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دوران سخت 
تصمیم گیری

از مهم تریــن  کابینــه، یکــی  چینــش  اعضــای 
روزهــای  حســاس ترین  و  نشــیب ترین  و  پرفــراز  و 
یــک دوره چهارســاله ریاســت جمهــوری بــه حســاب 
تصمیم گیــری  زمــان  کــه  دشــوار  دوره  ایــن  می آیــد. 
اســت، بــر رئیس جمهــور بســیار ســخت می گــذرد؛ زیــرا 
مدعیــان زیــاد هســتند و همــه توقــع دارنــد؛ از یــک 
کــه مدعــی همراهــی  کابینــه چهــار ســاله اول  طــرف 
رأی آوری  بــرای  همه جانبــه  تــاش  و  چهارســاله 
هســتند؛ ایــن جمعیــت ســنگینی زیــادی را بــر دوش و 
کــدام را  کــه باالخــره  فکــر رئیس جمهــور وارد می کننــد 
کــه هــر  کنــد یــا نکنــد  کــدام را کجــا اســتفاده  نگــه دارد و 
کدامــش هزینــه و بــاری دیگــر را بــر او تحمیــل می کنــد. 
کــدام بــه دلیلــی  کــه هــر  از طرفــی جناح هــا هســتند 
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ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور، در مراســمی بــه مناســبت روز 
کیــد بــر اینکــه بخــش صنعــت و معــدن بخشــی  ملــی صنعــت و معــدن، بــا تأ

بســیار مهــم و تأثیرگــذار در سرنوشــت کشــور اســت، اظهــار کــرد: موضــوع 
اهمیــت بخــش صنعــت و معــدن بایــد بــه عنــوان...
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جشنواره لندن به هنرمند 

شهرکردی رسید   صفحه 5
کرد:  شهردار خمینی شهر عنوان 

 | احداث شهرک سنگ 
در خمینی شهر به زودی 
اجرایی می شود   صفحه 12

| »با افتخار ساخت ایران« بر 
سردر فروشگاه ها نقش بست  

صفحه 3

 | آینده  سوزان 
در انتظار خاورمیانه  صفحه 3

اخبار روز

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  بهمن فرمان آرا در 

کلفتمیخواهد سینماپوست
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 روایتی از رقیب عشقی جدید 
کیمیای وطن از نگاه 

هوویمجازی
صفحه 6

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

ح های ساماندهی، حفاظت   مدیر طر
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یادداشت

مسئولیت پذیری خادمان مردم

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــئولیت پذیر هســتند و در ارتبــاط  انســان هایی مس
ــه در  ــاوت نیســتند؛ بلک ــف بی تف ــا مســائل مختل ب
قبــال دیگــران احســاس مســئولیت می کننــد و 

ــد.  ــران نمی دانن ــدا از دیگ ــارغ و ج ــود را ف خ
امیرالمؤمنــان علــی)ع( می فرماینــد: »و ان مــن 
ابغــض الرجــال الــی الــه تعالــی لعبــدوا و کلــه هللا 
ــر  ــائر بغی ــد السبیل،س ــن قص ــه،جائر ع ــی نفس ال
دلیــل ان دعــی الــی حــرث الدنیــا عمــل،و ان دعــی 
ــی  ــا ون ــل م ــا عم ــل کان م ــرث االخرةکس ــی ح ال

ــه«   فیــه ســاقط عن
»دشــمن ترین مــردم در نــزد خــدا، بنــده ای اســت 
ــای از راه  ــذارد و او پ ــود واگ ــه خ ــدا او را ب ــه خ ک
ــر  ــردارد، اگ ــا گام ب ــد و بی راهنم ــرون نه درســت بی
ــر  ــردازد و اگ ــه کار پ ــد، ب ــی اش خوانن ــه کار دنیای ب
بــه کار آخرتــی اش خواننــد، سســتی و کاهلــی 
کنــد؛ گویــی آنچــه بــرای آن کار کنــد، بــر او بایســته 
ــی ورزد، از او  ــتی و کاهل ــه در آن سس ــت و آنچ اس

ــته. « ناخواس
کمــال آدمــی، بــه کمــال مســئولیت پذیری اوســت. 
مســئولیت در جایــگاه خــادم بــودن مــردم و اخــاق 
اداری، اصلــی مبنایــی اســت؛ بــه گونــه ای کــه هــر 
ــدن از  ــرون ش ــوم بی ــه مفه ــئولیتی ب ــوع بی مس ن
مســیر و گام نهــادن در کجی هــا و ناراستی هاســت. 
هــر چــه کســی در مســئولیت پذیری سســتی ورزد، 
تباهــی کارش بیشــتر خواهــد بــود و هــر چــه کســی 
مســئولیت پذیری بیشــتری داشــته باشــد، بــه 

ــد. کمــال بیشــتری از نظــر اخــاق دســت می یاب
 امــام علــی)ع( حیطــه مســئولیت پذیری را بســیار 
ــان  ــزاران و کارکن ــرده و از کارگ ــن ک ــترده تعیی گس
خــود خواســته کــه در قبــال کلیــه کارهــا و اقدامــات 
و نیــز روابــط و مناســبات خــود مســئولیت پذیر 

باشــند.  
ــئولون  ــم مس ــاده فانک ــاده و ب ــی عب ــوا هللا ف »اتق

ــم«  ــاع و البهائ ــن البق ــی ع حت
»از خــدا بترســید در حــق بندگانــش و شــهرهایش؛ 
زیــرا شــما مســئولید؛ حتــی در در برابــر ســرزمین ها 

و چارپایــان.«
ــر کــس  ــه ه ــوزد ک  اصــل مســئولیت پذیری می آم
ــر تمــام امــور و  ــه ای کــه باشــد، در براب در هــر مرتب

کارهــای خــود مســئول و پاسخگوســت.
هیــچ کارگــزاری نمی توانــد هــر گونــه کــه خواســت 
بــا مــردم رفتــار کنــد وخــود را نیــز پاســخگو ندانــد.

بــر ایــن مبنــا کســی حــق کمتریــن اهانــت و 
ــی  ــراد حت ــه اف ــدارد ک ــردم را ن ــه م ــی ب بی احترام
ــئول  ــود مس ــار خ ــان و رفت ــگاه و بی ــوع ن ــاره ن درب

ــتند. هس
ــادآور شــده اســت: »التقــل مــاال  امــام علــی)ع( ی
ــبحانه  ــان هللا س ــم ف ــا تعل ــل کل م ــل التق یعلم،ب
قــد فــرض علــی جــوارک کلهــا فرائــض یحتــج بهــا 

ــه«  ــوم القیام ــک ی علی
»چیــزی را کــه نمی دانــی، نگــو؛ حتــی بســیاری از 
ــرا  ــاور؛ زی ــان نی ــر زب ــی، ب ــه می دان ــی را ک چیزهای
خــدا بــر اعضــای تــو احکامــی واجــب کــرده کــه در 
ــد  ــو حجــت خواه ــر ت ــدان اعضــا ب روز رســتاخیز ب

آورد.«

کوتاه خبر 
نماینده مردم لنجان در مجلس:

نگرانی ای از بابت اعزام حجاج 
وجود ندارد

معتقــد  مجلــس  در  لنجــان  مــردم  نماینــده 
اســت علی رغــم تغییــرات در دربــار ســعودی 
امــور  رأس  در  محمدبن ســلمان  جایگزینــی  و 
اجرایــی، مانعــی بــرای برگــزاری حــج وجــود 

ــدارد.  ن
محســن کوهکــن بــا بیــان اینکــه جمهــوری 
ــر انجــام فریضــه واجــب حــج تأکیــد  اســامی ب
داشــت، گفــت: عمــره، امــری مســتحب اســت و 
ــج  ــه ح ــا فریض ــرد؛ ام ــل ک ــوان آن را تعطی می ت
ــه  ــوده و ب ــرای افــراد مســتطیع واجــب ب تمتــع ب

ــد. ــع آن ش ــوان مان ــی نمی ت راحت
شــورای  مجلــس  در  لنجــان  مــردم  نماینــده 
ــه  ــرد: ب ــح ک ــاس تصری ــن اس ــر همی ــامی ب اس
همیــن علــت حاکمیــت تصمیــم بــه بررســی 
بــه  بنــا  و  گرفــت  حــج  برگــزاری  موضــوع 
برگــزار شــد  درخواســت عربســتان جلســاتی 
ــی  ــان امیرالحــاج در عربســتان یعن ــه در آن زم ک
ــئولیت آن را  ــابق، مس ــد س ــف ولیعه محمدبن نای

ــت. ــده داش ــر عه ب
محســن کوهکــن، نماینــده مــردم لنجــان در 
امــروز  افــزود:  اســامی،  شــورای  مجلــس 
ــه، بی منطــق و  محمدبن ســلمان کــه فــردی نپخت
احساســی اســت، والیــت عهــدی عربســتان را بــر 
عهــده دارد کــه البتــه نمی توانــد نتیجــه مذاکــرات 
ــوری اســامی  ــر دهــد و قطعــا جمه حــج را تغیی
کــه قــرار اســت حــدود 80 هــزار حاجــی را بــرای 
ــتد،  ــتان بفرس ــه عربس ــج ب ــک ح ــام مناس انج
حتــی اگــر در لحظــه آخــر احســاس ناامنــی 
ــد  ــدی خواه ــم جدی ــد، تصمی ــاج کن ــرای حج  ب

گرفت.
کوهکــن، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن 
ــون  ــه داد: تاکن ــامی، ادام ــورای اس ــس ش مجل
ــه در  ــاف آنچ ــزی خ ــتان چی ــت عربس ــز دول نی
تعهــدات گذشــته داشــته، مطــرح نکــرده و هنــوز 
ــی  ــر حت ــا اگ ــرده اســت؛ ام ــوردی را نقــض نک م
ــورای  ــئوالنه ش ــره مس ــاد مذاک ــض مف ــدون نق ب
عالــی امنیــت ملــی طــی بررســی هایی احســاس 
ــد امنیــت  ــد ســران ســرزمین حجــاز نمی توانن کن

ــد. ــر می کن ــد، تجدیدنظ ــن کنن ــاج را تأمی حج
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
شــورای اســامی در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
تــا حــال حاضــر طبــق گزارش هــای رســیده 
مــوردی مبنــی بــر اجــرا نشــدن تعهــدات از ســوی 
عربســتان بــه دســت مــا نرســیده و نگرانــی ای از 
بابــت اعــزام حجــاج بــه ایــن کشــور وجــود نــدارد. 

خانــه ملــت

حجت االســام ســید محمــود علــوی، وزیــر 
اطاعــات، در همایــش »انقــاب اســامی در 
اســتان کرمــان بــه روایــت اســناد ســاواک« 
بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان مردانــی 
دارد،  مختلــف  عرصه هــای  در  بلندهمــت 
اظهــار کــرد: امــام معصــوم علیه الســام 
فرمودنــد: علمــای شــیعه مــرزداران مرزهــای 
ــرزی  ــتند و در ورای م ــیعه هس ــی ش عقیدت
کــه ابلیــس و نیروهایــش ســنگر گرفته انــد، 
بــه دفــاع از مرزهــای عقیدتــی شــیعیان مــا 

می پردازنــد.
وی افــزود: نهــاد تشــیع کــه تلقــی طبیعــی 
اســامی کــه  اســتمرار  و  اســت  اســام 

ــه  ــه ب ــه و آل ــی هللا علی ــم صل ــر اعظ پیامب
ــا  ــته ب ــد، پیوس ــه کردن ــری ارائ ــه بش جامع
ــه  ــوده و ائم ــه ب ــهمگینی مواج ــرات س خط
مــا در شــرایط پــر فــراز و نشــیبی ایــن نهــال 

را حفــظ و آبیــاری کرده انــد.
ــی)ره( در شــرایطی  ــام خمین ــزود: ام وی اف
کــه همــه تحلیلگــران سیاســی فریــاد مبارزه 
را بــا پاســخ فراگیــر مواجــه نمی دیدنــد، 
فریــاد بــرآورد و هــر زمــان کــه خطــر ســلطه 
شــیاطین )چــه ســخت و چــه نــرم( بــوده، 

بــه میــدان آمدنــد.
علــوی گفــت: در دوران مشــروطیت نیــز 
علمــا، پیشــگام مبــارزات بودنــد و مــردم بــا 

اعتمــادی کــه بــه علمــا داشــتند، بــه صفــوف 
ــه  ــتند و هم ــدان می پیوس ــارزان و مجاه مب
ــم داری  ــا پرچ ــه ب ــد ک ــا بودن ــن علم ــا ای ج
ــد و  ــا می آمدن ــای آن ه ــردم پابه پ ــا، م آن ه
ــه اســتبداد و  ــم خــود را ب مشــت های محک

اســتکبار می زدنــد.
ــا  ــه علم ــرد: همیش ــان ک ــات بی ــر اطاع وزی
ــا  ــر آن ه ــت س ــردم پش ــوده و م ــودار ب جل
حرکــت کردنــد و هیــچ زمانــی در برابــر 

اســتبدادگران کوتــاه نیامدنــد.
ــز  ــه چی ــه هم ــی ک ــرد: عالم ــح ک وی تصری
ــز  ــردم نی ــد، م ــردم می کن ــف م ــود را وق خ
ــن  ــود ای ــد و س ــی کنن ــا وی همراه ــد ب بای
ــد  ــد؛ بای ــردم می رس ــود م ــه خ ــی ب همراه
ــت و  ــی، کرام ــظ آزادگ ــه حاف ــی ک ــه عالم ب

ــت. ــرام گذاش ــت، احت ــردم اس ــزت م ع
وزیــر اطاعــات در ادامــه بیــان کــرد: کرمــان 

ــن، عاقــل، اندیشــه ور و  دارای مردمــی متدی
انقابــی اســت و ویژگــی انقابیــون کرمانــی 
در ایــن اســت کــه انقابیگــری آن هــا در 
شــعار  بــا  آمیختــه  خــروش  و  جــوش 
ــه نشــده و کســانی هســتند  ــی آمیخت انقاب

ــن  ــعارها عجی ــا ش ــی را ب ــل انقاب ــه عق ک
انقــاب  در  راهبــردی  اثرگــذاری  و  کــرده 
ــزش  ــه خی ــه نقط ــان، همیش ــتند. کرم داش
ــوده  ــارزات ب ــی در دوران مب ــرکات انقاب ح

ــت. اس
علــوی،  محمــود  ســید  حجت االســام 
ســال های  در  افــزود:  اطاعــات،   وزیــر 
ــان  ــای کرم ــه علم ــه ب ــی ک 41 و 42 توهین
ــورت  ــت ص ــی وق ــئوالن حکومت ــط مس توس
گرفــت، در ســطح کشــور عامــل خیــزش 
ــری نهضــت شــد و در ســال  ــردم و فراگی م
57 ماجــرای مســجد جامــع کرمــان، خــون 

تــازه ای در رگ هــای انقــاب وارد کــرد.
علــوی تصریــح کــرد: علمــای کرمــان ماننــد 
ســایر علمــای بــاد بــا ویژگــی متانــت 
ــه، در تمــام  ــی و انقابیگــری خردورزان انقاب

عرصه هــا اثرگــذار بودنــد. ایســنا

وزیر اطالعات:

کرمان، همیشه نقطه خیزش 
حرکت انقالبی بوده است 

 اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور، در مراســمی بــه 
مناســبت روز ملــی صنعــت و معــدن، بــا تأکیــد بــر اینکــه بخــش 
صنعــت و معــدن بخشــی بســیار مهــم و تأثیرگــذار در سرنوشــت 
ــت بخــش صنعــت و  ــرد: موضــوع اهمی ــار ک کشــور اســت، اظه
معــدن بایــد بــه عنــوان موضوعــی مشــترک بــرای اقــدام ســطوح 
ــه  ــور ب ــاون اول رئیس جمه ــود. مع ــه ش ــور پذیرفت ــف کش مختل
ــرکت های  ــا ش ــا ب ــد هواپیم ــف خری ــای مختل ــاد قرارداده انعق
بــزرگ بین المللــی اشــاره کــرد و افــزود: بــه دنبــال اعــام 
ــرکت های  ــر ش ــاس و دیگ ــا، ایرب ــد هواپیم ــرای خری ــا ب ــاز م نی
هواپیماســازی بــرای همــکاری بــا ایــران اعــام آمادگــی کردنــد. 
بــا وجــود ایــن عــده ای اعتراضــات و اعتقــادی را در ایــن زمینــه 
مطــرح کردنــد. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه نقــد عــده ای در موضــوع 
ــول  ــه پ ــرد: چنانچ ــار ک ــت، اظه ــی اس ــا بی انصاف ــد هواپیم خری

ــم،  ــذاری کنی ــه اولویت گ ــود ک ــن ب ــر ای ــرار ب ــود و ق ــا ب ــرای م ب
ــرد؛  ــرار نگی ــا ق ــت اول م ــد هواپیمــا در اولوی ممکــن اســت خری
امــا در موضــوع خریــد هواپیماهــا، مــا پولــی پرداخــت نکردیــم و 
ایــن هواپیماهــا از منابــع خارجــی بــه داخــل آمــد و از محــل پــول 
بلیــت آن هــا اقســاط مربوطــه پرداخــت خواهــد شــد. جهانگیــری 
بــا تأکیــد بــر لــزوم ریشــه کن شــدن فســاد در کشــور گفــت: تــا 
زمانــی کــه فســاد و رانــت وجــود داشــته باشــد، بخــش خصوصی 
ــی  ــش خصوص ــد بخ ــل زد و بن ــاد حاص ــرد. فس ــکل نمی گی ش
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــت اس و دول
ــروز  ــال فســاد نمــی رود. فســاد توســعه یافته ام ــه دنب ــی ب واقع
ــا  ــرای توســعه کشــور تبدیــل شــده و جــز ب ــه مانعــی جــدی ب ب
شــفافیت و انگشــت نما کــردن چهره هــای اســتفاده کننده از 

ــم. ایســنا ــرار بگیری ــم در اقتصــادی ســالم ق ــت، نمی توانی ران

 محمــد صالحــی امیــری در آییــن رونمایــی از ســامانه 
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطاعــات بــا بیــان اینکــه 
مــردم مصرف کننــده اطاعــات هســتند و محکــوم کــردن 
اطاعــات مغایــر بــا مبانــی قانونــی اســت، اظهــار کــرد: یکــی 
از شــاخص های دولت هــا و حکمرانــی خــوب در جامعــه 
امــروز، میــزان دسترســی آزاد بــه اطاعــات اســت. قانونمداری 
و شــفافیت نیــز ســرمایه اجتماعــی محســوب می شــود.

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ادامــه داد: دسترســی آزاد بــه 
اطاعــات الزامــا در چارچــوب دولــت نیســت، بلکــه حاکمیتــی 
اســت. همــه حاکمیــت از جملــه قــوه مجریــه، قضائیــه، مقننــه 

و ســایر نهادهــا بایــد ایــن دسترســی را فراهــم کننــد.
ــری از  ــرای جلوگی ــفافیت ب ــزوم ش ــر ل ــد ب ــا تاکی ــی ب صالح
ــای  ــه فض ــت ک ــی اس ــفافیت، نورافکن ــرد: ش ــار ک ــاد اظه فس

ــک  ــای تاری ــه فض ــی ک ــد. دولت های ــن می کن ــک را روش تاری
ــت. ــاد اس ــا زی ــاد در آن ه ــه فس ــل ب ــد، می دارن

وی دسترســی آزاد بــه اطاعــات را یکــی از شــاخص های 
عدالــت دانســت و بیــان کــرد: مــا از لحــاظ قانونــی حــق نداریم 
اطاعــات را محــدود کنیــم. مــا وظیفــه داریــم آن را در اختیــار 
ــاالری  ــی، مردم س ــای دموکراس ــر ادع ــم. اگ ــرار دهی ــردم ق م
دینــی و اینکــه مــردم مالــکان حقیقــی نظــام هســتند را داریم، 
ــا  ــن ادع ــای ای ــی از فاکتوره ــات یک ــه اطاع دسترســی آزاد ب

ــود. ــوب می ش محس
ــه  ــات ب ــی اطاع ــامی دسترس ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
پژوهشــگران را از دیگــر مســائل مهــم دانســت و افــزود: 
دریایــی از اطاعــات وجــود دارد کــه پژوهشــگران از آن محــروم 

ــتند. تســنیم هس

معاون اول رئیس جمهور:

بخش خصوصی واقعی به دنبال فساد نمی رود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

حق نداریم اطالعات را محدود کنیم

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 
اعتقاد به اقتصاد مقاومتی در 
اولویت کابینه دوازدهم باشد

ــده  حجت االســام ســید ناصــر موســوی، نماین
مــردم فاورجــان در مجلــس شــورای اســامی  
در پاســخ بــه ســؤالی دربــاره انتظــارات از کابینــه 
دولــت دوازدهــم گفــت: مــردم انتظــار دارنــد کــه 
ــای  ــر اســاس نیازه ــم ب ــت دوازده ــه دول کابین
اصلــی کشــور تنظیــم شــود؛ امــروز اگــر از مــردم 
ســؤال شــود کــه مهم تریــن و اصلی تریــن نیــاز 

ــخ  ــه پاس ــت ک ــی اس ــت، طبیع ــور چیس کش
عمــوم مــردم، مســئله معیشــت و اقتصــاد 

اســت.
اصلی تریــن  بیــکاری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
دغدغــه و نگرانــی مــردم اســت، تصریــح کــرد: 
خانواده هــا از بیــکاری جوانــان خــود بــه شــدت 
رنــج می برنــد و امــروز بخــش جالــب توجهــی 
از مراجعــات مردمــی بــه دفاتــر نماینــدگان برای 
بیــکاری اســت؛ متاســفانه در شهرســتان ها 
و  نیســت  اصــا خــوب  اشــتغال  وضعیــت 
جوانــان بــرای رفــع مشــکل بیــکاری خــود آواره 

و ســرگردان شــده اند.
حجت االســام موســوی افــزود: از رئیس جمهــور 
ــه  ــی کابین ــه در معرف ــم ک ــار داری ــرم انتظ محت
اقتصــادی خــود، نیــاز اصلــی کشــور را به درســتی 
ــد؛ انتظــار ایــن اســت کــه افــراد شایســته،  ببین
ــادی  ــه اقتص ــرای کابین ــد ب ــص و کارآم متخص
در  و کارآمــدی  نشــاط  تــا  شــوند  معرفــی 
ــه درســتی محقــق  ــت ب  بخــش اقتصــادی دول

شود.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس همچنیــن 
گفــت: مجلــس در رأی اعتمــاد بــه کابینــه، 

قطعــا مســئله اقتصــاد را در اولویــت قــرار 
ــت  ــئله، اولوی ــن مس ــه ای ــرا ک ــد داد؛ چ خواه
اساســی و قطعــی مــردم اســت و مجلــس 
شــورای اســامی در دفــاع از حقــوق مــردم 
بــرای ایــن بخــش اهمیــت زیــادی قائــل 
ــز  ــرم نی ــت محت ــم دول ــذا امیدواری ــت؛ ل اس
توجــه الزم بــه بخــش اقتصــادی داشــته باشــد 
ــتفاده  ــا اس ــن وزارتخانه ه ــرای ای ــرادی ب و از اف
ــص  ــه و تخص ــتن دغدغ ــن داش ــه ضم ــد ک کن
الزم بــه اقتصــادی مقاومتــی اعتقــاد قلبــی 

داشــته باشــند. تســنیم

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه 
داخلی مجلس: 

مراجعات مردمی به مجلس 
لغو می شود 

عــزت هللا یوســفیان  مــا، رئیــس کمیســیون 
تدویــن آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای 
اســامی، بــا اشــاره بــه بررســی پیشــنهادات 

نماینــدگان دربــاره  حادثــه اخیــر تروریســتی 
تهــران و تامیــن حفاظــت و امنیــت پارلمــان 
در ایــن کمیســیون اظهــار داشــت: در آخریــن 
نظرســنجی کــه از نماینــدگان بــه عمــل آمــد 
بیشــتر آن هــا معتقــد بودنــد کــه بایــد نیروهــای 
امنیتــی اقدامــات کارشناســی خــود را بــه منظــور 
ــدوده  ــت در مح ــتر امنی ــه بیش ــر چ ــراری ه برق

ــد. ــتر کنن ــان  بیش پارلم

ــا زمانــی کــه ماقــات  ــر اینکــه ت ــا تاکیــد ب وی ب
ــرد،  ــورت می گی ــس ص ــای مجل ــی در فض مردم
برقــراری کامــل امنیــت امکان پذیــر نخواهــد 
بــود، افــزود: بــه طــور مثــال در روزهــای دوشــنبه 
کــه بیشــتر نماینــدگان ماقات هــای عمومــی 
دارنــد، اگــر هــر نماینــده حــدود 50 مراجع کننــده 
داشــته باشــد و حــدود 250 نماینــده نیــز در 
مجلــس حضــور داشــته باشــند، نزدیــک بــه 13 

هــزار مراجعه کننــده در یــک روز وارد مجلــس 
امــکان  طبیعتــا  شــرایط  ایــن  در  می شــوند. 

ــد. ــود نمی آی ــه وج ــل ب ــت کام ــراری امنی برق
ــی  ــه داخل ــن آیین نام ــیون تدوی ــس کمیس رئی
از  بســیاری  بنابرایــن  داد:  ادامــه  مجلــس 
ــد کــه  نماینــدگان ایــن موضــوع را مطــرح کرده ان
در شــرایطی کــه تمامــی نماینــدگان در حوزه هــای 
ــر  ــک دفت ــش از ی ــی گاه بی ــود حت ــه خ انتخابی

ارتبــاط مردمــی دارنــد، آیــا واقعــا نیــاز اســت کــه 
در محــل مجلــس شــورای اســامی پاســخگوی 

ــند؟ ــان  باش ــتان متبوعش ــردم شهرس م
وی خاطرنشــان کــرد: البتــه مقــرر شــد تــا از ایــن 
پــس نماینــدگان برنامــه حضــور خــود را در حــوزه 
ــام  ــا اع ــور در آنج ــش از حض ــان پی انتخابیه ش
ــر  ــه دفات ــی ب ــا اطــاع قبل ــان ب ــا مراجع ــد ت کنن

نماینــدگان مراجعــه کننــد. تســنیم

مجلس
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،،
ویژگــی انقالبیــون کرمانــی در ایــن 
در  آن هــا  انقالبیگــری  کــه  اســت 
جــوش و خــروش آمیختــه بــا شــعار 
کرمــان  نشــده؛  آمیختــه  انقالبــی 
حــرکات  خیــزش  نقطــه  همیشــه 
بــوده  مبــارزات  دوران  در  انقالبــی 

اســت

حســینعلی حاجی دلیگانــی اظهــار کــرد: برخــی افراد و مســئوالن 
ــع  ــد و در واق ــا می خواهن ــه امریکایی ه ــد ک ــی می زنن حرف های
ــد،  ــه امریکایی هــا طراحــی کردن ــی ک ــن ســخنان در زمین ــا ای ب
ــای  ــه امریکایی ه ــی ک ــده حرف های ــن ع ــد؛ ای ــازی می کنن ب
ــر  ــطه ب ــد واس ــا چن ــد، ب ــوش برس ــه گ ــران ب ــد از ای می خواهن

ــد. ــان می آورن زب
مقابــل  در  اگــر  می کننــد  احســاس  آن هــا  افــزود:   وی 
امریکایی هــا کوتــاه آمدنــد، بهتــر ایرانی هــا را درک خواهنــد 
کــرد؛ در حالــی کــه همــه کشــورها ایــن تجربــه را دارنــد کــه هــر 
وقــت در برابــر کشــورهای زورگــو همچــون امریــکا، ایســتادگی 
توانســتند اســتقال خــود را حفــظ و  و مقاومــت کردنــد، 

ــد. ــتیفا کنن ــان را اس حقوقش
نماینــده مــردم شاهین شــهر و میمــه در مجلــس شــورای 
ــط  ــل غل ــار تحلی ــه دچ ــرادی ک ــن اف ــه داد: ای ــامی ادام اس
ــد  ــان خواهن ــای راهبردی ش ــه خط ــی زود متوج ــتند، خیل هس

ــد. ش
وی تصریــح کــرد: دولــت امریــکا بــر اســاس ســندی کــه 
ــای  ــراری ارزش ه ــال برق ــه دنب ــرده، ب ــه ک ــال 1997 تهی در س
امریکایــی در منطقــه غــرب آسیاســت و برای جمهوری اســامی 
ایــران، نســخه »نرمالیــزه کــردن« انقــاب را در دســتورکار دارنــد.

حاجی دلیگانــی ادامــه داد: در ایــن طــرح آن هــا بــه دنبــال وادار 
کــردن ایــران بــه عقب نشــینی طــی هفــت مرحلــه هســتند تــا 
ــم  در آخــر، همــان وظیفــه ژاندارمــی منطقــه را کــه در دوره رژی

پهلــوی داشــت، دوبــاره بــر عهــده بگیــرد.
ــردم  ــاره درخواســت م وی در بخــش دیگــر ســخنان خــود درب
حــوزه انتخابیــه شاهین شــهر، برخــوار و میمــه خاطرنشــان کــرد: 
بیشــتر درخواســت هایی کــه مراجعه کننــدگان مطــرح می کننــد 
ــه ترتیــب درخواســت شــغلی اســت کــه اقشــار تحصیلکــرده  ب
ــه رهــن  ــن هزین ــا از تأمی ــن برخــی از خانواده ه ــد؛ همچنی دارن
ــای  ــت کمک ه ــتند و درخواس ــوان  هس ــتیجاری نات ــازل اس من

مالــی دارنــد.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلس شــورای 
اســامی گفــت: مهم تریــن درخواســت مربــوط بــه کاهــش آب 
ســفره های زیرزمینــی و نشســت زمین هــای کشــاورزی اســت 

کــه اغلــب کشــاورزان را نگــران کــرده اســت.
حاجی دلیگانــی در پایــان تصریــح کــرد: شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهــان و وزارت نیــرو پیش تــر متعهــد شــده بودنــد آب 
کشــاورزان را از مســیر کانــال کشــاورز تأمیــن کننــد؛ امــا بــه ایــن 
تعهــد خــود عمــل نمی کننــد کــه مشــکاتی را بــرای کشــاورزان 

ــه وجــود آورده اســت. فــارس ب

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس:

برخی مسئوالن در زمین امریکایی ها بازی می کنند

بســیج  ســازمان  رئیــس  غیب پــرور،  غامحســین  ســردار 
مســتضعفین، در یــادواره شــهید مدافــع حــرم، عبــاس آبیــاری 
بــا اشــاره بــه اهمیــت و ضــرورت جبهــه مقاومــت گفــت: 
رزمنــدگان و مدافعــان حــرم مجاهــدت بزرگــی می کننــد؛ چــرا 
کــه جهــاد در راه خــدا آن هــم هــزار کیلومتــر دورتــر از وطــن بــه 
ــدس ســخت تر  ــاع مق ــدگان در دوران دف ــاد رزمن ــب از جه مرات

اســت.
ــه از  ــن اســت ک ــرای ای ــادواره شــهدا ب ــس ی ــزود: مجال وی اف
خــواب غفلــت بیــدار شــویم و از ســازش بــا اســرائیل و آمریــکا 

حــرف نزنیــم.
ــه  ــال 78 و فتن ــر س ــوادث 18 تی ــه ح ــاره ب ــا اش ــرور ب غیب پ
ســال 88 و ایســتادگی مــردم در آن حــوادث گفــت: زمانــی کــه 
ــا تجــاوز بــه ایــران قصــد برانــدازی  دشــمنان ایــران اســامی ب
نظــام اســامی را داشــتند و زمانــی کــه در فتنه هــای داخلــی از 
بعضــی عناصــر داخلــی حمایــت کردنــد، مــردم ایــران بــا صابت 

ــتادند. ــمن ایس ــای دش ــل هجمه ه مقاب
بســیج  ســازمان  رئیــس  غیب پــرور،  غامحســین  ســردار 
ــه نظــام ســلطه  ــز ک ــون نی ــزود: اکن ــه اف مســتضعفین، در ادام
بــا ایجــاد یــک گــروه تروریســتی تکفیــری کــه بــا نــام اســام 
ــاز  جنایــت می کنــد علیــه انقــاب اســامی وارد عمــل شــده، ب

همیــن مــردم بــا اعــزام جوانــان خــود بــه جبهــه مدافعــان حرم، 
ایســتادگی و مقاومــت کردنــد و نگذاشــتند دشــمن بــه اهــداف 

شــوم خــود دســت یابــد.
ــونت  ــان خش ــری را زب ــتی تکفی ــای تروریس ــان گروه ه  وی زب
و جنایــت دانســت و گفــت: بــا چنیــن دشــمنانی جــز بــا قــدرت 

و اقتــدار نمی تــوان ســخن گفــت.
ــه  ــی ک ــاد از هجمه های ــا انتق ــرور ب ــین غیب پ ــردار غامحس س
ــدار  ــاد اقت ــه نم ــپاه ک ــدن س ــت: کوبی ــود، گف ــپاه می ش ــه س  ب
و دفــاع از کشــور اســت، بــرای کســی آبــرو نمــی آورد و در حالــی 
ــام وجــود  ــا تم ــی، ســپاه ب ــی و امنیت ــای دفاع ــه در عرصه ه ک
ــاع از کشــور اســت، تضعیــف ســپاه محــل ســؤال  در حــال دف

جــدی اســت.
ــزود:  ــه اف ــی فقی ــن ول ــر وحــدت حــول فرامی ــد ب ــا تاکی وی ب
ــاف را  ــه اخت ــدن و جبه ــر را کوبی ــردن، همدیگ ــوا درســت ک دع
ــه  ــز آنک ــردن، ج ــف ک ــی کشــور را تضعی گشــودن و ارکان دفاع

ــدارد. ــد، نتیجــه دیگــری ن دشــمنان را شــاد کن
ــی  ــرور گفــت: انقــاب اســامی یــک هــدف غای ســردار غیب پ
ــور حضــرت حجــت و منجــی  ــرای ظه دارد و آن زمینه ســازی ب
عالــم بشــریت اســت و همــه شــهدای انقــاب بــرای ایــن هــدف 

جــان خویــش را نثــار اســام و انقــاب کردنــد. فــارس

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

کوبیدن سپاه برای کسی آبرو نمی آورد

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

دوران سخت تصمیم گیری
ــات  ــود و امکان ــام وج ــا تم ــع ب ــه واق ــه ب ک
وارد کارزار رقابــت انتخاباتــی شــدند و از هیــچ 

ــد.  ــغ نکردن ــی دری تاش
خــود ایــن جریــان حرفشــان متفــاوت اســت؛ 
عقــای آن هــا بــه تشــکیل کابینــه ای کارآمدتــر 
از کابینــه پیــش اصــرار دارنــد کــه البتــه ایــن 
شــعار همــه اســت؛ هــم تندروهــای دو جریــان 
اصاح طلــب و اصولگــرا و هــم جریان هــای 
داخــل در اصاح طلبــان؛ امــا در عمــل تندروهــا 
نیســتند  راضــی  کابینــه  کل  از  کمتــر   بــه 
ــر از  ــه تغیی ــد ب ــد و معتق ــت نمی دهن و رضای
ــراد  ــینی اف ــتند و جانش ــن هس ــا پایی ــاال ت ب
ــطوح را  ــن س ــد پایین تری ــه بتوانن ــی ک تندروی

ــد. ــت کنن ــرده و یکدس ــش ک ــز چین نی
ــد و   از طرفــی میانه روهــا هســتند کــه آرام ترن
کابینــه معتدلــی را خواهــان. البتــه ایــن جمــع 
ــه  ــا در کابین ــه ورود اصولگراه ــه ای ب ــز عاق نی
ــل از  ــدی تحم ــا ح ــد ت ــا حاضرن ــد؛ ام ندارن

ــد.  خــود نشــان دهن
آن  بــا  رئیس جمهــور  دیگــری کــه  طــرف 
ــا  ــتند؛ آن ه ــان هس ــت، اصولگرای ــه اس مواج
مدعی انــد رای باالیــی از مــردم دارنــد کــه 
ایــن رای بایــد دیــده شــود و در واقــع خواســتار 
ــور جایگاهــی از  ــه رئیس جمه ــن هســتند ک ای

ــد.  ــاص ده ــر اختص ــن تفک ــه ای ــه را ب کابین
این هــا فشــارهایی اســت کــه بــر منتخــب 
اینکــه  عــاوه  بــه  اســت؛  وارد  دوازدهــم 
شــخصیت هایی از هــر دو جریــان خــود در 
ــتند.  ــه هس ــش کابین ــر چین ــر ب ــوی تاثی تکاپ
ــه تصمیم گیــری  ــادی ب در هــر حــال زمــان زی
منتخــب  حــاال  اســت.  نمانــده  نهایــی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــای حســن روحان دوازدهــم، آق
تصمیم گیرنــده نهایــی دربــاره کابینــه دوازدهــم 
تنهــا و تنهــا یــک قــول داده و آن اینکــه در ایــن 
ــد؛  ــتفاده می کن ــتر اس ــان بیش ــت از جوان دول
بــه تعبیــر دیگــر بــه جوان ســازی کابینــه 
ــی  ــن خواســت عموم ــه ای ــه البت ــردازد ک می پ
توده هــای  حتــی  و  سیاســی  جریان هــای 

ــت.  ــی اس مردم
ــی  ــان باق ــه زم ــن فاصل ــت در ای ــی اس بدیه
می شــود  مــاه  یــک  از  مانــده کــه کمتــر 
رئیس جمهــور بایــد روزبــه روز فشــار بیشــتری 
ــش  ــه دوم ــراد کابین ــری اف ــاره به کارگی را درب

ــود.  ــل ش متحم
اگرچــه گفتــه شــد عقــای هــر دو طیــف 
ــه  ــا تجرب ــدی و ب ــر کارآم ــور ب ــی کش سیاس
بــودن وزرای جدیــد تاکیــد می کننــد، امــا 
وجــود  بــا  بایــد  منتخــب  رئیس جمهــور 
تمــام فشــارها بــرای ورود نیروهــای سیاســی 
تصمیمــی  جدیــد،  کابینــه  بــه  حزبــی  و 
بگیــرد؛  کابینــه اش  بــرای  همه جانبــه 
تصمیمــی کــه هــم جناح هــای سیاســی را آرام 
ــس را  ــد رأی مجل ــم بتوان ــد و ه ــراه کن و هم

بــرای کابینــه بگیــرد. 
دوره  تصمیــم  کارســازترین  تصمیــم،  ایــن 
بــا  اســت.  جمهــوری  ریاســت  چهارســاله 
ــه شــکل  ــوه مجری ــه ق ــم اســت ک ــن تصمی ای
می گیــرد و بــرای چهــار ســال کشــور بــه آن هــا 

می شــود. ســپرده 
 در ایــن دوران ســخت بایــد بــه گونــه ای عمــل 
ــاح سیاســی  شــود کــه تندروهــای هــر دو جن
کشــور خلــع ســاح شــوند و میدان بــه خادمان 
 مــردم بــرای خدمــت داده شــود و همــه نیروها 
و توانمندی هــای کشــور در جهــت خدمــت بــه 

مــردم و تعالــی نظــام قــرار گیــرد.
و  گذشــته حدس هــا  روز   60 در  چنــد  هــر 
چینــش کابینــه  نــوع  دربــاره  گمان هایــی 
 دولــت در اخبــار منتشــر شــده، امــا بهتــر 
و بــه صــواب نزدیک تــر اســت کــه صبــر پیشــه 
ســازیم تــا در یــک فضــای آرام، چینــش 
کابینــه صــورت گیــرد و مراحــل قانونــی آن 

ــود.  ــته ش ــر گذاش ــت س پش
ناگفتــه نمانــد آنچــه بیــش از همیشــه در 
ــر فشــار  ــه چشــم می خــورد، زی ایــن روزهــا ب
ــرار دادن  ــرای ق ــور گاه ب ــتن رئیس جمه گذاش
جنــاح  دو  هــر  تمایــل  مــورد  گزینه هــای 

ــت.  ــه اس ــور در کابین ــی کش سیاس
و  قبــل  عقــای سیاســی کشــور  هرچقــدر 
کابینــه ای کارآمــد  از  انتخابــات دم  از  بعــد 
بــرای دولــت دوم روحانــی می زننــد، امــا 
ــن  ــی در ای ــاح سیاس ــر دو جن ــای ه تندروه
زمــان  هــر  از  بیــش  می خواهنــد  میــان 
دیگــری بــرای رئیس جمهــور منتخــب تعییــن 
تکلیــف کننــد و بــه تعبیــر زیباتــر و خوشــبینانه 
ــا ایشــان تعامــل بیشــتر داشــته باشــند کــه  ب
ــا  ــهم خواهی جناح ه ــه س ــی از آن ب ــاال برخ ح
تعبیــر می کننــد؛ حــال ســهم خواهی باشــد 
یــا تعامــل یــا چانه زنــی بــرای حضــور بیشــتر 
یــک تفکــر در کابینــه، نتیجــه اش یکــی اســت 
و آن اینکــه کار بــر رئیس جمهــور ســخت و 

می شــود. طاقت فرســا 
ــعار  ــا ش ــه را ب ــان کابین ــی رود ایش ــار م انتظ
ــد  ــه بچینن ــی کلم ــای واقع ــه معن ــدال ب  اعت
ــتا  ــن راس ــی در ای ــای مل ــه ظرفیت ه و از هم
چینــش، گام  ایــن  بــا  و  اســتفاده کننــد 
 اول دولــت دوازدهــم را در جهــت وحــدت 
و انســجام ملــی بــرای توســعه فرصــت خدمت 
ــده  ــم های خیره ش ــد و چش ــردم بردارن ــه م ب
دشــمن بــه کشــور را ناامیــد از ایجــاد اختــاف 
و کشــمکش کننــد؛ از ســوی دیگــر بــا اعتمــاد 
توانمنــدی جوانــان، زمینــه شــکوفایی  بــه 
جوانــان تحصیلکــرده را فراهــم و جوان پــروری 
را از کابینــه آغــاز کــرده و در همــه ارکان نظــام 

تثبیــت کننــد.



اخبار استان
 برگزاری دوره آموزشی 

بازرگانان کوچک در اصفهان
ــاق  ــان ات ــی جوان رئیــس شــورای عال کیمیای وطن
بازرگانــی اصفهــان گفــت: دوره آموزشــی بازرگانــان 
ــا  ــان ب ــودکان و نوجوان ــنایی ک ــدف آش ــا ه ــک ب کوچ
مفاهیــم اقتصــادی و کارآفرینــی و آمــوزش بازرگانــی در 

اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود. 
توســعه  هــر  زیربنــای  را  آمــوزش  کشــانی  امیــر 
 دانســت و گفــت: بــرای تقویــت بخــش بازرگانــی 
و کارآفرینــی اســتان اصفهــان، بایــد از دوران کودکــی بــر 

روی نیــروی انســانی ســرمایه گذاری کــرد. 
وی اضافــه کــرد: 80 کــودک و نوجــوان در دو رده ســنی 6 
تــا 13 و 14 تــا 18 در قالــب ســه گــروه پــس از مصاحبــه 

و گفت وگــو در ایــن دوره ســازمان دهی شــدند. 
بازرگانــان کوچــک  دوره  ســومین  برگــزاری  مدیــر 
دوره کارآفرینــی  ایــن  در  مراســم گفــت:  ایــن   در 
و کســب کار، اخــاق کســب وکار و کار تیمــی، بــازی 
ــی  ــوش مال ــئله و ه ــل مس ــت و ح ــب وکار، خاقی کس
ــوزش داده  ــرکت کننده آم ــان ش ــودکان و نوجوان ــه ک ب

می شــود. 
ــی و  ــش کارآفرین ــرد: در بخ ــار ک ــوی اظه ــن نق ماهی
کســب  مفاهیــم کارآفرینــی، اهمیــت و ضــرورت، تســت 
کارآفرینــی، انــواع کســب وکار، اجــزای برنامه کســب وکار 
ــوزش  ــرکت کنندگان آم ــه ش ــب وکار ب ــدل کس ــوم م و ب

می شــود. داده 

ایران ساالنه به ۷۵ میلیون متر 
چادر مشکی نیاز دارد

ــا اشــاره  رئیــس اتحادیــه پارچه فروشــان اصفهــان ب
بــه اینکــه ایــران ســاالنه نیازمنــد تولیــد ۷۵ میلیــون 
ــی از  ــران، یک ــت: ای ــادر مشــکی اســت، گف ــر چ مت
ــرف  ــه مص ــا در زمین ــورهای دنی ــن کش پرمصرف تری
چــادر مشــکی اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه نیــاز 
داخــل از کشــورهای کــره و همچنیــن ژاپــن تأمیــن 

می شــود. 
احمــد تقــی زاده بــا بیــان اینکــه پیــش از ایــن یــک 
ــد پارچــه مشــکی در شــهرکرد ســعی  ــه تولی کارخان
ــا شکســت  ــا ب ــرد، ام ــاز داخــل ک ــن نی ــد ای در تولی
مواجــه شــد، گفــت: خوشــبختانه امــروز اعــام 
ــه  ــت در زمین ــه موفقی ــه ب ــن کارخان ــه ای ــم ک می کن
تولیــد پارچــه مشــکی دســت یافتــه و بخــش اندکی 
ــازار شــده اســت؛ در صــورت  ــه ب از تولیــدات آن روان
حمایــت دولــت از ایــن مجموعــه و کارخانه هایــی از 
ایــن دســت می توانیــم نیــاز داخــل را برطــرف کنیــم. 
ــح  ــان تصری ــان اصفه ــه پارچه فروش ــس اتحادی رئی
کــرد: اگــر اتحادیــه پارچه فروشــان بتواند منســوجات 
تولیــد داخــل را بــه واحدهــای صنفــی خود پیشــنهاد 
فــروش  بــه  ایرانــی  پارچه هــای  کنــد، مســلما 
پارچه هــای  واردات  نیازمنــد  کمتــر  و  می رســد 
خواهیــم           منســوجات  ایــن  مصــرف  و   خارجــی 

بود. 
ــد  ــه کشــورمان در تولی ــر اینکــه البت ــد ب ــا تاکی وی ب
ــر  ــی دیگ ــد بعض ــق و در تولی ــا موف ــی پارچه ه بعض
ناموفــق اســت، گفــت: ایــران در تولیــد پارچــه 
لباس هــای مجلســی از جملــه گیپــور هنــوز توانایــی 
تولیــد بــا کیفیــت و مناســبی نــدارد؛ در حالــی کــه در 
زمینــه تولیــد پارچه هــای ملحفــه، فاســتونی و کــت 
و شــلوار مردانــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته و حتــی 

ــوان صــادرات هــم دارد. اصفهــان امــروز ت

کوتاه از اقتصاد

آینده  سوزان در انتظار خاورمیانه
انجــام  را  مطالعــه ای  آمریکایــی  محققــان 
داده انــد کــه نشــان می دهــد تــا پایــان قــرن 
جــاری، کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس یکــی از 
افزایــش گرمــای  روندهــای  نگران کننده تریــن 

زمیــن را تجربــه خواهنــد کــرد. 
ــن  ــوا در ای ــای ه ــه، گرم ــن مطالع ــر اســاس ای ب
ــه حــدی خواهــد  کشــورها در فصــول تابســتان ب
انسان هاســت؛  تحمــل  از  خــارج  رســید کــه 
گرمایــی کــه باعــث بــه  خطــر افتــادن جــان 

مــردم می شــود.  از  بســیاری 
شــهرهای  در  هــوا  رطوبــت  و  دمــا  واقــع  در 
حاشــیه خلیــج فــارس، از دبــی گرفتــه تــا اهــواز 
و بندرعبــاس، بــه حــدی افزایــش خواهــد یافــت 
کــه حتــی ســالم ترین افــراد هــم بیــش از چنــد 
را  آزاد  فضــای  در  مانــدن  نمی تواننــد  ســاعت 
تحمــل کننــد. در واقــع ســکونت در تابســتان های 
بــا  دور  چنــدان  نــه  آینــده  در  مناطــق  ایــن 
چالش هــای جــدی گرمایــی روبــه رو اســت. 

ایــن مطالعــه کــه در مجلــه »تغییــرات آب وهوایــی 
ــد  ــان می ده ــیده، نش ــاپ رس ــه چ ــت« ب طبیع
تعــداد حــوادث گرمایــی کــه بیــن ســال های 
ــن 4  ــور میانگی ــه  ط ــکا ب ــا 2010 در آمری 1981 ت
ــا  ــورد و ت ــه 10 م ــال 2030 ب ــا س ــوده، ت ــورد ب م
ســال 2090 بــه 3۵ مــورد افزایــش خواهــد یافــت. 
ــدام  ــا اق ــد تنه ــه معتقدن ــن مقال ــندگان ای نویس
ســطح  کاهــش  بــرای  یکپارچــه  و  جــدی 
انتشــار گازهــای آالینــده گلخانــه ای می توانــد 
ایــن مناطــق را از تهدیــدات پیــش رو مصــون                  

جیــب ایــران  دارد. 

هزینه دریافت کارت ملی هوشمند 
چقدر است؟

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال گفــت: هزینــه 
ــی هوشــمند 31 هــزار تومــان  دریافــت کارت مل
ــه  ــان ب ــزار توم ــغ، 20 ه ــن مبل ــه از ای ــت ک اس

ــود.  ــز می ش ــت واری ــه دول خزان
ســیف هللا ابوترابــی گفــت: تاکنــون بیــش از 24 
ــی  ــمند مل ــران، کارت هوش ــردم ای ــون از م میلی

ــد.  ــت کرده ان ــود را دریاف خ
وی افــزود: الزم اســت افــرادی کــه تاکنــون 
ــه  ــمند مراجع ــی هوش ــت کارت مل ــرای دریاف ب
نکرده انــد، در کمتریــن زمــان ممکــن بــرای 

ــد.  ــدام کنن ــود اق ــض کارت خ تعوی
ــوص  ــوال درخص ــت اح ــازمان ثب ــخنگوی س س
رقــم دریافتــی از مــردم بــه منظــور صــدور 
هزینــه  کــرد:  اظهــار  هوشــمند  ملــی  کارت 
تــا  ثبت نــام  تکمیــل  از  درخواســت  اخــذ 
تحویــل در سراســر کشــور حداکثــر 11 هــزار 
تومــان اســت و افــراد بایــد مبلــغ 20 هــزار 
ــز                                            ــت واری ــه دول ــاب خزان ــه حس ــز ب ــان نی توم

کننــد. 
ــر  ــغ ب ــه ای بال ــت هزین ــرد: دریاف ــد ک وی تاکی
31 هــزار تومــان از بــرای صــدور کارت هــای 
ــر  ــا دفات ــوده و ب ــی ب ــمند غیرقانون ــی هوش مل

پیشــخوان متخلــف برخــورد خواهــد شــد. 
فراهم شــده  شــرایط  درخصــوص  ابوترابــی 
از  کارت  رصــد وضعیــت صــدور  منظــور  بــه 
حــال  در  تصریــح کــرد:  شــهروندان  ســوی 
ــهروندان  ــا ش ــده ت ــم ش ــرایطی فراه ــر ش حاض
ــت احــوال  ــه ســایت ســازمان ثب ــه ب ــا مراجع ب
ــوند  ــود آگاه ش ــی خ ــماره مل ــردن ش ــا وارد ک ب
ــه  ــان در چ ــی هوشمندش ــدور کارت مل ــه ص ک

میــزان مرحلــه ای قــرار دارد. 

