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اشتغال و تولید
نامگــذاری امســال بــه عنــوان »اشــتغال و تولیــد« 
کــه یكــی از چالش هــای مهــم  حكایــت از آن دارد 
ــا  کــه جامعــه ایــران در حــال حاضــر ب اقتصــادی 

آن روبه روســت، مســئله بیــكاری اســت.
کاندیداهــای  انتخاباتــی  تبلیغــات  در  مهــم  ایــن   
ح شــد و هــر یــک  ریاســت جمهــوری نیــز بــه خوبــی مطــر
کاندیداهــا در جهــت رفــع بیــكاری و ایجــاد اشــتغال  از 
کــه آن 6 نفــر  کردنــد؛ بــه طــوری  برنامه هایــی ارائــه 
کــدام عــددی را بــرای ایجــاد اشــتغال از 500هــزار تــا  هــر 

ــتند.  ــان داش ــال بی ــزار در س ــون و 200ه ــک میلی ی
کــه  اشــتغال  ایجــاد  عــددی  امــكان  از  صرف نظــر 
 البتــه در برنامــه ششــم توســعه تكلیــف روشــن اســت 
خ  توجــه ویــژه بــه ایجــاد اشــتغال پایــدار و رهایــی از نــر
بــاالی 14 درصــدی بیــكاری یــک ضــرورت محســوب 
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یادداشت
به قلم سردبیر

احسان به والدین
یکــی از ســفارش های قرآنــی کــه از اهمیــت زیــادی 
برخــوردار اســت و مســلمانان بــه آن ســفارش 
شــده اند احســان بــه والدیــن اســت؛ »و بالوالدیــن 
 احســانا« امــر بــه احســان بــه پــدر و مــادر نشــاط آور 

و ایمان افزار و امیدبخش است. 
ــه!ً  ــا رســول اللَّ از رســول خــدا)ص( ســوال شــد: ی

بــه کــه احســان کنــم؟ 
فرمودند: به مادرت.

 گفت: سپس به که؟
فرمودند: به مادرت. 

گفت: پس از آن به که؟ 
فرمودند: به مادرت.

گفت: سپس به که؟ 
فرمودند: به پدرت.

أبــى والد حّنــاط )گندم فــروش( گویــد: از امــام 
صــادق)ع( پرســیدم از قــول خــدا عــز و جــل »و بــه 
والدیــن احســان کنیــد« )ســوره اســراء: 23(، ایــن 

احســان چیســت؟
ــا  فرمودنــد: احســان ایــن اســت کــه بــه خوشــى ب
ــدارى کــه آنچــه را  ــار باشــى و آن هــا را وان آن هــا ی
نیــاز دارنــد، از تــو بخواهنــد و اگرچــه توانگــر باشــند 
)یعنــى حوائــج آن هــا را نگفتــه فراهــم کنــى(؛ مگــر 
نیســت کــه خــدا عــز و جــل مى  فرمایــد: »بــه 
ــه از آنچــه دوســت  ــا آنک ــردن نرســید ت احســان ک
داریــد، انفــاق کنیــد.« )ســوره آل عمــران: 92(

ــا  ــد: و ام ــادق)ع( فرمودن ــام ص ــپس ام ــد: س گوی
قــول خــدا عــز و جــل: »اگــر چنانچــه یکــى از آن هــا 
ــه  ــرى رســیدند، ب ــه دوران پی ــو ب ــزد ت ــا هــر دو ن ی
آن هــا اف مگــو و بــا آن هــا درشــتى مکــن« )ســوره 

ــراء: 23(  اس
ــه  ــد ب ــگ آوردن ــه تن ــو را ب ــر ت ــى اگ ــد: یعن فرمودن
آن هــا مگــو اف و اگــر تــو را زدنــد بــا آن هــا درشــتى 

مکــن.
ــو.«  ــخن بگ ــرام س ــا احت ــا ب ــه آن ه ــود: »و ب  فرم
ــو:  ــا بگ ــه آن ه ــد ب ــو را زدن ــر ت ــى اگ ــد: یعن فرمودن
خــدا شــما را بیامــرزاد، ایــن  اســت گفتــار کریمانــه 

ــه. و محترمان
 فرمــود: »از روى مهربانــى در برابــر آن هــا زبونــى و 

فروتنــى کــن.« 
فرمودنــد: یعنــى چشــم بــه آن هــا خیره مکــن و جز 
ــداز و آواز  ــگاه مین ــه آن هــا ن ــر و دلســوزى ب ــا مه ب
خــود را بــر آواز آن هــا میفــراز و دســت بــاالى دســت 

آن هــا مــدار و بــر آن هــا پیشــى مگیــر. 
نــزد  مــردى  صــادق)ع(   فرمودنــد:  امــام 
ــه  ــه! ب ــول اللَّ ــا رس ــت: ی ــد و گف ــر)ص( آم پیغمب

فرمــا.  سفارشــى  مــن 
ــریک  ــدا ش ــا خ ــزى را ب ــد: چی ــخ فرمودن در پاس
مگیــر گرچــه بــه آتــش ســوخته و شــکنجه شــوى 
ــداى  ــه خ ــان ب ــه ایم ــته ب ــت وابس ــه دل ــز آنک ج
واحــد باشــد و پــدر و مــادر خــود را فرمانبــر بــاش و 
بــه آن هــا احســان کــن - چــه زنــده باشــند و چــه 
ــدان و  ــد از خان ــو فرمــان دهن ــه ت مــرده - و اگــر ب
ــرا  ــى خــود دســت بکــش، دســت بکــش؛ زی دارائ

ــن از ایمــان اســت.  ای

کوتاه اخبار 
امام جمعه شهرکرد:

روز قدس، روز جهاد عظیم است
در  نکونــام  محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســام 
خطبه هــای نمــاز جمعــه در مصــای امــام خمینــی شــهرکرد 
ــه  ــک ب ــدس لبی ــی روز ق ــرکت در راهپیمای ــرد: ش ــار ک اظه
قــرآن، اســام، انقــاب، امــام و شــهدا و نشــان دهنده 
ــد اســتمرار داشــته  ــاد بای ــن جه ــم اســت. ای ــادی عظی جه

ــد. ــلمانان باش ــه مس ــگی هم ــه همیش ــد و برنام باش
وجــود  کشــور،  اســتراتژیک  موقعیــت  افــزود:  وی 
ــتعداد های  ــود اس ــی و وج ــع غن ــراوان، مناب ــاه راه های ف ش
ــران  سرشــار باعــث شــده کــه مــردم جمهــوری اســامی ای
ــن داشــته باشــند. ــرای گفت ــان ب ــادی در جه حرف هــای زی

خطیــب نماز جمعه شــهرکرد ادامه داد: دانشــمندان کشــور در 
مســئله هســته ای تــا تکمیــل عملیــات غنی ســازی اورانیــوم 
پیــش رفتنــد و ایــن وجــود تــرس از دشــمن در دل بعضی از 

ــوی پیشــرفت مــا را گرفــت. ــود کــه جل ــران ب مدی
ــه اینکــه انقــاب اســامی هیــچ گاه بــه  ــا اشــاره ب ــام ب نکون
دنبــال ایجــاد جنــگ نیســت و نخواهــد بــود، گفــت: انقــاب 
بــه دنبــال صلــح همــراه بــا عــزت اســت و بــه دنبــال امتیــاز 

دادن بــه دشــمن و ذلــت نیســت.
وی افــزود: پرتــاب ایــن 6 موشــک بــه ســمت دشــمن کــه 
تنهــا گوشــه ای از قــدرت ملــت بــود، لــرزه بــر پیکــر دشــمنان، 

ســلطه گران و نوکرانشــان در منطقــه و جهــان انداخــت.
امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه ســخنان مقــام معظــم 
رهبــری اضافــه کــرد: مــا بایــد در مقابــل توطئه هــا و 
دسیســه های دشــمن و در عرصــه داخلــی در مقابــل افــرادی 
ــل  ــا غاف ــد ی ــداری می کنن ــه از روی عمــد از دشــمن طرف ک
هســتند و متوجــه عملکــرد خــود نیســتند، آتــش بــه اختیــار 

باشــیم. فــارس

امام جمعه کرمان: 
 دشمن نمی خواهد انقالب اسالمی 

ادامه حیات دهد
آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
ایــن هفتــه شــهر کرمــان گفــت: یکــی از نقشــه های دشــمن 
ــای  ــا درگیری ه ــا را ب ــای م ــدرت نیروه ــه ق ــت ک ــن اس ای
محلــی کاهــش دهــد. وی ادامــه داد: دشــمن کــور خوانــده 
اســت؛ مســلمانان روزبــه روز بیدارتــر و هوشــیارتر و مقاوم تــر 

ــتاده اند. ــمن ایس ــل دش در مقاب
ــد روز  ــا بای ــرد: م ــد ک ــن تاکی ــان همچنی ــه کرم ــام جمع ام
قــدس را هرچــه باشــکوه تر و بهتــر برگــزار کنیــم و هــر ســال 
ــر بصیــرت مــا افــزوده شــود. خطیــب جمعــه شــهر  ــد ب بای
ــه  ــطینی ب ــد فلس ــارز و مجاه ــای مب ــزود: گروه ه ــان اف کرم
رغــم همــه کمبودهــا و امکانــات نظامــی در حــال آماده بــاش 
ــده  ــر اســرائیل ایســتاده اند. نماین ــد و در براب ــه ســر می برن ب
ولــی فقیــه در اســتان کرمــان تاکیــد کــرد: خطــر نفــاق هنــوز 
هــم هســت؛ لــذا بایــد مراقب باشــیم دشــمن دشــمن اســت 
و هــر زمــان بتوانــد ضربــه خــود را خواهــد زد. وی تاکیــد کرد: 
دشــمنان مــا تــا کنــون شکســت خورده انــد و بعــد از ایــن نیــز 

شکســت خواهنــد خــورد. ایرنــا

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

اشتغال و تولید 
ــه  ــش در صحن ــادار خوی ــور معن ــا حض ــردم ب م
ــد  ــنگین تر کردن ــئوالن را س ــار مس ــات، ب  انتخاب
ریاســت  دوازدهــم  منتخــب  بــه  نوبــت  و 
جمهــوری دکتــر حســن روحانــی رســیده اســت 
حواشــی  چالش هایــی کــه  از  دور  بــه  کــه 
 مختلــف ایجــاد می کننــد، وارد عمــل شــود 
و کار را بــه ســرانجام برســاند و اجــازه ندهــد ایــن 
ــعاع  ــری تحت الش ــردم و رهب ــق م ــه بح مطالب
دیگــر مســائل کــه بسیاری شــان حاشیه ســازی 

و توجیهــات بی ثمــر اســت، قــرار گیــرد. 
ــه  ــور هم ــه مح ــه ک ــن مطالب ــدن ای ــرآورده ش ب
گفت وشــنودهای دوران تبلیغــات بــوده، یــک 
تکلیــف و وعــده اســت کــه مــردم منتظــر تحقــق 
آن هســتند و هیــچ دلیلــی هــم نمی توانــد 

ــد. ــم دور کن ــه مه ــن مطالب ــردم را از ای م
شــکوفاکردن  و  اشــتغال  ایجــاد  بی تردیــد 
ــادی  ــم اقتص ــای مه ــی از اولویت ه ــاد یک اقتص
ایجــاد  در  متعــددی  عوامــل  اســت.  کشــور 
اشــتغال مؤثــر هســتند کــه از آن جملــه می تــوان 
ــع تولیــد و ســرمایه گذاری، کاهــش  از رفــع موان
فراهــم  طریــق  از  ســرمایه گذاری  ریســک 
کــردن امنیــت بیشــتر بــرای ســرمایه گذاری 
اقتصــادی  آزادســازی  خصوصــی،   بخــش 
ــق  ــات از طری ــا و خدم ــازار کااله ــترش ب و گس
 تعامــل اقتصــادی بیشــتر بــا دنیــای خــارج 
فراهــم کــردن انگیــزه بیشــتر بــرای به کارگیــری 
هزینه هــای  کاهــش  طریــق  از  کار  نیــروی 
بیــن  ارتبــاط  تقویــت  همچنیــن  و  اشــتغال 
ــگاه  ــش از دانش ــگاهی و پی ــای دانش آموزش ه
ــوزی  ــق مهارت آم ــازار کار از طری ــای ب ــا نیازه ب

ــرد.  ــام ب ــغل، ن ــان ش متقاضی
عــاوه بــر تمــام ایــن مــوارد یکــی دیگــر 
اشــتغال  ایجــاد  راهکارهــای  مهم تریــن  از 
شناســایی بخش  هــای اشــتغال زا و هدایــت 

اســت.  آن  مســیر  در  ســرمایه گذاری ها 
ــزان  ــور از می ــادی کش ــای اقتص ــه بخش ه هم
نیســتند.  برخــوردار  یکســانی  اشــتغال زایی 
بعضــی بخش هــا دارای اشــتغال زایی بیشــتر 
ــری هســتند؛  و بعضــی دارای اشــتغال  زایی کمت
مثــا در صورتــی کــه یــک میلیــون  دالر در بخــش 
پوشــاک و پتروشــیمی ســرمایه گذاری شــود 
میــزان اشــتغال ایجادشــده در بخــش پوشــاک 
بــه مراتــب بیــش از اشــتغال ایجادشــده در 

ــود.  ــد ب ــیمی خواه ــش پتروش بخ
اصلــی  بخش هــای  دربــاره  منطــق  همیــن 
اقتصــادی )کشــاورزی، صنعــت و خدمــات( 
ــوط  ــا من ــه این ه ــه البت ــت ک ــادق اس ــز ص نی
بــه ایــن خواهــد بــود کــه مــا درهــای ورود 
کاالهــای خارجــی را بــه کشــور ببندیــم و از ورود 
ــه شــدت  ــد در داخــل دارد، ب آنچــه امــکان تولی
جلوگیــری کنیــم و بــازار داخلــی را از واردات 

آزاد کنیــم. و غیرضــروری  بی رویــه 
»اشــتغال جوانــان«، یکــی از مهم تریــن مســائل 
ــع از  ــه جوام ــی در کلی ــای اجتماع و ضرورت ه
ــه جامعــه ماســت. رشــد ســریع جمعیــت  جمل
ــتاب  ــادی پرش ــوالت اجتماعی اقتص ــایر تح و س
ــئله  ــروز مس ــب ب ــته، موج ــه گذش ــد ده در چن
بیــکاری جوانــان در جامعــه ایــران شــده اســت.

بیــکاری در ســطح  در حــال حاضــر میــزان 
ــان  ــزان در می ــن می ــت و ای ــی اس ــبتا باالی نس
جوانــان شــدیدتر )بیــش از از 2۰ درصــد( اســت. 
ــج  ــر پن ــمی از ه ــای رس ــق آماره ــن طب بنابرای
ــکار  ــر بی ــک نف ــای کار، دســت کم ی جــوان جوی

ــت. اس
ــد  ــای جدی ــن اســاس شناســایی زمینه ه ــر ای ب
اشــتغال و تحلیــل راهکارهــای بهره گیــری از 
توانمندی هــای ارزشــمند جوانــان کشــور کــه 
ــم  ــی ه ــص باالی ــات و تخص ــطح تحصی از س
برخوردارنــد، ضرورتــی جــدی در جامعه ماســت. 
نویــن  مشــاغل  بررســی  راســتا،  ایــن   در 
و فرصت هــای شــغلی جدیــدی کــه در پرتــو 
تحــوالت علمــی و تکنولوژیــک پدیــد آمــده 
بــرای حــل  روشــن  می توانــد چشــم اندازی 
یــا کاهــش معضــل بیــکاری ترســیم کــرده 
و راهکارهایــی را بــرای بــه فعلیــت رســاندن 
ــور   ــوان کش ــت ج ــران جمعی ــتعدادهای بیک اس

در مســیر توســعه جامعــه معرفــی کنــد.
راهــکار فائــق آمــدن بــر ایــن چالــش، اســتفاده  
ــی در  از ظرفیت هــای  موجــود و کارگاه هــای  فعل
کشــور و افزایــش  ظرفیــت  آن هــا، کوچک کــردن  
ــت  و توســعه  بخــش خصوصــی، تحــول  در  دول
ــا  ــب  ب ــوزش  متناس ــی  و آم ــوزش  عال ــام  آم نظ
نیــاز بــازار کار، توجــه  بــه  ویژگی هــای  بــازار کار در 
ــه   ــع  در زمین ــه  سیاســتگذاری  و دادن  مناب هرگون
اشــتغال ، توجــه بــه برنامه ریــزی و فرهنــگ  
برنامه ریــزی  در نظــام  دولتــی  و کارآمــدی  نظــام  
 برنامه ریــزی  کشــور، کاهــش  هزینه هــای  تولیــد 
و توجــه  بــه  صنایــع  کوچــک  و کارا، افزایــش  
فرهنــگ  کار و انگیــزه  کار در کشــور، احتــرام  
شــغل   ایجادکننــدگان   و  ســرمایه گذاران   بــه  
و فرصت هــای  شــغلی، جلوگیــری  از قاچــاق  
مصــرف   مصرفــی ،  و  غیرضــروری  کاالهــای  
نکــردن کاالهــای  خارجــی  توســط  بخــش  دولتــی  
و شــرکت های  دولتــی ، توجــه  بــه  اهــداف  برنامــه  
ــده  در  ــای  اعام ش ــتغال  و راهکاره ــه  اش در زمین
ســرمایه گذاری   افزایــش   باالخــره   و   برنامــه  
ــور  ــرمایه گذاری  در کش ــی  س ــه  کارآی ــه  ب و توج
اســت کــه دولــت دوازده بایــد عنایــت خــاص و 

ــذول  دارد. ــدان مب ــژه ب وی
در هــر حــال مــردم منتظــر اقــدام عملــی دولــت 
هســتند تــا پیــروزی در مقابــل غــول بیــکاری و 
اشــتغال پایــدار را جشــن بگیرنــد و ایــن جشــن 
ملــی در ســایر مشــکات اثــر بگــذارد و بســیاری 
از معضــات اجتماعــی از جامعــه رخــت بربنــدد. 
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نــام  و  می شناســد  همــه  را  شــریف  قــدس 
ــدس در  ــنیده اند. در روز ق ــه ش ــنای آن را هم آش
ــردم  ــم م ــاز ه ــان، ب ــارک رمض ــاه مب ــرم م گرماگ
ایــران اســامی همصــدا بــا ســایر مســلمانان 
جهــان بــه میــدان آمدنــد تــا حمایــت قاطــع خــود 
را از فلســطین و قــدس و انزجــار خــود را از رژیــم 

ــد. ــام کنن ــتی اع صهیونیس
اصفهــان هــم بــه تأســی از ایــران اســامی ماننــد 

ــه  ســابقه درخشــان خــود در تاریــخ انقــاب، پــا ب
ــده رود  ــردم زاین ــاد م ــت و ی ــدان گذاش ــه می عرص
ــخ رگ هــای فلســطین  ــر در تاری ــاری دیگ ــرای ب ب

زنــده شــد. 
اصفهــان، همیشــه در تمامــی عرصه هــای انقابــی 
در صــدر بــوده و ایــن بــار هــم بــرای قــدس، بــرای 
فلســطین و شــاید بهتــر اســت بگوئیــم بــرای 

اســام و انقــاب، کــم نگذاشــت.
ــی نســبت  ــا اینکــه مســیرهای راهپیمای امســال ب
ــا  ــود، ام ــرده ب ــر ک ــته تغیی ــال های گذش ــه س ب

مســیرهای  از  همگــی  اصفهــان  غیــور  مــردم 
پنجگانــه دوش بــه دوش هــم، خــود را بــه مصــا 
رســاندند و نــدای مســلمانان جهــان را لبیــک 

ــد. گفتن
ــارم  ــوم و چه ــل های س ــور نس ــال حض ــا امس ام
در  گذشــته  ســال های  از  پررنگ تــر  انقــاب 
ــان از  ــن نش ــورد و ای ــم می خ ــه چش ــان ب اصفه
حیــات و زنــده بــودن قــدس داشــت کــه اصفهــان 

ــان داد.  ــان نش ــه جه ــم را ب ــن مه ای
ســازمان  جملــه  از  مختلــف  دســتگاه های 
نیروهــای  آتش نشــانی،  ســازمان  اتوبوســرانی، 
نظامــی، انتظامــی و امنیتــی هــم دســت در دســت 
هــم دادنــد تــا شــکوه ایــن مــردم پررنگ تــر 

نشــان داده شــود.
ــط  ــان توس ــوب لبن ــال 58 جن ــه در س ــی ک وقت
نیروهــای رژیــم خبیــث صهیونیســتی بمبــاران 
شــد، بــه دســتور امــام خمینــی)ره( آخریــن 
»روز  نــام  بــه  رمضــان  مبــارک  مــاه  جمعــه 
قــدس« نامگــذاری شــد و خــون امــت حــزب هللا 
ــی  ــد و همگ ــوش آم ــه ج ــان ب ــلمانان جه و مس
ــد  ــر دادن ــرائیل را س ــودی اس ــن ناب ــدا طنی یک ص
و چــه زیبــا گفــت بنیانگــذار انقــاب کــه فرمــود روز 
قــدس، روز فلســطین نیســت؛ روز اســام اســت.
مــردم اصفهــان هــم بــرای حیــات روز اســام 

مســیرهای  از  اســتانی  مســئوالن  بــا  همــراه 
پرداختنــد. راهپیمایــی  بــه  مشخص شــده 

وزیــر ســابق اطاعــات هــم در میــان اجتمــاع 
ــه  ــس از ب ــت: پ ــی گف ــان اصفهان ــم راهپیمای عظی
حاشــیه رفتــن مســئله فلســطین، بــرای مقابلــه بــا 
ــئله  ــد؛ مس ــزی کرده ان ــامی برنامه ری ــاب اس انق
ــت  ــور و مملک ــک کش ــئله ی ــا مس ــطین، تنه فلس
ــه ســخنان امــام خمینــی رجــوع  نیســت و اگــر ب
ــن رابطــه  ــه در ای ــم شــد ک ــم، متوجــه خواهی کنی
می فرمایــد کــه مســئله قــدس، یــک مســئله 
ــا  ــور ی ــک کش ــه ی ــوط ب ــت و مرب ــخصی نیس ش
مربــوط بــه مســلمانان یــک دوره از تاریــخ نیســت؛ 

بلکــه مســئله ای اســت بــرای تمــام آزادی خواهــان 
بیت المقــدس  مســجد  کــه  زمانــی  از  دنیــا 
پی ریــزی شــده تــا زمانــی کــه کــره زمیــن وجــود 

دارد.
ــوود را 4۰  ــهرک  هالی ــزود: ش ــی اف ــدر مصلح حی
ــد  ــه وجــود آوردن ــد و ب صهیونیســت طراحــی کردن
و مســیر اصلــی آن اسام هراســی اســت؛ امــا 
اســتکبار  دنیــای  اندیشــمندان   می بینیــد کــه 
رو بــه اســام آورد ه انــد؛ چــون می بیننــد کــه اســام 
در حــال فتــح قله هــای آن هاســت و از همیــن رو 
دانشــمندان آن هــا رو بــه شــناخت اســام آورده انــد 
و می بیننــد کــه قــرآن راه برون رفــت آن هــا را 

نشــان داده اســت.
ــه در  ــی ک ــن اقدام ــرد: در همی ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــم ک ــته رخ داد، دیدی ــد روز گذش ــتان چن عربس
تعــداد جالــب توجهــی از هواپیماهــای رژیــم 
ــوی  ــا جل ــد ت ــتان می رون ــه عربس ــتی ب صهیونیس
ــج  ــازار کشــورهای خلی ــروز ب ــد؛ ام ــا را بگیرن کودت
فــارس در اختیــار رژیــم صهیونیســت قــرار گرفتــه 

ــت. ــن دردآور اس ــه ای ک
ــا  ــدس، صــدای رســای خــروش اصفهانی ه روز ق
ــان  ــان، بلکــه مســلمانان جه ــا ایرانی را همــه نه تنه
از  بــه حمایــت  اصفهــان  آری،  هــم شــنیدند. 

ــت. ــا خاس ــه پ ــطین ب فلس

گزارش کیمیای وطن: سیلی سخت به اسرائیل

خروش زاینده رود در رگ های فلسطین

ادامه از صفحه اول
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقاب 
اســامی، در نشســتی بــا صدهــا نفــر از اســتادان 
پژوهشــگران  علمــی،  هیئت هــای   اعضــای 
ــگان دانشــگاهی کــه بیــش از دو ســاعت  و نخب
بــه طــول انجامیــد، بــا تشــریح نقــش بی بدیــل 
ــجویان  ــرورش دانش ــگاه ها در پ ــتادان دانش  اس
و شــکل دهی بــه جایــگاه ایــران در جهــاِن بســیار 
پرمســئله و پرتحــول آینــده، روز جهانــی قــدس 
ــن  ــد: ای ــد کردن ــد و تأکی ــم خواندن ــیار مه را بس
روز گرامــی، صرفــا اعــام حمایــت از یــک ملــت 
مظلــوم نیســت، بلکــه نمــاد مبــارزه بــا اســتکبار و 

ــت. ــی اس ــلطه گران جهان س
ــم  ــا رژی ــارزه ب ــروز مب ــد: ام ــد کردن ایشــان تأکی
نظــام  و  اســتکبار  بــا  مبــارزه  صهیونیســتی، 
ســلطه اســت و بــه همیــن علــت، سیاســتمداران 
آمریــکا از ایــن حرکــت، احســاس ضربــه و 

انقــاب  معظــم  رهبــر  می کننــد.  دشــمنی 
اســامی ســپس موضــوع اصلــی ســخنان خــود 
ــی  ــئولیت معلم ــن »مس ــدار تبیی ــن دی را در ای
ــه  ــتادی ک ــد: اس ــد و افزودن ــتادی« خواندن و اس
ــه  ــد ب ــدوار، معتق ــد، امی ــش، متعه »مثبت اندی
ــائل  ــی و مس ــای میهن ــی و اصالت ه ــی دین مبان
ــئولیت  ــاس مس ــوردار از »احس ــی« و برخ انقاب
و عــزم و نیــت قاطــع بــرای اقــدام« باشــد 
فکــر  بــه  دانشــجو  کــردن  وادار  در   می توانــد 
ــته  ــی داش ــر و بی بدیل ــش کم نظی ــت، نق و حرک

باشــد.
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــگاهیان  ــجویان و دانش ــِت دانش ــک پراهمی لبی

ــد:  ــه نهضــت اســامی و امــام خمینــی افزودن ب
دانشــگاه بــا وجــود آنکــه دچــار مشــکات مبنایی 
ــارض  ــل مع ــرض دو عام ــان در مع ــود و همزم ب
یعنــی گرایش هــای  اســامی،  تفکــرات  بــا 
ــی  ــدکننده اخاق ــات فاس ــتی و تبلیغ مارکسیس
قــرار داشــت، بــه صفــوف ملــت و نهضــت 
ــز در  ــروزی نی ــس از پی ــت و پ ــامی پیوس اس
شــکل دهی نهادهــای انقابــی نظیــر »جهــاد 
ســازندگی و ســپاه« نقــش درجــه اول ایفــا کــرد.

ایشــان تأکیــد کردنــد: ایــن واقعیت نشــان دهنده  
زمینــه مســاعد دانشــگاه در گرایــش بــه اســام 
ــرای  ــم ب ــی بســیار مه ــه فرصت ــود ک ــاب ب و انق
ــد. ــوب می ش ــران محس ــاب و ای ــرفت انق پیش

ــیار  ــوالت بس ــوع تح ــه وق ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ســریع و قاطــع در جهــان، دهه هــای آینــده 
ــاب  ــد و خط ــئله خواندن ــیار پرمس ــان را بس جه
بــه اســتادان دانشــگاه ها افزودنــد: جوانــان 
دانشــجوی ایــن ســرزمین را بــرای روبه رو شــدن 

ــد. ــرورش دهی ــی پ ــن جهان ــا چنی ب
ــر  ــد: اگ ــامی افزودن ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
نیــروی انســانی جــوان کشــور »متدیــن، انقابــی 
ــد  ــد، می توان ــار آی ــم« ب ــواد و مصم ــق، باس عمی
ــاب  ــار و حب ــده، حص ــتاب آین ــوالت پرش در تح
تاریخــی وابســتگی ایــران را بــه معنــای حقیقــی 
ــأن و  ــی را در ش ــران و ایران ــکند و ای ــه بش کلم

ــرار دهــد. ــگاه واقعــی خــود ق جای

ــورت  ــن ص ــر ای ــد: در غی ــدار دادن ــان هش ایش
کشــورمان دوبــاره ماننــد دوران مشــروطه تــا 
ــی  ــک و طوالن ــاب، وارد داالن تاری ــش از انق پی

ــد.  ــد ش ــتگی خواه ــر و وابس تحقی
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

روز جهانــی قــدس امســال  کیمیای وطن
بــا شــعار »روز جهانــی قــدس، رمــز وحــدت 
ــردم  ــت از م ــامی، حمای ــت اس ــاد ام و جه
مظلــوم فلســطین و زوال قطعــی رژیــم 
ــی  ــور گرام ــر کش ــتی« در سرتاس صهیونیس
داشــته شــد. در ایــن گــزارش صحبــت 
جمعــی از مســئوالن لشــکری و کشــوری در 

این باره آورده شده است.
 معاون اول قوه قضائیه:  سپاه 

پاسداران ثابت کرد هیچ تهدیدی در 
برابر ملت ایران بی پاسخ نمی ماند

و  اول  معــاون  اژه ای،  حجت االســام 
حاشــیه  در  قضائیــه،  قــوه  ســخنگوی 
راهپیمایــی روز قــدس در جمــع خبرنــگاران 
دربــاره پاســخ ســپاه پاســداران بــه داعــش 
در برابــر حملــه تروریســتی بــه مجلــس 
شــورای اســامی و حــرم امــام خمینــی)ره( 
گفــت: ســپاه پاســداران نشــان داد هــر 
یــا  تروریســت ها  از  اعــم  متجــاوزی 
کشــورهای نظــام ســلطه اگــر بخواهنــد 
ــان  ــد، تهدیدش ــد کنن ــران را تهدی ــردم ای م

نمی مانــد. پاســخ  بــدون 
 موحدی کرمانی: وجود اسرائیل 

برای جهان، یک خطر است
کرمانــی  موحــدی  محمدعلــی  آیــت هللا 
مبــارز  روحانیــت  جامعــه  کل   دبیــر 
در جمــع راهپیمایــان روز جهانــی قــدس 
ــر  ــردم پرحرارت ت ــه حضــور م ــان اینک ــا بی  ب
اســت،  تابســتان  گرمــای  از  پرشــورتر  و 

ــام حضــور مــردم بســیار  ــار داشــت: پی اظه
اســرائیل  وجــود  چــون  اســت؛   روشــن 
یــک خطــر اســت و ایــن تجمــع بــرای 
ــن  ــلطه خائ ــام س ــن نظ ــزاری از ای ــراز بی اب

اســت. و کودک کــش  آدمکــش 
وی افــزود: مطمئنــا وقتــی رژیــم اشــغالگر 
قــدس ببیننــد یــک تنفــر عمومــی علیــه او 
ــه  ــاید ب ــت، ش ــامی اس ــورهای اس در کش

ــد. خــود بیای
 سرلشکر باقری: سقوط رژیم 

صهیونیستی، قطعی است
ــس  ــری، رئی ــین باق ــکر محمدحس  سرلش
ســتاد کل نیروهــای مســلح، در حاشــیه 
راهپیمایــی روز قــدس در جمــع خبرنــگاران 

اظهــار داشــت: صهیونیســت ها در مســیر 
ــان  ــه جه ــی ک ــتند و حرکات ــال هس اضمح
تروریســت  اســم  بــه  اســتکبار  و  غــرب 
آغــاز  گروه هــا  این گونــه  شــکل دهی  و 
خللــی  اراده  ایــن  در  نمی توانــد  کرده انــد، 
ایجــاد کنــد و مســلمانان روزبــه روز منســجم تر 
بــا تروریســت ها و صهیونیســت ها مبــارزه 
ــتی  ــم صهیونیس ــقوط رژی ــرد و س ــد ک خواهن
ــد  ــا خواه ــاق حتم ــن اتف ــت و ای ــی اس قطع

ــاد. افت
 آیت هللا جنتی: قدرت حضور 
مردم در صحنه، از هر موشکی 

بیشتر است
ــت:  ــری گف ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی

و  آمریــکا  تهدیــدات  از  ایــران  مــردم 
ــم  ــد بدانی ــد و بای ــی ندارن ــرائیل هراس اس
ــای  ــه صحنه ه ــردم در هم ــدرت حضــور م ق
ــکی  ــر موش ــدرت ه ــامی از ق ــاب اس انق
ــدت را          ــن وح ــدر ای ــد ق ــوده و بای ــتر ب بیش

ــم. بدانی
ــدرت  ــری ق ــرگان رهب ــس خب ــس مجل رئی
موشــک ها  از  مؤثرتــر  را  مــردم  حضــور 
دانســت و افــزود: مــردم ایــران از تهدیــدات 
ندارنــد  هراســی  اســرائیل  و   آمریــکا 
و بایــد بدانیــم قــدرت حضــور مــردم درهمــه 
صحنه هــای انقــاب اســامی از قــدرت هــر 
ــن  ــدر ای ــد ق ــت و بای ــتر اس ــکی بیش موش

وحــدت را بدانیــم.

 آیت هللا مکارم شیرازی: »قدس« 
فراموش نخواهد شد

مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا قدردانــی از حضور 
پرشــور مــردم در راهپیمایــی روز جهانــی 
ــا حضــور در  قــدس اظهــار داشــت: مــردم ب
ــم  ــدس ق ــهر مق ــن روز در ش ــی ای راهپیمای
ــن اســامی ســبب انســجام  و سراســر میه
ــدس  ــاءهللا ق ــد و ان ش ــد ش ــی خواهن داخل

ــد شــد. ــوش نخواه فرام
 روحانی:  دولت ایران، پاسخ قاطع 

اقدامات آمریکا را خواهد داد
رئیس جمهــور در حاشــیه راهپیمایــی روز 
ــور  ــن حض ــام ای ــاره پی ــدس درب ــی ق جهان
ــردم در روز  ــام م ــت:. پی ــردم گف باشــکوه م
ــتی   ــم صهیونیس ــر از رژی ــام تنف ــدس، پی ق
غاصــب و اشــغالگر  و پیــام حمایــت از یــک 
ــه  ــت ک ــخ اس ــزرگ در تاری ــوم ب ــت مظل مل
ــه  ــرار گرفت ــتم ق ــم و س ــورد ظل ــال م 7۰ س

اســت.
روحانــی اظهــار داشــت:  مســئله دیگــر 
آمریکاســت. آمریکایی هــا همــواره بــه فکــر 
ــال  ــد و امس ــردم بودن ــوق م ــه حق ــاوز ب تج
مجلــس  و  ســنا  در  را  طرح هایــی  هــم 
دارنــد؛  ایــران  ملــت  علیــه  نماینــدگان 
ــی  ــن راهپیمای ــه در ای ــران قاطعان ــت ای مل
می خواهــد بــه آمریکایی هــا بگویــد کــه 
پاســخ قاطــع آن هــا را دولــت جمهــوری 
ــه  ــران خواهــد داد و مســیری ک اســامی ای
ملــت ایــران انتخــاب کــرده، ادامــه می یابــد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با استادان دانشگاه ها:

دفاع از فلسطین، دفاع از حقیقت است

خروش یک امت برای حذف غده سرطانی

امام جمعه اصفهان:
عملیات موشکی سپاه 

 نشان داد ایران 
استقالل دارد

آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد 
ــان  ــه اصفه ــاز جمع ــای نم در خطبه ه
ــا اشــاره بــه حضــور باشــکوه مــردم  ب
قــدس  جهانــی  روز  راهپیمایــی  در 
اظهــار داشــت: اگر امــام خمینــی)ره( 
ــر  ــاب ب ــم انق ــر معظ ــپس رهب و س
ــد  ــدس تاکی ــتن روز ق ــده نگهداش زن

ــه  ــل اینک ــه دلی ــد، ب ــرده و می کنن ک
مســجداالقصی، قبلــه اول مســلمانان 
ــرم)ص(  ــر اک ــراج پیامب ــل مع و مح
بــوده نیســت، بلکــه علــت اصلــی 
درک  امــام)ره(  کــه  اســت  ایــن 
ــرای  ــی ها ب ــه دل انگلیس ــد ک می کن
ــک  ــد ی ــود نمی ســوزد و می خواهن یه
ــد  ــکیل دهن ــام تش ــد اس ــگاه ض  پای
و هرجــا الزم شــد نیروهــای خــود 
اعــزام  اســامی  بــه کشــورهای   را 

کنند.
می گوینــد  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

اســت،  ســرطانی  غــده  اســرائیل 
ــه همــه امــت اســام  یعنــی اینکــه ب
رهبــر  افــزود:  می رســاند،  آســیب 
ــا  ــگ ب ــد جن ــاب فرمودن ــم انق معظ
ــل حــق و باطــل  ــاد تقاب اســرائیل نم
و  زمــان کربــا  همچـــون  اســت؛ 

فرعــون.
ــه  ــا اشــاره ب ــان ب امــام جمعــه اصفه
حملــه موشــکی ایــران علیــه مواضــع 
داعــش بیــان کــرد: اکنــون بــه حــول 
و قــوه الهــی صاحــب قدرت موشــکی 
ــر  ــر دورت ــه 7۰۰ کیلومت هســتیم. اینک

کار  شــود،  گرفتــه  نشــانه  هــدف 
ســاده ای نیســت. مــا بــا ایــن حرکــت 
نشــان دادیــم کــه اســتقال داریــم و 
اقدامــات مــا بــه اجــازه اســتعمارگران 

ــدارد. بســتگی ن
ــی  ــز وقت ــرائیلی ها نی ــزود: اس وی اف
فهمیدنــد مــا از چنیــن موشــک هایی 
برخــوردار هســتیم و بــه وقــت و زمان 
خــود از آن هــا اســتفاده می کنیــم 
دلشــان لرزیــد. بعــد از ایــن عملیــات 
ــن  ــد ای ــا گفتن ــای دنی ــه عق ــز هم نی

ــت. تســنیم ــی اس کار عقان

نماز جمعه
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،،
روز قــدس، صــدای رســای خــروش 
اصفهانی هــا را همــه نه تنهــا ایرانیــان 
بلکه مسلمانان جهان هم شنیدند. 
آری، اصفهان به حمایت از فلسطین 

بــه پــا خاســت

رئیس مجلس شورای اسالمی:
 رژیم صهیونیستی 

مادر تروریسم است
ــی، رئیــس مجلــس شــورای  ــی الریجان عل
ــی قــدس  اســامی، در ســخنرانی روز جهان
اظهــار داشــت: ملــت ایــران بــار دیگــر در روز 
ــد  ــام)ره( لبیــک گفتن ــدای ام ــه ن قــدس ب
ــل  ــه باشــکوه غیــرت دینــی در مقاب و صحن
ــه  ــزم را ب ــتکبار و صهیونی ــتم اس ــم و س ظل

ــان کشــاندند. رخ جهانی
وی افــزود: در حافظــه قــرن اخیــر پدیــده ای 
رژیــم  تأســیس  ماجــرای  از  شــوم تر 

صهیونیســتی نداریــم .
ــیطانی  ــه ش ــاس نقش ــر اس ــد ب ــن رون  ای
ــر یاســین،  ــد دی ــی مانن ــا جنایات ــود و آنان ب
غــزه، کفــر قاســم و صبــرا و شــتیا و حــرم 
ــت از  ــردن مل ــل و آواره ک ــی الخلی ابراهیم
ــه در  ــدند ک ــب ش ــود را مرتک ــرزمین خ س

ــدارد. ــر ن ــخ نظی تاری
رژیــم  رئیــس مجلــس تصریــح کــرد: 
ــا در  ــت و م ــم اس ــادر تروریس ــرائیل، م اس
طــول تاریــخ پدیــده ای و تروریســمی پلیدتر 
و ماجراجوتــر از تروریســم صهیونیســمی 

ــم. نداری
ــت را  ــک مل ــتی ی ــان تروریس ــچ جری  هی

ــت.  ــرده اس آواره نک
مثــل  تروریســت هایی  زیــادی  جنایــات 
داعــش داشــته اند، امــا میلیون هــا نفــر 
مســلمان فلســطینی کــه توســط رژیــم 
صهیونیســتی آواره شــدند، در کارنامــه هیــچ 

ــت.  ــتی نیس ــروه تروریس گ
تروریســتم  را  روش هــا  خشــونت بارترین 

صهیونیســم بــه کار می بــرد.
وی همچنیــن گفــت: اســرائیل بدخیم تریــن 
از  و  اســت  تاریــخ  تروریســت در طــول 
ــطین  ــر فلس ــس ب ــتی انگلی ــاز سرپرس آغ
آنجــا  ســاختار ســازمانی تروریســتی در 
ــم  ــخه تروریس ــش از نس ــد و داع ــاز ش آغ

می کنــد؛  کپی بــرداری  صهیونیســتی 
ــه همراهــی  ــی ک ــه یهودیان ــی نســبت ب حت
انجــام  نظامــی  عملیــات   نمی کردنــد 

می دادند.
امــروز  داد:  ادامــه  مجلــس  رئیــس 
ــه  ــه ب ــر گردن ــل دزدان س ــا مث آمریکایی ه
دنبــال چپــاول کشــورهای اســامی هســتند 
و رســواترین حکومــت امــروز، حکومــت 
ــت  ــر حکوم ــروا از ه ــه بی پ ــت ک آمریکاس
ــان  ــا امــول آن ــد ت ــه ای حمایــت می کن قبیل
را بگیــرد؛ حــاال ملــت ایــران حــق دارد 
ــکا                ــر آمری ــر س ــاد دارد ب ــه فری ــر چ ــه ه ک

ــد. مهــر بزن



کوتاه اخبار 
معاون وزیر کار اعالم کرد:

آغاز اجرای طرح کارورزی
معــاون توســعه کارآفرینــی و اشــتغال وزیــر کار از آغــاز 
دهــه  در  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  کارورزی  طــرح 
ــه  ــه ای ک ــوری در جلس ــی منص ــر داد. عیس ــاه خب اول تیرم
بــه صــورت ویدئوکنفرانــس بــا مدیــران کل اســتان های 
ــتغال  ــذاری اش ــه هدفگ ــاره ب ــا اش ــد، ب ــکیل ش ــور تش کش
دانش آموختــگان بیــکار در قالــب طــرح کاروزی، از معافیــت 
ــر  ــه خب ــق بیم ــت ح ــه پرداخ ــان در زمین ــاله کارفرمای ۲ س
داد و گفــت: طــرح کارورزی دانش آموختــگان دانشــگاهی 
ــود. وی  ــاز می ش ــور آغ ــر کش ــاه در سراس ــه اول تیرم از ده
ــا هــدف  ــا تشــریح جزئیــات اجــرای طــرح کارورزی کــه ب ب
مقطــع  از  بیــکار  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  جــذب 
ــی شــده، گفــت: جامعــه  ــری اجرای ــا مقطــع دکت ــی ت کاردان
ــگاهی  ــگان دانش ــرح، دانش آموخت ــن ط ــرای ای ــدف اج ه
ــی  ــم از بخــش خصوصــی و تعاون ــده اع ــای پذیرن و واحده
هســتند. در گام اول کارفرمــا را تشــویق می کنیــم تــا نیــروی 
ــد و در  ــد را جــذب کن کار دانش آموختــگان دانشــگاهی جدی
مرحلــه بعــد هــدف مــا آماده ســازی نیــروی کار بــرای بــازار 
کار اســت کــه ایــن افــراد در دوره کارورزی مهــارت الزم بــرای 

ــد.  ــب می کنن ــازار کار را کس ــه ب ورود ب
وی گفــت: در حــال حاضــر ســامانه ثبت نــام بــه نشــانی 
واحدهــای  و  بــرای کارورزان   karvarzi.mcls.gov.ir

کار ــال اســت. وزارت  ــده کارورزان فع پذیرن

بازار میلگرد در کما
ــا  ــوالدی ب ــوالت ف ــواع محص ــازار ان ــت وجو در ب ــا جس ب
ایــن موضــوع روبــه رو می شــوید کــه بــازار میلگــرد بیــش 
از ســایر انــواع محصــوالت در رکــود بــه  ســر می بــرد. 
محمــد اصفهانــی، کارشــناس فــوالد، در این بــاره می گویــد: 
بــه  طــور مشــخص و بــا یــک مقایســه سرانگشــتی انــواع 
محصــوالت فــوالدی در حــال  حاضــر در کشــور تولیــد 
ــایر  ــان س ــرخ در می ــف ن ــا ک ــرد آج دار ب ــود؛ میلگ می ش
محصــوالت فــوالدی بــه فــروش می رســد و در بیــن 
انــواع محصــوالت راکدتــر اســت. اصفهانــی در ادامــه 
ــل عرضــه  ــه  دلی ــن ب ــا ورق و تیرآه ــرد: ام خاطرنشــان ک
ــوردار  ــرد برخ ــه میلگ ــبت ب ــری نس ــازار بهت ــدود از ب مح
ــود  ــا رک ــه آی ــن پرســش ک ــه ای هســتند. وی در پاســخ ب
ــود  ــت: رک ــت، گف ــکن اس ــود مس ــل رک ــه  دلی ــرد ب میلگ
مســکن و ساخت وســاز بیشــترین تأثیــر را بــر رکــود بــازار 
میلگــرد داشــته اند؛ امــا بــازار متعــادل، بــازاری اســت کــه 
بیــن عرضــه و تقاضــای آن تناســبی بــه  وجــود آیــد. هــر 
ــق  ــازار رون ــرد، ب ــی بگی ــه پیش ــا از عرض ــه تقاض ــان ک زم
ــا  ــازار ب ــازاد عرضــه داشــته باشــیم، ب ــت م ــر وق دارد و ه
ــوالد در ادامــه  ــن کارشــناس ف ــه رو می شــود. ای رکــود روب
ــرد،  ــد میلگ ــوزه تولی ــکل ح ــن مش ــح داد: مهم تری توضی
ــت  ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــدگان آن اس ــدد عرضه کنن تع
ــداف  ــتن اه ــدون داش ــدگان ب ــن تولیدکنن ــتر ای ــه بیش ک
مشــخصی دربــاره بازارهــای جهانــی، تنهــا بــازار داخلــی را 

نشــانه گرفته انــد. صمــت

کوتاه از اقتصاد
 تصویب سود ۵۰۰ میلیاردی 

سهام عدالت
رئیــس ســازمان خصوصــی کشــور از تصویــب افــزون بــر 
ــال ۹۵  ــی س ــرای دوره مال ــود ب ــان س ــارد توم ۵۰۰ میلی

ــر داد. ــت( خب ــهام عدال ــموالن س ــژه مش )وی
 میرعلی اشــرف پــوری حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرکت های  ــی از ش ــوز مبلغ ــازی هن ــازمان خصوصی س س
ــه  ــازمان ب ــن س ــت: ای ــرده، گف ــت نک ــرمایه پذیر دریاف س
ــرکت های  ــت از ش ــهام عدال ــود س ــت س ــض دریاف مح

ــرد.  ــد ک ــع خواه ــموالن توزی ــن مش ــور آن را در بی مزب
ــه طــور طبیعــی مجامــع  ــان اینکــه ب ــا بی وی همچنیــن ب
ــا پایــان تیرمــاه هــر  عمومــی شــرکت های ســرمایه پذیر ت
ــیم  ــایی و تقس ــود شناس ــودهای موج ــزار و س ــال برگ س
می شــود، اظهــار داشــت: شــرکت های مزبــور هشــت 
مــاه مهلــت دارنــد تــا ایــن ســود را طبــق قانــون در اختیــار 

ــد.  ــرار دهن ــازی ق ــازمان خصوصی س س
ــن  ــه ای ــاره ب ــا اش ــازی ب ــازمان خصوصی س ــس س رئی
جملــه کــه تاکنــون افــزون بــر ۵۰۰ میلیــارد تومــان ســود 
بــرای دوره مالــی ســال ۹۵ ویــژه مشــموالن ســهام عدالت 
برگــزاری  بــا  ســرمایه پذیر  شــرکت های  وســیله  بــه 
مجامــع عمومــی تصویــب شــده، گفــت: ایــن میــزان ســود 
در خوشــبینانه ترین حالــت تــا پایــان تیرمــاه بــه بیــش از 
۲ تــا 3 هــزار میلیــارد تومــان خواهــد رســید. صداوســیما

فضای عادالنه برای رسیدگی به 
اعتراض مؤدیان مالیاتی

رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهان خواســتار  کیمیای وطن
ــتری در  ــمی دادگس ــان رس ــت کارشناس ــتفاده از ظرفی اس
صــدور قرارهــای پرونده هــای حــل اختــاف مالیاتــی شــد. 
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی در هفدهمیــن جلســه کمیتــه 
حمایــت قضایــی از ســرمایه گذاری اســتان اصفهــان تصریح 
ــی  ــده مالیات ــاره پرون ــی دوب ــا و بررس ــدور قراره ــرد: ص ک
ــان  ــه کارشناس ــد ب ــی می توان ــزان دارای ــایر ممی ــط س توس
رســمی دادگســتری واگــذار شــود تــا فضــای عادالنــه بــرای 

رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی ایجاد کند. 
وی گفــت: دادگســتری اســتان اصفهــان در رســیدگی 
بــه مســائل و مشــکات واحدهــای تولیــدی و فعــاالن 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــت. وی تاکی ــور پیشروس ــادی در کش اقتص
ــتان  ــادی اس ــاالن اقتص ــرای فع ــدی ب ــه امی ــه نقط کمیت
اســت کــه بتواننــد از ظرفیت هــای دادگســتری بــرای حــل 

ــد.  ــتفاده کنن ــود اس ــادی خ ــکات اقتص ــائل و مش مس
ــه  ــن جلس ــان در ای ــتان اصفه ــتری اس ــس کل دادگس رئی
گفــت: سیســتم قضایــی اســتان آمــاده همــکاری در حــل 

ــت.  ــدی اس ــای تولی ــی واحده ــای قضای پرونده ه
احمــد خســروی وفــا بــا تاکیــد بــر اینکــه جایــگاه قاضــی 
ــت شــود  ــد رعای ــی بای ــاف مالیات در هیئت هــای حــل اخت
افــزود: اگــر جایــگاه قاضــی بــه عنــوان نماینــده دادگســتری 
رعایــت  و کمیســیون ها  اختــاف  حــل  هیئت هــای  در 
نشــود، از اعــزام قاضــی بــه ایــن هیئت هــا خــودداری 
می کنیــم. وی اضافــه کــرد: در پرونده هــای مالیاتــی نبایــد 
ــد  ــه باش ــک مجموع ــناس از ی ــم کارش ــاکی و ه ــم ش  ه
و کارشــناس بایــد بــه  صــورت مســتقل پرونده را کارشناســی 

. کند

آب  کمبــود  خطــر  زنــگ  حالــی کــه  در 
ــده،  ــدا درآم ــه ص ــور ب ــت در کش سال هاس
کارشناســان  از  بســیاری  عقیــده   بــه 
و فعــاالن حــوزه محیــط  زیســت، هنــوز هیــچ 
ــات از  ــرای نج ــبی ب ــی و مناس ــکار عمل راه

ایــن وضعیــت ارائــه نشــده اســت. 
نظــر  از  آبــی کشــور  منابــع  محدودیــت 
کمــی و کیفــی، اســتفاده نادرســت از منابــع 
نبــود  زیرزمینــی،  و  ســطحی  آب هــای 
ــت  ــی و درس ــزی اصول ــت و برنامه ری مدیری
بــرای اســتفاده از مقــدار آب موجــود و وقــوع 
ــث  ــر، باع ــه اخی ــد ده ــالی های چن خشکس
ــرای  ــادی ب ــائل زی ــکات و مس ــده مش ش

ــد.  ــود آی ــه وج کشــور ب
چهــره  و  کویرشــناس  کردوانــی،  پرویــز 
ــه حفــر  ــدگار جغرافیــا، در گفت وگویــی ب مان
چــاه بــه عنــوان یکــی از عوامــل کمبــود آب 
اشــاره کــرد و گفــت: »پاییــن رفتــن ســطح 
آب هــای زیرزمینــی باعــث شــده زمیــن 
نشســت کنــد، ایــن در حالــی اســت کــه هــر 
ــهرها و  ــن در ش ــت زمی ــاهد نشس از گاه ش

