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 کاندیداها طراحی نیمه کاره 
دشمن را تکمیل نکنند

ج انتظار فر

برتریــن  از  ج  فــر انتظــار  روایــات،  در 
اســت.  شــده  شــمرده  اعمــال  و  عبادت هــا 

ایــن انتظــار نشــاط آور، امیدبخــش و آرامش دهنــده 
انقــاب  پیــروزی  زمــان  از  اســت.  کمال بخــش  و 
اســامی، روح انتظــار و رهایــی از بنــد اســارت جامعــه 

اســت.  شــده  تقویــت  و  احیــا  دل هــا  در  بشــری 
تاریــخ  در  عطفــی  نقطــه  ایــران،  اســامی  انقــاب 
خداونــد  امدادهــای  بــا  کــه  اســت  بشــریت  جهــان 
متعــال و توجــه خــاص حضــرت بقیــة اهلل بــه پیــروزی 
رســید و بــا جلوه هــای نورانــی معنویــت خویــش در 
سراســر جهــان، نقشــی تعیین کننــده در زمینه ســازی 
جهانــی  انقــاب  و  زمان)عــج(  امــام  ظهــور  بــرای 
ایــن  دقیــق  تبییــن  دارد.  عهــده  بــر  حضــرت  آن 
ع مبتنــی بــر شــناخت و بررســی مؤلفه هــای  موضــو
متعــددی نظیــر زمینه هــا و شــرایط ظهــور، روایــات 
معصومیــن)ع(، مقایســه اهــداف انقــاب اســامی بــا 
انقــاب مهــدوی و دســتاوردهای انقــاب اســامی، 
اســت. ظهــور و قیــام حضــرت مهدی)عــج( بر اســاس 
احادیــث و روایــات عظیــم تریــن و بی ســابقه ترین 

کــه تحوالتــی... انقــاب در تاریــخ خواهــد بــود 
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یادداشت سردبیر

نشانه های ظهور
 از نگاه امام رضا)ع(                                                         
ــج(  ــرت مهدی)ع ــور حض ــت ظه ــل اهمی ــه دلی  ب
نشــانه ها و حــوادث پیرامــون آن توســط اهــل بیــت 

بــرای مــا بیــان شــده اســت. 
بیــان نشــانه ها توســط اهــل بیــت بــرای امیــد 
ــن  ــان دروغی ــایی مدعی ــیعیان، شناس ــه ش دادن ب
ــای  ــی ادع ــانه های حتم ــق نش ــش از تحق ــه پی ک
ــا  ــد، آشــنایی ب ــا نیابــت خــاص می کنن مهدویــت ی
حــوادث پیرامــون ظهــور و برنامه ریــزی درســت 
هنــگام رویارویــی بــا هــر یــک از آنــان بــوده اســت.

امــا شــرایط ظهــور، امــوری هســتند کــه واقــع شــدن 
ــا تمامــی  ــه وجــود آن هــا بســتگی دارد و ت ــور ب ظه
آن هــا محقــق نشــوند، حضــرت مهدی)عــج( آشــکار 

نخواهــد شــد. 
ــر  ــاوه ب ــود ع ــث می ش ــرایط باع ــا ش ــنایی ب آش
افزایــش ســطح آگاهــی، بــرای فراهــم شــدن 
ــا  ــرده و ب ــاش ک ــوان ماســت ت ــه در ت شــرایطی ک

مانع هــای برابــر ظهــور مقابلــه کنیــم.
 پیــش از آمــدن حضــرت مهدی)عــج( جهــان  
گرفتــار فتنــه و آشــوب، کشــتار و ناامنــی، بیدادگــری 

و ناامیــدی از گشــایش می شــود.
خداونــد علیــم در دنیــا انســان ها را بــا وســایل 
ــد. یکــی از فتنه هــا طبــق  مختلــف آزمایــش می کن
ــام زمان)عــج(  ــت ام ــام هشــتم، غیب ــش ام فرمای
اســت. بــرای رهایــی از ایــن فتنــه، ســفارش بــه راه 
ــن  ــه دی ــدادن شــک در وجــود خــود و تمســک ب ن

نموده انــد.
ــارت  ــل و غ ــور قت ــش از ظه ــده  پی ــث آم در احادی
افزایــش می یابــد. ایــن موضــوع باعــث ســلب 
آســایش همــگان می شــود و تــا زمــان ظهــور 

ادامــه دارد. 
امــام رضــا)ع( درایــن بــاره فرمودنــد: پیــش از 

ــت.  ــوح اس ــتار بی ــور کش ظه
راوی پرسید: بیوح چیست؟ 

فرمودند: دائمی است و پایان ندارد.
یکــی از شــاخصه های دولــت کریمــه، عدالت گســتری 
ــدادی را  ــا)ع( بی ــام رض ــار آن ام ــت و در کن آن اس
ــا را  ــه ج ــور هم ــل از ظه ــه قب ــد ک ــرح می کنن مط

فرامی گیــرد.
از طرفــی یــأس و ناامیــدی بــه دلیــل قتــل و 
و  بیماری هــا  گرفتاری هــا،  و  ناامنــی  غارت هــا، 
ــا  ــه ج ــر هم ــور ب ــن ام ــر می شــود، ای فســاد فراگی
ــته  ــود خس ــع موج ــردم از وض ــده، م ــم گردی حاک
می شــوند و امیــد خــود را از دســتیابی بــه نیرویــی 
ــد.  ــت می دهن ــد، از دس ــان ده ــد نجاتش ــه بتوان ک
ــد: گشــایش  ــاره می فرماین امــام رضــا)ع( درایــن ب

و ظهــور هنــگام ناامیــدی می آیــد.
  نشانه های ظهور از نگاه امام هشتم)ع(

اول نــدای آســمانی؛ نــدای آســمانی صدایــی اســت 
ــود  ــان می ش ــن)ع( اع ــل امی ــط جبرئی ــه توس  ک
و در آن بــه بیــان نــام و نســب حضــرت مهدی)عج(

ــا اعــان آن  ــردازد. ب ــت او و شــیعیان می پ و حقانی
حضــرت مهدی)عــج( ظاهــر می شــود تــا مقدمــات 
قیــام از کنــار کعبــه را فراهــم کنــد. چندیــن روایــت 

از امــام رضــا)ع( بــه معرفــی نــدا می پردازنــد.
دوم ســفیانی؛ ســفیانی از دشــمنان اهــل بیــت 
بیشــتر  و  می شــود  ظاهــر  شــام  از  او  اســت. 
مناطــق خاورمیانــه را اشــغال می کنــد. ســفیانی 
ــرت  ــا حض ــه ب ــرای مقابل ــود را ب ــاش خ ــام ت تم
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــری از ب مهدی)عــج( و جلوگی
ــرد.  ــه کار می گی ــه ب ــه خاورمیان ــیعیان در منطق ش

خــروج او از نشــانه های حتمــی اســت. 
ــن  ــل از ای ــد: قب ــی فرمودن ــام رضــا)ع( در حدیث ام
امــر ســفیانی، یمانــی، مروانــی و شــعیب بــن 

ــود. ــد ب ــح خواهن صال
ــی  ــی از نشــانه های حتم ــداء؛ یک ســوم خســف بی
فرورفتــن ســپاه ســفیانی در ســرزمین بیداء اســت. 
آنــان بــه دنبــال حضــرت مهدی)عــج( از مدینــه بــه 
ســوی مکــه حرکــت می کننــد کــه در ســرزمینی بــه 
نــام بیــداء بــه امــر خداونــد بــه زمیــن فرومی رونــد 
ــود می شــوند. در حدیثــی از امــام هشــتم)ع( و ناب

ایــن نشــانه بیان شــده اســت.
ــا  ــه ب ــت ک ــن اس ــردی از یم ــی؛ او ف ــارم یمان چه
ــا ســفیانی و یــاری امــام  نیروهایــش بــه مقابلــه ب

برمی خیــزد. مهدی)عــج( 
پنجــم خراســانی؛ حرکــت خراســانی همزمــان 
ــش  ــت. نیروهای ــفیانی اس ــی و س ــروج یمان ــا خ ب
ــعیب  ــی ش ــه فرمانده ــراق ب ــل ع ــاری اه ــرای ی ب
ــد  ــفیانی برمی خیزن ــا س ــه ب ــه مقابل ــح ب ــن صال ب
محســوب  مهدی)عــج(  حضــرت  یــاوران  از   و 

می شوند.
شــرط  زمان)عج(چهــار  امــام  ظهــور  بــرای 
رهبــری آگاه و توانمنــد، قانونــی مناســب بــرای 
برپایــی ارزش هــای مطلــوب و از میــان بــردن 
ــاری  ــرای ی ــی ب ــود، همراهان ــای موج ناهنجاری ه
ــه و  ــت کریم ــت دول ــه داش ــکیل و نگ ــام در تش ام
ــن  ــه ای خواســت و پذیــرش مردمــی الزم اســت. ب
ــده  ــاره ش ــا)ع( اش ــام رض ــخنان ام ــرایط در س ش

ــت. اس
را  او  مهدی)عــج(  حضــرت  وصــف  در  ایشــان 
برپاکننــده عدالــت، توانمنــد و صاحــب میــراث 

می کننــد.  معرفــی  پیامبــران 
امــام هشــتم)ع(در بیــان قانــون جامــع، آن را 
شــریعت اســام بــا محوریــت قــرآن کریــم می دانند 
ــکام و  ــدود و اح ــرام، ح ــال و ح ــرآن ح ــه در ق ک
تمامــی آنچــه مــردم بــه آن نیازمنــد هســتند آمــده 
ــج( او را  ــام مهدی)ع ــف ام ــان در وص ــت. ایش اس
ــی  ــد؛ یعن ــی می کن ــوره« معرف ــی ظه ــاع ف »المط
ــرا از  ــون و چ ــدون چ ــه ب ــی دارد ک ــان یاوران ایش
ــت  ــان خواس ــان هم ــد و هوایش ــت می کنن او اطاع
امــام اســت و در سخنانشــان بــه یــأس و ناامیــدی 
مــردم از وضعیتشــان، پیــش از ظهــور اشــاره شــده 
مــادی  حکومت هــای  می بیننــد  مــردم  اســت. 
تــوان پاســخگویی بــه نیازهــای اولیــه آنــان را 
ندارنــد. بــرای همیــن امیــد خــود را بــرای رهایــی از 
ــان از دســت می دهنــد.  ناهنجاری هــا بــه دســت آن
و  وقتــی حضــرت مهدی)عــج( ظهــور می کنــد 
ــد. ــش می یابن ــه او گرای ــد، ب ــری او را می بینن دادگ

سرمقاله

انتظار فرج  به قلم مدیرمسئول
اساســی و همه جانبــه در وضعیــت فکــری، فرهنگــی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی جهــان بــه وجــود 

مــی آورد. 
ــای  ــد ســایر انقاب ه ــی همانن ــزرگ جهان ــاب ب ــن انق ای
ــرایط  ــل و ش ــود عل ــر وج ــی ب ــد و مبتن ــی برآین اجتماع

عمومــی و آموزه هــای دینــی اســت.
در یک جمع بندی علل کلی انقاب عبارت است از:

از شــرایط موجــود، 2. پذیــرش  نارضایتــی عمیــق   .1
ــوژی  ــن )ایدئول ــد جایگزی ــه های جدی ــا اندیش ــه ی اندیش
ــی  ــی، 4. وجــود و نقش آفرین ــه انقاب ــاب(، 3. روحی انق
انقــاب  رهبــری  در  سیاســی اجتماعی  ســاختارهای 
ــایر  ــد س ــز همانن ــدوی نی ــم مه ــاب عظی ــا  انق ــه قطع ک
انقاب هــا، بــرای شــکل گیری و موفقیــت، نیازمنــد تحقــق 

ــود. ــد ب ــرایط خواه ــل و ش ــن عل ای
بــا ایــن وصــف بــه نظــر می رســد  ظهــور امــام مهدی)عج( 
ــای آن  ــرایط و زمینه ه ــه  ش ــود ک ــق می ش ــی محق زمان
فراهــم شــود؛ بعضــی از ایــن شــرایط، بــا گذشــت تاریــخ 
و ظلــم و جــور انســان ها، پیشــرفت علــم و دانــش بشــری 
ــب و  ــدی از مکات ــا و ناامی و در نتیجــه آگاهــی مــردم دنی
نظام هــای گوناگــون بشــری فراهــم می شــود؛ امــا بعضــی 
دیگــر از آن شــرایط نیازمنــد زمینه ســازی اســت. آمادگــی 
 و تحــول فکــری و فرهنگــی جامعــه بشــری، آگاهــی 
و آمادگــی عمومــی جهــان بــرای پذیــرش حــق و حقیقــت 
 مخالفــت جــدی بــا ظلــم و جــور و افزایــش ســطح رشــد 
و فهــم مــردم، از زمینه هــای مهــم بــرای ظهــور آن حضــرت 

است. 
مــردم بایــد بــه حــدی از رشــد و آگاهــی رســیده باشــند که 
ــود  ــح موع ــزرگ مصل ــام ب ــی و قی ــرای حرکــت انقاب  پذی
و منجــی عالــم بشــریت باشــند؛ چــرا کــه تنهــا بــا وجــود 

آن، انقــاب جهانــی حضــرت بــه نتیجــه خواهــد رســید.
از طرفــی انقــاب جهانــی آن حضــرت زمانــی خواهــد 
بــود کــه مــردم جهــان از ظلــم و ســتم و نظام هــای 
ــوس شــوند و باانتظــاری ســازنده،  موجــود خســته و مأی
و  تحرک بخــش  و  نیروآفریــن  تعهــدآور،  نگه دارنــده، 
انجــام وظایــف فــردی و اجتماعــی خویــش در قبــال 
انقاب هــای  و  قیام هــا  برپایــی  و  و  جامعــه  اصــاح 
ــی  ــداری وآگاه ــب بی ــه موج ــواه ک ــتیز و عدالت خ ظلم س
 بشــریت می شــود، زمینه هــای ظهــور منجــی جهــان 

و تشکیل حکومت عدل جهانی را به وجود آورند.
فــردی  آمادگی هــای  ظهــور،  زمینه ســاز  مــوارد  دیگــر 
ــد  ــی توانمن ــص و مجریان ــد، مخل ــی متعه ــود یاران و وج
اســت؛ زیــرا حکومــت جهانــی پیــش از هــر چیــزی 
بــه کارگزارانــی مؤمــن، متعهــد و کوشــا نیــاز دارد تــا 
ــه دوش                             بتواننــد مســئولیت چنــان اصاحــات بزرگــی را ب

ــد.  گیرن
چنانکــه امــام جــواد)ع( در ایــن زمینــه می فرماینــد: 
اصحــاب مهــدی بــه ســوی او اجتمــاع می کننــد کــه 
ســیصد و ســیزده نفــر هســتند؛ بــر ایــن اســاس بــا توجــه 
بــه شــرایط عمومــی انقاب هــا و آموزه هــای اســامی 
و ســنت های الهــی، ظهــور و انقــاب جهانــی حضــرت 
مهدی)عــج( – علی رغــم اینکــه برنامــه ای الهی و آســمانی 
اســت - همچــون ســایر انقاب هــا و تحــوالت تاریخــی و 
اجتماعــی، بــه یــک سلســه شــرایط و موقعیت هــای عینی 
ــب  ــی مناس ــای عموم ــاعد و فض ــط مس ــی، محی و خارج
بســتگی دارد کــه بــدون فراهــم شــدن آن شــرایط، تحقــق 

نمی یابــد.
یکــی از مهم تریــن اقداماتــی کــه تأثیــر بســزایی در 
زمینه ســازی بــرای ظهــور امــام زمان)عــج( و فراهــم 
کــردن شــرایط و بســترهای فکــری و فرهنگــی و اجتماعی 
ــری  ــه رهب ــران ب ــت ای ــامی مل ــاب اس ــته، انق الزم داش
بزرگمــردی از ســاله پیامبــر )صّلــی هللا علیــه و آلــه( 

ــت.  اس
اهــداف   بررســی و مطالعــه روایــات معصومیــن)ع(، 
ــت  ــن حقیق ــن ای ــامی، مبی ــاب اس ــتاوردهای انق و دس
ــن انقــاب، همــان حرکــت آگاهی بخــش و  ــه ای اســت ک

ــت. ــج( اس ــدی )ع ــرت مه ــام حض ــاز قی زمینه س
روایــات متعــددی دربــاره آخرالزمــان و عائــم ظهــور 
ــدس  ــور مق ــام و ظه ــش از قی ــه اشــاره دارد پی هســت ک
حضــرت مهــدی عجــل هللا تعالــی فرجــه، در ایــران 
 حکومــت شــیعی و مــورد تأییــد امــام تشــکیل می شــود 
و در دنیــای پــر از ظلــم و جــور آن زمــان، مــردم را بــه حــق 

و عدالــت دعــوت می کنــد.
حدیثــی  در  اســام)ص(  گرامــی  پیامبــر  چنانچــه 
می فرمایــد: »یخــرج نــاس مــن المشــرق، فیوطئــون 

للمهــدی«
ــود را  ــه خ ــرد ک ــد ک ــروج خواهن ــرق خ ــی از مش »گروه
ــازند.« ــاده می س ــام آم ــدی علیه الس ــرت مه ــرای حض ب

همچنین امام باقر)ع( می فرمایند:
ــق را  ــرده و ح ــام ک ــرق قی ــی از مش ــم گروه ــا می بین گوی
ــاره آن را  ــد. دوب ــا نمی دهن ــه آن ه ــد و ب ــه می کنن مطالب
ــه  ــی ک ــود و زمان ــا داده نمی ش ــه آن ه ــرده و ب ــه ک مطالب
ــار می شــود، شمشــیرهای  ــن رفت ــان چنی ــا آن ــد ب می بینن
ــوند؛  ــارزه می ش ــاده مب ــد و آم ــر دوش می گیرن ــود را ب خ
دیگــر  ولــی  می دهنــد؛  آن هــا  بــه  را  حــق  آنــگاه 
نمی پذیرنــد و قیــام می کننــد و شمشــیرهای خــود را جــز 
بــه صاحــب شــما )حضــرت صاحب الزمــان علیه الســام( 
ــان شــهید هســتند.  ــد داد؛ کشــته های آن ــل نخواهن تحوی
 از نــص احادیــث و روایــات روشــن اســت اوال ظهــور امــام 
مهدی)عــج( نیازمنــد زمینه ســازی و فراهــم آوردن شــرایط 

و بســترهای الزم اســت. 
ــات  ــد: در روای ــه می نویس ــن زمین ــری در ای ــهید مطه ش
اســامی ســخن از گروهــی زبــده اســت کــه بــه محــض 
ــی  ــوند. بدیه ــق می ش ــرت ملح ــه آن حض ــام، ب ــور ام ظه
اســت کــه ایــن گــروه یکبــاره خلــق نمی شــوند و بــه قــول 

ــوند. ــبز نمی ش ــزم س ــه هی ــای بوت ــروف، از پ مع
ــم و فســاد،  ــن اشــاعه و رواج ظل ــوم می شــود در عی معل
ــده را  ــروه زب ــن گ ــه چنی ــی وجــود دارد ک ــی عال زمینه های

ــد. ــرورش می ده پ
ــی،  ــامی و مردم ــت اس ــن حرک ــدگان ای ــا قیام کنن  ثانی
ــان  ــر آن ــتند و رهب ــت هس ــل بی ــیعیان اه ــی از ش گروه
کــه بــا تشــکیل حکومــت، زمینــه را بــرای قیــام قائــم آل 
ــت و از شــهر  ــل بی ــردی از اه ــد، م ــم می کن ــد فراه محم

قــم اســت. 
مجموعــه ایــن صفــات بــه خوبــی بــا نهضــت امــام 

دارد. مطابقــت  آن  ویژگی هــای  و  خمینــی)ره( 

»هــر کــس بخواهــد امنیــت انتخابــات را بــر هــم 
بزنــد، قطعــا ســیلی خواهــد خــورد.«

ــری  ــجویان افس ــی دانش ــم دانش آموختگ  مراس
و تربیــت پاســداری دانشــگاه امــام حســین)ع( 
روز گذشــته بــا حضــور حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 

فرمانــده معظــم کل قــوا برگــزار شــد.
در ایــن مراســم، حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
بــا اشــاره بــه عوامــل اقتــدار کشــور و ملــت 
ایــران و علــت مخالفــت بدخواهــان بــا ایــن 
ــدت  ــداف کوتاه م ــن »اه ــه تبیی ــدار، ب ــل اقت عوام
میان مــدت و بلندمــدت« دشــمنان نظــام اســامی 
اینکــه امنیــت و  بــر  بــا تأکیــد  پرداختنــد و 
 آرامــش موجــود کشــور در منطقــه پرآشــوب 
یکــی از افتخــارات جمهــوری اســامی اســت کــه 
ــرار  ــز ق ــتکباری نی ــای اس ــدف قدرت ه ــورد ه م
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب دارد، کاندیداه
را بــه چنــد موضــوع مهــم از جملــه »اعــام 
صریــح و قاطعانــه اینکــه مســائل اقتصــادی 
آن هاســت«  اولویــت  در  مــردم  معیشــت   و 
ســفارش کردنــد و گفتنــد: امنیــت ملــی و آرامش 
کشــور بســیار مهــم اســت و کاندیداهــای محتــرم 
ــه  خاطــر خطــای در تشــخیص   مراقــب باشــند ب
ــی  ــی و قوم ــی زبان ــادی، جغرافیای گســل های اعتق
ــام  ــی ناتم ــیر طراح ــد و در مس ــک نکنن را تحری
دشــمن قــرار نگیرنــد؛ زیــرا اگــر کســی بخواهــد 
ــا  ــا ب ــد، قطع ــدام کن ــور اق ــت کش ــاف امنی برخ

ــد.  ــد ش ــه خواه ــختی مواج ــیلی س س
تبریــک  بــا  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
بــه  بقیة هللا)عــج(،  حضــرت  والدت  ســالروز 
ــا تأکیــد  ــد و ب عوامــل اقتــدار کشــور اشــاره کردن
ــل  ــه عوام ــواره نســبت ب ــه دشــمنان هم ــر اینک ب
ــه  ــوری اســامی بغــض و کین اقتداربخــش جمه
انقــاب  پاســداران  ســپاه  افزودنــد:  دارنــد، 
ــت  ــور اس ــدار کش ــل اقت ــی از عوام ــامی، یک اس
کــه نشــانه خشــم و ناراحتــی از آن، در تبلیغــات 
اســتکبار  سیاســیون  اظهــارات  و  بین المللــی 
کامــا آشــکار اســت. حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
ــل  ــر عوام ــی« را از دیگ ــرفت علم ــم و پیش »عل
اقتــدار کشــور برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: به 
همیــن علــت اســت کــه سیاســیون اســتکبار  بــا 
اعــزام مــزدوران خــود، دانشــمندان هســته ای مــا 
را تــرور کردنــد؛ چــون نســبت بــه پیشــرفت علمی 
ــا تأکیــد  ــد. ایشــان ب ــه دارن ایــران، غضــب و کین
ــه  ــر اینکــه »اقتصــاد قــوی و مســتقل« از جمل ب
عوامــل اقتــدار اســت، گفتنــد: علــت تحریــم 
ایــران و اتخــاذ تدابیــر گوناگــون بــرای ضربــه زدن 
بــه اقتصــاد کشــور، همیــن موضــوع اســت و ای 
کاش اقتصاددانــان مؤمــن کشــور، تدابیــر مختلِف 
بدخواهــان را بــه  منظــور ضربــه زدن بــه اقتصــاد، 

ــد. ــردم کشــور تشــریح کنن ــرای م ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه »قــدرت 
نظامــی« به عنــوان یکــی دیگــر از عوامــل اقتــدار 
جنجال هــای  کردنــد:  خاطرنشــان  و  اشــاره 
گســترده ای کــه دربــاره تــوان موشــکی جمهــوری 
ــل  ــه  دلی ــود، ب ــه می ش ــه  راه انداخت ــامی ب اس
خشــم و کینــه ای اســت کــه از ایــن عامــل اقتــدار 

در دل دارنــد.
فرمانــده کل قــوا تأکیــد کردنــد: مــا موشــک 
داریــم و موشــک های مــا بســیار دقیــق اســت و 
اهــداف مدنظــر را از فاصلــه هــزاران کیلومتــری بــا 
دقــت بــاال، هــدف قــرار می دهــد و ایــن توانایــی 

ــدرت  ــا ق ــرد و ب ــم ک ــظ خواهی ــدرت حف ــا ق را ب
ــم داد. ــش خواهی ــم آن را افزای ه

ایشــان، »عناصــر نظامــی فــداکار« همچــون 
شــهیدان صیــاد شــیرازی و شوشــتری را از دیگــر 
 عوامــل اقتــدار دانســتند و افزودنــد: »ایمــان 
ــه  ــن »روحی ــان« و همچنی ــاق جوان ــا و اخ حی
جهــاد و مقاومــت در ملــت«، از دیگــر عوامــل 
اقتــدار هســتند و بــه همیــن علــت اســت کــه بــه 
ــِت »خشــونت و  ــاد، تهم ــت و جه ــه مقاوم روحی
تنــدروی« می زننــد و متأســفانه برخــی هــم ایــن 
ادبیــات اســتعماری را در داخــل تکــرار می کننــد.

ــای  ــامی »مجموعه ه ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــلح«  ــای مس ــه »نیروه ــت« از جمل ــظ امنی حاف
را از دیگــر عوامــل اقتــدار برشــمردند و تأکیــد 
کردنــد: بســتر امنیــت بــرای هــر کشــوری، الزم تــر 
و مهم تــر از هــر چیــزی اســت؛ زیــرا اگــر امنیــت 
نباشــد، پیشــرفت علمــی و اقتصــاد هــم وجــود 

نخواهــد داشــت.
ــمردن  ــس از برش ــه ای پ ــت هللا خامن ــرت آی حض
عوامــل اقتــدار بــه تبییــن موضــوع »دولــِت 
مقاومــت« پرداختنــد و گفتنــد: امــروز جمهــوری 
اســامی ایــران، دولــِت مقاومــت اســت و دولــت 
ــدن و در  ــی نش ــلیم زورگوی ــی تس ــت یعن مقاوم

ــتادن. ــدار ایس ــع اقت موض
ــت  ــت مقاوم ــه دول ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
بــا عنصــر یــا ســازمان مقاومــت در فــان کشــور 
قابــل مقایســه نیســت، خاطرنشــان کردنــد: 
دولــت مقاومــت دارای سیاســت، اقتصــاد، نیروهای 
مســلح، تحــرک بین المللــی و منطقــه نفــوذ 

ــت. ــیع اس وس
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکه 
ــان  ــرف قدرت طلب ــواره از ط ــت هم ــت مقاوم دول
دارد  قــرار  دشــمنی  هــدف  آن هــا  نوکــران   و 
ــه اهــل ســلطه طلبی  ــِت مقاومــت، ن ــد: دول گفتن
و دســت اندازی بــه کشورهاســت و نــه اهــل قــرار 

گرفتــن در موضــع دفاعــی و انفعالــی.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: برخــی 
ــِت  ــود را از تهم ــه خ ــرای اینک ــد ب ــور می کنن تص
و  بین المللــی  اقتدارطلبــی  و  ســلطه طلبی 
دفاعــی  الک  در  بایــد  کنیــم  دور  منطقــه ای، 
ــن تفکــری اشــتباه  ــه چنی ــم؛ در حالی ک فروبروی

ــت. اس
ایشــان بــا اشــاره بــه آیاتــی از قــرآن کریــم 
ــت،  ــت مقاوم ــع دول ــد: موض ــان کردن خاطرنش
بازدارندگــی«  »اقتــدار  و  بازدارنــده«  »قــدرت 
اســت و جمهــوری اســامی ایــران همچــون 
گذشــته، مســیر »اقتــدار بازدارنــده« را بــا اتــکا بــر 
ــود  ــتعدادهای خ ــکار و اس ــاش و ابت ــت و ت هم

ادامــه خواهــد داد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی هــدف از سیاســت 
»قــدرت بازدارنــده نظــام اســامی« را جلوگیــری 
ــان  ــب زورگوی ــران از جان ــه ای ــرض ب ــور تع از تص
ــد: دشــمنان  ــد کردن ــی دانســتند و تأکی بین الملل
ــد  ــران بیفتن ــه ای ــه فکــر تعــرض ب ــر ب ــد اگ بدانن
بــا واکنــش ســختی مواجــه خواهنــد شــد؛ زیــرا 
همان طــور کــه قبــا هــم گفتــه شــده، دوران 
»بــزن دررو« گذشــته اســت و آن هــا ممکــن 
پایــان کار  امــا  باشــند؛  شــروع کننده  اســت 

ــود. ــد ب ــا نخواه ــت آن ه دس
ــن  ــه تبیی ــه ای ســپس ب ــت هللا خامن حضــرت آی
اهــداف دشــمن در مقابلــه بــا جمهــوری اســامی 

هــدِف  دشــمن، ســه  افزودنــد:  و  پرداختنــد 
در  را  بلندمــدت  و  میان مــدت  کوتاه مــدت، 
ــدف  ــه ه ــت ک ــرار داده اس ــود ق ــتور کار خ دس
کوتاه مــدت آن هــا »بــر هــم زدن امنیــت کشــور و 

ــت. ــه« اس ــوب و فتن ــاد آش ایج
ــی از افتخــارات  ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تأکی ایشــان ب
ــی  ــود آوردن محیط ــه  وج ــامی ب ــوری اس جمه
 امــن در منطقــه پــر از ناآرامــی و دنیــای پــر 
ــت را  ــن امنی ــد: ای ــی اســت، گفتن از تشــنج کنون
ملــت و مســئوالن دلســوز بــه  واســطه آگاهی هــا 
ایجــاد  بودن هــا  بــه روز  و  هوشــیاری ها  و 

کرده انــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی موضــوع »اقتصــاد 
میان مــدت  هــدف  را  مــردم«  معیشــت  و 
در  و خاطرنشــان کردنــد:  دشــمنان خواندنــد 
طراحــی بدخواهــان، اقصــاد کشــور نبایــد حرکــت 
ــد، کار  ــگ بمان ــد َلن ــردم بای ــت م ــد؛ معیش  کن
و تولیــد رونــق نگیــرد و بیــکاری بــه عنــوان یــک 
بــا بایــد عمومیــت پیــدا کنــد تــا در نهایــت مــردم 

از جمهــوری اســامی ناامیــد شــوند.

ــا  ــه ب ــا راه مقابل ــه ای تنه ــت هللا خامن ــرت آی حض
ایــن هــدِف دشــمن را »اجــرای شــعار ســال« و 
ــی« و  ــه سیاســت های اقتصــاد مقاومت »عمــل ب
»رونــق تولیــد ملــی و ایجــاد اشــتغال« دانســتند 
ــال شــود  ــن مســیر دنب ــر ای ــد: اگ ــد کردن و تأکی
ــه هــدف خــود نخواهــد رســید. قطعــا دشــمن ب
ــن  ــمنان را »از بی ــدت دش ــدف بلندم ــان ه ایش
ــاره  ــا اش ــد و ب ــان کردن ــام« بی ــل نظ ــردن اص ب
بــه اینکــه ایــن موضــوع برخــاف ســال های 
ــام نمــی شــود،  ــا اع ــر صراحت ــاب، دیگ اول انق
خاطرنشــان کردنــد: اکنــون مقابلــه بــا اصــل نظام 
ــا  ــتور کار آن ه ــار« در دس ــر رفت ــق »تغیی از طری
قــرار گرفتــه اســت و تغییــر رفتــار هــم یعنــی بــا 
ــج  ــه  تدری ــام ب ــط ام ــاب و خ ــام و انق راه اس
زاویــه ایجــاد شــود و در نهایــت، در مســیر مقابــِل 

ــود.  ــت ش ــاب حرک انق
بــه  اســامی ســپس  انقــاب  رهبــر معظــم 
اشــاره  اردیبهشــت«   29 »انتخابــات  موضــوع 
ــی  ــی از زمینه های ــات یک ــد: انتخاب ــد و گفتن کردن
ــروی  ــا و آب ــه اعت ــد مای ــم می توان ــه ه ــت ک اس
ــف و  ــه ضع ــد مای ــم می توان ــده و ه ــور ش کش

ــود. ــکات، ش ــاد مش ــتی و ایج سس
ــد: اگــر  ــد کردن ــه ای تأکی ــت هللا خامن حضــرت آی
مــردم در انتخابــات حضــور یابنــد و ایــن حضــور 
همــراه بــا »نظــم و اخــاق و رعایــت حــدود 
اســامی و قانــون« باشــد، قطعــا انتخابــات مایــه 
ــوری اســامی خواهــد  ــرو و عــزت نظــام جمه آب
شــد؛ امــا اگــر در انتخابــات، قانون شــکنی و 
بداخاقــی شــود و بــا حرف هــای خــود، دشــمن 
ــا تمــام  ــه ضــرر م ــات ب ــم، انتخاب ــدوار کنی را امی

خواهــد شــد.
ــامی در  ــام اس ــه نظ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
برگــزاری انتخابــات، تــازه کار نیســت و در 38 

ســال گذشــته انتخابــات متعــددی را برگــزار 
کــرده و بــا محیط هــای فکــری و وسوســه ها 
آشناســت، گفتنــد: مــن چنــد توصیــه بــه آقایــان 
ــه  ــه قاطعان ــت آنک ــا دارم؛ نخس ــرم نامزده محت
ــد »مســائل  ــارات خــود بگوین ــا و اظه در برنامه ه
اقتصــادی و معیشــت مــردم اولویــت آن هاســت 
تــاش  اقتصــادی  مشــکات  حــل  بــرای  و 

ــرد.« ــد ک خواهن
رهبــر معظــم انقــاب اســامی افزودنــد: توصیــه 
دوم آن اســت کــه بایــد در اظهــارات و برنامه هــای 
ــت  ــی و عظم ــتقال مل ــوع »اس ــا، موض  نامزده
ــد و  ــی کن ــران«، خودنمای ــت ای ــربلندی مل و س

ــد. ــته باش برجس
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: ملــت 
ایــران، یــک ملــت انقابــی و ســرافراز اســت 
و نبایــد ایــن ملــت را در مقابــل قدرت هــای 
 بــزرگ بــه تســلیم واداشــت و آن را تضعیــف 
و سرشکســته کــرد؛ زیــرا ملــت ایــران بــه اقتــدار 
ــمن  ــود، دش ــدار نب ــن اقت ــر ای ــت و اگ ــده اس زن
ــزدور  ــته و م ــورهای وابس ــی کش ــون بعض همچ

ــد. ــلط می ش ــور مس ــر کش ــه، ب منطق
ــا  ــد صراحت ــا بای ــان نامزده ــد: آقای ــان گفتن ایش
زیاده خواهــی  مقابــل  در  کــه  دهنــد  نشــان 
ــتاده اند. ــت ها ایس ــت صهیونیس ــکا و خباث آمری

ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوم رهب ــه س توصی
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب ــه کاندیداه ب
ــود. ــور« ب ــش کش ــی و آرام ــت مل ــظ امنی »حف
آقایــان  خامنــه ای گفتنــد:  آیــت هللا  حضــرت 
کاندیداهــا مراقــب باشــند »گســل های اعتقــادی 
جغرافیایــی، زبانــی و قومــی« را در کشــور تحریک 

ــد. نکنن
رهبــر معظــم انقــاب اســامی افزودنــد: دشــمن 
ســال های متمــادی بــه  دنبــال ایــن هــدف 
ــردم  ــرد، م ــن کُ ــردم مؤم ــا م ــت؛ ام ــوده اس ب
خوزســتان  عــرب  مــردم  آذربایجــان،   غیــور 
مــردم بلوچســتان و ترکمــن بــه  عنــوان صاحبــان 
انقــاب بــا مشــت بــه دهــان دشــمن کوبیدنــد و 

در مقابــل او بــا قــدرت ایســتادند.
ــت  ــوع امنی ــه موض ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ایش
بســیار مهــم اســت، افزودنــد: کاندیداهــا مراقــب 
باشــند بــه  خاطــر خطــای در تشــخیص، طراحــی 

ــد. ــل نکنن ــه کاره دشــمن را تکمی نیم
رهبــر معظــم انقــاب اســامی مســئوالن امنیــت 
ــروی  ــه، نی ــوه قضائی ــژه ق و آرامــش کشــور به وی
ــه مراقبــت و حفــظ  انتظامــی و وزارت کشــور را ب
ــد:  ــد و گفتن ــد کردن ــه مؤک ــت توصی ــل امنی کام
برخــاف  انتخابــات  در  بخواهــد  کســی  اگــر 
ــا  ــا ب ــد، قطع ــام ده ــی انج ــور اقدام ــت کش امنی
واکنــش و ســیلی ســختی مواجــه خواهــد شــد.
ــا تأکیــد بــر اینکــه  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ب
خــرج  بــه  حماقــت   88 ســال  در  دشــمنان 
ــا بعضــی  ــران را ب ــت ای ــا عظم ــد و کشــور ب دادن
ــد ده  ــا چن ــا ب ــه قب ــدم ک کشــورهای دســت چن
ــی ایجــاد  ــا آشــوب و ناامن ــون دالر، در آن ه میلی
ــد: نتیجــه  ــد، افزودن ــد، اشــتباه گرفتن کــرده بودن
آن حماقــت، برخــورد بــا دیــوار مســتحکم اراده و 

ــود. ــی مــردم ب عــزم مل
ــرای  ــت ب ــد: امنی ــد کردن ــر تأکی ــار دیگ ــان ب ایش
کشــور و مــردم و بــه تبــع آن بــرای مــن بســیار 
مهــم اســت و بایــد در انتخابــات، امنیــت بــه  طــور 

کامــل حفــظ شــود.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در بخــش دیگــری 
ــگاه  ــجو در دانش ــپاهیان دانش ــان، س از سخنانش
افســری امــام حســین)ع( را بــه مغتنــم شــمردن 
فرصــت ارزشــمند تحصیــل در ایــن دانشــگاه 

توصیــه و خاطرنشــان کردنــد: ایــن دانشــگاه 
می توانــد انســان های مســتعد را بــه نقطــه ای 
ــم و  ــا معرفــت و حکی برســاند کــه هــر انســان ب

ــگاه غبطــه بخــورد. ــه آن جای عالمــی ب
مــاه  همچنیــن  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــد  ــی خواندن ــت اله ــارش رحم ــاه ب ــعبان را م  ش
ــان  ــژه جوان ــردم به وی ــه همــه م ــا ســفارش ب و ب
بــرای اســتفاده از بــرکات ایــن مــاه به ویــژه 
اعمــال شــِب نیمــه شــعبان گفتنــد: مــاه شــعبان 
سراســر الطــاف الهــی و شــادی اســت؛ امــا 
ــه معــدن در اســتان  ــا حادث متأســفانه امســال ب
گلســتان و حادثــه شــهادت مرزبانــان در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، مواجــه شــدیم؛ ولــی بــه 
ــه اهــل  ــی ب ــاه دلباختگ ــاه، م ــن م ــر حــال ای ه

ــت. ــام اس ــت علیهم الس بی
ــه امــام زمــان)ع( را وســیله ای  ایشــان توســل ب
پیشــگاه  در  عبودیــت  و  ارادت  اظهــار  بــرای 
تأکیــد کردنــد:  و  دانســتند  متعــال  خداونــد 
 معتقدیــن بــه ظهــور، هیــچ گاه دچــار یــأس 
ــس از  ــه پ ــد ک ــوند و می دانن ــدی نمی ش و ناامی
ــرد و  ــد ک ــوع خواه ــید طل ــا خورش ــت، قطع ظلم

ــروردگار اســت. ــن وعــده قطعــی پ ای
ــر  ــد ب ــا تأکی ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
اینکــه مــا مأمــور بــه انتظــار هســتیم، خاطرنشــان 
کردنــد: انتظــار بــه معنــای بی صبــری کــردن 
ــاش  ــای »آماده ب ــه معن ــار ب ــه انتظ ــت؛ بلک نیس
دائمــی« اســت و منتظــر بایــد بــه  گونــه ای عمــل 
و خــود را اصــاح کنــد کــه دل آن بزرگــوار را شــاد 

کنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: قــدرت 
 و دل هــا متعلــق بــه خداونــد متعــال اســت 
ــی مســیر  ــه لطــف اله ــکا ب ــا ات ــران ب ــت ای و مل
ــن  ــرد و در ای ــد ک ــدرت طــی خواه ــا ق خــود را ب

ــد. ــته ای دارن ــش برجس ــان نق ــیر، جوان مس
ایــن مراســم، ســردار سرلشــکر جعفــری  در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانی ب ــپاه، در س ــده کل س فرمان
ــامی  ــاب اس ــه انق ــی جبه ــای پی درپ پیروزی ه
ــل نظــام ســلطه، راهبــرد کنونــی دشــمن  در مقاب
دانســت  اقتصــادی«  »فشــار  را  ملــت   علیــه 
و گفــت: امــروز مــردم مــا خرســندند که شــهرهای 
موشــکی پشــتوانه و ضامــن امنیــت شــهرک های 
صنعتــی در کشــور اســت. فرمانــده ســپاه افــزود: 
و  پناهــگاه  می دانــد  موظــف  را  خــود  ســپاه 
باشــد  مســتضعفان  و  محرومــان   تکیــه گاه 
و معتقدیــم زدودن فقــر و محرومیــت از جامعــه 
ــک  ــو، ی ــا و تل آوی ــن حیف ــانه گرفت ــون نش همچ
هــدف اصلــی و اساســی اســت. ســردار دریــادار 
پاســدار مرتضــی صفــاری، فرمانــده دانشــگاه 
امــام حســین)ع(، نیــز گزارشــی از اقدامــات 
و  آموزشــی  فرهنگــی،  علمــی،  برنامه هــای  و 
ــرد. ــان ک ــن دانشــگاه بی ــوان رزمــی ای ــت ت تقوی

در ایــن مراســم تعــدادی از فرماندهــان، مدیــران 
و پژوهشــگران نمونــه دانشــگاه امام حســین)ع( 
ــم کل  ــده معظ ــت فرمان ــود را از دس ــای خ هدای
ــجویان  ــده دانش ــد و دو نماین ــت کردن ــوا دریاف ق
دانشــگاه امــام حســین)ع( نیــز مفتخــر بــه 
دریافــت درجــه و سردوشــی شــدند. اجــرای 
طــرح »خرمشــهرها در پیــش اســت« و اجــرای 
ــدان شــهدای  ــا حضــور فرزن ــاق پاســداری ب میث
مدافــع حــرم، از جملــه برنامه هــای مراســم 
ــگاه  ــجویان دانش ــداری دانش ــاق پاس ــروز میث ام
همچنیــن  بــود.  حســین)ع(  امــام  افســری 
ــدان  ــر در می ــای حاض ــم، یگان ه ــن مراس در ای
از مقابــل فرمانــده کل قــوا رژه رفتنــد. پایــگاه 

رهبــری معظــم  مقــام  دفتــر  اطالع رســانی 

رهبر معظم انقالب در دانشگاه امام حسین)ع(:

کاندیداها طراحی نیمه کاره 
دشمن را تکمیل نکنند

عکس: مهر

ادامه از صفحه اول

مختلــف  پســت های  در  کــه  مســئوالنی 
حواشــی  درگیــر  همیشــه  می کننــد،   کار 
و صحبت هــای موافــق یــا مخالــف هســتند. 
طبیعــی اســت کــه بــرای هــر مســئولی 
ــود  ــق وج ــده ای مواف ــف و ع ــده ای مخال ع
مســئوالن  ایــن  از  یکــی  باشــد.  داشــته 
مــردم  ســابق  نماینــده  کامــران،  دکتــر 
اســامی  شــورای  مجلــس  در  اصفهــان 
زاویــه ای خــاص، حرف هــا  از   اســت کــه 
نماینــده  ایــن  بــه  راجــع  حدیث هایــی  و 
ــدن  ــن ش ــرای روش ــت. ب ــده اس ــرح ش مط
و  مردمــی  صحبت هــای  ایــن  ماهیــت 
شــنیدن پاســخ های ایــن نماینــده، دکتــر 
کامــران را میهمــان صندلــی داغ کیمیــای 
وطــن کردیــم تــا صریــح و صمیمــی بــا 
ایشــان صحبــت کنیــم. بــا مــا همــراه باشــید: 
  زمانــی شــما در کمیســیون تلفیــق 
بودجــه  گفتیــد  و  بودیــد  بودجــه 
اصفهــان کاهــش داشــته اســت؛ لطفــا 

دهیــد. توضیــح  رابطــه  ایــن  در 
ــده در تدویــن برنامه هــا  ــود کــه بن توفیقــی ب
کــه 5 ســاله اســت و همین طــور احــکام 
ــم و همین طــور بودجــه ســاالنه از ســوی  دائ
ــده در  ــوان نماین ــه عن ــت ب ــیون امنی کمیس
تلفیــق حضــور داشــتم. در تلفیــق مــا ســعی 
ــم  ــی ه ــیم؛ یعن ــم باش ــه منظ ــم ک می کردی

ــم.  ــم زود نروی ــم و ه ــر نیایی دی
زمانــی تونــل ســوم کوهرنــگ صرفــا مطالعــه 
بــود و مــا خیلــی ظریــف ایــن کار را بــه اجــرا 
ملــی  پروژه هــا  بعضــی  درآوردیــم.  هــم 
اســتانی و بعضــی هــم ملی اســتانی  یــا 
ــم  ــی ه ــرات مل ــی اث ــای مل ــد. پروژه ه بودن
ــوم  ــل س ــرای تون ــه و اج ــل مطالع دارد؛ مث
ــوب  ــی محس ــروژه مل ــک پ ــه ی ــگ ک کوهرن
می شــد؛ چــون ایــن ســد و تونــل بایــد 
ســال 85 افتتــاح می شــد، لــذا مــن بســیار 
حســاس شــدم و هــر ســال از وزرای ذی ربــط 
دســتور می گرفتــم کــه جالــب توجــه باشــد. 
مــن هــم از آقــای نامجــو و هــم آقــای 
فتــاح دســتور داشــتم کــه یــک مبلــغ جالــب 
ــرانجام  ــه س ــن کار ب ــا ای ــد ت ــی بگذارن توجه
برســد. مــن در ســال 94 آقــای چیت چیــان 
ــان دعــوت کــردم  ــه منطقــه شــرق اصفه را ب
ــد؛ تونــل گاب اســمش در  و ســه قــول دادن
ــاد  ــگ زی ــد کوهرن ــار س ــد، اعتب ــه بیای بودج
شــود و ردیــف رودشــت جنوبــی پایــدار 

باشــد. 
متأســفانه در بودجــه امســال تونــل گاب کــه 
بایــد ردیــف دار می شــد، فقــط در جــدول 
ــا  ــید ی ــی رس ــول کم ــن پ ــه ای ــه ب ــد ک آم

ــید.  نرس
ردیفــی کــه مــا بــرای رودشــت جنوبــی 

از  شــد.  حــذف  هــم،  کردیــم  درســت 
اژیــه تــا ورزنــه بعضــی شــبکه ها خاکــی 
ــد  ــی بای ــن بی آب ــی در ای ــت؛ یعن ــده اس مان
ــا در  ــیم. م ــته باش ــدرن داش ــبکه های م ش
ــارد را تبدیــل  بودجــه ســال گذشــته 26 میلی
ــه  ــم. در بودج ــان کردی ــارد توم ــه 74 میلی ب
ــروژه  ــن پ ــاد؛ ای ــد افت ــاق ب ــال دو اتف امس
ــک  ــد از ی ــت، بع ــد اس ــد س ــه فاق ــی ک مل
200 میلیــارد می خواهــد.  از  بیــش  دهــه، 
ایــن پــروژه بــرای اولیــن بــار در طــول تاریــخ 
آبرســانی ملــی بــوده و اســتانی شــده و رقــم 
آن هــم از 74 بــه 50 میلیــارد تومــان رســیده 
ــور  ــه رئیس جمه ــه اینک ــا توجــه ب اســت و ب
بــه اصفهــان آمــده و گفتــه آب بایــد همیشــه 
ــای  ــان جــاری باشــد و آق ــه اصفه در رودخان
ایــن  امــا  داده،  قــول  هــم  جهانگیــری 

قول هــا عملــی نشــد. 
از دوســتان نماینــده خواهــش کردیــم از 
بودجــه مراقبــت کردیــم. اصفهانی هــا مالیــات 
بیشــتری می دهنــد؛ هــر ســال هــزار میلیــارد 
ــات  ــه مالی ــی ب ــچ توجیه ــدون هی ــان ب توم

اضافــه می کننــد. 
ــات  ــازاد مالی ــد م ــه 50 درص ــون گفت در قان
بایــد برگــردد کــه ایــن اتفــاق نمی افتــد. 
ــود.  ــدی ب ــد کار ب ــن س ــدن ای ــتانی ش اس
ــا آب سیاســی برخــورد  ــان ب ــروز در اصفه ام
خاتمــی  آقــای   83 ســال  در  می شــود. 
هــم  مربوطــه  وزیــر  بــود.  رئیس جمهــور 
ــم  ــرو ه ــر نی ــاون وزی ــرف و مع ــای بی ط آق

ــود.  ــی ب ــای اردکان آق
در آن موقــع آب منطقــه ای بــود و گفتنــد 
ــاده،  ــان س ــه زب ــود. ب ــتانی ش ــد اس ــه بای ک
ــته، آب را  ــر راه نشس ــی س ــر کس ــی ه یعن
ــش.  ــام آمای ــه ن ــم ب ــی داری ــا بحث ــرد. م بب
ایــن نحــوه تشــخیص بــه مــا می گویــد 
ــی  ــه یک ــم ک ــز داری ــوزه آبری ــت ح ــا هش م
ــده رود اســت و اســتانی شــدن  ــا زاین از آن ه
ایــن طــرح، غیرعلمــی بــود؛ ولــی هــر کســی 
بــه فکــر بخــش خــودش بــود کــه هــم وزیــر 
و هــم معــاون وزیــر یــزدی بودنــد و مــن بــا 

ــردم.  ــت ک ــن روش مخالف ای
و 78 مخالفــت  در جلســات 56، 69، 93 

خــود را مطــرح کــردم. نماینــدگان دیگــر 
ــا  ــد؛ مث ــش زدن ــا نی ــه م ــم ب ــتان ها ه اس
می گفتنــد آقــای کامــران کــه بــا عدالــت 
حاجی بابایــی  آقــای  می کنــد.  مخالفــت 
ــال  ــد 25 س ــد و گفتن ــدان بودن ــده هم نماین
شــما مدیریــت کردیــد و بگذاریــد یــزد و 
شــهرکرد هــم هــر کــدام 25 ســال مدیریــت 

ــد.  کنن
ــود  ــی ب ــع آب ــک منب ــم ی ــگان ه ــمه لن چش
ــود آب  ــد. وج ــم کردن ــم ک ــول آن را ه ــه پ ک
شــادابی می دهــد و مایــه حیــات اســت. 
ایجــاد  باعــث  در گذشــته هــم مادی هــا 
محله هــا می شــد. البتــه هنــوز هــم دیــر 
ــس  ــا رئی ــد ب ــدگان بای ــت. نماین ــده اس نش
ــد و  ــار بیاورن ــد و فش ــره کنن ــس مذاک مجل
ــد. نمی شــود  ــه ســال 95 برگردن دســت کم ب
بــه یکبــاره اعتبــار پــروژه حــذف یــا کــم 
شــود. آب در واقــع ژئوپولتیــک و ماننــد 
نفــت اســت. می شــود در مجلــس ســماجت 
کــر؛ چــون سیســتم اداری مریــض اســت بــا 
ــد  ــدارد و بای ــده ای ن ــری فای ــار پیگی ــک ب ی

ــرد.  ــماجت ک س
بــا موضوعــات دیگــری ماننــد  ادامــه  در 
ــه  ــا توج ــران ی ــای کام ــه دادن آق ــاد نام زی
ــی داغ  ــا صندل ــتانی ب ــائل کان اس ــه مس ب

کیمیــای وطــن همــراه باشــید.