بودجــه  قانــون  اســاس  بــر  کیمیای وطن
ســاله کشــور   20 چشــم انداز  ســند  برنامــه  و 
ــن  ــی جایگزی ــه نوع ــد ب ــی بای ــای مالیات درآمده
ــد  ــان خواه ــه پای ــی ب ــه زمان ــی ک ــای نفت درآمده

رسید، شود. 
بــه عبــارت دیگــر، بــر اســاس ســند چشــم انداز 20 
ســاله کشــور دولــت بایــد تــا پایــان برنامــه پنجــم 
توســعه قــادر باشــد هزینه هــای جــاری خــود را بــه 
طــور عمــده از درآمدهــای مالیاتــی تأمین کنــد و از 
اتــکای ایــن بخــش بــه درآمدهــای نفتــی بکاهــد. 
مالیــات در کشــورهای مختلــف دنیــا، بخــش 
تشــکیل  را  عمومــی  هزینه هــای  از  عمــده ای 
می دهــد. بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان 
ــر  ــات ب ــون مالی ــت قان ــرای درس ــادی اج اقتص
ارزش افــزوده در چارچــوب یــک برنامــه  کان 
ســبب  بخشــی نگری  از  دور  بــه  و  اقتصــادی 
ــن  ــات و تامی ــت مالی ــت در پرداخ ــراری عدال برق

می شــود.  دولــت  هزینه هــای  از  بخشــی 
مالیــات  انــواع  از  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
ــر مصــرف  غیرمســتقیم محســوب می شــود کــه ب
نوعــی  مالیــات،  نــوع  ایــن  وضــع می گــردد. 
ــل  ــه در مراح ــت ک ــه ای اس ــد مرحل ــات چن مالی
مختلــف زنجیــره تولیــد - توزیــع بــر اســاس 
درصــدی از ارزش افــزوده کاالهــای تولیدشــده یــا 
خدمــات ارائه شــده در هــر مرحلــه اخــذ می شــود؛ 
ولــی مالیــات پرداختــی در هــر مرحلــه از زنجیــره 
واردات، تولیــد و توزیــع، بــه عنصــر مرحلــه بعــدی 
زنجیــره انتقــال می یابــد تــا در نهایــت توســط 

مصرف کننــده نهایــی پرداخــت شــود. 
ــه عنــوان  ــر ارزش افــزوده ب اســتفاده از مالیــات ب
پذیــرش  مــورد  مالیاتــی،  نویــن  روش  یــک 
اغلــب کشــورهای جهــان قــرار گرفتــه اســت. 
ایــن مالیــات امــکان وصــول بخــش اعظــم 
مهیــا  را  مالیاتــی کشــور  بالقــوه  ظرفیت هــای 
می  کنــد. پایــه گســترده ایــن نــوع مالیــات،  نــرخ 
ــوده  ــارز آن ب ــای ب ــان، از ویژگی ه ــن و یکس  پایی

و انتظــار بــر ایــن اســت کــه اجــرای قانــون مالیــات 
ــای  ــرای فعالیت ه ــوقی ب ــزوده مش ــر ارزش اف ب

اقتصــادی بــه شــمار رود. 
مالیــات بــر ارزش افــزوده می توانــد تــا حــد 
دیگــر شــود؛  مالیات هــای  زیــادی جایگزیــن 
ــی از  ــات بخش ــن مالی ــکان دارد ای ــن ام همچنی
فعالیت هــای اقتصــادی را کــه تحــت پوشــش 
ــا  ــایر روش ه ــتفاده از س ــا اس ــا ب ــرار دادن آن ه ق
ــز  ــت نی ــوار اس ــروش دش ــر ف ــات ب ــل مالی مث

ــد.  ــش ده پوش
ــی  ــازوکار خوداجرای ــزوده س ــر ارزش اف ــات ب مالی
در  آن  در  جمــع آوری  هزینه هــای  لــذا  دارد؛ 
مقایســه بــا ســایر روش هــای اخــذ مالیــات کمتــر 
اســت. همچنیــن اســتفاده از ایــن روش موجــب 
جلوگیــری از مطالبــه مالیــات دوچنــدان، کاهــش 
زمانــی  وقفــه  کاهــش  و  مالیاتــی  فرارهــای 

پرداخــت نیــز می شــود. 

ــرای  ــا اج ــه ب ــد ک ــران بدانن ــردم ای ــه م ــان ک چن
هرچــه  اتــکای  از  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
بیشــتر کشــور بــه نفــت کــه ســرمایه ملــی اســت، 
ــع  ــن منب ــت، ای ــه نف ــود و درنتیج ــته می ش کاس
ــی  ــم باق ــده ه ــرای نســل های آین ــر ب تجدیدناپذی
می مانــد، دیگــر ابهــام و مقاومتــی در اجــرای ایــن 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــون وج قان

 مالیات بر ارزش افزوده، راهکار تبیین 
الگوی  مصرف درست جامعه

منابــع مهــم درآمدهــای  از  مالیــات  بی شــک 
ــات  ــول مالی ــداوم وص ــات و ت ــت. ثب ــت اس دول
موجــب ثبــات در برنامه ریــزی دولــت بــرای ارائــه 
خدمــات مــورد نیــاز کشــور در زمینه هــای گوناگــون 

می شــود. 
تغییــر و تحــول در اقتصــاد کشــور و درنتیجــه تغییر 
در نحــوه تولیــد و توزیــع ثــروت و درآمــد، مســتلزم 
بازنگــری و تجدیــد نظــر در انــواع مالیات هــا و 
ــرد و  ــن رویک ــا همی ــت. ب ــول آن هاس ــوه وص نح
در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی و مالیاتــی، 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  قانــون  اســاس 

پایه ریــزی شــد. 
یکــی از اهــداف اصلــی ایــن قانــون، حمایــت 
از تولیــد داخلــی اســت و بــه همیــن منظــور 
بــوده  بیشــتر  آن هــا   از کســانی کــه مصــرف 
ــد  ــاس لوکــس و خارجــی اســتفاده می کنن و اجن

ــود.  ــت می ش ــتری دریاف ــات بیش مالی
ــانی  ــع انس ــی جوام ــه در تمام ــت ک ــوان گف می ت
ــگ آن  ــاس فرهن ــر اس ــراد ب ــرف اف ــوی مص الگ
ــا شــکل  ــی خانواده ه ــدرت مال ــه ق ــه و البت جامع
ــه  ــادت ب ــه مــردم کشــوری ع ــی ک ــرد. زمان می گی
مصــرف خــارج از حــد داشــته باشــند و بــر اســاس 
ــراف  ــه اس ــه ب ــر جامع ــج ب ــت رای ــگ نادرس فرهن
ــد، اقتصــاد آن کشــور دســتخوش  ــر بپردازن و تبذی
نامایمــات شــده و عدالــت اجتماعــی از بیــن 

ــی رود.  م
مالیــات بــر ارزش افــزوده، راهــکاری اســت کــه در 
ــر  ــا ه ــه می شــود ت ــه کار گرفت ــی ب ــن مواقع چنی
کــه مصــرف بیشــتری دارد، مالیــات بیشــتری 
ــه  ــف جامع ــن و ضعی ــای پایی ــردازد و دهک ه بپ
کــه قــدرت خریــد کمتــری دارنــد، متحمــل فشــار 

ــری شــوند.  اقتصــادی کمت
قــدرت خریــد  و  درآمــد  فــردی کــه  مســلما 
دارد  هــم  بیشــتری  مصــرف  دارد،   بیشــتری 

و پیداســت کــه ایــن فــرد از امکاناتــی کــه دولــت 
و ســود  بــرده  بیشــتری  بهــره  ایجــاد کــرده، 
ــرد  ــن ف ــذا ای ــت؛ ل ــده اس ــدش ش ــتری عای بیش
کــه عضــو متمکــن جامعــه اســت، می بایــد درصــد 
ــت  ــه دس ــه ب ــودی را ک ــد و س ــتری از درآم بیش
ــا  ــردازد ت ــت بپ ــه دول ــات ب ــوان مالی ــه عن آورده، ب
ــتری  ــی بیش ــات رفاه ــد امکان ــم بتوان ــت ه دول

ــد.  ــاد کن ــه ایج ــردم جامع ــاد م ــرای آح ب
بدیهــی اســت ایــن امــر باعــث خواهــد شــد افــراد 
مجبــور بــه تجدیــد نظــر در الگــوی مصــرف خــود 
شــوند و بــا خریــد از محصــوالت داخلــی کــه 
قیمــت ارزان تــری دارد، مالیــات کمتــری بپردازنــد 
و همیــن مســئله شــکوفایی و رشــد تولیــد داخلــی 
را در پــی خواهــد داشــت. همچنین پرداخت ســهم 
ــتر،  ــد بیش ــوار در ازای خری ــد خان ــتر از درآم بیش
مدیریــت اقتصــاد خانــواده را وادار بــه کنتــرل 
مصــرف  الگــوی  مدیریــت  و  مصــرف  میــزان 
خواهــد کــرد و بدیــن ترتیــب کم کــم الگــوی 
می گیــرد  شــکل  جامعــه  در  درســت  مصــرف 
ــاز  ــادی ب ــت ع ــه حال ــور ب ــاد کش ــض اقتص و نب

ــون  ــر قان ــدی اث ــذا در جمع بن ــت؛ ل ــد گش خواه
ــرد  ــوان ک ــوان عن ــزوده می ت ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــن  ــع ای ــه وض ــراد درنتیج ــرف اف ــزان مص ــه می ک
مالیــات، بــه انــدازه می شــود و تولیــد داخلــی نیــز 

ــد. ــد ش ــراه خواه ــد هم ــق و رش ــا رون ب
ــن  ــی ای ــار تمام ــه در کن ــت ک ــر اس ــایان ذک  ش
ــی  ــترهای الزم فرهنگ ــازی بس ــات، فراهم س اتفاق
ــاد  ــت. ایج ــون اس ــن قان ــت ای ــات موفقی از الزام
فرهنــگ درســت خریــد و الگــوی مصــرف درســت 
ــد  ــغ اســتفاده از کاالهــای تولی ــا تبلی ــه ب در جامع
ــورد  ــل را م ــد داخ ــد تولی ــان می توان ــل همزم داخ
ــای  ــار هزینه ه ــن ب ــرار داده و همچنی ــت ق حمای
ــه  ــن ب ــردارد. ای ــا ب ــی را از دوش خانواده ه اضاف
منزلــه رســیدن بــه جامعــه آرمانــی و عدالــت 
اجتماعــی و مالیاتــی اســت و در ایــن بیــن هــر کــه 
ــد بیشــتری دارد و مصرفــش بیشــتر اســت  درآم
ــدش  ــتری از درآم ــهم بیش ــد س ــه بای ــد ک می دان
را بــه عنــوان مالیــات بــه دولــت بپــردازد تــا بتوانــد 
از امکانــات بیشــتر نیــز بهــره ببــرد. ســازمان امــور 

مالیاتــی

 مالیات بر ارزش افزوده 
جایگزینی مناسب برای درآمدهای نفتی

شــرکت توانیــر بــا صــدور اطاعیــه ای از مــردم خواســت 
در ســاعت های اوج بــار )12 تــا 16 و 20 تــا 23( در 
بــه  توجــه  بــا  صرفه جویــی کننــد.  بــرق  مصــرف 
افزایــش مســتمر دمــا و پایــداری هــوای گــرم در 
همــه بخش هــای کشــور، طــی روزهــای اخیــر شــاهد 
ــتیم؛  ــور هس ــرق در کش ــرف ب ــابقه مص ــش بی س افزای
ــورخ 96/4/14  ــنبه م ــی روز چهارش ــه ط ــوی ک ــه نح ب
رکــورد بی ســابقه ۵۵400 مــگاوات کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته، ۷ درصــد رشــد را نشــان 
ــه ثبــت رســید. در چنیــن شــرایطی جهــت  می دهــد، ب
ــتان های  ــژه در اس ــی، به وی ــروز خاموش ــری از ب جلوگی
گرمســیر کشــور، بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه مدیریــت 

ــم.  ــرق نیازمندی ــرف ب مص

در همیــن ارتبــاط، شــرکت توانیــر راهکارهــای ســاده ای 
را بــرای کاهــش مصــرف بــرق بــه مــردم پیشــنهاد داد 

کــه بــه ایــن شــرح اســت:
 1- در کولرهــای آبــی تــا حــد امــکان از دور کنــد کولــر 
اســتفاده شــود. 2- دمــای مناســب بــرای تنظیــم 
ــا 2۵ درجــه  ترموســتات در کولرهــای گازی بیــن 23 ت
ــا  ــر ی ــتفاده از کول ــگام اس ــت. 3- هن ــانتیگراد اس س
وســایل سرمایشــی، تــا حــد امــکان از لــوازم پرمصــرف 
برقــی ماننــد اتــو، لباسشــویی، ظرفشــویی و جاروبرقــی 
بــه طــور همزمــان به ویــژه در ســاعات اوج بــار اســتفاده 
اضافــی  المپ هــای  کــردن  خامــوش   -4  نشــود. 
و اســتفاده از روشــنایی طبیعــی در روز، ســاده ترین 
ــرو ــت. وزارت نی ــرق اس ــرف ب ــی در مص راه صرفه جوی

ــان  ــا آقای ــت: ب ــامی گف ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی رئی
ســیف و نوبخــت جلســاتی را بــه منظــور تأمیــن مالی مســکن 
ــع  ــل مناب ــه تکمی ــه گام ب ــم و گام ب ــزار کرده ای ــی برگ اجتماع

ــویم.  ــک می ش نزدی
علیرضــا تابــش اظهــار کــرد: مصوبــه مســکن اجتماعــی 
ــه در  ــد ک ــه ش ــا ارائ ــه م ــت ب ــرف دول ــته از ط ــال گذش س
ــزی  ــک مرک ــق بان ــن طــرح از طری ــع ای ــری مناب  حــال پیگی
و بانک هــای عامــل هســتیم و باعــوض آن را از طریــق 
برنامــه و بودجــه پیگیــری می کنیــم. پیگیری هــا نیــز خــوب 

انجــام می شــود. 
 وی افــزود: بــا آقــای ســیف رئیــس کل بانــک مرکــزی 
و آقــای نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه جلســاتی را 

بــرای شــروع بــه کار مســکن اجتماعی داشــتیم. 

ــه  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی رئی
ــه گام پیــش  ــع مســکن اجتماعــی گام ب ــل مناب ــرای تکمی ب
ــد  ــل ش ــع تکمی ــه مناب ــض اینک ــه مح ــت: ب ــم، گف  می روی
جلســه را بــا حضــور اصحــاب رســانه برگــزار می کنیــم و 

جزئیــات آن را بــه اطــاع عمــوم می رســانیم.
ــدف  ــه ه ــت اینک ــلم اس ــه مس ــرد: آنچ ــح ک ــش تصری  تاب
مســکن اجتماعــی تأمیــن ســالیانه 100 هــزار واحــد مســکونی 

ــه اجــرا درخواهــد آمــد.  اســت کــه در هفــت برنامــه ب
وی درخصــوص چگونگــی تأمیــن اعتبــارات مســکن اجتماعی 
ــارد تومــان  ــرار اســت 2400 میلی گفــت: در ســال اول اجــرا ق
ــوض  ــک باع ــان کم ــارد توم ــراه 160 میلی ــه هم ــهیات ب تس
ارائــه شــود. مابه التفــاوت ســود هــم، رقــم 300 میلیــارد 

ــد. ایســنا ــاص می یاب ــه اختص ــت ک ــان اس توم

توانیر درخواست کرد:

مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند
رئیس بنیاد مسکن اعالم کرد:

مسکن اجتماعی در انتظار تکمیل منابع

 ۱۲  ۱۱ درصد، رشد تولید وش پنبه۱۶  هزار و ۵۰۰ شرکت در فضای 
مجازی فعالیت می کنند

مرداد، رونمایی از محصوالت 
فولکس در ایران

مجــری طــرح پنبــه وزارت جهــاد کشــاورزی پیش بینــی کــرد: 
امســال تولیــد وش پنبــه نســبت بــه ســال گذشــته ۱۲ درصــد 

افزایــش یابــد.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی از شناســایی ۱۱ هــزار شــرکت 

فعــال در فضــای مجــازی خبــر داد.

مهــرزاد فــردوس، مدیــر عامــل گــروه صنعتــی مامــوت، از 
رونمایــی محصــوالت فولکــس در تاریــخ ۱6 مردادمــاه خبــر 

داد.
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۱,۱۳۵,۷۴۰ ریال 

  گرم طال 

۴,۹۱۹,۵۰۰ ریال  

  مثقال طال 

۱۲,۰۹۵,۰۰۰ ریال   

  تمام سکه طرح قدیم 

۳,۷۷۵,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

 $ ۱,۲۱۳.۲

  اونس جهانی طال 

۶,۴۶۵,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی
جواهر و سکه 

تهران ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال 

سکه تمام بهار آزادی 

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

سکه یک گرمی 

،،
بــا اجــرای مالیــات بــر ارزش افــزوده از 
اتــکای هرچــه بیشــتر کشــور بــه نفت 
کاســته  اســت،  ملــی  ســرمایه  کــه 
می شــود و درنتیجــه نفــت، این منبع 
تجدیدناپذیــر بــرای نســل های آینــده 

هــم باقــی می مانــد

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
ــا  و فروشــندگان پوشــاک ب
تاکیــد بر میــزان حمایــت از 
ــه  ــل در عرص ــدات داخ تولی
پوشــاک گفــت: از اواخــر 
ــاز  ــاه رمضــان طرحــی آغ م
آن  قالــب  در  شــده کــه 
بــه  کــه  فروشــگاه هایی 
عرضــه محصــوالت داخلــی 
لوگویــی  بــا  می پردازنــد 
مشــــخص  مخصـــوص 

شــده اند. 
ابوالقاســم شــیرازی اظهــار 

ــا افتخــار ســاخت ایــران« ســردر 200 تــا  کــرد: تاکنــون لوگــوی »ب
300 واحــد صنفــی نصــب شــده و در آینــده ایــن تعــداد افزایــش 

پیــدا خواهــد کــرد. 
وی بــا بیــان اینکــه تولیــدات داخلــی ایــران در حــوزه پوشــاک ایــن 
ــت  ــی رقاب ــای خارج ــیاری از نمونه ه ــا بس ــه ب ــد ک ــی را دارن توانای
کننــد، گفــت: امســال مــردم نیــز رویکــرد بــه مراتــب بهتری نســبت 
بــه کاالی داخلــی نشــان داده انــد و مــا نیــز کمپینــی بــا ایــن عنــوان 
ــن بخــش  ــی از ای ــای داخل ــم و بســیاری از چهره ه ــاد کرده ای ایج

ــد.  ــت کرده ان حمای
رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان پوشــاک همچنیــن 
ــه کاهــش حجــم قاچــاق پوشــاک اشــاره کــرد و افــزود: واردات  ب
قاچــاق همــواره جــزو دغدغه هــای مــا بــوده اســت؛ امــا طــی مــدت 

گذشــته بــه نظــر می رســد 
تــا حــدی ایــن شــرایط 
بهتــر شــده؛ هــر چنــد کــه 
ــا  ــوان ادع ــچ گاه نمی ت هی
بــه  قاچــاق  کــرد کاالی 
ــر  ــا در ه ــد؛ ام ــر برس صف
صــورت اگــر مــا تولیــدات 
ــت داشــته باشــیم  باکیفی
کــه از قیمتــی مناســب 
ــر  ــد، شــاید دیگ برخوردارن
جایــی بــرای رقابــت کاالی 

ــد.  ــی نمان قاچــاق باق
وی بــا بیــان اینکــه الزم 
اســت ســلیقه و میــل مــردم را بــه ســمت تولیــدات داخلــی ســوق 
دهیــم، گفــت: مــردم امــروز کاالی باکیفیــت می خواهنــد و در 
ــدارد.  ــا را ن ــر آن ه ــت مدنظ ــی کیفی ــاس چین ــیار اجن ــوارد بس م

ــا یکدیگــر همــگام  ــی ب ــدگان داخل شــیرازی افــزود: اگــر تولیدکنن
ــع  ــرای رف ــز ب ــت نی ــی متحــد داشــته باشــند و دول شــوند، حرکت
موانعــی متعــددی چــون مالیــات، عــوارض و ... کمک هــای الزم را 
داشــته باشــد و از هزینــه ســربار واحدهــای تولیــدی کاســته شــود، 

مــا قابلیــت رقابــت بیشــتری را خواهیــم داشــت. 
در  پوشــاک  فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
ــر از  ــی بهت ــا کیفیت ــاک م ــر پوش ــون اگ ــرد: اکن ــام ک ــان اع پای
نمونه هــای خارجــی نداشــته باشــد، کمتــر از آن هــا نیــز محســوب              

جیــب ایــران  نمی شــود. 

کیمیای وطن

ــت،  ــر صنع ــام وزی قائم مق
معــدن و تجــارت گفــت: بــا 
ــگاه  ــروژه نمایش ــاح پ افتت
ســهم  اصفهــان،  بــزرگ 
ایــن اســتان در صنعــت 
و  کشـــور  نمایشـــگاهی 
همچنیــن اســتانداردهای 
ــا  ــور ارتق ــگاهی کش نمایش
ایــن  و  یافــت  خواهــد 
توانمنــدی جدیــدی کــه به 
اســتان اضافــه می شــود 
ــان  ــود اصفه ــای موج مزای
را تقویــت خواهــد کــرد. 

رضــا رحمانــی در بازدیــد از پــروژه نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان ایــن 
طــرح را در کشــور بی نظیــر خوانــد و افزود: خوشــبختانه شــهرداری 
و اتــاق بازرگانــی اصفهــان بــرای تأمیــن منابــع ایــن پــروژه اقــدام 

کــرده و مســئوالن اســتان نیــز حمایــت الزم را داشــته اند. 
ــروژه  ــن پ ــت: ای ــارت گف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــام وزی قائم مق
ــد  ــه می توان ــده اســت ک یکــی از پروژه هــای اساســی و تعیین کنن

الگویــی بــرای کل کشــور باشــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از نظــر زمان بنــدی نیــز پیشــرفت خوبــی 
ــن  ــار داشــت: ایجــاد چنی ــروژه  شــاهد هســتیم، اظه ــن پ را در ای
ــم در  ــه و ه ــش عرض ــم در بخ ــور، ه ــگاهی در کش ــز نمایش مرک
ــدون تقاضــا  ــد، ب ــه تولی ــا ک ــر اســت و از آنج بخــش تقاضــا مؤث

ــوان  ــدارد، می ت ــی ن معنای
گفــت کــه ایــن پــروژه بــه 
نوعــی در امــر حمایــت از 
حمایــت  و  تولیدکننــده 
از صــادرات مؤثــر واقــع 

خواهــد شــد. 
رحمانــی ایجــاد امکانــات 
عرضــه و تعامــات جدیــد 
تقویــت  گســترده،  و 
مــراودات تولیدکننــدگان 
یکدیگــر  بــا  داخلــی 
بــرای  شــدن  آمــاده  و 
ــار  ــر آث ــادرات را از دیگ ص
ــای  ــاری پروژه ه ــال ج ــزود: در س ــرد و اف ــوان ک ــروژه عن ــن پ ای
ــرار دارد  ــدن ق ــت و مع ــت وزارت صنع ــی در اولوی اقتصــاد مقاومت
ــوط  ــع مرب ــز صنای ــی نی ــاد مقاومت ــرد اقتص ــی از رویک ــه بخش ک
ــدات  ــز تولی ــگاه نی ــه نمایش ــا ک ــت و از آنج ــته بندی اس ــه بس ب
ــد   ــه می کن ــته بندی و عرض ــور را بس ــات کش ــوالت و خدم محص
ــدگان خواهــد  ــرای تولیدکنن ــی ب ــروژه فرصــت بســیار خوب ــن پ ای

ــود.  ب
وی تأکیــد کــرد: بــا افتتــاح ایــن نمایشــگاه ســهم اصفهــان 
اســتانداردهای  همچنیــن  و  نمایشــگاهی کشــور  صنعــت  در 
نمایشــگاهی کشــور ارتقــا خواهــد یافــت و ایــن توانمنــدی جدیدی 
کــه بــه اســتان اضافــه می شــود، مزایــای موجــود ایــن اســتان را 

ــرد. ــد ک ــت خواه تقوی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ارتقای استانداردهای نمایشگاهی کشور»با افتخار ساخت ایران« بر سردر فروشگاه ها نقش بست
نوبت دوم

ساعت  راس  اصفهان  خبازان  تعاونی  شرکت  دوم  نوبت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع   جلسه 
9 صبح روز سه شنبه مورخ 96/04/2۷ در محل شرکت تعاونی به آدرس: خیابان امام خمینی 
نبش کوچه استوار )13( تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن 
کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا وکیل / 

نماینده خود را کتبا معرفی نمایید.
 ضمنا به اطاع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی، تعداد 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و اعضای 
متقاضی اعطای نمایندگی، می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ 1396/04/26 در 
محل شرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت و تایید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت 

دارند.
 دستور جلسه:

- گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان
- طرح و تصویب صورتهای مالی سال 139۵/12/30 و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال 

جاری شرکت 
- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی 

- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان 
- تعیین خط مشی آینده شرکت تعاونی

 داوطلبان تصدی بازرسی به موجب ماده )2( دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از 
هیئت مدیرهانتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.



هشتبهشت
در مسابقات فوتسال کارگران 

پیشکسوت استان اصفهان:
شرکت نفت به قهرمانی رسید

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریکیمیای وطن

ــای  ــوت کارخانه ه ــران پیشکس ــال کارگ ــابقات فوتس مس
صنعتــی و کارگاه هــای تولیــدی اســتان کــه تحــت عنــوان 
ــا  ــود، ب ــاز شــده ب ــاه آغ )جــام رمضــان( از ســوم خردادم
ــان رســید.  ــه پای ــی تیــم شــرکت نفــت اصفهــان ب قهرمان
ــت و  ــر هیئ ــر نظ ــابقات زی ــن مس ــرکت کنندگان در ای ش
اداره امــور ورزش کارگــران اســتان اصفهــان بــه سرپرســتی 
ــال کارگــران، در  ــدی، رئیــس انجمــن فوتســال و فوتب عاب
ورزشــگاه شــماره 2 کارگــران قــدس اصفهــان بــه مصــاف 
ــرکت  ــن، ش ــای ذوب آه ــرانجام تیم ه ــه س ــد ک ــم رفتن ه
نفــت، شــرکت قنــد و صنعــت آب و بــرق اصفهــان بــا غلبــه 

ــد.  ــی صعــود کردن ــه نیمه نهای ــه مرحل ــان ب ــر حریف ب
بــرق  و  آب  صنعــت  تیم هــای  ضربــدری  مرحلــه  در 
و شــرکت نفــت اصفهــان بــا گــذر از ســد تیم هــای 
ذوب آهــن و شــرکت قنــد اصفهــان بــه فینــال راه یافتنــد. 
در دیــدار رده بنــدی تیم هــای شــرکت قنــد و ذوب آهــن بــه 
مصــاف هــم رفتنــد کــه در پایــان شــرکت قنــد بــا نتیجــه 

ــری رســید و ســوم شــد.  ــه برت ــر 2 ب 3 ب
ــرق و  ــت آب و ب ــم صنع ــن دو تی ــه بی ــال ک ــازی فین در ب
ــه  ــی ب شــرکت نفــت برگــزار شــد، دو تیــم در وقــت قانون
ــات  ــه ضرب ــازی ب ــن ب ــت ای ــیدند و سرنوش ــاوی رس تس
پنالتــی کشــیده شــد کــه درنهایــت تیــم قدرتمنــد شــرکت 
ــه  ــدر خــود را شکســت داد و ب ــف ق ــان، حری نفــت اصفه

ــی دســت یافــت.  ــوان قهرمان عن
در پایــان بــا حضــور مهنــدس پرنــده مدیــر امــور فرهنگــی 
و اجتماعــی اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
اصفهــان، جــواد شــیرانی رئیس هیئــت و اداره امــور ورزش 
کارگــران اســتان و دیگــر مقامــات حاضــر در ســالن، 
کاپ هــای قهرمانــی بــه همــراه لــوح تقدیــر و احــکام بــه 

ــد.  ــدا ش ــوم اه ــا س ــای اول ت تیم ه
در برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن دوره از مســابقات فوتســال 
کارگــران اســتان اصفهــان )جــام رمضــان( مهــدی ناظمــی 
سرپرســت خــاق و پرتــاش ورزشــگاه شــماره 2 قــدس 
ــن ورزشــگاه از  ــن زحمتکــش ای ــان و دیگــر خادمی اصفه
جملــه تقــی راتــق، داریــوش مــرادی و نعمت الــه اکبــری 
ســنگ تمــام گذاشــتند کــه بــا یــک خــدا قــوت زحمــات 

ــم. ــزان را ارج می نهی ــن عزی ای

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان:
 ساماندهی خیابان میرزانصیر 

در دست اجراست
مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان  کیمیای وطن
گفــت: ســاماندهی خیابــان میرزانصیــر بــا اعتبــار ۶ میلیارد 

ریال در دست اجراست. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان، 
خیابــان  ســاماندهی  کــرد:  اظهــار  امامــی  مهنــدس 
میرزانصیــر در خیابــان پرویــن بــرای تســهیل عبــور و مــرور 

ــت.  ــرار گرف ــتورکار ق ــهروندان در دس ش
ــون ۴۰  ــر تاکن ــان میرزانصی ــاماندهی خیاب ــزود: س وی اف
درصــد پیشــرفت داشــته و بــا اعتبــار ۶ میلیــارد ریــال تــا 

ــود.  ــل می ش ــاری تکمی ــال ج ــان س پای
مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه دیگــر 
ــش  ــازی و پیرای ــرد: زیباس ــوان ک ــه عن ــای منطق پروژه ه
ــتورکار  ــهر در دس ــازی ش ــدف آرام س ــا ه ــی ب ــان ج خیاب

ــت.  ــهرداری اس ش
وی ادامــه داد: ایــن پــروژه کــه بــرای اجــرای آن ۷ میلیــارد 
ریــال در نظــر گرفتــه شــده، تــا پایــان ســال جــاری تکمیل 

ــود.  می ش
ــام  ــز تم ــرح نی ــن ط ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب امام
ــد مغازه هــا حــذف و یکسان ســازی خواهــد  تابلوهــای زائ
شــد، اضافــه کــرد: کلیــه المان هــا یــا احجامــی کــه منظــر 
ــرح  ــن ط ــد، در ای ــرار داده ان ــعاع ق ــت الش ــهری را تح ش

ــد شــد. حــذف خواهن

فروش عینک طبی در خرازی ها 
ممنوع است

ــت:  ــان گف ــروش اصفه ــرازی و تریکوف ــه خ ــس اتحادی رئی
و  خــرازی  در  طبــی  و  تخصصــی  عینک هــای  فــروش 
تریکوفروش هــا ممنــوع بــوده و فــروش ایــن نــوع منــوط بــه 

اجــازه اتحادیــه عینک ســازان اســت. 
احمــد صمدیــه لبــاف در رابطــه بــا فــروش عینــک در 
واحدهــای خــرازی و تریکوفــروش اظهــار کــرد: فــروش 
ــروش  ــرازی و تریکوف ــی در خ ــی و طب ــای تخصص عینک ه
اعــام  واحدهــای صنفــی  تمــام  بــه  و  اســت  ممنــوع 
کرده ایــم و بــه واحدهــای متخلــف نیــز تذکــر داده ایــم؛ امــا 
عینک هــای تزئینــی، بدلــی و بچگانــه در ایــن مغازه هــا 
ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــد. وی در پاس ــروش می رس ــه ف ب
فــروش عینک هــای بدلــی و بچگانــه در واحدهــای خــرازی 
و تریکوفــروش غیرقانونــی اســت یــا خیــر، گفــت: خرازی هــا 
عینــک بچگانــه چهــار تــا پنــج هــزار تومانــی یــا عینک هــای 
بدلــی ۱5-2۰ هــزار تومانــی را می فروشــند و مــردم نیــز 
می داننــد کــه ایــن عینک هــا تزئینــی و بدلــی هســتند. ایــن 
ــا  ــل ب ــق تعام ــد از طری ــه بای ــی اســت ک ــک تداخــل صنف ی

ــود.  ــل ش ــازان ح ــه عینک س اتحادی
رئیــس اتحادیــه خــرازی و تریکوفــروش اصفهــان در همیــن 
ــد  ــا چن ــن اســت ب ــی ممک ــک واحــد صنف ــزود: ی ــه اف رابط
واحــد دیگــر تداخــل صنفــی پیــدا کنــد کــه مشــکل بزرگــی 
ــن  ــل ای ــا تعام ــد ب ــد؛ بای ــه وجــود می آی ــی ب نیســت و گاه
مشــکل را برطــرف کــرد. صمدیــه در رابطــه بــا اینکــه در 
صــورت فــروش عینــک در واحدهــای خــرازی و تریکوفروش 
چــه برخــوردی خواهــد شــد، گفــت: در مرحلــه اول اتحادیــه 
بــه واحــد خاطــی تذکــر می دهــد و پــس از ۱5 تــا 2۰ روز در 
ــا  ــه جمــع آوری عینک ه ــدام ب ــور اق ــه واحــد مذک ــی ک صورت

ــود. خبــر فارســی ــب می ش ــرد، پلم نک

 مدیــر طرح هــای ســاماندهی، حفاظــت 
ــکی  ــت: خش ــده رود گف ــرداری زاین و بهره ب
ــاالب گاوخونــی آرام آرام  ــه و ت ایــن رودخان
اســتان  در  امنیتــی  معضــل  یــک  بــه 
تبدیــل شــده  اصفهــان   به ویــژه شــرق 

است. 
ــه  ــت:  دامن ــار داش ــی اظه ــفندیار امین  اس
و پیامدهــای خشــکی زاینــده رود و تــاالب 
گاوخونــی از منظــر محیــط زیســت بــه 
ــد فضــای  ــه مانن ــر جامع ــای دیگ بخش ه
شــهری و ســبز نیــز ســرایت کــرده و ایــن 

ــد ادامــه خواهــد داشــت.  رون
ــده  ــه عم ــی ک ــت: از آنجای ــان داش وی بی
جامعــه  رودخانــه  آب  مصرف کننــده 
و کشــاورزان  ســبز  فضــای  و  شــهری 
هســتند، لــذا چنانچــه دو نهــاد شــهرداری 
رودخانــه  بــرای  کشــاورزان  صنــف  و 
بــه تعامــل برســند، ســایر بخش هــای 
مصــرف نیــز ملــزم بــه تبعیــت و مشــارکت 
بــرای مســائل رودخانــه خواهنــد بــود. 
 مدیــر طرح هــای ســاماندهی، حفاظــت 
و بهره بــرداری زاینــده رود تصریــح کــرد:  
ــرق و  ــده رود در ش ــه زاین ــاورزان حوض کش

 غــرب اصفهــان بــه دلیــل وجــود آب پــاک 
و ســالم زاینــده رود، همیشــه محصــول 
ســالم و بی عیــب تولیــد و امنیــت غذایــی 
مــردم شــهر را در طــول تاریــخ ایجــاد 

ــد. کردن
 مشکل پساب فاضالب

ــال  ــد س ــفانه در چن ــه داد: متاس وی ادام
اخیــر کــه آب رودخانــه کم شــده، بســیاری 
از محصــوالت با پســاب فاضــاب در مناطق 
مختلــف تولیــد شــده و وارد جامعه شــهری 
محصــوالت  بــه  طرفــی  از  می شــود؛ 
ــاد  ــوان اعتم ــم نمی ت ــی ه ــی واردات غذای
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــن ب ــرد؛ بنابرای ک
بایــد شــهرداری بیشــترین کمــک را بکنــد 

ــا شــود.  ــده رود احی ــا زاین ت
ــاورزی  ــی کش ــام صنف ــی نظ ــر اجرای دبی
اعــام کــرد: جامعــه  اســتان اصفهــان 
پــاک،  هــوای  تأمیــن  بابــت  شــهری 
ــطه  ــه واس ــوا ب ــای ه ــا آالینده ه ــه ب مقابل
وجــود مــزارع و باغ هــا در اطــراف اصفهــان 
 و پیشــگیری از ورود گــرد و غبــار بــه شــهر 
ــراوان  ــای ف ــم اندازهای زیب ــاد چش  و ایج
باغــی  و  زراعــی  محصــوالت  تولیــد   و 

ــه  ــی، بدهــی تاریخــی ب ــی و پروتئین و لبن
جامعــه کشــاورزی شــرق و غــرب اصفهــان 

دارد.
 خشکی زاینده رود

خشــکی  بــا  کــه  اکنــون  گفــت:   وی 
ــتی  ــکل معیش ــاورزان مش ــده رود کش زاین
ــه احیــای  ــا کمــک ب ــد بایــد ب پیــدا کرده ان
زاینــده رود، هــم دیــن خــود را به کشــاورزان 
ادا و هــم دوبــاره امــکان تــداوم ایــن 

خدمــات تاریخــی را فراهــم کــرد.
ــات  ــذاری عملی ــرد: واگ ــه ک ــی اضاف امین
ســاماندهی رودخانــه، سرشــاخه ها، حفاظت، 
نظــارت و بهره بــرداری از رودخانــه زاینــده رود 
چهارمحــال  و  اصفهــان  اســتان  دو  در 
دو  صنــف کشــاورزان  بــه  بختیــاری  و 
 اســتان بــا هــدف رفــع موانــع و اعیانی هــا 
ــت آب  ــبب هدررف ــه س ــتحدثاتی ک و مس
رودخانــه می شــود و نیــز جلوگیــری از 
بــر  مــازاد  و  غیرقانونــی  برداشــت های 
ــرد.  ــورت گی ــد ص ــود بای ــای موج مجوزه
وی بــه راهکارهــای احیــای زاینــده رود 
ــریع در  ــت: تس ــان داش ــرد و بی ــاره ک اش
احــداث ســد ســوم کوهرنــگ، اجــرای 
ــال آب بهشــت آباد، جمــع آوری  طــرح انتق
ــت پســاب های فاضــاب شــهری  و بازیاف
و صنعتــی و تصفیــه کامــل آن و اســتفاده 
دوبــاره بــرای صنایــع و ســایر مصــارف 

ــت.  ــن راهکارهاس ــه ای ــاز از جمل مج
ــاورزی  ــی کش ــام صنف ــی نظ ــر اجرای دبی
اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: تــاش 
آبیــاری  سیســتم  اصــاح  راســتای  در 
در بخــش کشــاورزی و الگــوی زراعــی 
آبیــاری و اصــاح  افزایــش راندمــان  و 
ــم  ــا اقلی الگــوی فضــای ســبز متناســب ب
دیگــر  از  زاینــده رود  حوضــه   خشــک 

راهکارهاست.

 اجرای طرح تعادل بخشی 
آب های زیرزمینی در اصفهان

طــرح  ایجــاد  داشــت:  بیــان  وی 
ــن  ــی بدی ــای زیرزمین ــی آب ه تعادل بخش
ــی  ــای غیرقانون ــه چاه ه ــت ک ــورت اس ص
مســدود شــود و مصــرف آن هــا کــه مجــوز 

ــا حداقــل نیــاز اراضــی  ــد، متناســب ب دارن
تعیین شــده  و مصــارف  آبیــاری  تحــت 
ــرل  ــا کنتورهــای هوشــمند کنت ــل و ب تعدی

ــود.  ــارت ش ــا نظ ــر آن ه و ب
آب  میــزان  دربــاره  گفــت:  امینــی 
ــن و  ــت معی ــط زیس ــه داران و محی حق آب
مقــرر شــد کــه وزارت نیــرو مقــدار آبــی را 
کــه بــا ســرمایه گذاری دولــت وارد حوضــه 
کــرده، مدیریــت کنــد و بــرای تأمیــن 
کســری تخصیص هــای مــازادی کــه داده، 
ــدام  ــال آب اق ــای انتق ــرای طرح ه در اج

ــد.  کن
ــت  ــی مدیری ــورای هماهنگ ــت: ش وی گف
حوضــه زاینــده رود کــه نماینــده صنــف 
اســتان  دو  اســتانداران  و  کشــاورزان 
اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری اعضــای 
آن هســتند، بــه منظــور مدیریــت یکپارچــه 

ــد.  ــکیل ش ــده رود تش زاین
ــاورزی  ــی کش ــام صنف ــی نظ ــر اجرای دبی
اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: متعاقــب آن 
ــاورزان  ــف کش ــن صن ــترک بی ــه مش کمیت
ــاری  ــال بختی ــان و چهارمح ــتان اصفه اس
ــکان  ــکار ام ــن ابت ــا ای ــد و ب ــکیل ش تش
ــوب  ــاورزی در چهارچ ــف کش ــارت صن نظ
قانــون و تحــت حمایــت دســتگاه های 
اجرایــی، قضایــی و انتظامــی و صنفــی 

ــد. ایســنا ــم ش ــت فراه ــتان باالدس اس

مدیر طرح های ساماندهی، حفاظت و بهره برداری زاینده رود:

خشکی زاینده رود به معضل 
امنیتی استان مبدل شده است

ــوس  رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان گفــت: 5۰۰ اتوب
شــهری بــه نــاوگان اصفهــان تــا پایــان ســال اضافــه می شــود. 
ــی  ــه علن ــن جلس ــتاد و چهارمی ــد و هش ــی در یکص ــا امین رض
شــورای شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در اعتبــارات 
ــتگاه  ــد 5۰۰ دس ــان خری ــهرداری اصفه ــال های ۹۴ و ۹5 ش س
اتوبــوس شــهری پیش بینــی شــد، اظهــار داشــت: ایــن طــرح 
ــک خصوصــی محقــق شــود  ــک بان ــا مشــارکت ی ــود ب ــرار ب  ق
و بــر ایــن اســاس تــا پایــان ســال گذشــته 3۰ دســتگاه 
اتوبــوس ۱5 متــری بــرای اســتفاده در خــط ســامانه اتوبــوس 
تنــدرو شــرقی _غربــی وارد شــبکه اتوبوســرانی شــد و در هفتــه 
گذشــته هــم تعــداد ۸۰ دســتگاه دیگــر تحویــل داده شــد و تــا 
کمتــر از یــک مــاه دیگــر هــم تعــداد 3۰ دســتگاه دیگر هــم وارد 

ــود.  ــرانی می ش ــوط اتوبوس خط

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه قــرارداد 35۰ دســتگاه دیگــر هــم 
کــه ســال گذشــته بــه فروشــنده ابــاغ شــده تــا ســه مــاه آینده 
وارد سیســتم می شــود، افــزود: تــا پایــان ســال جــاری وعــده 
ــان  ــه سیســتم اتوبوســرانی اصفه ورود 5۰۰ دســتگاه خــودرو ب

محقــق خواهــد شــد. 
رئیــس شــورای شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه قــرارداد یــک هــزار 
و 5۰۰ میلیــارد تومانــی شــهرداری بــا یــک شــرکت خصوصــی 
ــط  ــرداری از خ ــرای بهره ب ــاز ب ــورد نی ــارج م ــن مخ ــرای تأمی ب
دوم قطــار شــهری اصفهــان ابــراز داشــت: ایــن قــرارداد در حــال 
طــی کــردن مراحــل قانونــی اســت کــه بــر اســاس ایــن قــرارداد 
هزینه هــای بهره بــرداری از خــط دوم متــرو بــه صــورت 5۰ 
درصــد ملــک، 25 درصــد تســهیات بانکــی و 25 درصــد نقــد در 

بــازه زمانــی چهــار ســاله تأمیــن خواهــد شــد. ایســنا

گاز  شــرکت  عامــل  مدیــر  کیمیای وطن

اســتان اصفهــان در نشســت بــا مســئوالن منابــع 
انســانی شــرکت ملــی گاز ایــران از پیشــرفت ۹۱ 
درصــدی اهــداف اســتراتژیک ایــن شــرکت خبــر 
ارتقــای  شــامل  اهــداف  ایــن  و گفــت:  داد 
بهــره وری ســرآمدی در عملیــات و بهبــود عملکرد 
ــه  ــتیابی ب ــت دس ــه در جه ــوده ک ــادی ب اقتص
ــات  ــده و اقدام ــزی ش ــور برنامه ری ــداف مذک اه

مفیدی صورت پذیرفته است.
در نشســتی کــه بــا حضــور مدیــر منابــع انســانی 
شــرکت ملــی گاز ایــران، رئیــس مهندســی 
ــی از  ــران و جمع ــی گاز ای ــرکت مل ــاختار ش س
ــرکت  ــانی در ش ــع انس ــوزه مناب ــان ح کارشناس
گاز اســتان اصفهــان برگــزار شــد، از تندیــس 
ــه ســال  ــران ک ــت ای ــی کیفی ــزه مل ــن جای برنزی
ــوان  ــه عن گذشــته توســط گاز اســتان اصفهــان ب
 اولیــن شــرکت دولتــی اخــذ شــده بــود، رونمایی 

شد.
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان ضمــن 
اظهــار خرســندی از اخــذ ایــن جایــزه بــرای 

نخســتین بــار در بیــن شــرکت های دولتــی 
ــای  ــن فعالیت ه ــه مهم تری ــاره ب ــا اش ــور، ب کش
شــرکت در مســیر تعالــی و انجــام هفــت مرحلــه 
ــی  ــی خارج ــه ارزیاب ــش مرحل ــی، ش خودارزیاب
ــود  ــدام بهب ــود و ۱۹۹ اق ــروژه بهب ــرای 3۴ پ اج
پــس از تشــکیل کمیته هــای تعالــی ســازمانی در 
شــرکت گاز اســتان اصفهــان گفــت: ایــن شــرکت 
ــتم های  ــتای سیس ــت در راس ــال ۷۹ حرک از س

ــی را آغــاز کــرده اســت. مدیریت
اســتاندارد  اســتقرار  کــرد:  تصریــح  وی 
ســال  در   ISO۹۰۰۱:2۰۰۰ کیفیــت  مدیریــت 
زیســت  محیــط  مدیریــت  اســتاندارد   ،۸2
 OHSAS۱۸۰۰۰۱:۱۹۹۹ و   ISO۱۴۰۰۱:2۰۰۴
مدیریــت  اســتانداردهای   ،۸۴ ســال  در 
کیفیــت ISO ۹۰۰۱:2۰۰۸، مدیریــت شــکایات 
ــوزش  ــت آم ــتریان ISO۱۰۰۰2:2۰۰۴، مدیری مش
 HSE مدیریــت  سیســتم  و   ISO۱۰۰۱5:۱۹۹۹
HSE-MS(( در ســال ۸۸، اســتاندارد مدیریــت 
ــتقرار  ــال ۹2 و اس ــرژی ISO5۰۰۰۱:2۰۱۱ در س ان
اســتاندارد ســنجش رضایتمنــدی مشــتریان 

ISO۱۰۰۰۴:2۰۱2 در ســال ۹۴، بیانگــر کیفیــت در 
اســت. شــرکت  ایــن  فعالیت هــای 

اصفهــان،  اســتان  عامــل شــرکت گاز  مدیــر 
بــه تحقــق ۹۱ درصــدی اهــداف  بــا اشــاره 
اســتراتژیک ایــن شــرکت گفــت: ســال گذشــته 
گاز اســتان اصفهــان بــا دســتیابی بــه ایــن 
اهــداف، در حــوزه تعالــی ســازمانی در بیــن 
ــران و  ــی گاز ای ــرکت مل ــه ش ــرکت های تابع ش

تابعــه وزارت  همچنیــن شــرکت های دولتــی 
نفــت در جایــگاه نخســت قــرار گرفــت.

ــال ۱3۸۹  ــت: از س ــار داش ــوی اظه ــدس عل مهن
مفاهیــم  تعمیــق  هــدف  بــا  شــرکت   ایــن 
تعالــی، در ســایر جنبه هــای  و فعالیت هــای 
مطــرح در بهبــود و تعالــی هماننــد جایــزه تعالــی 
 منابــع انســانی، ســامت اداری، مدیریــت دانش 
ــاش  ــم و... ت ــرح تکری ــنهادها، ط ــام پیش و نظ
کــرده کــه منتــج بــه کســب موفقیت هــای 
متعــدد در کســب جوایــز مختلــف شــده اســت.
خوشــبختانه  گفــت:  علــوی  مهنــدس 
در  اســتراتژیک  اهــداف  تحقــق  میــزان 
درصــد،   ۹3 ســازمان  فرآیندهــای  شــاخص 
و  رشــد  و  درصــد   ۹۰ مأموریــت  و  مالــی 
یادگیــری ۸۴ درصــد بــوده اســت کــه ایــن 
رضایتمنــدی  ســطح  ارتقــای  موجــب   امــر 
نــوآوری در خدمــات  و وفــاداری مشــتریان، 
بهینــه،  فرهنــگ  مصــرف  شــدن  نهادینــه 
کاهــش زمــان ارائــه خدمــات، ثبــات و پایــداری 
ــنجش  ــت س ــت و صح ــود دق ــان گاز، بهب جری
 مصــرف و ارتقــای ایمنــی مشــترکین شــده

 است.
ــا  ــاط ب ــامانه ارتب ــتقرار س ــوی اس ــدس عل مهن

TMMS پیاده ســازی نرم افــزار ،CRM مشــتریان 
پیاده ســازی   ،IVR نرم افــزار  پیاده ســازی 
ــزار  ــازی نرم اف ــی، پیاده س ــال داخل ــزار پورت نرم اف
ــازی  ــزار BSC، پیاده س ــازی نرم اف AVL، پیاده س
ــزار  ــازی نرم اف ــروژه، پیاده س ــرل پ ــزار کنت نرم اف
نرم افــزار  پیاده ســازی  دانــش،  مدیریــت 
سیســتم  پیاده ســازی  وب،  تحــت  انبــارک 
ــتم  ــدازی سیس ــماند، راه ان ــت پس ــع مدیری جام
ــک،  ــیو الکترونی ــه آرش ــترکین، تهی ــد مش جدی
راه انــدازی دفاتــر پیشــخوان، راه انــدازی پرداخــت 
 ،GIS ســامانه  پیاده ســازی  تلفنــی،  قبــوض 
پیاده ســازی ســامانه نشــت یابی، پیاده ســازی 
ــردد و تغذیــه و پیاده ســازی  سیســتم مکانیــزه ت
از مهم تریــن  را   PAS-MASTER افــزار  نــرم 
اقدامــات کلیــدی و نرم افــزاری در شــرکت گاز 
ــازمانی ــی س ــتای تعال ــان در راس ــتان اصفه  اس

برشمرد.
وی حرکــت در مســیر تعالــی را یــک الــزام 
ســازمانی و ضامن رشــد و بقای ســازمان دانست 
 و افــزود: پیمــودن مســیر تعالــی و بهبود مســتمر 
پویایــی  و  بــوده  ســازمان ها  حیــات  الزمــه 
ــوآوری، مشــارکت و توانمندســازی  ــت و ن خاقی

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــان را ب کارکن

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اصفهــان 
ــی  ــاد آلودگ ــل ایج ــه دلی ــاز ب ــی ن ــن نبات ــه روغ ــت: کارخان گف
زیســت محیطی تعطیــل و بــه محــل جدیــد منتقــل شــده اســت. 
ــن  ــه روغ ــون مجموع ــت: هم اکن ــار داش ــنتیایی اظه ــران ش مه
ــد  ــدودی تولی ــیار مح ــدار بس ــارداری و مق ــرای انب ــاز ب ــی ن نبات
ــت  ــه فعالی ــن کارخان ــر در ای ــط 23 نف ــود و فق ــتفاده می ش اس

ــد.  دارن
ــه متوقــف شــده، گفــت:  ــا بیــان اینکــه تولیــد ایــن کارخان وی ب
ــی در ســنوات گذشــته  ــراض مردم ــه شــکایت و اعت ــا توجــه ب ب
درخصــوص مزاحمــت زیســت محیطی شــرکت روغــن نباتــی نــاز 
و انتشــار بــوی نامطبــوع در هــوای شــهر و بــا پیگیری هــای اداره 
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان، موضــوع آلودگــی 

ایــن کارخانــه رفــع شــد. 