ــتیم.  ــتاها هس روس
اتفــاق  صــورت  دو  بــه  زمیــن  نشســت 
می افتــد؛ در بعضــی نقــاط بــا شــکاف زمیــن 
و در جاهــای دیگــر زمیــن فرومی ریــزد. اگــر 
ــد،  ــن نشســت کن در مناطــق روســتایی زمی
دیگــر امــکان کشــاورزی وجــود نخواهــد 

ــت.«  داش
ایــران بــا رونــد بحــران شــدید و مزمــن آب 

ــوار  ــیار ناگ ــای بس ــه پیامده ــت ک  روبه روس
ــز  ــده نی ــل های آین ــرای نس ــرب آن ب و مخ
بــه طــور جــدی نگران کننــده و جبران ناپذیــر 

اســت. 
مدیریــت مناســب بــرای حفــظ همیــن 
مقــدار آب شــاید بتوانــد مــا را از ایــن بحــران 

ــد. نجــات ده
 یکی از عوامل کاهش سطح 

آب های زیرزمینی حفر چاه است؛ 
نظر شما در این زمینه چیست؟

ــائلی را  ــام مس ــت: تم ــی گف ــز کردوان پروی
ــم  ــای مه ــوان چالش ه ــه عن ــروز ب ــه ام ک
ــال ۱3۶3 در  ــود در س ــرده می ش ــام ب آب ن
کتــاب »مســائل آب در ایــران« بیــان کــرده 

ــودم.  ب

از ســال ۱3۲۵ شناســایی آب ســطحی را 
آغــاز کردیــم. در گذشــته از قنــات اســتفاده 

می شــد. پــس از اصاحــات ارضــی در دهــه 
نیمه عمیــق  و  ۴۰ حفــر چاه هــای عمیــق 
موتــوری در روســتاهای ایــران رواج پیــدا 

کــرد. 
ــن روش در ۲۰ روز  ــا ای ــه ب ــل اینک ــه دلی ب
بنابرایــن  برســند،  آب  بــه  می توانســتند 

ــد.  ــاه آب رفتن ــراغ چ ــه س ــردم ب م
ماشــین های  آلبــوم  تهــران  امــروز  اگــر 
دنیاســت، آن زمــان ســر هــر کوچــه ای 
ــود؛ بــه  آگهــی حفــاری چــاه نصــب شــده ب
طــوری کــه از ســال ۱3۴۰ تــا ۱3۵۵، ۵۰ 

ــد. ــر ش ــاه حف ــه چ ــزار حلق ه
از ســال ۵۵ تــا ۶۰ بــه مــدت ۵ ســال تعــداد 
ــه حــدود  ــر شــد و ب ــا بیــش از ۲ براب چاه ه

۱۰۵ هــزار حلقــه رســید. 
یکــی از دالیــل افزایــش حفــر چــاه، ۴ برابــر 
شــدن پــول نفــت در اواخــر دوره پهلــوی 
ــردم  ــد م ــث ش ــه باع ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ب
شــروع بــه حفــر چــاه کننــد و دلیــل دیگــر 
اینکــه در اوایــل انقــاب مــردم و جهــاد 
ــد. ــدام کردن ــاه اق ــر چ ــه حف ــاورزی ب کش

ارضــی  اصاحــات  کــه   ۱3۴۲ ســال  در 
ــی شــد  شــکل گرفــت، 3 موضوعــی کــه مل
ــراد  ــان اف ــود. آن زم ــگل و آب ب ــع، جن مرت
ــر کجــا آب را  ــزان و ه ــر می می توانســتند ه

ــد.  ــار بگیرن در اختی
از ۱3۴۲ تــا ۱3۶۰ اوایــل انقــاب حفــر چــاه 
افزایــش پیــدا کــرد. در آن زمــان وزیــر وقــت 
ــت  ــی نوش ــام خمین ــه ام ــه ای ب ــرو نام نی

ــر اینکــه آب در حــال غــارت شــدن  مبنــی ب
ــه  ــد ک ــتور دادن ــام دس ــان ام ــت. آن زم اس
ــدون مجــوز وزارت  ــر چاه هــای ب ــوی حف جل
نیــرو گرفتــه شــود؛ امــا ایــن کار عملــی 

نشــد.
 مهم ترین آسیب حفر چاه به 

محیط  زیست و کاهش سطح 
آب های زیرزمینی چیست؟

بــه  نه چنــدان دور، چاه هــا  در ســال های 
صــورت نیمه عمیــق 3۰ تــا ۵۰ متــر حفــر 
می شــد؛ امــا پــس از تمــام شــدن آب در آن 
ســطوح، عمــق چاه هــا افزایــش پیــدا کــرد؛ 
ــا حفــر  ــال، در شــهریار کــه ب ــوان مث ــه عن ب
۲۰ متــر در عمــق زمیــن بــه آب می رســیدیم 
ــود.  ــر ش ــر حف ــد ۲۵۰ مت ــر بای در حال حاض
ــر  ــرم ۶۰۰ مت ــر و جه ــنجان ۴۰۰ مت در رفس
ــن  ــه آب برســند. ای ــه ب ــر شــود ک ــد حف بای
ادامــه  آن قــدر  بی رویــه  برداشــت های 

ــد.  ــه وجــود آم ــه بحــران آب ب داشــت ک
ــکاتی از  ــطح آب، مش ــن س ــن رفت ــا پایی ب
قنات هــا و شــور  قبیــل خشــک شــدن 
شــدن آب هــای زیرزمینــی بــه وجــود آمــد. 
ــت  ــن نشس ــه زمی ــتایی ک ــق روس در مناط
کنــد، دیگــر قابــل کشــاورزی نیســت. بــرای 
ــرق در ورامیــن در حــال  ــه، دکل هــای ب نمون
افتــادن هســتند، پل هــا در آســتانه شکســته 
شــکاف  جاده هــا  دارنــد،  قــرار  شــدن 
برداشــته اند و قطارهــا منحــرف شــده اند. 
تــا مشــهد  تهــران  از  در تمــام دشــت ها 
نشســت کرده انــد  بســیاری  بخش هــای 
کــه بــرای ســاخت قطارهــای تنــدرو بــه 

دادم. هشــدار  مســئوالن 
افزایــش  لوله هــای گاز و آب،   شکســتن 
ــن پوشــش گیاهــی از  ــن رفت ــان و از بی بیاب
دیگــر مســائلی اســت کــه بــا کاهــش ســطح 

ــد. ایــران جیــب ــود می آی ــه وج آب ب

تداوم وضعیت قرمز آب در ایران

ــازار  ــل ب ــن تحلی ــران ضم ــر ته ــه طــا و جواه ــس اتحادی رئی
جهانــی و داخلــی طــا و ســکه پیش بینــی کــرد کــه قیمت هــا 
در آســتانه تعطیــات عیــد فطــر، وضعیــت متعــادل و باثباتــی 

خواهــد داشــت. 
محمــد کشــتی آرای اظهــار کــرد: اوایــل هفتــه گذشــته در بــازار 
جهانــی تــا حــدودی کاهــش قیمــت جهانــی طــا را داشــتیم 
ــش  ــداری افزای ــا مق ــه ب ــط هفت ــا در اواس ــاره قیمت ه و دوب

همــراه شــد. 
در مجمــوع قیمــت جهانــی طــا در طــول یــک هفتــه گذشــته 

۵ تــا ۶ دالر بیشــتر نوســان پیــدا نکــرد. 
وی بــا بیــان اینکــه در هفتــه گذشــته در حــوزه اقتصــاد 
بین الملــل شــرایط باثباتــی در بــازار حاکــم بــود، دربــاره 
وضعیــت بــازار داخلــی توضیــح داد: در بــازار داخلــی نوســانات 
زیــادی داشــتیم. در اوایــل هفتــه تقاضــای زیــادی بــرای خرید 

ــش  ــث افزای ــن تقاضــا باع ــه ای ــازار ایجــاد شــد ک ســکه در ب
ــش  ــز افزای ــت ارز نی ــم قیم ــی ه ــد. از طرف ــکه ش ــت س قیم
ــد  ــن دو عامــل باعــث شــد قیمــت ســکه رون ــدا کــرد و ای پی
صعــودی پیــدا کنــد؛ ولــی قیمــت طــا از ثبــات برخــوردار بــود. 
ــه  ــه داد: در اواســط هفت ــه طــا و جواهــر ادام رئیــس اتحادی
گذشــته تقاضــای شــکل گرفته بــرای ســکه تعدیــل شــد 
ــن  ــت؛ ای ــود بازگش ــه خ ــرایط اولی ــه ش ــا ب ــاره قیمت ه و دوب
 در حالــی بــود کــه قیمــت ارز بــه طــور نســبی افزایــش 

داشت.
ــا توجــه بــه   کشــتی آرای اضافــه کــرد: در حــال حاضــر هــم ب
اینکــه تعطیــات عیــد ســعید فطــر را در پیــش داریــم، بــه نظر 
ــا  ــاال ت ــد و احتم ــدا کن می رســد ســطح معامــات کاهــش پی
هفتــه آینــده قیمت هــا تغییــری نخواهــد کــرد؛ چــون بســیاری 
از داد و ســتدها در دو روز آینــده کاهــش پیــدا می کنــد. ایســنا

از حــدود 8 میلیــون فقــره چــک مبادله شــده در طــول یــک مــاه، 
ــه نشــان  ــره آن برگشــت خــورده ک ــون فق ــه ۱.۵ میلی ــک ب نزدی
ــک از اوراق  ــتی دارد. چ ــای برگش ــدی چک ه ــد 3۶ درص از رش
تجــاری و ابــزاری برای پرداخت اســت کــه اهمیــت آن از امتیازاتی 
ــرای آن قائــل شــده  ــون صــدور چــک ب ــون تجــارت و قان کــه قان
نشــأت می گیــرد. از نظــر اقتصــادی حجــم چک هــای در گــردش 
ــان  ــه اطمین ــژه ای ب ــور وی ــه ط ــام آن ب ــرش ع ــن پذی  و همچنی
و اعتمــاد بــه روابــط پولــی برمی گــردد. آخریــن آمــار مربــوط بــه 
مبادلــه چــک از ایــن حکایــت دارد کــه در اردیبهشــت ماه امســال 
ــزار  ــدود ۵۹ ه ــغ ح ــه مبل ــک ب ــره چ ــون فق ــدود ۹.۶ میلی ح
ــداد  ــم از نظــر تع ــن رق ــه شــده اســت. ای ــان مبادل ــارد توم میلی
ــه.  ــش یافت ــد افزای ــا ۵۵.۵ درص ــغ ت ــر مبل ــدود ۲8.۹ و از نظ ح
در حالــی چک هــای مبادله شــده را مجموعــه ای از چک هــای 
ــی  ــای وصول ــه چک ه ــد ک ــکیل می ده ــتی تش ــی و برگش وصول

در اردیبهشــت حــدود 8.۱ میلیــون فقــره بــوده کــه تــا ۲۷ درصــد 
ــد  ــا رش ــی ب ــای وصول ــغ چک ه ــر مبل ــوی دیگ ــد دارد. از س رش
۵3 درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل بــه ۴۶ هــزار میلیــارد تومــان 
رســیده. در مجمــوع در اردیبهشــت ماه در کل کشــور 8۴.3 درصــد 
از کل تعــداد چک هــای مبادلــه ای و ۷8.۱ درصــد از کل مبلــغ آن 
وصــول شــده اســت. عمــده دالیــل برگشــت حــدود ۱.۵ میلیــون 
ــه  ــردد. ب ــدان موجــودی برمی گ ــا فق ــه کســری ی ــره چــک ب فق
ــا ۹۶.3 درصــد از  ــغ ت ــداد ۹۷.۴ و از نظــر مبل ــی از نظــر تع عبارت
کل چک هــای برگشــتی بــه دلیــل کســری یــا فقــدان موجــودی 
ــک در  ــردش چ ــری از گ ــات دیگ ــن جزئی ــت. همچنی ــوده اس ب
نظــام بانکــی در دومیــن مــاه امســال بیانگــر آن اســت کــه بالــغ 
بــر ۷۹3 هــزار فقــره چــک رمــزدار بــه مبلغــی حــدود ۱3۷ هــزار 
میلیــارد تومــان وصــول شــده کــه تعــداد آن ۶۹ درصــد و مبلــغ تــا 

ــش دارد. اقتصــاد آنالیــن ۱۱۲ درصــد افزای

رشد ۳۶ درصدی چک های برگشتیپیش بینی قیمت طال و سکه در روزهای آینده
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،،
ایــران بــا رونــد بحــران شــدید و مزمن 
پیامدهــای  کــه  روبه روســت  آب 
بــرای  آن  مخــرب  و  ناگــوار  بســیار 
نســل های آینــده نیــز بــه طــور جــدی 
نگران کننــده و جبران ناپذیــر اســت

فــاز ســوم قطــار شــهری اصفهــان در آســتانه عیــد ســعید فطــر 
بــا حضــور شــهردار، اعضــای شــورای اســامی شــهر، منتخبیــن 
پنجمیــن دوره شــورا، اســتاندار و مدیــران شــهری اصفهــان بــه 

صــورت آزمایشــی بــه بهره بــرداری رســید.
ــان،  ــهرداری اصفه ــانه ای ش ــات رس ــزارش اداره ارتباط ــه گ  ب
ــم  ــیه مراس ــژاد، در حاش ــدی جمالی ن ــان، مه ــهردار اصفه ش
ــهری  ــار ش ــک قط ــط ی ــوم خ ــاز س ــی ف ــرداری آزمایش بهره ب
ــا  ــه ب ــدی ک ــای عه ــم پ ــاش کردی ــرد: ت ــار ک ــان اظه اصفه
ــه مــردم  مــردم بســته بودیــم، باشــیم.یکی از قول هــای مــا ب
ــان  ــا پای ــتگاه آزادی ت ــا ایس ــک ت ــط ی ــل خ ــان، تکمی اصفه
ــل  ــه تکمی ــحالیم ک ــیار خوش ــون بس ــود و هم اکن ــاه ب خردادم

ــرار دارد. ــودش ق ــی خ ــل پایان ــط در مراح ــن خ ای
وی تصریــح کــرد: بــا همــت همکارانــم درســازمان قطــار 
ــر از  ــتگاه دیگ ــه ایس ــل س ــه تکمی ــق ب ــان موف ــهری اصفه ش
فــاز ســوم خــط یــک قطــار شــهری بــا کار بســیاری زیــادی کــه 

ــدیم. ــت، ش ــورت گرف ــام آن ص ــرای انج ب
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه اتمــام خــط یــک خیــال مــا 
را بــرای انجــام خطــوط دو و ســه قطــار شــهری راحت تــر 
می کنــد، ادامــه داد: کلنگ زنــی خــط دو ســال گذشــته انجــام 
شــده و ســه ایســتگاه ایــن خــط نیــز مراحــل نهایــی خــود را 

ــد. ــپری می کن س
وی اضافــه کــرد: کارهــای مطالعاتــی خــط ســه در حــال اتمــام 

اســت و مراحــل اجرایــی آن بــه زودی آغــاز می شــود.
ــل خــط  ــاور اینکــه تکمی ــان اینکــه شــاید ب ــا بی ــژاد ب جمالی ن
یــک متــرو پــس از گذشــت ۵۰ ســال از آغــاز کارهــای 
ــا  ــرد: ب ــد ک ــد، تاکی ــخت باش ــردم س ــرای م ــی آن ب مطالعات
ــاه  ــهری در م ــار ش ــوم قط ــاز س ــر ف ــای مختص ــل کاره تکمی

آینــده مســافرگیری آغــاز می شــود.
ــرای  ــا ســه ایســتگاه ب ــاز ســوم ب ــه ف ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت: دو  ــود، گف ــدازی می ش ــی راه ان ــز اصفهان ــهروندان عزی ش

ــز  ــاب نی ــدان انق ــین)ع( و می ــام حس ــدان ام ــتگاه می ایس
ــه ســه  ــه زودی ب ــد و ب ــی خــود را ســپری می کن مراحــل نهای

ــود. ــه می ش ــر اضاف ــتگاه دیگ ایس
ــان را  ــهر اصفه ــعه ش ــه توس ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه  ش
ــن  ــن ای ــت که ــخ و هوی ــا تاری ــه ب ــم ک ــه شــرطی می خواهی ب
ــط  ــل خ ــرد: تکمی ــح ک ــد، تصری ــته باش ــی نداش ــهر مغایرت ش
ــل  ــته از قبی ــای گذش ــیاری در دهه ه ــکات بس ــا مش ــک ب ی
مســائل میراثــی مواجــه بــوده کــه هم اکنــون تمــام مشــکات 
ــط  ــن خ ــرای ای ــی ب ــراث فرهنگ ــئوالن می ــای مس و دغدغه ه
 بــا رعایــت مســائل فنــی ماننــد ضربه گیرهــا حــل شــده

 است.
وی گفــت: بــا تجربــه ای کــه از تکمیــل خــط یــک بــرای 
ــط  ــط دو )خ ــل خ ــده تکمی ــود آم ــه وج ــهری ب ــئوالن ش مس
شــرقی غربــی( قطــار شــهری اصفهــان بســیار آســان تر و 
ــار  ــه و چه ــوط س ــل خط ــا تکمی ــود. ب ــام می ش ــریع تر انج س
نیــز می تــوان گفــت شــبکه کاملــی از قطــار شــهری، اصفهــان 

را پوشــش می دهــد.
جمالی نــژاد بــا بیــان اینکــه خــط ســه ســمت جنــوب شــرقی 
بــه جنــوب غربــی اصفهــان را پوشــش می دهــد، اضافــه کــرد: 
ــداد  ــک از امت ــه خــط ی ــه در ادام ــار ک ــدازی خــط چه ــا راه ان ب
ایســتگاه قــدس تــا تقاطــع غیرهمســطح میــدان اســتقال را 
ــازی  ــدان دور، روان س ــه چن ــده ای ن ــود، در آین ــامل می ش ش
ــان  ــهر اصفه ــان ۱۴۰۰ در ش ــه اصفه ــی را در برنام ــیار خوب بس

ــود. شــاهد خواهیــم ب
 بهره برداری رسمی از خط یک قطار شهری تا چند 

هفته آینده
ــی، در  ــا امین ــان، رض ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــار  ــک قط ــط ی ــوم خ ــاز س ــی ف ــدازی آزمایش ــیه راه ان حاش
ــی  ــات اصل ــته ها و مطالب ــی از خواس ــرد: یک ــار ک ــهری اظه ش
اصفهــان،  اســامی شــهر  چهــارم شــورای  دوره  از  مــردم 

ــی  ــوان حمــل و نقل ــه عن ــان ب ــدازی قطــار شــهری اصفه راه ان
ــود. ــاک ب پ

وی بــا بیــان اینکــه تمــام تمرکــز و انــرژی مدیریت شــهری اعم 
از شــهرداری و شــورای چهــارم اســامی شــهر اصفهــان بــر روی 
تکمیــل خــط یک متــرو گذاشــته شــد، تصریح کــرد: بــا تعامل، 
ــهرداری  ــا ش ــهر ب ــامی ش ــورای اس ــی ش ــی و هماهنگ  همدل
نحــوی  بــه  داد؛  رخ  نیکــو  اتفاقــی  اســتان  مدیریــت  و 
فــاز ســوم  از  آزمایشــی  بهره بــرداری  امــروز شــاهد  کــه 
آزادی میــدان  تــا  تختــی  ایســتگاه  از  شــهری   قطــار 

هستیم.
ــرف  ــه داد: ظ ــان ادام ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــک  ــط ی ــمی از خ ــرداری رس ــن بهره ب ــده آیی ــه آین ــد هفت چن
ــد،  ــرار می کن ــان را برق ــوب اصفه ــه جن ــمال ب ــاط ش ــه ارتب ک
ــای  ــز کاره ــن خــط نی ــل ای ــه تکمی ــرد. در ادام صــورت می گی
نــازک کاری و مراحــل نهایــی دو ایســتگاه میــدان امــام 
ــده  ــا ســه مــاه آین حســین)ع( و میــدان انقــاب، ظــرف دو ت

انجــام می شــود.
ــرو  ــل ســایر خطــوط مت ــم تکمی ــان اینکــه امیدواری ــا بی وی ب
اصفهــان نیــز در دســتورکار شــورای پنجــم شــهر اصفهــان قــرار 
بگیــرد، افــزود: مقدمــات و تأمیــن منابــع مالــی بــرای اجــرای 
خط هــای دو و ســه متــرو اصفهــان فراهــم شــده و تنهــا همــت 
ــا ایــن خطــوط  و اراده جمعــی منتخبیــن مــردم را می طلبــد ت

نیــز تکمیــل شــود.
ــل  ــکاری و تعام ــروژه از هم ــن پ ــام ای ــت: در انج ــی گف امین
بیــن بخشــی دســتگاه هایی ماننــد اســتانداری و میــراث 
ــن  ــئوالن ای ــه مس ــی ک ــت. در جای ــد گذش ــز نبای ــی نی فرهنگ
همدلــی و تعامــل را در رأس کارهــای خــود قــرار دهنــد 
ــه مــردم  محصــوالت شــیرینی ماننــد همیــن قطــار شــهری ب

می شــود. ارائــه 
وی بــا اشــاره بــه خــط دو متــرو اضافــه کــرد: مهم تریــن اقــدام 
بــرای انجــام ایــن پــروژه، تعییــن تکلیــف تصویــب ایــن خــط 
بــود کــه ایــن کار در میــراث فرهنگــی و شــورای ترافیــک کشــور 
ــکار و  ــه انتخــاب پیمان ــون در مرحل ــه انجــام رســید و هم اکن ب

آزادســازی اســت.
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان اضافــه کــرد: انتظــار 
داریــم دو خــط دو و ســه قطــار شــهری تــا حــدود چهــار ســال 

ــی برســد. ــرداری نهای ــه بهره ب ــده ب آین
 فاز سوم خط یک قطار شهری اقبال مردمی را به 

همراه دارد
نصــر  علیرضــا  اصفهــان،  شــهر  اســامی  شــورای  عضــو 
اصفهانــی، همچنیــن در حاشــیه راه انــدازی آزمایشــی فــاز 
ــاز اول  ــن ف ــش از ای ــرد: پی ــار ک ــرو اظه ــک مت ســوم خــط ی
ــده و  ــدازی ش ــان راه ان ــهری اصفه ــار ش ــک قط ــط ی و دوم خ
ــه  ــل اینک ــه دلی ــود؛ ب ــه ب ــرار نگرفت ــادی ق ــورد اســتقبال زی م
ســرویس دهی بــود،  مــردم  مدنظــر  کــه  را   مکان هایــی 

 نمی کرد.

ــط  ــن خ ــوم ای ــاز س ــاح ف ــا افتت ــدوارم ب ــه داد: امی وی ادام
کــه تــا میــدان آزادی امتــداد پیــدا می کنــد و بــه مرکــز شــهر 
ــرد و  ــم ک ــردم را فراه ــت م ــات رضای ــوان موجب ــد، بت می رس
ــهری  ــار ش ــک قط ــط ی ــل خ ــرای تکمی ــه ای ب ــن کار مقدم ای

باشــد.
ــرد: در  ــان خاطرنشــان ک عضــو شــورای اســامی شــهر اصفه
همیــن راســتا بایــد نیازهــای مــردم در ایــن خصــوص برطــرف 
شــود و تجربیــات خــط یــک را در خطــوط بعــدی قطــار شــهری 
ــه  ــتری ب ــرعت بیش ــا س ــوط ب ــن خط ــا ای ــم ت ــه کار بگیری ب

نتیجــه برســد.
 راه اندازی خط یک مترو، کاهش ترافیک را به 

دنبال دارد
منتخــب پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر اصفهــان، 
فریــده روشــن، در حاشــیه افتتــاح آزمایشــی فــاز ســوم خــط 
یــک متــرو اظهــار کــرد: امــروز شــاهد راه انــدازی آزمایشــی فــاز 
ســوم خــط یــک متــرو هســتیم. امیدواریــم از لحــاظ ایمنــی 

اطمینــان حاصــل شــود.
ــاک،  ــل پ ــل و نق ــاد حم ــرو در ایج ــدازی مت ــزود: راه ان وی اف
بهره منــدی از هــوای پــاک و کاهــش ترافیــک بســیار تاثیرگــذار 

اســت.
ــان  ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــن دوره ش ــب پنجمی منتخ
ادامــه داد: امیــد اســت بــا توجــه بــه قــول شــهرداری 
اصفهــان، خــط یــک متــرو تــا پایــان ســال بــه طــور کامــل 

ــود. ــدازی ش راه ان
روشــن خاطرنشــان کــرد: بــر اســاس اعــام شــهرداری خــط 
ــه  ــر را دارد ک ــزار و ۵۰ نف ــی ه ــت جابه جای ــرو، ظرفی ــک مت ی
ایــن موضــوع تأثیــر بســزایی در کاهــش ترافیــک ســطح شــهر 

دارد.
 شهردار و شورای چهارم به عهدشان وفا کردند

اســتاندار اصفهــان، رســول زرگرپــور، در حاشــیه راه انــدازی 
ــرد: در شــأن  ــار ک ــرو اظه ــک مت ــاز ســوم خــط ی آزمایشــی ف
مــردم اصفهــان نبــود کــه پــروژه ای همچــون متــرو کــه عملیات 
ــه  ــوز ب ــد، هن ــاز ش ــهرها آغ ــه کانش ــر از هم ــی آن زودت اجرای

ــد. ــرداری نرس ــه بهره ب ــل ب ــورت کام ص
وی افــزود: در آغــاز فعالیــت دولــت یازدهــم و شــورای چهــارم 
ــن  ــا ای ــی جــزم شــد ت ــزم مل ــان ع ــت شــهردار اصفه و فعالی
ــی ســریع تر انجــام شــود. ــه جــدی شــهروندان اصفهان مطالب

ــارم  ــورای چه ــبختانه ش ــه داد: خوش ــان ادام ــتاندار اصفه اس
ــه  ــد و ب ــه قولشــان عمــل کنن ــت توانســتند ب و شــهردار و دول

ــد. ــل کنن ــروژه را تکمی ــن پ ــی ای ــورت تدریج ص
ــط  ــر از خ ــون ۱۲ کیلومت ــه هم اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب زرگرپ
یــک متــرو از شــمالی ترین نقطــه اصفهــان تــا چهــارراه تختــی 
ــدازی فــاز اول و دوم  ــا راه ان فعــال اســت، خاطرنشــان کــرد: ب
خــط یــک متــرو، مــردم اصفهــان بــرای اولیــن بــار صــدای بوق 

قطــار را شــنیدند.
ــرو از  ــک مت ــط ی ــوم خ ــاز س ــز ف ــون نی ــرد: اکن ــار ک وی اظه

ایســتگاه تختــی تــا آزادی بــه طــول ۵ کیلومتــر پیــش 
راه انــدازی شــد تــا پــس از تســت های مختلــف ظــرف 
ــرار  ــهروندان ق ــار ش ــز در اختی ــاز نی ــن ف ــده ای ــاه آین ــک م ی
ــاده  ــاز ســوم 3 ایســتگاه آن آم ــه از ۵ ایســتگاه ف ــرد؛ البت گی

اســت. بهره بــرداری 
اســتاندار اصفهــان ادامــه داد: ادامــه خــط یــک از میــدان آزادی 
ــه طــول ۴ کیلومتــر نیــز ۴ مــاه پــس از  ــا ایســتگاه صفــه ب ت

ــل می شــود. ــاز ســوم تکمی ــدازی ف راه ان
زرگرپــور تاکیــد کــرد: بــا راه انــدازی کامــل خــط یــک، متــرو از 
ــه  ــه آن ب ــن نقط ــا جنوبی تری ــان ت ــه اصفه ــمالی ترین نقط ش

شــهروندان خدمت رســانی می کنــد.
ــروژه نشــان داد وقتــی مدیریت هــای  ــن پ ــار کــرد: ای وی اظه
مختلــف عــزم خــود را جــزم کننــد، می تواننــد پروژه هــای 
بزرگــی را اجرایــی کننــد تــا مــردم از فوایــد آن بهــره برنــد. ایــن 
طــرح شــاخص اصفهــان نیــز علی رغــم همــه محدودیت هــای 
مالــی و تحریمــی بــه همــت شــهردار و شــورای چهــارم عملــی 

شــد.
ــاره  ــز اش ــرو نی ــط دوم مت ــرای خ ــه اج ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــل  ــس از ح ــده و پ ــا نش ــرو ره ــط دوم مت ــت: خ ــرد و گف ک
مشــکات بــا میــراث فرهنگــی اکنــون بــرای انتخــاب پیمانــکار 

ــه مناقصــه گذاشــته شــده اســت. ب

زرگرپــور اضافــه کــرد: بــر اســاس قــول شــورای چهــارم 
مقدمــات اجــرای ایــن خــط آمــاده شــده و تــا پایــان شــورای 

ــود. ــل می ش ــز تکمی ــرح نی ــن ط ــم ای پنج
وی ادامــه داد: پیگیــر خــط ســوم متــرو نیــز هســتیم و در ایــن 
ــا ســرمایه گذار وارد مذاکــره شــدیم؛ امیدواریــم تمــام  رابطــه ب

خطــوط متــرو بــه بهره بــرداری برســد.
اســتاندار اصفهــان اظهــار کــرد: امیدواریــم اجــرای پــروژه متــرو، 

جــزو اولویت هــای شــورای پنجــم نیــز باشــد.
زرگرپــور ادامــه داد: در ادامــه خــط یــک، ۲ ایســتگاه داشــتیم 
ــه  ــود ک ــتگاه ب ــکل ترین ایس ــی مش ــی و اجرای ــر فن ــه از نظ ک
بــه لطــف خــدا مدیــران شــهری بــا صبــوری و بــا رعایــت کلیــه 

ــد. ــی، ایــن ۲ ایســتگاه را اجرایــی کردن مســائل فن
وی اضافــه کــرد: تمهیــدات الزم اندیشــیده شــده تــا بــا عبــور 
متــرو از محــور تاریخــی، لــرزه ای بــه ســازه های تاریخــی وارد 

نشــود.
ــل،  ــی مراح ــه در تمام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه اس
و  فنــی  مســائل  رعایــت کلیــه  بــا  ایســتگاه ها  ســاخت 
اســتانداردهای الزم پیــش رفــت، گفــت: کمیتــه ای در رابطــه بــا 
معمــاری ایســتگاه نیــز تشــکیل شــده تــا معمــاری ایســتگاه ها 
نه تنهــا در ُبعــد فنــی، بلکــه در ُبعــد در زیباســازی و ظاهــر ســازه 

ــا معمــاری غنــی اصفهــان تطبیــق داشــته باشــد. ب

شهردار اصفهان:

پای عهد خود با مردم بودیم
تکمیل خط یک مترو پس از گذشت ۵۰ سال



هشتبهشت
  آغاز مرمت بام 

مسجد جامع اصفهان 
بــه گفتــه مدیــر پایــگاه جهانــی مســجد  کیمیای وطن
ــجد  ــی مس ــمت غرب ــام قس ــت ب ــان، مرم ــع اصفه جام
بیرونــی  بدنه هــای  مرمــت  شــامل  اصفهــان   جامــع 
و فوقانــی گنبــد نظام الملــک، مرمــت و تحکیــم بــام ایــوان 
صاحــب و شبســتان صفــوی در جنــوب غربــی مســجد بــا 

اعتباری معادل 150 میلیون تومان آغاز شده است.

ــی  ــراث فرهنگ ــی اداره کل می ــط عموم ــل از رواب ــه نق   ب
صنایــع  دســتی و گردشــگری اصفهــان، حســین یزدانمهــر 
از اجــرای طرح هــای مرمتــی در ســال 97-96 بــا مرمــت 
ــر داد  ــان خب ــع اصفه ــجد جام ــی مس ــمت غرب ــام قس ب
و اظهــار کــرد: در ادامــه فعالیت هــای پایــگاه جهانــی 
مســجد جامــع اصفهــان در ســال جــاری طرح هــای 
حفاظــت، مرمــت و معرفــی مســجد جامــع در دســتورکار 
پایــگاه قــرار گرفتــه اســت کــه در ادامــه مرمت هــای ســال 
گذشــته، تکمیــل مرمــت بــام بخــش جنــوب غربــی بــام 

ــان آغــاز شــد. مســجد جامــع اصفه
ــاماندهی  ــت و س ــدف، مرم ــرح ه ــن ط ــزود: در ای وی اف
ــه شــامل  ــام مســجد اســت ک ــی ب ــوب غرب قســمت جن
ــک،  ــد نظام المل ــی گنب ــی و فوقان ــای بیرون ــت بدنه ه مرم
مرمــت و تحکیــم بــام ایــوان صاحــب و شبســتان صفــوی 

ــود. ــجد می ش ــی مس ــوب غرب در جن
مدیــر پایــگاه جهانــی مســجد جامــع اصفهــان یــادآور شــد: 
ــون  ــاری معــادل 150 میلی ــا تخصیــص اعتب ــن طــرح ب ای

تومــان در حــال اجراســت.
ــن  ــز در ای ــگاه، نی ــی پای ــئول فن ــان فر، مس ــد درخش نوی
رابطــه گفــت: شــاخصه هایی کــه در ایــن طــرح بــه 
مســاحت حــدود 3000 متــر مربــع از بــام مســجد انجــام 
خواهــد شــد، شــامل برچیــدن آجرفــرش قدیمــی، اصــاح 
و  کاه گل  انــدود  اجــرای  سبک ســازی،  شــیب بندی، 
ــا آجرهــای قدیمــی و آجرهــای  ــام ب اجــرای آجرفــرش ب
جدیــد، ســاماندهی بدنه هــا، مرمــت نمــای آجــری و 

ــود. ــد ب ــی خواه بندکش

 پیشتازی دانشگاه صنعتی اصفهان 
در انتشار مقاالت یک درصد برتر 

ایران
ــگاه  ــر پای ــزارش اخی ــاس گ ــر اس ب کیمیای وطن
بــا  ISI، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان  اســتنادی 
ــوان  ــر، عن ــه یــک درصــد برت برخــورداری از 90 مقال
ــن دانشــگاه صنعتــی کشــور را در ایــن حــوزه   برتری
ــگاه  ــه و جای ــا 126 مقال ــران ب ــس از دانشــگاه ته پ
دانشــگاه ها  کلیــه  میــان  در  را  کشــور  دوم 
ــه خــود  ــی کشــور ب پژوهشــگاه ها و مراکــز تحقیقات

اختصاص داده است.
 بــه نقــل از روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی 
ــتنادی  ــگاه اس ــزارش پای ــاس گ ــر اس ــان، ب اصفه
علــوم جهــان اســام )ISC(، دانشــگاه صنعتــی 
ــا بیشــترین مقــاالت یــک درصــد برتــر،  اصفهــان ب
ــی  ــگاه های صنعت ــان دانش ــت در می ــگاه نخس جای
و عنــوان دومیــن دانشــگاه کشــور را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
مقــاالت یــک درصــد برتــر شــامل تنهــا یــک 
 ISI در مجــات  اســت کــه  مقاالتــی  از  درصــد 
ــک درصــد از  ــا ی ــد آن ه منتشــر می شــود؛ هــر چن
ــا 18 درصــد  ــا را تشــکیل می دهــد، ام ــاالت دنی مق
ــداد  ــه تع ــد ک ــت می کنن ــتنادهای آن را دریاف از اس
ــا را  ــگاه آن ه ــاالت، جای ــی مق ــتنادهای دریافت اس
در شــبکه علــم در ســطح بین المللــی مشــخص 

. می کنــد
 ،ISI ــگاه اســتنادی ــر پای ــزارش اخی ــر اســاس گ  ب
ــورداری از 90  ــا برخ ــان ب ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
مقالــه یــک درصــد برتــر، عنــوان برتریــن دانشــگاه 
ــن حــوزه پــس از دانشــگاه  صنعتــی کشــور را در ای
ــور را در  ــگاه دوم کش ــه و جای ــا 126 مقال ــران ب ته
میــان کلیــه دانشــگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکــز 
داده  اختصــاص  خــود  بــه  کشــور   تحقیقاتــی 

است.

 کسب جایزه ویژه 
 جشنواره آیدین دوغان ترکیه 

توسط کاریکاتوریست اصفهانی 
از  یکــی  قدرتی پــور،  دخشــید  کیمیای وطن
اعضــای خانــه کاریکاتــور حــوزه هنــری اســتان 
اصفهــان اســت کــه موفــق بــه کســب جایــزه ویــژه 
ســی و چهارمیــن جشــنواره آیدیــن دوغــان ترکیــه 

در سال 2017 شد.
ــری اســتان  ــط عمومــی حــوزه هن ــه گــزارش رواب ب
ــری  ــا اث ــت ب ــد کاریکاتوریس ــن هنرمن ــان، ای اصفه
کــه تبعیــض میــان زن و مــرد را نشــان مــی داد در 
بخــش ویــژه ایــن جشــنواره کــه بــا موضــوع »بهبــود 
دختــران ، بهبــود آینــده« برگــزار شــده بــود، شــرکت 

کــرد و موفــق بــه کســب جایــزه شــد.
در جشــنواره آیدیــن دوغــان کــه یکــی از معتبرتریــن 
جشــنواره های جهانــی کاریکاتــور اســت و در کشــور 
ترکیــه برگــزار می شــود، امســال ســه نفــر از ایــران 

موفــق بــه کســب جایــزه شــدند. 
شــهرام رضایــی نفــر دوم بخــش اصلــی و دخشــید 
برگزیــده  نفــرات  احســان گنجــی  و  قدرتی پــور 

ــدند.  ــنواره ش ــن جش ــژه ای ــش وی بخ

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

و  مهم تریــن  ترافیــک،  نقــل  و  حمــل  امــروز 
ــن مســئله شــهری کاشــان  ــن و حادتری ملموس تری
ــر در  ــا تأخی ــکل ب ــن مش ــه ای ــی رود ک ــمار م ــه ش ب
ــی  ــات، آلودگ ــهری، تصادف ــفرهای درون ش ــان س زم
صوتــی، هــوا و زیســت محیطی خودنمایــی می کنــد.  
ــا  ــده ای ب ــیار پیچی ــورت بس ــه ص ــل ب ــل و نق حم
ــی و  ــادی و اجتماع ــای اقتص ــت و فعالیت ه جمعی
از ســویی در توزیــع مکانــی جمعیــت پیونــد خــورده 

اســت.
شــاید محســوس ترین ُبعــد ترافیــک، اتــاف وقــت 
ــر  ــاعات عص ــر در س ــن ام ــه ای ــد ک ــرمایه باش و س
و شــب در خیابان هــای مرکــزی کاشــان کامــا 

مشــاهده می شــود.
 طــرح پــارک ســی پی، احــداث پارکینــگ طبقاتــی، 
پارکینگ هــای ســطح شــهر و یک طرفــه کــردن 
خیابان هــای مرکــزی تــا حــدودی توانســته رضایــت 
ــک محــدوده  ــی ترافی ــد؛ ول ــب کن شــهروندان را جل
بــازار همچنــان حل نشــده باقــی مانــده اســت؛ بــرای 
اینکــه از رونــد فعالیت هــای و اقدامــات انجام شــده 
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــت حم ــوزه کاری معاون در ح
ــا  ــی را ب ــویم، گفت وگوی ــان آگاه ش ــهرداری کاش ش
ــل و  ــل و نق ــاون حم ــد مســعود چایچــی، مع محم
ترافیــک شــهرداری کاشــان ترتیــب داده ایــم کــه در 

ــد. ــه می آی ادام
 با توجه به ترافیک محدوده مرکزی 

کاشان، چه اقداماتی در این زمینه 

اندیشیده شده است؟
بخــش زیــادی از ترافیــک موجــود مربــوط بــه 
فرهنــگ شهرنشــینی و ترافیکــی اســت و بایــد ایــن 
ــه  ــهروندان ب ــود و ش ــه ش ــه نهادین ــم در جامع مه
جــای اســتفاده از خــودروی شــخصی از خــودروی 

ــد. ــتفاده کنن ــی اس عموم
ــای  ــد خودروه ــش از 70 درص ــر بی ــال حاض  در ح
ــا  ــین ی ــان تک سرنش ــای کاش ــود در خیابان ه موج
دو سرنشــین اســت کــه اگــر شــهروندان از وســایل 
ــر  ــاوه ب ــد، ع ــتفاده کنن ــی اس ــل عموم ــل و نق حم
کاهــش ترافیــک، نقــش مهمــی در کاهــش آلودگــی 

هــوا خواهــد داشــت.
 احداث ایستگاه های دوچرخه چه تاثیری در 

کاهش ترافیک داشته است؟
ایــن طــرح تأثیــر بســزایی در کاهــش بــار ترافیکــی 
ــردد شــهروندان در محــدوده  و همچنیــن تســهیل ت
مذکــور دارد و شــهروندان می تواننــد در هریــک از 
ــس از  ــد و پ ــت کنن ــه را دریاف ــتگاه ها، دوچرخ ایس
انجــام کار خــود آن را در محــل دیگــر تحویــل دهنــد. 
ــته  ــاه گذش ــن م ــه بهم ــتگاه دوچرخ ــاز اول ایس ف
تــا  و  شــد  راه انــدازی  باب الحوائــج  خیابــان  در 
ــرداد،  ــدان 15 خ ــدوده می ــی در  مح ــای آت هفته ه
شــهید رجایــی، خیابــان بهشــتی، کمال الملــک، 
روبــه روی  رضــا)ع(  امــام  بلــوار  مامحســن، 
کاشــان مال ایســتگاه های دوچرخــه نصــب خواهــد 
شــد. قــرارداد اجــرای ایــن پــروژه در قالب مشــارکت 
ــی شــهر هوشــمند  ــا شــرکت آت در ســرمایه گذاری ب

ــت.  ــده اس ــد ش ــان منعق ایرانی

همچنیــن  مســیرهای دوچرخه ســواری در بلــوار 
ــوار  ــام و بل ــوار دارالس ــد، بل ــرم راون ــوار ح ــاز، بل نم

امــام رضــا)ع( پیش بینــی شــده اســت.
 چه تدابیری برای حمل و نقل و 

مناسب سازی معابر و پیاده روها جهت 
استفاده جانبازان و معلوالن اندیشیده اید؟

و  تســهیات  ایجــاد  ضــرورت  بــه  توجــه  بــا 
معلــول،  افــراد  جهــت  شــهری  زیرســاخت های 
ــت ها و  ــه درخواس ــه ب ــا توج ــا و ب ــوان و نابین کم ت
پیگیری هــای اداره بهزیســتی و جامعــه افــراد نابینــا، 
مناسب ســازی یــک دســتگاه اتوبــوس درون شــهری 
بــا اعتبــار بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال در دســتورکار 
قــرار گرفــت و ســازمان اتوبوســرانی بــه عنــوان 
مجــری، ایــن طــرح را اجــرا کــرد و هم اکنــون ایــن 
اتوبــوس جهــت اســتفاده جانبــازان و معلــوالن عزیــز 

ــت. ــرداری اس ــاده بهره ب ــانی آم کاش
ــت  ــوب جه ــاعد و مطل ــرایط مس ــاد ش ــرای ایج ب
ــا مســیرهای مشــخص  ــول و نابین ــراد معل ــردد اف ت
عبــورو مــرور، نصــب تابلــو و عائــم، مناسب ســازی 
ــر در  ــه معاب ــا و اتصــال ب ــی پیاده روه ســطح ارتفاع

ــرار گرفــت. دســتورکار ق
 طرح کنترل مکانیزه پارک حاشیه ای 

C-PAY در شهر موفق بوده است؟
طــرح کنتــرل مکانیــزه پــارک حاشــیه ای بــه منظــور 
بــرای شــهروندان  عادالنه ســازی فضــای پــارک 
ــورت  ــه ص ــته ب ــال گذش ــت ماه س ــم اردیبهش از یک
آزمایشــی در دو خیابــان شــهید بهشــتی و باباافضــل 

اجــرا شــد.
اجــرای فــاز اول ایــن طــرح در خیابان هــای شــهید 
ــذف  ــل ح ــی مث ــج مثبت ــل نتای ــتی و باباافض بهش
پارک هــای دوبــل، کاهــش تصادفــات و روان شــدن 

ترافیــک را بــه همــراه داشــته اســت.
85 درصــد از پارک هــای انجام شــده در ایــن دو 
خیابــان زیــر 30 دقیقــه و رایــگان انجــام می شــود و 
پذیــرش فرهنــگ حــذف پارک هــای غیرضــروری در 
ــن  ــن دســتاورد ای ــزی شــهر، بزرگ تری هســته مرک

ــود.  ــوب می ش ــرح محس ط
همچنیــن بــا آغــاز دهــه فجــر، فــاز دوم ایــن طــرح 
ــاد و  ــی، میرعم ــا عباس ــتاد رض ــای اس در خیابان ه

ــد. ــی ش ــج عملیات باب الحوائ
 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری کاشان با چه هدفی تهیه شده 
است؟

ــدف  ــا ه ــک ب ــل و ترافی ــل و نق ــع حم ــرح جام ط
دســتیابی بــه راهبردهــا و راهکارهــای کامــل در زمینه 
مباحــث حمــل و نقــل و نیــز طرح هــای ترافیکــی در 

ــود. ــه می ش ــاله تهی ــت کم 5 س ــق دس اف
ــواردی  ــرح م ــاور ط ــط مش ــه و توس ــن زمین  در ای
و  حمــل  سیاســت های کان  شــناخت  قبیــل  از 
ــا،  ــه و تقاض ــات عرض ــار و اطاع ــت آم ــل، برداش نق
ســاخت و پرداخــت مدل هــای پیش بینــی، تحلیــل 
ــه  ــال پای ــان در س ــل در کاش ــل و نق ــت حم وضعی
و افق هــای مطالعــات ارائــه راهکارهــای بهبــود و 
اصــاح حمــل و نقــل در شــهر کاشــان و جمع بنــدی 
و تنظیــم ســند راهبــردی و اخــذ مصوبــات از مراجــع 
ــد شــد. ــه خواه ــری و ارائ ــن و پیگی ــط، تدوی ذی رب

جهــت اجــرای  ایــن طــرح بــا هزینــه ای بالــغ بــر 4 
میلیــارد ریــال  قــرارداد منعقــد شــده اســت.

 پروژه پایش تصویری شهر کاشان در چه 
مرحله ای قرار دارد؟

از  برنامه ریزی هایــی کــه  و  پیگیری هــا  مطابــق 
ــی و  ــات و طراح ــوص مطالع ــته درخص ــال گذش س
ــری و مرکــز  ــروژه سیســتم نظــارت تصوی اجــرای پ
کنتــرل ترافیــک شــهر کاشــان صــورت گرفــت 
دانشــگاه علــوم و تحقیقــات کشــور بــه عنوان مشــاور 
پــروژه مذکــور انتخــاب و در ســال گذشــته مطالعــات 
ــواع  ــی ان ــی و جانمای ــامل طراح ــی ش و طراحی های
پاک خــوان،  تصویــری،  نظــارت  دوربین هــای 
ثبــت تخلــف و شــبکه فیبــر نــوری مــورد نیــاز و نیــز 

طراحــی مرکــز مانیتورینــگ و کنتــرل ترافیــک انجام 
شــده و بــه اتمــام رســیده و در آینــده نزدیــک و بــا 
ــروژه در  ــف پ ــای مختل ــان بخش ه ــاب مجری انتخ
فــاز اول شــاهد آغــاز عملیــات اجرایــی طــرح بســیار 
مهــم و زیربنایــی نظــارت تصویــری خواهیــم بــود که 
کاربردهــای مختلفــی در حــوزه مدیریــت شــهری از 
قبیــل مدیریــت و کنتــرل ترافیــک شــهری، راهبــری 
و نظــارت بــر ســامانه حمــل و نقــل عمومــی، کنتــرل 
و  آتش نشــانی  و  امــدادی  خودروهــای  نــاوگان 
مباحــث مربــوط بــه حــوزه ITS داشــته و در ســایر 
ــی  ــی و انتظام ــوارد امنیت ــز م ــاس نی ــوالت حس مق
حــوزه  متولیــان  و  ارگان هــا  بهره بــرداری  مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــم عموم ــت و نظ امنی
ســوی  از  مختلــف  دســتگاه های  مصوبــات 
ــتان  ــتان و شهرس ــری اس ــش تصوی ــیون پای کمیس
در نحــوه و کیفیــت پــروژه تعیین کننــده اســت و 
بــا عنایــت بــه ابعــاد گســترده دامنــه بهره بــرداری از 
مزایــای سیســتم جامــع مذکــور توســط ارگان هــای 
ذی ربــط، ضــروری اســت اعتبــارات دولتــی بــه 

ــد. ــاص یاب ــروژه اختص ــل پ ــور تکمی منظ
 بنــا بــر پیش بینی هــای انجام شــده اعتبــار الزم 
بــرای اجــرای پــروژه عظیــم نظــارت تصویــری بالــغ 
بــر 300 میلیــارد ریــال خواهــد بــود کــه در ســه فــاز 

ــود. ــی می ش ــی عملیات اجرای
 احداث پارک آموزش ترافیک در 

چه مرحله ای قرار دارد و چه زمانی به 
بهره برداری می رسد؟

آمــوزش  هــدف  بــا  ترافیــک  آمــوزش  پــارک 
حضــوری مســتقیم و بــا درآمیختــن آمــوزش نظری 
و عملــی، در چهــار محــور »عابرپیــاده«، »دوچرخــه«، 
»خــودرو« و »عائــم« در پــارک اللــه احــداث شــده 

اســت. 
در  مــدام  آمــوزش،  واقعــی  در شــرایط  کــودک 
ــل  ــک در اص ــارک ترافی ــت. پ ــد اس ــرض تهدی مع
ــر  ــوزش، ب ــار آم ــه در کن ــت ک ــت اس ــم واقعی تجس
ــز تمرکــز کــرده اســت.  ــح و ســرگرمی نی بعــد تفری
ــا هــدف آمــوزش  ــه  صــورت رایــگان ب ایــن پــارک ب
رفتــار ترافیکــی در اختیــار مــدارس مقطــع ابتدایــی 
قــرار می گیــرد و تــاش می شــود تــا پیــش از 
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــی م ــال تحصیل ــروع س ش

ــرد. گی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کاشان:

 پایش تصویری از مهم ترین پروژه های اجرایی 
شهرداری کاشان است

فرمانــدار کاشــان گفــت: اعتبــارات تملــک دارایــی ایــن شهرســتان 
ــال  ــارد ری ــه 330 میلی ــا 15 درصــد افزایــش ب در ســال جــاری ب
رســید. حمیدرضــا مؤمنیــان اظهــار کــرد: اولویت هــای صــرف ایــن 
اعتبــارات بــر اســاس اســناد باالدســتی در بخش هــای بهداشــت 
ــی  ــای آموزش ــز واحده ــعه و تجهی ــزداری، توس ــان، آبخی  و درم

و طرح های روستایی به ویژه آب شرب روستاهاست.
ــه در  ــی ک ــه تنش هــای آب ــا توجــه ب ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
منطقــه وجــود دارد، بتــوان اقدامــات خوبــی را بــا بخشــی از ایــن 
ــا بیــان  ــارات ســاماندهی کــرد. معــاون اســتاندار اصفهــان ب اعتب
ــر20  ــزون ب ــارات اف ــن اعتب ــص ای ــن و تخصی ــرای تامی ــه ب اینک
ــزار  ــتان برگ ــی شهرس ــتگاه های اجرای ــران دس ــا مدی ــت ب نشس
ــده  ــت های انجام ش ــاس نشس ــر اس ــرد: ب ــان ک ــد، خاطرنش ش
ــه علــت گســتردگی  تمــام حوزه هــا رصــد و بررســی شــد؛ امــا ب

حوزه هــا، طبــق اولویت بنــدی اعتبــارات پیگیــری و نهایــی شــده 
اســت. کارشــناس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
اصفهــان نیــز در ایــن نشســت تاکیــد کــرد: مبنــای توزیــع بودجــه 

ــت. ــوری اس ــاخص های کش ــن ش ــازمان میانگی ــن س در ای
محمدرضــا صالحــی گفــت: قانــون بهره گیــری متــوازن از امکانــات 

کشــور از جملــه الزامــات مدیــرت بودجــه و برنامه ریــزی اســت.
وی اظهــار کــرد: بودجــه اســتان اصفهــان بــه اســتثنای الزامــات 
ــه محــض طــی  ــع شــده و ب ورزشــی در ســطح شهرســتان توزی
ــی، بودجــه الزامــات ورزشــی، ایــن بودجــه  کــردن مراحــل قانون

ــود. ــع می  ش ــتان توزی ــتان  های اس ــان شهرس ــز در می نی
وی همچنیــن وضعیــت بودجــه اســتان اصفهــان در ســال جــاری 
ــت کاری خــود را  ــد اولوی ــادآور شــد: بای ــرد و ی ــان ک را خــوب بی

ــا ــم. ایرن ــرار دهی ــام ق ــای نیمه تم ــل طرح ه تکمی

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه آران  کیمیای وطن

ــه در آران  ــه و 2280 رقب ــون 947 موقوف ــت: تاکن ــدگل گف  و بی
و بیــدگل بــه ثبــت رســیده و مراحــل ثبــت یــک مــورد موقوفــه 
215 ســاله بــه نیــت اطعــام فقــرا و نیازمنــدان بــا نان گنــدم در 

ماه رمضان در حال انجام است.  
ــی اســت  ــار کــرد: وقــف، ســنت کهــن ایران ــی هللا روان اظه ول
کــه مــردم مــا پــس از ورود اســام بــا آن آشــنا شــدند. وقــف 
ــرای خدمــت عمومــی  ــه ب ــدی اســت ک ــه اب ــای هدی ــه معن  ب
و جــاری بــودن و منفعــت بــردن افــراد جامعــه اجــرا می شــود 
ــزار  ــه و 2 ه ــنه٬ 947 موقوف ــنت حس ــن س ــتای ای و در راس
و 280 رقبــه در ایــن شهرســتان بــه ثبــت رســیده اســت.
ــا  ــدگل ب ــه آران و بی ــور خیری ــاف و ام ــه داد: اداره اوق وی ادام
ــه امــداد امــام)ره(، اختصــاص یــک موقوفــه  همــکاری کمیت

215 ســاله را بــه اطعــام فقــرا و مســاکین بــا نــان گنــدم در ماه 
رمضــان در حــال اجــرا دارد. وقف نامــه ایــن موقوفــه در ســال 
1223 هجــری قمــری ثبــت شــده و مربــوط بــه حاجــی علــی 
آرانــی فرزنــد مرحــوم هبــه هللا آرانــی اســت کــه در قالــب طــرح 

ــرار دارد. ــی ق ــی در مراحــل پایان دســت های مهربان
ــه آب و  ــوط ب ایــن مقــام مســئول  افــزود: ایــن موقوفــه مرب
ــاد،  ــه دولت آب اراضــی تعــدادی از مــزارع آران و بیــدگل از جمل
ــب  ــت؛ در قال ــاد اس ــه و معین آب ــوره، مبارک ــین آباد، منص حس
ــاه  ــول م ــد در ط ــای نیازمن ــیاری از خانواده ه ــرح بس ــن ط ای

ــام می شــوند. ــدم اطع ــان گن ــا ن ــارک رمضــان ب مب
روان گفــت: بیشــترین نیــات وقــف مربــوط بــه عــزاداری امــام 
حســین)ع( اســت کــه همــه ســاله در قالــب طــرح بصیــرت 

ــود. ــرا می ش ــه اج ــق وقف نام ــورایی مطاب عاش

بهشــتی  شــهید  بین المللــی  فــرودگاه  کیمیای وطن

ــکو و  ــه مس ــرودگاه ب ــن ف ــای ای ــراری پروازه ــان از برق اصفه
سن پترزبورگ از شهرهای بزرگ روسیه خبر داد.