صندلی داغ کیمیای وطن؛ دکتر کامران پاسخ می دهد: 

واکاوی ماجرای کاهش اعتبار استان اصفهان در طرح های آبرسانی در مجلس شورای اسالمی 
مخالف انتقال آب به یزد بودم / در اصفهان با آب، سیاسی برخورد می شود 

،،
کاندیداهای محترم مراقب باشــند 
 بــه  خاطــر خطــای در تشــخیص، 
گســل های اعتقــادی، جغرافیایــی 
زبانــی و قومــی را تحریــک نکننــد و 
در مســیر طراحــی ناتمــام دشــمن 

قــرار نگیرنــد

امروز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 426 روزنامه2 سیاسـت



کوتاه اخبار 

کاهش بحران آبی ایران
بحران هــای آبــی در ســال های اخیــر شــرایط را بــه  
گونــه ای رقــم زده کــه صحبــت از بحــران آب مــادام 
در محافــل آبی هــا وجــود داشــته و بــرای ایــن مهم، 
تدابیــر گوناگونــی نیــز لحــاظ شــد. از ماه هــای 
ــت ماه  ــوب در اردیبهش ــت خ ــد وضعی ــته نوی گذش
ــی  ــای پیاپ ــس از بارش ه ــون پ داده می شــد و اکن
شــاهد شــرایط مطلــوب منابــع آبــی در کشــور 
هســتیم. گرچــه طبــق گفته هــای معــاون وزیــر 
نیــرو در امــور آب و آبفــا همچنــان شــرایط آبــی در 
بعضــی اســتان ها مطلــوب نیســت، امــا بســیاری از 
کارشناســان اعــام کرده انــد کــه ایــران وارد شــرایط 

ترســالی شــده اســت. 
گفته هــای وزیــر نیــرو نیــز در ایــن رابطــه تصدیقــی 
بــه  نظــر  و  اســت  بــر حرف هــای کارشناســان 
می رســد کــه وضعیــت منابــع آبــی ایــران در شــرایط 
ــان  ــه چیت چی ــرا ک ــت؛ چ ــه اس ــرار گرفت ــود ق بهب
ــه  ــران ب ــاره ورود ای ــه درب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ــه  ــورت گرفت ــاری ص ــات آم ــالی مطالع دوران ترس
کــه نمی تــوان صددرصــد بــه آن اعتمــاد کــرد، 
ــه در حــال حاضــر  ــت ک ــه گف ــوان قاطعان ــا می ت ام
ــدواری وجــود دارد  ــن امی ــر ای ــی ب نشــانه هایی مبن
کــه شــدت خشکســالی کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
ایــران چندیــن ســال اســت کــه بــا وضعیــت بحــران 
آب دســت وپنجه نــرم می کنــد و ورود بــه دوران 
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــه عطف ــد نقط ــالی، می توان ترس
باشــد؛ امــا بایــد بــه ایــن مســئله نیــز توجــه 
ــازی  ــای بی نی ــه معن ــوع ب ــن موض ــه ای ــت ک داش
ــه  ــوری ک ــرای کش ــون ب ــت؛ چ ــی نیس از صرفه جوی
ــوده  ــر ب ــالی درگی ــت خشکس ــا وضعی ــال ب ۱۵ س
ــاران  ــک دوره ب ــا ی ــه ب ــت ک ــار داش ــوان انتظ نمی ت
ــذا الزم  ــل مســاعد شــود؛ ل ــه طــور کام ــت ب وضعی
و کارهــای  مصــرف  مدیریــت  همچنــان  اســت 
مدیریتــی در ســطح باالتــر در ایــن بــاره وجــود 

داشــته باشــد. مهــر

آغاز توزیع یارانه لبنیات
آغــاز  از  کشــور  لبنــی  صنایــع  انجمــن  دبیــر 
ــان  ــات می ــی لبنی ــارد تومان ــه ۲۰ میلی ــع یاران توزی
کارخانه هــای لبنــی خبــر داد و گفــت: صــادرات 
ایــن محصــوالت در ســال گذشــته بــه ۷۷۳ میلیــون 

دالر رســید.
ــده ۲۰۰  ــغ اشاره ش ــرد: مبل ــه ک ــری اضاف ــا باک  رض
میلیــارد تومــان بــوده کــه ۵۰ میلیــارد تومــان آن بــه 
ــد  ــرای خری ــتایی ب ــاون روس ــزی تع ــازمان مرک س
توافقــی شــیرخام تعلــق گرفتــه و ۱۵۰ میلیــارد 
تومــان آن نیــز بــه عنــوان مشــوق های صادراتــی در 
نظــر گرفتــه شــده کــه در فــاز اول ۲۰ میلیــارد تومــان 

آن پرداخــت شــده اســت. ایرنــا

اخبار اقتصادی
بخشودگی سود و وجه التزام 

تسهیالت کمتر از 250 میلیون ریال 
در بانک کشاورزی

التــزام  وجــه  و  ســود  بخشــودگی  دســتورکار 
ــک  ــه بان ــال ب ــون ری ــر از ۲۵۰ میلی ــهیات کمت تس
کشــاورزی ابــاغ شــد. مرتضی افشــاری، سرپرســت 
مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی اســتان اصفهــان، 
بــا اعــام ایــن مطلــب گفــت: کلیــه بدهــکاران بانــک 
کشــاورزی کــه تســهیات آن هــا کمتــر از ۲۵۰ میلیون 
ریــال اســت، می تواننــد بــا مراجعــه بــه بانــک 
ــون  ــد »۲« تبصــره ۳۵ قان ــای بن کشــاورزی از مزای

ــد.  بودجــه کشــور اســتفاده کنن
وی از شــرایط اصلــی بهره منــدی از بخشــودگی وجــه 
التــزام و ســود تســهیات کمتــر از ۲۵۰ میلیــون ریــال 
را تســویه نقــدی اصــل بدهــی عنــوان کــرد و اظهــار 
ــی،  ــه اباغ ــت بودج ــه محدودی ــه ب ــا توج داشــت ب
اولویــت بــا بدهکارانــی اســت کــه زودتــر بــه بانــک 

مراجعــه کننــد. 
ایشــان همچنیــن در ادامــه تصریــح کــرد: بــه منظــور 
ــرم  ــتریان محت ــتری از مش ــداد بیش ــدی تع بهره من
از ایــن بنــد قانونــی کلیــه شــعب بانــک کشــاورزی 
اســتان اصفهــان حتــی در ســاعات غیــراداری و 
روزهــای تعطیــل نیــز تــا پایــان اردیبهشــت ماه ســال 
ــز هســتند. جــاری در خدمــت هم اســتانی های عزی

 بازار مسکن 
منتظر افت هیجان انتخابات

بــازار مســکن کــه پیش بینــی می شــد در ســال 
ــر  ــت تأثی ــود، تح ــق ش ــاز پیش رون ــاری وارد ف ج
فضــای انتخاباتــی دچــار افــت معامــات شــده 
اســت. بــا ایــن حــال کارشناســان پیش بینــی 
می کننــد مقدمــات خــروج از رکــود بخــش مســکن 
بــا تجمیــع چنــد عامــل محــرک در بــازه زمانــی نیمــه 

ــود.  ــم ش دوم فراه
ــد  ــپس رش ــاختمانی و س ــای س ــش پروانه ه کاه
تدریجــی صــدور پروانــه کــه مقدمــه ای بــرای رونــق 
ــف  ــه ک ــکن ب ــت مس ــدن قیم ــک ش ــت، نزدی اس
افزایــش تــوان متقاضیــان مصرفــی در پــی کاهــش 
ــهیات  ــش تس ــکن، افزای ــت مس ــاله قیم ــار س چه
ــش  ــان، افزای ــون توم ــقف ۱۶۰ میلی ــا س ــکن ت مس
نهایــی  جابه جایــی  نفــت،  صــادرات  و  قیمــت 
ــازده  ــش ب ــار افزای ــر و انتظ ــکن مه ــان مس متقاضی
ــه  ــت ک ــی اس ــکن، عوامل ــش مس ــرمایه در بخ س
پیش بینــی ورود مســکن بــه دوره پیش رونــق را 
محتمــل کــرده اســت؛ هرچنــد ایــن بــازار بــا مشــکل 
ــزار  ــون مســکن در کشــور و ۴۹۰ ه ــازاد ۴.۶ میلی م
ــت.  ــه اس ــران مواج ــی در ته ــکونی خال ــد مس واح
ــاختمان در ۹  ــش س ــی بخ ــرد منف ــود عملک ــا وج ب
ســاختمانی  پروانه هــای  تعــداد  امســال،  ماهــه 
صــادر شــده و نیــز زیربنــای منــدرج در پروانه هــای 
ــازار  ــرک ب ــرای تح ــی ب ــان از آمادگ ــاختمانی نش س

ــت. ایــران جیــب ــکن اس مس

اصفهــان  شــهردار  دیــدار  در  کیمیای وطن

ــن اتریــش  و یــک هیئــت تجــاری و علمــی از وی
راه هــای همــکاری میــان ایــن دو شــهر مــورد 
ــه گــزارش اداره ارتباطــات  ــرار گرفــت. ب بررســی ق
ــر روک  ــر والت ــان، دکت ــهرداری اصفه ــانه ای ش رس
رئیــس اتــاق بازرگــی ویــن اتریــش، نایب رئیــس 
ــام  ــس نظ ــن، رئی ــی وی ــاق بازرگان ــان ات و معاون
ــران و  ــی ای ــاق بازرگان ــئول ات ــن مس ــکی وی پزش
ــن  ــرمایه گذاران ای ــی از س ــران و جمع ــن در ته وی
بــا مهــدی  شــهر ضمــن حضــور در اصفهــان 
ــو  ــدار و گفت وگ ــان، دی ــهردار اصفه ــژاد ش جمالی ن
کردنــد و راه هــای همــکاری میــان اصفهــان و ویــن 
را در زمینه هــای مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار 

دادند.
   اصفهان، شهری با روایت های ناگفته

ــی  ــن معرف ــدار ضم ــن دی ــان در ای ــهردار اصفه ش
اظهــار  اصفهــان  شــهر  ویژگی هــای  از  کاملــی 
ــی  ــار تاریخ ــود آث ــر وج ــاوه ب ــان ع ــرد: اصفه ک
متعــدد عضــو ســازمان های بین المللــی مهــم 

بســیاری اســت کــه می توانــد زمینــه را بــرای 
برقــراری یــک دیپلماســی فعــال فراهــم کنــد. وی 
ــی در حــوزه  ــت جهان ــان ثب ــه اصفه ــان اینک ــا بی ب
ــاق  ــهرهای خ ــبکه ش ــو ش ــتی، عض ــع دس صنای
جهانــی و عضــو شــهرهای دوســتدار کــودک جهــان 
اســت، تصریــح کــرد: اصفهــان همچنیــن بــه 
ــور  ــهرهای دانش مح ــه ای ش ــز منطق ــوان مرک عن
ظرفیت هــا  ایــن  تمــام  کــه  شــده  شــناخته 
ــهرهای  ــا ش ــان ب ــل اصفه ــرای تعام ــتری را ب بس
جهانــی فراهــم می کنــد؛ چــرا کــه ایــن شــهر تنهــا 
مختــص بــه ایــران نیســت و متعلــق بــه کل جهــان 
ــا  ــهری ب ــان را ش ــد اصفه ــژاد برن ــت. جمالی ن اس
روایت هــای ناگفتــه دانســت و افــزود: نصــف 
جهــان ناگفته هــای بســیاری درون خــود دارد. 
ــای  ــی ماه ه ــن ط ــهردار وی ــا ش ــه ب ــداری ک در دی
تفاهم نامه هــای  قــرار شــد  داشــتیم،  گذشــته 
ــان  ــن و اصفه ــان دو شــهر وی ــی را می بســیار خوب
داشــته باشــیم. وی بــا بیــان اینکــه بــه طــور قطــع 
ــای  ــوب در زمینه ه ــیار خ ــای بس ــن ظرفیت ه وی

ــه  ــان دارد، اضاف ــه اصفه ــک ب ــرای کم ــون ب گوناگ
ــاد  ــمت اقتص ــه س ــت ب ــرار اس ــان ق ــرد: اصفه ک
دانش بنیــان حرکــت کنــد و حضــور شــهرها و 
کرده انــد  عرصــه کار  ایــن  در  کشــورهایی کــه 
می توانــد کمــک بســیار خوبــی بــه اصفهــان باشــد. 
شــهردار اصفهــان گفــت: اصفهــان بــه دلیــل اینکــه 
ــد  ــعه بای ــوزه توس ــت در ح ــی اس ــهری تاریخ ش
ــراث  ــظ می ــا حف ــرده و ب ــل ک ــاط عم ــیار محت بس
گذشــته خــود در ایــن زمینــه اقــدام کنــد؛ در ایــن 
زمینــه بایــد فناوری هــای نــرم را بــه شــهر اصفهــان 
آورد تــا میــراث گذشــته مــا دســتخوش تغییــرات 

نشــود. 

وی بــا بیــان اینکــه مســائل زیســت محیطی، 
آلودگــی هــوا و ترافیــک از موضوعاتــی اســت 
کــه عاقــه داریــم در حیطــه آن هــا بــا شــهر 
ویــن همــکاری کنیــم، تاکیــد کــرد: هم اکنــون 
ــگری،  ــای گردش ــعه را در زمینه ه ــور توس ــه مح س
ــتور  ــر در دس ــن و هن ــای نوی ــش و فناوری ه دان
کار خــود قــرار داده و در ایــن زمینه هــا آمــاده 
ــهر  ــان ش ــای می ــتن تفاهم نامه ه ــکاری و بس هم

اصفهــان و ویــن و شــرکت های ایــن دو شــهر 
ــی  ــگر را یک ــش گردش ــژاد افزای ــتیم. جمالی ن هس
از اهــداف شــهر اصفهــان ذکــر کــرد و گفــت: 
فراهــم آوری زیرســاخت های گردشــگری، یکــی 
دیگــر از موضوعاتــی اســت کــه می توانیــم بــا شــهر 

ــم. ــکاری کنی ــه هم ــن در آن زمین وی
  وین آماده همکاری با اصفهان 

در زمینه های مختلف
در ادامــه دکتــر هافمــن، رئیــس دانشــگاه مــدول 
اتریــش ویــن، بــا بیــان اینکــه تحــت تأثیــر 
بازدیــد کردیــم،  اصفهــان  در  مکان هایــی کــه 
دانشــگاه های  در  کــرد:  اظهــار  گرفتیــم،  قــرار 
ــعه  ــوع توس ــق روی موض ــال تحقی ــش در ح اتری
پایــدار گردشــگری هســتیم و در ایــن حــوزه روی 

مســائل زیســت محیطی و ترافیــک تاکیــد داریــم. 
وی تصریــح کــرد: کارآفرینــی و اســتارتاپ ها از 
موضوعــات دیگــری هســتند کــه در حــال کار روی 
آن هــا هســتیم و در همیــن راســتا اقدامــات خــود 
ــه  ــهری ک ــر ش ــی مهمانپذی ــمت کارآفرین ــه س را ب
یکــی از محورهــای توســعه اســت، پیــش برده ایــم. 
رئیــس دانشــگاه مــدول اتریــش ویــن ادامــه داد: 
ــر اســاس پیشــنهادات و مشــکات مطرح شــده  ب
ــن  ــا ای ــم ب ــان می توانی ــهر اصفه ــوص ش درخص
همــکاری  تحقیقاتــی  پروژه هــای  روی  شــهر 
ــود  ــا وج ــن ب ــیم. همچنی ــته باش ــترک داش مش
ــه  ــم ب ــش می توانی ــر در اتری ــگاه های معتب دانش
کمــک شــهرداری اصفهــان ایــن شــهر را بــه ســطح 

شــهرهای تــاب آور و انعطاف پذیــر برســانیم.

 در دیدار شهردار اصفهان 
با هیئت تجاری و دانشگاهی اتریش مطرح شد:

وین آماده همکاری 
با اصفهان

حمیدرضــا فوالدگــر دربــاره جلســه کمیســیون حمایــت 
از تولیــد ملــی و نظــارت بــر اصــل ۴۴، اظهــار داشــت: 
ــد  ــت از تولی ــژه حمای ــد در کمیســیون وی  کارگــروه تولی
و نظــارت بــر اصــل ۴۴، متشــکل از دســتگاه های 
برنامــه  ســازمان  صنایــع،  وزارت  جملــه  از   دولتــی 
ــس شــورای اســامی  ــز پژوهــش مجل و بودجــه، مرک
و بخــش خصوصــی اســت. همچنیــن کارگــروه تولیــد 
ــر  ــارت ب ــتای نظ ــی در راس ــد داخل ــت از تولی در حمای
اجــرای قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان داخلــی، 
ــه  ــیون ارائ ــه کمیس ــن جلس ــی را در ای ــزارش جامع گ
ــزارش  ــل گ ــه از ماحص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد. وی ب دادن
کارگــروه تولیــد دربــاره قانــون، حداکثــر اســتفاده از توان 
ــون  داخلــی اســتنتاج می شــود کــه برخــی از مــواد قان

ــون دیگــری شــده  ــا وارد قان ــه منســوخ ی در ایــن زمین
ــد در  ــروه تولی ــن رو کارگ ــان داشــت: از همی اســت، بی
کمیســیون حمایــت از تولیــد ملــی و نظــارت بــر اصــل 
۴۴، پیشــنهاد حــذف بعضــی قوانیــن، قانــون حداکثــر 
به روزســانی  یــا  داخلــی  تولیــد  تــوان  از  اســتفاده 
ــا در  ــدف م ــزود: ه ــر اف ــور را دارد. فوالدگ ــن مذک قوانی
اجــرای قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــد داخلــی 
ــری در  ــه اهــداف مدنظــر مقــام معظــم رهب رســیدن ب
زمینــه حمایــت از تولیــد داخلــی اســت. وی ادامــه داد: 
کارگــروه قوانیــن کســب و کار نیــز بــا ارائــه گزارشــی در 
ایــن جلســه اعــام کــرد مــا تاکنــون هفــت تــا هشــت 
مــاده قانونــی را در زمینــه قوانیــن کســب و کار را مــورد 

ــم. خانــه ملــت ــرار داده ای بررســی ق

رئیــس کارگــروه کشــاورزی اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن 
ایــران گفــت: فقــط ۵ درصــد از واردات و مصــرف ســموم کــم 

خطــر اســت. 
ــه  ــا ک ــت: از آنج ــار داش ــزدی اظه ــینی ی ــدی حس ــید مه س
محصــوالت کشــاورزی  روی  پرخطــر  ســموم  باقی مانــده 
ــود مصــرف و واردات ســموم پرخطــر حــذف  ــد، قــرار ب می مان
ــات،  ــه تحقیق ــوز مؤسس ــه دارم هن ــی ک ــا اطاع ــا ب ــود؛ ام ش
ــد حــذف  ــه بای ــی ک ــد، در حال ــت می کن ســموم پرخطــر را ثب

شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه بــرای حفــظ ســامت کشــاورزان و 
مصرف کننــدگان بایــد اســتفاده از ســموم کم خطــر رایــج 
ــفارش،  ــت س ــنگین ثب ــای س ــرد: هزینه ه ــه ک ــود، اضاف ش
عــوارض، تعرفه هــا و ارز آزاد واردات ســموم موجــب می شــود 

ســموم کــم خطــر و ســموم نســل جدیــد کمتــر وارد و مصــرف 
شــود. حســینی گفــت: وزیــر و معاونــان وزارت جهاد کشــاورزی 
ــد  ــد مســیر واردات ســموم کــم خطــر را تســهیل کنن ــا دارن  بن
امــا ایــن امــر هنــوز محقــق نشــده اســت. وی افــزود: در حــوزه 
واردات کــود نیــز بــه تقاضاهــای مــا مبنــی بــر اینکــه واردات از 
طریــق شــرکت های دولتــی ســاالنه ۲۰ تــا ۳۰ درصــد کاهــش 
یابــد تــا کل واردات از طریــق بخــش خصوصــی انجــام شــود 
ترتیــب اثــر داده نشــده اســت. حســینی بــا اشــاره بــه جلســه 
کارگــروه کشــاورزی اتــاق ایــران گفــت: اجــرای درســت اصــل 
۴۴ قانــون اساســی در واگــذاری شــرکت های دولتــی بــه 
ــود  ــواردی ب ــدم از م ــن قیمــت گن بخــش خصوصــی و تضمی
کــه در ایــن جلســه رســیدگی شــد؛ زیــرا این هــا موجــب شــده 

کشــاورز هزینــه زیــادی را پرداخــت کنــد. ایســنا

نماینده اصفهان مطرح کرد:

حذف بعضی قوانین در راستای حداکثر استفاده از توان داخلی
رئیس کارگروه کشاورزی اتاق ایران

تنها ۵ درصد سموم مصرفی در کشاورزی کم خطر هستند

،،
 اصفهــان قــرار اســت بــه ســمت 
اقتصــاد دانش بنیــان حرکــت کنــد 
کشــورهایی  و  شــهرها  حضــور  و 
کار کرده انــد  ایــن عرصــه  در  کــه 
می توانــد کمــک بســیار خوبــی بــه 

اصفهــان باشــد
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جلســه گــزارش عملکــرد معاونــان و مدیــران 
ــبحانی،  ــر س ــور دکت ــا حض ــه ب ــوالد مبارک ف

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه، برگــزار شــد. 
در ایــن جلســه پــس از اینکــه هــر یــک از 
ــه  ــوط ب ــزارش مرب ــران، گ ــان و مدی معاون
عملکــرد و مباحــث فــرآوری واحدهــای 
تحــت مدیریــت خــود را ارائــه کردنــد، دکتــر 
اعیــاد  تبریــک  بهــرام ســبحانی ضمــن 
ــی  ــا قدردان ــر ب ــی کارگ ــعبانیه و روز جهان ش
در  کارکنــان  فروردین مــاه  عملکــرد  از 
بخش هــای مختلــف گفــت: در بیــان شــأن 
و منزلــت کارگــر و ارزش زحمــات ایــن قشــر 
ــرم  ــی مک ــه نب ــس ک ــن ب ــمند، همی ارزش
ــر دســتان  ــد)ص(، ب اســام حضــرت محم
توانمنــد کارگــر بوســه زدنــد و بــا ایــن عمــل 
ــه  ــگرف ب ــی ش ــکل، منزلت ــن ش ــه بهتری ب

ــت. ــیده اس ــر بخش ــن قش ای
  اقتصاد مقاومتی

تولید و اشتغال
جهانــی  روز  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ــر  ــگذاری ب ــتن و ارزش ــی داش ــر، گرام کارگ
زحمــات خالصانــه و تاش هــای جهادگــران 
ــت،  ــور اس ــد کش ــه کار و تولی ــریف عرص ش
معنــا   ۹۶ ســال  در  کارگــر  روز   افــزود: 
و مفهــوم دیگــری دارد. در ایــن ســال کــه از 
ســوی رهبــر معظــم انقاب بــه نــام »اقتصاد 

مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« مزیــن شــده، 
تــاش  و  همــت  بــه  نگاه هــا  تمامــی 
ــده  ــوف ش ــد معط ــه تولی ــران عرص جهادگ
ــه خاطــر داشــته باشــیم  ــن ب  اســت. بنابرای
رونــق اقتصــادی تنهــا بــا توجــه بــه نیــروی 
ــر،  ــت از کار، کارگ ــی و حمای ــانی داخل انس
رونــق تولیــد و ســرمایه ایرانــی محقــق 

می شــود.
  پیشرفت روزافزون در تولید

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: در 
ــتن  ــار نشس ــه ب ــد ب ــه بی تردی ــوالد مبارک ف
ــرفت  ــرکت و پیش ــد ش ــعه های هدفمن توس
ــت واالی  ــون هم ــد مره ــزون در تولی روزاف
ــی  ســرمایه انســانی شــرکت اســت؛ کارکنان
پیشــتاز  تفکــر خــود  و  تــاش  بــا  کــه 

ــدند. ــه ش ــعه جامع ــرفت و توس پیش
  حفــظ ســالمت و شــادابی کارکنــان 

فــوالد مبارکــه
ــان  ــادابی کارکن ــامت و ش ــظ س وی از حف
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان یــک ضــرورت یــاد 
ــح  ــگام و صحی ــرای بهن ــت: اج ــرد و گف ک
گــردش مشــاغل در شــرکت، بــه عنــوان 
یکــی از راهکارهــای مناســب حفــظ نیــروی 
انســانی اســت. بــا به کارگیــری ایــن شــیوه 
در  شــادابی کارکنــان  حفــظ  بــر  عــاوه 
ــرایط  ــوان ش ــازمان، می ت ــای س ــه رده ه هم
ــرای ارتقــای انگیــزه و پیشــرفت  مناســبی ب

ــرد. ــم ک ــانی فراه ــروی انس نی

  بهره برداری هرچه سریع تر 
از طرح های توسعه

لــزوم  بــر  تأکیــد  بــا  ســبحانی  دکتــر 
از  ســریع تر  چــه  هــر  بهره بــرداری 
طرح هــای توســعه شــرکت اظهــار کــرد: 
ــور  ــل و حض ــازار داخ ــری ب ــن حداکث تأمی
ــوالت  ــد محص ــا تولی ــی ب ــای جهان در بازاره
ــی میســر  کیفــی و قیمــت تمام شــده رقابت

شــده اســت. 
ایشــان افــزود: مجریــان امــور در همــه 
خریــد  و  تعمیــرات  تولیــد،  بخش هــای 
توجــه داشــته باشــند کــه »زمــان« در اجرای 
ــت؛  ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــور از اهمی ام
ــد  ــتوکارها بای ــه دس ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
ــت  ــا قیم ــت و ب ــا ســرعت، کیفی ــا را ب کاره
ــم؛ چــرا کــه  ــی انجــام دهی تمام شــده رقابت
ــی  ــد جهان ــک برن ــون ی ــه اکن ــوالد مبارک ف
اســت و بایــد ایــن آمادگــی را داشــته باشــد 
ــود را  ــکات خ ــوار مش ــرایط دش ــه در ش ک

ــد. ــت کن مدیری
  تولید

وی بــا اشــاره بــه افزایــش میــزان تولیــد در 
گــروه فــوالد مبارکــه و ادامــه ایــن رونــد در 
ــی کــه تولیــد یــک  ــده تأکیــد کــرد: زمان آین
بایــد مراقــب  واحــد افزایــش می یابــد، 
باشــیم کــه ضایعــات نیــز بــه همــان نســبت 
کاهــش یابــد؛ در غیــر ایــن صــورت بــه 
مــوازات افزایــش تولیــد، ضایعــات نیــز 
افزایــش خواهنــد یافــت و ایــن درســت 
همــان چیــزی اســت کــه شــرکت را بــا 
ــته  ــر داش ــه خاط ــد؛ ب ــه می کن ــان مواج زی
باشــیم حضــور در بازارهــای جهانــی تنهــا بــا 
تولیــد محصــول کیفــی و قیمــت تمام شــده 

ــد. ــد ش ــر خواه ــی میس رقابت
  کاهش مصرف انرژی

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در ادامه با اشــاره 
بــه اقدامــات بســیار خوبــی کــه در کوره هــای 
بازپخــت نــورد ســرد شــرکت انجــام شــده، 
خاطرنشــان کــرد: بــه یقیــن این تغییــرات و 
اصاحــات ســبب کاهــش مصــرف انــرژی و 
ــه  ــوالت و در نتیج ــده محص ــت تمام ش قیم
بــازار  روانــه  کیفیت تــری  بــا  تولیــدات 

می شــود. 
کــرد:  امیــدواری  ابــراز  خاتمــه  در  وی 
ــر چــه  ــه ه ــوالد مبارک ــای توســعه ف طرح ه
ســریع تر بــه بهره بــرداری برســند و کشــور را 
بــه ســوی تعالــی روزافــزون رهنمــون کننــد.

  تداوم رکوردشکنی های 
ناحیه فوالدسازی

و  فوالدســازی  ناحیــه  پوالدمــردان 
ریخته گــری مــداوم فــوالد مبارکــه بــا تولیــد 
ــده  ــذاب تخلیه ش ــوالد م ــاژ ف ۱۱۴ ذوب و تن
ــه میــزان ۲۲ هــزار و ۶۵ تــن از کوره هــای  ب
هــزار   ۲۰ تولیــد  و  الکتریکــی   قــوس 
ماشــین های  از  تختــال  تــن   ۲۲۶ و 
ثبــت  بــه  موفــق  مــداوم،  ریخته گــری 
رکــوردی جدیــد در عرصــه بهره بــرداری و 

شــدند.  تختــال  تولیــد 
مدیــر گــروه فنــی ناحیــه فوالدســازی و 
ریخته گــری مــداوم فــوالد مبارکــه بــا بیــان 
اینکــه رکــورد پیشــین تولیــد روزانــه در 
ایــن ناحیــه ۱۱۳ ذوب بــوده، تصریــح کــرد: 
ــداوم موفقیت هــای حاصل شــده در ســال  ت
جــاری، نشــانگر توانایــی و تعلــق ســازمانی 
تمامــی همــکاران و اتخــاذ تصمیم هــای 
مدبرانــه مدیــران ســازمان بــوده کــه ســبب 

ــت.  ــده اس ــازمانی ش ــی س تعال
ــا  ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــد قنادی محم
تکــرار موفقیت هــای فــوق و به کارگیــری 
شــیوه های بهبــود و خاقانــه در آینــده نیــز، 
شــاهد افتخارآفرینــی در تمامــی نواحــی 

ــیم. ــه باش ــوالد مبارک ف
  راه اندازی واکینگ بیم های 
خطوط اصالح ۳ و ۴ نورد سرد

ــاح ۳ و ۴  ــوط اص ــای خط ــگ بیم ه واکین
ــدازی شــد. ــورد ســرد راه ان ن

کارشــناس تعمیــرات بــرق و اتوماســیون 
ــرد  ــورد س ــی ن ــوط نهای ــق خط ــزار دقی و اب
ضمــن تأییــد ایــن خبــر گفــت: در پــی 
ــرداری خطــوط اصــاح ورق شــماره ۳  بهره ب
ــر و  ــورد ســرد طــی ســه ســال اخی و ۴ درن
از آنجایــی کــه حمــل محصــول در خروجــی 
خطــوط تولیــد بــا اســتفاده از جرثقیــل 
ــارت  ــروز خس ــد و ب ــام می ش ــقفی انج س
مالــی و تجهیزاتــی را محتمــل می کــرد، 

ضــرورت داشــت تــا واکینــگ بیم هــای 
خطــوط  ایــن  در  کاف  حمل کننــده 
ــد.  ــرار گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــدازی و م راه ان
ســعید بکرانــی درخصــوص مشــکل موجــود 
در اســتفاده از ایــن تجهیــزات تصریــح کــرد: 
طراحــی نامناســب والــو اســتندها در فضــای 
ــک کار  ــن، ریس ــل زیرزمی ــم داخ ــیار ک بس
ــش داده  ــه شــدت افزای ــا را ب ــر روی آن ه ب
ــد  ــتور واح ــه دس ــل ب ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ب
ایمنــی فنــی ناحیــه، اجــازه بهره بــرداری 
ــن از  ــر ای ــاوه ب ــد؛ ع ــا داده نمی ش از آن ه
 Rexroth شــرکت  ســاخت  کنترلرهــای 
موســوم بــه HNC در جــای دیگــری در 
فــوالد مبارکــه اســتفاده نشــده بــود و تجربــه 
ــه  ــا ک ــن کنترلره ــا ای ــی کار ب ــش کاف و دان
ــود  ــاص خ ــزار خ ــخت افزار و نرم اف دارای س
هســتند، در شــرکت وجــود نداشــت؛ ضمــن 
امــکان  عــدم  و  تحریــم  اینکــه شــرایط 
اســتفاده از تجربــه کارشناســان خارجــی نیــز 

ــود.  ــرح ب ــن ط ــر مشــکات ای از دیگ
ایــن  اجــرای  وی درخصــوص چگونگــی 
تولیــد  و  تعمیــرات  تیــم  پــروژه گفــت: 
خطــوط نهایــی پــس از ارزیابــی شــرایط 
ــم  ــش رو، تصمی ــای پی ــود و راه حل ه موج
بــه انتقــال والواســتندهای ایــن تجهیــزات از 
زیرزمیــن بــه فضــای بــاز و راه انــدازی آن هــا 
ــرد  ــه عملک ــا ک ــن کنترلره ــا اســتفاده از ای ب
دقیــق و باالیــی دارنــد، گرفتنــد. درنهایــت بــا 
اهتمــام و تــاش کارکنــان خطــوط نهایــی و 
ــورد ســرد  ــرات ن ــد و تعمی ــی تولی ــروه فن گ
و حمایــت مدیریــت ناحیــه، بــا کســب 
ــی  ــب، کابل کش ــل نص ــی مراح ــش فن دان
و تنظیمــات و کالیبــره کــردن مکانیکــی 
دقیــق  ابــزار  و  سنســورها  نرم افــزاری  و 
بهره بــرداری  بــه  بیم هــا  واکینــگ  و... 
توســط  محصــول  حمــل  ریســک  و 
ــل  ــه حداق ــوط ب ــی خط ــل در خروج  جرثقی

رسید.

دکتر سبحانی، مدیر عامل فوالد مبارکه:
رونق اقتصادی تنها با توجه به نیروی انسانی داخلی محقق می شود  



کوتاهازنصفجهان
فروش ویژه در بازارهای روز 

کوثر

میادیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر  کیمیای وطن
و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان 
گفــت: طــرح فــروش ویــژه اجنــاس بازارهــای روز 
 22 تــا  شــعبانیه  اعیــاد  مناســبت  بــه  کوثــر 

اردیبهشت ماه سال جاری ادامه دارد. 
اصغــر کشــاورز راد اظهــار کــرد: بــه مناســبت اعیــاد 
ــا تخفیــف  ــر ب ــاس بازارهــای روز کوث شــعبانیه اجن
ویــژه عرضــه می شــود. وی افــزود: شــهروندان 
ــا 22  ــد ت ــه می توانن ــای روزان ــر تخفیف ه ــاوه ب ع
ــژه از  ــف وی ــا تخفی ــم کاال را ب ــت ماه 20 قل اردیبهش

ــد.  ــداری کنن ــر خری ــای روز کوث بازاره
ســاماندهی  و  میادیــن  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــه داد:  ــان ادام ــهرداری اصفه ــهری ش ــاغل ش مش
همچنیــن همزمــان بــا آغــاز مــاه پــر خیــر و برکــت 
رمضــان، طــرح فــروش ویــژه دیگــری در بازارهــای 

روز کوثــر اجرایــی می شــود. 
کشــاورز راد در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت 
ــره از  ــورت یک س ــه ص ــر ب ــای روز کوث ــه بازاره کلی
ســاعت 8:30 صبــح تــا 9 شــب اســت، خاطرنشــان 
کــرد: شــهروندان می تواننــد نظــرات و انتقــادات 
خــود را از طریــق ســامانه پیــام کوتــاه ســازمان بــه 
ــن  ــماره تلف ــا ش ــا ب ــال ی ــماره 3000139090 ارس ش

ــد. ــل کنن ــاس حاص 32684408 تم

 توزیع ۲ هزار دوچرخه 
در دوچرخه سراهای اصفهان

مدیــر توســعه حمــل و نقــل پــاک شــهرداری 
اصفهــان گفــت: 2 هــزار دوچرخــه امانتــی شــهرداری 
اصفهــان در ۵0 ایســتگاه دوچرخــه یــا دوچرخه ســرا 
توزیــع  شــهروندان  بیــن  امانتــی  صــورت  بــه 

می شــود. 
ــار کــرد: دوچرخه ســراهای  ــب اظه محمــد پورابوطال
شــهرداری اصفهــان بــا فاصله هــای نزدیــک بــه 
ــر  ــد، دای ــت اســتفاده هوشــمند دارن ــه قابلی هــم ک
ــه  ــت دوچرخ ــزود: روال امان ــت. وی اف ــده اس ش
در دوچرخه ســراها بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ــک  ــان کارت، از ی ــتفاده از اصفه ــا اس ــهروندان ب ش
و  می گیرنــد  تحویــل  را  دوچرخــه  دوچرخه ســرا 
بــدون اینکــه کارت را تحویــل دهنــد، دوچرخــه 
تحویــل  خــود  مســیر  پایانــی  ایســتگاه  در   را 

می دهند. 
مدیــر توســعه حمــل و نقــل پــاک شــهرداری 
اصفهــان ادامــه داد: شــهروندان و کســبه بــازار 
شــب ها می تواننــد پــس از پایــان کســب و کار 
بــدون  دوچرخه ســراها  از  را  دوچرخه هــا  خــود 
اینکــه پولــی پرداخــت کننــد، دریافــت و فــردا صبــح 

ــد. ــل دهن ــتگاه تحوی ــه ایس آن را ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهروندان می تواننــد 
ایــن  در  را  خــود  شــخصی  دوچرخه هــای 
تنظیــم کننــد، گفــت:  و  تعمیــر  دوچرخه ســراها 
ــتفاده  ــهروندان در اس ــی ش ــکات اصل ــی از مش یک
از دوچرخــه ایــن اســت کــه دوچرخه هــا معمــوال بــا 
قــد و وزن افــراد متناســب انتخــاب نشــده اســت؛ 
ــگان  ــورت رای ــه ص ــراها، ب ــن رو در دوچرخه س از ای
ــا  ــب ب ــهروندان متناس ــخصی ش ــای ش دوچرخه ه
قــد و وزن آن هــا تنظیــم و پنچرگیــری، روغــن کاری 

و تعمیــرات جزئــی می شــود. ایمنــا

معابر منطقه ۱۵ نونوار می شود
مدیــر منطقــه 1۵ شــهرداری اصفهــان گفــت: در 
ســال جــاری ۷ میلیــارد و ۷00 میلیــون تومــان 
بودجــه بــرای آســفالت معابــر منطقــه در نظــر 

ــت.  ــده اس ــه ش گرفت
ــفالت  ــاماندهی آس ــرد: س ــار ک ــاری اظه ــا مخت رض
معابــر و خیابان هــا، یکــی از مطالبــات و دغدغه های 
جــدی شــهروندان بــه شــمار مــی رود؛ از همیــن رو 
نهضــت آســفالت در ســال جــاری ماننــد ســال های 

ــال می شــود.  ــه طــور جــدی دنب گذشــته ب
وی افــزود: از همیــن رو بــرای آســفالت معابــر 
فرعــی و اصلــی منطقــه، ۷ میلیــارد و ۷00 میلیــون 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــان بودج توم
ــات  ــته عملی ــال گذش ــرد: در س ــوان ک ــاری عن مخت
ــد  ــی ح ــان ج ــرباره ای خیاب ــفالت س ــش آس روک
ــا زیرگــذر  ــان ت ــان همدانی فاصــل ســه راهــی خیاب
میــدان ارغوانیــه بــا اعتبــار 3 میلیــارد تومــان انجــام 

شــد. 
ــه داد:  ــان ادام ــهرداری اصفه ــه 1۵ ش ــر منطق مدی
بــه دلیــل عبــور خــط بی.آر.تــی در خیابــان جــی از 
آســفالت ســرباره ای نیــز بــرای ایــن محــور اســتفاده 

شــد. ایمنــا

بیشــتر  مســائلی کــه  مهم تریــن  از  یکــی 
را  توســعه  حــال  در  شــهرهای کشــورهای 
ــترش  ــئله گس ــرده، مس ــه ک ــران مواج ــا بح ب

اســت.  ناکارآمــد  بافت هــای 
شــهری  ناکارآمــد  و  فرســوده  بافت هــای 
شــهر  ســطح  از  توجهــی  جالــب  بخــش 
ــان و ســایر شــهرهای کشــور را تشــکیل  اصفه
می دهنــد. ایــن بافت هــا از یــک ســو بــا 
کالبــدی،  مشــکات  از  گســترده ای  طیــف 
زیســت محیطی  و  ترافیکــی  عملکــردی، 
ــن  ــر مهم تری ــوی دیگ ــتند و از س ــه هس مواج
پتانســیل شــهرها بــرای اســتفاده از زمیــن 
جهــت اســکان جمعیــت تأمیــن فضاهــای 
بــاز خدماتــی و نیــز بهبــود زیســت محیطی 

می شــوند.  محســوب 
فرســایش  نتیجــه  کــه  بافــت  فرســودگی 
ــب  ــرور موج ــه م ــت ب ــادی اس ــدی، اقتص کالب
تضعیــف امــکان اســتفاده مناســب و کارا از 

زمیــن شــده و همچنیــن ســبب هدررفتــن زمین 
توانمنــد شــهر محدوده هــای  در بخش هــای 

مرکــزی و بافــت قدیمــی می شــود. 
فضاهــای خالــی و بافت هــای فرســوده در دل 
شــهرها هــر روز بــر معضــات جدیــد و مســائل 
شــهر  در  می افزایــد.  موجــود  مشــکات  و 
ــیدن  ــرعت بخش ــردن و س ــان ک ــان آس اصفه
بــه نوســازی بافت هایــی از محــات شــهر 
ــا مشــارکت شــهروندان شــکل  ــه روزگاری ب ک
ــروز  ــا ام ــد، ام ــه کار می آمده ان ــد و ب گرفته ان
از نظــر ســاختاری و عملکــردی فرســوده اند 
ــهر  ــن ش ــت ای ــای مدیری ــن روزه ــه ای دغدغ
اســت. ایــن بافت هــا بــرای اینکــه ســاکنان آن 
هرگــز حاضــر بــه تــرک محلــه خــود نیســتند، 
همچنــان فرســوده و در حســرت امکانــات 

ــد. ــی می مانن ــهری باق ــی ش زندگ
 ۳۲ لکه ناکارآمد در اصفهان

از  دارد کــه  ناکارآمــد  لکــه   32 اصفهــان   

بارگــذاری  بــرای  بســیاری  ظرفیت هــای 
ــد  ــا کارآم ــن بافت ه ــر ای برخــوردار اســت و اگ
ــد در  ــر می توانن ــزار نف ــش از ۵00 ه ــوند، بی ش

ایــن بافت هــا ســکونت کننــد.
ــازی  ــازی و بهس ــازمان نوس ــل س ــر عام مدی
شــهرداری اصفهــان می گویــد: بــر اســاس آخریــن 
آمــار، 2 هــزار و 2۷۵ هکتــار بافــت فرســوده و 
ناکارآمــد شــهری در مناطــق 1۵گانــه شــهر 

اصفهــان وجــود دارد. 
ــای  ــر اینکــه احی ــد ب ــا تاکی حســین جعفــری ب
ــی  ــدام عمران ــه اق ــش از آنک ــت فرســوده بی باف
ــازی  ــت، از نهادس ــی اس ــدام اجتماع ــد، اق باش
محلــی بــرای احیــای بافت هــای فرســوده خبــر 

می دهــد. 
وی یکــی از اقدامــات اساســی مدیریــت شــهر 
ــای فرســوده  ــرای نوســازی بافت ه ــان ب اصفه
واگــذاری  و  محلــی  نهادهــای  تشــکیل  را 
اقدامــات بــه شــهروندان می دانــد و بــه نقــش 
تأثیرگــذار دســتگاه های مســئول و شــهروندان 
اشــاره  فرســوده  بافت هــای  احیــای  در 
می کنــد. مدیــر عامــل ســازمان نوســازی و 
ــد:  ــد می کن ــان تاکی بهســازی شــهرداری اصفه

بافت هــای  احیــای  3۵ دســتگاه در زمینــه 
فرســوده مســئولیت دارنــد کــه بایــد ایــن 
ــه نهادهــای محلــی واگــذار کننــد.  وظایــف را ب
وی بــا اشــاره بــه آغــاز بــه کار دفاتــر تســهیلگری 

ــای  ــی بافت ه ــرای بازآفرین ــی ب ــازی محل نوس
می کنــد:  اضافــه  اصفهــان،  ناکارآمــد شــهر 
ــه  ــه زینبی ــهیلگری در محل ــر تس ــون دفات تاکن
و در مناطــق 1۵، 11 و ۷ شــهرداری اصفهــان 
وظیفــه  اصلی تریــن  و  شــده  راه انــدازی 
ــوده  ــت فرس ــازی باف ــهیلگری نوس ــر تس دفات

بافت هــای  ســاکنان  بــا  ارتبــاط  برقــراری 
تســهیات  مشــوق ها،  معرفــی  فرســوده، 
و معافیت هــای موجــود بــه آن هــا و حــل 
مشــکات احتمالــی در زمینــه نوســازی بناهــا 

ساختمان هاســت. تجمیــع  و 
 دفاتر تسهیلگری و نوسازی

ــازی  ــازی و بهس ــازمان نوس ــل س ــر عام مدی
دفاتــر  می گویــد:  اصفهــان  شــهرداری 
تســهیلگری و نوســازی، حلقــه ارتباطــی میــان 
ــی  ــاکنان محل ــهری و س ــعه ش ــان توس متولی
هســتند کــه بــا هــدف ایجــاد اعتمــاد در میــان 
ــازی  ــا در نوس ــردن آن ه ــراه ک ــاکنان و هم س
ــی  ــای مختلف ــا ابزاره ــده اند و ب ــه ش وارد محل
و  محلــی  نهادهــای  به کارگیــری  همچــون 
ــوزش ســاکنان و آگاهی رســانی  معتمــدان، آم
جریــان  راه انــدازی  بــه  موفــق  آن هــا  بــه 

می شــوند.  محــات  در  نوســازی 
نیمــه  تــا  می کنــد:  خاطرنشــان  جعفــری 
نوســازی  تســهیلگری  دفاتــر  امســال  اول 
ــد  ــان می آین ــق اصفه ــه مناط ــه هم ــی ب محل
ــرد و  ــرعت گی ــا س ــن بافت ه ــازی ای ــا نوس ت

آســان شــود. ایمنــا

وجود 2 هزار و 275 هکتار بافت 
ناکارآمد شهری در شهر اصفهان

 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  اداره کل  عمومــی 
ــن  ــر کل ای ــد، مدی ــان محســن نیرومن اســتان اصفه
ارگان در دیــدار بــا معــاون اجتماعــی فرمانــده نیــروی 
ــا  ــش همکاری ه ــتار افزای ــان خواس ــی اصفه انتظام
و تعامــات در راســتای پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعــی شــد و بــا اشــاره بــه تفاهم نامــه همــکاری 
هــدف  مهم تریــن  گفــت:  نهــاد  دو  ایــن  بیــن 
 مشــترک بیــن ایــن اداره کل و نیــروی انتظامــی 
و  روانــی  امنیــت  ایجــاد  بــرای  فرهنگ ســازی 

اســت. اجتماعــی 
بزهــکاری،  کاهــش  افــزود:  نیرومنــد  محســن 
ــظ اشــتغال  ــاد اشــتغال و حف رشــد اقتصــادی، ایج
موجــود زمینه ســاز تحقــق امنیــت بــرای همــه اقشــار 

مختلــف به ویــژه ســرمایه گذار داخلــی و خارجــی 
ــت  ــرفت عدال ــادی و پیش ــعه اقتص ــدف توس ــا ه ب

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــی در اس اجتماع
ــت  ــی معاون ــی غن ــک اطاعات ــه بان ــاره ب ــا اش وی ب
اجتماعــی نیــروی انتظامــی اصفهــان گفــت: در ســال 
ــتای  ــی در راس ــروی انتظام ــا نی ــا ب ــات م 96، تعام
ارگان  ایــن  توانایی هــای  و  تخصــص  از  اســتفاده 

ــد.  ــد ش ــتر خواه بیش
اجتماعــی  معــاون  کریمــی،  جهانگیــر  ســرهنگ 
فرماندهــی نیــروی انتظامــی، نیــز گفت: پیشــگیری و 
مقابلــه بــا آســیب های اجتماعــی از موضوعاتی اســت 
کــه مـــا جــدی بــه آن پرداختــه و بــا تفاهم نامه هــای 
مختلــف بــا ادارات، ســازمان ها و نهادهــا بــه فعالیــت 

ــم. ــه می پردازی ــن زمین مشــترک در ای

 بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومی 
اداره راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در کمیســیون 
مــاده ۵ ایــن هفتــه اســتان 33 مــورد از مــوارد تغییــر 
ــق  ــذر و تدقی ــض عــرض گ ــا تعری ــل ی ــری، تقلی کارب
ــی  ــتان بررس ــان و بهارس ــهرهای اصفه ــه ش ــط بدن خ
ــاس نامه،  ــق اس ــد طب ــهرهای جدی ــد ش ــرر ش و مق
ــاد  ــه بنی ــاک ب ــادل ام ــا تب ــات را ب ــی از خدم بخش

ــد.  ــذار کنن ــهرداری ها واگ ــا ش ــکن ی مس
اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
پهنه هــای همجــوار  ارتفــاع  افزایــش  درخصــوص 
ــا  ــت: ب ــاال گف ــاغ ب ــی چهارب ــده کمک ــیر حذفش مس
ــذف  ــنهاد ح ــده، پیش ــات انجام ش ــه مطالع ــه ب توج
کمکی هــای چهاربــاغ بــاال توســط شــورای عالــی 

شهرســازی و معمــاری داده شــد. 
 3 و   2  ،1 فــاز  آماده ســازی  درخصــوص  غامــی 
شــهر جدیــد بهارســتان گفــت: طبــق اســاس نامه 
شــهرها  ایــن  جدیــد،  شــهرهای  شــرکت های 
ــام  ــد انج ــه بای ــی را ک ــی از خدمات ــد بخش می توانن
شــود، بــا تبــادل امــاک بــه بنیــاد مســکن یــا 

کننــد. واگــذار  شــهرداری ها 
وی گفــت: بهــای تمدیــد پروانــه ســاخت مســکن مهر 
مبلغــی در حــدود ۵۵ میلیــون ریــال اســت و پرداخت 
آن در تــوان مــردم نیســت. بایــد شــهرداری بهارســتان 
ــی  ــاخت پروانه های ــان س ــدور پای ــد در ص ــعی کن س
ــذرد،  ــار آن می گ ــخ اعتب ــاه از تاری ــا دو م ــک ی ــه ی ک

ســختگیری نکنــد.