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان اصفهــان افزود: 
شــهریور ســال ۱3۹3 وضعیــت زیســت محیطی ایــن کارخانــه بــه 
ــتمر  ــای مس ــا پیگیری ه ــد؛ ب ــزارش داده ش ــی گ ــع قضای مراج
ــی  ــری مراجــع قضای و پایــش شــبانه روزی و مســاعدت و پیگی
ــئوالن  ــمی مس ــد رس ــا تعه ــد ب ــن واح ــده ای ــای آالین بخش ه
کارخانــه تعطیــل و در ادامــه خطــوط تولیــد واحــد بــه تدریــج بــه 
کارخانــه روغــن نباتــی گلبهــار واقــع در فاصلــه ۱۰ کیلومتــری میمه 
منتقــل شــد. وی گفــت: در شــرایط کنونــی فقــط روزانــه حــدود 
25 تــن روغــن گیاهــی از کارخانــه گلبهــار بــه منظــور صمــغ گیــری 
و بی رنگ ســازی بــه شــرکت روغــن نباتــی نــاز واقــع در خیابــان 
امــام خمینــی، انتقــال می یابــد و بــا تانکــر بــرای بســته بندی بــه 
شــرکت گلبهــار منتقــل می شــود کــه همیــن بخــش هــم بایــد بــه 

طــور کامــل تعطیــل شــود. مهــر

رئیس شورای شهر اصفهان:

۵۰۰ اتوبوس شهری به ناوگان اصفهان اضافه می شود
رئیس اداره حفاظت محیط زیست اصفهان خبر داد:

تعطیلی کارخانه روغن نباتی ناز

تحقق 91 درصدی اهداف استراتژیک شرکت گاز استان اصفهان

تولید گرمک و طالبی با کمترین 
میزان مصرف آب در اصفهان

جهــاد  ســازمان  صیفــی  و  ســبزی  کارشــناس 
ــی  ــال زراع ــت: در س ــان گف ــتان اصفه ــاورزی اس کش
گذشــته، حــدود 3 هــزار و ۶۰۰ هکتــار از اراضــی 
اســتان بــه کشــت گرمــک و گابــی اختصــاص یافــت 

ــد.  ــد ش ــول تولی ــن محص ــزار ت ــدود ۱22 ه و ح
ــت  ــن وضعی ــا آخری ــاط ب ــی در ارتب ــن ابراهیم فردی
ــان  ــی در ســطح اســتان اصفه کشــت گرمــک و طالب
اظهــار کــرد: در ســال زراعــی گذشــته، حــدود 3 
هــزار و ۶۰۰ هکتــار از اراضــی اســتان بــه کشــت ایــن 

محصــوالت اختصــاص یافــت و حــدود ۱22 هــزار تــن 
ــد. ــد ش ــی تولی ــک و طالب گرم

  وی بــا بیــان اینکــه متوســط عملکــرد تولیــد گرمــک 
و طالبــی در اســتان اصفهــان 33 تــن در هکتــار اســت 
افــزود: شهرســتان اردســتان بــا یــک هــزار و ۱۰۰ هکتار 
ســطح زیــر کشــت در جایگاه نخســت اســتان از لحاظ 
 تولیــد قــرار دارد و بعــد از آن، شهرســتان های آران 
ــر  ــان و برخــوار بیشــترین ســطح زی ــدگل، اصفه و بی

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان کشــت را ب
جهــاد  ســازمان  صیفــی  و  ســبزی  کارشــناس   
ایــن  داد:  ادامــه  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی 
ــا  ــد؛ ام ــادی آب دارن ــزان زی ــه می ــاز ب محصــوالت، نی

ــا اســتفاده از مالــچ پاســتیک  کشــاورزان اصفهــان ب
چشــمگیر  بــه کاهــش  موفــق  تیــپ  آبیــاری  و 
مصــرف آب شــده اند؛ بــه گونــه ای کــه در حالــت 
ــب  ــر مکع ــزار مت ــه ۱2 ه ــار ب ــر هکت ــرای ه ــادی ب ع
اقدامــات شــکل گرفته، بــا  امــا  اســت،  نیــاز   آب 

ایــن میــزان آب بــه ۴ تــا 5 هــزار متــر مکعــب رســیده 
. ست ا

ــی در  ــه کــرد: کشــت گرمــک و طالب  ابراهیمــی اضاف
مناطــق مختلــف از اوایــل بهمن مــاه آغــاز و تــا اوایــل 
اردیبهشــت ماه ادامــه دارد. برداشــت ایــن محصــوالت 
نیــز از اوایــل فروردیــن تــا اواخــر تیرمــاه انجــام 

کشــاورزی اصفهــان می شــود. جهــاد 

پیشــگیری  حــوزه  کیمیای وطن
میزبــان  اصفهــان  بهزیســتی شهرســتان 
ــاران  ــت همی ــای جمعی ــئولین پایگاه ه مس
ســامت اجتماعــی شــهر اصفهــان بــود. 
طــی نشســتی بــا حضــور دکتــر ســعید 
معــاون،  محمــدزاده  مدیــر،  محمــدی 
کارشناســان حــوزه پیشــگیری و مســئولین 
ــی  ــامت اجتماع ــت س ــای جمعی پایگاه ه
ــای  ــای گروه ه ــت فعالیت ه ــر مثب ــر تأثی ب
همیــار و پایگاه هــای ســامت اجتماعــی در 
کاهــش آســیب و ارتقــای ســامت روان 

جامعه تاکید شد. 
محمــدزاده  نشســت  ایــن  ابتــدای  در 
ــتان  ــتی شهرس ــگیری بهزیس ــاون پیش مع
اصفهــان، ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیــت 
ــی  ــامت اجتماع ــت س ــای جمعی پایگاه ه
ســال  در  پیش بینی شــده  برنامه هــای  از 

ــت.  ــخن گف ــاری س ج
در ادامــه دکتــر ســعید محمــدی، مدیــر 
ــه گزارشــی  ــان، ضمــن ارائ بهزیســتی اصفه
جامــع درخصــوص چگونگــی ارائــه خدمــات 
تخصصــی  حوزه هــای  فعالیت هــای  و 

ــا بررســی  ــان ب بهزیســتی شهرســتان اصفه
نقــاط قــوت و ضعــف برنامه هــای اجراشــده 
ــر مثبــت فعالیت هــای  ــه تأثی ــا اشــاره ب و ب
گروه هــای همیــار و پایگاه هــای ســامت 
ــای  ــیب ها و ارتق ــش آس ــی در کاه اجتماع
ــات  ــه خدم ــر ارائ ــه، ب ــامت روان جامع س
و  حوزه هــا  ســایر  در  پیشــگیری  حــوزه 
ــات  ــال تجربی ــای ســازمان و انتق فعالیت ه

ــرد.  ــد ک ــق تاکی موف
بــا  بتــوان  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  وی 
بهره گیــری از اطاعــات و تجربیــات ارزنــده 

ــد در گروه هــای  ــراد توانمن کارشناســان و اف
ــه  ــار بیــش از پیــش در زمین ــب همی داوطل
ــق  ــدف موف ــه ه ــه جامع ــانی ب خدمت رس

ــود.  ب
مدیــر بهزیســتی شهرســتان اصفهــان در 
ــب  ــای مناس ــان راهکاره ــن بی ــه ضم  ادام
و عملــی در راســتای اجــرای بهتر و شایســته 
پیش بینی شــده  برنامه هــای  و  طرح هــا 
جدیــد  و  متفــاوت  نگاهــی  لــزوم   بــر 
و ایجــاد بســتر مناســب جهــت حضــور 
توســط  انگیــزه  بــا  و  داوطلــب  افــراد 
ــا  ــه منظــور همــکاری ب ــار ب گروه هــای همی
ــرد.  ــاره ک ــتی اش ــگیری بهزیس ــوزه پیش ح

ــزوم ارتقــای خدمــات و  ــر ل ــان ب وی در پای
بــه روز کــردن دانــش تخصصــی مبتنــی بــر 
جامعــه در راســتای ارتقــای ســامت روان و 
پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی تاکیــد 
و آمادگــی خــود را جهــت هــر گونــه حمایــت 

و مســاعدت در ایــن زمینــه اعــام کــرد. 
گفتنــی اســت در ادامــه حاضــران در جلســه 
پیشــنهادات  و  نقطه نظــرات  بیــان  بــا 
فعالیت هــای  و  برنامه هــا  دربــاره  خــود 
گروه هــای همیــار و پایگاه هــای ســامت 
 اجتماعــی در راســتای کاهــش آســیب ها 
و ارتقــای ســامت روان جامعــه بــه بحــث و 

تبــادل نظــر پرداختنــد.

خبرکوتاه
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برگزاری مسابقات سراسری قرآن 
کریم در فالورجان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

مرحلــه شهرســتانی چهلمیــن دوره مســابقات سراســری 
ــان  ــه در فاورج ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــرآن س ق

برگــزار شــد. 
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان فاورجان 
ــری  ــابقات سراس ــن دوره مس ــه چهلمی ــان اینک ــا بی ب
 قــرآن کریــم در ســه مرحلــه سراســری، اســتانی 
ــه شهرســتانی  ــزار شــد، گفــت: مرحل و شهرســتانی برگ
ایــن دوره از مســابقات کــه ویــژه ۱۸ ســال بــه بــاال بــود، 

در ایــن شهرســتان برگــزار شــد. 
ــزء، 2۰  ــزء، ۱۰ ج ــظ 5 ج ــزود: حف ــی اف ــد آزادگ احم
ــی،  ــظ موضوع ــل، حف ــت، ترتی ــظ کل، قرائ ــزء، حف ج
و  همســرایی  دعاخوانــی،  کریــم،  قــرآن  تفســیر 
ــی  ــال، مقطع خوان ــم، اذان، ابته ــرآن کری ــی ق همخوان
ــار  ــه، آث ــد زبان ــا چن ــرایی دو ی ــرآن، همس ــی ق گروه
ــرادی و رشــته های  ــانه ای و انشــاد انف ــد رس ــاه چن کوت
معــارف شــامل حفــظ موضوعــی قــرآن، حفظ معــارف و 
احادیــث و نیــز تفســیر قــرآن کریــم از رشــته های ایــن 

ــود.  ــم ب ــرآن کری ــابقات ق دوره از مس
ــن مســابقات  ــردر ای ــه شــرکت ۶۱۴ نف ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: 53۰ نفــر خواهــر و ۸۴ نفــر بــرادر در ایــن مرحلــه 

از مســابقات شــرکت کردنــد. 
بــه گفتــه رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
فاورجــان محــل برگــزاری مســابقات قــرآن ویــژه 
ــان  ــت فاورج ــاد مهدوی ــل اداره و بنی ــران در مح خواه
جنــب اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان و بــرادران 
در آســتان امامــزادگان شــریف و میــر مرتضــی )ع( 

ــود. شــرودان ب

 همزمان با هفته بدون دخانیات 
برگزار شد:

 »شهرخوب، شهروند خوب« 
بر فراز بام کاشان

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ســومین دوره جشــنواره »شــهر خــوب، شــهروند خــوب« 
همزمــان بــا هفتــه بــدون دخانیــات در آمفی تئاتــر 
ــول  ــوزش اص ــدف آم ــا ه ــان ب ــهر کاش ــام ش ــاز ب روب
تئاتــر،  و  طنــز  برنامه هــای  بــا  همــراه  شــهروندی 
ــاد  ــی ش ــا لحظات ــد ت ــزار ش ــخنرانی برگ ــیقی و س  موس
و بــه یادماندنــی را بــرای ثبــت معیارهــای زندگی شــهری 

و شــهروندی بــه یادگار بگــذارد. 
در ایــن برنامــه، فتحــی مقــدم، مســئول پیشــگیری 
اینکــه  بیــان  بــا  کاشــان،  دخانیــات  اســتعمال  از 
مصــرف قلیــان در خانواده هــا عــادی شــده، اظهــار 
ــود در  ــودکان خ ــار ک ــفانه در کن ــا متاس ــرد: خانواده ه ک
محیط هــای عمومــی مثــل بوســتان ها بــه مصــرف 
دخانیــات می پردازنــد کــه ایــن کار در فرهنگ ســازی 

ــت.  ــر اس ــیار مض ــدگان بس آین
دارای  شــیمیایی  معســِل  تنباکوهــای  گفــت:  وی 
شــیرین کننده هایی اســت کــه موجــب عــادت مصرف کننــده 

بــه ایــن مــواد می شــود. 
فتحــی مقــدم تاکیــد کــرد: در برنامه هــای آتــی بــا 
مصــرف  انتظامــی  نیــروی  و  شــهرداری  همــکاری 
دخانیــات در اماکــن عمومــی ممنــوع می شــود. بــه گفتــه 
ــات  ــردن از دخانی ــتفاده نک ــرای اس ــن« ب ــه گفت وی »ن
ــت.  ــواد اس ــه م ــده از این گون ــل بازدارن ــن عام مهم تری
گفتنــی اســت جشــنواره »شــهرخوب، شــهروند خــوب« 
هــر پنجشــنبه ســاعت 22 در آمفی تئاتــر روبــاز بــام شــهر 
ــل  ــور بین المل ــات و ام ــز ارتباط ــت مرک ــه هم ــان ب کاش
ــا  ــا موضوعــات شــهروندی همــراه ب شــهرداری کاشــان ب

ــود. ــزار می ش ــز برگ ــاد و طن ــای ش برنامه ه

 3G ادامه گسترش اینترنت 
در روستاهای اردستان

رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان اردســتان گفــت: ســایت 
ــردم  ــدازی و م ــار شــهر اردســتان راه ان 3G روســتای موغ

ایــن دهســتان از اینترنــت پرســرعت برخــوردار شــدند. 
ــا  ــه در ســال گذشــته ب ــان اینک ــا بی ــان ب حمیدرضــا ترکی
احــداث و ارتقــای ســایت های 3G و ۴G در شــهرهای 
اردســتان، زواره و مهابــاد پوشــش مناســبی در حــوزه 
شهرســتان  شــهری  مناطــق  در  اول  همــراه  اینترنــت 
ایجــاد شــد، اظهــار کــرد: در ابتــدای ســال ۹۶ درخواســت 
بــرای بررســی پوشــش شــبکه همــراه اول در روســتاهای 
شهرســتان در برنامــه کاری اداره مخابــرات شهرســتان 
قــرار گرفــت و در ایــن راســتا طرحــی بــرای ارتقــا و بهبــود 
کیفیــت اینترنــت همــراه اول در روســتاها شهرســتان بــه 
ــت.  ــه اجراس ــون در مرحل ــه هم اکن ــد ک ــه ش ــتان ارائ اس
وی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا و در مرحلــه اول بــا 
احــداث ســایت 3G همــراه اول در دهســتان موغــار ایــن 
منطقــه دارای اینترنــت پرســرعت همــراه اول شــد. رئیــس 
ــرح  ــن ط ــه ای ــزود: در ادام ــتان اف ــرات اردس اداره مخاب
احــداث چنــد ســایت دیگــر در مناطــق روســتایی در برنامه 
آتــی شــرکت قــرار گرفتــه کــه امیــد اســت تــا پایــان ســال 

جــاری عملیاتــی شــود. ایســنا

برگزاری جلسه هم اندیشی جمعیت همیاران سالمت اجتماعی

،،
 

دامنه و پیامدهای خشکی زاینده رود 
و تــاالب گاوخونــی از منظــر محیــط 
زیســت بــه بخش هــای دیگــر جامعــه 
نیــز  ماننــد فضــای شــهری و ســبز 
ادامــه  رونــد  ایــن  و  کــرده  ســرایت 

خواهــد داشــت

مجمع عمومی عادی وفوق العاده 
انجمن صنفی کارفرمایی معماران وبنایان ساختمان اصفهان

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این انجمن دعوت می گردد در جلسه روز پنجشنبه 96/5/12 ساعت 6 

عصر به آدرس خیابان پروین - بعد از پل سرهنگ - حسینیه آیت هللا مدرس حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:

- ارائه گزارش و تصویب صورت مالی منتهی به ۹5/۱2/2۹
- گزارش هیات مدیره

- انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرسین
- تصویب آنچه در اختیار مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد.          هیات مدیره انجمن

نوبت دوم
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رخداد
 رئیس حوزه هنری 

چهارمحال و بختیاری:
جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن 

به هنرمند شهرکردی رسید
ــاری  ــال و بختی ــری چهارمح ــوزه هن ــس ح رئی
ــن  ــاه ژوئ ــی م ــن کارگردان ــزه بهتری ــت: جای گف
۲۰۱۷ جشــنواره بین المللــی فیلــم لنــدن بــه 
محســن  ســاخته  »تماشــاچی«  انیمیشــن 

باقــری دســتگردی رســید.
حجــت هللا شــیروانی اظهــار داشــت: در ایــن 
ــی  ــن کارگردان ــی بهتری جشــنواره، تندیــس طالی
بــه محســن باقــری، کارگــردان جــوان ایــن 

ــت.  ــق گرف ــتان تعل اس
جشــنواره  در  فیلــم  ایــن  نیــز  پیش تــر 
بین المللــی فیلــم بــا عنــوان پنــج قــاره در 
ــن  ــزه بهتری ــن، جای ــش انیمیش ــال در بخ ونزوئ

بــود. دریافــت کــرده  را  فیلمنامــه 
ــاری  ــال و بختی ــری چهارمح ــوزه هن ــس ح رئی
ایــن  از  پیــش  فیلــم  ایــن  تصریــح کــرد: 
نامــزد اصلــی جایــزه مــاه مــارس ســومین 
 Eurasia International Monthly جشــنواره
بخــش  بــه  و  روســیه شــد   Film Festival
 Tracce مســابقه ششــمین جشــنواره فیلــم
راه  ایتالیــا   cinematografiche Film Fest

ــت.  یاف
همچنیــن فیلــم »تماشــاچی« در ابتــدای ســال 
میــالدی ۲۰۱۷ نیــز بــه بخــش مســابقه ســومین 

جشــنواره   TMFF  انگلســتان راه یافتــه بــود.
 وی گفــت: طــراح شــخصیت ایــن فیلــم فاطمــه 
ــی،  ــینا کوه ــا س ــجانی، انیماتوره ــری هفش باق
ــا  ــی و مهس ــد امین ــرم قائ ــردی، اک ــق دهک فای
ــری شیخ شــبانی،  اســدی، اســکن خدیجــه قنب
ــدا  ــی، ص ــری  هارون ــا باق ــزی احمدرض رنگ آمی
حســین قورچیــان، تدویــن مهدخــت اصغریــان، 
مدیــر تولیــد ســجاد شــیرازی چالش ُتــری، 
طــراح  و  حکمت پنــاه  امیــن  تیتــراژ  طــراح 

پوســتر معیــن رئیســی مفرد بوده انــد.
ــاری  ــال و بختی ــری چهارمح ــوزه هن ــس ح رئی
بیــان کــرد: در ایــن فیلــم ســحر قانع پــور، میــالد 
غالمــی، مهســا دهقــان قهفرخــی و ســمیه 
بوده انــد.  ســاخت  عوامــل  از  نیــز  محمــدی 
ــا  ــز ب ــش از نی ــتگردی پی ــری دس ــن باق محس
نــگارش فیلمنامه هــای داســتانی، موفــق بــه 
ــددی  ــی متع ــی و بین الملل ــز داخل ــب جوای کس

ــت. ــده اس ش
»تماشــاچی«  پویانمایــی  فیلــم  کارگــردان 
انیمیشــن،  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  نیــز 
محصــول مشــترک ایــران و دانمــارک اســت 
و تهیه کننــدگان آن لقمــان قاســمی، محســن 
 VEST   شــرکت و  دســتگردی  باقــری 

هســتند. دانمــارک    PRODUKTION
ــن  ــن انیمیش ــرد: ای ــان ک ــری بی ــن باق محس
کــه  می دهــد  نشــان  را  جامعــه ای  تصویــر 
تفاوت هــا را نمی پذیــرد و بــه  دنبــال نابــودی 
آن هــا و یــک دســت کــردن جامعــه اســت.  
ــی »تماشــاچی«  ــا نمای ــم پوی ــز فیل ــر نی پیش ت
در بیــن نامزدهــای کســب جایــزه فیلــم روســیه 

ــنیم ــت. تس ــه اس ــرار گرفت ق

 رئیس صنعت و تجارت 
چهارمحال و بختیاری:

 10هزار بنگاه و طرح اقتصادی 
 در چهارمحال و بختیاری 

سرمایه در گردش دریافت می کنند
ــال  ــارت چهارمح ــدن و تج ــت، مع ــس صنع رئی
ــی  ــاد مقاومت ــال اقتص ــت: در س ــاری گف و بختی
مقــرر شــد بــه ۱۰ هــزار طــرح و بنــگاه اقتصــادی 
گــردش  در  ســرمایه  و  تســهیالت  اســتان 

ــود. ــت ش پرداخ
نعیــم امامــی بــا بیــان اینکــه ۱۰ هــزار نــگاه 
در  ســرمایه  اســتان  در  اقتصــادی  طــرح  و 
ــت: 5  ــار داش ــد، اظه ــت می کنن ــردش دریاف گ
ــد  ــش از 6۰ درص ــه بی ــام ک ــرح نیمه تم ــزار ط ه
پیشــرفت فیزیکــی دارنــد و 5 هــزار واحــد بــرای 
 نوســازی و خریــد تجهیــزات تســهیالت دریافــت 

می کنند.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در حــوزه 
تنظیــم بــازار افــزود: در ســال 9۲ و 93 بیشــترین 
ــروز  ــا ام ــود؛ ام ــان ب مشــکالت در حــوزه آرد و ن

تمامــی ایــن مشــکالت برطــرف شــده اســت.
ــال  ــارت چهارمح ــدن و تج ــت، مع ــس صنع رئی
ــال  ــدم چهارمح ــه گن ــان اینک ــا بی ــاری ب و بختی
ــا  ــرد: ب ــان ک ــته، بی ــل زدگی داش ــد س 3۰ درص
نظارتــی مقــرر شــد هــر  تیم هــای  تشــکیل 
خریــدار بــه همــراه یــک ناظــر ســل زدگی گنــدم 
ــار  ــدم دچ ــه گن ــی ک ــد و در صورت ــی کن را بررس
ســل زدگی بــود خریــداری نشــود و در حــال 
حاضــر مشــکلی در حــوزه آرد و نــان وجــود 

ــدارد. ن
ــده  ــی های انجام ش ــه بازرس ــاره ب ــا اش ــی ب امام
از اصنــاف خاطرنشــان کــرد: در 3 ســال گذشــته 
۲6۲ هــزار و 886 بازرســی انجــام شــد کــه ارزش 
ریالــی ایــن تخلفــات ۱4.5 میلیــارد تومــان بــوده 
اســت؛ درج نکــردن قیمــت، رعایــت نکــردن 
ــات کشــف  ــت تخلف بهداشــت و گرانفروشــی عل

شــده اســت.
ــده  ــادرات انجام ش ــزان ص ــه می ــاره ب ــا اش وی ب
بــر  مــا  برنامــه  گفــت:  اســتان  گمــرک  از 
ــزان  ــته می ــال گذش ــه س ــود ک ــاس ب ــن اس ای
ــه  ــک ب ــال 94 نزدی ــه س ــبت ب ــان نس صادراتم
ــی  ــال پیش بین ــد و امس ــش یاب ــد افزای ۱۰ درص
اســتان  صــادرات  دالر  میلیــون   ۱۲۰ می شــود 

ــد. باش

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
ــا اعــالم اینکــه بحرانی تریــن کالن شــهر  کرمــان ب
ــتان  ــرب، شهرس ــن آب ش ــاظ تامی ــور از لح کش
کرمــان اســت، گفــت: بیــش از ۱۲ شــهر اســتان 
بــا تنــش آبــی و بیــش از 58۰ روســتا بــا کمبــود 

ــتند. ــه هس آب مواج
ابراهیــم علیــزاده اظهــار کــرد: بیــش از 9۷ درصــد 
از آب شــرب اســتان کرمان متاســفانه از منابع آب 
زیرزمینــی تامیــن می شــود. بایــد مدنظــر داشــت 
بــه دلیــل برداشــت های بی رویــه از آب هــای 
ــع از لحــاظ کمــی و کیفــی  ــن مناب ــی، ای زیرزمین

ــده اند. ــکل ش ــار مش دچ
وی بــه بارندگی هــای اواخــر ســال گذشــته و 
ــوان  ــاره و عن ــتان اش ــاری در اس ــال ج ــل س اوای
پرشــدن  باعــث  اخیــر  بارندگی هــای  کــرد: 
ســدهای اســتان شــده اســت؛ اما در حــال حاضر 
فقــط بخشــی از آب شــرب ســیرجان از ســد 
ــر از ســد بافــت  ــه، آب شــرب بافــت و راب تنگوئی
ــاز  ــورد نی ــرب م ــه آب ش ــود و بقی ــن می ش تأمی
ــه  ــی ب ــای زیرزمین ــد( از آب ه ــتان )9۷ درص اس

می آیــد. دســت 
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
کرمــان بــا اشــاره بــه بارندگی هــای بســیار خوبــی 
کــه در اســتان داشــته ایم، اظهــار کــرد: متاســفانه 
ــرب  ــه آب ش ــای آنک ــه ج ــان ب ــتان کرم در اس

را از مخــازن ســدها تامیــن کنیــم، بــه دلیــل 
ــع آب،  ــر در اجــرای طرح هــای توســعه مناب تأخی
 تأمیــن آب شــرب از آب هــای زیرزمینــی صــورت

می گیرد.

وی از تاثیــر نداشــتن بارندگی هــای بهمــن و 
ــع آب شــرب اســتان خبــر داد  اســفندماه در مناب
و مطــرح کــرد: بــا توجــه بــه بارندگی هــای اواخــر 
ســال گذشــته، همچنــان شــهرهای مــا بــا تنــش 

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــی دس آب
علیــزاده بحرانی تریــن شــهر اســتان را کرمــان 
ــان از  ــتان کرم ــز اس ــزود: مرک ــرد و اف ــالم ک اع
لحــاظ تنــش آبــی در وضعیــت بحرانی تــری 
نســبت بــه ســایر شــهرهای اســتان قــرار دارد و بــا 

توجــه بــه آمــاری کــه تاکنــون در دســت اســت، بــا 
نهایــت صرفه جویــی ۲ هــزار و 6۰۰ لیتــر بــر ثانیــه 
ــک  ــه ی ــز اســتان اســت ک ــل مصــرف مرک حداق
ــود  ــن می ش ــه آن تامی ــر ثانی ــر ب ــزار و ۷۰۰ لیت ه
و 9۰۰ لیتــر بــر ثانیــه شــهر کرمــان بــا کمبــود آب 

شــرب مواجــه اســت.
ــن  ــان، بحرانی تری ــه داد: شهرســتان کرم وی ادام
همچنیــن  و  دارد  را  شــرب  آب  وضعیــت 
شهرســتان های زرنــد، باغیــن، جبالبــارز، گنبکــی، 
ــان و  ــوج، منوج ــاد، کهن ــرود، زنگی آب ــگان، چت ری
ــا  ــه ب ــتند ک ــتان هایی هس ــزو شهرس ــان ج ماه

تنــش آبــی سربه ســری مواجهنــد.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 
کرمــان از وضعیــت بحرانــی روســتاها ســخن بــه 
ــتا  ــش از 58۰ روس ــرد: بی ــان ک ــان آورد و بی می
ــر 54۰  ــغ ب ــه بال ــی مواجــه هســتند و ب ــا کم آب ب
ــانی  ــیار آبرس ــورت س ــه ص ــر و ب ــا تانک ــتا ب روس

می شــود.
 آیا اجرای طرح همیاران آب نتایجی 

داشته است؟
وی بــه طــرح همیــاران آب کــه از ابتــکارات 
ــرای  ــرد: ب ــرح ک ــاره و مط ــت، اش ــتاندار اس اس
دســتگاه های  آب،  همیــاران  طــرح  اجــرای 
داشــته اند کــه  همــکاری  متعــددی  اجرایــی 
انســداد چاه هــای غیرمجــاز، کنتــرل بهره بــرداری 

ــب  ــت و نص ــاز دارای اضافه برداش ــای مج چاه ه
ــد  ــی بودن ــه مصوبات ــمند از جمل ــای هوش کنتوره
ــوده  ــه ای مجــری آن هــا ب کــه شــرکت آب منطق

ــت. اس
ــای  ــای چاه ه ــور پمپ ه ــی موت ــزاده خاموش علی
ــاری  ــه آبی ــاز ب ــه نی ــی ک ــاورزی را در فصول کش
نبــود، یکــی از بهتریــن مصوبــات طــرح همیــاران 
آب دانســت و تصریــح کــرد: میــزان صرفه جویــی 
ــرداری چاه هــای  ــرل و بهره ب ــی انســداد، کنت در پ
مکعــب  متــر  میلیــون   35۰ حــدود  مجــاز 
ــاران  ــی را در طــول اجــرای طــرح همی صرفه جوی

ــت. ــته اس ــی داش آب در پ
وی در ادامــه بــه میــزان صرفه جویــی آب از طــرح 
همیــاران آب در طــی دو ســال اول اجــرای آن 
ــی از  ــزان صرفه جوی ــرد: می ــه ک ــت و اضاف پرداخ
محــل خاموشــی موتــور پمپ هــای کشــاورزی در 
طــول دو ســال اجــرای طــرح همیــاران آب حــدود 

5۰۰ میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان 

ــاران  ــه اجــرای طــرح همی ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
آب همچنــان اســتمرار دارد، خاطرنشــان کــرد: 
ــاه  ــه چ ــزار حلق ــدود ۱۱ ه ــان ح ــتان کرم در اس
غیرمجــاز وجــود دارد کــه تاکنــون حــدود 5 هــزار 
و 8۰۰ حلقــه چــاه غیرمجــاز مســدود شــده اســت.

 محل تأمین آب 5 شهر جنوبی استان
وی بیــان کــرد: اتفــاق بســیار خوبــی کــه در دولــت 
ــکاری مســئولین  ــا هم ــد رخ داده، ب ــر و امی تدبی
اســتانی و کشــوری طــرح جامــع آب شــرب 
اســتان کرمــان طراحــی و مصــوب شــده اســت.
ــروز  ــا ام ــه ت ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــزاده ب علی
ــط  ــرای محی ــا ب ــد نس ــت و س ــد جیرف از آب س
ــه  ــده، ادام ــتفاده می ش ــاورزی اس ــت و کش زیس
ــرب  ــع آب ش ــرح جام ــان در ط ــتان کرم داد: اس
ــه چنــد بخــش تقســیم شــده اســت.  اســتان، ب
آب شــرب 5 شــهر جنــوب اســتان )کهنــوج، 
از  منوجــان(  و  رودبــار  فاریــاب،  قلعه گنــج، 
ــر  ــون مت ــزان ۲5 میلی ــه می ــان ب ــای عم آب دری

ــا ــد. ایرن ــد ش ــن خواه ــب تأمی مکع

 آژیر کم آبی در کرمان 
به صدا درآمد

کارشــناس مســئول واحــد ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد 
شــبکه بهداشــت شهرســتان شــهرکرد گفــت: کارگاه ســالمت روان 
ــا شــرکت 9۰ پزشــک و مراقبیــن ســالمت در شــبکه بهداشــت  ب

شــهرکرد برگــزار شــد.
محمــود شــیر علی زاده بــا اشــاره بــه اینکــه در  حال حاضــر 
طبــق آخریــن آمــار ۲3/6 درصــد از افــراد جامعــه دچــار اختــالل 
روان پزشــکی هســتند، افــزود: در راســتای اجــرای طــرح تحــول 
ســالمت، بیمــاران در مراکــز جامــع ســالمت غربالگــری می شــوند 
و در صــورت تشــخیص بیمــاری تحــت پوشــش برنامــه ســالمت 

ــد. ــرار می گیرن ــناختی ق ــات روان ش روان و خدم
کارشــناس مســئول واحــد ســالمت روانــی، اجتماعــی و اعتیــاد 
شــبکه بهداشــت شهرســتان شــهرکرد ادامــه داد: اختــالالت 
ــی  ــالالت خلق ــایکوز، اخت ــای س ــامل بیماری ه ــکی ش  روان پزش

و افســردگی، اضطــراب و مشــکالت رفتــاری از جملــه بیش فعالــی 
در کــودکان اســت. شــیر علی زاده اضافــه کــرد: دالیــل ایــن 
ــط  ــی، رواب ــط زندگ ــی، محی ــی، وراثت ــائل ژنتیک ــا مس بیماری ه
اجتماعــی، مــراودات محــل کار و ... اســت کــه در صــورت 
تشــخیص بــا توجــه بــه پیشــبرد بیمــاری، دوره هــای دارو درمانــی 

ــود. ــز می ش ــاوره تجوی ــناس و مش ــا روان ش ــات ب دو جلس
وی اضافــه کــرد: تعریــف از بیمــار روانــی تنهــا ایــن نیســت کــه 
بیمــار تمــام کار هــای روزانــه اش مختــل شــود یــا از نظــر عاطفــی 

ــری دچــار مشــکل شــود. احساســی، درک و تصمیم گی
ایــران  در  روانــی  بیماری هــای  شــایع ترین  اســت   گفتنــی 
و تمامــی دنیــا، افســردگی و اســترس شــناخته شــده و حــدود ۱۷ 
تــا ۱8 درصــد عمــوم مــردم کشــور دارای نشــانه های افســردگی و 

اضطراب هســتند. فــارس

ــتان  ــاژ در شهرس ــت ولت ــع اف ــروژه رف ــمی ۱۲ پ ــی مراس ط
ــر 6۱۰۰  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــراف ب ــتاهای اط ــت و روس باف

ــد. ــاح ش ــون لاير افتت ميلي
ــرق  ــروی ب ــع نی ــركت توزی ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
جنــوب اســتان كرمــان، رضــوی علــوی، مدیــر دفتــر روابــط 
ــای  ــاح پروژه ه ــوص افتت ــركت، در خص ــن ش ــی ای عموم
ــت  ــتان باف ــبكه در شهرس ــعه ش ــاژ و توس ــت ولت ــع اف رف
بیــان كــرد: افتتــاح ایــن پروژه هــا بــا حضــور نماینــده مــردم 
 در مجلــس شــورای اســالمی، فرمانــدار و امــام جمعــه 
و جمعــی از مســئوالن ادارات در تیرمــاه ســال جــاری 

صــورت پذیرفــت.
رضــوی علــوی افــزود: در ایــن مراســم، بختیــاری، نماینــده 
 مــردم شهرســتان بافــت در مجلــس شــورای اســالمی
ــان  ــوب كرم ــرق جن ــركت ب ــرد ش ــر از عملك ــن تقدی ضم

خاطرنشــان كــرد: امیدواریــم ایــن مســیر رو بــه رشــد 
همچنــان ادامــه یابــد و مــردم شهرســتان بافــت بــا مدیریت 
مصــرف بــرق و بــا اســتفاده نکــردن از تجهیــزات پرمصــرف 
ــد. ــری کنن ــه جلوگی ــرق از ایجــاد خاموشــی های بی برنام ب

ــز  ــن شهرســتان، نی ــدار ای ــن حمــزه جــواران، فرمان همچنی
در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر و تشــكر ازمجموعــه كاركنــان 
ــر  ــا، مدی ــدس مهدوی نی ــژه مهن ــرق به وی ــع ب ــركت توزی ش
ــاژ در  ــاط افــت ولت ــع نق ــن شــركت، خواســتار رف عامــل ای
ــتان  ــن شهرس ــهری در ای ــتایی و ش ــاط روس ــی از نق بعض

شــد.
ــان  ــت، بی ــتان باف ــرق شهرس ــر ب ــرادی، مدی ــه م در ادام
ــاژ در  ــت ولت ــع اف ــروژه رف ــم ۱۲ پ ــن مراس ــه در ای ــرد ك ک
شهرســتان بافــت و روســتاهای اطــراف بــا اعتبــاری بالــغ بر 

ــد. مهــر ــاح ش ــال افتت ــون ری 6۱۰۰ میلی

کارشــناس هواشناســی اســتان قزویــن گفــت: طــی ســه 
روز آینــده وزش بادهــای نســبتا شــدید و در ارتفاعــات 
شــمالی اســتان احتمــال رگبــار و رعــد بــرق پراکنــده 

می شــود. پیش بینــی 
ــا  ــو ب ــروزی، کارشــناس هواشناســی، در گفت وگ ــم به مری
ــت آب  ــوص وضعی ــاخص، درخص ــی ش ــگار اجتماع  خبرن
و هوایــی اســتان قزویــن اظهــار کــرد: طــی ســه روز آینــده 
گــذر متنــاوب امــواج کم دامنــه را از منطقــه خواهیــم 
ــای  ــکیل ابره ــبب تش ــاعات س ــی س ــه در بعض ــت ک داش

ــد. ــد ش ــی خواه همرفت
ــت  ــت اف ــه عل ــوا ب ــودن ه ــری ب ــه اب ــان اینک ــا بی وی ب
الیه هــای هــوا و ارتفاعــات اســت، افــزود: طــی ایــن مــدت 
وزش بادهــای نســبتا شــدید و در ارتفاعات شــمالی اســتان 

احتمــال رگبــار و رعــد بــرق پراکنــده پیش بینــی می شــود.
کانــون  کــرد:  تشــریح  هواشناســی  کارشــناس  ایــن 
گردوخــاک حاکــم بــر کشــور، منشــأ داخلــی دارد و از 
ــل بیشــتر اســتان  ــن دلی ــه همی ــان اســت؛ ب اســتان کرم
ــرز  را  ــداری از الب ــران و مق ــوب ته ــمت های جن ــم،  قس ق

فراخواهــد گرفــت. 
بهــروزی بیــان کــرد: خوشــبختانه بــه علــت وزش بادهــای 
شــمالی، پدیــده گــرد و خــاک را در شــهر قزویــن نداریــم.

وی بــا بیــان اینکــه روز جمعــه دمــای شــهر قزویــن بیــن 
بــوده، گفــت: جمعه شــب  ۲۱ و 39 درجــه در نوســان 
ــن  ــوده و بوئی ــه ب ــن منطق ــا ۱6 درجــه خنک تری ــن ب کوهی
ــته                  ــا را داش ــن دم ــیوس باالتری ــه سلس ــا 4۰ درج ــرا ب زه

ک  ــت. تابنــا اس

معــاون مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــت  ــازی و مرم ــرح بازس ــی ط ــات اجرای ــاز عملی ــدران از آغ مازن
روســتای یــوش، زادگاه نیمــا یوشــیج، در شهرســتان نــور در غرب 

ایــن اســتان خبــر داد.
یــوش در 5 کیلومتــری بخــش بلــده شهرســتان نــور واقــع اســت 
و گردشــگران از ۲ مســیر جــاده هــراز و کنــدوان بــه آن دسترســی 
دارنــد. یــوش عــالوه بــر زادگاه نیمــا، روســتایی مولــد در تولیدات 

محصــوالت کشــاورزی و دامــی و صنایــع دســتی اســت. 
خانــه نیمــا یوشــیج، بــرج کیــا داوود، ، رودخانــه یــوش، 
میــوه،  باغ هــای  زیبــا،  ارتفاعــات  بکــر،  کوچه باغ هــای 
چشــمه های باالمحلــه، پائیــن محلــه و چشــمه ســر، خانه هــای 
از جاذبه هــای  بــاغ شــاه  تاریخــی میــرزا مهــدی خــان و 

گردشــگری یــوش اســت. 
ــال  ــار س ــت چه ــی ثب ــدام در پ ــن اق ــت:  ای ــزدی گف ــدی ای مه

پیــش زادگاه نیمــا یوشــیج بــه عنــوان بافــت بــا ارزش تاریخــی 
ــرد. ــورت می گی ــگری ص ــد گردش ــدف مقص ــا ه ب

ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــده ب ــار پیش بینی ش ــزان اعتب وی می
را حــدود 4 میلیــارد ریــال اعــالم و تاکیــد کــرد بــا حفــظ بافــت 
ــا و بازســازی  ــی، احی ــای زیربنای ــاری روســتایی، طرح ه و معم
نیــز در ایــن روســتای مــورد هــدف گردشــگری اجــرا می شــود.

معــاون مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
برنامه ریزی هــای  طبــق  طــرح  ایــن  گفــت:   مازنــدران 
ــل  ــور کام ــه ط ــال ب ــش س ــدت ش ــه م ــد ب ــه بای انجام گرفت

ــود. ــی ش اجرای
ایــزدی افــزود :  نکتــه دیگــر آنکــه به تازگــی نیــز پایگاهــی بــا نــام 
ســاماندهی محوریــت تاریخــی و فرهنگــی در ایــن روســتا شــکل 
گرفتــه کــه بــر اســاس آن اهمیــت اقداماتــی را کــه بایــد در ایــن 

روســتا انجــام گیــرد، بیشــتر کــرده اســت. ایرنــا

استانها

آغاز عملیات اجرایی طرح مرمت زادگاه نیما یوشیجافتتاح 12 پروژه رفع افت ولتاژ در شهرستان بافت

کارشناس مسئول واحد سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد شبکه بهداشت خبر  داد: 

برگزاری کارگاه سالمت روان در شهرکرد
کارشناس هواشناسی قزوین پیش بینی کرد:   

احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده طی سه روز آینده

باغ فتح آباد
ــان  ــتان کرم ــری شهرس ــاد در ۲5 کیلومت ــاغ فتح آب  ب
در شــهر اختیارآبــاد قــرار دارد. زمــان احــداث ایــن بــاغ 
بــه حــدود ســال های ۱۲55 برمی گــردد. فتحعلــى 
ــود  ــه بیگلربیگــى شــده ب خــان قراباغــى كــه ملقــب ب
ــى  ــت و فرمانروای ــان دو دوره حكوم ــوع در زم در مجم
ــارت  ــاغ و عم ــداث ب ــه اح ــدام ب ــان، اق ــر كرم ــود ب خ
باشــكوهى در خــارج از شــهر كرمــان کــرد كــه در دوران 
بعــد نصرت الممالــک اول و دوم نیــز از آن عمــارت 
بــاغ  احــداث  تاریــخ  بنابرایــن   اســتفاده کرده انــد. 
ــوان  ــاد( را می ت و عمــارت باشــكوه بیگلربیگــى )فتح آب
قمــرى  ۱۲63هجــرى  تــا   ۱۲53 ســال هاى  بیــن 
دانســت، مقــارن بــا دوران حكومــت محمدشــاه قاجــار. 
بــاغ و عمــارت تاریخــى بیگلربیگــى در فتح آبــاد از 

جملــه باغ هــاى تاریخــى اســت.
 قنــات مشــهور فتح آبــاد كــه روزگارى از قنات هــاى 
قدیمــى و مشــهور شــهر كرمــان بــوده، تامین كننــده آب 

بــاغ و عمــارت آن بــوده اســت.
 ســاختمان بــاغ بیگلربیگــى الگویــى بــوده اســت بــراى 

احــداث بــاغ شــاهزاده ماهــان.
ــاغ و در  ــاى شــمال ب ــى مجموعــه انته ســاختمان اصل
دو طبقــه احــداث شــده و در ســمت جنــوب بنــا حیــاط 
مستطیل شــكل شــمالى – جنوبــى و دو حــوض آب در 
وســط حیــاط بــوده كــه آثــار آن هنــوز باقــی اســت. بــه 
فاصلــه حــدود ســى متــرى ضلــع شــرقى بنــاى اصلــى 
عمــارت چهارفصــل قــرار دارد كــه در یــک طبقــه پــالن 

منســجم و چهارگــوش مربــع بنــا شــده اســت. 
مصالــح ســاختمان ها از خشــت خــام و تزئیــن آن بــا 
ــه ابعــاد 6۰  ــاغ حوضــی ب ــوده و مقابــل ســردر ب گــچ ب

ــا طراحــی شــده اســت. ــا فواره هــای زیب ــر ب در 5 مت
ــته  ــه داش ــاختمانی دو طبق ــه س ــردر ک ــر س ــالوه ب  ع
ــن  ــن آن احــداث شــده. ای ــز در طرفی ــی نی طاق نماهای
اثــر در تاریــخ ۱۲ بهمــن ۱38۱ بــا شــماره ثبــت ۷۲84 
بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

اســت.

#دیدنی_ها

روزنه
 رئیس سازمان صنعت، معدن 

و تجارت چهارمحال و بختیاری:
راه اندازی واحد صنعتی تولید 

بستنی در چهارمحال و بختیاری
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: واحــد صنعتــی 
تولیــد بســتنی در چهارمحــال و بختیــاری راه انــدازی 

. د می شــو
ــار  ــب اظه ــن مطل ــه ای ــاره ب ــا اش ــی ب ــم امام نعی
ــی  ــهرک صنعت ــی در ش ــد صنعت ــن واح ــت: ای داش

می شــود. راه انــدازی  شــهرکرد 
وی عنــوان کــرد: اشــتغال ایــن کارخانــه تولیــدی، ۲۰۰ 
نفــر اســت. وی بیــان کــرد: ایــن کارخانــه تــا پایــان 
ــرداری  ــه بهره ب ــود و ب ــداث می ش ــاری اح ــال ج س

می رســد.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــعه  ــی در توس ــش مهم ــه نق ــن کارخان ــدازی ای راه ان
صنایــع فــرآوری صنعــت شــیر در ایــن اســتان دارد، 
ــه زمینه ســاز  ــن کارخان ــدازی ای ــار داشــت: راه ان اظه
ــه  ــتان از جمل ــن اس ــا در ای ــر بخش ه ــعه دیگ توس

بخــش دامپــروری اســت. مهــر

 تداوم بحران خشکسالی 
در استان یزد

ــه  ــه ۱۰۰ حلق ــک ب ــزد نزدی ــر ی ــالی اخی در خشکس
ــارج شــد و  ــرداری در اســتان خ ــدار بهره ب ــاه از م چ
نزدیــک بــه 8۰ حلقــه چــاه درآســتانه خشــک شــدن 
اســت و ۱۲۰ حلقــه چــاه دیگــر نیــز بــه دلیــل افــت 
ــی آب دچــار کاهــش  ســطح آب در ســفره زیرزمین

کیفیــت شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب روســتایی 
مشــترکان  از  تجلیــل  مراســم  در  یــزد  اســتان 
کم مصــرف شــهر تفــت، از کاهــش کیفــی منابــع آب 

در روســتاها خبــر داد.
فاتحــی افــزود: متاســفانه کاهــش کیفــی منابــع آب 
ــدار  ــاه از م ــه چ ــه ۱۰۰ حلق ــک ب ــده نزدی ــث ش باع
ــه  ــک ب ــود و نزدی ــارج ش ــتان خ ــرداری در اس بهره ب
8۰ حلقــه چــاه درآســتانه خشــک شــدن اســت و۱۲۰ 
حلقــه چــاه دیگــر نیــز بــه دلیــل افــت ســطح آب در 
ســفره زیرزمینــی  آب دچــار کاهــش کیفیــت شــده 

اســت.