بهشــتی  بین المللــی شــهید  فــرودگاه  روابــط عمومــی    
اصفهــان روز چهارشــنبه اعــام کــرد: ایــن پروازهــا از دوم تیــر 
ــام  ــه انج ــای جمع ــی و در روزه ــورت هفتگ ــه ص ــال ب امس

می شــود.
ــان 30 و 9  ــرودگاه اصفه ــا از ف ــن پروازه ــروج ای ــاعت خ س
ــز ســاعت 20 روزهــای جمعــه  ــح و ورود آن هــا نی ــه صب دقیق

ــام شــده اســت. اع
بــر اســاس اعــام روابــط عمومــی فــرودگاه بین المللــی شــهید 
ــی  ــرکت هواپیمای ــط ش ــا توس ــن پروازه ــان ای ــتی اصفه بهش
زاگــرس و بــا هواپیمــای »ایربــاس320« بــا ظرفیــت 180 

مســافر انجــام خواهــد شــد.
ایــن روابــط عمومــی اضافــه کــرد: پروازهــای روز جمعــه شــرکت 
هواپیمایــی زاگــرس از فرودگاه بین المللی شــهید بهشــتی اصفهان 
ــکو  ــان - مس ــیر اصفه ــه در مس ــک هفت ــیه، ی ــد روس ــه مقص  ب
ــن پترزبورگ  ــان - س ــیر اصفه ــه در مس ــک هفت ــس و ی  و برعک

و برعکس انجام خواهد شد.
فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی در شــرق اصفهــان دارای 
ــا  ــر ب ــر و عــرض 45 مت ــزار و 397 مت ــه طــول 4 ه ــد ب 2 بان
10 جایــگاه پذیــرش انــواع هواپیمــای مســافربری و ترمینــال 

پروازهــای داخلــی و خارجــی اســت.
فرودگاه هــای  پشــتیبان  عنــوان  بــه  اصفهــان  فــرودگاه 
ــان بســیاری از  ــد و در طــول ســال، میزب کشــور عمــل می کن

اورژانســی و هدایت شــده اســت. فرودهــای اضطــراری، 

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام  مدی
ــده رود  ــز زاین ــه آبری ــه داران حوض ــات حق آب ــع مطالع ــرح جام ط
ــان و  ــا ذی نفع ــج آن ب ــام رســیده و نتای ــه اتم در حــال حاضــر ب

ــد.   ــد ش ــی خواه ــی و نهای ــه داران بررس حق آب
مســعود میرمحمدصادقــی درخصــوص توزیــع آب زاینــده رود 
ــد  ــده رود از س ــز زاین ــه آبری ــع آب در حوض ــت: توزی ــار داش اظه
ــا مشــارکت  ــه ب ــی اســت ک ــه آب اباغ ــق برنام ــر طب ــی ب مخزن
کلیــه ذی نفعــان از جملــه نماینــدگان کشــاورزان اســتان اصفهــان 
در شــورای هماهنگــی حوضــه آبریــز زاینــده رود تدویــن و انجــام 
می  شــود. وی افــزود: بــا توجــه بــه درخواســت نماینــدگان 
فاریــاب  شهرســتان های  کشــاورزی  )اصنــاف  کشــاورزان 
رودخانــه زاینــده رود( در فصــل بهــار بــه منظــور انجــام کشــاورزی 
و بــا تأییــد ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان، آب از ســد مخزنــی 

ــت. ــده اس ــازی ش ــده رود رهاس زاین
ــادآور شــد:  ــا در فصــل تابســتان، ی ــن آب باغ ه ــاره تأمی وی درب
ــتان های  ــای شهرس ــن آب باغ ه ــور تأمی ــه منظ ــت ب ــی اس بدیه
غــرب حوضــه زاینــده رود در فصــل تابســتان طبــق برنامــه توزیــع 
آب اباغــی وزارت نیــرو، تخصیــص الزم انجــام شــده و در 
ــع آب جهــت حفــظ  ــز در فصــل تابســتان توزی ســال گذشــته نی
ــت: در  ــت.وی گف ــه اس ــام گرفت ــوال انج ــن من ــر همی ــا ب باغ ه
ــه  ــی حوض ــورای هماهنگ ــط ش ــده توس ــی اباغ ش ــه توزیع برنام
ــده  ــی نش ــته پیش بین ــورت پیوس ــه ص ــع آب ب ــده رود، توزی زاین
و اینکــه بــه علــت عــدم تحقــق ورودی ســد مخزنــی زاینــده رود 
نســبت بــه پیش بینی هــای انجام شــده و لــزوم ذخیــره راهبــردی 
ــورت  ــه ص ــع آب ب ــال 96، توزی ــز س ــر پائی ــا اواخ ــرب ت آب ش

ــت. ایمنــا ــر نیس ــتان امکان پذی ــل تابس ــته در فص پیوس

 اعتبارات تملک دارایی کاشان 
به 330 میلیارد ریال رسید

 پروازهای اصفهان به مسکو و سن پترزبورگ 
برقرار شد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آران و بیدگل خبر داد:

ثبت یک موقوفه ۲۱۵ ساله در آران و بیدگل
 اتمام طرح جامع مطالعات حق آبه داران 

حوضه آبریز زاینده رود

  »غار رئیس« نیاسر کاشان 
نادرترین غار مصنوعی در جهان 

 غــار رئیــس بــا طــول 780 متــر حاصــل حفــاری بشــر و دارای اتــاق و 
ــده  ــکیل ش ــال تش ــه و دو کان ــه طبق ــوده و از س ــدد ب ــای متع اتاقک ه

اســت.
ــاالنه  ــه س ــی دارد ک ــی زیبای ــای طبیع ــان، جاذبه ه ــر کاش ــهر نیاس ش
هــزاران بیننــده را در تمامــی فصــول بــه خــود می خوانــد؛ از آثــار 
باســتانی و طبیعــی ایــن شــهر کهــن نیــز می تــوان بــه چهارتاقــی نیاســر 
ــام  ــر، حم ــار نیاس ــکندریه، آبش ــمه اس ــانیان، چش ــکده ساس ــا آتش  ی
ــن آن،  ــن زیری ــه که ــس و الی ــا وی ــس ی ــار رئی ــی، غ و آســیاب های آب
ــه روداب و سرچشــمه، باغ هــای  چنارهــای 4هــزار ســاله واقــع در محل
ــاره  ــک اش ــارت کوش ــاالر و عم ــاغ ت ــا و ب ــتان های زیب ــترده و گلس گس

داشــت. 
غــار رئیــس یــا ویــس و الیــه کهــن زیریــن آن بــه  طــول 780متر اســت. 
ــه  منظــور اهــداف مذهبــی و  ــوده و ب ایــن غــار حاصــل حفــاری بشــر ب
ــر  ــن غــار کــه از زی ــه  وجــود آمــده اســت. ای ــادی ب انجــام مراســم عب
ــه ســرکمر گســترده شــده  ــر محل ــا زی ــاالر و باغ هــای مجــاور آن ت باغ ت

ــناد  ــک از اس ــچ ی ــوده و در هی ــناخته ب ــادی ناش ــیار زی ــدت بس ــا م ت
ــه آن اشــاره نشــده اســت. تاریخــی ب

باستان شناســان قدمــت ایــن غــار را مربــوط بــه دوره پارتیــان و پیــروان 
آییــن میتــرا می داننــد و معتقدنــد کــه مــردم در آن دوره تاریخــی، معبــد 
خــود را در تاریکــی مطلــق می ســاختند. از دیگــر ویژگی هــای ایــن غــار 

هــوای مطبــوع و گــردش هــوا در سراســر غــار اســت.
ــاالر اســت، مجموعــه ای از  ــاغ ت غــار رئیــس کــه ورودی اصلــی آن در ب
ــاق و اتاقــک و چاه هــای  ــی، 20 ات ــک و طوالن ــا، راهروهــای باری تونل ه
متعــدد اســت کــه طــول عمیق تریــن آن هــا بــه 10متــر می رســد و از 3 
ــه  صــورت حلقــوی و افقــی هســتند، تشــکیل  ــال کــه ب ــه و دو کان طبق

شــده اســت.
ــاغ  ــار تاریخــی ایــن شــهر اســت. ایــن ب ــاالر نیــز یکــی از دیگــر آث باغ ت
در زمــان قاجــار توســط فتحعلی شــاه بــه صبــای کاشــانی، شــاعر 
ــدان  ــه دســت خان ــوی ب ــان رضــا شــاه پهل ــا زم ــدا شــده و ت ــار اه درب
ــدان  ــیله خان ــه  وس ــاه ب ــا ش ــان رض ــس از آن در زم ــد و پ ــا می افت صب
ضرابی هــا خریــداری می شــود. در نهایــت در ســال های اخیــر بــه  
همــت شــهرداری ایــن منطقــه، مرمــت می شــود و بــه  صــورت مکانــی 

ــن شــهر اســت.  ــان ای ــرای میهمان ــی پذی عموم
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شعبه ویژه محیط زیست و فضای 
مجازی در اصفهان راه اندازی شد
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مســائل  و  مجــازی  فضــای  ویــژه  بازپرســی  شــعبه 
اصفهــان  دادســرای  در  زیســت محیطی  و  بهداشــتی 

تشــکیل شــد.

دادســتان عمومــی و انقــاب اصفهــان بــا اشــاره بــه 
بــه  ویــژه  توجــه  قضائیــه،  قــوه  هفتــه  فرارســیدن 
ــر  ــت محیطی را از دیگ ــائل زیس ــت و مس ــائل بهداش مس
ــوان  ــان عن ــتان اصفه ــی اس ــتگاه قضای ــای دس فعالیت ه
کــرد و افــزود: بــه ایــن منظــور شــعبه ویــژه رســیدگی بــه 
پرونده هــای زیســت محیطی نیــز در دادســرای عمومــی و 

ــت. ــده اس ــکیل ش ــان تش ــتان اصفه ــاب اس انق
ــی را در  ــای امن ــم فض ــعی داری ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــن رو  ــزود: از ای ــم، اف ــان ایجــاد کنی ســطح اســتان اصفه
 در حــوزه شــبکه های مجــازی شــعبه ویــژه بازپرســی 
در  مجــازی  فضــای  پرونده هــای  پیگیــری  و  رصــد 
ــدازی  دادســرای عمومــی و انقــاب اســتان اصفهــان راه ان

ــت. ــده اس ش
وی همچنیــن بــه وضعیــت نگران کننــده اســتان در بخــش 
ــن  ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ک ــک اش ــل و ترافی ــل و نق حم
بخــش شــهروندان و رســانه ها بایــد همــکاری الزم را 

داشــته باشــند.
دادســتان عمومــی و انقــاب اصفهــان درخصــوص تعــداد 
ــت: 7  ــز گف ــان نی ــتان اصفه ــه اس ــاع بیگان ــان اتب زندانی
درصــد از زندانیــان اســتان اصفهــان اتبــاع بیگانــه هســتند 
کــه جــرم بیــش از 50 درصــد از ایــن افــراد، مــواد مخــدر 

اســت.
قهوه خانه هــای  پرونــده  بررســی  رونــد  دربــاره  وی 
ــز  ــن مراک ــدن ای ــته ش ــد بس ــت: رون ــراز داش ــان اب اصفه
ــرای  ــراث داران اج ــز می ــا نی ــده و م ــاز ش ــال 85 آغ از س
ایــن طــرح بودیــم و ایــن امــر را یکــی از اقدامــات خــوب 

دســتگاه قضایــی تلقــی می کنیــم.
رحیمــی در ادامــه درخصــوص مشــکات موسســات مالــی 
و اعتبــاری نیــز گفــت: در ایــن خصــوص بایــد یادآور شــوم 
کــه مــا در اســتان در بحــث پیشــگیری از تجمعــات اقــدام 
ــی  ــران بررس ــات در ته ــن موسس ــده ای ــم و پرون می کنی

می شــود.
وی درخصــوص تاکســی های آنایــن اظهــار داشــت: ایــن 
ــوع تاکســی ها در بســیاری از شــهرهای کشــور در حــال  ن
فعالیــت اســت و از نظــر امنیــت اجتماعــی نیــز بــه دلیــل 
ــوده  ــی ب ــرایط خوب ــیریاب در ش ــامانه مس ــتفاده از س اس
ــده  ــت ایجادش ــن ظرفی ــردم از ای ــه م ــت ک ــوب اس و خ

اســتفاده کننــد.
حســن رحیمــی بــا اشــاره بــه اینکــه 43 هــزار و 189 فقــره 
ــده  ــراها وارد ش ــه دادس ــال ب ــه امس ــده در دو ماه پرون
ــدی  ــش از 17 درص ــش بی ــا افزای ــرد: ب ــه ک ــت، اضاف اس
ورودی پرونده هــا نســبت بــه ســال گذشــته روبــه رو 

بوده ایــم.

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 
استان اصفهان برگزار کرد:

اولین جلسه کارگروه آموزش 
 کشاورزی، اشتغال و تولید 

در استان اصفهان
F.Mirzaie@eskimia.ir

میرزاییگروه اصفهان

ــوزش کشــاورزی، اشــتغال  ــروه آم ــن جلســه کارگ  در اولی
ــردی  ــگاه علمی کارب ــل دانش ــه در مح ــتان  ک ــد اس و تولی
اصفهــان برگــزار شــد بــر جزئیــات طــرح آموزشــی 
ــد. ــد ش ــده تاکی ــاورزان آین ــت کش ــی و تربی مهارت افزای

ــی  ــن قاض ــید حس ــر س ــت دکت ــن نشس ــدای ای   در ابت
ــه  ــان ب ــردی اصفه ــگاه علمی کارب ــس دانش ــکر، رئی عس
ــت  ــی و تربی ــی مهارت افزای ــرح آموزش ــات ط ــان جزئی بی
کشــاورزان آینــده کــه بــا هدف آمــوزش کشــاورزان اســتان 
بــرای مدیریــت هرچــه بهتــر  بحــران خشکســالی، توســط 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــئوالن س ــگاه و مس ــن دانش ای

ــن شــده، پرداخــت. اســتان تدوی
  رئیــس کمیســیون ویــژه  حمایــت از تولیــد ملــی و اصــل 
ــه  ــود، توجــه ب ــن مراســم ب ــژه ای ــز کــه مهمــان وی 44 نی
ــه توســعه و سیاســت های اقتصــاد  ــی برنام احــکام دائم
مقاومتــی درخصــوص امنیــت غذایــی، طــرح اســتفاده از 
ــری  ــی و به کارگی ــش خصوص ــازندگی در بخ ــربازان س س
در  نظــری  آموزش هــای  نظــام  دانش آموختــگان 
ــه اســتفاده از  رشــته های کشــاورزی و همچنیــن توجــه ب
ظرفیت هــای قانــون افزایــش بهــره وری بخــش کشــاورزی 

ــع طبیعــی را خواســتار شــد.   و مناب
حمیدرضــا فوالدگــر ضمــن اســتقبال از اجــرای طــرح 
آمــوزش مهارت افزایــی و تقویــت کشــاورزان نســل آینــده 
تاکیــد کــرد: در اجرایــی شــدن ایــن طــرح از ظرفیت ســایر 

ــد اســتفاده شــود.  ــز بای ــط نی ــای ذی رب بخش ه
  منصــور شیشــه فروش، مدیــر کل مدیریــت بحــران 
اســتان، نیــز دیگــر مســئول شــرکت کننده در ایــن نشســت 
ــی  ــوزش مهارت افزای ــرح آم ــرای ط ــر اج ــد ب ــن تاکی ضم
ــده خواســتار بررســی های  ــت کشــاورزان نســل آین و تقوی
بیشــتر کارشناســی و اعــام نظــر توســط ســایر ارگان هــای 

مرتبــط شــد. 
گفتنــی اســت در ایــن نشســت مســئوالنی از کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی، ســازمان جهــاد کشــاورزی و منابــع 
ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــی، س طبیع
طبیعــی و بســیج ســازندگی اســتان حضــور داشــتند کــه 
در ادامــه مســئوالن حاضــر در جلســه، هــر یــک بــه بیــان 
ســازمان های  در  موجــود  فرصت هــای  و  توانمندی هــا 
ذی ربــط خــود درخصــوص اجرایــی شــدن طــرح آمــوزش 

ــد.  ــتان پرداختن ــاورزان اس کش

،،
 طرح پارک سی پی، احداث پارکینگ 
 طبقاتــی، پارکینگ هــای ســطح شــهر 
خیابان هــای  کــردن  یک طرفــه  و 
مرکــزی تــا حــدودی توانســته رضایــت 
ولــی  کنــد؛  جلــب  را  شــهروندان 
همچنــان  بــازار  محــدوده  ترافیــک 

اســت مانــده  باقــی  حل نشــده 
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رخداد
 تجهیز مدارس عشایر 

چهارمحال و بختیاری به رایانه
رئیــس آمــوزش و پــرورش عشــایر چهارمحــال و بختیــاری 
از تجهیــز مــدارس ســیار عشــایر کوچــرو بــه رایانــه و شــبکه 

اینترنــت خبــر داد.
ــر و  ــت تدبی ــا دســتورکار دول ــرد: ب ــار ک ــدی اظه ــم خال حات
امیــد در راســتای اســتفاده از خدمــات آموزشــی برابــر تعداد 
22 مدرســه ســیار و نیمه ســیار عشــایر کوچــرو مقطــع 
ابتدایــی در مناطــق ییالقــی ایــن اســتان بــه اینترنــت 

ــدند. ــوردار ش ــبکه برخ ــن ش ــات ای ــل و از خدم متص
ــف  ــوزان عشــایری مقاطــع مختل وی برخــورداری دانش آم
ــته  ــال گذش ــه س ــی س ــی ط ــات اینترنت ــتان را از خدم اس
ــرای  ــده ب ــدات اندیشیده ش ــا تمهی ــت: ب ــد و گف ــادآور ش ی
ســال تحصیلــی جدیــد هیچ گونــه محدودیتــی در سیســتم 
پــرورش  و  آمــوزش  در  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری 

ــدارد. ــود ن ــتان وج ــایری اس عش
خالــدی همچنیــن از شــروع ســنجش بــدو ورود و ثبت نــام 
ــال  ــرای س ــیار ب ــدارس س ــتان در م ــایر اس ــوزان عش نوآم
برنامه ریــزی  بــا  و گفــت:  داد  تحصیلــی جدیــد خبــر 
ــوچ  ــروع ک ــا ش ــده ب ــوزان ثبت نام ش ــده دانش آم انجام ش
ــل  ــه تحصی ــالقی، ادام ــق قش ــتقرار در مناط ــزی و اس پایی

ــرد. ــد ک ــپری خواهن ــتان س ــتان خوزس ــود را در اس خ
رئیــس آمــوزش و پــرورش عشــایر چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــایر منطق ــبانه روزی عش ــه ش ــه دختران ــی مدرس از راهیاب
»دوپــالن مشــایخ« شهرســتان اردل در رشــته هنرهــای 
آوایــی )ســرود( بــه مرحلــه کشــور در هفتــه جــاری خبــر داد 
و گفــت: گــروه ســرود عشــایری برگزیــده ایــن اســتان در 
تابســتان امســال بــا گــروه ســرود برتــر 10 اســتان عشــایری 

کشــور رقابــت خواهنــد کــرد.
در  را  اســتان  دانش آمــوزان عشــایری  تعــداد  خالــدی 
مقاطــع مختلــف تحصیلــی 165 مدرســه عشــایری و 2 
اردل و سردشــت  آموزشــگاه شــبانه در شهرســتان های 
لــردگان اعــالم کــرد و گفــت: تعــداد 7500 دانش آمــوز 
ــی  ــد آموزش ــاب واح ــی و در 165 ب ــع تحصیل ــه مقط در س

ــا ــد. ایرن ــتغال دارن ــل اش ــه تحصی ــایری ب عش

 55 بنای تاریخی استان یزد 
مرمت و بازسازی می شود

ــراث فرهنگــی  ــت می کیمیای وطن سرپرســت معاون

ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای ــراث فرهنگ اداره کل می
ــرای  ــتان در اج ــن اس ــی ای ــای تاریخ ــت: 55 بن ــزد گف ی

قانون حفظ آثار ملی، مرمت و بازسازی می شود.

ــن اداره کل  ــی ای ــط عموم ــنبه رواب ــزارش روز پنجش ــه گ ب
ساشــا ریاحی مقــدم افــزود: از ایــن تعــداد 14 بنــا در 
ــا در  ــوه، 10 بن ــورد در ابرک ــت، 3 م ــا در تف ــک بن اردکان، ی
میبــد، 6 مــورد در بافــق، 10 بنــا در مهریــز، 6 بنــا در خاتــم 

ــود. ــا می ش ــت و احی ــکذر مرم ــا در اش و 5 بن
وی بــدون اشــاره بــه زمــان دقیــق آغــاز بهســازی ایــن آثــار 
اظهــار کــرد: حکــم مرمــت ایــن بناهــای تاریخــی در اجرای 
قانــون حفــظ آثــار ملــی مصــوب دوازدهــم آبان مــاه 1309 
ــازمان  ــکیل س ــون تش ــده قان ــاده واح ــز م ــی و نی شمس
ــواد  ــن 1364 و م ــوب بهم ــور مص ــی کش ــراث فرهنگ می
ــرات  ــالمی تعزی ــازات اس ــون مج 560 و 564 و 568 قان
ــون تشــکیل  ــک از قان ــاده ی ــاه 1357، م مصــوب 2 مهرم
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری، مــاده ســه قانــون 
اساســنامه میــراث فرهنگــی مصــوب 1367، توســط 

ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور صــادر شــده اســت.
ــی در  ــای تاریخ ــار و بناه ــن آث ــتر ای ــه داد: بیش وی ادام
فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده و بــا توجــه بــه 
نیــاز کنونــی ایــن بناهــا بــه مرمــت و ســاماندهی، با ارســال 
ــاون  ــان، مع ــن طالبی ــط محمدحس ــت توس ــم مرم حک
میــراث فرهنگــی ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری کشــور، طــرح مرمــت آن هــا توســط اداره کل 

ــود. ــرا می ش ــتان اج ــی اس ــراث فرهنگ می
ایــن مســئول اظهــار امیــدواری کــرد بــا انجــام ایــن 
مرمت هــای گســترده در ســطح اســتان یــزد، بناهــای 
تاریخــی و به ویــژه ثبتــی اســتان وضعیــت مطلوبــی پیــدا 
کننــد و آمــاده بازدیــد گردشــگران و عالقه منــدان بــه 

ــوند. ــی ش ــراث فرهنگ می
اســتان یــزد 2270 هکتــار بافــت تاریخــی دارد. شــهر یــزد 
بــه عنــوان نخســتین شــهر خشــت خــام و دومیــن شــهر 
تاریخــی جهــان دارای بافــت تاریخــی بــه مســاحت عرصــه 
743 هکتــار و مســاحت حریــم 5 هــزار هکتــار در فهرســت 

آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.
ــهر کار و  ــا، ش ــهر بادگیره ــون ش ــی همچ ــا عناوین ــزد ب ی
کاریــز و کاهــگل، دارالعبــاده، دارالعلم و دارالعمل، حســینیه 
ایــران، شــهر دوچرخه هــا، شــیرینی، شــهر قنــات و قنوت و 

ــاب شــناخته می شــود. قناعــت و شــهر آتــش و آفت
و  فــارس  اســتان های  کنــار  در  اکنــون  اســتان  ایــن 
ــران  ــگری ای ــی گردش ــث طالی ــوان مثل ــه عن ــان ب اصفه

مقصــد اول گردشــگران خارجــی و اروپایــی اســت.

 واژگونی پراید در جاده سمیرم 
6 مصدوم بر جای گذاشت

واژگونــی یــک دســتگاه خــودروی ســواری پرایــد در کیلومتــر 
ــدوم  ــب 6 مص ــهرضا چهارشنبه ش ــه ش ــمیرم ب ــاده س 30 ج

بــر جــای گذاشــت. 
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر ســمیرم گفــت: در پــی ایــن 
حادثــه بــا هماهنگــی مرکــز کنتــرل عملیــات جمعیــت هــالل 
ــن  ــت قری ــگاه دول ــران پای ــان نجاتگ ــتان اصفه ــر اس احم
ــل  ــه مح ــس ب ــتگاه آمبوالن ــک دس ــراه ی ــه هم ــمیرم ب س

ــزام شــدند.  ــه اع حادث
ــه  ــات اولی ــس از اقدام ــزود: پ ــوی اف ــد موس ــید نورمحم س
امــدادی، 2 تــن از مصدومــان بــه وســیله نجاتگــران پایــگاه 
ــه  ــس 115 ب ــز توســط اورژان ــر نی ــر دیگ هــالل احمــر و 4 نف

ــدند. ایرنــا ــل ش ــمیرم منتق ــهدا)ع( س ــتان سیدالش بیمارس

تاییدیــه  و  پزشــک  مجــوز  رونــد کســب 
ــز  ــرای مرک ــران ب ــی ای ــرژی اتم ــازمان ان س
پزشــکی هســته ای چهارمحــال و بختیــاری در 

حــال اجراســت.  
مدیــر عامــل مرکــز پزشــکی هســته ای اســتان 
ــه  ــا ک ــت: از آنج ــاری  گف ــال و بختی چهارمح
ســاالنه  هســته ای،  پزشــکی  متخصصــان 
ــل  ــداد محــدود، فارغ التحصی ــه تع ــار ب ــک ب ی
ــکان در  ــن پزش ــذب ای ــکان ج ــوند، ام می ش
مراکــز پزشــکی هســته ای بــه راحتــی مقــدور 

ــت. نیس
ســاله  هــر  افــزود:  روســتایی  غالمرضــا 
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
ســهمیه ای بــرای اســتان هایی کــه اعــالم نیــاز 

کننــد، در نظــر می گیــرد.
فعالیــت  ماهــه  هفــت  توقــف  علــت  وی 
ــرد  ــان ک ــی بی ــود پزشــک فن ــز را نب ــن مرک ای
ــص  ــک متخص ــک پزش ــال ی ــزود: پارس و اف
ــوم  ــگاه عل ــای دانش ــا پیگیری ه ــته ای ب هس
درمانــی  و  بهداشــتی  و خدمــات  پزشــکی 
چهارمحــال و بختیــاری بــه اســتان اختصــاص 
داده شــد کــه ایــن پزشــک چنــدان راغــب بــه 

ــود. ــتان نب ــن اس ــت در ای فعالی

از  بــودن  دور  داد:  ادامــه  روســتایی  آقــای 
امکانــات  از  نبــودن  بهره منــد  پایتخــت، 
کالن شــهرها و مســائلی چــون کمتــر شــناخته 
ســطح  در  بختیــاری  و  چهارمحــال  بــودن 
کشــور، ســبب شــده متخصصــان اســتان های 
برخــوردار، مایــل بــه فعالیــت در چهارمحــال و 

ــند. ــاری نباش بختی

وی بــا بیــان اینکــه تعرفــه مراکز پزشــکی دیگر 
اســتان ها بیــش از چهارمحــال و بختیــاری 
ــا توقــف فعالیــت مرکــز  اســت، بیــان کــرد: ب
پزشــکی هســته ای، بیمــاران ایــن اســتان 

ناگزیــر بــه مراجعــه بــه اســتان های همجــوار 
تعرفه هــای  و  مســافت  دوری  و  شــده اند 
ــان را  ــه درم ــتان ها، هزین ــر اس ــتر در دیگ بیش

ــرده اســت. ــدان ک ــان دوچن ــرای آن ب
روســتایی افــزود: بــا اقدامــات انجام شــده 
هســته ای  پزشــک  متقاعــد کــردن  بــرای 
ــود  ــکل نب ــت، مش ــده وزارت بهداش معرفی ش
پزشــک حــل شــده و ایــن پزشــک بــرای آغــاز 
فعالیــت در حــال طــی مراحــل کســب مجــوز و 
تاییدیــه از ســوی ســازمان انــرژی اتمــی ایــران 

اســت.
ــه  ــن تاییدی ــا صــدور ای ــی کــرد ب وی پیش بین
پزشــکی  مرکــز  تنهــا  فعالیــت  تیرمــاه،  از 

هســته ای اســتان از ســرگرفته شــود.
هســته ای  پزشــکی  مرکــز  عامــل  مدیــر 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ایــن مرکــز در 
زمینــه تشــخیص بیماری هــای قلبی ریــوی، 
ــددی  ــاران غ ــان بیم ــرطانی و درم ــوی، س کلی
فعالیــت دارد و جوابگــوی نیــاز تمامــی بیماران 

ــت. ــتان اس اس
روســتایی بــا اشــاره بــه اینکــه انــواع آزمایــش 
در ایــن مرکــز بــا تشــخیص و تجویــز پزشــک 
متخصــص انجــام می شــود، افــزود: در مراکــز 

پزشــکی هســته ای، دوز مــواد رادیــو اکتیویتــه 
بــه دســتور پزشــک معالــج مشــخص شــده تا 

بــرای بیمــار ضــرر نداشــته باشــد.
وی گفــت: در ایــن فرآینــد مــواد رادیــو اکتیــو 
بــا دوز پاییــن بــه بــدن تزریــق و بــا عبــور آن از 
ســلول های زنــده، تغییــرات عملکــرد و حجــم 
توده هــای  و  بیمــاری  درگیــر  ســلول های 
ایجادشــده در بــدن مشــخص شــده و پــس از 

ــدن خــارج می شــود. ــد ســاعت از ب چن
و  چهارمحــال  اینکــه  بیــان  بــا  روســتایی 
بختیــاری نیازمنــد مرکــز بســتری یــد درمانــی 
افــزود: مرکــز پزشــکی هســته ای  اســت، 
ــه ایــن بخــش  اســتان بــرای تجهیــز شــدن ب
و راه انــدازی مراکــز پیشــرفته و ســاختمان 
کم بهــره  تســهیالت  اعطــای  بــه  مــدرن، 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره  حمایت هــای  و 

اجتماعــی نیــاز دارد.
ــاره  ــن ب ــه چندی ــا وجــود مراجع ــزود: ب وی اف
بــه اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــر اختصــاص  ــن ام ــه ای ــاری ب ــه اعتب هیچ گون

ــت. ــده اس داده نش
روســتایی بــا بیــان اینکــه بــرای کاهــش آثــار 
ــد  ــر ی ــی نظی ــواد تزریق ــی م ــع بعض تشعش
ــا  ــان ت ــاران غــددی، بســتری آن ــدن بیم ــه ب ب
ــت  ــروری اس ــاعت ض ــا 72 س ــا 48 ی 24 ی
گفــت: مســاعدت و همــکاری مســئوالن بــرای 
ــک  ــی کم ــتری یددرمان ــز بس ــدازی مرک راه ان

ــرد. ــد ک ــن بخــش خواه ــه ای شــایانی ب
وی تاکیــد کــرد: مرکــز پزشــکی هســته ای 
در شــهرکرد  از ســال 91  را  فعالیــت خــود 
آغــاز کــرده اســت. ایــن مرکــز مجهــز بــه 
دســتگاه های پیشــرفته بــرای اســکن های 
ــت  ــتگاه تس ــدن و دس ــای ب ــف از اعض مختل

ورزش بــرای بیمــاران قلبــی اســت.
ــته ای  ــکی هس ــز پزش ــت: مرک ــان داش وی بی
معــدود  از  یکــی  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
مراکــز کشــور به ویــژه در ناحیــه جنــوب غــرب 
ــدن اســکن  ــام ب ــد« از تم ــا »ی ــادر اســت ب ق
ــه  ــه ای( تهی ــرداری رایان ــگاری / تصویرب )پرتون

کنــد. خبرگــزاری صداوســیما 

 چهارمحال و بختیاری نیازمند مرکز بستری یددرمانی است

جذب پزشک متخصص هسته ای در مرکز 
پزشکی هسته ای چهارمحال و بختیاری

مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتی اســتان یزد از شناســایی 
15 نیــاز فناورانــه در صنایــع غالــب اســتان در ســال گذشــته خبــر 
ــاوری   داد.سیدمســعود عظیمــی در نخســتین کارگــروه توســعه فن
و ارتقــای رقابت پذیــری اســتان کــه بــا حضــور نماینــدگان بعضــی 
از دســتگاه های اجرایــی اســتان برگــزار شــد، در ایــن رابطــه 
ــا  ــاز ب ــه شناسایی شــده، 3 نی اظهــار کــرد: از بیــن نیازهــای فناوران
کمــک شــرکت های دانش بنیــان مرتفــع شــده و در ســال جــاری 
ــق  ــا از طری ــع آن ه ــد و رف ــای جدی ــایی نیازه ــرای شناس ــز ب نی

ــد. ــد ش ــزی خواه ــروه برنامه ری ــن کارگ ــتگذاری در همی سیاس
وی ضمــن تشــریح دســتورکار مبادلــه و ارتقــای فنــاوری و توســعه 
 خدمــات نرم افــزاری و مشــاوره ای در مراکــز خدمــات فنــاوری 
و کســب و کار بیــان کــرد: ایــن کارگــروه بــا هــدف اجــرای هدفمنــد 
برنامه هــای حمایتــی ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 

ــزد از  ــتان ی ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــران و ش ــی ای صنعت
واحدهــای صنعتــی و تولیــدی تشــکیل شــده اســت.

ــا بیــان اینکــه واحدهــای صنعتــی در بخــش ارتقــای    عظیمــی ب
ــرد:  ــار ک ــتند، اظه ــه رو هس ــده ای روب ــکالت عدی ــا مش ــاوری ب فن
ــش  ــر افزای ــه ب ــا تکی ــی ب ــای صنعت ــظ و پایدارســازی واحده حف
ــاوری  ــات فن ــز خدم ــتقر در مرک ــاوران مس ــی و مش ــوان رقابت  ت
ــروه  ــن کارگ ــداف ای ــن اه ــه مهم تری و کســب و کار اســتان از جمل
اســت.وی ادامــه داد: در ایــن کارگــروه در نظــر داریم بــا برنامه ریزی 
زمینه هــای  در  حرفــه ای  مشــاور  تیم هــای  هدفمنــد  حضــور 
ــی  ــانی، مال ــع انس ــازار، مناب ــتراتژیک، ب ــت اس ــی مدیری  تخصص
و فنــاوری نســبت بــه شناســایی و رفــع موانــع موجــود در صنایــع 
کوچــک و متوســط اقــدام کنییــم و شــرایط الزم را جهــت حضــور بــا 

ثبــات واحدهــا در بازارهــای هــدف فراهــم ســازیم. ایســنا

گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
مثــل  خدماتــی  و  عمرانــی  زیرســاخت های 
ــای  ــوی کارگاه ه ــتاها، جوابگ ــرق در روس آب و ب
ــت  ــر جمعی ــال حاض ــت و در ح ــدی نیس تولی
ــتغال و  ــد، اش ــود تولی ــل نب ــه دلی ــتایی ب روس

درآمــد در حــال کاهــش اســت.  
ظهــر  از  پیــش  قاســم ســلیمانی دشــتکی 
دیــروز در دیــدار بــا معــاون وزیــر ارتباطــات 
و فنــاوری اطالعــات و مدیــر عامــل پســت 
ــای  ــه کمک ه ــرد: در ارائ ــار ک ــران اظه ــک ای بان
بایــد  روســتائیان  بــه  غیرنقــدی  و  نقــدی 
تجدیــد نظــر شــود؛ در غیــر ایــن صــورت دیگــر 
چیــزی بــه نــام روســتا نخواهیــم داشــت؛ 

ــاد  ــی ایج ــی دلزدگ ــئله نوع ــن مس ــه ای ــرا ک  چ
می کند.

زیرســاخت های  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
عمرانــی و خدماتــی مثــل آب و برق در روســتاها 
جوابگــوی کارگاه هــای تولیــدی نیســت، افــزود: 
ــل  ــه دلی در حــال حاضــر جمعیــت روســتایی ب
نبــود تولیــد، اشــتغال و درآمــد در حــال کاهــش 

اســت.
ســلیمانی دشــتکی بــا بیــان اینکــه پســت بانک 
در ایــن ســال ها رشــد خوبــی داشــته، بــه 
گونــه ای کــه توانســته نیازهــای اولیه روســتائیان 
ــه انجــام دهــد، ادامــه داد:  ــا کمتریــن هزین را ب
هم اکنــون یارانــه نقــدی مــردم اســتان 580 

ــت  ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــان اس ــارد توم میلی
کــه اعتبــار عمرانــی اســتان در ســال 96 برابــر بــا 
250 میلیــارد تومــان اســت کــه متاســفانه ایــن 
ــه یــک مطالبــه شــده  سیاســت غلــط تبدیــل ب

اســت.
ــه  ــرد: کمیت ــان ک ــتکی خاطرنش ــلیمانی دش س
امــداد امــام خمینــی)ره( پایگاهــی بــود تــا 
مردمــی را کــه نیازمنــد بودنــد بــرای چنــد ســال 
حمایــت کنــد؛ نــه اینکــه هــر روز گســترش یابــد.

فراملــی  داخلــی،  آیین نامه هــای  بــه   وی 
ــوان  ــرد و عن ــاره ک ــا اش ــی بانک ه و فراحاکمیت
ــد  ــر تولی ــی در براب ــوع مانع ــن موض ــت: ای داش
و اشــتغال اســت و بانک هــا کمتــر زیــر بــار 

تســهیالت روســتایی می رونــد.
اضافــه  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــتاها  ــق کار در روس ــک از طری ــت بان ــرد: پس ک
ــاد  ــی آورد و ایج ــت م ــه دس ــردم را ب ــاد م اعتم
بســته بندی  صنایــع  مثــل   کارگاه هایــی 
و صنایــع دســتی می توانــد اشــتغال زیــادی 

ــد. ــم کن فراه
ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان 
ــا ســرمایه های روســتاها وارد  ــد ت کمــک می کن
ــال  ــت: متقاب ــود، گف ــک ش ــت بان ــتم پس سیس
انتظــار مــی رود بانــک نیــز بــه آن هــا تســهیالت 
ــرف  ــتغال مص ــاد اش ــرای ایج ــا ب ــد ت ــا کن اعط

شــود. فــارس

ــالمی   ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــه در س ــی فقی ــده ول نماین
ــی از  ــزات مل ــی و تجهی ــروی مل ــر نی ــر عنص ــه ب ــت: تکی گف

ــت. ــالمی اس ــران اس ــروز ای ــات ام الزام
ــروز در  ــر دی ــعیدی ظه ــی س ــلمین عل ــالم و المس حجت االس
ــان اینکــه  ــا بی ــاری ب جمــع مــردم روزه دار چهارمحــال و بختی
ــالب  ــول انق ــی از اص ــتکبار یک ــلطه و اس ــام س ــا نظ ــه ب مقابل
ــب  ــروز در قال ــئله ام ــن مس ــرد: ای ــار ک ــت، اظه ــالمی اس اس

ــت. ــعود و آمریکاس ــم، آل س ــا صهیونیس ــه ب مقابل
وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از اصــول انقــالب اســالمی تکیــه بــر 
محــور مقاومــت اســت. اگــر مســلمانان پــای حــق و حقیقــت 

ایســتادگی کننــد، پیــروزی را بــه دســت می آورنــد.
ســعیدی وحــدت ملــت و پشــتیبانی از رژیــم مظلوم فلســطین 
ــرکات انقــالب اســالمی دانســت و افــزود: وجــود  را یکــی از ب

جمهــوری اســالمی و وحــدت مــردم و جهــان اســالم امــروزه از 
ســقوط عــراق و ســوریه جلوگیــری کــرد و نگذاشــت آمریــکا و 

دشــمنان بــه خواســته های خــود برســند.
ــر  ــه ب ــرد: تکی ــان ک ــپاه خاطرنش ــه در س ــی فقی ــده ول نماین
ــروز  ــات ام ــی از الزام ــزات مل ــی و تجهی ــروی مل ــر نی عنص
ایــران اســالمی اســت و امــروز بــه دنیــا ثابــت شــد کــه قــدرت 
 موشــکی مــا جنبــه دفــاع و بازدارندگــی دارد، نــه جنبــه    

حمله.
ســعیدی بــا تاکیــد بــر تکیــه بــر اســتحکام و قــدرت درونــی 
ــازی  ــی بازس ــام یعن ــی نظ ــتحکام درون ــه داد: اس ــام ادام نظ
قــدرت درونــی نظــام یعنــی تکیــه بــر اقتصــاد درونــی نظــام؛ 
امــروز تمــام کشــورهای بــزرگ دنیــا بــا تکیــه بــر اســتعدادها و 

ــن نقطــه رســیدند. فــارس ــه ای ظرفیت هــای خودشــان ب

استانها

استاندار چهارمحال و بختیاری:

زیرساخت های   روستایی، جوابگوی کارگاه های تولیدی نیست

نماینده ولی فقیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی در شهرکرد:

مبارزه با استکبار، جزء اصول انقالب اسالمی است
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان یزد

شناسایی 15 نیاز فناورانه در صنایع استان یزد

 مسجد جامع ساری 
 کهن ترین مسجد دیار علویان 

در سرزمین طبرستان
ــی  ــی تاریخی مذهب ــا قدمت مســجد جامــع ســاری ب
در مرکــز شــهر ســاری بــه عنــوان کهن تریــن مســجد 
دیــار علویــان در ســرزمین طبرســتان معرفــی شــده 

اســت.
  مســجد جامــع ســاری کــه در شــهر ســاری در 
ــل قدمــت خــود یکــی  ــه دلی ــرار دارد، ب ــدران ق مازن
از جاذبه هــای تاریخی مذهبــی ایــن شــهر محســوب 

می شــود.
ضمــن اهالــی محلــی، گردشــگران نیــز از ایــن 
ــمت  ــجد در قس ــن مس ــد. ای ــد دارن ــجد بازدی مس
ــان انقــالب و در محــدوه مرکــزی شــهر  غربــی خیاب
ســاری، روبــه روی خیابــان قــارن در محلــه چنــار بــن 

ــع شــده اســت. واق
مســجد جامــع ســاری در مرکــز شــهر و در مجــاورت 

بــازار نرگســیه قــرار دارد.
آن طــور کــه در تاریــخ آمــده، ایــن مســجد کهن تریــن 
مســجد دیــار علویــان در ســرزمین طبرســتان اســت. 
مســجد جامــع ســاری جــزو معــدود مســاجد 
ــاجدی  ــر مس ــم عص ــت و ه ــران اس ــی ای تک ایوان

ــان اســت. ــه دامغ ــزد و تاریخان ــرج ی ــل فه مث
ــوی  ــان پهل ــژه در زم ــف به وی ــجد در ادوار مختل مس
اول و قاجــار بارهــا بازســازی و مرمــت شــده اســت. 
متــون  بنــا طبــق مســتندات  تاریخــی  پیشــینه 
ــا  ــه اوایــل اســالم برمی گــردد. از اینکــه بن قدیمــی ب
ــان گذاشــته شــده  ــاس بنی ــت بنی عب در دوران خالف
ــذار  ــخن در بنیانگ ــی س ــدارد؛ ول ــود ن ــی وج اختالف
اســت. عــده ای پــس از شکســت اســپهبد خورشــید، 
ــذار  ــی را بنیانگ ــب و گروهــی یحیی بن یحی ابوالخصی

می داننــد.
 حیــاط مســجد، هســته مرکــزی بناســت. بنــا دارای 
شبســتان های وســیعی بــوده کــه شبســتان جنوبــی، 
ــی  ــر چوب ــراب و منب ــی و دارای مح ــتان اصل شبس

مشــبک اســت. 
شبســتان شــمالی و غربــی مشــتمل بــر یــک 
ــور از  ــا ســقف گنبدی شــکل اســت کــه عب هشــتی ب
ــاط مســجد را فراهــم  ــه حی ــکان دسترســی ب آن ام
ــام  ــمت ب ــری در قس ــته آج ــت. دو گلدس ــرده اس ک

ــود دارد. ــی وج ــوان جنوب ای
ــب  ــه جال ــک نکت ــاری ی ــع س ــجد جام ــاره مس درب
وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه بیشــتر مــردم 
ســاری معتقدنــد ایــن مســجد روی بنــای یــک 
 آتشــکده مربــوط بــه دوران ساســانیان ســاخته شــده 

است. 
بســیاری از جهانگــردان خارجــی کــه در ادوار تاریخــی 
مختلــف بــه ســاری ســفر کــرده بودنــد نیــز، تحــت 
تاثیــر قــول عامــه همیــن را نقــل کرده انــد کــه ظاهــرا 

چنــدان درســت نیســت.
 ایــن اثــر در تاریــخ 8 اســفند 1377 بــا شــماره ثبــت 
2272 بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 

رســیده اســت.

# میراث تاریخی _ مذهبی

روزنه
 تولید630 تن گیالس و آلبالو 

در چهارمحال وبختیاری
کشــاورزی  جهــاد  گیاهــی  تولیــدات  معــاون 
تــن   630 برداشــت  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
 گیــالس و آلبالــو از باغ هــای اســتان خبــر داد 
بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمــی در  و گفــت: 
 اســتان و وجــود خطــر ســرمازدگی درختــان بــادام 
و زردآلــو، کشــت درختــان گیــالس و آلبالــو توســعه    

ــد. می یاب
 حمیدرضــا دانــش افــزود: تغییــر اقلیــم در اســتان 
تحــت  را  فعالیت هــای کشــاورزی  از  بســیاری 
ــالش  ــن رو ت ــت؛ از ای ــرار داده اس ــود ق ــر خ تاثی
ــرایط  ــا ش ــب ب ــه متناس ــی ک ــا درختان ــود ت می ش

ــود. ــن ش ــت جایگزی ــود اس موج
ــه  ــرات اقلیمــی ب ــر اســاس تغیی وی ادامــه داد: ب
ــو  ــادام، زردآل ــان ب ــتان، درخت ــده در اس ــود آم  وج
ــود  ــاره می ش ــرمازدگی به ــار س ــبز دچ ــه س  و گوج
و ایــن مشــکل ســاالنه خســاراتی را  بــه بــار 
مــی آورد؛ بــر همیــن اســاس کاشــت درختــان 
گیــالس و آلبالــو کــه دیــر شــکوفه می دهنــد و در 
ــده  ــر ســرما مقــاوم هســتند، در ســال های آین براب

می یابــد. توســعه 
ــار  ــون 305 هکت ــه هم اکن ــان اینک ــا بی ــش ب دان
ــو  ــالس و آلبال ــان گی ــتان را درخت ــای اس از باغ ه
ــالس  ــام گی ــت: ارق ــه خــود اختصــاص داده، گف ب
شــامل تک دانــه، ســیاه مشــهد، قاهــری و زرد 
دانشــکده و ارقــام آلبالــو شــامل مجــاری، گیســی 

ــت. ــی اس و محل
کشــاورزی  جهــاد  گیاهــی  تولیــدات  معــاون 
چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: بــه زودی 
کاشــت گیــالس و آلبالــو 2.5 برابــر افزایــش 

بــه ســطح 800 هکتــار می رســد. می یابــد و 
ــن  ــار زمی ــزار هکت ــاری 248 ه چهارمحــال و بختی
کشــاورزی شــامل 145 هــزار هکتــار زمیــن زراعــی 
41 هــزار هکتــار زمیــن باغــی و 62 هــزار بهره بــردار                   

دارد. ایرنــا

 کشف بیش از 14 هزار 
آمپول هروئین مایع در کرمان

ــف و  ــان از کش ــالب کرم ــی و انق ــتان عموم دادس
ــع  ــن مای ــول هروئی ــزار آمپ ــش از 14 ه ــف بی توقی
ســاخت کشــور پاکســتان پیــش از ورود بــه اســتان 

ــر داد. ــان خب کرم

ــف و  ــان از کش ــالب کرم ــی و انق ــتان عموم دادس
توقیــف بیــش از 14 هــزار آمپــول هروئیــن مایــع در 
کرمــان خبــر داد و افــزود: دو نفــر از اعضــای ایــن 
ــی مــواد مخــدر در کرمــان دســتگیر  ــد بین الملل بان

شــده اند.
ســاالری اظهــار داشــت: بــا ارزیابــی اخبــار ارســالی 
ــواد  ــان م ــه قاچاقچی ــر اینک ــی ب ــس مبن ــه پلی ب
مخــدر قصــد ورود محمولــه بــزرگ آمپول هــای 
حــاوی مــواد مخــدر را از کشــور پاکســتان بــه داخــل 
ــه در  ــا ایــن اقــدام مجرمان ــه ب ــد، مقابل کشــور دارن
دســتورکار دادســتانی و مامــوران انتظامــی قــرار 

ــت. گرف
ایــن مقــام قضائــی اعــالم کــرد: مامــوران، کامیــون 
شهرســتان  ورودی  در  را  محمولــه  ایــن  حامــل 
ــرده و  ــف ک ــان متوق ــتان کرم ــرق اس ــگان در ش ری
ــزار و 300  ــداد 14ه ــودرو تع ــل خ ــازی داخ از جاس
آمپــول تمجیــزک  معــروف بــه هروئیــن مایــع 

ــد. ــف کردن کش
ــه  ــات اولی ــه نتیجــه تحقیق ــان اینک ــا بی ســاالری ب
ــع  ــان توزی ــدف قاچاقچی ــه ه ــت ک ــر آن اس بیانگ
ــوده اســت، افــزود: در  آمپول هــا در داخــل کشــور ب
ایــن رابطــه دو متهــم حامــل مــواد مخــدر دســتگیر 
ــایر  ــایی س ــرای شناس ــان ب ــق از آن ــدند و تحقی ش
خبرگــزاری  دارد.  ادامــه  جــرم  ارتــکاب  عوامــل 

صداوســیما

معاون اداره کل میراث فرهنگی یزد:
نمایشگاه ملی صنایع دستی یزد 

برگزار می شود
ــزد از برگــزاری  معــاون اداره کل میــراث فرهنگــی ی
حضــور  بــا  دســتی  صنایــع  ملــی  نمایشــگاه 
هنرمنــدان اســتان های مختلــف کشــور در یــزد 

خبــر داد.
محمدرضــا دهقــان در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
ــتان  ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــانه اس رس
حــوزه  در  زیــادی  بســیار  ظرفیت هــای  یــزد 
صنایــع دســتی دارد، اظهــار داشــت: در راســتای 
 تقویــت عرصــه صنایــع دســتی در اســتان یــزد، 
حضــور  بــا  دســتی  صنایــع  بــزرگ  نمایشــگاه 
هنرمنــدان اســتان های مختلــف کشــور در یــزد 

می شــود. برگــزار 
وی زمــان ایــن نمایشــگاه را 14 تــا 18 تیــر دانســت 
ــع دســتی  ــواع صنای ــن نمایشــگاه ان ــت: در ای و گف
ــه  ــه در نظــر گرفت ــزد و کشــور در 160 غرف اســتان ی

ــرد. ــروش می گی ــد و ف ــرض دی ــده، در مع ش
از  حمایــت  راســتای  در  داد:  ادامــه  دهقــان 
غرفــه  بابــت  هزینــه ای  محــروم،   اســتان های 
و اســکان از ایــن هنرمنــدان دریافــت نمی شــود تــا 
بتواننــد بــدون مشــکل بــه اســتان یــزد ســفر کــرده 
و توانمندی هــای خــود را بــه مــردم معرفــی کننــد.

