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آرمانی مقدس
 بــرای انتخــاب اصلــح  شــاخص ها و ویژگی هایی 
کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه داشــت؛  وجــود دارد 
زیــرا افــرادی کــه دارای معیارهــای اصلــح هســتند 

کننــد و  می تواننــد انقــاب و ارزش هــای آن را بیمــه 
توســعه دهنــد.

کــه بــا عدالــت و تقــوا، وجــود  کســی اســت  اصلــح، 
اخاقــی  فضائــل  و  انســانی  کمــاالت  بــه  را  خویــش 
آراســته و منــادی حــق، عدالــت، آزادی و اســتقال 
باشــد و  بــا هرگونــه تبعیــض نــاروا و امتیازطلبی هــای 

کنــد. غیرقانونــی بــه شــدت مخالفــت 
 ایــن معیارهــا اهمیــت بســیاری دارنــد. عدالت پیشــگی 
کاندیداهــا  گذشــته  کــردار  گفتــار و  را بایــد در رفتــار و 
گر شــخص عدالت پیشــه  کرد و به آن رســید. ا بررســی 
اصــوال  زیــرا  بــود؛  خواهــد  نیــز  تقواپیشــه  باشــد، 
بی عدالتــی از نشــانه های بی تقوایــی اســت و عدالــت 
نشــان از تقــوای شــخص دارد. ایــن دو الزم و ملــزوم 
یکدیگــر هســتند و بــا هــم معنــا و مفهــوم می یابنــد. 
اســتقال طلبی  و  آزادگــی  همچنیــن حــق، عدالــت، 
شــود  جمــع  کــس  هــر  در  کــه  هســتند  عناصــری 

دارد.... تصورنکردنــی  کاربــردی 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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  امــروز همــه بایــد بــا هــم پــای صندوق هــا برویــم 
و همــه بــا هــم اشــخاص متعهــد مســلم كســانی 
كــه نــه گرایــش چــپ دارنــد، نــه گرایــش راســت 
دارنــد، نــه مــا را می خواهنــد بــه آن هــا بفروشــند 

نــه مــا را می خواهنــد بــه آن طــرف بفروشــند 
ایــن اشــخاص را تعییــن كنیــد 
تــا سرنوشــت شــما و سرنوشــت 

اسالم سرنوشت صحیح 
باشد.

مهه بیایندپای درس امام ؟ق؟
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دستگاه های مسئول مراقب آرای مردم باشند 
در صفحه سیاست )2( بخوانید

رهبر معظم انقالب در دیدار با اقشار مختلف مردم: 

کس در انتخابات رأی بیاورد، برنده اصلی، ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند هر 
کسب وکارها در ایران   چرا بعضی 

رشد نمی کند؟

کاوی کسب وکارهای ناموفق    | وا
صفحه 3

آیت اهلل العظمی مظاهری:

|  کارشکنی صهیونیسم جهانی 
علیه نظام اسالمی جریان دارد   

صفحه 7

جایگزینی ۱۶ پایه هیدروژنی

 | بزرگ ترین پروژه بومی سازی 
 نورد سرد فوالد مبارکه 

در آستانه بهره برداری   صفحه 3

استاندار اصفهان: 

 | انتخابات الکترونیک 
در ۱۰ شهر استان اصفهان   صفحه 2

 کیمیای وطن بررسی می کند: 
شب های امتحان نزدیک است

 | استرس خود را 
مدیریت و کنترل کنید   صفحه 6

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
کار قرار داد: اصفهان در سال95 در دستور 

| استمرار اجرای گسترده برنامه های 
فرهنگی مصرف بهینه آب   صفحه 12

در صفحه اقتصاد )3( بخوانیداخبار روز

کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان  نایب رئیس 

 ایجاد ۱.5 میلیون شغل جدید 
کاال با جلوگیری از قاچاق 

قاچاق  گفت:  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  نایب رئیس 
کاال به کشور در حالی انجام می شود که مالیات و عوارضی 

برای آن پرداخت نمی شود...

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس
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روز انتخابــات بــرای نظــام جمهوری اســالمی 
روز جشــن ملی و شــادی و شــور اســت.

+

انضمیمه کا�ش



یادداشت
امام رضا)ع( و مردم                                      

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــرآن  ــی در اســام هســتند. در ق مــردم، محــور اصل
ــرده  ــه کار ب ــا ب ــه باره ــی ک ــی از واژه های ــم یک کری

ــت.  ــردم اس ــی م ــاس یعن ــده، ن ش
ــی  ــردم و همراه ــا م ــد ب ــی بای ــر کاری و اقدام ه
مردمــی بــه انجــام برســد؛ هــر جــا مــردم فرامــوش 
ــی  ــد و آنجای ــد ش ــده نخواه ــی دی ــدند، موفقیت ش
 کــه مــردم مــورد توجــه قــرار گرفتنــد و از توانمنــدی 
و فکــر و اندیشــه و اســتعداد مردمــی اســتفاده شــد 
ــد  ــهود خواه ــه مش ــا در جامع ــروزی معجزه آس پی

بــود.
  امامــان بــه عنــوان رهبــران جامعــه اســامی 
و هادیــان بشــری بــا مــردم و همــراه مــردم بودنــد 
 و همــه همتشــان رفــع نیازهــای مــردم، رفــاه 
و کمــال  رشــد  و  اخــاق  انســانیت،  معیشــت، 
انســان ها بــود. بــه همیــن دلیــل  بــا مــردم نشســت 
ــه  ــی ب ــات اجتماع ــتند و در تعام ــت داش و برخاس
نیکوتریــن صــورت بــا آنــان برخــورد می کردنــد. 
ایــن ســیره چنــان نیکوســت کــه بــا الگــو قــرار دادن 
آنــان، می توانیــم روش درســت برخــورد اســامی را 

ــم. ــون بیاموزی ــراد گوناگ ــا اف ب
ــم برخــورد انســان های  ــات درمی یابی ــا بررســی آی ب
ــه  ــا روحی ــب ب ــگ و متناس ــد هماهن ــف بای مختل
ــوده  ــرآن فرم ــل در ق ــد عزوج ــد؛ خداون ــا باش آن ه

اســت: 
ــی  ــداء عل ــه اش ــن مع ــول هللا و الذی ــد رس »محم

ــم« ــاء بینه ــار رحم الکف
ــا او  ــه ب ــانی ک ــت و کس ــتاده خداس ــد فرس »محم
ــان  ــدید و در می ــخت و ش ــار س ــتند، در برابرکف هس

ــد.« ــود مهربانن خ
در آیه دیگر چنین فرموده است: 

»یاایهــا النبــی جاهــد الکفــار و المنافقیــن و اغلــظ 
علیهــم« 

»ای پیامبــر! بــا كافــران و منافقــان جهــاد کــن و بــر 
آن هــا ســخت بگیــر.«

ــه  ــود ک ــری می ش ــن نتیجه گی ــات چنی ــن آی از ای
ــف  ــان های مختل ــا انس ــام ب ــرآن و اس ــورد ق برخ
نیــک  برخــورد  بــه   فــرق می کنــد. گاه دســتور 
و پرمحبــت می دهــد: »بــا مــردم ســخن نیــک 
بگوییــد« و گاه دســتور بــه برخــورد میانــه می دهــد: 
ــا او  ــه ب ــانی ک ــت و کس ــتاده خداس ــد فرس »محم
ــان  ــدید و در می ــخت و ش ــار س ــتند، در برابرکف هس

ــد.« ــود مهربانن خ
ــه  ــبت ب ــه نس ــر و عاطف ــوه مه ــا)ع(، اس ــام رض ام

ــت:  ــده اس ــارت آم ــود. در زی ــدا ب ــدگان خ بن
»السام علی االمام الرئوف.« 

»سام بر امام و پیشوای با رأفت و مهربان.«
ایــن لقبــی اســت کــه از طــرف خداونــد بــه ایشــان 
محبــت  بیشــترین  ایشــان  اســت.  شــده  داده 
 و مهربانــی را نســبت بــه مــردم و اهــل خانــه 
ایشــان  روزی کــه  داشــتند.  خدمتگزارانشــان  و 
مســموم شــدند و بــه شــهادت رســیدند بعــد از اینکه 
ــان  ــه نزدیکش ــردی ک ــه ف ــد، ب ــر را خواندن ــاز ظه نم
بــود، فرمودنــد: مــردم )منظــور اهــل خانــواده 
کارکنــان و خدمتگزارانشــان بود(غــذا خورده انــد؟ 
آن فــرد جــواب داد: آقــای مــن در چنیــن وضعیتــی 

کســی می توانــد غــذا بخــورد؟
در ایــن لحظــه کــه امــام)ع( متوجــه می شــوند 
ــتور آوردن  ــینند و دس ــورده، می نش ــذا نخ ــی غ کس
ــوت  ــه را ســر ســفره دع ــد؛ هم ســفره ای را می دهن
ــرار  ــت ق ــورد محب ــی م ــا را یکی یک ــد و آن ه می کنن

می دهنــد.
ایشــان در جایــی کــه مربــوط بــه شــخص خودشــان 
ــا  ــن ایثاره ــت ها، عالی تری ــن گذش ــود، بزرگ تری ب
و بیشــترین محبــت را نســبت بــه دیگــران داشــتند.

 رفتــار عملــی امــام رضــا)ع( نشــانه انســانی کامــل 
و نمونــه اســت کــه هیــچ عاقــه ای بــه دنیــا و ظواهر 

ندارد. آن 
ــام  ــه ام ــی ب ــن خدمت ــی کوچک تری ــردی حت اگرف
رضــا)ع( می کــرد، ایشــان نهایــت تشــکر و قدردانــی 
ــرد را  ــت آن ف ــا خدم ــد و حتم ــا می آوردن ــه ج را ب

ــد. ــران می کردن جب
آن حضــرت بــه مســتضعفان و گرفتــاران توجــه 
ــی  ــاری و ناراحت ــا گرفت ــر آن ه خاصــی داشــتند؛ اگ
را  آنــان  مشــکل  می کردنــد  ســعی  داشــتند، 
حــل کننــد. زیــاد بودنــد افــرادی کــه در ســایه 
دســت  خیــری  بــه  امــام)ع(  یاری رســانی های 

یافتنــد.

کوتاه خبر 
سخنگوی شورای نگهبان:

  حدود ٢٠٠ مورد تخلف را 
به قوه قضائیه منعکس کرده ایم 

ــان، در  ــورای نگهب ــخنگوی ش ــى، س ــعلی کدخدای  عباس
ــوت  ــا دع ــدگان نامزد ه ــت: از نماین ــری گف ــت خب نشس
ــر  ــان حاض ــوراى نگهب ــرى در ش ــا در روز رأى گی ــده ت ش
شــوند و از نزدیــک شــاهد رونــد اقدامــات نظارتــى شــوراى 

ــان باشــند. نگهب
وی افــزود: شــوراى نگهبــان در شــعب اخــذ رأى ٣ تــا 5 
ناظــر خواهــد داشــت کــه کار آمــوزش و ســاماندهى آن هــا 

از مدت هــا قبــل صــورت گرفتــه اســت.
ــدن  ــراز نش ــاره اح ــؤالى درب ــه س ــخ ب ــی در پاس کدخدای
صاحیــت رئیس جمهــور پیشــین گفــت: وى در رأى گیــرى 

ــان آراى الزم را کســب نکــرد. اعضــاى شــوراى نگهب
ــدود ٢٠٠  ــت: ح ــه گف ــان در ادام ــورای نگهب ــخنگوی ش س
مــورد تخلــف را بــه وزارت کشــور و قــوه قضائیــه منعکــس 
ــه  ــه ب ــوه قضائی ــده در ق ــکیل ش ــت تش ــم؛ هیئ کرده ای
ــغول  ــرعت مش ــه س ــور ب ــتان کل کش ــتى دادس سرپرس
ــوز گزارشــى  ــه تخلفــات انتخاباتــى اســت؛ هن رســیدگى ب
ــى  ــده انتخابات ــف تعیین کنن ــک تخل ــوع ی ــر وق ــى ب مبن
ــرد: در صــورت  ــح ک ــن تصری نرســیده اســت. وی همچنی
ــات در روز  ــه دور دوم، انتخاب ــات ب ــدن انتخاب ــیده ش کش
جمعــه هفتــه بعــد برگــزار مــى شــود. کدخدایــی در پاســخ 
بــه ســؤالى دربــاره تخلفــات انتخاباتــى دســتگاه هاى 
ــت  ــه صح ــرون ب ــه مق ــی ک ــت: گزارش های ــى گف اجرای

ــود. مهــر ــال مى ش ــه ارس ــوه قضائی ــراى ق ــد، ب باش

اخبار سیاسی
رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک 

مجمع تشخیص مصلحت:
 یقین دارم بار دیگر 
 حضور مردم عامل 

وحدت و انسجام ایران می شود
علی اکبــر والیتــی، رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، در پیامــی بــه 
مناســبت دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــران  ــوار ای ــردم شــریف و بزرگ ــه م ــوت از هم ضمــن دع
ــات را  ــای رأی، انتخاب ــای صندوق ه ــور در پ ــرای حض ب
نمــاد مشــارکت، عــزت، آزادی و اســتقال ایــران اســامی 

دانســت.
متن این پیام به این شرح است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
ایــران اســامی در آســتانه انتخابــی دیگــر بــرای تامیــن 
عــزت، عظمــت، امنیــت و اســتقال خــود قــرار گرفتــه تــا 
بــار دیگــر نمــاد مردم ســاالری دینــی را بــا شــکوه هــر چــه 
 بیشــتر در برابــر چشــمان جهانیــان بــه منصه ظهور رســاند 
ــات  ــران در انتخاب ــوار ای ــردم بزرگ ــه م ــرکت هم ــا ش و ب
ــری در  ــای دیگ ــن و زیب ــرگ زری ــوری، ب ــت جمه ریاس
تاریــخ نظــام مقــدس جمهــوری اســامی رقــم بخــورد.
رهبــر کبیــر انقــاب اســامی، حضــرت امــام خمینــی)ره( 
ــر  ــواره ب ــدس، هم ــام مق ــن نظ ــار ای ــوان معم ــه عن ب
ــد و  ــد  می فرمودن ــور تأکی ــردم در اداره کش ــش رأی م نق
ــتند و  ــب می دانس ــدوق رأی را واج ــای صن ــور در پ حض
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( نیــز ایــن حضور 
ــف، موجــب ناکامــی  ــاوری، حــق و تکلی ــر مردم ب را مظه
دشــمنان و دخالــت در تعییــن سرنوشــت کشــور اعــام 
فرمودنــد؛ لــذا مــردم شــریف ایــران بــا حضــور خــود در 
ایــن تکلیــف بــزرگ و مهــم، بــار دیگــر گام مســتحکمی 
ــد  ــای کشــور برخواهن ــرای پیشــرفت، توســعه و اعت را ب
از همــه مــردم عزیــز و بزرگــوار  اینجانــب  داشــت. 
ــوت  ــای رأی دع ــای صندوق ه ــور در پ ــرای حض ــران ب ای

می کنــم. مهــر

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
 انتخابات، فرصتی برای 

ارتقای امنیت ملی است 
علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی، گفت: 
مهم تریــن ویژگــی مشــارکت سیاســی مــردم کــه یکــی از 
ــات اســت، تضمیــن و ارتقــای رشــد  نمادهــای آن انتخاب
سیاســی جامعــه و در عیــن حــال حفــظ ثبــات سیاســی 

اســت.
ــرات  ــا، مناظ ــای آزاد گفت وگوه ــه فض ــان اینک ــا بی وی ب
و ســخنرانی ها در انتخابــات، فرصتــی بــرای افزایــش 
ســطح آگاهــی عمومــی جامعــه فراهــم آورد، تأکیــد کــرد: 
رشــد آگاهــی، موجــب ایفــای نقــش مــردم بــرای حفــظ و 
ارتقــا منافــع ملــی و بــه دنبــال آن امنیــت ملــی می شــود.

 دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی بــا تأکیــد بــر آمادگــی 
و هماهنگــی کامــل مجموعــه دســتگاه های اجرایــی 
ــکوه  ــی باش ــزاری انتخابات ــرای برگ ــی ب ــی و انتظام نظارت
و امــن گفــت: بســیاری از کشــورهای منطقــه متاســفانه 
فاقــد نظام هایــی بــا پشــتوانه مردمــی و انتخابــات 
ــا رفتارهــای امنیتــی و پلیســی ســعی  ــا ب آزاد هســتند ی
ــئله  ــن مس ــد؛ ای ــه دارن ــت حاکم ــدرت هیئ ــظ ق در حف
ــش داده  ــدات افزای ــر تهدی ــا را در براب آســیب پذیری آن ه

ــت. اس
شــمخانی خاطرنشــان کــرد: مشــارکت مــردم در عرصــه 
مناســبات خارجــی نیــز موجــب افزایــش اقتــدار سیاســی 
ــوق  ــتیفای حق ــی اس ــتوانه اصل ــی و پش ــی، دفاع امنیت

ملــی در عرصــه بین المللــی می شــود.
سیاســی  وحــدت  و گســترش  تحکیــم  افــزود:  وی 
اجتماعــی، فرهنگــی و تقویــت پیوندهــای مردمــی و نظام 
ــن  ــترک، کارآمدتری ــدات مش ــا تهدی ــه ب ــم در مقابل حاک

ــی ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ــت. دبیرخان ــاح اس س

ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
ــا  ــدار ب ــته در دی ــامی، روز گذش ــاب اس انق
ــن،  ــتان های قزوی ــردم اس ــر از م ــزاران نف ه
مهمــی  ســخنان  در  ســمنان  و  زنجــان 
ــی  ــن مل ــک جش ــه را ی ــات روز جمع انتخاب
و یــک حماســه بــزرگ مردمــی و جلــوه ای از 
اندیشــه نــو و جــذاب مردم ســاالری اســامی 
ــا  ــد و ب ــان خواندن ــدگان جهانی ــل دی در مقاب
تأکیــد بــر لــزوم حضــور بســیار پرحجــم 
ــد: روز جمعــه  ــای صندوق هــا گفتن مــردم در پ
اصلــی  برنــده  بیــاورد،  رأی  فــردی  هــر 
ــوری  ــام جمه ــران و نظ ــت ای ــات، مل انتخاب

ــتند. ــامی هس اس
 رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا ابــراز 
خرســندی از حاکــم شــدن فضــای شــور 
کشــور  سراســر  در  انتخاباتــی  شــوق  و 
ــه در  ــی ک ــر انتخابات ــد: ه ــان کردن خاطرنش
دوره هــای مختلــف برگــزار می شــود، در واقــع 
ــه  ــران و حماس ــت ای ــش مل ــه درخش صحن
عظیــم مردمــی اســت کــه موجــب افزایــش 

عــزت ملــت و قــدرت ملــی می شــود.
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای انتخابــات را 
ــو  ــه رخ کشــیدن اندیشــه ن ــر ب  از منظــر دیگ
ــل  ــامی در مقاب ــاالری اس ــذاب مردم س و ج
دانســتند  دنیــا  در  سیاســتمداران   چشــم 
یــک  دینــی،  مردم ســاالری  افزودنــد:  و 
ــام  ــیله نظ ــه وس ــه ب ــود ک ــد ب ــه جدی تجرب
بــه  بزرگــوار  امــام  و  اســامی  جمهــوری 
ــران در روز  ــت ای ــد و مل ــه ش ــریت عرض بش
ــو را  ــور ایــن اندیشــه ن ــار دیگــر تبل جمعــه، ب
ــان قــرار خواهــد داد. ــد جهانی در معــرض دی

 ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه انتخابــات 
روز جمعــه مــورد توجــه دو گــروه در دنیــا 
ــئوالن  ــرف مس ــک ط ــد: از ی ــرار دارد، گفتن  ق
ــا  ــکا و اروپ ــف در آمری ــتگاه های مختل و دس
و دولت هــای دنبالــه رو آمریــکا در منطقــه 
و همچنیــن مقامــات رژیــم صهیونیســتی 
ــد  ــا ببینن ــود ت ــد ب ــات خواهن ــر انتخاب نظاره گ
مــردم ایــران چگونــه و بــا چــه روحیــه ای و در 
چــه حجمــی وارد میــدان انتخابــات خواهنــد 
شــد و از طــرف دیگــر، ملت هــای منطقــه بــا 
ــه حضــور مــردم  ــگاه تحســین و حســرت ب ن
بــار  در روز جمعــه چشــم دوخته انــد تــا 
ــران و آزادی موجــود  ــت ای دیگــر عظمــت مل
ــی را  ــاالری دین ــامی و مردم س ــام اس در نظ

نظاره گــر باشــند.
 رهبــر معظــم انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: 
ــردم در  ــور م ــر حض ــاس اگ ــن اس ــر همی ب
انتخابــات ضعیــف باشــد، یــک نــوع قضــاوت 

اگــر  امــا  و تصمیم گیــری خواهــد شــد؛ 
هوشــمندانه   انتخابــات  در  مــردم  حضــور 
قطعــا  باشــد،  زیــاد  حجــم  بــا  و  قــوی 
ــود. ــد ب ــری خواه ــه دیگ ــه گون ــاوت ب قض

برگــزاری  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
انتخابــات در دوره هــای مختلــف را زمینه ســاِز 
طراوت بخشــی دوبــاره و ارائــه عظمتــی دیگــر 
از نظــام اســامی خواندنــد و خاطرنشــان 
کردنــد: روز انتخابــات بــرای نظــام جمهــوری 
اســامی، »روز جشــن ملــی و شــادی و 

ــت. ــور« اس ش
 ایشــان بــا اشــاره بــه ناامنــی گســترده 
موجــود در منطقــه غــرب آســیا و شــمال 
آفریقــا گفتنــد: در چنیــن محیــط ناامنــی 
جمهــوری اســامی ایــران بــا لطــف و عنایــت 
الهــی، بــا آرامــش و امنیــت کامــل، در تــدارک 
برگــزاری انتخابــات اســت کــه ایــن موضــوع 
بســیار بــا اهمیــت اســت و بایــد قــدر و ارزش 

ــود. ــته ش آن دانس

 رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر 
اینکــه فضــای آزادی، فضــای تأثیرگــذار بــودن 
رأی مــردم و محیــط امــن و آرام کنونــی 
مرهــون نظــام جمهــوری اســامی اســت 
افزودنــد: اگرچــه برخــی از ایــن فضــای 
آزادی اســتفاده ولــی آن را نفــی و ناسپاســی 
ــا آزادی  ــران ب ــت ای ــه مل ــا اینک ــد، ام می کنن
و  می کننــد  شــرکت  انتخابــات  در  کامــل 
ــات باالتریــن  رأی و تصمیــم آن هــا در انتخاب
مســئول اجرایــی کشــور و همچنیــن مدیــران 
ــیار  ــوع بس ــت، موض ــذار اس ــهری تأثیرگ ش
باارزشــی اســت کــه بایــد قــدردان آن باشــیم.

 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خاطرنشــان 
 کردنــد: برگــزاری انتخاباتــی آزاد و رقابتــی 
و رأی مــردم بــه  منظــور انتخــاب رئیس جمهــور 
ــرای ملت هــای منطقــه مــا کــه دولت هــای  ب
آن هــا تحــت حمایــت و ســیطره آمریــکا 

ــک رؤیاســت. هســتند، ی
ــای  ــه و در پ ــردم در صحن  ایشــان حضــور م
ــم  ــام مه ــاوی دو پی ــای رأی را ح صندوق ه
ــور در  ــاِم حض ــن پی ــد: اولی ــتند و گفتن دانس
انتخابــات، »نشــان دادن اعتمــاد و عاقــه 
مــردم بــه نظــام جمهــوری اســامی« اســت 
و پیــام دیگــر آن، »نشــان دادِن زنــده بــودن 
و پــای کار و مصمــم بــودن ملــت ایــران« 

اســت.
 رهبــر معظــم انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: 
هــر چــه حضــور مــردم در پــای صندوق هــای 
انضبــاط  چــه  هــر  و  باشــد  بیشــتر   رأی 
ــون بیشــتر باشــد  ــه قان ــی ب ــدی کنون و پایبن
ــزد ناظــران  ــران در ن ــرو و احتــرام ملــت ای آب

ــی بیشــتر خواهــد شــد. جهان
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای رعایــت انضبــاط 
و پایبنــدی بــه قانــون در ســه مرحلــه  »قبل از 
انتخابــات، روز انتخابــات و بعــد از انتخابــات« 
ــد:  ــت برشــمردند و افزودن ــا اهمی را بســیار ب
ملــت ایــران تجربــه کــرده اســت کــه رعایــت 
ــه نفــع اوســت  ــا چــه حــد ب ــاط ت ایــن انضب
ــا  ــون ت ــردن قان ــت نک ــی و رعای و بی انضباط

چــه میــزان مضــر اســت.
ــه  ــه در روز جمع ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب  ایش
ــا رأی مــردم، در نهایــت یــک نفــر از میــان  ب
نامزدهــا انتخــاب خواهــد شــد، خاطرنشــان 
کردنــد: مــن معتقــد بــه برنــده و بازنــده 
ــس رأی  ــر ک ــرا ه ــتم؛ زی ــات نیس در انتخاب
نظــام  انتخابــات،  اصلــِی  برنــده  بیــاورد، 
ــتند. ــران هس ــت ای ــامی و مل ــوری اس جمه
 رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه 
نظارتــِی  و  اجرایــی  جدیــت دســتگاه های 
انتخابــات و دســتگاه های حافــظ امنیــت 

ــن  ــه ای ــد: هم ــود گفتن ــه خ ــام وظیف در انج
دســتگاه ها، مــورد اعتمــاد و بــا یکدیگــر 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــا ب ــتند؛ ام ــگ هس ــز هماهن نی
ــه آراء  ــم ک ــفارش می کن ــتگاه ها س ــن دس ای
ــد  ــت بای ــن امان ــت و ای ــت اس ــردم، امان م

ــود. ــظ ش حف
افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت   
ممکــن اســت افــرادی باشــند کــه قصــد 
ــتگاه های  ــند و دس ــته باش ــی را داش تخلفات
ــت اگرچــه  ــظ امنی ــی و حاف ــی و اجرای نظارت
ــد  ــا بای ــتند، ام ــول هس ــاد و مقب ــورد اعتم م

ــد. ــت کنن ــا مراقب کام
اینکــه دشــمنان  بــر  تأکیــد  بــا  ایشــان   
ــات را  ــه انتخاب ــک صحن ــران از نزدی ــت ای مل
ــد  ــد: بای ــان کردن ــد، خاطرنش رصــد می کنن
چهــره ملــت ایــران در مقابــل بدخواهــان، 
چهــره ای مصمــم و دارای عــزم راســخ بــرای 
تصمیم گیــری و در عیــن حــال چهــره ای 
همــراه بــا اعتمادبه نفــس، قدرتمنــد و بــا 

ــد. ــش باش آرام
 رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه 
ــان  ــه در جری بعضــی ســخنان ناشایســتی ک
ــد:  ــد، گفتن ــان ش ــی بی ــای انتخابات رقابت ه
اگرچــه ایــن ســخنان شایســته ملــت ایــران 
نبــود، امــا حضــور مــردم همــه ایــن مســائل 
را حــل خواهــد کــرد و ایــن ســخنان تأثیــری 

ــد داشــت. نخواه
افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت   
ــرد  ــم از زن و م ــران اع ــردم ای ــاءهللا م ان ش
ــات  ــور در انتخاب ــر کش ــه در سراس روز جمع
 شــرکت خواهنــد کــرد و بــا ایــن حضــور 
ــه نظــام  و نشــان دادن عــزم راســخ خــود، ب

ــد بخشــید. ــرو خواهن اســامی آب

 ایشــان در ادامــه یــک توصیــه مهــم بــه 
هــواداران و ســتادهای نامزدهــای انتخاباتــی 
نامزدهــا  عاقه منــدان  و گفتنــد:  داشــتند 
ــاط  ــت و انضب ــد متان ــا بای ــتادهای آن ه و س
را رعایــت کننــد؛ زیــرا ایــن چنــد صبــاح 
ــه  ــت و آنچ ــد گذش ــا خواه ــی و کار دنی زندگ
محاســبه  و  مــا  اعمــال  می مانــد،  باقــی 
الهــی اســت؛ بنابرایــن همــه بایــد بــا در نظــر 
ــردن  ــص ک ــا خال ــی و ب ــای اله ــن رض گرفت
تبلیغــات  و  رقابت هــا  عرصــه  در  نیت هــا 

ــد. ــت کنن ــات فعالی انتخاب
ــد  ــا تأکی ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ  رهب
ــا  ــات ب ــای انتخاب ــر فعالیت ه ــه اگ ــر اینک ب
ــه  ــد ب ــد، خداون ــی باش ــت اله ــدف رضای ه
ــع  ــه نف ــه ب ــد داد و آنچ ــت خواه ــا برک آن ه
ملــت ایــران اســت، پیــش خواهــد آمــد 
افزودنــد: همــه موظــف بــه پایبنــدی بــه 
قانــون و رعایــت انضبــاط قانونــی و عمــل بــه 

آن هســتند.
گفتنــد:  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت   
بــه 4  نزدیــک  طــول  در  اســامی  نظــام 
دهــه  بــه رغــم دوره هــای مختلــف و شــرایط 
گوناگــون دنیــا و منطقــه و همچنیــن برخــی 
عملکردهــای احیانــا نامناســب یــا غیرجامــع 
مســئوالن، بــه پیــش رفتــه و حرکــت عظیــم 
جمهــوری اســامی و حضــور مــردم کار خــود 

ــت. ــرده اس را ک
پیشــرفت  ایــن  تأکیــد کردنــد:  ایشــان   
ــوری  ــت و جمه ــد یاف ــه خواه ــه روز ادام روزب
کــه  دیــد  خواهــد  را  روزی  آن  اســامی 
ــی و  ــوند و از زیاده گوی ــوس ش ــمنان مأی دش

بردارنــد. دســت  یاوه گویــی 
 رهبــر معظــم انقــاب اســامی در پایــان 
بحــِث انتخابــات اظهــار امیــدواری کردنــد 
خداونــد متعــال بــه آزمــون بــزرگ روز جمعــه 
ــه را  ــر آنچ ــد و ه ــت ده ــد و برک ــت کن عنای
خیــر و صــاح ملــت و کشــور اســت، پیــش 

آورد.
ــدای  ــامی در ابت ــاب اس ــم انق ــر معظ  رهب
دعــا  مــاه  را  شــعبان  مــاه   سخنانشــان، 
و توســل و آمــاده شــدن بــرای ضیافــت الهــی 
در مــاه مبــارک رمضــان خواندنــد و افزودنــد: 
بایــد از فرصــت باقی مانــده  مــاه شــعبان 
معنویــت  وادی  وارد  را  خــود  و   اســتفاده 
عزیــز  جوانــان  و  الهــی کــرد  رحمــت  و 
بــا دل هــای صــاف و پاکشــان، آمادگــی 
ــت و  ــن فرص ــتفاده از ای ــرای اس ــتری ب بیش
نعمــت الهــی دارنــد. پایــگاه اطالع رســانی 

رهبــری معظــم  مقــام  دفتــر 

رهبر معظم انقالب در دیدار با اقشار مختلف مردم: 

دستگاه های مسئول مراقب آرای مردم باشند 
هر کس در انتخابات رأی بیاورد، برنده اصلی، ملت ایران و نظام جمهوری اسالمی هستند
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ــی  ــات اجرای ــه اقدام ــا اشــاره ب ــی ب ــی فضل عبدالرضــا رحمان
بــرای برگــزاری دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ــه  ــا توجــه ب اظهــار داشــت: پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه ب
انصراف هــا و ائتافاتــی کــه نامزدهــای انتخابــات بــا یکدیگــر 
ــه اول مشــخص شــده و  ــات در مرحل ــج انتخاب داشــتند، نتای

نیــازی بــه برگــزاری مرحلــه دوم نباشــد.
ــل  ــون عوام ــم میلی ــک و نی ــدود ی ــه ح ــان اینک ــا بی  وی ب
اجرایــی و نظارتــی، 350 هــزار عامــل امنیتــی، 70 هــزار 
بــازرس 64 هــزار شــعبه و حــدود 100 هــزار نماینــده فرمانــدار 
ــرد:  ــح ک ــده، تصری ــی ش ــات پیش بین ــزاری انتخاب ــرای برگ ب
ــه  ــن زمین ــات هســتیم و در ای ــای برگــزاری انتخاب کامــا مهی
ــا  ــی ب ــی فضل ــدارد. رحمان ــچ دغدغــه و مشــکلی وجــود ن هی
ــه کاهــش 63 درصــدی تخلفــات انتخاباتــی در ایــن  اشــاره ب
ــات  ــه انتخاب ــات ب ــن تخلف ــتر ای ــرد: بیش ــان ک دوره خاطرنش
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا مربــوط می شــود کــه 

عمده تریــن آن هــا تبلیغــات زودهنــگام، تخلفــات رســانه ای و 
ــت. ــوده اس ــر ب ــا از یکدیگ ــکایت کاندیداه ش

وی درخصــوص نحــوه اعــام نتایــج انتخابــات ریاســت 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــون انتخاب ــرد: قان ــد ک ــوری تأکی جمه
ــر  ــیله وزی ــه وس ــاره و ب ــورت یک ب ــه ص ــه ب ــد نتیج می گوی
ــرد؛  ــورت نگی ــی ص ــار مقطع ــام آم ــود، اع ــام ش ــور اع کش
بنابرایــن رونــد کار این گونــه اســت کــه آمــار از تک تــک 
هیئت هــای  اعضــای  می شــود.  آوری  جمــع  شــعبه ها 
اجرایــی و نظــارت صورت جلســه ها را امضــا کــرده و نســخه ای 
را بــرای شــورای نگهبــان و وزارت کشــور می فرســتند کــه ایــن 
ــورای  ــپس ش ــود و س ــع می ش ــق داده و تجمی ــار را تطبی آم
نگهبــان و وزارت کشــور آن را امضــا می کننــد و زمانــی کــه آمــار 
نهایــی شــد، وزیــر کشــور آن را اعــام می کنــد؛ بــه ایــن ترتیــب 
ــا همــان صورت جلســه  ــد، مبن ــز پیــش بیای ــی نی ــر اختاف اگ
شوراهاســت؛ امــا امیدواریــم مشــکلی بــه وجــود نیاید.  میــزان

ــی  ــداد نهای ــه تع ــاره ب ــا اش ــین ب ــودی شاه نش ــد محم محم
تاییــد و رد صاحیت شــدگان گفــت: از کل افــرادی کــه در 
ــرده  ــام ک ــران ثبت ن ــر ای ــور در سراس ــوراهای کش ــات ش انتخاب
 بودنــد، ۲65 هــزار و 4۲0 نفــر تاییــد صاحیــت و 6 هــزار 
و ۲۹۲ نفــر رد صاحیــت شــدند. همچنیــن 14 هــزار و 673 نفــر 

هــم از عرصــه رقابت هــا انصــراف دادنــد.
درصــد   ۹4 از  بیــش  شاه نشــین  محمــودی  گفتــه  بــه 
از  درصــد   ۸4 از  بیــش  و  روســتایی  ثبت نام کننــدگان  از 
تاییــد  شــورا ها  انتخابــات  در  شــهری،  ثبت نام کننــدگان 
بــر  نظــارت  مرکــزی  هیئــت  رئیــس  صاحیــت شــدند. 
ــر  ــزار و 345 نف ــت: ۲31 ه ــه گف ــورا ها در ادام ــات ش انتخاب
 از ثبت نام کننــدگان در حــوزه روســتایی بودنــد کــه ۸ هــزار 
و 7۹ نفرشــان انصــراف دادنــد. همچنیــن ۲1۹ هــزار و صــد نفــر 
ــدند. ــت ش ــر رد صاحی ــزار و 166 نف ــت و 4 ه ــد صاحی تایی

رئیــس هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات شــورا ها بــا اشــاره 

ــت:  ــتایی گف ــش روس ــدگان بخ ــد صاحیت ش ــداد تایی ــه تع ب
ــا  ــر ســر 1۲0 هــزار و ۸73 کرســی ب ــن تعــداد قــرار اســت ب ای

هــم بــه رقابــت بپردازنــد.
او بــا بیــان اینکــه تعــداد کل ثبت نامی هــای شــهری 55 
 هــزار و 40 نفــر بودنــد، ادامــه داد: از ایــن تعــداد، 6 هــزار 
و 5۹4 نفــر انصــراف دادنــد کــه در نهایــت 46 هــزار و 3۲0 نفــر 

تاییــد صاحیــت و ۲ هــزار و 1۲6 نفــر رد صاحیــت شــدند. 
محمــودی اضافــه کــرد: تعــداد کرســی های شــورا ها در شــهر ها 
ــد صاحیت شــدگان  ــه تایی ــدد اســت ک ــزار و 737 ع ــز 6 ه نی

شــهر بــر ســر ایــن تعــداد بــه رقابــت می پردازنــد. 
ــان  ــی داوطلب ــکایت بعض ــا ش ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب او در ادام
ــده  ــارت آم ــزی نظ ــت مرک ــه هیئ ــان ب ــی پرونده هایش بررس
ــک  ــت نزدی ــکایات، صاحی ــن ش ــی ای ــا بررس ــت: ب ــود، گف ب
ــز  ــر نی ــد و 7۹ نف ــت مرکــزی نظــارت تایی ــر در هیئ ــه ٩٠٠ نف ب

ــد. ــان رد ش صاحیتش

وزیر کشور:

نتایج انتخابات به صورت تجمیعی اعالم می شود 
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کل کشور:

تأیید صالحیت ۹۲ درصد از ثبت نام کنندگان انتخابات شوراها

،،
متعــددی  نامزدهــای  انتخابــات  در   
می زننــد  حــرف  کــدام  هــر  هســتند؛ 
نظــر می دهنــد و هــر کــدام طرفدارانــی 
دارنــد. یــک نفــر از ایــن جمــع باالخــره 
رأی مــی آورد؛ امــا برنــده  اصلــی در ایــن 
 - بیــاورد  رأی  کــه  کــس  هــر   - ماجــرا 
ملــت ایــران اســت. برنــده  اصلــی نظــام 

جمهــوری اســامی اســت. 
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به قلم مدیرمسئول

آرمانی مقدس  
 کــه می توانــد او را در مقابــل کیــد و نقشــه دشــمن 

بیمــه و نفوذناپذیــر کنــد.
 حق طلبــی، آرمانــی مقــدس اســت کــه بــرای 
آن بایــد هزینــه کــرد و هزینــه شــد؛ کمااینکــه 
مگــر  اســت؛  این چنیــن  نیــز  عدالت خواهــی 
حضــرت علــی)ع( جــز عدالــت را می خوســتند 
و دنبــال می فرمودنــد؟ ایشــان در ایــن راه بــه 

رســیدند.  شــهادت 
ــینه  ــر س ــت رد ب ــد، دس ــر ش ــه نفوذناپذی ــی ک کس
حقیقــت  در  و  می زنــد  شــیاطین  و  مســتکبران 
ــا او را  دور  ــد ی ــد او را منحــرف کن دشــمن نمی توان
بزنــد. امــروز کــه دشــمن بیــش از هــر زمــان دیگــر 
ــتری  ــت بیش ــاب اهمی ــت، انتخ ــوذ اس ــدد نف درص
ــت  ــتری داش ــت بیش ــد مراقب ــد و بای ــدا می کن پی
کــه توجــه بــه معیارهــای اصلــح از ضروریــات 

ــت. اس
چشم پوشــی،  و  عفــو  ساده زیســتی،  و  قناعــت 
اجتناب از کینه ورزی، شــهامت و شــجاعت، قاطعیت 
 و تدبیــر، فصاحــت و باغــت کم نظیــر، تیزبینــی 
و دوراندیشــی، مناعــت طبــع و عــزت نفــس، صبــر و 
ــاص  ــزی، اخ ــتیزی و ظالم گری ــتقامت، ظلم س اس
ــت  ــداری، عظم ــاط، قانونم ــم و انضب ــع، نظ و تواض
و اســتقال خواهی بــرای کشــور، بی اعتنایــی بــه 
فرهنــگ مزورانه اســتعمارگران و بیگانگان،  رســیدگی 
ــدر  ــعه ص ــتن س ــتمندان، داش ــان و مس ــه محروم  ب
و حســن تدبیــر و صداقــت در رفتــار و گفتــار، بعضــی 
از صفــات برجســته ای اســت کــه بایــد در فــرد 
ــان  ــه بی ــواردی ک ــده شــود. م ــب آشــکارا دی داوطل
ــت  ــی اس ــاخص ها و ویژگی های ــی از ش ــد بخش ش
ــده  ــه انتخاب کنن ــورد توج ــاب م ــد در انتخ ــه بای ک
ــود  ــر خ ــد اگ ــز بای ــونده نی ــرد و انتخاب ش ــرار گی ق
ــد؛  ــه کن ــت، عرض ــته اس ــات آراس ــن صف ــه ای را ب

ــه... . وگرن

ادامه از صفحه اول

ــتاد  ــه  س ــن جلس ــور در دوازدهمی ــول زرگرپ رس
انتخابــات اســتان کــه بــا حضــور اعضــای هیئــت 
نظــارت بــر انتخابــات برگــزار شــد، اظهــار داشــت: 
ــی در  ــی مهم ــی و اجتماع ــداد سیاس ــک روی ی
ــم  ــم و علی رغ ــش رو داری ــت پی روز ۲۹ اردیبهش
برگــزاری  رونــد  بســیار  نشــیب های  و  فــراز 
ــائل در  ــکات و مس ــن مش ــا کمتری ــات ب انتخاب
حــال اجراســت. وی بــا بیــان اینکــه از امــروز بــه 
ــویم  ــات می ش ــی انتخاب ــه  میدان ــد وارد مرحل بع
افــزود: تــا امــروز رونــد برگــزاری انتخابــات 

ایجــاد فضــا  آمــوزش،  بسترســازی،   مراحــل 
و حفاظــت و امنیــت فضــای مربــوط بــه انتخابات 
وارد مرحلــه   ایــن  از  بعــد  و  را طــی می کــرد 
اجرایــی و میدانــی انتخابــات می شــویم و در 
ــاه  ــا 6 م ــه طــی 5 ت ــی ک ــه  اقدامات حقیقــت هم
گذشــته صــورت گرفتــه اســت، نتایــج خــود را در 

ــد داد. ــان خواه ــه نش روز جمع
اســتاندار اصفهــان ضمــن تشــکر از اقدامــات 
ــات صــورت  ــون در ســتاد انتخاب ــه تاکن ــی ک خوب
و  دقــت  تصریــح کــرد: حساســیت،  گرفتــه، 

جدیــت مســئوالن برگــزاری انتخابــات در روزهــای 
ــه  ــا ب ــود ت ــر ش ــن براب ــد چندی ــده، بای باقی مان
نتیجــه  مطلــوب برســد و آنچــه رضایــت خداونــد، 
تحقــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و 
ــی  ــه خوب ــت  ب ــور اس ــنامه های وزارت کش بخش

ــود. ــی ش اجرای
وی بیــان کــرد: مــا بــه عنــوان مجریــان انتخابــات 
ملــزم بــه بی طرفــی صددرصــد و اجــرای ُمــر 
آنچــه  و  مــردم  رأی  از  امانتــداری  و  قانــون 
ــت  ــوان رعای ــه عن ــری از آن ب ــم رهب ــام معظ مق

هســتیم. می کننــد،  یــاد  حق النــاس 
انتخابــات  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  زرگرپــور 
شــوراهای اســامی شــهر بــه صــورت الکترونیکــی 
در 10 شــهر اســتان گفــت: برگــزاری انتخابــات 
الکترونیکــی بــه دلیــل پایلــوت بــودن آن بســیار 
ــرای  ــی ب ــای کاف ــد آموزش ه ــت دارد و بای اهمی
همــه  مــردم صــورت گیــرد تــا از تراکــم جمعیت در 
ــری و تمــام تــاش  ــی جلوگی حوزه هــای انتخابات

ــود. ــام ش ــی انج ــوزش همگان ــرای آم ب
وی بــا بیــان اینکــه بــرای حــدود ۲0 درصــد 
ــات  ــتان، انتخاب ــذ رأی در اس ــرایط اخ ــزان ش حائ
شــوراهای اســامی شــهر بــه صــورت الکترونیکــی 
ــدات  ــد تمهی ــار داشــت: بای ــزار می شــود، اظه برگ
صداوســیما  طریــق  از  و  گیــرد  صــورت  الزم 

شــود  ارائــه  الزم  آموزش هــای  رســانه ها  و 
تــا مشــکلی در راســتای برگــزاری انتخابــات 

الکترونیکــی پیــش نیایــد.
ــات زیرســاختی  ــزود: امکان ــان اف اســتاندار اصفه
ــچ  ــا هی ــد ب ــات نبای ــرق در روز انتخاب ــون ب همچ
اختالــی مواجه شــود و دســتگاه های خدمات  رســان 
بایــد تمهیــدات الزم را بــرای جلوگیــری از هــر گونــه 

ــد. ــی کنن ــال پیش بین اخت
ــات اشــاره و خاطرنشــان  ــه بازرســی انتخاب وی ب
انتخــاب  بازرســی  بــرای  افــرادی کــه  کــرد: 
ــیه  ــدل و بی حاش ــول، معت ــد معق ــوند، بای می ش
بــوده و اطمینــان کامــل بــه آن هــا وجــود داشــته 
انتخابــات  ســتاد  اطالع رســانی  کمیتــه  باشــد. 

اصفهــان اســتان 

استاندار اصفهان: 

انتخابات الکترونیک در ۱۰ شهر استان اصفهان

 عضو کمیسیون برنامه،  بودجه 
و محاسبات :

بالندگی ایران اسالمی با 
 حضور گسترده مردم 

در انتخابات ۲۹ اردیبهشت   
حســینعلی حاجی دلیگانــی درخصــوص »پیــام 
حضور گســترده مــردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشــت 
بــه جهــان و تأثیــر آن در موقعیــت جمهــوری 
اســامی ایــران«، اظهــار کــرد: اقتــدار ملــی کشــور 
ــی  ــه یک ــود ک ــن می ش ــی تامی ــع مختلف از مناب

از مهم تریــن ایــن منابــع، حضــور گســترده و 
ــت. ــات اس ــای انتخاب ــردم در عرصه ه ــکوه م باش

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حضــور پرنشــاط و 
بــزرگ مــردم در انتخابــات ۲۹ اردیبهشــت بــدون 
شــک عاملــی بــرای قــدرت، اقتــدار و دســت 
ــف  ــای مختل ــام در عرصه ه ــئوالن نظ ــاالی مس ب
ــا  ــران اســامی ب ــی اســت،  گفــت: مــردم ای جهان
قبــول داشــتن مردم ســاالری دینــی در پــای 
تعییــن  را  کشــور  آینــده  رأی،   صندوق هــای 
و بــرای خــود تصمیــم  می گیرنــد و ایــن نشــان از 

بالندگــی ایــران اســامی در جهــان دارد.
و  یکپارچــه  حضــور  افــزود:  حاجی دلیگانــی 

پــاس  در  اســامی  ایــران  مــردم  گســترده 
ــه  صندوق هــای رأی نشــان دهنده عاقــه مــردم ب

نظــام،  آینــده و پیشــرفت کشــور اســت.
عضــو کمیســیون برنامــه،  بودجــه و محاســبات بــا 
ــات  ــاد مــردم در انتخاب ــان اینکــه مشــارکت زی بی
بــه نوعــی حافــظ اســام و نظــام جمهــوری 
اســامی و موجــب ابهــت و ســربلندی کشــورمان 
در عرصه هــای مختلــف جهانــی خواهــد شــد، 
تصریــح کــرد: بایــد بــا حضــور پرشــور و بــا نشــاط 
همــه مــردم ایــران اســامی  باعــث ناامیــدی 
ــور  ــزت کش ــرو و ع ــرای آب ــی ب ــمنان و عامل دش

ــه ملــت ــیم. خان باش

 نماینده مردم اصفهان 
در مجلس: 

مشارکت مردم در انتخابات 
موجب استحکام و افزایش 

ضریب امنیت نظام می شود 
حمیدرضــا فوالدگــر گفــت: انتخابــات، صحنــه 
حضور حماســی مــردم بــرای تعیین سرنوشتشــان 
اســت کــه موجــب اســتحکام و افزایــش ضریــب 
ــون اساســی  ــای قان امنیــت نظــام می شــود. مبن
ــران نیــز تعالیــم و احــکام  جمهــوری اســامی ای

اســام اســت؛ طبعــا از نامزدهــا و هــواداران آنــان 
ــات  ــده از تبلیغ ــت باقی مان ــی رود در وق انتظــار م
انتخاباتــی بــه معیارهــای دینــی و اخاقــی التــزام 

عملــی داشــته باشــند.
ایــن نماینــده اصولگــرای مجلــس افــزود: نامــزد 
ــت  ــس دول ــوان رئی ــه عن ــت ب ــرار اس ــروز، ق پی
جمهــوری اســامی خدمتگــزار مــردم و نظــام 
باشــد؛ پــس طبعــا هــم خــود و هــم هوادارانــش 
بایــد در رعایــت مســائل اخاقــی و عرفــی جلــودار 
ــات  باشــند. وی خاطرنشــان کــرد: عرصــه انتخاب
ــف  ــت تفکــرات و گرایش هــای مختل عرصــه رقاب

اســت. ایســنا

تا انتخابات

روابط عمومی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورا ها



کوتاه خبر 
با حضور رئیس اتاق  بازرگانی اصفهان 

و معاون استاندار گوانجو
تفاهم نامه همکاری اقتصادی 

اصفهان با گوانجو امضا شد
ــادی  ــکاری اقتص ــه هم کیمیای وطن تفاهم نام

ــه امضــای رئیــس  ــا گوانجــو ب اســتان اصفهــان ب
گوانجــو        اســتاندار  معــاون  و  بازرگانــی  اتــاق 

رسید. 
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی در حاشــیه امضــای 
ایــن تفاهم نامــه، اصفهــان را صنعتی تریــن اســتان 
ــا ۹ هــزار و ۲۰۰ واحــد صنعتــی برشــمرد   کشــور ب
فلــزی،  مصنوعــات  و  فــوالد  تولیــد  و گفــت: 
مصالــح ســاختمانی و مصنوعــات نســاجی از 
جملــه توانمندی هــای اســتان اصفهــان اســت کــه 
ــف  ــی را تعری ــط نزدیک ــو رواب ــا گوانج ــد ب می توان

ــد.  کن
فــرش  کشــاورزی،  محصــوالت  تولیــد  وی 
دســتباف و صنایــع  دســتی در ۱۷۰ رشــته را از 
دیگــر مزایــای تولیــدی اســتان برشــمرد و گفــت: 
ــد یکــی  ــان می توان ــع  دســتی اســتان اصفه صنای
ــد.  ــن باش ــا چی ــی ب ــم صادرات ــای مه از بخش ه
قابــل  طــرح   ۱۴۰ تهیــه  بــه  ســهل آبادی 
ســرمایه گذاری خارجــی در اســتان اصفهــان اشــاره 
کــرد و افــزود: ایــن طرح هــا از ســوی ســازمان های 
دولتــی و بخــش خصوصــی مــورد حمایــت اســت 
و تمــام مراحــل مطالعــه و مکان یابــی آن صــورت 

ــه اســت.  گرفت
اقتصــادی  عرصــه  در  بانــوان  نقــش  بــه   وی 
و اجتماعــی اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و بیــان 
ــات پیــش روی شــورای شــهر  داشــت: در انتخاب
اصفهــان بانــوان کاندیــدا حضــور فعالــی در عرصــه 

اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی دارنــد. 
دیــدار  ایــن  در  گوانجــو  اســتاندار  معــاون 
گفــت: رابطــه اصفهــان و گوانجــو بــه یک صــد 
اســتان  دو  ایــن  و  بازمی گــردد  اخیــر  ســال 
 از طریــق راه ابریشــم دریایــی بــه تبــادل کاال               

می پرداختند. 
ــه پیشــرفت اقتصــادی  ــا اشــاره ب لی جی پینــگ ب
چیــن در بخش هــای مختلــف اظهــار داشــت: 
در  و  های تــک  نســاجی  پتروشــیمی،  صنایــع 
گوانجــو رشــد فراوانــی داشــته و زمینــه مناســبی 
بــرای توســعه همــکاری بــا اســتان اصفهــان 

ــت.  اس
ــه امضــای  ــا اشــاره ب معــاون اســتاندار گوانجــو ب
تفاهم نامــه همــکاری اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــف  ــه عط ــه نقط ــن تفاهم نام ــت: ای ــو گف و گوانج

ــت. ــتان اس ــن دو اس ــادی ای ــط اقتص رواب

اخبار اقتصادی
 پایداری شغل 

مهم تر از ایجاد آن است
ــه  ــد: کســانی ک ــال کارگــری می گوی ــر ســیارمه، فع  علی اکب
درصــدد ایجــاد اشــتغال در کشــور هســتند، قبــل از هــر چیــز 
بایــد بــه پایــداری آن فکــر کننــد. دولــت آینــده بایــد برنامــه 
اعــزام نیــروی کار را بــا جدیــت دنبــال کنــد. علی اکبــر 
ــی در  ــد میلیون ــرد: در بحــث اشــتغال چن ــار ک ســیارمه اظه
کشــور، اول بایــد ببینیــم قــرار اســت چــه مشــاغلی ایجــاد 
ــرای ایجــاد  ــات الزم را ب شــود. ممکــن اســت بگوینــد امکان
ــر  ــت. اگ ــی نیس ــن کاف ــی ای ــم، ول ــم می کنی ــغل فراه ش
ــداری آن  ــه پای ــد ب ــم، بای ــت می کنی ــاره اشــتغال صحب درب
ــودن شــغل اســت.  ــدار ب ــذا مســئله دوم پای توجــه شــود؛ ل
وی بــا بیــان اینکــه قراردادهــای موقــت بایــد بــرای کارهــای 
ــم، گفــت: متاســفانه  ــه کارهــای دائ ــی بســته شــود، ن فصل
ــه کار  ــود آنک ــا وج ــا ب ــتر کارگاه ه ــاهدیم در بیش ــروز ش ام
ماهیــت دائمــی دارد، ولــی بــا کارگــران قراردادهــای موقــت 
ــر  ــد و کمــر کارگــران زی ســه ماهــه و شــش ماهــه می بندن

ــن قراردادهــا شکســته اســت. ایســنا ای

 ایجاد ساالنه ۲۰۰۰ دفتر پستی 
در کشور

مدیــر عامــل شــرکت ملــی پســت جمهــوری اســامی 
ــان  ــی ایرانی ــه تمام ــات پســتی ب ــه خدم ــت: ارائ ــران گف  ای
و ایجــاد ســاالنه ۲۰۰۰ دفاتــر پســتی در کشــور از برنامه هــای 
مهــم پســت اســت. حســین مهــری یــادآور شــد: در برنامــه 
ششــم توســعه بایــد حــدود ۲۱ هــزار میلیــارد ریــال بــرای 
ــه شــهروندان در  ــوب ب ــه خدمــات مطل زیرســاخت ها و ارائ
ــر عامــل شــرکت  پســت کشــور ســرمایه گذاری شــود. مدی
ملــی پســت جمهــوری اســامی ایــران افــزود: طبــق برنامــه 
ســاالنه بایــد ۲۰۰۰ دفتــر پســت در روســتاها ایجــاد شــود؛ در 
عیــن  حــال بحــث پســت در تمامــی فرودگاه هــا، پایانه هــا 
و گمــرک )بــرای انجــام امــور حاکمیتــی( در برنامــه ششــم 
توســعه دیــده  شــده اســت. مهــری تصریــح کــرد: ســاخت 
انبارهــای بــزرگ بــرای نگهــداری و توزیــع کاالهــا و حضــور 
از مأموریت هــای  در گلوگاه هــای واردات و صــادرات کاال 
پســت اســت کــه بایــد بــا ســرمایه گذاری، زیرســاخت های 

آن فراهــم شــود. مهــر

قیمت گوجه فرنگی نصف شد
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی قیمــت جدیــد انــواع 
و گفــت:  اعــام کــرد  بــازار  در  را  صیفی جــات  و  میــوه 
شــده  ارزان  درصــد   ۵۰ از  بیــش   قیمــت گوجه فرنگــی 

است. 
ســید حســین مهاجــران بــا بیــان اینکــه قیمــت گوجه فرنگــی 
بیــش از ۵۰ درصــد کاهــش یافتــه، اظهــار داشــت: در حــال 
حاضــر قیمــت هــر کیلوگــرم گوجــه باکیفیــت بــاال بیــن ۸۰۰ 
ــوز گوجــه نقاطــی  ــه هن ــن اینک ــان اســت؛ ضم ــا ۲۰۰۰ توم ت
ــض  ــه مح ــده؛ ب ــازار نش ــک وارد ب ــول و اندیمش ــل دزف مث
اینکــه محصــول ایــن مناطــق وارد بــازار شــوند، شــاهد 
کاهــش بیشــتر قیمــت گوجه فرنگــی خواهیــم بــود. بــه گفتــه 
وی طــی ۵ روز آینــده گوجه فرنگــی مناطقــی ماننــد دزفــول و 

ــازار خواهنــد شــد. خبــر فارســی اندیمشــک نیــز وارد ب
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دامون رشیدزادهگروه اقتصاد

ــابقه  ــتن س ــم داش ــور علی رغ ــع کش ــی صنای بعض
جهانــی  اســتانداردهای  بــودن  دارا  یــا  طوالنــی 
الزم  زیرســاخت های  همــه  بــودن  فراهــم  و 
سال هاســت کــه درجــا می زننــد و بــه قولــی کــج دار 
و مریــض روزگار را ســپری می کننــد. بعضــی از ایــن 
صنایــع ماننــد خــودرو، علی رغــم همــه حمایت هــای 
دولتــی و بــازار بــه شــدت انحصــاری حتــی زیــان ده 
ــه بعضــی از آمارهــا  هــم هســتند. شــاید نگاهــی ب

ــد. ــر روشــن کن ــی را بهت ــن ناکام ــل ای دالی
 موازی کاری

ــر اســاس آمارهــای موجــود از تعــدد شــرکت های  ب
مشــابه ایجادشــده در کشــور، بیشــترین میــزان 
دوغ  معدنــی،  »آب  حــوزه  در  شــرکت ها   تعــدد 
و نوشــابه« اســت کــه بالــغ بــر یک هــزار و ۵۴۹ 
شــرکت مشــابه در ایــن حــوزه در ایــران وجــود 
دارد و از ایــن تعــداد، ۷۹۲ شــرکت دارای پروانــه 
بهره بــرداری و ۷۵۷ شــرکت نیــز دارای مجــوز اســت 

ــرار دارد.  ــاخت ق ــت س و در دس
پروانــه  شــرکت   6۱۲ نیــز  فــوالد  بخــش  در 
دارای  نیــز  شــرکت   ۸۲۸ و  دارنــد  بهره بــرداری 
مجــوز و در حــال ســاخت هســتند کــه در مجمــوع 
یک هــزار و ۴۴۰ شــرکت مشــابه در حــوزه فــوالد 
فعالیــت می کننــد. تعــدد بیــش از انــدازه واحدهــای 
تولیــدی در کشــور منجــر بــه ایجــاد رقابتــی مخــرب 

میــان شــرکت های تولیــدی و نداشــتن صرفــه 
ــن  ــق مقایســه ای کــه در ای اقتصــادی می شــود. طب
زمینــه بــا ســایر کشــورها صــورت گرفتــه در بخــش 
ــت  ــرکت های دارای فعالی ــداد ش ــازی، تع خودروس
مشــابه در ایــران زیــاد اســت؛ بــه  طوری کــه ۴۹ 
شــرکت خودروســازی دارای پروانــه بهره بــرداری 
نظــر گرفتــن  در  بــا  دارد کــه  در کشــور وجــود 
ــن  ــاخت، ای ــال س ــوز در ح ــرکت های دارای مج ش
تعــداد بــه ۸۱ واحــد می رســد. ایــن در حالــی اســت 
کــه در ســایر کشــورها نظیــر آلمــان ۱۲ کارخانــه 
ــه  ــه، فرانس ــپانیا ۱۰ کارخان ــه، اس ــکا ۲۹ کارخان آمری
ــازی  ــه خودروس ــی ۵ کارخان ــه و کره جنوب ۸ کارخان

وجــود دارد.
 کپی رایت

ــدگان در  ــن معضــات تولیدکنن ــی از بزرگ تـریـ یکـ
ــت و  ــخت کپی رای ــفت و س ــن س ــود قوانی ــران نب ای

ــت.  ــت اس ــق مالکی ح
ــق  ــده موف ــوان تولیدکنن ــه عن ــما ب ــد ش ــرض کنی ف
بــه تولیـــد محصـولـــی منحصربه فــرد بــرای اولیــن بار 
ــا گــذر از هفت خــوان رســتم،  شــوید و حتــی بتوانیــد ب
محصــول خــود را ثبــت کنیــد؛ امــا بــه محــض عرضه 
محصــول شــما بــه بــازار در یــک چشــم به هــم زدن، 
رقبــا همــان محصــول را گاهــی حتــی بــدون هیــچ 
تغییــری ولــو ظاهــری بــا قیمــت مشــابه یــا کمتــر 
ــما در  ــت ش ــن وضعی ــد. در ای ــازار می کنن ــه ب روان
ــن  ــن قوانی ــود همی ــل نب ــه دلی ــکایت ب ــورت ش ص

ســفت و ســخت و شــفاف، عمــا دســتتان از احقــاق 
ــل  ــن دلی ــه همی ــاید ب ــد. ش ــاه می مان ــان کوت حقت
ــوآوری  ــال ن ــه دنب ــا ب ــع م ــه صنای ــت ک ــم هس ه
نیســتند و مخترعــان مــا ترجیــح می دهنــد اختــراع 

ــه ثبــت برســانند. خــود را در کشــورهای دیگــر ب

 بی توجهی به ذائقه و سلیقه مصر ف کننده
نظریه هــای  و  موجــود  آمارهــای  اســاس  بــر 
کارشناســی متعــدد، یکــی از ضعف هــای بــزرگ 
تولیدکنندگان داخلی بـی توجهـــی به ذائقـــه و ســلیقه 

اســت.  مصرف کننــده 
در محصــوالت خارجــی گاهــی مشــاهده می شــود کــه 
حتــی در نــوع بســته بندی هم بــه ریزترین جزئیــات برای 
ــی  ــی موضوعات ــاه مشــتری فکــر شــده اســت. حت رف
ماننــد رنــگ ظاهــری جعبــه کاال بــا چنــان دقــت و 

ــد  ــا می توان ــه دقیق کارشناســی ای انتخــاب شــده ک
مخاطــب هــدف را بــه ســمت محصــول بکشــاند؛ اما 
ــر،  ــا در ظاه ــی نه تنه ــوالت وطن ــفانه در محص متاس
بلکــه در مهم تریــن بخــش کار یعنــی کیفیــت هــم، 
ــن  ــود. در چنی ــده نمی ش ــال مصرف کنن ــت ح رعای
وضعیتــی انتظــار حمایــت مصرف کننــده از کاالی 
ایرانــی انتظــاری واهــی اســت؛ زیــرا احتــرام، شــرط 

اول مشــتری مداری اســت.
 دیگر دالیل ناکامی

ــب  ــودن کس ــق ب ــل ناموف ــا دالی ــا تنه ــه این ه  البت
و کارهــا در صنایــع تولیــد در کشــور نیســتند؛ عواملــی 
جنبه هــای  از  الزم  مقیاس هــای  فقــدان  ماننــد 
ــه  ــی ب ــازار، بی توجه ــد و ب ــرمایه، تولی ــف س مختل
نــوآوری و تنــوع، عامــل انقــاب و دگرگونی هــای 
بعــد از آن، ملــی شــدن صنایــع و مدیریــت دولتــی، 
ــا پیــش  دولتــی بــودن بخــش بزرگــی از اقتصــاد ت
اصــل  کلــی  سیاســت های  قانــون  اجــرای  از 
۴۴ و بعــد از آن غالــب شــدن ســهم مؤسســات 
عمومــی غیردولتــی بــر بخــش خصوصــی واقعــی در 
فعالیت هــای اقتصــادی، واردات بی رویــه و تکیــه 
دولــت بــر درآمدهــای نفتــی، شــکل  نگرفتــن 
فرهنــگ صنعتــی، نبــود نظــام تأمیــن مالی مناســب 
ــر  ــوان از دیگ ــتیبان را می ت ــای پش ــف نهاده و ضع

ــت. ــی دانس ــن ناکام ــل ای دالی
 کاالی ایرانی و راز موفقیت

ــی از اســتقبال  ــدگان ایران ــه تولیدکنن ــی ک در وضعیت
ــد و  ــخن می گوین ــی س ــردم از کاالی ایران ــرد م س
ــد کاالی  ــرای خری ــردم ب ــویق م ــه تش ــئوالن ب مس
وطنــی و حمایــت از کســب و کارهــای داخلــی 
مشــغول هســتند، بایــد بــه ایــن نکته اشــاره داشــت 
ــا،  ــودن کســب و کاره ــق ب ــات ناموف ــه گاهــی اوق ک
ریشــه در درون همــان کســب و کار دارد. اگــر تعــداد 
ــای آب  ــه ج ــی ب ــای آب معدن ــادی از کارخانه ه زی
ــردم  ــه م ــی را ب ــهری معمول ــان آب ش ــی هم معدن
می فروشــند، قطعــا ایــن صنعــت محکــوم بــه 
شکســت خواهــد بــود و اگــر صنعــت خــودروی مــا 
تنهــا مونتــاژکار محصــوالت ۵۰ ســال پیــش جهــان 
اســت، نمی تــوان انتظــار داشــت مــا در جهــان 

ــن داشــته باشــیم.  ــرای گفت ــی ب خــودرو حرف
واقعیــت ایــن اســت کــه مــردم بــه آن انــدازه از درک 
رســیده اند کــه بــه خوبــی می داننــد حمایــت از 
ــده خودشــان اســت؛  ــت از آین ــی حمای ــد داخل تولی
امــا در کنــار ایــن تولیدکننــدگان مــا و صاحبــان 
کســب و کار نیــز بایــد بداننــد تولیــد کاالی باکیفیــت 
ــروز  ــی ام ــه شــدت رقابت ــا در اقتصــاد ب ــن بق ضام

اســت.