فرهنگسرای خواجه اتابک 
دوشنبه  افتتاح می شود

ــک  ــرای خواجه اتاب ــت: فرهنگس ــان گف ــهردار کرم ش
ــاح می شــود. ــه  جــاری افتت دوشــنبه  هفت

ــت  ــازی و مرم ــه آماده س ــاره ب ــا اش ــی ب ــی بابای عل
ــه فرهنگســرا  ــل آن ب ــک و تبدی ــره  خواجــه اتاب مقب
اظهــار کــرد: فرهنگســرای خواجه اتابــک ســاعت 
۲۰ و 3۰ دقیقــه دوشــنبه ۱9 تیرمــاه جــاری افتتــاح 

می شــود.
قمــر  فرهنگســرای  پروژه هــای  افــزود:  وی 
ــور و بوســتان مالیــات  ــه  فرهنــگ ن بنی هاشــم، خان
ــه  طــور  ــه  زودی ب هــم آمــاده افتتــاح هســتند کــه ب

ــد. ــد ش ــاح خواهن ــمی افتت رس
الزم بــه ذکــر اســت فرهنگســرای خواجــه اتابــک در 

کوچــه ۱8 خیابــان ابوحامــد واقــع شــده اســت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست 
چهارمحال و بختیاری خبر داد:
 برگزاری مانور اطفای حریق 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و 
بختیــاری از برنامه ریــزی و اقدامــات الزم بــرای 
برگــزاری مانــور اطفــای حریــق عرصه هــای طبیعــی 

ــر داد. ــتان خب ــن اس در ای
ــام  ــه انج ــاره ب ــا اش ــانی ب ــدی فارس ــهرام احم ش
هماهنگی هــای الزم بیــن دســتگاهی بــرای برگــزاری 
ــور مشــترک اطفــای حریــق در مناطــق طبیعــی  مان
اســتان اظهــار کــرد: ایــن مانــور بــا مشــارکت 
حفاظــت محیــط زیســت، ســتاد مدیریــت بحــران، 
مناطبــع طبیعــی و مشــارکت جوامــع محلــی و 

ســازمان های مردم  نهــاد برگــزار خواهــد شــد.
ــی  ــش گیاه ــالی، پوش ــم، خشکس ــر اقلی  وی تغیی
خطاهــای  اســتان،  طبیعــی  مناطــق  در  خــاص 
ــروز  ــر در ب ــل مؤث ــوان عوام ــه عن ــانی و ... را ب انس
ــمرد  ــتان برش ــی اس ــق طبیع ــوزی در مناط آتش س
ــرای حفــظ محیــط زیســت، به ویــژه  و بیــان کــرد: ب
ــن  ــی بی ــد هماهنگ ــوزی نیازمن ــا آتش س ــه ب مقابل
بخشــی و بســیج عمومــی و همگانــی هســتیم 
بــرای  تمرینــی  مانورهــا،  این گونــه  برگــزاری  و 

ــت. جــام جــم  ــم اس ــن مه ــه ای ــتیابی ب دس

ویزیت رایگان اهالی روستای 
حجت آباد

رئیــس شــبکه و مرکــز بهداشــت ریــگان گفــت: 
بیــش از 6۰ نفــر از اهالــی روســتای حجت آبــاد 

ــدند. ــگان ش ــت رای ــگان ویزی ــی ری گنبک
فردیــن حشــمتی گفــت: دو اکیــپ پزشــکی بــا 
اســتقرار در روســتای حجت آبــاد ویزیــت رایــگان 

ــدند. ش
وی ابــراز داشــت: ایــن طــرح بــا همــکاری شــورای 
اســالمی دهیــاری روســتا و بخشــداری گنبکــی 

ــد. ــام ش انج
رئیــس شــبکه بهداشــت ریــگان تصریــح کــرد: ایــن 
ــتان  ــا در شهرس ــدید دم ــه تش ــه ب ــا توج ــرح ب ط
ریــگان صــورت گرفــت. حشــمتی یــادآور شــد: اعــزام 
تیم هــای پزشــکی بــه ســایر روســتاها در طــول 
هفتــه انجــام خواهــد شــد. وی افــزود: روســتاهای 

ــد.  ــرار دارن ــت ق محــروم شهرســتان در اولوی
ریــگان بــا 96 هــزار نفــر جمعیــت تــا مرکــز کرمــان 
۲85 کیلومتــر فاصلــه دارد کــه فاقــد بیمارســتان 

اســت.

ــی،  ــراث فرهنگ ــراث اداره کل می ــاون می مع
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان  کرمان 
ــر دلدادگــی  ــه هن ــه اینکــه تعزی ــا اشــاره ب ب
بــه امــام حســین )ع( اســت گفــت: تــالش 
در  ده زیــار  تعزیــه  ســوگواره  می کنیــم 
ســال های آینــده بــه  صــورت ویژه تــر و 

ــود. ــزار ش ــته برگ ــکوهتر از گذش باش
در  جمعــه  شــامگاه  روحــی  حمیــد 
آییــن اختتامیــه و تجلیــل از برگزیــدگان 
ــار  ــه ده زی پنجمیــن ســوگواره اســتانی تعزی
ــوگواره  ــزاری س ــت: برگ ــار  داش ــان اظه کرم
و  تــالش  حاصــل  ده زیــار،  در  تعزیــه 
ــدهللا  ــه آســتان اباعب ــدان ب کوشــش ارادتمن

اســت. الحســین )ع( 
وی بــا بیــان تاریخچــه ای از اجــرای تعزیه در 
کشــور گفــت: آییــن تعزیه خوانــی در کشــور 
ــالد  ــش از می ــوم پی ــزاره س ــه ه ــوط ب مرب
بــوده و داســتان های ایرانــی مثــل »ســوگ 
ســیاوش« بــا تعزیــه اجــرا می شــده اســت.
ــی ــراث فرهنگ ــراث اداره کل می ــاون می  مع

صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان  کرمان 
ــوع نمایــش مذهبــی  ــن ن  افــزود: شــبیه ای
و تعزیه خوانــی در کشــورهای عــراق، مصــر و 

ــود دارد. هند وج
وی بــا بیــان اینکــه بهتریــن شــکل و شــیوه 
ــیعیان در  ــوگواری ش ــه س ــوط ب ــه مرب تعزی

ــا همــان  ــر آیینــی شــبیه خوانی ی ــب هن قال
کــرد:  خاطر نشــان  اســت،  تعزیه خوانــی 
ــا  ــاجد، تکای ــخ در مس ــول تاری ــه در ط تعزی
و در بعضــی مواقــع در میادیــن شــهرها نیــز 

اجــرا شــده اســت.
دوران  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  روحــی 
اجــرای  انقــالب  از  پیــش  و  رضاخــان 
ــوع  ــال ممن ــروزی کام ــکل ام ــه ش ــه ب تعزی
بــود یــادآور شــد: بــا پیــروزی انقــالب 
ــاره در کشــور جــان  ــر دوب  اســالمی ایــن هن

گرفت.
ــی  ــر دلدادگ ــه هن ــه تعزی ــان اینک ــا بی وی ب
بــه امــام حســین )ع( اســت، گفــت: اجــرای 
ــام  ــال پی ــظ، حراســت و انتق ــه در حف تعزی

ــر و ریشــه دار اســت. عاشــورا بســیار مؤث
ــی،  ــراث فرهنگ ــراث اداره کل می ــاون می مع

صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان  کرمان 
 بــا اشــاره بــه اینکــه انتقــال منویــات دینــی 
و مذهبــی بــه نســل جــوان جامعــه از طریــق 
تعزیــه راحت تــر اســت، افــزود: یکــی از 
وظایــف اداره کل میــراث فرهنگــی ثبــت 
ــی مــردم در همــه  ــی و مذهب آیین هــای مل

ــت. ادوار اس
می کنیــم  تــالش  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســال های  در  ده زیــار  تعزیــه  ســوگواره 
آینــده بــه  صــورت ویژه تــر و باشــکوه تر 
از گذشــته برگــزار شــود و ایــن موضــوع 
خواســت مردمــی اســت، تصریــح کــرد: 
مراســم تعزیــه ده زیــار می توانــد زمینــه 
پرونــده ثبــت ملــی تعزیــه در کشــور باشــد 
و ظرفیــت تاســیس انجمــن تعزیــه در ایــن 

منطقــه وجــود دارد. تســنیم

معاون میراث فرهنگی استان کرمان:

تعزیه، هنر دلدادگی به امام حسین )ع( است

،،
شــرب  آب  از  درصــد   97 از  بیــش 
اســتان کرمــان متاســفانه از منابــع 
آب زیرزمینــی تامیــن می شــود. بایــد 
مدنظر داشت به دلیل برداشت های 
بی رویــه از آب هــای زیرزمینــی، ایــن 
منابــع از لحــاظ کمــی و کیفــی دچــار 

شــده اند مشــکل 



دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی درباره 
رونــد رو بــه رشــد مصــرف بی رویــه آنتی بیوتیک هــا در 

ــدار داد.  کشور هش
دکتــر محمــد سیســتانی زاد گفــت: وقتــی میکروب هــا 
ــه  ــد ب ــود، می توانن ــاوم می ش ــرد مق ــک ف ــدن ی در ب
افــراد دیگــر و حتــی ایالت هــای دیگــر منتقــل شــوند.

توافقنامه هــای  اســاس  بــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بین المللــی همــه کشــورها بایــد بــر اســاس دوز مصرفی 
را  آنتی بیوتیک هــا  مصــرف  میــزان  تعریف شــده، 
گــزارش دهنــد، تصریــح کــرد: در اتحادیــه اروپا از ســال 
ــک را  ــرف آنتی بیوتی ــزان مص ــورها می ــه کش ۲۰۰۱ هم
گــزارش می دهنــد؛ بــر اســاس گزارش هــای ســال 
۲۰۰۶ میــزان مصــرف ۲۰ دی دی دی )واحــد ســنجش 

آنتی بیوتیــک در هــر فــرد( بــود کــه اکنــون بــه ۱۵ دی 
دی دی رســیده اســت؛ ایــن حــدود ۲۰ درصــد کاهــش 

را نشــان می دهــد.
ــزان مصــرف   ــران، می ــرد: در ای ــه ک سیســتانی زاد اضاف
ــد  ــان می ده ــه نش ــت ک ــا ۱۰۳ دی دی دی اس ۱۰۲ ت

ــر اروپاســت. ۵ براب
 وی افــزود: از ســوی دیگــر آمــار نشــان می دهــد 
کــه اروپــا رونــد کاهشــی را تجربــه کــرده؛ امــا در 
ــه افزایــش    ــه آنتی بیوتیــک رو ب ــران مصــرف بی روی ای

ــت. اس
سیســتانی زاد موثرتریــن راه هــای کاهــش مصــرف 
ــدی  ــه ج ــز مقابل ــازی و نی ــک را فرهنگ س آنتی بیوتی

ــرد. مهــر ــوان ک ــدون نســخه عن ــه ب ــا ارائ ب

دکتــر محمدرضــا ناظــر اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در 
فصــل گرمــا قــرار داریــم، احتمــال بــروز گرمازدگــی زیــاد 
ــوای  ــم در ه ــرم و ه ــوای گ ــم در ه ــی ه اســت. گرمازدگ
مرطوبــی کــه مکانیســم بــدن بــرای تعریــق خــوب عمــل 

نمی کنــد، ایجــاد می شــود.
بــه گرمازدگــی را  ناظــر مهم تریــن راه دچــار نشــدن 
پیشــگیری دانســت و بــا بیــان اینکــه نیــاز اســت 
ــد  ــرار نگیرن ــرم ق ــوای گ ــرض ه ــتقیم در مع ــراد مس اف
ــه  ــرد: البت ــح ک ــد، تصری ــرف کنن ــتر مص ــات بیش و مایع
ــه  ــا هندوان ــل آب ی ــود مث ــرف می ش ــه مص ــی ک مایعات
ــت. ــو نیس ــی جوابگ ــه تنهای ــود و ب ــع می ش ــریع دف س

ــد  ــد کــرد: بای ــی تاکی ایــن متخصــص بیماری هــای عفون
افــراد از میوه هایــی نظیــر خیــار، ســیب و ... و همچنیــن 

ریحــان  تخــم  شــربتی،  تخــم  مثــل  دانه هایــی   از 
و خاکشــیر کــه باعــث می شــود آب در محیــط بــدن 
نگــه داشــته شــده و بــه تدریــج در داخــل روده آزاد شــود 

ــد. اســتفاده کنن
 وی افــزود: گرمازدگــی منجــر بــه افزایــش ضربــان قلــب

احســاس گرمــا، ایســت قلبــی و در نهایــت مرگ می شــود. 
ــی خاطرنشــان کــرد:  ــن متخصــص بیماری هــای عفون ای
ــر اســت در  ــی می شــوند بهت ــه دچــار گرمازدگ ــرادی ک اف
ــرف  ــک مص ــات خن ــد و مایع ــرار گیرن ــک ق ــط خن محی
کننــد کــه البتــه ایــن مــوارد در حالــت خفیــف گرمازدگــی 
ــه حالــت  جوابگوســت؛ امــا در مــوارد شــدید کــه بیمــار ب
نیمه کماســت، بایــد بــه بیمارســتان منتقــل و ســرم تراپی 

شــود و بهبــودی کامــل را بــه دســت آورد. ایســنا

دکتر محمد سیستانی زاد، داروساز، هشدار داد:

مصرف آنتی بیوتیک در ایران ۵ برابر اروپا
متخصص بیماری های عفونی مطرح کرد:

چند پیشنهاد برای پیشگیری از گرمازدگی

گیاهان خواب آور
ــج  ــواب رن ــاالت خ ــراد از اخت ــیاری از اف ــروزه بس ام
فــرد  زندگــی  می توانــد  کــه  مشــکلی  می برنــد؛ 
را تحــت تاثیــر قــرار دهــد؛ از ایــن رو بســیاری بــه 
دنبــال قرص هــای خــواب آور می رونــد. بــا اینکــه 
ــرر  ــبتا بی ض ــت نس ــن اس ــا ممک ــی خواب آوره بعض
شــیوه های  ابتــدا  کــه  می شــود  توصیــه  باشــند، 
طبیعــی را امتحــان کنیــد. مــواد شــیمیایی کــه بیشــتر 
ــی   ــد بررس ــازند، نیازمن ــواب آور را می س ــای خ قرص ه
ــر  ــرا تاثیــر آن هــا ب و مطالعــات بیشــتری هســتند؛ زی
بــدن انســان و ســامتی هنــوز بــه  طــور کامــل روشــن 
نیســت. بعضــی گیاهــان دارویــی خاصیت آرام بخشــی، 
ــود  ــه بهب ــد کــه ب ضــد اســترس و ضــد اضطــراب دارن
اختــاالت خــواب کمــک می کننــد. در اینجــا بــه چنــد 

ــم. ــاره می کنی ــا اش ــه از آن ه نمون
 زیرفون

عضــات  شــدن  شــل   باعــث  زیرفــون  گل هــای 

ــن را  ــه خــواب رفت می شــوند،  آرام بخــش  هســتند و ب
آســان می کننــد. ایــن گیــاه بــرای کــودکان و نوجوانانــی 
کــه بــه راحتــی نمی خوابنــد نیــز، مؤثــر اســت. زیرفــون 
همچنیــن بــرای تســکین گرفتگــی عضــات و دردهــای 

ــر اســت. ــه ســرماخوردگی مؤث ــوط ب مرب
 بابونه

ــه  ــی،  ب ــکل بی خواب ــل مش ــر ح ــاوه ب ــه ع ــاه بابون گی
ــه  ــد؛ ب ــک می کن ــیار کم ــدن بس ــوارش ب ــتم گ سیس
ــن  ــه ای عــاوه ســردرد را تســکین می دهــد. از آنجــا ک
گیــاه ماننــد زیرفــون مایــم اســت، بــرای کــودکان هــم 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م می توان
 سنبل  الطیب

ســنبل الطیــب بــرای مقابلــه بــا حــاالت عصبــی، 
اســترس و فشــارهای روحــی مفیــد اســت و درنتیجــه 

ــد. ــود بخش ــواب را بهب ــد خ می توان
 بادرنجبویه

بادرنجبویــه عــاوه بــر اینکــه اختــاالت خــواب را 
تســکین می دهــد، اضطــراب، تحریک پذیــری، کولیــک 

ــد. جالــب اســت  و اسپاســم های روده ای را آرام می کن
بدانیــد ایــن گیــاه شــدت عائــم تب خــال لــب را نیــز 

ــد. ــش می ده کاه
 خفچه

خفچــه بــرای مقابلــه بــا اســترس و اضطــراب توصیــه 
ــواب  ــکن گونه اش، خ ــر مس ــل تاثی ــه دلی ــود و ب می ش
را آســان می کنــد. خفچــه همچنیــن ضداسپاســم 
ــاالت  ــش اخت ــه در کاه ــت ک ــز هس ــش نی و آرام بخ

ــود. ــر خواهــد ب ــب مؤث ــان قل ضرب
 شکوفه های بهارنارنج

گل هــا، برگ هــا و اســانس شــکوفه بهارنارنــج  مســکّن 
هســتند و بــه حفــظ وضعیــت مطلــوب خــواب کمــک 

می کننــد.
 گل ساعتی

 ایــن گیــاه از قدیــم بــرای مقابلــه بــا بی خوابــی 
 و افســردگی کاربــرد داشــته و خــواب فرح بخــش 
و همچنیــن تســهیل زمــان بــه خــواب رفتــن را نیــز در 

ــی دارد. روزپــاس پ

  طبــق آمارهــای موجــود ۶ تــا ۱۰ درصــد مــرگ 
و میــر دوران نــوزادی مربــوط بــه بیماری هــای 
قلبــی مــادرزادی اســت. در دنیــا هــر ســال حــدود 
یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار نــوزاد بــا ایــن بیماری هــا 
بیماری هــای  نــوزاد   ۴۰۰ می شــوند کــه  متولــد 
ــت  ــه مراقب ــاز ب ــاری نی ــن بیم ــد. در ای ــدید دارن ش
آن هــا  درمــان  و  اســت  ضــروری  بســتری  و 
ــراه  ــه هم ــا ب ــرای خانواده ه ــادی ب ــای زی هزینه ه
در  مــادرزادی  قلبــی  بیماری هــای  اینکــه  دارد. 
کــودکان تــا چــه میــزان خطرنــاک اســت و عوامــل 
ــد و دیگــر ســؤاالت مطــرح  زمینه ســاز آن هــا کدامن
در این بــاره را در گفت وگــو بــا دکتــر محمدرضــا 
ــتاد  ــودکان و اس ــب ک ــص قل ــوق تخص ــری، ف صب

دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، پاســخ داده ایــم.
 ناهنجاری های مادرزادی قلبی کودکان 

چقدر خطرناک است؟
بیماری هــای قلبــی مــادرزادی، یکــی از بیماری هــای 
ــودکان  ــد ک ــک درص ــدود ی ــه ح ــت ک ــایعی اس ش
مهم تریــن  و  شــایع ترین  می شــوند.  آن  دچــار 
علــت مــرگ نــوزادان بیماری هــای قلبــی مــادرزادی 
بیماری هــای  افــرادی کــه  و ۲۵ درصــد  اســت 
قلبــی دارنــد، متأســفانه از مشــکاتی همچــون 
ناهنجاری هــای اســکلتی، شــکاف کام و لــب و 

ــد. ــج می برن ــز رن ــی نی کروموزوم
 این ناهنجاری ها چه نشانه هایی دارند؟

یــک دســته از نــوزادان در بــدو تولــد کبــودی ندارنــد 

ــگام  ــدی تنفــس، خســتگی هن ــا نشــانه های تن ام
نارســایی در رشــد و مشــکات  شــیر خــوردن، 

ــود. ــده می ش ــا دی ــی در آن ه تنفس
بیمــاری  بــه  مبتــا  شــیرخواران  از  برخــی  در 
ــب  ــی قل ــی )ناتوان ــایی قلب ــب، نارس ــادرزادی قل م
ــب  ــر( موج ــو مؤث ــه نح ــون ب ــردن خ ــپ ک در پم
کُنــد غــذا خــوردن و ناتوانــی در غــذا خــوردن کامــل 
می شــود و کــودک مبتــا بــه ایــن بیمــاری ممکــن 
اســت تنفــس ســریع داشــته باشــد و عــرق کنــد.
ــودی هســتند  ــا کب ــراه ب ــوزادان هم ــر ن دســته دیگ
کــه کبــودی بــر روی بــدن نــوزاد در همــان روزهــای 
اول پدیــد می آیــد و کم کــم تشــدید می شــود. 
ــی  ــد شــامل بیماری های ــودی ندارن ــه کب ــواردی ک م

مجــاری  و  دهلیــزی  دیــواره  ســوراخ  همچــون 
شــریانی، تنگــی دریچــه آئــورت و ُششــی هســتند 
کــه ۸۰ درصــد بیمــاران را تشــکیل می دهنــد و 
ــی  ــامل جابه جای ــد، ش ــودی دارن ــه کب ــواردی ک م
عــروق بــزرگ قلــب می شــوند کــه شــیوع کمتــری 
دارنــد، امــا بیمــاری شــدیدتری را ایجــاد می کننــد و 

ــد داشــت.   ــه عمــل جراحــی خواهن ــاز ب نی
 دالیل به وجود آمدن عوامل خطرساز 

این بیماری
در مجمــوع در بیماری هــای قلبــی مــادرزادی ۲۰ 
درصــد عوامــل ژنتیــک و خطرســاز موجــب بیمــاری 
از  مخلوطــی  علت هــا،  درصــد   ۸۰ و  می شــوند 
ــادر  ــر م ــتند. اگ ــی هس ــک و محیط ــل ژنتی عوام
ــای  ــال ابت ــد، احتم ــت باش ــه دیاب ــا ب ــاردار مبت ب
مــادرزادی  قلبــی  بیماری هــای  بــه  او  جنیــن 
وجــود دارد. مصــرف داروهــای ضــد صــرع و مــواد 

ــز ریســک  ــواد آرایشــی نی ــود در م شــیمیایی موج
ــش  ــادرزادی را افزای ــی م ــای قلب ــاد بیماری ه ایج
ــاردار در اوایــل حاملگــی بــه  می دهنــد. اگــر مــادر ب
ســرخجه مبتــا شــود، دیابــت داشــته باشــد و آن را 
کنتــرل نکــرده باشــد، داروهــای معینــی را در زمــان 
بــارداری مصــرف کنــد یــا کــودک دیگــری بــا نقــص 
ــه  ــال اینک ــد، احتم ــته باش ــادرزادی داش ــب م قل
ــا آورد،  ــه دنی ــادرزادی ب ــب م ــا نقــص قل کودکــی ب

بیشــتر اســت.
 عوارض مشکالت قلبی

کــودکان مبتــا بــه بیمــاری قلبــی مــادرزادی، حتــی 
اگــر خفیــف باشــد، ممکــن اســت در معــرض 
ایــن  در  گیرنــد.  قــرار  میکروبــی  آندوکاردیــت 
عارضــه، دریچه هــای قلــب در اثــر آلودگــی بــه 
میکروب هایــی کــه وارد جریــان خــون شــده اند 

ایمنــا می شــوند.  ملتهــب 

#طب_سنتی
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فوق تخصص قلب کودکان:

شایع ترین علت مرگ نوزادان، بیماری های قلبی مادرزادی است

تازههایپزشکی

 درمان آفتاب سوختگی 
D با ویتامین

ــه  ــو ب ــد اوهای محققــان مرکــز پزشــکی بیمارســتان کلولن
ــا  ــا ی ــرص دارونم ــی ق ــور تصادف ــه ط ۲۰ شــرکت کننده ب
ــد؛  ــا IU ۲۰۰۰۰۰ دادن ــا دوز ۵۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ی ــن D ب ویتامی
البتــه یــک ســاعت پــس از قرارگیــری در معــرض المــپ 
از  ناحیــه کوچکــی  آفتاب ســوختگی  و   UV کوچــک 

داخــل.
محققــان ایــن افــراد را ۲۴، ۴۸، ۷۲ ســاعت و یــک 
هفتــه پــس از ایــن آزمایــش بررســی کــرده و نمونه هــای 
ــد. ــرای آزمایــش بیشــتر جمــع آوری کردن پوستشــان را ب

آنــان دریافتنــد شــرکت کنندگانی کــه بیشــترین دوز 
ویتامیــن D را دریافــت کــرده بودنــد، از فوایــد بلندمدتــی 
از  پــس  ســاعت  پوســت ۴۸  التهــاب کمتــر  نظیــر 
آفتاب ســوختگی برخــوردار بودنــد. شــرکت کنندگان بــا 
ــر  ــم کمت ــان ه ــن D در خونش ــزان ویتامی ــترین می بیش

ــد. ــده بودن ــت ش ــزی پوس ــار قرم دچ
ــش  ــب افزای ــن D موج ــد ویتامی ــان می ده ــج نش نتای
ــاز-۱  ــه آرژین ــوم ب ــی موس ــای ضدالتهاب ــزان آنزیم ه می
در پوســت می شــود. ایــن آنزیــم موجــب افزایــش 
بــه  و  می شــود  آســیب  از  پــس  پوســت  ترمیــم 
فعال ســازی ســایر پروتئین هــای ضدالتهابــی نیــز کمــک                      

مهــر می کنــد. 

 شناسایی ژن تاثیرگذار بر 
ابتال به افسردگی 

افســردگی ســاالنه بــر بیــش از ۳۰۰ میلیــون نفــر در جهــان 
تاثیــر می گــذارد. اگرچــه عوامــل محیطــی در بســیاری از 
مــوارد ابتــا بــه افســردگی نقــش دارنــد، امــا ژنتیــک هــم 

بســیار مهــم اســت.
مطالعــه جدیــد محققــان دانشــگاه مریلنــد نشــان 
ــوری در  ــش مح ــاص نق ــک ژن خ ــه ی ــد چگون می ده
ــر  ــترس ب ــاد اس ــا ایج ــترس ی ــل اس ــت در مقاب حفاظ

اســاس میــزان فعالیتــش دارد.
ــه  ــد ک ــان می ده ــار نش ــن ب ــرای اولی ــه ب ــن مطالع ای
ــک  ــه Slc۶a۱۵ در ی ــن ژن خــاص موســوم ب ــه ای چگون
ــروز افســردگی دارد  ــورون کــه نقــش کلیــدی در ب ــوع ن ن

عمــل می کنــد.
ــاره  ــق، در این ب ــم تحقی ــت تی ــو، سرپرس ــری کای لوب م
چگونــه  می دهــد  نشــان  مطالعــه  »ایــن  می گویــد: 
میــزان ایــن ژن در ایــن نورون هــا بــر خلــق و خــو 
تاثیــر می گــذارد. افــراد دارای میــزان متغیــر ایــن ژن 
ــا  در مناطــق خاصــی از مغزشــان بیشــتر در معــرض ابت
ــا  ــط ب ــاالت احساســی مرتب ــه افســردگی و ســایر اخت ب

ــد.« ــرار دارن ــترس ق اس
ــه  ــه چگون ــا مشــخص نیســت ک ــد: »دقیق ــو می افزای لوب
Slc۶a۱۵ در مغــز عمــل می کنــد. نظریــه مــا ایــن اســت 
کــه احتمــاال بــا تغییــر در میــزان انتقال دهنده هــای 

ــد.« ــت می کن ــز فعالی ــی مغ عصب
بــه گفتــه محققــان، شناســایی ایــن ژن می توانــد منجــر 
بــه دســتیابی بــه شــیوه جدیــدی بــرای درمــان افســردگی 

شــود. شــهر خبــر

تغذیه

تغذیه تکمیلی کودک
ــی  ــه دوره انتقال ــه ب ــی اســت ک از شــیرگیری، نام
ــه  ــه تغذی ــوز ب ــوزادان هن ــه در آن ن ــده ک داده ش
ــه  ــا شــیر خشــک ادام ــادر ی ــات شــیر م ــا مایع ب
می دهنــد، امــا بــه تدریــج بــا غــذای جامــد 
ــی  ــه تکمیل ــب تغذی ــه اغل ــوند ک ــنا می ش ــز آش نی
نامیــده می شــود؛ چــون ایــن غذاهــا مکمــل 
مایعــات خوراکــی هســتند؛ امــا دســت کم تــا یــک 
ــل  ــور کام ــه  ط ــودک ب ــی ک ــذای کمک ــالگی غ س

جایگزیــن شــیر مــادر نمی شــود.
فرآینــد از شــیرگیری نیــز ماننــد تمــام کارهایــی کــه 
ــا  ــده موفقیت ه ــد، دربرگیرن ــاز می کنن ــودکان آغ ک

و شکســت های خــاص آنــان اســت. 
نــوزادان  مخصــوص  غــات  نــوزادان  برخــی 
بــه قــاب  اولیــن گاز  بــا  و  امتحــان کــرده  را 
می افتنــد؛ در حالــی کــه دیگــران تــا هفته هــا هــر 

چیــزی بــه جــز ســینه مــادر را رد می کننــد.
اگــر تجربــه شــما آن فرآینــد خالــص و مرتبــی کــه 

از آغــاز در ذهــن داشــتید نیســت، ناامیــد نشــوید.
 نــوزادی، دورانــی حیاتــی بــرای ایجــاد ذائقــه 
ــر  ــول عم ــام ط ــه در تم ــت ک ــی اس و انتخاب های
ــا  ــد ت ــن فرصــت اســتفاده کنی ــد. از ای ــه دارن ادام
اولیــن برخــورد کودکتــان بــا غــذا را بــه یــک مــورد 

ــد.  ــل کنی ــب و مغــذی تبدی جال
 بهترین زمان از شیرگیری

ــیرگیری  ــان از ش ــر روی زم ــادی ب ــات زی تحقیق
متمرکــز شــده اند. تعــداد زیــادی از مطالعــات 
احتمــال اینکــه آیــا از شــیرگیری زود یــا دیرهنــگام 
بــه رشــد کمتــر، گرایــش بــه چاقــی، کمبــود مــواد 
مغــذی یــا مشــکات تکاملــی منجــر می شــوند یــا 

ــد. ــی کرده ان ــه را بررس ن
گرچــه ممکــن اســت تفاســیری کــه شــما از منابــع 
مختلــف بــه دســت می آوریــد کمــی متفــاوت 
بــا هــم  امــا غالــب توصیه هــا کامــا  باشــد، 
ــه  ــا را این گون ــوان آن ه ــتند و می ت ــگ هس هماهن
جمع بنــدی کــرد: بیــن ســنین چهــار و شــش 
ماهگــی، بیشــتر نــوزادان آمــاده پذیــرش تدریجــی 
ــر  ــاوه ب ــود ع ــی خ ــم غذای ــد در رژی ــذای جام غ

ــتند. ــک هس ــیر خش ــا ش ــادر ی ــیر م ش
گرچــه ســن دقیــق شــروع غــذای جامــد بــر هیــچ 
ســنگی حــک نشــده، والدیــن نبایــد بــرای شــروع 
غــذای جامــد پیــش از چهــار ماهگــی عجلــه کننــد.
ــه  ــال های اولی ــد در س ــوب بای ــی خ ــادات غذای ع
زندگــی شــروع شــوند و نــوزادان نبایــد در معــرض 
دریافــت کالــری بیــش از حــد نیازشــان قــرار داده 

شــوند.
در طــی زمــان، نــوزادان کنتــرل حرکتــی و توانایــی 

ــد. ــدا می کنن ــه خودشــان پی بیشــتری در تغذی
والدیــن می تواننــد بــه تکامــل ایــن حــرکات نــوزاد 
ــات  ــیدن مایع ــق و نوش ــا قاش ــه ب ــوزش تغذی آم
ــه  ــد و ب ــی کمــک کنن ــه وســیله ن ــوان دردار ب از لی
ــت  ــذا را در دس ــت غ ــا انگش ــد ب ــاد دهن ــا ی آن ه

ــی آنایــن ــد. زندگ بگیرن

زیبایی

پوست های خشک
هیدریشــن  دی  را  بــدن  آب  رفتــن  دســت  از 
می نامنــد کــه علــت خشــک شــدن پوســت اســت.

ــرای حــل کــردن ایــن مشــکل ابتــدا بایــد علــت  ب
ــک  ــور در خش ــن فاکت ــد. چندی ــی آن را فهمی اصل
شــدن پوســت موثــر هســتند؛ از جملــه محیــط، آب 
و هــوا، موقعیــت ســامتی یــا نــوع زندگــی. بعضــی 
ولــی  بــه آســانی درمــان می شــوند؛  آن هــا  از 
ــرای  ــه زمــان و تــاش بیشــتری ب بعضــی دیگــر ب

ــد. ــاز دارن ــان نی درم
 راه های درمان سریع خشکی پوست

را  آن  خــود،  پوســت  کــردن  تمیــز  از  پــس 
ــول  ــک محل ــود. ی ــک نش ــا خش ــد ت ــوب کنی مرط
صــورت  مخصــوص  روغــن  یــا  مرطوب کننــده 
اســتفاده کنیــد کــه دارای مــواد مغــذی و طبیعــی 
باشــد. هرگــز از کرم هــای جامــد اســتفاده نکنیــد.

در شــب بــرای شســتن کــرم، یــک تمیزکننــده 
ــه کــرم بچــه مناســب تر  ــد ک ــی اســتفاده کنی روغن

ــت. اس
دســت کم نیم ســاعت پیــش از خوابیــدن، کــرم 
ــرم  ــس از زدن ک ــر پ ــد. اگ مخصــوص شــب بمالی
ــازک اطــراف چشــم های  ــد، پوســت ن ــورا بخوابی ف

ــورم خواهــد شــد. شــما مت
ــرف آب  ــک ظ ــا ی ــماور ی ــا س ــور ی ــتگاه بخ از دس
ــاق  ــوای ات ــردن ه ــوب ک ــرای مرط ــوفاژ ب روی ش
ایــن کار  اســتفاده کنیــد.  زمســتان  در  به ویــژه 
باعــث می شــود پوســت آب کمتــری از دســت 

ــد. بده
از  نگیریــد.  قــرار  گــرم  بســیار  محیط هــای  در 
ــد. پوســت  ــا خــودداری کنی ــی دم ــرات ناگهان تغیی
ــم  ــید ه ــور خورش ــاد و ن ــا ب ــاس ب ــود را از تم خ
محافظــت کنیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه 
پوســت در اثــر خشــک شــدن بســیار آســیب پذیر و 

می شــود. حســاس 
هرگــز ســیگار نکشــید؛ ســیگار بــه دالیــل مختلفــی 
ــود در  ــن موج ــت. نیکوتی ــر اس ــت مض ــرای پوس ب
ــای  ــه مویرگ ه ــی و از جمل ــای خون ســیگار، رگ ه
ــه  ــد؛ در نتیج ــگ می کن ــت را تن ــده پوس تغذیه کنن
خــون کمتــری بــه پوســت می رســد و پوســت 
ــود  ــذی می ش ــواد مغ ــیژن و م ــود اکس ــار کمب دچ
ــن  ــت. همچنی ــر اس ــامتی آن مض ــرای س ــه ب ک

ــد. ــخت می کن ــر و س ــک و زب ــت را خش پوس
پاک کننــده  کرم هــای  و  تنــد  صابون هــای  از 
آرایشــی اســتفاده نکنیــد؛ زیــرا ایــن کرم هــا دارای 

روغن هــای هیدروژنــه هســتند. 
ــای آزاد  ــث می شــوند رادیکال ه ــا باع ــن روغن ه ای
بــه پوســت آســیب بزنــد و باعــث خشــکی و چیــن 

و چــروک آن شــوند. 
بــرای پــاک کــردن پوســت خــود، از روغــن زیتــون 
و روغــن بــادام اســتفاده کنیــد. بــه آرامــی روغــن را 
ــا آب گــرم آن  بــه پوســت خــود بمالیــد، ســپس ب
را بشــویید و بــا یــک پارچــه نــرم، پوســت خــود را 

ــد. ســامتی خشــک کنی

خانواده
بیماری وسواس تقلیدکردنی است

ــار  ــواس اظه ــاری وس ــف بیم ــی در تعری ــا روح علیرض
کــرد: بیمــاری وســواس یــک اختــال اضطرابــی مزمــن 
ــم  ــر نظ ــی درگی ــور افراط ــه ط ــرد ب ــه در آن ف ــت ک اس
و ترتیــب و مســائل جزئــی می شــود و تمایــل بــه 

دارد. کمال گرایــی 
 وی بــا بیــان اینکــه بیمــاری وســواس بــه دو نــوع فکری 
در  تصریــح کــرد:  می شــود،  دســته بندی  عملــی  و 
وســواس فکــری فــرد مبتــا دغدغه هــای خاصــی 
ــردن و  ــک ک ــال چ ــواره در ح ــد و هم ــال می کن را دنب
حصــول اطمینــان از  مســائلی نظیــر بســته بــودن شــیر 

ــت. ــزل و ... اس ــودن درب من ــته ب گاز، بس
روحــی دربــاره وســواس عملــی گفــت: در ایــن نــوع از 
ــود  ــاری می ش ــه های رفت ــار کلیش ــرد دچ ــواس، ف  وس
و کارهایــی نظیــر شســتن زیــاد دســت ها را انجــام 
ــو  ــات شست وش ــداد دفع ــه تع ــی ک ــا جای ــد ت می ده
را می شــمارد، طــرح کــف و صابــون را بــه ذهنــش 
ــد. ــات می کن ــی اطاع ــی تداع ــه عبارت ــپارد و ب می س

ایــن روان شــناس عنــوان کــرد: اگــر کســی همــه 
بــه صــورت مــداوم در خــود مشــاهد  را  نشــانه ها 
می کنــد، حتمــا بایــد بــرای پیگیــری و درمــان بیمــاری 

ــد. ــه کن ــناس مراجع ــه روان ش ب
روحــی خاطرنشــان کــرد: بیمــار وسواســی در مرحلــه ای 
از بیمــاری احســاس درماندگــی می کنــد؛ چــرا کــه دیگــر 
ــه خــود گرفتــه و اگــر آن را  ــار ب ــه اجب رفتارهایــش جنب
انجــام ندهــد، دچــار اضطــراب و اســترس خواهــد شــد.
ــه  ــان اینکــه معمــوال وســواس عملکــرد روزان ــا بی وی ب
ــم  ــه ه ــی او را ب ــاختار روان ــرده و س ــل ک ــرد را مخت ف
می ریــزد، اظهــار کــرد: ایــن بیمــاری در مراحــل اولیــه بــه 
ــه روان شــناس درمان شــدنی اســت. ــه ب شــرط مراجع

ــان  ــه صــورت درم ــان ب ــای درم ــت: روش ه روحــی گف
ــی  ــت ذهن ــا برداش ــاری ی ــناختی و رفت ــا ش ــاری ی رفت
ــم؛  ــاری کار می کنی ــد رفت ــر روی ُبع ــه در آن ب ــت ک اس
البتــه در صورتــی  کــه بیمــاری شــدید باشــد، در کنــار آن 

ــود. ــتفاده می ش ــز اس ــی نی از دارودرمان
ــاری  ــن بیم ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــناس ب ــن روان ش ای
تقلیدکردنــی اســت، اضافــه کــرد: در بیشــتر مــوارد 
فرزنــدان از پــدر و مــادر خــود تقلیــد می کننــد؛ به ویــژه 
ــند  ــد باش ــه تک فرزن ــی ک ــران در حال ــر در پس ــن ام ای

ــتری دارد. ــیوع بیش ش
صــورت  بــه  وســواس  کــرد:  تصریــح  روحــی 
شست وشــوی زیــاد در خانم هــا بیشــتر و شــایع تر 
ــردن  ــه صــورت چــک ک ــر ب ــن ام ــان ای ــوده و در آقای ب

بیــش از حــد اســت.
ــه  ــردن ب ــه نک ــورت مراجع ــه در ص ــان اینک ــا بی وی ب
ــاد  ــاری ح ــن بیم ــواس ای ــان وس ــناس و درم روان ش
بــه  ابتــا  احتمــال  کــرد:  خاطرنشــان  می شــود، 
ــردن وســواس بســیار  ــان نک ــع درم افســردگی در مواق

بهداشــت نیــوز شــایع اســت. 
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اســتفاده از فضــای مجــازی، پدیــده ای رو به 
گســترش اســت و هــر روز تعــداد بیشــتری 
ــادان اســتفاده کننده  ــه جمــع معت ــراد ب از اف
ــای  ــد. فضاه ــازی می پیوندن ــای مج از فض
ــت و  ــم فرص ــود ه ــگاه خ ــازی در جای مج
ــع  ــوند؛ در واق ــوب می ش ــد محس ــم تهدی ه
ایــن  از  و کنترل شــده  درســت  اســتفاده 
ــی  ــا زمان ــد اســت؛ ام ــت و مفی ــا مثب فضاه
زیــاد  اســتفاده  اســت کــه  نگران کننــده 
از ایــن منابــع فــرد را از زندگــی عــادی و 

ــد. ــره دور کن روزم
در حــال حاضــر مشــکات اقتصــادی، اعتیاد 
ــه  و نداشــتن تفاهــم از مســائلی هســتند ک
باعــث جدایــی و فروپاشــی روابــط عاطفــی 
ــی آن را  ــراد می شــوند؛ شــاید ریشــه اصل اف
ــی روح و خشــکی دانســت  ــوان زندگــی ب بت
بــا گســترش فضــای  روزهــا  ایــن  کــه 

مجــازی بیشــتر هــم شــده اســت.
 زندگی تحت تأثیر تکنولوژی

ــن روزگار کــه فضــای مجــازی بخــش  در ای
ــغول  ــود مش ــه خ ــا را ب ــادی از زندگی ه زی
ســاخته، زندگــی همســران نیــز تحــت تاثیــر 

ــوژی قــرار گرفتــه اســت.  ایــن تکنول
فضاهــای مجــازی بــه واســطه تنــوع و 
نبــود  دلیــل  بــه  دارنــد،  جذابیتــی کــه 

فرهنگ ســازی مناســب، آمــوزش و بهره گیــری 
روابــط  کارکــرد  بــه  می  تواننــد  درســت 
و  جــدی  آســیب  خانــواده  در  زناشــویی 

وارد کننــد.  مخربــی 
ــراد زندگــی مشــترک را حفــظ  ــه ظاهــر اف ب
کــرده و زیــر یــک ســقف زندگــی می کننــد؛ 
ــا  ــاعت ها ب ــت س ــن اس ــع ممک ــا در واق ام
یکدیگــر ارتبــاط کامــی نداشــته و بــا گوشــی 
و تبلت هــای خــود مشــغول بــازی و ارتبــاط 

بــا دوســتان مجــازی خــود باشــند.
 ارتباط های پوچ و نادرست

ــور  ــناس ام ــری، کارش ــام جعف حجت االس
ــی از  ــد: یک ــه می گوی ــن رابط ــی، در ای تربیت
ــردن  ــن  ک ــا، جایگزی ــه م ــکات جامع مش
ارتبــاط  جــای  بــه  مجــازی   شــبکه های 
و تعامــل بیــن زوج هاســت کــه درنتیجــه آن 
زن و مــرد ناخواســته درگیــر ارتباط هــای 

ــوند. ــت می ش ــوچ و نادرس پ
ــن  ــا آن ای ــه ب ــا راه مقابل ــه داد: تنه وی ادام
اســت کــه زن و شــوهر ارتبــاط خــود را 
ــالم و  ــات س ــام تفریح ــا انج ــت و ب مدیری
ــواده را  ــای خان ــن اعض ــط بی ــترک، رواب مش
مســتحکم کــرده و بــه جــای اینکــه محبــت 
واقعــی را در فضاهــای مجــازی پیــدا کننــد، 
بــا در کنــار هــم بــودن، انجــام کارهــا و 
تفریحــات مشــترک، بــزرگ کــردن حســنات 
و نادیــده گرفتــن ایرادهــا، ارتباطــات عاطفــی 

ــد. ــواده را مســتحکم  کنن ــن اعضــای خان بی
 هووی جدید عشقی

ارشــد  کارشــناس  کریمــی،  مهنــاز 
ــا اشــاره  ــواده، ب روان شناســی و مشــاور خان
ــر زندگــی  ــر منفــی ایــن شــبکه ها ب ــه تأثی ب
اجتماعــی  شــبکه  های  زناشــویی گفــت: 
مجــازی بــرای ارتبــاط ســاخته شــده  اند؛ امــا 
نــوع کاربــرد مــا گاهــی از آن هــا، وســایل ضد 

ارتباطــی  می  ســازد. 
مجــازی،  شــبکه  های  همیــن  در  گاهــی 
روابطــی شــکل  می  گیــرد کــه بــه فروپاشــی 
یــک خانــواده منجــر  می  شــود؛ گاهــی یــک 
آقــا یــا خانــم متأهــل در همیــن فضــا دچــار 
اشــتباه ویران گــری  می  شــود کــه جبــران 
و گاهــی هــم  اســت  بســیار دشــوار  آن 
ــان  ــی هم ــد عشــقی یعن ــووی جدی ــک ه ی
گوشــی باعــث طــاق عاطفــی بیــن زوجیــن 

می شــود.
ایــن مشــاور خانــواده ادامــه داد: عامــل 
ــمت  ــه س ــل را ب ــن متأه ــه زوجی ــی ک مهم
برقــراری ارتبــاط نامناســب در ایــن شــبکه  ها 
ســوق  می  دهــد، نگذاشــتن وقــت کافــی 

ــت. ــر اس ــرای یکدیگ ب
 دوری عاطفی و قلبی

کریمــی افــزود: مــا بــه انــدازه کافــی وقــت 
ــران  ــای دیگ ــا و درددل  ه ــنیدن صحبت  ه ش
صحبت  هــای  شــنیدن  امــا  داریــم؛  را 
همســرمان بــرای مــا بــه نوعــی تلــف کــردن 
وقــت و کســالت  آور اســت؛ چنیــن  می  شــود 
کــه بــه مــرور زمــان مــا بــا یــک دوری 

عاطفــی و قلبــی مواجــه  می  شــویم. 
زوجینــی کــه فقــط فیزیکــی در کنــار یکدیگر 
نقطــه  قلب  هایشــان  در  امــا  هســتند، 
اشــتراکی بــا یکدیگــر ندارنــد، ورودشــان 
ــاط  ــک ارتب ــراری ی ــبکه ها و برق ــن ش ــه ای ب
ــوع  ــک ن ــف، ی ــس مخال ــا جن ــت ب نادرس
واکنــش دفاعــی بــه رابطه شــان بــا یکدیگــر 

محســوب  می  شــود.
ــت حضــور  ــه عل ــان اینکــه از جمل ــا بی وی ب
مشــاوره،  کلینیک  هــای  بــه  مراجعیــن 
از  یکــی  تنهایــی  احســاس  و  نارضایتــی 
زوجیــن از دیگــری اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــن  ــه ای ــاس ب ــن احس ــا ای ــه آن ه ــه گفت ب
ــادی  ــان زی ــرد مدت زم ــه ف ــت ک ــت اس عل
ــرار  ــود برق ــر خ ــا همس ــه را ب ــن رابط کمتری

ــد  ــاس می کن ــه احس ــا ک ــا آنج ــد ت می  کن
ــاد  ــازی معت ــه شــبکه های مج همســرش ب

ــدارد. ــه او ن ــادی ب ــت زی ــت و دق اس
کارشــناس ارشــد روان شناســی تصریــح 
و  زوجیــن  روابــط  بهبــود  بــرای  کــرد: 
جلوگیــری از آســیب  های فضاهــای مجــازی 
بهتــر اســت نحــوه  در روابــط زناشــویی 
ــواده  ــبکه ها را در خان ــن ش ــری از ای بهره گی

هدفمنــد و قانونمــدار کنیــم.
 فرهنگ سازی

از  بهره گیــری  بــرای  افــراد  زمانــی کــه 
ــش از  ــد، گاه بی ــازی می  گذارن ــای مج فض
زمانــی اســت کــه در کنــار خانــواده هســتند؛ 
ــی در  ــورت فیزیک ــه ص ــرد ب ــه ف ــد ک هرچن
ــواده حضــور دارد، ولــی در همــان زمــان  خان

در شــبکه های مجــازی ســیر می کنــد.
واقعیــت ایــن اســت کــه تعریــف مناســب و 
ــری  ــاره بهره گی ــتی درب ــازی درس فرهنگ س
از شــبکه های مجــازی در زمــان حضــور 
بــرای  نــدارد و  در کنــار خانــواده وجــود 
بهره گیــری از فضــای مجــازی زمــان بــه 

ــت. ــده اس ــف نش ــی تعری خصوص

 برنامه ریزی برای فضاهای مجازی
ــاوران  ــان و مش ــه کارشناس ــن توصی مهم تری
ــه  ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس ــا ای ــه ب در رابط
فضاهــای  از  اســتفاده  زمان   هــای  بــرای 
ــاعت  های  ــرده و س ــزی ک ــازی برنامه ری مج
اطــاع  بــه  و  تعییــن کنیــد  را  خاصــی 

همســرتان برســانید. 
بــرای ایجــاد صمیمیــت بــا تفاهــم بــا 
یکدیگــر زمان   هایــی را بــرای اســتفاده از 

کنیــد. مشــخص  مجــازی  شــبکه های 
 در زمــان بهره گیــری از شــبکه های مجــازی 

ــر  ــید. بهت ــم نباش ــل ه ــا مقاب ــم ی دور از ه
ــار یکدیگــر باشــید. اســت در کن

 نگذاریــد همســرتان احســاس کنــد کــه 
ــردی  ــا ف ــا ب ــد ی ــی کاری می  کنی شــما مخف
نمی خواهیــد وی  رابطــه هســتید کــه  در 

ــود.  ــه ش متوج
ــان  ــی همراهت ــرای گوش ــی ب ــا قفل ــز ی رم
ــز  ــه رم ــور ب ــر مجب ــه اگ ــا اینک ــد ی نگذاری
ــرتان  ــه همس ــز را ب ــتید، رم ــتن هس گذاش

بگوییــد.
زمینــه  ایــن  در  جعفــری  حجت االســام 
بــه خبرنــگار مــا گفــت: کاری کنیــد کــه 
همســرتان مطمئــن شــود بــه او اعتمــاد 
داریــد و موجــب حساســیت و ایجــاد شــک 

ــوید.  ــود نش ــر خ در همس
زمان  هایــی را بــرای اختصــاص دادن بــه 
ــان  ــد و در آن زم ــخصی کنی ــرتان مش همس
هیــچ کار دیگــری انجــام ندهیــد و ســعی در 
ــرتان  ــای همس ــنیدن حرف  ه ــو و ش گفت وگ

داشــته باشــید.
بــه حضــور  نیــاز   همســر شــما صرفــا 
ــه  ــدارد؛ بلک ــود ن ــار خ ــما در کن ــی ش فیزیک
احتیــاج بــه محبــت و دقــت شــما دارد.
ــما  ــار ش ــد در کن ــرتان بای ــزود: همس وی اف
احســاس آرامــش کنــد. بــه همســرتان 
در  بگذاریــد  باشــید؛  متعهــد  و  وفــادار 
 کنــار شــما احســاس خوشــبختی کنــد 
و احســاس رضایــت از نحــوه و طــرز برخــورد 

و دقــت شــما داشــته باشــد.
 موضوعی تکراری، ولی مهم

بــرای  فرصتــی  مجــازی،  شــبکه  های 
افزایــش ســطح یادگیــری و معلومــات شــما 
و دسترســی آســان جهــت تعامــات درســت 
اجتماعــی اســت؛ نــه اینکــه بانــی بــروز 
 اختافــات و مشــکات خانوادگــی باشــد 
و بخواهــد تاثیــر مخربــی بــر روابط زناشــویی 

ــذارد. افراد بگ
ــر  ــه نظ ــراری ب ــات تک ــن موضوع ــاید ای ش
برســد، ولــی شــاید ایــن تکرارهــا زنــگ 
خطــری بــرای ارگان هــا و مســئوالن ذی ربــط 
اســت تــا نحــوه اســتفاده و فرهنــگ درســت 
اینترنتــی  شــبکه های  ایــن   به کارگیــری 
به ویــژه  خانواده هــا،  بــه  را  مجــازی  و 
جوانــان آمــوزش دهنــد تــا از آثــار ســوء آن 

ــود. ــته ش ــواده کاس ــان خان ــر بنی ب

روایتی از رقیب عشقی جدید از نگاه کیمیای وطن

هووی مجازی

،،
مــا جامعــه  مشــکالت  از   یکــی 
جایگزیــن  کــردن شــبکه های مجازی 
بیــن  تعامــل  و  ارتبــاط  جــای  بــه 
زن  آن  درنتیجــه  کــه   زوج هاســت 
و مــرد ناخواســته درگیــر ارتباط هــای 

پــوچ و نادرســت می شــوند
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مسائل فرهنگی و ارزشی جوانان 
فراموش شده است

ــز  ــانه ها و نی ــت: در رس ــان گف ــه اصفه ــوزه علمی ــتاد ح اس
ــکن  ــتغال، مس ــا اش ــی، عموم ــرات انتخابات ــان مناظ در جری
ــرح  ــان مط ــکالت جوان ــن مش ــوان مهم تری ــه  عن و ازدواج، ب
فرامــوش  میــان  ایــن  در  آنچــه  متأســفانه  و  می شــود 
ــان  ــه جوان ــوط ب ــی و ارزشــی مرب می شــود، مســائل فرهنگ

ــت. اس
ــه  ــی دبیرخان حجت االســالم علیرضــا ناجــی، مســئول اجرای
ــان  ــا بی ــان، ب ــه اصفه ــوزه علمی ــی ح ــی های آزاداندیش کرس
ــت:  ــت، گف ــل اس ــان قائ ــرای جوان ــالم ب ــه اس ــی ک جایگاه
روزی یکــی از اصحــاب پیامبــر)ص( بــرای انجــام کاری بــه 
ــام  ــود در انج ــی خ ــت، از ناکام ــت. در بازگش ــتایی رف روس
ــر روی  ــد: اگ ــر)ص( فرمودن ــت. پیامب ــخن می گف آن کار س
موفــق  یقیــن  بــه  می کــردی،  ســرمایه گذاری  جوانــان 
می شــدی؛ چــرا کــه جوانــان قــدرت تغییــر و انجــام کارهــای 

ــد. ــزرگ را دارن ب
ــه  ــه ب ــی ک ــام بن حکم زمان ــل هش ــی مث ــزود: جوان وی اف
ــش از  ــه احترام ــران ب ــه حاض ــد، هم ــی وارد می ش مجلس
ــت  ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط جــای خــود برمی خاســتند. ب
ــل  ــان قائ ــرای جوان ــی ب ــگاه واالی ــالم ارزش و جای ــه اس ک
ــن موضــوع اشــاره  ــه ای ــادی ب ــات و احادیــث زی اســت و آی
می کننــد. حجت االســالم ناجــی بــا بیــان خصوصیــات 
ــاط و  ــوا، نش ــت: تق ــی گف ــای دین ــر آموزه ه ــوان از منظ ج
کار، اصلی تریــن ویژگی هایــی هســتند کــه متــون دینــی 
ــود  ــاط می ش ــث نش ــوا باع ــمرده اند. تق ــان برش ــرای جوان ب
ــرژی  ــوان و ان ــا ت ــراد فعالیت هــای خــود را ب و درنتیجــه، اف
دوچنــدان انجــام می دهنــد. ایــن اســتاد حــوزه علمیــه اظهــار 
ــی،  ــرات انتخابات ــان مناظ ــز در جری ــانه ها و نی ــرد: در رس ک
ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــکن و ازدواج ب ــتغال، مس ــا اش عموم
ــه در  ــفانه آنچ ــود و متأس ــرح می ش ــان مط ــکالت جوان مش
ایــن میــان فرامــوش می شــود مســائل فرهنگــی و ارزشــی 

مربــوط بــه جوانــان اســت .ایکنــا

 فعالیت ۴۰۰ رابط خواهر 
در کانون های فرهنگی هنری 

مساجد شمال کرمان
محمــد ابدالی تکلــو، مســئول کانون هــای فرهنگی هنــری 
مســاجد اســتان کرمــان در گردهمایــی رابطــان خواهــر 
کرمــان  اســتان  مســاجد  فرهنگی هنــری  کانون هــای 
ــه  ــان در جامع ــوان و زن ــی بان ــی و هم صدای ــت: همراه گف
اســالمی دوشــادوش مــردان وجــود دارد و مــا ایــن مســئله 
ــی  ــه خوب ــدس ب ــاع مق ــالمی و دف ــالب اس را در دوران انق
ــو بیــان کــرد: در حــال حاضــر ۶۱۹  شــاهد بودیــم. ابدالی تکل
ــان  ــتان کرم ــمال اس ــاجد در ش ــری مس ــون فرهنگی هن کان
فعالیــت دارنــد کــه ۴۰۰ رابــط خواهــر در ایــن کانون هــا 
ــی  ــته پژوهش ــرد: ۱۰ هس ــد ک ــد. وی تأکی ــکاری می کنن هم
متعــدد  جشــنواره های  در  حضــور  خواهــران،  حــوزه  در 
۱۰۰ کارگاه  آســمانی،  اندیشــه های  مدهامتــان،  جملــه  از 
ــه معــروف و نهــی  ــواده، امــر ب آموزشــی تحکیــم بنیــان خان
ــای  ــران کانون ه ــاف در حــوزه خواه ــر و حجــاب و عف از منک

ــت. ــده اس ــزار ش ــان برگ ــاجد کرم ــری مس فرهنگی هن

گردشگری
کویر شهداد با کلوت های اسرارآمیز 

گرم ترین نقطه کره زمین
بــرای کویرنــوردی  فصــل  مناســب ترین  پاییــز، 
اســت و بی گمــان یــک فرصــت خــوب بــرای 
ــان  ــاید جه ــران و ش ــر ای ــن کوی ــد از زیبا تری بازدی
باشــد؛ جایــی کــه بــه طــور غیررســمی رکــورد 
گرم تریــن نقطــه جهــان را بــه خــود اختصــاص داده 

ــان. ــهداد کرم ــر ش ــی کوی ــت؛ یعن اس
ــی  ــیه غرب ــی از حاش ــهداد بخش ــر ش ــه کوی  منطق
ــای  ــن کویره ــی از زیباتری ــت. یک ــوت اس ــر ل کوی
جایــی  تــا  منحصربه فــرد  بــا کلوت هــای  دنیــا 
از  نمایشــگاهی  را  منطقــه  ایــن  می تــوان  کــه 

نامیــد.  زیبایی هــای کویــر 
ــا  ــان ب ــهداد کرم ــد ش ــی معتقدن ــان ایران کار شناس
دمــای ۶۷ درجــه ســانتیگراد در ســایه و ۱۰۰ درجــه 
ــانی  ــای آتش فش ــاک و گدازه ه ــانتیگراد روی خ س
ــن اســت؛ در  ــن نقطــه روی زمی ــاب، گرم تری در آفت
ــا دمــای  ــی کــه گرم تریــن نقطــه روی زمیــن ب حال
ــای  ــرای آریزون ــرای صح ــانتیگراد ب ــه س ۶۳ درج

آمریــکا ثبــت شــده اســت.
ــود  ــهری وج ــهداد، ش ــرق ش ــری ش در ۲۵ کیلومت
و  حیــرت آور  بدیــع،  مناظــر  شــاهد  کــه  دارد 
آن  در  طبیعــت  زاییده هــای  از  شــگفت انگیزی 
هســتیم. ایــن شــهر، شــهر کلوت هاســت. کلوت هــا 
ــش در  ــواری و شــرایط پیدای از لحــاظ شــکل ناهم
دنیــا بی نظیرنــد و اســرار بی شــماری دربــاره اصــول 
و خــواص پیدایــش آن هــا وجــود دارد. از دوردســت 
ــزرگ  ــهری ب ــم، ش ــگاه می کنی ــا ن ــه کلوت ه ــه ب ک
ــد  ــی می کن ــراوان را تداع ــمان خراش های ف ــا آس ب
ــا برخــی جهانگــردان  ــن امــر باعــث شــده ت و همی
خارجــی از آن بــه عنــوان »شــهر ارواح« یــاد کننــد.