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

اســفندیار تاجمیــری، فرمانــدار برخــوار، در جلســه شــورای 
ــات دوازدهمیــن دوره  ــه انتخاب ــا اشــاره ب اداری برخــوار ب
ریاســت جمهــوری و پنجمیــن دوره شــورای اســامی 
شــهر و روســتا گفــت: 69 صنــدوق اخــذ رأی بــرای 
جمــع آوری آرای مــردم در ســطح شهرســتان پیش بینــی 

شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: انتخابــات بــه عنــوان یکــی از مهم ترین 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــن نظ ــتاوردهای افتخارآفری دس
اســت و مدیــران و مســئوالن بــا اعمــال رویکردهــای 

ــد. ــم حفاظــت کنن ــن دســتاورد مه ــد از ای ــی بای قانون
ــی و  ــت اصــل بی طرف ــرد: رعای ــد ک ــدار برخــوار تاکی فرمان
شــئون دســتگاه های اجرایــی و ماحظــه  محدودیت هــای 

ــات  ــان و امکان ــران، کارکن ــرای مدی ــی ب ــی انتخابات قانون
دولتــی و عمومــی مــد نظــر همــه اعضــای ســتاد انتخابات 

ــت. ــت اندرکاران اس و دس
فرمانــدار برخــوار اظهــار داشــت: اعضــای ســتاد انتخابــات 
و  مســتقیم  مشــارکت  هیچ گونــه  دســت اندرکاران  و 
ــار و  ــا دارای آث ــت دار ی ــای جه ــتقیمی در برنامه ه غیرمس

ــد.  ــات ندارن ــج انتخاب نتای

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــا توجــه  ــان ب ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفه
ــامی  ــوراهای اس ــوری و ش ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ب
شــهرها، موضــوع تابلوهــای تبلیغــات شــهروندی بــا شــعار 
محــوری »جــا خالــی نکنیــم« درخصــوص مشــارکت 
ــه شــده اســت. احســان بعیــدی  اجتماعــی در نظــر گرفت
مدیــر روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
در  مهمــی  نقــش  محیــط شــهری  اصفهــان، گفــت: 
ــط  ــن محی ــار اجتماعــی دارد و عناصــر ای شــکل گیری رفت
محیــط  عناصــر  باشــند؛  تاثیرگــذار  بســیار  می تواننــد 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد ی ــا کنن ــی را الق ــم خاص ــد مفاهی می توانن

ــوند. ــار ش ــای نابهنج ــار رفتاره ــی دچ بی توجه
احســان بعیــدی افــزود: تابلوهــای شــهری، شــاهراه 

ــگ شــهروندی ســازمان  ــه فرهن ــا کمیت ــردم ب ارتباطــی م
ــرا در  ــتند؛ زی ــان هس ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
ــگام  ــژه هن ــردم به وی ــود دارد و م ــهر وج ــاط ش ــام نق تم
ــن  ــوم ای ــدارها و مفه ــا از هش ــراغ راهنم ــدن چ ــز ش قرم

آگاه می شــوند. تابلوهــا 
ــه  ــوع، کمیت ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک وی تاکی
فرهنــگ شــهروندی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان، اقداماتــی را در ایــن حــوزه اجرایــی کــرده اســت.

ــت  ــات ریاس ــه انتخاب ــه ب ــا توج ــت ب ــه دوم اردیبهش نیم
جمهــوری و شــوراهای اســامی شــهرها، طرح هــای ایــن 
ــم«  ــی نکنی ــا خال ــوری »ج ــعار مح ــا ش ــهرها ب گالری ش
ــهروندان  ــه ش ــورد توج ــی م ــارکت اجتماع ــه مش ــع ب راج

قــرار می گیــرد.

رقابت 2۱5 داوطلب برای انتخابات شورا در برخوارفرهنگ سازی برای ایجاد امنیت روانی و اجتماعی

 بهای تمدید پروانه ساخت مسکن مهر 
در توان مردم نیست 

 تابلوهای تبلیغات شهروندی 
میزبان طرح های مشارکت اجتماعی 

،،
آســان کــردن و ســرعت بخشــیدن 
بــه نوســازی بافت هایــی از محــات 
شــهر اصفهــان کــه امــروزه از نظــر 
 ســاختاری و عملکــردی فرســوده اند 
دغدغــه ایــن روزهــای مدیریــت ایــن 

شــهر اســت.

مناره »چهل دختران« اصفهان 
اصفهــان  در  ســلجوقی  دوره  جالــب  آثــار  از  یکــی   
ــات آجــری  ــا تزئین ــه ب ــر« اســت ک ــل دخت ــاره »چه  من
ــاره  ــن من ــت. ای ــده اس ــته ش ــی آراس ــای کوف و کتیبه ه
ــری  ــری قم ــال ۵01 هج ــی« در س ــح ُنحوج را »ابوالفت
بنــا کــرده اســت. ایــن منــاره بــه اعتقــاد برخــی مورخــان 

پنجمیــن منــاره قدیمــی ایــران اســت. 
ــه در  ــد( ک ــان« )گارلن ــران اصفه ــل دخت ــاره »چه   من
ــماره  ــا ش ــت در1۵ آذر 1314 ب ــع اس ــار واق ــه جوب محل
ثبــت 231 بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 

رســیده  اســت.  
بیــان  منــاره  ایــن  دربــاره  جالبــی  داســتان های   
اعتقــاد  اصفهــان  اهالــی  گذشــته  در  می شــود؛گویا 
داشــته اند کــه ایــن منــاره بخــت دختــران دم بخــت را باز 
ــداری  ــت مق ــران دم بخ ــه دخت ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب می کن
ــا  ــاره گردوه ــن من ــای ای ــد و در پله ه ــردو می خریدن گ
را می شکســتند و همــراه کشــمش بــه عابــران و مــردم 

تعــارف می کردنــد تــا بختشــان بــرای ازدواج بــاز شــود.
بعضــی از افــراد ایــن منــاره را »گارلنــد« می نامنــد؛ زیــرا 
ــه  ــغ مســیحی ب ــک مبّل ــرن بیســتم ی ــل ق حــدود اوای
نــام »گارلنــد« در حوالــی ایــن مــکان ســکونت داشــته و 
پــس از مرگــش عمارتــی کــه او در آن ســکونت داشــته 

بــه نــام عمــارت گارلنــد نامیــده شــده اســت.
ــه ای  ــع کــه از آجــر ســاخته شــده، میل ــاره رفی ــن من  ای
مــدور بــه ارتفــاع 24 متــر اســت کــه بــا پایــه جمعــا 29 

متــر ارتفــاع دارد. 
ایــن منــاره دارای کتیبه هایــی اســت. اولیــن کتیبــه 
ــات 2، 3 و 4 از  ــامل آی ــت ش ــی اس ــط کوف ــه خ ــه ب ک
ســوره طــه اســت. کتیبــه دیگــر کــه بــه خط نســخ اســت  
ــارات مذهبــی اســت کــه قســمت هایی از آن  شــامل عب
محــو شــده اســت. ســومین قســمت کــه بــه خــط کوفی 
ــتر  ــود دارد. بیش ــر خ ــری را ب ــخ ۵01 هج ــت، تاری اس
ــاره  را در  پژوهشــگران ارزش اصلــی کتیبه هــای ایــن  من
خــط نســخ آن  می داننــد؛ چــرا کــه ایــن ویژگــی، منــاره 

ــت. ــرده اس ــرد ک ــران را منحصربه ف ــل دخت چه

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــان در  ــتان اصفه ــای اس ــر کل زندان ه مدی
دیــدار بــا مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفه ای 
در اردوگاه حرفه آمــوزی وکاردرمانــی اصفهــان 
بــر اهمیــت موضــوع اشــتغال و حرفه آمــوزی 

در بیــن مددجویــان زندانــی تاکیــد کــرد.
 گرجــی زاده گفــت: اســتقبال مددجویــان 
و  مهارت آمــوزی  از  اســتان  زندان هــای 

کســب حرفــه بســیار خــوب بــوده تــا جایــی 
کــه در ســال گذشــته ۵ هــزار و 420 نفــر از 
ــال  ــن دوره هــا شــرکت فع ــان در ای مددجوی
اینکــه در  داشــته اند. وی بــا اشــاره بــه 
ســال 9۵ تعــداد 289 دوره در کل اســتان 
برگــزار شــده افــزود: تنــوع و نــوع دوره هــای 
مهارت آمــوزی  یکــی از نیازهــای مددجویــان 
ــته  ــال گذش ــه و در س ــن زمین ــت؛ در ای اس
ســطح  در  آموزشــی  رشــته   9۵ تعــداد 

زندان هــای اســتان برگــزار شــد کــه تنهــا در 
اردوگاه حرفه آمــوزی و کاردرمانــی اســتان، 
ــر  ــزار و 311 نف ــده و ه ــزار ش ــته برگ 22 رش
نیــز شــرکت کننده داشــته اســت.وی تعــداد 
حرفه آمــوزان شــرکت کننده در آزمون هــا را 
در کل اســتان 4 هــزار و ۵26 نفــر اعــام کــرد 
ــوز  ــداد حرفه آم ــن تع ــت:از ای ــار داش و اظه
ــده  ــزار ش ــای برگ ــرکت کننده در آزمون ه ش
ــتان،  ــه ای اس ــی و حرف ــازمان فن ــط س توس
تعــداد هــزار و 199 نفــر از اردوگاه حرفه آموزی 
 و کاردرمانــی زندان هــای اســتان اصفهــان 

بوده اند.
  خــود را موظــف بــه کشــف اســتعداد 

مددجویــان می دانیم
مدیــر کل فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان 
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه زنــدان مکانــی برای 

ــر  ــوان هن کشــف استعدادهاســت، گفــت: ت
مددجویــان در زنــدان و اردوگاه در اشــتغال و 
صنایــع دســتی بســیار جالــب و حیرت انگیــز 
اســت و مــا خــود را موظــف بــه کشــف ایــن 

ــم. ــتعدادها می دانی اس
ــن ســازمان  ــه داد: ای ــی ادام ــب جال ابوطال
بــرای مددجویانــی کــه دارای مهــارت خاصــی 
هســتند، کارت مربیگــری صــادر خواهــد کــرد 
و بــه نوعــی آنــان را تحــت پوشــش ســازمان 

فنــی و حرفــه ای قــرار خواهــد داد.
وی تصریــح کــرد: در ســال جــاری بــا هــدف 
ــان  ــا پای ــوزی ت ــتغال و حرفه آم ــعه اش توس
خردادمــاه زمینــه افزایــش دوره هــای متعــدد 
را در زندان هــای اســتان و اردوگاه ایجــاد 
ــرداری و  ــورد بهره ب ــز م ــیار را نی ــز س و مرک

ــاح قــرار خواهیــم داد. افتت

جالــی در پایــان بــرای تجهیــز و بــه روز 
کــردن کارگاه هــا، حضــور حداکثــری و ثابــت 
نیــاز  بعضــی رشــته های مــورد   مربیــان 
ــا  ــا و دوره ه ــزاری آزمون ه ــریع در برگ و تس

ــول مســاعد داد. ق

#اصفهان_گردی
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 همکاری دانشگاه کاشان 
با بنیاد ملی نخبگان

A.Taslimi@eskimia.ir
آمنه تسلیمیکاشان

معــاون پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه کاشــان گفــت: ایــن 
دانشــگاه در مجموعــه پایگاه هــای تخصصــی همــکار بنیــاد 

ملــی نخبــگان قــرار گرفــت. 
دکتــر مجیــد منعــم زاده اظهــار داشــت: این طــرح همکاری 
ــه  ــای فناوران ــه و ایده ه ــش تجرب ــال دان ــور انتق ــه منظ ب
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــط معاون ــور توس ــه کش ب
جمهــوری، بنیــاد ملــی نخبــگان و بــا همکاری دانشــگاه ها، 
پژوهشــگاه ها و مراکــز علمــی و فنــاوری منتخــب کشــور 
بــه  عنــوان »پایــگاه تخصصــی همــکار« اجــرا می شــود تــا 
در قالــب حمایــت از انجــام دوره هــای علمــی و تحقیقاتــی 
ــی، اســتاد مدعــو  همچــون پســادکتری، فرصــت مطالعات
و معیــن، تعریــف پروژه هــای فنــاوری کوتاه مــدت و 
بلندمــدت و برگــزاری ســخنرانی و کارگاه هــای تخصصــی 
بــه ارتبــاط مؤثــر محِقــق و مراکــز علمــی و فنــاوری 

ــاری رســاند. ــده کشــور ی برگزی
وی افــزود: بــا قــرار گرفتــن در مجموعــه پایگاه هــای 
ظرفیــت  از  اســتفاده  نخبــگان،  ملــی  بنیــاد  همــکار 
علمــی و پژوهشــی متخصصــان و دانشــمندان ایرانــی 
ــم  ــی فراه ــاوری و صنعت ــی، فن ــز علم ــم در مراک  غیرمقی

می شود.
منعــم زاده خاطرنشــان کــرد: بنیــاد ملــی نخبــگان بــا ارائــه 
تســهیات پســادکتری، تســهیات دوره فرصــت مطالعاتــی 
همــکاری بــا اســتادان مدعــو و معیــن، برگزاری ســخنرانی 
فناورانــه  فعالیت هــای  از  تخصصــی،  کارگاه هــای  و 
ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان نوپــا و از اســتادیاران 
ــد  ــت خواه ــکار حمای ــی هم ــای تخصص ــوان پایگاه ه  ج

کرد.

  تشکیل ۱۱ پرونده قضایی 
تخلف انتخاباتی در شاهین شهر

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــون در  ــگاه قان ــه جای ــتان ب ــتری شهرس ــس دادگس  رئی
ــات  ــون انتخاب ــق قان ــت: طب ــرد و گف ــاره ک ــات اش انتخاب
یکــی از وظایــف دســتگاه قضــا پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــر تشــکیل ســتاد  ــر همیــن اســاس عــاوه ب اســت کــه ب
پیشــگیری از وقــوع جــرم، شــعب رســیدگی بــه تخلفــات 
ــف  ــده و موظ ــکیل ش ــتان تش ــز در شهرس ــی نی انتخابات
ــی در  ــه تخلفــات انتخابات ــت ب ــه رســیدگی خــارج از نوب ب

ــت.  ــتان اس شهرس
حســین محمــدی اضافــه کــرد: در قانــون شــرایط ویــژه ای 
بــرای کاندیداهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری، مجلــس 
شــورای اســامی، مجلــس خبــرگان و شــوراهای اســامی 
شــهر و روســتا تعییــن شــده کــه مهم تریــن آن هــا اعتقــاد 
و التــزام بــه اســام، والیــت مطلقــه فقیــه و پایبنــدی بــه 

قانــون اساســی اســت. 
انتخاباتــی  تخلفــات  بــه  رســیدگی  شــرایط  بــه  وی 
کاندیداهــا اشــاره کــرد و افــزود: هــر یــک از نامزدهــا کــه 
التــزام بــه قانــون اساســی نــدارد و مرتکــب تخلفــی شــود  
شــرایط ورود بــه عرصــه انتخابــات را نیــز نخواهــد داشــت.
ــون  ــه تاکن ــان اینک ــا بی رئیــس دادگســتری شهرســتان ب
11 پرونــده قضایــی تخلفــات انتخاباتــی در شهرســتان 
تشــکیل شــده، خاطرنشــان کــرد: فعالیت هــای غیرقانونــی 
نامزدهــای انتخابــات در فضــای مجــازی بــه راحتــی قابــل 

رصــد و پیگیــری اســت.

فرماندار شهرستان اردستان:
 قضاوت و انتخاب درست 

در هر دو انتخابات با مردم است

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

توجیهــی  مراســم  در  اردســتان  شهرســتان  فرمانــدار 
نامزدهــای پنجمیــن دوره انتخابــات شــورای اســامی 
ــام  ــگاه پی ــای دانش ــالن همایش ه ــتا در س ــهر و روس ش
 نــور اردســتان گفــت: افــرادی کــه احســاس وظیفــه 
ــام  ــم اع ــه مه ــن برنام ــرای ای و مســئولیت داشــته اند، ب

ــد.  ــی کرده ان آمادگ
علیرضــا غیــور بــا بیــان اینکــه از ایــن فرصــت بــه دســت 
ــهر و  ــردم ش ــه م ــانی ب ــق خدمت رس ــرای توفی ــده ب آم
ــتر  ــنایی بیش ــرد: آش ــح ک ــد، تصری ــتفاده کنی ــتا اس روس
شــما بــا قوانیــن حاکــم بــر انتخابــات می توانــد بــه شــما 

ــد.  ــک کن ــی ســالم و شایســته کم ــزاری انتخابات در برگ
وی بــا بیــان اینکــه قضــاوت و انتخــاب درســت در هــر دو 
انتخابــات بــا مــردم اســت، تصریــح کــرد: مــردم بــه جــز 
برنامه هــا و حــل مشــکل شــهر و روســتا و کشــور بــه مــوارد 

دیگــری رأی نخواهنــد داد.

 سرود همگانی »به اعتیاد نه بگو« 
در شهرستان فالورجان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

در راســتای اجــرای طــرح کرامــت، همایــش ســرود 
همگانــی »بــه اعتیــاد نــه بگــو« بــا حضــور 3 هــزار 
دانش آمــوز مــدارس شهرســتان فاورجــان و نیــز بــا 
حضــور مســئوالن شهرســتان در ســالن شــهدای آمــوزش و 

ــد. ــزار ش ــودرجان برگ ــاد و س ــهر کلیش ــرورش ش پ

 شرکت ۲00 نفر 
در مسابقات قرآن کریم سمیرم

ــه  ــاف و امــور خیری سرپرســت اداره اوق کیمیای وطن
شهرســتان ســمیرم گفــت: مرحلــه شهرســتانی چهلمیــن 
دوره مســابقات قــرآن کریــم شهرســتان ســمیرم بــا حضور 

200 نفر در 11 رشته برگزار شد. 
ارســان جبــاری گفــت: مرحلــه شهرســتانی چهلمیــن دوره 
ــم شهرســتان ســمیرم  ــرآن کری ــی ق مســابقات بین الملل
ــظ  ــزء، حف ــظ ۵ ج ــته های حف ــت ماه در رش 20 اردیبهش
10 جــزء، حفــظ 20 جــزء، حفــظ کل قــرآن کریــم، قرائــت 

تحقیــق و قرائــت ترتیــل برگــزار شــد.

مدیر کل زندان های استان اصفهان تاکید کرد:

 توسعه آموزش های مهارتی، زمینه اشتغال 
مناسب برای مددجویان را فراهم می کند
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حوادث
آمادگی الزم برای پاسخگویی به 

شکایات احتمالی کاندیداها

آمادگــی  از  اصفهــان  اســتان  فتــای  پلیــس  رئیــس 
احتمالــی  شــکایات  بــه  پاســخگویی  بــرای  کامــل 
کاندیداهــای انتخاباتــی خبــر داد و گفــت: پیگیری هــا 
و برنامه ریزی هــای الزم در زمینــه مقابلــه بــا تخریــب 
 فضــای انتخابــات در فضــای مجــازی، شــایعه پراکنی
تشــویش اذهــان عمومــی و کلیــه جرائــم عمومــی در حوزه 

فضــای مجــازی انجام گرفتــه اســت. 
ســرهنگ مرتضــوی در توصیــه ای بــه گرداننــدگان کانال هــا 
و  ادمین هــای کانال هــا  به ویــژه  مجــازی،  فضــای  در 
گروه هــا، گفــت: مســئولیت در ابعــاد کلــی در حــوزه 
محتوایــی کــه در کانــال یــا گــروه زیرمجموعــه آن هاســت 

ــر( اســت.  ــن )مدی ــده ادمی ــر عه ب
ــا متخلفــان در  ــا ب ــه پلیــس فت وی افــزود: رصــد و مقابل
حــوزه فضــای مجــازی متوقــف نخواهــد شــد و بــا جدیــت 

ــری می شــود. صاحــب نیــوز ــام پیگی تم

دستگیری قاضی جعلی در مازندران
فــردی کــه از ســال 88 بــا جعــل عناویــن مختلــف قضایی 
از جملــه قاضــی دادگســتری از مــردم شهرســتان های 
ــرداری می کــرد، دســتگیر شــد. ــدران کالهب ــف مازن مختل

ایــن فــرد کــه »ع.ی« نــام دارد، بــا عناویــن جعلــی چــون 
بازپــرس ویــژه قتــل، قاضــی دادگســتری اســتان، بازپرس 
ــا  ــات ب ــت و اطالع ــنل حفاظ ــه و پرس ــوه قضائی ــژه ق وی

ــرداری کــرده اســت. ــان کالهب ــب مــردم از آن فری
اســتمرار  پــی  در  متهــم  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
ــط  ــهروندان، توس ــکایت ش ــه و ش ــای مجرمان فعالیت ه
ــدران در  ــتری مازن ــات دادگس ــت و اطالع ــوران حفاظ مام
شهرســتان آمــل دســتگیر و بــا صــدور قــرار روانــه زنــدان 

ــد. ش
ــکایت های  ــه ش ــتناد ب ــا اس ــدران ب ــز مازن ــتان مرک دادس
ــغ  ــتان، مبل ــتری اس ــف دادگس ــعب مخلت ــود در ش موج
کالهبــرداری ایــن فــرد را حــدود 3 میلیــارد ریــال بــرآورد 
ــکایت در  ــود ش ــورت وج ــت در ص ــردم خواس ــرد و از م ک
ایــن خصــوص، مــوارد را بــه دادســرای عمومــی و انقــالب 

ــد. ایرنــا  ــزارش کنن شهرســتان آمــل گ

 جلوگیری از توزیع 100 هزار تن 
برنج غیرمجاز در کشور

رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت: طــی 2 هفتــه گذشــته 
100 هــزار تــن برنــج غیرمجــاز توســط آزمایشــگاه های 
آن هــا  توزیــع  از  و  شناســایی  دارو  و  غــذا  ســازمان 

ــد. ــری ش جلوگی
  رســول دینارونــد در خرم آبــاد بــا بیــان اینکــه بــه شــدت 
واردات برنــج بــه ســطح کشــور کنتــرل می شــود، افــزود: 
در ســه ســال گذشــته وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی بــه خوبــی توســط مــردم قضــاوت شــده اســت.

  وی افــزود: در ایــن راســتا در ســال 92 دربــاره برنــج 
ــه واردات  ــه شــد ک ــم مشــابه گرفت ــی تصمی ــواد غذای و م
ــن  ــا ســختگیری بیشــتری مواجــه شــود و در ای ــج ب برن
راســتا 20 درصــد ســطح مجــاز فلــزات ســنگین و ســموم 

ــن آورده شــد. ــی پایی ــاده غذای ــن م در ای
ــاره  ــازمان درب ــن س ــتادگی ای ــه ایس ــان اینک ــا بی  وی ب
ــم  ــن پال ــون ت ــک میلی ــش واردات ی ــب کاه ــم موج پال
در ســه ســال گذشــته شــده اســت، افــزود: درحــوزه دارو 
نه تنهــا بحــران دارو برطــرف شــده، بلکــه واردات نیــز 
ــی  ــود داروی ــه کمب ــوری ک ــه ط ــت. ب ــه اس ــش یافت کاه
ــیده  ــم رس ــه 30 قل ــم ب ــت از 350 قل ــدای کار دول  در ابت

است. ایرنا 

 پیکر پنج جانباخته معدن آزادشهر 
احراز هویت شد

ــه  ــالم اینک ــا اع ــتان ب ــی گلس ــکی قانون ــر کل پزش مدی
ــتان  ــدن زمس ــه مع ــر حادث ــه دیگ ــج جانباخت ــت پن هوی
ــورت شهرســتان آزادشــهر شناســایی و احــراز شــده اند،  ی
گفــت: تاکنــون پیکــر 37 تــن از جانباختــگان ایــن حادثــه 
ــده  ــل داده ش ــان تحوی ــای آن ــه خانواده ه ــایی و ب شناس

اســت.
 حســین زارعــی بــا بیــان اینکــه در پــی ایــن حادثــه پیکــر 
ــت  ــراز هوی ــرای اح ــی ب ــه پزشــکی قانون ــه ب 42 جانباخت
ــد و  ــل ش ــان منتق ــای آن ــرف خانواده ه ــایی از ط و شناس
ــر شناســایی نشــده اند، اســامی  ــکار دیگ ــون 5 معدن تاکن
پنــج جانباختــه احــراز هویت شــده را بــه ایــن شــرح اعــالم 

کــرد: 
غفــور آریــون، ابوالقاســم میــردار وطــن، مصیــب هدایــت، 

محمــود گنجــی وطــن، ســید حبیــب جاهــدی.
وی گفــت: اقدامــات و آزمایش هــای تخصصــی بــرای 
ــن  ــر ای ــه دیگ ــج جانباخت ــت پن ــراز هوی ــایی و اح شناس

ــا  ــت. ایرن ــام اس ــال انج ــراش در ح ــه دلخ حادث

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروهاستانها

 
بــه  نمی توانــد  واژه ای  هیــچ  شــک  بــدون 
ــر شــب از  ــه ه ــره اشــکی باشــد ک تلخــِی قط
ــد؛  ــر فرومی غلت ــراد فقی ــردرد اف ــم های پ چش
ســوزناکِی  نمی توانــد  شــعری  هیــچ 
دســت های خالــی را بــه تصویــر بکشــد و 
پریشــانی  بازتــاب  نمی توانــد  قلمــی  هیــچ 
مســتضعفاِن اهــل درد باشــد. این هــا و هــزاران 
واژه دیگــر، بیانگــر ظلــم حاکمــان و مســتکبران 
ــی  ــور منج ــا ظه ــه ب ــت ک ــتضعفان اس ــه مس ب
عالــم بشــریت حضــرت مهدی)عــج( روزی 
بــه پایــان خواهــد رســید. در کتــب آســمانی و 
ادیــان الهــی همــواره از منجــی نــام بــرده شــده 
کــه از تبــار بنی هاشــم اســت و از نســل محمــد 
ــده  ــا آم ــه دنی ــه او ب ــی)ص(. روزی ک مصطف
روز جهانــی مســتضعفان  )نیمــه شــعبان(، 
نامگــذاری شــده اســت؛ زیــرا در حکومتــی کــه 
خورشــید دوازدهــم، حضــرت ولــی عصر)عــج(، 

آن را بنیانگــذاری می کنــد، زمــام امور در دســت 
ــرار  ــه ق ــتضعف جامع ــروم و مس ــات مح طبق
ــدون شــک توده هــای مســتضعف  ــرد. ب می گی
ــداد  ــه از بی ــن ک ــاط زمی ــی نق ــردم در اقص م
ــد  ــج هســتند، در انتظارن ــان در رن ــان زم حاکم
ــه  ــری ک ــود و رهب ــق ش ــدا محق ــده خ ــا وع ت
ــاور  ــی و ی ــدل جهان ــت ع ــده حکوم ــا کنن برپ
مســتضعفان اســت، بــه یاری شــان بیایــد و در 
ــج(،  ــی حضــرت مهدی)ع ــت اله ســایه حکوم
ــر  ــه همیشــه ب ــه اشــراف و مســتکبران ک طبق
اثــر خصلــت برتری جویــی و ســلطه طلبی در 
برابــر قیام هــای الهــی پیامبــران و اولیــای 
دیــن ایســتاده و از پذیریــش عــدل در جامعــه 
خــودداری کرده انــد، بــه زبالــه دان تاریــخ ملحق 
شــوند. در همیــن زمینــه خداونــد در قــرآن بــه 
ــتضعفان  ــی مس ــت و حکمران ــت از امام  صراح
و پابرهنــگان در عصــر ظهــور امــام آخریــن 
می گویــد  ســخن  مســتضعفان  پیشــوای  و 
بــر  اراده کرده ایــم کــه  و می فرمایــد: »مــا 

مســتضعفان منــت نهیــم و آن هــا را پیشــوایان 
ــم.« ــرار دهی ــن ق ــان زمی و وارث

 مستکبران کنونی در جهان
ــان  ــخ بشــر همــواره جری اگرچــه در طــول تاری
 اســتضعاف و اســتکبار، همچــون جریــان حــق 
ــان  ــتکبران جه ــته و مس ــود داش ــل وج و باط
هــر روز در جهــت اهــداف اســتکباری خــود بــه 
ــه روز  ــد و روزب ــالش کرده ان ــردم ت ــای م توده ه
بــر مــردم و ملت هــای ســتمدیده تاختــه و بــه 
آنــان ظلم هــای فــراوان روا داشــته اند، امــا 
ــای  ــق ســتم در دنی ــن مصادی ــوان بارزتری می ت
ــردم یمــن،  ــه م ــم آل ســعود ب ــروز را در ظل ام
ــوی  ــراق از س ــوریه و ع ــردم س ــی م نسل کش
ــان غربــی اش، جنایــات 50  داعــش و هم پیمان
ســاله اســرائیل بــه ملــت مظلــوم فلســطین و 
ــه  ــان ب ــتی طالب ــای تروریس ــای گروه ه ظلم ه

ــردم افغانســتان و پاکســتان دانســت. م
 فشــار سیاســی اســتکبار جهانــی بــه 

مســلمانان
در ایــن میــان یکــی از شــعارهای اساســی 

پشــتیبانی  اســالمی،  جمهــوری  بنیادیــن  و 
اصولــی از مســتضعفان و پابرهنــگان جهــان 
نظــام  و  ایــران  مســلمان  مــردم  اســت. 
از  دفــاع  دلیــل  بــه  اســالمی  جمهــوری 
همیــن اصــل اساســی و قرآنــی، در طــول 
سیاســی  فشــارهای  متمــادی،  ســالیان 
ــل  ــی تحم ــتکبار جهان ــوی اس ــیاری را از س  بس

کرده اند. 
کــردن  مســدود  اقتصــادی،  محاصــره 
دارایی هــای ایــران در بانک هــای آمریکایــی، 
بازنگردانــدن ســرمایه های بــه غــارت رفتــه 
ملــت توســط مــزدوران پهلــوی، منــع کشــورهای 
ــل  ــران، تحمی ــرمایه گذاری در ای ــف از س مختل
نظــام  و  ملــت  علیــه  خانمان ســوز  جنــگ 
اســالمی، شــبیخون فرهنگــی، ایجــاد شــایعات 
ــی  ــگ روان ــع و جن ــالف واق ــای خ و تحلیل ه
وابســته  رســانه های  طریــق  از  تبلیغاتــی  و 
بــه اســتکبار، تنهــا بخشــی از توطئه هایــی 
ــام  ــد نظ ــر ض ــی ب ــتکبار جهان ــه اس ــت ک اس
جمهــوری  یعنــی  مســتضعفان،  حامــی 

البتــه  اســت.  انداختــه  راه  بــه  اســالمی 
ــا  ــن توطئه ه ــیاری از ای ــون در بس ــا تاکن  آن ه
و اهــداف شــوم خــود نــاکام مانــده و در آینــده 

نیــز بــه یــاری خــدا نــاکام خواهنــد مانــد.
  مهم ترین هدف نظام

مقــام معظم رهبــری، حضرت آیــت هللا خامنه ای، 
 مهم تریــن هــدف نظــام راخدمــت بــه محرومــان 
و کوشــش بــرای رفــع فقــر و محرومیــت در 
جامعــه می داننــد و می فرماینــد: »مهم تریــن 
جمهــوری  نظــام  و  مــا  دســتگاه  مســئله 
اســالمی ـ کــه همــه این هــا در خدمــت و 
در جهــت آن اســت ـ همــان چیــزی اســت 
بارهــا  و  معتقدیــم  آن  بــه  مــا  همــه  کــه 
گفته ایــم؛ یعنــی کوشــش بــرای رفــع فقــر 
ــک  ــت و کم ــه و حمای ــت در جامع و محرومی
بــه طبقــات مســتضعف و محــروم...؛ کارهــای 
ــتضعفان  ــروم و مس ــات مح ــه طبق ــوط ب مرب
جامعــه ـ کــه تعدادشــان هــم زیــاد اســت 
 ـ حقــا و انصافــًا یــک حرکــت اساســی را

 می طلبد.

روز جهانی مستضعفان

 تجلی مهر 
و عدالت اجتماعی

جهــاد  ســازمان  گیاهــی  تولیــدات  معــاون 
کشــاورزان  گفــت:  کرمــان  جنــوب  کشــاورزی 
پاجــوش  هرگونــه  بایــد  کرمــان  جنــوب 
به ویــژه  همجــوار  اســتان های  از  را  خرمــا 
و  بلوچســتان  و  سیســتان  اســتان های 
 هرمــزگان بــا تأییدیــه مراکــز جهــاد کشــاورزی 

وارد کنند.
شــاهرخی در جلســه هم اندیشــی و برنامه ریــزی 
سوســک  آفــت  کنتــرل  و  پیشــگیری  بــرای 
ســرخرطومی حنائــی خرمــا افــزود: سوســک حنائی 
خرمــا، یکــی از آفــات قرنطینــه داخلــی کشــور اســت 
ــه آن  ــوده ب ــه اســتان سیســتان و بلوچســتان آل ک

اســت و تــا فاصلــه 30 کیلومتــری مــرز روســتاهای 
ــاد  ــی ایج ــار و آلودگ ــه انتش ــن منطق ــز ای خرماخی
ــت بســیار  ــن آف ــرد: ای ــه ک ــرده اســت. وی اضاف ک
خطرنــاک اســت و می توانــد بــا تغذیــه بافــت 
 داخلــی و تــاج درخــت، باعــث نابودی درختــان نخل 

شود. 
ــه  ــت قرنطین ــاس پس ــن اس ــر همی ــزود: ب وی اف
در مبــادی ورود و مــرز شهرســتان های جنوبــی 
ــدام  ــت اق ــان( در دس ــج و منوج ــار، قلعه گن )رودب
ــی  ــای آموزش ــا و کارگاه ه ــزاری دوره ه ــت و برگ اس
گرفتــه  نظــر  در  نیــز  مــرزی   بــرای کشــاورزان 

شده است. ایسنا

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: اهالــی 
ــع  ــج« از تواب ــش »من ــد بخ ــید محم ــتای س روس
شهرســتان لــردگان بــه دلیــل قــرار داشــتن در 
ــا  ــه جابه ج ــودن منطق ــز ب ــیل و حادثه خی ــیر س مس

. ند می شــو
پیــام  ابــالغ  دشــتکی ضمــن  ســلیمانی  قاســم 
از  دیگــر  تعــدادی  و  رئیس جمهــور  همــدردی 
ــد کــرد:  ــده تأکی ــه مــردم حادثه دی ــی ب مســئوالن مل
ــا  ــا باره ــر دولت ه ــم و دیگ ــت یازده ــئوالن دول مس
ــد، امــا  ــاره جابه جایــی ایــن روســتا هشــدار دادن درب

ــدند.  ــه ش ــی مواج ــت اهال ــا مخالف ب
جانمایــی و مکان یابــی مــورد نیــاز بــرای جابه جایــی 
روســتای ســید محمــد لــردگان انجــام شــده و پــس 
از اعــالم نظــر کارشناســی اقدامــات الزم در ایــن زمینه 

ــا فوریــت صــورت می گیــرد. ب
ــدن 4 زن  ــد ش ــر و ناپدی ــیل اخی ــوع س ــه وق وی ب
ــت وجو  ــرد: جس ــح ک ــاره و تصری ــه اش ــن حادث در ای
ــان  ــه همچن ــن حادث ــن ناپدیدشــدگان ای ــرای یافت ب
ــرآورد  ــال ب ــی در ح ــای کارشناس ــه دارد. گروه ه ادام
ــه  ــه ب ــتند ک ــیل هس ــی از س ــارت ناش ــزان خس می
محــض جمع بنــدی نهایــی، نتیجــه اعــالم می شــود.

 نماینــده مــردم شهرســتان لــردگان در مجلــس 
ســیل  خســارت  گفــت:  نیــز  اســالمی  شــورای 
ــق مجلــس پیگیــری  روســتای ســید محمــد از طری

. د می شــو
محمــد خالــدی گفــت: در حادثــه ســیل اخیــر 
ــه موقــع دســتور  ــاری ب اســتاندار چهارمحــال و بختی
الزم را بــرای بســیج نیروهــای امــدادی و اعــزام 
ــت وجوی  ــانی و جس ــرای خدمات رس ــه ب ــه منطق ب

ــرد. ــادر ک ــدگان ص ناپدیدش

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
از  نمایندگــی  بــه  اســتان گیــالن کــه  گردشــگری 
ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گرشــگری 
آبــی  اقتصــاد  کنفرانــس  دوره  دومیــن  در  کشــور 
)IORA( بــه میزبانــی کشــور اندونــزی حضــور یافتــه، 
گفــت: در ســال های گذشــته کمتــر شــاهد حضــور 
ایــران در مجامــع تخصصــی بین المللــی و قــرار گرفتــن 
در چرخــه مبــادالت اقتصــادی بودیــم؛ امــا دیپلماســی 
ســازنده دولــت یازدهــم جایــگاه کشــورمان را بــه 
عنــوان یــک نقطــه اتــکا و اثرگــذار در حــوزه منطقــه ای و 

ــرد.  ــت ک ــش تقوی ــش از پی ــه ای بی فرامنطق
ــت اســتان  ــه موقعی ــا توجــه ب ــزود: ب ــزاده اف رضــا علی

گیــالن در دریــای خــزر و همگرایــی دســتگاه های 
اجرایــی متولــی و مناطــق آزاد می تــوان بــر راهبردهــای 
ــترین  ــد و از آن بیش ــز ش ــور متمرک ــا مح ــاد دری اقتص

ــرد.  ــره را ب به
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــدگان جمه ــت نماین ــی اس گفتن
در دو بخــش گردشــگری و بنــادر و دریانــوردی ضمــن 
بالقــوه حوزه هــای شــمال و  معرفــی ظرفیت هــای 
ــف  ــد مختل ــد در مقاص ــنهاد کردن ــور، پیش ــوب کش جن
ــت  ــه جه ــده و ب ــف ش ــروز تعری ــن ک ــگری، الی گردش
ــای  ــیر در فض ــط س ــن خ ــران، ای ــاز ای ــت ممت موقعی
ــرار  ــز برق ــرددی ســواحل کشــورمان نی ــی و ت فعالیت

ــود. ایلنــا ش

رئیــس هیئــت نظــارت بــر دوازدهمیــن دوره انتخابــات 
ریاســت جمهــوری اســتان زنجــان بــا اشــاره بــه ارائــه 
ارشــد  مدیــران  تخلفــات  از  متعــدد  گزارش هــای 
اســتان دربــاره عــدم رعایــت قانــون بی طرفــی در 
ــتای کنتــرل  ــت: ایــن تذکــرات در راس انتخابــات گف
ــر  ــات ب ــون انتخاب ــاده 68 قان امــور اســت؛ چــرا کــه م
ــات دولتــی در امــور انتخاباتــی  عــدم اســتفاده از امکان
ــر  ــد ب ــا تاکی ــور ب ــرده اســت. حســین میرزاپ ــد ک تاکی
ــد  ــران ارش ــرد مدی ــارات و عملک ــکایت از اظه ــه ش ارائ
اســتان در همایش هــا و گردهمایی هــا بــه مراجــع 

ذی صــالح افــزود: تبلیــغ کاندیــدای مــد نظــر و تخریــب 
ــی از  ــات دولت ــتفاده از امکان ــا اس ــل ب ــدای مقاب کاندی
جملــه تخلفــات گــزارش شــده بــه هیئــت نظــارت بــوده 
اســت کــه بــا وجــود ایــن تذکــرات متعــدد، متاســفانه 

ــدارد. ــود ن ــف وج ــگیری از تخل ــرای پیش اراده ای ب
ــتاندار،  ــه اس ــی از جمل ــئوالن اجرای ــه مس ــر ب وی تذک
گــزارش بــه ســتاد پیشــگیری از جرائــم و ارســال 
رونوشــت ایــن تخلفــات بــه هیئــت مرکــزی را از جملــه 
بــا  زنجــان  اســتان  نظــارت  اقدامــات هیئت هــای 

ــرد. فــارس ــالم ک ــات اع ــزاری انتخاب ــان برگ مجری

 رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
در  قلع انــدود کشــور  ورق  درصــد   50 بختیــاری گفــت:  و 

می شــود.  تولیــد  اســتان  قلع انــدود  ورق  کارخانــه 
نعیــم امامــی در کارگــروه هماهنگــی امــور اقتصــادی بــا 
اشــاره بــه ظرفیت هــای زیــاد اســتان اظهــار داشــت: یکــی از 
ــی اســت؛ از  ــه آب معدن ــوه اســتان در زمین ظرفیت هــای بالق
همیــن  رو بایــد در ســطح ملــی و اســتانی نــگاه ویــژه ای بــه 

ایــن بخــش شــود. 
وی بــه ضــرورت ایجــاد کارخانــه کمپرســور خــودرو در اســتان 
ــن  ــی در ای ــری و برنامه ریزی های ــزود: پیگی ــرد و اف ــاره ک اش
زمینــه صــورت گرفتــه کــه امیدواریــم بتوانیــم آن ها را ســریع تر 
ــدون  ــه عمــل برســانیم؛ چــرا کــه در ایــن صــورت ب ــه مرحل ب
ــرد.  ــاد ک ــتان ایج ــوان در اس ــادی را می ت ــتغال زی ــک اش ش
ــال و  ــارت چهارمح ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــد از  ــر بع ــرمایه گذاری غدی ــروه س ــرد: گ ــان ک ــاری بی بختی
ــرمایه گذاری  ــه س ــف ب ــتان مکل ــه اس ــور ب ــفر رئیس جمه س
ــن کار  ــی از ای ــه دالیل ــا ب ــا بن در بخــش پتروشــیمی شــد؛ ام

منصــرف شــده و بــه جــای آن اقــدام بــه خریــداری کارخانــه 
ــال  ــرد: در ح ــح ک ــی تصری ــرد. امام ــتان ک ــدود اس ورق قلع ان
حاضــر ایــن کارخانــه بــا فراهــم کــردن زمینــه اشــتغال بــرای 
300 نفــر بــا 100 درصــد ظرفیــت در حــال فعالیــت اســت و 50 
درصــد ورق قلع انــدود کشــور را تولیــد می کنــد. وی بــا اشــاره 
ــه اینکــه هــم در ســفر دولــت دهــم و هــم دولــت یازدهــم  ب
بــرای ایجــاد 3 طــرح بــزرگ صنعتــی و تولیــدی توســط ایــدرو 
ــدرو  ــت ای ــرد: سیاس ــان ک ــد، خاطرنش ــد ش ــتان تاکی در اس
بــه گونــه ای اســت کــه در طرح هــای ســرمایه گذاری 49 
درصــد ســرمایه را تأمیــن و 51 درصــد دیگــر را نیــز بــه بخــش 
خصوصــی واگــذار می کنــد. رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: جلســات 
متعــددی بــا مســئوالن ایــدرو برگــزار و مقــرر شــد ایــن 
ســازمان در 3 طــرح تولیــد کمپرســور کولــر خودرو پتروشــیمی 
بروجــن و پاالیشــگاه لــردگان ســرمایه گذاری کنــد تــا بتوانیــم 
ــدن در  ــی ش ــرداری و اجرای ــاهد بهره ب ــده ش ــال آین در 3 س

اســتان باشــیم. تســنیم

استانها

آفت خرما در کمین نخل های جنوب کرمان

خشکسالی، گریبان گیر نخلستان ها
مدیر کل میراث فرهنگی استان گیالن:

رونق گردشگری دریایی در سایه تالش دولت تدبیر و امید

استاندار چهارمحال و بختیاری:

اهالی روستای »منج« لردگان جابه جا می شوند
 در راستای پیشگیری از تکرار تخلفات انتخاباتی

تذکرات متعدد به استاندار زنجان داده شده است

رئیس سازمان صنعت و معدن چهارمحال و بختیاری عنوان کرد:

 تولید ۵۰ درصد ورق قلع اندود کشور 
در چهارمحال و بختیاری

کوتاهازاستانها
 انتخابات به صحنه عداوت 

تبدیل نشود
 آیــت هللا العظمــی ناصــر مــکارم شــیرازی در درس خــارج 
ــد در  فقــه خــود در مســجد اعظــم قــم گفــت: مــردم بای
انتخابــات حضــور داشــته باشــند و نبایــد صحنــه رقابــت را 

تبدیــل بــه عــداوت کننــد.
ــمنی  ــاد دش ــدد ایج ــمن درص ــه دش ــان اینک ــا بی  وی ب
اســت و در انتخابــات ســعی دارد وحــدت بیــن مــردم را از 
بیــن ببــرد افــزود: کاندیداهــا زبــان خــود را حفــظ کننــد و 
بداننــد فردایــی هــم وجــود دارد و نبایــد آن را خــراب کننــد؛ 

