروز مطلبی و مبلغ 

2/952/938 ریال بابت هزینه اجراء در حق دولت در نظر دارد جلسه مزایده ای در تاریخ 95/09/13 ساعت 

9 صبح در محل دادگستری برخوار دفتر اجرای احکام برگزار نماید طالبین میتوانند 5 روز قبل از مزایده از 

اموال واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده 

شروع و برنده کسی است که حداقل ده در صد مبلغ ارزیابی شده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد 

و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید .

1-خودرو پژو آردی به شماره انتظامی ایران 72-682 ط 25 مدل 1378 مبلغ کل 55000000 ریال

اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/760/م الف به تاریخ 95/08/12

آگهی حصر وراثت
خانم اشرف خیری حبیب آبادی دارای شناسنامه شماره 18 به شرح دادخواست به کالسه 435/95 ش 

ح 1 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه 

محترم خیری حبیب آبادی بشناسنامه 90 در تاریخ 1395/05/04  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- اشرف خیری ش.ش 18  )2( ناصر خیری حبیب آبادی 

ش.ش 84 همگی فرزندان عباسعلی )فرزندان متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 

مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/754/م الف به تاریخ 95/08/09

دادنامه
پرونده:9409980350201187  شماره  تنظیم:1395/07/19  تاریخ  دادنامه:9509970350201152  شماره 

حقوقی  عمومی  دادگاه   2 شعبه   9409980350201187 پرونده کالسه  شعبه:941358  بایگانی  شماره 

شهرستان اصفهان تصمیم نهایی شماره خواهان: آقای امید لطفی جبلی فرزند علیرضا با وکالت آقای 

ابتدای بلوار آتشگاه ساختمان  مهدی صادقی فرزند حسینعلی  به نشانی اصفهان – چهار راه صامریه 

فردوسی یک طبقه 3 واحد 3 خوانده : آقای سعید دعاگوئی فرزند ابراهیم به نشانی مجهول المکان 

تسلیم   .4 دادرسی  مطالبه خسارت   .3 خواسته  2.تامین  خودرو  سند  تنظیم  به  الزام   .1 ها:  خواسته 

مبیع)تحویل مورد معامله( مالی منقول رای دادگاه در خصوص دادخواست خواهان آقای امید لطفی 

جبلی فرزند علیرضا با وکالت آقای مهدی صادقی به طرفیت خوانده آقای سعید دعاگوئی فرزند ابراهیم 

به خواسته تسلیم یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس دو گانه سوز مدل 91 به شماره انتظامی 412 ه 

46- 63 و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو و مطالبه خسارات دادرسی اوال نظر به این که وکیل خواهان 

در جلسه رسیدگی دعوی خود مبنی بر صدور قرار تامین خواسته و الزام به تنظیم سند رسمی خود را 

مسترد نموده است مستندا به بند الف ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در این 

خصوص در این خصوص صادر و اعالم می نماید ثانیا با توجه به مبایعه نامه عادی مورخ 94/7/19 که مورد 

ایراد و انکار خوانده قرار نگرفته و طی آن خوانده متعهد گردید تا تاریخ 94/8/3  نسبت به تحویل خودرو 

به خریدار اقدام نماید و از ابقاء تعهد خود امتناع نموده است لذا دادگاه مستندا به ماده 10 قانون مدنی و 

ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به تحویل یک دستگاه خودرو پژو پارس دو گانه سوز مدل 

93 به شماره انتظامی 412 ه 46- 63 به خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 6/303/000 به 

عنوان هزینه های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید.رای صادره غیابی ظرف مدت بیست روز از 

تاریخ  ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان 

اصفهان می باشد. 

شماره: 25512 / م الف رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان- مظاهر حقیقی
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حتما بخوانید!
جلوگیری از ورود پول های کثیف ...

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانسرویس فرهنگ

فیلــم ســینمایی »هیهــات« همزمــان بــا اربعیــن حســینی 
در شــبکه نمایــش خانگــی عرضــه خواهــد شــد. بــه همیــن 
بهانــه در ایــن گــزارش نگاهــی داریــم بــه ایــن فیلــم 

ــاوت. متف
    4 اپیزود 4 کارگردان

»هیهــات«، اولیــن فیلــم 4 اپیــزودی ســینمای ایــران اســت 
کــه 4 کارگــردان و نویســنده مســتقل دارد. 

ایــن فیلــم محصــول ســازمان هنــری رســانه ای اوج اســت 

کــه بــا تهیه کنندگــی محمدرضــا شــفیعی چنــدی پیــش در 
ســینماهای کشــور همزمــان بــا شــروع مــاه محــرم اکــران 

شــد. 
هــر چنــد ایــن فیلــم اکــران نســبتا محــدودی داشــت، امــا 
شــاید بــه دلیــل حضــور رقبــای قدرتمنــد آنچنــان کــه بایــد 

ــده نشــد و مــورد تحلیــل رســانه ها قــرار نگرفــت. دی
ــی  ــادی نائیج ــندگی ه ــی و نویس ــه کارگردان ــم ب ــن فیل  ای
دانــش اقباشــاوی، روح هللا حجــازی و هــادی مقدم دوســت 
ســاخته شــد و هــر اپیــزود، داســتانی مســتقل بــا محوریــت 

مفاهیــم عاشــورایی دارد.

    تحلیل
ــار  ــا دچ ــان اپیزوده ــی می ــر هماهنگ ــات از نظ ــم هیه فیل
ــی  ــتان های خوب ــه داس ــت؛ اگرچ ــرود اس ــراز و ف ــی ف نوع
ــران مطرحــی  ــا انتخــاب شــده و بازیگ ــن روایت ه ــرای ای ب
ــردان در  ــدی 4 کارگ ــا توانمن ــد، ام ــورر دارن ــز در آن حض نی
ســاخت اثــر یکدســت نیســت و بعضــی اپیزودهــا بــه وضوح 
از بعضــی دیگــر بهتــر اســت. شــاید همیــن دلیــل هــم باعث 
شــد ایــن فیلــم نتوانــد در بیــن کاندیداهــای جشــنواره فیلــم 
فجــر جایــی داشــته باشــد و از رســیدن بــه ایــن جشــنواره 
بازمانــد. در هــر حــال حضــور 4 کارگــردان جــوان )اگــر چــه 
برخــی ماننــد روح هللا حجــازی چهــره ای شناخته شــده 
 هســتند( در یــک فیلــم و در کنــار هــم ایــده جالبــی اســت 
و می توانــد در آینــده مــورد اســتفاده دیگــر کارگردانــان 
ــان  ــی می ــاف فاحش ــد اخت ــا نبای ــرد؛ ام ــرار گی ــوان ق ج
ســطح کارگردانــان وجــود داشــته باشــد؛ زیــرا ضعــف 
ــم منجــر ــه شکســت کل فیل ــد ب  یکــی از اپیزودهــا می توان

 شود.
    حواشی

- فیلم »هیهات« ابتدا »رند« نام داشت.
ــی در  ــی زن ایران ــا بازیگــر نقــش اصل ــا ســاداتی تنه - مین

ــات« اســت. ــم »هیه فیل
ــارم  ــزود چه ــی، در اپی ــناس عراق ــر سرش ــم، بازیگ - آال نج

ــرده اســت. ــازی ک ــات« ب ــم »هیه فیل
- فیلــم »هیهــات« پــس از 70 جلســه فیلمبــرداری پایــان 

یافــت.
- ایــن فیلــم در نقــاط مختلــف کشــورهای ایــران و عــراق از 
جملــه آبــادان، خرمشــهر، کربــا و نجــف فیلمبــرداری شــده 

اســت.
    عوامل فیلم

ــی ــادی ناییج ــاوی، ه ــش اقباش ــنده: دان ــردان، نویس  کارگ
ــده:  ــازی/ تهیه کنن ــادی مقدم دوســت، ســید روح هللا حج ه
ــوی ــر موس ــرداری: امی ــر فیلمب ــفیعی/ مدی ــا ش  محمدرض

مدیــر صدابــرداری: شــهرام متولی باشــی/ مدیــر تولیــد: 
بیــات  ســعید  برنامه ریــزی:  مدیــر  رئوفــی/   فرشــید 
 طــراح چهره پــرداز: مهــرداد میرکیانــی/ طــراح صحنــه 
و لبــاس: عبــاس پولونــدی/ دســتیار کارگــردان روایــت اول 
ــت دوم:  ــردان روای ــتیار کارگ ــات/ دس ــعید بی ــوم: س و س
ــارم:  ــت چه ــردان روای ــتیار کارگ ــدی/ دس ــا احم محمدرض
سخاوت دوســت  مســعود  موســیقی:  غفارنــژاد/  رضــا 
تدویــن: خشــایار موحدیــان، ســودابه ســعیدنیا/ مدیــر 
تــدارکات: ســعید نظــری/ عــکاس: محمدحســن ســعادت 
قلندریــان  علــی  پشــت صحنــه:  تصویربــردار   هنــدی/ 
مشــاور رســانه ای، روابــط عمومــی: فائــزه آقابابائــی/ مجــری 
طــرح: موسســه فرهنگــی وصــف صبــا / بازیگــران: حمیــد 
فرخ نــژاد )اپیــزود اول(، حامــد بهــداد )اپیــزود دوم(، مینــا 
ســاداتی )اپیــزود ســوم(، بابــک حمیدیــان )اپیــزود ســوم( 
آال نجــم )اپیــزود چهــارم(، بهــاران بنی احمــد، خســرو 

شــهراز.

- متقاضیــان حضــور در ســی وپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر 
تــا اول آذرمــاه فرصــت دارنــد بــرای پرکــردن فــرم جشــنواره 

ــدام کنند. اق
- جشــنواره بین المللــی فیلــم تســالونیکی کــه امســال 
ــود ــای داوری آن ب ــی، از اعض ــردان ایران ــادری، کارگ ــر ن  امی

 فیلــم مجــاری »قتل هــا روی چرخ هــا« و یــک فیلــم 
ــاب  ــی انتخ ــدگان اصل ــوان برن ــه عن ــلندی دانمارکی را ب ایس

کــرد.
- آرمــان درویــش، بازیگــر ســینما، از حضــور خــود در ســه 
فیلــم ســینمایی »البــی«، »خورشــید نیمه شــب« و »کمــدی 

انســانی« خبــر داد.
 - هایائــو میازاکــی، انیمیشن ســاز بــزرگ ژاپــن و دنیــا
گفــت کــه بــرای ســاخت آخریــن انیمیشــن بلنــدش آمــاده 

می شــود.
- بــا دعــوت آکادمــی اســکار از اصغــر فرهــادی ایــن 
ــکار  ــم اس ــران در مراس ــینمای ای ــناس س ــردان سرش کارگ
افتخــاری حاضــر شــد. اهــدای جایــزه اســکار افتخــاری بــه 
ــام  ــود. ت ــم ب ــن مراس ــای ای ــی از بخش ه ــان یک ــی چ جک
ــام  ــز، ت ــی آدام ــا اســتون، ام ــن، ام ــول کیدم هنکــس، نیک
فــورد، مــت رأس و… از دیگــر حاضــران در مراســم اســکار 

ــد. ــاری بودن افتخ
- کتــاب نمایشــنامه »تمام نــخ، شــانزده قطعــه مفــرح بــرای 
ــه  ــا ترجم ــتاین ب ــل سیلِورس ــته ِش ــح« نوش ــای وقی آدم ه
ــخه  ــمارگان ۱000 نس ــا ش ــه ب ــی در ۱۳0 صفح ــگ رجب  بهرن
و بــه بهــای ۱0 هــزار تومان توســط انتشــارات چشــمه منتشــر 

ــده است. ش
- فیلــم »دختــر« ســاخته رضــا میرکریمــی، نماینــده 
ســینمای ایــران در بخــش رقابتــی جشــنواره فیلــم »گــوا« 

ــد. ــتان ش ــور هندوس در کش
- کتــاب »تاریــخ تمــام و کمــال جهــان« نوشــته ســیموئل 
ــه رضــی  ــا ترجم ــن ب ــر ســارا بارت اســتیوارت )ُنه ســاله(« اث
هیرمنــدی در ۱۵0 صفحــه و ۱000 نســخه بــا قیمــت ۱۲ 
ــازار عرضــه شــده  ــان از ســوی نشــر چشــمه در ب ــزار توم  ه

است.
- الدن مســتوفی گفــت: در ســینما، تلویزیــون و تئاتــر خیلــی 
ایــده آل بــه حرفــه ام نــگاه می کنــم؛ دوســت نــدارم بــه هــر 
شــکلی دیــده شــوم و ترجیــح می دهــم بــه کاری کــه انجــام 

می دهــم اعتقــاد داشــته باشــم.
- فیلــم ســینمایی »شــعله ور« جدیدتریــن ســاخته حمیــد 
نعمــت هللا پــس از فیلمبــرداری در شــهرهای تهــران، زاهــدان 

و زابــل از نیمــه گذشــت.
- رئیــس انجمــن خوشنویســان ایــران بــا اشــاره بــه فعالیت 
شــعبه های انجمــن خوشنویســان در کشــورهای اروپایــی از 
جملــه فرانســه، انگلســتان و کانــادا گفــت: الزمــه گســترش 
انجمــن خوشنویســان در کشــورهای دیگــر تقویــت بخــش 

ــت. ــرزی اس برون م

دی ماه در اصفهان برگزار می شود:

 فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی 

درجشنواره فیلم کوتاه زنده رود
ــاه  ــم کوت نخســتین جشــنواره فیل
مســتند زنــده رود بــا هــدف تبییــن 
ابعــاد مختلــف اقتصــاد مقاومتــی 
در اصفهــان برگــزار می شــود. دبیــر 
اجرایــی جشــنواره فیلــم کوتــاه 
ــون  ــت: تاکن ــده رود گف ــتند زن مس
۲۲۱ فیلــم بــه دبیرخانــه جشــنواره 
ــال  ــت ارس ــان مهل ــا پای ــم ت ــت و امیدواری ــده اس ــال ش ارس
ــه یــک هــزار مــورد برســد. آرش  ــار دســت کم ب تعــداد ایــن آث
ــاه  ــم کوت ــه اینکــه نخســتین جشــنواره فیل ــا اشــاره ب ــر ب رنجب
مســتند زنــده رود بــه صــورت کامــا تخصصــی در ســال جــاری 
برگــزار می شــود، افــزود: ایــن جشــنواره دارای بخــش ملــی بــا 
موضــوع آزاد، بخــش ویــژه و بخــش ســینمای مهاجــرت اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از اتمــام مهلــت ارســال اثــر ایــن 
می شــوند  بررســی  انتخــاب  هیئــت  توســط   فیلم هــا 
ــا ۳0 دی مــاه  و فیلم هــای منتخــب در طــول جشــنواره از ۲7 ت
ــا  ــن فیلم ه ــاهده ای ــه داد: مش ــود، ادام ــش داده می ش نمای
بــرای عاقه منــدان بــه فیلــم در زمــان برگــزاری همایــش 
رایــگان خواهــد بــود. وی افــزود: بخــش ویــژه ایــن جشــنواره 
ــاد  ــازی اقتص ــازی و فرهنگ س ــات گفتمان س ــامل موضوع ش
مقاومتــی، حمایــت از تولیــد ملــی و ســرمایه ایرانــی در راســتای 
رونــق  در  دانش بنیــان  اقتصــاد  نقــش  اقتصــادی،  رونــق 
اقتصــادی و نقــش و جایــگاه میراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری در ایجــاد اشــتغال پایــدار و رونــق اقتصــادی 
اســت. دبیــر اجرایــی جشــنواره فیلــم کوتــاه مســتند زنــده رود 
مهاجــرت  بخــش ســینمای  در  داشــت: همچنیــن  بیــان 
ــا  ــه ب ــر ک ــازان مهاج ــه فیلمس ــوط ب ــتند مرب ــای مس فیلم ه
ــدگاه  ــد از دی ــای کارآم ــرت نیروه ــل مهاج ــف عل ــدف کش ه
ــن  ــی و همچنی ــی، فرهنگ ــادی، سیاس ــی، اقتص جامعه شناس
ــاد  ــی آن در اقتص ــت و منف ــای مثب ــرت و پیامده ــر مهاج تأثی
ــا بیــان اینکــه  کشــورها تولیــد شــده، ارزیابــی می شــود. وی ب
جــای خالــی جشــنواره مســتند در اصفهــان کامــا محســوس 
اســت و اصفهــان بــه دلیــل ســابقه طوالنــی در برگــزاری 
جشــنواره هایی مانند کــودک و نوجوان، پتانســیل ها و اســتعدادهای 
ــی  ــح کــرد: جشــنواره مل ــرای فیلمســازی دارد، تصری ــی ب خوب
فیلــم کوتــاه مســتند زنــده رود بــه شــکل تخصصــی موقعیــت 
خوبــی بــرای ارائــه آثــار فیلمســازان ایــن حــوزه اســت. رنجبــر 
ــار در بخــش  ــج انتخــاب آث ــاه نتای ــه دی م ــه اینک ــا اشــاره ب ب
ــم  ــون ۲۲۱ فیل مســابقه مشــخص می شــود، تاکیــد کــرد: تاکن
ــا  ــم ت ــه جشــنواره ارســال شــده اســت و امیدواری ــه دبیرخان ب
ــورد برســد؛  ــزار م ــه ه ــار دســت کم ب ــت ارســال، آث ــان مهل پای

اکنون بیشترین آثار از استان تهران و اصفهان است.