ــع  ــر مرب ــزار کیلومت ــا ۱۱ ه شــهر افســانه ای کلوت ه
وســعت دارد و حــدود ۲۰ هــزار ســال قبــل بــا 
ــده اســت.  ــه وجــود آم ــادى، ب ــی و ب فرســایش آب
در کویــر شــهداد، ۱۰۰ هکتــار نمکــزار بــه شــکل 
جوشــش تخم مرغــی وجــود دارد کــه در هیــچ 

ــت. ــابه آن نیس ــا مش ــاى دنی ج
در گوشه گوشــه کویــر شــهداد، آثــار باســتانی از 
هــزاره چهــارم قبــل از میــالد تــا دوره هــای اســالمی 
قلعه هــا،  گورســتان ها،  همچــون  معاصــر  و 
ــا  ــرد؛ ام ــاهده ک ــوان مش ــرا ها و… را می ت کاروانس
داشــته ای کــه  منحصربه فرد تریــن  و  مهم تریــن 
ایــن منطقــه کویــری در خــود جــای داده، کلوت هــا 
هســتند. کلوت هــا از شــمال بــه جنــوب حــدود ۱۴۵ 
کیلومتــر طــول و از غــرب بــه شــرق نزدیــک بــه ۷۰ 
کیلومتــر عــرض دارنــد و در مــوازات تــل ماســه های 
ــا  ــا کلوت ه ــد؛ ام ــرار گرفته ان ــر ق ــرق کوی ــم ش عظی
ناشــناخته تر، خطرناک تــر و افســانه ای تر از تــل 

ــتند. ــوت هس ــرقی ل ــه های ش ماس

ــن  ــی گفــت: دی ــت هللا جــوادی  آمل حضــرت  آی
می گویــد مــزدوری مکــروه اســت. کســی حــق 
نــدارد جامعــه را بــا مــزدوری اداره کنــد؛ چــرا کــه 
بــا ایــن روش، کرامــت افــراد محفــوظ نیســت.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، نخســتین جلســه 
آیــت هللا  حضــرت  هفتگــی  اخــالق  درس 
ــل  ــال در مح ــتان امس ــی در تابس ــوادی آمل ج
حســینیه احمدآبــاد شهرســتان دماونــد برگــزار 

شــد.
حضــرت آیــت هللا عبــدهللا جــوادی آملــی در این 
جلســه بــه ضــرورت بهره گیــری از معــارف اهــل 
ــی  ــی و عمل ــیره علم ــروی از س ــت)ع( و پی  بی
پرداخــت  طهــارت)ع(  و  عصمــت   خانــدان 
و بیــان داشــت: امیدواریــم ذات اقــدس الهــی 
توفیــق شــکرگزاری نعمت هــای الهــی را بــه 
مــا مرحمــت کنــد. ائمــه)ع(، ولــی نعمــت مــا 
ــی  ــه اله ــده و مأدب ــن مائ ــد از ای ــتند؛ بای هس

ــم. ــره را ببری بیشــترین به
وی اظهــار داشــت: قــرآن کریــم درصــدد اســت 
کــه جامعــه بشــری را زنــده کنــد؛ ایــن حیاتــی 
ــات  ــن حی ــا و مشــترک بی ــه م ــرای هم ــه ب ک
ــک سلســله  ــا ی ــی اســت؛ ام انســانی و حیوان

ــه  ــن انســان و فرشته هاســت ک مشــترکاتی بی
ــا را  ــه م ــن اســت ک ــر ای ــم ب ــرآن کری اصــرار ق
بــه آن حیــات مشــترک بیــن انســان و فرشــته 
ــا هــم بشــویم در حــد فرشــته؛  ــه م برســاند ک
ائمــه مــا)ع(، معلمــان فرشــته  شــدن هســتند؛ 

در حــد فرشــته شــدن بــرای مــا مقــدور اســت؛ 
ذیــَن آَمُنــوا اْســَتجیُبوا  لــذا فرمــود: »یــا َأیَهــا الَّ

ــْم« ــْم لِمــا یْحییکُ ــِه َو لِلرَُّســوِل ِإذا َدعاکُ لِلَّ
پیامبــر، همــان دعــوت خداســت.  دعــوت 
ــود  ــد؛ فرم ــده کنن ــا را زن ــد م ــا می خواهن این ه

دعــوت خــدا و پیامبــر را اجابــت کنیــد کــه 
این هــا شــما را زنــده می کننــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــم ب ــرآن کری ــته ق ــر برجس مفس
ــرز  ــه م ــجاد)ع( ب ــام س ــی از ام ــت نوران روای
بیــن حیــات انســانی و حیــات حیوانــی اشــاره 
کــرد و گفــت: وجــود مبــارک امــام ســجاد)ع( 
در همــان بخــش اول دعــای صحیفــه ســجادیه 
مــرز انســان و حیــوان را مشــخص کــرد؛ فرمــود 
کــه انســان را دیگــران حیــوان ناطــق می داننــد؛ 
ــم انســان را  ــرآن کری ــر فرهنــگ ق ــا براب ــا م ام
ــوان ناطــق؛ در  ــه حی ــم، ن ــد می دانی حــی حمی
ــجادیه دارد  ــه س ــی صحیف ــای نوران ــان دع هم
کــه خدایــا! اگــر راه حمــد را بــه مــا نیاموختــه 
بــودی، مــا نعمت هــای تــو را صــرف می کردیــم 
ــدون حمــد  ــی را ب ــه نعمــت اله و جامعــه ای ک
صــرف کنــد، از حیــات انســانی خــارج می شــود 

ــد. ــی می رس ــات حیوان ــه حی و ب
ــا  ــه م ــی ک ــا آموخت ــه م ــد و شــکر را ب ــو حم ت
حیــات انســانی پیــدا کنیــم. پــس مــا در برابــر 
نعمت هــای الهــی بایــد بدانیــم نعمــت را خــدا 
ــه مــا داد و جــای مصــرف و اســتفاده از هــر  ب
نعمــت هــم مشــخص اســت کــه کجــا و چطــور 

صــرف کنیــم.
ــه ضــرورت  ــی ب حضــرت آیــت هللا جــوادی آمل
دوری جســتن از آرزوهــا و خواســته های باطــل 
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: یکــی از بیان هــای 
نورانــی حضــرت امیــر)ع( ایــن اســت کــه مــا 
ــا  ــن آرزوه ــم؛ ای ــود را نبندی ــای خ ــت و پ دس
ــت  ــر اس ــت و پاگی ــاروا دس ــته های ن و خواس
فرمــود کــه باالتریــن ســرمایه ایــن اســت کــه 

انســان گرفتــار آرزوهــا نباشــد.
وی افــزود: مــا اگــر خــود را بســپاریم بــه کســی 
کــه مــا را آفریــد و فرمــود شــما کارتــان را 
ــه  ــم و هم ــن می کن ــن تأمی ــد، م ــام بدهی انج
مــار و عقــرب روی زمیــن عائلــه مــن هســتند، 
او هرگــز مــا را رهــا نمی کنــد؛ امــا مشــکل 
ــه  ــم؛ ب ــا کردی ــا او را ره ــه م ــن اســت ک ــا ای م
ــدر  ــود این ق ــم؛ فرم ــری می گردی ــال دیگ دنب
ــالش و  ــد ت ــان بای ــید؛ انس ــار آرزو نباش گرفت
کوشــش کنــد؛ بــا کار، تولیــد و اشــتغال کــه از 
ــا را            ــی ماســت، این ه ــن برنامه هــای دین بهتری

ــد. ــن کن تأمی

ــت:  ــار داش ــم اظه ــرآن کری ــته ق ــر برجس مفس
ــات  ــاز، در تعقیب ــا در نم ــای م ــه در دعاه اینک
آن  خدایــا  بگوییــد  گفتنــد  مــا  بــه  نمــاز 
از آن  بــه درد نمی خــورد، مــن  علمــی کــه 
ــت ــن جه ــرم، از همی ــاه می ب ــو پن ــه ت ــم ب  عل

 است.
دانشــگاه های مــا بایــد بــه طــرزی ایــن عزیــزان 
ــی  ــا وقت ــه این ه ــد ک ــت کنن ــجو را تربی دانش
دانش آموختــه شــدند، تولیــد و اشــتغال دم 
ــم  دستشــان باشــد؛ پشــت میــز نشســتن، عل

ــع نیســت. ناف
ــا آن  ــر ب ــارک پیغمب ــود مب ــه داد: وج وی ادام
ــر؟  ــدام کارگ ــید؛ ک ــر را بوس ــت کارگ ــام دس مق
ــرد.   ــد می ک ــودش تولی ــرای خ ــه ب ــری ک کارگ
دیــن کــه نمی خواهــد شــکم مــردم را بــا اطعــام 
ســیر کنــد؛ دیــن می خواهــد مــردم را بــا اکــرام 
تأمیــن کنــد. همیــن دیــن می گویــد مــزدوری 
مکــروه اســت. کســی حــق نــدارد جامعــه را بــا 
ــن روش  ــا ای ــه ب ــرا ک ــد؛ چ ــزدوری اداره کن م

کرامــت افــراد محفــوظ نیســت. رســا

آیت هللا جوادی آملی:

  دین می خواهد مردم را 
با اکرام تأمین کند

ــی  ــران ایران ــوکل در جمــع زائ ــم ت آیــت هللا ســید رحی
بــا اشــاره بــه آثــار توبــه اظهــار داشــت: توبــه بایــد در 
محضــر خداونــد عالــم باشــد؛ زیــرا هــر گنــاه باعــث 

زیــر پــا گذاشــتن فرمــان خداونــد اســت.
ــه  ــد توب ــاه بای ــرای هــر گن ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب
ــاه،  ــزود : گن ــت، اف ــوزش خواس ــد پ ــرد و از خداون ک
ظلمــات اســت. ظلمــت، اثــر گنــاه اســت؛ اگــر گنــاه 
کنــار بــرود، اثــر ظلمــت هــم کنــار مــی رود و بــه جــای 
آن نورانیــت می آیــد. نورانیــت دل را نورانــی می کنــد.

عالــم  ایــن  در  ظلمــت گنــاه  تصریــح کــرد:  وی 
ــا  ــای م ــر از دیده ه ــا اگ ــت؛ ام ــهود نیس ــی مش خیل
ــاه را  ــل گن ــت اه ــار رود، ظلم ــاب کن ــای حج پرده ه
ــار  ــا کن ــا از دیده ه ــی پرده ه ــم. وقت مشــاهده می کنی

رفــت، گناهــکار بــا چهــره ای ظلمانــی و افــراد مؤمــن 
ــد. ــت می آین ــه قیام ــه صحن ــی ب ــره ای نوران ــا چه ب

ــد  ــرد: خداون ــال خاطرنشــان ک ــه در کرب ســخنران بعث
دنیــا را ســتارالعیوب قــرار داده اســت؛ در قیامــت 
ــه  ــه هم ــراد را ب ــن اف ــد و باط ــار می رون ــا کن پرده ه

نشــان می دهنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گنــاه لــذت دارد و اگــر 
ــد  ــه نمی کن ــر توب ــبد، دیگ ــان بچس ــذاق انس ــه م ب
ــته           ــت بس ــم، در رحم ــاه کنی ــی گن ــرد: وقت ــد ک تاکی

 . د می شــو
توبــه یــک میانبــر بســیار عالــی اســت کــه درب هــای 
رحمــت را بــاز می کنــد و باعــث می شــود کــه عنایــت 

خداونــد شــامل حــال مــا شــود. میــزان 

مدیــر  کل صداوســیمای اســتان کرمــان با اشــاره بــه اینکه 
ــر آیینــی تعزیــه، شناســایی یزیــد و  مهم تریــن پیــام هن
شــمر زمــان و امــام زمــان اســت، گفــت: ســوگواره تعزیــه 
ده زیــار بــه خوبــی توانســته در توســعه هنــر آیینی مذهبــی 

تعزیــه و ارتقــای ســطح کیفــی آن مؤثــر باشــد.
احمــد علی رمضانــی در آییــن اختتامیــه و تجلیــل از 
ــار  ــه ده زی ــتانی تعزی ــوگواره اس ــن س ــدگان پنجمی برگزی
ــه  ــی ک ــای فرهنگ ــد از کاره ــت: بای ــار  داش ــان اظه کرم
جوانــان بــه صــورت داوطلبانــه انجــام می دهنــد و هیــچ 

ــرد. ــت ک ــدارد، حمای ــت ن ــرای دول ــه ای ب هزین
ــر  ــا بســیار مؤث ــن فعالیت ه ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــود  ــرژی خ ــت و ان ــه وق ــی ک ــه جوانان ــد ب ــت و بای اس
اســتان  در  فرهنگی مذهبــی  فعالیت هــای  صــرف  را 

ــر  ــم و تئات ــه، فیل ــزود: تعزی ــرد، اف ــار ک ــد، افتخ می کنن
نیســت و بــه همیــن دلیــل باورپذیــری مخاطــب در 

ــت. ــتر اس ــه بیش تعزی
ــی  ــت: گاه ــان گف ــتان کرم ــیمای اس ــر  کل صداوس مدی
ــب  ــن مخاط ــی بی ــق عاطف ــاط عمی ــان ارتب ــات آنچن اوق
ــت  ــه سرنوش ــود ک ــاد می ش ــوان ایج ــه و تعزیه خ تعزی

انســان را دگرگــون می کنــد.
ــته  ــارز و برجس ــداق ب ــه مص ــه تعزی ــان اینک ــا بی وی ب
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه اســت، 
ــی از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــدف ام ــرد: ه ــان ک خاطر نش
منکــر، بــه کمــال رســاندن انســان اســت؛ در گوشه گوشــه 
مجلــس تعزیــه بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه 

صــورت هنرمندانــه توصیــه می شــویم. تســنیم

سخنران بعثه رهبری در کربال:

توبه از گناهان، قدم اول سیر معنوی انسان است
مدیر کل صداوسیمای استان کرمان:

تعزیه، مصداق بارز امر به معروف در جامعه است

عیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سندرسمی 

شهرستان گلپایگان
ــاده ۱۳  ــون و م ــاده ۳ قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  و  ثبتــی 
ــور  ــه منظ ــگان ب ــتان گلپای ــمی شهرس سندرس
اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه  ۱۵ روز 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی از تاری
مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
ــی  ــم نمایند.بدیه ــی تقدی ــع قضای ــه مراج را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ع

ــد. ــد ش ــادر خواه ــت ص مالکی
مالکانــه  تصرفــات   -  ۷۰۰ شــماره  ۱-رای 
بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه زریــن 
شناســنامه  بشــماره  محمــد  فرزنــد  نعــل 
بــاب  یــک  در  عــراق  از  صــادره   ۲۲۶۰۷
ــع  ــاحت ۴8۵.۰۹ مترمرب ــه  مس ــاختمان ب س
مجــزی شــده از پــالک۲۳۳ فرعــی از8 اصلــی 
ــطه  ــع الواس ــداری م ــش۲ خری ــع در بخ واق
ــی  ــر ربیع ــی اصغ ــای عل ــمی آق ــک رس از مال

محــرز گردیــده اســت.
مالکانــه  تصرفــات   -۷۰8 شــماره  ۲-رای 
بالمعــارض متقاضــی خانــم مریــم جاللــی 
ــر بشــماره شناســنامه ۱۵۵ صــادره  ــد باق فرزن
از گلپایــگان در یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 
۴۹.۳8 مترمربــع مجــزی شــده از  پــالک 
   ۱ بخــش  در  واقــع  اصلــی   ۶۵ از  ۵فرعــی 

ــت. ــده اس ــرز گردی مح
مالکانــه  تصرفــات    -۶۷۷ شــماره  ۳-رای 
ــاوری  ــد ی ــای  حمی ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــه بشــماره شناســنامه ۴۴ صــادره  ــد یدال فرزن
ــه   ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگان در شش از گلپای
بــه مســاحت ۲۹۷  مترمربــع مجــزی شــده از 
پــالک ۲۹ اصلــی  واقــع در بخــش ۴   محــرز 

ــده اســت. گردی
مالکانــه  تصرفــات   -۶8۳ شــماره  ۴-رای 
ــین  ــید حس ــای  س ــی آق ــارض متقاض بالمع
بشــماره  اکبــر  علــی  فرزنــد  میرمهــدی 
ــدانگ   ــد در شش ــادره از گوگ ــنامه ۹ ص شناس
یــک بــاب عمــارت بــه مســاحت ۲۵۱.۱۷ 
مترمربــع مجــزی شــده از  پــالک ۲۱۶ فرعــی 
از ۵ اصلــی  واقــع در بخــش ۴   محــرز 

گردیــده اســت.
مالکانــه  تصرفــات   -  8۴۹ شــماره  ۵-رای 
ــی  ــره جالل ــم منی ــی  خان ــارض متقاض بالمع
فرزنــد جــواد بشــماره شناســنامه ۴۲۰ صادره از 
گلپایــگان درششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
ــزی  ــع مج ــاحت ۲۳۱.۱۲ مترمرب ــه مس ب

شــده از  پــالک 8 فرعــی از ۴8۰۹ اصلــی  واقــع 
ــده اســت. دربخــش ۱  محــرز گردی

مالکانــه  تصرفــات   -۹۴۹ شــماره  ۶-رای 
بالمعــارض متقاضــی خانــم بیگــم رضایــی 
 ۱۷۰۷ شناســنامه  بشــماره  حســن  فرزنــد 
بــاب  یــک  دانــگ  شــش  در  از  صــادره 
ــع  ــاحت ۱۴۴.۲۳ مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
مجــزی شــده از  پــالک۲8۰ فرعــی از ۵ اصلــی  
واقــع در بخــش ۴ خریــداری از مالــک رســمی 
ــده  ــرز گردی ــوروزی مح ــاج ن ــد ح ــای احم آق

ــت. اس
مالکانــه  تصرفــات    -۹۳ شــماره  ۷-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای  علیرضــا مجیــدی 
ــنامه 8۵  ــماره شناس ــن بش ــد محمدحس فرزن
صــادره از گلپایــگان در شــش دانــگ یــک بــاب 
ــع  ــاحت ۱۷۷.8۷ مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
از ۵  پــالک ۱۰۳۹ فرعــی  از  مجــزی شــده 
اصلــی واقــع در بخــش ۴  محــرز گردیــده 

ــت. اس
مالکانــه  تصرفــات     -۹۰۱ شــماره  8-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای  مجتبــی شــفیعی 
ــد علــی بشــماره شناســنامه ۱۷۳ صــادره  فرزن
ــه  ــاع از  قطع ــگ مش ــه دان ــگان  درس ازگلپای
زمیــن مزروعــی  بــه مســاحت ۵۶۵۰ مترمربــع 
مجــزی شــده از پــالک ۷8 فرعــی از ۱ اصلــی   
واقــع در بخــش ۳ خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای ولــی الــه معظمــی محــرز گردیــده 

اســت.
مالکانــه  ۱۱۲۲-تصرفــات  شــماره  ۹-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای  صفــر علــی محمد 
شــریفی فرزنــد علــی کــرم بشــماره شناســنامه 
ــک    ــگ ی ــش دان ــادره از داران در ش ۴۴۱۴ ص
ــود  ــاختمان موج ــور باس ــن محص ــه زمی قطع
ــع مجــزی  ــه مســاحت 8۶.۷۰ مترمرب درآن  ب
شــده از  پــالک ۷ فرعــی از ۴۵۳۶ اصلــی   
واقــع در بخــش ۱ خریــداری از مالــک رســمی 
آقــای مســعود امیــدوار محــرز گردیــده اســت.

مالکانــه  تصرفــات   -۱۲۹۵ شــماره  ۱۰-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای قربانعلــی دیانتــی 
فرزنــد غالمحســین بشــماره شناســنامه ۳ 
صــادره از خوانســار در شــش دانــگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت ۲۰۲.۴۰ مترمربــع 
مجــزی شــده از  پــالک ۱ فرعــی از ۴۲۰۳ 
اصلــی  واقــع در بخــش ۱  محــرز گردیــده 

ــت. اس
مالکانــه  ۱۱-رای شــماره ۱۲۶۳ - تصرفــات 
ــگ  ــی بی ــای  مصطف ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــنامه ۱۷۵  ــماره شناس ــداله بش ــد اس زاده فرزن
صــادره از گلپایــگان در شــش دانــگ یــک 
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت ۱۵۴ مترمربــع 
مجــزی شــده از  پــالک۴ فرعــی از ۱۷۵۴ 
اصلــی   واقــع دربخــش ۱  محــرز گردیــده 

ــت. اس
مالکانــه  ۶۳۷۱-تصرفــات  شــماره  ۱۲-رای 
ــی  ــدی آرام ــای  مه ــی آق ــارض متقاض بالمع

فرزنــد باقــر بشــماره شناســنامه ۴88۰ صــادره 
ــه  ــاب ســاختمان  ب از در شــش دانــگ یــک ب
ــده  ــزی ش ــع مج ــاحت ۲۴۹.۵۵ مترمرب مس
از  پــالک ۱۹۰۵ فرعــی از۶  اصلــی واقــع در 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش ۴   مح بخ
مالکانــه  تصرفــات   -  ۷۹ شــماره  رای   -۱۳
بالمعــارض متقاضــی آقــای  ســهراب نصیــری 
فرزنــد تیمــور بشــماره شناســنامه ۴۵۱ صــادره 
ــه  ــاب ســاختمان   ب از درشــش دانــگ یــک ب
ــده از   ــزی ش ــع مج ــاحت ۱۵۶.۰۶ مترمرب مس
پــالک ۴۶۳ فرعــی از ۱ اصلــی  واقــع در بخــش 

ــده اســت. ۲  محــرز گردی
مالکانــه  تصرفــات   -۷۱ شــماره  رای   -۱۴
بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد سیاوشــی 
فرزنــد درویــش علــی بشــماره شناســنامه 
۶۱۹۴ صــادره از گلپایــگان در شــش دانــگ یک 
ــع  ــاحت ۲۰۴.۹۷ مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
مجــزی شــده از پــالک ۹۶۷ فرعــی از ۵ اصلــی  

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش ۴   مح ــع در بخ واق
تصرفــات   - و ۳۴۹  رای شــماره ۳۴8   -۱۵
ــید  ــای فرش ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
بهرامــی فرزنــد عیــدی بشــماره شناســنامه 
دانــگ  ســه  در  گلپایــگان  از  صــادره   ۶۷۷
ــه  ــد یدال مشــاع و آقــای عیــدی بهرامــی فرزن
بشــماره شناســنامه ۱۷ صــادره از گلپایــگان 
ــک  ــگ ی ــش دان ــاع از ش ــگ مش ــه دان در س
بــاب عمــارت  بــه مســاحت ۲۴۵.8۲ مترمربــع 
ــع  ــی  واق ــالک ۴۷۷   اصل مجــزی شــده از پ

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش ۱  مح دربخ
تصرفــات  و۱۳۳-   ۱۳۷ شــماره   رای   -۱۶
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدرضا 
ــنامه  ــماره شناس ــه بش ــد نصرال ــت فرزن فصاح
دانــگ  ســه  در  گلپایــگان  از  صــادره   ۳۳۵
ــد علــی  مشــاع وآقــای  ابراهیــم زیبایــی فرزن
بشــماره شناســنامه ۹۰ صــادره از تهــران در ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  
ــع  مجــزی شــده  ــه مســاحت ۹۰.۰۳ مترمرب ب
ــش ۱  ــع در بخ ــی   واق ــالک  ۴۲۰۷ اصل از  پ

ــده اســت. محــرز گردی
مالکانــه  تصرفــات  رای شــماره ۲8۷-   -۱۷
بالمعــارض متقاضــی خانــم معصومــه ســخائی 
 ۵۶8 شناســنامه  بشــماره  حســن  فرزنــد 
ــک  ــگ  ی ــش دان ــگان در ش ــادره از گلپای ص
ــع  ــه مســاحت ۱۴۷.۲۵ مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
مجــزی شــده از  پــالک۵۲۳ فرعــی از ۹ اصلــی 
ــداری مــع الواســطه از  ــع در بخــش ۲خری واق
اســدکی   غالمعلــی  آقــای  رســمی  مالــک 

ــت. ــده اس ــرز گردی مح
مالکانــه  رای شــماره ۳۶۴- تصرفــات   -۱8
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدرضــا نوروزی 
ــنامه ۲۱۳  ــماره شناس ــین بش ــد غالمحس فرزن
ــک  ــگ  ی ــش دان ــگان در ش ــادره از گلپای ص
ــع  ــه مســاحت ۳۴۵.8۵ مترمرب ــه ب ــاب خان ب
ــع  ــی   واق مجــزی شــده از  پــالک  ۶۹۳ اصل

ــده اســت در بخــش ۱ محــرز گردی

مالکانــه  صرفــات   -۳۶۳ شــماره  رای   -۱۹
تقــی  آقــای محمــد  متقاضــی  بالمعــارض 
ــر بشــماره شناســنامه  ــد غضنف منصــوری فرزن
۱۴۱ صــادره از در شــش دانــگ یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت ۱۵۹.۱۶ مترمربــع  مجــزی شــده 
از پــالک ۱۰۵۷ فرعــی از ۶ اصلــی  واقــع در 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش ۴  مح بخ
مالکانــه  تصرفــات   -۷۲۰ شــماره  رای   -۲۰
ــاکری  ــد ش ــای محم ــی آق ــارض متقاض بالمع
فرزنــد محمدرضــا بشــماره شناســنامه ۴۲۷۹۴ 
ــاب  ــک ب ــگ  ی ــادان درشــش دان صــادره از آب
بــه  اعیانــی  ثمنیــه  بهــاء  باســتثناء  خانــه 
ــع مجــزی شــده از   مســاحت ۳۰۹.۴۵ مترمرب
پــالک ۵۰۱ فرعــی از۵  اصلــی  واقــع در بخــش 

ــت. ــده اس ــرز گردی ۴  مح
تصرفــات   -  ۶۹۹ و   ۶۹۶ شــماره   رای   -۲۱
ــدی  ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
ــنامه  ــماره شناس ــن بش ــد حس ــی فرزن صبوح
۲۶ صــادره از مرکــزی در ســه دانــگ مشــاع و 
آقــای  مجیــد صبوحــی فرزنــد مهــدی بشــماره 
ــدن در  ــادره از فری ــنامه ۱۲۱۰۰۵۴۱۵۹ ص شناس
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک قطعــه 
ــود درآن    ــاختمان موج ــا س ــور ب ــن محص زمی
بــه مســاحت ۱۲۴.۳۳ مترمربــع مجــزی شــده 
از پــالک ۳۹۴۶  اصلــی  واقــع دربخــش ۱   

ــده اســت. محــرز گردی
مالکانــه  تصرفــات   -۶8۰ شــماره  رای   -۲۲
ــی  ــم عظمت ــم اعظ ــی  خان ــارض متقاض بالمع
 ۱۵۷۹ شناســنامه  بشــماره  محمــد  فرزنــد 
صــادره از گلپایــگان در شــش دانــگ یــک بــاب 
ــع  ــاحت ۱۴۶.8۶ مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
مجــزی شــده از  پــالک ۱ فرعــی از ۲۰۵ اصلــی  

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش ۱  مح ــع دربخ واق
۲۳- رای شــماره  ۲۴۵-تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای  ســعید زیــن 
الدینــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 
دانــگ   درشــش  گلپایــگان  از  ۹۵۷ صــادره 
ــاحت ۱۰۷.۱۱  ــه مس ــاختمان  ب ــاب  س ــک ب ی
ــع  مجــزی شــده از پــالک ۱ فرعــی از  مترمرب
ــداری از  ــی  واقــع دربخــش۱  خری ۳۹۲۶ اصل
ــا  ــد رض ــای حمی ــاعی آق ــمی مش ــک رس مال

ــت. ــده اس ــرز گردی ــیخ مح ش
۲۴- رای شــماره ۱۰۵ - تصرفــات مالکانــه 
بالمعــارض متقاضــی آقای  اســداله اســکندری 
فرزنــد نصرالــه بشــماره شناســنامه 8۰۹ صــادره 
بــاب  یــک  دانــگ  شــش  در  گلپایــگان  از 
ــع  ــاحت ۱۵۳.۲۴ مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
مجــزی شــده از پــالک ۲۳۰ فرعــی از ۲ اصلــی  

ــده اســت. ــرز گردی ــش ۲  مح ــع در  بخ واق
۲۵- رای شــماره ۲88- تصرفــات مالکانــه 
ــی  ــم منصــوره جمال ــارض متقاضــی خان بالمع
 8۹۲ شناســنامه  بشــماره  ماشــااله  فرزنــد 
صــادره از گلپایــگان درشــش دانــگ یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت ۲۵۵.۰۵ مترمربــع مجــزی 
شــده از پــالک۱۳  فرعــی از۴۴۰8  اصلــی   

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش۱  مح ــع در بخ واق
تصرفــات   -۹۵۱ و   ۹۵۰ شــماره  رای   -۲۶
آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه 
ســیدعلی  فرزنــد  یاســینی  ســیدمجتبی 
بشــماره شناســنامه ۴۷ صــادره از خوانســار در 
ســه دانــگ مشــاع وآقــای حمیــد رضــا ناطقــی 
فرزنــد رضــا صــادره از خوانســار در ســه دانــگ 
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــاع  از شش مش
ــع مجــزی شــده از   مســاحت ۱۴۹.۷8 مترمرب
ــش  ــع دربخ ــی واق ــی از ۱ اصل ــالک ۴ فرع پ

ــت. ــرز گردیــده اس ۱مح
 - ۶۴۲۴و۶۴۲۲  و   ۶۴۲۳ شــماره   ۲۷-رای 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم 
بشــماره  ابوطالــب  فرزنــد  مخلصــی  زهــرا 
شناســنامه ۱۲۱۰۲88۰۱۱ صــادره از گلپایــگان در 
یــک و دو ســوم دانــگ مشــاع و آقــای امیــر 
ــماره  ــب بش ــد ابوطال ــی فرزن ــین مخلص حس
ــگان  ــادره از گلپای ــنامه ۱۲۱۰۱۵۴۴۷۱ ص شناس
درســه و یــک ســوم دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه و 
ــماره  ــم بش ــد رحی ــی فرزن ــری بخش ــم کب خان
شناســنامه 8۲ صــادره از گلپایــگان در یــک 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــدانگ   ــی شش ــه اعیان ــاء ثمنی ــام به ــه انضم ب
بــه مســاحت ۲۰۴.۰8 مترمربــع مجــزی شــده 
از پــالک شــماره ۲۲۷ فرعــی از ۵ اصلــی واقــع 

ــده اســت. در بخــش ۴ محــرز گردی
تصرفــات  و ۷۹۵-   ۷۹۴ شــماره    ۲8-رای 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید 
عبــاس بطحایــی فرزنــد حســین بشــماره 
شناســنامه ۱۲۲ صــادره از گوگــد در چهــار و 
ــم  ــاع  و خان ــگ مش ــدم دان ــه ص ــی و س س
ــین  ــد غالمحس ــوروزی فرزن ــی ن ــری حاج کب
بشــماره شناســنامه ۴۶۵۱ صــادره از گوگــد 
دریــک و هفتــاد و هفــت صــدم دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
۶8.۱۲ مترمربــع مجــزی شــده از پــالک ۴۹۵ 
ــرز  ــش ۴ مح ــع در بخ ــی واق ــی از ۶ اصل فرع

ــت. ــده اس گردی
ــه  ــات مالکان ــماره ۶۳۹۴ -  تصرف ۲۹-رای ش
بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــاس خــرم 
ــنامه ۲۲۵  ــماره شناس ــر بش ــی اصغ ــد عل فرزن
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگان در شش ــادره از گلپای ص
ســاختمان بــه مســاحت ۱۵۱.۷۰ مترمربــع 
ــی از  ــماره ۷ فرع ــالک ش ــده از پ ــزی ش مج
۴۲۰۶ اصلــی واقــع در بخــش ۱ محــرز گردیــده 

ــت.  اس
مالکانــه  تصرفــات    -۱۰۴ شــماره  ۳۰-رای 
بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین صدرائــی 
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ۴۱۷ صــادره 
از گلپایــگان در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه 
ــده از  ــزی ش ــع مج ــاحت ۵۱.۷۳ مترمرب مس
پــالک شــماره ۱ فرعــی از ۳۹۷۷ اصلــی  واقــع 

در بخــش یــک محــرز گردیــده اســت.
۳۱-رای شــماره 8۳۵-  تصرفــات مالکانــه 

ــی  ــه اکرم ــای عبدال ــی آق ــارض متقاض بالمع
ــنامه ۵88۲  ــماره شناس ــه بش ــی ال ــد ول فرزن
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگان در شش ــادره از گلپای ص
مغــازه بــه مســاحت ۳۴.۳۰ مترمربــع مجــزی 
شــده از پــالک شــماره ۱۲۰8 فرعــی از ۶ اصلــی 
واقــع در بخــش چهــار محــرز گردیــده اســت.
مالکانــه  88۳-تصرفــات  شــماره  ۳۲-رای 
بالمعــارض آقــای بهــرام میرمهــدور فرزنــد 
امیرمنصــور بشــماره شناســنامه ۴۵۶۰ صادره از 
ــاب  ــک ب ــن و میاندشــت در ششــدانگ ی بوئی
خانــه بــه مســاحت ۲۰۷.۶8 مترمربــع مجــزی 
 ۱۷۴۹ از  فرعــی   ۱ شــماره  پــالک  از  شــده 
اصلــی واقــع در بخــش یــک خریــداری از 
ــه مالــک رسمی)اســماعیل جابری(محــرز  ورث

ــت. ــده اس گردی
تصرفــات   -8۵۱ و   8۵۰ شــماره  ۳۳-رای 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید 
ــد ســید رضــا بشــماره  مرتضــی حســینی فرزن
شناســنامه ۳8 صــادره از گلپایــگان دردو دانــگ 
مشــاع و خانــم فرشــته ســادات حســینی 
ــد ســیدمرتضی بشــماره شناســنامه ۲۲۳  فرزن
ــاع از  ــگ مش ــار دان ــگان درچه ــادره از گلپای ص
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
۱۳۱۵.۶۲ مترمربــع مجــزی شــده از پــالک 
در  واقــع  اصلــی   8 از  فرعــی   ۳۰۴ شــماره 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش دو مح بخ
۳۴-رای شــماره ۷۴۱ - تصرفــات مالکانــه 
ــین  ــد حس ــای محم ــی آق ــارض متقاض بالمع
بشــماره  تقــی  محمــد  فرزنــد  جمالــی 
شناســنامه ۶۹ صادره از گلپایگان در ششــدانگ 
یــک بــاب انبــار و طویلــه بــه مســاحت 8۱۲.۳۰ 
مترمربــع مجــزی شــده از پــالک ۵/۴/۳/۲/۱ 
ــع در  ــده واق ــی و ۵۰ باقیمان ــی از ۵۰ اصل فرع

ــت. ــده اس ــرز گردی ــت مح ــش هف بخ
8۷۹-تصرفــات  و   88۰ شــماره   ۳۵-رای 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای علــی 
ــماره  ــدی بش ــد محمدمه ــی فرزن ــر فیاض اکب
ــه  ــگان در س ــادره از گلپای ــنامه ۳۰۰۰ ص شناس
دانــگ مشــاع و آقــای مصطفــی نوبخــت 
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه ۴ صــادره از 
گلپایــگان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــاحت ۲۲.8۶ مترمرب ــه مس ــاب دکان ب یکب
مجــزی شــده از پــالک شــماره ۴ فرعــی از۹۲8 
ــده  ــک محــرز گردی ــع در بخــش ی ــی واق اصل

ــت. اس
مالکانــه  تصرفــات   -۷8۴ شــماره  ۳۶-رای 
رضــا  محمــد  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض 
ــد حســن بشــماره شناســنامه  شــیخعلی فرزن
ــاب  ــگان در ششــدانگ یکب ۱8 صــادره از گلپای
ســاختمان بــه مســاحت ۲۴۹.۱۳ مترمربــع 
ــی از  ــماره ۲۱ فرع ــالک ش ــده از پ ــزی ش مج
۱۷۲۰ اصلــی واقــع در بخــش یــک محــرز 

ــت. ــده اس گردی
مالکانــه  تصرفــات  ۳۷-رای شــماره ۷۳8- 
ــن  ــد حس ــای محم ــی آق ــارض متقاض بالمع

اصبــری فرزنــد محمــد باقــر بشــماره 
در  گلپایــگان  از  صــادره   ۵ شناســنامه 
ســاختمان)محل  بــاب  یــک  ششــدانگ 
احــداث یــک واحــد مرغــداری و انبــاری( بــه 
ــده از  ــزی ش ــع مج ــاحت ۱۱۴۲.۹ مترمرب مس
ــی واقــع  پــالک شــماره ۱۶۰8 فرعــی از ۶ اصل
ــک رســمی  ــداری از مال ــار خری در بخــش چه
آقــای محمــد ابراهیــم ثمــری محــرز گردیــده 

ــت. اس
۳8- رای شــماره 88۱- تصرفــات مالکانــه 
ــری  ــاس نصی ــای عب ــارض متقاضــی آق بالمع
ــنامه ۱۷  ــماره شناس ــر بش ــد باق ــد محم فرزن
ــاب  ــک ب ــگان در ششــدانگ ی صــادره از گلپای
ــه  ــی ب ــه اعیان ــاء ثمنی ــتثناء به ــه اس ــه ب خان
ــع مجــزی شــده از  مســاحت ۲۰۶.۵۵ مترمرب
پــالک شــماره ۵8۴ فرعــی از ۳ اصلــی واقــع 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش دو مح در بخ
۳۹- رای شــماره  8۴۲ و 8۴۳- تصرفــات 
ــام  ــم اله ــی خان ــارض متقاض ــه بالمع مالکان
ترابــی فرزنــد حیــات الــه بشــماره شناســنامه 
دانــگ  ســه  در  گلپایــگان  از  صــادره   ۷۲۷
ــد جلیــل  مشــاع و آقــای خلیــل مــرادی فرزن
ــگان در  بشــماره شناســنامه 8 صــادره از گلپای
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
ســاختمان بــه مســاحت ۱۴۴.۵۰ مترمربــع 
ــی  ــماره ۴۲۰۱ اصل ــالک ش ــده از پ ــزی ش مج
ــده اســت. ــک محــرز گردی ــع دربخــش ی واق

تاریخ انتشار نوبت اول :۳ ۹۶/۰۴/۰
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۶/۰۴/۱8
مهدی صادقی وصفی- م الف ۲۱۳
رئیس ثبت اسناد و امالک گلپایگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه شــماره  ــوی ب ــم شــیرین عل خان
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ۷۰۳۴۶۴۰۲۷۲۶ ب
کالســه ۳۷۳۱۹۶ از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــماره  ــه ش ــوی ب ــرا عل ــادروان زه ــه ش داده ک
شناســنامه ۴۱۳8۵8۱۶ در تاریــخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه ۱ – ســید ســالم علــوی فرزنــد ســید 
طامــاس بــه ش ش ۴۱۳۳۴۰۰۰۱۰۶ فرزنــد 
متوفــی ، ۲ – شــیرین علــوی فرزنــد طامــاس 
بــه ش ش ۷۰۳۴۶۴۰۲۷۲۶ فرزنــد متوفــی 

ــر  والغی
اینــک بــا انجــام تشــریفات درخواســت مزبــور 
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب را در ی
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــزد او باشــد  ــه ن وصیتنامــه از متوفــی / متوفی
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
ــد ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی  ش

 شد . 
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف 

کاشــان – فاطمــه حســین پــور 

،،
جــوادی  آملــی  حضــرت  آیــت هللا 
مــزدوری  می گویــد  دیــن  گفــت: 
نــدارد  حــق  کســی  اســت.  مکــروه 
کنــد؛  اداره  مــزدوری  بــا  را  جامعــه 
چــرا کــه بــا ایــن روش، کرامــت افــراد 

نیســت محفــوظ 
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ــدی  ــح صاع ــه: ابوالفت ــوم ل ــخصات محک مش
ــاد خ  ــت آب ــانی دول ــه نش ــر ب ــی اکب ــد عل فرزن
میثــم کوچــه بوهلــی بــن بســت شــهید کمالــی 
محکــوم علیهــم : ســید محمــد حســینی دولــت 
آبــادی فرزنــد میــرزا علــی بــه نشــانی مجهــول 
المــکان  محکــوم بــه : بــه موجــب رأی شــماره 
برخــوار  حــوزه   95/12/07 تاریــخ  بــه   679
ــه  ــوم علی ــوار محك ــاف برخ ــل اخت ــورای ح ش
ــر  ــه : حضــور در یکــی از دفات ــوم اســت ب محک
ــک  ــند ی ــی س ــال قطع ــمی و انتق ــناد رس اس
ــه شــماره انتظامــی  ــور ســیکلت ب دســتگاه موت
9569 اصفهــان 69 مــدل 1385 و پرداخــت 
مبلــغ یکصــد و پنجــاه هــزار ریــال هزینــه 
ــکام :  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــی. م دادرس
همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه اباغ شــد 
، محکــوم علیــه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد 
آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود قــادر 
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب
مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد 

ــد.   ــام نمای صریحــا اع
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/281/م الــف بــه تاریــخ 96/04/11

دادنامه
ــه :  ــماره دادنام ــده : 95/322 ش ــه پرون کاس
696-1395/12/07 مرجع رســیدگی شــعبه دوم  
شــورای حــل اختــاف برخــوار خواهــان : صندوق 
قــرض الحســنه حضــرت ابوالفضــل دولــت 
ــا قاســمی  ــل زلیخ ــل شــهرداری وکی ــاد مقاب آب
حســن   -2 ماهــری  حســین   -1  : خوانــده 
ــکان  ــول الم ــه نشــانی مجه ــر دو  ب ــری ه ماه
خواســته مطالبــه شــورا بــا توجــه بــه محتویــات 
ــرح  ــه ش ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــده خت پرون
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایددادنامــه 
در خصــوص صنــدوق قــرض الحســنه حضــرت 
ابوالفضــل بطرفیــت خوانــدگان باال دادخواســتی 
بخواســته مطالبــه مبلــغ 40000000 ریــال وجــه  از 
چــک شــماره 540069-88/05/10 بــا احتســاب 
تادیــه  تاخیــر  و خســارت  دادرســی  هزینــه 
و بــدوا تامیــن خواســته در خصــوص اصــل 
ــی  ــت تقدیم ــاد دادخواس ــه مف ــر ب ــوی نظ دع
ــتند  ــک مس ــدق چ ــه  مص ــان  و ماحظ خواه
دعــوی و گواهــی عــدم پرداخــت آن و ایــن 
ــار  ــی و انتظ ــاغ قانون ــم اب ــده علیرغ ــه خوان ک
ــه  ــده و نســبت ب ــی در شــورا حاضــر نگردی کاف
ــراد و اعتراضــی ننمــوده و  خواســته خواهــان ای
ــه ننمــوده  ــر برائــت ذمــه خویــش ارائ ــی ب دلیل
لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص 
ــارت  ــون تج ــواد 249 قان ــه م ــتندا ب داده و مس
قانــون مدنــی و 198و 519 و  و 1291 و 1301 
ــدگان  ــی خوان ــن دادرســی مدن ــون آئی 522 قان
ــال  ــغ 40000000 ری ــه پرداخــت مبل ــا ب را متضامن
ــته و مبلــغ 1500000 ریــال  ــل خواس ــت اص باب
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
ــا تاریــخ  تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک ت
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
شــاخص اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی کــه 
توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد 
ــی در  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی و حــق الوکال
ــادره  ــد رای ص ــوم مینمای ــان محک ــق خواه ح
غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس 
ــد نظــر خواهــی  ــل تجدی ظــرف بیســت روز قاب
ــی باشــد.  در دادگســتری شهرســتان برخــوار م
یــک   شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار  شهرســتان 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن  شــماره نام