چرا بعضی کسب وکارها در ایران رشد نمی کند؟

واکاوی کسب وکارهای ناموفق

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــس ب ــهرضا در مجل ــردم ش ــده م نماین
ــا  ــب ب ــد متناس ــردم بای ــدن م ــه دار ش ــرای خان ــا ب طرح ه
ــد  ــاد خری ــه زی درآمــد خانوارهــا تدویــن شــود، گفــت: هزین
اوراق تســهیات مســکن، مانــع بزرگــی بــرای اســتفاده از ایــن 

ــوع وام اســت.  ن
ســمیه محمــودی بــا انتقــاد از متناســب نبــودن درآمــد 
خانوارهــا بــا هزینه هــای زیــاد خریــد و اجــاره بهــای مســکن 
ــع  ــرای رف ــا ب ــا و برنامه ه ــت: طرح ه ــار داش ــور اظه در کش
مشــکات در بخــش مســکن بایــد منطبــق بــا واقعیت هــای 

اقتصــادی خانوارهــا در کشــور باشــد.
 وی ادامــه داد: خانوارهــای کارگــری بــه طــور میانگیــن بــرای 
فراهــم آوردن یــک زندگــی حداقلــی نیــاز بــه درآمــد حــدود 
ــش  ــفانه بخ ــه متاس ــد ک ــاه دارن ــان در م ــون توم ۲.۵ میلی

جالــب توجهــی از کارگــران کمتــر از ایــن میــزان درآمــد دارند. 
وی افــزود: افزایــش تســهیات در بخــش مســکن بایــد بــا 
توجــه بــه ایجــاد تعــادل در بــازار عرضــه و تقاضــای مســکن 

باشــد. 
نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان در مجلــس تصریــح کــرد: 
بایــد پذیرفــت تســهیات مســکن بــه نحــوی اســت کــه بایــد 
تســویه شــود؛ بنابرایــن بایــد شــرایط وام مســکن بــه نحــوی 
باشــد کــه خانوارهــا توانایــی پرداخــت اقســاط وام را داشــته 

باشــند. 
وی ادامــه داد: افزایــش مدت زمــان بازپرداخــت اقســاط وام 
مســکن باعــث کاهــش میــزان هــر یــک از اقســاط تســهیات 
ــویه وام دارد؛  ــهیل تس ــی در تس ــش مهم ــه نق ــود ک می ش

بنابرایــن بایــد بــه ایــن مهــم توجــه شــود. خانــه ملــت

نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: قاچــاق کاال 
ــات و عوارضــی  ــه مالی ــی انجــام می شــود ک ــه کشــور در حال ب
ــر از  ــرای آن پرداخــت نمی شــود؛ بنابرایــن ایــن کاالهــا ارزان ت ب

ــازار عرضــه می شــود.  ــد داخــل در ب کاالهــای تولی
ســید ناصــر موســوی الرگانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه کاالی قاچــاق 
موجــب انبــار شــدن کاالهــای داخلــی می شــود، اظهــار داشــت: 
چنانچــه در مقابــل قاچــاق کاال ایســتادگی کننــد، موجــب 

ــود.  ــی می ش ــای مالیات ــش درآمده افزای
ــر بســیاری از ســرمایه گذاران  ــه کم ــراز تأســف از اینک ــا اب وی ب
بــا واردات بی رویــه و قاچــاق کاال شکســته شــده، تصریــح 
کــرد: چنانچــه جلــوی قاچــاق کاال گرفتــه شــود، دســت کم ۱.۵ 

ــون شــغل در کشــور ایجــاد خواهــد شــد.  میلی
نماینــده مــردم فاورجــان در مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه تجویز 

رهبــر معظــم انقــاب بــرای درمــان رکــود و مشــکات اقتصــادی 
کشــور اقتصــاد مقاومتــی اســت، تأکیــد کــرد: اقتصــاد مقاومتــی 
ــت کاری  ــر انقــاب و دول ــه فقــط خــود رهب این طــور نیســت ک

بکننــد؛ بلکــه رکــن اصلــی اقتصــاد مقاومتــی مــردم هســتند. 
ــای  ــی از دغدغه ه ــاق کاال یک ــئله قاچ ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــان باره ــت: ایش ــار داش ــت، اظه ــری اس ــم رهب ــام معظ مق
طــی جلســات متعــدد بــه مســئوالن هشــدارهایی داده انــد؛ امــا 
ــده  ــهل انگاری ش ــاق س ــای قاچ ــه کااله ــارزه ب ــون در مب تاکن

اســت. 
موســوی الرگانــی ادامــه داد: هــر چنــد کــه رهبــر انقــاب 
اســامی بارهــا نگرانــی خــود را اعــام کرده انــد، امــا ســودهای 
ــان کاال  ــع قاچاقچی ــث طم ــل باع ــن عم ــاردی ای ــا میلی صده

ــد. ــت بردارن ــن کار دس ــا از ای ــا آن ه ــذارد ت ــده و نمی گ ش

نماینده مردم شهرضا در مجلس:

طرح های کاغذی، مردم را خانه دار نمی کند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

ایجاد ۱.۵ میلیون شغل جدید با جلوگیری از قاچاق کاال

،،
بــر اســاس آمارهــای موجــود از تعــدد 
در  ایجادشــده  مشــابه  شــرکت های 
در  تعــدد  میــزان  بیشــترین  کشــور، 
حــوزه »آب معدنــی، دوغ و نوشــابه« 
و 549  بــر یک هــزار  بالــغ  کــه  اســت 
شــرکت مشــابه در ایــران وجــود دارد
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بزرگ تریــن پــروژه بومی ســازی نــورد ســرد فــوالد مبارکــه در 
آســتانه بهره بــرداری قــرار دارد. 

ــوی  ــگ و شست وش ــوط آنیلین ــس خط ــادری، رئی ــر ن اکب
ــی  ــریح چرای ــن تش ــرد، ضم ــورد س ــه ن ــی ناحی الکترولیت
ــه  ــار کــرد: در راســتای دســتیابی ب ــروژه اظه ــن پ اجــرای ای
اهــداف کان فــوالد مبارکــه در زمینــه بی نیــاز شــدن کشــور به 
واردات و تولیــد هــر چــه بیشــتر محصــوالت ویــژه و همچنین 
نیــاز صنایــع خودروســازی،  تأمیــن محصــوالت مــورد 
ــگ  ــد در واحــد باکــس آنیلین افزایــش کمــی و کیفــی تولی

ــرار گرفــت.  ــورد ســرد در دســتور کار ق ــه ن ناحی
ــوالت  ــد محص ــه در تولی ــه ک ــن نکت ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
مکانیکــی  خــواص  مهــم  ویژگــی  دو  بــه  بایــد   ویــژه 
بســیاری شــود، گفــت:  توجــه  ورق  تمیــزی ســطح  و 
ــل  ــد آنی ــق فرآین ــد از طری ــا بای ــده تنه ــوالت یادش محص
هیدروژنــی تولیــد شــوند؛ بنابرایــن موضــوع افزایــش ظرفیت 
تولیــد بازپخــت شــماره ۲ از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار و 

ــد.  ــاز ش ــرد آغ ــورد س ــه ن ــرای آن در ناحی اج
رئیــس خطــوط آنیلینــگ و شست وشــوی الکترولیتــی 
ناحیــه نــورد ســرد در همیــن خصــوص افــزود: بــا تصمیمات 
اخذشــده مقــرر شــد بــرای رفــع نیــاز بــازار و افزایــش تولیــد 
ــم  ــوع قدی ــدد از پایه هــای ن ــداد ۱6 ع ــژه، تع محصــوالت وی
در باکــس شــماره ۱ کــه بــا گاز محافــظ HNX عملیــات آنیــل 
کاف را انجــام می دهــد، بــا پایه هــای هیدروژنــی جایگزیــن 

شــود. 

وی از تحریــم و دسترســی نداشــتن بــه ســازندگان خارجــی 
بــه عنــوان دو مشــکل بــزرگ بــرای اجــرای ایــن پروژه یــاد و 
تصریــح کــرد: بــا همــت متخصصــان داخلــی، ایــن تهدیــد به 
فرصتــی بــرای رشــد و بالندگــی متخصصــان کشــور تبدیــل 
ــان  ــی کارشناس ــش فن ــر دان ــکا ب ــا ات ــتیم ب ــد و توانس ش
ــا ســاخت ۱6  ــی، ب ــا همــکاری ســازندگان داخل شــرکت و ب
ــی در  ــل هیدروژن ــه، ۱۲ کــوره و 6 عــدد کولینــگ ب عــدد پای
ــاخت  ــش س ــه دان ــازی، ب ــق بومی س ــور از طری ــل کش داخ

ایــن تجهیــزات نیــز دســت یابیــم. 
نــادری بــا تأکیــد بــر اینکــه در جریــان اجــرای ایــن پــروژه 
بــا موانــع دیگــری بــه نــام محدودیــت سیســتم اتوماســیون 
صنعتــی واحــد و عــدم صــدور مجــوز هرگونــه تغییــر و 
ــن  ــزود: ای ــم، اف ــه بودی ــزات مواج ــداد تجهی ــش تع افزای
ــر طراحــی و  ــی ب ــروژه ای مبن ــف پ ــا تعری ــز ب مشــکات نی
ــس  ــد باک ــطح ۲ واح ــیون س ــتم اتوماس ــی سیس جایگزین
آنیلینــگ توســط پیمانــکار داخلــی و تــاش بی وقفــه 

ــد.  ــام ش ــت انج ــا موفقی ــه، ب ــن ناحی ــان ای کارشناس
وی اضافــه کــرد: بــا آمــاده شــدن تجهیــزات مختلــف 
نرم افــزاری  بســتر  شــدن  مهیــا  و  کشــور  داخــل  در 
 جهــت انجــام ایــن پــروژه، عملیــات دمونتــاژ پایه هــا 
و جایگزیــن شــدن پایه هــای جدیــد از تاریــخ ۹6/۲/۹ آغــاز 
شــد کــه پیش بینــی می  شــود مطابــق بــا برنامه ریــزی 
انجام شــده طــی مــدت ۴۵ روز بهره بــرداری از پایه هــای 

جدیــد آغــاز شــود. 
رئیــس خطــوط آنیلینــگ و شست وشــوی الکترولیتــی 
ناحیــه نــورد ســرد در پایــان ضمــن قدردانــی از حمایت هــای 

ــرداری،  ــت بهره ب ــرکت، معاون ــل ش ــر عام ــه مدی همه جانب
نــورد ســرد، مدیــر محصــوالت ســرد و  ناحیــه  مدیــر 
همــکاری صمیمانــه کارشناســان و کارکنــان واحدهــای 
ــد،  ــزی، خری ــرات مرک ــرگاه و تعمی ــگ، تعمی ــس آنیلین باک
بومی ســازی، نســوز، مهندســی کارخانــه، دفتــر فنــی تولیــد 
و تعمیــرات، بازرســی فنــی و تعمیــرات تخصصــی نورد ســرد، 
اظهــار امیــدواری کــرد: بــا بهره بــرداری از ایــن پــروژه گام بلنــد 
ــی و  ــاد مقاومت ــداف اقتص ــه اه ــتیابی ب ــری در راه دس دیگ

ــی برداشــته شــود. ــد مل تولی
 قطار شهری مبارکه - اصفهان

ــه  همچنیــن جلســه راهبــری قطــار بیــن شــهری مبارکــه ب
ــر  ــتانداری مدی ــی اس ــاون عمران ــور مع ــا حض ــان ب اصفه
عامــل فــوالد مبارکــه، فرمانــدار مبارکــه مدیــر کل دفتــر فنــی 
اســتانداری و مدیــر عامــل قطــار شــهری اصفهــان و شــهردار 
و تعــدادی از اعضــای شــورای اســامی شــهر مبارکــه در محل 

ارگ تاریخــی نهچیــر برگــزار شــد. 
ــری قطــار شــهری  ــه در جلســه شــورای راهب شــهردار مبارک
مبارکــه - اصفهــان، بــا قدردانــی از همراهــی فــوالد مبارکــه در 
اجــرای پروژه هــای عمرانــی شهرســتان، به ویــژه پروژه هــای 
فاضــاب شــهرهای مبارکــه و همچنیــن قطــار شــهری مبارکه 
بــه اصفهــان بیــان کــرد: در ایــن راســتا طرح هــای بزرگــی از 
جملــه راه انــدازی متــروی مبارکــه - اصفهــان در دســتور کار 

قــرار گرفتــه اســت. 
ــه  ــای صورت گرفت ــا و کاره ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــرفا ب ش
ــر اســاس  ــار کــرد: ب ــان اظه ــرای متــروی مبارکــه - اصفه ب
مصوبــه شــورای ترافیــک مقــرر شــد متــرو مبارکــه - 
بهارســتان بــه طــول ۵۱ کیلومتــر و بــا ایجــاد ۸ ایســتگاه از 
مجتمــع فــوالد مبارکــه آغــاز و تــا بهارســتان در چهــار ســال 

ــن  ــرو از مهم تری ــل و مت ــل و نق ــث حم ــود. بح ــداث ش اح
اقدامــات مــا در ایــن شــهر بــوده کــه در ایــن زمینــه معاونــت 
ــا  ــی ب ــکاری خوب ــه هم ــوالد مبارک ــتانداری و ف ــی اس عمران

ــته اند.  ــه داش ــهرداری مبارک ش
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن پــروژه شــامل 
آزادســازی، ریل گــذاری، خریــد واگــن و احــداث ایســتگاه ها 
در مجمــوع ۵ هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار نیــاز دارد، افــزود: 
متــروی مبارکــه - اصفهــان از شــهر جدیــد مجلســی آغــاز 
شــده و در نهایــت بــه شــهر بهارســتان متصــل خواهــد شــد. 
ــا تأکیــد بــر اینکــه دولــت شــرکت فــوالد  شــهردار مبارکــه ب
مبارکــه و شــهرداری در احــداث ایــن پــروژه بــا هم مشــارکت 
خواهنــد کــرد، ادامــه داد: ۱۰ کیلومتــر از مســافت ایــن خــط 
متــرو در شــهر مجلســی و ۴۱ کیلومتــر نیــز در محدوده شــهر 
ــات  ــه مصوب ــه هم ــان اینک ــا بی ــود دارد. وی ب ــه وج مبارک
اجــرای ایــن پــروژه در جلســه کمیتــه راهبــری اتخــاذ شــده 
اســت، گفــت: کمیتــه ای بــا عنــوان کمیتــه راهبــری متــروی 
شهرســتان مبارکــه بــرای تســریع در عملیاتــی شــدن متروی 

ایــن شهرســتان تشــکیل شــده اســت. 
در ادامــه ایــن جلســه مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه با اشــاره به 
ســوابق ایــن پــروژه و رویکــرد فــوالد مبارکــه در بهره بــرداری 
ــام  ــروی انســانی اع ــی نی ــی در جابه جای از شــبکه های ریل
ــدی در  ــدم بلن ــدا ق ــه از ابت ــه ک ــا همان گون ــرد ت ــی ک آمادگ
همــکاری برداشــته اســت، در تــداوم فعالیت هــا نیــز در کنــار 

ســایر مشــارکت کنندگان ســهم مناســبی ایفــا کنــد. 
در ایــن جلســه همچنیــن فرمانــدار مبارکــه و معــاون عمرانی 
ــرکت  ــای ش ــر از همکاری ه ــن تقدی ــان ضم ــتاندار اصفه اس
ــروژه  ــن پ ــدن ای ــی ش ــریع در اجرای ــر تس ــه ب ــوالد مبارک ف

تأکیــد کردنــد.

 آهن اسفنجی رکورد شکست
کارکنــان پرتــاش واحــد مــگا مدول هــای احیــای مســتقیم 
شــهید خــرازی )احیــای مســتقیم ۲( موفــق شــدند بــا حفظ 
ســال  اردیبهشــت ماه  در  ویژگی هــای کیفــی محصــول، 
ــه  ــورد روزان ــه رک ــد و اشــتغال« ب ــی، تولی »اقتصــاد مقاومت

تولیــد ۸۳۹۰ تــن آهــن اســفنجی دســت یابنــد. 
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــتقیم ۲ ب ــای مس ــد احی ــس واح رئی
ــزان ۸۲6۰  ــه می ــد ب ــن واح ــی ای ــورد قبل ــه رک ــب ک مطل
تــن و مربــوط بــه فروردیــن ســال ۱۳۹6 بــوده اســت، 
ــزود:  ــورد اف ــن رک ــه ای ــتیابی ب ــی دس ــوص چگونگ درخص
ــی و  ــا توانای ــی و ب ــاف اله ــایه الط ــورد در س ــن رک ــت ای ثب
ــی  ــش فن ــر از دان ــری مؤث ــان، بهره گی ــی کارکن ــب مل تعص
نیروهــای تولیــد و تعمیــرات واحــد مدیریــت مناســب منابع 
 و نیــروی انســانی، کنتــرل بهینــه فرآینــد، افزایــش بهره وری 
ــدن  ــل رســانـ ــه حداق ــراری و ب ــات اضط ــش توقف و کاه
حمایــت  بــا  همچنیــن  و  آماده ســازی  زمـان هــــای 
واحدهــای خدمــات فنــی و پشــتیبانی و توســعه بــه دســت 

ــت.  ــده اس آم
محمدرضــا فتحــی خاطرنشــان کــرد: ایــن رکوردشــکنی ها با 
تأمیــن بهنــگام منابــع و گندلــه مــورد نیــاز و بــا کامــل شــدن 
ــی  ــه شــده در ماه هــای آت ســایر توســعه های در نظــر گرفت

ادامــه خواهــد یافــت. 
همــکاری  از  خــود  ســخنان  پایانــی  بخــش  در   وی 
آهن ســازی  واحدهــای  کارکنــان  تمامــی  تــاش   و 
و پشــتیبانی و ســایر همــکاران فــوالد مبارکــه تشــکر و 

قدردانــی کــرد. 
در همیــن خصــوص احمــد دهقانــی، سرپرســت تولیــد ایــن 
ناحیــه، ثبــت ایــن رکــورد را مرهــون زحمــات کارکنــان تولیــد 
ــن  ــارت آن هــا و همچنی ــه و مه ــرات، افزایــش تجرب و تعمی
کاهــش  ســرویس دهنده،  واحدهــای  ســایر  همیــاری 
توقفــات اضطــراری، رعایت دستـورکارهـــا و ســت پوینت های 

ــت.  ــه دانس ــی های روزان ــد و بازرس تولی
عســکری  جــواد  ایــن گــزارش  از  دیگــری  بخــش  در 
ــه  ــه هم ــورد را ب ــن رک ــت ای ــد، ثب ــد تولی ــناس فرآین کارش
ــت و خاطرنشــان  ــک گف ــه آهن ســازی تبری ــان ناحی کارکن
کــرد: در ایــن خصــوص بایــد در نظــر داشــته باشــیم بهبــود 
مســتمر در تولیــد و شــرایط کاری و همچنیــن افزایــش 
ــن  ــب ای ــذار در کس ــل اثرگ ــر عوام ــد از دیگ ــی فرآین بازده

ــتند. ــت هس موفقی
 دستیابی به اهداف ساالنه ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری
و  فوالدســازی  ناحیــه  ســاالنه  اهــداف  بــه  دســتیابی 
ریخته گــری هموارتــر شــد. بــرای ســومین بــار در ســال ۱۳۹6 
کارکنــان ســختکوش ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری 
ــش  ــا افزای ــخ ۱۹ اردیبهشــت ماه ب ــداوم توانســتند در تاری م
بهــره وری و اســتفاده بهینــه از تجهیــزات، بــا تخلیــه ۱۱۵ ذوب 

ــن از کوره هــای قــوس الکتریکــی  ــاژ ۲۱ هــزار و ۱۱۷ ت ــا تن ب
و تولیــد ۲۰ هــزار و ۵۳۲ تــن تختــال، مســیر دســتیابی بــه 
اهــداف ســاالنه ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم را 

هموارتــر ســازند. 
مــداوم  ریخته گــری  و  فوالدســازی  ناحیــه  مدیــر 
ــورد  ــه رک ــن ناحی ــان ای ــرد کارکن ــی از عملک ــن قدردان ضم
الکتریکــی  قــوس  کوره هــای  در  روزانــه  تولیــد   قبلــی 
اردیبهشــت ماه  بــه ۸  مربــوط  را  مــداوم  ریخته گــری  و 
 و تولیــد ۱۱۴ ذوب بــا تنــاژ تخلیــه ۲۰ هــزار و ۸۵۴ تــن 

و تولید ۲۰ هزار و ۲۲6 تن تختال اعام کرد. 
علیرضــا بنائیــان مفــرد در همیــن خصــوص افــزود: بــا ثبــت 
ــه  ــده ب ــذاب تخلیه ش ــوالد م ــزان ف ــد، می ــورد جدی ــن رک ای
مقــدار ۲6۳ تــن و تختــال ریخته گری شــده بــه مقــدار 
۳۰6 تــن افزایــش یافــت. وی دســتیابی بــه ایــن رکوردهــای 
پی درپــی و تــداوم آن هــا را نتیجــه افزایــش همدلــی و تعلــق 
خاطــر ســازمانی کارکنــان ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری 
مــداوم و همچنیــن حمایت هــای بی دریــغ مدیریــت عالــی 
ــش  ــا افزای ــن ب ــه یقی ــرد: ب ــح ک ســازمان دانســت و تصری
ایــن همدلــی و حمایت هــا می توانیــم شــاهد بهبــود هرچــه 

بیشــتر رونــد کمــی و کیفــی شــرکت باشــیم.

جایگزینی ۱۶ پایه هیدروژنی

بزرگ ترین پروژه بومی سازی نورد سرد فوالد مبارکه در آستانه بهره برداری



هشتبهشت
سفیر سابق ایران در نطنز:

 ادامه دولت فعلی موجب 
فروپاشی اقتصاد کشور می شود 

ســفیر ســابق ایــران در مکزیــک و اســترالیا در جمــع 
مــردم نطنــز بــا تشــریح وضعیــت موجــود در کشــور بر 
لــزوم انتخــاب اصلــح تأکیــد کــرد و گفــت: بــا ادامــه 
ــد  ــایه خواه ــور س ــر کش ــگ ب ــم جن ــی ه ــد فعل رون
 انداخــت و هــم اقتصــاد کشــور بــه کلــی فــرو خواهــد

ریخت.
ــر اینکــه دشــمنان نظــام  ــا تاکیــد ب ــه ب  قدیــری ابیان
و انقــاب اســتمرار دولــت فعلــی را آرزو می کننــد 
ــی  ــس آن یک ــه رئی ــت مســتقر ک ــرد: دول ــح ک تصری
از نامزدهــای انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت 
ــد  ــردم بده ــه م ــرد ب ــزارش عملک ــه گ ــه جــای اینک ب
فرافکنــی کــرده و تقصیر هــا را بــر گــردن دیگــران 

می انــدازد.
ــه گفتــه وزیــر  ــه افــزود: ب محمدحســن قدیــری ابیان
اقتصــاد، دولــت ۷۰۰ هــزار میلیــارد بدهــی دارد و ایــن 
ــران  ــت ای ــال نف ــد ۱۰ س ــت درآم ــه دول ــی اینک یعن
ــن  ــزان ای ــر می ــم ب ــر روز ه ــرده و ه ــور ک را پیش خ

افــزوده می شــود. بدهی هــا 
بــه  رأی  خریــدن  بــرای  دولــت  اقــدام  بــه  وی 
ــد و  ــت: تهدی ــرد و گف ــاره ک ــف اش ــیوه های مختل ش
تطمیــع روســتاییان و ولخرجی هــای یــک ماهــه اخیــر 
ــب در  ــا عجی ــه دولتی ه ــن اســت ک ــر ای ــا، بیانگ آن ه

ــتند. ــردم هس ــدن رأی م ــال خری ح
ــرد: در  ــه ک ــل اضاف ــن کارشــناس مســائل بین المل ای
ــائل  ــت مس ــه توانس ــت هرچ ــه دول ــام ک ــه برج قضی
مهــم مــردم و نظــام را بــه آن گــره بســت، هیــچ 
عایــدی نصیــب مــردم نشــده و برعکــس طبــق 
مکانیــزم ماشــه کــه در متــن برجــام آورده شــده، 
ــود  ــدات خ ــام تعه ــه تم ــامی ب ــوری اس ــر جمه اگ
عمــل کنــد و تنهــا یــک کشــور از طــرف مقابــل 
ــا  ــام قطعنامه ه ــم تم ــاز ه ــکند ب ــد را بش ــن تعه ای
 علیــه کشــور بازمی گردنــد و ایــن نهایــت حقــارت

 است.
رئیــس  به ویــژه  و  دولتــی  افــزود: مســئوالن  وی 
دولــت ایــن روزهــا بــه صــورت واضــح بــه مــردم دروغ 
ــد؛  ــکار می کنن ــده را ان ــای داده ش ــد و وعده ه می گوین
پــس هــر کــس بــرای وی تبلیــغ کنــد، دیــن و دنیــای 

خــود را فروختــه اســت. صاحــب نیــوز

 اصفهان، رکوددار
خانه های بهداشت کارگری

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

مدیــر اجتماعــی اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع 
بهداشــت و ایمنــی کارگــران واحدهــای اقتصــادی 
گفــت: اصفهــان بــا 22۰ خانــه بهداشــت کارگــری، 
بیشــترین تعــداد را نســبت بــه ســایر اســتان ها 

داراســت.
تعــداد  بیشــترین  افــزود:  پرنــده  احمدرضــا 
ــتان  ــز از اس ــه ای نی ــت حرف ــگان بهداش دانش آموخت
اصفهــان هســتند کــه در واحدهــای اقتصــادی مشــغول 
ــران  ــر از کارگ ــزار نف ــد ه ــتند و ص ــت هس ــه فعالی ب

اســتان را تحــت پوشــش قــرار داده انــد.
ــن شــورا را  ــدی ســال 96 ای ــای کلی ــده از برنامه ه پرن
ــطح  ــت در س ــای بهداش ــد از خانه ه ــی بازدی هماهنگ
ــا تعــداد  اســتان و افزایــش تعــداد آن هــا متناســب ب

ــرد. ــوان ک واحدهــای اقتصــادی عن
 وی بــا اشــاره بــه اجــرای موفــق طــرح کاج در 
ــا در  ــت از بهبان ه ــت: حمای ــادی گف ــای اقتص واحده
واحد هــای اقتصــادی و افزایــش آموزش هــا در انجــام 
اقدامــات پیشــگیری از اعتیــادلاير از دیگــر برنامه هــای 
شــورای هماهنگــی خدمــات بهداشــتی کارگــران اســت.

  افتتاح یک واحد مدرسه 
در روستای حصور فریدن

بــا حضــور جمعــی از مســئوالن مدرســه شــهید اســدی 
ــاح ــدن افتت ــتان فری ــع شهرس ــور از تواب ــتای حص  روس

شد.
فرمانــدار فریــدن گفــت: ایــن مدرســه بــا هزینــه ای بالــغ 
ــای 22۰  ــا زیربن ــال ب ــون ری ــارد و 2۰۰ میلی ــر 3 میلی ب
متــر و اســکلت بتنــی، تعــداد 2 کاس، نمازخانــه و یــک 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب کاس اداری ب
کمــال رضایــت ادامــه داد: یکــی از آرزوهــای امــام 
در  تــاش  و  بی ســوادی  بــا  پیــکار  راحــل)ره( 
فرهنگــی کشــور  و  علمــی  ارتقــای ســطح   جهــت 

بود.
ــت  ــکیل نهض ــان تش ــا فرم ــدا ب ــان ابت ــان از هم ایش
ــردن بی ســوادی  ســوادآموزی اولیــن گام را در از بیــن ب
در کشــور برداشــتند و امــروز بــه برکــت نظــام و انقــاب 
ــدون هیــچ  ــد ب ــدان مــا می توانن اســامی تمامــی فرزن
ــه  ــه هســتند ب ــز ک ــران عزی مشــکلی در هــر کجــای ای

ــد. مدرســه برون
وی ارتقــای ســطح علمــی و دانــش مــردم  را در توســعه 
کشــور مؤثــر دانســت و از تــاش جهــادی مــردم 
ــل  ــرای تکمی ــه ب ــئوالن مربوط ــور و مس ــتای حص روس

ــرد. ــندی ک ــراز خرس ــه اب ــن مدرس ــریع ای س

رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان گفــت: 82 درصــد 
ــال  ــتان در یکس ــای اس ــی در جاده ه ــات فوت از تصادف
گذشــته مربــوط بــه خودروهــای فاقــد تجهیــزات 
بــوده   ABS ترمــز  و  هــوا  کیســه  ماننــد   ایمنــی 

است.
ســرهنگ حســین  پورقیصــری گفــت: نقــش تجهیــزات 
ــهود  ــز مش ــی نی ــات جرح ــا در تصادف ــی خودروه ایمن
ــزار  ــداد 5 ه ــال 95 تع ــه در س ــوری ک ــه ط ــت؛ ب  اس
ــتان  ــای اس ــی در جاده ه ــادف جرح ــره تص و 846 فق
رخ داد کــه 86 درصــد ایــن تعــداد نیــز فاقــد تجهیــزات 

ایمنــی خودروهــا بــود.
وی افــزود: هرچنــد کــه در ســال 94 میــزان تصادفــات 
فوتــی و جرحــی در جاده هــای اســتان از ســال 95 

ــی  ــزات ایمن ــش تجهی ــم نق ــاز ه ــا ب ــود، ام ــتر ب بیش
میــزان  یــک  بــه  خودروهــا  روی  بــر  نصب شــده 

ــت. ــذار اس تأثیرگ
ــب  ــار جال ــه آم ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــری تاکی پورقیص
توجهــی کــه در ایــن زمینــه وجــود دارد، می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه نصــب این گونــه تجهیــزات بــر 
ــات و  ــش تلف ــد در کاه ــدر می توان ــا چق روی خودروه

ــد. ــر باش ــی مؤث ــوادث رانندگ ــان ح مجروح
ــدگان درخواســت کــرد کــه  ایــن مقــام انتظامــی از رانن
ــزات خــودرو  همیشــه پیــش از ســفر از ســامت تجهی
اعــم از سیســتم روشــنایی، بــرق، بــرف پاک کــن    
لنــت ترمــز، آج الســتیک، تنظیــم فرمــان و مــوارد دیگر 

ــد. ایرنــا ــان حاصــل کنن اطمین

ــد  ــک بان ــدام ی ــتان از انه ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
۱۰ نفــره ســارقان احشــام کــه اقــدام بــه ســرقت 34۷ 

ــر داد. ــد، خب ــرده بودن رأس دام ک
ســرهنگ ســتار خســروی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــر  ــی ب ــی مبن ــداران اصفهان ــی از دام ــکایت یک ــی ش پ
ســرقت ۱6۰ رأس دام از وی، تحقیقــات کارآگاهــان 
پلیــس آگاهــی بــرای شناســایی و دســتگیری ســارقان 
ــرر  ــا پیگیری هــای مک ــاز شــد، گفــت: کارآگاهــان ب آغ
متوجــه شــدند ایــن ســارقان ســرقت های دیگــری نیــز 
انجــام داده انــد کــه در همــه ســرقت ها بــا صورت هــای 
ــا ســاح ســرد بــه دامداری هــا وارد شــده  پوشــیده و ب
ــتن  ــان و بس ــتم نگهبان ــرب و ش ــس از ض ــد و پ بودن
دســت و پــای آن هــا اقــدام بــه ســرقت احشــام 

می کردنــد.

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: بــا تحقیقــات گســترده 
نفــره   ۱۰ بانــد  یــک  پلیســی،  خــاص  اقدامــات  و 
ــی و  ــام قضای ــا مق ــی ب ــس از هماهنگ ــایی و پ شناس
 در عملیاتــی ضربتــی همــه اعضــای بانــد دســتگیر 

شدند.
در  ســارقان  اینکــه  بیــان  بــا  ســرهنگ خســروی 
دام  بــه ســرقت 34۷ رأس  پلیــس  بازجویی هــای 
اظهــار  اعتــراف کردنــد،  مالخــر  دو  همدســتی  بــا 
دســتگیر  نیــز  پرونــده  ایــن  مالخــران   داشــت: 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س  و جه

تحویل داده شدند.
رئیــس پلیــس آگاهــی اصفهــان گفــت: ارزش احشــام 
ــارد  ــه 4 میلی ــان مربوط ــط کارشناس ــده توس سرقت ش

ریــال اعــام شــده اســت. 

مدیــر کل نظــارت و ارزیابــی دانشــگاه پیــام نــور در پنجمیــن 
همایــش ملــی مدیریــت و کار آفرینــی در دانشــگاه پیــام نــور 
خوانســار گفــت: اگــر می خواهیــم کارآفرینــی را توســعه دهیــم 

ــه آینده پژوهــی توجــه کنیــم. بایــد بیــش از پیــش ب
محمــد محمــودی میمنــد اضافــه کــرد: تــا ســال 2۰3۰ 
ــد، دیگــر وجــود  بســیاری از مشــاغلی کــه اکنــون وجــود دارن
ــر  ــت 5۰ درصــد از دانشــگاه ها تغیی ــد داشــت و فعالی نخواهن
می کنــد و شــیوه های آموزشــی آن هــا متحــول خواهــد شــد.

وی افــزود: بــا وجــود جلســه ها و همایش هــای مختلــف 
ــد  ــده و بای ــام نش ــوزه انج ــن ح ــی در ای ــدام اساس ــوز اق هن
بــه دنبــال مطالعــه و بررســی بیشــتر بــرروی مقــاالت 

باشــیم. آینده پژوهــی 
ــه بــه دبیرخانــه همایــش  محمــودی میمنــد گفــت: 22۰ مقال

ملــی مدیریــت و کارآفرینــی ارســال و از ایــن تعــداد ۱8۰ مقاله 
پذیرفتــه شــد.

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه 
ــد  ــی چن ــی و فرهنگ ــی، پژوهش ــتاوردهای علم ــه و دس تجرب
ــز  ــه پژوهشــی نی ــت:  در زمین ــور گف ــام ن ســاله دانشــگاه پی
ــن  ــی در ای ــگاه خوب ــاالت از جای ــوای مق ــه و محت ــداد، رتب تع

دانشــگاه برخــوردار اســت. 
ــی از  ــد و کارآفرین ــز رش ــترش مراک ــاد و گس ــزود: ایج وی اف

ــت. ــارم اس ــوم و چه ــل س ــگاه های نس ــف دانش وظای
ــش  ــن همای ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــفی اظه ــدی یوس مه
بتوانــد گام مهمــی در جهــت تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــی 
اشــتغال و تولیــد بــردارد و آثــار و نتایــج آن بــه توســعه بخــش 

ــد.  ایرنــا ــی کمــک کن کارآفرین
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ــرده  ــر ک ــال عم ــش از 3۰ س ــاد بی ــی نجف آب ــتارگاه فعل کش
ــرای  ــد ب ــه ای جدی ــش ســاخت مجموع ــن ســال پی و از چندی
جایگزینــی آن در دســتور کار قــرار گرفــت؛ اقدامــی کــه بــا وجــود 
ــا  ــف ت ــل مختل ــه دالی ــی ب ــش خصوص ــدن بخ ــهامدار ش س

ــود. ــده ب ــن مان ــر زمی ــر ب حــدود 3 ســال اخی
قائم مقــام شــهردار نجف آبــاد در ایــن خصــوص گفــت: در ایــن 
مــدت، ســهامداران پــروژه بــه دلیــل نداشــتن اعتبــارات کافــی و 
ناکامــی در تأمیــن منابــع مــورد نیــاز امــکان شــروع کار را پیــدا 
نکردنــد و طــرح بــدون تغییــر خاصــی روی زمیــن مانــده بــود. 

محمــد مغــزی گفــت: بــا توجــه بــه انصــراف بخــش خصوصــی 
بــه دلیــل ناتوانــی مالــی و لــزوم تعییــن تکلیــف قطعــی 
ــارات،  ــذ اعتب ــی اخ ــل قانون ــی مراح ــور ط ــه منظ ــهامداران ب س

شــهرداری طبــق روالــی قانونــی و بــر اســاس مصوبــه شــورای 
شــهر، ســهام بخــش خصوصــی را بــا قیمــت کارشــناس رســمی 
ــت  ــرد  مالکی ــه یکپارچــه ک ــداری و نســبت ب دادگســتری خری

اقــدام کــرد.
هماننــد  ســازمان  چندیــن  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی   
ــر  ــر نظ ــرانی زی ــماند و اتوبوس ــت پس ــی، مدیری رفاهی تفریح
شــهرداری می گویــد: نزدیــک به 8۰ درصد ســهام خریداری شــده 
ــرآوری  ــوان »ف ــا عن ــار شــرکتی ب از بخــش خصوصــی در اختی
ــد  ــرار داده ش ــاد« ق ــتان نجف آب ــار شهرس ــی ایث ــواد پروتئین  م
و ســازمان های رفاهی تفریحــی بــه همــراه نوســازی و بهســازی 
نیــز بــه عنــوان شــخصیتی حقوقــی در مجمــوع 2۰درصــد ســهام 
را در اختیــار گرفتنــد؛ بــه دنبــال تجمیــع ســهام پــروژه و تکمیــل 
ــام  ــر مق ــار از دفت ــذب اعتب ــاز، کار ج ــورد نی ــی م ــل قانون مراح

معظــم رهبــری ســرعت بیشــتری پیــدا کــرد.  

 نبود تجهیزات ایمنی در خودروها 
علت 82 درصد از تصادفات فوتی در اصفهان 

مدیر نظارت دانشگاه پیام نور: 

توسعه کارآفرینی نیازمند توجه به آینده پژوهی است

احداث پروژه کشتارگاه صنعتی نجف آباد دستگیری سارقان احشام در اصفهان

آرامگاه صائب
آرامــگاه صائــب، در باغــی بــه نــام تکیــه کــه بــاغ 
شــخصی خــود او بــوده اســت، مشــرف بــه نهــر 
ــان  ــام او )خیاب ــه ن ــه ب ــی ک ــرم در خیابان نیاص

ــرار دارد.  ــب( نامگــذاری شــده، ق صائ
ــدی، حــدود  ــه ســبک هن ــب، شــاعر بلندپای صائ
ــد شــد و در ســال ۱۰86 ه ق در  ســال ۱۰۱6 متول
اصفهــان در گذشــت و در بــاغ خــودش بــه خــاک 

ســپرده شــد.
میــرزا محمدعلــی متخلــص بــه صائــب تبریــزی 
و معــروف بــه میــرزا صائبــا، از معروف تریــن 
ــان  ــن عارف ــه و از بزرگ تری ــد صفوی ــاعران عه ش

ایران زمیــن اســت. 
اگرچــه اجــداد صائــب تبریــزی اهــل تبریــز 
بودنــد، امــا خانــواده صائــب جــزو هــزار خانــواری 
بودنــد کــه بــه دســتور شــاه عبــاس اول صفــوی 
از تبریــز کــوچ کردنــد و در محلــه عباس آبــاد 

ــارزه  ــردم را تب ــن م ــدند. ای ــاکن ش ــان س اصفه
می نامیدنــد.  اصفهــان  )تبریزی هــای( 

صائــب تبریــزی پــس از رســیدن بــه ســن 
ــت  ــت و در بازگش ــه رف ــه و مدین ــه مک ــوغ ب بل
ــافرت  ــزم مس ــه ع ــرد. او ب ــفر ک ــهد س ــه مش ب
ــال  ــت و در س ــل رف ــرات و کاب ــه ه ــد، ب ــه هن ب
ــت و در  ــران بازگش ــه ای ــری ب ــری قم ۱۰42 هج
ــه او  ــدگار شــد و شــاه عباس دوم ب ــان مان اصفه

داد. »ملک الشــعرایی«  مقــام 
بــود؛  شــاعری کثیرالشــعر  تبریــزی  صائــب 
هــزار   2۰۰ تــا  را  وی  دیــوان  جایــی کــه  تــا 
ایــران                      در  بارهــا  او  دیــوان  نوشــته اند.  بیــت 

اســت.  شــده  چــاپ  هندوســتان  و 
ــی  ــه ترک ــب خــط را خــوش می نوشــت و ب صائ

ــرود.  ــعر می س ــز ش نی
از صائــب مثنــوی ای  بــه نــام »قندهارنامــه« 
دربــاره جنگ هــای شــاه عبــاس و فتــح قندهــار 

ــده اســت. ــه جــا مان ب
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ــی  ــارکت سیاس ــه مش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
اجتماعــی  رســانه های  مــدد  بــه  مــردم 
ــن افزایــش مشــارکت  ــه و ای افزایــش یافت
ــوری  ــات ریاســت جمه ــاره انتخاب فقــط درب
ــا  ــن فض ــرد در ای ــاش ک ــد ت ــت، بای نیس
توســط  نه تنهــا  اخاقــی  اصــول  رعایــت 
مــردم، بلکــه ایــن امــر توســط کاندیداهــای 
شــورای  مجلــس  و  جمهــوری  ریاســت 
اســامی شــهر نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد.  
دربــاره اهمیــت فضــای مجــازی و اســتفاده 
از ایــن فضــا در جهــت به کارگیــری هــر 

پیــش  انتخابــات  تبلیغــات  بهتــر  چــه 
ارتباطــات  رو دانشــجوی دکتــری علــوم 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اجتماعــی 
کیمیــای وطــن گفــت: یکــی از مــوارد مهــم 
در انتشــار مطالــب، خــودداری از پخــش 
ــا ادعاهایــی اســت کــه ســندی  شــایعات ی
ــه  ــم؛ البت ــت نداری ــات آن در دس ــرای اثب ب
ــد  ــه ای م ــه گون ــد ب ــئله بای ــن مس ــد ای بای
ــز  ــان نی ــه آزادی بی ــرار داده شــود ک نظــر ق

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م
 خودداری از گمانه زنی های شخصی

بهجــت شــهابی عنبرانــی ادامــه داد: رعایــت 
فضــای  ادبیــات  در  اخاقــی  موازیــن 

ــرار  ــدی ق ــه ج ــورد توج ــد م ــازی بای مج
ــای  ــار گمانه زنی ه ــن از انتش ــرد. همچنی گی
شــخصی بایــد خــودداری شــود و اســتفاده 
منبــع  ذکــر  و  موثــق  خبــری  منابــع  از 
اخبــار در پســت هایی کــه در رســانه های 
اهمیــت  از  اجتماعــی منتشــر می شــود، 

ــت. ــوردار اس ــیاری برخ بس
ــی  ــه طورکل ــگاران و ب ــزود: روزنامه ن وی اف
رســانه ها بایــد بیــش از دیگــران تــاش 
رفتــار  درپیــش گرفتــن  بــا  کننــد کــه 
حرفــه ای بــه انتشــار اخبــار موثــق بپردازنــد. 
وی گفــت: انتشــاراخبار کــذب، نداشــتن 
ســند و مــدرک  و اتــکا بــر احساســات 

ــث  ــخصی باع ــای ش ــار عقیده ه ــرای اظه ب
می شــود کــه فضایــی متشــنج و هــرج 
ــاهد  ــانه ش ــدنی را در رس ــی مهارنش و مرج

ــیم. باش
شــهابی عنبرانــی ادامــه داد: از آنجایــی کــه 

هــدف هــر یــک از مــا پیــدا کــردن بهتریــن 
انتخــاب در انتخابــات پیــش روســت، بایــد 
ــرج و  ــه ه ــر گون ــه دور از ه ــم ب ــاش کنی ت
ــا یکدیگــر تعامــل داشــته  مــرج و تشــنج ب

باشــیم.

#جاذبه
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 معاون خدمات شهری 
شهرداری اصفهان:
 اصفهان ۶ سهم 
از زاینده رود دارد

افــراد کــه می گوینــد  برخــی  کیمیای وطن

حریــم  در  را  چــاه  حلقــه   4۰۰ شــهرداری 
زاینــده رود ایجــاد کــرده اســت، شــایعه پراکنی 
کرده انــد؛ چــرا کــه ایــن ادعــا بــه معنــای 

سوراخ سوارخ کردن اصفهان است.
معــاون خدمــات شــهری اصفهــان درخصــوص 
ــم  ــاز در حری ــاه غیرمج ــر 4۰۰ چ ــایعه حف ش
ــی  ــت: برخ ــهرداری گف ــط ش ــده رود توس زاین
افــراد بــر روی ایــن مســئله اصــرار داشــتند؛ اما 
در جلســه شــهرداری و آب منطقــه ای، ایــن 

مســئله حــل شــد. 
ــراد  ــی اف ــرد: برخ ــد ک ــور تأکی ــا مص  احمدرض
می کننــد پراکنــده  را  شــایعات  ایــن   کــه 

ــاه  ــه چ ــر 4۰۰ حلق ــه حف ــد ک ــا نمی دانن حتم
ــان  ــردن اصفه ــوارخ ک ــوراخ س ــای س ــه معن ب

ــت. اس
 لوله گذاری در زاینده رود نداشته ایم

وی درخصــوص لوله گــذاری کــف رودخانــه 
ــار  ــان اظه ــده رود توســط شــهرداری اصفه زاین
ــی  ــن طرح ــان چنی ــهرداری اصفه ــت: ش داش
ــه  ــا یــک مــورد حفــاری ب نداشــته اســت. تنه
منظــور آبرســانی بــه یــک منبــع آب  در دســتور 
کار بــود کــه اجــرای ایــن پــروژه نیــز بــه دلیــل 
ــف                     ــرداری متوق ــوه بهره ب ــردن در نح ــت نک دق

شــد.
ــده رود  ــه زاین ــه رودخان ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
نمی تــوان  و  نیســت  همیشــگی  آب  منبــع 
ــت  ــد داش ــع امی ــن منب ــن آب از ای ــه تأمی ب
زاینــده رود  رودخانــه  از  انتقــال آب  افــزود: 
ــا  ــری، کام ــل دیگ ــه مح ــهرداری ب ــط ش توس

غیرواقعــی اســت.
ــهم  ــهم از 33  س ــه 6 س ــان اینک ــا بی  وی ب
رودخانــه زاینــده رود متعلــق بــه شــهر اصفهــان 
اســت، تصریــح کــرد: در گذشــته اصفهــان 
ــان  ــاق رهن ــا الح ــت و ب ــته اس ــهم داش  4 س
و خوراســگان کــه هــر کــدام دارای یــک ســهم 
ــش                                  ــه 6 ســهم افزای ــان ب ــد، ســهم اصفه بودن

یافــت.
 ســهم آب اصفهــان را نمی دهنــد تــا فضــای ســبز 

بخشکد
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان 
تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه امــروز 
ــده رود  ــه زاین ــان از رودخان ــهر اصفه ــهم ش س
پرداخــت نمی شــود و برخــی بــه صراحــت 
عنــوان کرده انــد کــه قصــد خشــکاندن فضــای 

ــد. ــان را دارن ــبز اصفه س
وی بــا بیــان اینکــه متأســفانه برخــی بــه جــای 
ــی مســائل فرعــی  ــه مســائل اصل پرداختــن ب
را  بیشــتر مطــرح می کننــد، اضافــه کــرد: ایــن 
ــب  ــر مکع ــارد مت ــزار و 2۰۰ میلی ــراد یک ه اف
آب را رهــا کــرده و بــه 6 میلیــون متــر مکعــب 

ــد. ــه می کنن آب توج
مصــور اظهــار داشــت: ایــن افــراد  بایــد نــه از 
ایــن دولــت، بلکــه از همــه دولت هــا بخواهنــد 
بــرای  یک بــار  را  زاینــده رود  مشــکل  کــه 
ــی  ــاالب گاوخون ــا ت ــد ت ــرف کنن ــه برط همیش
ــن  ــه ای ــد و ب ــر نبینن ــای دیگ ــر از جاه را کمت
تــاالب نیــز بــه انــدازه جاهــای دیگــر اهمیــت                                     

ــد. دهن
تجدیدپذیــر  انرژی هــای  از  اســتفاده   

شــهرداری    در 
وی بــا بیــان اینکــه بزرگ تریــن عامــل ســقوط 
درختــان را می تــوان خشکســالی و کــم شــدن 
ســفره های آب زیرزمینــی عنــوان کــرد، اضافــه 
ــراث  ــان، می ــهر اصفه ــبز ش ــای س ــرد: فض ک
هــزار ســاله اصفهــان اســت؛ در ایــن راســتا در 
ــن  ــا اســتفاده از روش هــای نوی ــم ب نظــر داری
ــرف  ــا مص ــی ب ــتفاده از گونه های ــاری، اس آبی

آب کــم و ... اقدامــات را توســعه دهیــم.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان 
ــه مناطــق  ــا بیــان اینکــه خطــوط آبرســانی ب ب
مناطقــی کــه  در  به ویــژه  شــهر،  مختلــف 
غلظــت و ســختی خــاک بــه شــدت نیــاز 
اســت، در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت، 
گفــت: منابــع آب و تصفیــه پســاب بــرای 
فضــای ســبز جنگلــی و تصفیــه تکمیلــی 
بــرای آبیــاری در همــه نقــاط مــورد توجــه                                                                            

ــت. اس
ــر  ــز از دیگ ــرژی را نی ــد ان ــه تولی وی در ادام
ســال  در  اصفهــان  شــهرداری  برنامه هــای 
ــتا  ــن راس ــت: در ای ــرد و گف ــوان ک ــاری عن ج
بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در ســال 
ــه  ــن زمین ــان در ای ــهرداری اصفه ــته ش گذش
ــام نخســت را  ــی مق ــن 3۷ دســتگاه اجرای بی

بــه خــود اختصــاص داد.
مصــور بــا بیــان اینکــه در ســال جــاری منابــع 
ــرار  ــزی ق ــورد ممی ــد م ــز بای ــرژی نی ــر ان دیگ
ــن توســعه انرژی هــای  ــزود: همچنی ــرد، اف گی
ــا مشــارکت بخــش  ــر خورشــیدی ب تجدیدپذی
داده  قــرار  توجــه  مــورد  نیــز  را  خصوصــی 
ــد  ــی خواه ــه در  ســال جــاری اجرای  اســت ک

شد.

بهجت شهابی عنبرانی، دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی مطرح کرد:

رعایت موازین اخالقی در ادبیات فضای مجازی

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

تأســیس  شــاهد  نزدیــک  آینــده ای  در 
و  آتش نشــانی  ســازمان  بخشــداری، 
 خدمــات ایمنــی، ســازمان فضــای ســبز 
و منظــر شــهری در فوالدشــهر خواهیــم بــود. 
ــاد  ــک نه شــهردار فوالدشــهر شــهرداری را ی
مردمــی غیردولتــی خوانــد کــه درآمــد آن از 
ــی  ــد محل ــزوده، درآم ــور ارزش اف ــه مح س
ــهر از  ــل فوالدش ــک مث ــهرهای کوچ و در ش

ــود. ــن می ش ــک تأمی ــی تمل دارای

ــام  ــا تم ــته ب ــال گذش ــه وی در س ــه گفت  ب
و  میلیــارد   29 از  اقتصــادی  مشــکات 
4۰۰ میلیــون تومــان بدهــی، 25 میلیــارد 
تومــان آن پرداخــت شــده کــه آن را مدیــون 
و مدیریــت دقیــق شــهری  برنامه ریــزی 

نیــم. می دا
عبــاس مــرادی افــزود: در ســال گذشــته 36 
ــاح  ــز و درشــت در فوالدشــهر افتت ــروژه ری پ
نیــز در دســت  شــد و ۱8 پــروژه دیگــر 

ــت.  اجراس
ســینمای  ترافیکــی،  پــارک  احــداث 

فرهنگــی  ســالن  پرنیــان،  پــارک  روبــاز 
ســالن  مربــع،  متــر  هــزار   5 بــا  غدیــر 
بــا 3  نــور  بانوســرای  دانــش،  فرهنگــی 
شــهری،  مبلمــان  و  زیباســازی  هکتــار، 
زیباســازی  مســئولیت  المان هــا،  نصــب 
ــال  ــداث تمث ــهر، اح ــر فوالدش ــکن مه مس
ــه  ــگ جبه ــادآوری فرهن ــرای ی ــهیدان ب ش
و شــهادت و تملــک زمین هــای از دســت 
صورت گرفتــه  اقدامــات  جملــه  از   رفتــه 

هستند.
پســاب  را  پروژه هــا  شــاخص ترین  وی 
فوالدشــهر عنــوان کــرد و گفــت: ایــن پــروژه 
بــرق  تأسیســات  کیلومتــر   ۷/5 حــدود 
ــاز دوم آن )رد شــدن پســاب از  داشــته و ف
فیلتــر بــوی بــد و رنــگ کــدر( نیــز در حــال 

ــت. اجراس
ــن  ــزو اولی ــهر ج ــرد: فوالدش ــه ک  وی اضاف
ــر  ــزار نف ــر صده ــت زی ــا جمعی ــهر های ب ش
ایــت کــه ایــن پــروژه در آن بــه اجــرا درآمــده 
ــاه،  ــه چ ــه از ۱5 حلق ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــی  ــد، مشــکل کم آب ــه آب دارن ــط 3 حلق فق

ــل رســانده اســت.  ــه حداق را ب

وی تصریــح کــرد: از آنجایــی کــه فوالدشــهر 
ــک و  ــماره ی ــزی، ش ــه مرک ــه ناحی ــه س ب
ــده  ــیم  ش ــر( تقس ــکن مه ــماره دو )مس ش
نیــاز بــه تأســیس بخشــداری، ســازمان 
ــازمان  ــی، س ــات ایمن ــانی  و خدم آتش نش
ــرم شــده  فضــای ســبز و منظــر شــهری مب
شــاهد  نزدیــک  آینــده ای  در  و  اســت 

ــود.  ــم ب ــا خواهی ــیس آن ه تأس

جلســات  همچنیــن  داشــت:  بیــان  وی 
غیرمترقبــه  حــوادث  دربــاره  متعــددی  

بــه وجــود  توجــه  بــا  و  تشــکیل شــده 
ایــن  در  میان مرتبه هــا  و  بلندمرتبه هــا 
 6 مبلــغ  بــه  پیش قــراردادی  در  شــهر، 
میلیــارد تومــان، نردبانــی بــه طــول 54 متــر 
ــهر  ــانی فوالدش ــده و آتش نش ــداری ش خری
بــه یکــی از مجهزتریــن آتش نشــانی های 

اســتان تبدیــل شــده اســت. 
جــذب  بــرای  کــرد:  اضافــه  مــرادی 
عنــوان  تحــت  واحــدی  ســرمایه گذاران 
ــده و  ــیس ش ــهر تأس ــرمایه گذاری در ش س
ــای  ــوان بخــش خصوصــی در فعالیت ه از ت
عمرانــی، فرهنگــی و خدماتــی اســتفاده 

خواهیــم کــرد. 
ــن  ــرد: همچنی ــه ک ــهر اضاف ــهردار فوالدش ش
طــی قــراردادی دو پارکینــگ طبقاتــی در 

ــتند.  ــرا هس ــت اج دس
نیــز  شــهروندی  حقــوق  بحــث  در 
اســاس نامه ای در ۱2 بنــد مصــوب شــده 
کــه از دســتورکارهای وزارت کشــور و ریاســت 
جمهــوری پیــروی کــرده و احتــرام بــه اربــاب 
داده قــرار  خــود  ســرلوحه کار  را   رجــوع 

 است. 