اخبار کوتاه

ســیدرضا صالحــی امیــری پاســداری از فرهنــگ عاشــورا 
ــت: وزارت  ــت و گف ــی دانس ــم فرهنگ ــالت مه ــک رس را ی
فرهنــگ و ارشــاد اســامی رســالت خــود را برای پاســداری 
از ایــن فرهنــگ و دیانــت بــه عنــوان یــک رســالت اساســی 

تعریــف کــرده اســت. 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا حضــور 
ــد از مواکــب، هــدف  ــه و بازدی در مــرز چزاب
 از ســفر خــود بــه منطقــه را عــرض ادب 
و اخــاص و همچنیــن نظــارت بــر عملکــرد 
 دســتگاه ها در مــرز چزابــه عنــوان کــرد 
ــن  ــت ای ــرافت و دیان ــت، ش ــزود: هوی و اف
ملــت مرهــون خون سیدالشــهدا)ع( اســت. 

وی افــزود: فراتــر از ایــن حرکــت، شــور و شــعور جدیــدی 
اتفــاق افتــاده کــه در دنیــای اســام شــکل گرفتــه اســت. 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی توضیــح داد: ایــن حرکــت 
میلیونــی و جمعیــت عظیمــی کــه بزرگ تریــن راهپیمایــی 
دنیــای امــروز تلقــی می شــود، بــه عشــق و معرفــت آقــا 

اباعبــدهللا شــکل گرفتــه و حرکتــی کامــا مردمــی اســت. 
صالحــی امیــری بــا اشــاره بــه برپایــی ۲00 موکــب در مــرز 
ــه  ــردم بســتان، سوســنگرد، حمیدی ــرد: م ــان ک ــه بی  چزاب
و همــه خوزســتان در تــاش هســتند تــا زائــران بــا 

کمتریــن مشــکل راهــی کربــا شــوند. 
وی گفــت: در چزابــه بیــش از ۳00 هــزار 
ــش از  ــده اند و بی ــرش ش ــن پذی ــر اربعی زائ
ــی  ــرز شــلمچه راه ــز در م ــر نی ــزار نف ۵00 ه
ــش از ۵0  ــه بی ــوری ک ــه ط ــدند؛ ب ــا ش کرب
درصــد اعــزام بــه عتبــات عالیــات از اســتان 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــتان ص خوزس
وی ادامــه داد: در حــوزه فرهنــگ دینــِی مــا 
مقولــه عاشــورا تــا اربعیــن بــه عنــوان یــک نقطــه عطــف 
ــدان  ــار دیگــر همــه هنرمن ــد یک ب ــه بای  تاریخــی اســت ک
و اصحــاب فرهنــگ و هنــر از نــو آن را مطالعــه و در 
را دخیــل  آن   مجموعــه تحــوالت و تصمیمــات خــود 

کنند.

پاسداری از فرهنگ عاشورا، یک رسالت مهم فرهنگی
مدیــر کل دفتــر نمایــش خانگــی، مســتند و کوتــاه ســازمان 
در  روزهــا  ایــن  کــه  چالش هایــی  دربــاره  ســینمایی 
ــده ــش آم ــی پی ــش خانگ ــبکه نمای ــدات در ش ــوزه تولی  ح
ــان اینکــه  ــا بی ــه داد. حســین پارســایی ب ــی را ارائ توضیحات
ــئله  ــن مس ــت و همچنی ــن دس ــکاتی از ای ــع مش ــرای رف ب

در  بازیگــران  غیرمتعــارف  دســتمزدهای 
شــبکه نمایــش خانگــی فقــط نبایــد بــه 
ســازمان ســینمایی و شــبکه نمایــش خانگــی 
ــه  محــدود شــد، گفــت: بایــد همــه دســت ب
ــی  ــرای مال ــرای ماج ــد و ب ــم دهن ــت ه دس
و پرداخــت دســتمزد بــه بازیگــران، ضوابطــی 
تعییــن شــود. ایــن امــر کاری بــرای ســازمان 

ــود  ــه خ ــن زمین ــت در ای ــر اس ــا بهت ــدارد؛ ام ــینمایی ن س
ــرارداد  ــک ق ــه ی ــر ک ــد تئات ــد؛ مانن ــدا کنن ــوف ورود پی صن
تیــپ بــرای بازیگــران و دســت اندرکاران تئاتــر در نظــر گرفتــه 
ــود.  ــخص می ش ــتمزدها مش ــاس آن دس ــر اس ــه ب ــده ک ش
ــد به روزرســانی شــود.  ــپ هــم بای ــرارداد تی ــن ق ــه همی البت

ــه  ــف ب ــای کثی ــا ورود پول ه ــت ب ــزود: مخالف ــایی اف پارس
شــبکه نمایــش خانگــی، یکــی از دغدغه هــای مشــترک مــا 
بــا دوســتان ســینماگر اســت و فکــر می کنــم بــا بازنگــری در 
مجمــوع ضوابــط و دســتورالعمل ها و بــا همراهــی و همدلــی 
در حــوزه نمایــش خانگــی بــا هنرمنــدان اصنــاف ســینمایی 
ــن مشــکات برطــرف می شــود.  بخشــی از ای
پارســایی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا 
ــف از  ــنواره های مختل ــی در جش ــار ویدیوی آث
 جملــه جشــن خانــه ســینما داوری نمی شــود 
توضیــح داد: اداره کل نمایــش خانگــی مربــوط 
ــن در  ــار غیرســینمایی اســت؛ ای ــد آث ــه تولی ب
حالــی اســت کــه جشــن خانــه ســینما مربــوط 
ــار ســینمایی اســت. در حــال حاضــر بخشــنامه هایی  ــه آث ب
ــه روز  ــی و ب ــد بازخوان ــه بای ــود دارد ک ــینما وج ــوزه س  در ح
و بــر اســاس مطالبــات امــروز ســینماگران بازنویســی شــود. 
ــا  ــت و م ــوب اس ــای مص ــا آیین نامه ه ــال این ه ــر ح ــه ه ب

بایــد بــر اســاس آن حرکــت کنیــم.

نگاهی به فیلم »هیهات«

چهارسوی چهار روایت

جلوگیری از ورود پول های کثیف به شبکه نمایش خانگی

الدن مستوفی:

دوست ندارم به هر شکلی دیده شوم
در  مســتوفی گفــت:  الدن 
ــر  ــون و تئات ــینما، تلویزی س
خیلــی ایــده آل بــه حرفــه ام 
دوســت  می کنــم؛  نــگاه 
نــدارم بــه هــر شــکلی دیــده 
شــوم و ترجیــح می دهــم 
انجــام  کــه  کاری  بــه 
می دهــم اعتقــاد داشــته باشــم. ایــن بازیگــر ســینما 
و تئاتــر درخصــوص کــم کار بودنــش در ســینما بــا بیــان 
ایــن مطلــب ادامــه داد: صــرف اینکــه فــان قــدر فیلــم 
و تئاتــر در کارنامــه ام باشــد، کار نمی کنــم. اینکــه مــن 
در ایــن حــوزه کار می کنــم موهبــت بزرگــی اســت کــه 
دلــم نمی خواهــد بــا از دســت دادن موقعیت هــای 
خــوب لــذت بــردن از کارم را از دســت بدهــم، دوســت 
دارم کارهایــی را انتخــاب کنــم کــه جــای درســتی 
بــرای مــن باشــد. الدن مســتوفی خاطرنشــان کــرد: در 
فعالیــت  تئاتــر  در  بیشــتر  مــن  اخیــر  ســال های 
داشــتم. در ســینما هــم کــم کار نبــودم امــا فیلم هایــی 
ــا  ــه آنه ــری« ب ــگ هن ــردم بیشــتر »ان ــن کار ک ــه م ک
ــد.  ــش داده ش ــاص« نمای ــای خ ــورد و در اکران ه خ
چنــد ســال پیــش مــن یکــی از پرکارتریــن بازیگــران 
جشــنواره بــودم کــه چهــار فیلــم داشــتم امــا هــر چهــار 
فیلــم جــزو اکــران فیلمهــای خــاص بــود ! مــن خیلــی 
بــه ایــن اتفــاق معترضــم کــه چــرا بایــد چنیــن عنوانــی 
بــرای دســته بنــدی محصــوالت فرهنگــی داشــته 
ــه  ــن ب ــاز و توهی ــه فیلمس ــن ب ــن توهی ــیم؟ ای باش
ــه شــما  ــم ک ــن می کنی ــا تعیی ــه م مخاطــب اســت ک

چه چیزی ببینید.

»سیروس نیرو« درگذشت

ســیروس نیــرو، شــاعر و پژوهشــگر پیشکســوت 
ــت.  ــا رف ــود از دنی ــیج ب ــاگردان یوش ــل ش ــه از نس ک
اســدهللا امرایــی از دوســتان ســیروس نیــرو بــا اعــام 
ایــن خبــر گفــت: متاســفانه صبــح روز سه شــنبه، ۲۵ 
آبان مــاه ســیروس نیــرو در بیمارســتان طالقانــی 
ــه در  ــت ری ــت عفون ــی به عل ــران درگذشــت. او مدت ته
ــتری  ــوس بس ــتان ط ــوی بیمارس ــی ی ــش آی س بخ
ــل  ــی منتق ــتان طالقان ــه بیمارس ــا ب ــده و از آن ج ش
ــادن  ــت از کار افت ــه عل ــح امــروز ب ــود کــه صب شــده ب
کلیــه و ریــه درگذشــت. ایــن مترجــم دربــاره مراســم 
تشــییع و خاک ســپاری نیــرو اظهــار کــرد: دختــر 
ــرد و  ــر می ب ــه س ــور ب ــارج از کش ــرو در خ ــای نی آق
ــان  ــا ایش ــی ب ــال هماهنگ ــر در ح ــال حاض ــا در ح م
بــرای انجــام مراســم تشــیع و خاک ســپاری هســتیم. 
از  او  نیــرو متولــد ســال ۱۳0۹ اســت.  ســیروس 
شــاعران ســال های دور بــود کــه محضــر نیمــا را درک 
ــار از پنجــره و... از  ــود. َســحر، رود، جــاده، به کــرده ب
ــاعر  ــن ش ــده ای ــه شــعرهای منتشرش ــه مجموع جمل

ــتند. ــوت هس پیشکس

اخبار کوتاه

 توضیح رامبد جوان درباره دردسر

 ایجاد شده برای جناب خان
ــل  ــاره فص ــوان درب ــد ج رامب
جدیــد »خندوانــه« کــه قــرار 
اســت بعــد از مــاه صفــر روی 
ــرود،  ــیم ب ــبکه نس ــن ش آنت
گفــت: اتفاقاتــی در فصــل 
محســن  و  داریــم  جدیــد 
چاوشــی کار بســیار شــاد و 
ســرحالی بــرای »خندوانــه« خوانــده اســت و ایده هــای 
جدیــدی هــم بــرای پلــی بک هــا و اســتودیوی برنامــه 
ــکات  ــاره مش ــه« درب ــه »خندوان ــراح برنام ــم. ط داری
جنــاب خــان گفــت: آقــای ســاالرزهی فعــًا در شــرایطی 
قــرار دارنــد کــه می خواهنــد بــه همــه ثابــت کننــد 
صاحــب جنــاب خــان هســتند و خــود ایشــان تصمیــم 
ــه  ــدت را ک ــن م ــت دارد ای ــتند. او دوس ــده هس گیرن
ــد و  ــای تن ــا و مصاحبه ه ــا گفتگوه ــود ب ــری از او نب خب
تیــز جبــران کنــد تــا همــه اذعــان کنیــم کــه او تصمیــم 
گیرنــده اســت. جــوان دربــاره حمایت هــا از »خندوانــه« 
در تولیــد فصــل چهــارم توضیــح داد: مشــکل مــا فقــط 
ــیما  ــت س ــدی در معاون ــای پورمحم ــور آق در دوره حض
بــود کــه رســمًا اجــازه نمی دادنــد مــا طبــق روال 
ــون هــم فکــر  ــم. اکن همیشــگی کارمــان را انجــام دهی
می کنــم بــا حضــور حســین کرمــی مدیــر شــبکه نســیم 
شــرایط  ســیما  معــاون  میرباقــری  مرتضــی  و 

استانداردی خواهیم داشت.

تولید، اولویت اول دفتر موسیقی است
مدیــرکل دفتــر موســیقی معتقــد اســت، بایــد ارتباطــی 
ــته  ــود داش ــا وج ــار و اجراه ــد آث ــان تولی ــی می منطق
باشــد. فــرزاد طالبــی - مدیــرکل دفتــر موســیقی 
ــه  ــان این ک ــا بی ــامی -، ب ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
امــروز در ایــران، تولیــد تــک آهنــگ و آلبــوم بــا قــدرت 
اول  اولویــت  کــرد:  اظهــار  اســت،  انجــام  در حــال 
مــا، تولیــد موســیقی ایــران بــه معنــی آلبوم هــا و 
ــوع  ــن موض ــد« ای ــزه »بارب ــا جای ــت و ب تک آهنگ هاس
ــزه  ــا جای ــه اجراه ــه ب ــم ک ــا نگفتی ــم. م ــان دادی را نش
ــزه  ــما جای ــدات ش ــه تولی ــم ب ــه گفتی ــم، بلک می دهی
ــش  ــرای افزای ــنی ب ــام روش ــن، پی ــه ای ــم داد ک خواهی
تولیــدات دارد. او بــا بیــان این کــه تمایــل داشــته اســت 
ــری در جشــنواره فجــر  ــن جهت گی ــه ای کــه رســانه ها ب
بپردازنــد، ادامــه داد: مــا نشــان دادیــم، اجراهــا اولویــت 
دوم را بــرای مــا دارنــد. مــن بــا مشــاهده آمــار مقایســه 
ــدات  ــزان تولی ــه می ــدم ک ــه ش ــیقی، متوج ــر موس دفت
بــاال رفتــه اســت. گاهــی هنرمنــدان تــک آهنگــی 
بیــرون می دهنــد و یکســره آن را اجــرا می کننــد. در 
حالــی کــه بایــد ارتباطــی منطقــی میــان تولیــد و اجــرا 
باشــد و نمی تــوان تولیــدات گذشــته را مــدام اجــرا 
ــاوه  ــوع را ع ــن موض ــه ای ــرد ک ــد ک ــی تاکی ــرد. طالب ک
ــت گذاری های  ــر، در سیاس ــیقی فج ــنواره موس ــر جش ب

ــود. ــم ب ــز شــاهد خواهی ــر موســیقی نی دفت

اخبار کوتاه

برنامه سینماهای اصفهان

جمشــید مشــایخی بــا دریافــت لــوح زریــن بنیــاد فردوســی بــه 
ــر  ــر ســینما تقدی ــی در عرصــه هن ــن مــروج فرهنــگ پهلوان ــوان برتری عن
ــی  ــای جهان ــالگرد ثبت ه ــا س ــان ب ــاه همزم ــان م ــامگاه ۲4 آب ــد. ش  ش
»آییــن هــای پهلوانــی و زورخانــه ای«، »هنــر نقالــی« و »هــزاره شــاهنامه 
فردوســی« در یونســکو بــا نــام »آییــن ارمغــان ایرانــی، میــراث جهانــی« 
بــا حضــور اهالــی ورزش و فرهنــگ و هنــر بــه کوشــش بنیــاد فردوســی 
ــکاری موسســه نگارســتان اندیشــه و  ــا هم ــی ب ــاد ســینمایی فاراب و بنی
ــاالر دانشــکده اقتصــاد  موسســه فرهنگــی هنــری فردوســی توســی در ت
ــینمای  ــر س ــایخی )بازیگ ــید مش ــی از جمش ــه طباطبای ــگاه عام دانش
ــای  ــاش ه ــی از ت ــس از قدردان ــن پ ــن آیی ــد. در ای ــل ش ــران( تجلی ای
کهــن کســوتان عرصه هــای پهلوانــی در مراســم ویــژه ای بــا نــوای 
ــوح زریــن  ــا پیشــکش ل ــه و نواختــن ضــرب و زنــگ ب مرشــدان زورخان
بنیــاد فردوســی از ســوی یاســر موحدفــرد )دبیــرکل بنیــاد فردوســی( و 
ــی از ســوی پیشکســوتان زورخانه هــای  ــاق شــال کهــن کســوتی پهلوان ت
ایــران بــه اســتاد جمشــید مشــایخی بــه عنــوان برتریــن مــروج فرهنــگ 
ــه  ــی هنرمندان ــر نقش آفرین ــک عم ــینما از ی ــر س ــه هن ــی در عرص پهلوان
ــایخی  ــید مش ــد. جمش ــر ش ــی تقدی ــگ پهلوان ــج فرهن ــر در تروی و مؤث
ــران  ــه حاض ــاب ب ــی خط ــاد فردوس ــن بنی ــوح زری ــت ل ــس از دریاف پ
ــن  ــودم و از ای ــان ب ــادم پهلوان ــد، خ ــادم می آی ــه ی ــی ک ــت: از زمان گف
پــس هــم خواهــم بــود. اگــر در زمینــه اخــاق و ادب چیــزی یــاد گرفتــه 
ــن  ــه ام، بنابرای ــان آموخت ــزرگان و پهلوان ــن ب ــا از ای ــم در زورخانه ه باش
ــود. او  ــران خواهــد ب ــت ای ــای مل جمشــید مشــایخی همیشــه خــاک پ