ــی  ــراث فرهنگ ــع دســتی اداره کل می ــاون صنای مع
یــزد  اســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
ــن  ــد از ای ــه بازدی ــدان ب ــرد: عالقه من خاطرنشــان ک
از  بیان شــده  روزهــای  در  نمایشــگاه، می تواننــد 
ــل  ــه مح ــه، ب ــا 22 و 30 دقیق ــاعت 17 و 30 ت س
ــه  ــزد مراجع ــی ی ــزاری نمایشــگاه های بین الملل برگ

کننــد. تســنیم

دادگســتری  رئیــس کل  کیمیای وطن 
ــم  ــان جرائ ــت: مددجوی ــان گف ــتان کرم اس
غیرعمــد کــه بدهــی آن هــا کمتــر از 20 میلیون 
تومــان اســت، بنــا بــر اعــالم معــاون اجرایــی 
ــا پایــان مــاه رمضــان از  ســتاد دیــه کشــور ت

زندان های استان کرمان آزاد می شوند.
ــی  ــط عموم ــنبه رواب ــزارش روز پنجش ــه گ  ب
ــد  ــدهللا موح ــان، ی ــتان کرم ــتری اس دادگس
جشــن های  در  خیــران  تاکنــون  افــزود: 
مبــارک  مــاه  طــی  برگزارشــده  گلریــزان 
ــارد  ــک میلی رمضــان ســال جــاری حــدود ی
تومــان بــه زندانیــان جرائــم غیرعمــد کمــک 
ــتان  ــن اس ــان ای ــر از زندانی ــد و 35 نف کردن

نیــز از بنــد رهایــی یافته انــد.
نماینــده عالــی قــوه قضائیــه در اســتان 
کرمــان اعــالم کــرد: تاکنــون در مــاه مبــارک 
حضــور  بــا  جشــن گلریــزان   10 رمضــان 
خیــران در مرکــز اســتان و 11 جشــن در 
ــزار شــده و  ــن اســتان برگ شهرســتان های ای
ــا  ــن برنامه ه ــز ای ــان نی ــاه رمض ــان م ــا پای ت

ادامــه خواهــد داشــت.
ــرایط  ــد ش ــی واج ــرد: 261 زندان ــان ک وی بی
اســتان  زندان هــای  در  غیرعمــد  جرائــم 
ــک  ــا کم ــم ب ــود دارد و امیدواری ــان وج کرم
خیــران، کمک هــای قبلــی را تکمیــل کــرده و 
ــان را آزاد  ــادی از مددجوی ــع زی ــم جم  بتوانی

کنیم.
ــتان  ــه اس ــتاد دی ــای س ــت امن ــس هیئ رئی
بــدون  نفــر   627 کــرد:  اظهــار  کرمــان 
بــا  نفــر   26 و  هــزار   2 وجــه،  پرداخــت 
ــزار  ــک ه ــال و ی ــارد ری ــت 407 میلی پرداخ
آزاد  بالعــوض  پرداخــت  بــا  نفــر   255  و 

شده اند.
وی تصریــح کــرد: 530 نفــر بــا پرداخــت 
طریــق  از  نفــر   67 بانکــی،  تســهیالت 
ــق  ــر از طری ــه و 174 نف ــتاد دی ــهیالت س تس
صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی بــا 
پرداخــت 109 میلیــارد ریــال آزاد شــده اند.

موحــد بــا بیــان اینکــه 912 نفــر زندانــی 

رضایــت  اخــذ  بــا  نیــز  غیرعمــد  جرائــم 
 101 کــرد:  اظهــار  شــده اند،  آزاد  شــاکیان 
جشــن گلریــزان در اســتان کرمــان از ابتــدای 
تاســیس ســتاد دیــه برگــزار شــده و خیــران 
ــک  ــان کم ــارد توم ــن ها 4 میلی ــن جش در ای

کرده انــد.
ــان در  ــتان کرم ــه اس ــتاد دی ــزود: س وی اف
ــدت  ــن م ــد و در ای ــکیل ش ــال 1380 تش س
2 هــزار و 653 نفــر مددجــو از زندان هــای 
ــتاد  ــای س ــات و پیگیری ه ــا اقدام ــتان ب اس

دیــه آزاد شــده اند.
موحــد خاطرنشــان کــرد: هیئــت امنــای 
ســتاد دیــه اســتان کرمــان 16 ســال بــه 
مثبــت  قدم هــای  خیرخواهانــه  صــورت 
ــن  ــوار در ای ــران بزرگ ــری برداشــته و خی موث

مــدت بــا مــا همــکاری داشــته اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

زندانیان جرائم غیرعمد کرمان با بدهی کمتر از 20 میلیون تومان آزاد می شوند

،،
وی پیش بینــی کــرد بــا صــدور ایــن 
تنهــا  فعالیــت  تیرمــاه،  از  تاییدیــه 
مرکــز پزشــکی هســته ای اســتان از 

شــود ســرگرفته 



کاظــم میکائیلــی بــا بیــان اینکــه تعرفه هــای پرســتاری در منــزل 
ــت  ــه اس ــی بیم ــورای عال ــه ش ــصت وپنجمین جلس ــوب ش مص
اظهــار کــرد: بســته تعرفه هــای پرســتاری بــه پیشــنهاد مشــترک 
وزارت رفــاه و وزارت بهداشــت آمــاده و در صحــن شــورای عالــی 

بیمــه ارائــه شــد. 
ــرای  وی افــزود: در همیــن راســتا چندیــن جلســه کارشناســی ب
تعییــن اجــزا برگــزار شــد و در نهایــت تعرفــه حــدود 30 خدمــت 
ــه  ــا اجــزای آن ب ــی همــراه ب ــه صــورت کل ــزل ب پرســتاری در من
تصویــب رســید. سرپرســت دفتــر بیمه هــای ســامت وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ادامــه نــرخ مهم تریــن خدمــات 
گلوبــال مراقبت هــای حرفــه ای پرســتاری را اعــام کــرد و گفــت: 
ــر  ــه ازای ه ــتاری ب ــه ای پرس ــای حرف ــات مراقبت ه ــرخ خدم ن
ســاعت بــرای بیمــار عــادی کــه عائــم حیاتــی اش تحــت کنتــرل 

ــت  ــرخ مراقب ــده. ن ــن ش ــان تعیی ــزار توم ــدود 15 ه ــت، ح اس
حرفــه ای پرســتاری بــرای بیمــار عــادی بــا محدودیــت حرکتــی 
ــه ای پرســتاری  ــرخ مراقبــت حرف ــی 18 هــزار تومــان و ن و ناتوان
ــزار  ــوی 20 ه ــژه قلبی ری ــای وی ــد مراقبت ه ــار نیازمن ــرای بیم ب
تومــان تعییــن شــده اســت و 27 خدمــت دیگــر نیــز بــه همیــن 

ــده اند. ــه ش ــب دارای تعرف ترتی
ــای  ــی اجــرای تعرفه ه ــر متول ــاره ســازمان بیمه گ ــی درب میکائیل
پرســتاری در منــزل گفــت: ایــن خدمــات بیمــه نشــده اند، 
ــه  ــون خدمــات توســط مراکــز ارائ ــه دار شــده اند. تاکن بلکــه تعرف
ــی در  ــتند و بی قانونی های ــی نداش ــت مصوب ــا قیم ــدند، ام می ش
ــوی  ــم از س ــی ه ــه اعتراضات ــت ک ــورت می گرف ــه ص ــن حیط ای
ــان  ــود حقوقش ــن ب ــه ممک ــردم ک ــوی م ــم از س ــتاران و ه پرس

ــد. مهــر ــرح می ش ــود، مط ــع ش تضیی

دکتــر نفیســه حســینی یکتــا، رئیــس انجمــن علمی طب ســنتی، 
ــات طــب ســنتی در داروخانه هــای گیاهــی و  ــه خدم ــاره ارائ درب
طبیعــی گفــت: بایــد توجــه کــرد کــه از قدیــم چــراغ حــوزه طــب 
ــتند و  ــه داش ــن نگ ــام روش ــاران نکون ــیاری از عط ــنتی را بس س
هنــوز هــم افــرادی را داریــم کــه اســتادانه در ایــن رشــته فعالیــت 
می کننــد. وی بــا بیــان اینکــه در عیــن حــال تقاضــای زیــادی کــه 
مــردم بــرای دریافــت خدمــات طــب ســنتی دارنــد، باعــث شــده 
کــه هــر روز در خیابان هــای شــهرمان یــک عطــاری جدیــد ایجــاد 
شــود، افــزود: تعــداد عطاری هــا در حــال افزایــش اســت. ایــن 
موضــوع باعــث می شــود کــه افــرادی وارد ایــن حرفــه شــوند کــه 
ــد و علی رغــم اینکــه اجــازه درمــان را  ــرای آن ندارن ــم الزم را ب عل
ــا متاســفانه وارد درمــان هــم  ــد، ام در حــوزه صنفــی خــود ندارن
ــان  ــاری و درم ــوزه عط ــرادی وارد ح ــم اف ــی می بینی ــوند. گاه  ش

ــی  ــان داروی ــاره گیاه ــم درب ــواد را ه ــن س ــه کمتری ــوند ک می ش
ــن حتمــا بحــث ســاماندهی عطاری هــا ضــرورت  ــد. بنابرای ندارن
ــذا  ــراد از ســوی ســازمان غ ــن اف ــرای ای ــد ضوابطــی ب دارد و بای
ــر  ــوان ب ــا بت ــن شــود ت ــط تدوی و دارو و ســایر ارگان هــای ذی رب
آن هــا نظــارت کــرد و ســره از ناســره مشــخص شــود و عطــاران 
عالــم مــا نیــز بــا عملکــرد برخــی افــراد بدنــام نشــوند. حســینی 
ــور  ــده ای نوظه ــای گیاهــی پدی ــه داروخانه ه ــان اینک ــا بی ــا ب یکت
ــا رواج  ــنتی در آن ه ــب س ــه ط ــورهایی ک ــه در کش ــتند، بلک نیس
ــلما  ــت: مس ــت، گف ــده اس ــر پذیرفته ش ــک ام ــتری دارد ی بیش
تنظیــم ضوابــط حاکــم بــر ایــن مراکــز دقــت نظــر خــاص خــود را 
ــا هــدف  می طلبــد. بنابرایــن وجــود داروخانه هایــی ضابطه منــد ب
پاســخ دهی منطقــی بــه نیــاز جامعــه بــه فرآورده هــای طبیعــی و 

ســنتی، ضــروری اســت. ایســنا

سرپرست دفتر بیمه های سالمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

نرخ »تعرفه های پرستاری در منزل« اعالم شد
رئیس انجمن علمی طب سنتی:

ساماندهی عطاری ها ضروری است

الغری سریع، آسان و طبیعی 
ســید مهــدی میــر غضنفــری، متخصــص طــب 
ــوم  ســنتی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عل
ــی در  ــل چاق ــرد: اص ــان ک ــش، بی ــکی ارت پزش
ــه  ــی ک ــوع مزاج ــت ن ــه عل ــف ب ــراد مختل اف
دارنــد متفــاوت اســت؛ امــا بــه طــور کلــی رفــع 
چاقــی موضعــی دغدغــه خیلــی از مــردم شــده 

اســت.
ــی  ــل اصل ــرای دالی ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــای موضع ــل چاقی ه ــع کام ــش و رف پیدای
ــه شــده  ــی ارائ در طــب ســنتی نظــرات مختلف
اســت، افــزود: تغییــر ســبک زندگــی، انتخــاب 
اشــتباه نــوع الگــوی غذایــی بــدون توجــه 
بــه شــناخت کامــل نــوع مــزاج، کم تحرکــی 
طوالنــی  میزنشــینی های  پشــت  حتــی  و 
 مهم تریــن علت هــای بــروز چاقــی موضعــی

ــا  ــو و بازو ه ــکم، پهل ــی دور ش ــژه در نواح به وی

ــد. ــمار می رون ــه ش ب
درخصــوص  ایــن متخصــص طــب ســنتی 
چاقــی  رفــع  راه حل هــای  بهتریــن  از  یکــی 
ــی  ــداوم یک ــت های م ــت: یبوس ــی، گف موضع
موضعــی  چاقــی  محرک هــای  مهم تریــن  از 
هســتند. پــس در قــدم اول بایــد بــا قــرار دادن 
ملین هــای طبیعــی در تغذیــه روزانــه، آن را 

ــرد. ــرف ک برط
وی ادامــه داد: مصــرف روزانــه یــک لیــوان 
ــده و  ــه ش ــرم تهی ــا آب ول ــه ب ــیر ک ــاک ش خ
قــراردادن هلــو و زردآلــو در ســبد غذایــی روزانــه 
ــه صــورت ملین هــای کامــا طبیعــی مشــکل  ب
ــد. ــن می برن ــل از بی ــور کام ــه ط ــت را ب یبوس

ــد  ــه چن ــاره ب ــا اش ــن ب ــری همچنی میرغضنف
ــای  ــع چربی ه ــرای رف ــر ب ــدی دیگ ــل کلی راه ح
ــرف  ــت مص ــر اس ــرد: بهت ــح ک ــی تصری موضع
میوه هــای خشــک تــرش و ملــس، آلــو بخــارا 
و تمــر هندی هــای تــازه نیــز در برنامه هــای 

غذایــی روزانــه افــراد حتــی بــه میــزان کــم هــم 
ــام در  ــن اق ــرا ای ــد؛ زی ــرار گیرن ــده ق ــه ش ک

ــد. ــرار دارن ــوزها ق ــن چربی س ــره بهتری زم
ایــن متخصــص طــب ســنتی ادامــه داد: روزانــه 
یــک قاشــق غذاخــوری بــادام شــیرین خوراکــی 
را در یــک لیــوان آب ولــرم بریزیــد و پیــش از 
ــول در  ــن محل ــد؛ ای ــل کنی ــه می صــرف صبحان
ــده  ــع چربی هــای موضعــی بســیار کمک کنن رف

اســت.
ــک  ــه ی ــرف روزان ــه مص ــرد: البت ــار ک وی اظه
ــش  ــه پی ــا 40 دقیق ــاعت ت ــیب نیم س ــدد س ع
ــی در  ــع خواب آلودگ ــر رف ــاوه ب ــه ع از صبحان
ــی  ــای موضع ــش چربی ه ــش وزن و کاه کاه
نیــز موثــر اســت؛ امــا قانــون کلــی ایــن اســت 
کــه بایــد بــر اســاس تشــخیص نــوع مــزاج هــر 
ــای  ــع چربی ه ــخه رف ــروز و نس ــت ب ــرد، عل ف
موضعــی و چاقــی در وی مشــخص شــود. 

خبرنــگاران باشــگاه 

# طب  _ سنتی
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 اختالل خواب 
عوارض بارداری را تشدید می کند

محققــان دانشــگاه بــراون رودآیلنــد آمریــکا بــا 
ــه  ــد آپن ــون زن دریافتن ــش از 1.5 میلی ــه بی مطالع
ــا  ــیار ب ــال بس ــه احتم ــواب ب ــال خ ــا اخت ــواب ی خ
مشــکاتی نظیــر نارســایی قلبــی، هیســترکتومی 
ــون  ــار خ ــی )فش ــره اکامپس ــم(، پ ــتن رح )برداش
ــط اســت. ــارداری مرتب ــت ب ــارداری( و دیاب ــاال در ب ب

این بــاره می گویــد:  سرپرســت تیــم تحقیــق، در 
»اختــال خــواب فقــط مختــص افراد مســن نیســت. 
تغییــرات فیزیولوژیکــی ناشــی از بــارداری نیــز ممکن 

ــروز اختــات خــواب شــود.« اســت موجــب ب
در آپنــه خــواب، فــرد دچــار اختــال در نفــس 
ــن  ــات چندی ــی اوق ــواب و گاه ــگام خ ــیدن هن کش
مرتبــه در طــول شــب می شــود کــه مانــع از رســیدن 
اکســیژن بــه مغــز و ســایر بخش هــای بــدن اســت. 
ایــن ریســک بــا افزایــش ســن و وزن بیشــتر 

می شــود.
محققــان در ایــن مطالعــه گزارش هــای بــارداری 2010 
تــا 2014 بیــش از 1.5 میلیــون زن را بررســی کردنــد. 
ــواب  ــه خ ــه آپن ــا ب ــان مبت ــد آن ــک درص ــر از ی کمت

تشــخیص داده شــدند. 
ــه خــواب، ســه  ــه آپن ــان مبتــا ب ــد زن آن هــا دریافتن
ــا  ــوند و عمدت ــتری می ش ــتر در ICU بس ــر بیش براب
مــدت پذیــرش آن هــا طوالنــی و بــه طــور میانگیــن 
ــار بیشــتر  ــان 3.۶ ب 5 روز اســت. همچنیــن ایــن زن

ــوند. مهــر ــی می ش ــایی قلب ــار نارس دچ

 بعضی رنگ موها خطر 
سرطان سینه را افزایش می دهند

محققــان موسســه ســرطان راتجــرز نیوجــرزی بیش از 
4000 زن را مــورد بررســی قــرار دادنــد. آنــان دریافتنــد 
ــت،  ــان سیاهپوس ــط زن ــره توس ــگ تی ــتفاده از رن اس
افزایــش  درصــد   51 را  ســینه  ســرطان  ریســک 

می دهــد.
همچنیــن محققان دریافتنــد ریلکســرها و صاف کننده های 
شــیمیایی مو ریســک ســرطان را در زنان سفیدپوســت 
افزایــش می دهــد و ایــن احتمــال در آنــان 74 درصــد 

ــت. باالتر اس
دانشــمندان در طــول چندیــن دهــه، خطــرات احتمالی 
ــمی  ــه، لوس ــرطان مثان ــر س ــز ب ــا تمرک ــو را ب ــگ م  رن
و ســرطان ســینه مــورد مطالعــه قــرار دادنــد؛ امــا هنــوز 

یافته هــای قطعــی در ایــن بــاره وجــود نــدارد.
در مطالعــه جدیــد، محققان از 4285 زن سفیدپوســت 
دربــاره  نیوجــرزی  و  نیویــورک  در  سیاهپوســت  و 
اســتفاده از محصــوالت مراقبــت مــو در گذشــته ســوال 
ــود.  ــال ب ــا 75 س ــان 20 ت ــن زن ــنی ای ــد. رده س کردن
ــرطان  ــدگان س ــا از بازمان ــر از آن ه ــدود 2280 نف در ح

ــد. ســینه بودن
در ایــن مطالعــه، اســتفاده از محصــوالت بهداشــتی مــو 
در بیــن زنــان مبتــا بــه ســرطان ســینه و زنــان بــدون 

ایــن بیمــاری مقایســه شــد. ســامانه

تغذیه
 سالمت چشمان خود را 

تضمین کنید
ــدن  ــتم های ب ــالم سیس ــی س ــم غذای ــخصا رژی مش
شــما را حمایــت می کنــد و چشــمان شــما نیــز از 
ــز  ــما نی ــمان ش ــت. چش ــتثنی نیس ــده مس ــن قاع ای
 بــه ویتامیــن و مــواد معدنــی نیازمندنــد تــا مشــکات 
ــت  ــما محافظ ــی ش ــرده و از بینای ــع ک ــی را رف احتمال

ــد.  کنن
ــمان  ــامت چش ــش س ــال افزای ــه دنب ــه ب در صورتی ک
ــم  ــکی چش ــانه های خش ــع نش ــه رف ــک ب ــود و کم خ

ــر توجــه کنیــد. ــه مــواد مغــذی زی هســتید، ب
 اسیدهای چرب امگا 3 

بهبــود  باعــث  رژیم هــای غذایــی شــامل امــگا 3 
ســوزش و خارش هــای خفیــف ناشــی از خشــکی 

می شــود.  چشــم 
مصــرف امــگا 3 بــرای  برطــرف کــردن تــورم پلک هــای 
ــم  ــک چش ــرد اش ــه عملک ــت و ب ــد اس ــز مفی ــما نی ش
شــما نیــز کمــک می کنــد. مصــرف امــگا 3 بــه عملکــرد 

ــد.  غــدد میبومــی چشــمان شــما کمــک می کن
 ایــن غــدد قســمت چــرب اشــک چشــم شــما را تأمین 
ــود در اشــک چشــم از  خشــک  ــن موج ــد. روغ می کنن

شــدن چشــم شــما محافظــت می کنــد. 
 ویتامین سی

اســتفاده از ویتامیــن ســی کــه یــک آنتی اکســیدان بــه 
شــمار مــی رود بــه عملکــرد رگ هــای خونــی چشــمان 

ــد.  شــما کمــک می کن
ــی چشــمان شــما  ــث ســامت کل ــن ســی  باع ویتامی
آب  بــه  ابتــا  از  در جلوگیــری  به ویــژه  و  می شــود 
ــروت،  ــال، گریپ ف ــد.  پرتق ــر عمــل می کن ــد مؤث مرواری
اســفناج پختــه، گوجه فرنگــی، مــوز و ســیب می تواننــد 
گزینه هــای مناســبی بــرای تأمیــن ویتامیــن ســی 

ــدن شــما  باشــند.  ب
 ویتامین ای

ــب  ــما را از تخری ــم ش ــلول های چش ــن ای س ویتامی
ــث  ــن باع ــن همچنی ــن ویتامی ــد. ای ــت می کن محافظ

ــود.  ــما می ش ــدن ش ــی ب ــش ایمن افزای
شــما  می توانیــد بــا مصــرف جوانــه گنــدم، غلــه گنــدم، 
بــادام شــیرین، تخــم آفتابگــردان، کــره بــادام زمینــی، 
فنــدق و ســیب زمینی شــیرین ویتامیــن  ای بــدن خــود 

را تأمیــن کنیــد. 
 روی

ــه  ــد گرفت ــن آ را از کب ــه ویتامی ــی ک ــاده معدن ــن م  ای
و بــه شــبکیه چشــم شــما می رســاند، مانیــن نــام دارد 
کــه باعــث حفاظــت از چشــمان شــما  می شــود. زمانــی 
کــه شــما بــه مقــدار کافــی روی در رژیــم غذایــی خــود 
ــد، چشــمان شــما در معــرض دچــار  مصــرف نمی کنی
ــه  ــی ک ــد. از آنجای ــرار می گیرن ــت ق ــه  عفون ــدن ب ش
بــدن شــما روی را بــه صــورت طبیعــی تولیــد نمی کنــد، 
بســیار مهــم اســت کــه شــما آن را حتمــا در  غــذای خود 

مصــرف کنیــد. 
ــر  ــرغ، جگ ــت، تخم م ــیر، ماس ــده، ش ــات غنی ش غ
ــرای  ــی ب ــع خوب ــد مناب گوســاله و گوشــت گاو می توانن

ــدن شــما باشــند.  بهداشــت نیــوز ــن  روی ب تأمی

زیبایی
 چند راه برای زیباتر شدن 

هنگام خواب
ــی  ــت؛ یعن ــی اس ــرای زیبای ــع ب ــن موق ــب بهتری ش
زمانــی کــه تمــام بــدن شــما در حــال بازســازی اســت 
و تاش هــای شــما بیشــترین بازدهــی را خواهــد 

داشــت.
ــا  ــم ت ــاده کرده ای ــما آم ــرای ش ــه را ب ــن توصی  چندی
ــد. ــت کنی ــان مراقب ــگام خــواب شــما از خودت در هن

 ماسک صورت آلوئه ورا
پوســت  شــدن  ســفید  باعــث  آلوئــه ورا  عصــاره 
می شــود، جوش هــا را خــوب می کنــد و جلــوی 
چیــن و چــروک را می گیــرد. ایــن بــرای تمامــی 
پوســت ها خــوب اســت. ماســک مناســب بــرای 
پوســت خــود را انتخــاب کنیــد: چــرب، خشــک 
ــار از ماســک  ــه ای 2 ب ــر اســت هفت ــوط. بهت ــا مخل ی

ــد. ــتفاده کنی ــه ورا اس آلوئ
 ماسک ویتامین E برای زیر چشم ها

پوســت زیــر چشــم شــما خشــک، نــازک و مســتعد 
ــری  ــری از پی ــرای جلوگی ــت. ب ــروک اس ــن و چ چی
قبــل از خــواب ماســک ویتامیــن E بزنیــد. آن را 
ــر  ــرای اث ــد و ب ــه ای بخری ــر داروخان ــد از ه می توانی
بهتــر بــه آن روغــن ماهــی یــا روغــن زیتــون اضافــه 
کنیــد؛ امــا در اســتفاده از ویتامیــن E خیلــی مراقــب 
ــد.  ــرف کنی ــره از آن را مص ــد قط ــط چن ــید و فق باش
مصــرف زیــاد آن باعــث ایجــاد التهــاب و بادکردگــی 
می شــود. ایــن کار را هفتــه ای یــک بــار انجــام دهیــد.

 به مژه ها و ابرو، روغن کرچک بزنید
بــرس ریمــل خــود را بــه خوبــی بشــویید و در روغــن 
کرچــک فروکنیــد. آن را بــه مژه هــا و ابــرو بزنیــد تــا 
رشــد آن هــا زیــاد شــود. هــر شــب پیــش از خــواب 

ایــن عمــل را تکــرار کنیــد.
 به لب خود روغن نارگیل بزنید

روغــن نارگیــل بــرای لب هــای خشــک بســیار خــوب 
ــن  ــه زمــان دارد و بهتری ــاج ب اســت. جــذب آن احتی
موقــع زدن آن پیــش از خــواب اســت تــا صبح هنــگام 
ــن  ــد از روغ ــما می توانی ــود. ش ــا ش ــما زیب ــان ش لب

خالــص یــا ماســک آن اســتفاده کنیــد.
 موها را مرطوب کنید

موهــای شــما در طــول روز مــورد حملــه عوامــل 
محیطــی قــرار می گیــرد و بایــد ترمیــم شــود. دلیــل 

ــت. ــت اس ــود رطوب ــت، کمب ــای بدحال ــی موه اصل
اســپری ها و ســرم های بســیاری بــرای مرطــوب 
ــد آن را  ــما می توانی ــا ش ــود دارد؛ ام ــو وج ــردن م ک
ــک  ــیب، آب و ی ــرکه س ــازید: س ــم بس ــه ه در خان

ــت. ــی اس ــاش کاف آب پ
 زدودن پوست های خشک پا

تابســتان رســیده و بایــد مراقــب پاهــا باشــید. 
ــون  ــن زیت ــا روغ ــد ب ــک را می توانی ــنه های خش پاش

ــد. ــرم کنی ــل ن ــا نارگی ی
ــد.  ــا بکشــید و خشــک کنی ــدا پاشــنه را ســنگ پ ابت

بعــد روغــن زیتــون یــا نارگیــل بــه کــف پــا بزنیــد 
و یــک جــوراب نخــی بپوشــید و بــه رختخــواب              

ــم ــام ج ــد. ج بروی

خانواده
 لزوم آموزش انضباط 

و مهارت های مالی به کودکان
ــت.  ــر اس ــال تغیی ــای آن در ح ــی و ارزش ه ــه ایران جامع
ایــن روزهــا والدیــن تمــام تــاش خــود را صــرف کســب 
ــرای  ــی ب ــد؛ امــا گاه فرصــت چندان درآمــد بیشــتر می کنن
خــرج ایــن درآمــد در کنــار همســر و فرزندانشــان ندارنــد. 
ــام  ــه تم ــاه ب ــاس گن ــن احس ــر ای ــه ب ــرای غلب ــس ب پ
 نیازهــا و خواســته های پرهزینــه فرزنــدان خــود تــن

می دهند.
ــه  ــر دو بچ ــا حداکث ــک ی ــا ی ــتر زوج ه ــا بیش ــن روزه ای
دارنــد؛ بنابرایــن برخــاف گذشــته درآمــد والدیــن در 
میــان تعــداد کمتــری از بچه هــا تقســیم می شــود و 
ــن خواســته های  ــرای تأمی ــاش خــود را ب ــام ت ــا تم آن ه
ــد. نتیجــه  کــودکان و شــکوفایی استعدادهایشــان می کنن
چنیــن رویکــردی، تربیــت نســلی پرتوقــع اســت کــه 
پــس از مدتــی هیــچ ارزش و اعتبــاری بــرای پــول و 

محدودیت هــای مالــی والدیــن خــود قائــل نیســت.
ــاده  ــان و س ــه آس ــاط همیش ــری انضب ــوزش و یادگی آم
نظــر مالــی  از  اگــر شــما می خواهیــد  امــا  نیســت؛ 

پیشــرفت کنیــد، ایــن کار ضــروری اســت. 
ــوم  ــا مفه ــوان ی ــک عن ــط ی ــی فق ــت مال ــم و مدیری نظ
جــذاب بــرای بحــث و گفت وگــو نیســت؛ بلکــه یــک نیــاز 
ــه بیشــتر  اســت. در جوامــع امــروزی کــه مــردم دائمــا ب
داشــتن و بیشــتر مصــرف کــردن تشــویق می شــوند، 
ــه  ــول ب ــی پ ــدازه کاف ــه ان ــه ب ــد ک ــر می کنن ــیاری فک بس

دســت نمی آورنــد.
ــاره  ــری درب ــدون یادگی ــا ب ــیاری از بچه ه ــفانه بس متأس
بودجه بنــدی  و  اقســاط  قبض هــا،  پرداخــت  نحــوه 
ــن  ــزرگ می شــوند. ای ــداز ب ــا پس ان ــا ی ــد و هزینه ه درآم
ــاد و  ــای زی ــر بدهی ه ــرادی درگی ــالی اف ــراد در بزرگس اف

ــود.  ــد ب ــی خواهن ــکات مال مش
ــی )کســب درآمــد، خــرج کــردن و  آمــوزش مســائل مال
پس انــداز( بــه کــودکان از ســنین پاییــن باعــث موفقیــت 

آن هــا در ســنین بزرگســالی خواهــد شــد.
در ایــن میــان عــادات مالــی والدیــن بــر نگــرش کــودکان 
دربــاره مســائل مالــی تأثیــر خواهــد گذاشــت. آن هــا 

ــد. ــد می کنن ــان را تقلی ــای والدینش ــوال رفتاره معم
 اگــر کودکــی شــاهد بدهی هــای مالــی والدیــن یــا 
اســراف منابــع مالــی توســط پــدر و مــادر خــود باشــد، بــا 
احتمــال بیشــتری در بزرگســالی همیــن رفتارهــا را نشــان 

ــد داد.  خواه
ــا  ــول ی ــت پ ــت مدیری ــیوه درس ــز ش ــه هرگ ــی ک کودک
پس انــداز را ندیــده باشــد، در بزرگســالی هــم هرگــز 
نخواهــد توانســت درآمدهــا و منابــع مالــی خــود را 

مدیریــت کنــد. 
ــط  ــا فق ــد. آن ه ــه می بینن ــد، بلک ــوش نمی کنن ــا گ بچه ه
رفتارهــای شــما را یــاد می گیرنــد. بــه قــول معــروف 
می کنــد.«  صحبــت  کلمــه ای  هــر  از  بلندتــر  »رفتــار 

متی ســا

ــر  ــد ب ــا تاکی ــذا و دارو، ب ــازمان غ ــس س ــد، رئی دینارون
ــور  ــازی کش ــت داروس ــت از صنع ــت وزارت بهداش حمای
غیررقابتــی  شــرایط  در  داروســازی  صنایــع  گفــت: 
ــن  ــی را تامی ــی داخل ــای داروی ــتر نیاز ه ــتند بیش توانس
کننــد؛ ولــی ایــن بــه معنــای تطبیــق اســتاندارد های 
ــی  ــتاندارد های بین الملل ــا اس ــی ب ــت داخل ــی صنع کیف
نیســت و همان طــور کــه تلویحــا عنــوان شــده، وضعیــت 
GMP صنایــع داروســازی ایــران در جایگاهــی اســت کــه 
شــرکت های قبرســی و هنــدی هــم از آن هــا پیشــی 

گرفته انــد.
از  و قصــد صیانتــی کــه  ملــی  افــزود: وجــدان  وی 
اهمیــت  البتــه  و  دارد  وجــود  داخلــی  ســرمایه های 
شــرکت های  کــه  می طلبــد  کشــور  مــردم  ســامت 

داروســازی هرچــه ســریع تر در راســتای ایــن انطبــاق 
ــه علــت اشــکاالت  ــر ایــن صــورت ب ــد؛ در غی قــدم بردارن
کیفیتــی در بــازار داخلــی، نه تنهــا جایــگاه خــود را از دســت 
خواهنــد داد، بلکــه در بازار هــای صادراتــی نیــز جایگاهــی 

ــت. ــد داش نخواهن
دینارونــد بــا تاکیــد بــر ضــرورت مقایســه قیمــت دارو های 
ایرانــی بــا وارداتــی اظهــار داشــت: ادعــای 5 تــا 10 برابــری 
قیمــت دارو هــای قبرســی و هنــدی نســبت بــه دارو هــای 
ــای  ــه دارو ه ــل اینک ــت و دلی ــت اس ــا نادرس ــی کام ایران
وارداتــی بــه طــور کلــی گران تــر از دارو هــای ایرانــی 
هســتند، عمدتــا بــه »برنــد« بــودن بســیاری از دارو هــای 
ــت  ــم قیم ــا ه ــه دنی ــه در هم ــت ک ــوط اس ــی مرب واردات
آن هــا بیشــتر از داروی ژنریــک اســت. باشــگاه خبرنــگاران

تحقیقــات  مؤسســه  مدیــر  کریمــی،  غامرضــا 
ــران در اســتان اصفهــان، اظهــار داشــت:  حجامــت ای
ناگهــان  بــه  از گرســنگی طوالنــی  پــس  هــرگاه 
ــق  ــر طب ــم، ب ــر کنی ــذا پ ــاد غ ــا حجــم زی ــده را ب مع
ــدن  ــون ب ــتر خ ــدن، بیش ــی ب ــم های جبران مکانیس
بــرای اینکــه هضــم بهتــر صــورت بگیــرد، بــه اطــراف 
بــه  و  می کنــد  پیــدا  ســوق  سیســتم گوارشــی 
ــث  ــد و باع ــری می رس ــون کمت ــز، خ ــا و مغ اندام ه

ایــن حالــت می شــود. 
در مــاه مبــارک رمضــان بــرای مهــار ایــن عارضــه ابتــدا 
بــا آب جــوش و خرمــا افطــار کنیــد تــا بلغــم معــده 
و ســردی آن کاهــش یابــد و معتــدل شــود و بعــد از 

ادای نمــاز و ادعیــه، غــذای اصلــی را میــل کنیــد.

ایــن متخصــص طــب ســنتی خاطرنشــان کــرد: 
ــد  ــد چن ــه پــس از اذان مغــرب بای روزه داران بافاصل
ــوش  ــط آب ج ــوان متوس ــک لی ــا ی ــا ب ــدد خرم ع
ــادت  ــاز و عب ــغول نم ــد و مش ــل کنن ــده می ولرم ش
ــول  ــده در ط ــت( انباشته ش ــم )رطوب ــا بلغ ــوند ت ش
پاک ســازی  معــده  پرزهــای  روی  از   روزه داری 
ــذا  ــذب غ ــاده ج ــا، آم ــده و پرزه ــرم ش ــده گ و مع

ــود. ش
کریمــی در پایــان توصیــه کــرد: 1 تــا 2 ســاعت پــس 
ــاس  ــر اس ــا ب ــوان از میوه ه ــاری می ت ــرف افط از ص
طبــع و مــزاج روزه دار اســتفاده کــرد کــه در ایــن بیــن 
ــاس  ــه و آنان ــیب، ب ــج، س ــد هوی ــی مانن آب میوه های

ارجحیــت دارنــد. ایمنــا

رئیس سازمان غذا و دارو مطرح کرد: 

علت گران بودن دارو های وارداتی
مدیر مؤسسه تحقیقات حجامت ایران در استان اصفهان:

پس از افطاری، معده را با حجم زیاد غذا پر نکنید

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــای  ــن ج ــا امن تری ــرای م ــد ب ــواده بای خان
ــا و شــادی ها  ــه غم ه ــی ک ــا باشــد؛ جای دنی
می مانــد  محفــوظ  آن  در  اســرارمان   و 
آنجــا  در  نزدیکانمــان  بــه  می توانیــم  و 

کنیــم.  اعتمــاد 
ــه  ــان در خان ــی اعتمادش ــراد وقت ــی اف بعض
ــن  ــدام در ای ــود، م ــلب ش ــان س از همسرش

ــود.  ــد ب ــش خواهن چال

مبنــای  بــر  مشــترک  زندگــی  پایه هــای 
اعتمــاد و اطمینــان زن و شــوهر بــه یکدیگــر 
اســتوار اســت و یکــی از مســائل مهمــی 
ــاد  ــن اعتم ــدن ای ــود آم ــه وج ــث ب ــه باع ک
ــن  ــود، رازداری و گفت ــران می ش ــن همس بی
به موقــع گفتنی هــا و نگفتــن ناگفتنی هــا 

ــت.  ــترک اس ــی مش در زندگ
اثــر  در  کــه  زندگی هایــی  بســیار  چــه 
 پنهانــکاری و بیــان نکــردن به موقــع گفتنی هــا 
ــه فرجــام شکســت رســیده و چــه بســیار  ب

رازهــا  افشــای  اثــر  در  کــه  رابطه هایــی 
گسســته شــده اســت.

 رکن اول اعتماد در زندگی 
زناشویی

و  روان شــناس  محمــدی،  فاطمــه  دکتــر 
مشــاور خانــواده، رازداری را رکــن اول اعتمــاد 
می دانــد  زناشــویی  زندگــی  در   متقابــل 
ــی  ــوان زندگ ــدون آن نمی ت ــاد دارد ب و اعتق

ــرد. را پیــش ب
ایــن روان شــناس بــا اشــاره بــه اینکــه قــرآن 
کریــم زن و مــرد را لبــاس و عیب پــوش 
ــای  ــرد: افش ــح ک ــد، تصری ــر می دان یکدیگ
عیــوب زن و مــرد بــرای خانواده هــای آن هــا 
ــواده  ــم خان ــر از چش ــود همس ــبب می ش س
طــرف مقابــل بیفتــد و مقاومتــی دائــم بــرای 
ــرام  ــد و او احت ــود بیای ــه وج ــرش او ب پذی

خــود را نــزد آن هــا از دســت بدهــد.
محمــدی ادامــه داد: گفتــن نقــاط ضعــف و 

قــوت، هیــچ یــک ضرورتــی نــدارد. 
ــر  ــم، یکدیگ ــم را بگویی ــای ه ــر ضعف ه اگ
ــر  ــم و اگ ــرار می دهی ــام ق ــگاه اته را در جای
نقــاط قــوت و موفقیــت خــود را مــدام 
ــورد حســادت  ــن اســت م ــم ممک ــراز کنی اب

ــویم.  ــع ش ــران واق دیگ
از  خیلــی  می بینیــد کــه  منظــر  ایــن  از 
ــد  ــه نبای ــی اســت ک ــی رازهای مســائل زندگ

بــا کســی در میــان بگذاریــم. 
 آرامش، اولین حاصل رازداری

وی افــزود: وقتــی راز دل را بــه کســی نگفتــه 
ــتید.  ــدن آن نیس ــاش ش ــران ف ــید، نگ باش
پــس امنیــت و آرامــش اولیــن حاصــل 

رازداری اســت.
ایــن کارشــناس روان شناســی و مشــاور 
خانــواده خاطرنشــان کــرد: وقتــی همســرتان 
خصوصی تریــن  بدانــد،  رازدار  را  شــما 
ــد  ــرح می کن ــما مط ــا ش ــم ب ــائل را ه مس
می شــوید.  مشــاورش  اولیــن  شــما  و 
ــش  ــما افزای ــان ش ــت در می ــق و محب عش
حافــظ  تنهــا  شــما  زیــرا  می یابــد؛ 
 رازهایــی خواهیــد بــود کــه هیــچ کســی

 نمی داند.محمــدی ادامــه داد: اعتمــاد در 
ســبک زندگــی ایرانــی و اســامی حــرف 
ــن رکــن در  ــد؛ چــرا کــه اگــر ای اول را می زن
ــای  ــد، پایه ه ــته باش ــود نداش ــواده وج خان

ــزد. ــی فرومی ری زندگ
وی بیــان کــرد: اعتمــاد متقابــل در زندگی در 
بســتر زمــان حاصــل می شــود؛ ولــی بســیار 
ــیب پذیر  ــیار آس ــاد بس ــت. اعتم ــر اس زمانب
اســت و تنهــا در مقــام عمــل بــه اثبــات 

می رســد.
 رازداری و خوش قولی

وی بــا اشــاره بــه رفتارهــای اعتمادســاز 

و  رازداری  گفــت:  زناشــویی  زندگــی  در 
خوش قولــی، دو رکــن اساســی از میــان 
ارکان مهــم رفتارهــای اعتمادســاز در زندگــی 

ــت. ــراد اس اف

ایــن مشــاور اهمیــت رازداری را در حفــظ 
آبــروی خانــوده عنــوان کــرد و  عــزت و 
ــن  ــتید، ممک ــی هس ــی عصبان ــت: وقت گف
ــا  ــود توافق ه ــا، نب ــی از دعواه ــت رازهای اس
و مشــاجرات خــود را فــاش کنیــد؛ امــا 
ــد  ــد و بخواهی ــتی کنی ــی آش ــه زودی وقت ب
روابــط عــادی خانوادگــی خــود را از ســر 
بیــرون  خانواده تــان  بــرای  بگیریــد، 
از دل ســخت خواهــد  کــردن کدورت هــا 

 بود.

کارشناس روان شناسی و مشاور خانواده: 

رازداری، رکن اول اعتماد در زندگی زناشویی

،،
افشــای عیوب زن و مرد برای خانواده های 
آن هــا ســبب می شــود همســر از چشــم 
خانــواده طــرف مقابــل بیفتــد و مقاومتــی 
دائــم بــرای پذیــرش او بــه وجــود بیایــد و او 
احتــرام خــود را نــزد آن هــا از دســت بدهــد

 

کیــوان الچیــان، متخصــص داخلــی، گفت: گرســنگی 
طوالنــی بــرای بــدن مفیــد نیســت و می توانــد منجــر 
ــی  خــون شــود؛ بنابرایــن توصیــه  ــه افزایــش چرب ب
می شــود افــراد حتمــا ســحری )نــان، پنیــر، ســبزی 
ــد. خــوردن آب و ســبزیجات  ــل کنن ــا، آب( می خرم

ــد. ــر می کن حــرکات روده را بهت
ــه داد:  ــی، ادام ــص داخل ــان، متخص ــوان الچی کی
 وعــده افطــار بهتــر اســت بــا آب گــرم، ســوپ گــرم 
و غــذای ســبک آغــاز شــده و پــس از انجــام 

عبــادت، شــام ســبک میــل شــود.
وی گفــت: بهتــر اســت از افطــار تــا ســحر آب و میوه 
ــش  ــاعت پی ــک س ــد از آن، ی ــود و بع ــرف ش مص
از ســحر وعــده غذایــی اصلــی کــه شــامل پروتئیــن 

کربوهیــدرات و چربــی اســت، میــل شــود.
رادیویــی  شــبکه  »فراســو«  برنامــه  در  الچیــان 
ــر  ــد پرکالری ت ــحری بای ــده س ــت: وع ــامت گف س
ــد  ــاعت بع ــا 18 س ــد ت ــرد نمی توان ــرا ف ــد؛ زی باش
هیــچ خوراکــی را مصــرف کنــد. گرســنگی بیــش از 
ــد می شــود. ــای قن حــد، موجــب مصــرف ذخیره ه

ایــن متخصــص داخلــی ادامــه داد: ما ذخیــره قند در 
کبــد داریــم کــه در روزهــای اول مــاه رمضــان مصــرف 
ــدن  ــدت باشــد ب ــر گرســنگی طوالنی م می شــود. اگ
بــرای فعالیــت خــودش، به ویــژه مغــز از متابولیســم 
ــوخت  ــم س ــی متابولیس ــودش یعن ــی خ غیرطبیع
ناقــص  ســوخت  می کنــد.  اســتفاده  چربی هــا 

ــود. ــون می ش ــد کت ــب تولی ــا موج چربی ه

الچیــان در ادامــه تاکیــد کــرد: کتــون آزادشــده هــم 
ــود  ــرب می ش ــیدهای چ ــدن اس ــه آزاد ش ــر ب  منج
و این هــا موجــب بــوی بــد دهــان، بــوی بــد عــرق 
کســالت، ســردرد، خســتگی و ناتوانــی در فــرد 

را کم حوصلــه می کنــد. فــرد  و  می شــود 
ــاز  ــرب، پیش نی ــید های چ ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
ســاختمانی تری گلیســرید و کلســترول اســت، 
ــراد  ــا در اف ــن چربی ه ــدن ای ــرد: آزاد ش ــح ک تصری
خانم هــای  ســال،   50 بــاالی  آقایــان  مســن، 
رســیده بــه ســن یائســگی، افــراد بــاالی 45 
ــراد  ــت، اف ــم اس ــان ک ــت بدنی ش ــه فعالی ــال ک س
چــاق، افــراد مبتــا بــه کــم کاری تیروئیــد، پــرکاری 
افــراد  بــه کوشــینگ،  مبتــا  افــراد  تیروئیــد، 
مبتــا بــه فئــو کروموســتیوم، افــراد مبتــا بــه 
هایپرآلدوسترونیســم، افــرادی کــه چاقــی موضعــی 
دارنــد و افــرادی کــه ســابقه فامیلــی مثبــت بیماری 

عــروق کرونــر دارنــد، در همــه ایــن افــراد، اســتعداد 
ــد. ــاد می کن ــر را ایج ــروق کرون ــی ع ــن تنگ گرفت

افــرادی کــه  داخلــی گفــت:  متخصــص  ایــن 
ــد خونشــان باالســت  کلســترول و تری گلیســرید ب
بایــد تغذیــه مناســب در ایــن مــاه داشــته باشــند؛ 
همچنیــن ایــن افــراد نبایــد فعالیــت بدنــی را 
فرامــوش کننــد )فعالیــت بدنــی مثــل دویــدن 
ــه 100  ــب را از ۶0 ب ــان قل ــه ضرب ــی ک ــی ورزش یعن
برســاند و پــس از 18 دقیقــه پیــاده روی کنــد.(  
یبوســت کمــک  درمــان  بــه  ورزش  همچنیــن 

 . می کنــد
ــه ایــن پرســش کــه »چــرا برخــی  وی در پاســخ ب
افــراد پــس از مــاه مبــارک رمضــان یــا حیــن ایــن 
مــاه، مشــکات گوارشــی پیــدا می کننــد؟«، گفــت: 
ــت  ــه ای را رعای ــم تغذی ــراد اصــول مه ــن اف ــرا ای زی

نمی کننــد.

غــذای  نبایــد  افطــار  هنــگام  افــزود:  الچیــان 
 زیــادی خــورد. آب یــا چــای بــه آرامــی میــل شــده 
ــن  ــده شــود؛ همچنی ــذا خــوب جوی و لقمه هــای غ
نبایــد وســط غــذا آب خــورد و در صورتــی کــه 
بــه  شــود،  خــورده  خنــک  آب  افطــار  هنــگام 
ــه معــده  ــوز گــرم اســت، ب ــل اینکــه معــده  هن دلی
شــوک وارد شــده و اختــال در هضــم غــذا ایجــاد          

می شــود.
توصیــه کــرد:  روزه داران  بــه  پایــان  در  الچیــان 
 گرســنگی طوالنــی بــرای بــدن مفیــد نیســت 
چربی هــای  افزایــش  بــه  منجــر  می توانــد  و 
ــه  ــن توصی ــود؛ بنابرای ــر ش ــکات دیگ ــون و مش خ
ــان  ــد؛ ن ــل کنن ــحری می ــا س ــراد حتم ــود اف می ش
پنیــر، ســبزی، خرمــا و آب هنــگام ســحر بخورنــد. 
خــوردن آب و ســبزیجات، حــرکات روده را بهتــر 

فــارس می کنــد. 