ــخ 17 /96/04 ــه تاری ــف ب 5/37/170/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای  خواهــی  نظــر  تجدیــد  خصــوص  در 
ــما)پیمان  ــت ش ــی بطرفی ــا جهانبان ــد رض محم
ماکریــان( نســبت بــه دادنامه شــماره 960-189 
صــادره از ایــن شــعبه بــه پیوســت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم تجدیــد نظــر خواهــی بــه 
ــب  ــت حس ــی اس ــود. مقتض ــاغ میش ــما اب ش
دادگاه  دادرســی  آئیــن  قانــون   346 مــاده 
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی چنانچــه 
ــت  ــس از روی ــرف ده روز پ ــد ظ ــخی داری پاس
اخطاریــه، بــه ایــن دادگاه اعــام نماییــد یــا بــه 
ــا همیــن  دادگاه تحویــل دهیــد . و اال پرونــده ب
ــردد.  ــی گ ــر ارســال م ــد نظ ــه تجدی ــت ب کیفی

حقوقــی  عمومــی  دادگاه  اول  شــعبه  دفتــر 
برخــوار

ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن  شــماره نام
ــخ 96/04/12 ــه تاری ــف ب 5/37/307/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آبــادی  علــی  جمالــی  علیرضــا  شــاکی: 
آقــای   : متهــم  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
ــم  ــراء تقدی ــام افت ــه اته ــدی ب ــماعیل محم اس
دادگاه هــای عمومــی شهرســتان برخــوار نمــوده 
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 101 دادگاه 
ــی ســابق(  ــوار )101 جزای ــری دو شــهر برخ کیف
واقــع در شهرســتان برخــوار ارجــاع و بــه کاســه 
9609983752700370 -960423 ج /101 ثبــت 
گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1396/06/07 و 
ــت  ــه عل ســاعت 10:30 تعییــن شــده اســت . ب
مجهــول المــکان بــودن خوانــده متهــم و در 
ــاده  ــز م ــه تجوی ــاکی  و ب ــت خواهان/ش خواس
73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 

و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهی 
ــر  ــس از نش ــم پ ــده /مته ــا خوان ــود ت ــی ش م
ــه دادگاه مراجعــه  آگهــی و اطــاع از مفــاد آن ب
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار

ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن  شــماره نام
ــخ 96/04/15 ــه تاری ــف ب 5/37/323/م ال

آگهی مزایده و فروش اموال منقول 
نوبت اول

در پرونــده 930580 ح 2 اجــرا از شــعبه دوم 
دادگاه عمومــی حقوقــی شــاهین شــهر محکــوم 
ــی پســند 2- مصطفــی  ــم 1- شــرکت گیت علیه
وعیــدی 3- علیرضــا جنتــی بــه پرداخــت مبلــغ 
1601590000 ریــال بابــت اصــل خواســته در حــق 
ــه  ــال هزین ــغ 62825000 ری ــه و مبل ــوم ل محک
ریــال هزینــه   125650000 مبلــغ  و  دادرســی 
االجــرا در حــق صنــدوق دولــت محکــوم گردیــده 
اســت کــه محکــوم لــه در قبــال خواســته خــود 
اقــدام بــه توقیــف امــوال محکــوم علیهــم 
ــره  ــناس خب ــط کارش ــر توس ــح زی ــه ش ــه ب ک

ــوده اســت. کارشناســی شــده اســت ، نم
ــو  ــه نی ــر لول ــدار 170000 مت ــوال مق ــورت ام ص
ــا قطــر 16 میلیمتــر  پایــپ PEX-AL-PEX  ب
طبــق  ریــال   2071110000 پایــه  ارزش  بــه 
ــه  ــی ب ــی باشد.کارشناس ــان م ــه کارشناس نظری
محکــوم علیــه ابــاغ و در مهلــت مقــرر مصــون 
از اعتــراض مانــده اســت ایــن اجــرا قصــد 
ــان  ــده را دارد.زم ــق مزای ــوال از طری ــروش ام ف
 9 ســاعت   1396/05/04 مزایــده:  برگــزاری 
الــی 10 صبــح محــل برگــزاری مزایــده: اجــرای 
احــکام حقوقــی دادگســتری شــاهین شــهر 
محــل بازدیــد از امــوال توقیفــی: جهــت بازدیــد 
بــه ایــن اجــراء مراجعــه شــود.مزایده از قیمــت 
ــن  ــه باالتری ــی ک ــه کس ــروع و ب ــی ش کارشناس
قیمــت را پیشــنهاد دهــد فروختــه خواهــد 
ــد  ــت 10 در ص ــی بایس ــده م ــده مزای ــد. برن ش
ــه حســاب  ــه را فــی المجلــس ب از ثمــن معامل
ــا یــک مــاه فرصــت دارد مــا  ــز و ت ســپرده واری
بقــی ثمــن معاملــه را بــه حســاب ســپرده واریــز 
ــد  ــده 10 در ص ــال مزای ــن ابط ــد و اال ضم نمای
ــه  ــده ب ــه هــای مزای ــه پــس از کســر هزین اولی
صنــدوق دولــت واریــز مــی گــردد. کســانی کــه 
مایــل بــه شــرکت در مزایــده مــی باشــند مــی 
ــه  ــده ب ــل از مزای ــج روز قب ــر پن بایســت حداکث
دایــره اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه تــا ترتیــب 
بازدیــد آنهــا از امــوال داده شــود و در روز انجــام 
ــراه  ــه هم ــود ب ــی خ ــت کتب ــده در خواس مزای
ــره اجــرای احــکام  ــه دای قیمــت پیشــنهای را ب
مدنــی تحویــل تــا در مزایــد شــرکت داد شــوند

دفتــر اجــرای احــکام حقوقــی شــاهین شــهر و 
میمــه

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/312/م الــف بــه تاریــخ 96/04/14

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام شــعبه 13 خانــواده در نظــر دارد 
جلســه مزایــده ای تحــت کاســه 960700خ /13 
ــاعت 8  ــورخ 96/5/7 از س ــنبه م در روز چهارش
ــت  ــان خ نیکبخ ــع در اصفه ــح واق ــی 9 صب ال
ــر از ســاختمان کل دادگســتری  ــر بالت - 200 مت
اصفهــان - ســاختمان اجــرای احــکام حقوقــی 
ــم  ــد. از خان ــزار نمای ــر گ ــان ب ــواده اصفه و خان
ملیحــه الســادات علــوی بــا وکالــت آقــای 
کامــران ســعادت علیــه آقــای علیرضــا صادقــی 
فرزنــد غامحســین بــه نشــانی : اصفهــان – خ 
ــگان  ــذر خوراس ــر گ ــد از زی ــرقی – بع ــی ش ج
ــاز  ــرای ن ــیرینی س ــودرو - ش ــران خ ــب ای جن
- پ 1 مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 250 عــدد 
ــغ  ــا و مبل ــال ط ــار آزادی و 100  مثق ــکه به س
بابــت  700/000ریــال  مبلــغ  78/833/394و 
4/000/000ریــال  مبلــغ  و  دادرســی  خســرات 
ــغ 4/000/000  ــل و مبل ــه وکی ــق الوکال ــت ح باب
مبلــغ  و  وکیــل  الوکالــه  حــق  بابــت  ریــال 
و  هزینــه کارشناســی  بابــت  4/000/000ریــال 
مبلــغ 143/261/670 ریــال بابــت حــق االجــرای 

ــی  دولت
آگهی مزایده

عبــارت از فروشــی ) 44 حبــه از 72 حبــه 
ــه مســاحت حــدود  ــن ب ــاک زمی ششــدانگ پ
ــه  ــکونی ب ــد مس ــک واح ــع و ی ــر مرب 185 مت
مســاحت 125 متــر مربــع در طبقــه اول و یــک و 
تاحــد مســکونی در کــد 60 بــه مســاحت حــدود 
105 متــر مربــع یــک واحــد انبــاری در زیرزمیــن 
ــل  ــع و مح ــر مرب ــدود 20 مت ــاحت ح ــه مس ب
ــر  ــه حــدود 260 مت ــًا ب پارکینــگ مســقف جمع
ــا قدمــت حــدود 12 ســال مــی باشــد.  مربــع ب
اســکلت ســاختمان آجــری و ســقف تیرچــه و 
ــانتی -  ــری 5 س ــاط آج ــواره حی ــوک - دی بل
کــف حیــاط موزائیــک و درب حیــاط آهنــى 
ــف واحــد مســکونی  ــوم ک ــا الومنی – پنجــره ه
موزائیــک و پارکــت - بدنــه داخلــی رنــگ و درب 
هــای داخلــی چــوب - بدنــه آشــپزخانه کاشــی 
بهداشــتی و حمــام  و کابینــت - ســرویس 
کاشــی و ســرامیک دارای سیســتم سرمایشــی 
بدنــه   - کازی  بخــاری  کرمایشــی  و  کولــر 
زیرزمیــن ســیمان کاری و انشــعابات بــرق و گاز 
و آب و ســه خــط تلفــن مــی باشــد. بــا توجــه 
ــه  ــه مراتــب فــوق االشــاره قیمــت 44 حبــه ب ب
ــردد.  ــی گ ــی م ارزش 3/803/367/664 ارزیاب
ــل  ــج روز قب ــده پن ــی توانن ــد م ــن خری طالبی
ــن  ــع در خ رک ــک واق ــانی مل ــه نش ــده ب از مزای
الدولــه شــرقی - کــوی پیــروزی - بــن بســت 
ــدی  ــع نق ــا تودی ــد و ب ــه و بازدی ــرا مراجع الزه
ــر  ــه حاض ــی در جلس ــه کارشناس ــد پای ده درص

ــن ــده باالتری ــنهاد دهن ــوند پیش ش
قیمت برنده مزایده خواهد بود.

شماره :11047/م الف 
دادورز اجــرای  احــکام شــعبه 13 خانــواده 

اصفهــان

))آگهی مزایده ((
دارد  نظــر  در  احــکام  اجــرای  نهــم  شــعبه 
کاســه  خصــوص  در  ای  مزایــده  جلســه 
ــده 950571ش 9 در روز چهارشــنبه مــورخ  پرون
96/5/4 از ســاعت 10 تــا 11 صبــح در محــل 
ــتری  ــف  دادگس ــه همک ــاق 030 طبق ــرا )ات اج
شــهید نیکبخــت ( جهــت فــروش خــودرو 
ــدل  ــوناتا 2400 م ــدای س ــتگاه هیون ــک دس ی
شــماره  بــه  روغنــی  بادمجــان  رنــگ   2007
انتظامــی 449/43 د 55 و شاســی 390790 
کــه در پارکینــگ مرکــزی جنــوب واقــع در شــرق 
متعلــق بــه محکــوم علیــه آقــای ایمــان طحــان 
پــور بــه شــرح کارشناســی زیــر برگــزار نمائیــد. 
از جلســه  قبــل  روز  پنــج  طالبیــن خریــدار 
مزایــده قــادر بــه بازدیــد از خــودرو خواهنــد بــود 
ــه  ــت پای ــد قیم ــدی 10 درص ــع  نق ــا تودی ــا ب ت
ــنهاد  ــد. پیش ــرکت نمائی ــده ش ــه مزای در جلس
دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده ی مزایــده 
اســت. در ضمــن هزینــه هــای اجرایــی بــه 
عهــده محکــوم علیــه اســت. ))اوصــاف خــودرو 
مذکــور بــر اســاس نظریــه کارشــناس ((اوصــاف 
ــتم و  ــوع سیس ــی ن ــر کارشناس ــل از نظ اتومبی
ــرد و  ــزان کارک ــدل و ســال ســاخت می ــپ م تی
ــه  ــگ و شاســی و اینک ــه رن ــاق بدن ــت ات وضعی
برابــر آثــار ســوابق موجــود قریــب بــه پنــج ســال 
ــی  ــف م ــاز متوق ــگ روب ــی باشــد و در پارکین م
ــی و  ــال ارزیاب باشــد قیمــت آن 650/000/000 ری

ــت.  ــده اس ــرآورد گردی ب
شماره :11006/م الف 

احــکام کیفــری –  اجــرای   9 مدیــر شــعبه 
خضــری  محمــد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
کاشــانی  صبوحــی  ســادات  افضــل  خانــم 
شــرح  بــه   40581 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــه کاســه 395/96 از ایــن شــورا  دادخواســت ب
درخواســت گواهــی حصــر وراثت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان ســید حســین 
شناســنامه  شــماره  بــه  کاشــانی  صبوحــی 
22445 در تاریــخ 1395/9/10 اقامتــگاه دائمــی 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
افضــل   -1 بــه  اســت  منحصــر  آن مرحــوم 
ســید  فرزنــد  کاشــانی  صبوحــی  ســادات 
حســین بــه ش ش 40581 ، 2 – لیــا ســادات 
صبوحــی کاشــانی فرزنــد ســید حســین بــه ش 
ــر  ــی والغی ــدان متوف ــی فرزن ش 46103 همگ
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی / متوفیــه نــزد او 
ــاه  ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد . 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم کاش

ابالغ وقت رسیدگی
ــمی  ــا هاش ــان غامرض ــه خواه ــه اینک ــر ب نظ
ســن ســنی  دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه 
ــم  ــت خان ــه طرفی ــال ب ــه  113/200/000 ری وج
لیــا یســاری فــرد   بــه مجتمــع شــوراهای حــل 
اختــاف  کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه 
ــاف   ــی شــورای حــل اخت شــعبه ســوم  حقوق
بــه کاســه 394/95   ثبــت و بــرای تاریــخ 
96/5/26  ســاعت 18/30  وقــت رســیدگی 
تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر 
مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 73 
ــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و  ــون آئی قان
انقــاب در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده اباغ 
کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر 
ــل از  ــا قب ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ش
جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
بــه دفتــر شــورا  دادخواســت و ضمائــم آن 
مراجعــه نماینــد انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ابــاغ محســوب شــده در صــورت عــدم حضــور 
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . 
مســئول دفتــر شــعبه ســوم شــورای حــل 

کاشــان  اختــاف 

ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان غامرضا هاشــمی ســن 
ســنی  دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه 
ــم  ــت خان ــه طرفی ــال ب ــک 118/880/000 ری چ
لیــا یســاری فــرد   بــه مجتمــع شــوراهای حــل 
اختــاف  کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه 
ــورای  ــی ش ــاف حقوق ــل اخت ــوم ح ــعبه س ش
ــت و  ــه 395/95   ثب ــه کاس ــاف  ب ــل اخت ح
ــخ 96/5/26  ســاعت 18/15  وقــت  ــرای تاری ب
ــده  ــده از آنجــا کــه خوان ــن گردی رســیدگی تعیی
ــه  ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم ــر مجه ــوق الذک ف
دادرســی  آئیــن  قانــون   73 مــاده  تجویــز 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ کــه در وقــت مقــرر در 
جلســه دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا نامبــرده 
مــی توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
ــار  ــد انتش ــه نماین ــورا مراجع ــر ش ــه دفت آن ب
ــاغ محســوب شــده  ــه اب ــه منزل ــی ب ــن آگه ای
در صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد نمــود . 
مســئول دفتــر شــعبه ســوم شــورای حــل 

کاشــان  اختــاف 

آگهی مزایده نوبت اول
ــی  ــی دادگاه عموم ــکام مدن ــرای اح ــد اج واح
از  صــادره  اجرائیــه  بــه  توجــه  بــا  کاشــان 
زاده  غــام  محمدرضــا  علیــه  اول  شــعبه 
اصــل  بابــت  ریــال  محمودآبــادی20/000/000 
بابــت  خواســته و مبلــغ 3/750/407 ریــال 
ــک  ــدور چ ــان ص ــه از زم ــر تادی ــارت تاخی خس
ــر اســاس شــاخص  ــم ب ــان اجــرای حک ــا زم ت
بهــای کاال و خدمــات اعامــی از بانــک مرکــزی 
و مبلــغ 1/000/000 ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی 
ــا  ــامل : ب ــه ش ــوم علی ــوال محک ــداری از ام مق
توجــه بــه نظریــه اتحادیــه صنــف تعمیــر و 
ــی  ــوص کارشناس ــن در خص ــواع تلف ــروش ان ف
از خــط تلفــن همــراه 09133610893 کــه خــط 
مزبــور بــه مبلــغ 7/000/000 ریــال ارزش گــذاری 
مــی گــردد . توقیــف پــس از جــزی تشــریفات 
ــی و اینکــه کارشــناس رســمی / منتخــب  قانون
ذیــل  بشــرح  بازدیــد  از  پــس  دادگســتری 
ــه ارزیابــی نمــوده در تاریــخ 96/4/24  اقــدام ب
مزایــده مــی  بــه  لغایــت 13   12 از ســاعت 
ــغ  ــه از مبل ــانی ک ــی و کس ــر کس ــه ه ــذارد ب گ
کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع واالتریــن 
مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه او فروختــه 
خواهــد شــد . خریــدار مــی بایســت ده درصــد 
تودیــع  المجلــس  فــی  را  امــوال  ارزش کل 
نمایــد و مــا بقــی را ظــرف مهلتــی کــه از ســوی 
مســئولین و متصدیــان اجــرای احــکام تعییــن 
و حداکثــر آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی کنــد مــی 
ــدار در  ــه خری ــد چنانچ ــت نمای ــت پرداخ بایس
مهلــت مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت 
مــا بقــی بهــاء اقــدام ننمایــد ســپرده او پــس از 
ــط و  ــت ضب ــه نفــع دول ــده ب ــه مزای کســر هزین
مزایــده تمدیــد خواهــد گردیــد کســانیکه مایلنــد 
امــوال را ماحظــه و بازدیــد نماینــد مــی تواننــد 
5 روز مانــده بــه وقــت مزایــده بــه دایــره اجــرای 
احــکام مدنــی دادگســتری کاشــان مراجعــه 
نماینــد ضمنــا مزایــده در دایــره اجــرای احــکام 
دادگســتری  اختــاف  حــل  مدنــی شــورای 

ــود .  ــی ش ــزار م کاشــان برگ
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــکام ش ــرای اح ــر اج مدی

ــی  ــین خندان ــان – حس کاش

ابالغ وقت رسیدگی
اینکــه خواهــان حامــد فرشــچی  بــه  نظــر 
ــج  ــغ پن ــه مبل ــه خواســته مطالب دادخواســتی ب
ــماره 798458  ــک ش ــی چ ــال ط ــون ری میلی
ــارات  ــه خس ــام کلی ــه انضم ــخ 90/7/15 ب بتاری
دادرســی و هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه لغایــت زمــان اجــرای حکــم بــه طرفیــت 
ســید مجتبــی خــوش خواهــش   بــه مجتمــع 
ــه  ــم ک ــان تقدی ــاف  کاش ــل اخت ــوراهای ح ش
ــورای  ــی ش ــعبه8 حقوق ــه ش ــاع ب ــس از ارج پ
حــل اختــاف  بــه کاســه 41/96   ثبــت و 
بــرای تاریــخ 96/5/22   ســاعت 19  عصــر 
ــه  ــا ک ــده از آنج ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس وق
ــوده  ــکان ب ــول الم ــر مجه ــوق الذک ــده ف خوان
لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی 
مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ کــه در وقــت مقــرر در 
جلســه دادرســی حاضــر شــوند ضمنــا نامبــرده 
مــی توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت 
ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
ــار  ــد انتش ــه نماین ــورا مراجع ــر ش ــه دفت آن ب
ــاغ محســوب شــده  ــه اب ــه منزل ــی ب ــن آگه ای
در صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی 

ــود .  ــد نم ــاذ خواه اتخ
ــل  ــورای ح ــتم ش ــعبه هش ــر ش ــئول دفت مس

اختــاف کاشــان 

آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 
9500050

واقــع   49/9438 ثبتــی  پــاک  ششــدانگ 
ــانی  ــه نش ــان ب ــی کاش ــوزه ثبت ــش 2 ح در بخ
کاشــان بلــوار چمــران خیابــان 12 متــری امــام 
رضــا کــوی اول فرعــی دوم ســمت راســت کــه 
ذیــل ثبــت 6004 در صفحــه 95 و 98 دفتــر 
425 امــاک بترتیــب بــه نــام آقــای جــواد 
ــهرابی  ــدی ش ــرف احم ــهرابی و اش ــی ش عظیم
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــت و س ــه ( ثب ) بالمناصف
گردیــده بــا حــدود و مشــخصات شــماال در 
ــول 2/35  ــه ط ــوار ب ــمت اول درب و دی دو قس
متــر بــه کوچــه دوم درب و دیــوار بــه طــول 
ــوار  ــه دی ــوار ب ــه کوچــه شــرقا دی ــر ب 20/55 مت
بــه طــول 7/35 متــر بــه خانــه جــزء باقیمانــده 
ــول  ــه ط ــوار ب ــه دی ــوار ب ــا دی ــی جنوب 750 فرع
22/40 متــر بــه شــماره 7240 فرعــی غربــا درب 
و دیــوار بــه طــول 7/20 بــه کوچــه و طبــق نظــر 
ــوق در  ــاک ف کارشــناس رســمی ششــدانگ پ
ــا  ــزل مســکونی ب ــه صــورت من ــال حاضــر ب ح
ــر  ــال ، دارای 189/3 مت ــر از 20 س ــت کمت قدم
ــع عرصــه ، زیرزمیــن و همکــف هــر کــدام  مرب
ــه  ــگ ب ــع ، پارکین ــر مرب ــاحت 149 مت ــه مس ب
مســاحت 47 متــر مربــع ، ســقف : آهــن و آجر 
ــاط  ــک ، دارای حی ــف موزائی ــر ، ک ــا : آج ، نم
ســازی و امتیازهــای بــرق و اب و گاز جمعــا بــه 
ــی و قطعــی  ــال ارزیاب ــغ 2/788/000/000 ری مبل
ــند  ــق س ــه طب ــاال ک ــرده ب ــی نامب ــده ملک گردی
ــی شــماره 128005 – 92/10/21 و 127545  رهن
– 1392/7/13 دفتــر خانــه اســناد رســمی 6 
کاشــان در رهــن بانــک اقتصــاد نویــن مســتقر 
شــده اســت از ســاعت 9 الی 12 روز ســه شــنبه 
مــورخ 1396/5/17 در واحــد اجــرای اســناد 
ــش  ــر نب ــوار باهن ــع در بل ــان واق ــمی کاش رس
میــدان جهــاد محــل اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــغ  ــده از مبل ــده گــزارده مــی شــود مزای ــه مزای ب
ــر  ــه ه ــروع و ب ــال ش ــه 2/788/000/000 ری پای
ــه باالتریــن قیمــت  ــدار باشــد ب کــس کــه خری
ــه  ــی شــود الزم ب ــه م ــدا فروخت پیشــنهادی نق

ــه  ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط ب
ــق  ــعاب و ح ــق انش ــم از ح ــرق و گاز اع آب و ب
ــده دارای  اشــتراک و مصــرف در صورتیکــه مزای
آنهــا باشــد و نیــز بدهیهــای مالیاتــی و عــوارض 
ــم از  ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ش
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
ــن  ــده اســت ضم ــده مزای ــده برن ــه عه باشــد ب
ــازاد  ــده در صــورت وجــود م آنکــه پــس از مزای
، وجــوه پرداختــی بایــت هزینــه هــای فــوق از 
ــی  ــترد م ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م مح
ــا  ــده مصــادف ب ــا چنانچــه روز مزای گــردد ضمن
تعطیــل رســمی غیــر مترقبــه گــردد مزایــده 
اولیــن روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان 
ســاعت و مــکان مقــرر خواهــد بــود مــورد مزایده 
برابــر ســند رهنــی دارای بیمــه مــی باشــد ایــن 
آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن 
چــاپ اصفهــان مــورخ 96/04/18 درج و منتشــر 

مــی گــردد . 
رئیس اداره ثبت کاشان – سلمانی 

دادنامه 
کاســه پرونــده : 951460 شــماره دادنامــه : 
9600656 مــورخ 96/3/20  مرجــع رســیدگی 
ــان  ــاف  خواه ــل اخت ــورای ح ــعبه 12  ش : ش
ــا  ــان  ب ــش جه ــتر نق ــن  گس ــرکت   آذی : ش
ــوری   و  ــواد  منص ــای ج ــی آق ــت  عامل مدیری
آقــای  حســینعلی جعفــری هرســتانی   اصفهان  
خ امــام خمینــی  خ بســیج  انتهــای کــوی قائــم  
کــوی صنعــت  وکیــل : نوشــین فرهانــی روحانی  
نشــانی : اص  خ نیکبخــت  مقابــل دادگســتری  
مجتمــع مــاکان  5 طبقــه 5 واحــد 52  خوانــده 
ــکان   ــول الم ــی  مجه ــن  رحیم ــهاب الدی : ش
ــال   بابــت  اصــل  خواســته : مبلــغ 20000000 ری
خواســته  بــه انضمــام  هزینــه دادرســی و تاخیر 
تادیــه  و حــق الوکالــه وکیــل  گردشــکار : پــس 
ــت آن  ــعبه  و ثب ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون از ارج
بکاســه فــوق و طــی تشــریفات  قانونــی و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا  قاضــی شــورا ختمــک 
ــه  ــادرت ب ــر مب ــرح زی ــام و بش ــیدگی را اع رس
صــدور رای مــی نمایــد . رای قاضــی شــورا :  در 
خصــوص دعــوی  خواهــان هــا شــرکت   آذیــن 
ــی   ــت عامل ــا مدیری ــان  ب ــش جه ــتر  نق گس
آقــای جــواد منصــوری و آقــای حســینعلی   
جعفــری   هرســتانی  بــا وکالــت نوشــین 
ــای  ــده  آق ــت خوان ــی  بطرفی ــی  روحان فرهان
ــه  ــته  مطالب ــی  بخواس ــن رحیم ــهاب  الدی ش
مبلــغ 20000000 ریــال  بــه انضمــام  هزینــه 
هــای دادرســی  و تاخیــر تادیــه  و حــق الوکالــه 
وکیــل  بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده  و 
مــدارک  پیوســتی   و اظهــارات وکیــل خواهــان 
هــا  بشــرح دادخواســت  تقدیمــی  بــه اســتناد  
فیــش واریــزی  بــه حســاب  خوانــده و بــا توجه 
ــه  ــا توجــه ب ــه اســتماع  شــهادت شــهود  و ب ب
ــی  از  ــاغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان اینک
طریــق نشــر آگهــی  در جلســه رســیدگی حضــور 
ــه پســند   ــه و الیحــه ای مســتند و محکم نیافت
در مقــام اعتــراض  بــه خواســته خواهــان ابــراز و 
ارائــه ننمــوده  اســت  لذا شــورا بــه اســتناد 198، 
519و522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی  حکــم 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت   خوان ــه محکومی ب
ــت اصــل خواســته و  ــال باب ــون ری بیســت میلی
745000 ریــال  بابــت هزینــه       دادرســی 
ــق  ــل  طب ــه وکی ــق الوکال ــی  و ح ــر آگه و نش
تعرفــه  و خســارت تاخیــر  تادیــه  از تاریــخ 
ــت  ــورخ 95/12/4 لغای ــت  م ــم دادخواس تقدی
اجــرای حکــم  در حــق خواهانهــا  صــادر و اعــام 
مــی دارد  رای صــادره  غیابــی و ظــرف  مهلــت 
ــل واخواهــی  در  ــاغ قاب بیســت روز پــس از اب
ــت  ــت  بیس ــرف مهل ــپس ظ ــعبه و س ــن ش ای
روز پــس از ابــاغ قــاب تجدیــد نظــر  خواهــی 
در محاکــم  عمومــی و حقوقــی  اصفهــان مــی 

ــد . . باش
 م الف 10145

 قاضــی شــورای حــل اختــاف  شــعبه  12 
حــوزه قضایــی اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
 9610460350800018: درخواســت  شــماره 
ــماره  ــده :9609980350800264 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   960303: شــعبه  بایگانــی 
شــمس  مرتضــی  خواهــان   1396/03/24:
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــاس دادخواس ــد غامعب فرزن
ــار  ــه خواســته اعس ــی ب ــا فهیم ــده علیرض خوان
ــای  ــم دادگاه ه ــه تقدی ــوم ب ــت محک از پرداخ
جهــت  کــه  اصفهــان  شهرســتان  عمومــی 
رســیدگی بــه شــعبه هشــتم دادگاه عمومــی 
در  واقــع  اصفهــان  شهرســتان   ) )حقوقــی 
بیــن  خــرازی  شــهید  اتوبــان  بــر  اصفهــان 
اتشــگاه و میــرزا طاهــر مجتمــع شــهید مطهــری 
 9609980350800264 پرونــده  بــه کاســه  و 
ــت رســیدگی آن 96/05/23  ــده ووق ــت گردی ثب
بــه  اســت.  شــده  تعییــن   11:00 ســاعت  و 
ــا و  ــده ه ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
ــاده 73  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه در خواس
ــی  ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی قان
دادگاه  دســتور  و  مدنــی  امــور  در  انقــاب  و 
ــر  ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــس  ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه االنتش
ــه دادگاه  ــاد آن ب ــاع از مف ــی و اط ــر آگه از نش
ــود  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــت  ــم را دریاف نســخه دوم دادخواســت و ضمائ
 و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر

 گردد.
شماره :10116/م الف 

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 8 دادگاه عمومــی 
حقوقــی مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی 

ــی  ــرام همت ــان – به ــتان اصفه شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کاســه 960234خواه در خصــوص پرون
مجیــد حاجیــان بــا وکالــت علیرضــا هاشــمیان  
دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه چــک   بــه 
ــوده  ــم نم ــدی  تقدی ــام احم ــر س ــت امی طرفی
اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ............. 
مورخــه 96/5/22 ســاعت 10/30 تعییــن گردیده 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب ب
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــیدگی  ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش
ــان ســجاد- اول  ــه ایــن شــعبه واقــع در خیاب ب
خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی 
پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 57 
کــد پســتی 8165756441 مجتمــع شــورای 
ــورای  ــعبه 13 ش ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ح
نســخه  و  مراجعــه  اصفهــان  اختــاف  حــل 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. 
رســیدگی  وقــت  حضــور  عــدم  صــورت  در 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش  اب

می شود.
شماره: 11039/م الف 

ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه 13 مجتم ــر ش ــر دفت مدی
ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کاســه 960229 خواه در خصــوص پرون
مصطفــی آقــا داوود    دادخواســتی مبنــی 
ــه طرفیــت زهــرا عباســی  تقدیــم  بر:مطالبــه  ب
نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز......... 
مــورخ 96/5/22ســاعت 16:30 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
ــب در  ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبل از وقت رســیدگی 
بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای شــیخ 
صــدوق شــمالی – چهــارراه وکا  شــورای حــل 
اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.
شماره: 11020/م الف

 2 شــماره  مجتمــع   16 شــعبه  دفتــر  مدیــر 
اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کاســه 960230 خواه در خصــوص پرون
مصطفــی آقــا داوود    دادخواســتی مبنــی 
 – داودی  امیــد  طرفیــت  بــه  بر:مطالبــه  
ــت  ــوده اس ــم نم ــرد تقدی ــمی ف ــا هاش علیرض
مــورخ  روز.........  بــرای  رســیدگی  .وقــت 
96/5/22ســاعت 16 تعییــن گردیــده اســت. 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب ب
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 
ــیخ  ــدای ش ــان ابت ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ای
صــدوق شــمالی – چهــارراه وکا  شــورای حــل 
اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شماره: 11019/م الف 

 2 شــماره  مجتمــع   16 شــعبه  دفتــر  مدیــر 
اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960194 خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
مبنــی  دادخواســتی  مختــاری   رضــوان 
بر:مطالبــه وجــه   بــه طرفیــت بهــارک مــکاری 
ــیدگی  ــت رس ــت . وق ــوده اس ــم نم ــور  تقدی پ
 96/5/22 مورخــه  شــنبه   یــک  روز  بــرای 
ــا توجــه  ــده ب ــن گردی ــح  تعیی ســاعت 9:00 صب
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ب
ــر  ــد منتش ــب در جرای ــان مرات ــای خواه تقاض
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــان   ــان ســجاد- اول خیاب ــع در خیاب شــعبه واق
اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
پــاک 57 کــد پســتی  ســاختمان صبــا – 
8165756441 مجتمــع شــورای حــل اختــاف 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 32 ش ــان – ش اصفه
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شماره: 10147/م الف 

دفتــر شــعبه 32 مجتمــع شــماره یــک شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کاســه 960360 خواه در خصــوص پرون
زهــرا عابــدی     دادخواســتی مبنــی بر:انتقــال 
ســند بــه طرفیــت ســهیا رضائــی  تقدیــم 
نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز......... 
ــن  ــح تعیی ــاعت 9/30 صب ــورخ 96/5/25س م
ــا توجــه بــه مجهــول المــکان  گردیــده اســت. ب
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــارراه وکا   ــمالی  چه ــدوق ش ــیخ ص ــدای ش ابت
ــل  ــورای ح ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش مجتم
اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.
شماره: 10151/م الف 

مســئول دفتــر شــعبه 8 مجتمــع شــهدای 
ــان  ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــرم ش ــع ح مداف

آگهی ابالغ 
شــماره نامه :9610110360100230 شــماره پرونده 
:9609980360100261 شــماره بایگانــی شــعبه 
ــه  ــر ب ــم :1396/03/10نظ ــخ تنظی :960264 تاری
اینکــه متهــم علــی حســینی بــه اتهــام توهیــن 
ــدرت  ــدی ق ــرح عم ــرب و ج ــی – ض – فحاش
نمایــی و تهدیــد بــا چاقــو کاهبــرداری و خیانــت 
ــه  ــده کاس ــرا در پرون ــرف دادس ــت از ط در امان
ــر  ــای  امی ــکایت آق ــب ش 960264 ب 22 حس
حســین بهرامــی تحــت تعقیــب اســت و ابــاغ 
احضاریــه بواســطه معلــوم نبــودن محــل اقامــت 
اجــرای  بدینوســیله در  نگردیــده   او ممکــن 
ــای  ــن دادرســی دادگاهه ــون آئی ــاده 174 قان م
عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری مراتــب 
ــخ  ــاه از تاری ــرف یکم ــا ظ ــاغ ت ــرده اب ــه نامب ب
انتشــار آگهــی در شــعبه 22 بازپرســی دادســرای 
عمومــی و انقــاب اصفهــان جهــت پاســخگوئی 
ــورت  ــوند در ص ــر ش ــش حاض ــام خوی ــه اته ب
ــخ انتشــار  ــاه از تاری ــس از یکم ــدم حضــور پ ع
ــد.  ــد ش ــول خواه ــی معم ــدام قانون ــی اق اگه

ــف  ــماره :10086/م ال ش
محمــود ســعادت بازپــرس شــعبه 22 دادســرای 
ــی  ــع قضای ــان مجتم ــاب اصفه ــی و انق عموم

شــماره دو 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 960297 خواهــان  در خصــوص پرون
ســلیم اکبــری چاگاهــی فرزنــد محمــد بــا 
ــتی  ــی     دادخواس ــان جانک ــی قرب ــت عل وکال
مبنــی بر:مطالبــه  بــه طرفیــت ســید علــی 
حســینی فرزنــد ســید خــدا کــرم  تقدیــم نمــوده 
اســت .وقــت رســیدگی بــرای روز......... مــورخ 
96/5/24ســاعت 8 تعییــن گردیــده اســت. 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب ب
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جراید منتشــر 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای شــیخ صــدوق 
ــاف  ــارراه وکا  شــورای حــل اخت شــمالی  چه
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 
رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شــود.
شماره: 10142/م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 7 مجتمــع شــماره 2 شــورای 
حــل اختــاف اصفهان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: ســیامک      
محــل  نشــانی  عزمــی   خانوادگــی:  نــام 
اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم 
لــه: نام:مهــدی    نــام خانوادگی:صــادق زاده   
نشــانی محــل اقامــت: خ 22 بهمــن – مجتمــع 

اداری موسســه مالــی اعتبــاری فردوســی  
 1041 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــوزه 25 ش تاریخ90/12/1ح
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

محکــوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلغ 
 25/000/000 ریــال  میلیــون  پنــج  و  بیســت 
ــوان اصــل خواســته و مبلــغ ســی  ــه عن ــال ب ری
ــه دادرســی و خســارت  ــت هزین ــال باب هــزار ری
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک مــورخ 
حــق  در  حکــم  اجــرای  لغایــت   87/8/21

ــی.  ــر اجرای ــم عش ــت نی ــان و پرداخ خواه
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ 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 معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه خــود را  از آن میســر باشــد و در صورتــی ک
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
ــر  ــد و اگ ــه قســمت اجــرا تســلیم کن خــود را ب

ــد. ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
شماره11053/ م الف 

ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 25 مجتم ــر ش دفت
ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: اصغــر      نــام 
حســین       پــدر:  نــام  علیــزاده   خانوادگــی: 
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
ــام  ــم    ن ــه: نام:ابراهی ــوم ل ــخصات محک مش
ــل  ــانی مح ــهدی  نش ــمگانی مش خانوادگی:ش
اقامــت: اصفهــان – خ ربــاط – ک طالقانــی 
کوچــه ســتایش بــن بســت طلــوع منــزل 
اجــاره ای   محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 
تاریخ95/12/21حــوزه   9509976796302682
33  شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان 
علیــه  اســت.محکوم  یافتــه  قطعیــت  کــه 
ــه اســناد  ــوم اســت به:حضــور در دفترخان محک
ــژو  ــال رســمی ســند خــودرو و پ رســمی و انتق
405 بــه شــماره انتظامــی 926 ب 24 ایــران 
53 و تحویــل آن بــه نــام و در حــق محکــوم لــه 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 710/000 ری ــت مبل و پرداخ
دادرســی در حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم 
عشــر اجرایی/مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 
ــاغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــه اجــرای مفــاد  در صورتــی کــه خــود را قــادر ب
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
 تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام

 نماید.
شماره11068/ م الف 

ــر شــعبه 33 مجتمــع شــماره دو  شــورای  دفت
ــان ــاف شهرســتان اصفه حــل اخت
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کوتاه اخبار 

دسته گل جدید فدراسیون تکواندو
فدراســیون جهانــی بــا ارســال نامــه ای بــه تهــران از مثبــت 
شــدن تســت دوپینــگ دو تکوانــدوکار خبــر داد و خواســتار 

توضیــح مســئوالن فدراســیون ایــران شــد. 
ــام  ــدوی ج ــای تکوان ــن دوره رقابت ه ــان هفتمی در جری
باشــگاه های آســیا از برخــی تکوانــدوکاران حاضــر در ایــن 
ــی  ــه مدت ــد ک ــل آم ــه عم ــگ ب ــش دوپین ــا آزمای رقابت ه

قبــل نتیجــه تســت دو ورزشــکار مثبــت اعــام شــد. 
پــس از آنکــه نزدیــک بــه هشــت مــاه قبــل، یــک عضــو 
تیــم ملــی از ســوی فدراســیون جهانــی بــه دلیــل اســتفاده 
ــد،  ــه ش ــنگین مواج ــت س ــا محرومی ــه ب ــواد ممنوع از م
ایــن دومیــن بــار اســت کــه در تکوانــدو نتیجــه آزمایــش 
ــود  ــوع خ ــه در ن ــود ک ــام می ش ــت اع ــدوکاران مثب تکوان
یــک آمــار بی ســابقه در ایــن رشــته المپیکــی اســت؛ بــر 
همیــن اســاس فدراســیون جهانــی بــا ارســال نامــه ای بــه 
تهــران خواســتار توضیــح مســئوالن فدراســیون تکوانــدو در 

ــت.  ــده اس ــاره ش این ب
ــم  ــب تی ــدوکار در ترکی ــی از دو تکوان شــنیده می شــود یک
ملــی طــی ماه هــای گذشــته موفــق بــه کســب مــدال هــم 

شــده اســت. 
اینکــه مــدت محرومیــت ایــن دو تکوانــدوکار چــه میــزان 
ــر  ــا خی ــری در مــدال کسب شــده دارد ی ــا تاثی اســت و آی

هنــوز مشــخص نشــده اســت. مهــر

احضار مجید جاللی به کمیته اخالق
ــاره زمــان برگــزاری مراســم  ــی درب ــد جال ــه مجی مصاحب
برتــر  لیــگ  قرعه کشــی رقابت هــای هفدهمیــن دوره 
برایــش گــران تمــام شــد تــا ایــن مربــی بــه کمیتــه اخــاق 

ــال معرفــی شــود.  فدراســیون فوتب
ــزاری  ــا دو خبرگ ــه ب ــل مصاحب ــه دلی ــی ب ــد جال مجی
علیــه ســازمان لیــگ و بــه دلیــل آنچــه ســازمان لیــگ آن 
ــان  ــویش اذه ــگ و تش ــازمان لی ــه س ــی ب را »بی احترام
عمومــی« نامیــده، بــه کمیتــه اخــاق فدراســیون فوتبــال 
ــاره اظهاراتــش رســیدگی و پیگیــری  ــا درب معرفــی شــد ت

ــر فارســی ــود. خب ــام ش الزم انج

بی خبری روستوف از شکاری
بــا وجــود آغــاز تمرینــات روســتوف، رضــا شــکاری هنــوز 
ــه تیــم  ــرد و وضعیــت انتقالــش ب ــه ســر می ب ــران ب در ای

روســی همچنــان مبهــم اســت. 
رضــا شــکاری در چنــد نوبــت مدعــی شــده کــه پیــش از 
آغــاز رقابت هــای جــام جهانــی جوانــان در کــره جنوبــی بــا 

باشــگاه روســتوف قــرارداد بســته اســت. 
ــای  ــی در روزه ــاله ایران ــن ۱۸ س ــن بازیک ــود ای ــا وج ب
ــات روســتوف در اردوی  ــه جــای حضــور در تمرین ــر ب اخی
ــداوم حضــورش  ــا ت ــا ب ــد شــرکت کــرده ت ــی امی ــم مل تی
در تهــران ایــن ســؤال را بــه وجــود آورد کــه چــرا بــه اردوی 

ــود.  ــق نمی ش ــا ملح ــود در اروپ ــگاهی خ ــم باش تی
اکنــون بعضــی از منابــع خبــری مدعــی شــده اند کــه 
ــئوالن  ــتوف مس ــکاری در اردوی روس ــه دار ش ــت ادام غیب
باشــگاه روســی را بــر آن داشــته اســت تــا از طریــق 
ســفارت روســیه در تهــران پیگیــر وضعیــت ایــن بازیکــن 

ــوند. ایمنــا ش

اخبار بانوان
در مسابقات تیر و کمان کاپ آسیا

فرشته قربانی به مدال نقره رسید
ایــران در فینــال کامپونــد  نماینــده  فرشــته قربانــی، 
انفــرادی مســابقات کاپ آســیا، بــا شکســت برابــر حریــف 

ــد.  ــره ش ــدال نق ــب م ــود صاح خ
در ادامــه مســابقات تیــر و کمــان کاپ آســیا کــه در چیــن 
ــد  ــال رقابت هــای انفــرادی کامپون ــان دارد، فین تایپــه جری
بانــوان برگــزار شــد. در ایــن فینــال فرشــته قربانــی مقابــل 
ــا  ــاز و ب ــاف امتی ــن اخت ــا کمتری ــدی خــود ب ــف هن حری
ــره  ــدال نق ــه م ــورد و ب ــت خ ــر ۱43 شکس ــه ۱42 ب نتیج
ــران در  ــداران ای ــن ســومین مــدال کمان دســت یافــت. ای
رقابت هــای کاپ آســیا بــه حســاب می آیــد. پیــش 
ــوان  ــد بان ــم کامپون ــد و تی ــس کامپون ــم میک ــن تی از ای

ــد. کاپ ــز شــده بودن ــدال برن صاحــب م

 ساخت ورزشگاه اختصاصی
برای بانوان

بــا اعــام معــاون ســازمان توســعه و تجهیــز اماکــن 
ورزشــی، ســاخت ورزشــگاه 40 هــزار نفــری بــرای بانــوان 
ــال ۸5  ــود. در س ــاز می ش ــر آغ ــار دیگ ــاری ب ــال ج در س
ــه  ــی وقــت و البت ــت بدن ــا اصــرار رئیــس ســازمان تربی ب
ســازمان توســعه و تجهیــز اماکــن ورزشــی، ســاخت 
ورزشــگاه 40 هــزار نفــری آزادی کــه قــرار بــود بــه صــورت 
ــان ورزشــکار قــرار بگیــرد، کلیــد  اختصاصــی در اختیــار زن
خــورد. آن زمــان ســاخت چنیــن ورزشــگاهی مثــل 
بســیاری از پروژه هایــی کــه کلنگــش زده شــد و نیمــه کاره 
ــادی  ــا پیشــروی زی ــت؛ ام ــرار گرف ــد، در دســتورکار ق مان
ــداری  ــاون ســازمان توســعه و نگه نداشــت. عباســی، مع
ــاخت  ــد س ــدن رون ــف ش ــاره متوق ــی، درب ــن ورزش اماک
ایــن ورزشــگاه از ســال ۱3۸5 گفــت: »ایــن ورزشــگاه در 
ــوان  ــی بان ــای جهان ــرای بازی ه ــود ب ــرار ب ــال ۱3۸5 ق س
ســاخته شــود؛ امــا چــون در دولــت دهــم اعتبــار الزم بــه 
ــا  ــود، ت ــده ب ــاص داده نش ــگاه اختص ــن ورزش ــز ای تجهی
مرحلــه ۱۸ درصــد پیشــرفت جلــو رفــت و متوقــف شــد.« 
وی ادامــه داد: »زیرســاخت های تهــران بــه چنیــن فضایــی 
نیــاز دارد. ســعی داریــم منابــع الزم را تأمیــن و بــرای 
ــه  ــرآوردی ک ــم. ب ــروع کنی ــاره ش ــگاه دوب ــاخت ورزش س
ــری آزادی  ــل ورزشــگاه 40 هــزار نف ــرای تکمی داشــتیم، ب

ــت.«  ــان اس ــارد توم ــش از 200 میلی بی
ــود  ــی شــده ب ــا پیش بین ــت: »قب ــن گف عباســی همچنی
ــرداری  ــه بهره ب ــوان آزادی در ســال 97 ب ــه ورزشــگاه بان ک
ــر  ــن ام ــاید ای ــی ش ــائل مال ــل مس ــه دلی ــا ب ــد؛ ام برس
ــر  ــاری در نظ ــال ج ــال در س ــن ح ــا ای ــود. ب ــق نش محق
ــگاه را  ــاخت ورزش ــم و س ــن کنی ــارات را تأمی ــم اعتب داری
ــا قســمت عمــده ورزشــگاه در  ــم. قطع ــد بزنی ــاره کلی دوب
ــت  ــا در دس ــت و صرف ــد گرف ــرار خواه ــوان ق ــار بان اختی
ــز اســتفاده  ــان نی ــرای آقای ــوان اســت؛ امــا می شــود ب بان
شــود و بــه صــورت چندمنظــوره از آن بهــره بــرد.« ورزش 3
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لیــگ برتــر امســال قطعــا در درون مســتطیل 
ــا ورود  ــود؛ ام ــد ب ــابی داغ خواه ــبز حس س
ــد  ــی چن ــس و جابه جای ــی تازه نف ــد مرب چن
مربــی سرشــناس، جــدال نیمکت هــا را هــم 

ــدازه درون زمیــن داغ خواهــد کــرد. ــه ان ب
 بازگشت جادوگر

ــدون  ــال ب ــری امس ــر مربیگ ــن خب مهم تری
ــم نفــت و ورود ســتاره  ــه تی ــوط ب شــک مرب
ــای  ــه دنی ــال ب ــدان دور فوتب ســال های نه چن
مربیگــری اســت. علــی کریمــی پــس از 
تجربــه همــکاری ناموفــق بــا کــی روش، حــاال 
بــه تیــم نفــت آمــده تــا در دنیــای مربیگــری 

محــک جــدی بخــورد. 
ــای امســال  ــر، رقابت ه ــا حضــور جادوگ قطع
را تماشــایی تر خواهــد کــرد. رقابــت علــی 
کریمــی و حضــور او در مقابــل تیم هایــی 
ــن  ــتقال و ذوب آه ــپولیس، اس ــد پرس  مانن
و تراکتورســازی از جذاب تریــن بازی هــای 

ــود. امســال خواهــد ب
 ژنرال سبزپوش

مربیگــری  پذیــرش  بــا  قلعه نویــی  امیــر 
تیــم ذوب آهــن، وارد یکــی از بزرگ تریــن 
شــده  مربیگــری اش  دوران  چالش هــای 

ــت.  اس

ــی  ــن مرب ــوان پرافتخارتری ــه عن ــی ب قلعه نوی
ــدان  ــران پــس از فصلــی نه چن ــر ای لیــگ برت
ــد  ــی ش ــی تیم ــازی، راه ــق در تراکتورس موف

ــال دارد.  ــی در فوتب ــه فلســفه متفاوت ک
ذوب آهــن، باشــگاه بی حاشــیه فوتبــال ایــران 
همــواره بــا ثبــات و اســتفاده از بازیکنــان 
ــت؛  ــده اس ــناخته می ش ــی ش ــوان و بوم ج
امــا قلعه نویــی در دوران مربیگــری خــود 
عاقه منــد بــه اســتفاده از ســتاره ها بــوده 

ــت.  اس

ــه ایــن باشــگاه ابتــدا  ــا آمــدن قلعه نویــی ب ب
بــه  ذوبی هــا  کــه  می شــد  زده  حــدس 
ــا حضــور  ــرد هســتند؛ ام ــر رویک ــال تغیی دنب
و  نقــل  بــازار  در  ذوب آهــن  بی حاشــیه 

انتقــاالت نشــان داد کــه ایــن بــار قلعه نویــی 
بــه دنبــال تغییــر رویکــرد در مربیگری اســت. 
چالــش جدیــد ژنــرال قطعــا از جذابیت هــای 

ــود. ــد ب ــر خواه ــگ برت امســال لی
 قهرمانی و دیگر هیچ

ــاق  ــران، اتف ــال ای ــه فوتب بازگشــت کرانچــار ب
خوبــی اســت. حضــور این مــرد شناخته شــده 
کــروات بــدون شــک تیــم ســپاهان را دوبــاره 
در کــورس قهرمانــی قــرار خواهــد داد و ایــن 
فصــل بــا توجــه بــه نقــل و انتقــاالت پرشــمار 
ــی  ــر از قهرمان ــه کمت ــم ب ــن تی ــپاهان، ای س