بلکــه بایــد بــه دنبــال اصــالح مســیر باشــند.
ــر حضــور  ــا تأکیــد ب  ایــن اســتاد ســطوح عالــی حــوزه ب
گســترده و دشمن شــکن مــردم در انتخابــات عنــوان کــرد: 
افــراد بــا هــر ســلیقه ای بایــد در انتخابــات شــرکت کننــد؛ 
زیــرا هســتند افــرادی کــه دیــن ندارنــد، امــا بــه پیشــرفت 

ــد هســتند. مهــر و امنیــت کشــور عالقه من

 کمک 2.5 میلیارد ریالی 
به جشنواره تئاتر خیابانی مریوان

ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کردســتان گفــت: 
ــذب  ــی، ج ــطح مل ــوان در س ــدن مری ــرح ش ــت مط جه
ــتان  ــی کردس ــاخصه های فرهنگ ــازی ش ــت، برندس توریس
ــت  ــرای حمای ــت ب ــی دول ــه ذات ــر وظیف ــه مهم ت و از هم
 از فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری، ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی اســتان کردســتان از محــل منابــع اســتانی 
ــی  ــه جشــنواره بین الملل ــال ب ــارد و 500 میلیــون ری 2 میلی

تئاتــر خیابانــی مریــوان کمــک خواهــد کــرد.
 بهــرام نصراللهــی زاده افــزود: مفاهیــم و برندهــای فرهنگی 
ــی اســتان  ــده ای در معرف ــه نقــش تعیین کنن کردســتان ک
ــود  ــا خ ــتند و م ــم نیس ــته اند، ک ــان داش ــران و جه ــه ای ب
ــوزه  ــای ح ــاالن و فعالیت ه ــت از فع ــه حمای ــف ب را موظ

ــم. ــر می دانی ــگ و هن فرهن
وی گفــت: مریــوان بــا اصالــت فرهنگــی خــود و بــه عنــوان 
ــوزه  ــب م ــد صاح ــران می توان ــی ای ــر خیابان ــت تئات پایتخ

تئاتــر شــود. ایســنا

ساخت دستگاه »سرند دوغاب 
صنعتی« برای نخستین بار در کشور

دســتگاه ســرند دوغــاب صنعتی برای نخســتین بار در کشــور 
و بــه همــت متخصصــان شهرســتان بهاباد ســاخته شــد. رضا 
حــدادزاده، ســازنده ایــن دســتگاه صنعتــی، گفــت: طراحی و 
ســاخت دســتگاه ســرند دوغــاب صنعتــی بــرای نخســتین 
ــه اســت. ــن شــرکت انجــام پذیرفت ــران توســط ای ــار در ای ب
 وی افــزود: بــا توجــه بــه ابعــاد قطعــه 4 در 12 در 5.5 متــر 
ــت  ــه ای اس ــه، قطع ــن قطع ــن، ای ــص 18 ت ــا وزن خال و ب
حجیــم و حســاس کــه عمــال مشــکالت بســیاری در حــوزه 

ــد. ــرف می کن ــاب را برط ــرند دوغ س
وی در ارتبــاط بــا عملکــرد ایــن دســتگاه گفت: ســرند دوغاب 
ــو  ــن چادرمل ــنگ آه ــدن س ــد مع ــوط تولی ــی در خط صنعت
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــاب م ــرند دوغ ــوان س ــا عن ب
بــا تولیــد ایــن دســتگاه بــزرگ و صنعتــی، هزینه هــای 
بســیاری در زمینــه خریــد، واردات و نگهــداری نمونــه خارجی 

ــد. تســنیم ــدا می کن ــش پی ــزد کاه ــتان ی آن در اس

 افتتاح خوابگاه 300 نفره پسران 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان

ــوم  ــگاه عل ــوالن دانش ــران 22 گ ــره پس ــگاه 300 نف خواب
ــا حضــور  پزشــکی اســتان کردســتان، )20 اردیبهشــت( ب
ــوزش پزشــکی و مســئوالن  ــان و آم ــر بهداشــت، درم وزی

ــد. ــاح ش ــنندج افتت ــتانی در س اس
وزیــر بهداشــت در مراســم افتتــاح ایــن خوابــگاه در جمــع 
ــگاه  ــه خواب ــتان ب ــم در کردس ــاز ه ــت: ب ــگاران گف خبرن
 نیــاز داریــم کــه امیدواریــم خیــران در ایــن زمینــه کمــک 

کنند.
حســن قاضــی زاده هاشــمی افــزود: فرزنــدان عزیــز 
ــرد بســیار بــا اســتعداد هســتند و مــا هــر چقــدر بــرای  کُ
ارتقــای دانــش و فنــاوری کمــک کنیــم بــه میــراث 
اصیل تریــن  کُردهــا  کرده ایــم.  کمــک  خــود  نیــکان 
ــرد افتخــار  ــه وجــود قــوم کُ  قــوم ایرانــی هســتند و مــا ب

می کنیم.
ــوم  ــگاه عل ــعه دانش ــا و توس ــرای ارتق ــد ب ــت: بای وی گف
پزشــکی و پذیــرش دانشــجوی بومــی کــه از سیاســت های 

وزراتخانــه اســت تــالش کنیــم. ایســنا

 راه اندازی بنیاد فرهنگی 
حضرت مهدی)عج( در هرمزگان

ــج  ــر تروی ــد ب ــا تاکی ــزگان ب ــت هرم ــاد مهدوی ــر بنی مدی
فرهنــگ مهدویــت در جامعــه اســالمی گفــت: بنیــاد 
فرهنگــی حضــرت مهدی)عــج( در اســتان هرمــزگان 
ــژاد  ــدازی شــد. حجت االســالم محمدحســن فروزان ن راه ان
ــنت  ــل س ــن اه ــت بی ــئله مهدوی ــه در مس ــان اینک ــا بی ب
ــت:  ــان داش ــود دارد بی ــادی وج ــترکات زی ــیعه مش و ش
ــت  ــه مهدوی ــاور ب ــت ب ــروز، تقوی ــم ام از ضرورت هــای مه
اســت؛ چــرا کــه مهدویــت وعــده امیدبخــش الهــی اســت 
و بایــد کوشــید تــا ایمانمــان بــه صــدق وعده هــای 
پــروردگار کــه بســیاری از آن هــا را در دوران انقالب اســالمی 

ــود.  ــت ش ــم، تقوی ــاهده کردی مش
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاس ب ــدر عب ــت بن ــه موق ــام جمع ام
ترویــج فرهنــگ مهدویــت در جامعــه بــا اســتفاده از 
ابــزار هنــر و فضــای مجــازی از اهمیــت زیــادی برخــوردار 
اســت تصریــح کــرد: در دنیــای امــروزی اســتفاده از هنــر 
و فضــای مجــازی راهــکاری مؤثــر بــرای انتقــال و نهادینــه 

ــت اســت. تســنیم ــگ مهدوی ــردن فرهن ک

ــزداری اســتان  ــع طبیعــی و آبخی ــر کل مناب مدی
ــا  ــش بارش ه ــال افزای ــه دنب ــت: ب ــزی گف مرک
ــزی، حجــم  ــر در اســتان مرک ــاه اخی طــی دو م
ــتان، 90  ــن اس ــطحی در ای ــای س ــره آب ه ذخی

ــت. ــش یاف ــب افزای ــر مکع ــون مت میلی
یوســف یوســفی ضمــن بیــان اینکــه هــر ســاله 
بــه طــور میانگیــن 80 میلیــون متــر مکعــب 
ــتان  ــزداری اس ــازه های آبخی ــا و س آب در بنده
ــزان در  ــن می ــه ای ــد ک ــره می ش ــزی ذخی مرک
ســال جــاری بــا افزایــش 10 میلیــون متــر 
مکعبــی روبــه رو بــوده اســت، افــزود: رشــد 

ــع آب ســطحی در اســتان مرکــزی  ــره مناب ذخی
ســبب برقــراری وضعیــت مطلوبــی در حوزه هــای 
آبریــز ســد الغدیــر ســاوه، ســد کمــال صالــح و 
همچنیــن حــوزه آبریــز تــاالب میقــان و... شــده 
کــه عــالوه بــر آن، در بهبــود وضعیــت منابــع آب 

ــت. ــذار اس ــز تاثیرگ ــتان نی ــی اس زیرزمین
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بیــش از 12 
هــزار ســازه آبخیــزداری در اســتان مرکــزی وجود 
بارش هــا،  بــا هــدف ذخیره ســازی  دارد کــه 
کنتــرل ســیالب و روان آب هــا، جلوگیــری از 
زمین هــای  آب  تأمیــن  و  خــاک  فرســایش 

ــه داد: ــت، ادام ــده اس ــداث ش ــاورزی اح کش
و  خشــک  اقلیمــی  شــرایط  بــه  توجــه  بــا 
آبخیــزداری  مرکــزی،  اســتان  نیمه خشــک 
بــا  مقابلــه  بــرای  راهکارهــا  از ســازنده ترین 
خشکســالی و کاهــش اثــرات کــم آبــی در ایــن 

اســتان اســت.
ــرل  ــرد: راهبردهــای اساســی کنت ــح ک وی تصری
ــی  ــفره های آب زیرزمین ــه س ــه تغذی ــیالب، ب س
موجــب  اقدامــات  ایــن  و  می کنــد  کمــک 
می شــود کــه قنات هــا، چشــمه ها و چاه هــا 
را  بیشــتری  کشــاورزی  زمین هــای  بتواننــد 

پوشــش دهنــد.
ــزداری  ــای آبخی ــرد: برنامه ه ــان ک ــفی بی  یوس
همســو بــا توســعه پایــدار و بــا اعمــال مدیریــت 
مســئوالنه بــر منابــع، عــالوه بــر نیازهــای امــروز 

بــه منافــع آینــده نیــز توجــه دارد. ایســنا

مدیر کل منابع طبیعی استان مرکزی مطرح کرد:

 افزایش حجم ذخیره آب های سطحی 
در استان مرکزی

آگهی مناقصه عمومی )مرحله اول(
نوبت دوم
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دکتــر مهیــار منصــوری، فــوق تخصــص خــون و بالغیــن 
ــن  ــه در بی ــی ک ــایع ترین تومورهای ــی از ش ــت: یک گف
ــوان وجــود دارد، ســرطان ســینه )پســتان( اســت. بان

ــاردار  ــی ب ــنین جوان ــه در س ــی ک ــه داد: بانوان وی ادام
ــوان  ــد، می ت ــیر می دهن ــود ش ــد خ ــه فرزن ــدند و ب ش

ــن عارضــه ایمــن هســتند. ــه ای ــا ب ــه از ابت گفــت ک

ایــن فــوق تخصــص خــون و بالغیــن اضافــه کــرد: هــر 
چــه خانمــی زودتــر بــاردار شــود و اقــدام بــه شــیردهی 
کنــد، ایــن قضیــه اثــر محافظتــی در پیشــگیری از ابتــا 

بــه ســرطان ســینه دارد.
منصــوری بــا اشــاره بــه اینکــه ترکیبــات هورمونــی مثــل 
ــت،  ــذار اس ــینه اثرگ ــرطان س ــاد س ــتروژن در ایج اس
افــزود: بانوانــی کــه زود ازدواج می کننــد و بچــه دار 
می شــوند و شــیردهی دارنــد، تقریبــا در برابــر ســرطان 

ســینه ایمــن هســتند.
وی گفــت: در صــورت تشــخیص تــوده در ســینه از 
ابتــدا فــرد بــه فــوق تخصــص خــون و ســرطان مراجعــه 
ــه برنامه هــای تشــخیصی را انجــام دهــد  ــا هم ــد ت کن
و مراحــل درمانــی هدفمنــد انجــام شــود. در ابتــدا 
بیمــار بایــد شــیمی درمانی کنــد و بعــد از اینکــه تومــور 

ــرد، جراحــی شــود. ایســنا ــدا ک شــرایط جراحــی پی

ــی از  ــار دقیق ــه آم ــان اینک ــا بی ــی ب ــر نواب ــر جعف دکت
ابتــا بــه فشــار خــون در جامعــه وجــود نــدارد، گفــت: 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــه ب ــراد جامع ــد اف ــت کم 10 درص دس
مبتــا هســتند و در ایــن بیــن، افــراد بســیاری هســتند 

ــاری خــود آگاه نیســتند. ــه از بیم ک
وی بــا بیــان اینکــه محــدوده طبیعــی فشــار خــون 12 
ــرد در  ــدار ف ــن مق ــش از ای ــت: بی ــت، گف روی 8 اس
آســتانه ابتــا بــه فشــار خــون قــرار دارد و بیــش از عــدد 

14،  فــرد مبتــا بــه فشــار خــون باالســت.
ــه طــور طبیعــی  ــان اینکــه فشــار خــون ب ــا بی ــی ب نواب
شــدید  مــوارد  در  کــرد:  اظهــار  نــدارد،  عائمــی 
ــون  ــد خ ــی مانن ــت عائم ــن اس ــاری، ممک ــن بیم ای
 دمــاغ شــدن، ســردرد و عائــم قلبــی بــروز پیــدا 

کند.
نوابــی در ادامــه افــزود: مصــرف بســیار غذاهایــی ماننــد 

سوســیس و کالبــاس کــه حــاوی مقادیــر زیــادی 
نمــک هســتند، می توانــد در ابتــا بــه فشــار خــون بــاال 

مؤثــر باشــد.
ــاوی  ــی ح ــواد غذای ــرف م ــی مص ــزود: از طرف وی اف
بــه  می توانــد  لبنیــات  ماننــد  پتاســیم  و  کلســیم 

کاهــش فشــار خــون کمــک کنــد. مهــر

مراقب این بیماری پنهان باشیدعلل و درمان شایع ترین سرطان زنان

ورود بسیج جامعه پزشکی اصفهان 
به عرصه طب سنتی

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

رئیــس ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 
گفــت: طــب ســنتی یکــی از مباحثــی اســت کــه مقــام 
ــا  ــد و م ــی روی آن دارن ــد فراوان ــری تأکی ــم رهب معظ
ــروه طــب ســنتی  ــرد کارگ ــا راهب ــن حــوزه ب هــم در ای
بســیج جامعــه پزشــکی اصفهــان وارد عمــل شــده ایم. 
محســن حجتــی افــزود: در ایــن زمینــه کارهــای 
ــاره نحــوه ورود بســیج  متعــددی صــورت گرفتــه و درب
ــه ایــن موضــوع تبــادل نظــر شــده اســت. وی طــب  ب
ســنتی را یکــی از ملزوماتــی عنــوان کــرد کــه در جامعــه 
کمرنــگ شــده و تصریــح کــرد: نبایــد از طــب ســنتی 
ــز  ــاخت هایی نی ــه زیرس ــم ک ــویم و می بینی ــل ش غاف
ــوان  ــازمان عن ــن س ــس ای ــت. رئی ــده اس ــم ش فراه

ــنتی در  ــب س ــس ط ــزاری 20 کنفران ــا برگ ــا ب ــرد: م ک
ســطح اســتان و برقــراری تعامــل بــا گــروه طب ســنتی 
ــن  ــعی در تبیی ــان، س ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
طــب ســنتی داریــم تــا نگاه هــای افراطــی و تفریطــی 

ــه ایــن موضــوع برطــرف شــود.  ب
وی ادامــه داد: طــب ســنتی در صــورت بازیابــی و 
تبییــن می توانــد جایگزیــن نارســایی طــب مــدرن 
بــوده و نقــش تکمیل کننــده داشــته باشــد؛ اگــر تولیــد 
علــم شــود، می توانــد جایگزیــن باشــد کــه الزمــه ایــن 
کار انجــام کار علمــی و تجربــی و میدانــی اســت؛ طــب 
ــات گذشــته  ــراث دار تجربی ســنتی در حــال حاضــر می
اســت. ایــن محقــق طــب ســنتی نگرش هــای صنفــی 
ــا  ــت ب ــث مخالف ــاص را باع ــی خ ــای علم و نگرش ه
ــود  ــت: نب ــان گف ــرد. وی در پای ــام ک ــنتی اع ــب س ط
ــرای ســاماندهی طــب ســنتی  ســاختارهای رســمی ب
باعــث بــروز مشــکاتی اســت؛ در اســتان مــا دانشــکده 
طــب ســنتی تأســیس نشــده و بایــد مســائل و موانــع 

ایــن مــورد ارزیابــی شــود.

انجــام یــک بازبینــی اساســی در زندگی، ســاده ترین 
راه بــرای تندرســتی نیســت. درســت مثل باشــگاه 
رفتــن بــا تمــام قــوا پــس از یــک وقفــه طوالنــی 
ــوان  ــما را از ت ــزرگ ش ــیار ب ــداف بس ــتن اه داش
ــد عــادت ســبک  خواهــد انداخــت. در اینجــا چن
ــه   ــه ب ــی را ک ــت؛ آن های ــده اس ــی آورده ش زندگ
ببریــد و قهرمــان  بــه کار  دردتــان می خــورد، 

زندگــی ســالم و ســاده شــوید.
1. تحرکات روزانه تان را بیشتر کنید

ــدای  ــن در ابت ــرای م ــه ب ــدن همیش ــال مان فع
لیســت بــوده اســت؛ معنــی اش ایــن نیســت کــه 
مجبوریــد هــر روز دو ســاعت در باشــگاه بمانیــد. 
ــه 10000  ــه و روزان ــمار تهی ــک گام ش ــوض، ی در ع

ــد. ــاده روی کنی ــدم پی ق
2. آب بنوشید

بــا نوشــیدن آب فــراوان، احســاس بهتــر، ظاهــر 
بهتــر و عملکــرد جســمی بهتــری خواهید داشــت. 
هدفتــان را روی نصــف وزن بدنتــان بگذاریــد؛ 
ــن  ــند. ای ــر آب بنوش ــه 2.2 لیت ــد روزان ــان بای زن
ــا  ــت؛ ام ــی اس ــر زن ــرای ه ــت ب ــدار ثاب ــک مق ی
شــما از وزن خودتــان بــرای تخمیــن بهتــر و 
ســاده تر مقــدار آب مــورد نیازتــان اســتفاده کنیــد.

3. بیشتر لبخند بزنید
ــه کاهــش اســترس هــم  ــد، واگیــر دارد و ب لبخن
کمــک می کنــد، بــه دیگــران آرامــش می دهــد و 

ــد. ــان آزاد می کن ــن در مغزت اندروفی

4. رژیم نگیرید
افــراد ســالم می داننــد کــه رژیــم کوتاه مــدت 
نتایجــش  هــم  واقعــا  وزن  کاهــش  بــرای 
ــش  ــرای کاه ــه ای ب ــا نکت ــت؛ ام ــدت اس کوتاه م
وزن کســانی کــه رژیــم نیســتند: ظــرف غذایتــان 
ــن  ــان داده ای ــات نش ــد؛ تحقیق ــر کنی را کوچک ت

کار باعــث می شــود کمتــر بخوریــد.
5. خواب را در اولویت بگذارید

کمبــود خــواب، امــکان بازیابــی را بــه بــدن 
ــرار داده  ــت ق ــواب را در الوی ــد. خ ــما نمی ده ش
و ســاعت خــواب و بیــداری منظمــی داشــته 
ــان بیشــتر  ــر باشــید، بدنت باشــید. هرچــه فعال ت

ــود. ــد ب ــواب خواه ــان خ خواه
6. غذا را از قبل آماده کنید

 شــب قبــل از شــروع هفتــه، وقــت بگذاریــد و هر 
ســبزیجاتی کــه بــرای ســاالد نیــاز داریــد، آمــاده 

و ُخــرد کنیــد و برنامــه هفتگــی بــرای وعده هــای 
ــان داشــته باشــید. غذایی ت

7. غذاهای سبز بیشتر بخورید
کلــم و اســفناج، بدیهــی و معــروف هســتند؛ ایــن 
دو، نیــروگاه مــواد مغــذی هســتند و شــما بایــد 
تــا جایــی کــه می توانیــد از ایــن ســبزی های 
کنیــد.  اســتفاده  وعده های تــان  در  پهن بــرگ 
جــزو آن هایــی نباشــید کــه ادعــا می کننــد هرگــز 

ــد. ــبزی نمی خورن س
8. ناهارتان را بسته بندی کنید

بــا  از کارتــان، ماقــات  اگــر بخشــی  حتــی 
مشــتریان بــرای ناهــار یــا شــام اســت، معنی اش 
ــذای  ــد غ ــم مجبوری ــما ه ــه ش ــت ک ــن نیس ای
ــد  ــه می خوری ــی را ک ــد. چیزهای ــرون را بخوری بی
کنتــرل کنیــد تــا ســامتی تان تحــت کنتــرل 

ــد. ــما باش ش

9. با آدم های جدید ارتباط برقرار کنید
ماقــات بــا افــراد جدیــد، ســخت و تــا حــدودی 
ــاده  ــما فوق الع ــرای ش ــا ب ــت؛ ام ــناک اس ترس
زندگــی  اجتماعــی،  دایــره  اســت. گســترش 
ــو  ــد داد. عض ــه خواه ــما ارائ ــه ش ــدی را ب جدی
باشــگاه شــوید، در کاس هــای مختلــف ثبت نــام 
پیــدا    جدیــد  دوســتان  راه  ایــن  از  و   کنیــد 

کنید.
10. حیوانی را نجات دهید

یــک حیــوان باوفــا واقعــا می توانــد زندگــی شــما 
ــد،  ــد، از افســردگی پیشــگیری کن را پرنشــاط کن
ــدا  ــم پی ــالم و محک ــادات س ــد ع ــان کن مجبورت

ــر لبانتــان مــی آورد. ــد را ب کنیــد و لبخن
هــر کار ســاده ای کــه امــروز انجــام می دهیــد، بــه  
خاطــر خودتــان انجامــش دهیــد و ســعی کنیــد 

پیگیــرش باشــید. مجلــه ســامت

#طب_سنتی
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۱۰ عادت روزانه برای داشتن زندگی سالم

کوتاه اخبار
چرا ظهرها باید 20 دقیقه خوابید؟

ــد  تحقیقــات نشــان می دهــد خــواب بعدازظهــر می توان
چنیــن  بــه  بــدن  را کــم کنــد.  روزانــه  اســترس 
ــول روز  ــه در ط ــی ک ــا استرس ــاز دارد ت ــتراحتی نی اس
ــد. از آنجــا کــه خوابیــدن  ــه آن وارد شــده را دفــع کن ب
یک بــار ظهــر و یک بــار شــب، بخشــی از رونــد طبیعــی 
ــه اســتراحت  ــد دقیق ــا چن ــدن بزرگســاالن اســت، ب ب
در میــان روز می توانیــد ســاعت بدنتــان را تنظیــم 
کنیــد و بــه آرامــش برســید. افــرادی کــه حــدود 
ــوال  ــوند، معم ــدار می ش ــواب بی ــح از خ ــاعت 7 صب س
ــی  ــر احســاس خواب آلودگ حــدود ســاعت 2 بعدازظه
می شــود  باعــث  ناهــار  خــوردن  البتــه  می کننــد؛ 
چنیــن احساســی زودتــر سراغشــان آیــد و بــا شــدت 
بیشــتری شــما را مجبــور بــه خوابیــدن کنــد. البتــه اگر 
ــل  ــان را مخت ــر، زندگی ت ــواب بعدازظه ــد خ می خواهی
نکنــد، بیشــتر از 20 دقیقــه چشــم های تان را روی هــم 

ــد. برترین هــا نگذاری

 لباس های راه راه 
بالی جان میگرنی ها

ــور شــدید  ــه بعضــی بوهــا، ن ــه میگــرن ب افــراد مبتــا ب
ــوارد  ــی م ــا بعض ــد؛ ام ــیت دارن ــدا حساس ــر و ص و س
ــن  ــات ای ــروز حم ــت در ب ــن اس ــز ممک ــادی نی غیرع

ــد. ــر باش ــاری مؤث بیم
 بــر اســاس تحقیقــات جدیــد، افــراد مبتــا بــه میگــرن 
ــه شــکل  ــا پوشــیدن البســه راه راه کــه ب ــر دیــدن ی در اث
ــاری  ــات بیم ــدید حم ــار تش ــت، دچ ــری اس ــور خ گ

می شــوند.
زمانــی کــه ایــن افــراد الگوهــای پارچــه ســفید و ســیاه 
ــدید  ــدای ش ــا ص ــور ی ــه ن ــی ک ــد وقت ــد، مانن را می بینن
در فضــا وجــود دارد، دچــار تشــدید عائــم میگــرن 
ــردرد  ــی از س ــوع خاص ــرن ن ــاری میگ ــوند. بیم می ش
اســت کــه در اثــر آن فــرد بــه صــدا، نــور شــدید، بعضــی 
ــن دســت حساســیت  ــواردی از ای ــاع و م ــا، ارتف ادویه ه

پیــدا می کنــد. باشــگاه خبرنــگاران

 منیزیم، مانع از شکستن 
استخوان می شود

 شکســتگی اســتخوان، یکــی از علــل اصلــی ناتوانــی 
و بیمــاری، به ویــژه در بیــن جمعیــت مســن اســت. 
اگرچــه میــزان وجــود منیزیــم در خــون بــه مصــرف 
منیزیــم از طریــق رژیــم غذایــی و آب بســتگی 
دارد، امــا ممکــن اســت دربــاره افــراد مســن، افــراد 
مبتــا بــه اختــاالت گوارشــی و افــراد مصرف کننــده 

بعضــی داروهــای مشــخص، کارســاز نباشــد. 
ــاره ایــن افــراد، افزایــش مصــرف مــواد غذایــی  درب
ــا موجــب افزایــش ســطح  ــم الزام سرشــار از منیزی
مکمل هــای  تجویــز  نمی شــود.  خــون  منیزیــم 
منیزیــم می توانــد شــیوه ای بــرای جلوگیــری از 
ــت  ــم خــون و در نهای ــن منیزی ــزان پایی کاهــش می

ســامت اســتخوان ها باشــد. ســامت نیــوز

تغذیه

اندر فواید فوق العاده سکنجبین
ــا ســرکه انگبیــن  ســکنجبین ظاهــرا ســک انگبین ی
 بــوده اســت. ســک در فارســی بــه معنای ســرکه بوده 
و انگبیــن نیــز بــرای عســل اصطــاح می شــده 
اســت؛ زیــرا ســابقا و قبــل از کشــف شــکر از 
گیاهــان، ســکنجبین کــه معــرب ســرکنگبین اســت 

بــا عســل درســت می شــده اســت.
ســکنجبین بســته بــه اینکــه بــرای چــه نــوع 
ــرکه ــا س ــت ب ــن اس ــود، ممک ــرف ش ــی مص  مزاج

ــرش  ــرش، ســیب ت ــج، لیموت ــدی، آب نارن ــر هن تم
ــر  ــه شــده و از نظ ــرش تهی ــه ت ــا ب ــرش ی ــی ت گاب
ــا عســل، دوشــاب انگــور   شــیرینی ممکــن اســت ب
و شــیره خرما و ... شــیرین شــود. ســکنجبین ســاده 
ــاز کــردن انســداد عــروق  ــرای تســکین عطــش، ب ب
ــد  ــد مفی ــده و کب ــت مع ــرم، تقوی ــردرد گ ــع س  رف

است. بهداشت نیوز

 اهمیت خوردن تخم مرغ آب پز 
در وعده صبحانه

ــار  ــب و سرش ــی مناس ــاده غذای ــک م ــرغ، ی تخم م
ــادی در  ــراد زی ــت و اف ــن اس ــن و ویتامی از پروتئی
ــد و در  ــی اســتقبال می کنن ــن مــاده غذای ــا از ای دنی
ــن چاشــنی اســتفاده  بیشــتر وعده هــای خــود از ای

می کننــد. 
مختلفــی  ویتامین هــای  دارای  آب پــز  تخم مــرغ 
ــتفاده  ــل اس ــه دلی ــه ب ــت ک ــیم اس ــه پتاس از جمل
نکــردن از روغــن، یــک مــاده غذایــی مناســب بــرای 

ــود. ــوب می ش ــاق محس ــکار و چ ــراد ورزش اف
خــوردن تخم مــرغ آب پــز در وعــده صبحانــه، چربــی 
بــه  بزرگــی  را کاهــش می دهــد، کمــک  خــون 
ــن ســبب شــادابی و  کاهــش وزن اســت و همچنی

ــامتی ــود. س ــو می ش ــت و م ــامت پوس س

 خواص درمانی گوجه سبز 
یکی از میوه های فصل بهار!

گوجــه ســبز باعــث تعــادل اســید معــده می شــود. 
ــری از  ــی در جلوگی ــب توجه ــار جال ــوه آث ــن می ای
ــاال  ــون ب ــی خ ــرطان، چرب ــد س ــی مانن بیماری های
ــا  ــا میکروب ه ــه ب ــلولی دارد و در مقابل ــری س  و پی
و عفونت هــا مؤثــر اســت. فیبــر موجــود در آن باعــث 
ــود سیســتم گوارشــی می شــود. خشــک شــده  بهب
ــرد  ــت کارک ــت اس ــه دارای فیتونوترین ــوه ک ــن می ای
اعصــاب  درمــان  بــرای  و  دارد   آنتی اکســیدانی 
ــد اســت. همچنیــن باعــث تعــادل  ــی مفی و کم خون
ــن رو  ــان خــون می شــود؛ از ای ــاز در جری اســید و ب
ــد  ــون مفی ــیدی خ ــت اس ــان حال ــد در درم می توان

باشــد.
ــش  ــامل کاه ــرد آن ش ــار منحصربه ف ــن آث  همچنی
ــوبات از  ــذف رس ــون، ح ــی خ ــون و چرب ــار خ فش
خــون و تنظیــم عملکــرد معــدی روده ای اســت. 

خبرنــگاران باشــگاه 

زیبایی
 زیبایی و سالمت 

ارمغان گوجه فرنگی
ــن  ــق ممک ــر طری ــی از ه ــاد گوجه فرنگ ــت زی دریاف
خوراک هــا،  انــواع  ســاالدها،  ســاندویچ ها،  در 
ســس های خانگــی گوجه فرنگــی یــا بــه شــکل 
ــده آل  ــوری، ای ــی مینیات ــام گوجه فرنگ ــا ن ــه ای ب حب
اســت. گوجه فرنگــی در گــروه ســبزیجات قــرار 
ــا  ــط تنه ــی متوس ــدد گوجه فرنگ ــک ع ــرد؛ ی می گی
25 کالــری دارد و در عیــن حــال خــواص مفیــد 
بســیار زیــادی را شــامل می شــود. گوجه فرنگــی 
حــاوی هــر 4 کاروتنوئیــد اصلــی اســت: آلفــا و بتــا 
کاروتــن، لوتئیــن و لیکوپــن. ایــن کاروتنوئیدهــا 
خــواص منفــرد جداگانــه ای دارنــد، ولیکــن خــواص 

ــد.  ــروه دارن ــک گ ــوان ی ــه عن ــز ب ــترکی نی مش
از  فوق العــاده ای  مقادیــر  حــاوی  گوجه فرنگــی 
لیکوپــن اســت کــه نســبت بــه دیگــر کاروتنوئیدهــا 
ــت.  ــیدانی اس ــت آنتی اکس ــترین خاصی دارای بیش
زمانی کــه مــادران شــیرده از گوجه فرنگــی اســتفاده 
شــیر  در  موجــود  لیکوپــن  محتــوای  می کننــد، 
ــت  ــورد دریاف ــن م ــد. در ای ــش می یاب ــادر افزای م

گوجه فرنگــی پختــه بهتــر اســت. زندگــی آنایــن

فواید کیوی برای زیبایی پوست
کیــوی فوایــد زیــادی بــرای پوســت دارد کــه در زیــر 
ــان  ــود: درم ــاره می ش ــا اش ــه از آن ه ــد نمون ــه چن ب
پوســت: کیــوی بــه دلیــل داشــتن ویتامیــن C باعــث 
می شــود خراش هــای روی پوســت ســریع تر درمــان 

شــود. 
جلوگیــری از آســیب در مقابــل آفتــاب: کیــوه سرشــار 
ــه پوســت را در  ــن C و آمینواســید اســت ک از ویتامی

ــد.  ــظ می کن ــاب حف ــر آفت ــعه های مض ــل اش مقاب
پاک کننــده پوســت: از ایــن میــوه خوشــمزه بــه 
ــتفاده  ــوان اس ــم می ت ــت ه ــده پوس ــوان پاک کنن عن
کــرد؛ زیــرا از پوســت در مقابــل رادیکال هــای آزاد 
دفــاع می کنــد و ســطح PH پوســت را متعــادل 

می کنــد. 
ضــد پیــری: کیــوی بــا رادیکال هــای آزاد مبــارزه کــرده 
ــری  ــوط پی ــک و خط ــروک، ل ــن و چ ــاد چی و از ایج

ــد. بهداشــت نیــوز ــری می کن روی پوســت جلوگی

زیبایی پوست صورت با زعفران
در ارتفاعــات هنــد کشــت زعفــران بســیار رایــج 
اســت. ایــن ادویــه بیشــتر در اســپانیا، ایتالیــا 
ــی  ــت اصل ــد. خاصی ــد می کن ــمیر رش ــران و کش ای
ــل  زعفــران ایــن اســت کــه از 150 مــاده  فــرار و قاب
ــده  ــاخته  ش ــال س ــاده  غیرفع ــدادی م ــر و تع  تبخی

است. 
زعفــران دارای خاصیــت ضــد باکتری و آنتی اکســیدانی 
اســت کــه آن را تبدیــل بــه مــاده ای ایــده آل بــرای 
ــد  ــاده فرآین ــن م ــت. ای ــرده اس ــوش ک ــان ج درم
ــای  ــراش و لکه ه ــن خ ــن رفت ــم و از بی ــود زخ بهب

پوســتی را ســرعت می بخشــد. برترین هــا

خانواده
 رابطه تنبیه بدنی 

و ضریب هوشی کودکان
والدیــن همــواره آرزوی داشــتن فرزندانــی باهــوش را 
دارنــد؛ امــا تحقیقــات نشــان می دهــد تنبیــه بدنــی حتــی 
از نــوع خفیــف باعــث کاهــش ضریــب هوشــی در کــودکان 

می شــود.
ــد، رشــد  ــام دهن ــه بیشــتری انج ــن تنبی ــه والدی ــر چ  ه
و پــرورش روان و مغــزی کــودک کندتــر می شــود و 
تنبیــه بــه میــزان بســیار انــدک تأثیــری منفــی بــر ضریــب 

هوشــی کــودکان می گــذارد.
ــژه آن  ــودک به وی ــه ک ــی ب ــترس بزرگ ــی اس ــه بدن  تنبی
ــه  ــه تنبی ــار در هفت ــه ب ــا س ــه دو ت ــی ک ــته از کودکان دس
ــی از  ــترس ناش ــس از آن اس ــد. پ ــوند، وارد می کن می ش
تنبیــه بدنــی باعــث شــدت یافتــن عائــم پــس از آســیب 
می شــود. تنبیــه بدنــی باعــث افزایــش خشــونت در 

کــودکان می شــود.
 کودکانــی کــه در ســنین بســیار کــم تحــت تنبیه بدنــی قرار 
ــوزان  ــه دانش آم ــل ب ــاز دوره تحصی ــگام آغ ــد، هن گرفته ان
مشــکل آفرین در مدرســه تبدیــل می شــوند. بنابرایــن 
تنبیــه بدنــی هرگــز نمی توانــد در رشــد و شــکوفایی کــودک 

مؤثــر باشــد. جــام نیــوز

زنان، عاشق این خصوصیات مردانه 
هستند

 همــه مــردان دوســت دارنــد شــوهر خوبــی بــرای همســر 
خــود باشــند و همسرشــان از بــودن در کنارشــان احســاس 
ــه خــودی خــود حاصــل  ــر ب ــن ام ــا ای ــد؛ ام ــت کنن رضای
نمی شــود. بایــد خودســازی و ویژگی هــای یــک مــرد 
ــاده زندگــی مشــترک را کســب  ــغ و آم ــاد، بال ــل اعتم قاب

کنیــد. 
درســت اســت کــه ایــن روزهــا خانواده هــای زن ســاالر رو 
ــی تصاحــب کارهــای  ــه افزایــش اســت و خانم هــا در پ ب
ــه خــود آســیب  ــی ب ــی حاضــر هســتند گاه ــه، حت مردان
ــا در  ــد، ام ــل کنن ــادی را تحم ــختی های زی ــانند و س برس
نهایــت هــر زنــی دوســت دارد مــرد زندگــی اش قابــل اتــکا 

باشــد.
 خوش تیپــی فقــط مخصــوص روز خواســتگاری یــا دوران 
ــوش  ــب و خوش پ ــه مرت ــد همیش ــت. بای ــزدی نیس نام

باشــید.
 زن امــروزی نه تنهــا از شــما انتظــار دارد ســکاندار زندگــی 
ــه  ــا او ب ــد ت ــش بروی ــدار پی ــا اقت ــید و ب ــترک باش مش
شــما تکیــه کنــد، بلکــه مایــل اســت گاهــی از زیــر ســایه 
شــما بیــرون بیایــد و در تصمیــم گیری هــا مشــارکت 
کنــد. همســر خــوب کســی اســت کــه ایــن فرصــت را بــه 
ــت  ــن مســیر حمای ــوی زندگــی اش بدهــد و او را در ای  بان

غ کند. سیمر
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ــی اســت   حــوزه ســامت، یکــی از حوزه های
و  مــردم  تمامــی  نخواهــی  کــه خواهــی 
ــدای  ــد. ج ــر و کار دارن ــا آن س ــتگاه ها ب دس
ــزات پزشــکی  ــان، بحــث تجهی از بحــث درم
ــوردار  ــادی برخ ــت زی ــوزه از اهمی ــن ح در ای
می توانــد  پزشــکی  تجهیــزات  اســت. 
دخالــت  درمــان  امــر  در  هــم  مســتقیما 
ــردم  ــب م ــت از جی ــم در پرداخ ــته و ه داش
مؤثــر باشــد و بــر رونــد کیفیــت درمــان 
تأثیــر بگــذارد. متأســفانه دیــد اشــتباهی کــه 
وجــود دارد ایــن اســت کــه همیشــه اجنــاس 
ــری  ــت بهت ــردم از کیفی ــد م ــی در دی خارج
فــان  نــام  همیــن  و  هســتند  برخــوردار 
کشــور، یــک آســودگی خاطــر بــرای بیمــاران 
ــد  ــد در چن ــن دی ــاید ای ــراه دارد. ش ــه هم ب
دهــه پیــش دیــد مناســبی بــوده، امــا بهتــر 
ــراه  ــم هم ــردم ه ــات م ــد و اطاع اســت دی
پزشــکی  علــم  برق آســای  پیشــرفت  بــا 

ــد. ــته باش ــرفت داش پیش
ــا  ــه در دنی ــم ک ــی بروی ــه جای ــم ب می خواهی
کمتــر نمونــه ای دارد و متخصصــان تجهیــزات 
ــوع را درک  ــن موض ــی ای ــه خوب ــکی ب پزش
می کننــد. می خواهیــم بــه یکــی از 5 ســالن 

خــاص دنیــا برویــم.
مــا  مخاطبــان  بــرای  را  خودتــان    

کنیــد. معرفــی 
متولــد  هســتم.  نجات بخــش  نویــد 
کارشناســی  مــدرک  دارای   ،1۳5۳ ســال 
دانشــگاه   71 ســال  ورودی  الکترونیــک 
ــس  ــر رئی ــال حاض ــان. در ح ــی اصفه صنعت
هیئت مدیــره شــرکت بهیــار صنعــت هســتم.
  شــرکت شــما چــه زمانــی بــه ثبــت 

رســید؟
ــا  ــار صنعــت را تقریب ــدازی شــرکت بهی  راه ان
ســال 7۹ شــروع کردیــم و ســال 81 بــه ثبــت 

رســاندیم.
 بهیارصنعــت کارش را از کجــا شــروع 

کرد؟
تقریبــا از پنــج ســال پیــش کــه بحــث 
تولیــد  در  شــد،  جدی تــر  تحریم هــا 
ــم و از  ــکی ورود کردی ــک پزش تجهیزات هایت
ســال ۹1 وارد شــهرک علمــی شــدیم و جــزو 

هســتیم. هــم  دانش بنیــان  شــرکت های 
برانــکارد  تولیــد  بــا  را  خــود  کار  مــا 
تخصصــی بیمــار شــروع کردیــم. بعــد از 
ــگ  ــری را در هتلین ــوالت دیگ ــم محص آن ه
بیمارســتان و بخــش اتــاق عمــل تولیــد 

کردیــم.
اســم  بــه  را  بهیــار صنعــت  برخــی    
می شناســند.  خطــی  شــتاب دهنده 

چــرا؟
شــتاب دهنده خطــی، دســتگاهی اســت کــه 
بــرای درمــان ســرطان بــه کار مــی رود. بهیــار 
صنعــت در دو مــاه آینــده پنجمیــن شــرکت 
در دنیــا و اولیــن شــرکت در ایــران بــا توانایی 
تولیــد دســتگاه های شــتاب دهنده خطــی 
اســت. البتــه در کنــار آن دســتگاه رادیولــوژی 
دیجیتــال و سیســتم های کنتــرل کیفــی 
ــی  ــاص پرتودرمان ــای خ ــرای بخش ه ــه ب ک
ســاخت  دســت  در  می شــود،  اســتفاده 

هســتند.
بیشــتر  شــتاب دهنده  دســتگاه  از    
نیــازی در  برایمــان بگوییــد. احســاس 

ایــن زمینــه شــد؟
دســتگاه شــتاب دهنده دســتگاهی اســت 
ــاد  ــرژی زی ــا ان ــی ب ــد پرتوهای ــا تولی ــه ب ک
مــی رود.  بــه کار  ســرطان  درمــان  بــرای 
اســتانداردهای ســازمان بهداشــت جهانــی بــه 
ــون  ــک میلی ــر ی ــرای ه ــه ب ــد ک ــا می گوی م
نفــر جمعیــت، دســت کم ســه دســتگاه 
ــل  ــه حداق ــا ب ــور م ــی کش ــم؛ یعن ــاز داری نی
ــفانه  ــه متأس ــاز دارد ک ــتگاه نی ــت دس دویس
ــتگاه  ــاد دس ــر از هفت ــر کمت ــال حاض در ح
فعــال داریــم؛ ضمــن اینکــه ایــن دســتگاه ها 
و  گران قیمــت  فنی مهندســی  خدمــات 
ــم و  ــان تحری ــد؛ در زم ــی دارن ــات گران قطع
فشــارهای اقتصــادی تأمیــن و نگهــداری 
این هــا کار بســیار ســختی بــود. مــا بــا 
ســابقه ای کــه در تعمیــر و نگهــداری داشــتیم 
ــه فکــر ســاخت دســتگاه  از ســال های 88 ب
ــم  ــادی را ه ــای زی ــون کاره ــم و تاکن افتادی
انجــام دادیــم. البتــه دو ســال اســت کــه کار 
ــه  ــه و ان شــاء هللا امســال ب ــا شــدت گرفت م

بهره بــرداری خواهــد رســید.
بهیــار  مــارک  شــتاب دهنده های    
نمونه هــای  بــا  مقایســه  در  صنعــت 

اســت؟ ســطحی  چــه  در  خارجــی 
اســت.  توجهــی  جالــب  نکتــه  ایــن 
صنعــت  بهیــار  مــارک  شــتاب دهنده های 
مدل هــای  آخریــن  بــا  رقابــت  قابــل 
دنیاســت. شــتاب دهنده  دســتگاه های 
بــا  خطــی  شــتاب دهنده  تفــاوت   
نمونه هــای خارجــی اش چیســت؟ چــه 

دارد؟ ضعف هایــی 
ــک  ــه ی ــود ب ــتگاه های خ ــت دس ــا در تس م
نتیجــه باورنکردنــی رســیدیم. مــا تــا 4 
ــت  ــل رؤی ــه اصــا قاب ــه اشــعه ک صــدم ثانی
نیســت را بــا دقــت 1٫5 درصــد گرفتیــم. 
مــن دســتگاه های زیمنــس آلمــان را تســت 
گرفتــم و بــا دقــت زیــر 5 درصــد نشــد 
ــا  ــا ب ــه م ــت ک ــاوت در اینجاس ــم. تف بگیری

باورهــای اعتقــادی وارد میــدان شــدیم.