کیوان الچیان، متخصص داخلی:

ورزش به درمان »یبوست« کمک می کند
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آیت هللا العظمی نوری همدانی:

 ربا، مهم ترین آفت 
اقتصاد کشور است

ــاره  ــا اش ــی ب ــوری همدان ــی ن ــت هللا العظم آی
ــا در قــرآن تاکیــد کــرد: یکــی از  ــه مذمــت رب ب
ــا  ــور ب ــادی در کش ــکالت اقتص ــن مش مهم تری
اینکــه مــورد مذمــت شــدید قــرآن قــرار گرفتــه، 

وجــود مســئله رباســت.
ــت  ــی در ضیاف ــوری همدان ــی ن ــت هللا  العظم آی
ــون در  ــا و روحانی ــور علم ــا حض ــه ب ــاری ک افط
دارالقــرآن عالمــه طباطبایــی برگــزار شــد، گفــت: 
عالمــه طباطبایــی دارای ویژگی هایــی خاصــی از 

ــود. ــه تواضــع ب جمل
ــیر  ــه تفس ــان در زمین ــه ایش ــان اینک ــا بی وی ب
ــت)ع(  ــل  بی ــارف اه ــر مع ــم و نش ــرآن کری ق
زحمــات بســیاری کشــید، اظهــار کــرد: »تفســیر 
ــط  ــه توس ــت ک ــه ای اس ــاب نمون ــزان« کت المی
عالمــه طباطبایــی نوشــته شــد و دایرةالمعــارف 
نمونــه ای اســت کــه در هــر موضوعــی ابتــکارات 

ــی دارد. فراوان
مرجــع تقلیــد شــیعیان تصریــح کــرد: در زمینــه 
ــار در  ــری جســتن از کف اجتماعــی، موضــوع تب
ــورد  ــم بیــش از موضوعــات دیگــر م ــرآن کری ق
ــر  ــتادگی در براب ــن رو ایس ــت؛ از ای ــه اس توج
ــرآن  ــراوان ق ــد ف ــورد تاکی ــالم م ــمنان اس دش

ــت. ــم اس کری
وی ادامــه داد: مــردم بــا راهپیمایــی روز قــدس 
تبــری خــود را از کفــار و دشــمنان اصلــی اســالم 
بــه جهــان اعــالم می کننــد و ایــن ابتــکار امــام 

ــند. ــداوم می بخش را ت
اســتاد ســطح عالــی حــوزه علمیــه ربــا را یکــی 
از آفــات اقتصــاد دانســت و عنــوان کــرد: در 
ــی  ــا موضوع ــادی، رب ــات اقتص ــان موضوع می
در  آن  مذمــت  دربــاره  خداونــد  اســت کــه 
ــه میــان  هفــت قســمت قــرآن کریــم ســخن ب
آورده اســت؛ ولــی متاســفانه ایــن موضــوع 
ــی از مضــرات اقتصــاد کشــور   وجــود دارد و یک

است.
آیــت هللا نــوری همدانــی بــا اشــاره بــه کودتــای 
ــا  ــن کودت ــت: در ای ــال ۳۲ گف ــاه س ۲۸ مردادم
امــا  داد؛  فــراری  را  شــاه  آیــت هللا کاشــانی 

آمریــکا دوبــاره وی را برگردانــد.
 وی تاکیــد کــرد: آیــت هللا کاشــانی، قهرمــان 
و مبــارز بــود و نفــت کشــور بــا تالش هــای 
ایشــان ملــی شــد؛ امــا دشــمن تــالش می کنــد 
ــا در  ــش علم ــا نق ــد ت ــف کن ــوع را تحری موض

ــرد. ــؤال بب ــر س ــردم را زی ــری م راهب
ایــن مرجــع تقلیــد بــا اشــاره بــه اهداف دشــمن 
 بــرای مقابلــه بــا اســالم افــزود: مــا قــرآن 
و اســالم داریــم کــه مســتکبران جهانــی تــالش 
ــم  ــل مه ــن دو اص ــا ای ــه ب ــه مقابل ــد ب می کن
ــوم  ــدف ش ــن ه ــد ای ــن رو بای ــد؛ از ای بپردازن

ــم. ایکنــا ــه کنی مقابل

گردشگری
روستای مشهد کاوه

ــتان  ــتان های شهرس ــی از دهس ــهد کاوه، یک مش
ــا سرشــماری ســال 1۳75  چــادگان اســت کــه ب

ــر 5575 نفــر دارد. ــغ ب جمعیتــی بال
ــی چــون دهســتان  ــا نام های ــن دهســتان را ب  ای
ــد.  ــهد گوین ــا مش ــر ی ــتان کاوه آهنگ کاوه، دهس
نــام ایــن دهســتان حــدود 1۲00ســال پیــش بــه 

ایــن نــام تغییــر یافتــه اســت.
ــش  ــال پی ــل از 1۲00 س ــتان قب ــن دهس ــام ای  ن
ــام کاوه  ــد از قی ــوده و بع ــه ب ــا کوادلی ــه ی کودلی
ــام ایــن دهســتان تغییــر کــرده اســت؛  آهنگــر ن
ــام قــارن  ــه ن زیــرا قبــر کاوه آهنگــر و پســرش ب
ــار او آرمیــده، در ایــن  و دختــرش نیــز کــه در کن

ــرار دارد.  ــکان ق م
ایــن دهســتان در قدیــم بســیار مــورد توجــه بــوده 
ــه  ــرا در یکــی از کتاب هــای قدیمــی ک اســت؛ زی
توجــه  مــورد  نیســت،  معلــوم  آن  نویســنده 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــنده ق نویس
ایــن دهســتان جــزء ۲7 مشــهد  همچنیــن 
ایــران اســت. آثــار تاریخــی ایــن دهســتان غیــر 
ــزرگ اســت کــه  ــرج ب ــره کاوه آهنگــر، ۲ ب از مقب
ــده  ــی مان ــالم باق ــا س ــی از آن ه ــط یک االن فق
ــای  ــی از تپه ه ــع در یک ــه واق ــرگاه قی ــت؛ نظ اس
اطــراف دهســتان  و نظــرگاه پرپــه کــه بــه معنــای 

ــار اســت.  ــا کن ــاده ی دورافت
مــردم ایــن دهســتان اعتقــاد بــر ایــن دارنــد کــه 
امامــزادگان در حــال دوری جســتن از دســت 
دشــمنان یــک شــب بــه همــراه خانــواده در ایــن 

ــد. محــل اطــراق کردن
یادشــده  اســطوره های  از  آهنگــر  کاوه  قیــام 
در شــاهنامه فردوســی اســت. هنگامــی کــه 
فریــدون شــیرخواره بــود، ضحــاک پــدرش را 
کشــت. مــادرش فرانــک او را برداشــت و در 
بیشــه زاری پنهــان شــد. ضحــاک کــه از منجمــان 
شــنیده بــود تباهــی او بــه دســت فریــدون 
ــا او  ــود ت ــواره در جســت وجو ب ــود، هم ــد ب خواه

ــد.  ــود کن را ناب
ــمنی  ــن دش ــت: م ــور گف ــزرگان کش ــه ب روزی ب
ــی  ــد مکتوب ــودک اســت و بای ــون ک ــه اکن دارم ک
بیاوریــد کــه مــن تــا بــه حــال بــه جــز کار نیــک 
ــن امــر گواهــی  ــر و جــوان در ای نکــرده ام و از پی

ــد.  بگیری
و ســتمی کــه  از ظلــم  هنــگام کاوه  ایــن  در 
ضحــاک بــر او بــا قتــل فرزندانــش و دیگــر 
مردمــان روا داشــته بــود و مغــز آنــان را خــوراک 
ــه  ــود، ب ــر شــانه هایش کــرده ب ــاران نشســته ب م
ــر  ــاره پیش دامنــش را ب خــروش آمــد و چــرم پ
ســر چوبــی علــم کــرد و فریــاد ظلم خواهــی ســر 

داد. 

اســتان یــزد بــا همــه ویژگی هــای متضــاد، کویــر 
ــبز  ــک و سرس ــتان خن ــوزان و کوهس ــرم و س گ
ــردان و  ــرای طبیعت گ ــد گوشــه دنجــی ب می توان
طبیعت دوســتان، گردشــگران و نیــز ســرمایه گذاران 

حــوزه گردشــگری باشــد.
ــت  ــازه در صنع ــبتا ت ــده ای نس ــم، پدی اکوتوریس
از کل  بخشــی  تنهــا  اســت کــه  گردشــگری 
ــیاری  ــد و بس ــکیل می ده ــت را تش ــن صنع ایـ
تــا  داشــته  آن  بــر  را  جهــان  کشــورهای  از 
سرمایه گـذاری هـــای عمــده ای را بــه ایــن بخش 
بــه لحــاظ درآمدزایــی فــراوان آن اختصــاص 

ــد. دهن
ــدار  ــری و دی گــردش در بیابان هــا و نواحــی کوی
ــش  ــویری، پوشـ ــانی و کـ ــای بیابـ از جاذبه هـ
گیاهــی، حیــات جانــوری، اشــکال مورفولوژیــک 
انجام فعالیت هـــای ورزشـــی و بازدیـــد از ســایر 
جاذبه هــای آن، نــوع خاصــی از گردشــگری را 
بــه وجــود آورده اســت کــه »گردشــگری کویــر« 
اکوتوریســم  از  نامیــده می شــود و شــاخه ای 

اســت.
طبیعــی،  جاذبه هــای  مهم تریــن  جملــه  از 
مناطق کـــویری و بیابـــانی هســتند که حــدود 90 
ــه خــود اختصــاص  درصــد مســاحت کشــور را ب

ــد. داده ان
وجود چنین وســعتی از نـــواحی خشــک، لـــزوم 
توجـــه بـــه ظرفیت هــای ایــن مناطــق را در زمینه 
ــژه در  ــم، به وی ــیم و ژئوتوریس ــت اکوتورس صنع
ــیه  ــران و در حاش ــز ای ــه در مرک ــزد کـ ــتان ی اس

دشــت کویــر و دشــت و بیابــان لــوت قــرار گرفتــه 
ــازد. ــروری می س ــت، ض اس

بــر اســاس اعــالم پایــگاه ملــی داده هــای علــوم 
زمیــن، یــزد دومیــن اســتان بیابانــی کشــور پــس 
ــای  ــت و بیابان ه ــتان اس ــتان و بلوچس از سیس
ــتی  ــای اکوتوریس ــن منظره ه ــی از زیباتری آن یک

دنیــا بــه شــمار می آینـــد.
تپـه هـــای ماســه ای، یکــی از فرآیندهــای مناطق 
بیابانــی اســت کــه در اطراف شــهر یـــزد بـــا کمتر 
ــزار  ــدود۳0 ه ــاحتی ح ــال و مسـ ــزار س از ۲ ه

ــار گســترش یافتــه اســت. هکت

از  ایــن بخــش در اســتان یــزد  جاذبه هــای 
طریــق دو محــور مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؛ 
اول محــور یــزد بــه بافــق کــه بــا گــذر از مســجد 
ــه  ــق ادام ــا باف ــر ت ــیه کوی ــرج در حاش ــن فه که
گــزی  جنگل هــای  راه،  طــول  در  و  می یابــد 

وجــود دارد کــه حاشــیه های کویــر را تســخیر 
ــن  ــه ای ــی ب ــت خاص ــی و جذابی ــرده و زیبای ک

ــت. ــیده اس ــیر بخش مس
ــای  ــیار زیب ــارک بس ــق، پ ــیر باف ــای مس در انته
ــار  ــدود ۲0 هکت ــه ح ــود دارد ک ــهر وج ــن ش آه
وســعت دارد و از نخل هــای کهنســال و انــواع 
ــتی در  ــون بهش ــده و همچ ــیده ش ــا پوش گل ه

انتهــای راه کویــر خودنمایــی می کنــد.
ــا  ــق و بیاضــه ت ــزد، خران ــر، محــور ی مســیر دیگ
ــای  ــار از تپه ه ــه سرش ــت ک ــک اس ــور و بیابان خ
بوته هــای  از  پوشــیده  شــنی  گنبدی شــکل 

ــت. ــری اس ــی و کوی صحرای
کویرهــای ســاغند، کویــر دره انجیــر، کویــر هــرات 
ــاد(  ــه مهدی آب ــادران ) کف ــر به ــت، کوی و مروس
ــاق   ــر سـیاه طـ ــهیدیه، کوی ــتان، ش ــر طاقس  کوی
ــر  ــور، کوی ــویر گورآبخ ــوت، کـ ــاد، ت ــویر هللا آبـ کـ
جملــه  از  ابرکــوه  و کویــر  زریــن  ســیاهکوه، 

هســتند. اســتان  کویرهــای 
ــق  ــگری مناط ــت رواج گردش ــا قابلی ــن کویره ای
کویــری را دارد و موجــب شــده تــا ایــن موهبــت 
ــم  ــاخص های مه ــی از ش ــوان یک ــه عن ــی ب  اله
ــوزه  ــای ح ــل در برنامه ریزی ه ــی بالفع و ظرفیت

گردشــگری مدنظــر مســئوالن قــرار گیــرد.
گشــت و گــذار در میــان فضاهــای وســیعی کــه 
نــگاه را تــا دوردســت می کشــاند، غافلگیــر شــدن 
در چشــم انداز شــن های روان و شــوره زارهای خشــک 
و ســوزان، ابنیــه تاریخــی، ســایه تک آبادی هــا، 
و  ســاده  بناهــای آجری رنــگ، ســاختمان های 

ــرای  خشــن کاروانســراها و رباط هــای قدیمــی ب
ــی اســت. ــردی جــذاب و دیدن ــر جهانگ ه

بــزرگ  بیابــان  ایــن  پتانســیل های  واقــع  در 
ــه عنــوان نوعــی  ــوردی ب ــا کویرن موجــب شــده ت
گردشــگری بــرای معرفــی جاذبه هــای کویــر 
بــرای  به ویــژه  مفــرح،  ورزش  نوعــی  نیــز  و 
ایــن رو کویــر  از  تلقــی شــود؛  شهرنشــینان 
ــوش و  ــره خ ــوردان خاط ــرای کویرن ــد ب می توان

ــود. ــی ش ــدگاری تلق مان
از ایــن رو مســئوالن اســتان بــا درک درســت 
برنامه ریزی هــای  در  بــاال  ظرفیــت  ایــن  از 
ــر و  ــه کوی ــژه ای ب ــه وی ــگری توج ــوزه گردش ح

کرده انــد. آن  ظرفیت هــای 
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی یــزد گفــت: فرصــت گردشــگری، میــراث 
بخــش  ایــن  در  ســرمایه گذاری  و  فرهنگــی 
فرصتــی طالیــی در دولــت تدبیــر و امیــد اســت 
ــاخت های آن در  ــد زیرس ــه رش ــه ب ــا توج ــه ب ک

ــران دســتگاه های  ــت مدی ــد حمای اســتان نیازمن
ــی اســتان اســت. اجرای

محمدمهــدی شــرافت دربــاره بررســی رونــد 
ســرمایه گذاری در حــوزه گردشــگری در طــول 
برنامــه پنجــم توســعه بــا اشــاره بــه قابلیت هــای 
میــراث فرهنگــی ایــن اســتان افــزود: ایــن 
 اســتان در پنــج محــور یزد مــرز کویر و کوهســتان 
حســینیه ایــران، شــهر همزیســتی ادیــان، شــهر 
نســاجی ســنتی ایــران و پایتخــت معمــاری 

ایــران قابلیت هــای فراوانــی دارد.
مهم تریــن  از  یکــی  را  بیابان هــا  و  وی کویــر 
پتانســیل های اســتان بــه عنــوان پدیده هــای 
طبیعــی در جهــت رشــد و شــکوفایی اقتصــادی 
اظهــار کــرد:  و گردشــگری موثــر دانســت و 
ــرمایه گذاری در  ــگری و س ــاد گردش ــق اقتص رون
ــزد  ــتان ی ــش اس ــن بخ ــگری، ای ــش گردش بخ
را در رســیدن بــه اهــداف طــرح پنــج ســاله 

ــرد. ــد ک ــاری خواه ــگری ی گردش

کویر یزد، گوشه دنج گردشگران

»قــرآن می فرمایــد اگــر انســان نمی توانــد 
بدهــی را بپردازیــد، بایــد مجــال داد.«

مــکارم  العظمــی  آیــت هللا  حضــرت 
برنامــه  در  پنجشنبه شــب  شــیرازی 
ــوم  ــبکه س ــه از ش ــت« ک ــمه معرف »چش
ــه کالم  ــاره ب ــا اش ــد، ب ــش ش ــیما پخ س
صحیفــه  در  ســجاد)ع(  امــام  نورانــی 
ســجادیه، بــر جلوگیــری از آســیب های 
تأکیــد  خانــواده  در  به ویــژه  اجتماعــی، 
ــد  ــادر و فرزن ــدر و م ــد: پ ــد و فرمودن کردن
ــه  ــد ک ــی دارن ــر حقوق ــه یکدیگ ــبت ب نس

بایــد شــناخته شــود.
ــود  ــه وج ــق یک طرف ــد: ح ــان افزودن ایش
نــدارد و همیشــه دوجانبــه اســت؛ طلبــکار 
بــر بدهــکار حــق دارد و بدهــکار هــم 
نســبت بــه طلبــکار دارای حــق اســت کــه 

ــود. ــی نش ــدارد، زندان ــغ را ن ــر مبل اگ

توانایــی  زندانــی کــردن کســانی کــه   
برخــالف  ندارنــد،  را  بدهــی  پرداخــت 
ــد  ــرآن می فرمای ــت. ق ــالم اس ــون اس قان
ــردازد  ــی را بپ ــد بده ــان نمی توان ــر انس اگ

بایــد مجــال داد.
معظم لــه بــا بیــان اینکــه پیامبــر بــر امــت 
حقــی بســیار بــزرگ دارد، اظهــار داشــتند: 
امــت هــم بــر پیامبــر حــق هدایــت، 
ــه معــروف و نهــی از منکــر  ارشــاد، امــر ب
ــت.  ــه اس ــق دوجانب ــن رو ح ــد؛ از ای دارن
باالتــر از آن یعنــی خــدا بــر مخلوقــات 
حــق دارد و همــه چیــز از اوســت و انســان 
ــال  ــر ارس ــی ب ــی مبن ــدا حق ــر خ ــم ب ه

ــب دارد. ــزال کت ــل و ان رس
ایشــان ادامــه دادنــد: حــق یک جانبــه 
وجــود نــدارد کــه تصــور شــود والدیــن بــر 
ــبت  ــا نس ــد و آن ه ــی دارن ــدان حق فرزن

ــتند. ــق نیس ــادر دارای ح ــدر و م پ
ــد ایــن اســت   حــق پــدر و مــادر بــر فرزن
کــه بــا آن هــا محترمانــه رفتــار کنــد و کاری 
را کــه ســبب آزار و اذیــت او می شــود 

ــد. انجــام ندهن
مــکارم  العظمــی  آیــت هللا  حضــرت 
ــد  ــات بای ــتند: واجب ــراز داش ــیرازی اب ش
انجــام و محرمــات بایــد تــرک شــود؛ امــا 
غیــر از آن هــا اگــر کاری ســبب آزار و اذیــت 

والدیــن می شــود، بایــد تــرک کــرد.
ــوت  ــه ۸ ســوره عنکب ــد در آی ــرآن مجی  ق
ســفارش  انســان  بــه  مــا  می فرمایــد 
کردیــم کــه نســبت بــه پــدر و مــادر خــود 
ــه  ــد را ب ــن فرزن ــر والدی ــد؛ اگ ــی کن نیک
نبایــد  مذاهــب باطــل دعــوت کردنــد، 
ــد  ــال بای ــن ح ــا در عی ــد؛ ام ــت کن اطاع

احتــرام آن هــا حفــظ شــود.
ــان  ــوره لقم ــد: در س ــوان کردن ــان عن ایش
افــزون بــر ایــن تعبیــر می فرمایــد فرزنــد 
بایــد همنشــین خوبــی بــرای پــدر و مــادر 

خــود باشــد.
می شــود کــه  فهمیــده  آیــه  ایــن  از   

ــود را  ــادر خ ــدر و م ــورا پ ــد ف ــان نبای انس
بــه خانــه ســالمندان بفرســتد؛ بلکــه بایــد 
مصاحبــت بــا آن هــا داشــته باشــد؛ زمانــی 
کــه انســان ناتــوان بــود، پــدر و مــادر بــه او 
خدمــت کردنــد و زمانــی کــه آن هــا ناتــوان 
ــردن  ــت ک ــد خدم ــه فرزن می شــوند وظیف

اســت.
بیــرون  خاطرنشــان کردنــد:  معظم لــه 
کــردن پــدر و مــادر از خانــه و بــردن آن هــا 
در خانــه ســالمندان فرهنــگ اســالمی 
ــه  ــد ک ــل کن ــد تحم ــان بای ــت. انس نیس
ســبب طــول عمــر، برکــت زندگانــی و 

می شــود. او  پیشــرفت 
ــار  ــادر رفت ــدر و م ــا پ ــه ب ــان هرگون  انس
ــار  ــا او رفت ــه ب ــدان او همان گون ــد فرزن کن

ــرد.  ــد ک خواهن
سایت آیت اهلل مکارم شیرازی 

 آیت هللا العظمی مکارم شیرازی در برنامه چشمه معرفت:

زندانی کردن افراد ناتوان از پرداخت بدهی، خالف قانون اسالم است

آگهی هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سندرسمی 
شهرستان گلپایگان

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان نام
و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد سندرســمی 
ــه منظــور اطــالع عمــوم  ــگان ب شهرســتان گلپای
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
ــت متقاضــی اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکی ب
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــذ  ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق طب

شــد.
مالکانــه  تصرفــات   -  700 شــماره  1-رای 
بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه زریــن 
نعــل فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ۲۲607 
ــه   ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــراق در ی ــادره از ع ص
ــده از  ــزی ش ــع مج ــاحت 4۸5.09 مترمرب مس
پــالک۲۳۳ فرعــی از۸ اصلــی واقــع در بخــش۲ 
خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــی مح ــر ربیع ــی اصغ عل
مالکانــه  تصرفــات   -70۸ شــماره  ۲-رای 
بالمعــارض متقاضــی خانــم مریــم جاللــی 
ــادره  ــنامه 155 ص ــماره شناس ــر بش ــد باق فرزن
ــه مســاحت  ــاب مغــازه ب از گلپایــگان در یــک ب
پــالک  از   49.۳۸ مترمربــع مجــزی شــده 
5فرعــی از 65 اصلــی واقــع در بخــش 1   محــرز 

ــت. ــده اس گردی
مالکانــه  تصرفــات    -677 شــماره  ۳-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای  حمیــد یــاوری 
ــادره  ــنامه 44 ص ــماره شناس ــه بش ــد یدال فرزن
از گلپایــگان در ششــدانگ یــک بــاب خانــه  
ــع مجــزی شــده از  ــه مســاحت ۲97  مترمرب ب
ــع در بخــش 4   محــرز  ــی  واق ــالک ۲9 اصل پ

ــت. ــده اس گردی
مالکانــه  تصرفــات   -6۸۳ شــماره  4-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای  ســید حســین 
میرمهــدی فرزنــد علــی اکبر بشــماره شناســنامه 
9 صــادره از گوگــد در ششــدانگ  یــک بــاب 
عمــارت بــه مســاحت ۲51.17 مترمربــع مجــزی 
شــده از  پــالک ۲16 فرعــی از 5 اصلــی  واقــع در 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش 4   مح بخ
مالکانــه  تصرفــات   -  ۸49 شــماره  5-رای 
بالمعــارض متقاضــی  خانــم منیــره جاللــی 
ــادره  ــنامه 4۲0 ص ــماره شناس ــواد بش ــد ج فرزن
از گلپایــگان درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت ۲۳1.1۲ مترمربــع مجــزی شــده 
ــع  ــی  واق ــالک ۸ فرعــی از 4۸09 اصل از  پ

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش 1  مح دربخ
مالکانــه  تصرفــات   -949 شــماره  6-رای 
بیگــم رضایــی  بالمعــارض متقاضــی خانــم 
فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 1707 صــادره 
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــگ ی ــش دان از در ش
ــده از   ــزی ش ــع مج ــاحت 144.۲۳ مترمرب مس
پــالک۲۸0 فرعــی از 5 اصلــی  واقــع در بخــش 4 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای احمــد حــاج 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــوروزی مح ن
مالکانــه  تصرفــات    -9۳ شــماره  7-رای 
ــدی  ــای  علیرضــا مجی ــارض متقاضــی آق بالمع
فرزنــد محمدحســن بشــماره شناســنامه ۸5 
صــادره از گلپایــگان در شــش دانــگ یــک بــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت 177.۸7 مترمربــع 
مجــزی شــده از پــالک 10۳9 فرعــی از 5 اصلــی 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش 4  مح ــع در بخ واق
مالکانــه  تصرفــات     -901 شــماره  ۸-رای 
ــی شــفیعی  ــای  مجتب ــارض متقاضــی آق بالمع
ــادره  ــنامه 17۳ ص ــماره شناس ــی بش ــد عل فرزن
ازگلپایــگان  درســه دانــگ مشــاع از  قطعــه 
ــع  ــه مســاحت 5650 مترمرب زمیــن مزروعــی  ب
ــی    ــی از 1 اصل ــالک 7۸ فرع ــده از پ ــزی ش مج
واقــع در بخــش ۳ خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای ولــی الــه معظمــی محــرز گردیــده اســت.

مالکانــه  11۲۲-تصرفــات  شــماره  9-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای  صفــر علــی محمــد 
ــد علــی کــرم بشــماره شناســنامه  شــریفی فرزن
4414 صــادره از داران در شــش دانــگ یــک   
قطعــه زمیــن محصــور باســاختمان موجــود درآن  
ــده  ــزی ش ــع مج ــاحت ۸6.70 مترمرب ــه مس ب
از  پــالک 7 فرعــی از 45۳6 اصلــی   واقــع 
ــای  ــک رســمی آق ــداری از مال در بخــش 1 خری

ــت. ــده اس ــرز گردی ــدوار مح ــعود امی مس
مالکانــه  تصرفــات   -1۲95 شــماره  10-رای 
ــی  ــی دیانت ــای قربانعل ــی آق ــارض متقاض بالمع
 ۳ شناســنامه  بشــماره  غالمحســین  فرزنــد 
ــاب  صــادره از خوانســار در شــش دانــگ یــک ب
مترمربــع   ۲0۲.40 مســاحت  بــه  ســاختمان 
مجــزی شــده از  پــالک 1 فرعــی از 4۲0۳ اصلــی  

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش 1  مح ــع در بخ واق
مالکانــه  تصرفــات   -  1۲6۳ شــماره  11-رای 
ــگ  ــی بی ــای  مصطف ــی آق ــارض متقاض بالمع
زاده فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 175 
صــادره از گلپایــگان در شــش دانــگ یــک بــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت 154 مترمربــع مجــزی 
شــده از  پــالک4 فرعــی از 1754 اصلــی   واقــع 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش 1  مح دربخ
مالکانــه  6۳71-تصرفــات  شــماره  1۲-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای  مهــدی آرامــی 
ــر بشــماره شناســنامه 4۸۸0 صــادره  ــد باق فرزن
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــگ ی ــش دان از در ش
ــده از   ــزی ش ــع مج ــاحت ۲49.55 مترمرب مس
پــالک 1905 فرعــی از6  اصلــی واقــع در بخــش 

ــت. ــده اس ــرز گردی 4   مح
مالکانــه  تصرفــات   -  79 شــماره  رای   -1۳

ــری  ــهراب نصی ــای  س ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــادره  ــنامه 451 ص ــماره شناس ــور بش ــد تیم فرزن
ــه  ــاختمان   ب ــاب س ــک ب ــگ ی ــش دان از درش
مســاحت 156.06 مترمربــع مجــزی شــده از  
پــالک 46۳ فرعــی از 1 اصلــی  واقــع در بخــش 

ــت. ــده اس ــرز گردی ۲  مح
مالکانــه  تصرفــات   -71 شــماره  رای   -14
ــی  ــد سیاوش ــای مجی ــی آق ــارض متقاض بالمع
فرزنــد درویــش علــی بشــماره شناســنامه 6194 
صــادره از گلپایــگان در شــش دانــگ یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت ۲04.97 مترمربــع مجــزی 
شــده از پــالک 967 فرعــی از 5 اصلــی  واقــع در 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش 4   مح بخ
تصرفــات   -  ۳49 و   ۳4۸ شــماره  رای   -15
ــید  ــای فرش ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
بهرامــی فرزنــد عیــدی بشــماره شناســنامه 
677 صــادره از گلپایــگان در ســه دانــگ مشــاع 
ــه بشــماره  ــد یدال ــدی بهرامــی فرزن ــای عی و آق
شناســنامه 17 صــادره از گلپایــگان در ســه دانــگ 
مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب عمــارت  بــه 
ــده از  ــزی ش ــع مج ــاحت ۲45.۸۲ مترمرب مس
پــالک 477   اصلــی  واقــع دربخــش 1  محــرز 

ــت. ــده اس گردی
16- رای شــماره  1۳7 و1۳۳- تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا فصاحــت 
فرزنــد نصرالــه بشــماره شناســنامه ۳۳5 صــادره 
دانــگ مشــاع وآقــای   از گلپایــگان در ســه 
ابراهیــم زیبایــی فرزنــد علی بشــماره شناســنامه 
90 صــادره از تهــران در ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 
90.0۳ مترمربــع  مجــزی شــده از  پــالک  4۲07 
اصلــی   واقــع در بخــش 1 محــرز گردیــده اســت.
مالکانــه  تصرفــات   -۲۸7 شــماره  رای   -17
ــم معصومــه ســخائی  بالمعــارض متقاضــی خان
فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 56۸ صــادره 
ــه   از گلپایــگان در شــش دانــگ  یــک بــاب خان
بــه مســاحت 147.۲5 مترمربــع مجزی شــده از  
ــی واقــع در بخــش  پــالک5۲۳ فرعــی از 9 اصل
۲خریــداری مــع الواســطه از مالــک رســمی 
آقــای غالمعلــی اســدکی  محــرز گردیــده اســت.

مالکانــه  تصرفــات   -۳64 شــماره  رای   -1۸
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا نــوروزی 
فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه ۲1۳ 
صــادره از گلپایــگان در شــش دانــگ  یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت ۳45.۸5 مترمربــع مجــزی 
شــده از  پــالک  69۳ اصلــی   واقــع در بخــش 1 

ــده اســت محــرز گردی
مالکانــه  صرفــات   -۳6۳ شــماره  رای   -19
تقــی  محمــد  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض 
ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــد غضنف ــوری فرزن منص
141 صــادره از در شــش دانــگ یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت 159.16 مترمربــع  مجــزی شــده از 
پــالک 1057 فرعــی از 6 اصلــی  واقــع در بخــش 

ــت. ــده اس ــرز گردی 4  مح
مالکانــه  تصرفــات   -7۲0 شــماره  رای   -۲0

ــاکری  ــد ش ــای محم ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــد محمدرضــا بشــماره شناســنامه 4۲794  فرزن
ــاب  ــک ب ــگ  ی ــش دان ــادان درش ــادره از آب ص
بــه  اعیانــی  ثمنیــه  بهــاء  باســتثناء  خانــه 
ــده از   ــزی ش ــع مج ــاحت ۳09.45 مترمرب مس
پــالک 501 فرعــی از5  اصلــی  واقــع در بخــش 

4  محــرز گردیــده اســت.
تصرفــات   -  699 و   696 شــماره   رای   -۲1
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مهــدی 
صبوحــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 
ــاع و  ــگ مش ــه دان ــزی در س ــادره از مرک ۲6 ص
آقــای  مجیــد صبوحــی فرزنــد مهــدی بشــماره 
شناســنامه 1۲10054159 صــادره از فریــدن در 
ــه  ــک قطع ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
زمیــن محصــور بــا ســاختمان موجــود درآن   بــه 
ــده از  ــزی ش ــع مج ــاحت 1۲4.۳۳ مترمرب مس
پــالک ۳946  اصلــی  واقــع دربخــش 1   محــرز 

ــت. ــده اس گردی
مالکانــه  تصرفــات   -6۸0 شــماره  رای   -۲۲
ــی  ــم عظمت ــم اعظ ــی  خان ــارض متقاض بالمع
 1579 شناســنامه  بشــماره  محمــد  فرزنــد 
صــادره از گلپایــگان در شــش دانــگ یــک بــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت 146.۸6 مترمربــع 
مجــزی شــده از  پــالک 1 فرعــی از ۲05 اصلــی  

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش 1  مح ــع دربخ واق
مالکانــه  ۲45-تصرفــات  شــماره   رای   -۲۳
زیــن  ســعید  آقــای   متقاضــی  بالمعــارض 
الدینــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
957 صــادره از گلپایــگان درشــش دانــگ  یــک 
بــاب  ســاختمان  بــه مســاحت 107.11 مترمربــع  
مجــزی شــده از پــالک 1 فرعــی از ۳9۲6 اصلــی  
ــمی  ــک رس ــداری از مال ــش1  خری ــع دربخ واق
مشــاعی آقــای حمیــد رضــا شــیخ محــرز 

ــت. ــده اس گردی
مالکانــه  تصرفــات   -  105 شــماره  رای   -۲4
بالمعــارض متقاضــی آقــای  اســداله اســکندری 
فرزنــد نصراله بشــماره شناســنامه ۸09 صــادره از 
گلپایــگان در شــش دانــگ یــک بــاب ســاختمان  
بــه مســاحت 15۳.۲4 مترمربــع مجزی شــده از 
پــالک ۲۳0 فرعــی از ۲ اصلــی  واقــع در  بخــش 

۲  محــرز گردیــده اســت.
مالکانــه  تصرفــات   -۲۸۸ شــماره  رای   -۲5
ــی  ــوره جمال ــم منص ــی خان ــارض متقاض بالمع
فرزنــد ماشــااله بشــماره شناســنامه ۸9۲ صــادره 
ــه   ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ــگان درش از گلپای
ــع مجــزی شــده  ــه مســاحت ۲55.05 مترمرب ب
ــع در  ــی   واق ــی از440۸  اصل ــالک1۳  فرع از پ

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش1  مح بخ
۲6- رای شــماره 950 و 951- تصرفــات مالکانــه 
ســیدمجتبی  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض 
ــنامه  ــماره شناس ــیدعلی بش ــد س ــینی فرزن یاس
ــاع  ــگ مش ــه دان ــار در س ــادره از خوانس 47 ص
وآقــای حمیــد رضــا ناطقــی فرزنــد رضــا صــادره 
از خوانســار در ســه دانــگ مشــاع  از ششــدانگ 
 149.7۸ مســاحت  بــه  مغــازه  بــاب  یــک 

ــی از  ــالک 4 فرع ــده از  پ ــزی ش ــع مج مترمرب
1 اصلــی واقــع دربخــش 1محــرز گردیــده اســت.

 - 64۲4و64۲۲  و   64۲۳ شــماره   ۲7-رای 
ــم  ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان تصرف
بشــماره  ابوطالــب  فرزنــد  مخلصــی  زهــرا 
ــگان در  ــادره از گلپای ــنامه 1۲10۲۸۸011 ص شناس
ــر  ــای امی ــاع و آق ــگ مش ــوم دان ــک و دو س ی
حســین مخلصــی فرزنــد ابوطالــب بشــماره 
شناســنامه 1۲10154471 صــادره از گلپایــگان 
درســه و یــک ســوم دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــه  ــاء ثمنی ــتثناء به ــه اس ــاختمان ب ــاب س یکب
ــم بشــماره  ــد رحی ــری بخشــی فرزن ــم کب و خان
شناســنامه ۸۲ صــادره از گلپایــگان در یــک 
ــاب ســاختمان  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
بــه انضمــام بهــاء ثمنیــه اعیانــی ششــدانگ  بــه 
مســاحت ۲04.0۸ مترمربــع مجــزی شــده از 
پــالک شــماره ۲۲7 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش 4 مح بخ
تصرفــات   -795 و   794 شــماره    ۲۸-رای 
آقــای ســید  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه 
بشــماره  حســین  فرزنــد  بطحایــی  عبــاس 
از گوگــد در چهــار و  شناســنامه 1۲۲ صــادره 
ســی و ســه صــدم دانــگ مشــاع  و خانــم 
کبــری حاجــی نــوروزی فرزنــد غالمحســین 
گوگــد  از  صــادره   4651 شناســنامه  بشــماره 
ــگ مشــاع  ــاد و هفــت صــدم دان دریــک و هفت
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب از شش
ــالک 495  ــده از پ ــزی ش ــع مج 6۸.1۲ مترمرب
ــرز  ــش 4 مح ــع در بخ ــی واق ــی از 6 اصل فرع

گردیــده اســت.
۲9-رای شــماره 6۳94 -  تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــاس خــرم فرزنــد 
علــی اصغــر بشــماره شناســنامه ۲۲5 صــادره از 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــگان در شش گلپای
بــه مســاحت 151.70 مترمربــع مجــزی شــده از 
پــالک شــماره 7 فرعــی از 4۲06 اصلــی واقــع در 

بخــش 1 محــرز گردیــده اســت. 
مالکانــه  تصرفــات    -104 شــماره  ۳0-رای 
ــی  ــین صدرائ ــای حس ــی آق ــارض متقاض بالمع
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 417 صــادره 
از گلپایــگان در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه 
مســاحت 51.7۳ مترمربــع مجــزی شــده از 
پــالک شــماره 1 فرعــی از ۳977 اصلــی  واقــع در 

ــده اســت. ــک محــرز گردی بخــش ی
مالکانــه  تصرفــات    -۸۳5 شــماره  ۳1-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای عبدالــه اکرمــی 
فرزنــد ولــی الــه بشــماره شناســنامه 5۸۸۲ 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگان در شش ــادره از گلپای ص
ــع مجــزی  ــه مســاحت ۳4.۳0 مترمرب ــازه ب مغ
شــده از پــالک شــماره 1۲0۸ فرعــی از 6 اصلــی 
ــت. ــده اس ــرز گردی ــار مح ــش چه ــع در بخ واق
مالکانــه  ۸۸۳-تصرفــات  شــماره  ۳۲-رای 
فرزنــد  میرمهــدور  بهــرام  آقــای  بالمعــارض 
ــادره  ــنامه 4560 ص ــماره شناس ــور بش امیرمنص
از بوئیــن و میاندشــت در ششــدانگ یــک بــاب 

ــع مجــزی  ــه مســاحت ۲07.6۸ مترمرب ــه ب خان
شــده از پــالک شــماره 1 فرعــی از 1749 اصلــی 
واقــع در بخــش یــک خریــداری از ورثــه مالــک 
رسمی)اســماعیل جابری(محــرز گردیــده اســت.
۳۳-رای شــماره ۸50 و ۸51- تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید مرتضــی 
حســینی فرزنــد ســید رضــا بشــماره شناســنامه 
۳۸ صــادره از گلپایــگان دردو دانــگ مشــاع 
فرزنــد  حســینی  ســادات  فرشــته  خانــم  و 
ــادره  ــنامه ۲۲۳ ص ــماره شناس ــیدمرتضی بش س
از گلپایــگان درچهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاحت 1۳15.6۲  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی
ــماره ۳04  ــالک ش ــده از پ ــزی ش ــع مج مترمرب
ــرز  ــش دو مح ــع در بخ ــی واق ــی از ۸ اصل فرع

ــت. ــده اس گردی
مالکانــه  تصرفــات   -  741 شــماره  ۳4-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد حســین 
جمالــی فرزنــد محمــد تقــی بشــماره شناســنامه 
69 صــادره از گلپایــگان در ششــدانگ یــک بــاب 
ــع  ــه مســاحت ۸1۲.۳0 مترمرب ــه ب ــار و طویل انب
مجــزی شــده از پــالک 5/4/۳/۲/1 فرعــی از 50 
ــت  ــش هف ــع در بخ ــده واق ــی و 50 باقیمان اصل

ــده اســت. محــرز گردی
۳5-رای شــماره  ۸۸0 و ۸79-تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی اکبــر فیاضــی 
ــنامه ۳000  ــماره شناس ــدی بش ــد محمدمه فرزن
صــادره از گلپایــگان در ســه دانــگ مشــاع و 
آقــای مصطفــی نوبخــت فرزنــد محمــد بشــماره 
شناســنامه 4 صــادره از گلپایــگان در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب دکان بــه مســاحت 
۲۲.۸6 مترمربــع مجــزی شــده از پــالک شــماره 
ــک  ــش ی ــع در بخ ــی واق ــی از9۲۸ اصل 4 فرع

محــرز گردیــده اســت.
مالکانــه  تصرفــات   -7۸4 شــماره  ۳6-رای 
رضــا  محمــد  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض 
ــنامه  ــماره شناس ــن بش ــد حس ــیخعلی فرزن ش
1۸ صــادره از گلپایــگان در ششــدانگ یکبــاب 
بــه مســاحت ۲49.1۳ مترمربــع  ســاختمان 
مجــزی شــده از پــالک شــماره ۲1 فرعــی از 17۲0 
ــده  ــرز گردی ــک مح ــش ی ــع در بخ ــی واق اصل

ــت. اس
مالکانــه  تصرفــات   -7۳۸ شــماره  ۳7-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد حســن 
اصبــری فرزنــد محمــد باقــر بشــماره شناســنامه 
ــاب  5 صــادره از گلپایــگان در ششــدانگ یــک ب
ســاختمان)محل احــداث یــک واحــد مرغــداری 
مترمربــع   114۲.9 مســاحت  بــه  انبــاری(  و 
ــی از  ــالک شــماره 160۸ فرع مجــزی شــده از پ
ــداری از  ــار خری ــش چه ــع در بخ ــی واق 6 اصل
ــری  ــم ثم ــد ابراهی ــای محم ــمی آق ــک رس مال

ــت. ــده اس ــرز گردی مح
مالکانــه  تصرفــات   -۸۸1 شــماره  رای   -۳۸
ــری  ــاس نصی ــای عب ــی آق ــارض متقاض بالمع
فرزنــد محمــد باقــر بشــماره شناســنامه 17 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگان در شش ــادره از گلپای ص

خانــه بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی بــه 
ــده از  ــزی ش ــع مج ــاحت ۲06.55 مترمرب مس
پــالک شــماره 5۸4 فرعــی از ۳ اصلــی واقــع در 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش دو مح بخ
تصرفــات   -۸4۳ و   ۸4۲ شــماره   رای   -۳9
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم الهــام 
ــنامه  ــماره شناس ــه بش ــات ال ــد حی ــی فرزن تراب
7۲7 صــادره از گلپایــگان در ســه دانــگ مشــاع 
ــل بشــماره  ــد جلی ــل مــرادی فرزن ــای خلی و آق
شناســنامه ۸ صــادره از گلپایــگان در ســه دانــگ 
ــه  ــاب ســاختمان ب مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــده از  ــزی ش ــع مج ــاحت 144.50 مترمرب مس
پــالک شــماره 4۲01 اصلــی واقــع دربخــش یک 

ــده اســت. محــرز گردی
تاریخ انتشار نوبت اول :۳ 96/04/0
تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/04/1۸
مهدی صادقی وصفی- م الف ۲1۳
رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان

آگهی مزایده
شــعبه 1۲ اجــرای احــکام مدنــی اصفهــان در نظر 
دارد در خصــوص پرونــده کالســه 960۳۲6 خ 1۲ 
لــه خانــم زهــرا حســینی تشــنیزی علیــه آقــای 
ــته  ــه خواس ــادی ب ــی جعفرآب ــا جانک حمیدرض
تعــداد ۲00 عــدد ســکه تمــام بهــار آزادی و مقــدار 
150 مثقــال طــالی ســاخته شــده 1۸ عیــار و 
ــی  و  ــه  دادرس ــت هزین ــال باب ــغ ۸60000 ری مبل
ــی  ــه نشــر آگه ــت هزین ــال باب ــغ ۳۸0000 ری مبل
نشــر  هزینــه  بابــت  ریــال   ۳۸0000 مبلــغ  و 
آگهــی در حــق محکــوم لهــا جلســه مزایــده ای 
ــک  ــزار نماید:ی ــر برگ ــوال زی ــروش ام ــت ف جه
ــه شــماره  ــژو 405 ب دســتگاه خــودرو ســواری پ
ایــران 5۳ مــدل 1۳9۲  انتظامــی ۸49 د ۸1 
ــرم خــودرو  ــه کارشــناس محت ــر اســاس نظری ب
مذکــور از نظــر ظاهــری وســیله ســالم و اســناد 
و مــدارک وســیله رویــت نشــده اســت موتــور و 
ــتیک ها  ــت الس ــوده اس ــوش ب ــس خام گیربک
ــه  ــد بیم ــیله فاق ــد، وس ــالم بودن ــد  س 70 درص
ــه علــت نبــودن ســوئیچ خــودرو  مــی باشــد و ب
اصالــت گیربکــس و موتــور مــورد تاییــد نســیت 
و بــر اســاس شــرایط فــوق ارزش پایــه آن را 
۲10000000ریــال بــرآورد نمــوده اســت. متقاضیــان 
ــگ  ــروش در پارکین ــل از ف ــد 5 روز قب مــی توانن
حجــت خمینــی شــهر از خــودروی مذکــور دیــدن 
ــد در  ــده و خری ــرکت در مزای ــت ش ــرده و جه ک
تاریــخ روز ۲0 /96/4ســاعت ۸:۳0 صبــح در دفتر 
ایــن اجــرا واقــع در خیابــان نیکبخــت، مجتمــع 
اجــرای احــکام خانــواده ، طبقــه اول ، واحــد یک 
حاضــر شــوند.فروش از مبلــغ ارزیابــی شــروع و 
ــده  ــود کــه پیشــنهاد کنن ــده کســی خواهــد ب برن
باالتریــن قیمــت بــوده و حداقــل 10 ٪ مبلــغ 
تصویبــی را فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده 
دادگســتری )1۲90۲1000۸ ۲17 بانــک ملــی( 

ــف 919۸ ــد. /م ال ــز نمای واری
شعبه 1۲  اجرای احکام مدنی اصفهان

،،
اســتان یزد با همه ویژگی های متضاد 
کویر گرم و ســوزان و کوهســتان خنک 
و سرســبز می تواند گوشــه دنجی برای 
طبیعت دوســتان و   طبیعت گــردان 
گردشــگران و نیــز ســرمایه گذاران حــوزه 

گردشــگری باشد



امروز شنبه 03 تیر ماه 1396 - سال سوم - شماره 460 روزنامه8 اطالعرسانی
آگهی ابالغ

شــماره   9610100350603347  : ابالغنامــه  شــماره 

ــی شــعبه  ــده : 9609980350600102 شــماره بایگان پرون

: 960119 تاریــخ تنظیــم : 96/3/29 

ــتی  ــر  دادخواس ــن اانصی ــام اب ــاکی اله ــان / ش خواه

ــه  ــی ب ــام باش ــین خی ــر حس ــده امی ــت خوان ــه طرفی ب

خواســته اســترداد مــال ) منقــول ( و تامیــن خواســته و 

مطالبــه خســارت دادرســی تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 

ــه  ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم ــتان اصفه شهرس

ــان  ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق شــعبه 6 دادگاه عموم

بــاال - خ شــهید  واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ 

نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان 

– طبقــه 2 اتــاق شــماره 220 ارجــاع و بــه کالســه 

جریــان   در  ثبــت گردیــده کــه   9609980350600102

ــاعت  ــخ 96/5/9 س ــه تاری ــیدگی ب ــت رس ــی وق دادرس

ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ــن گردی 9:00 تعیی

ــه  ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب الم

ــای  ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی ــاده 73 قان ــز م تجوی

عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 

مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 

ــوق  ــان ف ــخ و زم ــده در تاری ــا خوان ــی مــی شــود ت آگه

در شــعبه حاضــر گــردد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم 

حضــور وفــق قانــون تصمیــم گیــری خواهــد شــد. ضمنــا 

رونوشــت دادخواســت و ضمائــم جهــت رویــت خوانــده 

در صــورت مراجعــه وی ، در پرونــده مضبــوط مــی 

ــف 10076 ــد.م ال باش

عمومــی  دادگاه   6 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 

الماســی اصفهــان-  شهرســتان  حقوقــی 

آگهی ابالغ
شــماره   96101003541001869  : ابالغنامــه  شــماره 

پرونــده : 9509980367500067 شــماره بایگانــی شــعبه 

: 960002 تاریــخ تنظیــم : 96/3/25 

شــاکی گــزارش حفاظــت اطالعــات ارشــد وزارت دفــاع 

مســتقر در اصفهــان علیــه متهــم آقــای مهــدی جعفرزاده 

ســامانی فرزنــد ظهــراب بــا موضــوع نگهــداری تجهیزات 

دریافــت از ماهــواره مطــرح نمــوده   کــه جهت رســیدگی 

بــه شــعبه 115 دادگاه کیفــری دو اصفهــان )115 جزایــی 

ســابق( مجتمــع شــهید بهشــتی واقــع در اصفهــان کــه 

حدفاصــل بیمارســتان شــریعتی و چهــارراه پلیــس  

ــه  ــت ک ــده اس ــت گردی ــه 960002 ثب ــه کالس ــاع و ب ارج

وقــت رســیدگی آن 96/5/9 ســاعت 9:00 صبــح تعییــن 

شــده  اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن متهــم  و 

ــون آییــن دادرســی کیفــری   ــه تجویــز مــاده 344 قان ب

و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 

کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا متهــم پــس از نشــر 

آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 

اعــالم نشــانی کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی حاضــر گــردد

.م الف 10113

منشــی شــعبه 115 دادگاه کیفــری شــهر اصفهــان )115 

جزایــی ســابق( مجتمــع شــهید بهشــتی  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 325/96 خواهــان شــهرام 

خورشــیدی دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه وجــه 

چــک بــه طرفیــت احمــد خلیلــی تقدیــم نمــوده و وقــت 

ــرای روز دوشــنبه   مــورخ 96/5/9 ســاعت  رســیدگی ب

ــول  ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای ــن گردی 18/30 تعیی

المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 

ــی،  ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان ــه م مســتندا ب

ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات

ــجاد-  ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس

ــور  ــی پ ــه نیل ــه روی مدرس ــاب – روب ــان  ارب اول خیاب

– جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 

8165756441 شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 

....... مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را 

اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی 

ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــعبه 49  ــر ش ــف دفت ــماره: 10138/م ال ــد شد.ش خواه

ــان ــتان  اصفه ــماره 3 شهرس ــع ش مجتم

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106793600530

شــماره   9509986793601648: پرونــده  شــماره 

بایگانــی شــعبه : 951661 تاریــخ تنظیــم : 96/3/31

مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : ســیروان خســروی 

مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 96/5/11 شــنبه ســاعت 

ــاب  ــه ارب ــت ال 11 محــل حضــور اص خ ســجاد – خ آی

ــا  ــاختمان صب ــب س ــور جن ــی پ ــه نیل ــروی مدرس روب

ــور :  ــاعت حض ــور : 96/5/11 س ــخ حض ــالک 57 تاری پ

11 در خصــوص دعــوی حامــد تجــدد بــه طرفیــت شــما 

ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق در وق

حاضــر شــوید . 

م الــف 10132 شــعبه  6حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان ) مجتمــع شــماره یــک (

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ

مزروعــی پــالک شــماره 114/132  اصلــی واقــع در 

ــه  ــده ثبتــی ب بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرون

نــام آقــای علــی مصطفــی پــور فرزنــد محمــد و شــرکاء  

در جریــان ثبــت اســت و بــه علــت عــدم حضــور 

متقاضــی ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور 

قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 

ــد حــدود پــالک مرقــوم در روز دوشــنبه  ــرده تحدی نامب

مــورخ 1396/04/26 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع 

و بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 

کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 

مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضات 

ــت  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــن  مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی

از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 

ــق تبصــره 2 مــاده واحــده  ــه خواهــد شــد و طب پذیرفت

ــت  ــده هــای معترضــی ثب ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی قان

ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــن ظ معترضی

اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه 

مرجــع ذیصــالح قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را 

ــد. ــن اداره تســلیم نمایی ــه ای اخــذ و ب

تاریخ انتشار : 1396/04/03 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

برخــوار    امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

96/03/29 تاریــخ  بــه  شــماره:37/05/276/الف/م 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ

مزروعــی پــالک شــماره 114/4  اصلــی واقــع در بخــش 

ــام  ــه ن ــی ب ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه 16 ثب

آقــای علــی مصطفــی پــور فرزنــد محمــد و شــرکاء  در 

جریــان ثبــت اســت و بــه علــت عــدم حضــور متقاضــی 

ثبــت بــه عمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 

اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده 

ــورخ  ــنبه م ــوم در روز دوش ــالک مرق ــدود پ ــد ح تحدی

ــه  ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب 1396/04/26 س

عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 

مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 

ــات  ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه در ای

ــت  ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــن  مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی

از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 

ــق تبصــره 2 مــاده واحــده  ــه خواهــد شــد و طب پذیرفت

ــت  ــده هــای معترضــی ثب ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی قان

ــلیم  ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــن ظ معترضی

اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه 

مرجــع ذیصــالح قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را 

ــد. ــن اداره تســلیم نمایی ــه ای اخــذ و ب

تاریخ انتشار : 1396/04/03 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار

برخــوار    امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

96/03/29 تاریــخ  بــه  شــماره:37/05/275/الف/م 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار در نظــر 

اجــرای   960562 پرونــده کالســه  در خصــوص  دارد 

احــکام بــه نفــع آقــای منوچهــر خــدادادی و علیــه آقــای 

ــه  ــری جلس ــن کیف ــته تامی ــه خواس ــی ب ــی قصاب عل

ــح  ــاعت 09:00 صب ــخ 96/05/01 س ــی در تاری ــده ای مزای

بــه منظــور فــروش تمامــی ملــک مســکونی 407/512 

ــه  ــوار ب ــر 19 برخ ــه 574 دفت ــماره 3741 صفح ــه ش ب

ــوار  ــین برخ ــه آدرس س ــع ب ــر مرب ــت 106/18 مت ماح

ــان ســعدی کوچــه جهانتــاب  ــوار امــام خمینــی خیاب بل

ــده  ــف ش ــی توقی ــی قصاب ــای عل ــی آق ــالک 12 ملک پ

ــناس  ــط کارش ــه توس ــال ک ــغ 500000000 ری ــال مبل درقب

بــه مبلــغ 520000000  ریــال ارزیابــی گردیــده و فعــال در 

تصــرف آقــای یدالــه قربانــی اســت برگــزار مــی نمایــد. 