ــود؛  ــرای مــن حضــور گردآفریدهــا ب افــزود: نکتــه مهــم در ایــن آییــن ب
ــال  ــوان نق ــم بان ــن مراس ــا در ای ــته ایم ام ــاد داش ــرد زی ــان م ــا پهلوان م
ــتند.  ــد هس ــی عاقه من ــه پهلوان ــد و ب ــه پهلوان ان ــدم ک ــی دی و میهمانان
ایــن هنرمنــد بــا اشــاره بــه داســتان »گردآفریــد« در شــاهنامه فردوســی 
گفــت: در شــاهنامه وقتــی ســهراب بــا مبــارز دالوری می جنگــد و خســته 
ــد،  ــن می افت ــه زمی ــش ب ــارز مقابل ــود مب ــاگاه، کاه خ ــه ن ــود ب می ش
ــا یــک زن  ــد کــه ب ــا کمــال شــگفتی می بین ــوان »ســهراب« ب جهــان پهل
بــا نــام »گردآفریــد« می جنگیــده کــه ایــن انــدازه نیرومنــد و البتــه زیبــا 

بــوده اســت، بنابــر ایــن خشــنودم کــه ایــران پــر از گردآفریدهــا و پهلوانــان 
شــده اســت. در ایــن آییــن میثــم موحدفــرد )رییــس بنیــاد فردوســی( 
در ســخنان کوتاهــی ضمــن گــزارش چگونگــی همــکاری بنیــاد فردوســی 
ــت  ــکو مأموری ــت: یونس ــکو گف ــران در یونس ــی ای ــای جهان ــرای ثبت ه ب
ــی دارد.  ــی و آموزش ــی، پژوهش ــی، دانش ــای فرهنگ ــنگینی در زمینه ه س
وی افــزود: کشــورهایی ماننــد ایــران از مشــتریان همیشــگی یونســکو بــه 
ــه ای،  ــر )ورزش زورخان ــه اث ــه س ــندیم ک ــون خرس ــد و اکن ــمار می آین ش
نقالــی و شــاهنامه( بــه اهتمــام بنیــاد فردوســی در یونســکو ثبــت شــده 
ــن  ــا ای ــی ب ــر نقال ــی شــاهنامه و هن ــزاره جهان ــه داد: ه اســت. وی ادام
ــه ای  ــا نیســت و آیین هــای پهلوانــی و زورخان ســیاق در هیــچ جــای دنی
ــی  ــش ایران ــی، موســیقی و نمای ــای اخاق ــگ و آموزه ه سرشــار از فرهن
ــم.  ــا می بالی ــه آنه ــه ب ــت شــده در یونســکو اســت ک ــار ارزشــمند ثب از آث
ــط  ــا فق ــان 86 ورزش دنی ــه از می ــرد: اینک ــان ک ــر نش ــرد خاط موحدف
ــت می شــود، نشــان  ــران در یونســکو ثب ــه ای ای ــی و زورخان ورزش پهلوان
دهنــده ارزش هــای فرهنگــی آیینــی ایــن ورزش و البتــه پیوســت 
ــه  ــرام ب ــان و احت ــتگیری از ضعیف ــد دس ــی آن مانن ــمندتر اجتماع ارزش
ــید  ــور جمش ــا حض ــن ب ــن آیی ــری از ای ــش دیگ ــت. در بخ انسان هاس
مشــایخی و برخــی از مدیــران ارشــد فرهنگــی از خادمــان و پیشکســوتان 
آیین هــای پهلوانــی تجلیــل بــه عمــل آمــد. در ایــن مراســم پیشکســوتانی 
همچــون محمدعلــی حســاس، محمدرضــا توپچــی، محمــد نجــات مهــر، 
ــل  ــورد تجلی ــژن شــیری م ــد برجــی و بی ــت، محم ــدی هدای ــد مه محم

قــرار گرفتنــد.
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کوتاه از ورزشاخبار کوتاه

 هافبک جنجالی در تمرین استقالل 

حاضر شد
ــتقالل در  ــی اس ــک جنجال  هافب
تیمــش  گذشــته  روز  تمریــن 
شــرکت کــرد. بهنــام بــرزای که در 
تمریــن روز دوشــنبه اســتقالل بــه 
تصمیــم  بــه  اعتــراض  دلیــل 
محمــد خرمــگاه از ادامــه تمریــن 
ــن  ــا بازیک ــود و ب ــده ب ــع ش من
جــوان ایــن تیــم برخــورد فیزیکــی پیــدا کــرده بــود، روز سه شــنبه 
ــن  ــال ای ــان فع ــرد. منصوری ــن ک ــان تمری ــایر بازیکن ــار س در کن
بازیکــن را از شــرکت در تمرینــات منــع نکــرده و بایــد دیــد آیــا در 

بازی با صبا به این بازیکن اجازه بازی می دهد یا نه.

 بازگشت محمدصادقی 

به فدراسیون قایقرانی
رویینــگ  کمیتــه  در  محمدصادقــی  رســول  حضــور  بــا 
فدراســیون، متخصصــان ایــن رشــته، کارشــان را در قایقرانــی 
ــش  ــاه پی ــد م ــی چن ــا امین ــد. غالمرض ــروع کردن ــران ش ای
ایــران  قایقرانــی  قدیمی هــای  از  محمدصادقــی  رســول 
ــرد و او  ــاب ک ــگ انتخ ــه رویین ــس کمیت ــوان رئی ــه عن را ب
نیــز به تازگــی کارش را در فدراســیون شــروع کــرده و بــا 
برنامه ریــزی او مســابقات قهرمانــی کشــور نیــز در حــال 
ــان  برگــزاری اســت. محمدصادقــی روز دوشــنبه پــس از پای
رقابت هــای قهرمانــی کشــور بانــوان و پیــش از شــروع 
مســابقات آقایــان جلســه ای نیــز بــا مربیــان رویینــگ برگــزار 
کــرده  اســت؛ همچنیــن بــا نظــر او و تأییــد فدراســیون، عمران 
پورعسکرپرســت از قدیمی هــای رویینــگ کــه در گذشــته 
رئیــس کمیتــه ایــن رشــته بــود نیــز، دوبــاره بــه فدراســیون 
ــور  ــی کش ــابقات قهرمان ــت مس ــون سرپرس ــته و اکن بازگش
ــروع  ــته را ش ــن رش ــش در ای ــت و فعالیت ــز هس ــان نی آقای
ــگ  ــای رویین ــا و خبره ه ــا تجربه ه ــت ب ــت. بازگش کرده اس
ــته  ــن رش ــرای ای ــی ب ــد خوب ــد نوی ــیون می توان ــه فدراس ب
ــای اوج خــود  ــه روزه ــاره ب ــا دوب ــران باشــد ت ــی ای و قایقران

ــردد. بازگ

بازیکن ایرانی االصل سوئیس در راه تیم ملی
در جریــان هفتــه دوم مســابقات فیوچــرز کویــت، انوشــا 
شــاه قلی در جــدول دونفــره بــا آریــا حراج چــی بازیکــن 
ایرانی االصــل ســوئیس همبــازی شــد و تیــم آن هــا تــا 
مرحلــه یــک چهــارم نهایــی نیــز پیــش رفــت. ایــن بازیکــن 
ــه و در  ــرار گرفت ــس ق ــیون تنی ــه فدراس ــورد توج ــون م اکن
صورتــی کــه بتوانــد پاســپورت ایرانــی بگیــرد، تیــم ملــی ایــران 
را در مســابقات گــروه دو دیویــس کاپ همراهــی خواهــد کــرد.

جراحی یزدانی توسط بهترین پزشکان اروپا
 پــس از منتفــی شــدن جراحــی 
ایــران  در  یزدانــی  پــای رضــا 
پزشــکی  کمیتــه  رئیــس 
اعــزام  از  کشــتی   فدراســیون 
ــرای جراحــی در  و همراهــی او ب
یکــی از کشــورهای اروپایــی خبر 
بــا  ملک محمــدی  تــورج  داد. 
ــم  ــی تصمی ــه یزدان ــی های صورت گرفت ــا بررس ــه ب ــان اینک بی
ــور  ــک کش ــود را در ی ــای خ ــیل پ ــی آش ــل جراح ــت عم گرف
ــه زودی  ــور ب ــن منظ ــه همی ــت: ب ــد، گف ــام ده ــی انج اروپای
همــراه بــا یزدانــی راهــی اروپــا می شــوم تــا آشــیل پــای وی 
مــورد معاینــه پزشــکان قــرار گیــرد و در نهایــت بهتریــن گزینــه 
را بــرای عمــل جراحــی انتخــاب کنیــم. وی خاطرنشــان کــرد: 
طبــق تشــخیص فدراســیون کشــتی مــن بــه عنــوان مســئول 
کمیتــه پزشــکی در کنــار رضــا یزدانــی بــرای معاینــه پــای وی 
 در خــارج از کشــور خواهــم بــود تــا بهتریــن تصمیمــات 
و اقدامــات صــورت گیــرد. رئیــس کمیتــه پزشــکی فدراســیون 
ــار داشــت: فدراســیون در حــال فراهــم  ــان اظه کشــتی در پای
ــس از  ــه زودی پ ــی ب ــا یزدان ــت ت ــزام ماس ــرایط اع ــردن ش ک

عمل جراحی درباره آینده ورزشی خود تصمیم بگیرد.

سومین تساوی پیاپی قهرمانان شطرنج جهان
ســومین تقابــل مگنــوس کارلســن و ســرگئی کاریاکیــن برای 
ــم  ــاز ه ــال 2016 ب ــان در س ــطرنج جه ــان ش ــن قهرم تعیی
برنــده نداشــت. در ســومین دیــدار از مســابقه تعییــن قهرمان 
ــوس  ــروز »مگن ــداد دی ــال 2016 بام ــان در س ــطرنج جه ش
ــه  ــروژ ب ــور ن ــی از کش ــگ جهان ــر اول ریتین ــن«، نف کارلس
مصــاف »ســرگئی کاریاکیــن« نفــر 9 ایــن ریتینــگ از روســیه 
رفــت کــه جــدال آن هــا همچــون دو رویارویــی قبلــی آن هــا 
بــاز هــم مســاوی شــد. کاریاکیــن پــس از ایــن ایــن دیــدار 
ــخت تر از  ــن س ــرای م ــازی ب ــن ب ــم ای ــر می کن ــت: فک گف
مگنــوس بــود و البتــه از ایــن کــه شکســت نخــوردم، خیلــی 
خوشــحالم. کارلســن نیــز عنــوان کــرد: نمی دانــم کــه برنــده 
بــودم یــا نــه. هیــچ پیــروزی اجبــاری را در صفحــه نمی دیدم. 

بــازی ســوم برایــم کمــی ناامیدکننــده بــود.

تیم ملی کبدی از صعود به فینال بازماند
تیــم ملــی ســرکل کبــدی ایــران در مرحلــه نیمه نهایــی 
رقابت هــای جهانــی هندوســتان بــه مصــاف انگلیــس رفــت 
ــر 35  ــا نتیجــه 35 ب ــی دو تیــم ب ــان وقــت قانون کــه در پای
ــای  ــه وقت ه ــدار ب ــن دی ــا ای ــد ت ــت دادن ــاوی رضای ــه تس ب
ــه  ــای اضاف ــزاری وقت ه ــس از برگ ــه کشــیده شــود. پ اضاف
ــه انگلیــس  ــازی را ب ــر 41 ب ــا نتیجــه 39 ب تیــم کشــورمان ب

ــد. ــی بازمان ــدار نهای ــه دی ــی ب ــرد و از راهیاب ــذار ک واگ

هیئت مدیــره  بعــدی  جلســه  در  ایوانکوویــچ  برانکــو 
پرســپولیس نیازهــای خــود را بــرای نقــل و انتقــاالت 
نیم فصــل بــه باشــگاه ارائــه خواهــد کــرد؛ امــا تقریبــا 
مشــخص اســت ســرمربی پرســپولیس چــه اندیشــه هایی 
در نقــل و انتقــاالت زمســتانی دارد. برانکــو ایوانکوویــچ 
طبــق برنامه ریزی هــای انجام شــده بــه جلســه بعــدی 
هیئت مدیــره کــه پــس از اردوی دبــی برگــزار می شــود 
ــا  ــد ب ــد دارن ــگاه قص ــئوالن باش ــد. مس ــد ش ــوت خواه دع

ــم را از وی  ــت تی ــن وضعی ــزارش آخری ــو، گ ــوت از برانک دع
دریافــت کــرده و برنامه هــای نقــل و انتقاالتــی ایــن مربــی را 
جویــا شــوند. البتــه علی اکبــر طاهــری تــا حــدود زیــادی در 
جریــان برنامه هــای نقــل و انتقاالتــی برانکــو قــرار دارد؛ امــا 
سرپرســت باشــگاه پرســپولیس ایــن روزهــا ســعی می کنــد 

ارتبــاط نزدیک تــری بــا هیئت مدیــره داشــته باشــد.
    جانشینیبرایبیکیفیتها

ــک  ــم ی ــور حت ــه ط ــو، ب ــی برانک ــار دریافت ــاس اخب ــر اس ب

آنتونــی گولــچ  را جایگزیــن  مدافــع خارجــی آســیایی 
خواهــد کــرد. فســخ قــرارداد پلی یانســکی و پریمیــوف نیــز 
بســتگی بــه ایــن دارد کــه ایــن دو بازیکــن اوکراینــی تــا چــه 
انــدازه از نظــر مالــی بــا باشــگاه بــه توافــق برســند. باشــگاه 
پرســپولیس بــا ایــن دو بازیکــن جنجالــی قــرارداد دو ســاله 
امضــا کــرده و اگــر ایــن دو بازیکــن حاضــر شــوند بابــت یک 
ــت  ــی دریاف ــود، مبلغ ــرارداد خ ــده ق ــم باقی مان ــل و نی فص
ــرای فســخ  ــد، باشــگاه ب ــب کنن ــغ کمــی طل ــا مبل نکــرده ی
قــرارداد آن هــا اقــدام خواهــد کــرد؛ امــا اگــر آن هــا خواهــان 
ــا  ــرارداد ب ــخ ق ــال فس ــوند، عم ــادی ش ــوق زی ــت حق دریاف
آن هــا منتفــی خواهــد شــد. در صورتــی کــه پلــی یانســکی 
قــرارداد خــود را فســخ کنــد، یــک مدافــع ایرانــی یــا خارجــی 
بــه جــای او جــذب خواهــد شــد. از پورقــاز بــه عنــوان یکــی 
از گزینه هــای مدنظــر برانکــو بــرای دفــاع میانــی یــاد 

می شــود.
دفاعوسط    

ــه جدایــی گولــچ فقــط پلــی  ــا توجــه ب تیــم پرســپولیس ب
ــاری را در  ــد انص ــینی و محم ــالل حس ــید ج ــکی، س یانس
ــی  ــن تخصص ــار دارد و بازیک ــی در اختی ــط دفاع ــب خ قل
دیگــری بــرای ایــن دو پســت نــدارد؛ بــا توجــه بــه حضــور در 
دو جــام نیــاز بــه جــذب مدافــع بیــش از پیــش احســاس 
می شــود. در صورتــی کــه برانکــو موفــق بــه جــذب دو 
مدافــع میانــی قدرتمنــد و شــش دانگ شــود، احتمــال 

اســتفاده از محمــد انصــاری در دفــاع چــپ وجــود دارد؛ در 
ــا  ــع چــپ خارجــی ی ــک مداف ــو ی ــن صــورت برانک ــر ای غی
ایرانــی جــذب خواهــد کــرد. برانکــو در آغــاز فصــل خواهــان 
ــود؛  ــده ب ــازی ش ــع تراکتورس ــی مداف ــعید آقای ــذب س ج
ــن  ــن بازیک ــه ای ــوالد رضایت نام ــترش ف ــگاه گس ــا باش  ام
را بــرای پرســپولیس صــادر نکــرد و او را بــار دیگــر در اختیــار 
تراکتورســازی قــرار داد. هنــوز مشــخص نیســت برانکــو برای 
دفــاع چــپ چــه گزینــه ای دارد و بــه احتمــال فــراوان ناچــار 

بــه جــذب یــک مدافــع خارجــی خواهــد شــد.
    خطحمله

ســروش رفیعــی، اصلی تریــن گزینــه برانکــو بــرای تقویــت 
خــط میانــی و فــاز حملــه اســت. در صــورت فســخ 
ــین  ــز جانش ــی نی ــم خارج ــک مهاج ــوف، ی ــرارداد پریمی ق
ــوان  ــه عن ــع ب ــن بازیکــن خواهــد شــد. از محمــد آرام طب ای
ــروج  ــال خ ــه احتم ــود ک ــاد می ش ــی ی ــی از گزینه های یک
ــی  ــد نورالله ــن احم وی از پرســپولیس وجــود دارد. همچنی
ممکــن اســت در صــورت تــداوم نیمکت نشــینی از دانشــگاه 
ــرود  ــه تراکتورســازی ب ــوان ســرباز ب ــه عن  انصــراف داده و ب
و پــس از طــی دوران خدمــت ســربازی طبــق قــرارداد 
ــه پرســپولیس بازگــردد. مجمــوع برنامه هــای  ــده ب باقی مان
ــوارد خالصــه می شــود؛  ــن م ــو در ای ــی برانک ــل و انتقاالت نق
مگــر اینکــه بازیکــن شــاخص دیگــری توجــه وی را جلــب 