شهردار فوالدشهر خبر داد: 

از توان بخش خصوصی در فعالیت های 
عمرانی و فرهنگی استفاده خواهیم کرد  

،،
ریــز  پــروژه   36 گذشــته  ســال   در 
افتتــاح  فوالدشــهر  در  درشــت  و 
در  نیــز  دیگــر  پــروژه   18 و  شــد 

اجراســت. دســت 
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حوادث

درختان اتوبان شهید آقابابایی 
اصفهان آتش گرفت

ــات  اصفهــان – ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدم
ــت ماه  ــت: در 26 اردیبهش ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ایمن
ــا  ــت و ب ــش گرف ــی آت ــهید آقابابای ــراه ش ــان بزرگ درخت
حضــور بهنــگام آتش نشــانان از ایســتگاه شــماره 4 آتــش 

خامــوش شــد.
درختــان  تعــداد  اینکــه  بیــان  بــا  محمــد شــریعتی 
آتش گرفتــه زیــاد نبــود، امــا بــه دلیــل اینکــه درخــت کاج 
بــود، دود ناشــی از ایــن آتــش زیــاد شــد، افزود: بــا حضور 
بــه موقــع آتش نشــانان ایــن آتــش بــا کمتریــن خســارت 

ممکــن خامــوش شــد.

 مرگ مرد جوان هنگام نصب 
بنر تبلیغاتی در فردیس

کــرج - جوانــی بــر اثــر نصــب بنــر تبلیغاتــی نامــزد 
انتخابــات شــوراها در فردیــس جــان خــود را از دســت داد.
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان فردیــس گفــت: ایــن 
جــوان حــدود 32 ســاله ســاکن سرآســیاب هنــگام نصــب 
ــر  ــر اث ــدای شــورای شــهر فردیــس ب ــی کاندی ــر تبلیغات بن

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــی ج برق گرفتگ
ســرهنگ احمــدی افــزود: ایــن حادثــه نیمه شــب سه شــنبه 

در شــهرک طالقانی فردیــس رخ داد.

خسارت 650 میلیارد ریالی بارش ها 
در چهارمحال و بختیاری  

ــتانداری  ــران اس ــت بح ــر مدیری ــر کل دفت شــهرکرد- مدی
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بارش هــای اخیــر 650 
ــن  ــف ای ــای مختل ــه بخش ه ــارت ب ــال خس ــارد ری میلی

ــرد. ــتان وارد ک اس
ــای  ــال بارش ه ــه دنب ــت: ب ــار داش ــادی اظه ــتار فره س
ــی از  ــات زیربنای ــیالب، خدم ــدن س ــاری ش ــر و ج اخی
 جملــه جاده هــا، آب، بــرق و احشــام خســارت دیــد. 
از ایــن میــزان 150 میلیــارد ریــال مربــوط بــه ســیل 
روســتای ســید محمــد بخــش منــج شهرســتان لــردگان 
ــیل  ــار زن در س ــدن چه ــد ش ــه ناپدی ــادی ب ــت. فره اس
ــرد:  ــح ک ــاره و تصری ــردگان اش ــد ل ــید محم ــتای س روس
تاکنــون جســد 2 تــن در دریاچــه ســد کارون 4 پیــدا 
شــده کــه تــالش گروه هــای امــدادی بــرای یافتــن دیگــر 

ناپدیدشــدگان ادامــه دارد.

 محموله شیشه های عینک
 متوقف شد

کرمانشــاه-  فرمانــده انتظامــی اســتان کرمانشــاه از   
کشــف محمولــه شیشــه عینــک قاچــاق بــه ارزش 3 

میلیــارد ریــال خبــر داد.
ــارزه  ــوران اداره مب ــت: مام ــی گف ــر امان الله ســردار منوچه
بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس آگاهــی اســتان کرمانشــاه بــا 
اقدامــات اطالعاتــی موفــق شــدند یــک دســتگاه خــودروی 
حامــل قاچــاق را در محــور بیســتون- کرمانشــاه شناســایی 

کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن محمولــه از مرزهــای غربــی 
ــده  ــری ش ــزی بارگی ــتان های مرک ــد اس ــه مقص ــور ب کش
بــود، افــزود: مأمــوران انتظامــی در یــک عملیــات پلیســی 
خــودروی مدنظــر را پیــش از رســیدن بــه شــهر کرمانشــاه 

متوقــف و راننــده را نیــز دســتگیر کردنــد.
ــش از ده  ــم بی ــودروی مته ــی از خ ــت: دربازرس وی  گف
هــزار عــدد شیشــه عینــک طبــی قاچــاق کشــف شــد کــه 
طبــق نظــر کارشناســان ارزش آن بالــغ بــر 3 میلیــارد ریــال 

اســت.

 کشف 4 انبار 
ماشین آالت صنعتی قاچاق

ــار  ــار انب ــف چه ــرز از کش ــتان الب ــی اس ــده انتظام فرمان
دپــوی ماشــین آالت صنعتــی و دســتگاه های نظافتــی 
ــرم دره  ــال در گ ــارد ری ــه ارزش 60 میلی خارجــی قاچــاق ب

ــر داد. ــرج خب ک
ــح گفــت: مامــوران پلیــس آگاهــی  ــی صال ســردار کامران
 اســتان البــرز از دپــوی انــواع ماشــین آالت صنعتــی 
و دســتگاه های نظافتــی خارجــی قاچــاق در گــرم دره کــرج 
مطلــع شــدند و پــس از اعــزام بــه محــل یادشــده تعــداد 2 
هــزار و 540 دســتگاه کف شــور، کارواش، جاروبرقــی، اجــزا 
ــد  ــف کردن ــوینده را کش ــواد ش ــتگاه های م ــات دس و قطع

کــه ارزش ایــن کاالهــا 60 میلیــارد ریــال اســت.

سرقت 10 میلیاردی مجازی 

ــتم  ــوذ در سیس ــا نف ــه ب ــره ای ک ــه نف ــد س ــای بان اعض
حســابداری یــک شــرکت معتبــر، مبلــغ 10 میلیارد ریــال را 
از حســاب آن شــرکت بــه صــورت غیرمجــاز برداشــت کرده 
ــان  ــای اســتان اصفه ــوران پلیــس فت ــد، توســط مام بودن
ــی  شناســایی و دســتگیر شــدند. ســرهنگ ســید مصطف
مرتضــوی، رئيــس پليــس فضای توليــد و تبــادل اطالعات 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان، بیــان داشــت: 
ــر  ــی ب ــر مبن ــرکت های معتب ــی از ش ــکایت یک ــی ش در پ
اینکــه سیســتم حســابداری آن شــرکت هــک شــده و بــا 
تغییــر اطالعــات حســابداری آن، مبلــغ 10 میلیــارد ریــال از 
حســاب آن شــرکت برداشــت شــده، بــا انجــام اقدامــات 
 تخصصــی در فضــای مجــازی دو نفــر متهــم اصلــی 
 و یــک نفــر همدســت در ایــن زمینــه شناســایی و دســتگیر
ــه صراحــت  شــدند. وی افــزود: متهمــان در بازجویی هــا ب
ــی  ــع مال ــود را مناف ــزه خ ــرار و انگی ــابی اق ــزه انتس ــه ب ب

ــد. ــوان کردن عن

دولــت  گفــت:  شــیراز  دانشــگاه  اســتاد 
از کشــاورزان  در خریــد گنــدم تضمینــی 
ــن  ــرد و ای ــل ک ــاد عم ــیار زی ــر بس ــا تأخی ب
ــی کشــاورزان و در نتیجــه  ــه زندگ مســئله ب

تولیــد محصــول ضربــه زد.
همــواره در طــول تاریــخ بشــری، کشــاورزی 
بــه عنــوان یکــی از منابــع مهــم تأمیــن مــواد 
آمــار  طبــق  غذایــی شــناخته می شــود. 
حــدود یک ســوم جمعیــت کشــور در   بخــش 
ــه  ــذا توج ــد؛ ل ــت می کنن ــاورزی فعالی کش
بــه بخــش کشــاورزی حائــز اهمیــت اســت.

دانشــگاه  کشــاورزی  دانشــکده  اســتاد 
شــیراز در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چقــدر 
ــویم  ــا ش ــاورزی خودکف ــته ایم در کش توانس
و اقتصــاد مقاومتــی را پیــاده کنیــم، گفــت: 
دارد  مختلفــی  ابعــاد  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــاد  ــری  در اقتص ــی و برون نگ ــه درون زای ک
از جملــه آن هاســت. در حــوزه درون زایــی 

اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت؛ ولــی 
بایــد تأکیــد بیشــتری بــر خودکفایــی در 
ــیم.  ــته باش ــتراتژیک داش ــوالت اس محص

غالمحســین زمانــی بیــان داشــت: مثــال 
دربــاره روغــن و شــکر هنــوز بــه خودکفایــی 
ــر  ــغ ب ــتیم و بال ــته هس ــیده ایم و وابس نرس
ــور را از  ــاز کش ــورد نی ــن م ــد روغ 95 درص
ــه در  ــم. البت ــن می کنی ــق واردات تأمی طری
ــرار  ــری ق ــت بهت ــکر در وضعی ــا ش ــه ب رابط
ــتیم  ــده هس ــان واردکنن ــا همچن ــم؛ ام  داری
وارد  را  کشــور  نیــاز  درصــد   50 حــدود  و 
ــتری  ــالش بیش ــت ت ــه الزم اس ــم ک می کنی
بــرای تولیــد و جایگزینــی منابــع قنــدی 

مناســب داشــته باشــیم.
ــاورزی  ــاد کش ــه جه ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
بایــد بــه اصــالح الگــوی مصــرف توجــه 
افــزود: ســالیانه حــدود  باشــد،  داشــته 
یــک میلیــون و پنجــاه هــزار تــن خرمــا 

تولیــد می شــود و حجــم جالــب توجهــی از 
ــر  ــع می شــود. اگ محصــول تولیدشــده ضای
ــد شــود  ــد مناســب تولی ــا قن از شــیره خرم
ــد  ــاز درآم ــورد نی ــد م ــن قن ــر تأمی ــالوه ب ع
می شــود.  کشــاورزان  نصیــب  شــایانی 
ــا انجــام فــرآوری و بســته بندی  همچنیــن ب
مناســب می تــوان بــا صــادرات شــیره خرمــا 

ــرد. ــب ک ــی را تصاح ــازار خارج ب
  ادعای کذب در افزایش تولید 

محصوالت کشاورزی
ــدم  ــد گن ــت در خری ــه داد: دول ــی ادام  زمان
تضمینــی از کشــاورزان بــا تأخیــر بســیار 
زیــاد عمــل کــرد و ایــن مســئله بــه زندگــی 
کشــاورزان و در نتیجــه تولیــد محصــول 
ضربــه زد؛ بــرای نمونــه بــرای اعــالم قیمــت 
ــود  ــرار ب ــرای ســال 96 ق ــی ب ــدم تضمین گن
اعــالم  قیمت هــا در مردادمــاه ســال 95 
ــئوالن  ــم کاری مس ــل ک ــه دلی ــا ب ــود؛ ام ش
جهــاد کشــاورزی در آذرمــاه اعــالم شــد. 
بعضــی محصــوالت  از کشــت  همچنیــن 
چــون گوجه فرنگــی، ســیب زمینی و هندوانــه 
ــا حمایــت دولــت  حمایــت نشــد کــه اگــر ب
ایــن محصــوالت بــه بــازار تبدیــل می رســید 

کشــاورزان دچــار زیــان نمی شــدند؛ بــه طــور 
کلــی عملکــرد دولــت در ســال های گذشــته 

ــوده اســت.  ــف ب ضعی

وی بــا بیــان اینکــه آمــاری کــه دولــت 
دربــاره خودکفایــی گنــدم ارائــه کــرد واقعــی 
نیســت، افــزود: در ســال 93 حجــم زیــادی 
گنــدم از مبــادی رســمی و مقــداری هــم بــه 
صــورت قاچــاق وارد کشــور شــد و دولــت در 
ســال 95 بــدون احتســاب واردات ســال های 
گذشــته خودکفایــی گنــدم را اعــالم کــرد کــه 

ــا واقعیــت  مطابقــت نــدارد.  ایــن مســئله ب
 سقوط  رتبه فارس در تولید گندم

بــه  فــارس  اســتان  در  داد:  ادامــه  وی 
مدیریــت  ضعــف  و  خشکســالی  دلیــل 
در تولیــد بعضــی محصــوالت کشــاورزی 
دچــار لطمــه شــدیم. در تولیــد گنــدم دارای 
ــه دلیــل  رتبــه اول کشــور بودیــم؛ امــا االن ب
خشکســالی و اقتصــادی نبــودن تولیــد، 
کشــاورزان از کشــت گنــدم دســت کشــیدند 
و در رتبــه ســوم کشــور قــرار گرفته ایــم.  

 ضرورت دیپلماسی اقتصادی 
ــزود:  اســتاد کشــاورزی دانشــگاه شــیراز اف
در حــوزه برون نگــری بایــد بــا صــادرات 

ــم.  ــب کنی ــی را تصاح ــای خارج بازاره
بــرای تحقــق ایــن امــر الزم اســت در ســفارتخانه  
کشــورهای مختلف دیپلمــات اقتصادی داشــته 
باشــیم تــا بــا رایزنــی بــرای محصــوالت 
کشــاورزی و تولیــدات داخلــی بازاریابــی 

ــد.  کنن
رایــزن تجــاری بــا تهیــه اطالعــات مــورد نیــاز 
ــرایط  ــد ش ــاورزی می توان ــاد کش وزارت جه
ــم  ــی فراه ــول ایران ــرای صــادرات محص را ب

ســازد.

استاد دانشگاه شیراز:

آمار دولت درباره خودکفایی گندم 
واقعی نیست

بومی محلــی  افســانه های  روایــت  جشــنواره  نخســتین 
دانش آمــوزان عشــایری چهارمحــال و بختیــاری در منطقــه 

مشــایخ دوپــالن شهرســتان اردل برگــزار شــد. 
رئیــس آمــوزش و پــرورش عشــایری چهارمحــال و بختیــاری 
هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره یــک روزه را ترویــج فرهنــگ 
ــظ  ــزود: حف ــرد و اف ــوان ک ــه عن ــایر منطق ــن عش ــی و که غن
ســنت های  آداب،  از  صیانــت  محلــی،  افســانه های کهــن 
ــی در  ــگ غن ــن فرهن ــینه ای ــال سینه به س ــی و انتق بومی محل

ــت. ــداف اس ــر اه ــوزان از دیگ ــن دانش آم بی
ــایری  ــوز عش ــش از 140 دانش آم ــور بی ــدی از حض ــم خال حات
ــتان  ــف اس ــتان های مختل ــین شهرس ــه عشایرنش از 11 منطق
در ایــن جشــنواره خبــر داد و از اســتقرار و فعال ســازی 23 
کالس درس ســیار بــرای 236 دانش آمــوز پســر و دختــر 

مقطــع ابتدایــی عشــایر کوچــرو در مناطــق ییالقــی این اســتان 
همزمــان بــا 20 اردیبهشــت زمــان تقویــم کــوچ عشــایر خبــر داد.

وی افــزود: ایــن تعــداد دانش آمــوز نیمــه نخســت ســال 
ــتان  ــتان خوزس ــالقی اس ــق قش ــاری را در مناط ــی ج  تحصیل
ــی  ــار در مناطــق ییالق ــی را در فصــل به و ادامــه ســال تحصیل

ــد. ــپری می کنن ــاری س ــال و بختی ــتان چهارمح اس
وی از آماده ســازی امکانــات اولیــه تحصیــل دانش آمــوزان 
 مســتقر در کالس هــای ســیار عشــایری اســتان خبــر داد 
ــه  ــای درس ب ــی کالس ه ــای فیزیک ــی از فض ــت: بخش و گف
صــورت کانکــس و بخشــی نیــز در چادرهــای مخصــوص 
ــع  ــه مقط ــوز در س ــزار و 400 دانش آم ــت. 7 ه ــده اس ــا ش برپ
تحصیلــی و در 167 بــاب واحــد آموزشــی عشــایری بــه تحصیل 

مشــغول هســتند. ایرنــا 

 مدیــر کل میــراث فرهنگــی اراک گفــت: بــرای اولیــن بار 
ــت  ــگری جه ــوزه گردش ــرمایه گذاری در ح ــور س در کش
ســاخت اقامتگاه هــای موقــت و بــا اســتانداردهای 

ــود. ــام می ش ــهر انج ــن ش ــی در ای بین الملل
وی ادامــه داد: ایــن شــرکت پــس از خریــد زمیــن 
ســرمایه گذاری کامــل و مدیریــت را بــر عهــده می گیــرد 
ــری شــود  ــد در اســتان پیگی ــا مــوردی کــه می بای و تنه
صــدور مجوزهــای الزم اســت. ایــن نــوع قــرارداد بســیار 

ــت. ــی راهگشاس ــاد داخل ــد اقتص ــوب و در بع مطل
ســید محمــد حســینی افــزود: در تولیــد ایــن ســازه ها 
کــه در کمتــر از یــک روز بنــا می شــوند، بــه جــز کیفیــت 
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــی ایرانی ــی و مذهب ــه آداب مل کلی
ــگران  ــه گردش ــتاره ب ــل 5 س ــک هت ــد ی ــده و در ح ش

ــد. ــی کن ــانی م خدمات رس
ســازه ها،  ایــن  محاســن  دیگــر  از  افــزود:  وی 
ــرای 20  ــغل ب ــاد ش ــت و ایج ــانی ارزان قیم خدمات رس

نفــر اســت.
مدیــر عامــل شــرکت ســیلک رود نیــز گفــت: بــرای هــر 
پــروژه مبلــغ 4 میلیــارد تومــان ســرمایه گذاری خواهیــم 
کــرد کــه بــا توجــه بــه تعــداد بســیار زیــاد ســازه مبلــغ 

بســیار جالــب توجهــی خواهــد بــود.
ــر مایــکل تاجــری افــزود: در ایــن ســازه های بیــن  دکت
ــه  ــاز ارائ ــورد نی ــات م ــام خدم ــگری تم ــی و گردش راه
ــرای کاهــش تصادفــات، 2 ســاعت  می شــود و حتــی ب
محــل خــواب رایــگان در اختیــار راننــدگان وســایل حمــل 

ــرد. ایرنــا ــرار می گی ــی ق ــل عموم و نق

ــت  ــت: در دول ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش  وزی
یازدهــم 11 میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور زیــر پوشــش بیمــه 
ــتاها 3  ــدگان در روس ــن بیمه ش ــه ای ــد ک ــرار گرفتن ــالمت ق س
درصــد و شــهرها 6 درصــد هزینه هــای درمانــی را پرداخــت 

می کننــد.
 ســید حســن قاضی زاده هاشــمی در حاشــیه افتتــاح بیمارســتان 
ظرفیــت  یازدهــم  دولــت  در  افــزود:  دیــر  تختخوابــی   56
ــت. ــش یاف ــر افزای ــور 2 براب ــتان ها در کش ــای بیمارس تخت ه

وی افــزود: همچنیــن در دولــت یازدهــم افزایــش دســتگاه های 
سی تی اســکن و اورژانس هــا باعــث ارتقــای خدمــات بهداشــتی 
ــی  ــردم را در پ ــدی م ــه رضایتمن ــد ک ــتان ها ش ــی در اس و درمان

داشــته اســت.
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در ارتبــاط بــا 

طــرح تحــول نظــام ســالمت اظهــار داشــت: در دولــت یازدهــم 
میلیاردهــا تومــان بــه حــوزه بهداشــت و درمــان پرداخــت شــد؛ 
ــر  ــاالنه زی ــردم س ــر از م ــزار نف ــته 700 ه ــه در گذش ــوری ک به ط
خــط فقــر قــرار می گرفتنــد و بــه دلیــل بیمــاری مجبــور بودنــد 

ــند. ــود را بفروش ــی خ زندگ
ــام  ــوت تم ــا ق ــد ب ــت: طــرح تحــول نظــام ســالمت بای وی گف
ــالمی از  ــورای اس ــس ش ــود و مجل ــال ش ــده دنب ــت آین در دول
ایــن طــرح حمایــت کنــد تــا در آینــده نظــام ســالمت کارآمــدی 

داشــته باشــیم. 
در  خانــواده  پزشــک  طــرح  هم اکنــون  افــزود:   هاشــمی 
روســتاهای اســتان بوشــهر اجــرا می شــود و در ایــن اســتان 171 
طــرح بهداشــت و درمــان در دســت اجراســت کــه 80 طــرح آن تا 

ــد. ایرنــا ــام می رس ــه اتم ــم ب ــت یازده ــان دول پای

مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری خوزســتان از مهــار 
دو آتش ســوزی در شهرســتان های اهــواز و حمیدیــه در 48 
ســاعت گذشــته خبــر داد. کیامــرث حاجــی زاده بــا اشــاره 
 بــه وقــوع آتش ســوزی در کارخانــه نئوپــان شــرکت کشــت 
و صنعــت نیشــکر دعبــل خزاعــی اظهــار کــرد: ایــن حادثــه  کــه 
 حــدود ســاعت 15 روز سه شــنبه )26 اردیبهشــت ماه( رخ داد

بــا کمــک شــهرداری اهــواز، شــرکت مــارون، شــرکت لوله ســازی 
و شــرکت های توســعه نیشــکر بــه پایــان رســید.

وی افــزود: ایــن آتش ســوزی مهــار شــده، ولــی عملیــات 
خنک ســازی همچنــان ادامــه دارد. همچنیــن بــرای پیشــگیری 
ــد آب پاشــی  ــی بای ــن محیط های از حــوادث آتش ســوزی در چنی

ــد. ــش یاب ــاگاس افزای ــه روی ب روزان
حاجــی زاده بــا بیــان اینکــه دمــای زیــاد هــوا و وزش بــاد شــدید 

ــوزی  ــن آتش س ــزود: در ای ــوده، اف ــوزی ب ــن آتش س ــل ای دلی
حادثــه  ولــی  دیدنــد؛  آســیب  خشــک کن های کارخانه هــا 

ــی نداشــته اســت. تلفــات جان
ــن  ــتان همچنی ــتانداری خوزس ــران اس ــت بح ــر کل مدیری مدی
ــتان  ــرج« در شهرس ــای »خس ــوزی جنگل ه ــار آتش س ــه مه ب
حمیدیــه اشــاره و اظهــار کــرد:  آتش ســوزی در جنگل هــای 
 26( سه شــنبه  روز  صبــح  حمیدیــه  اطــراف  در  خســرج 

ــد. ــار ش ــب مه ــا ش ــه ت ــود ک ــده ب ــاز ش ــت ماه( آغ اردیبهش
 وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون علــت ایــن حادثــه مشــخص نشــده

ــو  ــتگاه های عض ــارکت دس ــا مش ــوزی ب ــن آتش س ــزود:  ای اف
ــه جمعیــت هــالل  شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران از جمل
ــا  ــه و ب ــداری، بخشــداری حمیدی ــی، فرمان ــع طبیع ــر، مناب احم
کمــک ســپاه و تیــپ 392 زرهــی و جهــاد نصــر مهــار شــد. ایســنا

،،
تضمینــی  گنــدم  خریــد  در  دولــت 
از کشــاورزان بــا تأخیــر بســیار زیــاد 
عمــل کــرد و ایــن مســئله بــه زندگــی 
کشاورزان و در نتیجه تولید محصول 

ضربــه زد.

استانها

 جشنواره روایت افسانه های بومی محلی 
چهارمحال و بختیاری

 11میلیون نفر در دولت یازدهم 
مشمول بیمه سالمت شدند 

با حضور ایتالیایی ها در اراک

برپایی سازه های اقامتی موقت در استان مرکزی
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان خبر داد:

مهار دو آتش سوزی در خوزستان

 »دنا« قلب تپنده گردشگری 
کهگیلویه و بویراحمد

ــی  ــا طبیعت ــا ب ــه ای زیب ــرس خط ــای زاگ ــته کوه ه ــه رش در دامن
»دنــا« کــه  نــام  بــه  شهرســتانی  اســت.  آرمیــده  دل انگیــز 
تپنــده گردشــگری کهگیلویــه  قلــب  بــه  را  آن   زیبایی هایــش 
ــا داشــتن  ــا« ب ــر احمــد تبدیــل کــرده اســت. شهرســتان »دن و بوی
ــه  ــگری کهگیلوی ــده گردش ــب تپن ــراوان، قل ــی ف ــای طبیع جاذبه ه
ــال های  ــه در س ــتانی ک ــود؛ شهرس ــوب می ش ــد محس ــر احم و بوی
ــوان یکــی از قطب هــای گردشــگری  ــه عن اخیــر توانســته خــود را ب
کشــور نیــز مطــرح کنــد. در دامنــه دنــای پرصالبــت شــهری کوچــک 
ــا زیبایی هــای خــدادادی قــرار دارد؛ شــهری  ــام سی ســخت ب ــه ن ب
ــا، جویبارهــا  ــه همــراه چشــم اندازهای زیب ــوع آن ب کــه هــوای مطب
و  میــوه  باغ هــای  بلــوط،  جنگل هــای  پــرآب،  چشــمه های  و 
تاکســتان های انگــور آن را بــه بهشــت گردشــگران و مســافران تبدیل 
ــارهای  ــا و آبش ــمه ها، دریاچه ه ــا چش ــتان دن ــت. شهرس ــرده اس ک
منحصربه فــردی را هــم در خــود جــای داده کــه از آن جملــه 
ــیاه«  ــوف«، »س ــی«، »ت ــی« ،»تاگ ــمه میش ــه »چش ــوان ب می ت

ــرد. ــاره ک ــمه »آبگرمک«اش ــک« و چش »نم
ــری  ــه 15 کیلومت ــک در فاصل ــتای کری ــان روس ــن می ــه در ای  البت
جنــوب غربــی شــهر توریســتی سی ســخت هــم بــه ماســوله جنــوب 
ایــران معــروف اســت و از مهم تریــن جاذبه هــای ایــن مقصــد 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــی آن اش ــای پلکان ــه خانه ه ــوان ب ــگری می ت گردش
 در ســاخت آن هــا از گل، چــوب، خشــت و ســنگ اســتفاده شــده 
و می توانــد مقصــد خوبــی بــرای عالقه منــدان بــه معمــاری ســنتی 
باشــد. گورســتان تاریخــی لمــا نیــز کــه قدمتــی تاریخــی مربــوط بــه 
هــزاره اول قبــل از میــالد دارد، در ســال 85 در فهرســت آثــار تاریخــی 

کشــور بــه ثبــت رســید. 
از  پــس  ایــران  باستان شناســی  پژوهشــکده  باستان شناســان 
ــد؛  ــایی کردن ــه شناس ــن محوط ــور را در ای ــه کاوش، 70 گ دو مرحل
ضمــن اینکــه بزرگــی بعضــی از گورهــا بــه 5 متــر می رســد و پــس 
ــفالی  ــای س ــتخوان، کوزه ه ــادی اس ــدار زی ــا مق ــردن آن ه  از بازک
و مفروغــی، مهــره، انــواع خنجــر، نــوک پیــکان و نیــزه نیــز در ایــن 
گورهــا کشــف شــد. روســتای میمنــد از توابــع بخــش پاتــاوه نیــز از 
دیربــاز ییــالق خوانیــن ایــل بویــر احمــدی و بختیــاری و تفرجگاهــی 

بــرای طبیعت دوســتان بــوده اســت. 

#جاذبه_ها

 روزنه
هیچ زمانی به اندازه 4 سال اخیر 

مردم گرفتار نبودند
ــالب  ــای انق ــی نیروه ــه مردم ــخنگوی جبه کاشــان - س
ــور  ــروز در کش ــه ام ــودی ک ــه رک ــان اینک ــا بی ــالمی ب اس
حاکــم اســت، در دوران جنــگ هــم وجــود نداشــته، گفــت: 
ــار  ــردم گرفت ــر م ــال اخی ــداره 4 س ــه ان ــی ب ــچ زمان هی

ــد. نبودن
حامــی  بانــو ان  جمــع  در  وحید دســتجردی  مرضیــه 
ــکاری  ــرخ بی ــه ن ــان اینک ــا  بی ــی ب ــالم رئیس حجت االس
جوانــان بــه طــور میانگیــن 40 درصــد اســت، افــزود: بایــد 
آحــاد جامعــه را بــه حضــور در پــای صنــدوق رأی ترغیــب و 
همگــی را بــه پایــداری و مانــدن در صحنــه ســفارش کــرد.
ــه جایــی رســیده کــه دختــر  ــا بیــان اینکــه وضــع ب وی ب
ــد،  ــاب می کنن ــوم خط ــرورش را مظل ــوزش و پ ــر آم وزی
اظهــار داشــت: بســیار جــوان تحصیلکــرده بیــکار در کشــور 
ــود  ــل نب ــه دلی ــود ب ــن خ ــل والدی ــود دارد و در مقاب وج
شــغل و درآمــد مناســب آب می شــوند و هیــچ زمانــی بــه 

ــد. ــار نبودن ــداره 4 ســال اخیــر مــردم گرفت ان
وحیددســتجردی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود عمــل نکــردن 
بــه وعده هــای 100 روزه خــود دوبــاره وعــده 100 روزه 
ــدت  ــورها در کوتاه م ــی کش ــرد: بعض ــد ک ــد، تأکی می دهن
بــه کشــورهای پیشــرفته تبدیــل شــدند؛ امــا رکــودی کــه 
امــروز در کشــور حاکــم اســت، در دوران جنــگ هــم وجــود 

نداشــته اســت.
وحیددســتجردی بــا بیــان اینکــه 6 بانــک کشــور در 
حــال ورشکســتگی هســتند یــا دچــار ورشکســتگی 
شــدند و صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان بــه یغمــا بــرده 
تومانــی  میلیــارد  هــزار   8 رقم هــای  و   می شــود 
و 12 هــزار میلیــارد تومانــی عنــوان می شــود، افــزود: ســند 
2030 حاصلــی جــز ذلــت و ننــگ بــرای تربیــت فرزنــدان 

مــا نــدارد. تســنیم 

 خطر انقراض 
برای 192 گونه از پرندگان یزد

ــت  ــط زیس ــت محی ــی اداره کل حفاظ ــاون فن ــزد- مع ی
ــه بهتــر شــدن شــرایط پرنــدگان  ــا اشــاره ب اســتان یــزد ب
ــه دســت  ــار ب ــن آم ــق آخری مهاجــر در اســتان گفــت: طب
آمــده، هم اکنــون 192 گونــه از پرنــدگان بــا خطــر انقــراض 

مواجــه هســتند.
ــه از  ــون 192 گون ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــری ب ــن اکب حس
پرنــدگان بــا خطــر انقــراض دســت و پنجــه نــرم می کننــد، 
ــون وارد  ــه تاکن ــری ک ــدگان مهاج ــفانه پرن ــزود: متاس اف
ایــران می شــدند بــا دشــواری های زیــادی روبــه رو بودنــد 
و چــون امنیــت کافــی نداشــتند، حتــی رفتــار آن هــا تغییــر 

ــت. ــرده اس می ک
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال های اخیــر بــا همــکاری 
ــر  ــدگان مهاج ــرای پرن ــری ب ــرایط بهت ــاهد ش ــردم ش م
ــتان های  ــای شهرس ــا و آبگیره ــت: تاالب ه ــتیم،  گف هس
خاتــم، اردکان و همچنیــن تصفیه خانــه شــهر یــزد از 
ــدگان  ــرای پرن ــه زیســتگاه های موجــود در اســتان ب جمل

ــت. ــر اس مهاج
ــت  ــل موقعی ــه دلی ــز ب ــزد نی ــه ی ــزود: تصفیه خان وی اف
ــدگان  ــرای پرن ــای مناســب ب ــی از آبگیره ــی یک جغرافیای

ــی رود.    ــه شــمار م مهاجــر ب

 ساردوئیه جیرفت 
شهر بدون طالق

ســاردوئیه  بخــش  عمومــی  دادگاه  رئیــس  جیرفــت- 
توابــع  از  ســاردوئیه  بخــش  در  خوشــبختانه  گفــت: 
درخواســتی  گذشــته  ســال  در  جیرفــت  شهرســتان 
نشــده  ثبــت  نفقــه  مطالبــه  و  طــالق  بــر   مبنــی 

است.
ــر  ــال اخی ــک س ــه در ی ــان اینک ــا بی ــری ب ــت هللا قیص آی
کــه از شــروع بــه کار دادگاه ایــن بخــش می گــذرد، هنــوز 
شــکایتی مبنــی بــر درخواســت طــالق و مطالبــه نفقــه از 
ــن  ــردم ای ــزود: م ــت نشــده، اف ــن ثب ــرف زوج و زوجی ط
ــظ و  ــر حف ــد ب ــظ ســنت های خــود و تعه ــا حف بخــش ب
دوام خانــواده، مشــکالت خــود را بــه صــورت کدخدامنشــی 

ــد. ــل می کنن ــل و فص ح

تبدیل تکاب به قطب زیورآالت در 
آذربایجان غربی

دومیــن واحــد تولیــد زیــوآالت طــال در تــکاب بــا حضــور 
ــه بهــر بــرداری رســید.  مســئوالن ایــن هشــر ب

ــت:  ــکاب گف ــارت ت ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئی
شهرســتان تــکاب بــا راه انــدازی واحدهــای تولیــدی 
زیــورآالت، بــه عنــوان قطــب تولیــد زیــورآالت در آذربایجان 

ــود. ــرح می ش ــی مط غرب
ــن واحــد  ــاح دومی ــه  افتت ــا اشــاره ب ــد شــریفی ، ب  توحی
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــکاب  اف ــال در ت ــوآالت ط ــد زی تولی
سیاســت هــای ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــزوده بیشــتر طــال در  ــر ایجــاد ارزش اف ــی ب اســتان، مبن
ــال  ــتی ط ــن دس ــع پایی ــای صنای ــاد واحده ــکاب و ایج ت
ــتغال و ارزش  ــاد اش ــور ایج ــه منظ ــتان ب ــن شهرس در ای
ــو از شــمش طــال در  ــد النگ ــن واحــد تولی ــزوده، دومی اف

ــد. ــدازی ش ــتان راه ان ــن شهرس ای
وی گفــت: پیــش از ایــن و در روزهــای پایانــی ســال 95 
ــد  ــو از شــمش طــال کار تولی ــد النگ نخســتین واحــد تولی
خــود را آغــاز کــرد و بــا راه انــدازی ایــن واحــد تعــداد آنهــا 
بــه دو واحــد رســید. ایجــاد مجتمــع صنایــع پایین دســتی 
ــت،  ــازمان صنع ــنهادی س ــای پیش ــی از پروژه ه ــال یک ط
ــه منظــور اجــرا در  ــی ب ــدن و تجــارت آذربایجــان غرب مع
ــی  ــاد مقاومت ــه اقتص ــب برنام ــکاب در قال ــتان ت شهرس

اســت.
ــح  ــکاب تصری ــارت ت ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئی
ــا احــداث واحدهــای بیشــتر در  ــه ب ــد اســت ک ــرد: امی ک
تــکاب، ایــن شهرســتان بــه عنــوان قطــب تولیــد زیــور آالت 

تبدیــل شــود.

ــت:  ــزد گف ــتان ی ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
ــت گاز در  ــوردار از نعم ــتاهای برخ ــداد روس تع
دولت هــای  بــه  نســبت  اخیــر  ســال های 
پیــش بیــش از 115 درصــد رشــد داشــته و از 

ــت. ــیده اس ــتا رس ــه 321 روس 149 ب
ــد  ــون 99 درص ــزود: هم اکن ــالح اف ــر ف منوچه
جمعیــت شــهری اســتان شــامل 19 شــهر از 20 
شــهر و 75درصــد جمعیــت روســتایی شــامل 
321 روســتای اســتان از نعمــت گاز برخــوردار 
ــا 46  ــم تنه ــت ده ــش از دول ــا پی ــده اند. ت ش
روســتای اســتان دارای گاز بــود و در دولــت 

دهــم 103 روســتا اضافــه شــد.

وی ادامــه داد: در ابتــدای دولــت یازدهــم 
مجمــوع روســتاهای گازدار اســتان 149 روســتا 
از حــدود 3.5 ســال  امــروز پــس  بــود و 
فعالیــت ایــن دولــت شــاهد اضافه شــدن 172 
ــد 166  ــی رش ــده یعن ــداد یادش ــه تع ــتا ب روس
ــتیم. ــم هس ــت ده ــه دول ــبت ب ــدی نس درص

فــالح یــادآور شــد: در 79 روســتای اســتان نیــز 
عملیــات گازرســانی بــا قابلیــت گازرســانی بــه 
5 هــزار و 598 خانــوار از ســوی پیمانــکاران 
هــر  امیدواریــم  و  اســت  انجــام  حــال  در 
ــت گاز  ــز از نعم ــتاها نی ــن روس ــر ای ــه زودت چ
برخــوردار شــوند و تعــداد روســتاهای گازدار 

ــد. ــتا برس ــه 400روس ــتان ب اس
 گلخانه های گازدار

بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان یــزد 
تعــداد گلخانه هــای گازدار اســتان در دوره قبــل 
یک هــزار و 176 عــدد و در دولــت یازدهــم 
ــوع 2  ــوده و در مجم ــدد ب ــزار و 447 ع یک ه
هــزار و 753 مــورد شــده اســت؛ ضمــن آنکــه 
تعــداد کوره هــای آجرپــزی نیــز از 49 عــدد در 
ــا افزایــش 3.4برابــری در ایــن  دولــت قبــل ب

دولــت بــه 266واحــد رســیده اســت.
ــا ســایر  فــالح از حجــم زیــاد جایگزینــی گاز ب
ــت:  ــر داد و گف ــت خب ــن دول ــوخت ها در ای س

دولــت تدبیــر و امیــد بــا همراهــی صنایــع 832 
ــر ســاعت گاز را در  هــزار و 229 متــر مکعــب ب
ــا ســایر ســوخت ها جایگزیــن کــرده  ــع ب صنای
ــت  ــزان در دول ــن می ــه ای ــی ک ــت؛ در حال اس
دهــم 633 هــزار و 200متــر مکعــب بــوده 

اســت.
وی گفــت: بــا توجــه بــه پیشــرفت 95 درصــدی 
عملیــات گازرســانی در اســتان یــزد کــه موجــب 
جایگزینــی ســوخت پــاک گاز طبیعــی بــه 
ایــن  فســیلی شــده،  جــای ســوخت های 
ــطح  ــبز در س ــتان های س ــره اس ــتان در زم اس

ــا ــد. ایرن ــاب می آی ــه حس ــور ب کش

مدیر عامل شرکت گاز استان یزد:

با برخورداری 95 درصدی مردم از نعمت گاز، یزد استان سبز شد 



غفــور راســتین، مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
اصفهــان، اظهــار داشــت: نخســتین کارگــروه تخصصــی طراحی 
و تولیــد خــودروی ارتباطــات مراکــز اورژانس پیش بیمارســتانی 
ــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای  ــه میزبان کشــور، ب
پزشــکی اصفهــان بــه مــدت دو روز در ایــن شــهر برگــزار            

شــد.
ــزار  ــران و اب ــت بح ــه مدیری ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ارتباطــات در بحــران از مســائل بســیار مهم در پدافنــد غیرعامل 
ــدد  ــور درص ــس کش ــازمان اورژان ــذا س ــود، ل ــوب می ش محس
ــه  ــران را ب ــی بح ــات و فرمانده ــودروی ارتباط ــک خ ــت ی اس
صــورت متمرکــز طراحــی کنــد کــه ایــن خــودرو بــا ویژگی هــای 
ــه  ــه ب ــزاری یکپارچ ــخت افزاری و نرم اف ــزات س ــی و تجهی فن

ــود. ــاغ ش ــور اب ــتان های کش ــس ۱۱۵ اس ــز اورژان مراک

مســئول اداره ارتباطــات رادیویــی فوریت هــای پزشــکی اســتان 
اصفهــان تصریــح کــرد: در ایــن کارگــروه، RFP خــودروی 
مذکــور نوشــته شــده و پــس از تصویــب و نهایــی شــدِن طــرح 
بــه همــراه بودجــه مــورد نیــاز در اختیــار مراکــز اســتان ها قــرار 
ــا بــر اســاس اســتاندارد طراحی شــده، نســبت بــه  می گیــرد ت

تولیــد خــودرو اقــدام کننــد.
 وی اعــام کــرد: فعــا بخــش خصوصــی در پروســه طراحــی 
و تولیــد ایــن خــودرو هیــچ دخالتی نــدارد و طراحی آن توســط 
متخصصــان واحــد ارتباطــات اورژانــس پیش بیمارســتانی 

ــود. ــام می ش ــور انج ــتان های کش اس
ــان در  مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اصفه
ــت بحــران  ســال ٩٣ نخســتین خــودروی ارتباطــات و مدیری
را بــه صــورت کامــا بومــی طراحــی و تولیــد کــرده اســت. مهــر

هفتــه  خبــری  نشســت  در  ملــک زاده  رضــا  دکتــر 
ســامت گــوارش کــه امســال بــا موضــوع بیماری هــای 
التهابــی روده برگــزار می شــود، اظهــار داشــت: بیمــاری 
مزمــن التهابــی روده نســبت بــه ۴۰ ســال گذشــته 
ــد  ــدود ۲۰ درص ــه ح ــرده ک ــدا ک ــش پی ــور افزای در کش
ــد  ــه می کنن ــا مراجع ــه مطب ه ــه ب ــوارش ک ــاران گ بیم

ــد. ــکل را دارن ــن مش ای
رئیــس ســتاد هفتــه ســامت گــوارش افــزود: بیمــاری 
البتــه  اســت؛  درمان شــدنی  روده  التهــاب  مزمــن 
ــرد  ــذا ف ــود؛ ل ــان ش ــخیص و درم ــع تش ــه موق ــر ب اگ
می توانــد عمــر نزدیــک بــه عمــر طبیعــی داشــته 

ــد.  باش
بیماری هــای  درمــان  و  تشــخیص  داد:  ادامــه  وی 

التهــاب روده بســیار حائــز اهمیــت اســت و پیش بینــی 
می شــود حــدود ۵۰ هــزار نفــر در ایــران مبتــا بــه ایــن 

مشــکل باشــند.
رئیــس ســتاد هفتــه ســامت گــوارش گفــت: در ایــران 
ــاب  ــا الته ــاران IBD ی ــاز بیم ــورد نی ــای م ــام داروه تم
روده را داریــم و حتــی داروهایــی کــه تــازه کشف شــده 
و قبــا بســیار گــران بــود، اکنــون در ایــران بــا کیفیــت  
ــی تولیــد می شــود و در دســترس بیمــاران اســت.  عال
ــا واکســن  ــوان ب ــه نمی ت ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــک زاده ب مل
ــن  ــان ای ــت: درم ــرد، گف ــاری پیشــگیری ک ــن بیم از ای
بیمــاری مادام العمــر اســت و در صورتــی کــه بــه توصیــه 
پزشــک توجــه شــود، بیمــاران می تواننــد عمــر طوالنــی 

داشــته باشــند. مهــر

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان خبر داد:

طراحی خودروی ارتباطات و فرماندهی بحران در کشور
رئیس ستاد هفته سالمت گوارش:

درمان بیماری التهاب روده مادام العمر است

متخصص طب سنتی در گفت وگو با کیمیای وطن
گرما و توصیه های مفید طب سنتی

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

اســت  متفــاوت  در فصــول مختلــف  افــراد  زندگــی    ســبک 
و غذاهایــی کــه فــرد در فصــول مختلــف می خــورد، بایــد متفــاوت 
باشــند؛ وگرنــه بیمــار خواهــد شــد. حتــی حالــت خــواب و میــزان 

فعالیت هــای بدنــی و… نیــز بایــد متفــاوت باشــد. 
ــگار کیمیــای  ــه خبرن رســول حیــدری، متخصــص طــب ســنتی ب
ــراد  ــد اف ــوا بای ــکی ه ــا و خش ــه گرم ــه ب ــا توج ــت: ب ــن  گف وط
ــد  ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــی را م ــای غذای بعضــی اصــول و پرهیزه
تــا بتواننــد در مواجهــه بــا گرمــا در ســامت کامــل بــه ســر                        

ــد. ببرن
ــه  ــد ک ــد بدانن ــراد بای ــه اف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدری ب ــول حی  رس
ــرد،  گفــت: در  ــد دوری ک ــی بای ــواد غذای در فصــل گــرم از چــه م
طــب ســنتی پرهیــز بــر درمــان مقــدم و آغــاز کار حفــظ ســامتی 
و درمــان بیماری هــا، پرهیــز اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه از 
ــه  ــان اینک ــا بی ــود. وی ب ــر دوری ش ــی مض ــواد غذای ــرف م مص

 نوشــیدن مایعــات ســرد، حــرارت بــدن را کاهــش می  دهــد  
افــزود: اســتفاده از نوشــیدنی  های ســنتی نظیــر آب لیمــو، بالنــگ 
هندوانــه، ســکنجبین و خیــار و آب زرشــک بــرای آرامــش اعصــاب 

ــه می شــود. توصی
ــردم  ــوم م ــاور عم ــه ب ــا اشــاره ب ــن متخصــص طــب ســنتی ب ای
مبنــی بــر اســتفاده از خاکشــیر بــرای ایجــاد خنکــی گفــت: 
ــت؛  ــت اس ــن خاصی ــد ای ــوم، فاق ــاور عم ــاف ب ــیر برخ خاکش
ــه افــراد  ــی فــراوان دیگــری دارد و مصــرف آن ب ــد درمان امــا فوای

گرمــازده توصیــه می  شــود.
حیــدری افــزود: در هــوای گــرم از غذاهــای خنــک ماننــد آب دوغ 
ــد  ــک مانن ــبزیجات خن ــان، س ــی ن ــار و کم ــت، خی ــار، ماس خی
خیــار، کاهــو، کــدو خورشــتی )ســبز(، گشــنیز، اســفناج، ماســت 

و اســفناج اســتفاده شــود.
ــراد کمــک  ــه اف ــدری اســتراحت در هــوای گــرم ب ــه حی ــه توصی ب
ــه دوش آب  ــن اینک ــود؛ ضم ــک ش ــا خن ــزاج آن ه ــا م ــد ت می کن
ــیدن  ــنا در آب روان، پوش ــدن، ش ــی ب ــتحمام و پاکیزگ ــرد، اس س
ــازک و ورزش در ســالن و در هــوای خنــک  لباس هــای نخــی و ن

ــوع، مفیــد اســت. و مطب

پروانــه کریمــی، صاحب امتیــاز طــرح غربالگــری 
اختــال اوتیســم در اســتان یــزد، بــا اشــاره بــه 
ضــرورت اجــرای طــرح غربالگری اختــال طیف 
ــاه  ــرح از بهمن م ــن ط ــرد: ای ــان ک ــم بی اوتیس
ســازمان های  هماهنگــی  بــا  ســال گذشــته 
ــای  ــت و مهده ــز بهداش ــه مرک ــه از جمل مربوط

ــاز شــده اســت. ــودک و ... در اســتان آغ ک
وی توزیــع کتابچــه، پرسشــنامه و نصــب بنرهــای 
ــازی  ــرای آگاه س ــهر را ب ــطح ش ــف در س مختل
از  غربالگــری  طــرح  ایــن  دربــاره  مــردم 
 اقدامــات انجام شــده در ســال گذشــته ذکــر 
ــث  ــات باع ــن اقدام ــام ای ــرد: انج ــح ک و تصری
شــد کــه خانواده هــا بیشــتر از وجــود ایــن 

اختــال آگاه شــوند.

کــه  فرم هایــی  کــرد:  خاطرنشــان  کریمــی 
توســط مرکــز بهداشــت یــا مهدهــای کــودک  بــا 
ــز  ــه مرک ــل شــده، ب ــا تکمی ــکاری خانواده ه هم
غربالگــری ارجــاع داده می شــوند و از بیــن 
ــا بیشــتر  ــه ســه ســؤال ی ــه ب ــرادی ک ــا اف آن ه
ــز  ــه مرک ــاره ب ــند، دوب ــت داده باش ــخ درس پاس

می شــوند. دعــوت 
بــرای  هیــوا  تســت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دارد،  کاربــرد  اوتیســم  بچه هــای  شناســایی 
تصریــح کــرد: در ایــن تســت ۱۰ ســؤال کــه 
مربــوط بــه بچه هــای اوتیســم اســت، گنجانــده 
ــه ســه ســؤال  ــر ب ــا اگ ــن آن ه ــه در بی شــده ک
پاســخ درســت داده شــود، نیــاز بــه حضــور 
دوبــاره خانــواده و بررســی کارشناســانه تر در 

ــت. ــه اس ــن رابط ای
اختــال  غربالگــری  طــرح  صاحب امتیــاز 
اوتیســم بــا بیــان اینکــه تاکنــون علــت اختــال 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــده، تصری ــناخته نش ــم ش اوتیس
اختالــی اســت کــه سیســتم اعصــاب مرکــزی را 
ــودکان در  ــود ک ــث می ش ــد و باع ــر می کن درگی
زمینــه  ارتبــاط اجتماعــی دچــار مشــکل شــوند.

ــرای تشــخیص ایــن  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــانه هایی  ــه نش ــه مجموع ــت ک ــال الزم اس اخت
وجــود داشــته باشــد، عنــوان کــرد: ایــن بچه هــا 
در ارتباط هــای چشــمی بــا دیگــران مشــکل 
ــه   ــا گوش ــل ب ــرف مقاب ــه ط ــوال ب ــد و معم دارن

ــد. ــگاه می کنن ــم ن چش
ایــن مقــام مســئول افــزود: ایــن کــودکان 

ــا  ــد و ب ــل دارن ــر تمای ــه صــدا بیشــتر از تصوی ب
بچه هــای دیگــر ارتبــاط اجتماعــی ندارنــد.

ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ کریم
ــم را  ــال اوتیس ــوان اخت ــه نمی ت ــان اینک ــا بی ب
کامــا از بیــن بــرد، اظهــار کــرد: ایــن اختــال را 
ــم  ــاش می کنی ــا ت ــرد و م ــرل ک ــود کنت می ش
ــوزش  ــا آم ــه آن ه ــران را ب ــا دیگ ــاط ب ــه ارتب ک

ــم. دهی
کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه از بیــن  ۱۰8 نفــری 
کــه تاکنــون در اســتان غربالگــری شــده اند، 
ــد،  ــال بودن ــر دارای اخت ــار نف ــا چه ــا ســه ی تنه
اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد خانــوار، ۲۱ فــرم 
ــاره ارائــه شــد و در مرحلــه دوم  پرسشــنامه دوب
نیــز کــه آغــاز شــده، از ۱۰ خانــواده دعــوت شــد 
کــه بــا فرزندانشــان بــه مرکــز بیاینــد و از آن هــا 

تســت گرفتــه شــود.

مدیــر مرکــز غربالگــری اختــاف طیــف اوتیســم 
شــهر یــزد بــا بیــان اینکــه آمــوزش در ایــن مرکز 
ــه  ــه کتابچ ــت: ارائ ــت، گف ــه ای اس ــد مرحل چن
آمــوزش بــه والدیــن از جملــه مراحــل آموزشــی 

در مرکــز غربالگــری اوتیســم اســت.
ــی در  ــت عمل ــوازم فعالی ــه ل ــه ارائ وی در ادام
کارگاه هــا را از دیگــر مراحــل آمــوزش ایــن مرکــز 
دانســت و بیــان کــرد: در ایــن کارگاه هــا والدیــن 
بــا نحــوه عملکــرد خــود بــا کــودکان و افزایــش 
تحــرکات بدنــی آن هــا بیشــتر آشــنا می شــوند.