راضــی نخواهــد شــد. 
بــا  اگرچــه  رو  پیــش  در فصــل  کرانچــار 
ــد  ــراه خواه ــت قاطــع ســپاهانی ها هم حمای
بــود، امــا تجربــه مربیگــری در اصفهــان 
نشــان داده کــه کوچک تریــن لغــزش در ایــن 
ــه  ــان را ب ــاد مربی ــده ب ــعارهای زن ــهر، ش ش
ــر  ــد. )اگ ــل می کن ــادی تبدی ــعارهای انتق ش
بــاور نداریــد از عبــدهللا ویســی بپرســید(؛ بــه 
همیــن دلیــل کرانچــار در رقابت هــای امســال 
بایــد در دو جبهــه درون زمیــن و روی ســکوها 
ــن  ــا هم وط ــار ب ــت کرانچ ــد. رقاب ــارزه کن مب
سرشــناس خــود یکــی از رقابت هــای جــذاب 

ــود. ــن فصــل خواهــد ب ای
 امپراتور قرمزها

امســال کار  قبــل  لیــگ  قهرمــان  مربــی 

ســختی را بــرای تکــرار قهرمانــی و همچنیــن 
قهرمانــی در آســیا بــه عنــوان اولیــن خواســته 
باتجربــه  مــرد  دارد.  رو  پیــش  هــواداران 
کــروات بــا کنــار گذاشــتن چنــد ســتاره تیــم 
نشــان داد کــه امســال قصــد بازیکن ســاالری 
نافرمانی هــا  کوچک تریــن  بــا  و  نــدارد 

ــرد.  ــد ک ــورد خواه برخ
ــگ  ــش از لی ــا بی ــل ام ــن فص ــو در ای برانک
ــه  ــاز ب ــیا نی ــان آس ــگ قهرمان ــی در لی داخل
ــد کــه  ــه شــدت امیدوارن ــرد دارد. قرمزهــا ب ب
ایــن فصــل بــا حضــور او لشــکری از بهتریــن 
بازیکنــان ایــران بتواننــد از هفــت خــوان لیــگ 
قهرمانــان آســیا عبــور کننــد و جام آســیایی را 

بــاالی ســر ببرنــد.
 اثبات شایستگی

علیرضــا منصوریــان فصــل گذشــته نشــان داد 
ــم  ــر روی نیمکــت تی شایســتگی نشســتن ب
بزرگــی همچــون اســتقال را دارد. او در ایــن 
فصــل از بیشــتر رقبایــش بیشــتر تحت فشــار 

خواهــد بــود. 
ــته  ــل گذش ــا در فص ــدن قرمزه ــان ش قهرم
باعــث شــده هــواداران ایــن تیــم امســال بــه 
کمتــر از قهرمانــی راضــی نشــوند. در کنــار این 
ــان  ــته بازیکن ــل توانس ــن فص ــان ای منصوری
ــد  ــد و مانن ــذب کن ــی را ج ــیار سرشناس بس
ــه  ــت ها را ب ــد شکس ــته نمی توان ــل گذش فص
گــردن نداشــتن بازیکــن یــا نبــود مهره هــای 
از  پــس  منصوریــان  بینــدازد.  باتجربــه 
شکســت وحشــتناک در آســیا در ایــن فصــل 
بایــد بتوانــد حتمــا فاتــح دربی هــا باشــد تــا 
ــته  ــزرگ کاس ــت ب ــم آن شکس ــی از غ اندک
شــود. منصوریــان بــا داشــتن ســتاره های 
بــا تجربــه و البتــه چنــد بازیکــن جــوان 
ــردن  ــای ب ــا رؤی ــن فصــل، تنه ــاده ای فوق الع
ــو،  ــود برانک ــا وج ــه ب ــی ک ــر دارد؛ رؤیای در س
کرانچــار، قلعه نویــی، دایــی، کریمــی و چندیــن 
ــخت  ــیار س ــر بس ــوب دیگ ــی خ ــد مرب و چن

ــود. ــد ب خواه

نبرد اندیشه ها در لیگ برتر 

رقابت داغ روی نیمکت

پــدر مهاجــم تیــم فوتبــال پرســپولیس بــا انتقــاد از 
ــرای صــدور  ــغ تعیین شــده ب ــن باشــگاه، مبل ــم ای تصمی
رضایتنامــه را ناعادالنــه دانســت و گفــت: متاســفانه مهــدی 

ــد.  ــاوت می کنن ــق قض ــه ناح را ب
ــرای  ــادی ب ــت زی ــدی زحم ــت: مه ــی گف ــاه طارم علیش
ــک  ــغ )ی ــن مبل ــای ای ــت. کج ــیده اس ــپولیس کش پرس
ــه  ــرای صــدور رضایتنامــه مهــدی عادالن ــورو( ب میلیــون ی
اســت؟ پرســپولیس چقــدر بــه مهــدی طارمــی پــول داده 
ــن شــرط  ــا ای ــرده؟ آی ــن ک ــغ را تعیی ــن مبل ــه حــاال ای ک
ــت  ــل صحب ــرد؟ از قب ــوی پیشــرفت مهــدی را نمی گی جل
ــرود،  ــا ب ــه اروپ ــد ب ــدی بخواه ــر مه ــه اگ ــد ک ــرده بودن ک
رضایتنامــه اش را بدهنــد؛ ولــی قــرار نبــود مبلغــش 
ــن  ــه عمــد تعیی ــاال ب ــغ را احتم ــن مبل ــدر باشــد. ای این ق

ــن  ــش م ــود. خواه ــیمان ش ــدی پش ــه مه ــد ک کرده ان
ــاع،  ــدون اط ــه ب ــت ک ــن اس ــوتان ای ــژه از پیشکس به وی
قضــاوت نکننــد. آن هــا نمی داننــد مشــکل چیســت 
از  بعضــی  می گوینــد.  چیــزی  یــک  همین طــوری  و 
پیشکســوتان می گوینــد بازیکنــان قدیمــی فــان و بیســار 
بوده انــد. مــن خــودم هــم بازیکــن قدیمــی هســتم. مــا 

ــویم.  ــت می ش ــا اذی ــن حرف ه ــم از ای ــم داری ه
وی دربــاره مشــکل مهــدی طارمــی گفــت: مهــدی دوســت 
نــدارد مشــکلش را مطــرح کنــد. مــا می گوییــم نبایــد در 
ــت  ــدی دوس ــرد. مه ــازی ک ــراد ب ــروی اف ــا آب ــانه ها ب رس
ــر  ــد بهت ــران نباش ــر ای ــد و اگ ــکلش را بگوی ــدارد مش ن
اســت. بــه همیــن دلیــل نمی تــوان رســانه ای کــرد؛ قصــد 
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ــن  ــک بازیک ــذب ی ــپاهان از ج ــال س ــم فوتب ــت تی سرپرس
جدیــد عراقــی خبــر داد و دربــاره منتفــی شــدن حضــور مدافع 
اروپایــی گفــت: یــک تیــم قطری ایــن بازیکــن را روی هــوا زد. 
ــاره آخریــن وضعیــت ســپاهان در فصــل  مهــدی اخــوان درب
نقــل و انتقــاالت توضیــح داد: یــک بازیکــن عراقــی مدنظــر 
ماســت؛ امــا هنــوز پیوســتن او بــه ســپاهان ۱00 درصــد نشــده 
و بایــد ابتــدا در تســت های پزشــکی شــرکت کنــد. یــک 
ــرار  ــای کرانچــار ق ــز مــورد توجــه آق مدافــع وســط دورگــه نی
ــام  ــپاهان انج ــور در س ــرای حض ــای او ب ــود و کاره ــه ب گرفت
شــد؛ امــا نمی دانیــم چــه شــد کــه ناگهــان تغییــر مســیر داد. 
ــد و  ــوا زدن ــع ســوئدی عراقی را روی ه ــن مداف ــزود: ای وی اف
ــا پیشــنهاد مالــی بســیار بهتــر از  یکــی از تیم هــای قطــری ب
ســپاهان، او را جــذب کــرد. مشــکل ســپاهان همیــن اســت. 

ــای  ــا تیم ه ــیم، ام ــق می رس ــه تواف ــن ب ــک بازیک ــا ی ــا ب م
ــد.  ــوا می زنن ــر او را روی ه دیگ

سرپرســت تیــم فوتبــال ســپاهان دربــاره جــذب ســرور 
جپــاروف نیــز بیــان کــرد: تــا ایــن لحظــه هیــچ اتفــاق 
جدیــدی نیفتــاده و وضعیــت مثــل یــک مــاه پیــش اســت. 
ــتقال  ــه اس ــرده ب ــام ک ــودش اع ــن خ ــن بازیک ــه ای اگرچ
نمــی رود، امــا تکلیــف او را بایــد باشــگاه اســتقال مشــخص 
ــج  ــپاهان از نتای ــواداران س ــی ه ــاره نگران ــوان درب ــد. اخ کن
ــای  ــرد: بازی ه ــان ک ــی خاطرنش ــازی تدارکات ــم در ب ــن تی ای
دوســتانه را برگــزار می کننــد تــا عیــب و ایــراد تیــم مشــخص 
ــوان  ــراد داشــته باشــد، در باخت هــا می ت ــم ای ــر تی شــود. اگ
ــه آن پــی بــرد. بــه هــر حــال مربــی هــم تفکــرات خــاص  ب

ــت. ایســنا ــرام گذاش ــا احت ــه آن ه ــد ب ــودش را دارد و بای خ

پدر مهدی طارمی:

درخواست پرسپولیس از مهدی ناعادالنه است
سرپرست تیم فوتبال سپاهان:

مدافع مد نظرمان را روی هوا زدند

ورزش

آگهی مزایده اصالحیه 
پیــرو آگهــی م الــف 9655کــه در تاریــخ 
96/4/4 در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ 
شــده اســت در ســطر ۱۸ گــذر غربــا بــه طــول 
4 متــر دیــواری اســت بــه طــول 6 متــر دیــوار 
اصــاح مــی گــردد و در ســطر 33 حقــوق 
تجــاری آن بــه مبلــغ 34۱000000 ریــال بــه 
ــردد .  ــی گ ــاح م ــال اص ــغ 340000000 ری مبل

افسانه اسدی اورگانی 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

آگهی مزایده 
 ۱39603902004000046  : آگهــی  شــماره 
تاریــخ آگهــی : 96/4/۱3 شــماره پرونــده : 
۱3950400200400037۸ آگهــی مزایــده پرونده 
اجرایــی بــه شــماره بایگانــی950۱۱42  تمامــت 
و همگــی ششــدانگ اعیانــی آپارتمــان پــاک 
ــوم  ــه س ــع در طبق ــی واق ــماره 3424 فرع ش
بــه مســاحت ۱33/90 مترمربــع در ضمــن 
ــاد 3/20  ــه ابع ــمال ب ــد ش ــراس در ح ــک ت ی
مترمربــع در ۱/37 مترمربــع در فضــای پیــاده 
رو خیابــان پیشــرفتگی دارد بــا قدرالســهم 
از عرصــه و نصــب تابلــوی بــرق 3434 و 
ملــک  در  واقــع  فرعــی  موتورخانــه 3435 
شــهر 6۸ اصلــی واقــع در بخــش ۱4 ثبــت 
اصفهــان بــه آدرس : اصفهــان ملــک شــهر 
ــکونی ۱000  ــع مس ــهریور مجتم ــان ۱7 ش خیاب
ــه  ــاک ۱5 ک ــوم پ ــه س ــتگاه بلوکLطبق دس
ســند مالکیــت آن در صفحــه 465 دفتــر جلــد 
ــماره  ــا ش ــماره ۱327۱۸ ب ــت ش ــل ثب 7۱4 ذی
چاپــی 49450۱ ســری الــف /۸0 ثبــت و صادر 
شــده اســت بــا حــدود : شــمااًل بــه اول در دو 
ــای 6/۱7  ــه طوله ــی ب ــه دوم غرب ــمت ک قس
ــای  ــه فض ــت ب ــره دیواریس ــر پنج و 2/95 مت
ــه دوم  ــمت ک ــاعی دوم در دو قس ــه مش عرص
ــر  ــر و 37/. مت ــای 3/2۱ مت ــه طوله ــی ب غرب
ــوم  ــراس س ــای ت ــه فض ــت ب درب و دیواریس
بــه طــول 3/60 متــر پنجــره و دیواریســت 
ــول ۱/97  ــه ط ــرقًا ب ــان ش ــای خیاب ــه فض ب
ــداد  ــت امت ــر درب و دیواریس ــر و 2/۱0 مت مت
ــه 340۸ دوم در 2 قســمت  ــرو و راه پل ــا راه ب
کــه دوم بــه طــول 3/55 متــر دیواریســت بــه 
ــمت  ــاعی دوم در دو قس ــه مش ــای عرص فض
کــه دوم غربــی بــه طولهــای ۱/63 متــر و 
فضــای  بــه  ودیواریســت  درب  متــر   ۱/65
ــه طــول  ــه طــول ب ــی  ســوم  ب ــراس  احداث ت
3/5 متــر  دیواریســت بــه فضــای عرصــه 
مشــاعی  حقوقــی ارتفاعــی  لــه و علیــه  طبــق 
ــزارش   ــق گ ــت  طب ــک آپارتمانهاس ــون تمل قان
کارشــناس محــل  فــوق یــک واحــد آپارتمــان  
ــع  واقــع در  ــر مرب ــای  ۱33/90 مت ــر بن ــا زی ب
طبقــه ســوم یــک بلــوک  پنــج طبقــه ای 24 
واحــدی قــرار دارد  اســکلت  ســاختمان بتنــی  
ــه  و  ــچ و روی ــوار گ ــیمان  دی ــر و س ــا آج نم
ــای  ــری و دربه ــچ ب ــا گ ــراه ب ــگ  هم رن

ــف  ــی  ک ــره  آلمینیوم ــی و پنج ــی  چوب داخل
ســرامیک  کابینــت MDF سیســتم گرمایشــی 
موتــور خانــه  مرکــزی  و سیســتم سرمایشــی  
کولــر آبــی  مــی باشــد  قدمــت ســاختمان در 
حــدود 27 ســال  بــدون انبــاری و دارای یــک 
واحــد پــار کینــگ  در محــوط و انشــعابات 
ــی  ــد  ملک ــی باش ــرق ، گاز  م ــهری آب ، ب ش
آقــای حســن کاظمــی  کــه طبــق ســند رهنــی 
شــماره 70۸25 – 92/۱0/24 تنظیمــی در دفتــر 
ــان در  ــه اســناد رســمی شــماره ۱29 اصفه خان
ــن واقــع مــی باشــد  ــک اقتصــاد نوی رهــن بان
وطبــق اعــام بســتانکار  مــورد وثیقــه تــا تاریــخ 
96/۱0/2۸  بیمــه مــی باشــد. از ســاعت 9 الــی 
۱2 روز شــنبه مــورخ 96/5/۱4  در اداره اجــرای 
ــت  ــع در خ هش ــان واق ــمی اصفه ــناد رس اس
بهشــت  شــرقی چهــارراه اول  ســمت چــپ  بــه 
ــغ  ــده از مبل ــده  گــذارده  مــی شــود  مزای مزای
2409200000 ریــال ) دو میلیــارد  و چهــار صــدو 
نــه میلیــون و دویســت هــزار ریــال (  شــروع 
ــن  ــه باالتری ــدار باشــد ب ــر کــس خری ــه ه و ب
ــود. الزم  ــی ش ــه م ــنهادی فروخت ــت پیش قیم
ــوط  ــای مرب ــر اســت پرداخــت بدهی ه ــه ذک ب
ــا  ــم از حــق انشــعاب و ی ــرق، گاز اع ــه آب، ب ب
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
ــای  ــز بدهی ه ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه مزای
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تاتاریــخ 
مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم 
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده 
مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در 
ــت  ــی باب صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداخت
ــده  ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف هزینه ه
مزایــده مســترد مــی گــردد. ضمنــًا ایــن آگهــی 
در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن 
چــاپ اصفهــان مــورخ 96/4/۱۸ درج و منتشــر 
ــده  ــی روز مزای ــورت تعطیل ــردد و در ص ــی گ م
بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــًا جهت 
شــرکت در جلســه مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده 
طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران 
ــان  در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفه
بــه همــراه    پرونــده کاســه فــوق  بابــت   ،
تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر 
الزامــی اســت. ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل 
ــان وقــت اداری همــان  ــا پای ــد را ت ــغ خری مبل
ــاب اداره  ــوص در حس ــش مخص ــی فی روز ط

ــد. / ــپرده نمای ــاک س ــناد و ام ــت اس ثب
م الف ۱۱۱57

ــان  ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــس اداره اج رئی
ــی افســانه اســدی اورگان

داد نامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 950۸67ش ــه پرون کاس
96099767953005۱۱ مــورخ 96/3/3۱ مرجــع 
ــاف   رســیدگی : شــعبه 23 شــورای حــل اخت
خواهــان : اقــای ســعید  حاجــی رضایــی 
ــان  خ کاوه خ  ــانی : اصفه ــد  نش ــد احم فرزن

ــت  آزادی  پ  ــن بس ــدت  ب ــتان  خ وح گلس
ــل  ف  ــی  اص ــدی ثابت ــای مه ــده آق 52 خوان
ــه  ــته : مطالب ــکان خواس ــول الم ــی مجه موس
ــن  ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ گردش
طــی  و  فــوق  بکاســه  آن  ثبــت  و  شــعبه 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و 
بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد . 
ــای  ــوی آق ــوص دع ــورا.در خص ــی ش رای قاض
ــای  ــت آق ــه طرفی ــی ب ــی رضای ــعید حاج س
مهــدی ثابتــی اصــل بــه خواســته مطالبــه 
بــه  چــک  وجــه  ریــال    32000000 مبلــغ 
و   95/9/20 مــورخ   9506/344270 شــماره 
ــت  ــا عنای ــورخ 95/۱0/20  ب 9506/34427۱ م
ــناد   ــول اس ــاء اص ــده و بق ــات پرون ــه محتوی ب
ــر  ــت  ب ــه دالل ــان  ک ــد خواه ــدارک در ی و م
اســتقرار  دیــن و اشــتغال ذمــه خوانــده و 
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
و نیــز عــدم حضــور خوانــده  در جلســه رســید 
گــی  و اینکــه  مشــارالیه  هیچگونــه دلیــل یــا 
ــر برائــت ذمــه  ــی  مبنــی ب ــر قانون مــدرک موث
ــورا  ــت  ش ــرده اس ــه نک ــه و ارائ ــش اقام خوی
دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته  و 
مســتندا بــه مــواد 3۱0و3۱3 قانــون تجــارت و 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ۱9۸و5۱5و5۱9و522و قان
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
پرداخــت مبلــغ ســی و دو میلیــون  ریــال  
ــت  ــال باب ــته و ۱720000 ری ــل خواس ــت اص باب
ــر  ــارت تاخی ــن خس ــی و هچنی ــه دادرس هزین
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت زمــان 
ــاخص  ــن ش ــق آخری ــه طب ــوم ب ــول محک وص
ــق  ــامی در ح ــوری اس ــزی  جمه ــک مرک بان
رای  نمایــد  مــی  اعــام  و  صــادر  خواهــان 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
م الف ۱0۱60

قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه 23 حــوزه 
ــی اصفهان  قضائ

دادنامه
 95۱693 و   95۱434: پرونــده  کاســه 
 : دادنامــه  شــماره  توامــان  رســیدگی 
9609976793600329 مــورخ 96/3/۱ مرجــع 
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 6 ش ــیدگی : ش رس
ــد  ــر فرزن ــران  ف ــر  کام ــد باق ــان محم خواه
کریــم  بنشــانی خانــه اصفهــان  خ رزمنــدگان  
کوچــه مظاهــری ) شــماره 30( پــاک 49 
ط اول  وکیــل : پریســا ســاعتی  نشــانی : 
خ اصفهــان  خ گلخانــه  روبــه روی مســجد 
ــه 2  ــا طبق ــکی  گله ــع پزش ــود  مجتم المحم
ــدگان : ۱- فریــدون خواجــه مبارکــه  2-  خوان
ــه   ــه  مبارک ــد خواج ــی 3- محم ــژگان طالب م

فرزنــد فریــدون  4- شــرکت دشــت  مبارکــه 
تعاونــی  ســبز  نشــانی : مبارکــه شــهر جدیــد 
مجلســی  اول روســتای الر 5- بهــزاد خواجــه 
مبارکــه فرزنــد مهدیقلــی همگــی مجهــول 
المــکان خواســته : مطالبــه مطالبــه مبلــغ یــک 
صــد میلیــون ریــال وجــه یــک فقــره چــک بــه 
ــی  ــه خســارات قانون ــا کلی شــماره 234957 ب
ــده و  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای وارده   ب
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 باقر 
کامــران  فــر فرزنــد کریــم بــه وکالــت پریســا 
ســاعتی بــه طرفیــت۱- فریــدون خواجــه  
مبارکــه 2- مــژگان طالبــی 3- محمــد خواجــه  
ــی   ــدون 4- شــرکت تعاون ــد فری ــه فرزن مبارک
ســبز مبارکــه  5- بهــزاد خواجــه  مبارکــه  
ــغ  ــه مبل ــه خواســته مطالب ــی ب ــد مهدیقل فرزن
ریــال  وجــه چــک  میلیــون   یــک صــد 
بــه شــماره 234957  مــورخ 95/7/۱9 بــه 
ــق  ــام مطل ــه انضم ــادرات ب ــک ص ــده بان عه
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 
ــه  ــال علی ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ع
کــه ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــدگان  و 
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 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 3۱0و3۱3 قانــون تجــارت 
و ۱9۸و5۱5و5۱9و522و قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــدگان ردیــف 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــم  ب ــارم و پنج اول و چه
یکصــد میلیــون  ریــال  بابــت اصــل خواســته و 
345500 تومــان  بابــت هزینــه دادرســی وحــق 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت 
تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــم  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ــوف 95/7/۱9 ت موص
ــد  ــی نمای ــام م ــان صــادر و اع در حــق خواه
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب
ــوص  ــد و در خص ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
خوانــدگان ردیــف دوم و ســوم  بــا عنایــت 
ــردگان   ــه نامب ــه اســترداد  دعــوی  نســبت ب ب
باســتناد بــه مــاده ۱97 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی حکــم بــه بــی حقــی خواهــان صــادر و 

ــردد .. ــی گ ــام م اع
م الف ۱0۱6۸

قاضی شعبه ششم شورای حل اختاف 

دادنامه 
ــه :  ــده : 95-۱۱30 شــماره دادنام کاســه پرون
79 مــورخ 96/۱/27 مرجــع رســیدگی : شــعبه 
53 حقوقــی  شــورای حــل اختــاف  خواهــان 
مهــدی محســنی فرزنــد علیرضا  نشــانی : اص 
خ کاوه  جنــب اداره آمــوزش و پــرورش  ناحیــه 
5   رینــگ و الســتیک  ریاحــی   خوانــده 
حجــت صالحــی فرزنــد رضــا مجهــول المــکان 
خواســته : مطالبــه مبلــغ ۱9000000 ریــال  بابــت 
یــک فقــره چــک بــه انضمــام  هزینــه دادرســی 
ــا عنایــت بــه  و صــدور قــرار تامیــن خواســته ب
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  نماید 
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص 
ــه  ــا ب ــد علیرض ــنی فرزن ــدی محس ــوی مه دع
ــه  ــا ب ــد رض ــی  فرزن ــت صالح ــت حج طرفی
ــال  وجــه  ــغ ۱9000000 ری ــه مبل خواســته مطالب
چــک بــه شــماره ۸۱4477 عهــده بانــک ملــی  
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه 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 آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 
ــذا دعــوی  ــراز و ارایــه ننمــوده اســت ل خــود اب
خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه نظــر میرســد 
کــه بــه اســتناد مــواد 3۱0و3۱3 قانــون تجــارت 
ــن دادرســی  ــون آئی و ۱9۸و5۱5و5۱9و522 قان
مدنــی و مــاده واحــده قانــون استفســاریه  
تبصــره الحاقــی  مــاده 2 قانــون صــدور چــک  
ــت  ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب حک
ــته  ــل خواس ــت اص ــال  باب ــغ ۱9000000 ری مبل
بابــت هزینــه دادرســی و  و ۱360000 ریــال 
یکصــد و بیســت هــزار ریــال بابــت نشــر آگهــی 
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
ــرای  ــخ اج ــا تاری ــوف 95/3/۱0 ت ــک موص چ
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 
واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک  نظ

می باشد - م الف ۱0۱27
 3 شــماره  مجتمــع  حقوقــی    53 شــعبه 

اصفهــان  شهرســتان 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : 95۱424ش ــه پرون کاس
9609976794۱002۱۱ مــورخ 96/2/4 مرجــع 
حــل  شــورای  یــازده   شــعبه   : رســیدگی 
رضــا   حمیــد  خواهــان  اصفهــان   اختــاف 

ــن  ــر ب ــه راه نظ ــی  س ــر غرب ــان  : نظ اعتزازی
بســت میثــم مجتمــع مســکونی پیــام  واحــد 
علــی  زاده   خوانده هادی هاشــمی      3
اکبــری مجهــول المــکان شــورا بــا عنایــت بــه 
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
ــه  ــان  ب ــد رضــا اعتزازی خصــوص دعــوی حمی
ــه  ــری ب ــی اکب ــمی زاده عل طرفیت هادی هاش
خواســته مطالبــه مبلــغ 200000000 ریــال  وجــه 
ــه شــماره 243653 مــورخ 95/۱0/30  چــک ب
ــک ....   ــده بان ــورخ 95/9/30  عه و ۱3064۱ م
بــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه 
بــه 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 آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــی در  ــاغ قانون ــی رغــم اب ــده عل و اینکــه خوان
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
ــوده اســت  ــه ننم ــراز و ارای ــان از خــود اب خواه
ــه  ــده ثابــت ب ــذا دعــوی خواهــان علیــه خوان ل
ــواد 3۱0و3۱3  ــه اســتناد م ــه ب نظــر میرســد ک
ــون  ــارت و ۱9۸و5۱5و5۱9و522 قان ــون تج قان
ــت  ــه محکومی ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن آئی
ــال   ــغ 200000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــت اصــل خواســته و 5930000 ری باب
ــه نشــر آگهــی  ــه دادرســی و ۱20000 هزین هزین
و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
تــا   95/۱0/30 95/9/30و  موصــوف  چــک 
تاریــخ 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 ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــف ۱0۱29 ــد . م ال ــی باش ــان م اصفه
اختــاف  حــل  شــورای   ۱۱ شــعبه  قاضــی 

اصفهــان 

دادنامه 
ــه  ــماره  دادنام ــده :  692/95 ش ــه پرون کاس
رســیدگی  مرجــع   95/۱0/۱4 مــورخ   ۱۱۱0-  :
ــان   ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه ۱7  ش : ش
نشــانی اص خ  الماســی   خواهــان جــال 
اتومبیــل  نمایشــگاه  فوقانــی  ط  پرویــن 
پایتخــت    خوانده:محمــد زرینــی مجهــول 
المــکان خواســته مطالبــه مبلــغ دو فقــره 
ــال   ــون ری ــود میلی ــا ن ــغ جمع ــه مبل ــک ب چ
گردشــکار: بــه تاریــخ  95/۱0/7 شــعبه ۱7  
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده کاســه 
692/95  و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــای  
محتــرم شــورا ضمــن ختــم رســیدگی بــا 

ــرح  ــه ش ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون اس
آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای 
ــوص  ــاف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــد  ــت محم ــه طرفی ــی ب ــال الماس ــوی ج دع
زرینــی بــه خواســته مطالبــه جمعــا نــود 
ــه  ــک ب ــره چ ــوع دو فق ــال  موض ــون ری میلی
 92/۱۱/25 مــورخ   ۱۱02027۱ شــماره های 
انضمــام  92/۱2/25بــه  مــورخ   ۱۱020272 و 
مطلــق خســارات قانونــی بــا عناتیــت بــه 
محتویــات پرونــده و بقــای اصــول  مســتندات 
ــه  ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــان ک ــد خواه در ی
مطالبــه  در  خواهــان  اســتحقاق  و  خوانــده 
ــی رغــم  ــده عل وجــه چــک دارد و اینکــه خوان
ــه   ــاغ .....در جلســه رســیدگی حضــور نیافت اب
ــر در  ــه دلیــل  موجــه و مــدرک موث و هیچگون
ــت  ــر برائ ــی ب خصــوص دعــوی مطروحــه مبن
ــورا  ــوده ش ــه ننم ــراز و اقام ــش اب ــخ خوی ذم
ــت تشــخیص  ــان را محــرز و ثاب ــوی خواه دع
ــون  ــواد 3۱3 و 3۱4 قان ــه م ــتندا ب داده و مس
ــن  ــون آئی ــارت و ۱9۸و5۱5و5۱9و522 قان تج
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ 90000000 ریــال  بابــت 
بابــت  ریــال   2355000 و  خواســته  اصــل 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس هزین
ــول  ــان وص ــا زم ــا ت ــید چکه ــر رس ــخ س تاری
ــر اســاس آخریــن شــاخص بانــک مرکــزی  ب
ــد  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه در ح
رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و 
پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی روز قاب
حقوقــی اصفهــان مــی باشــد . م الــف ۱0۱64

اختــاف  قاضــی شــعبه ۱7 شــورای حــل 
اصفهــان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای مجتبــی شــیریان دادخواســتی بــه 
ــت  ــه طرفی ــک ب ــه چ ــه وج ــته مطالب خواس
ــه  ــین ب ــد حس ــدی فرزن ــن اس ــای محس آق
ایــن دادگاه تســلیم که بــه کاســه 960063/ح۱ 
ــخ 96/06/۱9 ســاعت 09:00  ــرای تاری ــت و ب ثب
وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه 
اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لذا 
حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از 
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
 مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 

شود. 
اول دادگاه عمومــی حقوقــی  دفتــر شــعبه 

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/37/3۱۸/م الــف بــه تاریــخ 96/04/۱4

،،
لیــگ برتــر امســال قطعــا در درون 
مســتطیل سبز حســابی داغ خواهد 
بــود؛ امــا ورود چنــد مربــی تازه نفــس 
و جابه جایــی چنــد مربــی سرشــناس 
جــدال نیمکت هــا را هــم بــه انــدازه 

ــن داغ خواهــد کــرد درون زمی



پیشهناد فیلم

الک قرمز

کارگردان: سید جمال سیدحاتمی
نویسنده: امیر عبدی

پناهی هــا  پانتــه آ  احمدیــه،  پردیــس  بازیگــران: 
بهنــام تشــکر، مســعود کرامتــی، رســول نقــوی.

فیلــم ســینمایی »الک قرمــز« اولیــن ســاخته ســید 
جمــال ســیدحاتمی اســت. »الک قرمــز« مضمونــی 
اجتماعــی دارد و دربــاره خانــواده، ارتبــاط والدیــن بــا 

فرزنــدان و معضــات جامعــه اســت. 
ســید جمــال ســیدحاتمی پیــش از ایــن، فیلم هــای 
و  »انگشــتر«  ابــری«،  »بچه هــای  تلویزیونــی 
»اوقــات مشــترک آن هــا« را در کارنامــه خــود ثبــت 
ــگاه  کــرده اســت. فیلــم »الک قرمــز« در بخــش ن
نــو ســی و چهارمیــن جشــنواره فیلــم فجــر حضــور 
داشــت و نامــزد دریافــت جایــزه بهتریــن کارگردانــی 

و بهتریــن فیلــم در ایــن جشــنواره شــد.
 16 دختــری  فیلــم  اصلــی  شــخصیت  اکــرم، 
ســاله اســت؛ دختــری کــه در جریــان اتفاقــات 
دشــواری های  همــه   بــار  نهایــت  در  مختلــف، 
ــه  ــت ک ــد و اوس ــای او می افت ــر دوش ه ــواده ب خان
بایــد مشــکات متعــدد خانوادگی شــان را حــل 
ــای  ــم در دنی ــدای فیل ــر در ابت ــد. دخت ــل کن و فص
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــه ور اس ــه اش غوط نوجوانان
ــدارد. آرزو دارد روزی ازدواج  ــی ن ــای بزرگ دغدغه ه
ــود  ــه دار ش ــد و بچ ــش کن ــد و آرای ــد، الک بزن  کن
ــش  ــم ســیر دگردیســی او و تحول و در سراســر فیل
ــی  ــه دوران پختگ ــری ب ــی و سبکس  از دوران نوجوان
و بزرگســالی را شــاهد هســتیم؛ موفقیــت فیلمســاز 
در همیــن اســت کــه می توانــد ایــن دوره  گــذر 
کوتــاه را کــه بــر اثــر رویدادهــای ناخواســته  زندگــی 
ــکافانه  ــیار موش ــی و بس ــه زیبای ــد، ب ــاق می افت اتف

ــر کشــد. ــه تصوی ب

حرف و نقل

ــر تخصصــی ســینما، کارگاه فیلمنامه نویســی   دفت
را بــا حضــور ســید ســعید رحمانــی در دو ســطح 
مقدماتــی و پیشــرفته در کتابخانــه  مرکــزی شــهرداری 
برگــزار می کنــد. کلیــه  عاقه منــدان بــا توجــه بــه 
ــد  ــا ۲۰ تیرمــاه فرصــت دارن ــام ت ــخ ثبت ن ــد تاری تمدی

ــد. ــام کنن ــی ثبت ن ــن کارگاه آموزش در ای
 مدیــر شــبکه پنــج ســیما بــه همــراه برخــی دیگــر 
از مدیــران صداوســیما، در پشــت صحنــه ســریال 
ــک شــاهد  ــا از نزدی ــان حاضــر شــدند ت ــرام بهرامی به
تصویربــرداری نخســتین ســکانس ســریال »از یادهــا 

رفتــه« باشــند.
ــی ســیامک  ــه کارگردان ــی« ب  نمایــش »المبورگین
صفــری بــا تغییراتــی در گــروه اجــرا بــه صحنــه 
مــی رود. ایــن نمایــش قــرار بــود بــا حضــور و اجــرای 
ســالن  در  تیرمــاه  از  )خواننــده(  صفــت  حمیــد 
»شــهرزاد« اجــرا شــود، امــا طبــق اعــام روابــط 
عمومــی ایــن نمایــش، دفتــر موســیقی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی، مجــوزی بــرای اجــرای ایــن 

ــت. ــرده اس ــادر نک ــده ص خوانن
ــکیبا،  ــهرام ش ــون ش ــی چ ــور طنزپردازان ــا حض  ب
ســعید بیابانکــی، ناصــر فیــض و رضــا رفیــع، برنامــه 
ایــران پخــش  از رادیــو  »نیــش دارو« هــر شــب 

می شــود.
ــکار و  ــزه اس ــج جای ــده پن ــز«، برن ــان ویلیام  »ج
ــیقی دو  ــاخت موس ــط س ــه فق ــی ک ــزه گرم ۲۳ جای
ــپیلبرگ«  ــتیون اس ــد »اس ــاخته های بلن ــم از س فیل
ــن  ــد ای ــم جدی ــت، در فیل ــته اس ــده نداش ــر عه را ب
ــور  ــز حض ــناد« نی ــام »اس ــه ن ــوودی ب کارگردان هالی

ــت. ــد داش خواه
ــا  ــادری ب ــر ن ــی امی ــد ملیت ــم چن ــش فیل  نمای
ــر  ــنواره های معتب ــر در جش ــه پیش ت ــوه« ک ــام »ک ن
ــا  ــوده اســت، از روز نخســت ت دیگــری هــم حاضــر ب
روز پایانــی پنجــاه و دومیــن جشــنواره فیلــم کارلــووی 
ــژه  ــش وی ــک نمای ــار نمایــش عمومــی و ی واری، چه

ــر گذاشــت. ــگاران را پشــت س خبرن
ــر از  ــد دیگ  شــهره نورصالحــی از انتشــار ســه جل
مجموعــه »تــرس و لــرز« نوشــته آر. آل. اســتاین 

ــر داد. خب
 محمدمهــدی حیدریــان در واکنــش بــه نامــه 
انتقــادی جمعــی از نماینــدگان مجلــس دربــاره اکــران 
ــه  ــرام ب ــر احت ــد ب ــن تأکی ــینمایی ضم ــم س دو فیل
قانــون گفــت بایــد مراقــب باشــیم خاقیــت را قربانــی 

نکنیــم.
 محســن شــایان فر، تهیه کننــده ســریال »هســت 
و نیســت«، دربــاره ایــن مجموعــه کــه یــک بــار تولیــد 
آن متوقــف شــد بیــان کــرد کــه حــدود ۲۰ روز دیگــر 

ــود. ــاز می ش ــدش آغ پیش تولی
ســازمان  رئیــس  ســوی  از  حکمــی  طــی   
ــتین  ــر نخس ــده دبی ــر باکی ــور، ناص ــکی کش دام پزش
جشــنواره تخصصــی فیلــم و عکــس بیطــار شــد.
ــار دیگــر، شــهری کــه دوســت   کتــاب صوتــی »ب
می داشــتم«، یکــی از آثــار پرمخاطــب نــادر ابراهیمــی 

ــی می شــود. ــه رونمای ــن هفت چهارشــنبه ای

کوتاه اخبار 

 جیرانی با »پاییز تنهایی« 
به تلویزیون می آید

فریــدون جیرانــی پــس از ســاخت ســریال »تعبیــر وارونــه 
یــک رؤیــا« قــرار اســت بــا تولیــد ســریال »پاییــز تنهایــی« 

ــون بازگردد.  ــه تلویزی ب
ســریال »پاییــز تنهایــی« بــه کارگردانــی فریــدون جیرانــی 
ــرای شــبکه پنــج ســیما تولیــد شــود. ایــن  قــرار اســت ب
ســریال کــه ملودرامــی اجتماعی خانوادگــی اســت کــه 
ــه  ــت ب ــگارش اس ــال ن ــی در ح ــم الهیجان ــم خان ــه قل ب

تهیه کنندگــی رحمــان ســیفی آزاد ســاخته می شــود. 
ــر  ــه بعضــی از مســائل اجتماعــی نظی ــی« ب ــز تنهای »پایی
بلندپــروازی جوان هــا و نــوع نگاهشــان بــه زندگــی و 

می پــردازد.  ازدواج 
جیرانــی پیــش از ایــن ســریال های »تعبیــر وارونــه 
یــک رؤیــا« و »مــرگ تدریحــی رؤیــا« را بــرای تلویزیــون 

ــت. فــارس ــاخته اس س

کنسرت نمایش »سی« تمدید شد
ــجریان  ــون ش ــور همای ــا حض ــی« ب ــرت نمایش »س کنس
ــاه  ــای ۲۰ و ۲۲ مردادم ــرای روزه ــری ب ــهراب پورناظ و س
تمدیــد شــد. برنامــه یادشــده از 1۵ مردادمــاه در مجموعــه 

ــه مــی رود.  ــری ســعدآباد روی صحن فرهنگــی و هن
»ســی« کاری از همایــون شــجریان و ســهراب پورناظــری 
اســت کــه بــر اســاس ســه داســتان از داســتان های 
ــتم و  ــفندیار و رس ــتم و اس ــه، رس ــاهنامه )زال و روداب ش
ســهراب( بــا نویســندگی نغمــه ثمینــی، کارگردانــی اصغــر 
دشــتی و دراماتــورژی امیرحســین ماحــوزی ســاخته 
شــده اســت. ایــن کنســرت نمایش، تاشــی اســت بــرای 
بازســازی هویــت ملــی کــه بــا تکیــه بــر موضــوع فرهنــگ، 
ــا حضــور تعــدادی از چهره هــای  ــی ب ــر و اندیشــه ایران هن
ــه  ــن روی صحن ــن انیمیش ــش و همچنی ــیقی، نمای موس
ــه   ــروزی ســه داســتاِن نام ــگاه ام ــا ن ــی رود. »ســی« ب م
باســتان را روایــت می کنــد. ایــن برنامــه بــه تهیه کنندگــی 

ــود. خبــر فارســی ــزار می ش ــا برگ ــه دل آواز و باران مؤسس

عرضه نسخه بلوری »بادیگارد«
ابراهیــم  »بادیــگارد« ســاخته  فیلــم  بلــوری  نســخه 
ــا در ســومین دهــه تیرمــاه در مراکــز فــروش  حاتمــی کی
محصــوالت ویــژه فرهنگــی نظیــر شــهر کتاب هــا و مراکــز 
ــع  ــری توزی ــمعی و بص ــوالت س ــه محص ــی عرض تخصص
ــری  ــازمان هن ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــود. ب می ش
ــگارد«  ــوری »بادی رســانه ای اوج، از ویژگی هــای نســخه بل
کــه بــا حجــم ۵۰ گیگابایــت آمــاده عرضــه می شــود 
چندزبانــه  زیرنویس هــای  مختلــف،  منوهــای  وجــود 
ــش  ــر بخ ــی ه ــای معرف ــا، کلیپ ه ــی آیتم ه ــرای تمام ب
و کیفیــت تصویــری بســیار زیــاد بــرای عاقه منــدان 
حرفــه ای سینماســت. علــت تأخیــر در عرضــه ایــن نســخه 
کــه ابتــدا قــرار بــود پاییــز ســال گذشــته روانــه بــازار شــود 
ــار تجربه شــده  ــرای اولین ب ــژه و ب ــای وی طراحــی برنامه ه
در ســینمای ایــران در قالــب بلــوری اســت. بــه  طــور 
مثــال بیننــده می توانــد در حیــن تماشــای یــک قســمت 
همزمــان وارد منوهــای دیگــر شــود و از ســایر آیتم هــا نیــز 

ــد. مهــر اســتفاده کن

سینما

پولدارها بازیگر سینما شده اند
قربــان نجفــی، بازیگــر ســینما، تئاتــر و تلویزیــون درخصــوص اقــدام 
برخــی بازیگــران بــرای خــروج از کشــور و بــازی در شــبکه های معانــد 
ــت  ــن هیچ وق ــن کار اشــتباه اســت و خــود م ــن ای ــر م ــت: از نظ گف
هــر قــدر هــم کــه فشــار روی مــن باشــد، ایــن راه را انتخــاب نخواهــم 
کــرد. وی در همیــن راســتا افــزود: شــما تصــور کنیــد کــه مــن پــس 

از خــروج از کشــور چگونــه بایــد کار کنــم؟ 
ــی  ــن حمایت ــروم و از م ــک روز ب ــر ی ــه اگ ــم ک ــر می کن ــن فک ــه ای ب
نشــود، بایــد کارهــای ســطح پاییــن جامعــه آنجــا را انجــام دهــم؛ در 
ــه دســت  ــی ب ــل قبول ــگاه قاب ــرای خــود جای ــران ب ــی کــه در ای صورت

آورده ام. 
بازیگــر »آقــای مدیــر« بــا گایــه از مســئولین تاکیــد کــرد: بازیگــران 
ســرمایه های کشــور هســتند؛ نه تنهــا بازیگــران، بلکــه هــر فــردی کــه 
در جامعــه قدمــی برمــی دارد، ســرمایه اســت. پــس بایــد مســئولین 
فرهنگــی از ســرمایه های خــود دفــاع کننــد. هــوای هنرمنــدان 
به ویــژه پیشکســوتان را داشــته باشــند و بــه امــرار معــاش آن هــا فکــر 
کننــد. ایــن نشــود کــه هــر بازیگــر و هنرمنــدی بــرای امــرار معــاش 
رســتوران و کافی شــاپ بزنــد و از کار خــود پولــی بــه دســت نیــاورد. 
در ســینما  برخــی ســرمایه داران  بــه حضــور  اشــاره  بــا  نجفــی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن روزهــا بازیگــران پــول درمی آورنــد و بــه بــازار 
ــا ســرمایه خــود  ــد و از طرفــی پولدارهــا ب ــد و تجــارت می کنن می رون
بــه ســینما آمــده و بــازی می کننــد. همــه چیــز انــگار برعکــس شــده 

ــه ســینما زده اســت. میــزان ــه شــدیدی ب ــن ضرب و ای

تجسمی

سپهری و تناولی صدرنشین شدند
هفتمیــن حــراج تهــران در دو بخــش مــدرن و کاســیک و فــروش ۲6 میلیــارد 
و 11۳ میلیــون تومــان برگــزار شــد. در دوره هفتــم حــراج کــه حســین پاکــدل 
ــی  ــار هنرمندان ــامل آث ــیک ش ــش کاس ــر در بخ ــی زد، 1۳ اث ــش آن را م چک
چــون آقــا بــاال )نقاش باشــی(، محمــد غفــاری، علی محمــد حیدریــان، 
ــرزاده،  ــین طاه ــی، حس ــر صنعت ــی، علی اکب ــین ارژنگ ــیخ، حس ــین ش حس
بهــزاد تبریــزی، محمدعلــی زاویــه، جــواد رســتم شــیرازی، محمــود فرشــچیان، 

میــرزا آقــا امامــی، حســین خطایــی و مجیــد مهــرگان عرضــه شــد. 
در بخــش مــدرن ۵۹ اثــر ارائه شــده کــه آثــار هنرمندانــی چــون عبــاس 
ــز  ــی، پروی ــین محجوب ــری، حس ــز کانت ــی، پروی ــر یکتای ــتمی، منوچه کیارس
ــوروش  ــی، ک ــد احصای ــص، محم ــن محص ــپهری، بهم ــهراب س ــی، س تناول
شیشــه گران، حســین زنــده رودی، منیــر فرمانفرماییــان، جعفــر روح بخــش و... 
در ایــن بخــش دیــده می شــد. پیــش از شــروع حــراج آثــار کاســیک، اولیــن 
اثــر ســهراب ســپهری کــه بــا بــرآورد یــک میلیــارد تومــان تــا یــک میلیــارد و 
۵۰۰ میلیــون تومــان در حــراج شــرکت داشــت، نتوانســت بــه قیمــت بیشــینه 
برســد و بــه قیمــت یــک میلیــارد و دویســت میلیــون تومــان چکــش خــورد. 
ــه  ــیک ب ــار کاس ــراج آث ــش از ح ــه پی ــری ک ــن ۳۰ اث ــب در بی ــن ترتی ــه ای ب

ــه قیمتــی بیشــتر از قیمــت بیشــینه رســیدند.  ــر ب ــد، 11 اث فــروش رفتن
در ادامــه و بــا بازگشــتن بــه بخــش آثــار مــدرن، مجســمه »شــاعر و قفــس« 
از پرویــز تناولــی بــه قیمــت بیشــینه کــه ۳ میلیــارد بــرآورد شــده بــود، نرســید 
ــوع  ــورد. در مجم ــش خ ــان چک ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی ــت ۲ میلی ــه قیم و ب
هفتمیــن حــراج تهــران بــا فــروش ۲6 میلیــارد و 11۳ میلیــون تومــان بــه کار 

خــود پایــان داد. ایســنا

تلویزیون

»بی نمک« به شبکه یک رسید
ســریال »بی نمــک« بــه کارگردانــی علیرضــا بذرافشــان کــه بــرای 
شــبکه ســه تولیــد می شــد، بــه شــبکه یــک رســید. ســیدعلی حمیــدی 
ــه از شــبکه ســه  ــاره ســریال »بی نمــک« ک ــز ســیما، درب ــام مرک قائم مق
ــال  ــک س ــدود ی ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــه، گف ــک رفت ــبکه ی ــه ش ب
از عمــر فعالیت هــای جدیــد نمایشــی مــا می گــذرد، امــا بعضــی از 
ــا  ــد م ــرار بگیرن ــود ق ــی خ ــیر اصل ــته اند در مس ــوز نتوانس ــریال ها هن س
تــاش کردیــم کــه ایــن پروژه هــا را در شــبکه های مختلــف تقســیم بندی 
ــیمافیلم  ــز س ــا در مرک ــن پروژه ه ــیاری از ای ــه داد: بس ــم. وی ادام کنی
کلیــد خورده انــد و مــا ســعی داریــم بــا تقســیم کــردن ایــن پروژه هــا در 
شــبکه های ســیما، کمبودهــا را جبــران کنیــم. هنــوز تصمیم گیــری بــرای 
پخــش ســریال ها بــا معاونــت ســیما و مرکــز ســیما فیلــم اســت کــه بــا 
توجــه بــه شــرایط زمانــی و کیفیــت آن هــا در چــه شــبکه ای پخش شــوند. 
حمیــدی در پایــان یــادآور شــد: مــا اکنــون کنداکتــور پخــش مجموعه های 
نمایشــی را بــر اســاس داشــته های خــود می بندیــم و بعــدا ایــن مســائل 

مشــخص تر انجــام خواهــد شــد. 
ــی  ــان و تهیه کنندگ ــا بذرافش ــی علیرض ــه کارگردان ــک« ب ــریال »بی نم س
محســن چگینــی، یــک کمــدی اجتماعی سیاســی اســت کــه ســال 
ــن  ــه دارد. ای ــان ادام ــرداری آن همچن ــد و تصویرب ــد زده ش ــته کلی گذش
ــه ۴۰  ــه ب ــا در ادام ــود، ام ــاخته ش ــمت س ــود در ۳۰ قس ــرار ب ــریال ق س
 قســمت تبدیــل شــد. در ایــن ســریال بازیگرانــی چــون ســام درخشــانی

ــی و شــبنم  ــاج نجومــی، محمــد فیل ــور نظــری، مهت ــان، فل بیــژن امکانی
ــد. مهــر ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــادجو ب فرش
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ــان  ــالگی همچن ــان آرا در 7۵ س ــن فرم بهم
ــر جنــب و جــوش اســت. شــاید  فعــال و پ
ــه  ــال و حوصل ــته ح ــدازه گذش ــه ان ــر ب دیگ
ــم  ــیاری از ه ــا او از بس ــد، ام ــته باش نداش
ــر  ــر و زنده دل ت ــال هایش فعال ت ــن و س س

اســت. 
فرمــان آرا بخــش مهمــی از ســینمای ایــران 
ــر از  ــاری کمت ــداد آث ــود تع ــا وج ــت؛ ب اس
او  فیلم هــای  تک تــک  هم عصرانــش، 

بــوده اســت.  جریان ســاز 
ــار  ــای به ــن روزه ــرم از آخری ــک روز گ در ی
فرصتــی دســت داد تــا بــا ایــن اســتاد 
بنشــینیم.  گفت وگــو  بــه  شیرین ســخن 
معرفــی  بــه  نیــازی  فرمــان آرا  بهمــن 
نــدارد؛ امــا اگــر بخواهیــم چکیــده ای از 
ــم  ــد بگویی ــم، بای ــان کنی ــای او بی فعالیت ه
کالیفرنیــای  دانشــگاه  دانش آموختــه 
ــن دانشــگاه های  ــی USC، از معتبرتری جنوب