ــد و امــکان جــذب او وجــود داشــته باشــد. کن

نقشهقرمزهابراینیمفصل

همهگزینههایبرانکو

درخشــش یــک جــوان خوش تکنیــک ایرانــی همــه 
ــا  ــرده ت ــب ک ــود جل ــه خ ــره ب ــال جزی ــا را در فوتب نگاه ه
جایــی کــه پیشــرفت خیره کننــده ایــن بازیکــن 18 ســاله 
بــه ســوژه اصلــی رســانه های انگلیــس تبدیــل شــده 

ــت.  اس
ســتاره نوظهــور فوتبــال ایــران کــه زیــر نظــر 
آن  ســرمربی  و  منچسترســیتی  باشــگاه 
ــزارش  ــر گ ــا ب ــرار دارد، بن ــوال ق ــم، گواردی تی
ــمیع زاده  ــاندر س ــره، الکس ــانه های جزی رس
فوتبالیســت تکنیکــی ایرانی-انگلیســی نــام 
دارد کــه گفتــه می شــود یکــی از مهاجمــان 
آینــده پــپ در تیــم منچسترســیتی خواهــد 

بــود. 
ــد  ــاله ش ــش 18 س ــد روز پی ــه چن ــمیع زاده ک ــس س الک
متولــد تهــران اســت و در ســال 2013 در 15 ســالگی ایــران 

را بــه مقصــد انگلیــس تــرک کــرد. 
منتشــر  بازیکــن  ایــن  درخصــوص  گزارشــی کــه  در 

ــی  ــر حــرکات تکنیک ــم و تصاوی ــده اســت: »فیل شــد، آم
ســمیع زاده در شــبکه های اجتماعــی غوغایــی بــه پــا 
ــش  ــس و پی ــورش در انگلی ــدو حض ــس در ب ــرد. الک ک
ــتون  ــرزن اش ــم ک ــه تی ــیتی ب ــه منچسترس ــتن ب از پیوس
ــازی  ــر 18 ســال ب پیوســت و در مســابقات رده ســنی زی

ــرد.  ک
 در ایــن بازی هــا 19 گل بــه ثمــر رســاند 
و خیلــی زود بــه ترکیــب تیــم اصلی باشــگاه 
ــازی در  ــد ب ــس از چن ــط پ ــا فق ــید؛ ام رس
ســال 2015 بــا دریافــت دعوت نامــه ای از 
ــت  ــگاه پیوس ــن باش ــه ای ــیتی ب  منچسترس
ســال   16 زیــر  تیــم  بــا  تمریــن  بــه  و 
پرداخــت. او ســپس از ســوی باشــگاه بــرای کســب 
تجربیــات بیشــتر بــه بولتــون قــرض داده شــد و در اولیــن 
فصــل حضــور در ایــن تیــم، موفــق بــه زدن 24 گل شــد.« 
ــن  ــده پیراه ــس در آین ــه الک ــت ک ــخص نیس ــوز مش هن

ــس. ــا انگلی ــید ی ــد پوش ــران را خواه ای

پدیده ایرانی جدید فوتبال جزیره کیست؟

انتخابــات  برگــزاری  زمــان  اســبقیان،  محمدشــروین 
فدراســیون ژیمناســتیک را پــس از اعــالم نظــر فدراســیون 
جهانــی نســبت بــه اساســنامه ایــن فدراســیون عنــوان کرد 
و دربــاره کادر فنــی تیم هــای ملــی ژیمناســتیک نیــز 
گفــت: پــس از مراســم اربعیــن حســینی، تشــکیالت کادر 

فنــی تیم هــای ملــی اعــالم خواهنــد شــد. 
ــاره  سرپرســت فدراســیون ژیمناســتیک درب
کادر فنــی تیم هــای ملــی اظهــار کــرد: 
ســازمان  عنــوان  تحــت  را  تشــکیالتی 
تیم هــای ملــی راه انــدازی و مدیــر تیم هــای 
ــرد.  ــم ک ــاب خواهی ــرای آن انتخ ــی را ب مل
دربــاره ســرمربی بزرگســاالن، ســرمربی 

ــه  ــان در هیئت رئیســه صحبت هــای اولی ــان و نوجوان جوان
ــه  ــه امیــد خــدا بعــد از اربعیــن ب انجــام شــده اســت و ب
ــالم  ــی را اع ــم مل ــارت تی ــکیالت و چ ــمی تش ــور رس ط

ــرد.  ــم ک خواهی
ــارج از  ــه خ ــت ها ب ــرت ژیمناس ــاره مهاج ــبقیان درب اس

 کشــور گفــت: ایــن افــراد بیشــتر به دنبــال بحــث مربیگری 
ــوان  ــه عن ــد. نمی شــود از همــه آن هــا ب و اشــتغال می رون
مربــی در اینجــا اســتفاده کنیــم. در فوتبــال بازیکنــان 
مربیگــری  و  می بندنــد  قــرارداد  کشــور  از  خــارج  در 
ــد  ــررات رفتن ــر مق ــدارد؛ براب ــی ن ــا مغایرت ــد؛ این ه می کنن
و ایــن مــوارد بیشــتر زمانــی اســت کــه دوره 

ــود. ــام می ش ــا تم ــی آن ه قهرمان
ایــن  مانــع  نمی شــود  حــال  هــر  بــه   
ــه  ــجویی ک ــد دانش ــد؛ مانن ــا ش مهاجرت ه
ــجوی  ــا دانش ــد ی ــل می کن ــران تحصی در ای
دیگــری کــه در ســایر کشــورها بــه تحصیــل 
دیگــر  کــه  اســت  طبیعــی  می پــردازد. 
ــد  ــد و ژیمناســت ها می رون کشــورها حقــوق بهتــری بدهن
و مغایرتــی نیــز نــدارد؛ بــرای ایــران باعــث افتخــار 
اســت کــه مربیــان مــا در ســایر کشــورها نیــز مربیگــری 
ــوان  ــان ج ــرای مربی ــور ب ــم در کش ــا داری ــا بن ــد. م  کنن

و ورزشکارانمان ایجاد انگیزه کنیم.

معاوناولرئیسجمهورمطرحکرد:

فوالد سفیددشت، نمونه بارز مدیریت جهادی و اقتصاد مقاومتی

ــا  ــا ب ــوالد کشــور را گشــود ت ــه اســتانی ف ــن ســاله طرح هــای هفت گان ــل چندی ــار قف ــه این ب ــوالد مبارک ــت ف مشــارکت و حمای
بــه بهره بــرداری رســیدن فــاز اول فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری، ایــن دومیــن پــروژه ای باشــد کــه بعــد از ورزشــگاه 
ــای  ــن واحــد احی ــاز می شــود. اولی ــرداری ب ــر روی بهره ب ــا ب ــم آن ه ــل محک ــه قف ــوالد مبارک ــی ف ــا نقش آفرین ــان ب نقــش جه
ــاری و  ــال بختی ــتان چهارمح ــتانی در اس ــه اس ــای هفت گان ــد از طرح ه ــتین واح ــت، نخس ــوالد سفیددش ــرکت ف ــتقیم ش مس
ــل ســازمان توســعه و نوســازی  ــت عام ــس هیئ ــدن و تجــارت و رئی ــت، مع ــر صنع ــور، وزی ــاون اول رئیس جمه ــا حضــور مع ب
معــادن و صنایــع معدنــی ایــران )ایمیــدرو(، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه و جمعــی از مســئوالن اســتان چهارمحــال بختیــاری بــه 

ــید. ــرداری رس بهره ب
ــرمایه گذاری  ــا س ــه ب ــاری ک ــال و بختی ــوالد چهارمح ــفنجی ف ــن اس ــرح آه ــرداری از ط ــن بهره ب ــزارش در آیی ــن گ ــر ای ــا ب  بن
ــاون اول  ــری، مع ــر جهانگی ــت، دکت ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــدرو م ــدی ایمی ــه و 35 درص ــوالد مبارک ــرکت ف ــدی ش 65 درص
رئیس جمهــور گفــت: بهره بــرداری از فــاز اول شــرکت فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری، نمونــه بــارز مدیریــت جهــادی 

و اقتصــاد مقاومتــی اســت.
 ایــن طــرح بــا مدیریــت جهــادی و اقتصــاد مقاومتــی و مدیریــت مدبرانــه مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت؛ از ایــن رو نبایــد بــه 
 مدیــران بــه بهانه هــای مختلــف انــگ زد. وی افــزود: مدیریــت باتجربــه و بــا شــناخت کافــی در بخــش تولیــد معجــزه می کنــد 

و باید قدر این مدیران را دانست و نباید آن ها را از میدان خارج کرد؛ چرا که آنان سرمایه اصلی کشور هستند. 
وی گفــت: طــرح فــوالد چهارمحــال و بختیــاری، نمــاد بــارز اقتصــاد مقاومتــی در کشــور اســت کــه مهرومــوم ایــن طــرح در اختیــار 

دولــت بــود؛ امــا بــا مشــارکت بخــش خصوصــی ایــن طــرح وارد چرخــه تولیــد شــد. 
ــه  ــتان ب ــن اس ــود ای ــث می ش ــاری باع ــال و بختی ــوالدی در چهارمح ــرح ف ــرداری از 2 ط ــه بهره ب ــان اینک ــا بی ــری ب جهانگی
ســرعت بــه ســمت صنعتــی شــدن حرکــت کنــد، گفــت: بــا بهره بــرداری از طرح هــای فــوالدی و صنعتــی جدیــد، زیبنــده اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری نیســت از آن بــه عنــوان اســتان کمتــر توســعه یافته نــام بــرد. معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: چهارمحــال 
ــع  ــران واق ــز ای ــه در مرک ــص و اینک ــوان و متخص ــانی ج ــروی انس ــودن نی ــی، دارا ب ــت جغرافیای ــل موقعی ــه دلی ــاری ب و بختی
ــرای ســرمایه گذاری بهــره  ــد از حضــور بخــش خصوصــی ب ــه دو اســتان اصفهــان و خوزســتان متصــل اســت، می توان  شــده و ب

ببرد.
ــود، اظهــار کــرد: طرح هــای فــوالدی  ــاراز را نیــز افتتــاح کــرده ب ــه ورق هــای پوشــش دار ت  جهانگیــری کــه در ایــن ســفر، کارخان
ــع ورق  ــوازم خانگــی و صنای ــع ل ــه صنای ــه بخش هــای تولیــدی از جمل ــن مــواد اولی ــاری، مهم تری ــد در چهارمحــال و بختی جدی
خــودرو را تأمیــن می کننــد. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت منابعــی بــرای ســرمایه گذاری نــدارد، امــا نهادهــای عمومــی ممکــن 
اســت وضعیتــی بهتــر از دولــت بــرای ســرمایه گذاری داشــته باشــند، افــزود: درنهایــت ایــن بخــش خصوصــی اســت کــه هــم 
از دولــت و هــم نهادهــای عمومــی وضعیــت بهتــری دارد. بــه گفتــه وی، اقتصــاد مقاومتــی همیــن مســئله اســت کــه بخــش 

خصوصــی میــدان دار شــود، مــردم موتــور محرکــه ســرمایه گذاری و تولیــد شــوند و دولــت تنهــا سیاســتگذار باشــد.
ــن رو هــر اســتانی  ــرد. از ای ــت ک ــد از بخــش خصوصــی حمای ــرای ســرمایه گذاری بای ــری گفــت: ب جهانگی

کــه موفــق بــه جــذب بخــش خصوصــی شــده، زمینه هــای توســعه را بــرای خــود فراهــم کــرده اســت؛ از ســوی دیگــر بخــش 
ــا  خصوصــی نیــاز بــه آرامــش و احســاس امنیــت دارد؛ بنابرایــن بایــد شــرایط را بــرای ایــن بخــش مهیــا کــرد. وی در ادامــه ب
اشــاره بــه اینکــه افتتــاح دو طــرح ورق تــاراز و فــوالد سفیددشــت دارای یــک پیــام مهــم بــود، گفــت: افتتــاح طرح هــای فــوالدی 
در اســتان چهــار محــال و بختیــاری خبــر از توســعه ایــن اســتان می دهــد. جهانگیــری عنــوان کــرد: افتتــاح آهــن اســفنجی در 
 ایــن اســتان در حقیقــت نشــان از اقتصــاد مقاومتــی در برابــر اقتصــاد غیرمقاومتــی و اقتصــاد خصوصــی در برابــر اقتصــاد دولتــی 

است.
حرکتچهارمحالوبختیاریبهسمتصنعتیشدن

ــه اســتان چهارمحــال  ــالم اینک ــا اع ــز ب ــدن و تجــارت، نی ــت، مع ــر صنع ــدس نعمــت زاده، وزی ــن مراســم، مهن ــن در ای   همچنی
و بختیــاری بــا توجــه بــه منابــع محــدود کشــاورزی، بــه ســمت صنعتــی شــدن در حــال حرکــت اســت، خاطرنشــان کــرد: احــداث 
راه آهــن اصفهــان - چهارمحــال و بختیــاری - خوزســتان، رونــد صنعتــی شــدن ایــن اســتان را ســرعت خواهــد داد. وی بــا ابــراز 
ــرای هفــت طــرح فــوالدی  ــه تأکیــد کــرد: گرفتــن شــریک ب ــرداری رســیدن یکــی از طرح هــای هفت گان ــه بهره ب خرســندی از ب
از پیشــنهادهای مــا بــرای پیشــرفت ســریع تر طرح هــا بــود کــه در بحــث فاینانــس و قراردادهــا نیــز توانســتیم تــا 25 درصــد از 
خارجیــان تخفیــف بگیریــم. وی ادامــه داد: ایــن طرح هــا شــامل طــرح فــوالد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری، فــوالد نیریــز 
در اســتان فــارس، فــوالد شــادگان در اســتان خوزســتان، فــوالد میانــه در اســتان آذربایجــان شــرقی، فــوالد قاینــات در اســتان 
خراســان جنوبــی، فــوالد ســبزوار در اســتان خراســان رضــوی، فــوالد بافــت در اســتان کرمــان و طــرح فــوالد بافــق در اســتان یــزد 
 هســتند کــه در مناطــق کم برخــوردار اجــرا می شــوند. وزیــر صنعــت معــدن و تجــارت، ظرفیــت فعلــی تولیــد فــوالد خــام کشــور 

را 2۷.5 میلیون تن اعالم کرد و گفت: 10 میلیون تن به تولید ورق گرم اختصاص دارد.
مشارکتدرسرمایهگذاریوکاهشقیمتتمامشده

ــران  ــی ای ــع معدن ــادن و صنای ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس ــس س ــیان، رئی ــدی کرباس ــر مه ــم دکت ــن مراس ــن در ای  همچنی
)ایمیــدرو( خاطرنشــان کــرد: فــوالد مبارکــه ازنظــر فنــی، مشــارکت در ســرمایه گذاری و کاهــش قیمــت تمام شــده  طــرح فــوالد 
ــرای  ــال سیاســت های دولــت و ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت ب ــه دنب ــی عمــل کــرد. وی افــزود: ب ــه خوب سفیددشــت ب
تأمیــن آب مــورد نیــاز ایــن پــروژه مقــرر شــد از پســاب بروجــن و سفیددشــت اســتفاده شــود کــه قــرارداد آن هفتــه آینــده امضــا 
خواهــد شــد و فــوالد سفیددشــت عملیــات لوله کشــی آن را آغــاز خواهــد کــرد. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود: در 
ابتــدای کار دولــت، ســازمان توســعه و نوســازی معــادن بــا شــرایطی روبــه رو بــود کــه پیــش از آن، ایمیــدرو 21 هــزار میلیــارد تومان 
از امــوال خــود را بــه نــام خصوصی ســازی رد دیــون کــرده بــود؛ از ســوی دیگــر فــوالد هرمــزگان را نیــز بــه فــوالد مبارکــه فروختــه 
و پــول آن را بــه صــورت نقــد دریافــت کــرده بودنــد تــا ایــن هفــت طــرح فــوالدی تکمیــل شــود کــه مبالــغ دریافتــی بــه یارانه هــا 
تخصیــص یافــت و ایــن طرح هــا متوقــف و بــه معضــالت مالــی خــاص خــود گرفتــار شــد. وی بــا بیــان اینکــه بــا پیشــنهاد وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت، تکمیــل طرح هــای مشــترک بــا بخــش خصوصــی دنبــال شــد، گفــت: خوشــبختانه ایــن راهبــرد مؤثــر 
واقــع شــد تــا جایــی کــه ایــن طرح هــا از چرخــه دولتــی خــارج شــد و بــا همــکاری خــوب مشــارکان خصوصــی امــروز شــاهد 
بهره بــرداری از فــوالد سفیددشــت، یکــی از ایــن طرح هــا و تــا پایــان ســال هــم طرح هــای شــادگان، نیریــز و میانــه هســتیم.