ــای  ــون دوره ه ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــی ب کریم
مقدماتــی  مرحلــه  در  مرکــز  ایــن  آموزشــی 
اســت، خاطرنشــان کــرد: طــرح غربالگــری 
ــذا  ــه شــناخت اســت؛ ل ــوز در مرحل اوتیســم هن
ــای  ــزاری کارگاه ه ــرای برگ ــی ب ــداد کاف ــه تع ب

آموزشــی نرســیده اســت. ایســنا
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تغذیهوالدین، مؤثرترین عامل در روند بهبود کودکان اوتیسمی

فوایدکرهبادامزمینی
کــره بــادام  زمینــی جــزو لذیذتریــن محصــوالت تهیه شــده 
ــادام  زمینــی  ــادام  زمینــی اســت و حــدود یک ســوم ب از ب
آن  تهیــه کــره  دنیــا، صــرف  در سراســر  کشت شــده 
می شــود. کــره بادام زمینــی تقریبــا همــان خــواص بــادام 

ــی را دارد.  زمین
بــادام زمینــی حــاوی پروتئیــن بــا کیفیــت عالــی و میــزان 
ــات و بررســی های متعــدد  ــی اســت. تحقیق ــادی چرب زی
نشــان داده انــد چربــی بــادام زمینــی و کــره بــادام زمینــی 
ــای  ــه بیماری ه ــا ب ــت و از ابت ــد اس ــان مفی ــرای انس ب
درصــد   8۵ زیــرا  می کنــد؛  پیشــگیری  قلبی عروقــی 
چربــی موجــود در بــادام زمینــی، چربــی غیراشــباع 
را  خــون  کلســترول  غیراشــباع،  چربی هــای  اســت. 
پاییــن می آورنــد و از ایــن طریــق در ســامت قلــب 
مؤثــر هســتند. بــادام زمینــی و کــره آن فاقــد چربی هــای 

ــتند. ــترول هس ــس و کلس تران
ــود را  ــی خ ــت چرب ــراد دریاف ــود اف ــه می ش ــی توصی وقت
بــه صــورت متعــادل تنظیــم کننــد، بــه ایــن معنــا نیســت 
ــق  ــد. طب ــی خــود حــذف کنن ــم غذای ــی را از رژی کــه چرب
ــد  ــرژی غــذا را بای ــا 3۰ درصــد ان ــه ای ت توصیه هــای تغذی
از چربی هــا بــه دســت آورد و ایــن مقــدار مناســبی 
اســت. البتــه نــوع چربــی کــه ایــن 3۰ درصــد را تشــکیل 

ــی آنالیــن ــت. زندگ ــم اس ــی مه ــد، خیل می ده

معجزه های آب کرفس
ــدن  ــرای ب ــد اســت کــه ب ــاه ســبز و بلن کرفــس، یــک گی
از جهــات گوناگــون مفیــد اســت. بســیاری از افــرادی 
ــه  ــد، از ســاقه های کرفــس ب کــه قصــد کاهــش وزن دارن

عنــوان میان وعــده اســتفاده می کننــد. 
برخــی نیــز آب کرفــس را بــه دلیــل خــواص گوناگــون آن 
ــرف  ــود در آن مص ــدد موج ــای متع ــاح و ویتامین ه  و ام

می کنند. 
و  گیاهــی  هورمون هــای  شــامل  همچنیــن  کرفــس 
انــواع مختلــف روغن هایــی اســت کــه بــه عملکــرد بهتــر 
سیســتم عصبــی بــدن کمــک می کننــد. آب کرفــس خــام 
فقــط بــرای کســانی  کــه می خواهنــد وزن خــود را کاهــش 
دهنــد نیســت، بلکــه همــه کســانی  کــه می خواهنــد 
زندگــی ســالم و بــا نشــاطی داشــته باشــند، می تواننــد از 

ــد. بهداشــت نیــوز ــره ببرن ــاده ارزشــمند به ــن م ای

سپر غذایی در برابر آلزایمر
بیمــاری آلزایمــر، یکــی از شــایع ترین مــوارد »زوال 
ــل  ــری عوام ــت و پی ــه وراث ــی ک ــت. از آنجای ــز« اس مغ
بــرای  راهــی  اســت،  بیمــاری  ایــن  بــروز  اصلــی 
ــر  ــا تغیی ــا ب ــدارد؛ ام ــود ن ــی از آن وج ــگیری قطع پیش
ــوان عوامــل خطــر را کــم کــرد و در  شــیوه زندگــی می ت
ــه  ــا تغذی ــت؛ ب ــز گام برداش ــامت مغ ــظ س ــت حف جه
ــی  ــای اجتماع ــی، فعالیت ه ــای ذهن ــالم، فعالیت ه س
روانــی  و  روحــی  آرامــش  جســمی،  فعالیت هــای 
ــگیری  ــر، پیش ــه س ــه ب ــه ضرب ــر گون ــری از ه  جلوگی
آالینده هــا  کنتــرل  بیماری هــا،  به موقــع  درمــان  و 
ــات دوره ای.  ــن معاین ــالم و همچنی ــی س ــبک زندگ س

ایــران آلزایمــر  انجمــن 

زیبایی

 غذاهایی که پوست صورت را 
تغییر می دهند 

پیــش از خــوردن کلوچــه و نوشــیدنی بــه ایــن فکــر کنیــد 
ــد.  ــری روی پوســت دارن ــن خوردنی هــا چــه تأثی ــه ای ک
بــا نــگاه کــردن بــه پوســت صــورت خــود می توانیــد بــه 

تأثیــر غذاهــا بــر آن پــی ببریــد.
 شیر

شــیری کــه بــه قهــوه یــا بســتنی اضافــه می کنیــد 
تأثیراتــی جــدی روی رنــگ پوســت صــورت دارد؛ حتــی 
اگــر مشــکل عــدم تحمــل الکتــوز را هــم نداشــته باشــید.
ــود  اگــر متوجــه شــدید کــه صورتتــان خســته و خواب آل
اســت و پوســت چــروک می شــود، چنــد هفتــه لبنیــات 

را کنــار بگذاریــد تــا تفــاوت را بــه وضــوح ببینیــد.
 شکر

ــر  ــم تأثی ــت ه ــه روی پوس ــر وزن، بلک ــا ب ــکر نه تنه ش
می گــذارد. ایــن فرآینــد باعــث می شــود پوســت زودتــر 
ــامت  ــظ س ــرای حف ــا راه ب ــود. تنه ــروک ش ــر و چ پی

ــردن مصــرف شــکر اســت. جــام جــم ــر ک پوســت کمت

درمان خانگی برای رفع خشکی لب 
بســیاری از مــا بــا ایــن مشــکل روبــه رو هســتیم 
کــه گاهــی لب هایمــان خشــک می شــود و تــرک 

می خــورد. 
ــود  ــب کمب ــدن ل ــک ش ــی خش ــل اصل ــی از دالی بعض
کشــیدن،  ســیگار  کم آبــی،  آلــرژی،  ویتامیــن، 
تشعشــعات خورشــید و هوای خشــک و ســرد هســتند. 
شــکر می توانــد ســلول های مــرده پوســت را کــه باعــث 
ــرد                ــن بب ــب شــده اند، از بی ــی ل خشــکی و از فرم افتادگ
ــا  ــد ب ــما می توانی ــد. ش ــت کن ــاف و یکدس ــب را ص و ل
اســتفاده از شــکر و عســل یــک الیه بــردار مغــذی بــرای 

لبتــان تهیــه کنیــد.
 عســل نیــز یکــی از بهتریــن مرطوب کننده هاســت 
کــه خاصیــت آنتی باکتریــال نیــز دارد. عســل یــک 
ــه  ــت ک ــی اس ــرای لب های ــب ب ــی مناس ــاده طبیع م
ترک خــورده و پوست پوســت شــده هســتند. فقــط 
کافــی ســت مقــداری عســل طبیعــی را روزی چنــد بــار 

ــد. رکنــا ــب بمالی روی ل

از کرم های ضدآفتاب با درجه 30 
استفاده کنید

ــر  ــو و دبی ــت و م ــص پوس ــر، متخص ــوش دائ داری
انجمــن متخصصــان پوســت ایــران، درخصــوص 
آفتاب ســوختگی بیــان کــرد: آفتاب ســوختگی در 
اثــر تمــاس بــا اشــعه  مــاوراء بنفــش موجــود در نــور 

خورشــید رخ می دهــد.
ــوای آزاد و در معــرض  ــه در ه ــرادی ک ــت: اف وی گف
ــد  ــای ض ــد از ِکرِم ه ــد، بای ــرار دارن ــید ق ــور خورش ن
آفتــاب بــا درجــه 3۰ یــا قوی تــر از آن اســتفاده کــرده 
و هــر ســه ســاعت یــک بــار ایــن کار را تکــرار کننــد. 
ــی و کاه  ــای آفتاب ــردن عینک ه ــه کار ب ــن ب همچنی
بــرای پوشــش صــورت و بــدن از نــور خورشــید 

ضــروری اســت. باشــگاه خبرنــگاران

خانواده
آرامش در خانواده 

      
کارشناس ارشد روان شناسی

زهرا کریمی

آرامــش، گوهــر گرانســنگی اســت کــه هــر انســانی 
از هــر مــرام و آیینــی و در هــر شــرایطی بــدان 
چشــم مــی دوزد و از آنجــا کــه اســام، دینــی جامــع 
ــرده  ــه ک ــر توج ــاز بش ــن نی ــه ای ــت، ب ــل اس و کام
ــداف  ــن اه ــی از مهم تری ــه یک ــا ک ــا آنج ــت؛ ت اس
ازدواج را آرامــش زن و شــوهر در کنــار یکدیگــر 

می دانــد.
ــگاه  ــام و جای ــی از مق ــای قرآن ــواده در آموزه ه خان

ارزشــی برخــوردار اســت. 
ــس  ــه پ ــت ک ــئله ای اس ــتین مس ــواده، نخس خان
از آفرینــش انســان بــدان اشــاره شــده اســت. 
قــرآن پــس از بیــان چگونگــی خلقــت انســان بــه 
ــه  ــس ب ــد؛ پ ــاره می کن ــر آدم)ع( اش زوج و همس
ــم کــه زن و شــوهر از سرنوشــتی  ــی درمی یابی خوب

ــتند.  ــوردار هس ــترک برخ مش
از  بیــرون  دشــمنان  هجــوم  مــورد  خانــواده   
ــا  ــد ت ــمن می کوش ــرد و دش ــرار می گی ــواده ق خان
ــار  ــش دچ ــه های خوی ــا وسوس ــزل و ب آن را متزل

ــد.  ــدی کن ــقاوت اب ــی و ش بدبخت
در همــان آغــاز آفرینــش انســان، از زن و مــرد 
مــرد  از  بلکــه  نمی آیــد؛  میــان  بــه   ســخن 
و همســرش ســخن گفتــه می شــود تــا ایــن معنــا 
ــواده  ــش خان ــاز آفرین ــان آغ ــه از هم ــود ک ــا ش الق
اســت کــه شــکل می گیــرد و برخــاف تصــور رایــج 
ــواده نخســتین مســئله تاریــخ  بایــد گفــت کــه خان

بشــری بــوده اســت.  
قــرآن هرگــز پــس از بیــان آفرینــش آدم)ع( 
از زن بــه عنــوان ماهیتــی جــدا از مــرد ســخن 
نمی گویــد؛ بلکــه از مــردی بــه عنــوان شــوهر 
می گویــد.  عنــوان همســر ســخن  بــه  زنــی  و 
ــری  ــدی دخت ــک فرآین ــه در ی ــت ک ــه نیس این گون
وجــود داشــته کــه بــه صــورت زنــی متحــول شــده 
و خانــواده ایجــاد شــده اســت؛ بلکــه از همــان آغــاز 
ســخن از خانــواده ای اســت کــه زوجــه و همســرش 
از خــود مــرد پدیــد آمــده اســت؛ زیــرا خداونــد در 
آیــه ۱89 ســوره اعــراف از نفــس واحــد و یگانــه ای 
ــده  ــرش را از آن آفری ــه همس ــد ک ــخن می گوی س

ــت.  اس
 بنابرایــن نخســتین خانــواده بــا زنــی پدیــد می آیــد 
کــه خــود بخشــی از وجــود مــرد آن خانــواده بــوده 
اســت و زمانــی و لحظــه ای تصــور نشــده اســت کــه 

زنــی بــدون مــردی بــوده باشــد. 
قــرآن هــدف و فلســفه تشــکیل خانواده )همســری 
ــاد  ــردن( را ایج ــق ک ــرای وی خل ــس آدم ب از جن
ــرد  ــا م ــرای آرامــش وی برمی شــمارد ت بســتری ب

ــد.  ــار همســرش )زن( آرامــش یاب در کن

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــره  ــات، دله ــای امتحان ــیدن روزه ــا فرارس ب
ــان  ــود. آن ــروع می ش ــم ش ــوزان ه دانش آم
ــم  ــاز ه ــند ب ــه باش ــالی ک ــن و س ــر س در ه
بــه  نگرانی هــای مختلــف مربــوط  چــون 
ــدن در ذهنشــان شــکل می گیــرد  درس خوان
دچــار اضطــراب و تــرس از امتحان می شــوند. 
گروهــی از دانش آمــوزان عصبانــی، افســرده، 
پریشــان، ناراحــت و مضطــرب می شــوند 
و گروهــی دیگــر چنــان آشــفته و نگــران 
می شــوند کــه پاســخ ســؤاالت ســاده را هــم 

از یــاد می برنــد.
 اضطراب امتحان چیست؟

 اضطــراب امتحــان نوعــی خوداشــتغالی 
ــد  ــگاری و تردی ــه خودکم ان ــت ک ــی اس ذهن
ــراه دارد  ــه هم ــرد را ب ــای ف ــاره توانایی ه درب
ــتن  ــی و نداش ــی منف ــث ارزیاب ــب باع و اغل
تمرکــز حــواس و واکنش هــای جســمانی 

می شــود. نامطلــوب 
زهــرا شــیرازی، کارشــناس روان شناســی، 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 
اظهــار کــرد: داشــتن کمــی اضطــراب و دلهــره 
در روزهــای امتـــحانات، امــری طبیعــی و 
معقـــول اســت؛ چــرا کــه مـــوجب حرکــت و 
ــری و موفقیــت  ــرای یادگی ــزه بچه هــا ب انگیـ
ــه حــدی  ــی ب ــن نگران ــر ای ــا اگ می شــود. ام
ــوزش  ــد آم ــر رون ــی ب ــر منف ــه تأثی ــد ک برس
روزانــه آنــان بگــذارد و مانعــی بــرای پیشــرفت 
آن هــا شــود، غیرطبیعــی و نامعقــول اســت. 
شــیرازی ادامــه داد: علــت تشــویش بیــش از 
انــدازه گروهــی از دانش آمــوزان، بهــره نبــردن 
ــان  ــروی فکری ذهنی ش ــا از نی ــت آن ه درس
ــاش،  ــی ت ــا کم ــد ب ــا می توانن ــت. آن ه اس
روش هــای  به کارگیــری  و  برنامه ریــزی 
گوناگــون کاهــش اضطــراب، موفقیــت خــود 

ــد. ــن کنن ــات تضمی را در امتحان
 نشانه های اضطراب

ــا  ــه ب ــی در رابط ــناس روان شناس ــن کارش ای
ــی  ــرد: عصب ــح ک نشــانه های اضطــراب تصری
احســاس  نداشــتن،  قــرار  و  آرام  بــودن، 

خســتگی، ســرگیجه،  تکــرر ادرار، افزایــش 
ضربــان قلــب، بی حالــی، تنگــی نفــس، 
ــی، دلهــره،  ســردرد،  ــرزش،  بی خواب تعریــق،  ل
ــن  ــن ای ــوره از اصلی تری ــتهایی و دلش بی اش

نشانه هاســت.
ــراب  ــد اضط ــه می توان ــی ک ــه روش های وی ب
ســر جلســه امتحــان را کاهــش دهــد، اشــاره 
یــک  امتحــان  اضطــراب  افــزود:  و  کــرد 
ــوان  ــه می ت ــدن اســت ک ــی ب ــش طبیع واکن
بــا بعضــی راهکارهــای ســاده ایــن اضطــراب 

را کاهــش داد.
شــیرازی بخــش جالــب توجهــی از اضطــراب 
نادرســت  الگوهــای  از  ناشــی  را  امتحــان 
فکــری دانســت و یــادآوری کــرد: افــراد 
بایــد پیــش از امتحــان و ســر جلســه افــکار 
نادرســت ماننــد اینکــه »حتمــا امتحــان 
ســختی در پیــش خواهــم داشــت« را از خــود 

ــد. دور کنن

به گفتــــه ایــــن روان شـــناس توصیه می شود 
افــراد پیــش از امتحــان بــا خــود تکــرار کننــد: 
»مــن ســخت مطالعــه کــرده ام و دلیلــی بــرای 

هــراس و اضطــراب وجــود نــدارد.«
 آرامــش ذهنــی و تصویرســازی مثبــت از 

امتحــان
وی روش بعــدی بــرای کاهــش اضطــراب 
ــی از  ــش ذهن ــه آرام ــت ب ــان را بازگش امتح
ــه  ــت ک ــق دانس ــس عمی ــد تنف ــق چن طری
ــر  ــتری ب ــلط بیش ــرد تس ــود ف ــث می ش باع
ــن  ــد. در ای ــته باش ــود داش ــای خ آموخته ه
ــق، آرام  ــس عمی ــا تنف ــد ب ــرد بای ــرایط ف ش

شــود و بعــد بــاز بــه ســراغ ســؤاالت امتحــان 
ــرود. ب

خواســت  افــراد  از  روان شــناس  ایــن 
تصویرســازی مثبتــی از امتحــان خــود داشــته 
باشــند؛ یعنــی پیــش از امتحــان تصــور کننــد 
ســؤاالت امتحــان را در دســت دارند؛ ســؤاالتی 
راحــت کــه باعــث شــده چهــره آن هــا شــاداب 

ــا نشــاط باشــد. و ب
وی بــا بیــان اینکــه افــراد بایــد پیوســته 
جمــات مثبــت و امیدوارکننــده بــه خــود 
تلقیــن کننــد، خاطرنشــان کــرد: یکــی از 
مهم تریــن راه هــای کاهــش اضطــراب کــه 
ــش  ــرار دارد، افزای ــترس ق ــل اس ــه مقاب نقط
بــه  بایــد  فــرد  و  اســت  اعتمادبه نفــس 
ــد. ــته باش ــان داش ــود اطمین ــای خ توانایی ه

بــه گفتــه ایــن روان شــناس تکنیک هــای 
آرام ســازی بــرای کاهــش اســترس امتحــان 
دیگــر  از  بــر خــدا  تــوکل  اســت.  مفیــد 
راهکارهــای کاهــش اســترس اســت و ایمــان 
بــه خــدا بــه عنــوان یــک منبــع بــزرگ قــدرت 
می توانــد  پــروردگار  بــا  ارتبــاط  ایجــاد  و 

ــد. ــرد بده ــه ف ــتری ب ــش بیش آرام
ــه در کاهــش اســترس شــب   نقــش تغذی

امتحــان
از  جلوگیــری  بــرای  متفاوتــی  راه هــای 
ــای  ــری در روزه ــش یادگی ــترس و افزای اس
ــن  ــی از مؤثرتری ــه یک ــود دارد ک ــان وج امتح
غذایــی  رژیــم  و  تغذیــه  داشــتن  آن هــا 

مناســب اســت.
بــرای کاهــش اســترس از مصــــرف زیــــاد 
و  قهــوه  مثــل  کافئیــن دار  نوشــیدنی های 
ــای  ــود. غذاه ــودداری ش ــابه خ ــای و نوش چ
را  یادگیــری  میــزان  پروتئیــن  حــاوی 
بــرای  الزم  زمینــه  و  می دهنــد  افزایــش 
را فراهــم  بیــن ســلول های مغــز  ارتبــاط 
 می کننــد. از ســوی دیگــر کربوهیدرات هــا 
ــدار  ــه مق ــر ب ــا اگ ــتند؛ ام ــش هس انرژی بخ
زیــاد و بــدون پروتئیــن کافــی مصــرف شــوند 

ســبب خواب آلودگــی می شــوند.
یــک متخصــص تغذیــه در گفت وگــو بــا 
ــوزان  ــه دانش آم ــن ب ــای وط ــگار کیمی خبرن

توصیــه کــرد: در روزهــای امتحانــات از مصرف 
غذاهــای چــرب و سرشــار از ادویــه بپرهیزیــد؛ 
زیــرا مصــرف ایــن نــوع مــواد غذایــی ســبب 

تنبلــی و خواب آلودگــی می شــود.
ــری  ــرای افزایــش یادگی  غــذای مناســب ب

و تمرکــز
ــه  ــه ب ــزود: توج ــوی اف ــی صف ــید مرتض س
تغذیــه در روزهــای امتحانــات حائــز اهمیــت 
اســت؛ هــر چنــد فــرد هنــگام درس خوانــدن 
نیــاز بــه انــرژی بیشــتری نــدارد، امــا غــذای 
ــز  ــری و تمرک ــش یادگی ــرای افزای مناســب ب
فــرد ضــروری اســت. دانش آمــوزان در طــول 
ــاز  ــورد نی ــواد م ــوری م ــد ط ــات بای امتحان
ــریع تر و  ــه س ــد ک ــم کنن ــود را فراه ــدن خ ب
مناســب تر بیندیشــند و حافظــه قوی تــری 
باشــند.  داشــته  دریافــت مطالــب  بــرای 
ــی  ــوردن غذاهای ــد از خ ــاس بای ــن اس ــر ای ب
می شــود،  خواب آلودگــی  ســبب   کــه 

بپرهیزند. 
ــان کــرد:  ــه خاطرنش ــص تغذی ایــن متخص
برخــاف تصــور بســیاری از والدیــن کــه خوردن 
ــرای  ــن را ب ــار از روغ ــرب و سرش ــای چ غذاه
مناســب می داننــد مصــرف  دانش آمــوزان 
ایــن نــوع مــواد غذایــی بــرای تقویــت ذهــن 
ــای  ــرف غذاه ــت. مص ــب نیس ــدن مناس و ب
ــل و  ــرد را تنب ــن، ف ــی از روغ ــده و غن سرخ ش
ــم  ــرای هض ــده ب ــرا مع ــد؛ زی ــال می کن بی ح

ــاز دارد.  ــادی نی ــان زی ــه زم ــذا ب غ

ــوع  ــن ن ــد از مصــرف ای ــن اســاس بای ــر ای ب
ــرد.  ــان دوری ک ــش از امتح ــا پی غذاه

وی تصریــح کــرد:  وعده هــای کوچــک و 
ــوزان در  ــرای دانش آم ــول روز ب ــبک در ط س
روزهــای امتحــان بســیار مناســب اســت. بــر 
ایــن اســاس توصیــه می شــود دانش آمــوزان، 
پنــج  روز  طــول  در  دبســتانی ها  به ویــژه 
ــداد  ــی تع ــد؛ یعن ــی مصــرف کنن ــده غذای وع
ــم آن  ــش و حج ــی را افزای ــای غذای وعده ه

ــد. ــش دهن را کاه
 استرس، جسم و روح را 

ضعیف می کند 
بــه  همچنیــن  تغذیــه  متخصــص  ایــن 
دانش آمــوزان توصیــه کــرد بــرای کاهــش 
ــه ای دو  ــان هفت ــای امتح ــترس در روزه اس
ــرا  ــد؛ چ ــتفاده کنن ــی اس ــوراک دریای ــار خ ب
کــه ایــن نــوع مــواد غذایــی، از اســترس 
ــده در  می کاهــد. اســترس از مســائل آزاردهن
ــذا  ــوزان اســت؛ ل ــای امتحــان دانش آم روزه
دانش آموزانــی کــه ایمنــی کامــل را نداشــته و 
ــر باشــند، اســترس  از نظــر جســمی ضعیف ت

ــت. ــتر اس ــا بیش آن ه
ــرد: در دوران  ــه ک ــوزان توصی ــه دانش آم وی ب
آمادگــی امتحــان ســه بــار در روز نفــس 
عمیــق بکشــند تــا بــا دریافــت اکســیژن 
تمرکــز  و  مفیدتــر  تفکــر  ریه هــا،  توســط 
بیشــتری داشــته باشــند و بــا گرســنگی ســر 

ــوند. ــر نش ــان حاض ــه امتح جلس

کیمیای وطن بررسی می کند: شب های امتحان نزدیک است

استرس خود را مدیریت و کنترل کنید
تغذیه مناسب در کاهش استرس امتحانات مؤثر است

،،
اضطــراب امتحــان نوعــی خوداشــتغالی 
ذهنــی اســت که خودکم انــگاری و تردید 
دربــاره توانایی هــای فــرد را به همــراه دارد 
و اغلب باعث ارزیابی منفی و نداشــتن 
تمرکــز حــواس و واکنش هــای جســمانی 

نامطلــوب می شــود.

یادداشت
سالمتورسانه)قسمتاول(
رسانههایفراگیربیگانه
تهدیدیبرایسالمت

عضو شورای مرکزی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر مجتبی کرباسی

 ســامت، مفهومی گســترده اســت. ســازمان بهداشــت 
ــاد  ــرای ســامت، ابع ــه درســتی ب ــی )WHO( ب جهان
ــد از: ابعــاد  ــه ای را برشــمرده اســت کــه عبارتن چهارگان
جســمی )Somatic(، روانــی )Psychic(، اجتماعــی 

.)Spritual( ــوی )Social( و معن
ــته  ــم پیوس ــه ه ــم و ب ــا ه ــاط ب ــاد در ارتب ــن ابع ای
همزمــان  می تواننــد  بیمــاری زا  عوامــل  هســتند. 
بــر همــه ایــن جوانــب تأثیــر بگذارنــد و عوامــل 
ــتند.  ــه هس ــن گون ــه همی ــم ب ــان ه ــامت و درم س
ــه طــور عمــده در حــوزه  ــاوری ارتباطــات و رســانه ب فن
ــه نحــوی کــه امــروزه  ــی غــرب شــکل گرفــت؛ ب تمدن
قدرتمندتریــن بنگاه هــای رســانه ای دنیــا در دســت 

ــت. ــرب اس ــدرت غ ــز ق مراک
بــر ایــن اســاس طبیعــی بــود کــه اول ســمت و ســوی 
طراحــی ابزارهــای رســانه ای متناســب بــا دیــدگاه 
غالــب تمدنــی غربــی بــوده و دوم عمــده محتواهــای 
تولیدشــده نیــز متناســب بــا فلســفه مادی گــرا  و 

ــد.   ــرب باش ــتی غ اومانیس
ــت از  ــتفاده نادرس ــی از اس ــاالت ناش ــوارض و اخت ع
ــوان  ــه را می ت ــواره ای بیگان ــانه ای ماه ــبکه های رس ش
ــن  ــر ای ــرد. ب ــی ک ــامت بررس ــاد س ــوب ابع در چارچ
ــی،  ــمانی، روان ــاالت جس ــه اخت ــوان ب ــاس می ت اس

ــرد.  ــاره ک ــوی اش ــی و معن اجتماع
 اختالالت جسمی 

امــروزه کاربــران بــا هــزاران شــبکه ماهــواره ای و ســایت 
اینترنتــی  مواجــه هســتند و ســاعات عمــده ای از 
شــبانه روز بــه پــای ایــن رســانه ها صــرف می شــود کــه 
اولیــن نتیجــه آن می توانــد ســبک زندگــی بی تحــرک 

باشــد. 
بی تحرکــی خــود موجــب اضافــه وزن و بــروز بیماری هــای 
دســتگاه حرکتــی )ماهیچــه ای –  مفصلــی( و همچنیــن 
ــک از  ــندروم متابولی ــوان س ــه عن ــه ب ــی ک بیماری های
ــاال و  ــون ب ــار خ ــت، فش ــی دیاب ــود یعن ــاد می ش آن ی

ــردد. ــاال می گ ــی خــون ب چرب
یکــی دیگــر از تهدیــدات ایــن رســانه ها بــرای ســامت 
جســمی، بعضــی محصــوالت آرایشی بهداشــتی یــا 
دارویــی اســت کــه توســط برخــی تولیدکننــدگان 
ســودجو بــه طــور فــراوان در بســیاری از ایــن رســانه ها 
از  بســیاری  توســط  متأســفانه  و  تبلیــغ می شــود 
مخاطبــان نــاآگاه بــدون مشــورت و توصیــه کارشــناس 

ــرد. ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــک، م ــا پزش ی
گاهــی بعضــی توصیه هــای نادرســت و مغایــر بــا 
اصــول علمــی و ضوابــط دینــی و فرهنگــی در بعضــی 
ســایت های  بعضــی  در  یــا  پزشــکی  برنامه هــای 
غیرعلمــی و غیرمســئول باعــث بدتــر و پیچیده تــر 
ــردی  ــرد می شــود؛ ف ــاری در ف ــک بیم ــد ی شــدن رون
کــه بــا امیــد بــه بهبــودی بیمــاری خــود، ممکــن اســت 
ــه رو توصیه هــای ایــن رســانه ها شــود.  ــه دنبال ناآگاهان
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دروغ از منظر قرآن و روایات
دروغ از بدتریــن معایــب، زشــت ترین گناهــان و منشــأ 
ــت  ــای زش ــع از کاره ــت و بالطب ــد اس ــیاری از  مفاس  بس
و ناپســند و عــادت بــه آن از رذایــل اخالقــی و گناهــان کبیــره 
ــان نباشــد  ــا ضــرورت و مصلحــت مهمــی در می اســت و ت

دروغ گفتــن جایــز نیســت. 
 دروغ در دنیــا و آخــرت انســان را از رحمــت الهــی محــروم 
ــی را  ــاد عموم ــد، اعتم ــار می کن ــردم بی اعتب ــان م و در می
ــه بیمــاری نفــاق دچــار می ســازد و از  ســلب و جامعــه را ب

ــت. ــان اس ــده ایم ــان و خراب کنن ــات زب آف
ــی انســان  ــارت و خودکم بین ــده حق ــی دروغ، عق ــت اصل عل
دروغگــو اســت؛ ایــن یکــی از نــکات روانــی اســت کــه بــه 
عنــوان روانشناســی اخالقــی در کلمــات معصومیــن بــه آن 
اشــاره شــده اســت. سرچشــمه دروغ نیــز گاهــی بــه دلیــل 
ــت  ــردم از دور او، از دس ــدن م ــده ش ــر، پراکن ــرس از فق ت
ــه  ــل عالق ــه دلی ــز ب ــی نی ــام و زمان ــت و مق دادن موقعی

ــه مــال و جــاه و مقــام و ...اســت.  شــدید ب
ابــزار بســیاری از گناهــان، دروغ اســت؛ اینکــه افــراد دروغگو 
بدبینــی و ســوء ظن خاصــی نســبت بــه همــه کــس و همــه 
ــا  ــد، ب ــوه می دهن ــزرگ جل ــا دروغ خــود را ب ــد، ب ــز دارن چی

ــد. ــق می گوین ــه تمل دروغ هــزار گون
ــش از  ــه پی ــت ک ــن اس ــان دروغ ای ــای درم ــی از راه ه  یک
ــار  ــاک و آث ــب دردن ــه عواق ــان را ب ــد مبتالی ــز بای ــر چی ه
بــد معنــوی و مــادی آن متوجــه ســاخت. همچنیــن بایــد 
ــع شــخصی  ــع نف ــاره ای از مواق دانســت اگرچــه دروغ در پ
دارد، ولــی نفعــش بســیار آنــی و زودگــذر اســت. یکــی دیگر 
از مؤثرتریــن راه هــای درمــان دروغ، پــرورش شــخصیت در 
ــان در دل  ــای ایم ــت پایه ه ــرای تقوی ــش ب ــراد و کوش اف
آنــان اســت و بایــد محیط هــای تربیتــی و معاشــرتی 
ــه  ــا ب ــرد ت ــاک ک ــو پ ــراد دروغگ ــود اف ــان را از وج مبتالی
تدریــج طبــق اصــل محــاکات و تأثیرپذیــری محیــط، وجــود 

ــاک شــود. ایکنــا ــه پ ــن رذیل ــا از ای آن ه

 زمان صدور اندیشه 
حقوق بشر اسالمی فرارسیده است

حقــوق بشــر از بنیادی تریــن حقوقــی اســت کــه هــر 
انســانی بــه طــور ذاتــی، فطــری و بــه صــرف انســان بــودن 
ــورد توجــه  ــاز م ــن حــق از دیرب ــد اســت و ای از آن بهره من
ــن  ــز ای ــروزه نی ــت. ام ــوده اس ــمندان ب ــا و اندیش ملت ه
ــب  ــه مرات ــاده و ب ــتگی فوق الع ــت و برجس ــوم اهمی مفه
گســترده تری در ســطح بین المللــی یافتــه و تاکنــون 
ــن و حمایــت از  ــرای تدوی ــی متعــددی ب اســناد بین الملل

ــن شــده اســت. حقــوق بشــر تدوی
ــوق  ــت از حق ــی حمای ــاختارهای بین الملل ــفانه س متاس
بشــر و بعضــی کشــورهای غربــی کــه همــواره خــود را جــزء 
ــان  ــوق بشــر در جه ــان انحصــاری حق پاســداران و مدافع
معرفــی می کننــد، در عرصــه حقــوق بشــر رویکــردی 
تبعیض آمیــز، دوگانــه، غیرمســتقل و غیرمنصفانــه در 
ــیاه  ــابقه س ــض، س ــردی متناق ــا عملک ــه و ب ــش گرفت  پی
و تلخــی از خــود بــر جــای گذاشــته اند و ایــن موضــوع بــه 
ابــزاری بــرای وارد کــردن فشــار از ســوی کشــورهای غربــی 

بــه ایــران تبدیــل شــده اســت. رســا

گردشگری
دیدنی های استان کرمان

در  نفــر جمعیــت  میلیــون  بــا 3  اســتان کرمــان 
ــان  ــت. کرم ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــرقی ای ــوب ش جن
ــاب  ــه حس ــران ب ــی ای ــم و تاریخ ــتان های مه از اس
می آیــد. در ایــن گالــری تنهــا گوشــه ای از زیبایی هــای 

ــت. ــده اس ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــتان ب ــن اس ای
 ارگ بم

ــتی  ــای خش ــن بن ــن و بزرگ تری ــم، قدیمی تری ارگ ب
ــا  جهــان کــه در شــهر بــم واقــع شــده اســت. ایــن بن
در زلزلــه مرگبــار 5 دی مــاه ۱3۸۲، نیمه ویــران شــد. از 
آن زمــان بازســازی ایــن مجموعــه بــزرگ آغــاز شــده 

اســت.
 باغ شاهزاده ماهان

ایــن بــاغ در ســال ۱۲۹۷ هجــری قمــری توســط 
قاجــار  ناصرالدولــه، شــاهزاده  میــرزا   عبدالحمیــد 
ــا  ــال )۱۲۹۸ه ق ت ــازده س ــی ی ــان، ط ــم کرم و حاک
۱3۰۹ه ق( بنــا شــد، امــا بــا مــرگ وی بنــای آن 
ــی  ــای خال ــت جاه ــن عل ــه همی ــد؛ ب ــام مان نیمه تم
ــخ  ــد. تاری ــوان دی ــردر ورودی می ت ــر س ــی ها را ب کاش

ــت. ــیدی اس ــاغ ۱۲۷۶ خورش ــای ب بن
 روستای میمند

میمنــد در 3۶ کیلومتــری شهرســتان شــهر بابــک قــرار 
ــینیه،  ــجد حس ــه، مس ــه ای از ۴۰۰ خان دارد و مجموع
حمــام و مدرســه اســت کــه همگــی در دل کــوه کنــده 
ایــن  از  بازدیــد  بــرای  شــده اند. فصــول مناســب 

ــار و تابســتان اســت. روســتا، به
 حمام گنجعلی خان

ایــن حمــام یکــی از شــاهکارهای معمــاری عصــر صفویه 
ــس  ــه خــط علیرضــا عباســی، خوش نوی و ســردر آن، ب
معــروف عصــر صفویــه، اســت. ایــن حمــام از سرســرا 
ــده  ــکیل ش ــه تش ــتی و گرم خان ــن، هش داالن، رخت ک

اســت.
 میدان گنجعلی خان

ــر  ــدان محوریــت مجموعــه گنجعلی خــان را ب ــن می ای
عهــده دارد کــه در ســه طــرف آن بــازار مســگری و بــازار 
ــوان  ــه عن ــته ب ــده و در گذش ــع ش ــان واق گنجعلی خ
بارانــداز و محــل خریــد و فــروش کاالهایــی بــود کــه از 

ــه کرمــان وارد می شــد. ــاف ب اطــراف و اکن
 گنبد جبلیه

ایــن گنبــد معــروف بــه گنبــد گبــری در عصــر ساســانی 
و پیــش از اســالم بنــا شــده اســت. گنبــد جبلیــه کــه 
ــک  ــاس ی ــر اس ــت، ب ــان اس ــنگی کرم ــای س ــا بن تنه
افســانه بــا خمیــر شــیر شــتر ســاخته شــده و در شــرق 

شــهر کرمــان قــرار دارد.
 باغ سنگی سیرجان

بــاغ ســنگی ســیرجان از شــاهکارهای تاریخــی کرمــان 
ــان  ــام درویش خ ــه ن ــنوا ب ــردی ناش ــت ف ــه دس و ب
گنــگ اســفندیارپور حــدود 35 ســال پیــش ســاخته 

شــده اســت. 

علیــه  یهــود  قــوم  گفــت:  مظاهــری  آیــت هللا 
امــروز  تبلیــغ و کارشــکنی می کردنــد و  اســالم 
ایــن کارشــکنی ها در قالــب صهیونیســم جهانــی 
جریــان در  اســالمی  نظــام  و  تشــیع   علیــه 

 است.
حضــرت آیــت هللا حســین مظاهــری در جلســه 
تفســیر قــرآن کــه در مســجد امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــت: انســان بهشــتی  ــزار شــد، گف ــان جــی برگ خیاب
پشــتیبانی خداونــد را بــرای خــودش احســاس 

 . می کنــد
وی در ادامــه تفســیر ســوره بقــره، آیــه ۱۱۱ کــه 
ــْن  ــَة ِإال َم ــَل اْلَجنَّ ــْن َیْدُخ ــوا َل ــد: »َو َقاُل می فرمای
ُهــْم ُقــْل َهاُتــوا  کَاَن ُهــوًدا َأْو َنَصــاَرى ِتْلــَک َأَمانِیُّ
قرائــت کــرد  را  َصاِدِقیــَن«  ِإْن کُْنُتــْم   ُبْرَهاَنکُــْم 
و افــزود: قــوم یهــود تــا آنجایــی کــه تــوان داشــتند 
و کارشــکنی  تبلیــغ  و مســلمانان  اســالم  علیــه 
می کردنــد و امــروز ایــن کارشــکنی ها در قالــب 
صهیونیســم جهانــی بــا همراهــی مســتکبران عالــم 

علیــه تشــیع و ایــن نظــام مقــدس در جریان اســت.
حضــرت آیــت هللا مظاهــری اذعــان کــرد: یکــی 
از مســائلی کــه یهودیــان در زمــان پیامبــر)ص( 
ــرای  ــت ب ــه بهش ــود ک ــن ب ــد، ای ــرح می کردن مط
قــوم یهــود آفریــده شــده و تنهــا قومــی کــه راهــی 
ــرآن  ــتند؛ ق ــان هس ــد، یهودی ــد ش ــت خواهن بهش
در پاســخ بــه ایــن ادعــای یهودیــان می فرمایــد 
اهــل نجــات عالماتــی دارنــد کــه اگــر کســی 
ــه طــور قطــع وارد بهشــت خواهــد  داشــته باشــد، ب
شــد و اگــر کســی از آن بی بهــره باشــد، خــواه 
 یهــودی باشــد، خــواه مســلمان، او را بــه جهنــم 

می برند.
ــه  ــه آی ــا اشــاره ب ــان ب ــه اصفه ــوزه علمی ــس ح رئی
۱۱۲ ســوره بقــره کــه می فرمایــد: »َبَلــى َمــْن َأْســَلَم 
ــِه  ــَد َربِّ ــُرُه ِعْن ــُه َأْج ــٌن َفَل ــَو ُمْحِس ــِه َوُه ــُه لِلَّ َوْجَه
ــرد:  ــراز ک ــوَن«، اب ــْم َیْحَزُن ــْم َوال ُه ــْوٌف َعَلْیِه َوال َخ
نخســتین خصوصیــت اهــل نجــات، ایــن اســت کــه 
ایشــان در همــه امــور تســلیم امــر پــروردگار هســتند.

ــا  ــه ب ــن اســت ک ــت بهشــتیان ای ــن خصوصی دومی
ــد  ــک می کنن ــران کم ــه دیگ ــد ب ــه خداون ــاد ب اعتق
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــل بهش ــی اه ــومین ویژگ و س
ــته را  ــه گذش ــم و غص ــد و غ ــده ندارن ــوف از آین خ

نمی خورنــد. 

ــر  ــه ه ــان اینک ــا بی ــه ب ــوزه علمی ــالق ح ــتاد اخ اس
ــذارد  ــر می گ ــرش اث ــل دیگ ــر عم ــان ب ــل انس عم
اوامــر  برابــر  در  صددرصــد  ِســلم  کــرد:  اظهــار 
پــروردگار، ســبب می شــود انســان نســبت بــه 

همنوعانــش نیکــوکار باشــد. 

ایــن نیکــوکاری نســبت بــه انســان های دیگــر، 
تــرس از آینــده را از وجــود او می بــرد؛ همچنیــن 
او  بــه  را  بــرای گذشــته  خــوردن  غصــه  اجــازه 
ــن  ــرای ای ــوب ب ــات خ ــن اتفاق ــه ای ــد؛ هم نمی ده
ــوان  ــه عن ــد را ب ــتی خداون ــان بهش ــه انس ــت ک اس

پشــتیبان خــودش احســاس می کنــد.
وی تبییــن کــرد: تذکــر قــرآن بــه یهودیــان بــرای این 
ــلیم  ــروردگار تس ــر پ ــر اوام ــا در براب ــه آن ه ــت ک اس
نبودنــد؛ همچنیــن بــه مــردم خدمــت نمی کردنــد و 
ــده و غصــه از گذشــته  ــرس از آین ــا ت زندگی شــان ب

تــوأم بــود. 
اینکــه  بیــان  بــا  مظاهــری  آیــت هللا  حضــرت 
ــد،  ــن بوده ان ــیار متدی ــالم بس ــدر اس ــلمانان ص مس
ــد  ــه خداون ــرد: مســلمانان صــدر اســالم ب ــان ک اذع
ــلیم  ــروردگار تس ــر پ ــر اوام ــتند و در براب ــد داش امی
بودنــد؛ همچنیــن بســیار بــه فکــر مســلمانان دیگــر 
به ویــژه فقــرا بودنــد؛ بــه همیــن ســبب زندگی شــان 
بــا یــک شــادی عجیــب همــراه بــود؛ قــرآن بــا بیــان 
ــل  ــلمانان اه ــد مس ــد دارد بگوی ــرات قص ــن تذک ای
بهشــت هســتند، ولــی یهودیــان بــه جهنــم خواهنــد 

رفــت.
رئیــس حــوزه علمیــه اصفهــان بــا اشــاره بــه آیــه ۶۲ 

ــِه  ــاَء اللَّ ــد »َأال ِإنَّ َأْولَِی ــه می فرمای ــس ک ــوره یون س
ــرد:  ــح ک ــوَن« تصری ــْم َیْحَزُن ــْم َوال ُه ــْوٌف َعَلْیِه ال َخ
ــا  ــی ب ــف ول ــارات مختل ــا عب ــه را ب ــن آی ــد ای خداون
آورده  مختلــف  در ســوره های  یکســان  مضمــون 
اســت؛ ایــن آیــه بیــان مــی دارد یکــی از ویژگی هــای 
ــن اســت کــه غــم گذشــته را  ــای الهــی ای ــارز اولی ب
ــد؛ داشــتن  ــرس ندارن ــز ت ــده نی ــد و از آین نمی خورن
ــی  ــوای اله ــات تق ــه مراع ــه نتیج ــا ک ــن ویژگی ه ای
ــد. ــان می کن ــی را از آِن انس ــروزی نهای ــت، پی اس

اینکــه  بــا بیــان  اســتاد اخــالق حــوزه علمیــه 
مســلمانان صــدر اســالم بــه خوبــی بــا آیــات 
ــی داشــتند، افــزود: در جنــگ  ــده همخوان تالوت شـ
ــد و در  ــر)ص( آم ــت پیامب ــلی خدم ــرد َش ــد م ُاح
ــه  ــود، ب ــش ب ــو همراه ــه ای از ج ــه کیس ــی ک حال
پیامبــر)ص( عرضــه داشــت: فرزنــد مــن در جنــگ 
حضــور دارد؛ مــن هــم می خواهــم در جنــگ حضــور 
پیــدا کنــم و ایــن کیســه جــو همــه دارایــی خانــواده 
مــن اســت کــه آن را بــه جبهــه جنــگ اهــدا کرده انــد؛ 
پیامبــر)ص( در پاســخ بــه آن مــرد َشــل فرمودنــد: 
نیــاز نیســت بــا ایــن وضعیتــی کــه داری در جنــگ 
ــرای  ــز ب ــن کیســه جــو را نی ــی و ای ــدا کن حضــور پی

ــر. رســا ــواده ات بب خان

آیت هللا العظمی مظاهری:

 کارشکنی صهیونیسم جهانی 
علیه نظام اسالمی جریان دارد

و  تیــران  شهرســتان  فرمانــدار  معــاون  بنهــری،  عبــدهللا 
کــرون در دیــدار بــا جمعــی از اعضــای کمیســیون اصــل ۹۰ 
مجلــس شــورای اســالمی اظهــار داشــت: توســعه و رونــق 
 گردشــگری در شهرســتان تیــران و کــرون، یکــی از مقاصــد 
و اهــداف اقتصــادی ایــن شهرســتان از گذشــته تاکنــون بــوده و 

ــن خصــوص انجــام شــده اســت. ــزی در ای برنامه ری
شهرســتان  گردشــگری  صنعــت  ظرفیت هــای  افــزود:  وی 
ــت  ــن صنع ــت ای ــوش و حرک ــته فرام ــرون در گذش ــران و ک تی
برنامه ریــزی  بــا  حرکــت  ایــن  شــده کــه  آغــاز   به تازگــی 
و تدویــن چشــم انداز و جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی بــوده 

. ست ا
معــاون فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون بیــان داشــت: 
ــد  ــی از مقاص ــوان یک ــه عن ــرا ب ــرون اخی ــران و ک ــتان تی شهرس

ــق  ــرای رون ــد ب ــان مطــرح شــده و بای گردشــگری اســتان اصفه
ــی و  ــش خصوص ــارکت بخ ــه، مش ــن عرص ــش ای ــش از بی بی

حمایت هــای دولتــی را جلــب کــرد.
وی تــالش تشــکل های مردم نهــاد را در ایــن عرصــه مهــم خوانــد 
ــای  ــی ظرفیت ه ــرای معرف ــردم ب ــش م ــرد: نق ــان ک و خاطرنش
ــق  ــرای مناط ــد ب ــان بای ــر اســت؛ آن گردشــگری شهرســتان مؤث
گردشــگری خــود ســرمایه گذاری کننــد و هنرهــای دســتی خــود 

را بــه نمایــش بگذارنــد.
ــتان  ــای شهرس ــردد در جاده ه ــم ت ــه حج ــاره ب ــا اش ــری ب بنه
نزدیــک بــه مرکــز اســتان ادامــه داد: وجــود ظرفیت هــای 
تاریخــی و طبیعــی در حــوزه گردشــگری و موقعیــت جغرافیایــی 
ایــن شهرســتان از مؤلفه هــای اصلــی بــرای انتخــاب گردشــگری 

ــدف اقتصــادی اســت. ایمنــا ــک مقصــد و ه ــوان ی ــه عن ب

ــه  ــای تفاهم نام ــم امض ــروز در مراس ــزدی دی ــه دانش ی فاطم
ــان اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان و اداره کل  همــکاری می
آمــوزش و پــرورش اســتان یــزد بــا عنــوان تفاهم نامــه »همیــار 
گردشــگر« اظهــار داشــت: آمــوزش، اشــاعه و گســترش 
ــه از  ــتفاده بهین ــئوالنه، اس ــگری مس ــفر و گردش ــگ س فرهن
ــوان  ــوان و نوج ــل ج ــردن نس ــنا ک ــی، آش ــای مردم ظرفیت ه
بــا آثــار تاریخــی و فرهنگــی و تمــدن غنــی اســالمی ـ ایرانــی 
ــه  ــن تفاهم نام ــه در اجــرای ای ــی اســت ک ــن اهداف از مهم تری

ــود. ــال می ش دنب
وی بیــان کــرد: افزایــش ســطح آگاهــی دانش آمــوزان، ایجــاد 
نشــاط در بیــن دانش آمــوزان، اشــاعه فرهنــگ حفاظــت 
ــدار،  ــع فرهنگــی و طبیعــی در راســتای گردشــگری پای از مناب
تربیــت نســلی مســئولیت پذیر و مشــارکت جو، تشــویق و 

ترویــج کارآفرینــی در زمینــه گردشــگری و اســتفاده از ظرفیــت 
آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــک نهــاد اجتماعــی زیربنایــی 
و گســترده در تعلیــم و تربیــت کــودکان، نوجوانــان و جوانــان از 

ــه اســت. ــن تفاهم نام ــی ای ــداف اصل ــر اه دیگ
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان یــزد یــادآور شــد: بــر اســاس برنامه ریــزی انجام شــده 
همیــار  منشــور  بــه  توجــه  بــا  و  مختلــف  جلســات  در 
گردشــگر، از هــر مدرســه ۲۸ دانش آمــوز بــرای دریافــت 
معرفــی  فرهنگــی  میــراث  بــه  همیــاری گردشــگر   کارت 

می شوند.
لبــاس یک دســت  بــا  ایــن دانش آمــوزان  داد:  ادامــه   وی 
ــد و برنامه هــای  ــار گردشــگران قــرار می گیرن و یک شــکل در کن

ــد. ــرا می کنن ــده را اج تدوین ش

،،
تــوان  کــه  آنجایــی  تــا  یهــود  قــوم 
داشــتند علیه اســام و مســلمانان 

کارشــکنی می کردنــد  و  تبلیــغ 

معاون فرماندار شهرستان تیران و کرون:

ظرفیت های صنعت گردشگری تیران و کرون فراموش شده است
با امضای تفاهم نامه میان میراث فرهنگی و آموزش و پرورش یزد

دانش آموزان یزدی، همیار گردشگران می شوند

 مدرسه ضیائیه 
)زندان اسکندر(

مدرســه ضیائیــه معــروف بــه زنــدان اســکندر در ســال ۶3۱ هجــری قمــری 
ــری  ــری قم ــال ۷۰5 هج ــا و در س ــی بن ــین رض ــن حس ــط ضیاءالدی توس
ــده  ــل ش ــی تکمی ــرف الدین عل ــن و ش ــن حس ــرانش مجدالدی ــط پس توس
 اســت. مدرســه ضیائیــه بیــش از هفتصــد ســال پیــش محــل تدریــس بــوده 

و بزرگان و علما در این محل به بحث و بررسی می پرداختند. 
ــات  ــده و دارای تزئین ــاخته ش ــام س ــت خ ــا از خش ــا تمام ــن بن ــد ای  گنب
و آرایــش گچبــری نقاشــی بــا آبرنــگ طالیــی و الجــوردی اســت کــه در حــال 

حاضــر قســمت هایی از آن بــر روی گــچ ســفید باقــی مانــده اســت. 
دربــاره ایــن بنــا روایت هــای متفاوتــی وجــود دارد کــه قدمــت ســاختش را بــه 
زمــان حملــه اســکندر مقدونــی بــه ایــران نســبت داده اســت. دالیــل شــهرت 
ایــن مدرســه بــه زنــدان اســکندر ایــن اســت کــه عــالوه بــر دورافتادگــی اش از 
شــهر یــزد و مراکــز پــر رفــت و آمــد آن، افــرادی را کــه اســکندر تبعیــد کــرده 

بــود نیــز، بــه آنجــا بــرده بودنــد.

ــرکت  ــرآن ش ــئول دارالق ــی، مس ــم عالی قاس
ــت  ــت: بیس ــاری گف ــال و بختی گاز چهارمح
ویــژه  قــرآن  مســابقات  دوره  یکمیــن   و 
فرزنــدان کارکنــان شــرکت گاز و دهمیــن دوره 
ــان و همســران  ــژه کارکن مســابقات قــرآن وی
آنــان در چهارمحــال و بختیــاری برگــزار شــد.

ــدان  ــابقه فرزن ــن مس ــرد: در ای ــار ک وی اظه
ــا  ــه اول ت ــنی پای ــروه س ــج گ ــان در پن کارکن
ــع  ــم در مقط ــا شش ــارم ت ــه چه ــوم و پای س
هفتــم  متوســطه،  اول  دوره  در  ابتدایــی 
تــا نهــم در دوره دوم متوســطه، دهــم تــا 
دوازدهــم و پیش دانشــگاهی و در مقطــع 
مختلــف  مقاطــع  دانشــجویان  عالــی 
تحصیلــی و طــالب حوزه هــای علمیــه بــا 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــم ب ه
عالیــی بــا بیــان اینکــه مرحلــه اســتانی 
ــال  ــت ماه س ــابقات در ۲۲ اردیبهش ــن مس ای
جــاری برگــزار شــد، گفــت: مرحلــه کشــوری 
ســال  مردادمــاه  در  فرزنــدان  مســابقات 
ــان در  جــاری و مســابقات همســران و کارکن

نیمــه دوم ســال جــاری برگــزار می شــود.
مســئول دارالقــرآن شــرکت گاز اســتان عنــوان 
کــرد: فرزنــدان کارکنــان در رشــته های حفــظ 
تخصصــی، حفــظ عمومــی، حفــظ موضوعــی، 
قرائــت  اذان،  قصه گویــی،  صحیح خوانــی، 
تحقیــق، قرائــت ترتیــل، مفاهیــم قــرآن 
ــت  ــه رقاب ــم ب ــا ه ــه ب ــم نهج البالغ و مفاهی

ــد. پرداختن
وی تعــداد شــرکت کنندگان در هــر دوره را 
ــداد ۲۲۹  ــن تع ــه از ای ــت ک ــر دانس 335 نف
نفــر در مســابقات کارکنــان و ۸3 نفــر در 
مســابقات فرزنــدان شــرکت کردنــد و ادامــه 
داد: نفــرات برتــر در هــر رشــته و هــر دوره بــه 
مســابقات سراســری اعــزام می شــوند.عالیی 
خاطرنشــان کــرد: کســب رتبــه دوم در رشــته 
حفــظ ۱5 جــزء و رتبــه ســوم حفــظ کل 
قــرآن توســط ســرکار خانــم کاظمــی، کســب 
رتبــه دوم حفــظ ده جــزء توســط ســرکار 
خانــم طاهــری، کســب رتبــه دوم حفــظ ســه 
جــزء توســط ســرکار خانــم آرامــی کســب رتبه 

ــرکار  ــط س ــه توس ــم نهج البالغ ــوم مفاهی س
ــه اول در رشــته  ــم احمــدی و کســب رتب خان
ــم آذر  ــرکار خان ــط س ــزء توس ــظ ۱5 ج حف
طاهــری در دومین دوره مســابقات سراســری 
شــاخص ترین  از  نفــت  وزارت  کارکنــان 
رتبه هایــی اســت کــه فرزنــدان، کارکنــان 
ــتان در  ــرکت گاز اس ــان ش ــران کارکن و همس

مســابقات کشــوری کســب کرده انــد. 

اســتان  دارالقــرآن شــرکت گاز  مســئول 
افــزود: همســران و کارکنــان شــرکت گاز 
حفــظ  تخصصــی،  حفــظ  رشــته های  در 
ــی ــی، صحیح خوان ــظ موضوع ــی، حف  عموم
قرائــت  اذان،  کریــم،  قــرآن  ترجمــه 
ــرآن  ــم ق ــل، مفاهی ــت ترتی ــق، قرائ  تحقی
ــت  ــه رقاب ــا هــم ب ــه ب ــم نهج البالغ و مفاهی

ــد. میــزان پرداختن

#دیدنی

 مسئول دارالقرآن شرکت گاز چهارمحال و بختیاری خبر داد:

برگزاری مسابقات قرآن کارکنان شرکت گاز چهارمحال و بختیاری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
رمضان  خواهان   ۹5۰۸۰۴ کالسه  پرونده  خصوص  در 

عبداللهی دادخواستی مبنی بر:مطالبه به طرفیت محمد صالحی 

مورخ    دوشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم 

۹۶/۴/۱۲ ساعت ۱5/3۰ تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 

 ۷3 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 

قانون آیین دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 

آتشگاه، مجتمع شماره ۲ شورای حل اختالف  مراجعه و نسخه 

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

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

الف مدیر دفتر شعبه ۴۱ مجتمع شماره یک  شماره: 5۰۹۸/م 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
امیدزاده  اله  نسیم  ۹۶۰۱۸۹خواهان  پرونده کالسه  در خصوص 

مجید  طرفیت  به  موتور  انتقال  به  برالزام  مبنی  دادخواستی 

روز........  برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  صالحی 

به  توجه  با  تعیین گردیده  ۱۰ صبح   مورخه   ۹۶/۴/۷ ساعت 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 

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

خیابان سجاد،اول خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب 

مجتمع    ۸۱۶5۷5۶۴۴۱ پستی  5۷، کد  صبا،پالک  ساختمان 

اختالف   حل  شورای   ۱3 شعبه  اصفهان،  اختالف  حل  شورای 

در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه 

تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 5۱۴۹/م الف مدیر دفتر شعبه ۱3 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به  انصار  بانک  ۹5۱۷۴۸خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

با وکالت حمید والی فر دادخواستی  نمایندگی هادی  میرزایی 

امیدی مقدم و فاطمه  ایمان  به طرفیت  بر مطالبه چک  مبنی 

صفری صهبا   تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز.........  

مورخه  ۹۶/5/۱  ساعت ۹صبح  تعیین گردیده با توجه به مجهول 

در جراید  تقاضای خواهان مراتب  بودن خوانده حسب  المکان 

واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر 

خیابان سجاد،اول خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب 

ساختمان صبا،پالک 5۷، کد پستی ۸۱۶5۷5۶۴۴۱  شورای حل 

اختالف اصفهان، شعبه ۱3 شورای حل اختالف  مراجعه و نسخه 

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

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 5۱۹۸/م الف مدیر دفتر شعبه ۱3 مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغیه
پرونده:   ۹۶۱۰۱۰۶۸3۶3۰۱۰۷۰شماره  ابالغنامه:  شماره 

۹5۰۹۹۸۶۸3۶3۰۱۴5۱شماره بایگانی شعبه: ۹5۱۶5۱

حقیقی:۱- شونده  ابالغ  ۱3۹۶/۰۲/۱۷مشخصات  تنظیم:  تاریخ 

)مجهول  نشانی:  قنبریان    خانوادگی:  نام   -۲ مرتضی   نام: 

محل   ۱۱:۰۰ ساعت  شنبه   ۱3۹۶/۰5/۱۴ حضور:  تاریخ  المکان( 

فاصل  میر(حد  میرفندرسکی)خیابان  اصفهان،خیابان  حضور: 

قدوسی،طبقه  شهید  قضایی  میر،مجتمع  پل  و  باال  چهارباغ 

3،اتاق 3۰۴تاریخ حضور: ۱3۹۶/۰5/۱۴ ساعت حضور :۰۰: 

۱۱  در خصوص دعوی معصومه ترابی پور به طرفیت شما در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید.توجه: پس 

از دریافت این ابالغیه، ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک 

و  محدود  موارد  در  صورت کاغذی  به  وابالغ  شد  خواهد  انجام 

استثنا انجام می شود، بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام 

و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام 

نمایید.چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری)شناسه و 

رمز( دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات 

الکترونیک قضایی و در صورت عدم دسترسی به دفتر خدمات 

قضایی به این واحد مراجعه نمایید.

شماره: 5۲۱۲/م الف شعبه 3 دادگاه خانواده شهرستان اصفهان 

) مجتمع شهید قدوسی( 

آگهی ابالغ 
پرونده:  شماره   ۹۶۱۰۱۰۰35۴5۰۰۷۷۱ ابالغنامه:  شماره 

۹5۰۹۹۸۰35۸۱۰۰۷3۶ شماره بایگانی شعبه: ۹5۱۶۷۱

فرزند  ایزدی  زهرا  خانم  شاکی   ۱3۹۶/۰۲/۱۷ تنظیم:  تاریخ 

محسن شکایتی علیه مسعود سیستانی دائر بر تبانی برای بردن 

مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان  اصفهان 

دوشهر  دادگاه کیفری    ۱۱۹ به شعبه  رسیدگی  نموده که جهت 

چهارباغ  خیابان  اصفهان،  در  واقع  سابق(  جزایی   ۱۱۹( صفهان 

استان   کل  دادگستری  نیکبخت،ساختمان  شهید  باال،خیابان 

به کالسه ۹5۱۶۷۱  و  ارجاع  اتاق شماره 3۴3  اصفهان طبقه 3 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن   ۱3۹۶/۰۴/۱۷ و  ساعت ۹:3۰ 

تعیین شده است. و  نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد 

به استناد ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 

در یکی از  روزنامه های کثیر االنتشار محلی طبع و نشر می شود و 

از متهم دعوت می گردد جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود 

و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  

شماره : 5۱۱5/م الف

مدیر دفتر شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ اصفهان/نامداری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
سید  ۲5خواهان  ش   ۱۱۸5/۹5 کالسه  پرونده  خصوص  در 

محسن طاهری دادخواستی مبنی بر:مطالبه ۴۱/۴۹۰/۹۰۰ ریال 

به انضمام مطلق خسارات  به طرفیت هدایت اله پور زادگان تقدیم 

نموده است . وقت رسیدگی برای روز........ مورخ   ۹۶/۴/۱۸ 

ساعت 3:3۰  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده ۷3 قانون آیین 

دادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 

رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه، 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف   حل  شورای   ۲ شماره  مجتمع 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

شود. می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی 

دو  شماره  مجتمع   ۲5 شعبه  دفتر  مدیر  الف  5۰۹۷/م  شماره: 

شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
نشانی  به  آزاد  شغل  اسماعیل  فرزند  توکلی  خواهان:محسن 

شقایق  کوی  نبش  مطهری  شهید  خ  پیربکران  فالورجان 

اسامی  به  خیری  آغا  مونس  مرحومه  خواندگان:۱-وارث 

همایون،زهره،شهناز،پرویندخت،پوراندخت اربابیان،  عطااله 

المکان۲-جعفر  نشانی  ۱- همگی مجهول  به  بمانیان  ،همگی 

فالورجان  نشانی  به  آزاد  میرزاابراهیم شغل  حاج  فرزند  فتحی 

مطهری کوچه ضلع شرقی شهرداری  پیربکران خ شهید 

منزل شخصی حاج جعفر فتحی 3-  احمد غفاری باالنی 

پرویز  المکان  ۴-  مجهول  نشانی  به  آزاد  محمد شغل  فرزند 

کشاورزفرزند فضل اله شغل آزاد به نشانی  مجهول المکان 5- 

شرکت تولیدمواداولیه مصنوعی )دی –ام-تی( به نشانی اصفهان 

کیلومتر۴5جاده مبارکه جنب شرکت پلی اکریل صندوق پستی 

شماره  ۸۱۶555۶۹وکیل یانماینده قانونی:۱-سیدصالح عاملی 

نشانی  به  دادگستری  یکم  پایه  وکالی  شغل  سیدعلی  فرزند 

نقش  ساختمان  محسنیه  مدرسه  روبروی  رودکی  خ  اصفهان 

جهان طبقه اول ۲- سیدکاظم مرتضوی فرزند سیدجالل شغل 

وکالی پایه یکم دادگستری به نشانی اصفهان خ رودکی روبروی 

مدرسه محسنیه ساختمان نقش جهان طبقه اول تعیین خواسته: 

تقاضای رسیدگی والزام خواندگان به حضور در یکی ازدفاتر رسمی 

 ۴۴۷۷۰۰ از  مشاع  سهم  وپنج  چهارصدوشصت  رسمی  وانتقال 

سهم مشاع از شش دانگ قطعه زمین پالک 5۲5 اصلی بخش۹ 

ثبت اصفهان به شرح متن دادخواست مقوم به 5۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

ناشی  وارده  وهزینه های  خسارات  جمیع  پرداخت  وهمچنین 

مبایع  :۱-رونوشت  دادخواست  ومنضمات  دالیل  دادرسی  ازامر 

نامه های عادی مثبت مالکیت موکل ۲- یک برگ وکالتنامه به 

شماره ۷5۶5۷۴ ملصق به تمبر مالیاتی وکال3- رونوشت نظریه 

کارشناسی تامین دلیل ۴- عنداللزم استعالم از مراجع ذی صالح 

5- عنداللزوم استماع شهادت شهود وجلب نظر کارشناسی ۶- 

هر دلیل شرعی وقانونی مقتضی مرجع محترم

ریاست محترم شورای حل اختالف شهرستان فالورجان 

آگهی ابالغ
 ۹۶/۶3 به کالسه  مربوط  دادخواست  متن  پیوست  به  احتراما 

ششم  شعبه  اختالف  حل  )شورای  مرجع  دراین  مطروحه 

حقوقی فالورجان عنایت نموده وقت رسیدگی۹۶/3/۲۷ ساعت 

فالورجان  اصفهان  در  مستقر  الذکر  فوق  درشعبه  بعدازظهر   ۱۷

پیربکران خ اداره آموزش وپرورش روبروی مخابرات حضوربهم 

رسانندمتن:احتراما در مقام وکالی آقای محسن توکلی خواهان 

دعوی به استحضار میرساند مطابق مبایعه نامه عادی به شماره 

تمامت  ابتیاع  به  اقدام  موکل   ۱3۹3/۱۲/۲۱ ۹33۰۸۹مورخ 

تجاری  کاربری  با  ساختمان  باب  یک  واعیان  عرصه  وهمگی 

باحدود اربعه مشخص وبه مساحت حدود ششصدوچهل وسه 

نبش  مطهری  شهید  خ  پیربکران  فالورجان  در  واقع  مربع  متر 

)دی  مصنوعی  الیاف  اولیه  تولیدمواد  شرکت  از  شقایق  کوچه 

تصرفات  برآن  همواره  سالیان گذشته  طی  ودر  (نموده  تی  ام 

بیع صحیح  تبعات  از  انجا که  از  است  داشته  ومالکانه  مفروزه 

نام  به  مالکیت  رسمی  سند  انتقال  به  لزوم  منقول  غیر  اموال 

خریدار می باشد وتوجها به وجود اسناد مثبت تحقق مالکیت 

ایادی مشخص وهمچنین موادی نظریه کارشناس  با تسلسل 

رابه میزان  دلیل که میزان سهم مشاعی مالکیت موکل  تامین 

از  مشاع  ۴۴۷۷۰۰سهم  از  مشاع  سهم  وپنج  وشصت  چهارصد 

شش دانگ قطعه زمین پالک 5۲5 اصلی بخش ۹ ثبت اصفهان 

تعیین نموده است )معادل ۶۴۲مترمربع(از مقام محترم تقاضای 

به  مالکیت  رسمی  انتقال  به  خواندگان  والزام  عاجل  رسیدگی 

نام موکل باحضور در یکی ازدفاتر اسناد رسمی مستند به مواد 

قانون مدنی هستیم  ومواد ۲۲5،۲۲۰،۲۶۴  ثبت  قانون  ۲۲و۴۴ 

جمیع  پرداخت  به  خواندگان  محکومیت  تقاضای  همچنین 

خسارات وهزینه های وارده ناشی از امر دادرسی حق الوکاله وکیل 

مطابق تعرفه قانونی وغیره مستندا به مواد 5۱5،5۱۹ قانون آیین 

دادرسی مدنی هستیم 

دبیر شورای حل اختالف شعبه ششم فالورجان پیربکران

سال آینده صورت می گیرد
راه اندازی مدرسه علمیه 

 خواهران سطح ۳ 
در شهرستان بروجن

حجت االســالم یــدهللا رحمانــی، مدیــر حــوزه علمیــه 
خواهــران چهارمحــال و بختیــاری، صبــح دیــروز در 
نشســت بــا اعضــای هیئــت امنــای مدرســه علمیــه 
الزهــرا)س( شــهر بروجــن بــا تبریــک ایــام هللا مــاه 
ــاه  ــرای درک م ــه ای ب ــام را مقدم ــن ای ــعبان، ای ش

رمضــان دانســت و افــزود: بایــد از فرصت هــای 
ــده مــاه شــعبان نهایــت اســتفاده را کــرد. باقی مان

ــه  ــوزه علمی ــت ح ــه مدیری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاری از ســال  خواهــران اســتان چهارمحــال و بختی
ــه  ــزود: ب ــرد، اف ــاز ک ــتان را آغ ــود در اس ۹۰ کار خ
لطــف الهــی در ایــن مــدت توانســتیم تعــداد 
مــدارس اســتان را از ۴ مدرســه بــه ۹ مدرســه 
ارتقــا دهیــم کــه ایــن رشــد رضایت بخــش اســت.