  آقــای مهنــدس شــما بــه مــا گفتــه 
بودیــد کــه فنــاوری پیشــرفته ای نســبت 
از  می شــود  مگــر  داریــد.  غــرب  بــه 

زد؟ جلــو  غــرب  پیشــرفته  تکنولــوژی 
زمانــی کــه ایــن باورهــا در بچه هــای مــا 
تکنولــوژی  از  کســی  دیگــر  دارد،  وجــود 
حباب هایــی  غــرب  تمــدن  نمی ترســد. 
درســت کــرده و بــه مــا می گویــد ایــن 
ــی آن  ــه معن ــن ب ــت و ای ــوژی واالس تکنول
ــه  ــچ گاه ب ــو هی ــوم، ت ــان س ــه جه ــت ک اس
ــو در  ــرای ت ــید و ب ــی رس ــم نخواه ــن عل ای
ــا  ــم م ــن می گوی ــرار دارد. م ــت ها ق دوردس
ایــن حبــاب تکنولــوژی  بــه  توانســته ایم 
ســوزن بزنیــم و این هــا همــه لطــف خداونــد 
اســت. وقتــی مــا وارد ایــن کار شــدیم، همــه 
چیــز را بــه خداونــد ســپردیم.من نمی گویــم 

کــه ســود اقصــادی نداریــم؛ برعکــس چــون 
بخــش خصوصــی هســتیم نمی توانــد ســود 

آور نباشــد.
بــاور مــا ایــن اســت کــه وقتــی در ایــن 
ــش  ــد حواس ــم، خداون ــت کردی ــیر حرک مس

ــود. ــد ب ــوده و خواه ــا ب ــه م ب
 مــا در زمــان دفــاع مقــدس افــرادی را 
ــرای  ــد، ب ــن می رفتن ــه روی می ــتیم ک داش
ــل  ــد قاب ــا را نمی بین ــن افق ه ــه ای ــی ک کس
ــک  ــا ی ــود او ب ــی خ ــود؛ ول ــد ب درک نخواه
عقانیــت تمــام و کمــال وارد آن میــدان 

. د می شــو
  ایــن صحبت هــا بــا کــدام معاملــه 

درمی آیــد؟ جــور  اقتصــادی 
ایــن  جاســت؛  همیــن  ســؤال  دقیقــًا 
صحبت هــا بــا کــدام معاملــه اقتصــادی 

درمی آیــد؟  جــور 
اقتصــاد  بگوییــم  نبایــد  مــا  پــس 
باعــث  و  دارد  زیــادی  پــول  دانش بنیــان 
تضمیــن آینــده می شــود. مــا بایــد بــه اصــل 
ــود  ــای خ ــم و باوره ــاب برگردی ــود و انق خ
را زنــده کنیــم. در آن زمــان هــم اقتصــاد 
درســت و هــم منابــع مالــی تأمیــن خواهــد 

شــد و کار جلــو مــی رود. 
اینکــه  وجــود  بــا  امــروزه  متأســفانه 

و  نیســتند  انســان های متدیــن مــا کــم 
ــن انقــاب  ــرای ای ــد جــان خــود را ب حاضرن
بدهنــد، مــا در ایــن فضــای اقتصــادی قــرار 
ــرب  ــز را از غ ــه چی ــه هم ــی ک ــم. موقع داری
اقتصــاد  می گوئیــم  و  می کنیــم  کپــی 
یعنــی ایــن و همــه چیــز را کنــار می گذاریــم 

مســائل مــا شــروع می شــود.
دانشــجویان دانشــگاهی بــرای بازدیــد اینجــا 
ــد  ــن بگویی ــه م ــم ب ــا گفت ــه آن ه ــد. ب آمدن
ــه  ــت ک ــی اس ــن کتاب های ــای ای ــدا کج خ
ــدا را  ــم خ ــی توانی ــا م ــر م ــد؟ مگ می خوانی
ــرای  ــم؟ ب ــه روزگار خــود حــذف کنی از صحن
خودمــان خدایــی درســت کرده ایــم کــه 
بــرای وقــت اذان و نمــاز و روزه اســت؛ ولــی 
ــتیم.  ــکوالر هس ــا س ــان کام ــه کارم در صحن
ــم  ــئوالن ه ــی مس ــه برخ ــا را ب ــن حرف ه ای
نــگاه می کننــد.  امــا چپ چــپ  می زنــم؛ 
ــا کجــای  ــی چــه؟ خــدا دقیق ــد یعن می گوین

ایــن شــتاب دهنده اســت؟
  پس مطمئن هســتید شــتاب دهنده 

هــم می توانــد ســاخت ایران باشــد؟
انســان کافــر ایــن دســتگاه را ســاخته. مگــر 
ــر  ــا اگ ــد؟ ام ــن نتوان ــه متدی ــود بچ می ش
ــدند  ــفید ش ــه س ــا یق ــای م ــه متدین ه بچ

ــچ. ــر هی دیگ

رئیس هیئت مدیره شرکت بهیار صنعت در گفت وگو با کیمیای وطن:

برخی مسئوالن به تولید داخل باور ندارند

،،
ــه اصــل خــود و انقــاب  ــد ب مــا بای
برگردیــم و باورهــای خــود را زنــده 
کنیــم. در آن زمــان هــم اقتصــاد 
درســت و هــم منابــع مالــی تأمیــن 
خواهــد شــد و کار جلــو مــی رود. 
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»قرآن پژوهی پیشرفت«
پیشــرفت«  »قرآن پژوهــی  ملــی  کنفرانــس  اولیــن 
ــی  ــا حضــور جمع ــح روز گذشــته ۲۰ اردیبهشــت ماه ب صب
ــات  ــز تحقیق ــگاه در مرک ــوزه و دانش ــران ح از صاحب نظ

ــد.  ــاز ش ــم آغ ــرآن کری ــتراتژیک ق اس
حجت االســام و المســلمین احمــد آکوچکیــان، دبیــر 
تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  و  ایــن کنفرانــس  علمــی 
ــر  ــد ب ــا تاکی ــخنانی ب ــد( در س ــعه )رش ــتراتژیک توس اس
ــدا  ــت: ابت ــرآن گف ــه پیشــرفت از منظــر ق ــی مقول بازخوان
بایــد ببینیــم اندیشــه تفســیری تــا چــه انــدازه می توانــد در 

ــد.  ــش کن ــای نق ــر ایف ــی بش ــده تمدن ــاختن آین س
وی افــزود: معتقــدم مــا بایــد بازخوانــی معرفتــی در بــاب 
ــه  ــی اندیش ــیم؛ یعن ــته باش ــول داش ــه تح ــه پای اندیش
ــی  ــم و نظام ــرآن کری ــیر ق ــن و تفس ــده از دی بازخوانی ش
مدیریتــی بــر مبنــای ایــن بازخوانــی را ایجــاد کنیــم. 
نمایشــی  اینکــه همایش هــای  بیــان  بــا   آکوچکیــان 
ــی  ــرات علم ــه ثم ــود ک ــزار می ش ــادی برگ ــانه ای زی و رس
برگــزار  عنــوان کــرد: همایش هایــی  نــدارد،  چندانــی 
می شــود کــه درصــدد جمــع کــردن عــده و عــده هســتند؛ 
ــای  ــر مبن ــادی ب ــول نه ــی در تح ــد نهال ــه بای ــی ک در حال
ــی در  ــد نظریات ــا تولی ــد ب ــا بتوان ــم ت ــی بکاری ــر قرآن تفک
ــردم  ــش روی م ــده ای روشــن را پی ــه پیشــرفت آین مقول
ــه  ــات اســتراتژیک ب ــز تحقیق ــم در مرک ــا ه بگشــاییم؛ م
دنبــال ایــن مســئله هســتیم. وی از برگــزاری ۲۳ نشســت 
ــر داد  ــش خب ــن همای ــی ای ــتای برپای ــی در راس  تخصص
ــب  ــز در قال ــس نی ــن کنفران ــن مباحــث در ای ــزود: ای و اف

ــه خواهــد شــد. ایکنــا شــش منظومــه ارائ

 افتتاح استودیوی قرآنی 
در حرم امام حسین )ع(

همزمــان بــا فرارســیدن اعیــاد شــعبانیه، اســتودیوی ضبــط 
ــام  ــدس ام ــتان مق ــرآن آس ــی در دارالق ــای قرآن برنامه ه
حســین)ع( افتتــاح شــد. ایــن اســتودیو بــا حضور »ســید 
ســعید مســلم« و »احمــد عبدالحــی«، از قاریــان ممتــاز 
ــش  ــر بخ ــوری«، مدی ــن المنص ــتاد »حس ــری و اس مص

دارالقــرآن افتتــاح شــد. 
المنصــوری در ایــن مراســم، افتتــاح ایــن اســتودیو 
همزمــان بــا والدت ائمــه اطهــار را بــه دوســتداران و 
تاوت کننــدگان کتــاب خــدا تبریــک گفــت و اظهــار 
ــت و  ــرای ثب ــی ب ــتودیو فرصت ــن اس ــرد ای ــدواری ک امی
حفــظ هــر چــه بیشــتر صوت هــای جوانــان عراقــی باشــد. 
وی بــا بیــان اینکــه خدمــات قرآنــی ایــن اســتودیو رایــگان 
اســت، گفــت: درب ایــن اســتودیو بــه روی همــه کســانی 
ــداری و شــنیداری  ــای دی ــط برنامه ه ــه ضب ــل ب ــه تمای ک
ــه و هــر  ــط ادعی ــد و همچنیــن خواســتار ضب ــی دارن قرآن
برنامــه ای مربــوط بــه قــرآن و اهــل بیــت)ع( باشــند، بــاز 
اســت. ســید ســعید مســلم، قــاری بین المللــی مصــری 
نیــز در ســخنانی تصریــح کــرد: اگــر خداونــد بــار دیگــر بــه 
ــاوت  ــا را دهــد، یــک ســاعت ت ــارت کرب مــن توفیــق زی
ــام  ــه حــرم ام ــط و آن را ب ــن اســتودیو ضب ــرآن را در ای ق

ــم. فــارس ــم می کن ــین)ع( تقدی حس

گردشگری

انتقاد از شرایط موزه فرش
ــران  ــی ای ــاق بازرگان رئیــس کمیســیون صــادرات ات
گفــت: مــوزه فــرش در شــرایط فعلــی بــه غمکــده 
تبدیــل شــده و وضعیــت نگهــداری فرش هــا در 

ــت.  ــفناک اس ــه آن اس خزان
ماهیــت  بیــان کــرد:  حاج آقامیــری  ســیدرضی 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان 
اســت؛  نبــوده  اول هــم درســت  از  گردشــگری 
ــات  ــود موضوع ــث می ش ــگری باع ــیطره گردش س
دیگــر در هالــه ای از ابهــام قــرار گیــرد. اگــر اکنــون 
صنعــت فــرش را در کنــار صنایــع دســتی بــه 
ــر  ــاع بدت ــم، اوض ــی بدهی ــراث فرهنگ ــازمان می س
می شــود. چــون ســازمان میــراث فرهنگــی االن 
ــد.  ــتی بربیای ــع دس ــده صنای ــد از عه ــم نمی توان ه
ــه  ــند؛ وگرن ــم باش ــدا از ه ــد ج ــا بای ــن حوزه ه ای

نهایــی نمی رســند.  بــه هــدف  هیچ کــدام 
ــی  ــرش در شــرایط فعل ــوزه ف ــون م ــت: اکن وی گف
بی توجهــی  اســت.  شــده  تبدیــل  غمکــده  بــه 
ــوط  ــوزه مرب ــن م ــه ای ــراث فرهنگــی ب ســازمان می
بــه دولــت امــروز یــا قبــل نیســت. فقــط وضعیــت 
از  را  افــراد  می توانــد  آن  بهداشــتی  ســرویس 
رفتــن بــه داخــل آن منصــرف کنــد؛ دیگــر وضعیــت 
نگهــداری فرش هــا در خزانــه بمانــد کــه چقــدر 

ــت. مهــر ــفناک اس اس

 گردشگری حالل  
محور فعالیت مناطق آزاد است

ــی مناطــق آزاد و تجــاری کشــور  ــر شــورای عال دبی
از گردشــگری حــال بــه عنــوان یکــی از محورهــای 

فعالیتــی مناطــق آزاد کشــور نــام بــرد. 
ــه طــور جــدی متوجــه  ــد ب ــت: بای ــرکان گف ــر ت اکب
ــرای  ــم ب ــه ه ــرا ک ــیم؛ چ ــگری باش ــث گردش بح
گردشــگران داخلــی و هــم خارجــی حائــز اهمیــت 
بــه  ایرانی هــا  بــرای  می گوییــم  اینکــه  اســت. 
ــی  ــب توجه ــداد جال ــا تع ــه م ــل اســت ک ــن دلی ای
ــور  ــارج از کش ــه خ ــه ب ــم ک ــی داری ــگر ایران گردش
ــه  ــارت ب ــرای زی ــه ب ــه آن بخشــی ک ــد؛ البت می رون
خــارج از کشــور می رونــد، مســیر خودشــان را 
ــه تقویــت آن بخــش  ــد ب ــز عاقه من ــد و مــا نی دارن
هســتیم؛ امــا عــده ای بــرای گردشــگری بــه ســایر 

می رونــد. کشــورها 
 دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد و تجــاری کشــور 
افــزود: در تــاش هســتیم تــا جذابیت هــا در مناطــق 
ــال  ــه دنب ــی کــه ب ــا آن های ــم ت آزاد را افزایــش دهی
ــرای  ــن مناطــق را ب گردشــگری حــال هســتند، ای
گردشگری شــان انتخــاب کننــد؛ گردشــگری حــال 
ــه خانوارهــای ایرانــی  ــا هــدف خدمات رســانی ب و ب

از محورهــای فعالیــت مناطــق آزاد اســت. ایســنا

A.H.Rezazadeh@eskimia.ir
اعظم حاجی رضازادهگروه گردشگری

تجــارب  سلسله نشســت های  ادامــه  در   
شهرســازی و معمــاری بــه همــت کانــون 
ــا  ــاق ب ــاران خ ــازان و معم ــاد شهرس مردم نه
حضــور مدیــر بخــش شهرســازی شــرکت 
شــهر و خانــه و همچنیــن تعــدادی از اعضــای 
ــی  ــدف »بررس ــا ه ــتی ب ــون، نشس ــن کان ای
ــان«  ــاژوان اصفه تجــارب طــرح ســاماندهی ن
ــزار شــد. در  ــان برگ ــدان اصفه ــه هنرمن در خان
ایــن جلســه قهرمــان صمیمــی، مدیــر بخــش 
شهرســازی شــرکت شــهر و خانــه ویژگــی بــارز 
ــار ایــن منطقــه  ــاژوان را مســاحت ۱۱۶۰ هکت ن
دانســت و تصریــح کــرد: طــول ایــن منطقــه ۷ 

کیلومتــر و عــرض آن بیــن ۵/۱ تــا ۲ کیلومتــر 
ــت. ــف اس ــای مختل در جاه

   ناژوان
نامگــذاری  تســمیه  وجــه  دربــاره  وی 
منطقــه نــاژوان اظهــار داشــت: نــاژوان از 
دو کلمــه نــاژ بــه معنــی درخــت صنوبــر، 
بــه  نــاژوان  و  مــکان  معنــای  بــه  وان 
اطــاق درختــان  رویــش  محــل   معنــی 

می شود. 
مدیــر بخــش شهرســازی شــرکت شــهر و خانه 
ادامــه داد: رونــد توســعه ایــن قســمت بــا فراز 
ــا ۱۵۰  ــف از ســال ۱۳۶۱ ب و نشــیب های مختل
هکتــار آغــاز شــد؛ همچنین بیشــترین توســعه 
در قســمت قائمیــه بــوده و بعــد از ســال ۱۳۸۸ 

بــه دلیــل ســاماندهی آن، تخلــف ســاخت 
و ســاز صــورت نگرفتــه اســت. صمیمــی 
 ۱۴ جالیــان  جــوی  قســمت  در  افــزود: 
هکتــار زمیــن مســکونی و ۳۰۰ هکتــار اراضــی 
 کشــاورزی و همچنیــن ۴۰۰ هکتــار بــاغ وجــود

 دارد.
  جانمایی ۲۷ عنصر تفریحی

وی بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی انجام شــده 
 ۲۷ بــود  مقــرر  گفــت:   ،۱۳۷۶ ســال  در 
عنصــر تفریحــی در ایــن مســیر جانمایــی 
ــتقرار  ــورت اس ــه در ص ــل اینک ــه دلی ــود؛ ب ش
ایــن عناصــر کنــار رودخانــه تقاضــا بــرای 
ــه  ــا ب ــد ت ــود می آی ــه وج ــری ب ــر کارب تغیی
حــال فقــط چنــد عنصــر بــاغ پرنــدگان، 
 خزنــدگان و مجموعــه آکواریــوم مســتقر شــده 

است.
مدیــر بخــش شهرســازی شــرکت شــهر و 
ــه  ــن منطق ــی ای ــت جهان ــه از ثب ــه در ادام خان
ــان  ــش جه ــدان نق ــد می ــه مانن ــکو ب در یونس

ــر داد. خب
  چالش های ناژوان

صمیمــی چالــش اساســی طــرح نــاژوان 

و  عمومــی  منافــع  بیــن  تضــاد  وجــود  را 
دانســت.  خصوصــی 

ــن  ــه ای ــای ثانوی ــن چالش ه وی از بزرگ تری
منطقــه بــه ۱۲ هکتــار بخــش مســکونی اشــاره 
ــزار و ۱۸۰  ــن مســاحت ه ــزود: در ای ــرد و اف ک
 واحــد مســکونی موجوداســت که بایــد جابه جا 

شود.

مدیــر بخــش شهرســازی شــرکت شــهر و خانــه 
از عوامــل مؤثــر در ایجــاد توســعه شــهری در ایــن 
منطقه نیــز به عوامل ســاختاری، نیازها، ســازمانی، 

دورنــی و بیرونــی و امنیــت و.. اشــاره کــرد.

  تنفس گاه اصفهان
صمیمــی اهــداف ایــن طــرح را در چنــد بخش 
ــس گاه  ــوان تنف ــه عن ــه ب ــن منطق ــظ ای حف
اقتصــادی،  دیــدگاه  ســه  بــا  اصفهــان 
و  اراضــی  حفــظ  حفاظــت،  و  اکولوژیکــی 
ــور و  ــح طبیعت مح ــاورزی، تفری ــای کش باغ ه
امــکان جدیــد بــرای توســعه مطلــوب شــهری 

دانســت. 
وی یکــی از دالیلــی را کــه نــاژوان توانســته در 
ــته  ــگاه داش ــی جای ــی و عموم ــتم دولت سیس
ــن ســازمان های  ــم بی باشــد، اســتراتژی تفاه
محیــط زیســت، اســتانداری، شــهرداری و 

ــت.  ــاورزی دانس کش
و  شــهر  شــرکت  شهرســازی  مدیربخــش 
خانــه اســتراتژی های اصلــی در ایــن منطقــه 
طبیعت محــور،  گردش محــور،  کشــاورزی،  را 
مشــارکت بخــش خصوصــی و مدیریــت بخــش 

ــت.  ــی دانس عموم
ســاخت:  خاطرنشــان  پایــان  در  صمیمــی 
ــن  ــرای ای ــهرداری ب ــال ۱۳۷۵ ش ــدگاه س دی
منطقــه بــه دو صــورت تبدیــل نــاژوان بــه 

باغ شــهر یــا مرکــز بــزرگ تجــاری بــود.

در نشست بررسی تجارب طرح ساماندهی ناژوان اصفهان عنوان شد:

منطقه ناژوان در مسیر 
ثبت جهانی یونسکو

دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  ســازمان   رئیــس 
ــر دارای کــد  و گردشــگری کشــور از فعالیــت ۴۰۰ هــزار نف
ــر  ــتی خب ــع دس ــف صنای ــته های مختل ــایی در رش شناس
ــت در  ــرد دول ــه رویک ــاره ب ــا اش ــور ب ــرا احمدی پ داد. زه
راســتای ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان اظهــار کــرد: یکــی 
از مهم تریــن حوزه هــای ایجــاد اشــتغال در کشــور، حــوزه 

گردشــگری و توجــه بــه صنایــع دســتی اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه ایجــاد بازارچــه صنایــع دســتی یکــی 
ــت:  ــت، گف ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــای س از برنامه ه
فعــال کــردن فروشــگاه ها، بازارچه هــا و کیوســک های 
صنایــع دســتی در دســت انجــام اســت کــه در هفته هــای 
ــاح  ــک ها افتت ــن کیوس ــتان ها ای ــدادی از اس ــی در تع آت
می شــود. رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 

ــاالن  ــه فع ــان اینک ــا بی ــور ب ــگری کش ــتی و گردش دس
ــرای افزایــش کیفیــت در  ــد ب ــع دســتی بای حــوزه صنای
آثــار خــود اقــدام کننــد، تصریــح کــرد: کیفیــت در تولیــد 
ــی  ــتریان و بازاریاب ــذب مش ــث ج ــتی باع ــع دس صنای
بیشــتر و در ادامــه افزایــش و گســترش کارگاه هــای 
تولیــدی و اشــتغال بیشــتر خواهــد شــد. رئیس ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری کشــور بــا 
ــه اینکــه ایشــان مســئولیت اقتصــاد مقاومتــی  اشــاره ب
ــرد: در  ــان ک ــده دارد بی ــز برعه ــدان  را نی ــتان هم در اس
ایــن زمینــه هــم روی بحــث خانه هــای صنایــع دســتی 
الزم  پیش بینی هــای  زنجیــره ای  فروشــگاه های  هــم 
ــال 9۶  ــداوم آن در س ــه ت ــده ک ــام ش ــال 9۵ انج در س

ــود. میــراث آریــا خواهــد ب

ــتان  ــی در شهرس ــراث فرهنگ ــی اداره می ــت نمایندگ سرپرس
ــا  ــار ب ــت دوره قاج ــا قدم ــم ب ــی اعل ــه ثبت ــت: خان ــزد گف ی
مشــارکت اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــا  ــود. محمدرض ــازی می ش ــت و بازس ــزد مرم ــتان ی شهرس
فاحتــی اظهــار داشــت: ایــن بنــا از خانه هــای ارزشــمند 
ــرار  ــل ق ــه ت ــه در محل ــت ک ــزد اس ــی ی ــت تاریخ ــل باف داخ
ــنتی  ــای س ــبک خانه ه ــه س ــم ب ــی نامنظ دارد و دارای پان
ــان  ــا بي ــت. وي ب ــه اس ــار جبه ــزی در چه ــاط مرک دارای حی
ايــن كــه بنــا دارای دو ورودی در ضلــع هــای شــمال شــرقی 
و ورودی اصلــی در ضلــع جنــوب غربــی اســت، گفــت: ضلــع 
غربــی حیــاط، ایوانــی اســت بــا پوشــش ســقف خنچه پــوش 
کــه فضــای داخــل آن بــا کاهــگل انــدود شــده و درون 
ــی مشــاهده  ــا پوشــش هال ــددی ب ــای متع ــوار طاقچه ه دی

ــا  ــی از آنه ــه یک ــوان دو ورودی دارد ک ــن ای ــود، طرفی می ش
بــه راهــرو کنــار ایــوان ودیگــری بــه اتاقــی متصــل اســت و در 
حیــاط تزئینــات گل بــری بســیار زیبايــی مشــاهده می شــود.

وی عنــوان کــرد: تزئینــات گل بــری و ســقف زیرزمیــن ضلــع 
غربــی از ویژگی هــای شــاخص ایــن بنــا محســوب می شــود. 
فاحتــی ادامــه داد: ایــن بنــا مربــوط بــه دوره قاجــار اســت 
و بــه شــماره ۳۱۳۵۸ در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت 
رســیده اســت. وی دربــاره مرمــت بنــا اظهــار داشــت: مرمــت 
ــای اداره  ــرل آن در برنامه ه ــه و کنت ــا از موریان ــت بن و حفاظ
کل قــرار گرفتــه و اقداماتــی از جملــه آواربــرداری، پی چینــی، 
دیوارچینــی، اجــرای ســقف و تویــزه، نماچینــی بــا آجــر 
ــک  ســنتی، کونوشــکنی و شــیب بندی پشــت بام توســط مال

ــارس ــن اداره کل در دســت انجــام اســت. ف ــا مشــارکت ای ب

،،
نــاژوان از دو کلمــه نــاژ بــه معنــی 
معنــای  بــه  وان  صنوبــر،  درخــت 
معنــی  بــه  نــاژوان  و  مــکان 
اطــاق درختــان  رویــش   محــل 

می شود. 

 فعالیت 400 هزار نفر 
در رشته های مختلف صنایع دستی

 خانه قجری اعلم
 مرمت و احیا می شود

عکس: ایمنا

نماینــده ولــی فقیــه در کاشــان گفــت: دانشــجویان بســیجی 
ــران  ــرای دیگ ــی ب ــار علم ــوی تمام عی ــد الگ در دانشــگاه ها بای
باشــند و بــه لحــاظ علمــی نیــز بســیجیان بایــد پــاک و پاکیــزه 

باشــند. 
ــات  ــار خدم ــرد و آث ــت: عملک ــازی گف ــی نم ــت هللا عبدالنب آی
از مرزهــای جغرافیایــی  بســیج در دوران دفــاع مقــدس 
جمهــوری اســامی ایــران عبــور کــرده و تــا بــه غــرب و آمریــکا 
ــر  ــام رهب ــانه های آن دو پی ــی از نش ــه یک ــت ک ــیده اس رس

ــت.  ــکا و اروپاس ــان آمری ــه جوان ــاب ب ــم انق معظ
ــه  ــام معظــم ل ــار و دســتاوردهای صــدور دو پی ــزود: آث وی اف
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی، خیزش ــی و اروپای ــان آمریکای ــه جوان ب

ــا آغــاز  ــکا و اروپ ــج در نســل جــوان و تحصیلکــرده آمری تدری
شــده اســت. 

نماینــده ولــی فقیــه در کاشــان بســیج را یکــی از ارکان 
ــا  ــن ب ــت: م ــار داش ــد و اظه ــران خوان ــامی ای ــاب اس انق
ــام و  ــان از آن اس ــده جه ــه آین ــم ک ــوان می کن ــت عن قاطعی
ــز  ــد نی ــک و تردی ــچ ش ــت و هی ــران اس ــامی ای ــاب اس انق
وجــود نــدارد؛ چــرا کــه ایــن ســخن وحــی اســت کــه در قــرآن 
ــرِ َأنَّ  کْ ــِد الذِّ ــن َبْع ــورِ ِم ُب ــی الزَّ ــا ِف ــْد کََتْبَن ــد: ››و ََلَق می فرمای
الُِحــوَن‹‹ در کتــاب زبــور داود نوشــتیم  اْلَْرَض َیرُِثَهــا ِعَبــاِدَی الصَّ
و در قــرآن هــم آورده ایــم کــه آینــده جهــان از بنــدگان صالحــان 

ــا ــدارد. ایمن ــدی هــم وجــود ن ــچ تردی خداســت و هی

عبــاس قطب الدینــی ۱9 اردیبهشــت ماه در نشســت بــا اســتاندار 
ــات  ــازی عتب ــتاد بازس ــرد: س ــار ک ــاری اظه ــال و بختی چهارمح
بازســازی حرم هــای مطهــر را بــه اتمــام رســانیده و اکنــون توســعه 
آن هــا را بــا هــدف افزایــش ظرفیــت پذیــرش زائــران در دســتور 
ــی  ــن مهم ــازی را رک ــت. وی فرهنگ س ــرار داده اس ــود ق کار خ
ــازی  ــت: فرهنگ س ــت و گف ــات دانس ــات عالی ــازی عتب در بازس
ــوی  ــی از س ــای مال ــش حمایت ه ــث افزای ــاد باع ــب اعتم و جل

ــد شــد. ــا خواه ــت اجــرای پروژه ه ــردم و در نهای م
قطب الدینــی بــا اشــاره بــه ضــرورت نقش آفرینــی بیشــتر 
روحانیــان بــرای آگاهی بخشــی در زمینــه فعالیت هــای ایــن 
ســتاد افــزود: روحانیــان مبّلــغ در واقــع ســفیران بازســازی 

ــتند. ــات هس ــات عالی عتب
ــات  ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــتان های س ــور اس ــئول ام  مس
ــا اشــاره بــه فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی  کشــور ب
ــات  ــر بازســازی عتب ــی اقشــار در ام درخصــوص مشــارکت تمام
ــف  ــاط مختل ــی در نق ــای مردم ــاد پایگاه ه ــرد: ایج ــح ک  تصری
و جمــع آوری کمک هــای مردمــی، قطعــا باعــث انجــام اقدامــات 

خطیــری در ایــن زمینــه خواهــد شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: خیرانــی کــه در بازســازی و توســعه 
حرم هــای مطهــر مشــارکت دارنــد، در قالــب اشــخاص حقیقــی 
و حقوقــی و تشــکل ها هســتند کــه نــذورات خــود را بــرای 

بازســازی و توســعه عتبــات عالیــات اهــدا می کننــد.

نماینده ولی فقیه در کاشان:

 دانشجویان بسیجی باید الگوی 
تمام عیار علمی برای دیگران باشند

 مسئول امور استان های ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور:

 فرهنگ سازی، رکن مهمی 
در بازسازی عتبات عالیات است

پاتوق در دل کویر
ننــه رقیــه خانــه ۱۲۰ ســاله خــودش را 
وقــف حســینیه روســتا کــرده و حــاال 
تبدیــل بــه مــوزه مردم شناســی شــده 
ســوروک  آن،  از  گوشــه ای  در  اســت. 
ــی و در  ــای هیزم ــا چ ــد ب ــارف می کنن تع
ــه همچــون  ــی نن گوشــه ای وســایل قدیم
ابــزار و ادوات نــخ ریســبافی و فرش بافــی، 
ــش گذاشــته  ــه نمای ــی ب تشــت آب قدیم

ــت.  ــده اس ش
گردشــگران نیــز در اتاق هــای تودرتــوی 
آن  زیرزمیــن  و  بــام  پشــت  و  خانــه 
قــدم می زننــد و بــه نحــوه زندگــی در 
 گذشــته و مقایســه آن بــا حــال فکــر 

می کنند. 
ــا  ــینند و ب ــه می نش ــی نن ــه تاریخ در خان
لبخنــدی کــه از تــه دلشــان برخاســته، 

عکــس یــادگاری می گیرنــد و مــن بــا 
دیــدن شــادی آنــان عاشــق می شــوم؛ 
کوچه هــا  ایــن  در  کــه  بــادی  عاشــق 
در  حرکــت  از  کــه  صدایــی  عاشــق  و 
می پیچــد.  روســتا  تنــگ  کوچه هــای 
همــه  روی  بــه  رقیــه  ننــه  خانــه  در 
همــه  بــرای  آن  ســفره  و  اســت  بــاز 
شــده  پهــن  زمیــن  ایــران   مــردم 

است. 
ــه در فضــای  ــوی ســوروک داغ صاحبخان ب
ــد  ــه چن ــا را ب ــده و مهمان ه ــه پیچی کوچ
قدیمــی  خانــه ای  در  ورتــر  آن  کوچــه 
کــه جمعــی از زنــان روســتا در حــال 
هســتند روغــن کنجــد  بــا  آن   پخــت 

می کشاند. 
تــا دلــت بخواهــد می توانــی ســوروک 
ــر آن  ــوی عط ــی و ب ــی و از تازگ ــل کن می
ســیر نمی شــوی. )نــان ســوروک یــک 

ــان محلــی اســت کــه از ترکیــب آب آرد،  ن
شــکر، تخــم گشــنیز، گل رنــگ، مایــع 
ــود(.  ــه می ش ــد تهی ــن کنج ــر و روغ خمی
بدانیــد  کــه  اســت  جالــب  بســیار 
ایــن  بــه  نزدیــک  و  دور  از  گردشــگران 
در  و  دل کویــر  در  دورافتــاده  روســتای 
در  تــا  می آینــد  یــزد  کیلومتــری   ۳۰
شمســی  روســتای  پاتــوق  جشــنواره 
خــوش  را  ســاعتی  و  یابنــد   حضــور 

بگذرانند.
جشــنواره  ایــن  اینکــه  جالب تــر 
میــراث  کمــک  بــدون  و  خودجــوش 
ــان روســتا  ــا مشــارکت جوان ــی و ب فرهنگ
از  از گایــه  برگــزار می شــود و خبــری 
کمبــود اعتبــار در انجــام یــک فعالیــت 
ــر  ــب اث ــت و تخری ــی نیس ــراث فرهنگ می
 تاریخــی در ایــن روســتای قدیمــی وجــود 

ندارد.

ــری و امــام جمعــه  ــرگان رهب عضــو مجلــس خب
موقــت اصفهــان گفــت: نمایشــگاه قــرآن اصفهــان 
در ســطح کشــور، بی نظیــر اســت و بایــد بــه 
ــر عامــل شــرکت نمایشــگاه اصفهــان و ایــن  مدی
مجموعــه، بابــت توفیق و همــت برگــزاری ۱۳ دوره 
نمایشــگاه قــرآن کریــم در اصفهــان تبریــک گفت.
ــد  ــل از واح ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
بین المللــی  نمایشــگاه های  شــرکت  رســانه 
ابوالحســن  ســید  آیــت هللا  اصفهــان،  اســتان 
مهــدوی در جلســه ســتاد عالــی چهاردهمیــن 

نمایشــگاه قــرآن و عتــرت اصفهــان کــه در محــل 
ــا  ــزار شــد، ب ــان برگ شــرکت نمایشــگاه های اصفه
بیــان اینکــه بخــش قــرآن در ایــن نمایشــگاه بــه 
خوبــی تبییــن شــده، اظهــار داشــت: عــدد چهــارده 
و چهاردهمیــن دوره ایــن نمایشــگاه، بهانه مناســبی 
اســت تــا بخــش عترت ایــن نمایشــگاه نیز بیشــتر 
مــورد توجــه قــرار گیــرد. وی بــا اشــاره بــه اینکه در 
ســال های گذشــته بخــش عتــرت نیــز بــه درســتی 
بــه ایــن نمایشــگاه اضافــه شــد و عنوان نمایشــگاه 
بــه قــرآن و عتــرت تغییــر یافــت، افــزود: کســانی 

ــه می زننــد، کســانی هســتند  ــه اســام ضرب کــه ب
ــد.  ــدا کرده ان ــم ج ــرت را از ه ــرآن و عت ــه راه ق ک
ماننــد  گروه هایــی  پیدایــش  کــه  همان طــور 

ــن تفکــر اســت. داعــش، نتیجــه همی
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــه بعضــی آیــات 
قــرآن درخصــوص تمســک بــه ثقلیــن و توجــه بــه 
ــت  ــاره داش ــر اش ــار یکدیگ ــرت در کن ــرآن و عت ق
ــج  ــت و تروی ــل بی ــت: روش شناســاندن اه و گف
آموزه هــای آنــان بســیار مهــم اســت و مــا بایــد از 
طریــق ابزارهــای جدیــد، شــخصیت و آموزه هــای 

ائمــه اطهــار را در ســطح جامعــه ترویــج کنیــم.
ســوم  دو  کــرد:  تصریــح  مهــدوی  آیــت هللا 
هســتند  جهــان، کســانی  مســلمانان کنونــی 
کــه بــا قــرآن آشــنا هســتند؛ امــا عتــرت را 
کنــار گذاشــته اند و متأســفانه شــیعه هــم گاه 
ناخواســته از ایــن مســئله غفلــت کــرده اســت؛ در 

ــه عتــرت  حالــی کــه قــرآن کریــم مــا را مرتــب ب
ــوم  ــه اق ــت را طریق ــل بی ــد و اه ــت می کن هدای
دوره  چهاردهمیــن  داد:  ادامــه  وی  می نامــد. 
ــد  ــرای پیون ــبی ب ــت مناس ــگاه، فرص ــن نمایش ای
بیشــتر بــا بخــش عتــرت و شــناخت بیشــتر 
ــت؛  ــوان اس ــل ج ــرای نس ــژه ب ــت به وی ــل بی اه
پراکنــده ای  افــکار  امــروز،  چــرا کــه جوانــان 
دارنــد و دام هــای فراوانــی پیــش روی آن هــا 
ــح  ــدوی تصری ــت.آیت هللا مه ــده اس ــترده ش گس
ــت  ــان سال هاس ــگاه اصفه ــرکت نمایش ــرد: ش ک
امکانــات، فضــا و زمینــه برگــزاری نمایشــگاه قرآن 
را فراهــم کــرده و ایــن بقیــه دســتگاه های متولــی 
ــت  ــرای تقوی ــد ب ــه بای و دیگــر نهادهــا هســتند ک
محتــوای ایــن نمایشــگاه تــاش کننــد. همچنیــن 
ــوم  ــران عل ــان و صاحب نظ ــگاهیان، حوزوی دانش
ــگاه  ــک نمایش ــه کم ــن راه ب ــد در ای ــی بای قرآن

ــد. ــان بیاین اصفه
 115 روز نمایشــگاهی اســتان برای خادمان 

قــرآن کریم
ــی  ــل شــرکت نمایشــگاه های بین الملل ــر عام مدی
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن جلســه گفــت: 
ــال ۸۳  ــد از س ــف خداون ــه لط ــه ب ــندیم ک خرس
تاکنــون، ۱۳ دوره نمایشــگاه قــرآن را در شــهر 
اصفهــان برگــزار کردیــم و تعــداد مشــارکت کنندگان 
 ۲۰9 بــه   ۸۳ ســال  در  نفــر   ۵۰ از  نمایشــگاه 

مشــارکت کننده در ســال 9۵ رســیده اســت.
رســول محققیــان افــزود: طــی ۱۳ ســال گذشــته، 
ــان دوســتداران قــرآن و اهــل بیــت  ۱۱۵ روز میزب
بودیــم و ۱۱۵ روزِ نمایشــگاهی، تــاوت قــرآن 
نمایشــگاه  محــل  در  قرآنــی  فعالیت هــای  و 
برکــت،  مایــه  صــورت گرفتــه کــه  اصفهــان 

خرســندی و توفیــق ماســت.

#دیدنی

آیت هللا مهدوی مطرح کرد:

 چهاردهمین دوره نمایشگاه قرآن، فرصتی 
مناسب برای پیوند بیشتر با بخش عترت

حج
 مدیر کل بنیاد شهید 

استان اصفهان خبر داد: 
اختصاص 4۷1 سهمیه حج 
 تمتع به خانواده های شاهد 

و ایثارگر استان اصفهان
ــتان  ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی مدی
اصفهــان از اختصــاص ســهمیه حــج تمتــع بــه ۴۷۱ 
نفــر از خانواده هــای شــاهد و ایثارگــر اســتان خبــر 

داد. 
داریــوش وکیلــی اظهــار کــرد: تعــداد ۶ هــزار 
ــای  ــام خانواده ه ــرای ثبت ن ــع ب ــج تمت ــهمیه ح س
شــاهد و ایثارگــر بــه کلیــه اســتان های کشــور ابــاغ 
شــده کــه از ایــن میــان ســهم اســتان اصفهــان ۴۷۱ 

نفــر اســت. 
شــرایط  آوردن  فراهــم  منظــور  بــه  افــزود:  وی 
و امکانــات حمایتــی در قبــل، حیــن و پــس از 
ــه  ــوان جامع ــراد کم ت ــالمندان و اف ــرای س ــزام ب اع
ایثارگــری اولویــت در انتخــاب واجــدان شــرایط بــا 
پــدران و مــادران شــهدا خواهــد بــود؛ همچنیــن هــر 
یــک از خانواده هــای شــهدای منــا می تواننــد ۲ 
ــه حــج تمتــع معرفــی کننــد؛  ــرای اعــزام ب نفــر را ب
ــخصی  ــر ش ــده ه ــر عه ــفر ب ــن س ــه ای ــه هزین کلی
اســت کــه ثبت نــام کــرده اســت؛ بنابرایــن افــرادی 
ثبت نــام  بایــد  دارنــد،  مالــی  اســتطاعت   کــه 

کنند. 
ــتان  ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی مدی
 اصفهــان گفــت: بــه علــت محدودیــت ســهمیه 
و کثــرت متقاضیــان، اولویــت اعــزام بــه حــج 
و وضعیــت  اســاس شــرایط ســنی  بــر  تمتــع 
دربــاره  همچنیــن  اســت؛  متقاضیــان  جســمی 
ســهمیه های اختصــاص یافتــه بــه خانواده هــای 
تــا  شــده  اتخــاذ  تصمیماتــی  منــا  شــهدای 
ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد  همــکاری  بــا 
محقــق  امــر  ایــن  زیــارت  و  حــج  ســازمان   و 

شود. 
وی عنــوان داشــت: مــاک تعییــن، ســهمیه تعــداد 
 ایثارگــران تحــت پوشــش در هــر اســتان بــوده 
 و افــرادی کــه دارای فیــش تمتــع اولویــت دار بــوده 
ــام  ــج اع ــازمان ح ــوی س ــا از س ــت آن ه و اولوی
ــهید  ــاد ش ــهمیه از بنی ــت س ــمول دریاف ــده، مش ش

ــود.  ــد ب نخواهن
ماننــد  اســت  ضــروری  شــد:  متذکــر  وکیلــی 
ــه  ــهمیه توج ــدگان س ــته دریافت کنن ــنوات گذش س
داشــته باشــند کــه حداکثــر تــا یــک هفتــه نســبت 
بــه ثبت نــام در کاروان هــای موجــود اســتان و 

ــد.  ــدام کنن ــود اق ــتان خ شهرس
ــان در  ــرایط همراه ــه ش ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
کاروان ویــژه جانبــازان خاطرنشــان کــرد: اعــزام 
ــا  ــه تاییــد پزشــک معتمــد ب ــد ب ــاز بای همــراه جانب
معرفــی معاونــت بهداشــت و درمــان بنیــاد شــهید و 

ــان برســد. ــران اســتان اصفه ــور ایثارگ ام

محیط زیست
رئیس اداره محیط زیست 

خوانسار خبر داد:
 رهاسازی یک قالده شغال 

در طبیعت
رئیــس اداره محیــط زیســت خوانســارگفت: توســط 
مأمــوران اداره محیــط زیســت خوانســار یــک قــاده 

شــغال در طبیعــت خوانســار رهــا شــد. 
شــهاب برهانــی اظهــار داشــت: در پــی گــزارش 
ــر اینکــه یــک  ــی ب ــاط وحــش مبن دوســتداران حی
قــاده شــغال بــه علــت تصــادف بــا خــودرو بــه زیــر 
شمشــادهای پیــاده رو خیابــان دانشــگاه پنــاه بــرده 
اســت، بافاصلــه مأمــوران حفاظــت محیــط زیســت 

بــه محــل اعــزام شــدند.
ــردم  ــه م ــاندن ب ــیب رس ــش از آس ــزود: پی  وی اف
زنــده  گرفتــه و پــس از معاینــات دامپزشــک و 
ــا  ــت ره ــغال در طبیع ــن ش ــاری، ای ــتن بیم نداش

ــد.  ش
اداره محیــط زیســت خوانســار گفــت:  رئیــس 
همشــهریان در صــورت مشــاهده حیوانــات وحشــی 
ــه کمــک در ســطح  ــد ب ســرگردان، زخمــی و نیازمن
شــهر حتمــا بــا اداره محیــط زیســت تمــاس حاصــل 

کننــد.

 رئیس انجمن خبرگان 
کشاورزی اصفهان:

هیچ آبی به تاالب بین المللی 
گاوخونی نرسیده

رئیــس انجمــن خبــرگان کشــاورزی اصفهــان گفــت: 
در حالــی کــه به بســته شــدن آب زاینــده رود نزدیک 
می شــویم، هنــوز هیــچ آبــی بــه تــاالب بین المللــی 

گاوخونــی نرســیده و بســتر آن خشــک اســت. 
اســفندیار امینــی اظهــار داشــت: تــاالب بین المللــی 
گاوخونــی حقابــه ســاالنه خــود را می خواهــد و 
حفاظــت محیــط زیســت هــم کــه متولــی آن اســت 
ــط  ــاالب فق ــف بار ت ــع اس ــه وض ــیدگی ب ــرای رس ب

ــد.  ــزار می کن ــه برگ جلس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زمــان دقیــق جــاری بــودن 
آب در بســتر رودخانــه زاینــده رود مشــخص نیســت 
ــزود:  ــتگی دارد، اف ــاورزان بس ــت وکار کش ــه کش و ب
ــد  ــاورزان، آب بای ــزه کش ــت پایی ــه کش ــه ب ــا توج ب
دوبــاره بــرای آبــان و آذرمــاه کــه زمــان کشــت 

ــزه آن هاســت، جــاری شــود.  پایی
اصفهــان  خبــرگان کشــاورزی  انجمــن  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: آب بعــدی بایــد در آبان مــاه 
جــاری شــود و درخواســت کشــاورزان هــم همیــن 
بــه شــرایط  بســتگی  امــا همــه چیــز   اســت؛ 
ــدان  ــه می ــد ب ــت بای ــط زیس ــت: محی دارد. وی گف
بیایــد؛ در حــال حاضــر در بخش هایــی از ایــن 
ــود  ــاب وج ــر آب و پس ــی مختص ــاالب بین الملل  ت
دارد امــا ایــن بــه مفهــوم زنــده بــودن تــاالب 

تســنیم نیســت. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک 

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

و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و 

ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

آرای شماره های ذیل  برابر  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای 

و  اراضی  ثبتی  وضعیت   تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک دولت آباد برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت  رسمی 

مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده 

ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم 

مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اعتراضی  اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان 

داشته باشند  می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای  

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت 

صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به 

دادگاه نیست.برابر رای شماره 139560302018004041 کالسه 

فرزند  کمالی  سعید  آقای   1392114402018001076 پرونده 

آباد   دولت  از  صادره   11184 شناسنامه  بشماره  محمدحسن  

نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  382.81 متر 

مربع احداثی بر روی قسمتی از پالک 389  اصلی واقع در 

دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری بطور مع الواسطه 

از آقای حسن کمالی دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/06 

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/02/21

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   

شماره:71 /37/05/الف/م به تاریخ 96/01/28

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
غربی  سمت  مفروز  قفیز  هفت  حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 

ششدانگ قطعه باغچه مشجر تقریبا سه جریب و نیمی پالک 

شماره 134 فرعی از 36 اصلی که جهت آن شماره 1323 فرعی 

منظور گردیده واقع در بخش یک حوزه ثبتی قمصر که طبق 

سوابق و پرونده ثبتی به نام آقا گل خاندائی قمصری و غیره 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 

دوشنبه مورخ 96/4/12 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 . 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قمصر – رضا طویلی

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم سروش نجف آبادی فرزند حسن مالک دودانگ  مشاع 

از ششدانگ یکباب خانه پالک 15193/2606 واقع در بخش 5 

مورد ثبت و صفحه 380 دفتر 333 امالک و شماره سند چاپی 

میباشد  مدعی  محلی  استشهاد  برگ  دو  باتسلیم   529277

بعلت  دارد که  ثبت  سابقه  فوق  بشرح  وی  مالکیت  سند  که 

جابجایی مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی نموده 

اند  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 

مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر 

از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد 

مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز 

ارائه اصل  را کتبا ضمن  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  این  به 

مراتب صورت  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و  مالکیت  اسناد 

مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 

اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 4716/ م الف 

حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالک  براتعلی   محمد  فرزند  دارکی  زارعی  حسن  آقای 

 18 بخش  در  واقع   31/226 پالک  مزروعی  زمین  ششدانگ 

مورد 139520302027003005 دفتر الکترونیکی و شماره سند 

چاپی 129881ج94 باتسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی 

میباشد که سند مالکیت وی بشرح فوق سابقه ثبت دارد که 

بعلت جابجایی مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی 

نموده اند  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 

ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 

)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود 

اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 

ضمن  را کتبا  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره  این  به  روز  تاده 

ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 

اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 4563/ م الف 

حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالک  براتعلی   محمد  فرزند  دارکی  زارعی  حسن  آقای 

 18 در بخش  واقع  مزروعی پالک 31/224  زمین  ششدانگ 

مورد 139520302027003138 دفتر الکترونیکی و شماره سند 

چاپی 94128027 /ج باتسلیم دو برگ استشهاد محلی مدعی 

میباشد که سند مالکیت وی بشرح فوق سابقه ثبت دارد که 

بعلت جابجایی مفقود شده و در خواست صدور سند المثنی 

نموده اند  طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 

ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله 

)غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود 

اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 

ضمن  را کتبا  خود  اعتراض  و  مراجعه  اداره  این  به  روز  تاده 

ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب 

صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 

اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 4561/ م الف 

حسین هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
مالک  براتعلی   محمد  فرزند  دارکی  زارعی  حسن  آقای 

 18 در بخش  واقع  پالک 31/225  مزروعی  زمین  ششدانگ 

مورد 139520302027005399 دفتر الکترونیکی و شماره سند 

چاپی 843138ب 94 /ج باتسلیم دو برگ استشهاد محلی 

ثبت  فوق سابقه  بشرح  مالکیت وی  میباشد که سند  مدعی 

دارد که بعلت جابجایی مفقود شده و در خواست صدور سند 

آیین   120 ماده  اصالحی  یک  تبصره  طبق  اند   نموده  المثنی 

مدعی  هرکس  شود که  می  آگهی   مراتب   ثبت  قانون  نامه 

انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به 

آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 

این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 

ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 

مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. 

اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 

اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 4562/ م الف حسین 

هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت 
به  نسبت  ابوالقاسم   فرزند   خطیبی  منیژه  خانم  چون 

ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی  که هویت و امضا 

شهود رسما طی 15002-96/2/6 گواهی شده و به تایید دفتر 

مالکیت ششدانگ  اصفهان رسیده مدعی است که سند   400

قطعه زمین شماره 11993/6 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 

به موجب تقسیم نامه شماره 134882  مورخه 1389/4/30 

دفتر خانه 12 اصفهان  در سهم خانم منیژه خطیبی اصفهانی 

فرزند ابوالقاسم به شماره ملی 1288262752 اختصاص و در 

صفحه 281 دفتر431  بنام وی ثبت و سند چاپی به شماره 

756163 الف /88 صدر و تسلیم وی گردیده و طبق گواهی 

دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و وثیقه نمی 

باشد  به علت گم شده ن سند مالکیت مفقود گردیده است و 

تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است  طبق تبصره 

یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می 

شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 

ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود اسناد مالکیت مزبور نزد خود 

باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه 

و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل اسناد مالکیت و سند 

معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به 

ارائه کننده مسترد گردد. 

اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 

اصل سند ارائه نگردد المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد. شماره : 4538/ م الف حسین 

هادیزاده رییس منطقه ثبت اسناد شمال شرق اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
با  ملت  بانک  خواهان   951509 کالسه  پرونده  خصوص  در 

طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  منادی  آیدا  وکالت 

ایوبی  موسوی-الهام  احمد  باصیری-سید  ایوبی  کرامت 

وقت   . است  نموده  تقدیم  برسیانیان  زارع  باصیری-جمیله 

به  توجه  با  تعیین گردیده  96/4/10 ساعت 9  رسیدگی مورخ 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در خیابان  شیخ صدوق شمالی، نیکبخت چهارراه وکال، شورای 

حل اختالف اصفهان،شهدای مدافع حرم شعبه 33 مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

 120/000 مبلغ  به شماره 214209  بانکی  می شود. طی فیش 

جهت نشر آگهی  واریز شده خواهشمنداست دستور فرمایید 

به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت 

این  به  را  از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه  در یکی 

شعبه اعالم نمایید.شماره: 4108/م الف مسئول  دفتر شعبه 

33مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی    واق ــی از 11548 اصل 3129 فرع

اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی مهــدی ابوالحســنی کلمــه 

خوزانــی فرزنــد علــی   در جریــان ثبــت اســت و رای شــماره 

139560302027015688 مــورخ 1395/11/24از طــرف هیــات 

حــل اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در ثبــت 

ــک  ــه مل ــان نســبت ب ــه شــرق اصفه اســناد و امــالک منطق

ــه اینکــه تحدیــد  ــا توجــه ب مرقــوم صــادر گردیــده اســت و ب

حــدود اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت اینــک 

ــت و  ــون ثب ــاده 15 قان ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب بن

ــد حــدود ملــک  ــرده متقاضــی تحدی ــق تقاضــای نامب ــر طب ب

ــح  ــاعت 9 صب ــنبه   س ــخ 96/3/22 روزدو ش ــوم در تاری مرق

ــن  ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــل ش در مح

ــه  ــردد ک ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب آگه

ــات  ــد اعتراض ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق در روز و س

مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 

ــا ســی روز  ــد حــدود ت ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی از تاری

ــون  پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قان

ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

ــه مراجــع  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت

ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه 

ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی 

ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه 

ــه  ــذ و ب ــت را اخ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع

ایــن منطقــه تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه 

ــه  ــررات ادام ــت مق ــا رعای ــی را ب ــات ثبت ــراض عملی ــه اعت ب

ــد داد.  خواه

ــزاده  ــف هادی ــخ انتشــار: 96/2/21 شــماره :5138/ م ال تاری

رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شیرانی  تیمور  خواهان   951278 پرونده کالسه  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر)نسخه ثانی پیوست ( مطالبه به طرفیت 

احمدرضا جمشیدی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی مورخ 

96/4/17 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 

منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

نیکبخت چهارراه وکال، شورای  خیابان  شیخ صدوق شمالی، 

و  اصفهان،شهدای مدافع حرم شعبه 8 مراجعه  اختالف  حل 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. طی فیش بانکی به شماره 844482 مبلغ 120/000 

جهت نشر آگهی  واریز شده خواهشمنداست دستور فرمایید 

به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت 

این  به  را  از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه  در یکی 

شعبه اعالم نمایید.شماره: 3958/م الف مسئول دفتر شعبه 

8 مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظری  مهین  خواهان   951496 کالسه  پرونده  خصوص  در 

دادخواستی مبنی بر)نسخه ثانی پیوست( مطالبه خسارت  به 

. وقت رسیدگی  نموده است  تقدیم  افشاری  طرفیت خدیجه 

مورخ 96/4/13 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 

جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 

در خیابان شیخ صدوق شمالی، نیکبخت چهارراه وکال، شورای 

و  اصفهان،شهدای مدافع حرم شعبه 8 مراجعه  اختالف  حل 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. طی فیش بانکی به شماره 844495 مبلغ 120/000 

جهت نشر آگهی  واریز شده خواهشمنداست دستور فرمایید 

به هزینه خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت 

این  به  را  از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه  در یکی 

شعبه اعالم نمایید.شماره: 4051/م الف مسئول دفتر شعبه 8 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه 
 : پرونده  شماره   9610100353800651  : ابالغنامه  شماره 

  960123  : شعبه  بایگانی  شماره   9509980358101136

مشخصات ابالغ شونده حقیقی 1- مسعود زارعی نشانی فاقد 

آدرس در منزل تاریخ حضور : 96/3/20 شنبه ساعت 8 محل 

حضور اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت  ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310  تاریخ 

حضور 96/3/20 ساعت حضور 8 در خصوص شکایت مسعود 

محمدی آشیانی علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حاضر شوید . شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر 

اصفهان)112 جزایی سابق ( - م الف 4101

ابالغیه 
 : پرونده  شماره   9610100353800661  : ابالغنامه  شماره 

  940874  : شعبه  بایگانی  شماره   9409980358100268

مشخصات ابالغ شونده حقیقی : مجید علیزاده فرزند رحیم 

 : حضور  تاریخ  متواری  و  المکان  مجهول  اصفهان  نشانی  

96/3/20 شنبه ساعت 8 محل حضور اصفهان خ چهار باغ باال 

اصفهان  استان  دادگستری کل  نیکبخت  ساختمان  خ شهید 

طبقه 3 اتاق شماره 310  تاریخ حضور 96/3/20 ساعت حضور 

و  اسکندری  نادر  و  متغییر  اسماعیل  شکایت  در خصوص   8

محمد مردیها و محمود کاظمی علیه  شما در وقت مقرر فوق 

دادگاه   112 شعبه  شوید  حاضر  شعبه  این  در  رسیدگی  جهت 

کیفری دو شهر اصفهان)112 جزایی سابق ( - م الف 4100

دادنامه
کالسه پرونده: 1176-94 

 شماره دادنامه: 9509976795401658 مورخ: 95/10/7

مرجع رسیدگی:شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان

اصفهان،حصه  زینبیه  نشانی:  یوسفی    علی  محمد  خواهان: 

غربی،خیابان رودکی،کوچه سعیدی،بن بست علی اصغر،پالک 

اصفهان،خیابان  نشانی:  منافی   محسن  سید  خوانده:  دوم 

حسن  آقای  طبقه   7 فر،ساختمان  مصدق  کاوه،کوچه 

میرزایی  خواسته: تقاضای صدور حکم مطالبه وجه به میزان 

هزینه  و  قانونی  خسارات  انضمام کلیه  به  ریال   141/900/000

دادرسی و قرار تأمین خواسته

به  آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس  گردشکار: 

مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه 

اعضا،قاضی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 

صدور رأی می نماید.»رأی قاضی شورا«

در خصوص دعوی آقای محمد علی یوسفی  به طرفیت سید 

محسن منافی به خواسته مطالبه مبلغ 141/900/000 ریال به 

خواهان  دادرسی که  هزینه  و  قانونی  خسارات  انضمام کلیه 

مدعی است بر اساس قرارداد مورخه 92/8/29 به مبلغ مورد 

پرداخت  از  نامبرده  باشم که  می  طلبکار  خوانده  از  خواسته 

وصف  با  نیز  خوانده  و  است  نموده  استنکاف  خویش  دین 

ابالغ رسیدگی از طریق نشر آگهی در شعبه حاضر نشده است 

برآورد  است که موضوع جهت  ننموده  تقدیم  نیز  ای  و الیحه 

کار انجام شده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده 

را  خواهان  ریالی  الزحمه  حق  محترم کل  و کارشناس  است 

مبلغ 47/770/000 ریال برآورد و تعیین نموده است و نظریه 

است  مانده  اعتراض  از  مصون  و  ابالغ  طرفین  به  کارشناسی 

جمعا  تومان که   2/190/000 مبلغ  به  فاکتور  فقره  یک  نیز   و 

و  قرارداد  طبق  انجام شده  بابت کار  خوانده  از  خواهان  طلب 

فاکتور استنادی به مبلغ 14/190/000 تومان می باشد. که شورا 

محتویات  و  نظریه کارشناسی  ابرازی  مستندات  به  عنایت  با 

به  مستند  و  تلقی  به صحت  مقرون  خواهان  دعوی  پرونده، 

ماده 198 ق.آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  

14/190/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 2/938/500 ریال 

بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و مبلغ 150/000 تومان بابت 

هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 

صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شورا می باشد. شماره: 3966/م الف

قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان-حسین گازری

رونوشت آگهی حصر وراثت
دارای شماره شناسنامه 54  براتی      آقا  آقای محمد جواد 

به شرح دادخواست به کالسه 101/96 از این شورا درخواست 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

تاریخ  در   23 شناسنامه  شماره  به  براتی  آقا  رضا   محمد 

ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   95/11/10

آنمرحوم منحصر است به : 

آقابراتی فرزند محمد رضا ش ش 54 صادره  1.محمد جواد 

از گلپایگان 2.جمال آقا براتی فرزند محمد رضا  ش ش 98 

صادره از گلپایگان 3.جالل آقا براتی فرزند محمد رضا ش ش 

6413 صادره گلپایگان 

4.محبوبه آقا براتی  فرزند محمد رضا ش ش 50 صادره از 

 10 جان ش ش  فرزند حسین  براتی  آقا  5.فاطمه  گلپایگان 

صادره از گلپایگان 6.اکرم آقا براتی فرزند محمد رضا ش ش 

12 صادره از گلپایگان 

متوفی ورثه  دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی 

است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد 

شد . رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

علیرضا رجبی - م الف 86 

رونوشت آگهی حصر وراثت
به   13 شناسنامه  شماره  دارای  شجاعی       مرتضی  آقای 

درخواست  شورا  این  از   156/96 به کالسه  دادخواست  شرح 

گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

تاریخ  در  به شماره شناسنامه 45  نادره شجاعی       سیده 

ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه  در   94/09/23

آنمرحوم منحصر است به : 

1.سید مرتضی شجاعی  فرزند سید یداله ش ش 13

2.سید اسماعیل شجاعی فرزند سید یداله ش ش 7

3.معصومه شجاعی فرزند سید یداله ش ش 11 

4.نرجس شجاعی فرزند سید یداله ش ش 8 

5.بیگم شجاعی فرزند سید یداله ش ش 43 

متوفی ورثه  دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او می باشد ظرف 

یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی 

است با انقضای مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد 

شد . رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلپایگان

علیرضا رجبی

م الف 122 

ابالغ دادنامه
کالسه پرونده : 692/95  شماره دادنامه 810/95 

اختالف  حل  شورای  حقوقی   سوم  شعبه   : رسیدگی  مرجع 

شهرستان گلپایگان خواهان : سیامک نوری   نشانی گلپایگان 

خ سید جمال الدین ک 2 خوانده : سیف اله مشهدی   نشانی 

مجهول المکان خواسته : مطالبه طلب 

گردشکار : پس از ارجاع پرونده  به این شعبه و ثبت آن به 

مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه 

زیر  شرح  به  و  اعالم   را  رسیدگی  ختم  شورا  قاضی  اعضاء 

مبادرت به صدور رای می نماید . 

رای قاضی شورادر خصوص دادخواست خواهان آقای سیامک 

اله  سیف  آقای  خوانده  طرفیت  به  حسین   فرزند  نوری  

مشهدی  به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 74117000 

با  ریال به انضمام خسارت  تاخیر تادیه و خسارات دادرسی 

کپی  تقدیمی  دادخواست  شامل  پرونده  محتویات  به  توجه 

خواهان  دعوی  باشد  می  خواهان   اظهارات  و  فاکتور  مصدق 

قانون   198 ماده  به   استناد  لذا  و  داده  تشخیص  مثبت  را 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  ایین 

مبلغ 74117000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارات 

دادرسی و تاخیر تادیه  از تاریخ تقدیم دادخواست 95/9/28 

لغایت وصول که توسط اجرای احکام محاسبه می گردد صادر 

بیست  مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای   . می گردد  اعالم  و 

روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف  

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم 

حقوقی گلپایگان می باشد . 

قاضی شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف حوزه قضایی 

شهرستان گلپایگان  - ابوالفضل عامری 

 م الف 123

آگهی مزایده 
اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 

پرونده کالسه 960622ج ح/5 له آقای محمد مظاهری ارزنانی 

و  علیه آقای محمود مستأجران مبنی بر فروش وانت مزدا بی 

خاتون  در  واقع  پارکینگ صداقت  نشانی  به   1391 مدل   2000

الی   9:30 ساعت   96/3/3 تاریخ  در  ای  مزایده  جلسه  آباد 

در  واقع  اصفهان  احکام شعبه 5 حقوقی  اجرای  در  10 صبح 

خیابان نیکبخت،دادگستری مرکزی دادگستری  اصفهان،طبقه 

زیرزمین برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 

از  درصد   10 واریز  با  و  بازدید  مزایده  مورد  از  مزایده  برگزاری 

سپرده   2171290210008 حساب  شماره  به  کارشناسی  مبلغ 

دادگستری اصفهان )بانک ملی( و به همراه داشتن فیش آن 

در جلسه مزایده شرکت نمایند و فرد یا افرادی برنده مزایده 

می باشند که باالترین قیمت از کارشناسی را پیشنهاد نمایند.

اوصاف مورد مزایده:

عقب  متالیک-دوگانه سوز-گلگیر  آبی  نقره  مزدا-رنگ  وانت 

خراشیده  سقف  و  راست  جلو  دارد-گلگیر  خوردگی  و  زدگی 

شکسته- پنجره  گردیده-جلو  زخمی  آن  رنگ  و  شده 

ریال  250/000/000 آن  روز  باشد-قیمت  می  باربند   فاقد 

 می باشد.

شماره: 2886/م الف

دادورز اجرای احکام شعبه 5 حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
ساکن  اسماعیل  فرزند  آبادی  حسن  دهخدا  هللا  روح  آقای 

اصفهان،خیابان آذر بیگدلی،نبش کوچه نور،خاکبرداری میالد 

دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شش میلیون و ششصد 

هزار تومان بابت یک فقره چک به شماره 281313 به تاریخ 

سجاد  آقای  طرفیت  به  تجارت  بانک  عهده  به   95/7/19

حسینی فرزند غالمحسین که با ارجاع به این شعبه ثبت به 

کالسه 270/95 برای روز شنبه 1396/4/17 ساعت 5/30 عصر 

تعیین وقت شده است و چون خوانده مجهول المکان اعالم 

 1029 و   1023 ماده  اجرای  در  شورا  دستور  لذا  است  گردیده 

قانون مدنی و ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 

تا  آگهی می شود  از جراید کثیراالنتشار محلی  یکی  در  نوبت 

خوانده)نامبرده فوق( با اطالع از وقت رسیدگی به دفتر شورا 

مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را نیز دریافت و برای روز مقرر جهت رسیدگی حاضر 

گردد و اال این آگهی به منزله ابالغ تلقی می شود.

شماره: 143/م الف

شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف فالورجان 

آگهی ابالغ 
ساکن  اصغر   فرزند  آبادی  خاتون  سلمانی  محمدرضا  آقای 

اصفهان،خیابان آذر بیگدلی،نبش کوچه نور،خاکبرداری میالد 

تومان  میلیون  شانزده  مبلغ  مطالبه  خواسته  به  دادخواستی 

تاریخ  به   281325 های  شماره  به  چک  فقره  دو  بابت 

بانک  عهده  به   95/8/15 تاریخ  به    537974 و   95/7/25

تجارت به طرفیت آقای سجاد حسینی فرزند غالمحسین که 

با ارجاع به این شعبه ثبت به کالسه 269/95 برای روز شنبه 

و چون  است  تعیین وقت شده  1396/4/17 ساعت 5 عصر 

خوانده مجهول المکان اعالم گردیده است لذا دستور شورا در 

اجرای ماده 1023 و 1029 قانون مدنی و ماده 73 قانون آیین 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 

محلی آگهی می شود تا خوانده)نامبرده فوق( با اطالع از وقت 

نشانی کامل  اعالم  ضمن  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  رسیدگی 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را نیز دریافت و برای روز مقرر 

 جهت رسیدگی حاضر گردد و اال این آگهی به منزله ابالغ تلقی 

می شود. شماره: 142/م الف

شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف فالورجان 

آگهی احضار متهم
نظر به اینكه  متهمان 1-  بهنام عباسی فرزند پرویز 2- عیدی 

اتهام  به  دو  هر  غالمحسین  فرزند  آبادی    ابراهیم  محمد 

تحصیل مال از طریق نامشروع   شكایت آقای رحمان گنجی   

فرزند ایرج   مجهول المكان میباشند  لذا در اجرای ماده 344 

قانون آئین دادرسی كیفری مراتب یك نوبت در یكی از روزنامه 

ابالغ  نامبردگان   به  بدینوسیله  وآگهی  های كثیراالنتشار درج 

میگردد ظرف مدت یك ماه از تاریخ آگهی  جهت رسیدگی به 

انقالب  اتهام خود درشعبه شوم دادیاری دادسرای عمومی و 

فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور 

یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وكیل خود این آگهی 

تصمیم  اتخاذ  به  مبادرت  و  محسوب   قانونی  ابالغ  بمنزله 

خواهد شد. م/الف 145

محمد حسین حیدری  - دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی 

وانقالب فالورجان

آگهی احضار متهم
نظر به اینكه در پرونده كالسه 941752   متهم روح اله درج  

فرزند: علی ویس   به اتهام سرقت  موضوع شكایت حمیدرضا 

المكان اعالم گردیده است   قاسمی  فرزند حسین   مجهول 

آئین دادرسی كیفری مراتب  قانون  اجرای ماده 344  لذا در 

وآگهی  درج  های كثیراالنتشار  روزنامه  از  یكی  در  نوبت  یك 

 96/3/30 درتاریخ  كه  میگردد  ابالغ  نامبرده   به  بدینوسیله 

دادگاه  در  خود  اتهام  به  رسیدگی  8/30  صبح جهت  ساعت 

انقالب فالورجان حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم 

خود  وكیل  معرفی  وعدم  دفاعیه  الیحه  ارسال  یاعدم  حضور 

اتخاذ  به  مبادرت  و  قانونی محسوب   ابالغ  بمنزله  آگهی  این 

تصمیم خواهد شد. 

رییس شعبه 101 دادگاه كیفری دو فالورجان 

آگهی احضار متهم
قاسم جاللی    متهم  پرونده كالسه951813    در  اینكه  به  نظر 

بهرنگ احمدیان  اتهام سرقت  موضوع شكایت  به  فرزند -  

فرزند سیدمحمود مجهول المكان اعالم گردیده است  لذا در 

اجرای ماده 344 قانون آئین دادرسی كیفری مراتب یك نوبت 

در یكی از روزنامه های كثیراالنتشار درج وآگهی بدینوسیله به 

نامبرده  ابالغ میگردد كه درتاریخ 96/4/20 ساعت  8  صبح 

دو  دادگاه كیفری  شعبه102  در  خود  اتهام  به  رسیدگی  جهت 

فالورجان  حاضرو از خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور 

یاعدم ارسال الیحه دفاعیه وعدم معرفی وكیل خود این آگهی 

 بمنزله ابالغ قانونی محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد

 شد

 غالمحسین ابراهیمی

رئیس شعبه 102 دادگاه كیفری دو شهرستان فالورجان 

آگهی احضار متهم
نظر به اینكه در پرونده كالسه 941750   متهم محمد حسین 

حل  قطعی  آراء  اجرای  عدم  اتهام  به  مهدی   فرزند:  ربانی  

اختالف اداره كار  موضوع شكایت علی اصغر پور ابراهیم فرزند 

پرویز  مجهول المكان اعالم گردیده است  لذا در اجرای ماده 

344 قانون آئین دادرسی كیفری مراتب یك نوبت در یكی از 

نامبرده   به  بدینوسیله  وآگهی  درج  های كثیراالنتشار  روزنامه 

ابالغ میگردد كه درتاریخ 96/3/24 ساعت 8/30  صبح جهت 

از  انقالب فالورجان حاضرو  دادگاه  اتهام خود در  به  رسیدگی 

خود دفاع نماید و در صورت عدم حضور یاعدم ارسال الیحه 

دفاعیه وعدم معرفی وكیل خود این آگهی بمنزله ابالغ قانونی 

محسوب  و مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد شد

رییس شعبه 101 دادگاه كیفری دو فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی باستثناء 

بهای ثمنیه اعیانی آن پالک 125 فرعی از 39 اصلی    واقع 

علی  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که  ثبت   18 بخش  در 

شریفی فرزند قربانعلی   در جریان ثبت است و رای شماره 

هیات  طرف  1395/11/25از  مورخ   139560302027015708

حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک 

منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است 

و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده 

متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 96/3/22 روزدو 

شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا 

بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد 

اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز  در  که 

مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 

تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

طرح  و گواهی  اقدام  قضایی  ذیصالح  مراجع  به  دادخواست 

دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه 

تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 96/2/21 شماره :5056/ م الف 

هادیزاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به  مطالبه   به خواسته  دادخواستی  نریمانی    آقای محسن 

کالسه  به  که  تسلیم  دادگاه  این  به  شیرانی  امین  طرفیت 

17:15 عصر  96/04/17 ساعت  تاریخ  برای  و  ثبت   95/744

خواندگان  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین  رسیدگی  وقت 

آئین  قانون   73 ماده  حسب  لذا  میباشد  المکان  مجهول 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 

االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 

می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 

 دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر 

شود. دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/132/م الف 

به تاریخ 96/02/16

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به  مطالبه   به خواسته  دادخواستی  نریمانی    آقای محسن 

کالسه  به  که  تسلیم  دادگاه  این  به  شیرانی  امین  طرفیت 

عصر   17:00 ساعت   96/03/30 تاریخ  برای  و  ثبت   95/1028

خواندگان  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین  رسیدگی  وقت 

آئین  قانون   73 ماده  حسب  لذا  میباشد  المکان  مجهول 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 

االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 

می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر 

 دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر 

شود. دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/130/م الف 

به تاریخ 96/02/16

دادنامه
 95/11/30-634  : دادنامه  شماره   95/531  : پرونده  کالسه 

برخوار  اختالف  حل  شورای  دوم   شعبه  رسیدگی  مرجع 

بسیج  کوچه  برخوار  نشانی سین  به  قربانی  احمد   : خواهان 

منزل شخصی خوانده : علی نادری به نشانی مجهول المکان 

خواسته مطالبه

شورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید

دادنامه در خصوص دعوی احمد قربانی بطرفیت علی نادری  

بانک  چک  وجه   ریال   180000000 مبلغ  مطالبه  بخواسته 

با   180000000 مبلغ  به   93/3/11-253130 شماره  کشاورزی 

احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و بدوا تامین 

دادخواست  مفاد  به  نظر  دعوی  اصل  خصوص  در  خواسته 

و  دعوی  مستند  مصدق چک  مالحظه   و  خواهان   تقدیمی 

گواهی عدم پرداخت آن و این که خوانده علیرغم ابالغ قانونی 

خواسته  به  نسبت  و  نگردیده  حاضر  شورا  در  کافی  انتظار  و 

خواهان ایراد و اعتراضی ننموده و دلیلی بر برائت ذمه خویش 

ارائه ننموده لذا ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده 

قانون   1301 و   1291 و  تجارت  قانون   249 مواد  به  مستندا  و 

مدنی و 198و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده 

را به پرداخت مبلغ 180000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

خسارت  پرداخت  نیز  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   3200000

تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ اجرای حکم بر مبنای 

نرخ تورم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی که 

توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد و حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره 

غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شورا و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی 

در دادگستری شهرستان برخوار می باشد. 

دفترشعبه دوم مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/27/م الف 

به تاریخ 12 /96/02

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار 

زارعی  کمال  آقای  به   950924 کالسه  مطروحه  پرونده  در 

شده  اعالم  المکان  مجهول  که  الذکر  فوق  پرونده  خوانده 

در  وجه  مطالبه  به خواسته  زارعان  آن شیوا  و خواهان  است 

جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ 

1396/03/29 ساعت 11:00 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم 

عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی 

دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و 

ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر 

خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 

آگهی  این  نماید  به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه  آن  ضمائم 

وفق ماده 73 قانون  ا د م  دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 

شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/1121/م الف 

به تاریخ 96/02/14

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
طرفیت  به  خواسته  به  دادخواستی  رمضانی    عباس  آقای 

احسان پور آقائی به این دادگاه تسلیم که به کالسه 96/91 ثبت 

رسیدگی  وقت  عصر   04:30 ساعت   96/05/17 تاریخ  برای  و 

المکان  مجهول  خواندگان  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین 

میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

نشر  و  االنتشار طبع  روزنامه های کثیر  از  یکی  در  نوبت  یک 

میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در 

شعبه  دفتر  شود.  حاضر  رسیدگی  جهت  نیز  فوق  مقرر  وقت 

چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/132/م الف 

به تاریخ 96/02/19

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان برخوار 

مهدی  چنگیز  آقای  به   951017 کالسه  مطروحه  پرونده  در 

الذکر که  فرزند- و حیدر جلیلی فرزند- خوانده پرونده فوق 

محبی  رضا  آن  خواهان  و  است  شده  اعالم  المکان  مجهول 

به  نیا  شفائی  شادی  و  فاطمی  اکرم  وکالت  با  اکبر  فرزند 

خواسته احراز بیعنامه مورخ 1392/06/05 و الزام به انتقال در 

جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز مورخ 

1396/05/04 ساعت 08:30 صبح در دادگاه شعبه دوم محاکم 

عمومی و حقوقی برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی 

دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و 

ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیبا رای صادر 

خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و 

آگهی  این  نماید  به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه  آن  ضمائم 

وفق ماده 73 قانون  ا د م  دادگاه های عمومی و انقالب در 

امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 

شود. دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/141/م الف 

به تاریخ 96/02/19

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای علی احمدی   دادخواستی به خواسته  مطالبه به طرفیت 

به  تسلیم که  دادگاه  این  به  علی  فرزند  اسکندری  سیاوش 

کالسه 96/61 ثبت و برای تاریخ 96/03/20 ساعت 05:30 عصر 

وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان مجهول 

المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 

مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و 

نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت 

دادگاه  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/132/م الف 

به تاریخ 96/02/06

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به  مطالبه  به خواسته   دادخواستی  نعیمی     آقای محسن 

کالسه  به  که  تسلیم  دادگاه  این  به  حیدری  جمال  طرفیت 

96/97 ثبت و برای تاریخ 96/03/28 ساعت 06:00 عصر وقت 

مجهول  خواندگان  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین  رسیدگی 

دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  حسب  لذا  میباشد  المکان 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

می  عمل  به  دعوت  مذکور  خوانده  از  و  میشود  نشر  و  طبع 

به دفتر  ثانی دادخواست و ضمائم  آید جهت دریافت نسخه 

 دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر

 شود. 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/147/م الف 

به تاریخ 96/02/20

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به  مطالبه  به خواسته   دادخواستی  نعیمی     آقای محسن 

به  تسلیم که  دادگاه  این  به  نژاد   طباطبایی  حسن  طرفیت 

 06:30 ساعت   96/03/30 تاریخ  برای  و  ثبت   96/94 کالسه 

عصر وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان 

آئین  قانون   73 ماده  حسب  لذا  میباشد  المکان  مجهول 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 

االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل 

به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  آید  می 

نیز جهت رسیدگی  دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق 

حاضر شود. 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/146/م الف 

به تاریخ 96/02/20

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به  مطالبه  به خواسته   دادخواستی  نعیمی     آقای محسن 

به کالسه  تسلیم که  دادگاه  این  به  علیرضا شکیبایی  طرفیت 

96/95 ثبت و برای تاریخ 96/03/29 ساعت 06:00 عصر وقت 

مجهول  خواندگان  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین  رسیدگی 

دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  حسب  لذا  میباشد  المکان 

مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 

طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید 

جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه 

مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/144/م الف 

به تاریخ 96/02/20

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به  مطالبه  به خواسته   دادخواستی  نعیمی     آقای محسن 

طرفیت کمال حیدری به این دادگاه تسلیم که به کالسه 96/96 

ثبت و برای تاریخ 96/03/30 ساعت 06:00 عصر وقت رسیدگی 

المکان  مجهول  خواندگان  اینکه  به  نظر  است  شده  تعیین 

میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 

نشر  و  االنتشار طبع  روزنامه های کثیر  از  یکی  در  نوبت  یک 

میشود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در 

وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/145/م الف 

به تاریخ 96/02/20

آگهی احضار متهم
از  غیر  مال  فروش  اتهام  به  هالکویی  آیت هللا  اینکه  به  نظر 

طرف این دادسرا تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 

معلوم نبودن محل اقامت اوممکن نگردیده بدینویله در اجرای 

ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 

تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه اول دادیاری 

دادسرای عمومی و انتقالب شهرستان برخوار جهت پاسخگوئی 

به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک 

ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/140/م الف 

به تاریخ 96/02/19

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
درخواست  به  طالق  خواسته  به  دادخواستی  دری  زهرا  خانم 

به  حسینعلی  فرزند  ادراکی  جهانگیر  آقای  طرفیت  به  زوجه 

این دادگاه تسلیم که به کالسه 951214/ح1 ثبت و برای تاریخ 

96/04/20 ساعت 10:30 وقت رسیدگی تعیین شده است نظر 

به اینکه خواندگان مجهول المکان میباشند لذا حسب ماده 73 

قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه 

مذکور  خواندگان  از  و  میشود  نشر  و  طبع  های کثیراالنتشار 

دعوت به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست 

و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز جهت 

رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/143/م الف 

به تاریخ 96/02/19

برگ اخطاریه
نام اخطار شونده : مهدی احمدی پور سرشکه فرزند رمضانعلی 

تاالر شهرداری دولت  المکان محل حضور:  به نشانی مجهول 

عصر   06:15 ساعت   96/05/16 حضور:  وقت  اول  شعبه  آباد 

علت حضور: در خصوص دعوی آقای مهران فاتحی به طرفیت 

مقرر  وقت  در  دادخواست  شرح  به  مطالبه  خواسته  به  شما 

در دفتر شورا حاضر شوید در صورت غیر وقت مقررات اقدام 

خواهد شد. 

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/142/م الف 

به تاریخ 96/02/19

برگ اخطاریه
نام اخطار شونده : مهدی قاسم پور فرزند یوسفعلی به نشانی 

مجهول المکان محل حضور: تاالر شهرداری دولت آباد شعبه 

اول وقت حضور: 96/02/25 ساعت 05:00 عصر علت حضور: در 

خصوص دعوی آقای مرتضی کرمانی به طرفیت شما در وقت 

مقرر حاضر شوید به خواسته الزام به انتقال سند . 

دفتر شعبه اول مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/114/م الف 

به تاریخ 96/02/10
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توپ و تور
 قرارداد کرانچار 

به زودی امضا می شود
ــا  ــده ب ــرای فصــل آین ــال ســپاهان ب ــم فوتب ســرمربی تی
ایــن تیــم بــه توافــق رســیده و قــراردادش را بــه زودی بــه 

ــد.  ــد می کن ــمی منعق ــورت رس ص
زالتکــو کرانچــار در هفته هــای پایانــی لیــگ برتــر بــه تیــم 
ســپاهان پیوســت و ایــن تیــم بــا هدایــت کرانچــار عملکرد 
ــه  ــز ب ــت نی ــت و در نهای ــای گذاش ــر ج ــود ب ــی از خ خوب
دلیــل تنهــا شکســت کرانچــار کــه آن هــم در هفتــه پایانــی 
مقابــل تیــم آمــاده اســتقالل رقــم خــورد، از ایســتادن بــر 

ســکوی چهــارم محــروم شــد. 
پــس از مذاکــره کرانچــار بــا مســئوالن باشــگاه، وی بــرای 
ــق  ــه تواف ــده ب ــم در فصــل آین ــن تی ــت ای ــن هدای پذیرفت
ــت.  ــده اس ــه ش ــز تهی ــرارداد نی ــس ق ــیده و پیش نوی رس
ــی  ــه نهای ــان هفت ــا پای ــاد ت ــال زی ــه احتم ــرارداد ب ــن ق ای

ــد.  ــن می رس ــای طرفی ــه امض ــده و ب ش
ــت  ــرارداد لیس ــی ق ــخه نهای ــای نس ــد از امض ــار بع کرانچ
ــه داده  ــگاه ارائ ــران باش ــه مدی ــی اش را ب ــل و انتقاالت  نق
و اصفهــان را تــرک می کنــد. تمرینــات تیــم ســپاهان 
ــر از اواخــر  ــگ برت ــن دوره از لی ــرای حضــور در هفدهمی ب
ــوی  ــال ق ــه احتم ــود و ب ــاز می ش ــان آغ ــرداد در اصفه خ
یــک اردوی خــارج از کشــور نیــز بــرای بدنســازی ایــن تیم 

ــود. ایمنــا ــه می ش ــر گرفت در نظ

 شماره 90 بر تن 
مهاجم جدید سرخ ها

هــواداران  می گویــد:  پرســپولیس  جدیــد  مهاجــم 
میلیونــی ایــن تیــم مســئولیتش را در پرســپولیس دو 

چنــدان می کنــد.
 گادویــن منشــا پــس از پیوســتن بــه تیم پرســپولیس 
ــی  ــوادار میلیون ــپولیس ه ــم پرس ــرد: می دان ــار ک اظه
ــن  ــم. م ــه زودی ببینی ــا را ب ــه آن ه ــتاقم ک دارد و مش
ــی  ــاس خوب ــته و احس ــت داش ــا را دوس ــه آن ه هم
ــواداران  ــن ه ــپولیس دارم. همی ــه پرس ــتن ب از پیوس
زیــاد  تیــم  ایــن  در  را  مــن  میلیونــی مســئولیت 
ــه  ــخ ب ــپولیس در پاس ــد پرس ــم جدی ــد. مهاج می کن
ایــن ســؤال کــه شــماره پیراهنــش در ایــن تیــم چنــد 
اســت،  گفــت: مــن ســال آینــده شــماره ۹۰ را بــر تــن 

خبرآنالیــن می کنــم. 

تبریک برای تمدید قرارداد
مایــدا چیچیــچ قهرمانــی تیــم ملــی امیدهــای ایــران 
ــک  ــیا تبری ــال آس ــی والیب ــای قهرمان را در رقابت ه

گفــت. 
در حالــی کــه قــرارداد مایــدا چیچیــچ بــا تیــم ملــی 
والیبــال بانــوان ایــران بــه پایــان رســیده و بــه نظــر 
ــرای  ــادی ب ــی زی ــل خیل ــیون تمای ــد فدراس می رس
ــل  ــی تمای ــن مرب ــا ای ــدارد، ام ــرارداد او ن ــد ق تمدی
ــران دارد.  ــی ای ــم مل ــرای حضــور در تی بیشــتری ب

او کــه مدتــی اســت از ایــران رفتــه، بعــد از قهرمانــی 
ایــران در قهرمانــی آســیا در فضــای  امیدهــای 
را  ایــران  قهرمانــی  رســمی  پســتی  در  مجــازی 
ــیون  ــئوالن فدراس ــای مس ــت. صحبت ه ــک گف تبری
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــال ب والیب
همــکاری  ادامــه  مربــی  ایــن  بــا  نمی خواهنــد 
بدهنــد؛ امــا چیچیــچ نظــر دیگــری دارد. او در مدتــی 
کــه ایــران نبــوده، تــالش کــرده نظــر مســئوالن ایرانی 
ــوان  ــت بان ــر روی نیمک ــار دیگ ــا ب ــد ت ــب کن را جل
والیبالیســت ایــران بنشــیند. مایــدا تــالش می کنــد 
خــود را خــارج از والیبــال ایــران نشــان ندهــد و بــه 
نوعــی ثابــت کنــد هنــوز جــزو خانــواده والیبــال ایران 
اســت. تبریــک او بــه نظــر می رســد در راســتای 

ــوده اســت.  ــن موضــوع ب همی
بایــد دیــد آیــا مایــدا چیچیــچ جایــی بهتــر از ایــران را 

بــرای مربیگــری پیــدا می کنــد یــا خیــر؟ ورزش 3

 سکوت نگران کننده 
در باشگاه پیکان

ــر  ــگ برت ــن فصــل لی ــی رقابت هــای ای ــده اصل پدی
ــک خــود را از دســت داده،  ــا ســتاره شــماره ی نه تنه
بلکــه هنــوز تکلیــف کادر فنــی فصــل آینــده خــود را 

نیــز بــه طــور رســمی مشــخص نکــرده اســت. 
ــر  ــکان خب ــود کــه از باشــگاه پی ــل ب ــه قب ــد هفت چن
ــرد بســیار  ــه واســطه عملک ــی ب ــد جالل رســید مجی
خوبــش در لیــگ هفدهــم هــم قطعــا هدایــت 
ــا وجــود  ــر عهــده خواهــد داشــت؛ امــا ب پیــکان را ب
ــای  ــی از تیم ه ــه خیل ــی ک ــگ و در حال ــام لی اتم
لیــگ برتــری خــود را آمــاده ورود رســمی بــه فصــل 
ــرارداد  ــا ق ــکان نه تنه ــد، پی ــاالت می کنن ــل و انتق نق
کادر فنــی موفــق خــود را تمدیــد نکــرده کــه بهتریــن 

ــد.  ــه می بین ــت رفت ــم از دس ــود را ه ــن خ بازیک
گادویــن منشــا کــه تأثیــر غیــر قابــل انــکاری در رونــد 
صعــودی پیــکان داشــت، پرسپولیســی شــد و ایــن 
ــوان  ــان ج ــیاری از بازیکن ــه بس ــت ک ــی اس در حال
ایــن تیــم هــم در رادار تیم هــای متمــول لیــگ قــرار 

دارنــد. 
ــا  ــر پیکانی ه ــه نظــر می رســد اگ ــن شــرایط ب ــا ای ب
ــا تعلــل کارشــان  بخواهنــد همیــن قــدر آهســته و ب
ــال  ــت س ــد توانس ــا نخواهن ــد، نه تنه ــش ببرن را پی
آینــده از رتبــه ایــن فصلشــان دفــاع کننــد، بلکــه بــه 
ــالش  ــا ت ــرای بق ــد ب ــم بای ــاز ه ــراوان ب ــال ف احتم

کننــد. ایرنــا

فغانی و همکارانش در راه مالزی
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــا ارســال نامــه ای از علیرضــا 
ــرای  ــوری ب ــا منص ــخندان و محمدرض ــا س ــی، رض فغان
حضــور در دوره کمــک داوران اضافه )پشــت دروازه( 2۰17 
آســیا دعــوت کــرد. کنفدراســیون فوتبــال آســیا تصمیــم 
دارد در مســابقات مرحلــه حذفــی لیــگ قهرمانــان آســیا 
از کمــک داوران اضافــه )پشــت دروازه( اســتفاده کنــد. بر 
همیــن اســاس از ایــران علیرضــا فغانــی، رضــا ســخندان 
ــن کالس  ــا در ای ــرد ت ــوت ک و محمدرضــا منصــوری دع

حضــور داشــته باشــند. 
ــاه  ــا 23 تیرم ــا 14 جــوالی 2۰17 )2۰ ت ــن دوره از 11 ت ای
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــزی برگ ــور مال ــهر کواالالمپ ۹6( در ش

فوتبــال فدراســیون 

کوتاه اخبار 
بازگشت مربی آشنای 

اصفهانی ها به ایران
ــس  ــن پ ــپاهان و ذوب آه ــای س ــابق تیم ه ــرمربی س س
ــت  ــول هدای ــا قب ــران ب ــال ای از ســه فصــل دوری از فوتب
گســترش فــوالد بــه لیــگ برتــر بازگشــت. باشــگاه 
گســترش فــوالد تبریــز رســما لــوکا بوناچیــچ را بــه عنــوان 
ــا مثــل ســال گذشــته از  ســرمربی خــود انتخــاب کــرد ت
جملــه اولیــن تیم هــای لیــگ برتــری باشــد کــه فعالیــت 
ــرای آماده ســازی فصــل بعــد شــروع می کنــد.  خــود را ب
تیــم تبریــزی کــه لیــگ شــانزدهم را درســت در کمربنــد 
میانــی جــدول بــه پایــان رســاند، در مقطعــی حتــی 
می توانســت مدعــی کســب ســهمیه آســیایی هــم باشــد. 
ــن باشــگاه  ــران ای ــرای مدی ــا ظاهــرا ب ــه هشــتمی ام رتب
خصوصــی بــه انــدازه کافــی رضایت بخــش نبــود و آن هــا 
را بــرای قطــع همــکاری بــا فــراز کمالونــد مجــاب کــرد. 
بــه ایــن ترتیــب، بوناچیــچ پــس از ســه ســال دوبــاره بــه 
فوتبــال ایــران بازمی گــردد تــا پــس از برانکــو ایوانکوویــچ 
و زالتکــو کرانچــار ســومین ســرمربی کــروات لیــگ 
هفدهــم باشــد. آخریــن حضــور بوناچیــچ در لیــگ برتــر 
ــس  ــه او م ــردد ک ــی بازمی گ ــیزدهم و زمان ــگ س ــه لی ب
ــز  ــل از پروی ــی فص ــع پایان ــین را در مقط ــان قعرنش کرم
ــا نتوانســت نارنجی پوشــان  ــل گرفــت، ام مظلومــی تحوی

ــد. ــات ده ــر نج ــته پایین ت ــه دس ــقوط ب ــر را از س کوی
بوناچیــچ کــه ســابقه ســرمربیگری در هــر 2 تیــم   
ــود در  ــور خ ــدت حض ــه دارد، در م ــی را در کارنام اصفهان
ــت.  ــته اس ــیبی داش ــراز و نش ــران دوران ُپرف ــال ای فوتب
درخشــان ترین دســتاورد ایــن مربــی کــروات بــدون تردیــد 
نایب قهرمانــی ســپاهان در لیــگ قهرمانــان آســیا در 
ســال 2۰۰7 و کســب جــواز حضــور در جــام باشــگاه های 

ــت. فــارس ــان اس جه

 مصدق پور، قهرمان 
شطرنج جوانان آسیا شد

نماینــده شــطرنج ایــران موفــق شــد بــا کســب 8 امتیــاز 
بــه عنــوان قهرمانــی شــطرنج جوانــان آســیا دســت 
شــطرنج  نماینــده  مصدق پــور،  مســعود  پیــدا کنــد. 
ــابقات  ــن مس ــش آزاد ای ــد در بخ ــق ش ــورمان موف کش
 بــا کســب 8 امتیــاز از ۹ بــازی، 7 بــرد، 2 تســاوی 

و بدون شکست، قهرمان جوانان آسیا 2۰17 شود. 
رقابت هــای دور پایانــی بخــش آزاد و دختــران همچنــان 
ــن  ــران در بخــش ســریع ای ــری اســت. ای در حــال پیگی
ــود.  ــیده ب ــز رس ــک برن ــره و ی ــه دو نق ــز ب ــابقات نی مس
ــه  ــا 21 ب ــت ماه ت ــه از 12 اردیبهش ــابقات ک ــن مس در ای
میزبانــی شــیراز در حــال پیگیــری اســت، در مجمــوع در 
بخــش دختــران و پســران 6۵ بازیکــن از ۹ کشــور در ایــن 

ــه هــم رســاندند. فدراســیون شــطرنج رویــداد حضــور ب

 عظیم قیچی ساز 
در مسیر یخی لوتسه

عظیــم قیچی ســاز کــه بــرای پیوســتن بــه باشــگاه 
ــد،  ــد بپیمای ــه را بای ــه لوتس ــا قل ــا تنه ــت هزاری ه هش
اکنــون در مســیر یخــی لوتســه فعالیــت می کنــد. عظیــم 
قیچی ســاز، کوهنــورد پرافتخــار ایــران، بعــد از پشــت 
ــر  ــون ب ــی خــود اکن ــه دوم هم هوای ســر گذاشــتن مرحل
روی دیواره هــای یخــی کار خــود را دنبــال می کنــد. ایــن 
هیمالیانــورد ایرانــی 3۰ روز پیــش از کاتمانــدو، پایتخــت 
کشــور نپــال، برنامــه صعــود خــود را آغــاز کــرد و از لــوکال، 
 پاکســینگ نامچــه بــازار، تنگبوچــه، پریته و لوبوته گذشــت 
و بعــد از دو بــار هم هوایــی در کمپ هــای باالیــی لوتســه 
ــه در  ــوار زرد لوتس ــه ن ــپ 3 و منطق ــب مانی در کم و ش
ارتفــاع 77۰۰ متــری، بــه کمــپ اصلــی لوتســه بازگشــت 
و اکنــون بــر روی دیواره هــای یخــی لوتســه در حــال 

فعالیــت اســت. ایســنا

 ایران به دنبال 
پشتوانه سازی برای کاراته

ــا  ــت: ب ــاالن کشــورمان گف ــه نونه ــی کارات ــم مل ــی تی مرب
ــال  ــه دنب ــک ب ــه المپی ــه ب ــته کارات ــه ورود رش ــه ب توج
پشتوانه ســازی بــرای کاراتــه کشــور هســتیم. هــادی 
ــی  ــم مل ــی تی ــوان مرب ــه عن ــاره انتصابــش ب ــری درب امی
ــه  ــه اضاف ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــورمان اظه ــاالن کش نونه
شــدن کاراتــه بــه رشــته های المپیــک شــاهد تغییــر نــگاه 
ــی  ــته ورزش ــن رش ــه ای ــا ب ــی دنی ــیون ها در تمام فدراس
ــت  ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ــز از ای ــران نی ــتیم. ای هس
ــه  ــس فدراســیون کارات ــاد رئی ــا اعتم ــه ب و خوشــحالم ک
ــه رو  ــی، ســرمربی تیــم ملــی روب ــر عبدل کشــورمان و اکب

ــدم.  ش
او افــزود: بــر اســاس برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه 
ــه  ــی پای ــم مل ــا تی ــی ب ــا کادر فن ــده ت ــن ش ــر ای ــرار ب ق
ــک  ــاءهللا در المپی ــا ان ش ــد ت ــاال بیای ــاالن ب در رده نونه
2۰24، شــاهد یــک پیــروزی بــزرگ بــرای کاراتــه و کاروان 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــیم. واقعی ــران باش ــی ای ورزش
المپیــک 2۰2۰ نمی رســیم. امیــدوارم برنامه ریزی هــای 
ــه  ــو در کارات ــلی ن ــم نس ــد و بتوانی ــه دار باش ــه ادام الزم

ــازیم. مهــر ــران بس ای

از حضور در آرسنال خوشحالم 
ــن  ــنال بهتری ــه آرس ــد ک ــی ش ــل مدع ــوت اوزی مس
باشــگاه جهــان اســت و از حضــور در ایــن تیــم 
ــاره  بســیار خوشــحال اســت. شــایعات بســیاری درب
عــدم رضایــت او از حضــور در ایــن باشــگاه و جدایــی 
احتمالــی اش مطــرح شــده بــود. ســتاره آلمانــی ایــن 
ــه از حضــور در آرســنال  ــت ک ــرد و گف موضــوع را رد ک

لــذت می بــرد.
 او گفت:»آرســنال بــه عنــوان یکــی از بهتریــن باشــگاه 
هــای جهــان شــناخته می شــود و لنــدن شــهری فــوق 
العــاده بــرای زندگــی کــردن اســت. همانطــور کــه در 
گذشــته گفتــه ام، از حضــور در اینجــا خوشــحالم. در 
ــا موضوعاتــی صحبــت خواهیــم  تابســتان در رابطــه ب
ــه  ــم از هم ــنال برای ــر، آرس ــال حاض ــی در ح ــرد ول ک
چیــز باالتــر اســت و بــه آن احتــرام می گذارنــد. 
بنابرایــن پــس از پایــان فصــل دربــاره آینــده ام بحــث 

و بررســی خواهیــم کــرد.« دالاســپرت

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

ســه تیــم اســتقالل تهــران، پرســپولیس 
ــق  ــت موف ــواز در نهای ــتقالل اه ــران و اس ته
ــه مرحلــه بعــدی رقابت هــای جــام  شــدند ب
ــان  ــد. سبزپوش ــود کنن ــیا صع ــان آس قهرمان
ــه  ــد ک ــران بودن ــده ای ــا نماین ــی تنه اصفهان
نتوانســتند در نهایــت بــه مرحلــه بعــدی 

بگذارنــد.  آســیایی گام  رقابت هــای 
ــن  ــس از العی ــاز پ ــا 7 امتی ــا ب ذوب آهنی ه
جایــگاه  در  عربســتان  االهلــی  و  امــارات 
ســوم گــروه خــود جــای گرفتنــد تــا رؤیــای 
تمــام  زود  خیلــی  اصفهانی هــا  آســیایی 
شــود. 3 تیــم ایرانــی در مرحلــه یک هشــتم 
نهایــی رقابت هــای قهرمانــی آســیا، دیدارهــای 
ــد. هــر ســه تیــم  دشــواری را پیــش رو دارن
ایرانــی در گــروه خــود در نهایــت بــه رتبه دوم 
رســیدند و بــه همیــن دلیــل هــم در مرحلــه 

بعــدی بایــد بــا تیم هــای اول گروه هــای 
دیگــر، رقابــت بــه مراتــب ســخت تری را 

ــد. ــه کنن تجرب
  استقالل تهران - العین امارات

اســتقالل  نهایــی،  یک هشــتم  مرحلــه  در 
تهــران بایــد بــه مصــاف العیــن امــارات برود. 
العیــن در فصــل 2۰16 مســابقات موفــق شــد 
تــا فینــال مســابقات لیــگ قهرمانــان صعــود 
کنــد. نماینــده امــارات فصــل گذشــته در 
ــن  ــر ذوب آه ــی براب ــتم نهای ــه یک هش مرحل
اصفهــان دیگــر نماینــده  ایــران قــرار گرفــت و 
در حالــی کــه در دیــدار رفت در زمیــن خانگی 
خــود بــا تســاوی 1 بــر 1 متوقــف شــده بــود، 
ــدار برگشــت موفــق شــد ذوب آهــن را  در دی
ــل  ــی مراح ــا راه ــد ت ــت ده ــه شکس در خان
بعــدی شــود. العینی هــا در فصــل 2۰1۵ نیــز 
موفــق بــه صعــود از مرحلــه  گروهــی شــدند؛ 
قانــون گل زده در خانــه  بــا  این بــار  امــا 

حریــف برابــر االهلــی دیگــر نماینــده  امــارات 
حــذف شــدند. آبی پوشــان تهــران بــا کســب 
11 امتیــاز از 6 بــازی خــود امتیازآورتریــن 
تیــم ایرانــی در ایــن مســابقات بودنــد تــا بــه 
ــم  ــن تی ــوان آن هــا را بهتری ــل بت همیــن دلی
ایرانــی در آســیا دانســت. آبی پوشــان تهــران 
ــن  ــا، گلزن تری ــن بازی ه ــا زدن 1۰ گل در ای ب
تیــم ایرانــی حاضــر در مســابقات بودنــد. 
همچنیــن دو تیــم اســتقالل تهــران و اســتقالل 
خوزســتان تنهــا تیم هــای ایرانــی بودنــد کــه 
ــه گلزنــی  در همــه مســابقات خــود موفــق ب

شــدند.
  پرسپولیس تهران - لخویای قطر

سرخ پوشــان پایتخــت در مرحلــه یک هشــتم 
نهایــی رقابت هــای قهرمانــی آســیا بایــد بــه 
مصــاف لخویــای قطــر برونــد. لخویــای قطــر 
ــه  ــاز، بهتریــن تیــم مرحل ــا کســب 14 امتی ب
ــپولیس  ــود. پرس ــا ب ــن رقابت ه ــی ای گروه
ــب  ــاز کس ــا ۹ امتی ــی تنه ــه گروه در مرحل
ــا  ــدی طارمــی نه تنه ــی اســت مه کــرد. گفتن

بــا شــش گل بهتریــن گلــزن ایرانــی حاضــر 
ــن  ــه او بهتری ــن مســابقات اســت، بلک در ای
محســوب  هــم  آســیا  غــرب  در  گلــزن 

می شــود.