ــت  ــده جه ــل از مزای ــج روز قب ــد پن ــی توانن ــن م طالبی

ــر اجــرای احــکام دادگســتری  ــه دفت ــد از ملــک ب بازدی

ــر  ــرر در دفت ــده در روز مق ــد مزای ــه نماین برخــوار مراجع

اجــرا از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع و ملــک بــه کســی 

کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه 

خواهــد شــد . الزم بــه ذکــر اســت خریــدار مــی بایســتی 

ــه  ــس ب ــی المجل ــده را ف ــورد مزای ــغ م ــد مبل 10 درص

ــد. ــز نمای ــتری واری ــاب دادگس حس

مدیــر اجــرای احــکام کیفــری دادرای عمومــی و انقــالب  

ر برخوا

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

96/03/31 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/287/م 

آگهی حصر وراثت
ــماره 117  ــنامه ش ــنی دارای شناس ــد محس ــای احم آق

بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 260/96 ش ح 1 

)وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 

ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث

شــماره  بــه  آبــادی  حبیــب  محســنی  محمدعلــی 

شناســنامه 3916 در تاریــخ 1393/05/05  اقامتــگاه 

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــی  ــم عل ــرا بیگ ــه:1- زه ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح

ــی(   ــر متوف ــا    ش.ش 22 )همس ــد رض ــی فرزن خاص

ــری ش.ش 223 )3( زهــره  ش.ش 37 )4(  )2( مه

عصمــت ش.ش 84 )5( مهــدی ش.ش 6263 )6( 

عباســعلی ش.ش 6005 )7( احمــد ش.ش 117 )8( 

محمــود ش.ش 5400  همگــی محســنی حبیــب آبــادی 

ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــی  )فرزن ــد عل ــد محم فرزن

انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 

مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 

از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی 

ــد شــد. صــادر خواه

اختــالف  حــل  شــورای  اول  شــعبه   رئیــس 

برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/04/01 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/288/م 

آگهی حصر وراثت
خانــم حســنیه حبیب زاده دســتجردی دارای شناســنامه 

شــماره 1270043048 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

259/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت 

ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه

ــه  کــه شــادروان محمدعلــی حبیــب زاده دســتجردی ب

شــماره شناســنامه 121 در تاریــخ 1396/03/11  اقامتــگاه 

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــمیان  ــه قاس ــه:1- فاطم ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح

دســتجردی فرزنــد اکبــر   ش.ش 101 )همســر متوفــی(  

ــت  ــن ش.ش 5100049618 )3( حج ــام الدی )2( حس

الــه  ش.ش 12081 )4( منصــوره ش.ش 540 )5( 

 )7(  36 ش.ش  زینــب   )6(  6984 ش.ش  حامــد 

هاجــر ش.ش 39 )8( حســنیه ش.ش 1270043048  

محمــد  فرزنــد  دســتجردی  زاده  حبیــب  همگــی 

علــی  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 

مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هر 

کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 

باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 

بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

اختــالف حــل  شــورای  اول  شــعبه   رئیــس 

 برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/04/01 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/289/م 

آگهی حصر وراثت
شــماره  شناســنامه  دارای  زاده  عــرب  آقــای کریــم 

بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   5100154454

258/96 ش ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت 

ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه

کــه شــادروان محمــد عــرب زاده خرزوقــی بــه شــماره 

اقامتــگاه    1395/12/24 تاریــخ  در   53 شناســنامه 

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

باقــری  اعظــم  بــه:1-  اســت  آن مرحــوم منحصــر 

خرزوقــی فرزنــد حســین ش.ش 18 )همســر متوفــی(  

)2( کریــم ش.ش 5100154454 )3( ســمیه  ش.ش 

ــمیرا ش.ش 186  ــورا ش.ش 120 )5( س 170 )4( صف

ــی  ــرب زاده خرزوق ــی ع ــم ش.ش 957 همگ )6( مری

ــام  ــا انج ــک ب ــی( این ــدان متوف ــم  )فرزن ــد کری فرزن

ــی  ــی م ــور را آگه ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات

ــا وصیتنامــه از  ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــد ت نمای

ــخ نشــر نخســتین آگهــی  ــزد او باشــد از تاری متوفــی ن

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی 

ــد. ــد ش ــادر خواه ص

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/04/01 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/290/م 

آگهی حصر وراثت
ــدی دارای شناســنامه شــماره  ــد رضــا احم ــای محم آق

ــه 257/96 ش ح  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش 9 ب

1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 

ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث

اشــرف آغــا ضیــاء جــزی بــه شــماره شناســنامه 33080 

ــدرود  ــگاه دائمــی خــود ب ــخ 1381/11/03  اقامت در تاری

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

اســت بــه:1- قاســم احمــدی کتایونچــه    ش.ش 

ش.ش  حســین    )3(  10 ش.ش  حســن   )2(   3

)5( کمــال   9 ش.ش  محمدرضــا   )4(  5110390207

ــی  ــد ش.ش 20  همگ ش.ش 5110449406 )6( محم

ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف ــی  )فرزن ــد عل ــدی فرزن احم

انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی 

مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 

از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/04/01 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/291/م 

آگهی حصر وراثت
شــماره  شناســنامه  دارای  نــوروزی  محســن  آقــای 

ــه کالســه 256/96 ش  ــه شــرح دادخواســت ب 2305 ب

ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر 

ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث

ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــی ب ــه تک ــوروزی قلع ــین ن حس

15 در تاریــخ 1395/08/21  اقامتــگاه دائمــی خــود 

ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب

ــب  ــادی حبی ــکل آب ــه ش ــه:1- صدیق ــت ب ــر اس منحص

ــی(   ــر متوف ــاس ش.ش 45 )همس ــد عب ــادی فرزن آب

)2( فرشــته نــوروزی ش.ش 1926 )3( زهــره  ش.ش 

ــن  ــی 127099271 )5( محس ــهره ش.مل 3008 )4( ش

ــد  ــوروزی قلعــه تکــی فرزن ش.ش 2305 پ همگــی ن

حســین  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجام تشــریفات 

مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هر 

ــزد  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ک

ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش ــد از تاری او باش

ــد  ــم دارد واال گواهــی صــادر خواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب  م

شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

1396/04/01 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/292/م 

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
32/1201 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــا اینکــه   تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه 

ــا ســاختمان احداثــی پــالک شــماره  زمیــن محصــور  ب

32/1201 واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق 

ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام اکبــر مزروعــی ســبدانی 

فرزنــد محمــد  در جریــان ثبــت اســت و عملیــات 

تحدیــد قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده اســت.   اینــک بنــا 

بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر  

طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود ملــک   پــالک 

ــاعت  ــورخ 96/04/25   س ــنبه   م ــوم  در روز یکش مرق

9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا 

بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه  مجاوریــن اخطــار مــی 

گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر درایــن آگهــی در محــل 

ــن       ــا  مجاوری ــن  ی ــات مالکی ــد و  اعتراض ــور یابن حض

مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 

مجلــس تحدیــدی تــا) 30 ( روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار : 96/04/03

شــماره : 9785/م الــف علیرضــا حیــدری رئییــس 

ــان  ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام ــت اس ــه ثب منطق

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــا اینکــه   تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه پــالک 

شــماره 2201 فرعــی از 27/63 واقــع در بخــش 14 

ــراب  ــام مه ــه ن ــات  ب ــق رای هی ــان کــه طب ــت اصفه ثب

عباســی هفشــجانی فرزنــد کــرم مفــروز و   در جریــان 

ــه عمــل  ــی آن  ب ــد قانون ــات تحدی ــت اســت و عملی ثب

ــا بــه دســتور قســمت اخیــر  نیامــده اســت.   اینــک بن

از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر  طبــق تقاضــای نامبــرده 

تحدیــد حــدود ملــک   پــالک مرقــوم  در روز یکشــنبه   

ــح در محــل شــروع  ــورخ 96/04/25   ســاعت 9 صب م

و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 

ــه در روز و  ــردد ک ــی گ ــار م ــن اخط ــه  مجاوری ــه کلی ب

ــد  ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر درای ــاعت مق س

و  اعتراضــات مالکیــن  یــا  مجاوریــن      مطابــق 

مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا) 30 ( روز پذیرفت ــدی ت تحدی

تاریخ انتشار : 96/04/03

شــماره : 9860/م الــف رئییــس منطقــه ثبــت اســناد و 

امــالک غــرب اصفهــان - حیــدری

اخطار اجرایی
نــام  هللا  امــان  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 

ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــی  نش ــی: چوپان خانوادگ

ــام  ــر    ن ــه: نام:اصغ ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم

ــی  ــت: خ ج ــل اقام ــانی مح ــی زاده نش خانوادگی:قدم

ایســتگاه سروســتان صنایــع حرارتــی آراد 

محکوم به:

بــه موجــب رای شــماره 1248 تاریــخ95/12/25 حــوزه 

52 ش   شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 

قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت مبلــغ پانــزده میلیــون ریــال بابــت اصــل 

خواســته و مبلــغ 267/500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 

و هزینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت 

تاخیــردر  تادیــه از تاریــخ 94/5/15 و 94/6/15 تــا 

ــی. ــم عشــر اجرای ــم و نی ــخ اجــرای حک تاری

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 

محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 

ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 

یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 

ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف

ــادر  ــه خــود را ق ــی ک ــه از آن میســر باشــد و در صورت ب

ــت  ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب

مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 

تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد.

ــماره9173/ م الف  ش

ــر شــعبه 52 مجتمــع شــماره ســه   شــورای حــل  دفت

ــان ــالف شهرســتان اصفه اخت

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مریــم  نــام خانوادگی: 

ــت:  ــل اقام ــانی مح ــدا... نش ــدر: اس ــام پ ــروی  ن خس

ــر     ــه: نام:اصغ ــوم ل ــخصات محک ــکان مش ــول الم مجه

ــانی  ــاس نش ــدر :عب ــام پ ــی زاده  ن ــام خانوادگی:قدم ن

ــروی  ــت: خ جــی ایســتگاه سروســتان روب محــل اقام

ــی آراد  ــع حرارت ــاالر مســعود صنای ت

محکوم به:

ــه موجــب رای شــماره 1284 تاریــخ95/12/26 حــوزه  ب

51  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 

قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت مبلــغ 15/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 

و   95/6/25 مــورخ   1596058404 شــماره  چــک 

ــه هــای  ــه دادرســی و هزین ــت هزین ــال باب 470/000 ری

نشــر آگهــی طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر در 

تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 95/6/25 و پرداخــت 

ــم عشــر درحــق اجــرای احــکام  نی

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 

محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 

ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 

یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 

ــوم  ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن معرف

ــادر  ــه خــود را ق ــی ک ــه از آن میســر باشــد و در صورت ب

ــت  ــرف مهل ــد ظ ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب

مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 

تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد.

شــماره9174/ م الــف دفتــر شــعبه 51 مجتمــع شــماره 

ســه  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
نــام  ســلمان  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 

ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــلیمی نش ــی: س خانوادگ

ــه: نام:محمــد حســین     المــکان مشــخصات محکــوم ل

ــه  ــت: خان ــل اقام ــانی مح ــمت نش ــام خانوادگی:حش ن

ــور  ــه  15 –موت ــلطانی – کوچ ــه س ــان – خ خلیف اصفه

ــمت   ــیکلت حش س

محکــوم به:بــه موجب رای شــماره 9609976794100049 

اختــالف  حــل  شــورای    11 حــوزه  تاریــخ96/1/19 

شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 

ــه: ــوم اســت ب ــه محک علی

پرداخــت مبلــغ 40/000/000 ریــال بابــت اصــل خواســته 

ــماره 221230 و 681573 و  ــه ش ــا ب ــفته ه ــه س مطالب

221329 و مبلــغ 1120/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 

ــال بابــت هزینــه نشــر آگهــی و همچنیــن  و 120/000 ری

خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 

95/7/22 لغایــت وصــول آن در حــق محکــوم لــه صــادر 

و نیــم عشــر حــق االجــرا از اجــرای احــکام اعــالم مــی 

ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــردد. م گ

ــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه  اجرائیــه ب

مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 

ــه  ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی اجــرا بگ

ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی بده

ــی  ــه از آن میســر باشــد و در صورت اســتیفاء محکــوم ب

کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 

ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 

قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

اعــالم نمایــد.

شماره9181/ م الف 

دفتــر شــعبه 11 مجتمــع شــماره دو  شــورای حــل 

اصفهــان شهرســتان  اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده کالســه 95-960238خواهــان  در خصــوص 

بــه  بر:مطالبــه  مبنــی  دادخواســتی  امیــن غالمــی 

طرفیــت محســن کریمــی  تقدیــم نمــوده اســت . وقــت 

ــه 96/6/1 ســاعت  ــرای روز ............. مورخ رســیدگی ب

5 عصــر تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 

ــب در  ــان مرات ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ب

ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش جرای

بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول  اربــاب 

ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل ــه روی مدرس – روب

صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 مجتمــع 

ــان – شــعبه ....  شــورای  ــالف اصفه شــورای حــل اخت

ثانــی  نســخه  و  مراجعــه  اصفهــان  اختــالف  حــل 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 

ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس ــور وق حض

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض

شماره: 9193/م الف 

ــک شــورای  ــع شــماره ی ــر شــعبه 22 مجتم ــر دفت مدی

ــان ــالف اصفه حــل اخت

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی آقای 
رضا لطیفی کارشناس راه و ساختمان 

کالسه پرونده :951110ح /31 

وقت حضور : یک هفته پس از انتشار در روزنامه 

خواهــان : خانــم نیمــاه بحرینیــان خوانــده : خانــم 

ــه  ــد یدال ــرث فرزن ــان کیوم ــم ج بیگ

ــواد 73  ــق م ــی وف ــه کارشناس ــالغ نظری ــته : اب خواس

تســلیم  دادخواســتی  خواهــان  آ.د.م  قانــون   260 و 

ــه  ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــی نم ــای عموم دادگاهه

ــه  ــی ارائ ــه کارشناس ــده و نظری ــاع گردی ــعبه 6 ارج ش

ــه در  ــده ب ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــده بعل ش

خواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده 73 

و 260 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 

در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار محلــی آگهــی میشــود 

ــن آگهــی ظــرف یــک  ــخ نشــر آخری ــده از تاری ــا خوان ت

ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم ــر دادگاه مراجع ــه بدفت هفت

کامــل خــود نســخه دوم نظریــه کارشناســی نظریــه و یــا 

اعتــراض خــود را نســبت بــه نظریــه کارشناســی بــا ذکــر 

دالیــل ارائــه نمایــد. شــماره :9150/م الــف مدیــر دفتــر 

شــعبه 31 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان – صادقــی 

ابالغ وقت رسیدگی
ــدی   ــوم هن ــه اینکــه خواهــان محمــد حســین ب نظــر ب

ــره  ــک فق ــه ی ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــتی ب دادخواس

چــک بــه مبلــغ 300/000/000 و غیــره  بــه طرفیــت 

ــم  ــان تقدی ــتری  کاش ــه دادگس ــرد   ب ــی جهانگ مصطف

ــی  ــم دادگاه حقوق ــعبه هفت ــه ش ــاع ب ــس از ارج ــه پ ک

بــه کالســه 960146  ثبــت و بــرای روز 96/5/10 ســاعت 

ــده از آنجــا  ــن گردی ــت رســیدگی تعیی ــح  وق 8/15 صب

کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه 

ــای  ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــز م تجوی

ــرده  ــه نامب ــی مراتــب ب عمومــی و انقــالب در امــور مدن

ابــالغ کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر 

شــوند ضمنــا نامبــردگان مــی تواننــد تــا قبــل از جلســه 

ــی دادخواســت و  رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثان

ــار  ــد انتش ــه نماین ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم آن ب ضمائ

ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده در صــورت 

ــد  ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــور دادگاه تصمی ــدم حض ع

ــود .  نم

مدیــر دفتــر شــعبه هفتــم دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــان   کاش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره 1652  ــنامه ش ــه شناس ــوری زاده ب ــرا ن ــم زه خان

ــن  ــه 348/96 از ای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ب

شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 

توضیــح داده کــه شــادروان عبدالحســن نــوری زاده بــه 

شــماره شناســنامه 821 در تاریــخ 1381/6/21 اقامتــگاه 

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 

ــوری زاده  ــرا ن ــه 1 - زه ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح

ــه  ــه ش ش  1652  ، 2 – فاطم ــن ب ــد عبدالحس فرزن

نــوری زاده فرزنــد عبدالحســن بــه ش ش 6499 ، 3 – 

محمــد نــوری زاده فرزنــد عبدالحســن بــه ش ش 1390 

ــدان متوفــی والغیــر  همگــی فرزن

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 

ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب را در ی

هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی / 

متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 

ــد  ــی صــادر خواه ــم دارد واال گواه ــه شــورا تقدی ــاه ب م

شــد . 

قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف کاشــان – 

فاطمــه حســین پــور 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره   9610100351402887: ابالغنامــه  شــماره 

پرونــده :9509980351401045 شــماره بایگانــی شــعبه 

1396/03/22: تنظیــم  تاریــخ   951163:

ــنی  ــت داود محس ــا وکال ــی ب ــین جوان ــان حس خواه

 - علیشــاهی  علیرضــا  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 

بــه  علیشــاهی  احمدرضــا   - طــرف  بــی  مرتضــی 

خواســته طالبــه خســارت دادرســی - خلــع یــد تقدیــم 

ــه  ــوده ک ــان نم ــتان اصفه ــی شهرس ــای عموم دادگاهه

جهــت رســیدگی بــه شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوقــی 

اصفهــان واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاالخ شــهید 

نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان 

ــه 45 14010  ــه کالس ــاع و ب ــاق 323 ارج ــه 3 ات - طبق

ــیدگی آن  ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی 998035 950 ثب

ــه  ــت . ب ــده اس ــن ش ــاعت 11:30 تعیی 96/5/25 و س

ــت  ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه عل

خواهــان و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

و  مدنــی  امــور  در  انقــالب  و  عمومــی  دادگاههــای 

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

کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر 

آگهــی و اطــالع ازمفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 

ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام ــالم نش اع

ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض رس

شماره :9152/م الف 

ــی شهرســتان   منشــی شــعبه 14 دادگاه عمومــی حقوق

اصفهــان 

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه :9610100354301972 شــماره پرونــده 

شــعبه  بایگانــی  شــماره   9409980363201332  :

تاریــخ تنظیــم : 1396/03/23   960206:

شــاکی آقــای مرتضــی محمــدی شــکایتی بــه طرفیــت 

ــام  ــه اته ــرز ب ــد فریب ــری فرزن ــماعیل طاه ــای اس آق

تهدیــد تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان 

نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 117 دادگاه 

کیفــری دو اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ 

ــت ــهید نیکبخ ــاالخ ش ب

ــه 4  ــان طبق ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س

ــده  ــت گردی ــه کالســه 960206 ثب ــاق 458 ارجــاع و ب ات

ــیدگی آن 1396/5/29 ــت رس ــه وق ک

ســاعت 11:30 تعییــن شــده اســت کــه بــه علــت 

ــم و درخواســت شــاکی و  ــودن مته ــکان ب ــول الم مجه

ــی ــن دادرس ــون آیی ــاده 349 قان ــز م ــه تجوی ب

دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی ودســتور 

دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر 

ــس از ــم پ ــا مته ــی شــود ت ــی م االنتشــار آگه

ــالم  ــن اع ــه وضم ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــالع از مف اط

نشــانی کامــل خــود در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

رســیدگی حاضــر گــردد.

شماره :9146/م الف 

متصــدی امــور دفتــری دادگاه شــعبه 117 دادگاه کیفــری 

دو شــهر اصفهــان )117 جزایــی ســابق( - زهــرا توکلــی 

نی رفا فا

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه :9610106836402809 شــماره پرونــده 

شــعبه  بایگانــی  شــماره   9509986836401594:

1396/03/23: تنظیــم  تاریــخ   951827:

خواهــان حمیــد ســنمار دادخواســتی بــه طرفیــت 

ــه  ــدی ب ــره احم ــان و طاه ــا طاهری ــدگان علیرض خوان

بــه عملیــات اجرایــی موضــوع  اعتــراض  خواســته 

پرونــده 950334شــعبه 4 اجــرای حکــم دادگاه خانوداه 

شهرســتان  عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم  اصفهــان 

ــه  ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم ــتان اصفه شهرس

شــعبه 4 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان )مجتمــع 

شــهید قدوســی( واقع در اصفهان - خ میرفندرســکی)خ 

میــر( - حدفاصــل چهاربــاغ بــاال و پــل میــر -مجتمــع 

قضایــی شــهید قدوســی- طبقــه 3- اتــاق 302 ارجــاع 

ــه  ــده ک ــت گردی ــه 9409986836400518ثب ــه کالس و ب

وقــت رســیدگی آن 96/6/5و ســاعت 09:30 تعییــن 

ــد  ــودن اح ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــت. ب ــده اس ش

از خوانــدگان بنــام علیرضــا طاهریــان و درخواســت 

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

کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر 

آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 

اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 

ــرر ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ضمائ

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

شماره :9149/م الف 

خانــواده  4دادگاه  شــعبه  حقوقــی  دادگاه  قاضــی 

شهرســتان اصفهــان )مجتمــع شــهید قدوســی( - 

نســب ســلیمانی  محمدجــواد 

دادنامه
کالســه پرونده : 951423 شماره  9609976793800411 

مورخ 96/2/23

مرجــع رســیدگی : شــعبه 8 شــورای حــل اختــالف  

خواهــان غالمعلــی میرزایــی فرزنــد رضــا قلــی  نشــانی 

: اصفهــان خ ارتــش بلــوار  وکیــل : حســین محمدیــان 

و نفســیه عــرب زاده اص خ شــیخ صــدوق شــمالی 

ســاختمان بانــک تجــارت ) ارغــوان ( طبقــه اول واحــد 

18   خوانــده: محمــد رضــا محبــی فرزنــد حســن       

ــکان  ــول الم مجه

شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 

ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش

ــد رای  ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش

قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی 

ــان و  ــین محمدی ــت حس ــا وکال ــی ب ــی میرزای غالمعل

ــی     ــا محب ــد رض ــت محم ــه طرفی ــرب زاده  ب ــه ع نفیس

ــه  ــک ب ــه چ ــغ 50000000 وج ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب

ــک  ــده بان ــه عه ــورخ 94/12/22   ب ــماره 817112 م ش

ملــی ایــران   بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا 

توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 

گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 

ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در 

مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ 

قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 

الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام 

دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه 

ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 

بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون 

تجــارت و 198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی 

مدنــی حکــم بــه محکومیــت  خوانــده  پرداخــت مبلــغ 

پنجــاه میلیــون  ریــال  بابــت اصــل خواســته و 2115000  

ریــال معــادل 211500 تومــان بابــت هزینــه دادرســی و و 

مبلــغ 120000 ریــال بابــت هزینــه نشــر آگهــی  خســارت 

ــوف  ــک  موص ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی تاخی

ــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان  ــا تاری 94/12/22  ت

صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف 

ــی در  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــت بیس مهل

ــت واخواهــی ظــرف  ــام مهل ــس از اتم ــن شــعبه و پ ای

بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

حقوقــی اصفهــان مــی باشــد .

م الف 9169
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دادنامه
شــماره    951427  : پرونــده  کالســه 

96/3/11 مــورخ   9609976793701658

مرجــع رســیدگی : شــعبه 7 شــورای حــل اختــالف  

ــد محمــود اص خ  ــد شــاه ســنایی  فرزن خواهــان مجی

ــگاه  ــش فروش ــوی نب ــدای خ نب ــی ابت ــرفی اصفهان اش

ــل  ــت مقاب ــوژن اص خ نیکبخ ــا ن ــل : مدی ــد وکی مجی

ــد 17     ــه اول واح ــاکان 5 طبق ــع م ــتری مجتم دادگس

ــکان  ــول الم ــدی مجه ــود محم ــده فره خوان

شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 

ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش

ــد رای  ــی  نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ش

قاضــی شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی 

مجیــد شــاه ســنایی فرزنــد محمــود بــه طرفیــت 

ــغ پنجــاه  ــه مبل ــه خواســته مطالب فرهــود محمــدی   ب

و دو میلیــون  ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 843093 

مــورخ 94/3/23  بــه عهــده بانــک ملــی  بــه انضمــام 

ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون ــق خس مطل

تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 

توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال 

ــه  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ذم

ــی در  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان آن دارد و اینک

ــه  ــه الیح ــته و هیچگون ــور نداش ــیدگی حض ــه رس جلس

و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام 

دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه 

ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 

بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 310و313 قانــون 

تجــارت و 198و515و519و522و قانــون آئیــن دادرســی 

ــت  ــه  پرداخ ــده ب ــت  خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن

مبلــغ پنجــاه و دو میلیــون   ریــال  بابــت اصــل خواســته 

ــت  ــال باب ــزار  ری ــل ه ــد و چه ــون و پانص ــک میلی و ی

ــه  ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین

ــخ ســر رســید  ــه از تاری ــر تادی ــی و خســارت تاخی قانون

ــرای  ــخ اج ــا تاری ــوف 94/3/23  ت ــای موص ــک ه چ

ــد  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک

ــس  ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب رای ص

از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از 

قابــل  روز  بیســت  واخواهــی ظــرف  اتمــام مهلــت 

 تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

می باشد .
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــید  ــان س ــه 950821 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

رضــا مکینیــان  دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  بــه 

طرفیــت ســید حســین حجــازی  تقدیــم نمــوده و  

وقــت رســیدگی بــرای روز سه¬شــنبه مــورخ  96/5/17 

ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــن گردی ــاعت 16/30 تعیی س

مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 

خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آییــن دادرســی مدنــی  

ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات

ــارراه   ــان چه ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس

سپهســاالر ابتــدای خیابــان حــاج رحیــم اربــاب مجتمــع 

شــماره یــک شــوراهای حــل اختــالف اصفهــان  مراجعــه 

و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 

صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی 

ــی شــود. ــم مقتضــی اتخــاذ م و تصمی

شماره: 9166/م الف

ــر شــعبه 41 مجتمــع شــماره یــک شــورای  ــر دفت  مدی

ــان حــل اختــالف اصفه

آگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه
مرجــع رســیدگی: شــعبه 15 شــورای حــل اختــالف 

ــه موجــب  اصفهــان بدیــن وســیله اعــالم مــی نمایــد ب

درخواســت زهــرا ســوادکوهی و شــوکت ویســی بــه 

علــی  حســینعلی-  حســین-  معصومــه-  طرفیــت 

ــه  ــوم یدال ــه مرح ــر ترک ــرار تحری ــوادکوهی ق ــر س اصغ

ــان صــادر  ــالف اصفه ســوادکوهی در شــورای حــل اخت

و وقــت اجــرای قــرار ســاعت 5/30 عصــر روز....... 

ــه  ــذا از ورث ــده اســت. ل ــن گردی مــورخ  96/5/24 تعیی

ــه  ــن ب ــا، بســتانکاران و مدیونی ــی آنه ــده قانون ــا نماین ی

ــر ترکــه متوفــی  متوفــی وکســان دیگــری کــه حقــی ب

دارنــد دعــوت مــی شــود در موعــد مذکــور در محــل ایــن 

ــان  ــا آدرس خیاب ــان ب ــع در شهرســتان اصفه شــورا واق

حــاج رحیــم اربــاب حاضــر شــوند.عدم حضــور مدعویــن 

مانــع اجــرای قــرار نخواهــد بــود .شــماره: 9187/م الــف 

ــورای  ــک ش ــماره ی ــع ش ــعبه 15 مجتم ــر ش ــر دفت مدی

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

آگهی مزایده 
ــت:  ــخ ثب ــده: 139604302003000013 تاری ــماره مزای ش

 1396/03/29

ــده  ــب پرون ــه موج ــواری ب ــودرو س ــده خ ــی مزای آگه

اجرائــی کالســه 2096 950 یــک دســتگاه اتومبیــل 

ســواری پــژو 405 بــه رنــگ مشــکی بــه شــماره 

انتظامــی 43 ایــران 327ل 16 مــدل 1382 بــه شــماره 

ــی 82040673  ــماره شاس ــور 12482009337 و ش موت

متعلــق بــه اقــای مجتبــی یــاوری کــه بــه موجــب نامــه 

77159/43021858 – 1395/12/15 اداره راهنمایــی و 

رانندگــی اصفهــان در مقابــل طلــب آقــای رضــا فضلــی 

توقیــف شــده اســت و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه 

علــت فرســوده بــودن باطــری روشــن نمــودن آن مقــدر 

و نبــوده اســت و بــر حســب ظاهــر ســالم بــه نظــر مــی 

رســد، بدنــه اتومبیــل در ســمت راســت و چــپ خــراش 

و زدگیهایــی دارد کــه نیــاز بــه صافــکاری و نقاشــی 

دارد، تــوودوزی مســتعمل اســت و فاقــد رادیــو پخــش 

ــته و  ــپ شکس ــمت چ ــو س ــای جل ــد، راهنم ــی باش م

ــو حــدود پنجــاه درصــد و الســتیکهای  الســتیکهای جل

عقــب حــدود ســی درصــد ســالم مــی باشــد کــه خــودرو 

ــده، از  ــی ش ــال ارزیاب ــغ 90/000/000 ری ــه مبل ــور ب مذک

ــی 12 روز ســه شــنبه مــورخ 1396/04/20  ســاعت 9 ال

در اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان واقــع در اصفهان 

خیابــان هشــت بهشــت شــرقی ابتــدای خیابــان الهــور 

اداره اجــرا طبقــه چهــارم از طریــق مزایــده بــه فــروش 

ــروع  ــال ش ــغ 90/000/000 ری ــده از مبل ــد. مزای ــی رس م

و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه 

مــی شــد و کلیــه هزینــه هــای قانونــی بــه عهــده 

برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده 

ــه  ــد ب ــی توانن ــن م ــد. طالبی ــد ش ــول خواه ــدًا وص نق

ــع  ــر وارق ــگ امی ــودرو )پارکین ــف خ ــل توقی آدرس مح

ــه  ــل شــهرک منتظــری( مراجع ــم مقاب ــراه معل در بزرگ

و از مــورد مزایــده دیــدن بــه عمــل آورنــد. الزم بــه ذکــر 

اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه بدهــی هــای 

مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره بــه عهــده برنــده 

ــل  ــده تعطی ــه روز مزای ــًا چنانچ ــت . ضمن ــده اس مزای

ــی در  ــد از تعطیل ــده روز اداری بع ــردد، مزای ــمی گ رس

ــد.  ــد ش ــزار خواه ــرر برگ ــکان مق ــاعت و م ــان س هم

ــای  ــه ه ــی روزنام ــت در یک ــک نوب ــی در ی ــن آگه ای

کثیــر االنتشــار اصفهــان چــاپ و منتشــر خواهــد شــد. 

ــده  ــت شــرکت در جلســه مزای ــداران جه ــًا خری توضیح

بــا ارائــه کل مبلــغ پایــه مزایــده بــه صــورت چــک رمــز 

دارو تضمینــی بانــک ملــی ایــران و یــا ســپرده نمــودن 

آن نــزد حســابداری ایــن اداره امــکان حضــور در جلســه 

ــار1396/04/03 ــخ انتش ــد. / تاری ــده را دارن مزای

م الف 9645اسدی 

رئیس ادارہ اجرای اسناد رسمی اصفهان 

اعالم مفقودی 
 X33 مــدل  ام  وی  ام  ســبز  بــرگ 
موتــور  شــماره  روغنــی  ســفید  رنــگ 
MVM484FAFF.34398و شــماره شاســی
ــم  ــام خان ــه ن NATGBAXK9F1034440 ب
فاطمــه محمــدی دولــت آبــادی مفقــود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد .
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ورزش استان
افتخارآفرینان والیبال بانوان اصفهان 

در تیم ملی
H.Galandari@eskimia.ir

هستی قلندریگروه ورزش

در انتخــاب نفــرات تیــم ملــی والیبــال بانــوان بــرای شــرکت 
در مســابقات قهرمانــی آســیا، بــه دعــوت فدراســیون والیبال 
جمهــوری اســامی ایــران، ســیزده بازیکــن زبــده از اصفهــان 
ــدا  ــور پی ــک حض ــی المپی ــی در آکادم ــت آمادگ ــرای تس ب
ــی،  ــده برهان ــان، مائ ــدا چمانی ــی، ن ــد. شــبنم علیخان کردن
ــک  ــان، فران ــه مرادی ــری، فرزان ــه زارعــی، شــکوفه صف فرزان
ــرا شــیری،  ــان، زه ــه متقی ــان، ســمانه سیاوشــی،  هال بابلی
ــری  ــه صف ــاز ســاعی و فاطم ــودی، فرن ــس محم ــا دری مون
ــاالن  ــال بزرگس ــی والیب ــم مل ــه اردوی تی ــدگان ب دعوت ش
بانــوان بــرای شــرکت در مســابقات آســیایی هســتند. 
ــال  ــزرگ والیب ــواده ب ــژه خان ــان، به وی ــه ورزش اصفه جامع
نصــف جهــان موفقیــت روزافــزون والیبالیســت های ارزنــده 
بانــوان در رقابت هــای آســیایی و جهانــی را آرزومنــد اســت.

 یک سپاهانی 
در لیست سیاه سرمربی تیم ملی

پــس از جــام جهانــی جوانــان و مصــادف بــا روزهایــی کــه 
انتقــادات از کادر فنــی تیــم ملــی زیــر ۲۰ ســال ایــران شــدت 
ــب  ــع ســپاهان، ل ــی، مداف ــود، امیرحســین پیروان ــه ب گرفت
ــه از  ــه کنای ــود و ب ــوش گش ــن ملی پ ــاد از ۲ بازیک ــه انتق ب
عــارف غامــی و رضــا جعفــری تشــکر کــرد. پیروانــی پــس 
از بازگشــت از کــره جنوبــی بــا تأکیــد بــر اینکــه اشــتباهات 
ــا و  ــای زامبی ــر تیم ه ــران براب ــت ای ــث شکس ــی باع تاکتیک
ــرده  ــاد ک ــی انتق ــرد کادر فن ــا از عملک ــد، تلویح ــال ش پرتغ
ــاره  بــود. مدافــع ســپاهان همچنیــن گایه هایــی را هــم درب
ــا  ــن حرف ه ــرد. ای ــرح ک ــال مط مســئوالن فدراســیون فوتب
بــرای مدافــع ۲۰ ســاله ســپاهان گــران تمــام شــد و دعــوت 

نشــدن او بــه تیــم ملــی امیــد را در پــی داشــت.

هیئت والیبال تیران، میزبان موفق 
کالس مربیگری

R.Galandari@eskimia.ir
رامین قلندریگروه ورزش

بــه همــت اداره ورزش و جوانــان و مســئوالن هیئــت والیبــال 
ــران، یــک دوره کاس مربیگــری درجــه ســه  شهرســتان تی
والیبــال ویــژه آقایــان ایــن شهرســتان بــه مــدت یــک هفتــه 
ــن  ــزار شــد و شــرکت کنندگان در ای ــر برگ ــا حضــور ۲3 نف ب
کاس بــا موفقیــت در آزمــون بــه دریافــت گواهینامــه درجــه 
ســه مربیگــری والیبــال نائــل شــدند. مــدرس کاس آقــای 
ــی و مــدرس  ــاز بین الملل ــی ممت محمدصــادق پشــنگ مرب
ــود  رســمی فدراســیون والیبــال جمهــوری اســامی ایــران ب
مختلــف  تیم هــای  ســرمربی  زیــادی  ســال های  کــه 
اصفهــان از جملــه فــوالد مبارکــه، ذوب آهــن و تیــم منتخــب 
جوانانــن اصفهــان بــوده کــه پــس از گذشــت ۲۰ ســال بــرای 
اولیــن بــار بــه مقــام قهرمانــی جوانــان ایــران دســت پیــدا 
کــرد. غامحســین کریمــی رئیــس فعــال اداره ورزش و 
جوانــان و علــی دادخــواه مجــری و سرپرســت کاس بــرای 
هرچــه بهتــر برگــزاری ایــن کاس ســنگ تمــام گذاشــتند.

کوتاه اخبار 
آخرین خبرها از عزت اللهی و آزمون

مدیــر برنامه هــای دو بازیکــن ایرانــی شــاغل در لیــگ 
روســیه دربــاره وضعیــت دو بازیکــن ایرانــی ایــن تیــم بــه 

ــت.  ــت پرداخ صحب
ســعید عزت اللهــی و ســردار آزمــون دو بازیکــن ایرانــی 
ــی جــام  ــازی در انتخاب ــگ روســیه پــس از ب شــاغل در لی
ــای  ــه تیم ه ــت ب ــه بازگش ــون ب ــران اکن ــرای ای ــی ب جهان

ــد.  ــر می کنن ــود فک خ
ــن  ــن دو بازیک ــای ای ــی، مدیربرنامه ه ــق تعال ــدی ح مه
ــران  ــال ای ــر فوتب ــن دو لژیون ــت ای ــاره وضعی ــی، درب ایران
ــه  ــژی ب ــا آن ــی ب ــعید عزت الله ــی س ــرارداد قرض ــت: ق گف
ــی  ــم مل ــرای تی ــازی ب ــس از ب ــان رســیده اســت. او پ پای
ــه  ــرد و ب ــر می ب ــه س ــود ب ــات خ ــون در تعطی ــران اکن ای
روســتوف بازخواهــد گشــت و بــه زودی در کمــپ اتریــش به 
ســایر بازیکنــان تیــم اضافــه خواهــد شــد. او رابطــه خوبــی 
ــد.  ــتوف بمان ــت دارد در روس ــته و دوس ــواداران داش ــا ه ب

او دربــاره وضعیــت ســردار آزمــون نیــز گفــت: دربــاره آزمــون 
ــد او  ــد بدانن ــه دوســت دارن ــده اســت. هم ــت پیچی وضعی
ــی االن  ــرد؛ ول ــد ک ــازی خواه ــی ب ــد در چــه تیم فصــل بع
نمی تــوان دربــاره ایــن موضــوع بــه صحبــت پرداخــت. بــه 
نظــرم در چنــد روز آینــده وضعیــت او مشــخص خواهد شــد 
و می تــوان بــا قاطعیــت دربــاره آینــده آزمــون بــه صحبــت 

ــت. ورزش3 پرداخ

قوچان نژاد در هیرنفین می ماند
ــال  ــه احتم ــرد ب ــام ک ــن اع ــر ورزشــی باشــگاه هیرنفی مدی
ــد  ــی خواه ــم باق ــن تی ــژاد در ای ــا قوچان ن ــاد رض ــیار زی بس

ــد. مان
 رضــا قوچان نــژاد در ایــن فصــل توانســت ۲۰ گل بــرای 
ــش و  ــزن تیم ــن گل ــا برتری ــاند ت ــر برس ــه ثم ــن ب هیرنفی
دومیــن گلــزن برتــر لیــگ هلنــد لقــب گیــرد. همیــن باعــث 
ــن  ــذب ای ــه ج ــدی ب ــای هلن ــیاری از تیم ه ــا بس ــده ت ش
بازیکــن ایرانــی عاقه منــد شــوند. در همیــن رابطــه بیورنــگا، 
مدیــر ورزشــی باشــگاه هیرنفیــن، دربــاره وضعیــت مهاجــم 
ایرانــی گفــت: بــه احتمــال بســیار زیــاد او در ایــن فصــل هــم 
در هیرنفیــن می مانــد. مــا از شــرایط ایــن بازیکــن بــه خوبــی 
ــم.  ــه داری ــم نگ ــم او را در تی ــت داری ــم و دوس ــی داری آگاه
ــز هســت و او دوســت  ــی نی ــر آن ســال جــام جهان عــاوه ب
دارد در تیــم بــه میــدان بــرود و رفتــن بــه تیمــی دیگــر ممکن 
اســت ریســک باالیــی داشــته باشــد. رضــا، بازیکنــی اســت 
ــه ثمــر رســانده و در واقــع  ــرای مــا ب ــادی ب کــه گل هــای زی
ــم  ــم او را در تی ــت داری ــت و دوس ــی ماس ــن بین الملل بازیک
خــود نگــه داریــم. او بازیکنــی دوست داشــتنی اســت و همــه 

ــن خوشــحال هســتند.  از حضــور او در هیرنفی
هیرنفیــن فصــل قبــل بــا وجــود گل هایــی کــه رضــا 
ــی دســت  ــه توفیق ــر رســاند نتوانســت ب ــه ثم ــژاد ب قوچان ن
یابــد و اکنــون امیــدوار اســت بــا تقویــت خــود و جــذب چنــد 
بازیکــن بتوانــد فصــل بعــد عملکــرد بهتــری در لیــگ هلنــد 

ــد. تلگــراف ــته باش داش

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــان  ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــل س ــر عام مدی
ــازمان  ــن س ــی ای ــای تخصص ــه کارگروه ه در جلس
ــهرداری  ــازمان ورزش ش ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
تخصصــی  تشــکیل کارگروه هــای  بــا   اصفهــان 
رونــد رو بــه رشــدی یافتــه، اظهــار امیــدواری کــرد: 
بــه پشــتوانه تجــارب بســیار ارزشــمند اعضــای 
ــه  ــوتان فرهیخت ــی از پیشکس ــه همگ ــا ک کارگروه ه
ــد و خاک خــورده میادیــن ورزشــی هســتند  و کاربل
و  شــهر  ســامت  درخــت  ورزش  بــا  بتوانیــم 
شــهروندان اصفهــان را پربارتــر از گذشــته کنیــم و بــا 

ــم.  ــه دهی ــود ادام ــه راه خ ــدرت ب ــام ق تم
ورزش  ســازمان  عامــل  مدیــر  قاســمی،  علــی 
شــهرداری اصفهــان کــه ســابقه دیرینــه ای در ورزش 
ــت در  ــوان مدیری ــه عن ــادی ب ــال های زی دارد و س
ــپاه  ــی س ــت بدن ــیج و تربی ــت بس ــگاه مقاوم باش
ــمندی  ــات ارزش ــأ خدم ــج( منش صاحب الزمان)ع
بــوده، افــزود: از افــراد خــارج از ســازمان ورزش 
شــهرداری اصفهــان انتظــار داریــم اگــر فرصــت 
ــد، دســت کم  ــه ایــن ســازمان راندارن یاری رســانی ب
ــه  ــد ب ــه بی تردی ــی ک ــرفت برنامه های ــد راه پیش س
نفــع جامعــه، به ویــژه همشــهریان عزیزمــان اســت 

نشــوند.
 قاســمی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــه یمن بــرکات 
دیــن مبیــن اســام و مذهــب تشــیع مــردم جامعــه 
ــی همگــی در امــور  ــژه شــهروندان اصفهان مــا، به وی

ــبقت  ــم س ــان از ه ــه همنوع ــانی ب ــر و یاری رس خی
ــه فضــل الهــی و همــت واالی  ــد، گفــت: ب می گیرن
افــراد نیکــوکار و برخــی مســئوالن ذی ربــط، در 
جهــت حــل مســائل و مشــکات اجتماعــی نظیــر 
ــتمند  ــاده و مس ــراد ازکارافت ــام و اف ــه ایت ــک ب کم
ــت  ــران بی بضاع ــه دخت ــه جهیزی ــن تهی و همچنی
ــرار  ــرد و مــورد حمایــت ق ــی صــورت می گی اقدامات
ــترش ورزش در  ــعه و گس ــر توس ــا در ام ــد؛ ام دارن
ــتان ها و  ــتان و شهرس ــز اس ــف مراک ــطوح مختل س
ــا کمبــود بودجــه مواجــه هســتیم و  حتــی کشــور ب
بــا ایــن بودجــه ناچیــز، هیــچ حرفــی بــرای گفتــن 
نخواهیــم داشــت؛ لــذا از کلیــه کســانی کــه خواهــان 
ــاط  ــاد و پرنش ــی ش ــا مردمان ــالم ب ــه ای س جامع
ــوان  ــع و ت ــدازه وس ــه ان ــم ب ــار داری ــتند، انتظ هس
ــور ورزش و ســامت جامعــه کمــک و  ــه ام خــود ب
ــا  ــی م ــام داوطلب ــی و نظ ــای تخصص در کارگروه ه
ــا دســت  در دســت هــم درخــت  ــد ت مشــارکت کنن
ســامت شــهرمان را تنومندتــر و پربارتــر از گذشــته 
کنیــم. وی ضمــن یــادآوری اهمیــت نقــش کارگروه 
تخصصــی ورزش در ایده پــردازی وآرمان خواهــی 
ــای  ــان، از اعض ــهر اصفه ــی ش ــرای ورزش همگان ب
کارگروه هــا خواســت بــا خــرد جمعــی و اندیشــه های 
تابنــاک خــود بــه دنبــال یافتــن راهکارهــای اصولــی 
بــرای هدایــت ســازمان در ایــن امــر مهــم و حیاتــی 

باشــند. 
ــان  ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــل س ــر عام مدی
ــاق  ــگ در ورزش، اخ ــت فرهن ــه اهمی ــاره ب ــا اش ب

و فرهنــگ را دو حلقــه گمشــده جامعــه ورزش 
ــی  ــت بدن ــزود: ورزش و تربی ــد و اف ــروزی خوان ام
ابعــاد گوناگونــی درزندگــی شــهری و اجتماعــی 
ــه در ســال های  ــم ک ــاد داری ــا اعتق ــه م ــد؛ البت دارن
ــاخت های  ــی در زیرس ــبتا خوب ــای نس ــر گام ه اخی
فرهنــگ در ورزش برداشــته شــده؛ اما نیاز بیشــتری 
بــه فرهنــگ پهلوانــی و روح جوانمــردی در فرهنــگ 
ــهروندی و در  ــی و ش ــژه ورزش همگان ــه، به وی عام
نهایــت ارتقای ســطح ســامت جامعــه داریــم که در 
کشــور مــا هنــوز نهادینــه نشــده اســت. امید فــراوان 
ــه های  ــتفاده از اندیش ــزی و اس ــا برنامه ری ــم ب داری
ســازنده اعضــای کارگروه هــا و بــا برداشــتن تمامــی 
بتوانیــم  فــراروی مشــکات موجــود،  از  موانــع 
ــت حــل  قدم هــای اساســی و راهگشــایی را در جه

ــم.  ــن معضــل اجتماعــی برداری ای
ــدون حضــور  ــه ب ــاد ک ــن اعتق ــا ای ــی قاســمی ب عل
اندیشــمندان و کارشناســان و متخصصــان ورزش 
ــه کاری را  ــن زمین ــردم در ای ــوم م ــارکت عم و مش
ــرای حضــور  ــا ب ــت: م ــرد، گف ــم ب از پیــش نخواهی
ــی در  ــام داوطلب ــرح نظ ــرای ط ــا اج ــهروندان ب ش
عاقه منــدان  از  نفــر  مــاه گذشــته، 863  چنــد 
ــا  ــاه ب ــه از تیرم ــم ک ــام کرده ای ــه ورزش را ثبت ن ب
همایش هــا  اجــرای  بخش هــای  در   هم افزایــی 
 و برنامه هــای ســازمان، آمــار و پژوهــش، تدریــس

انجمن هــای ورزشــی، شــوراهای ورزش محــات 
را  اصفهــان  شــهر  ورزش  مشــاوره  و  مناطــق  و 
ــت  ــورت اس ــن ص ــا در ای ــد داد و تنه ــاری خواهن ی

ــوی از  ــک و ق ــا، چاب ــازمانی پوی ــم س ــه می توانی ک
جنــس خــود خانواده هــا و مــردم در محــات و 
ــه شــهر اصفهــان داشــته باشــیم. مناطــق پانزده گان

 ورزشی ارزان، اما علمی و با کیفیت در 
مراکز ورزشی شهرداری اصفهان

ــان  ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــل س ــر عام مدی
ــا خاطرنشــان کــردن ایــن مطلــب کــه شــهرداران  ب
ــان  ــان و کارکن ــان، معاون ــه اصفه ــق پانزده گان مناط
ایــن شــهرداری ها بــا آغوشــی بــاز از طــرح حضــور 
ــه  ــته ب ــی وابس ــت بدن ــان ورزش و تربی کارشناس
ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان در مناطــق 
ذکرشــده اســتقبال کرده انــد، گفــت: در ســازمان 
ورزش شــهرداری 46 مرکــز بــا رشــته های مختلــف 
ورزش بــا کیفیــت و علمــی فعالیــت مســتمر دارنــد 
ــزار  ــن حــدود 1۰ ه ــن شــهریه »میانگی ــا کمتری و ب
تومــان در هــر مــاه« بیشــترین مخاطــب عاقه منــد 
بــه ورزش را جــذب کــرده اســت. لــذا وظیفــه خــود 

می دانیــم ورزش را بــه طــور ارزان و آســان در اختیــار 
شــهروندان قــرار دهیــم؛ زیــرا معتقدیــم بــرای 
دســتیابی بــه ایــن مهــم عــاوه بــر شــهرداری، کلیــه 
ــی  ــای خصوص ــی و بخش ه ــا و ادارات دولت نهاده
بایــد در کنــار خــود مــردم همــت گمارنــد تــا بســتر 
مناســبی بــرای نشــاط و شــادابی مــردم و ســامت 
جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم فراهــم 

ــم.  آوری
تخصصــی  کارگروه هــای  اعضــای  نشســت  در 
ــه در ســالن  ــان ک ســازمان ورزش شــهرداری اصفه
ــد ــزار ش ــرار برگ ــی اب ــه ورزش ــات مجموع  اجتماع
خدابخــش از کارگــروه آمــوزش و پژوهــش، بهــروان 
ــای  ــروه ورزش ه ــان از کارگ ــروه رســانه، تقی از کارگ
آبــی،  ورزش هــای  کارگــروه  از  رهنمــا  رزمــی، 
ــی  ــین چرخاب ــاد و حس ــروه اقتص ــار از کارگ تمام ی
از کارگــروه ورزش هــای توپــی دربــاره عملکــرد 
کارگروه هــای خــود توضیحاتــی را ارائــه کردنــد.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری اصفهان:

باورزش،درختسالمتشهراصفهانراپربارترمیکنیم

بیست وســومین دوره رقابت هــای تکوانــدو قهرمانــی جهــان 
ــی در  ــره جنوب ــی ک ــه میزبان ــاه ب ــوم تیرم ــنبه س ــروز ش از ام
ــرای  ــران ب »موجــو« آغــاز خواهــد شــد و یکــی از امیدهــای ای
کســب مــدال طــا، بهتریــن بانــوی تکوانــدو ایــران در چند ســال 
اخیــر اســت. کیمیــا علیــزاده، تکوانــدوکاری اســت که حــاال تمام 
چشــم امیــد تیــم دختــران ایــران در مســابقات قهرمانــی جهــان 

بــه اوســت. 
کیمیــای تکوانــدو ایــران ۲ ســال پیــش در چنیــن روزهایــی بــا 
ــان ۲۰1۵ روســیه  ــی جه ــز مســابقات قهرمان ــدال برن کســب م
بــرای اولیــن بــار در تاریــخ، دختــران تکوانــدوکار ایــران را صاحب 
مــدال جهانــی کــرد. امــا حــاال او در حالــی بــه »موجــو«ی کــره 
جنوبــی ســفر کــرده کــه بــه دلیــل آســیب دیدگی، بیــش از ۲۵۰ 

ــوده اســت. ــرزی دور ب ــن برون م روز از میادی

ــت  ــدوار اس ــی امی ــدال جهان ــب م ــه کس ــودش ب ــا خ   کیمی
ــی  ــابقات جهان ــه مس ــد ب ــن گفتن ــه م ــا ب ــد: خیلی ه و می گوی
ــور  ــم این ط ــا گفت ــن؛ ام ــراب نک ــت را خ ــرو و مدال های ــرو! ن ن
نیســت. مــن بــه کــره جنوبــی آمــده ام تــا کارنامــه ام را بهتــر کنم 
و دوســت دارم ششــمین مــدال تاریخ ســازم در مهــد تکوانــدوی 
جهــان باشــد. طــای جهــان در انتظــارم اســت؛ فقــط بایــد روز 
مســابقه تــاش کنــم و بــه دســتش بیــاورم. یــک یــا دو درصــد 
نشــدن هــم گذاشــته ام پــای آن اتفاقاتــی کــه می افتــد و دســت 
مــن و شــما نیســت. نیرویــی بــزرگ و عظیــم بــه نــام خــدا کــه 
همــه چیــز را در دســت دارد ممکــن اســت صــاح ندانــد. بعضــی 
ــچ  ــان هی ــچ زم ــن هی ــش فرانرســیده و م ــوز زمان ــا هن وقت ه
چیــزی را بــه زور از خــدا نخواســته ام و همیشــه از او خواســته ام 

آنچــه را بــه صــاح مــن اســت، بــه مــن بدهــد. مهــر

ــن  ــد. ای ــان ش ــی جوان ــم مل ــرمربی تی ــام، س ــواد نکون ج
ــال ایــران منتشــر  ــود کــه هفتــه گذشــته در فوتب خبــری ب