حجت االســالم رحمانــی بــا بیــان اینکــه طبــق 
ــا ســال ۱۴۰۰  ــد ت ــده بای ــه عمــل آم بررســی های ب

بــه ازای هــر یکصــد زن، یــک طلبــه در کشــور 
وجــود داشــته باشــد و ایــن چشــم انداز حوزه هــای 
ــال  ــرد: در ح ــح ک ــت، تصری ــران اس ــه خواه علمی
 حاضــر بــا احتســاب طــالب شــاغل در ایــن اســتان
ــه  ــه وجــود دارد ک ــک طلب ــر ی ــه ازای هــر ۲5۰ نف ب
ان شــاءهللا در آینــده بــه ســطح مــورد خواســته 

ــید. ــم  رس ــوری خواهی کش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر در دو 
شهرســتان ایــن اســتان مدرســه علمیــه خواهــران 
تأســیس نشــده، خاطرنشــان کــرد: ان شــاءهللا 

ــران در  ــه خواه ــه علمی ــدازی مدرس ــات راه ان مقدم
ــال  ــرای س ــز ب ــامان نی ــتان های اردل و س شهرس

ــد. ــد ش ــم خواه ــد فراه ــی جدی تحصیل
چهارمحــال  خواهــران  علمیــه  حــوزه   مدیــر 
و بختیــاری در ادامــه بــه ظرفیت هــای خــوب 
ــف اشــاره  شهرســتان بروجــن در زمینه هــای مختل
ــه  ــدازی مدرســه علمی ــه فکــر راه ان کــرد و گفــت: ب
ــتان  ــن شهرس ــده در ای ــال آین ــرای س ــطح 3 ب س
هســتیم کــه ایــن امــر کمــک همه جانبــه اعضــای 

ــد. ــا را می طلب ــت امن هیئ
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دادنامه

کالســه پرونــده : 94-898 شــماره دادنامــه : 996 

مــورخ 95/10/13 مرجــع رســیدگی : شــعبه 26 شــورای 

ــدی  ــان  خواهــان : محمــود بازوبن ــالف اصفه حــل اخت

ــل  ــور پ 109  وکی ــن ک ش حســن پ ــان خ پروی اصفه

ــالب  ــدان انق ــاد می ــت آب ــان دول ــور اصفه ــد دانش محم

بلــوار دانشــگاه خ آزاد جاشــمالی هللا کوچــه کمیتــه دفتــر 

وکالــت  خوانــده: مجیــد بهبهانــی و محمــود مصبــاح هر 

دو  مجهــول المــکان خواســته : الــزام بــه تحویــل یــک 

ــه  ــده ب ــاب مغــازه     گردشــکار : پــس از ارجــاع پرون ب

ایــن شــعبه و ثبــت آن بکالســه فــوق و طــی تشــریفات 

ــه مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا  ــی وو اخــذ نظری قانون

ــه  ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــالم و بش ــیدگی را اع ــم رس خت

ــد. صــدور رای مینمای

ــود  ــای محم ــوی آق رای قاضــی شــورا در خصــوص دع

ــت  ــد دانشــور بطرفی ــای محم ــت آق ــا وکال ــدی ب بازوبن

آقیــان مجیــد بهبهانــی و محمــود مصبــاح بــه خواســته 

ــاب مغــازه پــالک  ــل یــک ب ــه تحوی ــدگان ب ــزام خوان ال

بــه شــماره ملــی 3448/85  ثبتــی شــماره 21191 

ــون و  ــه میلی ــه س ــوم ب ــان مق ــت اصفه ــش 6 ثب بخ

ــه  ــی ب ــارت دادرس ــه خس ــال و مطالب ــزار ری ــد ه یکص

توجــه  بــا  تقدیمــی  شــرح دادخواســت و ضمائــم 

ــده ردیــف اول  ــه اینکــه خوان ــده نظــر ب ــات پرون محتوی

آقــای مجیــد بهبهانــی بــه موجــب قولنامــه عــادی 

ــگ  ــش دان ــماع از ش ــگ ش ــه دان ــورخ 88/7/1 س م

آقــای  از خوانــده ردیــف دوم  ملــک متنــازع فیــه 

محمــود مصبــاح فروختــه و متعاقبــا آن آقــای محمــود 

مصبــاح بــه موجــب بــرگ واگــذاری نمــوده اســت  

شــورا بــا توجــه بــه اســتماع اظهــارات وکیــل خواهــان و 

اینکــه خوانــدگان بــا وصــف مجهــول المــکان  در جلســه 

ــاورده  ــل نی ــی بعم ــد و دفاع دادرســی حاضــر نشــده ان

انــد لــذا شــورا 198و519 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 

ــزام  ــه ال ــی حکــم ب ــون مدن ــواد 219و220و367 قان و م

خوانــده ردیــف دوم تحویــل مبیــع و پرداخــت خســارت 

دادرســی بــه مبلــغ 280000 ریــال و حــق الوکالــه وکیــل 

ــی  ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــه در ح ــق تعرف طب

ــدم  ــل ع ــه دلی ــف اول ب ــان ردی ــق خواه ــدو در ح نمای

توجــه دعــوی مســتندا بــه بنــد 4 مــاده 8 قــرار رد دعوی 

صــاد و اعــالم مــی دارد رای صــادره غیابــی و پــس از 20 

روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه مــی 

باشــد . م الــف 5171 قاضــی شــورای حــل اختــالف 26 

ــان ــی اصفه حــوزه قضای

آگهی ابالغ
ــده:  شــماره ابالغیــه: 9610106836901244 شــماره پرون

ــی شــعبه: 951601  9509980686901415 شــماره بایگان

ــان  ــم: 1396/2/18 خواهــان ســمیه کریمی ــخ تنظی تاری

زاده چمگردانــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 

بــه  بــه خواســته طــالق  تهرانــی   نایینــی  محمــد 

درخواســت زوجــه  تقدیــم دادگاه   عمومــی شهرســتان 

شهرســتان اصفهــان ارجــاع و بــه کالســه بایگانــی 

ــه  ــیدگی آن مورخ ــت رس ــده و وق ــت گردی ــده ثب پرون

96/5/4 ســاعت 11 تعییــن شــده اســت بــه علــت 

المــکان بــودن خوانــده گان و درخواســت  مجهــول 

خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی 

و  مدنــی  امــور  در  انقــالب  و  هــای عمومــی  دادگاه 

ــد  ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات دس

ــم   ــده / مته ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش

ــه دادگاه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش پ

مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خود نســخه دوم 

دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

ــف  ــماره: 5213/م ال ــر گردد.ش ــیدگی حاض ــت  رس جه

ــان ــواده اصفه ــعبه 9 خان ــر ش ــر دفت مدی

آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون 
 تعیین تکلیف  اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
تکلیف   تعیین  قانون  موضوع    هیأت  صادره  آراء  برابر 

در   مستقر  رسمی    سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 

واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه و بال 

معارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشخصات 

متقاضیان و امالک  مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود  

مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در 

تاریخ  از  میتوانند   باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان 

انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به  

اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  ظرف 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضایی تقدیم نمایند:

مورخ   139660302023000142 شماره  رای  1-برابر 

شماره  به  نداف  نیک  محمد  علی  آقای    96/2/6

شناسنامه60 کدملی 1291059131 صادره از اصفهان فرزند 

مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  بر  حسین 

143/18 متر مربع مفروزی از پالک شماره 11 فرعی از 

3204 – اصلی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که درازای 

مالکیت مشاعی اولیه محرز گردیده است . .بدیهی است 

اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای  صورت  در 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/2/13      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/28

امیر حسین صفائی   رئیس منطقه  ثبت اسناد و امالک 

مرکزی اصفهان 3591/م الف

اداره ثبت  اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 
فالورجان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

 139660302007000428 شماره  رأی  برابر  رسمی  سند 

ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیأت 

در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی 

مالکانه  تصرفات  فالورجان  ملک  ثبت  ثبتی حوزه  واحد 

بالمعارض متقاضی آقای علیرضا شفیعی افجدی فرزند 

احمد بشماره شناسنامه 6375 صادره از اصفهان در یک 

 277 پالک  مربع  متر   269.25 مساحت  به  خانه  باب 

خود  متقاضی  کارالدان که  در  واقع  اصلی  یک  از  فرعی 

مالک رسمی می باشد محرز گردیده است . لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 

سند  به صدور  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  شود  می 

از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت 

تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 

را  خود  دادخواست   ، اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد . 

اکبر پورمقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان

 تاریخ انتشار اول 96/02/12

تاریخ انتشار دوم : 96/02/28

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه شماره پالک 

 11516 از  فرعی   529 پالک  از  مفروز شده  فرعی   1570

اصلی واقع در بخش 5  ثبت اصفهان که  طبق پرونده 

ثبتی بنام خانم زهره صادقی بابوکانی فرزند قدرت اله   در 

جریان ثبت است و رای شماره 139560302027009299 

اختالف  موضوع  از طرف هیات حل  مورخه 95/7/27 

و ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 

امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  های 

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 

دو  روز  تاریخ 96/03/22  در  مرقوم  ملک  تحدید حدود 

بعمل خواهد  و  شنبه   ساعت 9 صبح در محل شروع 

به کلیه مالکین و مجاورین  آگهی  این  لذا بموجب  آمد 

اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور 

یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 

20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 

آئین   86 ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا 

از  ماه  یک  مدت  ظرف  باید  معترض  ثبت  قانون  نامه 

تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 

دعوی  طرح  و گواهی  اقدام  قضایی  ذیصالح  مراجع  به 

اینصورت  ارائه نماید در غیر  ثبتی  این منطقه  به  را  خود 

متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه 

مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ 

بدون  ثبت  اداره  سپس  نماید  تسلیم  منطقه  این  به  و 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. 

الف  م   /3829: شماره   1396/02/28 انتشار:  تاریخ 

منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  رییس  هادیزاده  حسین 

شرق اصفهان

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه: 9610106836701008

شماره پرونده: 9509986836701131

شماره بایگانی شعبه: 951257

تاریخ تنظیم: 1396/02/17

مهدی   فرزند  ولدانی  ابراهیمی  مریم  خانم  خواهان 

رضایی  مسعود  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 

درخواست  به  طالق  خواسته  به  حسین  فرزند  ادریانی 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان   زوجه  

دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان 

خانواده  شهرستان اصفهان )مجتمع شهید قدوسی(واقع 

میر(،حدفاصل  )خ  فندرسکی  میر  خیابان  اصفهان،  در 

طبقه  قدوسی،  شهید  میر،مجتمع  پل  و  باال  چهارباغ 

2،اتاق 205 ارجاع و به کالسه 9509986836701131ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/03/31 و ساعت 9 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و 

مدنی   امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 

جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 

و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد..

شماره : 5217/م الف

خانواده  دادگاه   7 شعبه  دادگاه  دفتری  امور  متصدی 

قدوسی(-حسین  شهید  اصفهان)مجتمع  شهرستان 

شفیعی حسن¬آبادی

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه: 9610106836701106

شماره پرونده: 9609986836700096

شماره بایگانی شعبه: 960101

تاریخ تنظیم: 1396/02/18

فرزند   آبادی  کمال  محمدی  اعظم  خانم  خواهان 

فرهادیان   احمد  آقای  خوانده  طرفیت  به  دادخواستی 

زوجه   درخواست  به  طالق  خواسته  به  عبدالغنی  فرزند 

تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان اصفهان 

خانواده   دادگاه   7 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده 

در  قدوسی(واقع  شهید  )مجتمع  اصفهان  شهرستان 

میر(،حدفاصل  )خ  فندرسکی  میر  خیابان  اصفهان، 

طبقه  قدوسی،  شهید  میر،مجتمع  پل  و  باال  چهارباغ 

2،اتاق 205 ارجاع و به کالسه 9609986836700096ثبت 

گردیده که وقت رسیدگی آن  1396/03/30 و ساعت 9 

تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 

آیین  قانون  ماده 73  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و 

مدنی   امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 

جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه  دستور  و 

کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 

و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد..

دادگاه شعبه  دفتری  امور  الفمتصدی  : 5216/م  شماره 

شهید  اصفهان)مجتمع  شهرستان  خانواده  دادگاه   7

قدوسی(-حسین شفیعی حسن¬آبادی

آگهی ابالغ 
شماره پرونده: 950981 ش 4

نام و نام خانوادگی: حمید روزه شوشتری محل اقامت: 

مجهول المکان محل حضور :شعبه 4 شورای حل اختالف 

از  پس  هفته  یک  حضور  وقت  ارباب  خیابان  در  واقع 

رؤیت ابالغ ساعت اداری علت حضور جهت رؤیت نظریه 

کارشناسی به شعبه مراجعه نمایند/

شماره  مجتمع  چهارم  شعبه  الفدفتر  م   /5164 شماره: 

یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ
پیشنویس آگهی ابالغ شکایت بهروز اسکندری فرد فرزند 

سیروس علیه وحید خسروی به اتهام خیانت در امانت

تحت   941210 پرونده کالسه  در  دادسرا  این   طرف  از 

نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  و  است  تعقیب 

محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای 

ماده 174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب به 

نام برده تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 

21 بازپرسی دادسرای عمومی و  انقالب اصفهان مجتمع 

شماره 3 واقع در خیابان جابربن عیداله انصاری جهت 

پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 

معمول خواهد شد.

شماره: 5114/م الف

بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ 
فرزند  صادقی   محمد  شکایت  ابالغ  آگهی  پیشنویس 

عباس علیه محمدرضا کرمی ورنخواستی فرزند غالمرضا 

به اتهام جعل و ارائه سند مجهول رسمی-انتقال مال غیر 

و خیانت در امانت و کالهبرداری

از طرف دادسرا در پرونده کالسه 941270 تحت تعقیب 

محل  نبودن  معلوم  واسطه  به  احضاریه  ابالغ  و  است 

اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 

نام  به  174 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مراتب 

شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  تا  برده 

مجتمع  اصفهان  انقالب  عمومی  دادسرای  بازپرسی   21

شماره 3 واقع در خیابان جابربن عیداله انصاری جهت 

پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 

حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی  

معمول خواهد شد.

شماره: 5112/م الف

بازپرس شعبه 21 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
950845خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

محمدحسین قاراخانی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به 

رسیدگی  وقت  و  نموده  تقدیم  موسایی  سعید  طرفیت 

برای روز.................... مورخ   96/4/31 ساعت 15:30 

بودن  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده است.  

 73 ماده  به  مستندا  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده 

تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع خیابان 

سجاد،اول خیابان ارباب،روبروی مدرسه نیلی پور،جنب 

 8165756441 پستی  کد   ،57 صبا،پالک  ساختمان 

مجتمع  شورای حل اختالف اصفهان شعبه 23 مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد.

شماره: 5200/م الف

حل  شورای  یک  شماره  23مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر   

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
اصغر  951689خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

عطایی دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت مرتضی 

برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  لوئیان  اجل 

صبح   8 ساعت   96/4/13 مورخ   روز..................... 

بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  تعیین گردیده 

تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان  تقاضای  حسب 

خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع خیابان 

پور،جنب  نیلی  مدرسه  ارباب،روبروی  سجاد،اول 

  8165756441 پستی  کد   ،57 صبا،پالک  ساختمان 

حل  شورای   45 شعبه  اصفهان  اختالف  حل  شورای 

و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف 

ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد می شود. 

شماره: 5182/م الف 

حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   45 شعبه  دفتر  مدیر 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پرونده کالسه 138/96 خواهان حسینعلی  در خصوص 

به طرفیت  بر:مطالبه وجه   دادخواستی مبنی  خسروی 

مجید منتها تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای روز 

شنبه مورخ   96/4/3 ساعت 3:30 عصر تعیین گردیده 

خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 

دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  

خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 

آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 5166/م الف 

حل  شورای  دو  شماره  31مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
رسول  خواهان   1218-95 کالسه  پرونده  خصوص  در 

جواد  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  صادقی 

فالمرز فوالدی  تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

روز........... مورخ   96/4/17 ساعت 16 تعیین گردیده 

بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  با توجه  است.  

دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  

خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 

شیخ صدوق شمالی،نبش چهارراه وکال، مجتمع شماره 

ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان  اختالف  حل  شورای   2

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 

وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود

.شماره: 5156/م الف 

حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   27 شعبه  دفتر  مدیر 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طهمورث  960188خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

خرامش دادخواستی مبنی بر:مطالبه خسارت به طرفیت 

برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  رضایی  علی 

تعیین   8/30 ساعت   96/4/4 مورخ    .............. روز 

المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول  گردیده 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

خیابان سجاد،اول  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 

پور،جنب ساختمان  نیلی  ارباب،روبروی مدرسه  خیابان 

مجتمع    8165756441 پستی  کد   ،57 صبا،پالک 

شورای حل اختالف اصفهان شعبه ............. مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 

تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد

شماره: 5150/م الف 

حل  شورای  یک  شماره  مجتمع   32 شعبه  دفتر  مدیر 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای  95-1198خواهان  کالسه  پرونده  خصوص  در 

طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  صادقی  رسول 

برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  نبهانی  مجید 

ساعت16/30تعیین   96/4/17 مورخ     روز........... 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده 

آیی  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی 

ابتدای  از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان، 

خیابان شیخ صدوق شمالی، چهارراه وکال، مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 

وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و 

رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

 27 شعبه  دفتر  مدیر  الف  5153/م  شماره:  شود.  می 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960060 خواهان محمدحسین 

بابک  طرفیت  به  بر:مطالبه  مبنی  دادخواستی  ساعی 

روز  برای  . وقت رسیدگی  است  نموده  تقدیم  مستوری 

تعیین گردیده   15/30 ساعت   96/4/10 مورخ   شنبه  

خوانده حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 

دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 

وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  

خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی 

آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم 

مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 5142/م الف 

حل  شورای  یک  شماره  41مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر 

اختالف اصفهان

 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
محمدرضا  خواهان   960218 پرونده کالسه  خصوص  در 

سند  انتقال  به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  رضایت 

تقدیم  دوز  چادر  حسین  طرفیت  به  همراه   تلفن  خط 

مورخ    روز..............  برای  . وقت رسیدگی  است  نموده 

96/4/14 ساعت 16 تعیین گردیده است .  با توجه به 

خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 

در  مراتب  مدنی   دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر 

این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 

صدوق  شیخ  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه 

حل  شورای   2 شماره  مجتمع  وکال،  چهارراه  شمالی، 

را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف 

ابالغ  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ 

شود.شماره:  می  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده 

5136/م الف 

حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   27 شعبه  دفتر  مدیر 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 960199 خواهان هادی عبدلی 

مسعود  طرفیت  به  بر:..............   مبنی  دادخواستی 

برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  قبادی  کی 

تعیین   9:30 ساعت   96/4/11 مورخ    روز................. 

خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  است.با  گردیده 

آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 

قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  مدنی   دادرسی 

ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  از وقت رسیدگی 

اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه،  خیابان 

مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 5127/م الف 

حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   14 شعبه  دفتر  مدیر 

اختالف اصفهان

دادنامه
دادنامه: 724  مورخ:  پرونده: 624/94  شماره  کالسه 

95/7/11

مرجع رسیدگی:شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان

مدیریت  به  اصفهان  کوشان  سخت  شرکت  خواهان: 

راه  اصفهان،سه  آدرس:  به     زازرانی   امینی  غالمعلی 

سیمین، مجتمع پاسارگاد، طبقه 7، واحد 33

خوانده: هدی نیسی آدرس: مجهول المکان

این شعبه  به  پرونده  ارجاع  از  خواسته: گردشکار: پس 

و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 

نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 

و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

شرکت  خواهان  دعوی  خصوص  شورا«در  قاضی  »رأی 

امینی  غالمعلی  مدیریت  به  اصفهان  کوشان  سخت 

هدی  طرفیت  به  دردشتی  محمد  آقای  بوکالت  زازرانی 

نیسی فرزند صالح به خواسته مطالبه مبلغ 37/000/000 

دو  طی  و  خوانده  به  شده  داده  استقراض  بابت  ریال 

تاریخ 93/10/9  به  به شماره های 671643  فقره چک 

و 671611 به تاریخ 93/7/30 به انظمام  مطلق خسارات 

قانونی و با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی 

قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  اینکه  به  نظر  و  خواهان 

ایرادی  یا  و  اعتراضی  هیچگونه  و  است  نگردیده  حاضر 

با توجه  لذا شورا  ننموده است  به خواسته خواهان وارد 

به جمیع محتویات پرونده دعوی خواهان را ثابت و وارد 

آیین  قانون   522-519-198 مواد  به  مستندا  و  دانسته 

پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم  مدنی  دادرسی 

مبلغ سی و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

یکصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 

تأخیر در تأدیه از تاریخ مطالبه مورخه 94/7/26 لغایت 

وصول طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 

صادر و  اعالم می نماید.

 همچنین خوانده محکوم به پرداخت حق الوکاله وکیل 

طبق تعرفه می باشد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از 

تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 

20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم  

عمومی)حقوقی( اصفهان می باشد.

»رأی اصالحی«

 95/7/11 مورخه   724 شماره  دادنامه  خصوص  در 

اصفهان  کوشان  سخت  شرکت  خواهان  طرفیت  به 

به  قلم   سهو  علت  به  که  نیسی  مهدی  خوانده  و 

نام  بدینوسیله  شده.  نوشته   مهدی  هدی،  جای 

اصالح نیسی  هدی  به  نیسی  مهدی  از  پرونده   خوانده 

 می گردد.

شماره : 5181/م الف

قاضی شورای حل اختالف 22 حوزه قضائی اصفهان 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 49 فرعی از 2033  
اصلی بخش یک گلپایگان

حسن      سید  فرزند  مدنی   علیرضا  سید  خانم   آقای/ 

باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسما گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ زمین  

پالک 2033/49  در گلپایگان بخش یک که در صفحه 

486 دفتر 126 امالک ذیل ثبت29299 بنام سید علیرضا 

مدنی  فرزند سید حسن    ثبت وصادر وتسلیم گردید 

قطعی  انتقال  او  –به  رسمی—دفترخانه  سند  وبموجب 

یافته ومعامله دیگری هم انجام نشده وبه موجب سند 

رسمی  شماره مورخ  –دفتر  –در قبال مبلغ-–ریال –در 

رهن - است 

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی 

از بین رفته /مفقود شده است چون در خواست صدور 

یک  تبصره  طبق  نمود  را  نامبرده  مالکیت  سند  المثنی 

اگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  120ائین  ماده  اصالحی 

از  )غیر  معامله  انجام  مدعی  کس  هر  که  شود  می 

وجود  یا  ان  به  نسبت   ) شده  ذکر  اگهی  این  در  انچه 

این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد  مزبور  مالکیت  سند 

را  خود  واعتراض  مراجعه  اداره  این  به  روز  ده  تا  اگهی 

کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم 

مسترد  سند  واصل  مجلس  صورت  مراتب  تا   نماید 

گردد 

اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر 

وبه متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی  1396/02/28

مسئول دفتر امالک جمالی م الف 138

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک  انبار    یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 

ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی   10408 از  فرعی   800

پروین  و  راتق  علی  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که 

و  است  ثبت  جریان  در  رضا    فرزندان  راطق  دخت 

و   1395/10/23 مورخ   139560302027013661 آرای 

طرف  از   1395/10/23 مورخ   139560302027013659

هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 

نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در 

اینکه  به  توجه  با  و  است  گردیده  مرقوم صادر  ملک  به 

تحدید حدود 

به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی  پالک  اولیه 

طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  از  اخیر  قسمت  دستور 

مرقوم  ملک  حدود  تحدید  متقاضی  نامبرده  تقاضای 

در  صبح   9 ساعت  روزیکشنبه      96/3/28 تاریخ  در 

محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی 

روز و  اخطار میگردد که در  مالکین و مجاورین  به کلیه 

ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و 

صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 

خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا  حدود  تحدید  صورتمجلس 

شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید 

ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و 

گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید 

نماینده قانونی وی  یا  اینصورت متقاضی ثبت و  در غیر 

به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم  میتواند 

دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 

با  را  ثبتی  عملیات  اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره 

رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 1396/2/28 

شماره :5653/ م الف

 هادیزاده رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان

دادنامه 
 : تنظیم  تاریخ   9609970370000042  : دادنامه  شماره 

 9409983725100553  : پرونده  شماره   1396/02/02

شماره بایگانی شعبه : 950351 

احمدرضا  فرزند  هراتمه  ابراهیمی  محمد  آقای  شاکی: 

معصوم پ   14 هراتمه کوچه  زیباشهر  مبارکه  نشانی  به 

346 منزل احمدرضا ابراهیمی متهمین: 1. آقای حسین 

مرادی فرزند حسن با وکالت آقای سعید ملک 2. آقای 

محمد ابراهیمی فرزند نعمت اله با وکالت آقای هاشم 

رضائی به نشانی 3. آقای مهدی حیدری فرزند حیدر با 

وکالت آقای یاسر توکلی به نشانی همگی مجهول المکان 

اتهام: آدم ربایی گردشکار :داد گاہ ختم رسیدگی را اعالم  

وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

مرادی  حسین   1-آقای  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای 

فرزند حسن  متولد 1371  کاسب ، اهل و  ساکن مبارکه 

دارای یک فقره سابقه سرقت مجرد اقای هاشم رضایی 

3- آقای مهدی حیدری دائر بر مشارکت در ادم ربایی 

اوراق  به  توجه  با  توکلی  یاسر  اقای  تسخیری  وکالت  با 

فرزند  ابراهیمی  محمد  اقای  شاکی  شکایت  و  پرونده 

مورخ  دقیقه   20/30 ساعت  اینکه  بر  مبنی  احمدرضا 

94/7/14 در اسطبل متعلق به احسان کریمی به همراه 

به پشت محل اسطبل رفتم و  بودیم که  برادرم نشسته 

محمد ابراهیمی فرزند نعمت ا... دست مرا گرفت و به 

بیرون کشید و با مشت چند ضربه زد و دیدم که حسین 

مرادی فرزند حسن و مهدی حیدری امدند مرا زدند و 

من  روی  به  مرادی  حسین  و  برده  اسطبل  باغ کنار  به 

بصورت خوابید و شلوارم را پایین کشیده بود و بعد محمد 

دو  این  و  خوابید  من  روی  پشت  صورت  به  ابراهیمی 

با  و  مرازد  مرادی  حسین  سپس  و  لواط کردند  من  با 

انجام  را  لواط  و مجددا عمل  برده  دیگری  باغ  به  موتور 

داد و تهدید کرد که به کسی حرفی نزنم. دادگاه از توجه 

تعرفه  شهود  اظهارات  شاکی،  شکایت  پرونده،  اوراق  به 

شده و وضعیت جسمانی شاکی و دفاعیات بالوجه متهم 

ردیف اول و متواری بودن دو متهم دیگر و سایر قرائن و 

امارات موجود در پروندہ بزہ انتسابی آدم ربایی را محرز 

دانسته و مستندا به مواد 2 و 621 قانون مجازات اسالمی 

پانزده  تحمل  به  را  ودوم  اول  ردیف  متهمین  از  هر یک 

قبلی  بازداشت  ایام  احتساب  با  تعزیری  حبس  سال 

و  لواط  شنیع  عمل  انجام  به  راجع  نماید.  می  محکوم 

اتهام  شرب خمر نسبت به متهم ردیف اول و همچنین 

لواط پرونده  انجام عمل شنیع  بر  متهم ردیف دوم دایر 

مفتوح است. در مورد اتهام ادم ربایی توسط متهم  ردیف 

سوم نیز بلحاظ فقد ادله اثباتی کافی و مستندا به اصل 

37 قانون اساسی جمهوری اسالمی رای برائت وی صادر 

و اعالم می گردد. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول 

فرجام  قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  و ظرف  حضوری 

به متهم ردیف دوم  خواهی دردیوانعالی کشور و نسبت 

غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه دادگاه می باشد. /ض 

شماره :4141/م الف 

شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان اصفهان رئیس دادگاه 

: داریوش توانگر 

مستشار دادگاه: عبدالرسول علوی مقدم

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
به موجب مواد 113 الی 136 قانون اجرای احکام مدنی 

، در رابطه با پرونده ی اجرایی 940080 ج ح/6 مطروحه 

در اجرای احکام شعبه ی 6 دادگاه حقوقی اصفهان ، یک 

دستگاه ساختمان مسکونی که حسب نظریه کارشناسی 

ارزیابی و توصیف گردیده است با در نظر گرفتن شرایط 

ذیل از طریق مزایده به فروش میرسد:

فروش 4/17 حبه از 72 حبه ی پالک ثبتی شماره ی 

13803 اصلی بخش 5 سهم االرث آقای احسان زاهدی 

ی   مولوی، کوچه  خیابان  اصفهان  در  واقع  یدهللا  فرزند 

مادی )47( ساختمان  مسکونی پنج طبقه بابت بدهی 

مبلغ  و  فخاری  حسین  آقای  حق  در   353/969/045

بانک مسکن که جمعا به  313/457/411 ریال در حق 

روز  در  ای  مزایده  میباشد  ریال   667/426/456 مبلغ 

پنجشنبه مورخ 96/03/11 ساعت 9 الی 10 صبح در محل 

اجرای احکام شعبه ی 6 دادگاه حقوقی واقع در خیابان 

نیکبخت برگزار نماید. 

حسب  نظر  مورد  مکان   : مزایده  مورد  ملک  اوصاف 

نظریه کارشناس رسمی دادگستری که مصون از هرگونه 

اعتراض باقی مانده است جزء پالک ثبتی شماره 13803 

اصلی واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس مذکور که 

پرونده  در  مندرج  ماخوذه  ملک  بازداشت  ی  برگه  طی 

 95/03/10 مورخ   1395058020000530 رایانه  شماره  به 

اداره ثبت اسناد و امالک شماره اصفهان مازاد سوم مورد 

ثبت شماره 63035 در صفحه ی 92 دفتر 313 بخش 

5 اصفهان )شمال غرب( میباشد. زمان بازدید مشاهده 

گردید مجتمع مسکونی مذکور بر روی عرصه به مساحت 

حدود 175 متر مربع در حد 4 طبقه ساخت روی پیلوت 

)مجموعا 5 سقف( شامل : هر طبقه یک واحد آپارتمان 

مجتمع  اعیانی  مساحت کل  به  خوابه  اتاق   2 مسکونی 

حدود 650 متر مربع با مشخصات ساختمانی مجموعه : 

اسکلت بتونی ؛ پوشش سقف تیرچه و بلوک  ، مصالح 

رویه : دیوارها اندود گچ و نقاشی ، کف سرامیک فرش 

، پنجره ها آلومینیوم با نصب شیشه ، درب های داخلی 

چوبی ، سیستم گرمایش و سرمایش و پکیج و شوفاژ 

انشعابات و  و  نمای حیاط سنگ  دارای  و   ، آبی  و کولر 

مشترکات آب و فاضالب ، برق ، گاز میباشد.

باعنایت به مطالب فوق ، متراژ عرصه و اعیان ، موقعیت 

، انشعابات و مشترکات ، امکانات ، نوع کاربری ، قدمت 

باالخص  در قضیه  موثر  بررسی جمیع جهات  و  ساخت 

پایه کل  نرخ  ارزش   ، بازار  نوسانات  و  تقاضا  و  عرضه 

در  فوق  ساختمانی  و  ثبتی  مشخصات  با  مذکور  پالک 

معادل  ریال   11/500/000/000 مبلغ  جمعا  مباشرت  زمان 

و  تعیین  تومان  میلیون  پنجاه  و  یکصد  و  میلیارد  یک 

اعالم نظر میگردد.

احسان  آقای  االرث  سهم  مذکور  ثبتی  پالک  1(مالکین 

زاهدی میباشد.

مال  بهای   ، دادگستری  نظریه کارشناس  حسب   )2)2

توقیف شده از قیمت پایه 11/500/000/000 ریال شروع و 

در اجرای ماده ی 128 قانون اجرای احکام مدنی برنده 

ی مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید. 

3(شرکت کنندگان در مزایده در اجرای ماده 129 قانون 

پیشنهادی  از قیمت  باید ده درصد  احکام مدنی  اجرای 

خود را به عنوان سپرده به صندوق اجرا به شماره حساب 

برنده  و  نمایند  واریز  ملی  بانک  نزد   2171290210008

از  یکماه  مدت  ظرف  حداکثر  بود  خواهد  مکلف  مزایده 

تاریخ مزایده نسبت به پرداخت مابقی ثمن معامله اقدام 

از  پس  واریزی  درصد  ده  مبلغ  اینصورت  غیر  در  نماید 

مزایده  و  ضبط  دولت  نفع  به  مزایده  های  هزینه  کسر 

تجدید خواهد شد .

4(پرداخت بدهی های معوقه ی مربوط به آب ، برق ، 

گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 

)درصورتیکه  عوارض شهرداری  و  مالیاتی  بدهی های  و 

تا  باشد(  مذکور  های  بدهی  دارای  مزایده  مورد  ملک 

شده  معلوم  آن  قطعی  رقم  اینکه  از  اعم  مزایده  تاریخ 

باشد یا نه بر عهده مالک و کلیه هزینه های مربوط به 

انتقال و صدور سند بر عهده ی برنده ی مزایده  نقل و 

 باشد.

ثمن  تمام  پرداخت  و  قانونی  مراحل  انجام  از  5(پس 

اجرای  در  مزایده  مورد  تملیک  دستور  صدور  و  معامله 

مواد 134 و 143قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار 

منتقل خواهد شد.

اجرای  در  میتوانند  تمایل  صورت  در  6(متقاضیان 

ظرف  حداکثر  مدنی  احکام  اجرای  قانون   126 ماده 

دریافت  با  مزایده  زمان  شروع  از  قبل  روز   5 مدت 

بازدید موصوف  ملک  از  اجرا  این  از  قبلی   مجوز 

 نمایند. 

ساعت   96/03/11 مورخ  پنجشنبه  روز  مزایده  7(زمان 

دادگاه  احکام شعبه 6  اجرای  و مکان مزایده   10 الی   9

حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت میباشد.

 شماره :2881/م الف 

شمس دادورز شعبه 6 اجرای احکام حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه: 9610100361701343

شماره پرونده: 9609980361700076

شماره بایگانی شعبه: 960083تاریخ تنظیم: 1396/02/14

به  دادخواستی  قلجچی  زالی  عباس  آقای  خواهان 

اعتراض  به خواسته  عبدی  قاسم  آقای  خوانده  طرفیت 

بر رفع  تقاضای صدور حکم مبنی  و  اجرایی  به عملیات 

توقیف از یک دستگاه خودروی سواری دنا تقدیم دادگاه 

های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  به شعبه 28 

شهید  باال،خیابان  چهارباغ  خیابان  اصفهان،  در  واقع 

نیکبخت،ساختمان دادگستری کل استان  اصفهان طبقه 

2 اتاق شماره 214 ارجاع و به کالسه 960083ح/28 ثبت 

تاریخ    به  رسیدگی  وقت  دادرسی  جریان  در  گردیده که 

1396/5/3ساعت 10:30 تعیین شده است. لذا به علت 

مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 

تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 

و انقالب در امور مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 

در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده در 

تاریخ و زمان فوق در شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور وفق قانون تصمیم گیری خواهد شد. 

رونوشت دادخواست و ضمائم نیز در شعبه جهت رؤیت 

خوانده مضبوط می باشد. شماره : 5222/م الف

منشی دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه  عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان- افشین طهماسبی

آگهی ابالغ 
شماره ابالغنامه: 9610100350601646

شماره پرونده: 9509980350600955

شماره بایگانی شعبه: 951139

تاریخ تنظیم: 1396/02/18

خواهان احمد معماری دادخواستی به طرفیت خواندگان 

وقمر  صالحی  ملک  سیمین  و  صالحی  ملک  شیرین 

ملک صالحی و آزاده ایروانی و فاطمه هنرمند و فیروز 

ایروانی و نسرین ملک صالحی و انوشه ایروانی و سهیال 

خواسته  به  ضرابی  عبدالرحیم  میرزا  و  صالحی  ملک 

دادگاه  تقدیم  منقول(  غیر  و  منقول  )مالی  ثالث  جلب 

نموده  اصفهان  شهرستان  شهرستان  عمومی  های 

حقوقی  عمومی  دادگاه   6 شعبه  به  رسیدگی  جهت  که 

چهارباغ  خیابان  اصفهان،  در  واقع  اصفهان  شهرستان 

کل  دادگستری  نیکبخت،ساختمان  شهید  باال،خیابان 

استان  اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 

رسیدگی  وقت  که  گردیده  9509980350600955ثبت 

است.  شده  تعیین   10:30 ساعت  و   1396/05/01 آن  

بودن خواندگان  شیرین ملک  المکان  علت مجهول  به 

صالحی و سیمین ملک صالحی وقمر ملک صالحی و 

آزاده ایروانی و فیروز ایروانی و نسرین ملک صالحی و 

انوشه ایروانی و سهیال ملک صالحی و میرزا عبدالرحیم 

ضرابی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 

امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین 

مدنی  و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 

از  فوق  پس  خواندگان  تا  آگهی می شود  کثیراالنتشار 

نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

حاضر رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت   را 

 گردد..

شماره : 5228/م الف

دادگاه  عمومی حقوقی  دادگاه حقوقی شعبه 6  منشی 

شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 1163/95خواهان سید کامران 

قلنج  به طرفیت  بر:مطالبه   مبنی  دادخواستی  حسینی 

برای  رسیدگی  وقت   . است  نموده  تقدیم  ابراهیمی 

روز............ مورخ   96/4/20 ساعت 5/30 عصر تعیین 

المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول  گردیده 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

خیابان سجاد،اول  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از 

ساختمان  پور،جنب  نیلی  مدرسه  ارباب،روبروی 

8165756441  شورای حل  پستی  صبا،پالک 57، کد 

دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اصفهان   اختالف 

وقت  حضور  عدم  صورت  در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و 

اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ   رسیدگی 

 می شود.

شماره: 5162/م الف

حل  شورای  یک  شماره  28مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کالسه 95-1498 ش 51 ح خواهان 

فهیمه ملک زاده دادخواستی مبنی بر:مطالبه  به طرفیت 

قیام سلطانیان تقدیم نموده است . وقت رسیدگی برای 

روز شنبه مورخه  96/4/3 ساعت 11:30 تعیین گردیده 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 

از وقت  تا خوانده قبل  خواهان مراتب در جراید منتشر 

شهید  اتوبان  نشانی کنارگذر  به  شعبه  این  به  رسیدگی 

خرازی، حدفاصل خیابان آتشگاه و خیابان میرزا طاهر، 

شعبه  اصفهان  اختالف  حل  شورای    3 شماره  مجتمع 

نسخه  و  مراجعه  اصفهان    اختالف  حل  شورای   .......

ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود.

شماره: 5151/م الف

حل  شورای  سه  شماره  51مجتمع  شعبه  دفتر  مدیر 

اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
علی  951522ش/11خواهان  پرونده کالسه  در خصوص 

انتقال  به  بر:الزام  مبنی  دادخواستی  دهنوی  عقیلی 

محسن   -2 داودپور  هللا  روح   -1 طرفیت  به   خودرو 

وقت   . است  نموده  تقدیم  جوانی   علی   -3 مهرعلیان 

 9 ساعت   96/4/18 مورخ    روز.........  برای  رسیدگی 

المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  تعیین گردیده  صبح 

 73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن 

منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی   دادرسی  آیین  قانون 
در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا 

شهدای  مجتمع  وکال،  چهارراه  خیابان  ابتدای  اصفهان 

مدافع حرم مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شماره: 5096/م الف مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
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اخبار ورزشی
 شائبه تبانی در سه بازی 

لیگ دسته اول
مســئول مســابقات ســازمان لیــگ اعــام کــرد مســابقات 
ــت  ــائبه ای نداش ــچ ش ــل 96-95 هی ــر در فص ــگ برت لی
و ســالم برگــزار شــد. ســعید فتاحــی اظهــار داشــت: 
متاســفانه از قــول مــن در یکــی رســانه ها عنــوان شــده کــه 
در 2-3 بــازی لیــگ برتــر تبانــی صــورت گرفتــه اســت؛ در 
حالــی کــه چنیــن چیــزی صحــت نــدارد و فقــط در دو ســه 
مســابقه لیــگ یــک، مشــکاتی مشــاهده شــده کــه مــا 
ایــن گزارش هــا را بــه مراجــع ذی صــاح و کمیتــه اخــاق 
ــود؛  ــتر ش ــی ها بیش ــاره آن  بررس ــا درب ــم ت ــال کردی ارس
شــک نــدارم در صــورت اثبــات تخلــف فدراســیون فوتبــال 

ــی انجــام خواهــد داد. ورزش 3 برخــورد قاطــع و قانون

 مصدومیت لژیونر ایرانی شاغل 
در کرواسی

هافبــک ایرانــی تیــم لوکوموتیــو زاگــرب در جریــان دیــدار 
تیمــش دچــار آســیب دیدگی شــد. تیــم لوکوموتیــو زاگــرب 
ــر  ــگ برت ــه ســی وچهارم لی ــای هفت در چارچــوب رقابت ه
ــا تســاوی  کرواســی بــه مصــاف تیــم هایــدوک رفــت و ب
1 بــر 1 متوقــف شــد. در اواســط نیمــه دوم ایــن مســابقه 
ــه در  ــو ک ــم لوکوموتی ــی تی ــک ایران ــی، هافب ــی کریم عل
ــار  ــود، دچ ــه ب ــدان رفت ــه می ــش ب ــت تیم ــب ثاب ترکی

ــرد.  ــرک ک ــازی را ت ــن ب ــد و زمی ــیب دیدگی ش آس
ــذاری  ــو تاثیرگ ــر لوکوموتی ــای اخی ــه در بازی ه ــی ک کریم
بــه  را  خــود  جــای   60 دقیقــه  در  داشــته،  زیــادی 

داد.  هم تیمــی اش 
ــاره وضعیــت مصدومیــت خــود گفــت:  ــی کریمــی درب عل
»مصدومیــت جــدی نیســت. بــه دلیــل دردی کــه داشــتم 
تعویــض شــدم؛ امــا بــا اســتراحت و فیزیوتراپــی مشــکلم 
ــم در اردوی  ــه دارم می توان ــا شــرایطی ک حــل می شــود. ب

تیــم  ملــی نیــز حضــور پیــدا کنــم.« 
اردوی  بــرای  لیســت کارلــوس کــی روش  کریمــی در 
اتریــش حضــور دارد. ســرمربی تیــم  ملــی فوتبــال چنــدی 
پیــش نیــز بــا انتشــار پســتی در صفحــه شــخصی اش از 

ــود. نــود ــرده ب ــد ک کریمــی تمجی

 عراقی پرحاشیه 
به نفت آبادان پیوست

هافبــک عراقــی پیشــین تراکتورســازی بــا عقــد قــراردادی 
یکســاله بــه صنعــت نفــت آبــادان پیوســت. تیــم صنعــت 
ــد دارد  ــد قص ــراز کمالون ــور ف ــا حض ــه ب ــادان ک ــت آب نف
ــرد  ــت بگی ــه خدم ــری را ب ــگ برت ــرح لی ــان مط بازیکن

ــرد.  ــذب ک ــد را ج ــن جدی ــن بازیک دومی
بــر ایــن اســاس کــرار جاســم هافبــک عراقــی کــه در لیــگ 
ــا  ــرد، ب ــن می ک ــر ت شــانزدهم پیراهــن تراکتورســازی را ب
عقــد قــراردادی یک ســاله بــه تیــم صنعــت نفــت آبــادان 
پیوســت. کــرار جاســم همــواره از فــراز کمالونــد بــه عنــوان 
پــدر معنــوی خــود نــام بــرده و تحــت تأثیــر ایــن مربــی 

بــوده اســت. کاپ

 واکنش کادر فنی استقالل 
به محرومیت پرسپولیس

ــی اســتقال از محرومیــت هــواداران پرســپولیس در  مرب
بــازی بــا لخویــا، حســابی ناراحــت اســت. محمــد خرمــگاه 
گفــت: واقعــا از محرومیــت هــواداران پرســپولیس شــوکه 
ــن  ــتیم، از انداخت ــازی هس ــن ب ــه در زمی ــا ک ــده ایم. م ش
ــویم؛  ــت می ش ــف ناراح ــان حری ــم بازیکن ــه چش ــزر ب لی
ایــن لیزرهــا و نارنجک هــا هیــچ کمکــی بــه تیم هــا 
نمی کنــد. او در پایــان گفــت: اســتقال و پرســپولیس 
بــرای موفقیــت در آســیا روی هوادارانشــان حســاب 
ویــژه ای بــاز کرده انــد؛ ولــی متاســفانه یــک اشــتباه باعــث 
ــران در  ــای ای ــی از امیده ــه یک ــپولیس ک ــود پرس می ش
لیــگ قهرمانــان آسیاســت از تماشــاگرانش محروم شــود. 
ــازی رقیــب باشــیم، ولــی در آســیا  شــاید مــا در زمیــن ب
بحــث ملــی مطــرح اســت و مــا واقعــا بــرای پرســپولیس 

ــتیم. ورزش 3 ــت هس ناراح

 پیروزی پرگل امیدهای فوتسال 
در اولین گام

ــدند در  ــق ش ــران موف ــای ای ــال امیده ــی فوتس ــم مل تی
اولیــن دیــدار خــود در رقابت هــای جــام ملت هــای آســیا 
ــد.  ــور کنن ــتان عب ــم مغولس ــد تی ــر 0 از س ــه 6 ب ــا نتیج ب
ســاعت 8:30 دقیقــه صبــح دیــروز، تیــم ملــی امیدهــای 
ایــران در اولیــن دیــدار خــود بــه مصــاف تیــم ملــی 
ــا نتیجــه  ــازی را ب مغولســتان رفــت و موفــق شــد ایــن ب
ــه پایــان برســاند. گل هــای تیــم  ــر 0 بــه ســود خــود ب 6 ب
ــور )2 گل(  ــری، رضاپ ــدار طاه ــن دی ــران را در ای ــی ای مل
ــر رســاندند.  ــه ثم ــی ب ــدی کریم ــی و مه ــی، لطف کدخدای
پــس از پایــان ایــن دیــدار، علــی کفاشــیان رئیــس 
ــر  ــران حاض ــی ای ــم مل ــن تی ــال، در رختک ــه فوتس کمیت
شــد و ضمــن تبریــک اولیــن بــرد ایــن تیــم، بــا بازیکنــان 
ــران در  ــی ای ــم مل ــت. تی ــو پرداخ ــه گفت وگ ــان ب و مربی
ــه  ــروز پنجشــنبه ب ــدار خــود ســاعت 8:30 ام ــن دی دومی
مصــاف تیــم امــارات خواهنــد رفــت. فدراســیون فوتســال

آخرین وضعیت نیمکت تراکتورسازی
در حالــی کــه نــام جــواد نکونــام بــه عنــوان گزینــه اصلــی 
ــن باشــگاه  ــم تراکتورســازی مطــرح شــده، ای ــت تی هدای
ــره شــده اســت.  ــا گزینه هــای دیگــری هــم وارد مذاک ب

منابــع نزدیــک بــه تراکتورســازی پــرده از مذاکــرات موفــق 
ایــن باشــگاه بــا کاپیتــان ســابق تیــم ملــی برداشــتند تــا 
نــام نکونــام بــه عنــوان نزدیک تریــن گزینــه بــرای نیمکــت 

تراکتورســازی نقــل محافــل شــود.
 بعــد از آن نکونــام ایــن خبــر را تأییــد کــرد؛ امــا باشــگاه 
ــا  ــه آن نگرفــت ت تراکتورســازی هیــچ موضعــی نســبت ب
ــر.  ــن خب ــر ای ــد ب ــی باش ــدی تلویح ــکوت تایی ــن س ای
ــه نظــر  ــام قطعــی ب ــوری شــدن نکون ــی کــه تراکت در حال
ــادالت  ــی مع ــدهللا ویس ــه از عب ــک مصاحب ــید، ی می رس
نیمکــت تراکتورســازی را بــر هــم زد و مشــخص شــد 
ــم  ــر بگویی ــا بهت ــن باشــگاه ی ــه ای ــا گزین ــام تنه ــه نکون ک
دســت کم تنهــا گزینــه مدیــر عامــل ایــن باشــگاه نیســت 
و مدیــر کهنــه کار تراکتورســازی درصــدد اســت حتــی اگــر 
نکونــام گزینــه نهایــی ایــن تیــم باشــد، دســت کم دو، ســه 
ــه  ــوان گزین ــه عن ــام ب ــام نکون ــار ن ــم در کن ــر ه ــام دیگ ن

ــی مطــرح شــود. مهــر انحراف

گزارش 
تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی 

جام s5 آبفای استان اصفهان
مراســم تقدیــر از برگزیــدگان اولیــن  کیمیای وطن
دوره مســابقات ورزشــی جــام s5 بــا حضــور معــاون 
ــان  ــران و کارکن ــت، مدی ــود مدیری ــانی و بهب ــع انس مناب
مناطــق ششــگانه در ســالن شــیخ بهایــی آبفــای اســتان 

اصفهان برگزار شد. 
مهنــدس قبادیــان، معــاون منابــع انســانی و بهبــود 
مدیریــت شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان، گفــت: شــرکت 
آبفــای اســتان اصفهــان در کمیتــه ســامت اداری با هدف 
افزایــش  و  فعالیت هــا  و  امــور  انجــام  شفاف ســازی 
پاســخگویی و بهبــود فرهنــگ ســازمانی و تقویــت رفتــار 
ســازمانی در نظــر دارد رضایتمنــدی مشــترکان را افزایــش 
ــا در  ــرای ایزوه ــا اج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ده
ــی  ــای کیف ــال ارتق ــه دنب ــف شــرکت ب بخش هــای مختل

ــردم هســتیم. ــه م ــات ب ــی ســطح خدم و کم
 وی بــا بیــان اینکــه اجــرای s5 بــرای رســیدن بــه 
ــی  ــرد: بعض ــوان ک ــود، عن ــرا می ش ــددی اج ــداف متع اه
بهداشــت  و  ایمنــی  از  عبارتنــد  اهــداف  مهم تریــن  از 
و  و کیفیــت  هزینه هــا  در  صرفـه جـویـــی  بهــره وری، 
ــرای  ــا اج ــه ب ــی ک ــا در محیط های ــگیری از خرابی ه پیش
زایــد  اشــیا  می شــوند،  مدیریــت  آراســتگی   نظــام 
ــا نظمــی  ــام موجــود ب ــدارد و اق و غیرضــروری وجــود ن
ــادی  ــد زی ــا ح ــر ت ــن ام ــوند و ای ــب می ش ــاص مرت خ
ــی محیــط خواهــد  ــی در وقــت و ایمن موجــب صرفه جوی

شــد. 
اجــرای منظــم مراحــل نظــام آراســتگی محیطــی پاکیــزه 
ــاش  ــر ت و بهداشــتی را فراهــم مــی آورد و از همــه مهم ت
ــان مهم تریــن  ــرای ایجــاد عادت هــای صحیــح در کارکن ب
ــه طــوری  عامــل در تحقــق محیط هــای آراســته اســت؛ ب
کــه محیطــی ســامان یافته از لــوازم ضــروری بــه منظــور 

ــا می شــود. ــه خدمــات باکیفیــت مهی ارائ
 وی بــه مزایــای اجــرای ایــن نظــام اشــاره کــرد و اظهــار 
ــج  ــد؛ نتای ــش می یاب ــتیابی افزای ــرعت دس ــت: س داش
بــرای همــه  افــراد قابــل درک اســت؛ محیــط کاری تمیــز 
ــایل و آالت کار  ــر وس ــد، عم ــد ش ــازمان یافته خواه و س
پیاده ســازی فعالیت هــا  افزایــش می یابــد و هزینــه 

کاهــش می یابــد.
  در ادامــه ایــن برنامــه از دبیــران کارگــروه فرهنگــی
ــه عمــل آمــد.  ــر ب اداری و اجرایــی نظــام آراســتگی تقدی
همچنیــن از برگزیــدگان مســابقات ورزشــی جــام s5 در 
بخــش مســابقه دارت و مقام هــای اول تــا ســوم مســابقه 

شــطرنج تقدیــر بــه عمــل آمــد. 
تندیــس جــام s5 بــه گــروه طناب کشــی منطقــه 3 اهــدا 
شــد و در نهایــت جــام مســابقات ورزشــی s5 بــه منطقــه 
ــن اداره  ــان ای ــه کارکن ــاظ اینک ــه لح ــان ب ــهر اصفه 3 ش
ــه  بیشــترین امتیــازات مســابقات ورزشــی ایــن دوره را ب

خــود اختصــاص دادنــد، اهــدا شــد.

کوتاه اخبار 
جردن باروز:

 اوایل پاییز با همسرم 
به ایران سفر می کنم

ــک  ــان و المپی ــی کشــتی آزاد جه ــان آمریکای قهرم
اعــام کــرد قصــد دارد بــا همســرش بــه ایران ســفر 
کنــد. جــردن بــاروز، قهرمــان آمریکایــی کشــتی آزاد 
ــران  ــردم ای ــکر از م ــن تش ــک، ضم ــان و المپی جه
ــه  ــفر ب ــرای س ــواده اش ب ــوت وی و خان ــرای دع ب
کشــور گفــت: مــن و همســرم قصــد داریــم پــس 
ــران  ــه ای ــی پاریــس، ســفری ب از رقابت هــای جهان

داشــته باشــیم. 
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن ســفر احتمــاال در اوایــل 
ــای  ــا از کشــور زیب ــت ت ــد گرف ــز صــورت خواه پایی
شــما دیــدن کنیــم؛ ضمــن اینکــه دعوتتــان را 
می پذیریــم، دوســت داریــم کــه در برنامه هــای 

ــیم. ــم باش ــما ه ش
 چنــدی پیــش و در جریــان رقابت هــای جــام 
ــی کشــتی آزاد کــه در کرمانشــاه برگــزار شــد،  جهان
بــا توجــه بــه ابــراز عاقــه بــاروز و همســرش بــرای 
ــرد  ــام ک ــتی اع ــیون کش ــران، فدراس ــه ای ــفر ب س
در صــورت تمایــل آن هــا بــرای ســفری 10 روزه 
ــی  ــق تاریخ ــهرها و مناط ــدن از ش ــران و دی ــه ای ب
ــا  ــرای آن ه ــران پذی ــواده کشــتی ای کشــورمان، خان

ــود. فــارس ــد ب خواه

کواچ:
از نتیجه دیدار با ایران راضی نیستم

ســرمربی تیــم ملــی والیبــال اســلوونی بــا تاکیــد 
بــر اینکــه مســابقه بــا تیــم ایــران کار آســانی 
نیســت، گفــت: از نتیجــه بــه دســت آمــده قطعــا 

ــتم.  ــی نیس راض
اســلوبودان کــواچ بعــد از دومیــن دیــدار تدارکاتــی 
ــال ایــران و اســلوونی کــه 3  تیم هــای ملــی والیب
ــزود:  ــان رســید، اف ــه پای ــران ب ــه ســود ای ــر 2 ب ب
بــازی خیلــی خوبــی بــود. در ســه ســت اول بــازی 
بــا ترکیــب اصلــی خــود بــه میــدان رفتیــم. در کل 
خــوب بــازی کردیــم؛ امــا پایــان هــر ســت کمــی 

از حرکــت بــاز ایســتادیم.
 وی بــا بیــان اینکــه از نتیجــه ایــن بــازی طبیعتــا 
راضــی نیســت، گفــت: بــازی برابــر ایــران کار 
آســانی نیســت. تاشــم بــر ایــن بــود کــه نتیجــه را 
بــه ســود خــود رقــم بزنیــم، امــا نشــد. ایــن بــازی 

بــرای هــر دو تیــم مفیــد بــود. 
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال اســلوونی در پایــان 
آرزوی  لیــگ جهانــی  در  ایــران  بــرای  گفــت: 
موفقیــت دارم و بــرای تیــم اســلوونی هــم در 
آرزوی  جهــان  قهرمانــی  انتخابــی  مســابقات 

می کنــم.  موفقیــت 
ــابقه  ــن مس ــران در دومی ــال ای ــی والیب ــم مل تی
دوســتانه و تدارکاتــی خــود برابــر اســلوونی 3 بــر 

ــید. فدراســیون والیبــال ــروزی رس ــه پی 2 ب
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بردیا عباس زادهگروه ورزش

ــه ای  ــی نام ــیا ط ــال آس ــیون فوتب کنفدراس
در  حضــور  از  را  پرســپولیس  تماشــاگران 

ــرد. ــروم ک ــا مح ــا لخوی ــازی ب ب
ــال  ــیون فوتب ــنبه کنفدراس ــح روز چهارش صب
ــال  ــیون فوتب ــرای فدراس ــه ای را ب ــیا نام آس
ایــران ارســال کــرد کــه بــر اســاس آن، 
تماشــاگران پرســپولیس از حضــور در بــازی 

بــا لخویــا در چارچــوب بــازی رفــت مرحلــه 
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــی لی ــتم پایان یک هش
201۷ محــروم شــدند و سرخپوشــان بــدون 
ــرار  ــم قطــری ق ــر تی حمایــت هــواداران براب

ــت. ــد گرف خواهن
ــه در  ــد ک ــادر ش ــی آن ص ــم در پ ــن حک ای
از  تعــدادی  سرخپوشــان،  قبلــی  بــازی 
تماشــاگران بــدون توجــه بــه هشــدارها 
ــت  ــود، دس ــده ب ــه داده ش ــی ک و تذکرهای

ــر  ــت منج ــه در نهای ــد ک ــی زدن ــه اقدامات ب
ــا توســط ناظــر  ــزارش بخشــی از آن ه ــه گ ب
ــن گــزارش اســتفاده از  مســابقه شــد. در ای
مــواد آتــش زا مــورد توجــه قــرار گرفتــه بــود. 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیون ب ــه کنفدراس در نام
باشــگاه پرســپولیس در ســال 2015 بــه 
ــای مشــابه تماشــاگران خــود  ــل رفتاره دلی
بــا محرومیــت تعلیقــی روبــه رو بــوده اســت، 
آن حکــم را پــس از دو ســال بــرای بــازی بــا 

ــرد. ــال ک ــا اعم لخوی
  البی عرب ها، شایعه یا واقعیت؟

ــده ای  ــه ع ــی رخ داده ک ــاق در حال ــن اتف ای
ــی  ــن الب ــه ای ــد ک ــور می کنن ــران تص در ای
ــه  ــپولیس ب ــگاه پرس ــوده و باش ــا ب عرب ه
ناحــق از داشــتن هوادارانــش محــروم شــده 

اســت. 
ایــن حکــم صــادر شــده از AFC بدون شــک 
هیــچ ارتباطــی بــه البــی عرب هــا نــدارد؛ چــرا 
کــه هفتــه گذشــته نیــز کنفدراســیون فوتبــال 
ــن، کاوازاکــی  ــم گوانگجــو چی آســیا ســه تی
ژاپــن و النجــم لبنــان را بــا جرائــم بــه 
مراتــب ســنگین تری نقــره داغ کــرده اســت. 
دوره  ســه  از  دوره  دو  قهرمــان  گوانگجــو، 
گذشــته ایــن مســابقات اســت کــه بــه دلیــل 
حمــل بنرهــای نژادپرســتانه و رفتارهــای 
رقیــب  تیــم  بــا  هوادارانــش  نامناســب 

انضباطــی  قانــون   65 و   58 )ماده هــای 
بــازی  دو  از  هوادارانــش  توســط   )AFC
آینــده از داشــتن تماشــاگر محــروم شــده و 
بایــد 22 هــزار و 500 دالر هــم پرداخــت کنــد. 
همچنیــن النجــم لبنــان و کاوازاکــی فرونتال 
ژاپــن هــم بــه همیــن دالیــل جریمــه شــدند 
ــده  ــه نماین ــازی ب ــان دو ب ــده لبن ــه نماین ک
ــاگران  ــور تماش ــازی از حض ــک ب ــن و ی ژاپ

محــروم شــدند. 