الهــالل  – خوزســتان  اســتقالل   
عربستان

در  قهرمانــی  از  بعــد  الهــالل  باشــگاه 
ــه طلســم شــش  ــان دادن ب عربســتان و پای
لیــگ  در  ایــن کشــور  در  ناکامــی  ســاله 

ــم اول  ــوان تی ــه عن ــم ب ــیا ه ــان آس قهرمان
گــروه راهــی مرحلــه حذفــی شــد تــا در ایــن 
مرحلــه بــه مصــاف اســتقالل خوزســتان 
ــران  ــرای س ــه ب ــی ک ــرود. جدال ــران ب از ای
ــوردار  ــی برخ ــت خاص ــگاه از اهمی ــن باش ای
اســت؛ چــون آن هــا امیــدوار هســتند بــا تیــم 
ــه ناکامی هــای خــود در راه  ــد ب ــی بتوانن فعل
ــد. در  ــان دهن ــاره در آســیا پای ــی دوب قهرمان
ــتم  ــه یک هش ــده ب ــم صعودکنن ــن 16 تی بی
نهایــی اســتقالل خوزســتان تنهــا تیمــی 
ــود  ــدار خ ــان دی ــگاه میزب ــه ورزش ــت ک اس

ــت.  ــرده اس ــالم نک ــالل را اع ــل اله مقاب
نماینــدگان  بــازی  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
ایــران بــا عربســتان در زمیــن بی طــرف 
ورزشــگاه  الهاللی هــا  می شــود،  برگــزار 
تیــم  بــه  متعلــق  کــه  را  ثانی بن جاســم 
ــان  ــوان میزب ــه عن ــت، ب ــر اس ــه قط الغراف
بــازی برگشــت خــود اعــالم کردنــد؛ امــا 
هنــوز اســتقالل خوزســتان ورزشــگاه میزبــان 

خــود را معرفــی نکــرده اســت.

استقالل تهران، پرسپولیس تهران، استقالل اهواز

 مثلث آسیایی ایران 
تکمیل شد

ــان آســیا حضــور  حــذف ذوب آهــن از لیــگ قهرمان
ــی را در  ــم مل ــم در اردوی تی ــن تی ــن ای ــه بازیک س

ــی داشــت. پ
 در آخریــن لیســت کارلــوس کــی روش برای شــرکت 
ــا مونته نگــرو  ــدار دوســتانه ب  در اردوی اتریــش و دی
نــام رشــید مظاهــری، وحیــد محمــدزاده و احســان 
از  حاج صفــی  احســان  و  ذوب آهــن  از  پهلــوان 

ســپاهان هــم دیــده می شــود. 
ــت  ــی اس ــم مل ــای تی ــی کاپیتان ه ــی یک حاج صف
ــت اردوهــا  ــای ثاب ــه پ ــه مــرور ب و مظاهــری هــم ب
بــدل شــده اســت. پهلــوان کــه مرتبــه پیــش بــرای 
شــرکت در مراســم ازدواجــش از کــی روش مرخصی 
گرفــت، بــه جمــع ملی پوشــان بازگشــته و محمدزاده 

هــم کــه پیش تــر ســابقه حضــور در اردوهــای ملــی را 
داشــته، یــک بــار دیگــر مــورد توجــه کــی روش قــرار 
گرفتــه اســت؛ امــا در ایــن میــان دیگــر اثــری از نــام 

مرتضــی تبریــزی نیســت. 
حاج صفــی و مظاهــری بــه احتمــال فــراوان در 
ــور  ــم حض ــتان ه ــا ازبکس ــازی ب ــی ب ــت نهای لیس
خواهنــد داشــت؛ امــا محمــدزاده و پهلــوان ممکــن 

ــد.  ــط بخورن ــه خ ــت در ادام اس
فرصــت  حالــی  در  ذوب آهــن  ملی پــوش  ســه 
همراهــی تیــم ملــی در اردوی اتریــش را پیــدا 
از  تیــم  ایــن  صعــود  صــورت  در  کرده انــد کــه 
شــاگردان  جمــع  در  حضــور  امــکان  گروهــش، 

ایمنــا نداشــتند.  را  کــی روش 

ــر عامــل شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن  مدی
ورزشــی بــا بیــان اینکــه کار مقاوم ســازی ورزشــگاه 
آزادی پــس از بــازی ایــران و ازبکســتان آغــاز 
ــگاه  ــازی ورزش ــت: کار مقاوم س ــد، گف ــد ش خواه
آزادی آمــاده انجــام مناقصــه اســت و پــس از 

ــد.  ــد ش ــاز خواه ــتان، آغ ــران و ازبکس ــازی ای ب
ــرکت  ــن ش ــات ای ــاره  اقدام ــر درب ــی مدب مصطف
بــرای مقاوم ســازی ورزشــگاه یکصــد هــزار نفــری 
مقاوم ســازی  کار  زمانــی  چــه  اینکــه  و  آزادی 
ــزود: کار  ــد، اف ــد ش ــام خواه ــگاه آزادی انج ورزش
مقاوم ســازی ورزشــگاه آزادی از ســال گذشــته 
در دســتور کار شــرکت توســعه و نگهــداری اماکــن 
اولیــه  مراحــل  البتــه  اســت.  بــوده  ورزشــی 

بهســازی ورزشــگاه آزادی را از ســال گذشــته آغــاز 
ــا، محــل  ــد رختکن ه ــی همانن ــم و بخش های کردی
ناظــران، صندلی هــا و ... را تــا حــدودی انجــام 

ــم.  داده ای
ــادی  ــد زی ــت تاکی ــازی دول ــه کار مقاوم س در زمین
ــریع تر کار  ــه س ــر چ ــا ه ــن کار دارد ت ــر روی ای ب
صــورت  بــه  را  آزادی  ورزشــگاه  مقاوم ســازی 
ــوری  ــه  ط ــم؛ ب ــام دهی ــه انج ــه مرحل ــه ب مرحل
ــا  ــام ورزشــگاه را یکج ــه در کار مقاوم ســازی تم ک
درگیــر ایــن کار نکنیــم؛ بلکــه در هــر مرحلــه 
ــا بســتن داربســت آغــاز و  یــک بخشــی از آن را ب
 پــس از بــه اتمــام رســاندن بخــش دیگــر را آغــاز 

کنیم. ایسنا

،،
تنهــا  اصفهانــی  سبزپوشــان 
کــه  بودنــد  ایــران  نماینــده 
نتوانســتند در نهایــت بــه مرحلــه 
گام  آســیایی  رقابت هــای  بعــدی 
 7 بــا  ذوب آهنی هــا  بگذارنــد. 
امتیــاز در جایــگاه ســوم گــروه خــود 

گرفتنــد جــای 

نفع ذوب آهنی ها از حذف از آسیا

اردوی اروپایی به جای رقابت آسیایی
مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی خبر داد:

مقاوم سازی ورزشگاه آزادی پس از بازی با ازبکستان

عکس: مهر

ورزش

ــی  ــال ســاحلی قهرمان ــای هندب ســومین روز از رقابت ه
ــال  ــارات دنب ــم ام ــرای تی ــران ب ــری ای ــا برت ــیا ب آس
رقابت هــای  دوره  ششــمین  از  روز  ســومین  شــد. 
ــد و در رده  ــیا در تایلن ــاحلی آس ــال س ــی هندب قهرمان
ــا  ســنی بزرگســاالن روز چهارشــنبه 2۰ اردیبهشــت ماه ب
برگــزاری دیــدار بیــن دو تیــم ایــران و امــارات در گــروه 
ــق  ــران موف ــم ای ــدار تی ــن دی ــری شــد. در ای دوم پیگی

ــروزی برســد.  ــه پی ــر ۰ ب ــا نتیجــه 2 ب شــد ب
نیمــه اول ایــن رقابــت بــا نتیجــه 17 بــر 8 و نیمــه دوم 
بــا نتیجــه 12 بــر 1۰ بــه ســود ایــران بــه پایــان رســید. 
هندبالیســت های ســاحلی ایــران پیــش از ایــران برابــر 
ــی  ــات پنالت ــیده و در ضرب ــری رس ــه برت ــتان ب افغانس

مقابــل ویتنــام مغلــوب شــده بودنــد. 

در ادامــه ایــن مرحلــه، تیــم هندبــال ســاحلی کشــورمان 
فــردا پنجشــنبه 21 اردیبهشــت ماه در آخریــن مســابقه 
مرحلــه گروهــی بــه مصــاف تیــم تایلنــد میزبــان 

ــت.  مســابقات خواهــد رف
ــی  ــال ســاحلی قهرمان ششــمین دوره مســابقات هندب
آســیا از 18 تــا 2۵ اردیبهشــت ماه در پاتایــا تایلنــد 

برگــزار می شــود. 
تیــم ایــران در دور مقدماتــی گروهــی در گــروه دوم 
بــا تیم هــای ویتنــام، افغانســتان، امــارات و تایلنــد 
انتخابــی  جنبــه  رقابت هــا  ایــن  اســت.  همگــروه 
ــز دارد. ســه  ــی ســوچی روســیه را نی رقابت هــای جهان
ــب  ــابقات را کس ــن مس ــور در ای ــواز حض ــم اول ج تی

خواهنــد کــرد. ورزش 3

رئیــس فدراســیون قایقرانــی در واکنــش بــه اعتــراض 
بــه حضــور »جیوگانیــک«  زن  ملی پوشــان  برخــی 
ــت:  ــته، گف ــن رش ــی ای ــرزام، مرب ــا ف ــالف وی ب و اخت
غالمرضــا  می گیرنــد.  تصمیــم  عجوالنــه  جوان هــا 
امینــی گفــت: مــا از جیوگانیــک خواهــش کردیــم کــه 
ســرمربیگری تیــم روئینــگ ایــران را بــر عهــده بگیــرد. 
ــن رشــته  ــه در ای ــن سیســتمی ک ــا همی ــرار اســت ب ق
ــد و  ــکاری کن ــرات هم ــن نف ــا همی ــت و ب ــم اس حاک
امیدواریــم ایــن همــکاری باعــث تــداوم و موفقیت های 
ــد  ــق دارن ــا ح ــزود: جوان ه ــود. وی اف ــته ش ــن رش ای
بــرای خــود برداشــتی داشــته باشــند. آن هــا ورزشــکار 
ــد.  ــه را بگیرن ــن نتیج ــد بهتری ــت دارن ــتند و دوس هس
ــرای آن هــا  ــن نتیجــه ب ــم بهتری ــا هــم دوســت داری م

ــا  ــرای م ــی ب ــی خارج ــن مرب ــور ای ــورد. حض ــم بخ رق
ــه  ــد ب ــه وی می توان ــم ک ــادی دارد و معتقدی ــه زی هزین

ــد.  مــا کمــک کن
ــرزام  ــا ف ــد جلســه ب ــه شــخصه چن وی افــزود: مــن ب
ــان ارزشــی ماســت. معتقــدم  داشــتم؛ ایشــان از مربی
بــه مــرور زمــان در تمرینــات بــه یــک نقطــه مشــترک 
بــا مربــی خارجــی رســیده و در نهایت شــاهد چشــمگیر 
شــدن همدلــی میــان مربیــان بــوده و می تواننــد 
مکمــل یکدیگــر باشــند. افشــین در ایــن مــدت اخیر در 
بحــث کســب ســهمیه المپیــک و حضــور در مســابقات 
ــت.  ــته اس ــانی داش ــه درخش ــیا، کارنام ــی آس قهرمان
هــدف مــا ایــن اســت کــه اتفاقــات خوبــی در قایقرانــی 

روئینــگ بیفتــد. مهــر

هندبال ساحلی قهرمانی آسیا

ایران برابر امارات پیروز شد
رئیس فدراسیون قایقرانی:

جوان ها عجوالنه تصمیم می گیرند

بهداد سلیمی:
 مسئوالن هر چهار سال یک بار 

به یاد ورزشکاران هستند
ملــی  تیــم  تمریــن  حاشــیه  در  ســلیمی  بهــداد 
وزنه بــرداری دربــاره آخریــن وضعیــت مصدومیــت 
خــود بیــان کــرد: پــس از المپیــک دو مرتبــه کــه 
اذیــت کــرد  زانویــم  شــروع کــردم،  را   تمریناتــم 
و بــه شــدت درد گرفــت. بعــد از اســتراحت تقریبــا دو 
ــه  ــم ب ــت زانوی ــی وضعی ــام فیزیوتراپ ــه ای و انج هفت
حالــت عــادی برگشــته اســت. چنــد روزی اســت کــه 
ــت  ــدوارم مصدومی ــرده ام و امی ــروع ک ــم را ش تمرینات
زانــو برایــم مشکل ســاز نباشــد و بتوانــم خیلــی محکــم 
ــلیمی در  ــوم. س ــاده ش ــی آم ــابقات جهان ــرای مس ب
پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بهتــر نبــود در مســابقات 
ــال  ــای س ــرای رقابت ه ــرد و ب ــرکت نمی ک ــی ش جهان
ــنی  ــرایط س ــرد: ش ــح ک ــد، تصری ــاده می ش 2۰18 آم
ــک ســال را  ــه بخواهــم ی ــه ای نیســت ک ــه گون مــن ب

ــوم.  ــاده ش ــده آم ــال آین ــرای س ــم و ب ــت بده از دس
عــالوه بــر شــرایط ســنی، مصدومیــت هــم ایــن 
اجــازه را بــه مــن نمی دهــد تــا ایــن کار را انجــام 
ــد از  ــه بع ــی ک ــه ماه ــکان س ــه پزش ــه گفت ــم. ب بده
المپیــک تمریــن نکــردم، باعــث ایــن مشــکالت شــده 
ــف شــده اســت؛  ــه شــدت ضعی ــم ب و عضــالت زانوی
بنابرایــن اگــر بخواهــم دوبــاره تمریــن نکنــم، بــاز هــم 
ــرداری  ــان وزنه ب ــردم. قهرم ــل برمی گ ــرایط قب ــه ش ب
المپیــک لنــدن دربــاره ســخت شــدن شــرایط در 
ــرد:  ــح ک ــکالت آن تصری ــش مش ــرداری و افزای وزنه ب
متاســفانه هــر چهــار ســال یک بــار مســئوالن مــا را بــه 
ــد از  ــند. بع ــکاران می رس ــه ورزش ــد و ب ــاد می آورن ی
المپیــک واقعــا ورزشــکاران رهــا شــدند؛ پیامدهــای آن 
هــم نفراتــی ماننــد ســهراب مــرادی و کیانوش رســتمی 
و خیلــی از قهرمانــان دیگــر اســت کــه بــه دلیــل 
شــرایط بــد در اردوهــا نیســتند. او افــزود: بــا رویکــرد 
ــر شــده اســت.  ــی شــرایط بهت ــای ســلطانی فر کم آق
ــخ نباشــیم. ایســنا امیــدوارم شــاهد ایــن اتفاقــات تل

#خبر_داغ

ــی 2۰  ــران در حال ــال ای ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی س
ــه  ــرده ک ــوت ک ــم دع ــن تی ــه اردوی ای ــن را ب بازیک
ــه حــدود  ــی حضــور دارد ک ــن فهرســت بازیکن در ای
یکســال اســت در هیــچ تیمــی بــازی نکــرده اســت! 
تیــم  اردوی  بــه  بازیکنــان دعوت شــده  اســامی 
ملــی فوتبــال در کشــور اتریــش و همچنیــن بــازی 
ــوس  ــوی کارل ــرو از س ــه نگ ــل مونت ــی مقاب تدارکات
کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال، اعالم شــد. 
ــان: محمدرضــا اخبــاری، رشــید مظاهــری  دروازه بان

حامــد لــک
مدافعان: رامین رضاییان، محمدحســین کنعانــی زادگان 

پژمــان منتظــری، مرتضــی پورعلــی گنجــی، میــالد 
محمــدی، عــزت هللا پورقــاز، وحیــد محمــدزاده، 

ســعید آقایــی
عزت اللهــی ســعید  ترابــی،  مهــدی   هافبک هــا: 
علــی کریمــی، احســان حاجصفــی، اشــکان دژاگــه 

احســان پهلــوان
ــرد  ــم انصاری ف ــاری، کری ــان انص ــان: ساس مهاجم

ــون ســردار آزم
ــده  ــالم ش ــی روش اع ــوی ک ــه از س ــتی ک در فهرس
چنــد نکتــه جالــب توجــه اســت. اول اینکــه مســعود 
ثابــت  اخیــر مــرد  شــجاعی کــه در ســال های 

ــود، در فهرســت  ــی ب ــم مل ــای تی ــه اردوه ــوت ب دع
جدیــد جایــی نــدارد. نکتــه دوم بــه بازگشــت 
اشــکان دژاگــه برمی گــردد کــه پــس از طــی کــردن 
دوران مصدومیــت دوبــاره بــه اردوی تیــم ملــی 
برگشــت. امــا نکتــه ســوم دعــوت از محمدحســین 
کنعانــی زادگان اســت کــه حــدود یکســال بــرای 
ــا  ــه ب ــرده اســت.کنعانی زادگان ک ــازی نک اســتقالل ب
ــر  ــا هفتــه چهــارم لیــگ برت اســتقالل قــرداد دارد ت
بــه میــدان رفــت و پــس از آن بــه علــت مصدومیــت 
ــد.  ــر نش ــی حاض ــچ میدان ــر در هی ــی دیگ و جراح
ــا ایــن حــال کــی روش ایــن بازیکــن را بــه اردوی  ب
تیــم ملــی دعــوت کــرده اســت. فهرســت تیــم ملــی 
ــی اعــالم شــده کــه تیم هایشــان در  ــدون بازیکنان ب
لیــگ قهرمانــان آســیا حضــور دارنــد و بایــد ابتــدای 
خردادمــاه در مرحلــه یک هشــتم نهایــی بــه مصــاف 

ــد. نــود ــا برون رقب

غیبت شجاعی و بازگشت دژاگه

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران 
اعالم شد
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فلسطین سینما

پیشهناد فیلم

انتهایزمین

کارگردان: ابوالفضل صفاری
نویسنده: ابوالفضل صفاری

بازیگــران: حجت الــه قزوینــی داداشــی، شــهاب فرضعلــی 
نیلوفــر ادیب فــر، مســعود مهــرگان، ســعید معظمــی، النــا 
فــررت، ژف ملیجــک، نیمــا تبریــزی، ماه خاتــون پیرآکنــد 

بیــژن ســیفان، وحیــد خدیــو.
خالصــه داســتان فیلــم: حجــت، مــرد میانســالی اســت 
 کــه خانــه و زندگــی خــود را در شــمال ایــران رهــا کــرده 
و بــا پــای پیــاده بــه ســوی جنــوب ایــران حرکــت 
ــاده  ــا پی ــای دنی ــا انته ــرد ت ــم می گی ــد. او تصمی می کن
بــرود و بمیــرد؛ امــا بــه رابینســون کــروزوی ایرانــی 

می شــود. مشــهور 
مدیــر  از:  عبارتنــد  فیلــم  دســت اندرکاران  و  عوامــل 
 فیلمبــرداری: بایــرام فضلــی، تدویــن: ابراهیــم ســعیدی 
و مجیــد عاشــقی، صدابــردار: مهــرداد دادگری، موســیقی: 
ــل  ــه: ابوالفض ــاس و صحن ــراح لب ــور، ط ــهرام غالم پ ش
صفــاری، صداگــذار: محمدرضــا یوســفی، دســتیار و 
ــگار  ــه: ن ــی صحن ــی، منش ــین ثنائ ــز: امیرحس برنامه ری
صمــدی، عــکاس: محمــد عاشــقی، دســتیاران کارگــردان: 
آرزو روشــناس و چکامــه مرنــدی، مدیــر تــدارکات: 
ــمل  ــوره بس ــانه ای: منص ــاور رس ــاری، مش ــورش بختی ک
ــر فتوحــی  ــاری و علی اکب ســرمایه گذاران: ابوالفضــل صف

ــی. ــعود اطیاب ــید مس ــده: س تهیه کنن
ــزی  ــت جوای ــه دریاف ــق ب ــون موف ــن تاکن ــای زمی انته
ــنواره  ــم در جش ــن فیل ــی بهتری ــوی طالی ــون زردآل همچ
جشــنواره  در  فیلــم  بهتریــن  جایــزه  ارمنســتان، 
بین المللــی کیــش، جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد در 
فیلــم  جایــزه  فیلــم کیــش،  بین المللــی  جشــنواره 
منتخــب فســتیوال بین المللــی ژنــو و جایــزه فیلــم 
برگزیــده  فســتیوال بین المللــی ســن پائولــو برزیــل 

ــت. ــده اس ش

حرف و نقل

ــه »ســارا  ــا ب ــات داســتانی ســال بریتانی ــزه ادبی جای
پــری« نویســنده »مــار اِِســکس« رســید و »جی کــی 
رولینــگ« بــا نمایشــنامه »هری پاتــر و فرزند نفرین شــده« 
 توانســت جایــزه کتــاب پرفــروش ســال را از آن خــود  

کند.
ــای  ــن فیلم ه ــن و پرمخاطب تری جــدول پرفروش تری
ــه« در دو ســال  ــر و تجرب مســتند و انیمیشــن گــروه »هن
ــی  ــا فروش ــا« ب ــتند »آی آدمه ــد. مس ــر ش ــر منتش اخی
پرفروش تریــن  صــدر  در  میلیــون   ۶۰ بــه  نزدیــک 
فیلم هــای مســتند ایــن گــروه قــرار گرفتــه اســت. 
مســتندهای »مــدار صفــر درجــه - ملــف گنــد« در رده دوم 
قــرار دارنــد و مســتند »مــن ناصــر حجــازی هســتم« در 
ــارم و پنجــم  ــای چه ــه اســت. رده ه ــرار گرفت رده ســوم ق
ایــن جــدول در اختیــار مســتندهای »شــش قــرن و 

ــت. ــالن« اس ــال« و »آت ــش س ش
»ژاک اودیــار« کــه در ســال 2۰15 بــا فیلــم »دیپــان« 
موفــق بــه کســب جایــزه نخــل طــالی بهتریــن فیلــم شــد، 
پــروژه ســینمایی »بــرادران سیســترز« را بــر اســاس رمــان 
نوشــته »The Sisters Brothers« بــا بــازی »خواکیــن 
معــروف  بازیگــران  جیلنهــال«،  »جــک  و  فنیکــس« 
هالیــوودی از مــاه آینــده در اســپانیا مقابــل دوربیــن 

می بــرد.
ــگاه  ــود در نمایش ــور خ ــن حض ــاد در دومی ــر ارش وزی
ــرد و از  ــد ک ــودک بازدی ــران ک ــه ناش ــران از غرف ــاب ته کت
گالیه هــا و انتقــادات ایــن گــروه از ناشــران بــا خبــر شــد. 
ــر  ــر اث ــده ب ــود آم ــه  وج ــکالت ب ــت مش ــن باب او همچنی

ــرد. ــی ک ــران عذرخواه ــردم و ناش ــاران، از م ــارش ب ب
ــه ای  ــی در صفح ــس ویکل ــی لس آنجل ــریه هفتگ نش
کــه بــه ارائــه پیشــنهاد بــرای گذرانــدن یــک هفتــه 
ــاخته  ــن« س ــم »رفت ــای فیل ــردازد، تماش ــش رو می پ پی
نویــد محمــودی را در فهرســت کارهایــی قــرار داده کــه بایــد 

ــا انجــام شــود. حتم
جلســه ایــن هفتــه شــورای صنفــی نمایش برگزار شــد 
و غالمرضــا فرجــی، ســخنگوی این شــورا، دربــاره مصوبات 
ایــن هفتــه شــورا اعــالم کــرد: قــرارداد فیلــم »زیــر ســقف 
ــروه آزادی  ــنده در گ ــوران درخش ــی پ ــه کارگردان دودی« ب

پــس از فیلــم »آشــوب« ثبــت شــد.
تازه تریــن اثــر ســینمایی نرگــس آبیــار کارگــردان 
ســینما در ســالن آمفی تئاتــر دانشــگاه UCLA در آمریــکا 

نمایــش داده می شــود. 
مراســم اکــران خصوصــی فیلــم مســتند »زندگــی و   
ــوت  ــد پیشکس ــی هنرمن ــره ای از زندگ ــچ«، پرت ــر هی دیگ
ــاعت 1۷ و 3۰  ــت ماه س ــدزاده، 25 اردیبهش ــوش اس داری
ــران  ــل و بازیگ ــا حضــور عوام ــوان شــمس ب ــه در ای دقیق
ــچ« در  ــر هی ــی و دیگ ــتند »زندگ ــود. مس ــزار می ش برگ
۷5 دقیقــه بــه کارگردانــی و نویســندگی ابراهیــم شــفیعی 
و تهیه کنندگــی مشــترک ابراهیــم شــفیعی و مجتبــی 
ــد شــده  ــه و تولی ــان تهی ــرش اعی ــت ف ــان و حمای بیطرف

اســت. 
  فیلمنامــه »ســفر بــه شــب« بــه قلــم بهــرام بیضایــی 
ــا شــمارگان 3۰۰۰ نســخه و قیمــت ۷۰۰۰  در ۸5 صفحــه ب
تومــان در انتشــارات روشــنگران و مطالعــات زنــان منتشــر 

شــد.

کوتاه اخبار 
رونماییاز»سروشنوجوان«

درنمایشگاهکتابتهران
ــری از  ــا تصوی ــه ب ــن شــماره »ســروش نوجــوان« ک اولی
ــت ماه  ــروز 21 اردیبهش ــده، ام ــن ش ــور مزی ــر امین پ قیص
ــل  ــرای اه ــالن س ــا 1۷ در س ــه ت ــاعت 15 و 3۰ دقیق س
قلــم ســی امین نمایشــگاه بین المللــی کتــاب تهــران 
ــد قیصــر  ــدی پیــش مراســم تول ــی می شــود. چن رونمای
امین پــور و تولــد دوبــاره ایــن مجلــه بــا حضــور برخــی از 
اعضــای تحریریــه ســابق ایــن نشــر و همســر ایــن شــاعر 
فقیــد در محــل ســروش برگــزار شــد. ســید علــی کاشــفی 
ــن  ــازه »ســروش نوجــوان«، در ای خوانســاری، ســردبیر ت
ــوان«  ــروش نوج ــم »س ــا نمی خواهی ــت: م ــم گف مراس
امــروز همچــون »ســروش نوجــوان« ســال های گذشــته 
ــودی  ــه ن ــواِن« ده ــروش نوج ــه، »س ــن مجل ــد. ای باش
ــد؛  ــه جنبه هــای بیشــتری فکــر می کن ــه ب ــود ک خواهــد ب
ــترده تر  ــل گس ــازی و تعام ــای مج ــتفاده از فضاه ــه اس ب
بــا مخاطبــان و پدیدآورنــدگان ایــن گــروه ســنی؛ بنابرایــن 
نــگاه مــا بــه هیچ وجــه محــدود و درون ســازمانی نیســت 

ــود. و نخواهــد ب
نشــریه »ســروش نوجــوان« پــس از 1۰ ســال وقفــه 
ــاری  ــفی خوانس ــی کاش ــید عل ــردبیری س ــا س ــاره ب دوب

ــنا ــت. ایس ــده اس ــر ش منتش

25اردیبهشتماهبرگزارمیشود
آیینبزرگداشتفردوسی

باحضورمیرجاللالدینکزازی
 آییــن بزرگداشــت حکیــم ابوالقاســم فردوســی بــا عنــوان 
»فردوســی و زبــان پارســی« بــا حضــور »میرجالل الدیــن 
ــل،  ــه مل ــی و خان ــز اصفهان شناس ــوی مرک ــزازی« از س ک
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  بــه  وابســته 
اصفهــان، در کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان برگــزار 

می شــود.
ــه  ــا برنام ــه ب ــی« ک ــان پارس ــی و زب ــن »فردوس در آیی
همــراه  زنــده  موســیقی  اجــرای  و  شــاهنامه خوانی 
اســت، از 5 عنــوان از کتاب هــای منتشرشــده مرکــز 
ــد. ــد ش ــی خواه ــل رونمای ــه مل ــی و خان اصفهان شناس

ــا  ــاعت 1۰ ت ــت ماه س ــنبه 25 اردیبهش ــم دوش ــن مراس ای
12 صبــح در محــل ســالن اجتماعــات کتابخانــه مرکــزی، 

ــزار می شــود. ایمنــا ــاغ گلدســته برگ ــان ب ــع در خیاب واق

فیلمکوتاه»علمک«بهایتالیارفت
ــی  ــین داراب ــی حس ــه کارگردان ــک« ب ــاه »علم ــم کوت فیل
محصــول باشــگاه فیلــم ســوره وابســته بــه ســازمان 
ــنواره   ــابقه جش ــش مس ــری در بخ ــوزه هن ــینمایی ح س
ــه نمایــش  ــا ب ــم اســکپتو در کشــور ایتالی ــی فیل بین الملل
درمی آیــد. جشــنواره  بین المللــی فیلــم اســکپتو از 2۰ 
ــزار  ــا برگ ــاری ایتالی ــهر کاگلی ــت ماه در ش ــا 23 اردیبهش ت
می شــود. ایــن جشــنواره بــر تشــویق فیلمســازان مســتقل 
سراســر دنیــا بــرای فضــای بــاز گفت وگــو و تبــادل فرهنگــی 
متمرکــز اســت. »علمــک« محصــول باشــگاه فیلــم ســوره 
ــنواره های  ــود در جش ــته ب ــش از توانس ــری، پی ــوزه هن ح

ــد. خبرآنالیــن ــی بدرخش ــی و خارج ــدد داخل متع

تلویزیون

»گپکوک«همزمانباعیدنیمهشعبان
رویآنتنمیرود

پخــش برنامــه »گپ کــوک« همزمــان بــا نیمــه شــعبان از شــبکه 
ــاز می شــود. نســیم آغ

مرحلــه  در  جدیــد  ســاختاری  بــا  »گپ کــوک« کــه  برنامــه 
تهیــه و تولیــد قــرار گرفتــه، در هفتــه، روز پنجشــنبه ســاعت 
 1۹ و روز جمعــه ســاعت 21 روی آنتــن شــبکه نســیم خواهــد 

رفت.
ــه تهیه کنندگــی هــادی  ــی و ب ــد بابای ــا اجــرای بارب ــه ب ــن برنام ای
ــود و در   ــش می ش ــیم پخ ــبکه نس ــان ش ــرای مخاطب ــی ب دمیرچ
ــان  ــت، همزم ــنبه 21 اردیبهش ــود، روز پنجش ــه خ ــتین برنام نخس
بــا شــب میــالد امــام زمان)عــج(، میزبــان ســاالر عقیلــی خواهــد 

بــود.
ــا مهمانانــش بــه گــپ و گفت وگــو  باربــد بابایــی در ایــن برنامــه ب

و همچنیــن چالــش و مســابقه خواهــد پرداخــت.
ــاعت  ــش، س ــد از پخ ــوک« روز بع ــه »گپ ک ــرار برنام ــاعت تک س

ــود. مهــر ــح و 1۶ خواهــد ب ــداد، 1۰ صب ــک بام ی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگی

ــر  ــا تئات ــه ب ــان سال هاســت ک ــام محمــد رحمانی ن
عجیــن شــده و کمتــر پیــش می آیــد کــه او را 
ــان  ــد رحمانی ــم. محم ــر ببینی ــه تئات ــارغ از صحن ف
نمایشــنامه نویس، کارگــردان و مــدرس، طــی ســی 
ســال فعالیــت در عرصــه تئاتــر، نمایش هــای 
از  اســت؛  بــرده   روی صحنــه  بــه  را  مختلفــی 
نمایش هــای  بــه  می تــوان  او  آثــار  جملــه 
»مانیفســت  و  »فنــز«  »پــل«،  »مصاحبــه«، 
مــن«،  »ســینماهای  »هامون بازهــا«،  چــو«، 
»آدامس خوانــی« و »ترانه هــای محلــی« اشــاره 

ــرد.  ک
رحمانیــان در تلویزیــون هــم آثــار متعــددی را 
کارگردانــی کــرده  اســت؛ ماننــد مجموعــه »در 
و  »نیمکــت«  کــن«،  زمزمــه  ســالمم  گــوش 
ــاره ای«،  ــای اج ــی »خانه ه ــای تلویزیون نمایش ه

»کشــتی اســپرانزا« و »همــه پســران مــن«.
رحمانیــان تاکنــون فیلمنامــه فیلم هــای »شــیرین« 
زنده یــاد عبــاس کیارســتمی و »کتــاب قانــون« بــه 

کارگردانــی مازیــار میــری را نیــز نوشــته  اســت. 
فیلــم »ســینما نیمکــت« نیــز علی رغــم ســینمایی 
ــد  ــری محم ــای تئات ــه راه دغدغه ه ــش ادام بودن
رحمانیــان اســت. حتــی گزینــش بازیگــران فیلــم 
نیــز بــه ســوی تئاتــر می چربــد و بیشــتر بازیگــران 

ــد. ــی دارن ــر و پیمان ــری پ ــه تئات ــم، تجرب فیل
داستان

قهرمــان داســتان کــه یــک عشــق ســینما و صاحب 
ویدئوکلــوپ اســت، بــه زنــدان می افتــد. یــک 
ــی  ــن گنج ــنهاد یافت ــه او پیش ــدان ب ــور در زن دوبل
می دهــد کــه طبــق عالقه مندی هــای قهرمــان، 
ــن  ــا یافت ــت. ب ــی اس ــای ویدئوی ــاری از فیلم ه انب
آن گنجینــه، او بــا گــردآوری دوســتانش فیلم هــای 
ــه  ــد و ب ــازی می کن ــردم بازس ــرای م ــروف را ب مع

ــرد. ــه می گی ــی معرک نوع
شناختسینما،پیششرطدیدنفیلم

مــورد  را  زیــادی  داســتانی  مایه هــای  فیلــم  
اســتفاده قــرار نمی دهــد و بیشــتر از تکیــه  بــر 
ارجاعــات  بــر  احساساتشــان،  و  شــخصیت ها 

ــا نوســتالژی ها تمرکــز  ــازی کــردن ب ســینمایی و ب
ــی و گره گشــایی خاصــی  ــن گره افکن ــد؛ بنابرای می کن
در آن دیــده نمی شــود و انــدک موانــع پیــش روی 
شــخصیت ها بــه ســادگی حــل شــده و وســیله ای 
بــرای ارجاعــات خاطره انگیــز بعــدی می شــوند. 
ــرک  ــم س ــی فیل ــدف اصل ــه ه ــه اینک ــه ب ــا توج ب
مانــدگار  ســینمایی  تجربه هــای  بــه   کشــیدن 
و بــازی کــردن بــا آن هاســت، می تــوان دلیــل 
حضــور در گــروه هنــر و تجربــه را درک کــرد. 
مخاطبــی کــه آثــار مطــرح تاریــخ ســینما را ندیــده 
باشــد و بــا آن هــا خاطــره نداشــته باشــد بــه 
ــراه  ــت« هم ــینما نیمک ــا »س ــد ب ــختی می توان  س
ــاط  ــرای ارتب ــودن ب ــم ب ــن عشــق فیل شــود. بنابرای
گرفتــن بــا فضــا و داســتان، یــک پیش نیــاز 

ــت. ــروری اس ض

تحلیل
ــوان  ــه می ت ــت ک ــی از موقعیت هاس ــم، ترکیب فیل
ده تــای دیگــر بــه آن هــا افــزود یــا همیــن تعــداد 
در  بیفتــد.  اتفاقــی  بی آنکــه  آن هــا کاســت،  از 
نمایش هــای رحمانیــان  کلیتــی شــکل نمی گیــرد. 
چنــد موقعیــت اســت؛ چنــد مونولــوگ؛ مثــل 
ــی  ــم؛ عل ــن فیل ــور در ای ــاب نصیرپ ــی مهت معرف
عمرانــی روی تخــت بیمارســتان دراز کشــیده و 
نصیرپــور رو بــه دوربیــن و پشــت بــه او مونولوگــی 
شــاید  می گویــد.  و گذشــته اش  خــود  دربــاره  
ایــن  و  تیپ ســازی ها  ایــن  بگوینــد  کســانی 
ــر دارد.  ــه در تئات ــخصیت ریش ــی ش ــیوه  معرف ش
ــم  ــر ه ــا در تئات ــت از دوران این ه ــی سال هاس ول

ــت.  ــته اس گذش
متاســفانه اولیــن تجربــه ســینمایی رحمانیــان، 

فیلــم قابــل اتکایــی نیســت؛ هــر چنــد فیلــم 
ایــن  امــا  دارد،  درخشــانی  تک صحنه هــای 
ــی را  ــه ای در تاریک ــم جرق ــا حک ــا تنه تک صحنه ه
دارد کــه نمی تواننــد روشــنایی بیفراینــد و پــس 
ــی  ــز در دل تاریک ــه چی ــاره هم ــه دوب ــد لحظ از چن

فرومــی رود. 
ــرای شخصیت ســازی  ــان بســتری ب ــم رحمانی فیل
ــوروار  ــه ســاختن تیپ هــای کاریکات ــا ب ــدارد و تنه ن

ــد.  ــنده می کن بس
البتــه ایــن شــکل روایــت غیرمنســجم سال هاســت 
ــر  ــور دارد و اگ ــز حض ــان نی ــر رحمانی ــه در تئات ک
بیننــده آثــار اخیــر او بــوده باشــید، می بینیــد 
ــاه گاه  ــای کوت ــا بخش ه ــای او تنه ــه نمایش ه ک
ــتان های  ــبیه خرده داس ــزی ش ــت؛ چی ــط اس مرتب
ــدد  ــه م ــر ب ــاید در تئات ــوع ش ــن موض ــاه. ای کوت

خالقیــت بازیگــران شــیرین باشــد، امــا در ســینما 
ــاه  ــتان های کوت ــر از داس ــاری فرات ــب انتظ مخاط

دارد. 
در کنــار ایــن، دکوپــاژ فیلــم شــلخته و غیرحرفــه ای 
اســت؛ هــر چنــد ایــن موضــوع بــه عنــوان اشــتباه 
فیلــم اولی هــا قابــل گذشــت اســت، امــا نــام 
رحمانیــان باعــث می شــود ســطح انتظــار تماشــاگر 

ــازه وارد باشــد. از او بیشــتر از یــک جــوان ت

بازیگران
ــانی از  ــم نش ــی فیل ــش اصل ــی در نق ــی عمران عل
بازی هــای درخشــان تئاتــری اش نــدارد و بــازی او 
ــه شــدت تصنعــی از کار درآمــده اســت؛ اشــکان  ب
خطیبــی هــم کــه ســابقه ســینمایی بیشــتری 
ــم  ــا وجــود گری ــران دارد ب ــر بازیگ ــه دیگ نســبت ب

ــرده اســت.  ــه ک ــازی متوســطی ارائ ســنگین ب
دیگــر بازیگــران فیلــم نیــز تنهــا در حــد یــک تیــپ 
ــی  ــه مجال ــوع فیلمنام ــال ن ــد و عم ــی مانده ان باق
بــرای هنرنمایــی بازیگــران باقــی نگذاشــته اســت.

عواملفیلم
ــد  ــنده: محم ــان، نویس ــد رحمانی ــردان: محم کارگ
رحمانیــان، تهیه کننــده: تــورج منصــوری، موســیقی: 

فردیــن خلعتبــری.
 بازیگــران: علــی عمرانــی، مهتــاب نصیرپور، اشــکان 
ــر  ــی، اصغ ــا ناج ــورد، رض ــن برق ن ــی، هوم خطیب
ــی  ــان، عل ــن پورایم ــاکی، رامی ــدی س ــران، مه پی
تاجمیــر، امیــر افشــار، ســید علــی خوانســاری 
افشــین اخالقــی، تــورج منصــوری، الهــام دهقانــی 

ــی. ــین عرفان حس

نگاهیبهفیلم»سینمانیمکت«ساختهمحمدرحمانیان

نشستن روی نیمکت سینما

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان از 
افتتــاح ســینما فرهنــگ در شــهر بــادرود نطنــز خبــر داد.

ــر  ــی مدی حجت االســالم و المســلمین حبیب رضــا ارزان
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان گفــت: 
یکــی از مهم تریــن و اصلی تریــن نیازهــای هــر جامعــه 
کار و فعالیــت فرهنگــی اســت کــه تنهــا از عهــده یــک 
ســازمان برنمی آیــد. بخــش فرهنــگ یــک الــزام 
 بــرای همــه، اعــم از مســئوالن و دســتگاه های اجرایــی 
و مــردم اســت کــه در ایــن زمینــه افتتــاح ســالن 
ــگ در  ــج فرهن ــد یکــی از راه هــای تروی ســینما می توان

ــد. ــالمی باش ــه اس جامع
ــه  ــز ب ــینما نی ــرد: س ــار ک ــی اظه ــالم ارزان حجت االس
ــه  ــت ک ــور اس ــی کش ــر فرهنگ ــی از مظاه ــوان یک عن
ــای  ــه رشــد و ارتق ــار فاخــر و ارزشــی ب ــا آث ــد ب می توان

جامعــه کمــک کنــد و همچنیــن در همــه جوامــع یکــی 
ــت. ــذار اس ــای تاثیرگ از ابزاره

توســعه  ضــرورت  و  ســینما  تقویــت  و  رشــد  وی 
ــت  ــز اهمی ــور را حائ ــینمایی کش ــای س ــاخت  ه زیرس
ــینما  ــی س ــای فیزیک ــودن فض ــب ب ــت و نامناس دانس
ــینما  ــه س ــردم ب ــی م ــم بی توجه ــل مه ــی از عل را یک
ــینماهای  ــر س ــال حاض ــزود: در ح ــرد و اف ــداد ک قلم
ــه  ــینمایی و مؤسس ــازمان س ــت س ــا حمای ــی ب مختلف
ســینما شــهر توســط بخــش خصوصــی در اســتان 
آن هــا  از  بعضــی  کــه  شــده  ســاخته   اصفهــان 
از  کــه  هســتند  آماده ســازی  مراحــل  آخریــن   در 
ــینما  ــه س ــات روز در زمین ــن امکان ــن و مدرن تری بهتری
ــی از  ــز، یک ــادرود نی ــگ ب ــینما فرهن ــد و س برخوردارن

ــت.  ایمنــا آن هاس

»نهنــگ  فیلــم  مردمــی  اکــران  مراســم  نخســتین 
 عنبــر2، سلکشــن رؤیــا« بــا حضــور رضــا عطــاران 
و ســامان مقــدم در پردیــس ســینمایی کــورش برگــزار 

شــد.
مراســم اکــران مردمــی »نهنــگ عنبــر2، سلکشــن 
ــا  ــروز و ب ــح دی ــه صب ــاعت ۹ و 45 دقیق ــا« در س رؤی
تجمــع زیــاد تماشــاگران در پردیــس کــورش آغــاز شــد و 
آخریــن ســاخته ســامان مقــدم  از رســما افتتــاح خــود 

ــرد.  ــاز ک را آغ
ــدان  ــه عالقه من ــم خطــاب ب مقــدم پیــش از اکــران فیل
»نهنــگ عنبــر 2« گفــت: ســاخت فیلــم »نهنــگ عنبــر2« 
ــم را دوســت  ــدوارم فیل ــود. امی ــم ســختی ب بســیار فیل

داشــته باشــید.
ــه رضــا عطــاران  ــت ب ــدان، نوب ــس از تشــویق عالقه من پ

رســید. او  پــس از ســالم و احوالپرســی گفــت: مــن هــم 
فیلــم را بــا صــدا و موســیقی ندیــده ام و همــراه بــا شــما 

ــم.  ــم را می بین فیل
ــه  ــا« ب ــر٢، سلکشــن رؤی ــگ عنب ــم ســینمایی »نهن فیل
ســرمایه گذاری  بــا  و  مقــدم  ســامان  تهیه کنندگــی 
نیوشــا طبیبــی، نیمــا طبیبــی، مجیــد مطلبــی و ســامان 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــدم س مق
رضــا عطــاران، مهنــاز افشــار، ویشــکا آســایش، حســام 
نواب صفــوی، رضــا ناجــی، امیرحســین آرمــان، ســیروس 
ــران  ــراه بازیگ ــه هم ــان زاده ب ــی قرب ــتانی و عل گرجس
میهمــان: شــهال ریاحــی، کتایــون امیرابراهیمــی، محســن 
ــعدی از  ــا اس ــا، احمدرض ــدهللا یکت ــرادی، اس ــی م قاض
ــر  ــم ب ــن فیل ــم هســتند. پخــش ای ــن فیل ــران ای بازیگ

ــت. خبرآنالیــن ــران« اس ــده  »فیلمی عه

اکران مردمی فیلم »نهنگ عنبر۲« افتتاح سینما فرهنگ در بادرود نطنز

،،
فیلــممایههــایداســتانیزیــادی
رامــورداســتفادهقــرارنمیدهــد
وبیشــترازتکیــهبــرشــخصیتها
ارجاعــات بــر احساساتشــان، و
بــا کـــــردن بــازی و سیـنمــایــــی

تمرکــزمیکنــد نوســتالژیها
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در اجـــرای مصوبـــه بیست وهفتمیـن جلسه 
شــورای عالــی فضــای مجــازی کشــور 
ــات در  ــی انتخاب ــت تبلیغ ــتورکار فعالی دس

ــد.  ــاغ ش ــن و اب ــازی تدوی ــای مج فض
هــدف از تدویــن و ابــاغ دســتورکار فعالیــت 
مجــازی  فضــای  در  انتخابــات  تبلیغــی 
فضــای  فرصت هــای  از  بهـره گیـــری 
انتخاباتــی  ایجــاد شــور  بــرای  مجــازی 
ــات  ــی در انتخاب ــارکت مردم ــش مش افزای
ــه  ــائبه افکنی علی ــب و ش ــا تخری ــه ب مقابل
اســتفاده  کــردن  ضابطه منــد  نامزدهــا، 
از فضــای مجــازی و تســـری قوانیــن و 
مقــررات انتخاباتــی در بخش هــای قابــل 
ــتناد  ــه اس ــازی ب ــای مج ــه فض ــری ب تس
ــم  ــون جرائ ــون مجــازات اســامی و قان قان

رایانــه ای و قوانیــن انتخاباتــی اســت. 
ــق  ــه مطاب ــتورکار ک ــن دس ــل ای ــن کام مت
ــال  ــا اعم ــور و ب ــات کش ــتاد انتخاب ــر س نظ
ــر  ــارت ب ــزی نظ ــت مرک ــنهادهای هیئ پیش
انتخابــات در 14 مــاده و یــک تبصــره تدوین 

ــن شــرح اســت: ــه ای ــاغ شــده، ب و اب
ماده 1 – تعاریف:

الــف- تارنمــای اینترنتــی: وب ســایت و 
ــی  ــی و حقوق ــخاص حقیق ــای اش وباگ ه
در فضــای مجــازی کــه در دســترس آحــاد 

ــردم باشــد. م
اجتماعــی:  پیام رســان  شــبکه   - ب 
جهــت  مجــازی  اجتماعــی  شــبکه های 
تبــادل پیــام و فایــل بــا مخاطبــان از طریــق 

گوشــی همــراه و ...
ارائه دهنــدگان  کلیــه  اپراتــور:   - ج 
یــا  انبــوه  پیامــک  تبــادل  خدمــات 
ــان  ــرف آن ــوز از ط ــای دارای مج مجموعه ه
ــات  ــزوده، خدم ــدگان ارزش اف خدمات دهن

و... اینترنتــی 
مــاده 2 – تبلیغــات انتخاباتــی نامزدهــا 
در فضــای مجــازی محــدود بــه مواعــد 
ــوده  مقــرر در قوانیــن و مقــررات مربوطــه ب
تحــت  تبلیغاتــی  فعالیــت  گونــه  هــر  و 
عنــوان کاندیداتــوری خــارج از زمــان مجــاز             
و قانونــی در ایــن فضــا ممنــوع اســت.