شــد. 
منابــع خبــری می گفتنــد در جلســه کمیتــه فنی فدراســیون 
ــان ســابق  ــد کــه کاپیت ــن رأی داده ان ــه ای ــال، اعضــا ب فوتب
ــین  ــای امیرحس ــه ج ــان ب ــت جوان ــی روی نیمک ــم مل تی
پیروانــی بنشــیند. نکونــام کــه مدتــی ســکوت کــرده بــود، 
در واکنــش بــه خبــر حضــورش روی نیمکــت جوانــان 
ــکر  ــی تش ــص و معین ــان محص ــد از آقای ــد: »بای می گوی
ــی  ــتم و صحبت های ــه ای داش ــا جلس ــا آن ه ــن ب ــم. م کن
ــی  ــم مل ــری در تی ــه مربیگ ــن ب ــی م ــم؛ ول ــام دادی انج
جوانــان بــا توجــه بــه شــرایطی که هســت عاقــه ای نــدارم. 
ــر  ــم. بهت ــم کار نمی کن ــا هرکســی ه ــر شــرایطی و ب ــا ه ب

اســت مثــل انتخاب هــای اخیــر کــه از بهتریــن انتخاب هــا 
بــوده، دوبــاره انجــام دهنــد و بــه موفقیــت برســند. دوســت 
دارم کارم را از لیــگ برتــر شــروع کنــم. امســال هــم دو، ســه 
باشــگاه بــا مــن مذاکــره کردنــد، ولــی بــه نتیجه نرســیدیم. 
ــه  ــر ٓاغــاز می کنــم. فعــا ب قطعــا مربیگــری را از لیــگ برت
فکــر یادگیــری بیشــتر هســتم.« نکونــام اضافــه می کنــد: 
ــه او مــن را  ــدار داشــتم ک ــوری دی ــا آلکســاندر ن ــرا ب »اخی
بــه تمریــن تیــم وردبرمــن دعــوت کــرد. قطعــا بــه آلمــان 
مــی روم تــا در تمریــن ایــن تیــم حاضــر شــوم. در اســپانیا 
هــم ســرمربی ام در اوساســونا یعنــی ســینگاندا بــه باشــگاه 
 اتلتیکــو بیلبائــو رفتــه اســت. بــا او هــم در ارتبــاط هســتم 
و بــه تمریــن ایــن تیــم هــم دعــوت شــده ام. هدفــم فعــا 

یادگیــری بیشــتر اســت.« ورزش 3

کیمیا علیزاده:

طالیجهاندرانتظارماست
جواد نکونام:

مربیگریراازلیگبرترآغازمیکنم

ورزش

آگهیمزایده
اجــرای احــکام شــعبه 3 دادگاه حقوقــی 
پرونــده کاســه  در  دارد  نظــر  در  اصفهــان 
خــوش  بهنــام  3لــه  ح  ج   ۹61۷۲3
ــه  ــادی جلس ــاد ارش ــه فره ــی علی خواصفهان
مزایــده ای در روز پنجشــنبه تاریــخ ۹6/۵/۲6 
ــکام  ــرای اح ــل اج ــح در مح ــاعت 1۰ صب س
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــعبه 3 دادگاه حقوق ش
ــزی دادگســتری  خ نیکبخــت ســاختمان مرک
طبقــه زیرزمیــن اجــرای احــکام شــعبه 3 
حقوقــی برگــزار نماید.مــورد مزایــده :۷/۰3 
ــوم  ــه از ســهم االرث محک ــه از 1۵/۵۷ حب حب
 ۵3۵6/۷ شــماره  ثبتــی  پــاک  از  علیــه 
بخــش 4 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت عرصــه 
مــورث  نــام  بــه  مربــع  متــر   31۹ حــدد 
محکــوم علیــه )رحیــم ارشــادی ( اســت 
.دارای یــک طبقــه ســاخت مســکونی قدیمــی 
ــر، پوشــش  ــر بارب ــای آجــر ب ــا دیوار ه ســاز ب
ــک  ــف موزایی ــر و ک ــن و آج ــر آه ــقف تی س
فــرش ، دیوار هــا انــدود گــچ و نقاشــی ، 
ــل  ــا پروفی ــی ، پنجره ه ــی چوب ــای داخل دربه
فلــزی، آشــپزخانه کاشــی و ســرامیک بــا 
کابینــت فلــزی و دارای نمــای آجــری لفتــون 
و انشــعابات آب و فاضــاب و بــرق و گاز و 
ــی  ــه و کلنگ ــل ماحظ ــاختمان قاب ــت س قدم
ــع ارزش  ــر مرب ــی 33۰ مت ــا مســاحت اعیان ب
ــال  ــک ۲۹/۹86/۰۰۰/۰۰۰ ری ــگ مل ــش دان ش
ــوم  ــهم االرث محک ــه از س و ارزش۰3 /۷ حب
ــی  ــرآورد م ــال ب ــه ۲/۹۲۵/684/6۵۷ ری علی
شــود . طالبیــن خریــد مــی تواننــد ۵ روز 
ــاد شــده  ــده از ملــک ی قبــل از برگــزاری مزای
بــه نشــانی اصفهــان پــل بزرگمهــر خ بزرگمهــر 
ــاک 6  ــار پ ــه آبش ــت کوچ ــک مل ــب بان جن
بازدیــد نماینــد . مزایــده از قیمــت کارشناســی 
ــدہ مزایــده  شــروع شــده و فردیاافــرادی  برن
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ــند ک میباش
مبلــغ کارشناســی  .از  درصــد   1۰ و  نماینــد 
نقــدا بــه همــراه داشــته باشــند ملــک در 
ــه ــه اســدی همســر محکــوم علی  تصــرف رباب

است.
م الف ۹۲۰4

احــکام شــعبه 3 حقوقــی  اجــرای  مدیــر 
اصفهــان 

دادنامه
شــماره    ۵ ش   ۹6۰۰1۰  : پرونــده  کاســه 
مــورخ   ۹6۰۹۹۷6۷۹3۵۰۰8۰۷  : دادنامــه 
 ۵ شــعبه   : رســیدگی  مرجــع   ۹6/3/۲3
اختــاف  خواهــان محمــد  شــورای حــل 
حســین حشــمت – خانــه اصفهــان – خلیفــه 
ســلطانی کوچــه 1۵ موتــور ســیکلت حشــمت   
 -۲ جانکــی  محمــدی  عباســقلی  خوانــده 
ــکان  ــول الم ــی     مجه ــان صادق ــد خ محم
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 

رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضی شــورای 
حــل اختــاف در خصــوص دعــوی محمــد 
عباســقلی  بــه طرفیــت  حســین حشــمت 
ــی   ــد خــان صادق ــی ۲- محم ــدی جانک محم
ــال   ــغ 3۰۰۰۰۰۰۰ ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
ــه  ــه شــماره ۹۰1/11۹88۹۷8  ب وجــه چــک ب
عهــده بانــک پســت بانــک ایــران  بــه انضمــام 
بــه  توجــه  بــا  قانونــی  خســارات  مطلــق 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه وجــه آن دارد  ــان در مطالب اســتحقاق خواه
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــراز و ارایــه ننمــوده اســت  خواهــان از خــود اب
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد 31۰و313 
قانــون تجــارت و 1۹8و۵1۵و۵1۹و۵۲۲و قانــون 
ــه محکومیــت  آئیــن دادرســی مدنــی حکــم ب
ــغ  ــت مبل ــی  پرداخ ــو تضامن ــه نح ــده ب خوان
و  اصــل خواســته  بابــت  ریــال     3۰۰۰۰۰۰۰
و   دادرســی  هزینــه  بابــت  ریــال   1۵۹۵۰۰۰
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
تاریــخ  تــا   ۹4/۷/۲۰ موصــوف  چک هــای 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  قابــل تجدیــد  روز  بیســت  ظــرف 
مــی  اصفهــان  حقوقــی  عمومــی  محاکــم 

ــد . باش
م الف ۹1۷6

اختــاف  حــل  شــورای   ۵ شــعبه  قاضــی 
اصفهــان 

دادنامه
کاســه پرونــده : ۹۵1466شــماره دادنامــه 
 ۹6/۲/۲4 مــورخ   ۹6۰۹۹۷6۷۹3۵۰۰44۰  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه ۵ شــورای حــل 
رنانــی  خاکــی  اصغــر  خواهــان  اختــاف  
نشــانی رهنــان خ شــهدا ک ش محمــد ی 
ــر  ــده مظاه ــار  خوان ــت چه ــن بس ــی ب خاک
ــا  اســدی قراچــه    مجهــول المــکان  شــورا ب
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــاف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــه  ــی    ب خصــوص دعــوی اصغــر خاکــی رنان
ــه خواســته  طرفیــت مظاهــر اســدی قراچــه ب
مطالبــه مبلــغ ۲8۵۰۰۰۰۰ ریــال  وجــه چــک به 
شــماره 864۲۹۲  مــورخ ۹۵/6/1۰ و 864۲۹3 
مــورخ ۹۵/۷/1۰ و 864۲۹1 مــورخ ۹۵/۵/1۰ 

بــه عهــده بانــک صــادرات بــه انضمــام مطلــق 
ــه دادخواســت  ــه ب ــا توج ــی ب خســارات قانون
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه 
ــده و اســتحقاق  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه 
ــی در جلســه  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل خوان
ــه الیحــه  رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگون
و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در 
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف مق
خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی 
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
قانــون  31۰و313  مــواد  اســتناد  بــه  کــه 
تجــارت و 1۹8و۵1۵و۵1۹و۵۲۲و قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ بیســت و هشــت میلیــون 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــزار  ری ــد ه پانص
و 18۲۲۵۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی و  
ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
ــخ اجــرای  ــا تاری ــوق ت ــای موصــوف ف چک ه
ــی  ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح حک
نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی 
مهلــت  اتمــام  از  پــس  و  شــعبه  ایــن  در 
ــد  ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد .
م الف ۹1۹۲

اختــاف  حــل  شــورای   ۵ شــعبه  قاضــی 
اصفهــان 

دادنامه
شماره دادنامه : ۹6۰۹۹۷68363۰۰۰۰6

پرونــده  شــماره   ۹6/1/۷  : تنظیــم  تاریــخ 
بایگانــی  شــماره   ۹۵۰۹۹8683۰۰486  :
کاســه  ۹۵۰۵۵۰پرونــده   : شــعبه 
دادگاه   3 شــعبه   ۹۵۰۹۹868363۰۰486
خانــواده شهرســتان اصفهــان )مجتمــع شــهید 
ــان:  ــماره خواه ــی ش ــم نهای ــی( تصمی قدوس
بــه  فرزنــد محمــود  زارعــی  مهنــاز  خانــم 
ــان  ــان کاوه - خیاب ــان - خیاب ــانی اصفه نش
غرضــی - خیابــان ســاکت اصفهانــی - کوچــه 
آقــای  خوانــده:   1۰1 –پــاک  اول  نســترن 
ــه  ــد احمــد ب ابراهیــم امینــی جشــوقانی فرزن
نشــانی مجهــول المــکان خواســته : طــاق بــه 
ــس از  ــکار دادگاه پ ــه گردش ــت زوج درخواس
بررســی اوراق و محتویــات پرونــده و بــا اعــام 
ختــم رســیدگی بــه شــرح ذیــل مبــادرت 
بــه صــدور رای مــی نمایــد. رأی دادگاه در 
زراع  مهنــاز  خانــم  دادخواســت  خصــوص 
ــم  ــای ابراهی ــت آق ــه طرفی ــود ب ــد محم فرزن
امینــی جوشــقانی فرزنــد احمــد بــه خواســته 
طــاق بلحــاظ عســر و حــرج بــا ایــن توضیــح 
ــند  ــب س ــه موج ــته ب ــان اظهارداش ــه خواه ک
ازدواج شــماره ۲۷6۵مــورخ 88/۵/۷ دفتــر 

ــرده ام  ــده ازدواج ک ــان باخوان شــماره ۵ اصفه
ــه  ــرا ب ــه م ــت ک ــال اس ــون دوس ــرده اکن نامب
ــری  ــه خب ــچ گون ــرده و هی ــا ک حــال خــود ره
ــاع  ــا اینکــه وی از اتب ــا توجــه ب ــدارم وب از او ن
ــروج  ــب در خ ــن اینجان ــت ظ ــتان اس افغانس
وی از کشــور اســت ، عــاوه اینکــه نفقــه 
ای نیــز درایــن مــدت بــه مــن پرداخــت 
زندگــی  مــدت  طــول  ودر  اســت  ننمــوده 
ــته  ــرت داش ــؤ معاش ــن س ــز بام ــترک نی مش
ومــرا مــورد ضــرب و جــرح قــرار میــداد. 
ــر  ــا عس ــن ب ــرای م ــی را ب ــر زندگ ــن ام و ای
و حــرج همــراه نمــوده تقاضــای رســیدگی 
وصــدور حکــم طــاق رابلحــاظ نقــض شــرایط 
ضمــن عقــد نــکاح از دادگاه خواســتارم . علــی 
ــده ،  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــذا دادگاه باتوج ه
ــدم  ــان وع ــهادت گواه ــان وش ــارات خواه اظه
حضــور خوانــده باوصــف ابــاغ قانونــی وســایر 
قرائــن وشــواهد موجــود وماحظــه اینکــه 
ــاح ذات  ــت اص ــاعی دادگاه و داوران جه مس
البیــن وســازش مؤثــر واقــع نگردیــده و اینکــه 
ــک  ــزان ی ــه می ــه ب ــان قســمتی از مهری خواه
ــبت  ــوده ونس ــذل نم ــده ب ــه خوان ــکه را ب س
ــت  ــی از زوجی ــی ناش ــوق مال ــایر حق ــه س ب
در حــال حاضــر ادعایــی نــدارد. وبــا ماحظــه 
ــوی  ــاور دع ــرم مش ــی محت ــق قاض ــر مواف نظ
خواهــان رامحمــول بــر صحــت تلقــی مســتندا 
ــی  ــون مدن ــواد 111۹ و114۵ و 1146 قان ــه م ب
قانــون حمایــت   ۲۹  -۲8-۲۷-۲6 مــواد  و 
احــراز  بــه  حکــم   13۹1 مصــوب  خانــواده 
تحقــق بندهــای 1و8 شــروط ضمــن عقــد 
ــرای  ــاق ب ــت از ط ــال وکال ــق اعم ــکاح و ح ن
زوجــه صــادر و اعــام مــی نمایــد زوجــه مــی 
توانــد بــا حضــور در یکــی از دفاتــر طــاق ضمن 
ــل  ــا حــق توکی ــه زوج ب ــذل از ناحی ــول ماب قب
بــه غیــر خــودرا بــه نــوع طــاق خلــع مطلقــه 
نمایــد. عــده زوجــه پــس از طــاق ســه طهــر 
اســت و رعایــت صحــت شــرایط اجــرای حکــم 
ــده مجــری آن اســت. رأی صــادره  طــاق عه
غیابــی ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن شــعبه وســپس 
ظــرف همیــن مهلــت قابــل تجدیدنظرخواهــی 
تجدیدنظــر  محتــرم  محاکــم   در 

می باشد. 
م الف ۹14۷

ــان -  ــواده اصفه ــس شــعبه 3 دادگاه خان رئی
محمــد ناصــری

دادنامه 
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۵1۵۹۲ شــماره 
تاریــخ   ۹6۰۹۹  ۷6836۵  ۰۰1۹۰  : دادنامــه 
 : پرونــده  شــماره   ۹6/۲/1۹: تنظیــم 
کاســه  پرونــده   ۹۵۰۹۹86836۵۰138۲
دادگاه   ۵ شــعبه   ۹۵۰۹۹86836۵۰  138۲
)مجتمــع  اصفهــان  شهرســتان  خانــواده 
نهایــی شــماره  شــهید قدوســی( تصمیــم 

خانــم  خواهــان:   ۹6۰۹۹۷6836۵۰۰1۹۰
بــه  علیرضــا  فرزنــد  دار  فــاح  ســمانه 
ــکول -  ــه - باس ــان - خ زینبی ــانی اصفه نش
کوچــه روح الــه - کوچــه نوبهــار - پــاک 
آقــای  خوانــده:  تلفــن۰۹16۲3۵۵44۰   -14
ســیدصالح حــکاک فرزنــد مهــدی بــه نشــانی 
ارزنــان -  زینبیــه - محلــه  اصفهــان - خ 
ــا - فرعــی ۲- پــاک 63- )فعــا  کوچــه صب
خواســته:  باشــد(  مــی  المــکان  مجهــول 
و  اوراق  بررســی  از  پــس  دادگاه  حضانــت 
ــا اســتعانت از خداونــد  محتویــات پرونــده و ب
متعــال بــه شــرح ذیــل مبــادرت به صــدور رای 
مینمایــد رأی دادگاه در خصــوص دادخواســت 
خانــم ســمانه فــاح دار فرزنــد علیرضابطرفیت 
ــدی  ــد مه ــکاک فرزن ــح ح ــید صال ــای س آق
بخواســته حضانــت فرزنــد مشــترک بــا توجــه 
بــه متــن دادخواســت تقدیمــی و فتوکپــی 
ــده  ــه خوان ــتنادی و اینک ــدارک اس ــدق م مص
خواهــان  صاحیــت  عــدم  اثبــات  جهــت 
دلیــل و مــدرک قابــل قبولــی بــه دادگاه ارائــه 
ــده خواســته  ــات پرون ــوده و ســایر محتوی ننم
ــده  ــی ش ــت تلق ــر صح ــل ب ــان را حم خواه
لــذا مســتندا بــه مــواد 1168-11۰4-11۰۲-
116۹ و تبصــره آن 11۷۵ از قانــون مدنــی و 
مــواد 1۹8-1۹۹-3۰3-331-336 از قانــون 
ــم  ــی مصــوب 13۷۹ حک ــن دادرســی مدن آیی
حضانــت فرزنــد مشــترک محمــد مهــدی 
صــادر  خواهــان  توســط   8۲/۰1/11 متولــد 
واعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی وظــرف 
قابــل  ابــاغ  از  پــس  رورز  بیســت  مــدت 
واخواهــی در دادگاه صــادر کننــده رای مــی 
باشــد ودر خصــوص دادخواســت خواهــان 
ــرا  ــای زه ــه نام ه ــدان ب ــت فرزن ــرای حضان ب
واســراء باتوجــه بــه اینکــه بالغــه مــی باشــند 
و طفــل نیســتند و خــارج از حضانــت هســتند 
مســتندا بــه مفهــوم مــاده 116۹ بــه بعــد قانون 
مدنــی ومــاده 1۲۵۷ قانــون مدنــی حکــم 
ــام  ــادر واع ــان ص ــوای خواه ــان دع ــر بط ب
ــت روز از  ــرف بیس ــادره ظ ــردد رای ص ــی گ م
ــی در  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــاغ قاب ــخ اب تاری
 محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان اصفهــان

 است. 
م الف ۹144

رئیــس شــعبه پنجــم دادگاه خانــواده اصفهــان 
- حجــت الــه کریمــی دســتگردی

دادنامه
 ۹6۰۹۹۷۰36۹4۰۰3۲۵  : دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم : ۹6/3/۲ شــماره پرونــده : 
۹4۰۹۹8۰3۵41۰۰۰۵4 شــماره بایگانــی شــعبه 
محســن  آقــای  ۹6۰1۹6تجدیدنظرخــواه:   :
نشــانی  بــه  رحیــم  فرزنــد  یارمحمدیــان 
شــهرک   - ســیمین  راه  ســه   - اصفهــان 
ــر ۲ -  ــع کوث ــش - مجتم ــر - خ نیای ولیعص
ط 3 واحــد ۹ - کــد پســتی 81۷۹61۵۵۷۵ 

۰۹13۲۰66۹۲۵تجدیدنظرخوانــده:  همــراه   -
اقــای علــی رفیعیــان بــه نشــانی مجهــول 
المــکان تجدیدنظــر خواســته: دادنامــه ۷34-
۹۵ صــادره از شــعبه 11۵ دادگاه ک ۲ اصفهــان

ــده و  ــات پرون ــی محتوی ــا بررس ــکار: ب گردش
انجــام مشــاوره ختــم رســیدگی را اعــام و بــا 
اســتعانت از خداونــد متعــال بــه شــرح ذیــل 

ــد .  ــه انشــاء رای مــی نمای ــادرت ب مب
رای دادگاه  در خصوصــی تجدیدنظرخواهــی 
ــه  ــبت ب ــان نس ــار محمدی ــن ی ــای محس آق
دادنامــه شــماره ۷34-۹۵-مــورخ ۹۵/۵/3/
دو  کیفــری  دادگاه   11۵ شــعبه  از  صــادره 
ــرش  ــر پذی ــان متضمــن صــدور حکــم ب اصفه
ــه  ــوم ب ــای محک ــت یکج ــار وی از پرداخ اعس
موضــوع دادنامــه قطعــی شــماره ۹4-1۵6۷-
پرداخــت  قــرار  از  آن  تقســیط  و   ۹4/۹/3۰
نصــف دیــه مــورد حکــم بصــورت یکجــا و مــا 
بقــی هــر مــاه ده میلیــون ریــال تــا اســتهاک 
کامــل، بــا ماحظــه اوراق و محتویــات پرونــده 
ــواه  ــر خ ــه تجدیدنظ ــه از ناحی ــه اینک ــر ب نظ
اعتــراض موجــه و مســتدلی کــه موجبــات 
باشــد  تجدیدنظرخواســته  دادنامــه  نقــض 
ــدم  ــت و ع ــده اس ــه نش ــد ارائ ــم نمای را فراه
تمکــن مالــی و اقتصــادی وی در تأمیــن و 
پرداخــت دیــه موضــوع آن بصــورت مطلــق بــر 
ــد و دادگاه  ــی باش ــرز نم ــز مح ــن دادگاه نی ای
ــی  ــت مال ــی وضعی ــا بررس ــدوی ب ــرم ب محت
و اقتصــادی مدعــی اعســار و امــکان کار و 
ــادرت  ــاش وی در جهــت کســب درآمــد مب ت
ــذا  ــت ل ــوده اس ــه نم ــوم ب ــیط محک ــه تقس ب
ــه  ــا اصــاح مبلــغ ریالــی ماهیان ایــن دادگاه ب
ــک ســوم از  ــال بپرداخــت ی ــون ری از ده میلی
ــاده  ــه م ــتندًا ب ــل مس ــه کام ــد دی ــک درص ی
بــا   ، آئیــن دادرســی مدنــی  3۵8 قانــون 
دادنامــه  مطروحــه  خواهــی  تجدیدنظــر  رّد 
ــا اصــاح بعمــل آمــده  تجدیدنظرخواســته را ب
ــت. ــی اس ــن رأی قطع ــد. ای ــی نمای ــد م تأیی

م الف۹118 
شــعبه 1۲ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان

 
دادنامه

کاسه پرونده : ۹۵1۵۲۲ شماره  
مرجــع رســیدگی : شــعبه چهــارده شــورای حل 
ــد حســین حشــمت  ــان محم ــاف  خواه اخت
ــه  ــلطانی کوچ ــه س ــان – خلیف ــه اصفه – خان
ــدگان 1-   ــمت   خوان ــیکلت حش ــور س 1۵ موت
روح الــه محمــدی  ۲- عبدالرضــا الیاســی      
بــه  عنایــت  بــا  شــورا  المــکان   مجهــول 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  
ــاف در  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــد رای قاض نمای
ــمت  ــین حش ــد حس ــوی محم ــوص دع خص
بــه طرفیــت روح الــه محمــدی ۲- عبدالرضــا 
الیاســی   بــه خواســته مطالبــه مبلــغ دویســت 

میلیــون  ریــال  بخشــی از وجــه چــک بــه 
شــماره ۰1314۷  بــه عهــده بانــک ســپه  بــه 
ــه  ــا توج ــی ب ــق خســارات قانون ــام مطل انضم
بــه دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق 
چــک و گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک 
محــال علیــه کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه 
خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم 
ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
دفاعیــات  و  الیحــه  هیچگونــه  و  نداشــته 
ــاع  ــام دف ــندی در مق ــه پس ــتند و محکم مس
ــراز و  ــود اب ــان از خ ــوی خواه ــه دع ــبت ب نس
ــان  ــوی خواه ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ارای
ــه  ــد ک ــر میرس ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان علی
بــه اســتناد مــواد 31۰و313 قانــون تجــارت و 
ــون آئیــن دادرســی  1۹8و۵1۵و۵1۹و۵۲۲و قان
تضامنــی  محکومیــت   بــه  حکــم  مدنــی 
ــون   ــغ دویســت میلی ــدگان پرداخــت مبل خوان
ــت اصــل خواســته و پنــج میلیــون  ــال  باب ری
ــه  ــت هزین ــال باب ــزار  ری ــت و ده ه و دویس
ــخ  ــه از تاری ــر تادی دادرســی و  خســارت تاخی
ســر رســید چک هــای موصــوف ۹۵/۷/۲۰  تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد . ــی باش ــان م اصفه
م الف ۹1۷۵

قاضــی شــعبه 14 شــورای حــل اختــاف 
اصفهــان 

آگهیابالغوقترســیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 8۲۰/۹۵  ش ۲۵ 
ــتی  ــور  دادخواس ــت پ ــعود امان ــان مس خواه
بــه  ریــال  میلیــون   4۰ بر:مطالبــه  مبنــی 
طرفیــت  بــه  خســارات  مطلــق  انضمــام 
حمیــد خلیلــی  تقدیــم نمــوده اســت . وقــت 
رســیدگی بــرای روز..... مــورخ   ۹6/۵/۲۵ 
ــا  ــده اســت. ب ــن گردی ســاعت 16 عصــر تعیی
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب توج
ــاده ۷3  ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض حس
قانــون آییــن دادرســی مدنــی  مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ابتــدای خیابــان آتشــگاه  مجتمــع شــماره دو 
ــخه  ــه و نس ــاف مراجع ــل اخت ــوراهای ح ش
ــد.  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
 ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

می شود. 
شماره: ۹۲۰1/م الف 

ــماره دو  ــع ش ــعبه ۲۵ مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــاف اصفه شــورای حــل اخت



حرف و نقل

 ســومین دوره جشــن عکاســان ســینمای ایــران، اوایل 
تیرمــاه بــه دبیــری حافــظ احمــدی، برگــزار خواهــد شــد.

  در ایــن دوره از برگــزاری جشــن هماننــد ســال های قبــل 
از ۶ چهــره در صنــوف مختلــف کــه نــگاه ویــژه ای بــه عکس 
ــد، تقدیــر می شــود. در ایــن دوره در  و عکاســی فیلــم دارن
بخــش کارگردانــان، از کمــال تبریــزی و همایــون اســعدیان 

تقدیــر خواهــد شــد.
 ثبت نــام بیمــه تکمیلــی اعضــای خانــه ســینما از 

ــد. ــاز ش ــاه آغ ــوم تیرم ــنبه س ــروز ش ام
 بــا پایــان یافتــن مراحــل پیش تولیــد فیلــم عروســکی 
ــد  ــه تولی ــه مرحل ــم ب ــن فیل ــا و جــادوی ســیاه«، ای »عط

نزدیــک شــد.
 پوســتر دهمیــن دوره جشــنواره مطبوعــات اصفهــان بــا 

شــعار »رســانه یعنــی مــردم« رونمایــی شــد.
ــی  ــره غالمعل ــتند پرت ــه زودی مس ــینی ب ــد حس  وحی
عبیــدی، پــدر صنعــت داروســازی ایــران، را جلــوی دوربیــن 

می بــرد.
 گــروه موســیقی »دنگ شــو« در آســتانه انتشــار 
تازه تریــن آلبــوم خــود قطعــه »خطــا کــردم« را بــا مجــوز 
دفتــر موســیقی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی منتشــر 

کــرد.
 احســان خواجه امیــری، خواننــده موســیقی پــاپ 
ــه آهنگســازی میــالد بابایــی  قطعــه »قلــب ســاعتی« را ب

ــرد. منتشــر ک
 محمدحســین حســینی، نویســنده و کارگــردان نمایش 
»ذهــن برفکــی«، گفــت: ایــن اثــر بــه مــدت ۲۰ شــب از ۴ 
ــه روی  ــاران ب ــا ۲۴ تیــر مــاه، هــر شــب در تماشــاخانه  ب ت

صحنــه خواهــد رفــت.
طراحی هــای  و  دست نوشــته ها  دربردارنــده  کتابــی   
ــه  ــگاه کتابخان ــگ« در نمایش ــی رولین ــده »جی.ک دیده نش

بریتانیــا نمایــش داده می شــود.
ــت  ــروش »بخ ــان پرف ــنده رم ــن«، نویس ــان گری  »ج
ــر  ــم اکتب ــدش را ده ــر جدی ــار اث ــخ انتش ــان«، تاری پریش

ــرد. ــالم ک ۲۰۱۷ اع
 محمدرضــا خردمندان از ســاخت بســته ای ۱۰ قســمتی 

از فیلم هــای کوتــاه دربــاره اعتیــاد گفــت.
 آرش اســحاقی به تازگــی تدویــن جدیدتریــن اثــر 
ــان رســانده  ــه پای ــوان موقــت »خرامــان« ب ــا عن خــود را ب
اســت. ایــن مســتند دربــاره یــک هنرمنــد اهــل موســیقی 
اســت کــه در شــمال کشــور زندگــی می کنــد و فیلمبــرداری 
آن نزدیــک بــه ۲ ســال در شــمال کشــور بــه طــول انجامید.

 علیرضــا خمســه کــه ایــن روزهــا ایفاگــر نقــش »بابــا 
ــوروز ۹۷  ــت ۵« در ن ــش »پایتخ ــت، از پخ ــی« اس پنجعل

ــر داد. خب
 »مــارک گاتیــس« و »اســتیون موَفــت«، دو کارگــردان 
ســریال محبــوب »شــرلوک«، بــرای پــروژه بعــدی خــود به 

ســراغ داســتان »دراکــوال« می رونــد. 
ایــن دو کارگــردان هنــوز دربــاره نــگارش متــن ایــن 
ــد  ــالم کرده ان ــا اع ــد؛ ام ــی نگرفته ان ــریال تصمیم مینی س
کــه فرمــت ایــن اثــر هــم ماننــد »شــرلوک« خواهــد بــود؛ 
هــر قســمت از ایــن پــروژه بــه انــدازه یــک فیلــم ســینمایی 
طــول می کشــد و تهیه کنندگــی آن را هــم »ســویی ورچــو« 

بــر عهــده خواهــد داشــت.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــای کشــورمان  ــز پرســتویی، بازیگــر توان ــروز پروی دی
ــیدی  ــاه ۱33۴ خورش ــد. او در ۲ تیرم ــاله ش ۶۲ س
در روســتای چارلــی، شهرســتان کبودرآهنــگ اســتان 

همــدان چشــم بــه جهــان گشــود.
 پــدر پرســتویی کشــاورز بــود؛ امــا زمانــی کــه او تنهــا 
3 ســال داشــت، بــه تهــران مهاجــرت کــرد. کودکــی، 
نوجوانــی و جوانــی پرســتویی در تهران ســپری شــد. 
ــری خــود را از ســال ۱3۴۸  ــت هن پرســتویی فعالی
ــان  ــاه، کاخ جوان ــز رف ــش در مراک ــرای نمای ــا اج  ب
و کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
آغــاز کــرد. در ســال ۱3۵3 بــرای بــازی در نمایــش 

ــش  ــازی در نمای ــرای ب ــد ب ــال بع ــک س ــه و ی دک
گرفــت.  را  جوانــان  کاخ  جایــزه  تسلیم شــدگان 
آشــنایی او بــا بهــزاد فراهانــی، او را بــه گــروه »کوچ« 

ــد.  ــه باش ــب تجرب ــال کس ــه دنب ــا ب ــاند ت کش
نمایش هــای  در   ۱3۵۲ ســال  در  وی  کاری  اوج 
»چشــم برابــر چشــم«، »شــبی در حلبی آبــاد«، 
»پتــک« و »خانــه روشــن« بــود کــه در آن بــه بــازی 

ــت.  پرداخ
ــش  ــالد« در نق ــدار »می ــش پرطرف ــازی او در نمای ب
دالل زمیــن خیلــی زود اســم او را در بیــن طرفــداران 
تئاتــر بــر ســر زبان هــا انداخــت. پرســتویی در ســال 
ــار  ــا دی ــینما ب ــود را در س ــت خ ــن فعالی ۱3۶۲ اولی
عاشــقان آغــاز کــرد و توانســت در همیــن ابتــدا مــورد 

تحســین قــرار گیــرد و موفــق بــه دریافــت ســیمرغ 
ــنواره  ــل جش ــش مکم ــر نق ــن بازیگ ــن بهتری بلوری

فیلــم فجــر شــود.
ــا  ــکار« ب ــم »ش ــال ۱3۶۶ در فیل ــتویی در س  پرس
او در  بــازی  خســرو شــکیبایی هم بــازی شــد. 
»آدم برفــی« ۱3۷3 و »لیلــی بــا مــن اســت« ۱3۷۴ 
ــث شــهرت بیشــتر وی  ــاوت باع ــای متف در نقش ه
شــد و بــرای ایفــای نقــش صــادق مشــکینی فیلــم 
ــم افتخــار جشــنواره  ــن اســت«، دیپل ــا م ــی ب »لیل

ــه دســت آورد. فجــر را ب
 حاج کاظم

ــه   پرویــز پرســتویی خالــق بخشــی از نقش هــای ب
ــازی در  ــا ب ــت. ام ــران اس ــینمای ای ــی س یادماندن
ــه ای او را  ــس شیش ــم« در آژان ــاج کاظ ــش »ح نق
تبدیــل بــه یکــی از مســتعدترین بازیگران ســینمایی 

ایــران کــرد. 
ایــن نقــش چنــان در روح و روان پرســتویی نفوذ کرد 
ــی  ــیاری از نقش های ــد از آن در بس ــواره بع ــه هم ک
ــده  ــی از »حــاج کاظــم« دی ــازی کــرد، رگه های کــه ب
شــد. او بــرای بــازی در ایــن نقــش، ســیمرغ بلورین 
ــم  ــنواره فیل ــرد جش ــش اول م ــر نق ــن بازیگ بهتری
ــش اول  ــر نق ــن بازیگ ــار بهتری ــم افتخ فجــر و دیپل
مــرد جشــنواره فیلــم یوگســالوی را در ســال ۲۰۰۰ بــه 

دســت آورد.
 رضا مارمولک

پــس از فیلــم آژانــس شیشــه ای و تعــدادی نقــش 

ــش  ــک نق ــرای ی ــی را ب ــتویی مدت ــراری، پرس تک
ــاه نقش  ــر او ش ــل صب ــرد و حاص ــر ک ــاص صب خ

ــک«.  ــا مارمول ــام »رض ــه ن ــد ب ــری ش دیگ
در فیلــم »مارمولــک« کمــال تبریــزی، پرســتویی بــا 
بــازی کــردن نقــش یــک روحانــی قالبــی بســیاری 
ــر داد. پــس از  ــان را تغیی ــد بازیگــری آن زم از قواع
او بســیاری از بازیگــران ایــران ســعی کردنــد نقــش 
ــد و  ــچ گاه در ح ــا هی ــد؛ ام ــازی کنن ــون را ب روحانی

انــدازه  پرســتویی ظاهــر نشــدند. 

ــنواره  ــت داوران جش ــژه هیئ ــزه وی ــش جای ــن نق ای
فیلــم فجــر ۱3۸۲ و تندیــس بهتریــن بازیگــر نقــش 
ــه ســینما ۱3۸3 را  اول مــرد هشــتمین جشــن خان

ــه ارمغــان آورد. بــرای او ب
 پرســتویی بــار دیگــر در فیلــم »بیســت« عبدالرضــا 

ــد  ــد می توان ــه ح ــا چ ــه ت ــرد ک ــت ک ــی ثاب کاهان
متفــاوت و درخشــان باشــد. پرســتویی پــس از 
ایــن فیلــم در فیلــم »امــروز« رضــا میرکریمــی هــم 
ــی را  ــزه بین الملل ــن جای ــید و چندی ــوش درخش خ

ــرد.  ــت ک دریاف
ــر  ــار دیگ ــس از حــدود ۱۰ ســال ب او در ســال ۹۴ پ
ــدر  ــش »حی ــرد و در نق ــکاری ک ــا هم ــا حاتمی کی ب
و  شــد  ظاهــر  »بادیــگارد«  فیلــم  در  ذبیحــی« 
ــنواره  ــرد جش ــر م ــن بازیگ ــزه بهتری ــت جای توانس
ــش  ــد نق ــر چن ــد. ه ــود کن ــر را از آن خ ــم فج فیل
»حیــدر ذبیحــی« تشــابه فراوانــی بــا »حــاج کاظــم« 
ــای  ــدر نقش ه ــتویی آنق ــا پرس ــت، ام ــس داش آژان
خــوب در ســینما آفریــده بــود کــه خیلــی جایــزه او 

ــت.  ــرار نگرف ــراض ق ــورد اعت م
پرســتویی در آخریــن ماجراجویــی خــود در بازیگــری 
بــه ســراغ فیلــم »قاتــل اهلــی« مســعود کیمیایــی 
رفــت؛ امــا بدشانســی او و دعــوای ایــن فیلــم باعــث 
شــد بــازی او در ایــن فیلــم تحت الشــعاع حواشــی 
ــا ایــن  عجیــب و غریــب ایــن فیلــم قــرار بگیــرد. ب
حــال حــاال کــه خبــر رســیده قــرار اســت ایــن 
فیلــم دوبــاره توســط خــود کیمیایــی تدویــن شــود، 
ــاه نقش  ــاهد ش ــه ش ــود دارد ک ــدواری وج ــن امی ای

ــیم.  ــر باش ــر بی نظی ــن بازیگ ــری از ای دیگ
ــرای  ــن ب ــای وط ــه کیمی ــه روزنام ــرف تحریری از ط
ــزت آرزو  ــا ع ــر ب ــالمتی و عم ــتویی س ــز پرس پروی

ــم. داری

ســیما  ســه  شــبکه  مدیــر  پورمحمــدی،   علی اصغــر 
بــا حضــور در پشــت صحنــه »مــاه عســل« گفــت: توصیــه 
مــا همیشــه بــه آقــای علیخانــی و همکارانــش ایــن اســت 

کــه در انتخــاب ســوژه ها دقــت زیــادی بشــود. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی برنامــه »مــاه عســل«، 
علی اصغــر پورمحمــدی بــا حضــور در پشــت صحنــه 
ایــن برنامــه در ســخنانی اظهــار کــرد: برنامــه »مــاه 
عســل« دوازده ســاله اســت و در طــول ایــن ســال ها 
فرازونشــیب های زیــادی داشــته و توصیــه مــا همیشــه بــه 
آقــای علیخانــی و همکارانــش ایــن اســت کــه در انتخــاب 

ســوژه ها دقــت زیــادی بشــود.
او برنامــه »مــاه عســل« را برنامــه ای پــر بیننــده دانســت 
ــری  ــتفاده بهت ــت اس ــن فرص ــد از ای ــا بای ــه داد: م و ادام

ــای  ــم آدم ه ــم و ه ــری بزنی ــای بهت ــم حرف ه ــم؛ ه کنی
ــال  ــدا امس ــکر خ ــه ش ــم ک ــوت کنی ــب تری را دع مناس
ایــن اتفــاق افتــاده اســت. همچنیــن نبایــد قانــع باشــیم 
و بایــد از ایــن هــم بهتــر شــویم. اگــر ســال آینــده زنــده 
بودیــم و شــما بودیــد و مــا هــم ایــن ســمت ها را داشــتیم 

ــم. ــن کار کنی ــر از ای ــدوارم بهت امی
ــه  ــن برنام ــه ای ــای نیکوکاران ــاره طرح ه ــان درب  او در پای
ــاه  ــت: م ــز گف ــان نی ــن آزادی زندانی ــتقبال از کمپی و اس
عســل ســه ســال اســت کــه رویکــرد نیکوکارانــه هــم پیــدا 
ــر از همــه  ــدان شــده و حــاال موفق ت ــن می کــرده و وارد ای
پیــش رفتــه اســت. بــا وجــود اینکــه تــازه در ایــن میــدان 
ــدی  ــای بلن ــا گام ه ــرده، ام ــتن ک ــه گام برداش ــروع ب ش

برداشــته اســت. ایســنا

ــاره پخــش ســریال های نمایشــی در  علــی نعیمــی، منتقــد، درب
مــاه رمضــان بیــان کــرد: صداوســیما در چنــد ســال اخیــر یکــی از 
بهتریــن باکس هــای خــود را از دســت داده؛ چــون فکــر می کنــد 
ــن مســئله  ــد و ای ــد، مخاطــب می بین ــر چــه را پخــش می کن ه

آفــت بــزرگ تلویزیــون در چنــد ســال اخیــر بــوده اســت.
ایــن منتقــد دربــاره ســاخت ســریال های مناســبتی عنــوان 
کــرد: مــا شــاهد ایــن هســتیم کــه تلویزیــون بــا فاصلــه گرفتــن 
ــطحی  ــگاه س ــک ن ــه ی ــیدن ب ــوا و رس ــوزه محت ــردم در ح از م
از سریال ســازی روبــه رو اســت  نوعــی  بــا  ایدئولــوژی زده  و 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــب اس ــه آن مخاط ــن دغدغ ــه کمتری ک
ویژگی هــای متن هــای ســعید نعمــت هللا نویســنده ســریال 
»زیــر پــای مــادر« کــه ایــن شــب ها از شــبکه اول ســیما پخــش 
ــدی  ــنده توانمن ــت هللا نویس ــعید نعم ــرد: س ــان ک ــود، بی می ش

اســت؛ امــا اینکــه از ایــن توانمنــدی تنهــا در یــک ســبک و یــک 
ایدئولــوژی نخ نماشــده اســتفاده می کنــد، بی احترامــی بــه 
ــان  ــادر« هم ــای م ــر پ ــون اســت. ســریال »زی مخاطــب تلویزی
ــش در  ــال پی ــد س ــه چن ــوژی را دارد ک ــون و ایدئول ــده، مضم ای
ســریال »مادرانــه« بــه کارگردانــی جــواد افشــار روی آنتــن رفــت. 
ــت  ــریال اس ــن س ــابه همی ــز مش ــت هللا نی ــای نعم ــایر کاره  س
ــه  ــرد. وی در ادام ــکل نمی گی ــدی ش ــوای جدی ــا محت ــه ی و قص
 دربــاره قصــه »زیــر پــای مــادر« یــادآور شــد: »زیــر پــای مــادر«

ــوژی زده ای مثــل  قصــه ای نخ نمــا و کلیشــه دارد. مفاهیــم ایدئول
عشــق، خیانــت، غیــرت، جوانمــردی کــه گویــی در ایــن ســریال 
فقــط روی کاغــذ زیباســت و در اجــرا بــه نتیجــه ای نمی رســد، از 
مخاطبانــش عقــب مانــده و بــه همیــن دلیــل ایــن قصــه نمــود 

بیرونــی چندانــی در جامعــه مــا نــدارد. مهــر

مدیر شبکه سه:

»ماه عسل«، گام های بلندی برداشته است
علی نعیمی، منتقد سینما و تلویزیون:

قصه »زیر پای مادر«، نخ نما و کلیشه است
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،،
شیشــه ای  آژانــس  فیلــم  از   پــس 
و تعــدادی نقــش تکــراری، پرســتویی 
مدتی را برای یک نقش خاص صبر 
 کــرد و حاصــل صبــر او شــاه نقش 

دیگری شد به نام »رضا مارمولک«

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

»نزدیکِ داستان«
نویسنده علی خدایی

قیمت ۱۱ هزار تومان
نشر چشمه

               

»رُژ قرمز«
نویسنده سیامک گلشیری
قیمت ۲۱ هزار تومان

نشر چشمه

»خانه لهستانی ها«
نویسنده مرجان شیرمحمدی

قیمت ۱8 هزار تومان
ناشر چشمه

به مناسبت تولد پرویز پرستویی

مردی شبیه هیچ کس

سینما
پیش فروش بلیت های جشنواره 

فیلم کودک
ســی امین  بلیت هــای  پیش فــروش  کیمیای وطن
ــان از ۴  ــودکان و نوجوان ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل جش

تیرماه آغاز می شود. 
جشــنواره  ســی امین  ارتباطــات  ســتاد  گــزارش  بــه 
ــروش  ــان، پیش ف ــودکان و نوجوان ــای ک ــی فیلم ه بین الملل
فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  بلیت هــای 
کــودکان و نوجوانــان اصفهــان از ۴ تیرمــاه بــا اختصــاص ۵۰ 
ــود.  ــاز می ش ــان آغ ــهروندان اصفه ــرای ش ــف ب ــد تخفی درص
روش  ســه  بــه  می تواننــد  اصفهانــی  شــهروندان  عمــوم 
ســایت  بــه  مراجعــه  جشــنواره،  ربــات  در  عضویــت 
ســینماتیکت و گیشــه ســینماهای منتخــب جشــنواره شــامل 
مجموعــه پردیــس تازه تأســیس ســینمایی چهاربــاغ، ســینما 

فلســطین و ســینما ســپاهان واقــع در چهاربــاغ عباســی 
بلیت هــای تخفیــف دار ۵۰ درصــدی را خریــداری کننــد. 
ــز تعیین شــده  ــف و جوای اعضــای باشــگاه جشــنواره از تخفی
در ربــات باشــگاه جشــنواره )icff_bot@( برخوردارنــد و 
بــرای خریــد بلیت هــای جشــنواره می تواننــد از طریــق ربــات 
باشــگاه اقــدام کننــد. اعضــای ســینماتیکت نیــز می تواننــد بــا 
مراجعــه بــه ســایت www.cinematicket.org بــرای خریــد 

بلیــت آثــار مدنظــر خــود بــا تخفیــف ویــژه اقــدام کننــد. 
ــز  ــع دبســتان و متوســطه اول نی ــاز مقاط ــوزان ممت دانش آم
ــا ارائــه  ــات باشــگاه )icff_bot@( ب ــام در رب از طریــق ثبت ن
ــت  ــگان بلی ــت رای ــکان دریاف ــد از ام ــه خــود، می توانن کارنام

تماشــای آثــار جشــنواره برخــوردار شــوند. 
ــهر  ــوان ش ــه عن ــان ب ــهر اصفه ــذاری ش ــه نامگ ــه ب ــا توج ب
»دوســتدار کــودک«، شــهرداری اصفهــان پرداخــت ۵۰ درصــد 
عمــوم شــهروندان  بــرای  را  بلیت هــای جشــنواره  مبلــغ 

ــاز  ــوزان ممت ــن دانش آم ــت. همچنی ــه اس ــی پذیرفت اصفهان
ــه  ــد ب ــز می توانن ــطه نی ــتان و دوره اول متوس ــع دبس مقاط
ــنواره  ــن دوره از جش ــار ای ــای آث ــه تماش ــگان ب ــورت رای ص

ــینند. بنش

تئاتر

انتشار دو نمایشنامه قدیمی
ســاناز بیــان، نویســنده و کارگــردان تئاتــر، دربــاره انتشــار 
به تازگــی  گفــت:  قطــره  نشــر  توســط  نمایشــنامه اش   ۲
ــه«  ــقانه، قاتالن ــه، عاش ــا« و »عامدان ــنامه های »هتلی ه نمایش
توســط نشــر قطــره منتشــر شــده اســت. ایــن نمایشــنامه ها کــه 
پیــش از ایــن اجــرای عمومــی شــده اند در یــک جلــد در اختیــار 
عالقه منــدان قــرار گرفتــه اســت. وی ادامــه داد: نمایشــنامه 
»هتلی هــا«، برنــده جایــزه بهتریــن نمایشــنامه از ســی و 

چهارمیــن جشــنواره بین المللــی تئاتــر فجــر اســت و نمایشــنامه 
ــنواره  ــان دوره جش ــز در هم ــه« نی ــقانه، قاتالن ــه، عاش »عامدان
ــی  ــه کارگردان ــا« ب ــود. »هتلی ه ــزه شــده ب ــت جای ــزد دریاف نام
حمیدرضــا آذرنــگ در ســال ۹۴ در تماشــاخانه ایرانشــهر اجــرای 
ــی  ــه کارگردان ــه« ب ــقانه، قاتالن ــه، عاش ــد و »عامدان ــی ش عموم
ــر  ــاالر شــمس و ۹۴ در تئات ــار در ســال ۹۲ در ت ــز ۲ ب خــودم نی
بــاران روی صحنــه رفتــه اســت. بیــان دربــاره اجــرای دوبــاره ایــن 
نمایش هــا توضیــح داد: »هتلی هــا« قــرار اســت دوبــاره امســال 
روی صحنــه بــرود؛ امــا هنــوز جزئیــات اجــرا مشــخص نیســت. 

ترجیــح می دهــم ابتــدا نمایــش »آبــی مایــل بــه صورتــی« را کــه 
ــر اجــرای عمومــی آن  ــی اســت درگی ســال ۹۲ نوشــته ام و مدت
هســتم، روی صحنــه ببــرم و بعــد بــه اجــرای دوبــاره »عامدانــه، 
ــرای  ــاره اج ــنده درب ــن نویس ــم. ای ــر کن ــه« فک ــقانه، قاتالن عاش
ــل  ــش مث ــن نمای ــح داد: ای ــی« توضی ــه صورت ــل ب ــی مای »آب
کارهــای دیگــری کــه نوشــته ام، یــک اثــر اجتماعــی اســت؛ امــا 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد؛ البت ــاب نمی آی ــه حس ــتند ب ــنامه مس نمایش
صدهــا ســاعت گفت وگــو بــا افــراد مختلــف نوشــته شــده، ولــی 
ــت. ایــران  ــتندش اس ــه مس ــنگین تر از وج ــتانی آن س ــار داس ب

نوبت دوم

نوبت دوم

»آگهی مزایده عمومی«

»آگهی تجدید مزایده«

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

شهرداری فوالدشهر  به استناد مصوبه شماره ۴/۹۵/۲۱۸۴ مورخ ۹۵/۱۲/۱۸ شورای اسالمی شهر در نظر دارد تعداد 3 پالک از 
اراضی حوزه ۵ سایت مرکزی به شماره پالکهای ۵/۱۶ و ۵/۱۵ و ۵/۱۴ را با کاربری تجاری خدماتی گردشگری از طریق مزایده 

عمومی و بصورت نقدی به متقاضیان و با قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. متقاضیان فرصت دارند تا آخر وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ ۹۶/۴/۱3 جهت اطالع از شرایط و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شماره ۴/۹۵/۱۴۷۸ مورخ ۹۵/۸/۱۹ شورای اسالمی شهر در نظر دارد نسبت 
به فروش واحد های تجاری در محله شهید مفتح )C5( پالکهای ۵۰۵ و ۵۰۱/۱ از طریق مزایده عمومی و بصورت 

نقدی و با قیمت پایه کارشناسی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مزایده 

تا روز سه شنبه تاریخ ۹۶/۴/۱3 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.

تئاتــر
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 سند سالمت اجتماعی 
تدوین می شود

رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران از آغــاز اقدامات 
بــه منظــور تدویــن ســند ســامت اجتماعی کشــور خبــرداد. 