ــا ایــن آرای AFC مشــخص می شــود کــه  ب
پرسپولیســی ها نبایــد بــه دنبــال توجیــه 
ایــن اتفــاق باشــند و بایــد هشــدارهای ایــن 
نهــاد را بــرای ســوء رفتار هوادارانــش جــدی 

بگیرنــد.

ایــن موضــوع، اتفاقــی بــود کــه مهــدی تــاج 
چنــد مــاه پیــش بــه وقــوع آن هشــدار داده 
و گفتــه بــود کــه هــواداران اگــر تجدیــد 
نظــری در رفتارشــان نداشــته باشــند، بــا 
جریمــه ســنگین تری مواجــه خواهنــد شــد.

 حــاال پرســپولیس در یکــی از حســاس ترین 
دیدارهــای ایــن فصلــش بایــد بــدون حضــور 

تماشــاگر میهمــان لخویا باشــد.
گفتنــی اســت حریــف قطــری سرخپوشــان 
ــد  ــران خواه ــده وارد ته ــه آین ــنبه هفت یکش
ــرک  ــران را ت ــازی، ته ــد از ب شــد و شــب بع
خواهــد کرد.پــرواز کاروان تیــم لخویــا طبــق 
ــه  برنامــه اعام شــده ســاعت 11 و 35 دقیق
روز یکشــنبه 31 اردیبهشــت وارد فــرودگاه 

ــد.  ــد ش ــام)ره( خواه ام
ــاعت 23  ــم س ــم ه ــن تی ــروج ای ــان خ زم
ــاه  ــنبه 03 خردادم ــه روز چهارش و 35 دقیق

ــام شــده اســت. اع
 تیــم لخویــا دو جلســه تمرینــی خــود را در 
ــگاه  ــنبه در ورزش ــنبه و دوش ــای یکش روزه
شــهید کاظمــی و از ســاعت 19 و 30 دقیقــه 

ــد داد.  انجــام خواه
ــال  ــده کنفدراســیون فوتب ضمــن آنکــه نماین
ــه، روز یکشــنبه وارد  ــق برنام ــم طب آســیا ه
ــران  تهــران خواهــد شــد و روز چهارشــنبه ای

را تــرک می کنــد.

محرومیت شوکه کننده پرسپولیس

سیلیآسیابرصورتسرخها

نجف آبــاد  میهــن  آینده ســازان  فوتبــال  تیــم  بازیکــن 
 گفــت: هنــوز تصمیمــی بــرای فصــل آینــده نگرفتــم 
و بایــد ببینــم شــرایط آینده ســازان بــه چــه صــورت خواهــد 

 . شد
الهــام فرهمنــد درخصــوص مســابقات لیــگ فصــل گذشــته 
اظهــار کــرد: ســطح مســابقات فصــل 95 نســبت بــه ســال 
گذشــته خیلــی باالتــر بــود. تیم هــای شــهرداری بــم و 
ــار داشــتند.  ــی را در اختی ــرات خوب شــهرداری ســیرجان نف
ــم  ــت ک ــود بضاع ــا وج ــز ب ــر نی ــای دیگ ــن تیم ه همچنی
مالــی، بازیکنــان خوبــی را جــذب کــرده بودنــد. رقابــت بیــن 
ــدید  ــیرجان ش ــم و س ــاد، ب ــازان نجف آب ــای آینده س تیم ه

ــود.  ــود و قهرمــان از قبــل مشــخص نب ب
وی گفــت: ســایر تیم هــا هــم در حــد بضاعتــی کــه داشــتند، 

ــل مشــخص  ــد و از قب ــرده بودن ــی را جــذب ک ــرات خوب نف
ــود کــدام تیــم قهرمــان می شــود.  نب

فرهمنــد ادامــه داد: از ابتــدای فصــل، تیــم را بــرای قهرمانــی 
بســته بودیــم. هدفمــان کســب قهرمانــی بــود و بــا انگیزه ای 

کــه داشــتیم، فکــرش را می کردیــم کــه قهرمــان شــویم. 
نجف آبــاد  میهــن  آینده ســازان  فوتبــال  تیــم  بازیکــن 
افــزود: در چنــد ســال گذشــته مســائل مالــی تأثیــر زیــادی 
ــا وجــود  در عملکــرد تیــم داشــت؛ به ویــژه ســال گذشــته ب
اینکــه تــا هفته هــای پایانــی قهرمــان بودیــم و صــدر جــدول 
را در اختیــار داشــتیم، بــه دلیــل مســائل و مشــکات مالــی 
از صــدر جــدول دور شــدیم. فرهمنــد تأکیــد کــرد: کل 
قــرارداد تیــم فوتبــال بانــوان بــه انــدازه قــرارداد فوتبالیســت 

ــت. ایمنــا ــم نیس ــان ه ــین آقای نیمکت نش

حــق  می گویــد:  فوتبــال  فدراســیون  هیئت رئیســه  عضــو 
ــی  ــم منتف ــگ هفده ــرای لی ــی ب ــابقات تلویزیون ــش مس پخ
نیســت و بــرای دریافــت حــق محتــوای فوتبــال از طــرف 

صداوســیما بــه توافــق نزدیــک شــده اند. 
ــال  ــزی فدراســیون فوتب ــاره برنامه ری ــی درب عبدالکاظــم طالقان
ــرد:  ــار ک ــم اظه ــگ هفده ــروع لی ــرای ش ــگ ب ــازمان لی و س
ســازمان لیــگ از چنــد وقت پیــش اقدامــات الزم را انجــام داده 
و بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــرای لیــگ هفدهــم برنامه ریــزی 

بهتــری داشــته باشــیم و کاســتی ها را برطــرف کنیــم. 
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــر عابدین ــارات امی ــه اظه ــش ب او در واکن
حــق پخــش تلویزیونــی فوتبــال بــرای لیــگ هفدهــم منتفــی 
اســت و آن هــا فقــط روی محتــوای فوتبــال حســاب کرده انــد، 
اظهــار کــرد: حــق پخــش منتفــی نیســت و مــا پیگیــر حــل این 

مشــکل هســتیم. حــق پخــش قانونــی اســت و بایــد پرداخــت 
شــود. از چنــد وقــت پیــش ایــن موضــوع را از طریــق مراجــع 
مختلــف پیگیــری می کنیــم تــا ایــن موضــوع بــه ثمــر برســد. 
ــال  البتــه صداوســیما در چنــد ســال گذشــته از محتــوای فوتب
هــم اســتفاده های زیــادی کــرده کــه می توانیــم از ایــن طریــق 
ــد  ــم نبای ــال ه ــش فوتب ــق پخ ــی از ح ــم؛ ول ــی کنی درآمدزای
ــال در پاســخ  ــت رئیســه فدراســیون فوتب ــم. عضــو هیئ بگذری
ــاف  ــه حــل اخت ــدوار ب ــا چــه حــد امی ــه ت ــن ســؤال ک ــه ای ب
موجــود میــان صداوســیما و فدراســیون فوتبــال اســت، گفــت: 
ــال یــک  ــه دنب ــادی اختافــات حــل شــده و مــا ب ــا حــد زی ت
نتیجــه مناســب بــرای حــل ایــن مشــکل هســتیم. تــا حــدود 
ــاق  ــن اتف ــه زودی ای ــیده ایم و ب ــم رس ــه تفاه ــد ب 80، 90 درص

ــود. ایســنا ــی می ش نهای

،،
مشــخص   AFC آرای  ایــن  بــا 
می شــود کــه پرسپولیســی ها نبایــد 
بــه دنبــال توجیــه ایــن اتفاق باشــند 
را  نهــاد  ایــن  هشــدارهای  بایــد  و 
بــرای ســوء رفتار هوادارانــش جــدی 

بگیرنــد.

الهام فرهمند:

شرایطآیندهسازانرامیسنجموتصمیممیگیرم
عبدالکاظم طالقانی:

حقپخشفوتبالمنتفینیست

ورزش

ــا وجــود اعــام مســئوالن تراکتورســازی امــا مدیــر  ب
عامــل باشــگاه ســایپا اعــام کــرد هیــچ صحبتــی بــا 
ــده  ــام نش ــاری انج ــه اخب ــدور رضایتنام ــرای ص او ب
ــق را در  ــل موف ــاری دو فص ــا اخب ــت. محمدرض اس
ــا پشــت  ــز ســپری کــرد و حــاال ب تراکتورســازی تبری
ســر گذاشــتن دوران خدمــت ســربازی و بــه واســطه 
قــراردادی کــه بــا ســایپا دارد، مجبــور اســت بــه ایــن 

ــردد. ــم برگ تی

از طــرف دیگــر مســئوالن باشــگاه تراکتورســازی 
ــد  ــل بع ــرای فص ــان را ب ــن دروازه ب ــد ای ــام کردن اع
بــا  رضایتنامــه اش  صــدور  بــرای  و  می خواهنــد 

شــده اند.  مذاکــره  وارد  ســایپایی ها 
بــا  را  مذاکــره ای  هرگونــه  امــا  ســایپا  مدیــران 
تراکتورســازان رد می کننــد. رضــا درویــش، مدیــر 
ــد:  ــاری می گوی ــت اخب ــاره وضعی ــایپا درب ــل س عام
ــا باشــگاه دیگــری مذاکــره  »احتمــاال تراکتوری هــا ب
ــاری  ــرای اخب ــد! هیچ کــس از تراکتورســازی ب کرده ان
ــی  ــم کس ــی ه ــت. وقت ــه اس ــاس نگرفت ــا تم ــا م ب
ــرده، او  ــدام نک ــاری اق ــه اخب ــدور رضایتنام ــرای ص ب
بازیکــن ماســت.« ایــن در حالــی اســت کــه اخبــاری 
ــاال  ــور دارد و احتم ــال حض ــی فوتب ــم مل در اردوی تی
تکلیــف نهایــی اش بــرای لیــگ هفدهــم بعــد از دیــدار 

ــد. ورزش 3 ــد ش ــوم خواه ــتان معل ــا ازبکس ب

ــپولیس  ــال پرس ــم فوتب ــتاره تی ــی، س ــروش رفیع س
ممکــن اســت یکــی از بازیکنانــی باشــد کــه در نهایــت 

ــود. ــدا می ش ــان ج ــع سرخپوش از جم
ــه  ــر ب ــت و کمت ــزان اس ــه گری ــه از مصاحب ــی ک  رفیع
جــواب  در  می دهــد  پاســخ  خبرنــگاران  ســؤاالت 
ــپولیس  ــده در پرس ــل آین ــا فص ــه آی ــش ک ــن پرس ای
ــوز هیــچ تصمیمــی  ــد: هن ــه، می گوی ــا ن ــود ی خواهــد ب
نگرفتــه ام. او گفــت: اجــازه بدهیــد مســابقات آســیایی 
مــا بــه اتمــام برســد و بعــد مــن دربــاره آینــده ام 
تصمیــم خواهــم گرفــت؛ امــا در حــال حاضــر بــه هیــچ 

ــیده ام.  ــی نرس تصمیم
هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا رفیعــی پیشــنهادی از 
ــه  ــور ب ــه از تراکت ــه. او ک ــا ن ــی دارد ی ــای خارج تیم ه
پرســپولیس آمــد و در نیم فصــل حضــور در جمــع 
ــل  ــواداران تبدی ــوب ه ــن محب ــه بازیک ــان ب سرخپوش

ــا در  ــی و ب ــوده منطق ــه ب ــه همیش ــور ک ــد، همان ط ش
نظــر گرفتــن جوانــب، تصمیــم نهایــی خــود را خواهــد 
گرفــت. برانکــو ایوانکوویــچ ســرمربی پرســپولیس 
دیــروز گفــت کــه امیــدوار اســت رفیعی قــرارداد خــود را 
بــا سرخپوشــان تمدیــد کنــد. از جمــع بازیکنــان کلیــدی 
تیــم قهرمــان، کامیابی نیــا و رفیعــی هنــوز قــرارداد خــود 
ــدن  ــو مان ــه برانک ــه گفت ــه ب ــد ک ــرده بودن ــد نک را تمدی
کمــال در پرســپولیس قطعــی شــده اســت. خبرفارســی
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پیمان اکبری:
 همکاری با کوالکوویچ 

افتخار بزرگی است
ــچ را افتخــاری  ــا کوالکووی ــران کار ب ــال ای ــی والیب ــی تیــم مل مرب
بــرای هــر مربــی در جهــان دانســت و گفــت: در مــدت همــکاری 
بــا ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران، تجربه هــای بســیار خوبــی 

کســب کــرده ام. 
ــی  ــی تیم هــای مل ــدار تدارکات ــری بعــد از دومیــن دی پیمــان اکب
والیبــال ایــران و اســلوونی کــه 3 بــر 2 بــه ســود ایــران بــه پایــان 
رســید، گفــت: در بازی هــای تدارکاتــی فــارغ از هــر نتیجــه ای کــه 
ــه دنبــال شناســایی نقــاط ضعــف و قــوت  بــه دســت می آیــد، ب

بازیکنــان هســتیم. 
ــی  ــم مل ــی تی ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
والیبــال ایــران دو مســابقه تدارکاتــی خوبــی بــا تیــم ملــی 
ــابقه دوم  ــران در مس ــان ای ــت: ملی پوش ــتیم، گف ــلوونی داش اس
بهتــر از بــازی اول بودنــد و حتــی نســبت بــه دیدارهــای تدارکاتــی 
بــا تیــم ملــی مونتــه نگــرو نیــز شــرایط بهتــری از نظــر هماهنگــی 

ــی داشــتند.  تیم
ــه  ــا توج ــدورام ب ــرد: امی ــد ک ــال تاکی ــی والیب ــم مل ــی تی مرب
ــه  ــه روز ب ــز روز ب ــان نی ــرایط الزم، ملی پوش ــودن ش ــا ب ــه مهی ب
هماهنگــی بیشــتری برســند و از نظــر اجــرای تاکتیک هــای 

ــیم.  ــان باش ــد آن ــه رش ــد رو ب ــاهد رون ــم ش ــی ه تیم
وی تنهــا نگرانــی فعلــی تیــم ملــی والیبــال را احتمــال مصدومیت 
ــا  ــرای م ــه ب ــی ک ــا موضوع ــت: تنه ــت و گف ــات دانس در تمرین
ــم  ــه آن ه ــود ک ــور ب ــای غف ــیب دیدگی آق ــود، آس ــده ب نگران کنن
ــود اســت و مــا ســعی می کنیــم فشــار  ــه بهب خــدا را شــکر رو ب
ــه  ــن بازیکــن را ب ــم و کم کــم ای ــن بازیکــن نیاوری ــه ای ــادی ب زی

تیــم تزریــق کنیــم. 
اکبــری بــا ابــراز رضایــت از شــرایط کلــی تیــم ملــی والیبــال تــا 
ایــن مرحلــه از اردوی برون مــرزی گفــت: تیــم ایــران از نظــر کلــی 
عملکــرد خوبــی در ایــن مــدت داشــته و روزبــه روز نیــز شــرایطش 
ــم  ــب تی ــو و عق ــان جل ــن بازیکن ــی بی ــود. هماهنگ ــر می ش بهت
ایــران در ترکیب هــای مختلــف نیــز بهتــر شــده اســت. نکتــه فنــی 
خوبــی کــه امــروز داشــتیم، هماهنگــی خــوب بیــن دفــاع داخــل 

زمیــن و دفــاع عقــب زمیــن اســت. فدراســیون والیبــال
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ــا اعــام اینکــه  ــری فوتســال، ب ــگ برت ــد کاشــانی، داور لی حمی
دیگــر در ایــران قضــاوت نخواهــد کــرد، از ارتباطــات خانوادگــی در 

ماجــرای خــط خوردنــش پــرده برداشــت. 
حمیــد کاشــانی جــزو داورانــی اســت کــه در لیــگ برتــر فوتســال 
ــی  ــای حساس ــت و بازی ه ــدادی را داش ــای پرتع 95 قضاوت ه
ــد  ــل جدی ــامی داوران فص ــام اس ــا اع ــا ب ــوت زد؛ ام ــم س را ه
ــگ  ــاوت در لی ــرای قض ــی ب ــد شانس ــخص ش ــابقات، مش مس

ــدارد و از همیــن رو تصمیــم بــه خداحافظــی گرفتــه اســت.  ن
ــرد  ــاره ک ــش اش ــط خوردن ــای خ ــت پرده ه ــه پش ــانی ب  کاش
و گفــت: پارســال بــا داشــتن بیشــترین قضــاوت در بیــن داوران 
ــودم  ــه خ ــان ب ــوی دپارتم ــم از س ــادی ه ــاز زی ــی، امتی تهران
اختصــاص دادم؛ امــا در کمــال نابــاوری مــرا خــط زدنــد. زمانــی 
کــه علــت را جویــا شــدم، گفتنــد آقــای عــرب براقــی از دپارتمــان 
داوری هیئــت فوتبــال تهــران مــرا خــط زده اســت؛ در صورتــی که 

ســال های قبــل، فدراســیون فوتبــال اســامی را اعــام می کــرد. 
ــی  ــاد و حت ــی می افت ــن اتفاق ــه چنی ــود ک ــاری ب ــن ب ــن اولی ای
امیــر المعــی هــم کــه از دوســتانش بــود  از لیســت خــط خــورد. 
ــی خواســته  ــن کار غیرقانون ــی از م ــرب براق ــا ع ــزود: قب وی اف
بــود و مــن انجامــش نــداده بــودم؛ بــه همیــن دلیــل مــرا خــط 
ــای  ــم و آق ــت نباش ــن در فهرس ــه م ــت ک ــرط گذاش زد. او ش
ــا امیــر المعــی معاوضــه کــرد. بنابرایــن قــرار  کامرانی فــر مــرا ب
ــال  ــه شــرطی کــه فدراســیون فوتب شــد امیــر المعــی نباشــد، ب

هــم مــرا خــط بزنــد. 
ــرد و  ــاره ک ــرده اش ــت پ ــات پش ــه ارتباط ــه ب ــن داور در ادام ای
گفــت: آقــای فغانــی، کارمنــد بهنــام ابوالقاســم پور در شــهرداری 
تهــران اســت. همچنیــن عــرب براقــی، پــدرزن علیرضــا فغانــی 
ــم پور را  ــه ابوالقاس ــرای اینک ــیرازی ب ــر ش ــن دکت ــت؛  بنابرای اس
ــاب  ــان انتخ ــرای دپارتم ــی را ب ــرب براق ــد، ع ــاح کن ــع س خل

کــرد؛ چــون احســاس می کــرد ابوالقاســم پور در انتخابــات 
ــی دو  ــی یزدان ــود. از طرف ــده می ش ــران برن ــال ته ــت فوتب هیئ
 هفتــه پیــش از ریاســت کمیتــه داوران تهــران اســتعفا داده 
و فهرســت داوران جدیــد بــه امضــای او نرســیده اســت؛ بنابرایــن 

کار عــرب براقــی غیرقانونــی بــوده اســت. 
ــات  ــدن معوق ــت نش ــه پرداخ ــاره ب ــا اش ــن ب ــانی همچنی کاش
داوران اظهــار کــرد: مــن در قضیــه طلــب داوران، معتــرض 
بــودم و کامرانی فــر نیــز مــرا از لیســت داوران کنــار گذاشــت تــا 
صــدای اعتراضــم بــه عنــوان داور لیــگ برتــری بــه جایــی نرســد. 
ــا ۴3 ســال ســن جایگزیــن مــن  در عــوض کاظــم مــرادی را ب
ــه  ــی ک ــد. در حال ــم می دهن ــی ه ــعار جوان گرای ــد و ش کرده ان
مــن بــا 35 ســال ســن،  ســابقه هشــت دوره قضــاوت در لیــگ 
ــر قضــاوت نکــرده  ــگ برت ــچ گاه در لی ــرادی هی ــر را دارم و م برت
اســت. اگــر آقــای کامرانی فــر شــعار جوان گرایــی می دهــد، 

ــه ایــن مســائل هــم پاســخ دهــد.  بایــد ب
ــا  ــب دنی ــار ح ــر دچ ــم کامرانی ف ــر می کن ــرد: فک ــه ک وی اضاف
شــده و احســاس کــرده فغانــی ســال های بعــد، ســکان هدایــت 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــد گرف ــده خواه ــه عه ــیون را ب فدراس
ــر  ــر کامرانی ف ــد. اگ ــرار ده ــل او ق ــودش را مقاب ــته خ نخواس
ــند و  ــا س ــم ب ــش می کن ــن دارد، خواه ــای م ــه ادع ــخی ب پاس

ــد.  ــت کن مــدرک صحب
ــاوت  ــران قض ــر در ای ــه دیگ ــان اینک ــا بی ــان ب ــانی در پای کاش
نخواهــد کــرد گفــت: پارســال هــم دعوتنامــه ای از کشــور 
گرجســتان داشــتم؛ امــا بــه خاطــر منوچهــر نظــری نرفتــم. او از 
مــن خواســت در ایــران بمانــم و کمــک کنــم؛ ایــن بزرگ تریــن 
اشــتباهی بــود کــه در زندگــی ام مرتکــب شــدم. اکنــون هــم بــا 
ــه  ــال ب ــن اســت فدراســیون فوتب ــردم، ممک ــه ک ــه ای ک مصاحب
ــم  ــا می خواه ــد؛ ام ــت کن ــرا اذی ــد و م ــه نده ــن معرفی نام م
ــرد  ــد ک ــن کار را خواهن ــا ای ــد و آی ــی دارن ــدر مردانگ ــم چق ببین

ــه. ایســنا ــا ن ی
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مدیــر کل موزه هــا بــا اعــام رشــد ۱۲۰ درصــدی ایجــاد 
موزه هــای خصوصــی در کشــور از ســاخت یــک مازراتــی بــا 

ــر داد.  ــان خب ــی اصفه ــر قلمزن ــری از هن بهره گی
ــا برپایــی مراســم بزرگداشــت  محمدرضــا کارگــر همزمــان ب
آن  جریــان  در  اســت  قــرار  کــه  موزه هــا  جهانــی  روز 
مجموعــه داران و مــوزه داران برتــر تجلیــل شــوند، گفــت: 
مهم تریــن رویــداد در ســال گذشــته، حضــور افــراد حقیقــی 
در ایجــاد مــوزه بــوده کــه بــا رشــد ۱۲۰ درصــدی همــراه شــده 

ــت.  اس
او بــا بیــان اینکــه جامعــه بایــد ارتباطات گســترده و آرامشــی 
کــه همــه شــریان های ارتباطــی بــا جهــان در تمــام عرصه هــا 
را داشــته اســت، حفــظ کنــد، افــزود: در یکــی، دو ســال اخیر 
ــد  کــه آرامــش نســبی در کشــور حاکــم شــده، یــک هنرمن

ــخصی اش را  ــار ش ــر آث ــای معاص ــوزه هنره ــی در م بلژیک
ــه  ــده ک ــاختمانی را خری ــروز س ــته و ام ــش گذاش ــه نمای ب
ــران  ــوزه ای در ای ــه م ــودش ب ــار خ ــش آث ــا نمای ــه زودی ب ب
ــرای نخســتین بار اســت کــه  ــن اتفــاق ب ــد. ای ــل می کن تبدی

در کشــورمان رخ می دهــد. 
ــود دارد؛  ــت وج ــی سال هاس ــر قلمزن ــه داد: هن ــر ادام کارگ
ــد  ــن هنرمن ــداده اســت. وقتــی ای ــی اتفاقــی در آن رخ ن ول
چنیــن اثــری را در کشــورمان مشــاهده کــرد، اســکلت یــک 
ماشــین مازراتــی را خریــد و در اختیــار تعــدادی از هنرمنــدان 

اصفهانــی گذاشــت تــا بــا قلمزنــی آن را تزئیــن کننــد. 
ــی  ــر ایران ــا هن ــه ب ــت ک ــدرن اس ــی م ــین صنعت ــن ماش ای
ــن  ــت. ای ــد آورده اس ــد را پدی ــودی جدی ــه و مول درآمیخت

ــت. ایســنا ــات اس ــان ارتباط ــه هم ــا نتیج رویداده

ــاره  ــور، درب ــده کش ــری شناخته ش ــی، مج ــا کرم نیم
ــه  ــن ب ــت: م ــتاره« گف ــه س ــه »س ــادش از برنام انتق
ایــن برنامــه انتقــاد نداشــتم و ایــن موضــوع شــیطنت 

ــود. ــازی ب ــای مج ــازان فض حاشیه س
ــه  ــانی ک ــه کس ــوال ب ــه اص ــود ک ــرار ب ــن ق ــرا از ای ماج
ــاده  ــه آم ــد ک ــگ می زنن ــتند، زن ــا هس ــزو نامزده ج
رفتــن بــه برنامــه باشــند. بــه مســئول مجریــان 
شــبکه مــا هــم زنــگ زده و گفتــه بودنــد کرمــی آمــاده 
 باشــد و مــن هــر شــب آمــاده بــودم؛ امــا نوبتــم نشــد 
ــه  ــان ب ــگار داوران ناگه ــید! ان ــان رس ــه پای ــه ب و برنام
ــی  ــه مــن مجــری خوب ــد ک ــن نتیجــه رســیده بودن  ای
ــن  ــا م ــرا ب ــه چ ــود ک ــن ب ــن ای ــکل م ــتم. مش نیس
و   ۱۲۰ دقیقــه  در  هــم  آن  بودنــد؛  تمــاس گرفتــه 

ــی شــود. مشــکلی  ــز قطع ــه چی ــد هم نگذاشــته بودن
ــدارم. ــی ن ــا علیخان ب

احســان، رفیــق مــن اســت و تأثیــری در آرا و... نــدارد. 
کرمــی افــزود: مــن اصــا بــا اینکــه مــا در حیطــه اجــرا 
ــن شــکل داوری داشــته باشــیم، مشــکل دارم.  ــه ای ب
مــن می گویــم یــا نبایــد داوری باشــد یــا اگــر هســت 
مــا دســت کم شــش ژانــر داریــم و بایــد در ایــن ژانرهــا 
ــه مجــری ورزشــی و  ــه اینک ــرد؛ ن ــت صــورت بگی رقاب
کــودک و معــارف و اجتماعــی بــا هــم رقابــت کننــد! 

ــیون  ــوزه دکوراس ــت در ح ــاره فعالی ــن درب وی همچنی
نیــز اظهــار کــرد: خانــه مــا شــبیه مــوزه رضــا عباســی 
اســت و هــر چیــزی کــه می ســازیم، یــک نســخه از آن 

را بــرای خانه مــان می گذاریــم. خبرفارســی

مدیر کل موزه ها خبر داد:

ساخت مازراتی با هنر قلمزنی اصفهان
نیما کرمی:

با احسان علیخانی مشکلی ندارم
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ماندوو
کارگردان  ابراهیم سعیدی

بازیگران  تیما امیری، روژان 
 محمد جزا، شهاب فاضلی 

اوستا خالد، صالح الدین 
شیخ محمدی

سینما  سوره

نمی خواهم زنده بمانم
کارگردان  علی یحیایی

بازیگران  ماهان خورشیدی 
سیمین یعقوبی، امید حصارکی 
محسن خویینی ها، محمد اردمه 

مهسا کریمی، روشنک مرادی
سینما  سوره

نقطه کور
کارگردان  مهدی گلستانه
بازیگران  هانیه توسلی 

محمدرضا فروتن، شقایق 
فراهانی، محسن کیایی 

سینما  سینما چهارباغ

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

فیلــم ســینمایی »بــرادرم خســرو« اولیــن 
ــر  ــا ب ــن روزه ــری ای ــان بیگل ــاخته احس س
پــرده ســینماهای کشــور نقــش بســته اســت. 
ــی  ــری ســابقه دســتیار کارگردان احســان بیگل
در فیلم هــای »اتوبــوس شــب«، »5۰ قــدم 
ــده« را  ــس بری ــی« و »گی ــاره ال ــر«، »درب آخ

دارد.
 او تاکنــون موفــق بــه کســب جایــزه بهتریــن 
فیلــم بــرای فیلــم »اســباب بازی« از هفتمیــن 
دوره جشــنواره »فیلم هــای صــد ثانیــه ای« 

شــده اســت.
 داستان

ــر  ــرو، پس ــتان خس ــرو«، داس ــرادرم خس »ب
جوانــی اســت کــه به بیمــاری اختــال دوقطبی 

مبتاســت و بــرای درمــان ایــن بیمــاری مجبور 
شــده چنــد هفتــه ای را در خانــه بــرادر بزرگ تــر 

خــود بــه ســر ببــرد.
 تحلیل

»بــرادرم خســرو«، فیلمــی اســت دربــاره 
 دیوانگــی؛ اینکــه دیوانگــی اصــوال چیســت 
و دیوانــه کیســت. آیــا اصــا متــر و معیــار مــا 

دربــاره دیوانگــی درســت اســت یــا نــه.
ــرادرش  ــه ب ــه خان ــا ورود خســرو ب ــدا ب در ابت
بیمــاری  دربــاره  کــه  پیش زمینــه ای  و 
روانــی او داده می شــود، بــه نظــر می رســد 
روان پریــش  و  نامتعــادل  شــخصیتی  بــا 
روبــه رو هســتیم کــه رفتارهــای هیســتریک و 
کنترل نشــده ای دارد کــه اطرافیانــش را نگــران 
ــب  ــدام مراق ــی دارد م ــا را وام ــد و آن ه می کن
ــت  ــا روای ــه ب ــج ک ــه تدری ــا ب ــند؛ ام وی باش

پیــش می رویــم، می بینیــم اتفاقــا ناصــر 
ــل اعتمــاد  کــه فــردی عــادی و معقــول و قاب
ــی  ــای غیرمنطق ــد، رفتاره ــاب می آی ــه حس ب
ــت  ــد و دس ــان می ده ــود نش ــتری از خ بیش
ــد. مشــکل  ــری می زن ــای خطرناک ت ــه کاره ب
اصلــی فیلــم هــم دقیقــا از همیــن جــا ناشــی 

می شــود. 
ــا  کارگــردان از همــان ابتــدا حســاب خــود را ب
تماشــاگر مســخص می کنــد و بــا تقســیم 
کــردن شــخصیت ها بــه ســیاه و ســفید عمــق 
داســتان را از بیــن می بــرد. کارگــردان از همــان 
ــری  ــداری و موضع گی ــه جانب ــت ب ــدا دس ابت
می زنــد و در کنــار شــخصیت خســرو بــه 
ــرد  ــرار می گی ــارف ق ــرد نامتع ــک ف ــوان ی عن
و کارهــای او را کــه می توانــد تحــت تأثیــر 
ــد،  ــی بیاب ــه خطرناک ــی اش جنب ــاری روان بیم
ــل  ــانه تقلی ــور و سرخوش ــی پرش ــه رفتارهای ب

می دهــد. 
انتخــاب شــهاب حســینی نیــز بــه عنــوان یــک 
بازیگــر ســمپاتیک و دوست داشــتنی، همدلــی 
فیلمســاز را بــا شــخصیت خســرو دامــن 
شــخصیتی  ناصــر  از  مقابــل  در  و  می زنــد 
او  و  می ســازد  غیرمنطقــی  و  دافعه برانگیــز 
ــه  ــد ک ــل می کن ــوف تبدی ــی مخ ــه هیوالی را ب
حاضــر می شــود بــرای حفــظ موقعیــت خــود 

ــد.  ــای وحشــتناکی بزن ــه کاره دســت ب

همیــن دوقطبــی کــردن شــخصیت ها بــه 
تدریجــی  رونــد  بــرای  مانــع  بزرگ تریــن 
جابه جایــی میــان دو بــرادر و بــه چالــش 
مخاطــب  پیش فرض هــای  کشــیدن 
تبدیــل  روانــی  اختــاالت  از  او  تعریــف  در 

. د می شــو

ــرو«  ــرادرم خس ــم »ب ــت فیل ــد گف در کل بای
می توانســت  کــه  دارد  جذابــی  ســوژه 
پرداخــت.  آن  بــه  این هــا  از  بهتــر  بســیار 
شــخصیت ها  ســفید  و  ســیاه  مــرز  اگــر 
اصطــاح  بــه  مــا  و  می شــد  برداشــته 
ــم  ــتری در فیل ــخصیت های خاکس ــاهد ش ش
می بودیــم، قطعــا شــاهد اثــر جذاب تــری 

بودیــم.

 حواشی
- ناصــر هاشــمی، بــرادر مهــدی هاشــمی 
پــس از 5 ســال دوری از ســینما، در ایــن فیلم 

ــازی کــرده اســت. ب
- احســان بیگلــری، کارگــردان فیلــم »بــرادرم 
خســرو« نــگارش فیلمنامــه »نقطــه کــور« 
ــده  ــر عه ــتانه را ب ــدی گلس ــی مه ــه کارگردان ب

ــت. ــته اس داش
 عوامل فیلم

نویســنده:  بیگلــری/  احســان  کارگــردان: 
هاشــم پور/  پریســا  بیگلــری،  احســان 
مدیــر  ملــکان/  ســعید  تهیه کننــده: 
ــن:  ــاه/ تدوی ــرداری: محمدرضــا جهان پن فیلمب
مصطفــی خرقه پــوش/ مشــاور کارگــردان: 
ــاس:  ــه و لب کیومــرث پوراحمــد/ طــراح صحن
بابــک کریمــی طــاری/ صدابــردار: مســیح 
حدپورســراج/ طــراح چهره پــردازی: محمــد 
دســتیار  و  برنامه ریــزی  مدیــر  کاهــدوز/ 
ــد،  ــر تولی ــیدی/ مدی ــر س ــردان: امی اول کارگ
منشــی  امانــی/  طاهــر  طــرح:  مجــری 
صحنــه: فائــزه گرکانــی/ مدیــر رســانه ای: 
مهســا همتــی/ مدیــر صحنــه: داوود ورپایــی/ 
مدیــر مالــی: اصغــر تیموری مقــدم/ مدیــر 
ــی  ــکاس: عل ــی/ ع ــی کریم ــدارکات: مرتض  ت
نیک رفتــار/ بازیگــران: ناصــر هاشــمی، هنگامــه 

قاضیانــی، شــهاب حســینی، بیتــا فرهی.

،،
»بــرادرم خســرو«، فیلمــی اســت 
دربــاره دیوانگــی؛ اینکــه دیوانگــی 
اصــوال چیســت و دیوانــه کیســت. 
آیــا اصــال متــر و معیــار مــا دربــاره 

دیوانگــی درســت اســت یــا نــه.

نگاهی به فیلم »برادرم خسرو« ساخته احسان بیگلری

دو سوی دوقطبی

پیشهناد فیلم

جاودانگی

کارگردان: مهدی فردقادری
نویسنده: مهدی فردقادری
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 خالصه داستان فیلم

ایــن فیلــم بــه قصــه زندگــی شــش خانــواده در قطــار در 
ــا جابه جایــی  شــبی بارانــی می پــردازد کــه ایــن قصه هــا ب

ــت می شــود.  ــان روای زم
ــه  ــت در عرص ــال فعالی ــس از ده س ــادری پ ــدی فردق مه
ــا  ــم بلنــد ســینمایی خــود را ب ــاه نخســتین فیل ــم کوت فیل

ــرده اســت.  ــن ب ــل دوربی ــام »جاودانگــی« مقاب ن
ایــن فیلــم در جشــنواره فیلــم رم ایتالیــا، جشــنواره فیلــم 
زاگــرب کرواســی و جشــنواره فیلــم هانــوی ویتنــام حضــور 

داشــته اســت. 
ــه  ــاعت و ۴5 دقیق ــی« 3 س ــم »جاودانگ ــان فیل مدت زم
بــود، امــا بــا توجــه بــه اینکــه ســینماها بــه چنیــن 
ــد، جــواد نوروزبیگــی  ــدی ســانس نمی دهن فیلم هــای بلن
ــل  ــن دلی ــه همی ــم شــود؛ ب ــان آن ک ــه زم پیشــنهاد داد ک

کــم شــد.
فیلــم  در  نقشــش  ایفــای  دربــاره  نعمتــی  آنــا 
بازیگــری ام،  »جاودانگــی« می گویــد: در ۱۸ ســال کار 
جــذاب  و  هیجان انگیــز  انــدازه  ایــن  تــا   تجربــه ای 

نداشته ام. 
کار بســیار ســختی داشــتیم و دســتیارها در آن هوای ســرد 
و قطــار خامــوش، بایــد مــدام بــرای منتقــل کــردن نورهــا 

جابه جــا می شــدند.

تئاتر

ورود صدام به تاالر وحدت
سرپرســت گــروه تئاتــر »بــدن دیوانــه« اعــام کــرد کــه نمایــش »هدیــه مرموز« 
روزهــای 3۱ اردیبهشــت ماه و ۱ و ۲ خردادمــاه در تئاتــر شــهر مشــهد روی 
صحنــه مــی رود. یاســر خاســب، سرپرســت گــروه تئاتــر »بــدن دیوانــه«، دربــاره 
جدیدتریــن اجــرای نمایــش »هدیــه مرمــوز« کــه پیــش از ایــن در شــهرهای 
مختلــف کشــور روی صحنــه رفتــه، گفــت: قــرار اســت نمایــش »هدیــه مرموز« 
ــهد روی  ــهر مش ــر ش ــاه در تئات ــت ماه و ۱ و ۲ خردادم ــای 3۱ اردیبهش را روزه
صحنــه ببریــم کــه هــر روز در ۲ نوبــت ۱۸ و ۲۰ اجــرا می شــود. وی دربــاره اینکــه 
آیــا همزمــان بــا اجــرای »هدیــه مرمــوز« در شــهر مشــهد، کارگاه آموزشــی نیــز 
برگــزار می کنــد، توضیــح داد: بــه دلیــل اینکــه در این ســه روز در مجمــوع ۶ اجرا 
داریــم، فرصــت برگــزاری کارگاه آموزشــی وجــود نــدارد. البتــه بــرای برگــزاری 
ــم.  ــزی می کنی ــتان برنامه ری ــل تابس ــهد در فص ــهر مش ــی در ش کارگاه آموزش
ــد:  ــادآور ش ــود ی ــای خ ــر فعالیت ه ــاره دیگ ــر درب ــوان تئات ــد ج ــن هنرمن ای
 مشــغول تمریــن نمایــش »صــدام« بــه کارگردانــی محمــد رحمانیــان هســتیم 
و کار طراحــی و گــروه حرکــت ایــن اثــر را بــر عهــده دارم. ایــن نمایــش قــرار 
ــود.  ــرا ش ــدت اج ــاالر وح ــاری در ت ــال ج ــهریورماه س ــاه و ش ــت مردادم اس
ــت را  ــروه حرک ــای گ ــاب اعض ــه انتخ ــرد: پروس ــوان ک ــان عن ــب در پای خاس
ســپری می کنیــم تــا پــس از انجــام مراحــل مختلــف بــه انتخاب هــای نهایــی 
برســیم تــا گــروه حرکــت نیــز در رونــد تمریــن و تولیــد نمایــش »صــدام« در 

ــار بازیگــران ایــن اثــر نمایشــی حضــور داشــته باشــد. ایــران تئاتــر کن

سینما

ریکاردو دارین، بازیگر فرهادی شد
ریــکاردو داریــن، بازیگــر آرژانتینــی ســینمای جهــان، بــه جمــع بازیگــران فیلــم 
جدیــد اصغــر فرهــادی پیوســت. زبــان فیلــم تــازه اصغــر فرهــادی اســپانیایی 
اســت و پیــش از ایــن اعــام شــده بــود کــه پنه لوپــه کــروز و خاویــر بــاردم در 
آن بــازی می کننــد. ریــکاردو داریــن، بازیگــر آرژانتینــی ســینمای جهــان، دیگــر 
بازیگــر ایــن فیلــم اســت. فیلمبــرداری این اثر ســینمایی از اواســط مــاه اوت در 
شــهر مادریــد پایتخــت اســپانیا آغــاز می شــود. داریــن در فیلــم تــازه فرهــادی 

ــازی می کنــد.  نقــش همســر پنه لوپــه کــروز را ب
فیلــم تــازه اصغــر فرهــادی، درامــی خانوادگــی و تریلــری روان شناســانه 
ــدن  ــکار ش ــه آش ــوان ب ــر نوج ــک دخت ــدن ی ــرای دزدی ــه در آن ماج ــت ک اس
ــون  ــا ۱3 میلی ــن ۱۲ ت ــه بی ــروژه ک ــن پ ــود. ای ــم می ش ــواده خت ــای خان رازه
ــود.  ــد ب ــا و اســپانیا خواه ــکاری فرانســه، ایتالی ــه دارد، حاصــل هم دالر هزین
الکســاندر ماله گــی از کمپانــی فرانســوی »ممنتــو فیلــم«، آلــوارو لونگوریــا از 
کمپانــی اســپانیایی »اســتالوارتس مورنــا فیلــم« و آندریــا اوچیپنتــی از کمپانی 
ایتالیایــی »الکــی رد«. فرهــادی فیلمنامــه ایــن اثــر را بــه زبــان فارســی نوشــته 
ــی  ــان اســپانیایی ترجمــه شــده اســت. کارگــردان »جدای ــه زب و پــس از آن ب
نــادر از ســیمین« بــرای ایــن فیلــم گروهــی از بــزرگان ســینما را گــرد هــم آورده 
کــه از میــان آن هــا می تــوان بــه آلبرتــو ایگلســیاس آهنگســاز، خــوزه لوییــس 
آلکائینــه مدیــر فیلمبــرداری، کارا نوتــاری طــراح صحنــه و ســونیا گرانــده طــراح 

لبــاس اشــاره کــرد. ســینماپرس

تلویزیون

»شکوه یک زندگی« به زودی در شبکه دو سیما
مجموعــه تلویزیونــی »شــکوه یــک زندگــی« پــس از مــاه مبــارک رمضــان بــه 
پخــش شــبکه دو ســیما می رســد. امیــر عبــاس کنــی، تهیه کننــده مجموعــه 
ــن  ــد ای ــرفت و تولی ــد پیش ــاره رون ــی«، درب ــک زندگ ــکوه ی ــی »ش تلویزیون
ســریال گفــت: هم اکنــون مراحــل تدویــن ســریال بــه اتمــام رســیده و امیــر 
رجبــی صداگــذاری را انجــام می دهــد و عبدالرضــا حیــدری مراحــل ســاخت 

موســیقی را بــر عهــده گرفتــه اســت. 
وی در ادامــه بیــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه مجموعــه تلویزیونــی »شــکوه یــک 
ــول  ــوع فص ــود و تن ــت می ش ــی روای ــف تاریخ ــای مختل ــی« در برهه ه زندگ
ــری  ــرای به کارگی ــژه ب ــای وی ــر جلوه ه ــاالروند مدی ــعید س ــه دارد، س در قص

تصاویــری تاریخــی دســت بــه کار شــده اســت. 
کنــی در پایــان درخصــوص زمــان پخــش ایــن ســریال اظهــار داشــت: طبــق 
ــی«  ــک زندگ ــکوه ی ــی »ش ــه تلویزیون ــده مجموع ــای انجام ش برنامه ریزی ه

احتمــاال پــس از مــاه مبــارک رمضــان بــه روی آنتــن مــی رود.
 گفتنــی اســت ســریال »شــکوه یــک زندگــی« دربــاره تکریــم همســران شــهدا 
ــا اســتقامت و امیــدواری بــرای رســیدن خبــر   و جاویداالثرهایــی اســت کــه ب
و نشــانه ای از عزیــزان خــود، ســال ها بــه تنهایــی بــارِ زندگــی خــود و فرزنــدان 

را بــه دوش کشــیدند و شــکوِه یــک زندگــی را بــه نمایــش گذاشــتند. 
در ایــن مجموعــه بازیگرانــی چــون بیتــا ســحرخیز، نازنیــن فراهانــی، عبدالرضا 

اکبــری، مریــم کاظمــی و... بــه ایفــای نقــش پرداختنــد. صــدا و ســیما

معرفی سبک هنری

رمانتیسم
ــام  ــا رمانتیســیزم، ن ــا رمانتیسیســم ی ُرمانتیســم ی
جنبشــی هنــری اســت کــه در اواخــر ســده  هجــده 
ــت  ــکل گرف ــادی ش ــم می ــده  نوزده ــل س  و اوای
و در معنــای عــام، بــه دوره هایــی اطــاق می شــود 
هنــر  در  تخیلــی  و  عاطفــی   کــه کیفیت هــای 

و زندگی مورد تاکید قرار می گیرند. 
بیــن ســال های 1790  ایــن جنبــش  اوج  دوره  
ــن  ــتان، زادگاه ای ــل انگلس ــود و در اص ــا 1840 ب ت
شــیوه بــود. مضمون هــای شــاخص هنــر رمانتیــک 
ــر طبیعــی و  ــه منظره هــای بک ــد از: عشــق ب عبارتن
امــور رمــز آمیــز غریــب در هــر هیئــت و ظاهــری، 

غــم غربــت دربــاره  دوران گذشــته، اشــتیاق پرشــور 
ــه  ــدید ب ــل ش ــیخته، تمای ــای لگام گس ــه نیروه ب
آزادی و... )واژه  رمانتیــک در لغــت بــه معنــای 
ــن  ــت.( در همی ــی اس ــانه وار و واه ــی، افس خیال
معنــا رمانتیســم چــون یــک روش هنــرِی متضــاد 
ــود.  ــته می ش ــم دانس ــم و رئالیس ــا کاسیسیس ب
تاریــخ  در  کــه  اســت  اصطاحــی  رمانتیســم، 
ــت؛  ــار گذاش ــوان آن را کن ــن نمی ت ــای نوی هنره
ایــن اصطــاح را اواخــر قــرن هجدهــم، ابتــدا 
منتقــدان آلمانــی بــرای تفکیــک خصوصیــات 
ــه  ــات »کاســیک« ب ــدرن« از خصوصی ــری »م هن

ــد.  کار بردن

نمودهــای  و  جلوه هــا  قــدری  بــه  رمانتیســم 
متنوعــی دارد کــه ذکــر یــک توصیــف واحــد 
ــی  ــوع اصل ــا موض ــت؛ ام ــن اس ــرای آن غیرممک ب
ــردی  ــخصی و ف ــه  ش ــه ارزش تجرب ــاد ب آن اعتق
اســت؛ در واقــع رمانتیســم واکنشــی بــود در 
نظــم  و  روشــنگری  عصــر  خردگرایــی  مقابــل 
ــوی  ــک از واژه  فرانس ــیک. واژه  رمانتی ــبک کاس س
ــرون  ــی ق ــتان تخیل ــای داس ــه معن ــس« ب » ُرمان
وســطایی کــه بــه زبان هــای التینــی نوشــته 
ــک از  ــر رمانتی ــت. هن ــده اس ــتق ش ــد، مش می ش
ــروی  ــوری پی ــی ص ــن زیبای ــد معی ــول و قواع اص
کاســیک گرا،  هنــر  همچــون  ولــی  نمی کنــد؛ 

ــور  ــا ام ــردازد ت ــی می پ ــم آرمان ــه مفاهی ــتر ب بیش
ــت  ــی و طبیع ــان طوفان ــش هیج ــی. »نمای واقع
ــود ــم ب ــق رمانتیس ــه عای ــه از جمل ــرکش« ک  س
رنــگ«  و  حرکــت  از  »پــر  شــیوه ای  بــه  نیــاز 
داشــت و بــرای متقاعــد کــردن بیننــده، بایــد 
ــه«  ــکان »واقع گرایان ــد ام ــا ح ــر ت ــه  اث ــوه  ارائ نح
ــی و  ــه طبیعت گرای ــل ب باشــد. رومانتیســت ها تمای
ــه ای از ایــن واقع گرایــی  واقع گرایــی داشــتند، نمون
داســتان  شــخصیت های  از  یکــی  پیکــره   در  را 
 »ســه تفنگــدار« کــه توســط گوســتاو کوربــه 
)نقــاش و پیکره ســاز فرانســوی( ســاخته شــده 

ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــود می ت ب

دریچه

درخواست رامبد جوان از مردم
ــرادی  ــه اف ــاب ب ــی خط ــار فیلم ــا انتش ــوان ب ــد ج رامب
کــه قصــد شــرکت در انتخابــات ریاســت جمهــوری را 
ــد.  ــه رأی بدهی ــم جمع ــش می کن ــت: خواه ــد، گف ندارن
مجــری برنامــه »خندوانــه« بــا انتشــار فیلمــی در صفحــه 
اینســتاگرم خــود اظهــار کــرد: لطفــا، از همــه کســانی کــه 
ــد رأی  ــا نمی خواهن ــا اص ــد ی ــت رأی ندهن ــن اس ممک
بدهنــد، خواهــش می کنــم بــرای مملکتمــان، بــرای 
بچه هایمــان و بــرای آینده مــان حتمــا رأی بدهیــد تــا اگــر 
فــردا دولتــی کــه انتخــاب می شــود، خطایــی کــرد اجــازه 
اعتــراض داشــته باشــیم. در غیــر ایــن صــورت فقــط بایــد 
ــد.  ــه رأی بدهی ــم جمع ــش می کن ــم. خواه ــکوت کنی س
جــوان همچنیــن دربــاره  شــایعاتی کــه در فضــای مجــازی 
مبنــی بــر اعــام حمایــت او از یــک کاندیــدا منتشــر شــده 
ــرات  ــا نظ ــن ی ــاره م ــزی درب ــر چی ــرد: اگ ــار ک ــود، اظه ب
مــن دیدیــد، بدانیــد کــه تــا در صفحــه خــود مــن نباشــد 
رســمیت نــدارد. مــا بــه دلیــل اینکــه برنامــه ُپربیننــده ای 
در تلویزیــون داریــم و تلویزیــون رســانه بســیار گســترده ای 
اســت، نبایــد مواضــع انتخاباتــی خودمــان را بــرای عدالــت 
اجتماعــی و عدالــت انتخاباتــی اعــام کنیــم؛ درســت 

نیســت. خبــر فارســی

آخرین خبرها از پایتخت 5
مدیــر تولیــد ســریال »پایتخــت 5« می گویــد لوکیشــن های 
ــتر  ــخت تر و بیش ــی س ــای قبل ــه از فصل ه ــن مجموع ای

اســت. 
ــت 5«  ــریال »پایتخ ــد س ــر تولی ــادی، مدی ــود اتح محم
دربــاره لوکیشــن های ایــن ســریال در فصــل پنــج توضیــح 
داد: مــا در ایــن ســری از پایتخــت لوکیشــن هایی از 
جملــه مســجد، خانــه نقــی کــه ایــن بــار از فصل هــای قبل 
متفــاوت اســت، خانــه ارســطو، لوکیشــن بوتیــک لوکیشــن 
فروشــگاه و آرایشــگاه را داریــم. وی همچنیــن دربــاره 
شــهرهایی کــه ســریال در آن هــا تصویربــرداری می شــود، 
ــر شــیرگاه در  اعــام کــرد: مــا در بخــش شــمال عــاوه ب
ســاری و قائم شــهر نیــز تصویربــرداری داریــم کــه مجمــوع 
کار در ایــن شــهرها حــدود ۲5 روز بــرآورد شــده و بعــد از 

ــویم. مهــر ــارج می ش ــمال خ آن از ش

استاد مشایخی تا دو هفته دیگر 
جلوی دوربین می رود

فرزنــد اســتاد جمشــید مشــایخی از ســامت کامــل 
ایشــان خبــر داد. ســام مشــایخی، فرزنــد اســتاد جمشــید 
ــا کمــک خــدا و لطــف کادر پزشــکی  مشــایخی، گفــت: ب
ــدر  ــه پ ــه و نارســایی کلی ــت ری بیمارســتان مشــکل عفون

ــرف شــده و حالشــان بســیار خــوب اســت.  برط
وی افــزود: در حــال حاضــر آقــای مشــایخی در منــزل در 
ــا پایــان  ــا چنــد روز دیگــر ب حــال اســتراحت هســتند و ت
ــی  ــای معمول ــه برنامه ه ــان ب ــت، ایش ــن دوران نقاه یافت
خــود بازخواهنــد گشــت. اولیــن برنامــه ایشــان هــم، بازی 
در ســریال »در جســت وجوی آرامــش« بــه کارگردانــی 
ــوی  ــر جل ــه دیگ ــا دو هفت ــه ت ــت ک ــلطانی اس ــعید س س

ــد. مــوج ــریال می رون ــن س ــن ای دوربی

حرف و نقل

بــا  ایرانــی،  کارگــردان  فرهــادی،  اصغــر   
ــخنرانی،  ــن و س ــنواره ک ــه جش ــور روی صحن حض
افتتــاح  را  کــن  فیلــم  جشــنواره  هفتادمیــن 
ــکار  ــزه اس ــده دو جای ــادی برن ــر فره ــرد. اصغ ک
ــنده«  ــم »فروش ــا فیل ــته ب ــال گذش ــی، س خارج
جایــزه بهتریــن فیلمنامــه کــن و بهتریــن بازیگــر 
را کســب                                         مــرد جشــنواره )شــهاب حســینی( 

ــرد. ک
بــه  نمایشــی  پــروژه  عنــوان  روز«  »دی   
ــا  ــه زودی ب ــه ب ــی ســرابی اســت ک ــی عل کارگردان
حضــور بازیگــران مطــرح عرصــه نمایــش بــه مدت 
ــش  ــهر خوان ــر ش ــی تئات ــالن اصل ــب در س 5 ش
 و اجــرا خواهــد شــد. »افــرا« بهــرام بیضایــی 
نــادری،  علیرضــا  حــرم«  کبوتــران  »کوکــوی 
ــد،  ــادر برهانی مرن ــال فرشــتگان« ن »تهــران زیــر ب
»در مصــر بــرف نمی بــارد« محمــد چرمشــیر 
ــی،  ــد یعقوب ــر محم ــکوت« اث ــه س ــک دقیق و »ی
نمایشــنامه هایی هســتند کــه در پــروژه »دی روز« 

خوانــش و اجــرا می شــوند.
ــک  ــاخت ی ــازی از س ــی فیلمس ــک کمپان  ی
فیلــم  اســاس  بــر  علمی تخیلــی  انیمیشــن 
»پســربچه« ســاخته »چارلــی چاپلیــن« خبــر داد.

موســیقی  خواننــده  نعمت الهــی،  روزبــه   
از  دوری  مدت هــا  از  پــس  ســرانجام  پــاپ 
فعالیت هــای موســیقایی، تیرمــاه امســال دور 

می کنــد. آغــاز  را  خــود  کنســرت های  تــازه 
 مهــدی یراحــی، خواننــده موســیقی پــاپ، در 
ــوان »چــه  ــا عن ــر موســیقایی خــود ب تازه تریــن اث
ــی پرداخــت. ــد خرافه گرای ــه نق ــزا شــنیدم« ب چی

ــان کــه   مصطفــی ســیاری، کارگــردان »همچن
ــه  ــا هفت ــر ت ــن اث ــن ای ــان تدوی می مــردم«، از پای

آینــده خبــر داد.
 مهــدی گمــار، دبیــر بیســتمین جشــنواره 
بین المللــی تئاتــر دانشــگاهی ایــران، بــا اشــاره بــه 
آزاد شــدن دوســوم بودجــه ایــن جشــنواره، اعــام 
کــرد کــه کمک هزینه هــا و جوایــز جشــنواره در 

حــال پرداخــت اســت.
ــی«  ــان نهای ــردان »امتح ــی، کارگ ــادل یراق  ع
ــن  ــتمی ای ــاس کیارس ــه  ای از عب ــا فیلمنام ــه ب ک
ــرا؛  ــم چ ــت: نمی دان ــت، گف ــاخته اس ــم را س فیل
ولــی می دانــم کــه آقــای کیارســتمی خیلــی 
فیلمنامــه »امتحــان نهایــی« را دوســت داشــتند. 
ــرا  ــه چ ــد ک ــد و می گفتن ــان بودن ای کاش خودش

ــتند. ــت داش ــه را دوس ــن فیلمنام ای
ــش  ــب ها نمای ــن ش ــه ای ــداز ک ــیما تیران  س
»پاره هــای ســاده« را روی صحنــه دارد، گفــت: بــا 
وجــود مشــکل جســمی و خونریــزی بینــی کــه در 
ــان  ــش داشــتم، همچن ــی نمای ــد شــب ابتدای چن
تــاش می کنــم تــا پایــان ایــن نمایــش و بــدون 

ــم. ــه ده ــه ادام ــه کارم را روی صحن وقف
ــردان ســینما،  ــادی، بازیگــر و کارگ  پیمــان مع
از مــردم دعــوت کــرد تــا حضــور پررنگــی در 

انتخابــات پیــش رو داشــته باشــند.