مــاده 3 – اســتفاده رســمی از تارنمــای 
راســتای  در  نامزدهــا  توســط  اینترنتــی 

فعالیــت تبلیغــی انتخاباتــی بــا ثبت نــام 
نشــــانه  دریافـــت  و  اطاعـــات  درج 
)لوگــو( هوشــمند در ســتاد ســاماندهی 
نشــــانی  بــه  اینتـرنتــــی   پایگاه هـــای 
www.samandehi.ir صــورت می گیــرد. 
ســتاد ســاماندهی موظــف اســت ظــرف دو 
ــه  ســاعت نشــانه هوشــمند اشاره شــده را ب

وبــگاه نامزدهــای انتخابــات اعطــا کنــد.
مــاده 4 – نامزدهــای انتخاباتــی مکلــف 
ــود را  ــی خ ــوه تبلیغات ــک انب ــتند پیام هس
ــر  ــی و ب ــای داخل ــق اپراتوره ــا از طری صرف
ــای  ــی فض ــورای عال ــات ش ــاس مصوب اس
مجــازی ارســال کــرده و شــماره و نــام 
اپراتــور طــرف قــرارداد خــود را بــه فرمانــدار 
مرکــز حــوزه انتخابیــه و هیئــت نظــارت 
مربوطــه اعــام کننــد. اپراتورهــا موظــف 
انتخاباتــی  انبــوه  پیامک هــای  هســتند 
ــط  ــه توس ــماره ای ک ــه ش ــالی را بــ ارســـ
ــت  ــه و هیئ ــوزه انتخابی ــز ح ــدار مرک فرمان
نیــز  می شــود  اعــام  مربوطــه  نظــارت 

ــد. ــال کنن ارس
مــاده 5 – نامزدهــای انتخابــات مکلــف 
هســتند در صــورت اســتفاده از وبــگاه و 
ــی  ــی )داخل شــبکه های پیام رســان اجتماع
و خارجــی( در امــر تبلیغــات انتخابــات، 
ــه را  ــانی مربوط ــبکه و نش ــوان ش ــًا عن قب
بــه هیئــت اجرایــی مرکــز حــوزه انتخابیــه و 

ــد. ــام کنن ــه اع ــارت مربوط ــت نظ هیئ
ــخص  ــط ش ــوا توس ــد محت ــاده 6- تولی م
نامــزد در رســانه های معانــد و ضــد انقــاب 
ــده در  ــب درج ش ــر مطال ــن بازنش و همچنی
ــای  ــط نامزده ــده توس ــانه های اشاره ش رس
انتخابــات و هــر شــخص دیگــر در تارنمــای 
رســمی نامــزد ممنــوع اســت. نامزدهــا 
بــرای انتشــار مطالــب خــود مجــاز هســتند 
در  و  مقــررات  و  قوانیــن  چارچــوب  در 
ــگ  ــوز از وزارت فرهن ــانه های دارای مج رس

ــد. ــدام کنن ــامی اق ــاد اس و ارش
مــاده 7- نامزدهــای نمایندگــی و طرفــداران 
ــه  ــغ علی ــه تبلی ــه هیچ وجــه مجــاز ب ــان ب آن
نامزدهــای دیگــر در فضــای مجازی نیســتند 
ــا  ــد شایســتگی های خــود ی ــا می توانن و تنه

داوطلــب مدنظرشــان را مطــرح کننــد.

ــرا  ــت، افت ــن، تهم ــه توهی ــاده 8- هرگون م
ــازات  ــون مج ــق قان ــرار مطاب ــار اس و انتش
ــه ای توســط  ــم رایان ــون جرائ اســامی و قان
ــازی  ــای مج ــی در فض ــای انتخابات نامزده
ممنــوع اســت و بــا متخلفــان طبــق قوانیــن 

ــد. ــد ش ــورد خواه ــررات برخ و مق
مــاده 9- در صورتــی کــه مطالبــی علیــه یــک 
نامــزد و منتســب بــه نامــزد دیگــری یــا 
طرفــداران وی در پایگاه هــای مجــازی رســمی 
ــاکی  ــخص ش ــد، ش ــار یاب ــزد انتش ــک نام ی
بایــد مراتــب را بــه صــورت مســتند بــه هیئــت 
ــز  ــارت شهرســتان مرک ــت نظ ــی و هیئ اجرای
حــوزه انتخابیــه اعــام کنــد. هیئــت اجرایــی 
پــس از بررســی، مراتــب را جهــت حــذف 
 مــوارد مــورد شــکایت بــه نامــزد مدنظــر ابــاغ 
اعــام  نظــارت  هیئــت  بــه  را  نتیجــه  و 

. می کنــد
ــه ای  ــم رایان ــون جرائ ــق قان ــاده 10- مطاب م
ایجــاد  غیرمجــاز،  دسترســی  هرگونــه 
محتــوای  غیرمجــاز  تغییــر  و  اختــال 
پایگاه هــای مجــازی رســمی متعلــق بــه 
نامزدهــای انتخاباتــی جــرم محســوب شــده 
ــت  ــف اس ــزد مکل ــوع، نام ــورت وق و درص
ــی  ــت اجرائ ــه هیئ ــوع را ب ــه موض بافاصل
ــوزه  ــز ح ــتان مرک ــارت شهرس ــت نظ و هیئ
انتخابیــه بــه صــورت مکتــوب اطاع رســانی 
کــرده و در صــورت امــکان ضمــن رفــع 
مشــکل، مراتــب را از طریــق مبــادی مجــاِز 
در اختیــار خــود بــه عمــوم اطاع رســانی 

ــد. کن
پایگاه هــای  از  اســتفاده   -11 مــاده 
ــا و ادارات  ــه وزارتخانه ه ــق ب ــازی متعل مج
ــته  ــات وابس ــی و مؤسس ــرکت های دولت ش
شــرکت ها  و  شــهرداری ها  و  دولــت  بــه 
و  آن هــا  بــه  وابســـته  ســـازمان های  و 
نیروهــای مســلح و کلیــه نهادهــا، پایگاه هــا 
ــه  ــی )ب ــه عموم ــه از بودج ــاتی ک و مؤسس
ــی  ــا دارای ــد ی هــر مقــدار( اســتفاده می کنن
یــا بخشــی از دارایــی آنــان از امــوال عمومــی 
ــب  ــه حس ــتگاه هایی ک ــه دس ــت و کلی اس
قوانیــن و مقــررات از تبلیــغ ممنــوع هســتند 
ایــن  گذاشــتن  اختیــار  در  همچنیــن  و 
فضاهــا ممنــوع بــوده و مطابــق قانــون جــرم 

می شــود. محســوب 
یادشــده در متــن  تبصــره- دســتگاه های 
ایــن مــاده حــق تبلیــغ بــرای نامزدهــای 
ــه  ــق ب ــی در فضاهــای مجــازی متعل انتخابات
خــود را حتــی بــه صــورت درج آگهــی ندارنــد.

ــی  ــکل های سیاس ــزاب، تش ــاده 12- اح م
انجــام فعالیــت  ائتاف هــا در صــورت  و 
مجــازی  فضــای  در  انتخاباتــی  تبلیغــی 
ــه  ــوط ب ــررات مرب ــت مق ــه رعای ــف ب مکل
نامزدهــا کــه در ایــن دســتورکار تصریــح 

ــتند. ــت، هس ــده اس ش
اجــرای  حســن  مســئولیت   -13 مــاده 
ــات  ــر عهــده ســتاد انتخاب ایــن دســتورکار ب
جرائــم  و  تخلفــات  و  اســت  کشــور 
را جهــت  در فضــای مجــازی  انتخابــات 
نوبــت  از  رســیدگی فوق العــاده و خــارج 
حســب مــورد بــه مراجــع ذی صــاح اعــام 
می نمایــد؛ بدیــن منظــور کمیتــه ای متشــکل 
وزارتخانه هــای  تام االختیــار  نماینــدگان  از 

ارشــاد  و  فرهنــگ  اطاعــات،  کشــور، 
)پلیــس  انتظامــی  نیــروی  و  اســامی 
ــات  ــر تبلیغ ــن دســتورکار ب ــق ای ــا( مطاب فت
نامزدهــای انتخابــات در فضــای مجــازی 
مشــاهده  صــورت  در  و  نمــوده  نظــارت 
تخلــف انتخاباتــی، گزارش هــای خــود را بــه 
ــد و  ــام می کنن ــور اع ــات کش ــتاد انتخاب س
ایــن ســتاد مطابــق ضوابــط قانونــی اقــدام 

ــرد. ــد ک خواه
ــزاری  ــت اندرکاران برگ ــه دس ــاده 14- کلی م
آن هــا  طرفــداران  و  نامزدهــا   انتخابــات، 
و همچنیــن کلیــه دســتگاه های اجرائــی 
موضــوع مــاده 5 قانــون مدیریــت خدمــات 
کشــوری و نهادهــا و مؤسســاتی کــه بــه 
هــر مقــدار از بودجــه عمومــی اســتفاده 
می کننــد یــا دارایــی آنــان از امــوال عمومــی 
اســت، مکلــف بــه رعایــت دقیــق ایــن 
ــوع  ــه موض ــا کمیت ــکاری ب ــتورکار و هم دس

مــاده 13 آن هســتند.

 دستورکار فعالیت تبلیغاتی انتخابات 
در فضای مجازی

11 و حوادثامروز پنجشنبه 21 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 426 روزنامه اجتماعی  کوتاه اخبار 
تالش برای استفاده از 

دانش آموختگان رشته توانبخشی
رئیــس ســازمان آمــوزش و پــرورش اســتثنایی کشــور 
ــان  ــر از همکارانم ــاالنه 600 نف ــس س ــن پ ــت: از ای گف
بازنشســته می شــوند؛ در حالــی کــه دانشــگاه فرهنگیــان 
در هــر ســال 200 معلــم متخصــص آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی را تربیــت می کنــد. بایــد امســال بــرای جــذب 
آزاد 400 نفــر اقــدام کنیــم کــه مراحــل دریافــت مجــوز را 

می گذرانیــم. 
ــا از  ــم ت ــه داری ــه برنام ــان اینک ــا بی ــی ب ــد قدم مجی
نیروهــای توانبخشــی اســتفاده کنیــم، عنــوان کــرد: بــه 
دنبــال اخــذ مجــوز هســتیم تــا دانش آموختــگان رشــته 
 توانبخشــی طــرح خــود را در مــدارس اســتثنایی بگذرانند

و از ظرفیت و توان آن ها استفاده کنیم. 
وی اظهــار داشــت: بودجــه ســازمان آمــوزش و پــرورش 
اســتثنایی در ســال جــاری بــه 95 میلیــارد تومــان 
رســیده و نســبت بــه ســال 95 حــدود 30 درصــد رشــد 
ــال  ــار س ــه چه ــا بودج ــم آن را ب ــر بخواهی ــته و اگ داش
ــا رشــد 300  ــت ب ــوان گف ــم، می ت گذشــته مقایســه کنی
درصــدی مواجهیــم کــه نشــان دهنده توجــه ویــژه دولــت 
بــه آمــوزش و پــرورش و توانبخشــی دانش آمــوزان 

اســتثنایی اســت. ایرنــا

 سرانه مطالعه دانش آموزان 
بسیار کم است

ــوزان  ــامی دانش آم ــای اس ــه انجمن ه ــر کل اتحادی دبی
ــیار  ــوزان بس ــه دانش آم ــرانه مطالع ــه س ــان اینک ــا بی ب
ــاب در افزایــش ســرانه  ــت: نمایشــگاه کت ــم اســت، گف ک

ــزایی دارد.  ــر بس ــردم تأثی ــه م مطالع
حامــد عامتــی بــا بیــان اینکــه کتــاب، یــار مهربــان زندگی 
ــگاه  ــت: نمایش ــراز داش ــت، اب ــل تعالی س ــان و عام انس
کتــاب نســل جــوان، به ویــژه دانش آمــوزان را بــه مطالعــه 
و انــس بــا کتــاب کــه ســرمایه بــزرگ بشــری و مهم تریــن 
 عامــل فرهنگ ســازی و ترقــی کشــور اســت، ترغیــب 

و تشویق می کند. 
ــوزان  ــامی دانش آم ــای اس ــه انجمن ه ــر کل اتحادی دبی
به ویــژه  ایرانیــان  میــان  در  هنــوز  مطالعــه  گفــت: 
ــزان  ــئله در می ــن مس ــده و ای ــادت نش ــوزان ع دانش آم
ــوان  ــه عن ــان اســت. دانش آمــوزان ب ســرانه مطالعــه نمای
ــی  ــد؛ ول ــی دارن ــه و کتابخوان ــه مطالع ــاز ب آینده ســازان نی
ــورد  ــدارس م ــن مســئله در م ــوز ای ــر می رســد هن ــه نظ ب

ــت.  ــه اس ــرار نگرفت ــه ق توج
ــش  ــاهد افزای ــفانه ش ــرد: متاس ــان ک ــی خاطرنش عامت
ــازی  ــای مج ــه فض ــان ب ــش نوجوان ــه گرای ــرخ بی روی ن
ــه  ــان ب ــویق آن ــا تش ــم ب ــعی کنی ــد س ــه بای ــتیم ک هس
مطالعــه کتــب درســی و غیردرســی از ســهم گرایــش 
 شــبکه های مجــازی کاســته و بــه ســهم کتابخوانــی اضافــه 

شود.
 دبیــر کل اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانش آمــوزان در 
 پایــان گفــت: نمایشــگاه هایی از ایــن نــوع، تأثیــر بســزایی 
در ارتقــای ســرانه مطالعــه مــردم دارد و ترقــی کشــور را در 

پــی خواهــد داشــت. مهــر

جامعه
بررسی سربازی ورزشکاران 

در تیم های دولتی
رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد کل نیروهــای 
جوانــان  و  ورزش  وزیــر  پیشــنهاد  بررســی  از  مســلح 
درخصــوص ســربازی ورزشــکاران در تیم هــای دولتــی خبــر 
داد. ســردار موســی کمالــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیا 
ــای  ــز تیم ه ــه ج ــد ب ــی می توانن ــای ورزش ــان تیم ه بازیکن
ــا  ــی ی ــگاه های دولت ــلح در باش ــای مس ــه نیروه ــق ب متعل
خصوصــی خدمــت کننــد یــا خیــر، اظهــار کــرد: وزیــر ورزش 
و جوانــان از ســتاد کل نیروهــای مســلح خواســته تــا اجــازه 
ــربازی  ــمول، س ــکاران مش ــی از ورزش ــه بعض ــود ک داده ش
ــن  ــه ای ــد ک ــپری کنن ــی س ــگاه های دولت ــود را در باش خ
ــت  ــلح در دس ــای مس ــتاد کل نیروه ــوی س ــوع از س موض

بررســی اســت. 
ــیون های  ــلح و فدراس ــای مس ــه نیروه ــان اینک ــا بی وی ب
ورزشــی تعامــل خوبــی بــا یکدیگــر دارنــد، اظهــار کــرد: در 
همیــن راســتا بــه دنبــال راهکارهایــی هســتیم تــا بتوانیــم 
ــم.  ــک کنی ــور کم ــی کش ــای ورزش ــکاران و تیم ه ــه ورزش ب
ــر  ــنهاد وزی ــن پیش ــرد: بنابرای ــح ک ــی تصری ــردار کمال س
ورزش و جوانــان منتفــی نیســت و در دســت بررســی 

ــت. پلیــس اس

 تعطیلی مدارس، راهکار 
کاهش آلودگی هوا نیست

ــز«  ــه ای مــدارس در فصــل پایی ــی دو هفت طــرح »تعطیل
پیشــنهادی بــود کــه ســال گذشــته ســازمان محیــط 
زیســت بــرای کاهــش آلودگــی هــوای تهــران مطــرح کــرده 
بــود و هیئــت دولــت نیــز بــه عنــوان یکــی از مــواد الیحــه 
هــوای پــاک آن را تصویــب و بــه مجلس شــورای اســامی 
ارســال کــرد. روز سه شــنبه الیحــه هــوای پــاک، در صحــن 
ــاده  ــا م ــدگان ب ــا نماین ــد؛ ام ــی ش ــس بررس ــی مجل علن
ــم آموزشــی  ــم تقوی ــر تنظی ــی ب ــن الیحــه مبن الحاقــی ای
مــدارس بــرای تعییــن تعطیــات زمســتانی جهــت کاهش 
آلودگــی هــوا، علی رغــم موافقــت دولــت و تأکیــد رئیــس 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت مبنــی بــر تحقــق 
تعطیــات زمســتانی مــدارس بــرای کاهــش آلودگــی هــوا، 
تقویــت گردشــگری و کاهــش تراکــم جــاده ای مخالفــت 

کردنــد. 
دکتــر رامیــن عزتــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم 
زیســتی دانشــگاه خوارزمــی و کارشــناس محیــط زیســت، 
ضمــن انتقــاد از ایــن طــرح گفــت: آلودگــی هــوا مســئله ای 
پیش بینــی کــرد.  قبــل  از  را  آن  بتــوان  نیســت کــه 
ــری  ــورهای دیگ ــت از کش ــن اس ــوده ممک ــای آل توده ه
وارد شــود. وی ضمــن تاکیــد بــر اینکــه تعطیلــی مــدارس 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــوا نیس ــی ه ــش آلودگ ــای کاه راهگش
ــت  ــی ای نیس ــوع آلودگ ــهرها از ن ــوا در کان ش ــی ه آلودگ

ــرده باشــد. شبســتان ــد ک ــان شــهر تولی ــط هم ــه فق ک

کوتاه اخبار 
 کشف تریاک و حشیش 

از بار هندوانه
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از کشــف 
ــات  ــیش در عملی ــاک و حش ــرم تری ــو و 700 گ 304 کیل
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــب مام سه شنبه ش
ــار  ــل ب ــون حام ــی از کامی ــی بازرس ــی ط ــن فرمانده ای

ــر داد.  ــه خب هندوان
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی اظهــار داشــت: مامــوران 
پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــا اشــرافیت خــود 
بــر قاچاقچیــان فعــال در امــر حمــل و انتقــال مــواد مخــدر 
طــی یــک عملیــات علمــی و تخصصــی، از ورود یــک 
ــه ســمت  ــی ب ــواد مخــدر از اســتان های جنوب ــه م محمول

ــع شــدند.  اســتان مطل
ــوران  ــب مام ــنبه ش ــتا سه ش ــن راس ــزود: در همی وی اف
در یکــی از محورهــای ورودی اســتان مســتقر و خــودروی 

ــد.  ــون مدنظــر را شناســایی و متوقــف کردن کامی
ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه ایــن خــودرو حامــل 
بــار قانونــی هندوانــه بــود، اظهــار داشــت: در بازرســی های 
صورت گرفتــه تعــداد 16 کیســه حــاوی 28 بســته بــه 
ــو و  ــه وزن 265 کیل ــاک ب ــی تری ــی 10 کیلوی ــور تقریب ط
ــو  ــه وزن 39 کیل  200 گــرم و تعــداد 40 بســته حشــیش ب
و 500 گــرم کشــف شــد. ســرهنگ کریمــی گفــت: در ایــن 
رابطــه راننــده خــودرو کــه بــا فریــب مامــوران قصد داشــت 
ــی از  ــه یک ــه ای ب ــا جاســازی حرف ــواد را ب ــدار م ــن مق ای
ــه  ــد، دســتگیر و ب ــل کن اســتان های مرکــزی کشــور منتق
همــراه پرونــده تشکیل شــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی 

بــه مرجــع قضائــی تحویــل داده شــد. پلیــس

کشف سنگ پرس های قاچاق 
درشهرضا

ــک  ــف ی ــهرضا از کش ــتان ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
محمولــه ســنگ پرس خارجــی بــه ارزش 3 میلیــارد ریــال 

ــر داد.  ــک قاچاقچــی خب و دســتگیری ی
ــی  ــوران انتظام ــت: مام ــی گف ــد امیرخان ــرهنگ حمی س
ــتان  ــی شهرس ــهید امام ــی ش ــت و بازرس ــتگاه ایس ایس
شــهرضا حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک 
ــف  ــدند و آن را متوق ــکوک ش ــو مش ــون رن ــتگاه کامی دس

ــد.  کردن
ــداد 762  ــون تع ــن کامی ــی از ای ــه داد: در بازرس وی ادام
ــده  ــدارک ثبت ش ــد م ــی فاق ــنگ پرس خارج ــن س کارت
گمرکــی کشــف شــد. ســرهنگ امیرخانــی بیــان داشــت: 
ــه کشف شــده توســط کارشناســان مربوطــه  ارزش محمول
3 میلیــارد ریــال اعــام شــده اســت. ایــن مقــام انتظامــی 
افــزود: در ایــن خصــوص راننــده کامیــون دســتگیر و 
جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضایــی تحویــل 
داده شــد. فرمانــده انتظامــی شهرســتان شــهرضا در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: قاچــاق کاال بــه تولیــدات داخلــی کشــور 
ضربــه مســتقیم می زنــد کــه از تمــام مــردم تقاضــا 
ــار درخصــوص کاالی قاچــاق را از  ــه اخب می شــود هــر گون
طریــق شــماره تلفــن 110 بــه پلیــس اطــاع دهنــد. ایمنــا

،

کنش    وا

رئیس پلیس راهور ناجا    علی رغم 
افزایش 2 میلیونی خودروها و موتورسیکلت ها 

خوشبختانه شاهد کاهش میزان جان باخته ها در 
سال 95 نسبت به سال 94 بودیم که نشان می دهد 

مردم قوانین و مقررات را نسبت به گذشته بهتر رعایت 
کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  
مشکات ریزگردها کاما شناسایی و علت یابی شده 

که ان شاء هللا در آینده نزدیک، گزارش آن برای رؤسای 
قوا ارسال می شود و پیگیری خواهم کرد تا ان شاء هللا 

مشکل ریزگردها تا حدی که میسر است، برطرف شود.

پورحسین، عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس   آمارهای جهانی بیانگر این است که 
15 درصد از افراد هر جامعه معلول هستند. در ایران 

این آمار به بیش از 11 میلیون نفر می رسد که 4 درصد 
از این افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید 

هستند؛ با این اوصاف تعداد زیاد جانبازان و همچنین 
معلوالن ناشی از سوانح رانندگی اهمیت و توجه به 
مناسب سازی فضاهای شهری را دوچندان می کند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان   
یکی از کاالهای قاچاقی که به شدت می تواند به تولید 
و اشتغال استان آسیب جدی وارد کند، قاچاق صنایع 

دستی خارجی است که در این خصوص پلیس 
آگاهی استان در سال جدید به طور جدی به این 

حوزه می پردازد.

مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی 
وزارت آموزش و پرورش  هیچ گونه مطلبی 

به صراحت از سوی اینجانب مبنی بر افزایش 17 
درصدی شهریه مدارس غیردولتی کشور بیان نشده 

است.

استاندار گلستان    خسارت 210 میلیون 
تومانی از محل بیمه مسئولیت به خانواده هر یک 
از جانباختگان حادثه معدن زغال سنگ آزادشهر 

پرداخت می شود.

رئیس مرکز بین الملل سازمان محیط 
زیست   ایران حتی فارغ از موضوع توافق 

پاریس، به منظور حفظ منافع ملی خود باید اقدامات 
مختلفی در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

داشته باشد.

طیبه سیاوشی شاه عنایتی، نایب رئیس 
فراکسیون زنان مجلس  خوشبختانه 
بر اساس آخرین اخباری که به دست ما رسیده، 
با رایزنی های صورت گرفته از سوی رئیس کمیته 

ملی پارالمپیک، مشکل خروج زهرا نعمتی از کشور 
به طور ویژه برطرف شده و او می تواند در تورنمنت 

بین المللی حضور پیدا کند.

اعترافهولناکسارقلباسفروشی

ســارق مغــازه لباس فروشــی در خیابــان وزرا در 
جریــان بازجویی هــای پلیســی اعتــراف کــرد کــه 12 
ســال قبــل دوســت و همدســتش را در اصفهــان بــه 

قتــل رســانده اســت. 
از  اردیبهشــت   17 روز  دقیقــه   45 و   22 ســاعت 
ــتگیری  ــی 110 دس ــای پلیس ــز فوریت ه ــق مرک طری
یــک ســارق مغــازه در خیابــان وزرا بــه کانتــری 105 
ســنایی اعــام شــد. مأمــوران کانتــری بــا حضــور در 
ــدودا 30  ــی ح ــه جوان ــد ک ــدا کردن ــاع پی ــل اط مح
ــازه لباس فروشــی  ــک مغ ســاله قصــد ســرقت از ی
را داشــته کــه توســط مــردم دســتگیر شــده اســت.

بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع »ســرقت 
مغــازه« و بــه دســتور بازپــرس شــعبه 15 دادســرای 
ناحیــه 6 تهــران، پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار 
ــرار  ــزرگ ق ــران ب ــی ته ــس آگاه ــوم پلی ــگاه س پای

گرفــت.
متهــم بــه نــام ســلمان 32 ســاله در همــان اظهــارات 
ــوان  ــرد و عن ــراف ک ــازه اعت ــرقت مغ ــه س ــه ب اولی
داشــت: از طریــق پنجــره وارد مغــازه لباس فروشــی 
شــدم. قصــد ســرقت پول هــای داخــل مغــازه و 30 
دســت کــت و شــلوار را داشــتم کــه در لحظــه خــروج 

از مغــازه توســط مــردم دســتگیر شــدم.
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــش ب ــه اظهارات ــم در ادام مته
ــده، در  ــت ش ــب جنای ــز مرتک ــال 84 نی ــه در س ک
اظهاراتــش بــه کارآگاهــان گفــت: بهــار ســال 84 بــه 
همــراه یکــی از دوســتانم بــه نــام یــدهللا 28 ســاله 
در حــال کنــدن چــاه بودیــم. یــدهللا داخــل چــاه بــود 
و مــن بــاالی چــاه در حــال بیــرون کشــیدن خــاک 

بــودم. در حیــن کار کــردن مقــداری از خاک هــا بــه 
ــدهللا از داخــل چــاه شــروع  داخــل چــاه ریخــت؛ ی
ــروع  ــوع، ش ــن موض ــرد و همی ــن ک ــزا گفت ــه ناس ب
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــر ش ــا دو نف ــی م ــری لفظ درگی
بســیار عصبانــی شــده بــودم، ســنگی را کــه از 
داخــل چــاه بیــرون کشــیده بــودم روی ســر یــدهللا 
ــه داخــل چــاه  ــا را ب ــم و پــس از آن خاک ه انداخت

ــدم. بازگردان
 یــدهللا در همــان داخــل چــاه مدفــون شــد و مــن از 
آن زمــان تاکنــون، بــدون مــکان هســتم و بــه عنــوان 
کارگــر ســاده در شــهرهای مختلــف از جملــه تهــران 
ــرقت از  ــه س ــم ب ــه تصمی ــا اینک ــم ت ــی می کن زندگ
ــردم  ــط م ــا توس ــم؛ ام ــی گرفت ــازه لباس فروش مغ

دســتگیر شــدم.
ســرهنگ کارآگاه محمــد نادربیگــی، رئیــس پایــگاه 
ســوم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، بــا اعــام ایــن 
ــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع، متهــم  خبــر گفــت: ب
ــی  ــس آگاه ــل پلی ــژه قت ــم وی ــار اداره ده در اختی
ــه درخصــوص  ــات اولی ــرار گرفــت و همــان اعتراف ق
ــرار         ــاره تک ــان را دوب ــهر اصفه ــکارش در ش ــل هم قت

کــرد.
ــن  ــان ای ــی در پای ــد نادربیگ ــرهنگ کارآگاه محم س
خبــر گفــت: بــا انتقــال متهــم بــه اداره دهــم، 
کارآگاهــان ایــن اداره ضمــن انجــام تحقیقــات 
دوبــاره از متهــم، موضــوع را از طریــق پلیــس آگاهــی 
شهرســتان اصفهــان پیگیــری و اطــاع پیــدا کردنــد 
کــه چنیــن جنایتــی در ســال 84 در آن شهرســتان 

رخ داده اســت. مهــر

ــد و  ــاوره ش ــاق مش ــی وارد ات ــا نگران ــی ب ــرد جوان م
ــک زن  ــب ی درخصــوص مشــکلش گفــت: مــن فری
ــه  ــتند ک ــا هس ــه بعضی ه ــتم ک ــوردم؛ نمی دانس را خ
از راه عاشــقی هــم کاســبی می کننــد؛ حــاال مانــده ام 

کــه جــواب پــدر و مــادرم را چــه بدهــم... .
او ادامــه داد: دو مــاه پیــش بــود کــه بــه طــور اتفاقــی 
در یــک میهمانــی کــه یکــی از دوســتانم در منزلــش 

ترتیــب داده بــود، بــا ســارا آشــنا شــدم. 
در آن زمــان بــا توجــه بــه چهــره موجهــی کــه 
بــه عنــوان یــک دختــر نجیــب از خــود نشــان 
هــر  کــرد.  خــودش  مجــذوب  مــرا  مــی داد، 
ــا او  ــنایی را ب ــاب آش ــم و ب ــو رفت ــود جل ــوری ب ط
 بــاز کــردم و بعــد هــم شــماره ام را بــه او دادم 
ــک  ــر را در ی ــردا همدیگ ــه ف ــردم ک ــوت ک و از او دع
بــود  نجیــب  آنقــدر  کافی شــاپ ماقــات کنیــم؛ 
ــد؛ امــا فــردای  ــگ بزن کــه اصــا فکــر نمی کــردم زن
آن روز بــا مــن تمــاس گرفــت و مــن هــم کــه 
ــات  ــرار ماق ــا او ق ــودم، ب ــده ب ــابی ذوق زده ش  حس

گذاشتم. 
خاصــه رفتــم ســر قــرار و همدیگــر را دیدیــم. وقتــی 
او را در کافی شــاپ دیــدم، از تعجــب دهانــم بــاز 
ــده  ــوض ش ــش ع ــابی تیپ ــارا حس ــود؛ س ــده ب مان
تحریک کننــده  آرایشــی  و  پوشــش  بــا  و  بــود 
ــیفته اش  ــون ش ــن چ ــود. م ــته ب ــز نشس ــت می پش
توجهــی چیــز  هیــچ  بــه  دیگــر  بــودم،   شــده 

 نکردم. 
ــه  ــود ک ــته ب ــه نگذش ــوز دو هفت ــا هن ــنایی م از آش
ــوری  ــد این ط ــن حام ــت: ببی ــن گف ــه م ــک روز ب ی
ــا  ــر روز ب ــم ه ــرو دارم و نمی توان ــن آب ــود؛ م نمی ش
ــی  ــم و از طرف ــرف بیای ــرف و آن ط ــن ط ــه ای ــو ب ت
هــم اگــر پــدرم از ایــن موضــوع مطلــع بشــود، دیگــر 

ــم؛  ــر را ببینی ــا همدیگ ــه م ــذارد ک نمی گ
گفتم: پیشنهاد تو چیست؟ 

پاســخ داد: بایــد بــه خواســتگاری ام بیایــی و بــه طــور 
رســمی مــرا عقــد کنــی.

 مــن بــه او گفتــم: امــا مــن نــه کاری دارم و نــه پولــی 
چطــور می توانــم ایــن کار بکنــم؟

او اصــرار کــرد و گفــت: بــرای مــن ایــن چیزهــا مهــم 
نیســت؛ مــن فقــط می خواهــم کــه رابطــه مــا رســمی 
ــته  ــواده ام خس ــت خان ــن از دس ــی م ــد. از طرف باش

ــو فکــر می کنــم.  ــه ت شــده ام و فقــط ب
خاصــه هــر طــوری بــود بعــد از ســه هفتــه آشــنایی 
ــم  ــد، رفتی ــف بودن ــواده ام مخال ــه خان ــم اینک علی رغ
محضــر و بــا مهریــه ای ســنگین ســارا را عقــد کــردم. 
بعــد از عقــد هــم، تمــام فکــر و ذکــرم ایــن بــود کــه 

چطــور زندگــی آینــده ام را درســت کنــم.
 از فــردای عقــد ســارا شــروع کــرد بــه بهانه گیــری و 
مــدام روی اعصــاب مــن رفــت. مــدام ســرکوفت کار و 

پــول را بــه مــن مــی زد، تحقیــرم می کــرد و اصــا بــه 
مــن کــه حــاال شــوهرش بــودم، توجهــی نمی کــرد تــا 
ــان غیــب شــد؛ جــواب  ــه پیــش ناگه اینکــه دو هفت

ــی داد. ــم را نم تلفن های
ــواب  ــم، ج ــراغش را گرفت ــواده اش س ــی از خان  وقت
درســت ندادنــد. هــر جایــی کــه بــود دنبالــش گشــتم 

ــدم. ــش او را در محله شــان دی ــه پی ــه هفت ــا اینک ت
 بــا عصبانیــت از او پرســیدم: ایــن مــدت کجــا 
بــودی؟ بــا خونســردی جــواب داد: بــا دوســتانم بــه 

ــودم. ــه ب ــافرت رفت مس
ــیلی  ــودم، س ــه ب ــوره در رفت ــابی از ک ــه حس ــن ک  م
محکمــی بــه او زدم. ســیلی زدن همانــا و بهانــه طــاق 

دســت خانــم دادن همانــا. 
ــن  ــته؛ م ــرا گذاش ــه اج ــه اش را ب ــارا مهری ــاال س ح
ــه  ــی متوج ــه ام؛ به تازگ ــم ریخت ــه ه ــابی ب ــم حس ه
ــر  ــرای س ــوده ب ــه ب ــه نقش ــا هم ــه این ه ــده ام ک ش
ــدم  کیســه کــردن مــن و مــن از روز اول کــه او را دی

ــودم ... . ــورده ب ــب خ فری

کارشناس مشاوره نظریه 
ــن  ــش در ای ــاوره آرام ــز مش ــد مرک ــناس ارش کارش
خصــوص اظهــار داشــت: ازدواج، امــر مقدســی اســت 
کــه قــدم گذاشــتن در مســیر آن نیــاز بــه شــناخت و 

آگاهــی خــاص خــودش را دارد. 
حتــی  تصمیمــی  می خواهیــم  وقتــی  مــا  همــه 
خــود  تــاش  بگیریــم،  زندگی مــان  در  کوچــک 
ــدم در  ــش الزم ق ــی و دان ــا آگاه ــا ب ــم ت را می کنی
مســیر تصمیــم خودمــان برداریــم؛ اگــر تصمیــم 
داشــته باشــیم در مســیر شــغل، فعالیــت و .... 
و  را می ســنجیم  آن  برنامه ریــزی کنیــم، جوانــب 
ــرار  ــورد بررســی ق ــه هــدف را م ابزارهــای رســیدن ب

تحلیــل می کنیــم.  دقــت  بــا  و  می دهیــم 
ــوع  ــه در ن ــرای ازدواج ک ــور ب ــس چط ــزود: پ وی اف
خــود بزرگ تریــن تصمیــم زندگــی و تشــکیل جامعــه 
ــد و  ــت، هدفمن ــواده اس ــام خان ــه ن ــری ب کوچک ت

ــم.  ــدم برنداری هوشــمندانه ق
ایــن کارشــناس مرکــز مشــاوره آرامــش بیان داشــت: 
ــد؛  ــودش را می طلب ــاص خ ــای خ ــز ابزاره ازدواج نی
اینکــه چــه هدفــی از ازدواج داریــم و چقــدر خودمــان 
ــان،  ــای خودم ــا و ظرفیت ه را شــناختیم، توانمندی ه
نقــاط قــوت و ضعــف و... خودمــان را شــناخته 
ــود  ــه خ ــبت ب ــبی نس ــی نس ــه آگاه ــازه ب ــیم، ت باش
رســیده ایم و ایــن خودآگاهــی بــه مــا کمــک خواهــد 
کــرد کــه بــرای شــناخت فــردی کــه قصــد ازدواج بــا 
او را داریــم، جنبه هــای مختلــف او را نیــز در نظــر 
گرفتــه و آن موقــع می توانیــم در مســیر انتخــاب 

ــم.  ــرار بگیری هوشــمندانه ق
مرکز اطالع رسانی پلیس اصفهان

کاسبی با عشق
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در مراســم افتتاحیــه فرهنگســرای خانــواده شــهر 
شاهین شــهر کــه  بــا حضــور اســتاندار اصفهــان، 
مســئوالن شــورای شــهر و شــهرداری، فرمانــدار، امــام 
جمعــه و مهمانــان حاضــر صــورت پذیرفــت، 3 پــروژه 

ــید. ــردای رس ــه بهره ب ــهر ب ــن ش ــزرگ ای ب
دکتــر رســول زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، در بیاناتــی 
بــا عنــوان کــردن عبــارت »شاهین شــهر بــه نــام 
ایــران کوچــک بــا مــردان بــزرگ« گفــت: شــکر خــدا 
در طــول نزدیــک بــه 4 ســال گذشــته در دولــت تدبیــر 
ــکالت   ــا و مش ــه محدودیت ه ــم هم ــد علی رغ و امی
بــه  نبــود منابــع، شــاهد  تحریم هــا، کمبود هــا و 
بهره بــرداری رســیدن طرح هــای بســیار بــزرگ در 
ــم  ــان خواهی ــم و همچن ــای مختلــف بودی بخش ه

بــود.
از  نمونه هایــی  بــه  خطــاب  اصفهــان  اســتاندار 
ــدس  ــاب مهن ــهر، جن ــروز ش ــزرگ ام ــای ب پروژه ه
بزرگــوار  مــردی  را  شاهین شــهر  شــهردار   امیــری 
و پرتــالش در ایــن عرصــه خطــاب کــرد و افــزود: در 
ایــن مــدت حــدود 340 طــرح بــا اعتبــار 500 میلیــارد 
ــال اجــرا شــده اســت؛ گفتــن ایــن اعــداد بســیار  ری
راحــت اســت، ولــی کســب و خــرج کــردن آن بســیار  
ــارکت  ــع از مش ــن مناب ــد ای ــت؛ 50 درص ــکل اس مش
ــن  ــه ای و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی اســت ک
یــک رویکــرد بســیار مناســب اســت و مــن  بــه همــه 
شــهرداران 107 شــهر اســتان بــزرگ اصفهــان توصیــه 
ــاز  ــت خــود را آغ ــن بخــش فعالی ــه در ای ــم ک می کن

کننــد.
انجام شــده  پروژه هــای  بــه  اشــاره  بــا  زرگرپــور 
زیبــای شاهین شــهر گفــت: پروژه هــای  در شــهر 
ــه  ــهری مان در زمین ــی ش ــش عمران ــا در بخ ــر م برت
پارک هــای  ایجــاد  خیابان کشــی،   جدول کشــی، 
ایجــاد  زبالــه،  جمــع آوری  تجهیــزات  محلــه ای، 
فرهنگسراســت کــه  و  هوایــی  پل هــای  و  معابــر 
ســرمایه گذاری و فعالیــت بــه بهتریــن شــکل در ایــن 
زمینه هــا از نــکات مثبــت شــهرداری شاهین شــهر 

بــه شــمار می آیــد.
ــن  ــات نوی ــا امکان ــدرن ب وی شاهین شــهر را شــهر م
ــهرداری های  ــتان ش ــه دوس ــن ب ــت: م ــد و گف خوان
اســتان گفتــه ام کــه بــه جــای ســفر بــه خــارج 
از کشــور بــرای دیــدن پیشــرفت ها، بــه همیــن 
شاهین شــهر خودمــان برویــد؛ شــهری بــا مــردم 

ــاال.  ــی ب ــرد سیاس ــا ب ــگ و ب ــا فرهن ــوب و ب خ
محتــرم  شــورای  تالش هــای  و  زحمت هــا  وی 
ــنل  ــه و پرس ــام جمع ــدار، ام ــهردار، فرمان ــهر  ش ش
شــهرداری را شــایان تقدیــر خوانــد و خاطرنشــان 
کــرد: ســفر دوبــاره مــن بــه ایــن شــهر جــدا از افتتــاح 

پروژه هــا، بهانــه ای بــود بــرای ادای احتــرام بــه مقــام 
ــش  ــهر و بی ــهید شاهین ش ــش از 400 ش ــامخ بی ش
ــن  ــهر و همچنی ــتان شاهین ش ــهید شهرس از 767 ش
ــران  ــازان، ایثارگ ــهدا، جانب ــرم ش ــای محت خانواده ه
کــه بــا تحمــل رنــج و زحمــت مــردم عزیــز ایــن شــهر 

ــد. ــاری دادن را ی
ــزرگ 4  ــیار ب ــات بس ــتاوردها و خدم ــور دس ــر پ زرگ
ســال گذشــته دولــت تدبیــر و امیــد را دســتاوردهای 
 نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی عنــوان کــرد 
سیاســی،  مختلــف  صحنه هــای  در  گفــت:  و 
اجتماعــی، امنیتــی، اقتصــادی و روابــط خارجــی 
دســتاوردهای بزرگــی کســب شــد کــه همــه و همــه 
را بایــد بــه پــای ایــن نظــام مقــدس جمهــوری 
بی انصــاف هســتند کســانی کــه  و چــه  نوشــت 
ــکار  ایــن همــه  دســتاورد را نادیــده گرفتــه و آن را ان
می کننــد. جمهــوری اســالمی ایــران هــر روز پویاتــر و 
باالنده تــر از قبــل و رو بــه پیشــرفت حرکــت می کنــد 
ــی  ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع ــگاه اقتص ــر روز جای و ه

ــب  ــه کس ــود در منطق ــرای خ ــری ب ــی واالت و سیاس
بازیگــر  اصلی تریــن  عنــوان  بــه  االن  و  می کنــد 
جهانــی  بازیگــران  مهم تریــن  از  یکــی  و  منطقــه 
مطــرح اســت کــه ایــن موضــوع را خارجی هایــی کــه 
ــه  ــا متوج ــتر از م ــد، بیش ــور دارن ــازی حض ــن ب  در ای

هستند.
وی بــا اشــاره بــه افتتــاح و بهره بــرداری از 12 هــزار و 
700 پــروژه بــا اعتبــار بالــغ بــر 105 هــزار میلیــارد ریــال 
در اســتان گفــت: 10 میلیــارد و 500 هــزار تومــان پــروژه 
انجــام شــده کــه بخشــی از آن در شــهر شاهین شــهر 
بــه  اســت و نزدیــک بــه 50 درصــد آن مربــوط 
 بخــش خصوصــی اســت کــه در صنعــت و کشــاورزی 
و گردشــگری ســرمایه گذاری شــده، 25 درصــد آن 
بــه شــهرداری ها کــه بخــش عمومــی هســتند و بقیــه 

آن ســهم  بخــش دولتــی اســت.   
ــا  ــود ب ــخنان خ ــی از س ــان در بخش ــتاندار اصفه اس
ــات مهــم و سرنوست ســاز ریاســت  ــه انتخاب اشــاره ب
جمهــوری و شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا گفــت: 

در روز انتخابــات بــا حضــور میلیونــی مــردم عزیــز در 
ــت و  ــر عظم ــار دیگ ــک ب ــای رأی، ی ــای صندوق ه پ
ــز  ــالمی و نی ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــدت نظ وح
ــه منصــه  ــری ب ــا مقــام معظــم رهب ــد بیعــت ب تجدی

ظهــور خواهــد رســید.
ــدار شهرســتان شاهین شــهر  ــری، فرمان علیرضــا بصی
و میمــه، نیــز در ایــن آییــن گفــت: بــا تعامــل، 
همدلــی و هــم زبانــی بســیار خــوب شــورای اســالمی 
و شــهردار شاهین شــهر اقدامــات عمرانــی، فرهنگــی، 
خدماتــی و رفاهــی بیشــماری بــرای شــهروندان عزیز 
در شــهر انجــام شــده و هــر ســه مــاه چندیــن پــروژه 
افتتــاح  عمرانــی توســط شــهرداری شاهین شــهر 
می شــود کــه در اینجــا از تالش هــای شــبانه روزی 

ــم. ــی می کن ــکر و قدردان ــان تش آن
بصیــری خاطرنشــان کــرد: یکــی از ویژگی هــای بــارز 
ــران وحــدت، انســجام،  ــوری اســالمی ای ــام جمه نظ
امنیــت ملــی و پایــداری اســت؛ بنابرایــن بــرای 
حفــظ ایــن مهــم مشــارکت حداکثــری مــردم در پــای 

صندوق هــای رأی در روز 29 اردیبهشــت ســال جــاری 
یــک ضــرورت اساســی اســت.

ــز  ــهر، نی ــه شاهین ش ــام جمع ــان، ام ــی ملکی مرتض
در ایــن آییــن از تالش هــا و اقدامــات شــهرداری 
و شــورای اســالمی شاهین شــهر بــرای توســعه و 
ــکر  ــهروندان تش ــال ش ــاه ح ــز رف ــهر و نی ــی ش آبادان

ــرد. ــی ک و قدردان
شــهردار  امیــری،  حســین  مراســم  ابتــدای  در 
همــت  و  متعــال  خداونــد  لطــف  شاهین شــهر 
پشــتیبانی  و  حمایــت  و  شــهرداری  همــکاران 
شــورای اســالمی شــهر و مســئوالن شهرســتان را 
ــاح و  ــرای افتت ــروز ب ــرد و گفــت: ام ــوان ک شــاهد عن
ــت  ــهرداری در خدم ــزرگ ش ــروژه ب ــرداری 3 پ بهره ب
ــواده  ــرای خان ــروژه فرهنگس ــروژه اول پ ــتیم؛ پ هس
ــت  ــی از جمعی ــه نیم ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک اس
شــهرمان را بانــوان تشــکیل می دهنــد، در شــورای 
ایــن شــد  بــر  شــهر و شــهرداری تصمیم گیــری 
ــهر  ــوان ش ــص بان ــی مخت ــای فرهنگ ــک فض ــه ی ک

احــداث شــود؛ ایــن مجموعــه حــدود 2 ســال پیــش 
ــه  ــی آن شــروع شــد ک ــات عمران ــی و عملی کلنگ زن
بــه لطــف خداونــد بــا مســاحت 5000 متــر مربــع و بــا 
ــل شــد؛  ــه تکمی ــان در 4 طبق ــارد توم ــار 95میلی اعتب
ــه آن فضای هــای  ــگ و 3 طبق ــه آن پارکین ــک طبق ی
اداری و خدماتــی اســت و در خدمــت بانــوان در 
ــای  ــت و فعالیت ه ــات فراغ ــای اوق ــت برنامه ه جه

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق فرهنگ
اداری،  مجموعــه  از  بهره بــرداری  دوم  پــروژه   
خدماتــی، تجــاری و پارکینــگ شــهرداری در خیابــان 
فردوســی بــا اعتبــار 9/5 میلیــارد تومــان بــا مســاحت 
360واحــد  ظرفیــت  و  زیربنــا  مربــع  13000متــر 
ــه و 15 واحــد اداری و  ــا مجموعــه 9 طبق ــگ ب پارکین
ــرداری رســید  ــه بهره ب ــه ب ــی احــداث شــده ک خدمات
ــهر  ــی شاهین ش ــوب و صمیم ــردم خ ــار م و در اختی

ــت. ــرار گرف ق
ــرب شــهر  ــه در غ ــداز زبال ــروژه ســوم ســکوی باران پ
ــه  ــید ک ــرداری رس ــه بهره ب ــارد ب ــار 1/5 میلی ــا اعتب ب
ــود  ــه ک ــل کارخان ــه مح ــاز و ب ــود را آغ ــت خ فعالی

ــد. ــال کن ــت ارس کمپوس
ــن دوره  ــته ای ــال گذش ــی 4 س ــت: در ط ــری گف امی
از شــورای اســالمی شــهر، همــکاران مــا در مجموعــه 
و  شاهین شــهر  شــهرداری  کارکنــان  و  مدیــران 
همچنیــن شــهرداران ســابق، همــکاری، همیــاری  
طرح هــای  اجــرای  در  همه جانبــه ای  حمایــت  و 

عمرانــی،  فرهنگــی و خدماتــی داشــته اند.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای بیــش از 360 پــروژه 
ــت: در  ــهر گف ــی  در ش ــی و فرهنگ ــی، خدمات عمران
قالــب پروژه هــای بــزرگ و کوچــک و بــا اعتبــار بالــغ 
بــر400/000 میلیــارد تومــان هزینــه، اجــرای پروژه هــا 
ــالوه  ــت؛ ع ــده اس ــام ش ــال انج ــن 4 س ــی ای در ط
بــرآن از طریــق جــذب مشــارکت های مردمــی و 
 350 حــدود  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
میلیــارد تومــان اعتبــار جــذب کردیــم کــه در مجمــوع 
جهــت تامیــن نیازهــای عمرانــی، خدماتــی و فرهنگی 
عمرانــی  فعالیــت  تومــان  میلیــارد   75 از  بیــش 
ــهروندان  ــرای ش ــدی ب ــن نوی ــه ای ــه ک ــورت گرفت ص

خــوب و مهربــان شاهین شــهر اســت.
وی برنامه ریزهــای صورت گرفتــه بــرای پروژه هــا را 
در طــی فعالیــت پایــان دوره شــورای اســالمی شــهر 
ــزی  ــوی برنامه ری ــه نح ــت: االن ب ــرد و گف ــالم ک اع
ــز  ــردم عزی ــما م ــت ش ــه خدم ــروز ک ــه ام ــده ک ش
ایــن  تمــام  آینــده  مــاه  یــک  ظــرف  هســتیم، 
پروژه هــای ایــن دوره چهــارم بــه اتمــام خواهــد 
ــد  ــهر، می توانن ــورای ش ــد ش ــت جدی ــید و مدیری رس
خودشــان  فعالیت هــای  کــه  کننــد  برنامه ریــزی 
بــه کار شــروع  عمــال  و  اعــالم  مــردم  بــرای   را 

 کنند.   

 شهرداران استان می توانند شاهین شهر امروز را 
الگوی فعالیت های عمرانی خود قرار دهند 