ــی  ســید حســن موســوی چلــک گفــت: یکــی از موضوعات
ــه  ــورد توج ــه م ــش از همیش ــر بی ــال اخی ــی دو س ــه ط ک
مســئوالن عالــی کشــور قــرار گرفتــه، آســیب های اجتماعــی 

اســت. 
وی افــزود: مقــام معظــم رهبــری بــه طــور جــدی و منظــم 
پیگیــر چگونگــی وضعیــت موجــود و اقدامــات دســتگاه های 
ــون  ــط در حــوزه آســیب های اجتماعــی هســتند و اکن مرتب
شــاهد برگــزاری جلســات مســتمر در باالتریــن ســطح 

مدیریتــی کشــور در ایــن حــوزه هســتیم. 
رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ایــران بــا اشــاره 
اجتماعــی  آســیب های  حــوزه  در  عقب ماندگی هــا  بــه 
خاطرنشــان کــرد: در حــوزه اقدامــات در مقولــه آســیب های 
ــرای  ــت ب ــاز اس ــتیم و نی ــب هس ــال عق ــی، ۲۰ س اجتماع
بهبــود شــرایط اقدامــات اساســی در دســتورکار قــرار گیــرد. 
ــه  ــک درخصــوص برنامه ریزی هــای صورت گرفت موســوی چل
در برنامــه ششــم توســعه در حــوزه آســیب های اجتماعــی 
ــه  ــم در برنام ــور ه ــتگذاری های کش ــرد: در سیاس ــار ک اظه
ششــم توســعه کشــور و هــم در احــکام دائمــی، برنامه هــای 
متعــددی در حــوزه کاهــش آســیب های اجتماعــی در 

دســتورکار قــرار گرفتــه اســت. 
وی ادامــه داد: از جملــه مهم تریــن موضوعــات، ســامت 
در  نیــز  مقولــه  ایــن  اکنــون  کــه  اســت  اجتماعــی 
سیاســتگذاری های کان کشــور گنجانــده شــده اســت. 
موســوی چلــک افــزود: تدویــن ایــن ســند می توانــد 

مبنــای یــک گام اساســی باشــد. میــزان

معاینه فنی دوگانه سوزها اجباری شد
مدیــر اجرایــی معاینــه فنــی کشــور بــا بیــان اینکــه معاینــه 
فنــی خودروهــای دوگانه ســوز اجبــاری می شــود، گفــت: 
تســت چشــمی خودروهــای دوگانه ســوزی کــه دارای مخــزن 

ــاری شــد.  ــاه اجب ــدای تیرم ســی ان جی هســتند، از ابت
ــک  ــطح ی ــت س ــه تس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب ــعید قیص س
خودروهــای دوگانه ســوز در مراکــز معاینــه فنــی مجــاز 
ــای  ــه خودروه ــزود: کلی ــود، اف ــام می ش ــور انج ــطح کش س
ــز  ــر از مراک ــی معتب ــه فن ــذ معاین ــه اخ ــزم ب ــوز مل دوگانه س
ــام  ــاه انج ــدای تیرم ــه از ابت ــوری ک ــه ط ــتند؛ ب ــاز هس مج
تســت های معاینــه فنــی بــرای ایــن خودروهــا الزامــی                                        

ــت.  اس
وی در ادامــه تصریــح کــرد: تســت معاینــه فنــی خودروهــای 
ــه  دوگانه ســوز از طریــق نرم افــزار ســیمفا انجــام می شــود؛ ب
ــزات و نرم افزارهــای مربوطــه  ــون تجهی طــوری کــه هــم اکن
در مراکــز نصــب شــده و کلیــه مراکــز از آمادگــی الزم جهــت 

انجــام تســت ایــن خودروهــا برخوردارنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه تســت معاینــه فنــی خودروهــای 
ــت:  ــار داش ــده، اظه ــش ش ــختگیرانه تر از پی ــوز س دوگانه س
در صورتــی کــه مالــکام خودروهــای دوگانه ســوز نســبت بــه 
ــد و  ــدام نکنن ــر اق ــز معتب ــی از مراک ــه فن ــه معاین ــذ برگ اخ
فاقــد برگــه معاینــه فنــی باشــند، در صــورت تــردد مشــمول 

ــد. خبرخــودرو ــد ش ــی خواهن ــزار تومان ــه 5۰ ه جریم

گزارش
سیگار می کِشم، پس هستم!

مصــرف ســیگار، مشــروبات الکلــی و ســایر مــواد غیرقانونــی 
توســط نوجوانــان، یکــی از مهم تریــن چالش هــای بهداشــتی 
اســت کــه بیشــتر کشــورهای جهــان بــه نوعــی بــا آن درگیــر 
هســتند. افزایــش شــیوع مصــرف دخانیــات و الــکل در بیــن 
نوجوانــان و جوانــان نگران کننــده اســت و یکــی از دالیــل مهم 
گرایــش افــراد به ویــژه جوانــان بــه دخانیــات و »نــه« نگفتــن 
بــه تعارفــات دوســتانه، کم نیــاوردن در بین همســاالن اســت. 
ــورهای  ــته در کش ــه گذش ــه ده ــی س ــات ط ــرف دخانی مص
ــرف  ــرات مص ــی از خط ــش آگاه ــل افزای ــه دلی ــی ب  صنعت
و کاربــرد سیاســت های کنترلــی مؤثــر، کاهــش چشــمگیری 
ــان دوره  ــا در کشــورهای در حــال توســعه در هم داشــته؛ ام
زمانــی، افزایــش مصــرف ماحظــه می شــود. در حــال 
حاضــر ۸۴ درصــد از ســیگاری های جهــان در کشــورهای 
زندگــی می کننــد و کاهــش مصــرف  توســعه  در حــال 
ســیگار، یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای پیشــگیری از 
بیماری هــای مزمــن در کشــورهای در حــال توســعه اســت. 
ــی  ــروبات الکل ــیگار و مش ــل س ــبک مث ــواد س ــرف م مص
ــواد  ــا م ــه ب ــی در مقایس ــان ایران ــان و جوان ــان نوجوان در می
ســنگین شــایع تر اســت. بــا توجــه بــه اینکــه مصــرف 
ســیگار و مشــروبات الکلــی مقدمــه ای بــرای مصــرف ســایر 
ــن  ــرف ای ــد مص ــگیرانه بای ــای پیش ــتند، برنامه ه ــواد هس م
ــل  ــد. عوام ــرار دهن ــن هــدف ق ــواد را در ســنین پایی ــوع م ن
محیطــی و اجتماعــی همچــون تقلیــد، پافشــاری دوســتان، 
تبلیغــات ســیگار و قــدرت »نــه گفتــن« در مقابــل ایــن 
ــی،  فشــارها و عوامــل شــخصیتی همچــون ناکامــی تحصیل
کاهــش اعتمادبه نفــس، اعتمادبه نفــس کاذب و بیــش از 
ــل  ــن عوام ــیگار، از مهم تری ــرات س ــی از خط ــد و ناآگاه ح
زمینه ســاز اعتیــاد بــه ســیگار و ســایر مــواد دخانــی در بیــن 
ــه ســبب  ــی ک ــی از عوامل ــد دانســت یک ــان اســت. بای جوان
ــان  ــن نوجوان ــی در بی ــواد دخان ــرف م ــزان مص ــش می کاه
و جوانــان می شــود، آمــوزش مهــارت »نــه گفتــن« بــه 
اثبــات کرده انــد  همســاالن اســت. مطالعــات متفــاوف 
یکــی از مهم تریــن روش هــای پیشــگیرانه در برابــر خطــرات 
ــراد از  ــی، اصــاح نگــرش اف و مضــرات مصــرف مــواد دخان
ــت.  ــواد اس ــن م ــه ای ــی ب ــرش منف ــه نگ ــت ب ــرش مثب نگ
مجیــد ابهــری پژوهشــگر و متخصــص علــوم رفتــاری، بیــان 
می کنــد: بــر اســاس یــک پژوهــش علمــی کــه در شــهرهای 
ــان  ــده، جوان ــام ش ــهد انج ــت و مش ــان، رش ــران، اصفه ته
ــیگار را  ــرف س ــل مص ــن عل ــی از اصلی تری ــهرها یک ــن ش ای
دوســتان و گــروه همســاالنی دانســته اند کــه در میــان آن هــا 
ــیگار  ــرف س ــه مص ــا ب ــویق آن ه ــب تش ــد و موج ــرار دارن ق
شــده اند. ابهــری بــا تاکیــد بــر اینکــه نهادهــای متولــی بایــد 
ــر  ــراد کمت ــه اف ــروش ســیگار ب ــا ف ــی ب ــرای برخــورد قانون ب
ــه  ــت ک ــروری اس ــد: ض ــد، می گوی ــدام کنن ــال اق از ۱۸ س
رســانه ها در بیــان زیاندهی هــای ایــن رفتــار نابهنجــار تــاش 
چشــمگیری داشــته باشــند و صداوســیما بایــد در ایــن زمینه 
ــای  ــا، زیان ه ــان و خانواده ه ــان و جوان ــوزش نوجوان ــا آم ب
ــد. ایمنــا ــال ده ــا انتق ــه آن ه ناشــی از مصــرف ســیگار را ب

کوتاه حوادث 

اعدام برای عامل اسیدپاشی مرگبار
ــی  ــان اسیدپاش ــی عام ــس طوالن ــدام و حب ــکام اع اح
ــد شــد و در  ــی کشــور تائی ــوان عال ــل در دی ــار در زاب مرگب

ــت.  ــرار گرف ــرا ق ــتانه اج آس
اوایــل مــرداد 95، مــردی ســوار بــر خودرویــش در خیابــان 
ــه  ــود ک ــه اش ب ــه خان ــن ب ــال رفت ــل در ح ــی زاب طالقان
ناگهــان راکــب یــک دســتگاه موتورســیکلت بــه او نزدیــک 
 شــد و ظــرف اســید را روی ســر و صورتــش خالــی 

کرد. 
ــه بیمارســتان  ــس در محــل، مصــدوم ب ــا حضــور اورژان ب
ــی اش  ــه بینای ــس از آنک ــا ۲۴ ســاعت پ ــل شــد؛ ام منتق
را از دســت داد، بــه  دلیــل شــدت جراحــات جــان باخــت. 
پلیــس موفــق شــد 7۲ ســاعت بعــد، عامــل اصلــی 
ــی  ــه همســر قربان ــار نفــر دیگــر از جمل اسیدپاشــی و چه
ــل  ــه نقــش داشــتند، در مشــهد و زاب ــن حادث ــه در ای را ک

ــد.  ــتگیر کن دس
عامــل اسیدپاشــی در بازجویی هــا بــه جــرم خــود اعتــراف 
و انگیــزه اش را مســائل شــخصی و اختافــات خانوادگــی 

اعــام کــرد. 
رئیــس دادگســتری زابــل در این بــاره گفــت: ۱۰ مــاه پیــش 
ــا  ــه اسیدپاشــی ب ــار، یــک فقــره حادث ــرای نخســتین ب ب
انگیزه هــای ناموســی و اخاقــی در زابــل رخ داد کــه منجــر 

بــه قتــل یــک نفــر شــد.
 پــس از پنــج روز تحقیــق، متهمــان دســتگیر شــدند و بــه 
ــن زمــان ممکــن رســیدگی شــد  پرونده شــان در کوتاه تری
و ســرانجام، یکــی از دو متهــم اصلــی بــه اعــدام و دیگــری 

بــه حبــس طوالنــی محکــوم شــد. 
بــه گفتــه ابوالفضــل نجفــی، ایــن احــکام در دیــوان عالــی 

کشــور تائیــد شــده و بــه زودی اجــرا می شــود. رکنــا

دستگیری سارق ۱۹ ساله تهرانپارس
رئیــس کانتــری ۱۴۴ تهرانپــارس گفــت: ســارق حرفــه ای 
۱9 ســاله در حالــی کــه قصــد انتقــال امــوال دزدی را 

ــد.  ــتگیر ش ــارس دس ــت، در تهرانپ داش
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــوری ب ــد قربان منص ــرهنگ محم س
گفــت: در تحقیقــات انجام شــده مامــوران مشــخص شــد 
ــال  ــد انتق ــی قص ــن خصوص ــاله اماک ــارق ۱9 س ــه س ک
ــری در  ــه مالخ ــود ب ــگاه خ ــروقه را از مخفی ــوال مس ام
همــان حوالــی دارد کــه بافاصلــه تیمــی از مامــوران 
انتظامــی بــه محــل فــروش اعــزام شــدند و عوامــل 
کانتــری مشــاهده کردنــد کــه مظنــون بــا مقــداری امــوال 
دســت دوم در محــل، حاضــر شــده و قصــد فــروش آن هــا 

دارد.  را 
وی افــزود: پلیــس در یــک عملیــات غافلگیرانــه متهــم را 

دســتگیر کــرد.
وی در بازجویــی اولیــه خــود اقــرار کــرد امــوال دســت دوم 
ــه همــراه همدســت خــود ایــن  ــوده و ب همــه مســروقه ب

امــوال را ربــوده اســت. 
ــه 5۰ فقــره ســرقت از اماکــن خصوصــی  وی همچنیــن ب
ــوال  ــال ام ــه انتق ــاره ب ــا اش ــوری ب ــرد. منص ــراف ک اعت
مســروقه بــه کانتــری در پایــان گفــت: متهــم بــرای ســیر 

ــی شــد. مهــر ــی معرف ــام قضائ ــه مق ــی ب مراحــل قانون

 

کنش    وا

مدیر کل دفتر توسعه مشارکت های مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر   

موضوع اعتیاد موضوعی فردی نیست؛ به طوری که 
آسیب ها و حوادث ناشی از اعتیاد گریبانگیر جامعه 

خواهد شد. 
خوشبختانه امروزه بسیاری از کارآفرینان، هنرمندان و 

اشخاص سرشناس کشور در موضوع پیشگیری از اعتیاد 
مشارکت دارند و با حضور خود مشارکت های مردمی را 

افزایش می دهند.

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان  
با تصویب قانون جامع مبارزه با دخانیات که استفاده از 

هرگونه دخانیاتی را در مراکز عمومی ممنوع کرده بود، سال 
گذشته با تصمیم جمعی مسئوالن استان در شورای تأمین 

استان و شهرستان اصفهان، به  طور جدی از عرضه قلیان 
در چایخانه ها جلوگیری شد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست  
 پیام حضور مردم در راهپیمایی پرشور روز جهانی قدس 

این است:
 اول اینکه موضوع فلسطین زنده است و مظلومیت مردم 

فلسطین و ظلمی که امروز علیه آن ها می شود کماکان 
برقرار است. 

دوم اینکه دنیا خوب مدیریت نمی شود و مردمانی 
همچون مردم فلسطین،  سوریه،  یمن،  افغانستان و عراق 

به دلیل سیاست های مداخله گرایانه و سلطه گرایانه در 
منطقه به شدت مظلوم هستند و حقوقشان نادیده گرفته 

می شود.

دکتر علی باقری، عضو هیئت علمی 
دانشگاه تربیت مدرس   

فعالیت های انسانی در قالب تغییر کاربری اراضی، ورود 
آالینده و برداشت از منابع آب بر مؤلفه های مختلف چرخه 

آب تأثیر می گذارد و از این بابت بیان طبیعی منابع آب 
دستخوش تغییر می شود؛ به طوری که امروزه در کشور با 

حدود ۱۱ میلیارد متر مکعب در سال بیان منفی منابع آب 
مواجه هستیم. 

این به معنی آن است که در هر سال ۱۱ میلیارد متر 
مکعب از ذخایر استاتیک آبی که در سفره های آب 

زیرزمینی طی قرون و اعصار ذخیره شده بودند، کم 
می شود.

محققان کانادایی   
افرادی که با دوچرخه به محل کار خود می روند، در 

مقایسه با افرادی که این مسیر را با خودرو طی می کنند، 
کمتر از احساس استرس رنج می برند.

معاون درمان وزیر بهداشت   
انتظار از سازمان های بیمه گر پایه آن است که حال که 

رشد تعرفه های امسال فقط 5 درصد تعیین شده، فاصله 
بین ارائه خدمت تا پرداخت مطالبات را کاهش دهند؛ چرا 
که االن این فاصله 9 ماه است. امیدواریم شاهد رفع این 

مشکل در سال 9۶ باشیم.

رؤیای بربادرفته پولدار شدن دو روستایی

ــا  ــه  دلیــل بیــکاری، ب دو مــرد گــچ کار و کشــاورز کــه ب
ــا  ــد ت ــده بودن ــران آم ــه ته ــتا ب ــلحه از روس ــه اس تهی
ــس از  ــاعتی پ ــد، س ــت را بدزدن ــای گرانقیم خودروه

ــدند. ــتگیر ش ــودرو دس ــتین خ ــدن نخس دزدی
بــر  ســوار  دو  ایــن  پارســال  دی  بیســت وچهارم 
ــتند  ــهریار می گذش ــی در ش ــد از خیابان ــودروی پرای خ
ادامــه  در  شــد.  ظنیــن  آن هــا  بــه  پلیــس  کــه 
اســت.  مســروقه  خودرویشــان  شــد  مشــخص 
ــل  ــی منتق ــه اداره آگاه ــر دو سرنشــین ب ــه ه بافاصل
 شــدند و در بازجویــی بــه ســرقت خــودرو اعتــراف 

کردند. 
ــی در  ــم زندان ــن دو مته ــه ای ــح پنجشــنبه محاکم صب
شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری بــه ریاســت قاضــی 
اصغــرزاده و بــا حضــور قاضــی توهــی، مستشــار دادگاه، 
ــد ۲۶  ــف اول احم ــم ردی ــدا مته ــد. در ابت ــکیل ش تش
ســاله در برابــر قضــات ایســتاد تــا بــه ســؤاالت آن هــا 

پاســخ دهــد.
 شغلت چه بود؟ 

کشاورز بودم و در روستا کار می کردم.
 چرا به تهران آمدی؟ 

راستش را بخواهید برای دزدی!
 سابقه کیفری داری؟ 

بلــه؛ وقتــی کــه داشــتم اســلحه شــکاری را تمیــز 
ــه  ــدون اینک ــت و ب ــه رف ــتم روی ماش ــردم، دس می ک
ــه پــدرم شــلیک شــد و او را کشــت. ــه ب بخواهــم گلول

 چه شد که تصمیم به دزدی گرفتی؟ 
کشــاورزی دیگــر برایمــان ســودی نداشــت؛ بــرای 
بــود  دوســتانم کــه گــچ کار  از  یکــی  بــا  همیــن 
خودروهــای  و  بیاییــم  تهــران  بــه  تصمیم گرفتیــم 
گران قیمــت را ســرقت کنیــم تــا شــاید پولــدار شــویم.

 اسلحه را از کجا آوردی؟
ــه  ــدم و بعــد ب  کلــت کمــری را 3۰۰ هــزار تومــان خری

تهــران آمدیــم.
 دزدی را از کجا شروع کردید؟ 

همــان روزهــای اول متوجــه شــدیم کــه بــرای ســرقت 
ــون  ــم؛ چ ــم کار کنی ــت نمی توانی ــای گران قیم خودروه
اصــا بلــد نبودیــم در ایــن جــور ماشــین ها را بــاز کنیــم.

چنــد روز بعــد کــه دیگــر هیــچ پولــی نداشــتیم، بــه فکر 
دزدیــدن خودروهــای ارزان قیمــت افتادیــم.

پــس از ســاعت ها گشــت زدن در خیابان هــای شــهرک 
غــرب یــک خــودروی پرایــد چشــممان را گرفــت. راننده 
ــه  ــود کــه مــن ب آن در حــال روشــن کــردن ماشــین ب
ــوی ماشــین و دوســتم هــم پشــت  ــدم ت ســرعت پری
ــد اســلحه از خودرویــش  ــا تهدی ــده را ب نشســت و رانن
بیــرون انداختیــم و چنــد هــزار تومانــی هــم از او بــرای 
ــه  ــد ب ــم. بع ــاندویچ دزدیدی ــد س ــن و خری ــه بنزی تهی
ــا  ــه م ــس ب ــا پلی ــه در آنج ــم ک ــهریار رفتی ــرف ش ط
ــا را  ــودرو م ــلحه در خ ــدن اس ــا دی ــد و ب ــکوک ش مش

ــد. دســتگیر کردن
 متأهل هستی؟

 بله؛ ۴ سال است ازدواج کرده ام.
پــس از اظهــارات متهــم ردیــف اول، همراهــش حبیــب 
ــز  ــای می ــف دوم پ ــم ردی ــوان مته ــه  عن ــاله ب ۲۶ س
ــخ داد. ــات پاس ــؤاالت قض ــه س ــتاد و ب ــه ایس محاکم

 سابقه کیفری داری؟
 خیر.

 قبال چه شغلی داشتی؟ 
گچ کار ساختمان بودم.

 ازدواج کرده ای؟
 بله؛ 5 سال است که زن گرفته ام.

 چرا دزدی کردی؟
 به دلیل بیکاری و بی پولی.
 االن پشیمان هستی؟

ــش  ــو و بخش ــای عف ــده تقاض ــاکی پرون ــه و از ش بل
دارم. پــس از اظهــارات هــر دو متهــم قضــات وارد 
شــور شــدند و متهــم ردیــف اول را بــه ۴ ســال حبــس 
ــوم  ــس محک ــال حب ــه 3 س ــف دوم را ب ــم ردی و مته

کردنــد. باشــگاه خبرنــگاران جــوان

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

من از بازوی خود دارم بسی شکر 
که زور مــردم آزاری ندارم )حافظ(

در شــماره ۴57 روزنامــه در همیــن صفحــه 
عنــوان »حیــوان آزاری  تحــت  یادداشــتی  در 
ــوع  ــه موض ــان آزاری«، ب ــرای انس ــه ای ب مقدم
بــرای  آن  ســوء  پیامدهــای  و  حیــوان آزاری 
جامعــه پرداختیــم. در ادامــه ایــن مطلــب امروز 
ــت. ــم پرداخ ــردم آزاری خواهی ــوع م ــه موض ب

اصفهــان  در  اسیدپاشــی  ماجــرای  از  پــس 
ــا توجــه بــه جــّو روانــی ایــن حادثــه  عــده ای ب
و تــرس مــردم بــرای تفریــح بــه رهگــذران آب 
مــردم  وحشــت  و  تــرس  از  و  می پاشــیدند 

می بردنــد.  لــذت 
پــس از حــوادث تلــخ تروریســتی در تهــران نیــز 
عــده ای در شــب های قــدر در حالــی کــه مــردم 
در مســاجد و اماکــن مذهبــی در حــال راز و 
نیــاز و عبــادت بودنــد، بــا انداختــن ترقــه باعــث 

وحشــت مــردم شــدند. 
ایــن دو اتفــاق تلــخ، تنهــا نمونــه ای از رفتارهــای 
سادیســمی برخــی مــردم آزاران اســت کــه پــس 
از حــوادث این چنینــی رخ می دهــد. پخــش 
کــردن انــواع شــایعات بی اســاس، فحاشــی در 
فضــای مجــازی و رفتارهــای خــاف اخــاق در 
ــه  ــده ای ب ــه، همــه و همــه ریشــه در پدی جامع

نــام مــردم آزاری دارد.
 سادیسم

اســت  عبــارت  دیگــرآزاری،  یــا  سادیســم 
از عاقــه بــه آزار دادن دیگــران بــه صــورت 
ــه  ــوری ک ــه ط ــی؛ ب ــی و جنس ــمی، روان جس
ایــن آزار رســاندن موجــب لــذت و آرامــش فــرد 

آزاررســان شــود. 

ــی  ــخر و آزار روح ــر و تمس ــراد از تحقی ــن اف ای
یــا جســمی و جنســی افــراد به ویــژه در حضــور 
و گاهــی  می برنــد  زیــادی  لــذت  دیگــران 
رفتارهــای پرخاشــگرانه یــا جنایتکارانــه از خــود 

بــروز می دهنــد. 
یــک  عنــوان  بــه  دیگــرآزاری  گذشــته  در 
ــس  ــا پ ــد؛ ام ــناخته می ش ــی ش ــال روان اخت

ــه  ــرآزاری ب ــروزه دیگ ــراوان، ام ــات ف از تحقیق
شــناخته  شــخصیتی  ویژگــی  یــک  عنــوان 

 . د می شــو
ــترده  ــیار گس ــرآزاری بس ــره دیگ ــفانه دای متاس
اســت. دیگــر آزاری می توانــد از تمســخر ســاده 
ــه  ــود و ب ــامل ش ــی را ش ــونت فیزیک ــا خش ت
ــد بخــش بزرگــی از  همیــن دلیــل هــم می توان

ــرد. ــر بگی ــه را در ب جامع
عوام تــر  اصطــاح  بــه  یــا  دیگرآزارهــا 
ــل  ــروه تبدی ــه گ ــی ب ــوال وقت ــا معم مردم آزاره
ــود  ــونت بارتری از خ ــای خش ــوند، رفتاره می ش
بــروز می دهنــد. هرچنــد ایــن موضــوع بــه 
ــی  ــا گروه های ــات نشــده، ام ــی اثب صــورت علم
ماننــد نژادپرســتان و فرقه هایــی ماننــد داعــش 
ــی  ــا وقت ــن مردم آزاره ــه ای ــد ک ــان می دهن نش
حــد  چــه  تــا  باشــد  دستشــان  در  قــدرت 

باشــند. خطرنــاک  می تواننــد 
 مرز باریک

البتــه همــه انــواع مــردم آزاری بــه صــورت 
بخــش  و  نیســت  فیزیکــی  خشــونت های 

اســت.  روانــی  خشــونت های  آن  عمــده 
ــوخی و  ــان ش ــی می ــرز باریک ــه م ــی ک از آنجای
دیگــرآزاری وجــود دارد، عــده ای بــه اشــتباه 
خــود را در ایــن مرزبنــدی در جمــع افــراد 
ــا  ــه ب ــی ک ــد؛ در حال ــرار می دهن ــوخ طبع ق ش
اندکــی روشــنگری بــرای بســیاری از ایــن افــراد 

مســجل خواهــد شــد کــه رفتــار آن هــا رفتــاری 
ــوخ طبعانه.  ــاری ش ــه رفت ــت، ن ــمی اس سادیس
ــن  ــه ای ــل هــم ضــرورت دارد ک ــن دلی ــه همی ب
ــودکان  ــه ک ــی ب ــان دوران کودک ــوع از هم موض

ــود. ــه ش آموخت
 جای خالی نکوهش مردم آزاری

متاســفانه در کتــب درســی مــا به ویــژه در 
ــچ  ــی هی ــی و اجتماع ــد دین ــی مانن درس های
اشــاره ای بــه نــوع رفتارهــای دیگرآزارانــه نشــده 
اســت. اینکــه چــه کام و رفتــاری شــوخی 
یــا آزاردهنــده اســت، در هیــچ کجــای ایــن 

نمی شــود.  دیــده  کتاب هــا 
هــر چنــد تربیــت کــودکان وظیفــه اصلــی 
ــرض  ــا ف ــا ب ــت، ام ــرورش نیس ــوزش و پ آم
چنــدان  نــه  خانــواده ای  در  کــودک  اینکــه 
ــد  ــه بع ــد، در وهل ــده باش ــزرگ ش ــرا ب اخاق گ

تربیــت درســت ایــن کــودکان بی شــک بــه 
عهــده نظــام آمــوزش و پــرورش ماســت. 
آمــوزش و پــرورش ایــن شــانس را دارد کــه بــا 
ــده کشــور را  ــودکان، آین ــن ک ــت درســت ای تربی
ــن  ــه همی ــون دارد؛ ب ــا مص ــود مردم آزاره از وج
ــی در  ــب درس ــن کت ــم در تدوی ــل امیدواری دلی
آینــده حتمــا آموزش هایــی بــرای اطــاع از 
مــردم آزاری و عواقــب آن در نظــر گرفتــه شــود؛ 
ــل  ــون در مقاب ــه قان ــم ک ــدار ه ــر مق ــرا ه زی
ایــن افــراد ســختگیر باشــد، بازهــم اگــر تعــداد 
ایــن افــراد در جامعــه زیــاد باشــد امــکان 
دســتگیری و اعمــال قانــون تمامــی ایــن افــراد 
در هیــچ کشــوری وجــود نــدارد. بــه بیــان 
دیگــر مــردم آزاری از آن دســت وقایعــی اســت 
ــد عــاج آن پیــش از وقــوع اندیشــیده       کــه بای

شــود.

ــی  ــازمان هواشناس ــریع س ــدار س ــی و هش ــر کل پیش بین مدی
ــوار شــمالی  ــا در ن ــه کاهــش نســبی دم ــن اشــاره ب کشــور ضم
کشــور طــی دو روز آینــده، از افزایــش دوبــاره دمــا در بیشــتر نقــاط 

ــر داد.  کشــور از امــروز خب
ــی  ــه های هواشناس ــن نقش ــل آخری ــاره تحلی ــه درب ــد وظیف احم
گفــت: بــر اســاس تحلیــل آخریــن نقشــه های پیش یابــی 
هواشناســی، در دو روز آینــده بــه ســبب نفــوذ جریان هــای 
شــمالی ضمــن کاهــش نســبی دمــا در نــوار شــمالی کشــور، برای 
ــل  ــزر و اردبی ــای خ ــاحلی دری ــتان های س ــق اس ــی مناط بعض
ــی  ــی پیش بین ــه صبحگاه ــاران و م ــده ب ــارش پراکن ــی، ب ابرناک

می شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه بعدازظهــر روز شــنبه )3 تیرمــاه( تنهــا مناطــق 
ــر  ــش اب ــی افزای ــان غرب ــرقی و آذربایج ــان ش ــمالی آذربایج ش

ــرد: در  ــار ک ــد داشــت، اظه ــاد خواهن ــده و وزش ب ــارش پراکن و ب
ســایر مناطــق کشــور در روز شــنبه آســمان صــاف و آفتابــی و روند 
افزایــش نســبی دمــا، به ویــژه در نــوار شــمالی کشــور پیش بینــی 

می شــود. 
ــرد: در اســتان های خوزســتان و بوشــهر گاهــی  ــد ک ــه تاکی وظیف
ــق  ــی مناط ــه در بعض ــود ک ــی می ش ــدید پیش بین ــاد ش وزش ب
ایــن اســتان ها ســبب ایجــاد گــرد و خــاک، کاهــش کیفیــت هــوا 

و دیــد افقــی خواهــد شــد. 
ــاد  ــزود: وزش ب ــن کارشــناس ســازمان هواشناســی کشــور اف ای
شــدید باعــث ایجــاد گــرد و خــاک و کاهــش کیفیــت هــوا و دیــد 

ــل خواهــد شــد.  ــژه زاب افقــی در بعضــی مناطــق، به وی
ــان  ــای عم ــز و دری ــه هرم ــارس، تنگ ــج  ف ــت: شــنبه خلی وی گف

ــود. ایســنا ــد ب ــواج خواهن م

بخشــنامه پلیــس راهــور کــه بــه مامــوران اجــازه مــی داد بــدون 
ــد  ــدام کنن ــودرو اق ــردن خ ــف ک ــرای متوق ــف ب ــاهده تخل مش

ــد.  ــال ش ــخیص داده و ابط ــون تش ــاف قان خ
در بنــد ۲ ایــن بخشــنامه اشــاره شــده: بعضــی از تخلفــات 
ماننــد همــراه نداشــتن مــدارک، رعایــت شــروط گواهینامه هــای 
مشــروط، اضافــه سرنشــین و بعضــی از جرائــم ماننــد نداشــتن 
گواهینامــه بــدون متوقــف کــردن خــودرو قابــل تشــخیص 
نیســت؛ لــذا از آنجایــی کــه در مــاده ۲ همیــن قانون اشــعار شــده 
ــه را  ــات مربوط ــود تخلف ــازه داده می ش ــاز اج ــوران مج ــه مأم ب
طبــق قانــون تشــخیص داده و قبــض جریمــه صــادر کننــد و برای 
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب تشــخیص، بررســی، شــرط الزم اســت، بنابرای
قاعــده حقوقــی »اذن در شــیء، اذن در لــوازم آن نیــز هســت«، 
مأمــوران بــرای تشــخیص تخلفــات بــا دالیــل مســتند و پذیرفتــه 

ماننــد ظــن در ســن راننــده و تطبیــق گواهینامــه بــا وســایل نقیلــه 
ــد.  ــدام کنن ــات اق ــرل تخلف ــرای کنت ــد ب ــد آن می توانن و مانن

ایــن موضــوع بــا اعــام نظــر هیئــت تخصصــی مبنــی بــر مغایرت 
ایــن بنــد از بخشــنامه بــا مــاده 9 قانــون رســیدگی بــه تخلفــات 
ــت  ــت و هیئ ــرار گرف ــی ق ــت عموم ــتورکار هیئ ــی، در دس رانندگ
عمومــی بــا لحــاظ مفــاد مــاده 9 قانــون مذکــور کــه بیان مــی دارد 
ــد  ــه می کنن ــدگان را مطالب ــی مــدارک رانن ».... مأمــوران در صورت
ــب  ــت تعقی ــا تح ــوده ی ــده ب ــوی رانن ــف از س ــاهد تخل ــه ش ک
قضایــی و انتظامــی باشــند…« مفــاد بنــد ۲ دســتورکار را کــه بــه 
ــل  ــه دلی ــف ب ــش از مشــاهده تخل ــد پی ــوران اجــازه می ده مأم
ظــن بــه وقــوع تخلــف بــرای متوقــف کــردن خــودرو و بررســی 
مــدارک و شــرایط مربــوط اقــدام کننــد، خــاف قانــون تشــخیص 

داده و ابطــال شــد. مهــر

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور:

هواگرمترمیشود
دیوان عدالت اداری حکم داد:

متوقفکردنخودروبدوناحرازتخلف،ممنوع!

کیمیای وطن بررسی کرد:

مردمآزاری،پیدایپنهانجامعه

،،
عوام تــر  اصطــاح  بــه  یــا  دیگرآزارهــا 
مردم آزارها معموال وقتی به گروه تبدیل 
می شــوند، رفتارهــای خشــونت بارتری از 

خــود بــروز می دهنــد

پرونــده قتــل مرمــوز نگهبــان یــک مرکــز خیریــه در تهــران بــا 
دســتگیری زن و مــردی وارد مرحلــه تــازه ای شــد. 

ــال در  ــی میانس ــته، زن ــال گذش ــر ۲۲ دی س ــش از ظه پی
ــه  ــود ک ــهر ب ــه کیانش ــذری در محل ــذای ن ــع غ ــال توزی ح
مقابــل یــک خیریــه رســید. هرچــه در زد، نگهبــان در را بــاز 
نکــرد. قصــد تــرک آنجــا را داشــت کــه متوجــه صــدای نالــه 
ــه  ــان شــد. خــود را ب و کمک خواهــی از داخــل اتاقــک نگهب
ــاند و از  ــود، رس ــه ب ــه خیری ــار موسس ــه در کن ــه ای ک مدرس
ســرایدار آنجــا درخواســت کمــک کــرد. بعــد دو نفــری وارد 
ــال را  ــان میانس ــار نگهب ــد ب ــدند. چن ــه ش ــاختمان خیری س
ــان صــدای  ــا همچن ــه پاســخی نشــنیدند؛ ام ــد ک صــدا زدن

نالــه می آمــد. 
بــه ســمت اتاقــک نگهبانــی داخــل ســاختمان رفتنــد کــه بــا 
 پیکــر غــرق در خــون او روبــه رو شــدند. ابتــدا بــه اورژانــس 
ــاس  ــن تم ــی از ای ــد. دقایق ــگ زدن ــس زن ــه پلی ــد ب و بع
نگذشــته بــود کــه امدادگــران اورژانــس و مامــوران کانتــری 

ــیدند.  از راه رس
در ادامــه مــرد زخمــی بــه بیمارســتان منتقــل شــد و ماموران 
ماجــرا را بــه مدیــر خیریــه خبــر دادنــد. تحقیقــات نشــان داد 
ــوان نگهبــان در ایــن  ــه عن مــرد میانســال از ســال ها قبــل ب

مرکــز مشــغول بــه کار بــود.
 مرگ در بیمارستان

تحقیقــات بــرای شناســایی و بازداشــت ضــارب ادامــه 
داشــت تــا اینکــه بــه مامــوران خبــر رســید مــرد زخمــی بــا 
ــاش پزشــکان در بیمارســتان فــوت کــرده اســت.  وجــود ت
ــه بازپــرس کشــیک  ــا گــزارش مــرگ او ب ــه ب در ایــن مرحل
قتــل دادســرای جنایــی تهــران، جســد بــه پزشــکی قانونــی 
منتقــل شــد و بــا هماهنگــی قضایی تحقیقــات در دســتورکار 

ــت. ــرار گرف ــران ق ــس آگاهــی ته ــم پلی ــوران اداره ده مام
 زن آشنا به عنوان یک مظنون

ــول  ــکاران مقت ــق از هم ــه تحقی ــوران ب ــه مام ــن مرحل در ای
پرداختنــد کــه معلــوم شــد او درگیــری و خصومتــی با کســی 
نداشــته اســت؛ امــا فقــط بــا یکــی از خانم هایــی کــه کارمنــد 
واحــد ســتادی بهزیســتی بــوده و در ایــن خیریــه همــکاری 

داشــته، چنــد بــار مشــاجره کــرده اســت. 
ــی  ــل متلک پران ــه دلی ــن زن ب ــی داد ای ــان م ــی ها نش بررس
موضــوع  و  داده  تذکــر  او  بــه  مقتــول  مزاحمت هــای  و 
مزاحمت هــای او را بــه مدیــر خیریــه و حراســت بهزیســتی 

ــود. ــر داده ب خب
مامــوران بــه تحقیقــات ادامــه دادنــد. حتــی ایــن زن مــورد 
ــراه  ــه هم ــد روز حادث ــی ش ــه مدع ــت ک ــرار گرف ــق ق تحقی
ــه  ــرای انجــام کارهــای اداری ب ــوده ب ــی کــه همــکارش ب زن

ــد. ــه بودن ــران رفت بهزیســتی در اطــراف ته
ــت  ــکارش گف ــد، هم ــق ش ــاهد او تحقی ــه از ش ــی ک  زمان
ــی از  ــاس یک ــد و در تم ــم بوده ان ــا ه ــه را ب ــه روز حادث ک
ــه شــده اند. ــان خیری ــل مــرد نگهب همکارانشــان متوجــه قت

 بازداشت 2 متهم
مامــوران همچنــان بــه ایــن زن مظنــون بودنــد؛ بــه همیــن 
ــر  ــر نظ ــد او را زی ــت و آم ــی رف ــی قضای ــا هماهنگ ــل ب دلی
گرفتنــد تــا اینکــه اطاعــات و ســرنخ هایی بــه دســت 
ــوان  ــرد ج ــک م ــا ی ــن زن ب ــی داد ای ــان م ــه نش ــد ک آوردن

ــت. ــوده اس ــاط ب ــی در ارتب ــی و پیامک تلفن
ــا  ــاط ب  در ادامــه تحقیقــات مشــخص شــد ایــن زن در ارتب
ــرد زده  ــه آن م ــی ب ــه، حرف های ــان خیری ــرد نگهب ــرگ م م

اســت. 
ــوان  ــرد ج ــی زن و م ــی قضای ــا هماهنگ ــه ب ــن مرحل در ای
ــان  ــا مظنون ــوان تنه ــه  عن ــی ب ــتور قضای ــا دس ــنبه ب پنجش
 در ایــن جنایــت بازداشــت شــدند. شــیما، زن میانســال 
و بهــروز، مــردی کــه بــا او در ارتبــاط بــود، دیــروز بــرای ادامــه 

تحقیقــات بــه دادســرای جنایــی تهــران منتقل شــدند.
 انکار جنایت

شــیما بــه قاضــی پرونــده گفت: مــن در ســتاد بهزیســتی کار 
می کنــم و بــا مرکــز خیریــه کــه مقتــول در آنجــا کار می کــرد 

نیــز همــکاری داشــتم و او را در آنجــا می دیــدم. 
ایــن خیریــه بنــا بــر دالیلــی مدتــی فعالیتــش متوقف شــده 
بــود؛ امــا مدیــر خیریــه خــودش دوبــاره فعالیــت آنجــا را از 

ســر گرفــت. 
مــدرک کارشناســی ارشــد روان شناســی مثبت گــرا دارم. 
ــکی  ــا پزش ــواده ام ب ــت خان ــه مخالف ــه ب ــا توج ــال ۸۶ ب س
کــه از همســرش جــدا شــده بــود و فرزنــدی داشــت، ازدواج 
ــدا  ــتند از او ج ــن می خواس ــدام از م ــواده ام م ــردم. خان ک
شــوم؛ امــا مــن بــه دلیــل عاقــه ام بــه آن مــرد مانــدم و بــه 

ــه دادم. ــی ام ادام زندگ
ــد  ــر صاحــب فرزن ــد اگ ــد کردن ــرا تهدی ــی م ــزود: حت وی اف
شــوم، مــرا بــرای همیشــه تــرک خواهنــد کــرد. مانــده بــودم 
ــودم. شــرایط  ــن وضــع خســته شــده ب ــم. از ای ــه کار کن چ
زمانــی بدتــر شــد کــه پســر همســرم نیــز بــا مــن بدرفتــاری 
ــی زد.  ــن م ــا دام ــاف و درگیری ه ــن اخت ــه ای ــرد و ب می ک
ــی  ــودم و درصــدد جدای ــی نب ــه زندگ ــه ادام ــر حاضــر ب دیگ

بــودم. 
ــتان  ــی از دوس ــرادر یک ــا ب ــه ب ــود ک ــوس ب ــن کش وق در ای
ــا  ــش ب ــال ها پی ــن س ــدم. م ــه رو ش ــران روب ــابقم در ته س
خواهــر او در یــک مدرســه بــه عنــوان معلــم کار می کردیــم. 
همیــن باعــث شــد بــا او ارتبــاط برقــرار کنــم. در جریــان ایــن 
ماقات هــا دربــاره زندگی مــان حــرف زدیــم. او می گفــت در 
حــال جدایــی از همســرش اســت. مــن هــم دربــاره تصمیــم 

خــود بــرای جدایــی از شــوهرم و مشــکاتم گفتــم.
بهــروز دیگــر متهــم پرونــده نیــز بــه قاضــی گفــت: مــن فــوق 
 لیســانس مهندســی دارم. شــیما دوســت خواهــرم بــود. من 
 و او هــردو در زندگی هایمــان بــا شکســت روبــه رو شــده 
ــی  ــم تلفن ــا ه ــم. ب ــرانمان بودی ــی از همس ــدد جدای و درص
حــرف می زدیــم و هــر از گاهــی کــه روزهــای بیــکاری ام بــود 
ــی دادم. ــر کاری داشــت، انجــام م ــم و اگ ســراغش می رفت

وی افــزود: قــرار بــود پــس از جدایــی از همســرانمان بــا هــم 
ازدواج کنیــم. او از ماجــرای مزاحمــت و متلک هــای مقتــول 

بــه مــن گفتــه بــود. 
روزی کــه مــرد نگهبــان خیریــه بــه قتــل رســید، مــن  
شــیما و زنــی را کــه همــکارش بــود، بــه یکــی از اداره هــای 

ــودم.  ــرده ب ــتی ب بهزیس
ــه  ــرای ادام ــم، آن دو ب ــن دو مته ــرای ای ــی ب ــرار قانون ــا ق ب
تحقیقــات و رازگشــایی از ایــن جنایــت، بــه اداره دهــم 

ــم ــام ج ــدند. ج ــل ش ــران منتق ــی ته ــس آگاه پلی

سرنختازهدرماجرایقتلنگهبانخیریه
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امام حسن جمتبی علیه السالم فرمودند:  

هالکت و نابودى مردم در سه چیز است:کرب، حرص، حسد.

حدیث روز دعای روز بیست و نهم  ماه مبارک رمضان
 ِبعباِدِه المؤِمنین...
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خدایا! بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى کن مرا در آن توفیق و خوددارى و پاک کن دلم را از تیرگى ها و گرفتگى هاى تهمت، اى مهربان به 
بحار االنوار)ط-بیروت(، ج 75، ص 111بندگان با ایمان خود.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

خانگــی  مشــترکان  بــار  مدیریــت  ویــژه  طــرح 
)واحدهــای مســکونی کوچــک( و تجــاری کوچــک بــه 
صــورت پایلــوت و بــرای اولیــن بــاردر کشــور در اصفهــان 

اجــرا می شــود. 
 مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح فــوق از جزئیــات 
آن ســخن گفــت و بــه ایــن مطلــب اشــاره داشــت کــه  
ــر  ــای تی ــا ۱۴ در ماه ه ــاعات ۱۲ ت ــن س ــترکان بی  مش
و مــرداد نیــم تــا یــک ربــع ســاعت، کولرهــای منــزل یــا 
مغــازه خــود را خامــوش یــا مصرفــش را کــم می کننــد 

و از وســایل برقــی پرمصــرف اســتفاده نمی کننــد.
ــه مشــترکان در  ــان اینک ــا بی ــدی عســکری ب محمدمه
مدیریــت ۱۰ درصــد از مصــرف انــرژی در تیــر و مــرداد 

می تواننــد بیــن ســاعات ۱۱ تــا ۱۵ مصــرف بــرق را 
کاهــش دهنــد تــا بتــوان از خاموشــی جلوگیــری 
ــرق شهرســتان  ــع ب ــی توزی ــزود: مشــکل اصل ــرد، اف ک
تامیــن بــرق در ســاعات ۱۱ تــا ۱۵ در روزهــای شــنبه تــا 

ــت.  ــتان اس ــنبه تابس پنجش
 رکوردزنی مصرف برق اصفهانی ها در خرداد

ــا کاهــش مصــرف وســایل سرمایشــی،  ــزود: ب  وی اف
اســتفاده نکــردن از وســایل پرمصــرف انــرژی، تامیــن 
بــرق از دیــزل ژنراتــور در صنایــع، واحدهــای مســکونی 
ــوش  ــاورزی و خام ــه کش ــته ب ــع وابس ــزرگ و صنای ب
ــاعات  ــاورزی در س ــش کش ــا در بخ ــردن موتورچاه ه ک
۱۱ تــا ۱۵ )اوج مصــرف انــرژی(، می تــوان در مدیریــت 

مصــرف انــرژی گام هــای مؤثــری برداشــت.
عســکری اعــام کــرد: همــکاری مشــترکان توزیــع بــرق 
ــی ها  ــگیری از خاموش ــر در پیش ــش مؤث ــر نق ــاوه ب ع

ــه وســیله پرداخــت  ــرق، ب ــی در مصــرف ب و صرفه جوی
ــرکت  ــط ش ــف( توس ــای مختل ــه صورت ه ــاداش )ب پ

ــران می شــود. ــرق شهرســتان جب ــع ب توزی
ــت کم  ــد دس ــر بتوانن ــترکان اگ ــن مش ــزود: ای وی اف
ــاداش  ــد، پ ــش دهن ــرق را کاه ــرف ب ــد، مص ۱۰ درص

می گیرنــد.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان بیــان داشــت: امســال بــا افزایــش دمــای هوا 
ــا تابســتانی زودرس مواجــه شــدیم. امســال فصــل  ب
گرمــا زودتــر از موعــد و از ابتــدای خــرداد در کشــور آغاز 
ــار  ــر باعــث رشــد ۱۰ درصــدی پیک ب ــن ام شــد و همی

مصــرف بــرق شــده اســت.
 اصفهان در نهایت توان تأمین 1100 

مگاوات برق را دارد
نقطــه  بــار،  اولیــن  بــرای  داد:  ادامــه  عســکری 

اوج مصــرف کشــور در خردادمــاه بــه بیــش از ۵۰ 
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــیده و ای ــگاوات رس ــزار م ه
بیشــترین رکــود مصــرف بــرق کشــور در 3۰ تیــر ســال 
ــود  ــت شــده ب ــگاوات ثب ــزار و 7۰۰ م  گذشــته در ۵۲ ه
مشــترکان،  اگــر  می دهــد  نشــان  پیش بینی هــا  و 
ــه  ــد، در تیرمــاه امســال ب ــی نکنن ــه صرفه جوی اقــدام ب

ــید. ــم رس ــی خواهی ــزار مگاوات ــورد ۵8 ه رک
ــان  ــهر اصفه ــرق ش ــرف ب ــده مص ــار ثبت ش وی پیک ب
ــرد و  ــوان ک ــگاوات عن ــاری، 999 م ــاه ج را در خردادم
ــوان  ــت ت ــان در نهای ــرق اصفه ــان داشــت: شــبکه ب بی
ــی  ــد فعل ــا رش ــگاوات را دارد و ب ــزار و ۱۰۰ م ــن ه تأمی
ــان  ــهر اصفه ــرق در ش ــرف ب ــود مص ــی می ش پیش بین
ــن  ــد؛ بنابرای ــگاوات برس ــزار و ۱۵۰ م ــه ه ــاه ب در تیرم
ــد  ــدود ۱۰ درص ــود، ح ــهم خ ــه س ــد ب ــترکان بای مش

صرفه جویــی کننــد.
ــرق  ــع ب ــر بخــش مدیریــت مصــرف شــرکت توزی مدی
ابــراز نگرانــی از افزایــش  شهرســتان اصفهــان بــا 
مصــرف بــرق در کشــور و شهرســتان اصفهــان تصریــح 
ــی  ــب خاموش ــار موج ــدی پیک ب ــد ۱۰ درص ــرد: رش ک
ــرای  ــی، ب ــاد خاموش ــد و ایج ــد ش ــتان خواه در تابس
ــاه در اوج  ــن رف ــدگان موجــب از دســت رفت مصرف کنن
گرمــا و همچنیــن بــرای وزارت نیــرو، موجــب افزایــش 

ــزات خواهــد شــد. ــه تجهی خســارت ب
ــا  ــز ۵3 ت ــرق کشــور را نی ــن ب ــوان تأمی ــر ت وی حداکث
ــار داشــت: احتمــال  ۵۴ هــزار مــگاوات دانســت و اظه
ــی  ــی، خاموش ــزار مگاوات ــار ۵8 ه ــه پیک ب ــیدن ب رس
رو  ایــن  از  و  می کنــد  محتمــل  نیــز  را  کشــور  در 
ــر  ــه نظ ــروری ب ــًا ض ــور، کام ــی در کل کش صرفه جوی

می رســد.
ــرق  ــع ب ــر بخــش مدیریــت مصــرف شــرکت توزی مدی
شهرســتان اصفهــان در ادامــه بــه مقایســه میــزان 
مصــرف ۲9 خردادمــاه ســال جــاری و ۲9 خــرداد ســال 
گذشــته پرداخــت و تأکیــد کــرد: در حالــی کــه کمینــه 
ــوده،  ــابه ب ــا مش ــن دو روز کام ــا در ای ــینه گرم و بیش
ــه  ــگاوات ب ــان از 898 م ــهر اصفه ــرق در ش ــرف ب مص
ــد  ــن رش ــیده و ای ــد( رس ــد رش ــگاوات )9 درص 98۰ م

ــوده اســت. ــرای کل ســاعات روز اشاره شــده برقــرار ب ب
 تفاهم نامه های صنعتی برای صرفه جویی 

برق رشد داشته است
وی تعــداد مشــترکان بــرق اصفهــان را هــزار و ۱۰۰ 
ــر،  ــال های اخی ــد: در س ــر ش ــرد و متذک ــوان ک ــر عن نف
شــرکت توزیــع در قالــب طــرح کاهــش مصــرف بــرق، 
ــع  ــر صنای ــم نظی ــترکان مه ــا مش ــی را ب تفاهم نامه های
امضــا کــرده و در ســال گذشــته بیــش از ۱۰۰ مــگاوات 

ــد. ــل ش ــی حاص ــش صرفه جوی ــن بخ در ای
توزیــع  شــرکت  مصــرف  مدیریــت  بخــش  مدیــر 
بــرق شهرســتان اصفهــان تصریــح کــرد: در ســال 
جــاری، تعــداد تفاهم نامه هــای صنعتــی بــا رشــد 
ــاف  ــیده و مض ــه رس ــه ۱۲۰۰ تفاهم نام ــدی ب ۱۰۰ درص

ــاری و  ــاورزی، اداری، تج ــای کش ــا بخش ه ــر آن، ب ب
حتــی مصرف کننــدگان کوچــک خانگــی حــدود ۲ هــزار 
تفاهم نامــه امضــا شــد کــه انتظــار داریــم از ایــن محــل 
حــدود ۱۵۰ مــگاوات در مصــرف بــرق تابســتان اصفهــان 

صرفه جویــی حاصــل شــود.
ــگاوات  ــزار م ــر ه ــداث ه ــرای اح ــد: ب ــادآور ش وی ی
نیــروگاه، مبلغــی حــدود ۵ هــزار میلیارد ســرمایه گذاری 
ــی  ــی ۱۰۰ مگاوات ــا صرفه جوی ــی ب ــن یعن الزم اســت؛ ای
ــرق  ــرف ب ــش مص ــرح کاه ــط ط ــته توس ــال گذش س
اصفهــان، ۵۰۰ میلیــارد تومــان صرفه جویــی ریالــی 
ــوع  ــه مجم ــت ک ــی اس ــن در حال ــده و ای ــل ش حاص
جوایــز پرداختــی بــه صنایــع برتــر در ایــن طــرح، ۲.۵ 

ــود. ــان ب ــارد توم میلی

مدیر دفتر مدیریت مصرف توزیع برق اصفهان:

حداکثر توان تأمین برق کشور، 54 هزار مگاوات است

آگهی تجدید مزایده
نوبت دوم

اساس مصوبه شماره 9۵/98۵/ش  بر  دارد  نظر  در  شهرداری درچه 
مورخ ۱39۵/۱۲/۱۴ نسبت به واگذاری فضای مورد نیاز جهت نصب 

با توجه به  بهاء  کیوسک اغذیه فروشی در پارک صبا بصورت اجاره 

مصوبه شورای شهر به مبلغ پایه ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال ماهانه واگذار نماید؛ 

لذا از متقاضیان درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مزایده تا 

پایان وقت اداری مورخ 96/۰۴/۱۵ به شهرداری درچه مراجعه نمایند.

علی اکبر محمودی  -  شهردار درچه