»زندگــی  مســتند  فیلــم  از  رونمایــی  مراســم 
ــدی  ــی مه ــندگی و کارگردان ــه نویس ــت« ب جاریس
ــا  ــر »احمدرض ــی دکت ــوع زندگ ــا موض ــمی ب قاس
ــق  ــک موف ــال های دور و پزش ــر س ــدار«، بازیگ آب
کنونــی اصفهــان، در نگارســتان امــام خمینــی)ره( 
برگــزار شــد. حجت االســام ارزانــی، مدیــر کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، پــس از نمایــش 
فیلــم پشــت تریبــون رفــت و گفــت: برخــی گمــان 

ــن  ــه ای ــرا« ب ــر یس ــع العس ــه »إّن م ــد ک می کنن
معنــی اســت کــه آســانی پــس از ســختی می آیــد؛ 
امــا در واقــع ترجمــه  درســت ایــن آیــه ایــن اســت 
کــه همزمــان کــه ســختی ها وجــود دارنــد، آســانی 
ــار هــم هســتند.  ــن دو در کن هــم وجــود دارد و ای
طباطبایی پــور  آقــای  وقتــی  داد:  ادامــه  وی 
تعریــف  مــن  بــرای  را  آبــدار  دکتــر  ماجــرای 
ــن مراســم  ــه منتظــر برگــزاری ای ــد، بی صبران کردن

ــن  ــت: مهم تری ــار داش ــن اظه ــودم. وی همچنی ب
ــی هســتند  ــا ســرمایه های اجتماع ســرمایه های م
و مــا در اصفهــان ذخایــر پنهانــی چــون دکتــر 
ــدار  ــر آب ــپس از دکت ــم. وی س ــیار داری ــدار بس آب
ــر  ــه  تئات ــار دیگــر روی صحن ــا ب درخواســت کــرد ت
بیایــد و در فرصتــی مناســب نمایشــی را بــه 
ــد. ــدان پیشکســوت اجــرا کن ــر هنرمن ــراه دیگ هم
دکتــر آبــدار گفــت: علی رغــم اینکــه بســیار درگیــر 

ــر  ــه تئات ــر زدن ب ــت س ــی فرص ــتم و حت  کار هس
و ســینما را بــه انــدازه ای کــه دلــم می خواهــد ندارم 
امــا ایــن پیشــنهاد را از جــان و دل می پذیــرم. 
ــور، تهیه کننــده  مســتند  ســید محســن طباطبایی پ
»زندگــی جاریســت«، نیــز گفــت: اعــام می کنــم 
ــر  ــل آنچــه در وجــود دکت ــم در مقاب ــن فیل ــه ای ک
آبــدار اســت، چونــان مشــتی نمونــه خــروار اســت. 
 دکتــر آبــدار زندگــی را از زیــر صفــر شــروع کردنــد 
و در مناطــق محــروم یاریگــر افــراد بســیاری بودنــد 
ــه   ــان در زمین ــات ایش ــه خدم ــد ک ــتند. امی و هس

کمــک بــه هنرمنــدان نیز بیشــتر شــود. البتــه دکتر 
ــی را کــه  ــد کــه همــه هنرمندان ــدار اعــام کرده ان آب
ــه صــورت افتخــاری  ــد، ب ــه ایشــان مراجعــه کنن ب
ــام  ــن اع ــور همچنی ــد. طباطبایی پ ــان می کنن درم
ــه زودی  ــی جاریســت« ب ــه مســتند »زندگ ــرد ک ک
ــر  ــود و خب ــش داده می ش ــتند نمای ــبکه  مس از ش
داد کــه برنامــه  »سه شــنبه های مســتند« نیــز کــه 
آغازگــر آن همیــن مســتند بــود، از هفتــه  آینــده هر 
سه شــنبه در نگارســتان امــام خمینــی)ره( برگــزار 

می شــود. ایمنــا

رونمایی از فیلم مستند »زندگی جاریست«
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 خسارت ۸۰ میلیارد ریالی 

تصادفات اصفهان
ــداد  ــوع تع ــان از وق ــتان اصفه ــور اس ــس راه ــس پلی رئی
ــغ ۸۰  ــه مبل ــارتی ب ــادف خس ــره تص ــزار و ۲۷۱ فق یک ه
میلیــارد ریــال طــی ســال گذشــته در ســطح اســتان 
خبــر داد. ســرهنگ رضــا رضایــی اظهــار کــرد: بــر اســاس 
ــوب  ــث مص ــخص ثال ــاری ش ــه اجب ــون بیم ــاده ۸ قان م
ــه بیمه هــا موظــف هســتند  اردیبهشــت ماه ســال ۹۵، کلی
ــون  ــدود ۶ میلی ــه ح ــل ک ــه کام ــد دی ــادل ۲.۵ درص  مع
ــه زیان دیــدگان پرداخــت  و ۳۳۰ هــزار تومــان می شــود، ب

 . کنند
وی افــزود: بــه اســتناد مــاده ۴۰ قانــون بیمــه هیــچ 
ــزان  ــر می ــدارد؛ اگ ــود ن ــه وج ــن بیم ــرطی در نپرداخت ش
خســارت خودروهــای تصادفــی تــا ســقف اعالم شــده 
ــد  ــته باش ــود نداش ــن وج ــن طرفی ــی بی ــد، اختالف  باش
ــه  ــا موظــف ب ــل باشــد، بیمه ه ــز کام ــا نی ــدارک آن ه و م
ــتند.  ــدگان هس ــه زیان دی ــده ب ــارت واردش ــت خس پرداخ
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامــی 
ــداد  ــته تع ــال گذش ــرد: در س ــوان ک ــان عن ــتان اصفه اس
یک هــزار و ۲۷۱ فقــره تصــادف خســارتی کــه مبلــغ 
ــان  ــزار توم ــون و ۳۳۰ ه ــش از ۶ میلی ــان بی ــارت آن خس
بــود و نیــاز بــه ترســیم کروکــی توســط کارشناســان 
تصادفــات پلیــس راهــور اســتان داشــت و در ســطح 
ــه  ــه ب ــیده ک ــت رس ــه ثب ــتان ب ــهری اس ــای درون ش راه ه
طــور متوســط می تــوان گفــت میــزان خســارت های 
پرداخت شــده توســط کل بیمه هــا در ســال گذشــته بابــت 
ــدود ۸۰  ــی ح ــا مبلغ ــن خودروه ــارتی ای ــات خس تصادف

ــود. ایمنــا ــال ب ــون ری ــارد و ۷۰۰ میلی میلی

تسویه 5۰ درصد مطالبات 
»حق التدریسی« معلمان

مدیــر کل برنامــه و بودجــه وزارت آمــوزش و پــرورش آخریــن 
رونــد پرداخــت مطالبــات فرهنگیــان را تشــریح کــرد. منصــور 
مجــاوری گفــت: چنــدی پیــش پــاداش پایان خدمــت 
بازنشســتگان ســال ۹۵ بــا تأمیــن اعتبــار ۳۲۰۰ میلیــارد 
ــال  ــزود: در ح ــد. وی اف ــز ش ــل واری ــور کام ــه ط ــی ب تومان
ــویه  ــرای تس ــان ب ــارد توم ــدود ۲۰۰ میلی ــاری ح ــر اعتب حاض
ــس  ــه حق التدری ــوط ب ــات مرب ــد از مطالب ــدود ۵۰ درص ح
معلمــان نیــز تأمیــن شــده و هم اکنــون در حــال واریــز اســت 
ــات  ــارات رســیده بخشــی از مطالب ــا اعتب ــق شــدیم ب و موف
مربــوط بــه خریــد خدمــات آموزشــی را نیــز بپردازیــم. ایســنا

الزام دستگاه ها به اجرای قانون 
مرخصی زایمان

رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس گفــت: 
ــان  ــی زایم ــون مرخص ــرای قان ــه اج ــف ب ــتگاه ها مکل دس
ــس  ــردان پ ــی ۳ روزه م ــاه و مرخص ــدت ۹ م ــه م ــان ب زن
ــی  ــین قربان ــتند. محمدحس ــان هس ــان همسرانش از زایم
گفــت: مرخصــی زایمــان بــرای زنــان ۹ مــاه و بــرای 
ــود؛ از  ــس ب ــر مجل ــردان( ۳ روز مدنظ ــان )م همســران زن
ایــن رو ایــن قانــون تصویــب شــده و الزم االجراســت. مهــر

اخبار استان
 اعالم قیمت و مهلت ثبت نام  

کتب درسی
و پشــتیبانی ســازمان  انســانی  منابــع  توســعه  معــاون 
 ۷ حــدود  رشــد  از  آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
درصــدی قیمــت کتاب هــای درســی نســبت بــه ســال 
ــا  ــک دوره ه ــه تفکی ــب را ب ــت کت ــر داد و قیم ــته خب  گذش
و مقاطــع اعــالم کــرد. حســین طالیــی زواره افــزود: ثبت نــام 
تــا  دوم  دانش آمــوزان کالس هــای  درســی  کتاب هــای 
ابتدایــی، دوره پیش دانشــگاهی و شــاخه فنــی   ششــم 
ــرداد  ــا ۱۵ خ ــده و ت ــروع ش ــن ش ــه ای از ۱۹ فروردی و حرف
ادامــه دارد. ســفارش انفــرادی یــا گروهــی کتاب هــای درســی 
ــی هــم از ۱۵ تیرمــاه شــروع  دانش آمــوزان کالس اول ابتدای
می شــود و تــا ۱۷ شــهریورماه ادامــه خواهــد داشــت. معــاون 
 توســعه منابــع انســانی و پشــتیبانی ســازمان پژوهــش 
و برنامه ریــزی آموزشــی ادامــه داد: ســامانه فــروش و 
www.irtextbook. بــه نشــانی توزیــع مــواد آموزشــی 

ــترس  ــی در دس ــای درس ــفارش کتاب ه ــت س ــرای ثب ir ب
اســت. طالیــی زواره بــا اشــاره بــه رشــد ۷ درصــدی قیمــت 
کتــب درســی نســبت بــه ســال گذشــته، قیمــت کتاب هــای 
درســی دانش آمــوزان را اعــالم کــرد و گفــت: کتاب هــای 
درســی ســال اول ابتدایــی ۱۴ هــزار و ۳۰۰ تومــان، ســال دوم 
ابتدایــی ۱۵ هــزار و ۴۰۰ تومــان، ســال ســوم ابتدایــی ۱۹ هــزار 
ــان،  ــزار و ۱۰۰ توم ــی ۲۰ ه ــارم ابتدای ــان، ســال چه و ۹۰۰ توم
ــان، ســال ششــم  ــی ۲۰ هــزار و ۷۰۰ توم ســال پنجــم ابتدای
ــی  ــگاهی تجرب ــان، پیش دانش ــزار و ۶۰۰ توم ــی ۲۴ ه ابتدای
۲۴ هــزار و ۷۰۰ تومــان، پیش دانشــگاهی ریاضــی ۲۴ هــزار و 
۵۰۰ تومــان، پیش دانشــگاهی انســانی ۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومــان 

ــا ــت.  ایرن ــان اس ــزار و ۱۰۰ توم ــر ۴۵ ه ــگاه هن پیش دانش

 »پرچین«، راهکار جدید 
مبارزه با آلودگی هوا

دریافتنــد  خــود  بررســی های  در  انگلیســی  محققــان 
پرچین هــا اغلــب بهتــر از درختــان می تواننــد آلودگــی 
ــد.  ــذب کنن ــه ج ــاختمان های بلندمرتب ــان س ــوا را در می ه
ــذب  ــد در ج ــان بلن ــت: درخت ــده اس ــی آم ــن بررس در ای
آلودگــی هــوا در مناطقــی بــا فضــای بازتــر مناســب هســتند؛ 
ــه  ــطح لول ــمی را در س ــواد س ــد م ــا می توانن ــا پرچین ه ام
اگــزوز وســایل نقلیــه جــذب کننــد و بنابرایــن قــرار گرفتــن 
ــش  ــر را کاه ــای مض ــرض آالینده ه ــراد در مع ــتقیم اف مس
ــرای  ــد ب ــه پیشــنهاد کردن ــن مطالع ــان ای ــد. محقق می دهن
مقابلــه بــا آلودگــی هــوا بهتــر اســت پرچین هــای کم ارتفــاع 
ــد   ــی دارن ــه فضــای کاف ــی ک ــا و خیابان های ــن پیاده روه بی
کاشــته شــوند. محققــان بــا بیــان اینکــه درختــان می تواننــد 
ــان  ــد و الزم اســت درخت ــوا کمــک کنن ــاک شــدن ه ــه پ ب
ــته  ــهری کاش ــق ش ــان در مناط ــر جه ــتری در سراس بیش
ــا  ــش پرچین ه ــان نق ــن می ــتند: در ای ــار داش ــود، اظه ش

ــت. خبــر فارســی ــده اس ــه ش ــده گرفت نادی

کوتاه اخبار 
مانتوفروش کالهبردار دستگیر شد

رئیــس پلیس فتــای پایتخت از دســتگیری مانتوفروشــی 
خبــر داد کــه بــا قــرار دادن اســکیمر در دســتگاه کارتخــوان 

ــی می کــرد.  حســاب های مشــتریان را خال
ــا طــرح  ســرهنگ محمدمهــدی کاکــوان افــزود: فــردی ب
شــکایت در دادســرای جرائــم رایانــه ای و وصــول پرونده ای 
اذعــان داشــت در حالــی کــه کارت پــول در اختیــارش بــود، 
یکدفعــه از طریــق خودپــرداز وجوهــی از کارتــش برداشــت 

شــده اســت.
ــی های الزم  ــا بررس ــه داد: ب ــی ادام ــام انتظام ــن مق  ای
در  خودپــرداز  دوربین هــای  تصاویــر  و  صورت پذیرفتــه 
ــن پلیــس  ــه ای ــر ب ــده دیگ ــداد ۶ پرون ــن، تع ــن حی همی
واصــل شــد کــه شــاکیان آن نیــز بیــان داشــتند از 
ــه  ــب برداشــت صــورت گرفت ــن ترتی ــه همی حسابشــان ب
ــاره از شــاکیان  ــذا ضمــن بازجویــی دقیــق و دوب اســت؛ ل
مشــخص شــد تمــام آن هــا در تاریــخ مشــخصی از یــک 
ــوی  ــد مانت ــه خری ــدام ب ــه، اق ــاس زنان ــروش لب ــه ف غرف

ارزان قیمــت کرده انــد. 
ــن  ــث ای ــکیمر باع ــه اس ــگرد مجرمان ــت: ش ــوان گف کاک
ــس از  ــنده پ ــود. فروش ــده ب ــاز ش ــت های غیرمج برداش
ــاکیان  ــه ش ــت ب ــی و در نهای ــز کارت را کپ ــذ کارت، رم اخ
 اعــالم می کــرد دســتگاه کارتخــوان وی خــراب اســت 
و پــول نقــد بابــت خریــد از مشــتریان می گرفــت؛ از 
طرفــی دیگــر بــا رمــزی کــه از طریــق اســکیمر در اختیــار 
ــدام  ــتری اق ــاره از کارت مش ــت دوب ــه برداش ــت، ب داش

می کــرد. 
ــدار  ــهروندان هش ــه ش ــت ب ــا پایتخ ــس فت ــس پلی رئی
داد: حتمــا هنــگام خریــد و پرداخــت وجــه از طریــق 
دســتگاه های خودپــرداز مراقــب باشــند کــه روی دســتگاه 
قطعــه اضافــی یــا چســب خوردگــی وجــود نداشــته 
باشــد و حتمــا خودشــان کارت بکشــند و رمــز را وارد                          

ــد.  مهــر کنن

مرگ گردشگر زن روسی در یزد
گردشــگر زن روســی کــه عصــر روز سه شــنبه بــه دلیــل 
ســانحه تصــادف در یــزد بــه بیمارســتان شــهید رهنمــون 

منتقــل شــد،  صبــح دیــروز درگذشــت. 
ــه  ــه ب ــا لیســنکو« ک ــام »این ــه ن گردشــگر زن روســی ب
ــزد  ــه ی ــا موتورســیکلت ب ــر ب همــراه ســه گردشــگر دیگ
ــد، عصــر سه شــنبه ۲۶ اردیبهشــت ماه  ــرده بودن ســفر ک
ــاد  ــر وزش ب ــر اث ــیر ب ــتان دهش ــن دهس ــی ای در حوال

ــون تصــادف کــرد.  ــا کامی شــدید ب
ایــن گردشــگر روســی بعــد از تصــادف بــه ســرعت 
ــد از آن  ــل و بع ــوه منتق ــتان ابرک ــس شهرس ــه اورژان ب
ــون  ــه بیمارســتان شــهید رهنم ــداد ب ــرد ام توســط بالگ
یــزد منتقــل شــد کــه پــس از معاینــات پزشــکی صبــح 
ــه دلیــل مــرگ مغــزی  روز چهارشــنبه ۲۷ اردیبهشــت ب

ــت.  درگذش
ــد ۱۹۸۸ از  ــا لیســنکو ۲۹ ســاله متول ــی اســت این گفتن
روســیه بــه همــراه ســه گردشــگر دیگــر ســفر خــود را بــا 
موتورســیکلت از ایــن کشــور آغــاز کردنــد و پــس از گــذر 
از جمهــوری آذربایجــان وارد ایــران شــدند. خبــر فارســی

کنش    وا

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی    مرزبانان 
سراسر کشور با آمادگی کامل با هرگونه ناامنی، به ویژه در 

آستانه انتخابات برخورد خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت 
آموزش و پرورش   انتقال افراد به آموزش و 

پرورش در صورتی امکان پذیر است که متقاضی حداکثر 
دارای ۱۰ سال سابقه و ۳۵ سال سن باشد.

معــاون رئیس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده   
حضــور زنــان در انتخابــات بــه طــور قطــع می توانــد 
ــرای رأی دادن و  ــواده ب ــای خان ــایر اعض ــویق س ــر تش ب

ــد. ــر باش ــود مؤث ــت خ ــن سرنوش ــارکت در تعیی مش

سفیر ایران در عراق    مرزهای ایران و عراق، 
مرزهای برادری است و هر کس بخواهد این روابط را 

خدشه دار کند، نه دوست ماست و نه دوست عراق.

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی    
ــه  ــای کســر حــق بیم ــا افزایــش دســتمزد مقطــوع مبن ب
دوران  در  نانوایــی  حقــوق کارگــران  افزایــش  امــکان 

بازنشســتگی فراهــم شــده اســت..

نماینده مقیم سازمان ملل در ایران    
ــران  ــه ای، ای ــه کاهــش انتشــار گازهــای گلخان ــد ب ــا تعه ب

ــد. ــراه می کن ــدار هم ــعه پای ــداف توس ــا اه ــود را ب خ

معاون دانشجویی وزیر علوم    در سال 
گذشته حدود یک هزار و ۵۸۰ نفر با بورس تحصیلی به 
بعضی کشورهای جهان اعزام شدند. همچنین هم اینک 
افزون بر ۲۵ هزار دانشجو از کشورهای مختلف دنیا در 

ایران مشغول تحصیل و گذراندن مراحل بورس تحصیلی 
خود هستند.

سازمان ملل متحد   زندگی بیش از ۲۰ میلیون 
نفر در کشورهای شاخ آفریقا، نیجریه، یمن و سودان 

جنوبی به شدت مورد تهدید خشکسالی قرار گرفته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور   عملکرد 
کمپ های ترک اعتیاد در کشور حاکی از فاصله معنادار با 

میانگین استاندارد جهانی است؛ به طوری که استاندارد 
جهانی برای مراکز ترک اعتیاد بیش از ۳۵ درصد است؛ اما 

متاسفانه این رقم در کشور زیر ۲۵ درصد است.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 

پلیس راهور ناجا    ۳۷ درصد تصادفات 
برون شهری سال ۹۵، منجر به واژگونی خودروها شده 

است.

وزیر ورزش و جوانان   مسئوالن باید در 
خانه های جوان به  صورت هفتگی با سمن ها ارتباط داشته 

باشند و ایده ها و مشکالت این قشر را بررسی کنند.

پروندهقتلوکیلجوانپیچیدهترشد

ایــن  پیچیده تــر شــد؛  قتــل وکیــل جــوان  پرونــده 
در حالــی اســت کــه متهــم بــه قتــل در بازجویی هــا 
اعتــراف کــرده وکیــل جــوان را بــه اتهــام حضــور در 
پرونــده طالقــش کشــته اســت. در ایــن جنایــت کــه ۱۸ 
ــام  ــه ن ــل ۳۸ ســاله ای ب ــن در کــرج رخ داد، وکی فروردی
رضــا ساســانی توســط مــرد ۳۵ ســاله ای ربــوده شــد و بــه 
شــکل هولناکــی بــه قتــل رســید. در حالــی کــه تحقیقــات 
ــت ــه داش ــده ادام ــل گمش ــایی ردی از وکی ــرای شناس  ب
ــرده از راز جنایــت  ــواده رضــا، پ ــا خان مــردی در تمــاس ب

برداشــت. 
عامــل ۳۵ ســاله جنایــت، پــس از دســتگیری بــه قتــل 
اعتــراف کــرد و گفــت: رضــا، وکیــل مــن در پرونــده طالقــم 
ــز را  ــود؛ امــا متأســفانه کــم کاری کــرد و مــن همــه چی ب
پــس از طــالق باختــم؛ بــه همیــن دلیــل بــه فکــر انتقــام 
ــی  ــل زندگ ــک مح ــی در ی ــول از بچگ ــا مقت ــادم. ب افت
می کردیــم و بــا هــم دوســتی دیرینــه و خانوادگــی 
داشــتیم. روز حادثــه بــه بهانــه ای ســوار ماشــینش شــدم. 
وقتــی در بیــن راه گفــت کــه ســردرد دارد، مــن کــه از قبــل 
 قــرص تهیــه کــرده و بــه دنبــال فرصــت مناســبی بــودم
آن را بــه او خورانــدم کــه پــس از مدتــی هوشــیاری اش را 
از دســت داد و در همــان وضعیــت خفــه اش کــردم. پــس 
ــن  ــام دف ــرودگاه پی ــی ف ــدش را در حوال ــه جس از اینک
کــردم، کارت بانکــی اش را برداشــتم و ۶ میلیــون تومــان 
از حســابش بــه حســاب خــودم واریــز کــردم. بعــد هــم 

ــم.  ــردم و رفت ــا ک ماشــینش را همان جــا ره
ــرس  ــور بازپ ــا و در حض ــرده در بازجویی ه ــرد تحصیلک م
ــتی  ــل همدس ــه در قت ــرد ک ــراف ک ــرادی اعت ــم م ابراهی

ــز دســتگیر شــد.  ــه او نی داشــته ک
ــع  ــه نف ــم ب ــت: وکیل ــا گف ــل در بازجویی ه ــه قت ــم ب مته
مــن کار نمی کــرد و از دســتش عصبانــی بــودم؛ بــه 

ــتم. ــل او را کش ــن دلی همی
 اظهارات مادر وکیل جوان

مــادر قربانــی جنایــت نیــز بــا طــرح شــکایت در دادســرای 
جنایــی کــرج خواســتار مجــازات عامــالن قتــل فرزنــدش 

شد
ــت:  ــرس گف ــه بازپ ــت ب ــک می ریخ ــه اش ــی ک و درحال
ــا  ــود و ب پســرم »رضــا ساســانی« ۳۸ ســاله و مجــرد ب
مــن و بــرادر کوچک تــرش زندگــی می کــرد. او پــس 
ــال  ــادی در قب ــدرش احســاس مســئولیت زی ــرگ پ از م

مــا داشــت و بــه همیــن دلیــل از هرگونــه حاشــیه دوری 
می کــرد. متأســفانه چنــد ســال پیــش »رضــا« مبتــال بــه 
ســرطان شــد و از ســال ۸۰ تحــت شــیمی درمانــی قــرار 
گرفــت. پســرم روزهــای ســختی را پشــت ســر گذاشــت 
ــی، پزشــکان در  ــل جراحــی پی درپ ــت عم ــس از هف و پ
ــده  ــه آین ــد ب ــا امی ــتند و او ب ــز کار گذاش ــش پروت زانوی
ــدم را  ــار دیگــر فرزن ــازه ای را آغــاز کــرد. خــدا ب زندگــی ت
بــه مــن بخشــیده بــود و مطمئــن بــودم »رضــا« پاســخ 
نمی دانســتم  امــا  اســت.  را گرفتــه  مهربانی هایــش 
ــرای  ــزه ای ب ــچ انگی ــه هی ــردی ک ــم م ــت های بی رح دس
ــد.  ــان می ده ــم پای ــی پســر جوان ــه زندگ ــدارد، ب ــل ن قت
مــادر مقتــول بــا ناراحتــی ادامــه داد: ظهــر روز جمعــه ۱۸ 
فروردیــن »رضــا« بــه همــراه خواهــرش بــه منطقــه کردان 
ــوت  ــس از ف ــت. پ ــه برگش ــه خان ــم ب ــر ه ــد و عص رفتن
دامادمــان »رضــا« بــه خانــه خواهــرش رفت و آمد داشــت 
 و بــه کارهایــش رســیدگی می کــرد. حــدود ســاعت هفــت 
ــدم  ــی ق ــا کم ــت ت ــرون رف ــه بی ــر از خان ــم بعدازظه و نی
ــا  ــت، ب ــاعت برنگش ــد س ــس از چن ــی پ ــا وقت ــد؛ ام بزن
ــود؛  ــوش ب ــه خام ــم ک ــاس گرفت ــش تم ــی همراه گوش
ــزدم  ــگ ن ــرم زن ــه دخت ــه خان ــود، ب ــت ب ــون دیروق  چ
و احتمــال دادم شــب را آنجــا می مانــد. امــا صبــح 
ــرای احوالپرســی تمــاس گرفــت،  روز بعــد کــه دختــرم ب

ــت.  ــر اس ــا« بی خب ــدم از »رض ــه ش متوج
ــی  ــا ردیاب ــس ب ــوران پلی ــکایت، مأم ــالم ش ــس از اع پ
ــد حــدود ســاعت ۸ شــب  تلفــن همراهــش اعــالم کردن
قبــل گوشــی همراهــش در نزدیکــی خانه مــان خامــوش 

شــده اســت. 

او بــا طــرح شــکایت از متهــم و همدســتش گفــت: آن هــا 
مدعــی آشــنایی دیرینــه و قدیمــی بــا پســرم شــده اند. در 
حالــی کــه مــن و فرزندانــم هیچ وقــت آن دو را ندیده ایــم 
و هیــچ رابطــه آشــنایی نداریــم. هرچنــد انگیــزه جنایــت 
هنــوز نامشــخص اســت، امــا بــه نظــر می رســد برداشــت 
پــول از حســاب پســرم پــس از قتــل، تنهــا انگیــزه قتــل 
اســت. عامــل جنایــت مدعــی شــده در پرونــده جدایــی 
ــه نفــع او کار نکــرده  و طــالق همســر ســابقش، پســرم ب
ــو  ــرس و ج ــق و پ ــس از تحقی ــه پ ــی ک ــت؛ در حال اس
متوجــه شــدیم اظهــارات وی سراســر دروغ و بی اســاس 
اســت. بنابرایــن انتظــار مجــازات قانونــی و قصــاص 

ــدم را دارم. پرشــین وی ــل فرزن نفــس عامــالن قت

پرونــده قتــل مهنــدس جوانــی کــه قربانــی ناســازگاری بــا 
همســرش شــده بــود، در حالــی روی میــز هیئــت قضایــی 
دادگاه عالــی جنایــی کــرج قــرار گرفــت کــه برادرزنــش رفتارهــای 
ــرد.  ــرح ک ــی مط ــت خانوادگ ــزه جنای ــول را انگی ــی مقت غیراخالق
ــان  ــی ام آب ــح س ــاعت ۷ صب ــت از س ــن جنای ــه ای ــیدگی ب رس
ــک  ــل ی ــناس در داخ ــردی ناش ــد م ــف جس ــا کش ــان ب همزم
خــودروی پرشــیای ســفید در جــاده کــرج – چالــوس آغــاز شــد. 
ایــن مــرد بــا شــلیک گلولــه بــه شــقیقه اش بــه قتــل رســیده بــود 
ــی اش را  ــول، اوراق هویت ــان در بازرســی خــودروی مقت و کارآگاه
یافتنــد کــه نشــان مــی داد وی بــه نــام »علــی« مهنــدس عمــران 

ــروژه ســاختمانی اســت.  ــد پ ــر چن و مدی
بــا انتقــال جســد بــه پزشــکی قانونــی، کارآگاهــان جنایــی کــرج 
ــی  ــه اداره آگاه ــی ب ــق و بازجوی ــرای تحقی ــی را ب ــواده قربان خان
ــی  ــا ناراحت ــران ب ــدس عم ــن مهن ــادر ای ــدر و م ــد. پ فراخواندن
ــه مأمــوران گفتنــد: پســر و عروســمان ۵ ســال پیــش زندگــی  ب
ــه  ــود آنک ــا وج ــوان ب ــن زوج ج ــد. ای ــاز کردن ــان را آغ مشترکش
ــی داشــتند،  ــه و راحت ــی مرف ــد و زندگ ــرده بودن ــر دو تحصیلک ه
عروســمان  نداشــت.  تمامــی  اختالفشــان  و  مشــاجره  امــا 
دانش آموختــه رشــته روانپزشــکی بــود؛ امــا مــدام بــه همســرش 
ســوءظن داشــت و حتــی چنــد بــار او را تهدیــد بــه مــرگ کــرده 
ــرد و در  ــرک ک ــان را ت ــی مشترکش ــش زندگ ــاه پی ــود. او ۲ م ب
دادگاه خانــواده دادخواســتی بــرای مطالبــه مهریــه و نفقــه مطــرح 
کــرد. آن هــا بــه دلیــل ناســازگاری شــدید، حاضــر نبودنــد بچــه دار 
شــوند و تــالش پســرمان بــرای پایــان دادن بــه ایــن اختــالف و 
ــه پســرمان  ــم ک ــان داری ــن اطمین ــود. بنابرای ــده ب ــا بی فای دعواه
قربانــی اختــالف بــا همســرش شــده و بــه خانــواده عروســمان 
ــا وجــود ایــن، بازپــرس شــعبه ۲۱ دادســرای  ظنیــن هســتیم. ب
کــرج دســتور داد درخصــوص اختــالف احتمالــی مهنــدس جــوان 
بــا پیمانــکاران و کارگــران در محــل کار وی تحقیــق شــود تــا شــاید 
ردپایــی از قاتــل ناشــناس بــه دســت آیــد. وقتــی پلیــس در ایــن 
ــی  ــرای بازجوی ــول ب ــر مقت ــید، همس ــه ای نرس ــه نتیج ــه ب زمین

احضــار شــد. 
ــل همســرش گفــت:  ــار بی اطالعــی از قت ــا اظه ــن زن جــوان ب ای
»علــی« درگیــر مســائل غیراخالقــی بــود و حتمــا قربانــی 
انتقام جویــی یــا خصومــت شــده اســت. مــن بــه او فرصــت دادم 
ــر  ــل از او بی خب ــا قب ــد و از مدت ه ــالح کن ــش را اص ــا رفتارهای ت
ــی  ــه یک ــواده زن جــوان، ب ــی از خان ــان در بازجوی ــودم. کارآگاه ب
ــت  ــعی داش ــوان س ــرد ج ــن م ــدند؛ ای ــن ش ــرادران وی ظنی از ب
ــا  ــت؛ ام ــر اس ــان بی خب ــت دامادش ــه از سرنوش ــد ک ــود کن وانم
وقتــی پزشــکی قانونــی از وجــود داروی بیهوشــی در خــون مقتول 
ــداری داروی  ــش، مق ــه برادرزن ــی خان ــت، در بررس ــرده برداش پ
بیهوشــی بــه همــراه وســایل تزریــق آن، کشــف شــد. بدین ترتیــب 
بــرادرزن بــه اتهــام قتــل عمــدی دامــاد خانــواده بازداشــت شــد. 
ــود. او  ــرم ب ــم همس ــول مزاح ــرد: مقت ــا ک ــی ادع وی در بازجوی
ــود و  ــرده ب ــاد ک ــت ایج ــرم مزاحم ــرای همس ــش ب ــال پی دو س
ــا  ــر دادم، ام ــه او تذک ــت. ب ــده اس ــکایتم بی فای ــتم ش می دانس

نمی توانســتم ایــن موضــوع را فرامــوش کنــم. 
ــتم او را  ــد داش ــردم. قص ــوت ک ــه ام دع ــه خان ــه او را ب روز حادث
راضــی بــه جدایــی از خواهــرم کنــم تــا از مزاحمت هایــش 
خــالص شــویم. مقــداری داروی بیهوشــی تهیــه کــردم و وقتــی 
ــم  ــا ه ــواب ب ــاق خ ــود. در ات ــرم ب ــیدم، او منتظ ــه رس ــه خان ب

ــردم  ــتفاده ک ــش اس ــه از غفلت ــک لحظ ــم و در ی ــت کردی  صحب
ــا بیهــوش شــد.  ــم ت ــی اش گرفت ــوی بین ــاده بیهوشــی را جل و م
ــه  ــک قبض ــا ی ــردم. در آنج ــل ک ــودرو منتق ــل خ ــه داخ او را ب
کلــت کمــری یافتــم. بــه ســمت جــاده چالــوس حرکــت کــردم 
 و بــه مســیری خلــوت کــه رســیدیم بــه او شــلیک کــردم 
و بــه همســرم خبــر دادم کــه کار تمــام شــد؛ امــا خواهــرم از ایــن 

قتــل خبــر نداشــت. 
ــردم و  ــا ک ــان، جســد را داخــل خــودرو ره ــل دامادم ــس از قت پ
ــاب  ــان پرت ــه بیاب ــه ب ــه خان اســلحه را هــم در مســیر برگشــت ب
کــردم. بــا اظهــارات تکان دهنــده متهــم، بازپــرس پرونــده دســتور 
بازســازی صحنــه قتــل را صــادر کــرد و پــس از بازســازی صحنــه و 

دریافــت آخریــن دفاعیــات متهــم، وی را مجــرم شــناخت. 
ــرز  ــی الب ــی جنای ــه دادگاه عال ــی ب ــت در حال ــن جنای ــده ای پرون
ــاع از  ــود را دف ــزه خ ــت، انگی ــل جنای ــه عام ــد ک ــتاده ش فرس
مهدورالــدم  را  خانــواده  دامــاد  و  می کــرد  مطــرح  نامــوس 
می دانســت. امــا در جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده کــه 
بــا حضــور قاضــی »هدایــت رنجبــر« و ۲ قاضــی مستشــار 
خنکــدار  »ایــرج  البــرز  اســتان  دادگاه کیفــری  اول   شــعبه 
و علــی یزدان پــور« برگــزار شــد، متهــم در برابــر دالیــل محکــم و 

دقــت نظــر هیئــت قضایــی، ناچــار بــه ســکوت شــد. 
ــان  ــه دامادت ــا ک ــن ادع ــا طــرح ای ــر از او پرســید: ب قاضــی رنجب
ــه  ــه روز حادث ــی داشــت ک ــه توجیه ــوده، چ مزاحــم همســرت ب

ــی؟  ــوت کن ــه ات دع ــه خان ــودی، او را ب ــه نب ــی در خان وقت
ــه  ــرف خان ــه ط ــل کار ب ــم از مح ــودم ه ــواب داد: خ ــم ج مته

ــودم.  ــرده ب ــت ک حرک
قاضــی: امــا بــا وجــود فاصلــه زیــاد تــا خانــه ات، مطمئــن بــودی 
او پیــش از تــو بــه آنجــا می رســد و حتــی بــه همســرت نگفتــی 
ــرم و  ــرد محت ــک ف ــد ی ــول مانن ــا مقت ــد و ب ــه او را راه نده ک

مطمئــن رفتــار شــد؟
متهم: به خاطر خواهرم بود. 

قاضــی: چــرا بــه ادعــای خــودت، ۲ ســال پــس از آنکــه مزاحــم 
همســرت شــده بــود، تصمیــم بــه انتقــام گرفتــی؟ 

متهم: به او فرصت دادم تا پشیمان شود. 
قاضــی: یــک مــرد بــه مزاحــم همســرش ۲ ســال مهلــت 

؟  هــد می د
متهم: بله. او دامادمان بود. 

قاضــی: امــا اختــالف دامــاد و خواهــرت شــدید بــود و خواهــرت 
پــس از تــرک خانــه مشــترک، او را تهدیــد بــه مــرگ کــرده بــود؟ 

متهم: خواهرم در این ماجرا نقشی نداشت. 
قاضــی: روز حادثــه بــه نظــر می رســد خواهــرت در خانــه ات 
میهمــان بــوده و مقتــول بــه بهانــه مذاکــره بــه آنجــا آمــده بــود؟ 

متهم: انگیزه من فقط دفاع از ناموس بود. 
قاضــی: اگــر اســلحه متعلــق بــه مقتــول بــود، چــرا پــس از قتــل 
ــا در  ــدادی ی ــا معــدوم کــردی و تحویــل پلیــس ن آن را پنهــان ی

همــان خــودرو قــرار نــدادی؟ 
متهم: فکر نکردم، ترسیده بود.

قاضــی: امــا فکــر کــرده بــودی کــه چگونــه داروی بیهوشــی تهیــه 
؟ کنی

 متهــم: بــاورم نمی شــود او را کشــته باشــم. هیئــت قضایــی بــا 
ــرای صــدور رأی وارد شــور  دریافــت آخریــن دفاعیــات متهــم ب

شــدند. رکنــا
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ــه  ــک هفت ــر از ی ــا کمت ــات ت ــل امتحان فص
و  دانش آمــوزان  می شــود.  آغــاز  دیگــر 
دانشــجویان بســیاری از همیــن حــاال ســعی 
ایــن  در  موفقیــت  بــرای  برنامه ریــزی  در 

ــد. ــگیر دارن ــن نفس مارات
بــه همیــن بهانــه مــا در ایــن گــزارش قصــد 
داریــم تــا راه هایــی را بــرای موفقیــت در 
ــم.  ــی کنی ــه شــما معرف ــات ب مســیر امتحان
ایــن راه هــا بــر اســاس تجربــه افــرادی اســت 
ــت  ــا موفقی ــن دوران را ب ــته ای ــه در گذش ک

ســپری کرده انــد.
 یادداشت برداری

خالصــه  راه هــای  کلیدی تریــن  از  یکــی 
کــردن حجــم انبوهــی از اطالعــات و مطالــب 

اســت.  یادداشــت برداری 
ــه  ــن روش نتیج ــه از ای ــخصه همیش ــه ش ب
بــه  عــادت  و همیــن  مطلوبــی گرفتــه ام 
ــث  ــردن باع ــه ک ــردن و خالص ــت ک یادداش
شــده بتوانــم حجــم انبوهــی از اطالعــات 
ــی  ــا بعض ــط ی ــد خ ــدن چن ــا خوان ــا ب را تنه
مواقــع چنــد کلمــه کلیــدی بــه یــاد بیــاورم.

دوران  از  اکنــون کــه مدت هاســت  حتــی 
ــتم  ــه دور هس ــگاه ب ــل درس و دانش تحصی
بــرای انجــام مصاحبــه یــا نوشــتن یــک 
می شــنوم  آنچــه  تمــام  از  گــزارش 
یــک  حــد  در  یادداشــت هایی کوتــاه، گاه 
ــن  ــی از همی ــه راحت ــی دارم و ب ــه، برم کلم
ــرای  ــه ب ــوم )البت ــات نامفه ــالت و کلم جم
ــه  ــم را ب ــام اطالعات ــم تم ــران( می توان دیگ

ــاورم.  ــاد بی ی
ســعی کنیــد هنــگام مطالعــه یادداشــت های 
کوتاهــی برداریــد و در انتهــا یــا پیــش از 
ــاری  ــد ب ــت ها را چن ــن یادداش ــان ای امتح
ــن روش  ــد ای ــاور کنی ــد. ب ــرور کنی خــوب م
یکــی از بهتریــن روش هــا، به ویــژه بــرای 

ــت. ــی اس ــای حفظ درس ه
 پشت سر هم درس خواندن

می شــود  باعــث  طوالنی مــدت  مطالعــه 
بخــش زیــادی از مطالبــی کــه در آغــاز 
ــدت  ــه کوتاه م ــد، از حافظ ــه خوانده ای مطالع

ــود.  ــاک ش ــما پ ش
ــا  ــی ب ــه مقطع ــه کارشناســان مطالع ــه گفت ب

از  مفیدتــر  بســیار  اســتراحت های کوتــاه 
ــرای  مطالعــه بلندمــدت و پیوســته اســت. ب
بهبــود مطالعــه می توانیــد پیــش از آغــاز 
ــی  ــه بخش های ــری ب ــر س ــای دیگ بخش ه
کــه قبــال مطالعــه کرده ایــد، بزنیــد و خیلــی 
کوتــاه و ســریع مــروری بــر مطالــب داشــته 
باعــث  ایــن کار  چندبــاره  تکــرار  باشــید. 
می شــود مطلــب بــه حافظــه بلندمــدت 
ــا  ــن راحتی ه ــه ای ــود و ب ــل ش ــما منتق ش
ــه  ــت ک ــی اس ــن روش ــود. ای ــوش نش فرام
ــظ  ــه شــعر حف ــرآن و کســانی ک حافظــان ق
ــال  ــه دنب ــد. ب ــره می برن ــد، از آن به می کنن
ــه  ــه، ۱۰ دقیق ــه مطالع ــا ۵۰ دقیق ــر ۳۰ ت ه
ــن  اســتراحت پیشــنهاد می شــود. اگرچــه ای
ــا همیــن ظرافــت  زمان بنــدی الزامــا نبایــد ب
ــرای طــول  ــر اســت ب ــا بهت ــال شــود، ام دنب
مــدت مطالعــه و اســتراحت خــود یــک 
محدودیــت زمانــی تعییــن کنیــد. از ایــن 
یــا  ورزش  بــرای  اســتراحت  زمان هــای 
ــد. توصیــه می شــود در  ــه اســتفاده کنی تغذی
ــای اســتراحت از انجــام  ــن زمان ه خــالل ای
فعالیت هایــی نظیــر انجـــام بازی هــــای 
ویدئویــی و تماشــای تلویزیــون یــا فیلــم 
ــد  ــه ســوخت و ســاز مغــزی دارن کــه نیــاز ب
بپرهیزیــد؛ چــرا کــه ایــن مســئله باعــث 
می شــود مطالبــی را کــه می خوانیــد بــه 
خوبــی جــذب ذهــن نشــوند. اطالعــات 
دریافتــی در صورتــی کــه ۲۴ ســاعت پــس از 
مطالعــه دوبــاره مــرور شــوند، ۶۰ درصــد بهتــر 

و بیشــتر در ذهــن باقــی می ماننــد.
 جلوگیری از حواس پرتی

ــه را شــنیده اید  ــن لطیف ــا شــما هــم ای حتم
کــه هنــگام درس خوانــدن ترک هــای دیــوار 
هــم جذابیــت پیــدا می کننــد. واقعیــت ایــن 
اســت کــه ایــن لطیفــه بــرای بســیاری کامــال 
درســت اســت. تمرکــز نکتــه کلیــدی مطالعــه 
ــی را  ــما مطلب ــه ش ــی ک ــا هنگام ــت؛ ام اس
می خوانیــد کــه چنــدان عالقــه ای بــه آن 
ــت.  ــختی اس ــردن کار س ــز ک ــد، تمرک نداری
انتخــاب  خوانــدن  درس  بــرای  را  جایــی 
جزوه هــا  روی  بهتــر  بتوانیــد   کنیــد کــه 
ــگام درس  ــوید و هن ــز ش ــا متمرک و درس ه
خوانــدن در محیطــی باشــید کــه در افزایــش 
ــه  ــد؛ ب ــک کن ــما کم ــه ش ــتر ب ــز بیش تمرک

ــایل  ــا وس ــه در آنج ــی ک ــال مکان ــوان مث عن
تفریحــی زیــادی وجــود دارد، ممکــن اســت 
تمرکزتــان را مختــل کنــد و وضــع بــه مراتــب 
بدتــر خواهــد شــد. مطالعــات روان شناســان 
نشــان می دهــد افــرادی کــه در حیــن درس 
ــه موســیقی گــوش می دهنــد، در  ــدن ب خوان
ــد.  ــری دارن ــج بدت ــی نتای ــات حفظ امتحان
ترانه هــای  مشــکل  ایــن  اصلــی  دلیــل 
باعــث می شــوند  آهنگ هــا هســتند کــه 
ذهــن آدم از آنچــه می خوانــد، دور شــود. 
پــس بهتــر اســت بــرای نتیجــه بهتــر تمــام 
آنچــه موجــب نداشــتن تمرکــز می شــود 
دور  دســترس  از  را  )به ویــژه گوشــی تان( 
ــردن  ــدا ک ــا بی ص ــردن ی ــوش ک ــد. خام کنی

ــت. ــی اس ــی روش خوب گوش

 خواب
ــد در  ــعی می کنن ــه س ــیاری ک ــالف بســ برخـ
روزهــای امتحــان خواب کمتری داشــته باشــند، 
ــه ۸  ــی ک ــد در صورت ــان می ده ــات نش مطالع
ــد  ــدار نمانی ــت بی ــا دیروق ــد و ت ســاعت بخوابی

ــد.  ــل می کن ــر عم ــما بهت ــه ش حافظ
مغــز انســان بــر اثــر اختــالل خــواب آســیب 
می بینــد؛ زیــرا خــواب زمانــی اســت کــه 
ــد.  ــازی می کن ــم و بازس ــود را ترمی ــز خ مغ
اطالعــات  دریافــت  از  پــس  شــما  مغــز 
ــدن  ــازی دارد و خوابی ــه بازس ــاز ب ــی نی درس
ــت.  ــئله اس ــن مس ــرای ای ــر ب ــا راه مؤث تنه
پــس بــرای گرفتــن نتیجــه بهتــر حتما ســعی 
کنیــد خــواب کافــی داشــته باشــید. همچنین 
برخــالف بــاور عمــوم کــه مطالعــه صبــح زود 
را بهتــر می داننــد، دانشــمندان می گوینــد 
را  خــود  عملکــرد  بهتریــن  انســان  مغــز 

ــن  ــه همی ــح دارد. ب ــا ۱۱ صب ــاعت ۹ ت از س
دلیــل هــم هســت کــه در بســیاری مــدارس 
کشــورهای پیشــرفته ســاعت شــروع مدارس 

ــرده اســت. ــر ک ــح تغیی ــه ۹ صب ب
 مطالعه آرام

ــراد  ــیاری اف ــرای بس ــب ب ــدن مطال تندخوان
باعــث می شــود مثــال از یــک صفحــه مطلــب 
پاراگراف هــای  و  اول  پاراگراف هــای  تنهــا 
آخــر را بــه خاطــر بیاورنــد و ایــن یعنــی 
ــد    ــرار دارن ــه ق ــه صفح ــه در میان ــی ک مطالب

در حافظــه ثبــت نشــده اند. 
حــاال فــرض کنیــد کــه مطالــب مهــم درســی 
شــما دقیقــا در میانــه صفحــه باشــد؛ در 
ایــن صــورت شــما بســیار راحــت مهم تریــن 
می دهیــد.  دســت  از  را  درســی  مطالــب 
اســت کــه  ایــن  راهــکار  بهتریــن  پــس 
ســرعت مطالعــه خــود را آرام و ســعی کنیــد 
مطالــب را بــه اصطــالح معــروف عمقــی             

ــد. بخوانی
 غذا خوردن

ــیاری  ــب بس ــان، مطال ــه امتح ــاره تغذی درب
ــن  ــر بهتری ــه نظ ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــه ش گفت

راهــکار پرهیــز از گرســنگی یــا ســیری بیــش 
از حــد اســت. 

هنــگام گرســنگی، تمرکــز کــردن ســخت 
می شــود و درس خوانــدن در چنیــن وضعیتــی 
فایــده ای نــدارد؛ در طــرف مقابــل ســیری یــا 
بــه قولــی ســنگین بــودن معــده هــم باعــث 
ــن  ــه در ای ــود و مطالع ــی می ش خواب آلودگ

ــدارد.  ــده ای ن ــم فای ــت ه حال
بهتریــن روش ایــن اســت کــه تغذیــه ای 
ــید.  ــته باش ــول داش ــول و معم ــد معق در ح
اســتفاده از مــواد قنــدی در اســتراحت بیــن 
درس خوانــدن هــم روش خوبــی اســت. 
ــا  ــد ت ــم می توان ــوه ه ــای و قه ــن چ همچنی
حــدود زیــادی از خســتگی هنــگام مطالعــه 

ــد.  کــم کن
ــی  ــید هنگام ــته باش ــر داش ــه خاط ــه ب البت
روش  بهتریــن  هســتید،  خســته  کــه 
قهــوه  خــوردن  بــا  زیــرا  اســت؛   خــواب 
و چــای شــاید خســتگی جســم شــما از بیــن 
ــتراحت  ــما اس ــز ش ــل مغ ــا در اص ــرود، ام ب
ــزی  ــتراحت مغ ــرای اس ــس ب ــد. پ نمی کن

ــد. ــاز نکنی ــوه و چــای حســاب ب روی قه

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

چند راهکار برای موفقیت در امتحانات

،،
مطالعــــه  هنـــگام  کنیـــد  ســعی 
یادداشــت های کوتاهــی برداریــد و 
در انتهــا یــا پیــش از امتحــان ایــن 
بــاری خــوب  را چنــد  یادداشــت ها 
مــرور کنیــد. بــاور کنیــد ایــن روش 
یکــی از بهتریــن روش هــا، به ویــژه 
اســت. حفظــی  درس هــای  بــرای 
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   سالم باشیم
چاره زیرپوستی شدن موهای بدن

زیرپوســتی وجــود  موهــای  بــرای  درمان هایــی  چــه 
ــد؟ چــه  ــت درمی آین ــن حال ــه ای ــن موهــا چــرا ب دارد؟ ای
ــود  ــه وج ــن عارض ــردن ای ــرف ک ــرای برط ــی ب روش های
دارد؟ آیــا چــاره ای بــرای پیشــگیری از زیرپوســتی شــدن 

ــود دارد؟ ــدن وج ــای ب موه
هرگــز ســعی نکنیــد بــا اســتفاده از موچیــن یــا هــر عامــل 
بیرونــی دیگــر،  موهــای زیرپوســتی را بیــرون بکشــید. در 
واقــع تــاش بــرای چنیــن کاری، بــه معنــای آســیب زدن 
بــه پوســت اســت و می توانــد بــه التهــاب بیشــتر، عفونــت 
و عــوارض خطرناکــی مثــل عفونــت اســتاف یــا سپســیس 

منجــر شــود.
متخصصــان پوســت معتقدنــد کــه دســتکاری کــردن 
موهــای زیرپوســتی فقــط التهــاب و خــارش آن هــا را بدتــر 

ــدارد. ــی ن ــچ نتیجــه مثبت ــرد و هی خواهــد ک
بنابرایــن اگــر واقعــا می خواهیــد از شــرّ موهــای زیرپوســتی 
کنیــد  اســتفاده  هیدروکورتیــزون  از  شــوید،  خــاص 
ــش  ــوزش آن را کاه ــارش و س ــت، خ ــزی پوس ــه قرم ک

می دهــد. 
آســیب دیده  ناحیــه  اســت  بهتــر  اینکــه  بــه  عــاوه 
ماننــد  الیه بــردار  پاک کننده هــای  از  اســتفاده  بــا  را 
ــن  ــا از ای ــویید ت ــفیداب بش ــا س ــکراب ی ــای اس صابون ه
ــام ــر س ــد. دکت ــک کنی ــو کم ــت م ــد درس ــه رش ــق ب طری

بدخوابی در کودکان پیش دبستانی
ــتان  ــد از بیمارس ــگر ارش ــاوراس، پژوهش ــی ت ــر الس دکت
بی خوابــی  دربــاره  ماساچوســت،  کــودکان  عمومــی 
ــالگی  ــن ۷ س ــا س ــد: ت ــتانی می گوی ــودکان پیش دبس ک
ــری              ــرد فک ــا عملک ــدت ب ــه ش ــواب ب ــودکان بی خ ــن ک ای

ــتند.  ــه رو هس ــی روب و هیجان
ــاوت  ــنی متف ــر س ــدن در ه ــه خوابی ــه وی توصی ــه گفت ب
ــاز  ــه نی ــال روزان ــا ۴ س ــودکان ۳ ت ــوع ک ــت. در مجم اس
بــه ۱۱ ســاعت خــواب دارنــد. کــودکان کوچک تــر نیــاز بــه 
خــواب بیشــتر و کــودکان بزرگ تــر نیــاز بــه خــواب کمــی 

ــد. کمتــر دارن
در ایــن مطالعــه، معلــم کودکانــی کــه بــه ســن ۷ ســالگی 
رســیده بودنــد، همــراه بــا مــادر این کــودکان پرسشــنامه ای 
را بــا هــدف ارزیابــی هــر نــوع عملکــرد اجرایــی کــودک پــر 
کردنــد. عملکــرد اجرایــی شــامل میــزان توجــه و اســتدالل، 
یعنــی توانایــی مغــز در پــردازش اطاعــات ورودی و پاســخ 

مناســب بــه آن هــا بــود.
ــن  ــابهی را بی ــات مش ــان ارتباط ــادران و معلم ــزارش م گ
عملکــرد ضعیــف و نبــود خــواب کافــی از ســن ۳ ســالگی 

بــه بعــد آشــکار ســاخت.
تــاوراس در ادامــه می گویــد: مطالعــات قبلــی نشــان 
ــم  ــز مه ــوب مغ ــرد خ ــرای عملک ــواب ب ــه خ ــد ک  داده ان
ــش  ــودکان نق ــز ک ــد مغ ــت در رش ــن اس ــی ممک و حت

ــر ــد. مه ــته باش داش

   سبک زندگی   خانواده
حضرت فاطمه)س(

 اساس زندگی مؤمنانه 
صداقت در بندگی است

ــرا  ــه  زه ــه ارزش فاطم ــم ک ــرض کن ــم ع می خواه
ســام هللا علیها بــه عبودیــت و بندگــی خداســت. 
ه علیها  ــام اللَّ ــرا س ــه  زه ــدا در فاطم ــی خ ــر بندگ اگ

ــود.  ــری نب ــه  کب ــود، او صدیق نب
صدیــق یعنــی چــه؟ صدیــق کســی اســت کــه آنچــه 
را می اندیشــد و می گویــد، صادقانــه در عمــل آن 
را نشــان دهــد. هــر چــه ایــن صــدق بیشــتر باشــد 

ــق.  ارزش انســان بیشــتر اســت؛ می شــود صدی
ــُه َعَلْیِهــْم ِمــَن  ذیــَن َأْنَعــَم اللَّ »ُأولِئــَک َمــَع الَّ

یقیــَن«.  دِّ الصِّ َو  یــَن  ِبیِّ النَّ
»صدیقین« پشت سر »نبیین« هستند.

یعنــی  اســت؛  صدیقــه کبــری  بزرگــوار  ایــن   
برتریــن زن صدیــق. ایــن صدیــق بــودن بــه بندگــی 

خداســت.
 اگــر بندگــی خــدا نمی کــرد، صدیقــه  کبــری نمی شــد. 

اســاس، بندگی خداســت. 
ــه  ــد ب ــن و شــما بای ــز! م ــران عزی ــرادران و خواه ب
ــه   ــد از فاطم ــیم. تمجی ــدا باش ــت خ ــال عبودی دنب

ــد. ــن باش ــد ای ــه اش بای ــرا نتیج زه
انقــاب در دیــدار بــا جمعــی از مداحــان  )بیانــات رهبــر معظــم 

)۱۳۷۳ /۰۹ /۰۳

   ترفند های خانه داری
 اگر خورش یا سوپ شما خیلی چرب شده، نگران 

نباشید
می توانیــد چنــد قطعــه یــخ را در کیســه فریــزر بیندازیــد 
ــد.  ــوپ بیندازی ــل س ــد و داخ ــره بزنی ــم گ در آن را محک
ــد  ــذب می کن ــود ج ــه  خ ــی را ب ــای اضاف ــا، چربی ه یخ ه
ــرون  ــا را بی ــه یخ ه ــی کیس ــه راحت ــد ب ــما می توانی و ش
 بیاوریــد و دور بیندازیــد. بــا ایــن کار چربــی غــذا هــم کــم 

می شود.
 از بین بردن چربی های داخل مایکروفر

ــداری آب  ــیرین و مق ــوش ش ــه ج ــک پیمان ــد ی می توانی
را داخــل مایکروفــر بگذاریــد و حــدود 2۰ دقیقــه حــرارت 
ــرای  ــن و ســریع ترین راه ب ــن شــیوه راحت تری ــد. ای بدهی
ــوی غــذا از مایکروفــر اســت. ــردن چربی هــا و ب از بیــن ب

 اگر قیچی شما کند شده، آن را دور نیندازید
بــا آن چنــد ورق آلومینیومــی یــا کاغــذ ســمباده را ببریــد. 

ایــن کار باعــث تیــز شــدن تیغــه قیچــی خواهــد شــد.
 رسوب زدایی کاشی و سرامیک

اگــر کاشــی و ســرامیک شــما رســوب گرفتــه، می توانیــد در 
یــک ظــرف مقــداری آب گــرم بریزیــد و بــه آن یک چهــارم 
پیمانــه جــوش شــیرین، نصــف پیمانــه ســرکه و یــک پیمانه 
آمونیــاک اضافــه کنیــد و بــا آن کاشــی و ســرامیک را تمیــز 
کنیــد. همچنیــن اگــر روی کاشــی و ســرامیک ها شــوره زده 
بــا دســتمال آغشــته بــه ســرکه روی ســطوح را پــاک کنیــد. 