کاهشهرچهبیشترهزینههادرتکمیلپروژههاینیمهتمام
در آییــن گشــایش فــوالد سفیددشــت، دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه اصفهــان، اظهــار کــرد: امروز خوشــحالیم 
ــاراز و فــاز نخســت فــوالد سفیددشــت در اســتان  ــا حضــور معــاون اول رئیس جمهــوری دو پــروژه ورق پوشــش دار ت از اینکــه ب
چهارمحــال و بختیــاری بــه بهــره بــرداری رســید. دکتــر ســبحانی بــا اشــاره بــه ســابقه شــروع پــروژه فــوالد سفیددشــت و بــا بیــان 
اینکــه ایــن کارخانــه نیــز در چنــد فــاز طراحــی شــده، افــزود: فــاز نخســت آن، احیــای مســتقیم اســت کــه امــروز بــا ظرفیــت 800 
هــزار تــن آهــن اســفنجی بــه بهره بــرداری رســید تــا خــوراک واحــد فوالدســازی سفیددشــت را تأمیــن کنــد. مــواد اولیــه مــورد 
نیــاز ایــن کارخانــه نیــز گندلــه ســنگ آهــن اســت کــه فعــال تــا زمــان احــداث واحــد گندله ســازی همیــن کارخانــه بــا ظرفیــت 1.2 

میلیــون تــن، بایــد از معــادن داخلــی، فــوالد مبارکــه یــا ســایر گندله ســازی ها تأمیــن شــود.
ــزود:  ــود، اف ــاح می ش ــه افتت ــت ک ــوالد اس ــتانی ف ــه اس ــای هفت گان ــتین طرح ه ــزو نخس ــرح ج ــن ط ــه ای ــان اینک ــا بی  وی ب
ســرمایه گذار ایــن پــروژه بــه صــورت مشــترک ایمیــدرو بــا 35 درصــد و فــوالد مبارکــه بــا 65 درصــد ســهم اســت. مدیــر عامــل 
فــوالد مبارکــه درخصــوص نحــوه مشــارکت فــوالد مبارکــه در ایــن طــرح عنــوان کــرد: فــوالد مبارکــه اواخــر ســال 93 طــی امضــای 
موافقت نامــه ای بــا ایمیــدرو بــه عنــوان ســرمایه گذار فــوالد سفیددشــت معرفــی شــد و خوشــبختانه امــروز توانســت ایــن طــرح 

ــرداری برســاند.  ــه بهره ب را ب
دکتــر ســبحانی بــا اعــالم ایــن خبــر کــه در فــاز دوم، واحــد فوالدســازی ایــن پــروژه نیــز بــا ظرفیــت یــک میلیــون تــن اســلب 
تــا نیمــه دوم ســال 9۷ بــه بهره بــرداری خواهــد رســید، افــزود: تجهیــزات ایــن واحــد حــدود ۷0 درصــد ســاخته و بــه کارخانــه 
حمــل شــده اســت و بــه زودی عملیــات نصــب آن هــا آغــاز خواهــد شــد. وی خاطرنشــان کــرد: در فــاز بعــدی ایــن پــروژه اســلب 

تولیدشــده بــا احــداث نــورد گــرم بــه انــواع و اقســام ورق هــای گــرم، ســرد و پوشــش دار تبدیــل خواهــد شــد. مدیــر عامــل فــوالد 
 مبارکــه گفــت: بــا ورود گندلــه ســنگ آهــن بــه ایــن مجموعــه کل زنجیــره تولیــد محصــول نهایــی کــه تولیــد ورق گالوانیــزه اســت

در ایــن اســتان کامــل خواهــد شــد. وی افــزود: طبــق بــرآورد انجام شــده بــرای فــاز دوم پــروژه نیــز 3 هــزار میلیــارد ریــال و ۷0 
میلیــون یــورو ســرمایه گذاری موردنیــاز اســت کــه بخــش ارزی پــروژه بــه صــورت »الســی« و از محــل فاینانــس انجــام می شــود 

و از ســوی بانــک صنعــت و معــدن گشــایش انجــام شــده اســت. 
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه خاطرنشــان کــرد: اگرچــه عملیــات احــداث طرح هــای ۷ گانــه بــه کنــدی پیــش رفــت، امــا فــوالد 
مبارکــه از زمــان تحویل گیــری بــا ســرعت معقولــی تکمیــل فــاز اول را پیــش بــرد. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
 بیــان اینکــه کارخانــه تــاراز یــک کارخانــه پیشــرفته و نخســتین کارخانــه ای اســت کــه می توانــد ورق هــای گالوانیــزه و گالوالــوم 
را کــه ترکیبــی از روی و آلومینیــوم اســت تولیــد کنــد، گفــت: ورق هــای تولیدشــده در ایــن کارخانــه کــه در صنایــع پائین دســتی 
ــبحانی در  ــرد دارد. س ــی کارب ــاختمان های صنعت ــای س ــت و نماه ــی، نف ــوازم خانگ ــازی، ل ــت خودروس ــت، در صنع ــر اس مؤث
ادامــه بــا اشــاره بــه میــزان ظرفیــت کارخانــه ورق هــای تــاراز عنــوان کــرد: ظرفیــت ایــن کارخانــه 330 هــزار تــن در ســال اســت. 
ــان  ــی مصــرف کارکن ــوالد و تعاون ــوکای ف ــان، ت ــوالد نقــش جه ــه ف ــه شــرکت های ســرمایه گذاری آتی ــن کارخان ســرمایه گذار ای
فــوالد مبارکــه هســتند. ســبحانی دربــاره میــزان ســرمایه گذاری در ایــن کارخانــه گفــت: میــزان ســرمایه گذاری در ایــن کارخانــه 
131 میلیــارد تومــان و 1۷.6 میلیــون یــورو اســت کــه در مجمــوع حــدود 200 میلیــارد تومــان اســت؛ ایــن خــط تولیــد بــه طــور 

مســتقیم بــرای 250 نفــر بــه طــور غیرمســتقیم بــرای 1250 نفــر شــغل ایجــاد کــرده اســت. 
وی در همیــن خصــوص خاطرنشــان کــرد: هــم در واحــد تــاراز و هــم فــوالد سفیددشــت اســتخدام بــه طــور کامــل بومــی بــوده؛ 

مگــر در مــواردی کــه بــه ناچــار بایــد از نیروهــای متخصــص فــوالد مبارکــه یــا جاهــای دیگــر اســتفاده می شــد. 
دکتــر ســبحانی از شــرکت های بهســازان خاورمیانــه، توکابتــن، ایمــن فــن کار ســپاهان، جــم صنعــت و شــرکت ایریســا بــه عنــوان 
پیمانــکاران ایــن پــروژه یــاد و تصریــح کــرد: فــوالد مبارکــه نیــز در مراحــل نصــب و راه انــدازی، پشــتیبانی فنــی الزم را ارائــه کــرد.

ــه  ــه اینکــه ســایر طرح هــای هفــت گان ــراز امیــدواری ب  مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در بخــش پایانــی ســخنان خــود ضمــن اب
ــه اهمیــت کاهــش هرچــه بیشــتر هزینه هــا در تکمیــل پروژه هــای  ــا اشــاره ب ــرداری برســند و ب ــه بهره ب ــز هرچــه ســریع تر ب نی
نیمه تمــام تصریــح کــرد: ازآنجایــی کــه ایــن طرح هــا بــا اســتفاده از منابــع محــدود دولتــی و طبیعتــا بــا هزینه هــای زیــاد بــه 
ــن  ــذار می شــوند، در ای ــه بخــش خصوصــی واگ ــادی ب ــه کارشناســی زی ــا هزین ــد و در اواســط کار هــم ب ــدی پیــش می رون کن
حالــت بــرای بخــش خصوصــی نه تنهــا هیــچ جذابیتــی ایجــاد نمی کنــد، بلکــه بســیار هــم گــران تمــام می شــود. ایــن در حالــی 
اســت کــه اگــر از همــان ابتــدا بخــش خصوصــی طــرح را اجــرا کنــد، بــه مراتــب بــا هزینــه و زمــان کمتــری پروژه هــا بــه اتمــام 

خواهنــد رســید. 
دکتــر ســبحانی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ترغیــب بخــش خصوصــی بــه همــکاری افــزود: چنانچــه طــرح نیمه تمامــی بــرای تحویــل 
ــرداری رســیدن طــرح، طــی مــدت معلومــی  ــه بخــش خصوصــی پیشــنهاد می شــود، بهتــر اســت بهــای آن را از زمــان بهره ب ب
 از مشــارک خصوصــی مطالبــه کننــد؛ در ایــن صــورت بخــش خصوصــی بــه میــان آمــده و عــالوه بــر برگشــت ســرمایه دولــت

طرح های نیمه تمام در مدت زمان کوتاهی به بهره برداری می رسند.

نمی توان مانع مهاجرت ها شد



7اجتماعی چهارشنبه  26 آبان ماه   1395
ـــمـــاره 301 ســـــال دوم              ݡسݒ

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریسرویس اجتماعی

ــا  ــا کرب ــن روزه ــا، ای ــی ایرانی ه ــور میلیون ــا حض ب
حــال و هوایــی دیگــر دارد و ایــن حــال و هــوا 
بســیاری را هوایــی می کنــد کــه گام بــه ســوی 
مشــهد ســاالر شــهیدان بردارنــد؛ امــا چگونــه کســانی 

ــتند  ــربازی هس ــدس س ــت مق ــمول خدم ــه مش ک
ــر از کشــور  ــی بی نظی ــن راهپیمای ــرای ای ــد ب می توانن

ــوند؟ ــارج ش خ
ــا  ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف ــام س ــاس اع ــر اس ب
مشــموالن ســربازی غیرغایــب می تواننــد بــا ســپردن 
ــارج  ــور خ ــن از کش ــی اربعی ــرای راهپیمای ــه ب وثیق

شــوند.
    گرفتن مجوزهای الزم

ــور  ــروج از کش ــت خ ــت درخواس ــرای ثب ــا ب تهرانی ه
ــد  ــد و می توانن ــوری ندارن ــه حض ــه مراجع ــازی ب نی
بــه صــورت اینترنتــی ایــن درخواســت را ثبــت کننــد؛ 
امــا مشــموالن دیگــر شهرســتان ها، بایــد بــه صــورت 

ــد. ــت کنن حضــوری درخواســت خودشــان را ثب
    مدارک

افــراد واجــد شــرایط ســاکن تهــران کــه قصــد خــروج 
از کشــور بــرای ســفرهای زیارتــی و ســیاحتی دارنــد 
بایــد بــا در دســت داشــتن بــرگ آمــاده بــه خدمــت 
بــدون غیبــت یــا برگــه معافیــت تحصیلــی و کد ســخا 
بــه آدرس اینترنتــی خدمــات وظیفه عمومــی مراجعه 
و درخواســت خــود را ثبــت کننــد و مراحــل بعــد نیــز 
از طریــق پیامــک بــه آنــان اطــاع داده خواهــد شــد. 
متقاضیــان بــرای دریافــت کــد ســخا بایــد بــه دفاتــر 

پلیــس + ۱۰ مراجعــه کننــد.
    وثیقه

ابتــدا متقاضیــان بایــد حســابی را بــرای واریــز وثیقــه 
در یکــی از شــعب بانــک قوامیــن بــاز کننــد. ســپس 
اینترنتــی وثیقــه  از پرداخــت  ۴۸ ســاعت پــس 
تعیین شــده، پیامکــی از ســوی ســازمان وظیفــه 
ــر آن از  ــاوه ب ــرد و ع ــد ک ــت خواهن ــی دریاف عموم
طریــق دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی پلیــس 

ــق اداره  ــه از طری ــتن گذرنام ــورت داش ــا در ص +۱۰ ی
گذرنامــه می تواننــد درخواســت خــود را پیگیــری 
کننــد. میــزان ایــن وثیقــه 3 میلیــون تومــان اســت. 
زمــان خــروج و ورود ایــن افــراد از مرزهــا بــه اطــاع 
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا می رســد و آنــان 
ــود  ــه خ ــد وثیق ــور می توانن ــت از کش ــس از بازگش پ

ــد. ــت کنن را دریاف
    توصیه های ناجا

ــان  ــه متقاضی ــا ب ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف - س
توصیــه کــرد کــه بــرای خــروج از کشــور و شــرکت در 
راهپیمایــی اربعیــن در شــهر مبــدأ اقدامــات را انجــام 
دهنــد و بــدون اخــذ مجوزهــای الزم بــه مرزهــا 

ــد. ــه نکنن مراجع
- مشــموالن غایــب، حــق خــروج از کشــور را ندارنــد. 
ــی کــه تکلیــف ســربازی خــود  ــا زمان افــراد غایــب ت
از کشــور  اجــازه خــروج  نکرده انــد،  را مشــخص 
ــی  ــک اطاعات ــه بان ــه اینک ــه ب ــا توج ــته و ب را نداش
ــتقر  ــا مس ــا در مرزه ــی ناج ــه عموم ــازمان وظیف س
ــور داده  ــروج از کش ــازه خ ــراد اج ــن اف ــه ای ــت ب اس

ــد. ــد ش نخواه
ــه  ــات توصی ــه عتب ــان ســفر ب ــی متقاضی ــه تمام - ب
می شــود کــه حتمــا گذرنامــه و ویــزای معتبــر کشــور 
عــراق را داشــته باشــند. شــایان ذکر اســت مشــموالن 

غیرغایــب نیــز بایــد ویــزای معتبــر دریافــت کننــد.

چگونگی سفر به کربال
 برای سربازی نرفته ها

راه اندازی ۲۵۰ مرکز مشاوره ژنتیک در کشور
معــاون امور توانبخشــی ســازمان 
بهزیســتی کشــور از حمایــت ایــن 
دارای  از خانواده هــای  ســازمان 
تحقــق  راســتای  در  چندقلــو 
خانــواده  اباغــی  سیاســت 
توســط مقــام معظــم رهبــری 
درخصــوص ایجــاد ســازوکارهای 
الزم بــرای ارتقــای ســامت همه جانبــه خانواده هــا، به ویــژه 
ــین  ــر داد. حس ــدآوری خب ــش فرزن ــاروری و افزای ــامت ب س
نحوی نــژاد در ادامــه ضمــن بیــان اینکــه انجــام مشــاوره ژنتیک 
ــا  ــت ت ــوردار اس ــزایی برخ ــت بس ــاروری، از اهمی ــامت ب در س
ــر ــال خط ــورت احتم ــوند و در ص ــد ش ــالم متول ــدان س  فرزن

خانــواده آگاه و از آن پیشــگیری شــود، گفــت: بــه همیــن منظور 
۲۵۰ مرکــز مشــاوره ژنتیــک در کشــور راه انــدازی شــده اســت. 
ــا در برنامــه ششــم  نحوی نــژاد تصریــح کــرد: تــاش کردیــم ت
 توســعه بتوانیــم انجــام مشــاوره ژنتیکــی بــرای زوج هــا 
ــا ایــن پیشــنهاد  را اجبــاری کنیــم کــه خوشــبختانه مجلــس ب
ــی  ــنهاد عملیات ــن پیش ــد ای ــر می رس ــه نظ ــرده و ب ــت ک موافق
ــی  ــال عملیات ــه دنب ــرد: ب ــان ک ــن خاطرنش ــود. وی همچنی ش
ــه  ــر گرفت ــز در نظ ــارات خاصــی نی ــن پیشــنهاد، اعتب شــدن ای
ــی متحمــل فشــار نشــوند  ــا خانواده هــا از نظــر مال  می شــود ت
ــول در  ــد معل ــد فرزن ــر تول ــه خط ــی ک ــن خانواده های و همچنی

آن ها زیاد است، بتوانند از خدمات ویژه استفاده کنند.