ــان  ــای اســتان اصفه ــط عمومــی شــرکت آبف ــر رواب مدی
گفــت: طــی ســال ۹5 شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا 
تدویــن برنامه هــای جامــع درصــدد اجــرای برنامه هــای 
ــاط  ــش ارتب ــه در بخ ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــده برآم تدوین ش
ــال  ــر و ارس ــد 25۴ خب ــا تولی ــال ۹5 ب ــانه در س ــا رس ب
 آن بــه ۱۳۰ رســانه اعــم از مکتــوب، دیجیتالــی، دیــداری 
و شــنیداری بیــش از 2 هــزار و ۴۴6 خبــر ایــن شــرکت 
ــت  ــاب یاف ــتانی بازت ــی و اس ــی مل ــانه های جمع  در رس
و بــا تعامــل بــا اصحــاب رســانه از ظرفیــت ایــن بخــش 
اســتفاده  آب  بهینــه  مصــرف  فرهنگ ســازی  جهــت 
ــی  ــطح مل ــخه در س ــه ۴68 نس ــه ک ــد؛ 6۷5 ویژه نام ش
 و 2۰۷ نســخه در ســطح اســتانی بــه چــاپ رســید 
و نیــز تولیــد 2۱ مســتند مرتبــط بــا صنعــت آبفــا از دیگــر 
مهم تریــن فعالیت هــای بخــش ارتباطــات حــوزه روابــط 

عمومــی آبفــا بــوده اســت.
روابــط  مهــم  از بخش هــای  یکــی  افــزود:  بنی طبــا 
عمومــی، مطالعــات اجتماعــی )پژوهش و افکارســنجی( 
ــی  ــی تعامل ــط عموم ــه رواب ــب عرص ــن ترتی ــت. بدی اس
تنهــا بــا مفهــوم ارتبــاط مؤثــر بــا مخاطبــان معنــی 
ــوص  ــان درخص ــای اصفه ــی آبف ــط عموم ــد. رواب می یاب
گســترش فضــای ارتباطــی بــا شــهروندان مبحــث 
مطالعــات اجتماعــی و افکارســنجی را حــوزه بســیار 
 مهمــی در نظــر گرفتــه اســت. انجــام مطالعات پژوهشــی 
و نظرســنجی های دوره ای بــه یــک فرآینــد پیوســته 
ــر  ــده  ب ــنجی های انجام ش ــت. نظرس ــده اس ــل ش تبدی
ــرکت  ــان ش ــترکان و ذی نفع ــان، مش ــاخه کارکن ــه ش س
ــتفاده از  ــا اس ــب ب ــور متناس ــه ط ــه ب ــده ک ــز ش متمرک
نیروهــای فعــال در مناطــق و همچنیــن به کارگیــری 
نرم افزارهــای نظرســنجی تحــت وب و اندرویــد، 5 مــورد 
پیمایش هــای منطقــه ای، 5 مــورد طرح هــای تحقیقاتــی 

ــت و 6  ــی صنع ــائل اجتماع ــوزه مس ــی در ح و پژوهش
ــتریان و 5  ــت مش ــنجی رضای ــات نظرس ــورد موضوع م
ــت  ــراه نظرســنجی رضای ــه هم ــه ب ــه و ترجم ــورد مقال م
شــغلی کارکنــان از جملــه نقــاط قــوت فعالیت هــای 
ــال  ــا در س ــی آبف ــط عموم ــی رواب ــی و تحقیقات پژوهش
ــن شــرکت های آب و فاضــاب شــهری کشــور  ۹5 در بی

اســت.
وی مدیریــت در پیشــبرد اهــداف کان شــرکت را نقــش 
ــاخت:  ــان س ــت و خاطرنش ــی دانس ــل جایگزین غیرقاب
بــدون مدیریــت کارآمــد در عرصــه روابــط عمومــی تمامی 

فعالیت هــا بی معنــی می شــود. 
ــط  ــرای اعمــال مدیریــت علمــی و دانش محــور در رواب ب
عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان تخصصــی کــردن امــور 
ــد  ــارت و رص ــا نظ ــه ب ــای محول ــذاری فعالیت ه و واگ
ــی  ــر تمام ــت ب ــرد مدیری ــرد. عملک ــل انجــام می گی کام
ــت  ــه اول مدیری ــذا در وهل ــذارد و ل ــر می گ قســمت ها اث
ــه متکــی  ــر نیــروی انســانی متخصــص و باتجرب ــد ب بای
باشــد؛ بــا ایــن تفاســیر در ســال های اخیــر ســعی 
ــناس در  ــر و کارش ــای متبح ــا از نیروه ــده ت ــدی ش ج
حــوزه روابــط عمومــی بهــره گرفتــه شــود و روابــط 
ــل  ــرعت عم ــی و س ــا چاالک ــراه ب ــدرن هم ــی م عموم
محقــق شــود. تحقــق ایــن مهــم بــا برنامــه اســتراتژیک 
ــزار  ــور و 2 ه ــت دانش مح ــتقرار مدیری ــردی و اس  و راهب
روابــط  آمــوزش کارکنــان  نفرســاعت ســرانه  و ۴56 
عمومــی بــه همــراه تدویــن برنامــه عملکــردی و درصــد 

ــت. ــورت گرف ــداف ص ــول اه حص
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــل ش ــر عام ــاور مدی مش
گفــت: از جملــه فعالیت هــای ویــژه روابــط عمومــی 
می تــوان بــه بخــش انتشــارات در ســال ۹5 اشــاره کــرد 
کــه در عرصــه اطاع رســانی صنعــت آب و فاضــاب 

کشــور از نظــر کمــی و کیفــی بی بدیــل اســت و از 
ــت در  ــه نخس ــب رتب ــب کس ــه موج ــت ک ــی اس عوامل

ســطح کشــور می شــود.
تیــراژ بیــش از ۱۰۰۰۰ نشــریه داخلــی و ۱۳ موضــوع 
بروشــورهای آموزشــی و کاتالوگ هــای معرفــی پــروژه بــا 
تیــراژ ۱۴۰۰۰ و 22 موضــوع پوســترهای فرهنگ ســازی 
ــای  ــاپ بازی ه ــه و چ ــورد تهی ــه آب و 6 م ــرف بهین مص
ــراه  ــه هم ــی و ... ب ــرده آموزش ــوح فش ــازل، ل ــری پ فک
ــه  ــرف بهین ــت مص ــا مدیری ــط ب ــاب مرتب ــوان کت 8 عن
ــان  ــودکان، نوجوان ــاالن، ک ــدف خردس ــه ه ــا جامع آب ب
و بزرگســاالن و دیگــر مصرف کننــدگان آب بــا تیــراژ 
۷۹۰۰۰ جلــد نقــش مؤثــر روابــط عمومــی آبفــای اســتان 
ــرده و از  ــارز ک ــتان ب ــور و اس ــطح کش ــان را در س اصفه
ماک هــای انتخــاب روابــط عمومــی برتــر در کشــور 

شــده اســت.
بــا  حاضــر  حــال  در  اینکــه   بیــان  بــا  بنی طبــا 
ــح  ــان ترجی ــی از مخاطب ــوژی برخ ــرفت های تکنول پیش
ــه نیازهــای خــود  ــد از طریــق فضــای مجــازی ب می دهن
پاســخ دهنــد، تصریــح کــرد: در ســال های اخیــر توســعه 
تکنولــوژی در روابــط عمومی هــا گســترش یافتــه اســت؛ 
ــان  ــای اســتان اصفه ــط عمومــی آبف ــه رواب ــن زمین در ای
دارای ســایت خبــری مســتقل و فعالــی اســت کــه 
ــز  ــوده و مجه ــن ســایت دارای نشــریه الکترونیکــی ب ای
بــه ســامانه الکترونیکــی پاســخگویی بــه مــردم، ارســال 
ــزار  ــان، اطاع رســانی اســتفاده از نرم اف ــه مخاطب ــام ب پی
گوشــی همــراه اســت؛ همچنیــن اخبــار شــرکت، روزانــه 
ــایت درگاه  ــن س ــود و ای ــل می ش ــایت منتق ــن س در ای
ــن  ــرای اصحــاب رســانه اســت. همچنی ــر ب بســیار معتب
بیــش از ۷5۴ هــزار پیامک هــای ارســالی بــه 8۴ هــزار و 
 ۳58 دریافت کننــده پیــام، تولیــد نرم افزارهــای آموزشــی    

ــراه  ــه هم ــال ب ــات دیجیت ــو اعان ــانی و تابل و اطاع رس
ــایت های  ــایر س ــده در س ــر درج ش ــا خب ــب ی ۱2۰۰ مطل
ــال خبــری »جــاری  خبــری و همچنیــن اســتفاده از کان
حیــات« و »ترنــم حیــات« در شــبکه اجتماعی تلگــرام از 
جملــه فعالیت هــای چشــمگیر روابــط عمومــی در حــوزه 
روابــط عمومــی الکترونیــک در ســال ۹5 بــوده اســت. 

وی گفــت: ایده پــردازی، راهبــردی اســت کــه در تمامــی 
خاقیــت  و  می شــود  دنبــال  مترقــی   شــرکت های 
و نــوآوری بــه تســهیل امــور می انجامــد. در حــوزه 
روابــط عمومــی کــه بیشــتر بــا تعامــات انســانی درگیــر 
هســتیم، بایــد ایده هــا و افــکار جدیــد بــر محــور 
ــد؛  ــتوار باش ــنجی اس ــانی و مخاطب س ــری اطاع رس تس
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــط عمومــی ب ــذا در ســال ۹5 رواب ل
ــه  ــت در زمین ــوآوری و خاقی ــورد ن ــا ۹ م ــژه اســتان ب وی
ــازی  ــات و مستندس ــازی، تبلیغ ــای فرهنگ س فعالیت ه
و در شــیوه های مدیریــت بــه ســمت و ســوی مدیریــت 
ــگ آب  ــه فرهن ــیس خان ــد. تأس ــوف ش ــرف معط مص
بــا واحدهــای مختلــف، ســرمایه گذاری در طرح هــای 
نرم افزارهــای  تولیــد  از  اعــم  الکترونیکــی  خاقانــه 
اســتیکرهایی  آرشــیو و حتــی ســاخت  نظرســنجی، 
بــا مضامیــن، اشــکال و چهره هــای ثبت شــده آبفــا 
»آبدونــه« و »گلدونــه« و انتشــار در فضــای مجــازی 
گوشــه ای کوچــک از ایــن گونــه اقدامــات بدیــع در 

ــت.    ــور اس ــاب کش ــت آب و فاض صنع
در ســال ۱۳۹5، در مجمــوع ۳6 تابلــو اعانــات دیجیتــال 
نصــب و راه انــدازی شــده اســت؛ از ایــن تعــداد ۴ تابلــو 
ــگ  ــه فرهن ــو در خان ــرکت، ۱ تابل ــزی ش ــتاد مرک در س
آب و ۳۱  تابلــو در شهرســتان های اســتان اصفهــان 
نصــب و راه انــدازی شــده و از ســاعت ۷ تــا ۱8 بــه طــور 
 پیوســته در حــال پخــش گــزارش تصویــری  اخبــار 

و بریــده جرایــد، پخــش اذان ظهــر هــر منطقــه در ســطح 
اســتان بــه افــق شــرعی خــود منطقــه، ارســال پیام هــای 
فــوری بــه صــورت مکتــوب و صوتــی، پخــش فیلم هــای 
پویانمایــی مدیریــت مصــرف آب، نمایــش ســایت ها 
ــه شــبکه اینترنــت( و ...   ــر خــط )لینــک ب ــه صــورت ب ب

مربــوط بــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان اســت.
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آبفای 
اســتان اصفهــان مشــارکت بــا 2۱ تشــکل و ســازمان های 
مختلــف از جملــه کمیتــه فرهنگی شــهروندی شــهرداری 
ــاق  ــه آب ات ــردازان کمیت ــر طنزپ ــور و دفت ــه کاریکات خان
ــی  ــن صنف ــان، انجم ــادن اصفه ــع و مع ــی، صنای بازرگان
روزنامه نــگاران، ســازمان آمــوزش و پــرورش، بهزیســتی 
نیــروگاه  مبارکــه،  فــوالد  و  ذوب آهــن  شــرکت های 
ســازمان فرهنگــی و هنــری شــهرداری، یونســکو، حــوزه 
ــه  ــز صداوســیما را از جمل ــان، مرک ــری اســتان اصفه هن

ــمرد.  ــد برش ــن واح ــای ای فعالیت ه
وی اعــام کــرد: روابــط عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان 
 همــکاری و تعامــل دوجانبــه ای بــا ایــن ســازمان ها 
تفاهم نامــه   ۱۷ کــه  طــوری  بــه  دارد؛  تشــکل ها  و 
همــکاری بــا نهادهــای مختلــف منعقــد و ۱۳ نمایشــگاه 
مختلف برگزار شــد و در ۷ نمایشــگاه ملی و 6 نمایشــگاه 

ــز در ســال ۹5 حضــور داشــته اســت. اســتانی نی
مشــاور مدیــر عامــل بــا اشــاره بــه برنامه هــای آموزشــی 
و برگــزاری جشــنواره های مختلــف از ســوی روابــط 
عمومــی آبفــای اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: در ســال 
ــنواره  ــان جش ــتان اصفه ــای اس ــی آبف ــط عموم ۹5 رواب
ــرد.  ــزار ک ــتان  برگ ــتین واژه، آب« را در ۱۰ شهرس »نخس
ــف  ــار مختل ــم اقش ــه بتوانی ــاظ اینک ــه لح ــن ب همچنی
جامعــه را ترغیــب بــه اســتفاده بهینــه آب کنیــم، مجموعه 
ــی قطــره، مجموعــه ۱۴۰ قســمتی  ۴2 قســمتی تلویزیون

رادیویــی جــاری حیــات، تولیــد ۷5 انیمیشــن تبلیغاتــی 
پخــش 6۳ آگهــی و میان برنامــه از صداوســیما، پخــش 
زیرنویــس در ســیما، تشــکیل گــروه حامیــان   ۱6۴
ــد ۹  ــی و تولی ــورد تبلیغات ــزار و 5۳5 بیلب ــی ه آب، برپای
تیــزر مدیریــت مصــرف آب از جملــه اقدامــات آمــوزش 
همگانــی و تبلیغــات شــرکت اســت. در ایــن راســتا ۴8 
ــت  ــی مدیری ــات آموزش ــاعت جلس ــزار و 258 نفرس ه
مصــرف و ۳ هــزار و ۹۴۰ عــدد بیلبوردهــای تبلیغاتــی بــه 
ــگ  ــج فرهن ــرای تروی ــع ب ــر مرب ــزان هــزار و ۴۹8 مت می
ــه آب در ســطح ۹۳ شــهر تحــت پوشــش  مصــرف بهین
ــت.  ــده اس ــام ش ــتان انج ــترکان اس ــرای مش ــرکت ب ش
همچنیــن ۱8۰۰۰ برنامــه دربــاره مصــرف بهینــه آب از 
تلویزیــون شــهری در نقــاط مختلــف شــهر پخــش شــد.

بنی طبــا در پایــان بــه فعالیت هــای ســامانه ارتبــاط 
مردمــی ۱22 آبفــا اســتان اشــاره کــرد و گفــت: در ســال 
۹5، ۳2۰ هــزار و 5۹ تمــاس ثبــت و 6 هــزار و 5۳۴ 
ــه ۹۳  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــری ش ــاس پیگی تم
ــان  ــای اســتان اصفه شــهر تحــت پوشــش شــرکت آبف
از خدمــات ســامانه ۱22  بهره منــد شــده اند و ایــن 
ــتند  ــاط هس ــامانه ۱22 در ارتب ــا س ــته ب ــهر پیوس ۹۳ ش
ــانند.  ــامانه ۱22 می رس ــه س ــف را ب ــای مختل و رخداده
همچنیــن ایــن ســامانه مجهــز بــه نرم افــزار »آوایا«ســت  
و در حــال حاضــر تماس هــای مشــترکان در ســطح 
ــامانه  ــیع ترین س ــه وس ــا اینک ــده ت ــز ش ــتان متمرک اس
فاضــاب  و  آب  شــرکت های   ۱22 مردمــی  ارتبــاط 
شــهری کشــور از جهــت وســعت و پراکندگــی بــه صــورت 
متمرکــز انجــام شــود؛ ضمــن اینکــه ایــن درگاه ارتباطــی 
ــده تمامــی خدمــات در حــوزه  ــده نزدیــک ارائه کنن در آین
مشــترکان، انتقــادات و پیشــنهادات، مهندســی و توســعه 

ــود. ــرکت می ش ــاری ش ــات ج ــایر خدم و س

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سال95 در دستور کار قرار داد:

استمرار اجرای گسترده برنامه های فرهنگی مصرف بهینه آب
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 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان
  برای نخستین باردرکشورچراغ 

هایFANTASTIC درتقاطع 
های شهری کاشان نصب شد
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مدیریت  بدنی  تربیت  مسئول  کارشناس 
آموزش و پرورش کاشان

  6 فرهنگی کـاشـان بـه مرحـله  
 کشـوری جشنواره تدریس درس 

 تربیت بدنی راه یافتند
صفحه 2

  قهرمان کاشـانی مـدال طـالی     
 جهانی خود را به شهدای مدافع 

 حرم تقدیم کرد

صفحه 2

خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلوالن 
مهمترین هدف کاشانه مهر

 با بیـماری تیروئیـد بیشترآشنا 
 شویم
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نخستین شبکه فاضالب کشور 
» با مشارکت بخش خصوصی « 

صفحه 4در شهر نیاسر به بهره برداری رسید

اندیشه ای هب وسعت وطننکاشاویژه
فرماندار کاشان:

 260 هزار نفر در کاشان از حوزه صنعت
 و کارآفرینی امرار معاش  می کنند

روزنامه کثیراالنتشار   || پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1396  ||  21 شعبان 1438  ||  18 می 2017  ||  شماره 432  ||  سال سومEskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 
در صفحه )2( بخوانید

در صفحه )3( بخوانید

 کلینیک تخصصی درمـانی 
بقیه اهلل اعظم)عج( شهرداری 

کاشان افتتاح می شود
یکی  اینکه  بیان  با  رضوی  ناظم  محمد  سید 
ازاهداف مدیریت نوین شهری راه اندازی مرکز 
تحت  های  خانواده  و  کارکنان  ویژه  درمانی 
کرد:خانواده  اظهار  است،  شهرداری  پوشش 
بزرگ شهرداری حدود 6هزار نفر جمعیت دارد 
و کمبود یک کلینیک تخصصی درمانی برای 
این قشر از جامعه عالوه بر ضرورت، کمکی به 
شبکه بهداشت و درمان شهرخواهد کرد.وی با 
بیان اینکه یکی از خیرین حوزه سالمت دراین 
امر نقش داشته است، تصریح کرد: با مشارکت 
خیر کاشانی و شهرداری کاشان یک باب منزل 
مسکونی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 
میلیون تومان خریداری شد و به زودی طراحی 
داخلی ساختمان تغییر و به کلینیک تخصصی 
کاشان  شد.شهردار  خواهد  تبدیل  درمانی 
ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  کرد:  نشان  خاطر 
شهرداری کاشان به عنوان بهره بردار و متولی 
کلینیک تخصصی درمانی مشخص شده است.
ناظم رضوی با بیان اینکه درکلینیک تخصصی 
کاشان  اعظم)عج( شهرداری  اهلل  بقیه  درمانی 
خدمات متنوع درمانی ارائه می شود، ادامه داد: 
کارکنان  ای  دوره  معاینات  سنجی،  سالمت 
پوشش  معبربان(تحت  کارگری)پاکبان،  شاغل 
اندازی  راه  اهداف  از  اجتماعی  تامین  بیمه 
اشاره  با  است.وی  درمانی  تخصصی  کلینیک 
به مساحت  زمینی  کاشان  اینکه شهرداری  به 
متر   800 ای  عرصه  با  و  مربع  متر  هزار  یک 
از یک خیرکاشانی خریداری کرد، تاکید  مربع 
این درمانگاه در خیابان 22بهمن، کوچه  کرد: 
حال  در  و  شده  واقع  سابق(  احتشامی)بلندیان 
مرکز  تاسیس  پروانه  و  اصولی  موافقت  حاضر 
کرد:  اظهار  کاشان  است.شهردار  شده  اخذ 
کلینیک تخصصی درمانی بقیه اهلل اعظم)عج( 

شهرداری کاشان...

2 
حه

صف

 معاون استاندار و فرماندار کاشان گفت: بالغ بر 260 هزار نفر از جمعیت 362 هزار 
نفری  شهرستان که براساس آخرین شمارش نفوس و مسکن در سال 95 ثبت 

شده، از حوزه صنعت و کارآفرینی امرار معاش می کنند...
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رتبه نخست روزنامههای استانی/منطقهای استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری



زیست  اداره حفاظت  محیط  آموزش  و  روابط عمومی 
کاشان

در  بان  محیط  با  ساعتي  طرح  پایان 
 ٩6-٩٥ تحصیلي  سال  در  مدرسه 

شهرستان کاشان

منعقد  نامه  تفاهم  امضا  به  عنایت  با   : کاشان 
مدیریت  و  زیست  محیط  اداره حفاظت  بین  شده 
جلسات  برگزاری  و  شهرستان  پرورش  و  آموزش 
همکاری  گسترش  جهت  مشترک  کارشناسی 
اشاعه  و  ارتقا  و  آگاهی  سطح  افزایش  منظور  به 
آموزان  دانش  بین  در  محیطی  زیست  غرهنگ 
در  مدرسه«  در  بان  محیط  با  طرح »یک ساعت 
دانش  تا  گردید  اجرا  کاشان  شهرستان  مدارس 
و  بانان  محیط  وظایف  شناخت  ضمن  اموزان 
مناطق تحت مدیریت سازمان با ضرورت مشارکت 
آگاهانه در حفظ محیط زیست بیشتر آشنا شوند بر 
اداره حفاظت محیط زیست کاشان  همین اساس 
جهت مربیان پرورشی و آشنا ساختن آنها با نحوه 
اجرای طرح در مدارس جلسه توجیهی برگزار نمود 
و هدف این طرح را آشنا ساختن دانش آموزان با 
زیست  محیط  شناخت  و  محیطی  زیست  مسایل 
مدارس  هماهنگی  با  اساس  این  بر  نمود  عنوان 
محیط بانان در چند نوبت در مدارس حضور یافتند 
و  طبیعت  در  خود  نقش  و  وظایف  با   را  آنها  و 
سختی و مشکالت شغل محیط بانی آشنا نمایند 
حفاظت  منطقه  اطراف  مدارس  اموزان  دانش  و 
با گونه  نزدیک  از  در منطقه  برزک  شده قمصر- 
شایان  آشنا شدند  منطقه  جانوری  و  گیاهی  های 
ذکر است این طرح با همکاری آموزش و پرورش 
شهرستان کاشان با حضور 1260 دانش آموز و 26 
مدرسه حاشیه منطقه حفاظت شده قمصر و برزک 
از نیمه دوم مهرماه 95 شروع به اجرا گردیده است 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان:
ارائه  نظام  در  سنتی  طب  ادغام  طرح 
کاشان  در  اول  سطح  سالمت  خدمات 

کلید خورد

کاشان  : اجرای پایلوت طرح ادغام طب سنتی در 
نظام ارائه خدمات سالمت سطح اول در دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان کلید خورد.دکتر سید علیرضا 
مروجی افزود: دانشگاه علوم پزشکی کاشان و 9 
مکاتبات  براساس  کشور  سطح  در  دیگر  دانشگاه 
قائم مقام معاونت بهداشت و رئیس مرکز مدیریت 
آزمایشی  اجرای  جهت  بهداشت،  وزارت  شبکه 
اند.وی تصریح کرد: پس  انتخاب شده  این طرح 
وزارت  با  هماهنگی  متعدد  جلسات  برگزاری  از 
الزم  های  ریزی  برنامه  انجام  و  داخلی  و  متبوع 
دوره  اولین  روستایی،  تیم سالمت  آموزش  جهت 
آموزشی بهورزان و مراقبین سالمت ناظر روستایی 
از روز شنبه مورخ  96/2/23 آغاز شد.دکتر مروجی 
یادآور شد: این دوره آموزشی به صورت شش روزه 
ودر مدت سه ماه اجرا خواهد شد و مشابه آن نیز 
برای گروه هدف پزشکان خانواده برنامه ریزی و 
اجرا می شود.وی ادامه داد: با اجرای این طرح و 
در پایان دوره آموزشی انتظار می رود بهورزان و 
مراقبین سالمت ناظر روستایی و پزشکان خانواده 
بینش، نگرش و آگاهی کافی برای آموختن طب 
سنتی به مردم را کسب کرده و در نهایت موجب 
دهندگان  ارائه  و  گیرندگان  رفتار سالمت  اصالح 
خدمت، توسعه فرهنگ بهبود شیوه زندگی سالم، 
ارتقاء شاخص های سالمت و ارتقاء کیفیت سبک 
زندگی مردم و ارائه دهندگان خدمت گردد.معاون 
فنی معاونت بهداشتی دانشگاه نیز در این نشست، 
فراگیران را با اهداف برنامه آشنا کردند.کارشناس 
مسئول آموزش بهورزی و توانمند سازی کارکنان 
و  پزشکان  بهورزان،  کلیدی  نقش  نظام سالمت، 
و  این طرح  اجرای  در  روستایی  مراقبین سالمت 

جایگاه آن در سیستم شبکه را بیان کرد.

کارشناس مسوول تربیت بدنی مدیریت آموزش و 
پرورش کاشان

کشوری   مرحله  به  کاشان  فرهنگی   6
جشنواره تدریس درس تربیت بدنی راه 

یافتند.

برگزاری  کرد:  اظهار  عابدی   علیرضا   : کاشان  
جهت  در  برتر  تدریس  الگوی  های  جشنواره 
به  کالن  13راهبردهای  بند  ششم  فصل  اجرای 
تدریس  موثر  و  مناسب  روشهای  تقویت  منظور 
درس تربیت بدنی در مدارس کشور اجرا می شود.

و  آموزشی  رویدادی  جشنواره  این  وی،  گفته  به 
با  تربیت بدنی  مربیان  آن  که طی  است  مدیریتی 
ارائه روش های برتر والگوهای تدریس به منظور 
را  بدنی خود  تربیت  بخشی ساعت درس  کیفیت 
می  قرار  ارزیابی  و  قضاوت  مقایسه،  معرض  در 
بهره  های  راه  انتخاب  کرد:  تصریح  دهند.وی 
پیشرفته  و  جدید  آموزشی  مواد  از  مناسب  گیری 
، شناسایی روش های استفاده مطلوب از فضاهای 
نوآوری  جهت  مناسب  زمینه  ایجاد   ، آموزشی 
توانمند  و  بدنی  تربیت  تدریس  های  روش  در 
این  اهداف  دیگر  از  بدنی   تربیت  مربیان  سازی 
جشنواره است.به گفته وی، در این جشنواره»مریم 
ابتدایی، »محبوبه  ملکی« در گروه مربیان دوره  
مقام  کسب  با  اول  متوسطه  گروه  در  منصوری« 
 اول در استان اصفهان به مرحله کشوری راه پیدا

 کردند.
در  نژاد«   جهانی  همچنین»معصومه  افزود:  وی 
زاده«   کافی  دوم»مرتضی  متوسطه  مربیان  گروه 
در گروه متوسطه اول  و »محمد واحدی در گروه 
دوم  مقام  کسب  به  موفق  ابتدایی  دوره   مربیان 
دوره    مربیان  گروه  در  زاده«  فینی  »صدیقه  و 
 ابتدایی موفق به کسب مقام سوم استان اصفهان

 شدند.

اخبــار کـوتــاه

و  نیست،استرس  یکسان  و  است  مختلف  افراد  در  استرس  علت 
فشار عصبی جزئی از زندگی روزمره انسان ها شده است و در روز 
بارها و بارها با آن روبه رو می شوند.مشکالت خانوادگی،مشکالت 
آمدن  وجود  به  باعث  ،همگی  تحصیلی،ترافیک  ،مشکالت  شغلی 
استرس هستند.استرس به مجموعه ای از واکنش هایی گفته می 
شود،که در پاسخ به عوامل روانی،فیزیکی یا هر محرک دیگری که 
باعث به  هم خوردن تعادل بدن می شود ایجاد می شود .استرس 
یک حالت روحی است ،زمانی که افراد دچار تنش می شوند مانند 
آن دچار می شوند.زمانی  به  داشتن یک موقعیت سخت  پیش  در 
که استرس بدن زیاد می شودو مکررا روی می دهد باعث ترشح 
هورمون های مختلفی در بدن می شود و گاهی هم سبب توقف 
ترشح برخی هورمون ها می شود، در کل نظم طبیعی بدن را بر 
هم می زند.یکی از تاثیراتی که استرس بر روی غده تیروئید می 
گذارد ،باعث ترشح بیش از حد آن می شود و هورمون تیروکسین 

ترشح می کند ،که اگر ادامه پیدا کند باعث ایجاد گواتر می شود،اگر 
چه بیماری گواتر و پرکاری تیروئید علل دیگر هم می تواند داشته 
هورمونی  باشد.سیستم  می  دالیل  آن  از  یکی  استرس  ،که  باشد 
می  قرار  استرس  تاثیر  تحت  که  است  هایی  سیستم  آن  از  یکی 
وتری یدو تیرونین،هورمون  تیروکسین  شامل  تیروئید  گیرد،هورمون 
می  ترشح  و  ساخته  تیروئید  غده  توسط  که  هستند  آمینی  های 
شوند .زمانی که استرس طوالنی باشد و قابل کنترل نباشد باعث 
از  بروز مشکالت جسمی و روحی فراوانی در فرد می شود ،یکی 
مشکالتی که استرس به وجود می آورد اختالل در تیروئید است.
غده تیروئید  یک غده درون ریز است که در جلوی گردن درون نای 
،پایین تر از حنجره قرار دارد.هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد 
است  ممکن  اما  میشود  تیروئید  مشکالت  باعث  مستقیما  استرس 
نقشی در این مسئله داشته باشد،ممکن است استرس باعث تشدید 
یک بیماری زمینه ای مانند تیروئید باشد،زمانی که بدن تحت تاثیر 
استرس قرار می گیرد هورمون کورتیزول ترشح می کند.زمانی که 
از حد ترشح می شود،می تواند در تولید هورمون  کورتیزول بیش 
ایجاد کند و زمانی که استرس وجود دارد ،نسبت  تیروئید اختالل 
شود. می  پذیرتر  آسیب  تیروئید  مانند  خودایمنی  های  بیماری  به 
استرس می تواند یک عامل محیطی برای خودایمنی تیروئید باشد 
.زمانی که در ناحیه عضالت و مفصل ها درد وجود دارد و در دست 
تیروئیدی  مشکالت  دهنده  نشان  تواند  ،می  دارد  وجود  ضعف  ها 
باشد که تشخیص داده نشده است.زمانی که در ناحیه گردن تورم 
وجود دارد و قسمت جلوی گردن بزرگ شده است و صدا خش دار 
با  تیروئید  کاری  باشد.کم  تیروئید  از  تواند عالئمی  است می  شده 
تیروئید  پرکاری  ،ولی  است  همراه  جدی  و  مدت  طوالنی  یبوست 
تیروئیدی  مقابل مشکالت  در  مو  و  است.پوست  اسهال  همراه  با 

مشکالت  از  یکی  که  مو  ریزش  هستند،مخصوصا  پذیر  آسیب 
تیروئید است .زمانی که تیروئید کم کار است موها زبر و شکننده 
تیروئید  که  هنگامی  شود،  می  پوست خشک  همچنین  شوند  می 
کم کار است ریزش مو غیر طبیعی است ،اما زمانی که تیروئید پر 
کار است ریزش مو جدی است و پوست بسیار حساس و نازک می 
ماهیانه طوالنی مدت  عادت  باشد  کار  پر  تیروئید  که  .زمانی  شود 
ماهیانه  عادت  است  کار  کم  که  هنگامی  اما  می شود،  دردناک  و 
کوتاه و دیر به دیر خواهد بود،اگر مشکالت تیروئیدی درمان نشوند 
ممکن است موجب ناباروری شوند.هنگامی که کلسترول باال باشد 
به  کلسترول  بودن  پایین  اما  بود،  خواهد  تیروئید  کاری  کم  نشانه 
باشد. تیروئید  پرکاری  دهنده  نشان  تواند  می  طبیعی  غیر  صورت 

هنگامی که تیروئید کم کار است  معمواًل با افسردگی همراه است 
،هنگامی که  ُپرکاراست  معمواًل با اضطراب و حمالت ترس همراه 
نمی  جواب  ضدافسردگی  داروهای  به  افسردگی  که  زمانی  است، 
دهد می تواند نشانه یک اختالل تیروئیدی باشد که  تشخیص داده 
نشده است.زمانی که وزن پایین نمی آید می تواند نشانه کم کاری 
تیروئید باشد،اما در ُپرکاری تیروئید نیز ممکن است باوجود خوردن 
همان مقدار غذای قبل  وزن پایین بیاید.  هنگامی که بدون دلیل 
تغییرات وزن  صورت می گیرد می تواند نشانه های کم کاری یا 
ُپرکاری تیروئید باشد.احساس خستگی مفرط حتی با وجود ساعت 
پرکار  در  که  باشد  تیروئیدی  مشکالت  نشانه  تواند  خواب،می  ها 
 تیروئید  فرد دچار بی خوابی می شود و در طول روز همیشه خسته 

است .

*عالئم کم کاری تیروئید
خستگی / افسردگی / احساس سرما  / یبوست

*عالئم پر کاری تیروئید
تحریک پذیری  / لرزش دست ها  / عدم تحمل گرما  / کاهش 

وزن  / خارش پوست / خستگی در پاها

بدن  افزایش سوخت وساز  بر  تیروئید  *هورمون های 
تاثیر دارد و تمام بخش های بدن را شامل می شود

تولید   / / کربوهیدرات ها   متابولیزم چربی ها   / سیستم گوارش  
 / خواب  تنظیم   / عضالنی  قدرت   / بدن  وزن  تنظیم   / پروتئین 

عملکرد جنسی
می  تاثیر  انسان  روان  و  خو  و  خلق  بر  همچنین  ها  هورمون  این 
گذارند،که اگر سطح آن هنگام بارداری کم باشد باعث عقب ماندگی 
ذهنی در جنین و در کودکان باعث کاهش فعالیت ذهنی و افسردگی 
می شوند،زیادی هورمون ها هم باعث بی قراری ،عصبانیت،جنب 

وجوش زیاد می شود .

*مشکالت متداول تیروئید 
تیروئیدت)عفونت   / گواتر   / تیروئید  پرکاری   / تیروئید  کاری  کم 

خفیف تیروئید( / سرطان تیروئید

زمانی که بدن تحت استرس قرار می گیرد غده آدرنالین)فوق کلیه(
مختلف   های  هورمون  کردن  تولید  با  و  آید،  می  بدن  کمک  به 
قرار  آن  در  که  استرسی  و  فشار  آن  از  تا  کند  می  بدن کمک  به 
دارد خارج شو د.برای مبارزه  کردن با استرس و افزایش سالمت 

تیروئید،بایدورزش کرد. 

* فروغ معیری راد –روانشناس بالینی

                با بیماری تیروئید بیشتر آشنا شویم

مهدی ایرانی نژاد قهرمان مسابقات جهانی کیک بوکسینگ گرجستان مدال طالی خود را شهدای مدافع حرم تقدیم کرد.مهدی ایرانی 
نژاد قهرمان رقابت های جهانی کیک بوکسینگ جهان در قسمت k1 که در کشور گرجستان برگزار شد، مدال طالی خود را به شهدای 
مدافع حرم تقدیم کرد.وی که در وزن 80-  به این مسابقات اعزام گردیده بود با برتری مقابل نماینده کشور میزبان، موفق به کسب عنوان 
نخست این مسابقات و راهیابی به رقابت های جایزه بزرگ چین شد.این قهرمان عنوان دار کشور، هدف از این اقدام خود را پاسداشت مقام 
شامخ شهیدان راه دفاع از حریم والیت عنوان و اظهار کرد: قهرمانان واقعی همین شهیدان غیرت مند مدافع حرم هستند که با نثار جان 
خویش به دفاع از حریم آل اهلل پرداخته و به مسیر مبارزه با تکفیر قدم نهاده اند.ایرانی نژاد تصریح کرد: به نمایندگی از تمام ورزشکاران 
دارالمومنین کاشان این مدل را به عنوان کوچک ترین هدیه، به خانواده های شهیدان مدافع حرم که زینب وار عزیزان شان را به عرصه 
جهاد در راه خدا فرستاده اند تقدیم می کنم.مهدی ایرانی نژاد پیش از این عالوه بر سه مقام استانی و چهار عنوان کشوری موفق شده بود 

در رقابت بین المللی گرجستان نیز به مقام نخست دست یابد.

قهرمان کاشانی مدال طالی جهانی خود را به شهدای مدافع 
حرم تقدیم کرد

مدیریت  ازاهداف  یکی  اینکه  بیان  با  ناظم رضوی  محمد  سید 
خانواده  و  کارکنان  ویژه  درمانی  مرکز  اندازی  راه  نوین شهری 
بزرگ  کرد:خانواده  اظهار  است،  شهرداری  پوشش  تحت  های 
شهرداری حدود 6هزار نفر جمعیت دارد و کمبود یک کلینیک 
بر ضرورت،  عالوه  جامعه  از  قشر  این  برای  درمانی  تخصصی 
با بیان  کمکی به شبکه بهداشت و درمان شهرخواهد کرد.وی 
اینکه یکی از خیرین حوزه سالمت دراین امر نقش داشته است، 
با مشارکت خیر کاشانی و شهرداری کاشان یک  تصریح کرد: 
باب منزل مسکونی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون 
تومان خریداری شد و به زودی طراحی داخلی ساختمان تغییر 
و به کلینیک تخصصی درمانی تبدیل خواهد شد.شهردار کاشان 
خاطر نشان کرد: سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری کاشان 
به عنوان بهره بردار و متولی کلینیک تخصصی درمانی مشخص 

تخصصی  درکلینیک  اینکه  بیان  با  رضوی  است.ناظم  شده 
متنوع  خدمات  کاشان  شهرداری  اعظم)عج(  اهلل  بقیه  درمانی 
درمانی ارائه می شود، ادامه داد: سالمت سنجی، معاینات دوره 
پوشش  معبربان(تحت  کارگری)پاکبان،  شاغل  کارکنان  ای 
تخصصی  کلینیک  اندازی  راه  اهداف  از  اجتماعی  تامین  بیمه 
اینکه شهرداری کاشان زمینی به  با اشاره به  درمانی است.وی 
مساحت یک هزار متر مربع و با عرصه ای 800 متر مربع از یک 
خیابان  در  درمانگاه  این  تاکید کرد:  خیرکاشانی خریداری کرد، 
حال  در  و  شده  واقع  سابق(  احتشامی)بلندیان  کوچه  22بهمن، 
است. شده  اخذ  مرکز  تاسیس  پروانه  و  اصولی  موافقت  حاضر 

بقیه اهلل  اظهار کرد: کلینیک تخصصی درمانی  شهردار کاشان 
اعظم)عج( شهرداری کاشان یک مجموعه درمانی شبانه روزی 
خواهد بود که در فاز نخست شیفت های صبح وعصرفعال می 

شود.ناظم رضوی افزود: در فاز نخست خدمات پزشکی عمومی و 
خدمات پرستاری )بانوان-آقایان(، داخلی، اطفال، زنان و زایمان، 
جراحی عمومی راه اندازی خواهد شد و در فازهای بعدی دندان 
پزشکی، آزمایشگاه، رادیولوژی و داروخانه پیش بینی شده است.
شده  فراهم  نیاز  مورد  درمانی  فضاهای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
و  مصرفی  و  ای  سرمایه  پزشکی،  تجهیزات  کرد:  بیان  است، 
نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در حال پیگیری است.شهردار 
تجهیزات  برای  اعتبار  تومان  میلیون   150 کرد:  بیان  کاشان 
پزشکی در نظرگرفته شده است و در هر شیفت کاری 10نیروی 
اداری و مالی جذب خواهند شد  انسانی ، تخصصی، پشتیبانی، 
و بنابر پیش بینی های انجام شده تا پایان خرداد ماه کلینیک 
تخصصی درمانی حضرت بقیه اهلل اعظم)عج( شهرداری کاشان 

راه اندازی می شود.

شهردار کاشان:

کلینیک تخصصی درمانی بقیه اهلل اعظم)عج( شهرداری کاشان افتتاح می شود

اینکه  بیان  با  کاشان  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل  معاون 
کشور  در  بار  نخستین  برای     FANTASTIC چراغهای 
درتقاطع سلمان فارسی کاشان نصب شد، اظهار کرد: ایده و طرح 
اولیه این چراغها و پایه چراغهای جدید توسط معاونت حمل و نقل 
و ترافیک با مطالعه مدلهای مشابه خارجی به تیمی از جوانان خالق 
دانشگاهی   و  بنیان  دانش  از شرکتهای  یکی  در  کاشانی  مبتکر  و 
سپرده شد و این گروه مهندسی طی چند ماه تالش مراحل طراحی، 
تحلیل و محاسبه و ساخت را انجام داده و این نوع پایه چراغهای 
جدید در تقاطع سلمان نصب  شد و  بزودی در سایر تقاطع های 
شهر نیز نصب خواهد شد.وی افزود: این پایه چراغهای راهنمایی  
المانهای  از  و رانندگی بسیار شکیل و زیبا بوده و به عنوان یکی 
شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک بسیار چشم نواز است.معاون 
حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان با اشاره به اینکه این نوع 
پایـه چراغ هـا دارای رنـگ الکترواستـاتیـک و مقـاوم در مقـابـل 

دارای طراحی  پایه چراغها  نوراست، تصریح کرد:  و  گرما و سرما 
مدرن شهری منطبق با سیستم کنترل هوشمند و با قابلیت نصب 
اجرای  ادامه  در  یادآورشد:  است.وی  ترافیک  کنترل  دوربینهای 
پروژه مذکور هوشمند سازی تقاطعهای هسته مرکزی شهر کاشان 
KAST  می  نام   با  بومی  ای  سامانه  که  انجام خواهد شد  نیز 
در کشور محسوب می شود  نظیر  بی  و  تازه  اتفاق  باشد که یک 
و  دارای مزیتهای بسیار خوبی نسبت به سامانه مشابه تولید خارج 
دارد.چایچی با بیان اینکه این سیستم بهره مند از IOT )سیستم 
سایر  به  نسبت  زیادی  بسیار  های  وبرتری  است  اشیاء(  اینترنت  
دارد،  استرالیا     SKATS جمله  از  خارجی  و  داخلی  های  نمونه 
تقاطع شهر کاشان  در 6  و در مجموع  این مرحله  در  تاکید کرد: 
و  پایه  نوع  این  ریال  میلیون  میلیارد و 650  بر 6  بالغ  اعتباری  با 

چراغهای جدید نصب  و سیستم هوشمند سازی اجرا می شود.

 FANTASTIC باردرکشورچراغهای  نخستین  برای 
درتقاطع های شهری کاشان نصب شد.

از  نفر  بر 260 هزار  بالغ  استاندار و فرماندار کاشان گفت:   معاون 
براساس آخرین شمارش  نفری  شهرستان که  جمعیت 362 هزار 
نفوس و مسکن در سال 95 ثبت شده، از حوزه صنعت و کارآفرینی 
امرار معاش می کنندحمیدرضا مومنیان اظهار کرد: دولت تدبیر و 
امید برای تسهیل فضای کسب و کار را تالش کرده و در سطح 
شهرستان کاشان در حوزه کار نگرانی خاصی نداریم و با کارفرمایانی 
مواجه هستیم که تقاضای کارگر جدید را دارند.وی افزود: عمدتا آمار 
بیکاری در کاشان مربوط به فارغ التحصیالن دانشگاهی است که 
شرایط دلخواه کار آنها با جریان کارگری شهر منطبق نمی باشد.

التحصیالن  فارغ  کار  مشکالت  حل  برای  دولت  داد:  ادامه  وی 
های  مهارت  تا  است  ای  حرفه  و  فنی  های  رشته  توسعه  بدنبال 

نیازهای جامعه در واحدهای صنعتی،  دانش آموختگان در راستای 
در  کرد:  اظهار  کاشان  شود.فرماندار  کسب  کشاورزی  و  خدماتی 
تومانی که  از 16 هزار میلیارد  اقتصاد مقاومتی  از  راستای حمایت 
دولت در سال گذشته به آن اختصاص داد سهم استان اصفهان یک 
هزار میلیارد بود که حدود 25 درصد آن برای واحدهای تولیدی و 
 25 بر  بالغ  گفت:   است.مومنیان  گردیده  مصوب  کاشان  صنعتی 
کاشان  اقتصادی  واحد  برای 259  اصفهان  استان  درصد مصوبات 
بوده که 228 میلیارد و 158 میلیون تومان برای 174 واحد صنعتی 
و 85 واحد کشاورزی بود که تاکنون 71 میلیارد تومان آن برای 74 

واحد پرداخت شده است.

فرماندار کاشان:
260 هزار نفر در کاشان از حوزه صنعت و کارآفرینی 

امرار معاش می کنند
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موسسه نیکوکاری کاشــانه مهر کاشان مرکزی است مردم نهاد که از آذر ماه 1387 به همت و تالش موسسه 
توسعه کاشان و حمایت های مادی و معنوی جمعی از خیرین و نیکوکاران کاشانی به منظور آموزش و توان 
بخشی منجر به اشتغال معلولین جسمی حرکتی دختر و پسر شهرستان کاشان و حومه در رده سنی 12 تا 40 

سال با ارائه خدمات صد در صد رایگان تاسیس گردیده است.
قابل ذکر است که بنای این موسسه توسط خیر کاشانی مرحوم محمد فرزانه در اختیار این مرکز قرار داده 

شده است.
مهم ترین اهداف این موسسه :

     شناسایی و جذب معلولین جسمی حرکتی به منظور ارتقاء سطح توانایی های آنان و فراهم نمودن زمینه 
اشتغال مناسب

      تقویت حس اعتماد به نفس و خودباوری و ارتقاء انگیزه فعالیت در معلولین جسمی حرکتی

     ایجاد خودکفایی اقتصادی برای معلولین و تامین معیشت شرافتمندانه و حفظ و ارتقاء کرامت انسانی آنان 
با تشکیل  را در سطوح مختلف تحصیلی-فنی حرفه ای و هنری و  این موسسه خدمــات آموزشــی خود 

کالس های مختلف جهت توان یابان ارائه می نماید

مدیر عامل کاشانه مهر اظهار نمودند که این موسسه در نظر دارد با بهره مندی از الطاف الهی و همت و حمایت 
های انسان دوستانه خیرین و مسئولین محترم بتواند گامی موثر در جهت خودکفایی و استقالل همه جانبه 
معلولین جسمی حرکتی شهرستان کاشان بردارد و خدمــات آموزشــی خود را در سطوح مختلف تحصیلی-

فنی حرفه ای و هنری و با تشکیل کالس های مختلف جهت توان یابان ارائه نماید.سایر خدمات این موسسه 
عبارت اند از : خدمات مددکاری مشاوره ای، درمانی توان بخشی، فرهنگی، حمایتی می باشد.تعداد کارگاههای 
آموزشی- تولیدی فعال این موسسه ) خیاطی – قلم زنی – چرم دوزی – نمد دوزی ( که تعداد 27 نفر از توان 
یابان در این کارگاه ها شاغل می باشند و حدود 25 نفر هم به صورت های مختلف در موسسات خصوصی و 
یا به صورت آزاد مشغول کار هستند.پهلوانی گفت حدود 250 نفر توسط این مرکز شناسایی شده اند در حالی 
که خانواده این افراد محروم می باشند که در حال حاضر تعداد کل توان یابانیکه از خدمات کاشانه به صورت

مستمر و متناوب بهره مند میگردند  100 نفر می باشد.
این موسسه از ساعت 7 الی 14 در یک شیفت کاری و با بهره مندی از کادر مربیان مجرب و کارآزموده در 

خدمت معلولین جسمی حرکتی شهرستان کاشان می باشد.
استقبال توان یابان و کمبود فضای آموزشــی و کارگاهــی جهت پذیرش متقاضیان و توسعه و تنوع فعالیت 
ها هئیت امناء، هئیت مدیره و مسئوالن اجرایی کاشانه را بر آن داشت تا در سایه الطاف الهی و کمک خیرین 

بزرگوار اقدام به ساخت و ساز ساختمان جدید موسسه نمایند . 

اّهم اقدامات انجام شده تا کنون :

       اختصاص و اهداء سه قطعه زمین مناسب به مساحت 6000 متر مربع واقع در منطقه ناجی آباد از سوی 
شرکت خدمات عمران کاشان )هئیت امناء ناجی آباد( به کاشانه مهر کاشان 

       فعالیت ساختمانی در بخش مرکزی پروژه در زمینی به مساحت و عرصه  3660  متر مربع در 7 طبقه و 
با زیر بنای 6800 متر مربع، از اول خرداد 1390 به منظور تامین فضا های آموزشی و کارگاهی آغاز گردیده 

است .

       تهیه نقشه ساختمانی مطابق با استانداردهای جهانی و بهزیستی توسط گروهی از مهندسین مجرب طراح 
با پیش بینی فضاهای مختلف از قبیل کارگاه های تخصصی ، کالس های آموزشی عمومی و تخصصی و 
آموزش های فنی حرفه ای،آزمایشگاه ژنتیک، کتابخانه،مشاوره ، مددکاری،سالن آمفی تئاتر – سالن پذیرائی 
چند منظوره مرکز آب درمانی، سالن اجتماعات ، سوئیت های ویژه پذیرش توان یابان، فضای سبز مناسب و ....
وی ضمن اشاره به ساخت ساختمان جدید این موسسه تصریح کرد: ساختمان جدید به مساحت 6800 متر و 
4.7 میلیارد تومان اعتبار پیشرفت خوبی را داشته است اما به اعتبارات قابل توجهی جهت تکمیل آن نیاز است 

و با تکمیل این ساختمان می توان افراد بیشتری را تحت پوشش قرار داد و کارگاه های بیشتری تعریف کرد
این پروژه با برخورداری از حمایت های مردمی و کمک های خیرین در حال ساخت و ساز می باشد و انشااهلل 
در آینده نزدیک و تکمیل این پروژه عظیم کلیه معلولین جسمی حرکتی شهرستان کاشان از خدمات آن بهره 

مند خواهند گردید.

خودکفایی مالی و حفظ عزت نفس معلوالن 
مهمترین هدف کـاشـانـه مهر

آدرس : کاشان- خیایان محتشم- کوی شهیدان ثابت)پاقپان(- کوی عمارت چهارم-

جنب مسجد الحسین- پالک 2٥ – موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان 

تلفن ثابت  :  ٥٥234101   و   ٥٥244002 -031  )کد کاشان(

تلفن همراه : 0٩13461006٩

yahoo.com@kmk1387 : آدرس ایمیل

http://kashanehmehr.com : آدرس سایت

https://t.me/kashanemehrkashan : کانال تلگرام

kashanehmehrcharity  : آدرس اینستاگرام

شماره حساب هزینه های جاری کاشانه مهر در بانک پاسارگاد :

1304-8100-10042666-1

ir  0٩0٥70130481010042666001 : حساب شبا

شماره کارت هزینه های جاری : ٥0222٩1٩0001٩868

شماره سامانه پیام کوتاه : 10000000242٥2٥
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فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل 
کشور:

24 درصد از طرح های فاضالب کشور در دولت 
یازدهم احداث شده است.

نخستین  از  برداری  بهره  مراسم  در  جانباز«  »حمیدرضا 
در  خصوصی  بخش  مشارکت  با  کشور  فاضالب  شبکه 
شهر نیاسر کاشان افزود: با بهره برداری از این طرح ها 
یک میلیون مترمکعب آب در شبانه روز وارد مدار تصفیه 
متر  هر  که  این  احتساب  با  داد:  توضیح  است.وی   شده 
بیش  می شود  زیست  محیط  وارد  وقتی  فاضالب  مکعب 
توان  آلوده می کند، می  را  برابر حجم خود فضا  از 400 
دریافت که ساخت تصفیه  خانه ها چه اقدام بسیار بزرگی 
است.جانباز  زیست  محیط  به  آلودگی  از  جلوگیری  برای 
یادآورشد: زمانی که دولت یازدهم مستقر شد، اعتبارهای 
متمرکز روستایی صفر بود و اعتبار ملی نیز برای آبرسانی 
شرکت  نداشت.مدیرعامل  وجود  کشور  روستاهای  به 
مهندسی آب و فاضالب کشور تاکید کرد: با تالش  های 

شرکت مهندسی آبفای کشور و ارتباط با مجلس شورای 
سال  ملی  اعتبارهای  در  ریال  میلیارد  هزار   2 اسالمی،  
و  یافت  اختصاص  روستاها  به  آبرسانی  اجرای  برای   93
با حمایت دولت این رقم به 4 هزار میلیارد ریال در سال 
94 افزایش یافت.وی گفت که حجم اعتبارهای آبرسانی 
روستایی در سال 95 نیز از محل صندوق توسعه ملی به 
کارنامه  به  جانباز  رسید.  ریال  میلیارد  هزار   20 از  بیش 
قشرهای  به  خدمات  ارائه  و  آب  بخش  در  دولت  موفق 
و  کرد  اشاره  بوده  روستاها  مولد  نیروی  که  پذیر  آسیب  
افزود: دولت یازدهم در آبرسانی به واحدهای مسکن مهر 
نیز خدمات ارزنده ای ارائه کرده است.مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور به آبرسانی به 700 هزار 
آن  واحد  هزار   100 و  میلیون  یک  از  مهر  مسکن  واحد 
از  واحد  هزار   140 بر  افزون  اکنون  گفت:  و  کرد  اشاره 
واگذاری  آماده  و  شده  آبرسانی  مسکونی  واحدهای  این 
است.رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی آب و فاضالب 
های  سیاست   گیری  جهت  کرد:  تاکید  همچنین  کشور 
دولت توجه به منطقه های محروم در توزیع اعتبارهاست.

دیگر  از  را  خصوصی  بخش  های  فعالیت  توسعه  وی 
فعالیت ها در کارنامه دولت تدبیر و امید در اجرای اصل 
1444 قانون اساسی عنوان کرد و افزود: وزارت نیرو به 
داد  جواب  نیز  ما  اعتماد  و  کرد  اعتماد  خصوصی  بخش 
به گونه ای 162 قرارداد با بخش خصوصی منعقد شده 
آب  های  شرکت  تاسیس  بدو  از  یادآورشد:  است.جانباز 
گذاری  سرمایه  با  قرارداد   80  ،  82 سال  تا  فاضالب  و 
200هزار میلیارد ریال با بخش خصوصی بسته شده بود، 
سرمایه  با  قرارداد   82 تاکنون   92 سال  از  که  حالی  در 
منعقد  با بخش خصوصی  میلیارد  هزار  بیش 50  گذاری 
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  است.مدیرعامل  شده 
کشور همچنین گفت: یکی از دغدغه های مردم منطقه 
برنامه   براساس  پایدار است که  کاشان کمبود آب شرب 
ظرفیت خط  جاری  سال  پایان  تا  شده  انجام  ریزی های 
رسد  می  100درصد  به  کاشان  به  رود  زاینده  انتقال 
شهرستان  به  آب  موجود  ظرفیت  برابر  سه  از  بیش  و 
خواهد  منتقل  خط،  این  مسیر  در  شهرهای  و   کاشان 

شد.

بهره برداری شبکه جمع آوری فاضالب شهری 
برای  ماده ٥6  از طریق  احداث تصفیه خانه  و 

نخستین بار در کشور
 

نیاسر نخستین شهر در کشور است که اجرای شبکه جمع 
استفاده  با  خانه  تصفیه  احداث  و  فاضالب شهری  آوری 
ماده 56  محقق گردیده که 85 درصد  از ظرفیت های 
اعتبارات آن از طریق بخش خصوصی و مابقی از محل 

اعتبارات تملک دارایی و دولتی تامین گردیده است.
مهندس محمدرضا اسدی در جلسه مراسم بهره برداری 
از تأسیسات تصفیه خانه فاضالب شهری نیاسر در جمع 
مردم ، مسئولین کشوری و شهرستان با بیان این مطلب 
گفت: مجموعه ی کامل و بی نظیر مشارکت توأم بخش 
خصوصی و دولتی در اجرای شبکه جمع آوری و احداث 
تصفیه خانه از ابتدا تا انتها است که دردولت تدبیر و امید 
بار نشسته و مردم و شهروندان در کوتاه ترین زمان  به 
ممکن از برکات آن بهره مند گردیده اند.وی افزود: 12 
از  فاضالب  آوری  جمع  شبکه  کیلومتر   30 از  کیلومتر 

و  است  گرفته  انجام  خصوصی  بخش  مشارکت  طریق 
باالترین  از  استفاده  با  فاضالب  خانه  تصفیه  تأسیسات 
تکنولوژی های روز دنیا احداث گردیده است.اسدی گفت: 
شهر نیاسر با وجودی که شهر سرسبز است ولی از بی آبی 
رنج می برد به نحوی که آب شرب نیاسر از آب کاشان 
و خط انتقال نابر تأمین می گردد و از منابع پایدار آب بی 
بهره است. در این شرایط جمع آوری فاضالب شهری و 
تصفیه آن نقش موثری در جبران تنش های آبی و بحران 
بی آبی در این منطقه و شهر دارد.مدیرعامل آبفای کاشان 
افتتاح و بهره برداری می  یادآور شد: دو پروژه که یکی 
گردد و دیگری کلنگ آغاز عملیات آن بر زمین زده می 
شود هر در راستای تأمین و بهره وری منابع آب و حفظ 
محیط زیست شهر و منطقه نیاسر می باشد.اسدی تأکید 
فاضالب  شده  تصفیه  پساب  فروش  خصوص  در  کرد: 
مصارفی  جایگزین  پساب  که  است  شده  تأکید  شهری 
گردد که هم اکنون از سفره های مشترک برداشت می 
گردد که در این زمینه با شهرداری گفت و گو کرده ایم 
از پساب تصفیه شده فاضالب  تا در فضای سبز شهری 

استفاده شود.وی در خصوص منابع آب شهر نیاسر گفت: 
می  استفاده  قنات  رشته  یک  از  شرب  آب  خصوص  در 
شود که که در سال های پرآبی از آن استفاده می کنیم 
و چاه موسوم به چاه ترشه که با وجودی که کمیت آن 
یکنواخت  و  نکرده  تغییر  آبی  و کم  پرآبی  در سال های 
 ppm که CO2 است ولیکن به لحاظ کیفیت به واسطه
می  شرب  غیرقابل  و  گزنده  شدت  به  باشد  می   1000
این  آبفای کاشان گفت: پروژه گاززدایی  باشد.مدیرعامل 
منبع آب که با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
و در قالب BOO محقق گردیده است با سرمایه گذاری 
یک میلیارد و 200 میلیون تومان امکان تصفیه و شیرین 
سازی آب فراهم گردد.مدیرعامل آبفای کاشان تأکید کرد: 
و  مالی  تنگناهای  وجود  با  امید  و  تدبیر  دولت  عملکرد 
اعتباری در حوزه آب بسیار درخشان است به گونه ای که 
طی چهار سال اخیر تنها در شهر نیاسرکاشان بیش از 25 
میلیارد تومان در حوزه های مختلف خط انتقال و تأمین 
شده  هزینه  فاضالب  تصفیه  و  آوری  جمع  و  شرب   آب 

است.

تا  فاضالب  خانه  تصفیه   26
به  کشور  در  جاری  سال  پایان 

بهره برداری می رسد
 

مراسم  حاشیه  در  قانع  اصغر  »علی 
آوری،  جمع  شبکه  برداری  بهره  آغاز 
شهر  فاضالب  خانه  تصفیه  و  انتقال 
تصفیه  این  گفت:  کاشان  نیاسر 
هزار   480 از  بیش  قادرند  ها  خانه 
آوری  جمع  های  فاضالب  مترمکعب 
شده را تصفیه و دوباره به چرخه تولید 
برای  نیاز  مورد  اعتبار  بازگردانند.وی 
سرمایه گذاری این طرح ها را افزون 
بر 11هزار میلیارد ریال عنوان کرد.به 
گفته معاون برنامه ریزی و توسعه آبفا 
کشور، اکنون شبکه فاضالب در بیش 
تکمیل  حال  در  از 2000 شهر کشور 
ها جزو  آن  از  تعدادی  که  بوده  شدن 
طرح های اقتصاد مقاومتی است و در 
سال 96 به بهره برداری می رسد.قانع 

همچنین افزود: در بخش آب 6 طرح 
آبرسانی در شهرهای کشور با سرمایه 
گذاری 188 هزار میلیارد ریال از بخش 
خصوصی امسال به بهره برداری می 
بخش  اینکه  یادآوری  با  وی  رسد. 
عمده طرح های آب و فاضالب کشور 
توسط بخش خصوصی اجرا می شود، 
ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری 
خصوصی  بخش  قراردادها،  قالب  در 
افزون بر 12 هزار میلیارد ریال آورده 
داشته باشد تا بتواند در حوزه تاسیسات 
کند.  گذاری  سرمایه  فاضالب  و  آب 
قانع با یادآوری اینکه مجلس شورای 
اسالمی و دولت امسال اعتبار مناسبی 
های  منطقه  به  آبرسانی  اجرای  برای 
گفت:  اند،  داده  اختصاص  روستایی 
 300 از  بیش  است  شده  بینی  پیش 
میلیون دالر از منابع حاصل از صندوق 
به  آبرسانی  برای  نیز  ملی  توسعه 
وی،  گفته  شود.به  برداشت  روستاها 

نیز  دارایی  تملک  اعتبارهای  محل  از 
برای  ریال  میلیارد  هزار   111 امسال 
ظرف  تا  شده  بینی  پیش  مهم  این 
 200 و  هزار  یک  از  بیش  به  امسال 
برنامه  معاون  شود.  آبرسانی  روستا 
مهندسی  شرکت  توسعه  و  ریزی 
از  همچنین  کشور  فاضالب  و  آب 
جریان  سریع  قطع  شیرهای  نصب 
از  استان خراسان شمالی پس  آب در 
گفت:  و  داد  خبر  گذشته  شب  زلزله 
شیرها  این  زلزله  وقوع  با  خوشبختانه 
محض  به  و  داشتند  خوبی  عملکرد 
و  قطع  ها  مخزن  آب  زلزله،  وقوع 
کمک بسیاری به حوادث پس از زلزله 
برداری  بهره  شد.برای  منطقه  این  در 
کشور  فاضالب  شبکه  نخستین  از 
بخش  درصدی   85 مشارکت  با  که 
شده،  اجرا  نیاسر  شهر  در  خصوصی 
 2500 میلیارد ریال اعتبار صرف شده

است.

نخستین شبکه فاضالب کشور » بامشارکت بخش خصوصی «
در شهر نیاسربه بهره برداری رسید

 

فرماندار کاشان نیز در این مراسم به خدمات دولت در بخش آبرسانی اشاره 
کرد و گفت: در دولت یازدهم به 5 هزار و 200 روستای کشور آبرسانی 
سالم و پایدار انجام شده است.حمید رضا مومنیان ادامه داد: ظرف دو سال 
گذشته تولید گندم در کشور رکورد زد و امسال نیز به کاالهای صادراتی 
کشور افزوده می شود. وی همچنین استفاده از تجهیزات کاهنده، کشت 
های جایگزین مانند زعفران و تغییر الگوی مصرف را از راهکارهای مناسب 
برای کاهش آب در مناطق کویری به ویژه کاشان عنوان کرد. برای بهره 
درصدی   85 مشارکت  با  که  کشور  فاضالب  شبکه  نخستین  از  برداری 
بخش خصوصی در شهر نیاسر اجرا شده، 2500 میلیارد ریال اعتبار صرف 

شده است.شهر نیاسر در 155 کیلومتری کاشان واقع است.
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