 توصیه های طب سنتی 

برای ناراحتی های ریوی
ریــه، عضــوی اســت ظریــف و حســاس کــه مبــارزه بــا 
ــق  ــت. طب ــف آن اس ــن وظای ــه مهم تری ــوده از جمل ــوای آل ه
تنفســی  دســتگاه  بیماری هــای  ســنتی،  طــب  معیارهــای 
ــه  ــه ب ــرژی ری ــان ان ــف جری ــود و ضع ــر کمب ــر اث ــوال ب معم
وجــود می آیــد و ایــن کمبــود انــرژی بــه شــکل ضعــف 
عمومــی، خســتگی شــدید، صــدای آرام و بی حــال، عــدم 
تمایــل بــرای حــرف زدن و دم و بــازدم کوتــاه ظاهــر می شــوند. 
ــه بعضــی  ــا اشــاره ب ــی بهــادری، متخصــص طــب ســنتی ب عل
ــوی رعایــت شــوند، گفــت:  ــد در بیماری هــای ری اصــول کــه بای
ــا  ــیت ی ــه برونش ــرژی و چ ــه آل ــم چ ــه آس ــوی چ ــاران ری بیم
ــد  ــرش بپرهیزن ــد و ت ــد از غذاهــای بســیار تن ــه، بای ــت ری  عفون
ــتفاده  ــکنجبین اس ــت از س ــار باالس ــزاج بیم ــرارت م ــر ح و اگ
کنــد. وی اضافــه کــرد: بیمــاران ریــوی به ویــژه آن هــا کــه 
 بلغــم غلیــظ در ریــه دارنــد از مــواد غذایــی ماننــد شــیر

ماهــی و میوه هــا خــودداری کننــد؛ غــذا و نوشــیدنی و ســبزی 
ــرای  ــز ب ــفناج نی ــه و اس ــار، خرف ــه، خی ــژه هندوان ــرد به وی س
آن هــا ممنــوع اســت. ایــن افــراد نبایــد پــس از غــذا آب بنوشــند 
ــد. ــودداری کنن ــا خ ــدس و لوبی ــا، ع ــد باق ــا مانن  و از نفاخ ه
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آخرین مهلت تکمیل ظرفیت کنکور ۹۵
تکمیــل ظرفیــت آزمون سراســری 
اســت  شــده  آغــاز   ســال ۹۵ 
و داوطلبــان تــا امــروز چهارشــنبه 
۲۶ آبــان ۹۵ فرصــت دارنــد بــرای 
پذیــرش در ۲۸۵۰ ظرفیــت خالی 
اقــدام کننــد. تمــام داوطلبــان 
حاضــر در جلســه آزمــون بــا نمره 
ــج  ــه نتای ــه کارنام ــا توجــه ب ــک ب ــا بیشــتر از ی کل مســاوی ی
علمــی اولیــه، می تواننــد بــر اســاس ضوابــط و شــرایط منــدرج 
در اطاعیــه ســازمان ســنجش تــا چهارشــنبه ۲۶ آبان به ســایت 
از  اطــاع  ضمــن  و  کننــد  مراجعــه  ســنجش  ســازمان 
کدرشــته های مربــوط، بــرای ثبت نــام و تکمیــل فــرم انتخــاب 
رشــته حداکثــر ۵۰ کــد رشــته محــل بــه روش اینترنتــی اقــدام 
 کننــد. داوطلبانــی کــه قبــا در آزمــون سراســری ثبت نــام 
و شــرکت نکرده انــد، بایــد بــرای ثبت نــام پــس از واریــز مبلــغ 
ــرم  ــل ف ــرای تکمی ــام ب ــه ثبت ن ــت هزین ــان باب ــزار توم ۱۸ ه
تقاضانامــه و انتخــاب رشــته اقــدام کننــد. پذیرفته شــدگان 
متمرکــز آزمــون سراســری در هــر یــک از کــد رشــته های 
ــتگاه های  ــه دس ــه ب ــاص ک ــرایط خ ــا ش ــیه ی ــی بورس تحصیل
اجرایــی تعهــد خدمــت دارنــد، همچنیــن پذیرفته شــدگان 
رشــته های تحصیلــی دانشــگاه های فرهنگیــان و تربیــت دبیــر 
ــوزش  ــه وزارت آم ــت ب ــه خدم ــد ب ــه متعه ــی ک ــهید رجای  ش
و پــرورش هســتند، مجــاز بــه ثبت نــام و شــرکت در گزینــش 

رشته های تحصیلی نیستند.

آنچه درباره آلودگی هوا نمی گویند
ــرای  ــاالنه ب ــز س ــازمان و مرک ــاد، س ــاد، بنی ــش از 3۵ نه بی
ــع  ــد. جم ــه دارن ــات بودج ــور و تبلیغ ــی کش ــائل فرهنگ مس
بودجــه ای کــه ایــن 3۵ نهــاد در ســال ۱3۹3 گرفتنــد، نزدیــک 
بــه ۶ هــزار میلیــارد تومــان بــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه در 
همــان ســال کل بودجــه محیــط زیســت کشــور بــا بیــش از 
ــارد  ــدود ۱۷۵ میلی ــزی ح ــد چی ــان و کارمن ــزار محیط ب ۶ ه
تومــان بــود. بــا ایــن حســاب حــاال چــه کســی بایــد جلــوی 
آلودگــی هــوا را بگیــرد؛ ســازمان محیــط زیســت یــا دیگــران؟

پرینت پیامک
تحــت چــه شــرایطی قاضــی دســتور پرینــت محتــوای 
 پیامــک یــا مکالمــات ضبط شــده در بایگانــی مخابــرات 
را می دهــد؟ »وکیل آنایــن« در پاســخ بــه ایــن ســؤاالت 
نوشــت: در پرونــده رابطــه نامشــروع، در صورتــی کــه شــاکی 
خصوصــی وجــود داشــته باشــد، صرفــا پرینت لیســت ورودی 
ــود و در  ــه می ش ــک گرفت ــاس و پیام ــم از تم ــی اع و خروج
صورتــی کــه شــاکی خصوصــی وجــود نداشــته باشــد، تحقیــق 

در اعمــال منافــی عفــت ممنــوع اســت.

اخبار کوتاه

گفــت:  ناجــا  هماهنگ کننــده  معــاون  جانشــین 
تاکنــون 3۰۰۰ زائــر کــه تــاش داشــتند بــدون مــدرک 
قانونــی از مــرز مهــران خــارج شــوند، بازگردانــده 

ــدند. ش
 ســردار محســن فتحــی زاده در مــرز مهــران اظهــار کرد: 

عــده ای از افــراد هــم کــه بــا سوءاســتفاده 
از شــلوغی جمعیــت توانســته بودنــد 
از دروازه مــرزی عبــور کننــد، توســط 
مرزبانــان عراقــی بازداشــت و بــا رایزنــی 
و هماهنگــی بــه داخــل کشــور بازگردانــده 
ــرار  ــار دســتگاه قضــا ق شــدند و در اختی

ــد.  گرفتن
وی بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد بـــا هماهنگــی 
دســتگاه قضــا و امکاناتــی کــه مســئوالن اســتان 
ــد بــه شــهرهای عقبــه  ایــام در اختیــار مــا قــرار دادن
ــداد  ــه بام ــزود: در ســاعات اولی ــده شــدند، اف بازگردان
 دیــروز بــه دلیــل تجمــع عــده ای از افــراد قانون شــکن

مشــکاتی بــرای تــردد زائــران بــه وجــود آمــد و باعــث 
ــت نیروهــای  ــا دخال ــه ب ــران شــد ک ــردد زائ ــف ت توق
مرزبانــی، ایــن افــراد کنــار زده شــدند و گیت هــا بــرای 

ورود زائــران بــاز شــد. 
امــکان  بــه  هیچ وجــه  کــرد:  تأکیــد  فتحــی زاده 
تــردد بــدون مــدارک قانونــی معتبــر 
ــا  ــه مرزه ــه ب ــانی ک ــدارد و کس ــود ن وج
ــد گذرنامــه  ــد حتمــا بای  مراجعــه می کنن

و روادید در دست داشته باشند.
 وی ادامــه داد: مقــررات ســختگیرانه 
ــای  ــی حبس ه ــراق و پیش بین کشــور ع
ــدون  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــدت ب طوالنی م
ــه خــروج از کشــور کننــد  گذرنامــه و روادیــد اقــدام ب
از جملــه عواقبــی اســت کــه ممکــن اســت گریبانگیــر 
افــراد شــود. جانشــین معــاون هماهنگ کننــده ناجــا 
ــان دارد؛  ــران جری ــردد در مــرز مه ــون ت گفــت: هم اکن
امــا ترافیــک انســانی در پایانــه مرزی ســنگین اســت.

ــور  ــدر کش ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــر کل س ــاور دبی مش
 گفــت: سیســتم هوشــمند اعتیــاد، تهاجمــی جــدی 

را علیه نوجوانان و جوانان آغاز کرده است. 
حمیــد صرامــی اظهــار کــرد: بــر اســاس آمــار، ۵۸ درصــد 
معتــادان زیــر 3۴ ســال و ۱۴ درصــد از معتــادان در طیــف 

ســنی ۱۵ تــا ۱۹ ســال هســتند کــه بــه ایــن 
معناســت کــه نشــانه روی و قتــل عــام 
ــوان  ــنین نوج ــر روی س ــاد ب ــتم اعتی  سیس
اســت  کشــور  آینــدگان  و  جوانــان   و 
ــن  ــردن ای ــد ک ــال ناکارآم ــه دنب ــا ب و آن ه
ــد توجــه  نســل هســتند. وی ادامــه داد: بای
ــدار  کــرد انســان ســالم، محــور توســعه پای

ــا در دام  ــت ب ــدد اس ــمن درص ــور دش ــن منظ ــت؛ بدی اس
اختاالتــی  کشــور  توســعه  در  آینده ســازان  انداختــن 
ــواد  ــا م ــارزه ب ــتاد مب ــر کل س ــاور دبی ــد. مش ــاد کن ایج
ــان  ــان و جوان ــش نوجوان ــل گرای ــه عوام ــور ب ــدر کش مخ
بــه اعتیــاد مــواد مخــدر اشــاره کــرد و گفــت: فقــر آگاهــی 

ــات ناشــی از  ــوارض و تبع ــر ع ــش تخصصــی در براب و دان
اعتیــاد، فقــر مهارت هــای خودمراقبتــی و خودکنترلــی 
جوانــان  افراطــی  لذت طلبی هــای  آســیب ها،  برابــر   در 
و نوجوانــان و باورهــای غلــط از جملــه علــل گرایــش جوانان 
و نوجوانــان بــه پدیــده شــوم اعتیــاد اســت. مشــاور دبیــر 
ــور  ــدر کش ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتاد مب کل س
بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از علت هایــی 
ــاد  ــه ســمت و ســوی اعتی ــان را ب ــه جوان ک
هدایت نشــده  کنجکاوی هــای  می کشــاند 
خلــق  اختــاالت  تصریــح کــرد:  اســت، 
ــر اضطــراب، پرخاشــگری شــدید  ــراد نظی اف
اعتمادبه نفــس کــم و افســردگی از دیگــر 
عوامــل موثــر در گرایــش افــراد بــه  ســوی معضــل اعتیــاد 
ــد  ــر روز بای ــن ه ــرد: والدی ــی خاطرنشــان ک اســت. صرام
ــتند ــا هس ــدان کج ــه فرزن ــد ک ــخ دهن ــؤال پاس ــه 3 س  ب

چــه کار می کننــد و بــا چــه کســی هســتند تــا فرزنــدان از 
ــد. آســیب های اجتماعــی در امــان بمانن

14 درصد معتادان، 1۵ تا 1۹ ساله هستندبازگرداندن 3۰۰۰ زائر بدون ویزا از مرز

حتما بخوانید!
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دادنامه
شماره  پرونده:۹۴۰۹۹۸۰3۵۰۴۰۰۰۷۸  شماره  تنظیم:۱3۹۵/۰۷/۲۱  تاریخ  دادنامه:۹۴۰۹۹۷۰3۵۰۴۰۱۲۰۶  شماره 

بایگانی شعبه:۹۴۰۰۸۷ پرونده کاسه ۹۴۰۹۹۸۰3۵۰۴۰۰۰۷۸ شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

تصمیم نهایی شماره ۹۴۰۹۹۷۰3۵۰۴۰۱۲۰۶ خواهان: آقای محمود امیری ثوری فرزند اسمعیل با وکالت آقای سعید 

افراز فرزند احمد به نشانی اصفهان- خ هشت بهشت غربی چهارراه گلزار ساختمان وکا طبقه همکف خوانده : 

آقای علی شیخی دارانی فرزند عبداله به نشانی مجهول المکان خواسته ها: ۱. مطالبه وجه چک۲. مطالبه خسارت 

دادرسی 3.مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و به شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی اقای محمود امیری ثوری با وکالت آقای سعید 

افراز بطرفیت آقای علی شیخی دارانی بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۴۷3۰۵۴-۹3/۹/۵ عهده 

بانک صادرات ایران شعبه خیابان ۲۴ متری و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به ماحظه رونوشت 

مصدق چک موضوع دعوی نظر به اینکه خوانده با وصف اباغ در زمان رسیدگی مورخه ۹۴/۷/۲۱ حضور به هم 

نرسانده و اصوال دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است فلذا با احراز بقاء دین- دعوی خواهان وارد 

تشخیص مستندا به مواد 3۱۰ و 3۱۴ قانون تجارت و ۱۹۸و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه 

تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱3۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را بپرداخت مبلغ 

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ لاير و با احتساب هزینه دادرسی- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز خسارت تاخیر در تادیه بر مبنای 

شاخص بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران که از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در مرحله 

اجرایی محاسبه و وصول خواهد شد در حق خواهان محکوم مینماید این رای غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز 

پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد/ق 

شماره : ۲۵۵3۷/ م الف رئیس شعبه ۴ دادگاه حقوقی اصفهان استاد شریف

دادنامه
شماره  پرونده:۹۵۰۹۹۸۶۸3۹۲۰۰۴3۹  شماره  تنظیم:۱3۹۵/۰۸/۰۹  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷۶۸3۹۲۰۰۹۹۷  شماره 

بایگانی شعبه:۹۵۰۵۰۸ خواهان ها: ۱. خانم رویا کدخدائی الیادرانی فرزند علیرضا ۲.خانم زهره شعبانی نژاد اصفهانی 

الیادرانی فرزند علیرضا  الیادرانی فرزند علیرضا ۴.آقای رسول کدخدائی  برات 3.خانم ریحانه  کدخدائی  فرزند 

همگی به نشانی اصفهان- خ کاشانی شمالی- ک ماهرالنقش- ک اردیبهشت- روبروی بن  بست اقاقیا- کد 

پ۸۱3۷۹3۵۱۸۱ خواندگان: ۱.آقای شها وکیل زاده فرزند سید منیر ۲.آقای علیرضا وکیل زاده فرزند سید منیر 

3.آقای محمد رضا وکیل زاده فرزند سید منیر همگی به نشانی مجهول المکان ۴.آقای رضا کدخدایی فرزند اکبر به 

نشانی اصفهان-خ صارمیه- ک قلعه الیادران-پاک ۲۱ خواسته: تجویز انتقال منافع به غیر گردشکار: دادگاه پس از 

بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعام و بشرح ذیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص 

دعوی رسول، رویا و ریحانه به شهرت کدخدائی الیادرانی و زهره شعبانی نژاد اصفهانی بطرفیت شها، علی رضا و 

محمد رضا همگی به شهرت وکیل زاده و رضا کدخدایی بخواسته تجویز انتقال منافع عین مستاجره در خصوص یک 

باب مغازه به پاک ۵۵۷/۴۵۲ بخش ۱۶ واقع در شاهپور جدید به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به 

محتویات پرونده و ماحظه دادخواست تقدیمی و رونوشت مصدق قرارداد اجاره پیوست که بموجب آن حق انتقال 

به غیر سلب گردیده که داللت بر وجود رابطه استیجاری فی ما بین داشته و نظر به اینکه خواندگان با وصف اباغ 

قانونی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا 

به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ائین دادرسی مدنی و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  ماده ۱3۵۶ 

حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و محکومیت خواندگان ۱ تا 3 به پرداخت کلیه خسارات دادرسی طبق 

تعرفه صادر و اعام می دارد و مقرر می دارد هر گاه ظرف ۶ ماه از تاریخ اباغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند 

رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی االثر خواهد بود و دعوی را متوجه خوانده ردیف ۴ )رضا 

کدخدایی( ندانسته و مستندا به ماده ۸۹ ناظر به بند ۸۴ آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعام می دارد.

رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر 

خواهی در دادگاه تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر در  مرکز استان اصفهان می باشد./ک 

شماره:۲۵۵۱۵/ م الف داود مومن زاده دادرس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

دادنامه
شماره   ۹۵۰۹۹۸3۶۲۰۲۰۰۴۱۴ پرونده:  شماره   ۱3۹۵/۰۸/۱۸ تنظیم:  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷3۶۲۰۲۰۱۲۴۵  شماره 

بایگانی شعبه: ۹۵۰۴۱۹ خواهان: خانم اشرف یزدانی آرانی فرزند عباس با وکالت آقای محمد صادق چاووشی 

فرزند عباس به نشانی کاشان شهر نوش آباد نبش بلوار معلم دفتر آقای عباس چاووشی طبقه دوم کد پستی 

۸۷۴۶۱۴3۸۹3 خواندگان: ۱.آقای علی هاشمی آرانی به نشانی مجهول المکان ۲. اداره جهاد کشاورزی شهرستان 

آران و بیدگل به نشانی آران و بیدگل-خ امام خمینی خواسته :  الزام به تنظیم سند رسمی اصاحات ارضی دادگاه با 

توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از ذات اقدس الهی بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 

می نماید.رای دادگاه در خصوص دعوی خانم اشرف یزدانی آرانی با وکالت آقای محمد صادق چاووشی به طرفیت 

: ۱- آقای علی هاشمی  ۲-اداره جهاد کشاورزی آران و بیدگل دائر بر »۱- الزام به تنظیم سند رسمی اصاحات 

ارضی به میزان قدر السهم معادل ۸/33 سهم مشاع از ۷۵  سهم مشاع از ۱۸۰۰ مشاع مجاری و اراضی مزرعه کلتی 

پاک ۲۶۸۸ اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل « با این توضیح که حسب ادعای خواهان مورث 

وی به نام مرحوم عباس یزدانی آرانی زارع صاحب نسق مزرعه کلتی بوده و اینک وی با استناد به اسناد موجود 

در پرونده اصاحات ارضی مزرعه مذکور خواسته حاضر را بر مبنای قانون اصاحات ارضی و سایر قوانین مرتبط با 

آن مطرح کرده قبا برخی دیگر از ورثه مرحوم عباس یزدانی نیز دعوایی همانند دعوی حاضر را مطرح کرده اند که 

منتج به صدور رای به نفع آنان گردیده به موجب مستندات پرونده استنادی و بر اساس اعام اداره جهاد کشاورزی 

مرحوم یزدانی در زمره زارعین صاحب نسق بوده و نسق آمار برداری شده به نام وی که مربوط به مالکیت آقای علی 

هاشمی می باشد به میزان یک طاق از ۴ طاق از ۲۴ طاق معادل ۷۵ سهم از ۱۸۰۰ سهم است مطابق گزارش اداره 

ثبت اسناد و اماک این شهرستان آقای علی هاشمی دارای مالکیت بیش از سهم یاد شده، در مزرعه موصوف می 

باشد.خوانده ردیف اول از حضور در جلسه رسیدگی خودداری نموده و به نحو دیگری نیز دفاعی به عمل نیاورده 

اگرچه خواهان با استناد به ماده واحده تعیین تکلیف باقیمانده قرا و مزارع مصوب سال ۱3۷۰ مجمع تشخیص 

مصلحت نظام خوانده ردیف دوم را طرف دعوی قرار داده اما باید توجه داشت که مقرره قانونی مزبور صرفا مربوط 

به نحوه اقدام اداره جهاد کشاورزی و اداره ثبت بوده و نافی اصول حقوقی مبنی بر توجه دعوی به مالک اصلی 

نیست فلذا دعوی مطروحه را نسبت به خوانده ردیف اول وارد دانسته و دعوی مطروحه را نسبت به خوانده ردیف 

اول وارد دانسته و دعوی را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته با استناد به قانون اصاحات ارضی و تبصره یک ماده 

۶ قانون تقسیم و فروش اماک مورد اجاره زارعین مستاجر و ماده واحده پیش گفته و مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین 

دادرسی مدنی اوال؛ حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی 

۷۵ سهم از ۱۸۰۰ سهم مشاع پاک ۲۶۸۸ اصلی به نام خواهان نسبت به سهم االرث وی صادر و ثانیا در رابطه با 

خوانده ردیف دوم قرار رد دعوی صادر و اعام می گردد.رای صادره در خصوص محکومیت خوانده ردیف اول غیابی 

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

نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان و در رابطه با قرار رد دعوی حضوری و صرفا قابل تجدید 

نظر خواهی به شرح مذکور می باشد.

شماره : ۱3/۲/۹۵/۵۱۰/ م الف رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی آران و بیدگل امیر حسین رزاقی 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای عباسعلی امام جمعه         دارای شناسنامه شماره 3۱۵ متولد ۱3۰۸   به شرح دادخواست به کاسه ۸۱۸/۹۵ 

ش ۱  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کبرا رهبری  بشناسنامه 

۲۰۴  متولد ۱3۰۹/۱۰/۲۵ در تاریخ ۱3۹۵/۸/۴ اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به دو پسر- سه دختر که به شرح ذیل می باشد. ۱- محمد جواد امام جمعه فرزند عباسعلی به ش 

ش 33۸ متولد ۱3۲۹ صادره از گلپایگان ۲- محمد رضا امام جمعه فرزند عباسعلی به ش ش ۲۱۴ متولد ۱33۲ 

صادره از گلپایگان 3- فاطمه  امام جمعه فرزند عباسعلی به ش ش ۸3 متولد ۱3۴۵ صادره از گلپایگان ۴- اعظم  

امام جمعه فرزند عباسعلی به ش ش ۱۴۹۷۶ متولد ۱3۴۱ صادره از گلپایگان ۵- اکرم  امام جمعه فرزند عباسعلی 

به ش ش ۱۵۱۵۵ متولد ۱3۴۲ صادره از گلپایگان ۶- عباسعلی امام جمعه          فرزند محمد باقر به ش ش 3۱۵ 

متولد ۱3۰۸  صادره از گلپایگان و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت ماهی 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

 شماره : ۴3۵/م الف رئیس شعبه اول  حقوقی  شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای حمید رضا درخشنده         دارای شناسنامه شماره ۴۰۸۲  متولد ۱3۴۴   به شرح دادخواست به کاسه ۸۱۹/۹۵ 

ش ۱  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کشور سلطان بابا جعفری  

بشناسنامه ۱۴۷ متولد ۱3۱۲/۴/۱ در تاریخ ۱3۹۴/۱۲/۱۸  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به سه پسر- دو دختر که به شرح ذیل می باشد. ۱- حمید رضا درخشنده  فرزند محمد 

به ش ش ۴۰۸۲  متولد ۱3۴۴ صادره از تهران ۲- علی اصغر درخشنده  فرزند محمد به ش ش ۱۴ متولد ۱333 

صادره از خوانسار 3- حسین  درخشنده  فرزند محمد به ش ش ۷۹ متولد ۱3۵۶ صادره از خوانسار ۴- عشرت 

درخشنده  فرزند محمد به ش ش ۱3 متولد ۱33۱ صادره از خوانسار ۵- اعظم درخشنده  فرزند محمد به ش ش 

۱۶ متولد ۱3۴۲ صادره از خوانسار وال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت ماهی 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۴3۴/م الف رئیس شعبه اول  حقوقی  شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم  مهین خورشیدی         دارای شناسنامه شماره ۲3۵  متولد ۱3۲۰   به شرح دادخواست به کاسه ۷۷۱/۹۵ 

ش ۱  از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید صمدی  بشناسنامه 

۱۵۱۷۰ متولد ۱3۴۱/3/۱ در تاریخ ۱3۹۵/۷/۲۰  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به مادر که به شرح ذیل می باشد. ۱- خانم  مهین خورشیدی         فرزند محمد به ش ش ۲3۵ 

متولد ۱3۲۰ صادره از گلپایگان و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت ماهی 

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

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شماره : ۴۱۵/م الف رئیس شعبه اول  حقوقی  شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان

گواهی حصروراثت
خانم  مهری شریفیان درچه         بشناسنامه شماره ۶  به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه 

ورثه، درخواستی بشماره ۹۵/۱۲۴۹ تقدیم این شورا نموده چنین اشعار داشته است که شادروان محمود اسحاقیان 

درچه  بشناسنامه ۱۲۷ در تاریخ چهارشنبه ۵ خرداد ۱3۹۵ در گذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از  

با متوفی زوجه ۲. فاطمه اسحاقیان فرزند  ۱- مهری شریفیان درچه فرزند محمد شماره شناسنامه ۶ نسبت 

محمود شماره شناسنامه ۲۴۰۹ نسبت با متوفی فرزند 3. منیژه اسحاقیان درچه فرزند محمود شماره شناسنامه 

۱۴۱۵ نسبت با متوفی فرزند ۴. ابراهیم اسحاقیان درچه فرزند محمود شماره شناسنامه ۵۵۹ نسبت با متوفی 

فرزند ۵.اسماعیل اسحاقیان درچه فرزند محمود شماره شناسنامه ۱۱۴۲۴۰۹۱۷۱  نسبت با متوفی فرزند  پس از 

تشریفات قانونی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

 او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و در غیر اینصورت  گواهی حصر وراثت صادر خواهد

 شد.

 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول  

دادنامه
شماره  پرونده:۹۵۰۹۹۸3۶۲۰۲۰۰3۰۶  شماره  تنظیم:۱3۹۵/۰۷/۲۹  تاریخ  دادنامه:۹۵۰۹۹۷3۶۲۰۲۰۱۱۲۲  شماره 

بایگانی شعبه:۹۵۰3۱۰ خواهان: خانم هاله هشترودی فرزند احد با وکالت آقای میرزاقلی امانی فرزند رضا قلی به 

نشانی تهران-خ حضرت ولی عصر عج ا...-خ شهید فاحی- کوی شیر کوه-پاک 3۱-طبقه اول خواندگان: ۱. آقای 

سید محمد باقر صدوقی فرزند سید حسین به نشانی مجهول المکان ۲.آقای علی آقا رفیعی فرزند عباس آقا به 

نشانی خواسته:الزام به تنظیم سند رسمی رای دادگاه در خصوص دادخواست تقدیمی خانم هاله هشترودی فرزند 

احمد با وکالت آقای میرزا قلی امانی به طرفیت۱- آقای سید محمد باقر صدوقی فرزند سید حسین ۲.آقای علی 

آقا رفیعی فرزند عباس آقا به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک سهم و 

یک سوم سهم مشاع از یکهزار و پانصد سهم به استثنای ثمن اعیانی از قنات و مزرعه حسین آباد به شماره ۶ اصلی 

واقع در بخش 3 آران و بیدگل بدین توضیح که وکیل محترم خواهان بیان داشته موکله ملک موصوف را برابر سند 

عادی و مع الواسطه بر اساس وکالتنامه ۱۰۶۶- ۸۹/۴/۲3 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۰۷ تهران از خوانده 

ردیف دوم خریداری نموده و ثمن معامله پرداخت گردیده است فلذا خواسته بشرح دادخواست تقدیمی را مطرح 

ساخته است خوانده ردیف اول صحت اصالت بیع نامه ابرازی که در آن فروش ملک به وکالت از سوی مالک - با 

درج شماره وکالتنامه فوق الذکر- تصریح گردیده را مورد قبول قرار داده است.حالیه با عنایت به محتویات پرونده 

من جمله مفاد سند عادی ارائه شده که حکایت از وقوع عقد بیع فی ما بین خواهان و وکیل مالک دارد و نیز با 

پاسخ استعام ثبتی به شماره ۱3۹۵/۲۱/۲۵۱۸۸۲- ۹۵/۵/۲ اداره ثبت اسناد اماک آران و بیدگل که موید مالکیت 

رسمی خوانده ردیف دوم به میزان فوق الذکر در پاک ۶ اصلی بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل می باشد و نظر به 

اینکه خوانده آقای علی آقا رفیعی نیز علیرغم اباغ وقت دادرسی به شیوه قانونی در دادگاه حضور نیافته و در قبال 

دعوی مطروحه ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده است و با استظهار از اصل صحت ، به نظر دعوی مطروحه را مقرون 

به صحت دانسته و به استناد مواد ۱ و ۲۱۹و ۲۲۰ و ۲۲3 از قانون مدنی و مواد ۲و ۱۹۸و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین 

دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم )عباس آقا رفیعی( به 

تنظیم سند رسمی یک سهم و یک سوم سهم مشاع از یکهزار و پانصد سهم به استثنای ثمن اعیانی از قنات مزرعه 

حسین آباد موضوع پاک شماره ۶ اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل در حق خواهان و نیز پرداخت 

هزینه دادرسی وفق مقررات صادر و اعام می گردد و مضافا در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت آقای سید محمد 

باقر صدوقی با عنایت به عدم مالکیت رسمی وی در رقبه مختلف فیه و اینکه در سند عادی ابرازی به وکالت از 

سوی خوانده ردیف دوم تصریح نموده علیهذا به لحاظ عدم توجه دعوی به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ از 

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی قرار رد دعوی نسبت به وی را صادر و اعام می نماید.

رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این دادگاه پس از 

 مضی مهلت واخواهی طی مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد 

شماره :۵/۲۲/۹۵/۵۰۸/ م الف 

دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران و بیدگل مهدی صدوقی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاسه۹۴-۱۲۸۷ خواهان آقای سید اصغر کالی دادخواستی مبنی بر:مطالبه مبلغ ۱3/۴۰۰/۰۰۰ 

ریال موضوع یک فقره چک به طرفیت مهرداد محمدی تقدیم نموده است و وقت رسیدگی برای روز ............. 

مورخه ۹۵/۹/3۰ ساعت ۶/۵ عصر تعیین گردیده لذا با عنایت به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

خواهان مستندا به ماده ۷3 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از رسیدگی به این 

شعبه واقع در خیابان سجاد- اول خیابان  ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پاک 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  – شعبه ۱۸  اصفهان  اختاف  پستی ۸۱۶۵۷۵۶۴۴۱  شورای حل  ۵۷ کد 

 ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی اباغ  قانونی تلقی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ

 می شود. 

مدیر دفتر شعبه ۱۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختاف اصفهان

دادنامه
شماره دادنامه:۹۴۰۹۹۷3۶۲۰۲۰۱۷۴۸ شماره پرونده:۹۴۰۹۹۸3۶۲۰۲۰۰۲۴۸ شماره بایگانی شعبه:۹۴۰۲۵۹ تاریخ 

تنظیم:۱3۹۴/۱۱/۲۷ خواهان:آقای مجتبی بهره دار فرزند علیرضا با وکالت آقای عباس بابایی فرزند غامحسین به 

نشانی کاشان میدان معلم ساختمان کرمانی طبقه اول واحد ۶ خواندگان: ۱آقای مهدی عسگری فرزند عباس ۲. 

آقای محمد گلشنی فرزند عباس 3. آقای حجت فرخشاد فرزند عباس همگی 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 عباس 

بابایی به وکالت از آقای مجتبی بهره دار فرزند علیرضا به طرفیت آقایان : ۱-محمد گلشنی ۲-مهدی عسگری 

3-حجت فرخشاد همگی فرزندان: عباس به خواسته مطالبه ی وجه ۲ فقره چک با مشخصات مندرج در پرونده 

به مبلغ یکصد و شصت و پنج میلیون لاير و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده و 

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

التفات به حاکمیت وصف تجریدی بر اوراق تجاری و اماره مدیونیت خواندگان و استحقاق 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 یا تحصیل نشده است.بنابراین دعوی خواهان را وارد  تشخیص داده و به استناد مواد ۱۹۸- ۵۰۲- ۵۱۹ 

و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی ماده 3۱۰- 3۱۱- 3۱3 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ 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 بوده و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از اباغ قابل 

 واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد.

شماره :۵/۲۲/۹۵/۵۰۵/ م الف 

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آران وبیدگل امیر حسین رزاقی

رونوشت آگهی حصروراثت
از  به کاسه 3/۹۴۲/۹۵   دادخواست  به شرح    ۱۰۶ شماره  شناسنامه  دارای  شکار          میر  پروانه  خانم  

این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین صیادیان بشناسنامه 

آن مرحوم منحصر است  الفوت  ورثه حین  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ ۹۵/۶/۱۷  در   ۲۴۵3

به  محمد  فرزند  ریجنی  اکبری  متوفی ۲- صاحب  همسر  علی  فرزند   ۱۰۶ به ش ش  میر شکار  پروانه   -۱ به 

ش ش 3 مادر متوفی 3-علی آقا صیادیان فرزند غامحسین به ش ش ۲۲ پدر متوفی ۴- حسنی صیادیان 

انجام  با  اینک  باشند و ال غیر.   الیه می  فرزند حسین ش ش ۶۱۹۰۱۹۰۵۹۶ فرزند متوفی وارث قانونی مشار 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه 

 از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. 

شماره : ۵/۲۲/۹۵/۵۰۷/م الف رئیس شعبه سوم حقوقی  شورای حل اختاف آران و بیدگل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظر به اینکه خواهان آقای حمید رضا حیدرزاده کاشانی با وکالت عباس بابایی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه 

به طرفیت محمد رضا شریعت ناصری به مجتمع شوراهای حل اختاف اران و بیدگل تقدیم که پس از ارجاع به 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختاف به کاسه ۱۲۴/۹۵ ثبت و برای تاریخ  ۱3۹۵/۹/3۰ ساعت ۱۷/۱۵ وقت 

رسیدگی تعیین گردیده و از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ۷3 قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی مراتب به نامبرده اباغ می گردد که در وقت در جلسه دادرسی حاضر شوند 

ضمنا نامبرده می تواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا 

 مراجعه نمایند انتشار این آگهی به منزله اباغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود.

 شماره: ۵/۲۲/۹۵/۵۰۴/ م الف مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختاف آران و بیدگل

ابالغیه
شعبه:۹۵۰3۲۲  بایگانی  شماره  پرونده:۹۵۰۹۹۸۰3۵۲۲۰۰3۱۸  شماره  اباغنامه:۹۵۱۰۱۰۰3۵۲۲۰۵۸۲۹  شماره 

نشانی  سجادی  خانوادگی:میر  نام  نام:محترم  حقیقی:  شونده  اباغ  مشخصات  تنظیم:۱3۹۵/۰۸/۱۸  تاریخ 

بطرفیت  دستجردی  سخنوری  رضا  محمد  آقای  خانم/  خواهی  نظر  تجدید  خصوص  در  المکان  مجهول   :

دادخواست  ثانی  نسخه  پیوست  به  شعبه،  این  از  صادره   ۶/۷/۹۵  -۹۵۰۹۰۱ شماره  دادنامه  به  نسبت  شما 

دادرسی  آئین  قانون   3۴۶ ماده  حسب  است  مقتضی  میشود.  اباغ  شما  به  خواهی  نظر  تجدید  ضمائم  و 

اخطاریه،  رویت  از  پس  روز  ده  ظرف  دارید  پاسخی  چنانچه  مدنی  امور  در  انقاب  و  عمومی  های  دادگاه 

ارسال  نظر  تجدید  به  کیفیت  همین  با  پرونده  دهید.واال  تحویل  دادگاه  به  یا  نمایید  اعام  دادگاه  این   به 

میگردد.

شماره:۲۵۵۱۸/ م الف رئیس  شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان



وضعیت آب و هوا

ابری

ابری

آفتابی

ابری

اصفهان

چهارمحال و بختیاری

کرمان

یزد

4   ْC

3-   ْC

1   ْC

10   ْC

21   ْC

23   ْC

25   ْC

29   ْC

حوادثسالمت

هشدار جدی

این میوه ها سرطان زا هستند
میوه هــا در رژیــم غذایــی ســالم 
جایــگاه ویــژه ای دارنــد؛ امــا 
نکتــه مهــم در مصــرف میوه هــا 
ــیمیایی  ــواد ش ــم و م ــود س نب

مضر کشاورزی است.
بســیاری از این ســموم شــیمیایی 
واکس هــای  و  آفت کش هــا 
ــی  ــوده و حت ــر ب ــدن مض ــامت ب ــرای س ــتفاده ب ــورد اس م

ــز هســتند. ســرطان زا نی
یکــی از مــواد شــیمیایی کــه بــرای حفــظ بهتــر و طوالنی مــدت 
میــوه، بازارپســندی و فــروش بهتــر اســتفاده می شــود 
واکــس اســت. ایــن مــاده شــیمیای از موادی تشــکیل شــده 

ــور از مشــتقات آن ســاخته می شــود.  ــه روغــن موت ک
ــاک  ــیار خطرن ــا بس ــدن م ــرای ب ــس ب ــا واک ــوم ی ــن م  ای
 و ســمی بــوده و تهدیدکننــده ســامت و جــان انســان اســت 
ــال، موجــب حــذف واکــس طبیعــی  ــد انتق و در طــی فرآین

میــوه می شــود. 
ــه کمــک  ــه شــما یــک تســت معرفــی می کنیــم کــه ب مــا ب
آن می تــوان از وجــود واکــس بــر روی میــوه آگاه شــوید. در 
ایــن روش کافــی اســت کــه آب داغ را بــر روی ســیب بریزیــد 
ــواد  ــد، م ــرطان زا باش ــورده و س ــوه واکس خ ــن می ــر ای و اگ

ــود. ــر می ش ــفیدی روی آن ظاه س
ــن واکــس  ــه ای ــد ک ــا می کنن ــاده ادع ــن م ــدگان ای تولیدکنن
ــت  ــا واقعی ــد؛ ام ــوه دور می کن ــا را از می ــری و قارچ ه باکت
ــگ میوه هــا آن هــا  ــر رن ــا تغیی ــن مــاده ب ــن اســت کــه ای  ای
موجــب  و  داده  جلــوه  و خوشــمزه تر  کــرده  را جذاب تــر 

می شــود. خریــداران  ترغیــب 
ــتفاده از  ــوص اس ــه درخص ــادی ک ــای زی ــس از جنجال ه پ
واکــس و مضــرات آن بــه وجــود آمــد، تولیدکننــدگان مجبــور 
ــن مــاده شــیمیایی را فــاش  شــدند مــواد تشــکیل دهنده ای
کننــد کــه درنتیجــه تحقیقــات مشــخص شــد واکــس میــوه 

ــت. ــمی و آلرژی زاس ــات س دارای ترکیب
ــده  ــواد نگهدارن ــار از م ــوه سرش ــس می ــن، واک ــر ای ــاوه ب ع
رنگ هــای مصنوعــی و قارچ کــش اســت کــه متاســفانه 
ــناخته  ــرطان زا ش ــات س ــوان ترکیب ــه عن ــواد ب ــن م ــه ای هم
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــی ش ــی بعض ــه به تازگ ــده اند؛ البت ش
واکس هایــی را از ترکیبــات طبیعــی مــوم عســل، رزیــن 
چــوب و مــوم نخــل )از بــرگ درخــت نخــل( تولیــد کرده انــد 
کــه همــان خاصیت هــای ضدباکتــری و قــارچ را داشــته و بــه 

ــد. ــک می کن ــز کم ــر آن نی ــداری بهت نگه

دستگیری کالهبردار اینترنتی 
مامــوران پلیــس فتــای اصفهــان فــردی را کــه 
فــروش  تبلیــغ  بــه  اقــدام  اینترنــت  طریــق  از 
بــرای  هیــچ کاالیــی  ولــی  می کــرد،  عروســک 
دســتگیر  و  شناســایی  نمی فرســتاد،   مشــتری 

کردند. 
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی، معــاون اجتماعــی 
ــو  ــان در گفت وگ فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفه
بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس گفــت: تعــدادی 
ــبکه های  ــی در ش ــاهده تبلیغ ــا مش ــهروندان ب از ش
ــت  ــا قیم ــک ب ــروش عروس ــه ف ــی در زمین اجتماع
مناســب اقــدام بــه خریــد کرده انــد کــه پــس از واریز 
ــرای آن هــا فرســتاده نشــده  ــی ب ــچ کاالی  وجــه، هی
ــخ  ــز پاس ــود را نی ــل خ ــن و ایمی ــنده تلف و فروش
نمــی داده اســت؛ بــه همیــن منظــور شناســایی 
صفحــات مذکــور در دســتور کار مامــوران پلیــس فتــا 

ــت.  ــرار گرف ق
ایــن مقــام انتظامــی عنــوان داشــت: بــا جمــع آوری 
مــدارک و ادلــه مســتند، گرداننــده آن صفحــات 
ــه  ــات غافلگیران ــک عملی ــم در ی ــایی و مته شناس

ــد.  ــتگیر ش دس
مــدارک  بــا  مواجهــه  در  متهــم  افــزود:   وی 
و مســتندات پلیــس صراحتــا بــه بــزه انتســابی اقرار 

کــرد و انگیــزه خــود را کســب مــال عنــوان داشــت. 
ــردم  ــه م ــان ب ــی در پای ــر کریم ــرهنگ جهانگی س

ــرد:  ــه ک توصی
1- بــه صفحاتــی کــه ناخواســته در برابــر شــما 
ــا امــکان فــروش  ظاهــر می شــوند و دارای تبلیــغ ی
محصولــی هســتند، نمی تــوان اعتمــاد کــرد و خریــد 

ــود.  ــه نمی ش ــا توصی ــق آن ه از طری
اطاعــات  حتمــا  اینترنتــی  خریــد  هنــگام   -2
درگاه هــای  طریــق  از  را  خــود  بانکــی  حســاب 
ــر از  ــی غی ــد و در مکان های ــر وارد کنی ــی معتب بانک
 درگاه هــای مجــاز بانکــی بــه هیچ وجــه ایــن کار 

را انجام ندهید. 
ــی از  3- درگاه هــای مجــاز بانکــی دارای خصوصیات
جملــه آدرس، لوگــو و آرم بانــک، وجــود شــکل قفــل 

یــا عبــارت HTTPS:// در نــوار آدرس هســتند. 
ــد  ــد کنی ــی خری ــا از فروشــگاه های اینترنت 4- حتم
الکترونیکــی هســتند؛  اعتمــاد  نمــاد  دارای  کــه 
بــوده  مجــاز  فروشــگاه ها  ایــن  قطعــا   زیــرا 
 و زیــر نظــر مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک 

هستند.

ــاینس  ــی س ــگاه اینترنت ــنبه پای ــزارش روز ش ــه گ ب
دیلــی، محققــان متوجــه شــدند کــه ســتاره ای توســط 
 circumstellar( ــتاره ای ــرص پیراس ــن ق قدیمی تری

disk( احاطــه شــده اســت.
گاز  از  اولیــه  حلقــه  یــک  پیراســتاره ای  قــرص    
و گــرد و غبــار اســت کــه اطــراف یــک ســتاره جــوان 

می چرخــد و ســیارات از آن تشــکیل می شــوند.
ایــن محققــان بــه ریاســت اســتیون ســیلوربرگ 
یــک  داشــتند کــه  اظهــار  اوکاهمــا  دانشــگاه  از 
ــرص  ــک ق ــده دارای ی ــازه کشف ش ــه ت ــتاره کوتول س

ــتم های  ــا سیس ــط ب ــوع مرتب ــرم از ن ــتاره ای گ پیراس
ــت. ــوان اس ــیاره ای ج س

ــک ها در  ــوع دیس ــن ن ــب ای ــت: اغل ــیلوربرگ گف س
کمتــر از 30 میلیــون ســال از بیــن می رونــد؛ امــا بــه 
 AWI0005x3s نظــر می رســد کــه ایــن ســتاره بــه نــام
مدتــی طوالنــی اســت کــه ایــن قــرص را اطــراف خــود 
ــز، عضــو  ــه قرم ــن کوتول ــت: ای ــق گف ــن محق دارد. ای
کاندیــدای »انجمــن ســتاره ای کارینــا« اســت کــه بــا 
ــود در  ــتاره های موج ــه س ــد بقی ــاب مانن ــن احتس ای

ایــن گــروه حــدود 45 میلیــون ســال ســن دارد.

قدیمی تریــن سیســتم کوتولــه  ایــن  افــزود:  وی 
ــا دیســک اســت کــه در یکــی از ایــن  قرمــز همــراه ب

مشــاهده کرده ایــم. ســتاره ای  انجمن هــای 
ــز  ــری نی ــل دیگ ــه دلی ــک آن ب ــتاره و دیس ــن س ای
جالــب توجــه هســتند و آن، ایــن احتمــال اســت کــه 

ــد. ــیدی باش ــیارات فراخورش ــان س ــد میزب می توان
توســط  کــه  فراخورشــیدی  ســیارات  بیشــتر 
دیســک هایی  در  شــده اند،  کشــف  تلســکوپ ها 
شــبیه دیســک اطــراف ایــن کوتولــه قرمــز غیرمعمــول 

ــد. ــرار دارن ق

کشف قدیمی ترین دیسک سیاره ای

چهارشنبه  26  آبان ماه  1395 ـــمـــاره 301 ســـــال دوم                ݡسݒ

امام حسین ؟ع؟ می فرمایند:

ال یکمل العقل إال باتباع الحق.

عقل کامل نمی شود مگر با پیروی از حق.

بحار االنوار )ط-بیروت(، ج 75، ص 127

-«  حدیث روز   »- وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

ســــــــامــــــــــانه پیـــــامکــــــــــی:         3000573433
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عباس مرادی - شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره 4/95/1354 مورخ 95/7/26 شورای اسامی شهر در نظر دارد مزایده ذیل را برگزار نماید. لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت 
در مزایده دعوت به عمل می آید.

متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 95/9/13 جهت اطاع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

اراضی حوزه 3 فوالدشهر با کاربری تجاری خدماتی و سطح اشغال 100% و تراکم %400

لیست اراضی حوزه 6 فوالدشهر باکاربری تجاری خدماتی و سطح اشغال 100% و تراکم %200 شماره مزایده موضوع مزایده ردیف

شــهرداری فوالدشــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره 
محتــرم  شــورای   95/7/26 مــورخ   4/95/1354
اســامی شــهر در نظــر دارد تعــداد 3 پــاک از 
اراضــی حــوزه 3 بــه شــماره پاکهــای 3/10 بــه متــراژ 
480/29 و 3/11 بــه متــراژ 397/14 و 3/12 بــه متراژ 
480/29 و 11 پــاک اراضــی حــوزه 6 بــه شــماره 
پاکهــای 6/7 بــه متــراژ 625 و 6/8 بــه متــراژ 250 
و 6/9 بــه متــراژ 820/75 و 6/10 بــه متــراژ 820/75 
و 6/11 بــه متــراژ 820/75 و 6/12 بــه متــراژ 250 
و 6/13 بــه متــراژ 625 و 6/18 بــه متــراژ 625 و 
ــه متــراژ 625 و 6/22  ــه متــراژ 625 و 6/21 ب 6/20ب
ــی  ــاری خدمات ــری تج ــراژ 713/25 را باکارب ــه مت ب
ــی  ــده عموم ــق مزای ــت از طری ــت پیوس ــق لیس طب
ــا قیمــت پایــه  و بصــورت نقــدی بــه متقاضیــان و ب

ــاند. ــروش برس ــه ف ــی ب کارشناس

1

 مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )به ریال(

طبق لیست پیوست95/8/25

95/20007

مبلغ پایه هرماه 
)به ریال(

نوع فروش مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

قیمت پایه کارشناسی 
کل پالک )ریال(

قیمت هر متر
مربع )ریال(

مساحت 
)مترمربع(

شماره 
پالک

ردیف

نقدی  420/253/750 8/405/075/000 17/500/000 480/29 3/10 .1

نقدی 317/712/000 6/354/240/000 16/000/000 397/14 3/11 .2

نقدی 420/253/750 8/405/075/000 17/500/000 480/29 3/12 .3

نوع فروش مبلغ سپرده شرکت 
در مزایده )ریال(

قیمت پایه کارشناسی کل 
پالک )ریال(

قیمت هر مترمربع
)ریال(

مساحت
)متر مربع(

شماره پالک ردیف

نقدی 453/125/000 9/062/500/000 14/500/000 625 6/7 .1

نقدی 118/750/000 2/375/000/000 9/500/000 250 6/8 .2

نقدی 574/525/000 11/490/500/000 14/000/000 820/75 6/9 .3

نقدی 533/487/500 10/669/750/000 13/000/000 820/75 6/10 .4

نقدی 574/525/000 11/490/500/000 14/000/000 820/75 6/11 .5

نقدی 118/750/000 2/375/000/000 9/500/000 250 6/12 .6

نقدی 453/125/000 9/062/500/000 14/500/000 625 6/13 .7

نقدی 453/125/000 9/062/500/000 14/500/000 625 6/18 .8

نقدی 437/500/000 8/750/000/000 14/000/000 625 6/20 .9

نقدی 437/500/000 8/750/000/000 14/000/000 625 6/21 .10

نقدی 580/600/000 11/612/000/000 16/000/000 713/25 6/22 .11

چاپ اول

توجه:
 مطالب منت�ش شده

 در بخش »چ�ت ارتباط«

 در آینده به مسابقه گذاشته خواهد شد

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

پــروژه فیبــر نــوری، یکــی از طرح هــای جدیــد مخابــرات اســتان 
ــت.  ــان اس اصفه

ــار  ــر بختی ــدس امی ــا مهن ــرح ب ــن ط ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب

زاهــدی کارشــناس مســئول فــروش تجــاری شــرکت مخابــرات اســتان 
اصفهــان بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن 

گفت وگوســت.
    دیگر کاربردهای فیبر نوری

ــا  ــت ب ــازی اینترن ــوری، فراهم س ــر ن ــرد فیب ــن کارب ــن و مهم تری اولی
ــاد اســت. ســرعت زی

ــتان  ــرات اس ــرکت مخاب ــنتر ش ــه اپ س ــال ب ــرد آن، اتص ــن کارب  دومی
ــد.  ــم می کن ــدود را فراه ــود نامح ــکان دانل ــه ام ــت ک ــان اس اصفه

ــر  ــر بســتر فیب ــت ب ــن ثاب ــه تلف ــکان ارائ ــوری، ام ــر فیبرن ــرد دیگ کارب
ــت. ــوری اس ن

دارد کــه  را  بســیاری  افزایــش کاربردهــای  امــکان  بســتر  ایــن   
خواهــد  اضافــه  آن  امکانــات  بــر  نزدیــک  آینــده  در  ان شــاءهللا 
شــد؛ بــه عنــوان مثــال: در یــک شــرکت یــا کارخانــه یــا حتــی 
توجــه  بــا  دارد  وجــود  مداربســته  دوربین هــای  منزل هایــی کــه 
ــود  ــکان وج ــن ام ــترک، ای ــوری مش ــر ن ــاالی فیب ــد ب ــای بان ــه پهن ب
داشــته  دسترســی  دوربین هــا  ایــن  بــه  راحتــی  بــه  کــه   دارد 

باشند.
ــوت  ــی ص ــه راحت ــوان ب ــا می ت ــی و کنفرانس ه ــث آموزش ــرای مباح  ب
و تصویــر را در ایــن بســتر انتقــال داد و بــه صــورت زنــده و بــا کیفیــت 

از ایــن امــکان اســتفاده کــرد.
    قیمت و تعرفه

ــان  ــت، 599 هــزار توم ــی یوتان ــن طــرح یعن ــرای ای ــام ب قیمــت ثبت ن
ــوری  ــر ن ــد فیب ــودم نســل جدی ــک م ــت شــامل ی اســت. طــرح یوتان
اینترنــت بــا ســرعت بیشــتر از 50 مگابیــت بــر ثانیــه )حجــم 50 گیــگ 
بــرای 3 مــاه(، دسترســی بــه اپ ســنتر شــرکت مخابــرات و یــک خــط 

تلفــن ثابــت اســت.
بــرای ثبت نــام، دریافــت فــرم تقاضــای ســرویس از شــرکت مخابــرات 
ــک  ــده نزدی ــه در آین ــت. البت ــوری الزم اس ــورت حض ــه ص ــتان ب اس
خواهــد فراهــم  مشــترکان  بــرای  غیرحضــوری  ثبت نــام   امــکان 

 شد.
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