ســینمایی جهــان اســت. 
او بــا افــرادی همچــون جــورج لــوکاس 
ــم کاس  ــان( ه ــناس جه ــردان سرش )کارگ
بــوده و بــه عنــوان تهیه کننــده و ســرمایه گذار 
بــاغ  همچــون  فیلم هایــی  ســاخت  در 
ــادام  ــن(، م ــل نیوم ــه ای )پ ــش شیش وح
سوزاتســکا )جــان شــلزینجر(، رادیــو حــرف 
)الیــور اســتون(، ســقوط امپراتــوری آمریــکا 
)دنیــس آرکنــد(، آخریــن وسوســه مســیح 
)مارتیــن اسکورســیزی(، خانــم و آقــای 
بریــج )جیمــز آیــوری(، تردســتان )اســتیون 
ــکاری  ــوزان( هم ــو )ژان کلودل ــرز(، لیول فری

ــت.  ــته اس داش
شــازده احتجــاب، بــوی کافــور عطــر یــاس، 
بــوس کوچولــو  یــک  آب،  روی   خانــه ای 
ــای  ــن فیلم ه ــنا از معروف تری ــاک آش و خ
او هســتند کــه همــواره بــا تحســین منتقــدان 

ــده اند. ــه رو ش روب
 کار کردن در 75 سالگی چگونه 

است؟
گاهــی دوســتانم می گوینــد 7۵ ســالت 
ــاش کمــی  ــه ت ــن هم ــه جــای ای اســت؛ ب
ــی کــه در یکــی از  اســتراحت کــن؛ امــا زمان
ــه مــن  ــه شــدت مریــض شــدم، ب ــا ب کاره
ــی  ــا دلیل ــم ت ــد کار کن ثابــت شــد واقعــا بای
ــدار  ــواب بی ــح از خ ــه صب ــم ک ــته باش داش
شــوم. دیــدم فقــط بــه انگیــزه کار، می توانــم 
ادامــه حیــات دهــم. گرفتــاری مالــی نــدارم 
ــم  زندگــی ام خــوب اســت؛ امــا اگــر کار نکن
ــدارم کــه صبــح از خــواب  هیــچ انگیــزه ای ن

ــدار شــوم. بی
 شما یکی از معدود فیلمسازانی 
هستید که از اقتباس در کارهایتان 

زیاد استفاده کرده اید؛ اما امروزه این 
اتفاق کمتر رخ می دهد؛ به نظر شما 

دلیل آن چیست؟
ــد  ــده؛ چــون او می گوی در یــک کام تهیه کنن
ســر و تــه داســتان را عــوض کــن! چــرا بــه 
ــا و  ــم؟! باره ــول بدهی ــتان پ ــنده داس نویس

بارهــا ایــن جملــه را شــنیده ام. 
چــرا می خواهــی بــه فانــی پــول بدهــی! بــه 
ــه ســر و گــوش  ــول دادن دســتی ب جــای پ
متــن بکــش تــا فیلــم را بســازیم. مــن 
ــون  ــه تلویزی ــتم ک ــلی هس ــه نس ــق ب متعل
نبــود و رادیــو ســه ســاعت در شــبانه روز 
برنامــه داشــت. دریچــه نــگاه مــن بــه دنیــا 

ــود.  ــدن ب ــق خوان از طری
تــا 16 ســالگی آثــار بســیاری از نویســندگان 
چــون  بــودم،  خوانــده  را  جهــان  بــزرگ 
ــه  ــا االن این گون ــود؛ ام ــن ب تفریحمــان همی
در  آدم هــا  از  بســیاری  دنیــای  نیســت. 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی خاص گوش
مــن همچنــان از خوانــدن لــذت می بــرم 
و هیــچ چیــز ماننــد خوانــدن یــک اثــر 
خــوب حالــم را جــا نمــی آورد. بارهــا گفتــه ام 
داســتان های بســیار خوبــی هســت کــه 
ــا  ــم ب ــان، ذهن ــگام خواندنش ــن هن ــود م خ
آن هــا مــی رود و عاقه منــد بــه ســاخت 
هیــچ  می بینــم  ولــی  می شــوم؛  آن هــا 

کــس ســراغی از ایــن آثــار نمی گیــرد. 
ــد؛  ــی نمی خوان ــدازه کاف ــه ان ــس ب ــچ ک هی
بــا ایــن حــال مــن هــر بــار داســتان خوبــی 
ببینــم، ســعی می کنــم امتیــاز ســاختش را از 
نویســنده بخــرم تــا بعــدا دســتم بــرای فیلــم 

ســاختن پــر باشــد.
 حاال که بحث اقتباس شد، بگویید 

چه کارهای جدیدی را بر مبنای 
اقتباس در دست ساخت دارید؟

اقتباســی  فیلمنامــه ای  حاضــر  حــال  در 
دارم کــه  دســت  در  »فــروغ«  زندگــی  از 

بســازم.  را  آن  بتوانــم  امیــدوارم 

اســماعیل  کتاب هــای  از  یکــی  حقــوق 
فصیــح را نیــز خریــده ام؛ »داســتان جاویــد« 
ــش  ــرای نمای ــود و ب ــزود می ش ــه ۲۴ اپی ک

ــت.  ــی اس خانگ
هــم  را  آن  شــود،  فراهــم  شــرایط  اگــر 
می ســازم. زمانــی می خواســتم بــا اقتبــاس 
ــی  ــازم، ول ــینمایی بس ــم س ــک فیل از آن، ی
حجــم داســتان بــرای یــک فیلــم ســینمایی 
ــدار  ــینماها طرف ــه س ــر ن ــت. دیگ ــاد اس زی
ــتند و  ــاعته هس ــار س ــه، چه ــای س فیلم ه
نــه تماشــاگران. بــرای همیــن بهتــر دیــدم تا 
ــم.  ــب ســریال عرضــه کن ــر را در قال ــن اث ای
ایــن روزهــا ســریال ها نه تنهــا در ایــران 
ــیاری  ــداران بس ــان، طرف ــام جه ــه در تم بلک

دارد.
 خودتان طرفدار سریال خاصی 

هستید؟
ســریال »بــازی تــاج و تخــت« را دنبــال 
ــی اســت.  ــم کــه ســریال بســیار خوب می کن
ــم  ــالی« ه ــه پوش ــریال »خان ــن س همچنی
بــا بــازی کویــن اسپیســی و کارگردانــی 
جمعــی از بهتریــن کارگردانــان دنیــا اثــر 
بســیار خــوب و متفاوتــی اســت. گرچــه 
ــن  ــا دوربی ــی ب ــینما، تک گوی ــر در س پیش ت
را داشــتیم، ولــی بــا ایــن ســریال، ایــن نــوع 
شــیوه بیانــی یــک نــوآوری در تلویزیــون بــه 
ــا  ــده ت ــد ش ــر آن تاکی ــد و ب ــاب می آی حس

ــد. ــخصیت کن ــر ش ــب را درگی مخاط
 هر چند سریال های اروپایی و 

آمریکایی طرفداران زیادی دارد، اما 
بسیاری از مردم ما در حال حاضر 

سریال های ضعیف ترکیه ای را دنبال 
می کنند؛ چرا سریال های داخلی 

نمی تواند مردم را جذب کند؟
را  تــو  و  مــن  و  ِجم تــی وی  مــردم  اگــر 
مدیــران  بی کفایتــی  از  تماشــا می کننــد، 
داخلــی اســت. همــه ترجیــح می دهنــد 
زندگــی خودشــان را در تلویزیــون ببیننــد، نــه 

ــاز مــردم  ــه را. خــب وقتــی نی ســلطان ترکی
از صداوســیما تأمیــن نشــود، معلــوم اســت 
ــر  ــود. اگ ــر می ش ــا پررنگ ت ــای آن ه فیلم ه
ــد  ــال جــذب مخاطــب هســتیم، بای ــه دنب ب

ســریال های باورپذیــر بســازیم.
 شما آثار مهمی را در خارج از ایران 

تهیه کرده اید، همچنین در ساخت 
فیلم های درخشانی سرمایه گذاری 

کرده اید؛ اما در فیلم هایی که در 
ایران ساخته اید، کمتر تهیه کننده آثار 

خودتان بوده اید؟
ــه مــن در تجــارت ســینما نشــان داده  تجرب
ــه دو  ــد داســتان خــود را ب ــر شــما نتوانی اگ
نفــر بفروشــید، بــه دیگــران هــم نمی توانیــد 
ــه همیــن دلیــل هــم مــن اول  بفروشــید؛ ب
ســعی می کنــم کارم را بــه دیگــران بفروشــم، 
اگــر مشــتری پیــدا نشــد، خــودم می ســازم 
)می خنــدد(. البتــه در هــر حالــت مــن 
تهیه کننــده کارهایــم هســتم؛ آن هــم بــه این 
دلیــل کــه کنتــرل هنــری کار دســتم باشــد؛ 
یعنــی این گونــه نیســت کســی بخواهــد کارم 
را تهیــه کنــد و بعــد در انتخــاب هنرپیشــه و 
دیگــر عوامــل اعمــال نظــر کنــد. هرگــز چنین 
نبــوده و نخواهــد بــود. بنابرایــن ســرمایه گذار 
حضــور دارد، امــا تصمیــم تمــام امــور بــا مــن 
اســت. همیشــه هــم کســانی هســتند کــه به 
ســرمایه گذاری عاقه منــد باشــند و بــه ایــن 

شــیوه کار کنیــم.

 این کار به نظرتان کمی دیکتاتوری 
نیست؟

ســرمایه گذار  وظیفــه  )می خنــدد(؛  نــه 
تنهــا تهیــه ســرمایه اســت، امــا وظیفــه 
ــاخت  ــور س ــه ام ــی هم ــده هماهنگ تهیه کنن

ــت.  ــم اس فیل
از ســرمایه گذار در کارهایــم  بیشــتر  مــن 
بــرای ســاخت  اســتفاده می کنــم. مــن 
کارهایــم برنامه ریــزی دقیقــی دارم. همیشــه 
ــل ســر کار  ــل از عوام خــودم نیم ســاعت قب
حاضــر هســتم و همــه چیــز را بررســی 
ــاخت  ــان س ــن در زم ــرای همی ــم. ب می کن
فیلــم همــه چیــز طبــق برنامــه پیــش 

مــی رود. ایــن کار بــه شــدت از تنــش و 
ــه می کاهــد و باعــث  اســترس پشــت صحن
لذت بخــش  همــه  بــرای  کار  می شــود 

ــد.  باش
ــتمزدها  ــت دس ــث پرداخ ــن، بح ــار ای در کن
ــه  ــت. ب ــم اس ــیار مه ــن بس ــرای م ــم ب ه
عواملــم  نــدارم  دوســت  عنــوان  هیــچ 
ــد. اگــر  ــر دریافــت کنن دســتمزد خــود را دی
گذشــته کاری مــرا هــم ببینیــد، حتــی یــک 
نفــر را پیــدا نمی کنیــد کــه بگویــد بــا مــن کار 
کــرده و دســتمزد نگرفتــه اســت؛ یعنــی ایــن 

انضبــاط کاری وجــود دارد. 
اعضــای  منزلــت حرفــه ای  و  مقــام  بــه 
گروهــم کــه همگــی حرفــه ای هســتند، کاری 
نــدارم؛ ولــی بــه هــر حــال بــه دستمزدشــان 
نیــاز دارنــد. ممکــن اســت مــن بــرای 
زندگــی روزمــره ام ایــن پــول را الزم نداشــته 
ــی  ــای گروه ــیاری از اعض ــی بس ــم، ول باش
کــه بــا هــم کار می کنیــم، بایــد بــرای گــذران 

ــد.  ــان را بگیرن ــی دستمزدش زندگ
کار  افــراد  کــه  دارد  دلیلــی  چــه  اصــا 
فیلــم  در  مثــا  نگیرنــد؟  پــول  و  کننــد 
ــن  ــه خــود م ــر از جمل ــن نف ــی ام، چندی قبل
ــه از  ــا اینک ــد ب ــت نش ــان پرداخ دستمزدش
ــه  ــتمزد هم ــد دس ــه بای ــردم ک ــی ک اول ط

پرداخــت شــود.
 به نسل جدید سینما چقدر اعتقاد 

دارید؟
مــا در نســل حاضــر فیلمســازان بســیار 
یکــی  فرهــادی  اصغــر  داریــم؛  خوبــی 
از افــرادی اســت کــه موفــق شــده نــام 
ســینمای ایــران را در جهــان بلنــدآوازه کنــد. 
بایــد بگویــم بی نهایــت اســتعداد جــوان 
ــک  ــد و ی ــم »اب ــدن فیل ــس از دی ــم. پ داری
ــاس  ــتایی تم ــعید روس ــا س ــودم ب روز« خ
ــن  ــام ای ــم. تم ــک گفت ــه او تبری ــم و ب گرفت
جوان هــا، آینــده ســینمای مــا هســتند.

 توصیه ای به جوان ها دارید؟
جوان هــا  بــه  همیشــه  کــه  توصیــه ای 
می کنــم ایــن اســت کــه اگــر پوســتتان 
کلفــت نیســت، هرچقــدر هــم کــه اســتعداد 
داشــته باشــید، بــه درد ایــن کار نمی خوریــد. 
در  می خواهــد.  کلفــت  پوســت  ســینما 
ــد  ــک نمی کن ــما کم ــه ش ــی ب ــینما کس س
پــس بــرای موفقیــت بایــد بــه خودتــان اتــکا 

ــد. کنی
 کالم آخر

از  کنــم  یــادی  دارم  دوســت  آخــر  در 
ــی  ــه یک ــیان ک ــم زاون قوکاس ــت خوب دوس
ــای او در  ــود. ج ــان ب ــرمایه های اصفه از س
ــن  ــی اســت. همچنی ــان همیشــه خال اصفه
بایــد یــادی کنــم از عبــاس )کیارســتمی( کــه 

غــم نبودنــش همچنــان آزارم می دهــد.
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،،
توصیــه ای کــه همیشــه بــه جوان هــا 
می کنــم ایــن اســت کــه اگــر پوســتتان 
کلفــت نیســت، هرچقــدر هــم کــه 
درد  بــه  باشــید،  داشــته  اســتعداد 
ایــن کار نمی خوریــد. ســینما پوســت 

کلفــت می خواهــد

بهمن فرمان آرا در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

سینماپوستکلفتمیخواهد
ا�ن �ن ا�ب ک�ت

سقوط گربه  وحشی
نویسنده کالین جانسون
قیمت 12 هزار تومان

نشر ایجاز          

بابا لنگ دراز
نویسنده جین وبستر

قیمت 10 هزار تومان
نشر گاج            

فانوس دریایی
نویسنده شیوا مقانلو

قیمت 25 هزار تومان
نشر چشمه            

معرفی سبک هنری
عکاسی انتزاعی

ــم  ــر رئالیس ــتره در براب ــا آبس ــی ی ــبک انتزاع س
ــزی  ــال چی ــرد. رئ ــرار می گی ــی ق ــا واقع گرای ی
ــد و  ــته باش ــود داش ــان وج ــه در جه ــت ک اس
انتزاعــی چیــزی اســت کــه بــه شــکل خالصــش 

ــدارد.  ــور ن ــان حض در جه
ــه  ــت ک ــدی اس ــی، فرآین ــور کل ــه ط ــزاع ب انت
توســط آن بعضــی از اطالعــات بــه دقــت حــذف 
می ماننــد کــه  باقــی  بخش هایــی  و  شــده 
ــادی  ــد زی ــس« تاکی ــیء – عک ــه »ش ــر رابط ب
ــذ  ــه کاغ ــک ورق ــال، ی ــوان مث ــه عن ــد؛ ب  ندارن
و یــک قلــم بردارید، دســت خــود را با انگشــتان 

کمــی از هــم جــدا روی کاغذ قــرار دهیــد و طرح 
دســت خــود را بکشــید. شــما اکنــون اطالعــات 
طــرح، یعنــی شــکل دســت خــود، بــدون بافــت 
پوســت، رنــگ، عمــق، فــرم و ... را داریــد. 
ــزاع  ــدارد! انت ــر انگشــتی ن ــچ اث ــن طــرح هی ای
ــا  ــد؛ م ــل می کن ــه عم ــی این گون ــور کل ــه ط ب
ــم  ــذف می کنی ــا ح ــا ی ــات را ره ــی از اطالع کم
ــس  ــم در عک ــه می خواهی ــمت هایی را ک و قس

ــم.  ــه می داری ــم، نگ بگنجانی
عکاســی انتزاعــی، شــاخه ای از عکاســی اســت که 
بــا حــذف بعضــی ویژگی هــای ســوژه و پررنــگ 
کــردن بعضــی دیگــر، بــه بیانــی انتزاعی دســت 

ــتفاده  ــزاع اس ــوع انت ــر از دو ن ــد. در هن می یاب
ــه در  ــی ک ــد آوردن چیزهای می شــود: یکــی پدی
ــی واقعــی نیســتند  ــد، یعن خــارج وجــود ندارن
و دیگــری بازنمایــی واقعیت هــا بــا حــذف 
بعضــی بخش هــای غیرضــروری آن هــا. در ایــن 
حالــت عــکاس بــا حــذف بعضــی خصوصیــات 
جنبه هــای  بــر  بیشــتری  تاکیــد  موضــوع، 
ــکان  ــده ام ــه بینن ــد و ب ــوژه می کن ــر س مهم ت
ــه  ــه ای ک ــان جنب ــوژه را از هم ــه س ــد ک می ده
خــود می بینــد ببینــد. اســتفاده از زوایــای 
غیرمعمــول باعــث می شــود کــه عکــس حالــت 
طبیعــی نداشــته باشــد و در کار انتزاعــی کــردن 

ــود. در  ــوب ش ــی محس ــور مهم ــد فاکت می توان
ــده  ــه بینن ــد ک ــما کاری کرده ای ــت ش ــن حال ای
تصویــر را از طریــق عادت همیشــگی خــود نبیند 
و تــا حــدی از حالــت معمــول جــدا شــود و این 
نوعــی انتــزاع اســت. اغــراق در رنــگ، وایــد یــا 
تلــه بــودن بیــش از حــد، فکــوس بیــش از حــد 
 )Vivid( در ســوژه ها، اســتفاده از ساتریشــن
بســیار غلیــظ، اســتفاده از کنتراســت بــاال، 
تصاویــر ســیاه یــا ضد نــور، حرکــت دوربیــن در 
حیــن عکاســی و هــر گونــه اســتفاده غیرمعمول 
از تجهیــزات عکاســی، گونــه ای انتزاعــی بــه 

ــید. ــد بخش ــا خواه عکس ه
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 نیروی انتظامی، پیشتاز در 
معماری آینده نیروهای مسلح

ــتاز  ــه پیش ــاره ب ــا اش ــا ب ــگیری ناج ــس پیش ــس پلی رئی
بــودن ناجــا در توجــه بــه معمــاری آینــده، بــر رعایــت اصــول 
موفقیــت ســازمانی در ســاختار آینــده نیــروی انتظامــی تاکید 

کــرد. 
ســردار محمــد شــرفی در نشســت کارگــروه تخصصــی 
معمــاری آینــده ناجــا بــا اشــاره بــه اینکــه »معمــاری آینــده« 
ــت  ــروی انتظامــی از اهمی ــژه در نی نیروهــای مســلح و به وی
ویــژه ای برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: ایــن دومیــن بــار اســت 
کــه مــن در طــول دوران خدمــت خــود شــاهد برنامه ریــزی 
و اقــدام بــرای معمــاری آینــده ناجــا هســتم کــه ایــن مســئله 

باعــث افتخــار اســت. 
وی افــزود: نیــروی انتظامــی در توجــه بــه ســاختار و معماری 
آینــده در میــان نیروهــای مســلح کشــور پیشــتاز اســت و در 
ــا  ــگیری ناج ــس پیش ــز پلی ــی نی ــروی انتظام ــه نی مجموع
همــواره در ایــن عرصــه پیشــگام بــوده و گام آغازیــن و مهمــی 
ــن  ــدی ای ــزم ج ــان از ع ــه نش ــته ک ــتا برداش ــن راس در ای
ــک،  ــروی چاب ــک نی ــی ی ــرای بازطراح ــی ب ــس تخصص پلی

ــه ناجــا دارد.  ــزار در مجموع ــد و خدمتگ توانمن
ــاری  ــرد: معم ــد ک ــا تاکی ــگیری ناج ــس پیش ــس پلی رئی
و  راهبردهــا  در  و  اهــداف  ناجــا در چشــم اندازها،  آینــده 
ــد  ــگیری بای ــس پیش ــژه پلی ــس و به وی ــای پلی ماموریت ه

ــود.  ــری ش ــت پیگی ــا جدی ب
وی تصریــح کــرد: بعضــی از عوامــل هســتند کــه اگــر نادیــده 
گرفتــه شــوند، تمــام تــاش بــرای معمــاری یــک ســاختمان 
خــوب بــرای نیــروی انتظامــی بــه جایــی نخواهــد رســید کــه 
ــه  ــت ک ــاختار اس ــم انداز س ــم، چش ــر مه ــه آن عناص از جمل
ــه پژوهشــگران و  ــورد توج ــات م ــن موضوع ــدون شــک ای ب

محققــان ایــن عرصــه قــرار دارد. خبــر فارســی

دالیل ممنوعیت داروی قاچاق
بازرســی دفتــر  کل  مدیــر  اســامی تبار،  شــهریار   دکتــر 
ــذا و  ــی ســازمان غ ــور حقوق ــه شــکایات و ام پاســخگویی ب

ــرد.  ــرح ک ــاق را مط ــت داروی قاچ ــل ممنوعی دارو، دالی
ــازمان های  ــارت س ــود نظ ــه نب ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک وی اظه
مربوطــه بــر روی مراحــل تولیــد و توزیــع دارو و عــدم امــکان 
نمونه بــرداری و آزمایــش بــر روی داروهــای قاچــاق، امــکان 
ــاز  ــای مج ــش از فرآورده ه ــا بی ــن داروه ــیدن ای ــر نبخش اث
 اســت. مدیــر کل دفتــر بازرســی، پاســخگویی بــه شــکایات 
و امــور حقوقــی ســازمان غــذا و دارو ادامــه داد: فرآورده هــای 
ــرل  ــه کنت ــداری از جمل ــژه نگه ــرایط وی ــد ش ــی نیازمن داروی
ــاره  ــوال درب ــه معم ــت ک ــور و ... اس ــرل ن ــت، کنت ــا، رطوب دم

فرآورد هــای قاچــاق رعایــت نمی شــود. 
ــای  ــی از راه ه ــرد: یک ــوان ک ــامی تبار عن ــهریار اس ــر ش دکت
طریــق  از  می توانــد  بیولوژیــک  فرآورده هــای  انتقــال 
داروهــای غیررســمی و قاچــاق باشــد کــه مصرف کننــده 
داروی قاچــاق خطــرات بالقــوه زیــادی را بــرای خــود و 

ــراه دارد.  ــه هم ــا ب ــن داروه ــرف ای ــا مص ــه ب جامع
وی خاطرنشــان کــرد: دلیلــی کــه بــرای صــادر نشــدن پروانــه 
واردات بــرای داروهــای قاچــاق ذکــر شــده، در بیشــتر مــوارد 
نبــود یافته هــای کافــی بــرای ثبــات اثربخشــی آن یــا عوارض 

جانبــی شــدید گــزارش شــده اســت. بهداشــت نیــوز

جامعه
بهبود نرخ باروری در کشور

مدیــر کل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس 
ــت:  ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش
نــرخ بــاروری بــا اجــرای سیاســت های جمعیتــی 
ــه  ــود یافت ــاب بهب ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــی از س اباغ
ــه 2  ــور از 1.8 ب ــان در کش ــدآوری زن ــط فرزن و متوس

رســیده اســت.
محمداســماعیل مطلــق افــزود: طبــق اســتانداردها 
بــرای رشــد جمعیــت بایــد ایــن رقــم بــه 2.1 فرزنــد بــه 
ازای هــر زن در کشــور برســد و در زمــان حاضــر بــرای 

ــاش می شــود. ــرخ ت ــن ن ــود ای بهب
وی اظهــار کــرد: پــس از ابــاغ سیاســت های جمعیتــی 
ــش  ــر افزای ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــط مق توس
ــن  ــت ای ــواده، وزارت بهداش ــامت خان ــت و س جمعی

ــت. ــرار داده اس ــتورکار ق ــم را در دس مه
نــوزادان  از  مراقبــت  نظــام  تشــدید  افــزود:   وی 
ــر  ــرض خط ــوزادان در مع ــی از ن ــای بحران  و مراقبت ه
ادغام یافتــه  برنامــه مراقبــت  اجــرای  و  تدویــن  و 
کــودک ســالم از جملــه اقدامــات مؤثــر وزارت بهداشــت 
ــور  ــان در کش ــدآوری زن ــط فرزن ــود متوس ــرای بهب ب

ــت. اس
ــت  ــای وزارت بهداش ــر اولویت ه ــه وی از دیگ ــه گفت ب
برنامــه  اجــرای  بــه  می تــوان  خصــوص  ایــن  در 
بــرای  ســال   29 تــا   18 جوانــان  توانمندســازی 
ــان  ــام ســامت جوان زمینه ســازی ازدواج، اســتقرار نظ
اجــرای  پرخطــر،  حاملگی هــای  ســاماندهی  و 
برنامه هــای کاهــش مــرگ و میــر در ســنین 30 تــا 70 
ــه خدمــات تخصصــی ســامت زناشــویی  ســال و ارائ

ــرد. ــاره ک اش
وی ادامــه داد: تأمیــن مســکن و اشــتغال جوانــان 
مــرگ  طــاق، کاهــش  و کاهــش  ازدواج   ترویــج 
ــان  ــر و فرهنگ ســازی سیاســت های تحکیــم بنی و می
خانــواده، از جملــه دیگــر اقداماتــی اســت کــه بایــد بــا 
ــش  ــتای افزای ــی در راس ــتگاه های دولت ــکاری دس هم

ــواده انجــام شــود. جمعیــت و بهبــود ســامت خان
کاهــش تعــداد ازدواج، افزایــش فاصلــه بیــن ازدواج و 
فرزنــدآوری، رونــد رو بــه افزایــش طاق، طــاق عاطفی 
و تزلــزل خانــواده، اعتیــاد، ســقط جنیــن و نابــاروری از 

آســیب های حــوزه جمعیــت بــه شــمار مــی رود.
مدیــر کل دفتــر ســامت جمعیــت، خانــواده و مــدارس 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در ســفر 
یــک روزه خــود بــه ارومیــه از مجتمــع خدمــات 

ــرد. ــد ک ــادر بازدی ــاروری م ســامت ب
ایــن مجتمــع یکــی از مجهزتریــن مراکــز ارائــه خدمــت 
ــت  ــه در اردیبهش ــوده ک ــور ب ــاردار در کش ــادران ب ــه م ب

ــرداری رســیده اســت. ــه بهره ب ســال جــاری ب
نــرخ کلــی بــاروری در حقیقــت میانگیــن تعــداد 
ــی اســت کــه یــک زن در طــول زندگــی خــود  فرزندان

ــا ــی آورد. ایرن ــا م ــه دنی ب

کوتاه حوادث 

ریزش مرگبار چاه قدیمی
ایمنــی  خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
ــی در  ــاه قدیم ــزش چ ــر ری ــد خب ــا تأیی ــران ب ــهرداری ته ش
ــن  ــن در ای ــت: ۴ ت ــج( گف ــی عصر)ع ــدان ول ــدوده می مح
ــر  ــت: عص ــار داش ــی اظه ــال ملک ــد. ج ــوت کردن ــه ف حادث
روز جمعــه بــر اثــر ریــزش چــاه در ســاختمانی حوالــی ولــی 
عصــر ۴ نفــر در زیــر آوار چــاه محبــوس شــدند و جــان خــود 
ــه  ــن حادث ــوع ای ــت وق ــاره عل ــد. وی درب ــت دادن را از دس
ــی  ــه منف ــاری در طبق ــل حف ــه دلی ــه ب ــن حادث ــزود: ای اف
ســه یــک ســفره خانه ســنتی بــه وقــوع پیوســت کــه اتفاقــا 
حــدود ســه مــاه قبــل توســط پلیــس امنیــت پلمــب شــده 

ــت.  ــورت نمی گرف ــاری در آن ص ــت تج ــود و فعالی ب
ــرای بازکــردن چــاه  ــگان ب ــا اعــام اینکــه جان باخت ملکــی ب
ــردن مســائل  ــت نک ــت رعای ــه عل ــه ب ــد ک ــرده بودن ــدام ک اق
ایمنــی و گرفتگــی گاز فاضــاب جــان خــود را از دســت 
ــات نفســگیر آتش نشــانان در  ــات عملی ــد، گفــت: جزئی دادن

ــود. مهــر ــام می ش ــه اع ــن حادث ای

بوی تعفن منجر به کشف جسد شد
ــرد  ــک م ــد ی ــت: جس ــن گف ــانی ورامی ــخنگوی آتش نش س
ــف  ــده، کش ــن گودبرداری ش ــه زمی ــک قطع ــال در ی میانس
ــر کشــف جســد مــردی  ــا اعــام خب ــی ب ــام کرمان شــد. بهن
میانســال در منطقــه امیرآبــاد ورامیــن دربــاره جزئیــات ایــن 
حادثــه اظهــار کــرد: بعدازظهــر امــروز شــهروندان ورامینــی بــا 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــن از داخــل ی ــد و تعف ــوی ب استشــمام ب
گودبرداری شــده در منطقــه امیرآبــاد ورامیــن و مشــاهده 
یــک جســد داخــل زمیــن بــا ســامانه 125 ورامیــن تمــاس 
ــزی  ــتگاه مرک ــات ایس ــم نج ــرعت تی ــه س ــه ب ــد ک گرفتن

ــدند.  ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــن ب ــانی ورامی آتش نش
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی ورامیــن 
ادامــه داد: بــا حضــور آتش نشــانان در محــل حادثــه مشــاهده 
شــد جســد متعلــق بــه یــک مــرد میانســال اســت کــه داخــل 
ــن  ــن ای ــت؛ همچنی ــده اس ــف ش ــده کش زمین گودبرداری ش
ــود و  ــده ب ــا ش ــال ره ــن س ــده چندی ــن گودبرداری ش زمی

هیــچ عملیاتــی عمرانــی در آن  صــورت نمی گرفــت. 
وی خاطرنشــان کــرد: آتش نشــانان بــا برپایــی کارگاه در 
ــارج  ــد را خ ــدند و جس ــق آن وارد ش ــه عم ــن، ب ــاور زمی مج
ــل انتظامــی  ــه عوام ــن جســد کشف شــده ب ــد. همچنی کردن
ــان  ــه عملیــات خــود پای تحویــل داده شــد و آتش نشــانان ب

ــا ــگاران پوی ــگاه خبرن ــد. باش دادن

 قتل یک خانواده 5 نفره 
در ملکشاهی

روز گذشــته فــردی در روســتای »باولــک« منطقــه عشــایری 
»قمــش« از توابــع بخــش »گچــی« شهرســتان ملکشــاهی، 
ــاند.  ــل رس ــه قت ــواده را ب ــک خان ــای ی ــر از اعض ــج نف پن
ــتان  ــی اس ــس آگاه ــس پلی ــری، رئی ــی مه ــرهنگ عل س
ــی از  ــس حاک ــه پلی ــی های اولی ــرد: بررس ــار ک ــام اظه ای
ــی از  ــاد ناش ــال  زی ــه  احتم ــه ب ــن حادث ــه ای ــت ک ــن اس ای
اختافــات خانوادگــی بــوده اســت. تحقیقــات در ایــن زمینــه 

ــه دارد. پلیــس ادام

   #هموطن_سالم

   0913....991
چه کسی بر مهدهای کودک نظارت می کند؟ آیا 

مفاد آموزشی متنوع و متفاوتی که هر کس هم با 
سلیقه خود استفاده می کند، می تواند فرزندان ما 
را درست هدایت کند؟ در یک سن مشخص چند 

نوع برنامه در چند مهد کودک؟ بهتر نیست گروهی 
کارشناسی کنند و متون هماهنگ شود که با اهداف 

تعلیم و تربیت کشورمان متناسب باشد.

   0913....671
ما کارمندان و کارگران شرکتی و... با مدرک 

لیسانس و فوق لیسانس با حقوق قانون کار واقعا 
 داریم زجر می کشیم. پیمانکار حقوق درست 

و حسابی نمی دهد؛ سروتهش را می زند. چه کسی 
باید رسیدگی کند؟

   0913....971
رفیقم فوق لیسانس حسابداری داره و االن 

بیکاره! حتی شرکت ها برای کارگری ساده قبولش 
نمی کنند!

   0913....588
قدر پدر و مادر را امروز که داریم بدانیم؛ شاید فردا 

دیگر نفسی نباشد...

   0913....678
دوساله عقد کردم؛ اما مشکات زندگی کاری باهام 
کرده که توان شروع زندگی رو ندارم؛ برام دعا کنید 

به خدا قسم دیگه بریدم.

   0913....116
آیا می دانید آمار مجردها بسیار زیاد شده؟ آیا 

می دانید این یعنی یک خطر بزرگ برای جامعه؟ 
چرا فکری نمی کنید ؟ چرا اشتغال ایجاد نمی کنید 
که جوان ها بتوانند درآمدی داشته باشند و زودتر 

ازدواج کنند؟

   0903....195
جناب نوبخت لطفا به قولی که درباره حقوق 

بازنشستگان دادید عمل کنید. ان شاءا... قول 
انتخاباتی نبوده باشد.

   0903....255
خواهشا در این وضع کم آبی صرفه جویی کنیم. 

خداوند هم فرموده بخورید و بیاشامید، اما اسراف 
نکنید.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

اسیر مأمور قالبی

ــه  ــردی از تل ــک م ــا کم ــه ب ــی ک ــوان، زمان ــر ج دخت
ــت، نمی دانســت چــه  پســران شــرور نجــات می یاف

ــارش اســت.  سرنوشــتی در انتظ
راز مــرد شــیاد هنگامــی فــاش شــد کــه دختــر جــوان 

بــرای شــکایت بــه پلیــس مراجعــه کــرد.
ــاده  ــل پی ــاه قب ــت: دو م ــرا گف ــرح ماج ــیا در ش ش
ــودم کــه  ــان پاســداران ب در یکــی از محله هــای خیاب
ناگهــان چنــد پســر جــوان ســد راهــم شــدند و برایــم 
ــدت  ــه ش ــه ب ــی ک ــد؛ در حال ــاد کردن ــت ایج مزاحم
ترســیده بــودم، مــرد جوانــی کــه ســوار بــر خــودروی 
ــا  ــرف م ــه ط ــد و ب ــاده ش ــود، پی ــد ب ــی بلن  شاس

آمد.
ــرد  ــورد ک ــدت برخ ــه ش ــرور ب ــرهای ش ــا پس  او ب
ــی  ــور معرف ــود را مأم ــه خ ــی ک ــم در حال ــد ه و بع
ــوم  ــش ش ــوار خودروی ــت س ــن خواس ــرد از م می ک

ــاند.  ــه ام برس ــه خان ــرا ب ــا م ت
ازآنجــا کــه او نجاتــم داده بــود و رفتــار محترمانــه ای 
از  رهایــی  بــرای  و  ناچــار  بــه  داشــت،  هــم 
ســوار  شــرور،  پســران  احتمالــی  مزاحمت هــای 
شــدم و ایــن زمــان شــروع تمــام بدبختی هایــم 

ــود.  ب
دختــر جــوان ادامــه داد: مــرد جــوان کــه خــود 
ــا  ــرد؛ ام ــت ک ــود، حرک ــرده ب ــی ک ــهیل معرف را س
دقایقــی بعــد یــک بــاره تغییــر مســیر داد و بــه طــرف 
ــه  ــد ب ــا زور و تهدی ــرا ب ــم م ــد ه ــت. بع ــراه رف بزرگ

ــرار داد.  ــرض ق ــورد تع ــرد و م ــش ب مخفیگاه
تــازه آن موقــع بــود کــه متوجــه شــدم، او یــک مأمــور 
ــی  ــه نزدیک ــرا ب ــهیل م ــد از آن س ــت. بع ــی اس قاب
خانــه ام رســاند و تهدیــد کــرد اگــر در این بــاره حرفــی 
بزنــم یــا شــکایت کنــم، فیلم هــای ســیاهی را کــه از 

مــن گرفتــه، پخــش خواهــد کــرد.
شــیا ادامــه داد: »مــن کــه پــس از ایــن ماجــرا بــه 
ــرای حفــظ  ــودم، ب شــدت شــوکه و افســرده شــده ب
ــه خواســته های  ــواده ام، ناچــار ب ــروی خــود و خان آب

ســهیل تــن مــی دادم. 
ــیاه  ــای س ــار فیلم ه ــه انتش ــد ب ــا تهدی ــی ب او حت
تمامــی طاهــا و پس انــدازم را از مــن گرفــت؛ ضمــن 

اینکــه چندیــن بــار دیگــر هــم مــرا بــه مخفیگاهــش 
ــیاه  ــای س ــم، فیلم ه ــا آزار و اذیت ــار ب ــر ب ــرد و ه ب

ــرد.  ــه ک دیگــری تهی
مــن هــم جــای اعتراضــی نداشــتم؛ چــرا کــه 
می ترســیدم اگــر حرفــی بزنــم، او تصاویــر مــرا 
منتشــر خواهــد کــرد؛ امــا وقتــی آخرین خواســته اش 
را مطــرح کــرد، خونــم حســابی بــه جــوش آمــد؛ چــرا 
ــر ســر راه  ــوان طعمــه ب ــه عن ــه از مــن خواســت ب ک
مــردان پولــدار قــرار بگیــرم تــا پــس از ســوار شــدن 

ــد. ــا اخــاذی کن ــه ماشــین، از آن ه ب
ــهیل  ــه س ــر چ ــم؛ ه ــر نپذیرفت ــن دیگ ــار م ــن ب  ای
پخــش  را  فیلم هــا  و  تصاویــر  تهدیــد کــرد کــه 

می کنــد، زیــر بــار نرفتــم. 
ــار شــیون هــم یــک  ــا خــودم گفتــم مــرگ یــک ب ب
بــار. تــا کــی می خواهــد مــرا تهدیــد کنــد و بــه 
خواســته هایش برســد. باالخــره یــک بــار بایــد 

بایســتم.  او  خواســته های  جلــوی 
ســهیل هــم زمانــی کــه بــا مخالفت هــای مــن 
روبــه رو شــد، تمــام عکس هــا و فیلم هایــی را کــه از 
مــن داشــت، پخــش کــرد؛ بــه همیــن دلیــل چــاره ای 

جــز شــکایت ندیــدم.
بازپــرس، تحقیقــات  بــا دســتور  بدیــن  ترتیــب 
ــتگیر  ــی زود دس ــوان خیل ــرد ج ــاز و م ــی آغ پلیس

ــد؛  ش
امــا ســهیل پــس از دســتگیری منکــر اظهــارات 
دختــر جــوان شــد و گفــت: آزار و اذیتــی در کار نبــوده 
ــده  ــه ام آم ــه خان ــودش ب ــته خ ــه خواس ــیا ب و ش
ــرای  ــردم، ب ــر او را هــم منتشــر ک ــر تصاوی اســت اگ
ــه  ــن گرفت ــان از م ــون توم ــه او 20 میلی ــود ک ــن ب ای
ــه ای  ــد، بهان ــم را برگردان ــار کــه خواســتم پول و هــر ب

ــی آورد.  م
مــن پولــم را نیــاز داشــتم و شــیا تصمیــم بــه 
پرداخــت آن نداشــت و تهدیــدات مــن هــم بی فایــده 
ــل دســت چنیــن کاری کــردم. ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ب

بــه دنبــال اظهــارات مــرد جــوان، تحقیقــات تخصصی 
بــرای کشــف حقیقــت وارد مرحلــه تــازه ای شــد. مــرد 

جــوان نیــز با دســتور بازپــرس در بازداشــت اســت.

دکتــر مهــدی درخشــان، معــاون درمــان ســازمان تأمیــن اجتماعی 
ــن  ــتان های تأمی ــی در بیمارس ــای تکمیل ــور بیمه ه ــاره حض درب
ــمت  ــه س ــی ب ــای تکمیل ــد بیمه ه ــرد: بای ــان ک ــی بی اجتماع
بیمارســتان های تأمیــن اجتماعــی بیاینــد. البتــه شــخصی 
ــات  ــت خدم ــرای دریاف ــارش ب ــی دارد، انتظ ــه تکمیل ــه بیم ک
ــتان های  ــمت بیمارس ــه س ــوال ب ــت و معم ــاد اس ــر زی مطلوب ت
ــی هــم  ــه همیــن دلیــل بیمه هــای تکمیل خصوصــی مــی رود؛ ب
بــه ســمت بیمارســتان های مــا نمی آمدنــد؛ امــا اکنــون بــا 
ــکان  ــن ام ــم، ای ــه انجــام دادی ــگ بیمارســتانی ک ــای هتلین ارتق
فراهــم شــده و بیمه هــای تکمیلــی رغبــت پیــدا کردنــد کــه وارد 

ــوند.  ــا ش ــتان های م ــا بیمارس ــرارداد ب ق
درخشــان ادامــه داد: ارتقــای هتلینــگ در ســال گذشــته در ۴2 
بیمارســتان انجــام شــد و امســال نیــز مراحــل بعــدی آن تکمیــل 
می شــود. مــا ظرفیت هــای خالــی هــم در بیمارســتان ها داریــم 

ــا  ــم ت ــتفاده کنی ــی اس ــای خال ــن فض ــم از ای ــاش می کنی و ت
درآمدزایــی ناشــی از آن وارد چرخــه ارتقــای بیمارســتانی شــود. 
درمــان  بخــش  در  فعــال  تحــت   9010 بــه  اشــاره  بــا  وی 
غیرمســتقیم گفــت: 816 بیمارســتان بــا مــا طــرف قــرارداد 
هســتند و مجمــوع مراکــز طــرف قــرارداد مــا از مراکــز کلینیکــی 
ــه ۴5 هــزار و 733 مــورد  ــا مطــب پزشــکان ب و پاره کلینیکــی ت
ــه  ــی در ادام ــن اجتماع ــان ســازمان تأمی ــاون درم می رســد. مع
مــروری بــر عملکــرد ســال گذشــته ایــن ســازمان داشــت و اظهار 
ــر  ــتری و س ــه بس ــون مراجع ــال 1395، 132 میلی ــرد: در س ک
پایــی در مراکــز ملکــی و 315 میلیــون مراجعــه بســتری و ســر 
پایــی در مراکــز غیرملکــی بــه ثبــت رســید. وی ادامــه داد: اعتبــار 
درمــان در بخش هــای درمــان مســتقیم و غیرمســتقیم 19 هــزار 
ــی و دو  ــز ســر پای ــق شــدیم 11 مرک ــود و موف ــان ب ــارد توم میلی

ــم. ایســنا ــاح کنی ــد افتت بیمارســتان جدی

ــده و در  ــس ش ــم مجل ــال 96 تقدی ــزوده س ــه ارزش اف الیح
حــال بررســی در کمیســیون های تخصصــی اســت؛ امــا بخــش 
ــد  ــورد تأیی ــی م ــوالت دخان ــزوده محص ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــه  ــد ک ــد می کن ــه تاکی ــن وزارتخان ــت؛ ای ــت نیس وزارت بهداش
ایــن نــرخ مالیــات هیــچ تاثیــری در کاهــش مصــرف آن نــدارد 
و برخــاف قوانیــن کنتــرل مصــرف دخانیــات در کشــور اســت. 
ــاده 88  ــاری، در م ــال ج ــزوده س ــه ارزش اف ــر الیح ــاوه ب ع
ــرخ عــوارض محصــوالت  ــز ن ــون برنامــه ششــم توســعه نی قان
دخانــی تولیــد داخــل 10 درصــد بــر قیمــت در کارخانــه و عوارض 

محصــوالت وارداتــی ۴0 درصــد تعییــن شــده اســت. 
هــر دو ایــن سیاســت های مالیاتــی برخــاف توصیــه ســازمان 
ــر  ــوارد مؤث ــی از م ــن ســازمان یک ــی اســت؛ ای بهداشــت جهان
بــر کاهــش مصــرف دخانیــات در کشــورها را تعییــن عوارضــی 
حــدود 70 درصــد بــر قیمــت خرده فروشــی اعــام کــرده اســت. 

ایــران نیــز در ســال 95 ایــن رقــم را بــه 20 درصــد رســانده بــود؛ 
امــا در قانــون برنامــه ششــم توســعه و بــا رأی نماینــدگان، ایــن 

رقــم بــه 10 درصــد کاهــش یافــت. 
ــرل  ــوری کنت ــتاد کش ــه س ــئول دبیرخان ــی زاده، مس ــزاد ول به
دخانیــات، دربــاره اشــکاالت الیحــه ارزش افــزوده کــه در حــال 
ــت:  ــس اســت، گف بررســی در کمیســیون های تخصصــی مجل
میــزان مالیــات بــر ارزش افــزوده دخانیــات در ســال 87 و در 
ــرای  ــی ب ــود؛ یعن ــد ب ــزوده، 15 درص ــون ارزش اف ــاده 16 قان م
ســیگار و مــواد دخانــی 12 درصــد و در مــاده 38 نیــز 3 درصــد 
ــروز  ــا ام ــد؛ ام ــبه می ش ــرای آن محاس ــهرداری ب ــوارض ش ع
در مــاده 9 الیحــه ارزش افــزوده، قانــون مالیــات بــر دخانیــات 
ــه  ــر ارزش افــزوده آن ب جــزو ســایر کاالهــا آمــده و مالیــات ب
9 درصــد کاهــش یافتــه اســت و جــزو ســایر کاالهــا محســوب 

ــا ــود. ایرن می ش

تالش وزارت بهداشت برای افزایش مالیات دخانیاتورود بیمه های تکمیلی به بیمارستان های تأمین اجتماعی

ــاوری  ــات و فن ــوان وزارت ارتباط ــور بان ــر کل ام مدی
اطاعــات گفــت: در کل دنیــا، بانــوان از فضــای 
اجتماعــی  فعالیت هــای  بــرای  بیشــتر   مجــازی 
ــتر از  ــردان بیش ــد و م ــتفاده می کنن ــرگرمی اس و س
ــه دار  ــوان خان ــن بان ــادی. همچنی ــبکه های اقتص ش
ــازی را  ــای مج ــان فض ــترین مخاطب ــران بیش در ای

تشــکیل می دهنــد. 
خانــه  سلسله نشســت های  در  رادفــر  ســودابه 
جوانــان همــدان بــا موضــوع زنــان و فضــای مجازی، 
ــداف  ــه اه ــان رســیدن ب ــر خواه ــه اگ ــان اینک ــا بی ب
توســعه هســتیم، راهــی جــز حمایــت از تفکر پیشــرو 
ــای  ــوان از فض ــا بان ــرد: در کل دنی ــار ک ــم، اظه نداری
مجــازی بیشــتر بــرای فعالیت هــای اجتماعــی و 

ــد.  ــتفاده می کنن ــرگرمی اس س
ــوک،  ــتر در فیس ب ــوان بیش ــه بان ــان اینک ــا بی وی ب
تلگــرام و اینســتاگرام فعالیــت می کننــد، افــزود: در 
ــادی  ــبکه های اقتص ــتر از ش ــردان بیش ــان م کل جه

ــد. ــتفاده می کنن اس
 بانوان خانه دار در صدر مخاطبان فضای 

مجازی
ــاوری  ــات و فن ــوان وزارت ارتباط ــور بان ــر کل ام مدی
ــران  ــه دار در ای ــوان خان ــرد: بان ــح ک ــات تصری اطاع
ــان فضاهــای مجــازی را تشــکیل  بیشــترین مخاطب

می دهنــد. 

فیلترینــگ  تصمیم گیــری  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
توســط کارگــروه تعییــن مصادیــق مجرمانــه صــورت 
بــاره  در  ارتباطــات  وزارت  داد:  ادامــه  می گیــرد، 
ــون  ــق قان ــه طب ــرد ک ــام ک ــرام اع ــگ تلگ فیلترین
عمــل می کنــد؛ امــا در دولــت گذشــته تنهــا کار وزارت 
ارتباطــات مســدود کــردن ســایت های اینترنتــی 

ــود.  ب

ــگ  ــروز در فیلترین ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــر ب رادف
اعــام می شــود کــه اگــر ســایت مدنظــر بــدون 
علــت فیلتــر شــده، می تــوان اعتــراض کــرد، یــادآور 
مســتهجن،  محتویــات  دارای  کانال هــای  شــد: 
ــن، کــودک آزاری و همســرآزاری  فعالیت هــای ضددی

ــد  ــد ش ــدود خواه ــرام مس ــا در تلگ ــاعه فحش و اش
ــدود  ــی مس ــرام کانال ــورت در تلگ ــن ص ــر ای و در غی
ــا  ــری از ســخنانش ب نمی شــود. وی در بخــش دیگ
ــا  ــش یارانه ه ــه افزای ــز ب ــا نی ــردم م ــه م ــان اینک بی
ــوان  ــد، عن ــه« گفتن ــی »ن ــورهای اروپای ــد کش مانن
ــگ و  ــه جن ــه در میان ــا در خاورمیان ــردم م ــرد: م ک
کشــورهای جهــان ســوم بــه یارانــه ۴00 هــزار تومــان 
ــد؛ معتقــدم امــروز  ــه« گفتن ــی »ن و 250 هــزار تومان
آگاهی بخشــی توســط فضــای مجــازی، جلــوی 

می گیــرد. را  تاریک اندیشــی ها  از  بســیاری 
 خشونت های سفید

ــاوری  ــات و فن ــوان وزارت ارتباط ــور بان ــر کل ام مدی
اطاعــات بــا بیــان اینکــه خشــونت های ســفید 
بیشــتر بــه بانــوان بــا آزار و اذیت هــای جنســی 
ــان  ــام در زم ــک پی ــی ی ــزود: وقت ــود، اف وارد می ش
ــداق  ــود، مص ــم داده می ش ــک خان ــه ی ــب ب نامناس
خشــونت اســت؛ ضمــن اینکــه زنــان مــا هنــوز 

نمی تواننــد حقــوق خــود را پیگیــری کننــد. 
ــواده از زن درخصــوص  ــه اینکــه خان ــا اشــاره ب وی ب
مســائل جامعــه پشــتیبانی نمی کنــد، تصریــح کــرد: 
ــا گســترش فضاهــای مجــازی در اتــاق شیشــه ای  ب
هســتیم و چنــدان مجامــع خصوصــی مــورد احتــرام 

ــرد.  ــرار نمی گی ق
ــان  ــا بی ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ ــر در بخ رادف

ــان  ــه زن ــونت علی ــه خش ــت جامع ــا حمای ــه ب اینک
ــی  ــای فیزیک ــه داد: حفاظت ه ــد، ادام ــان می یاب پای
بایــد از اطاعــات شــخصی انجــام شــود و در صــورت 
ــا  ــام شــود و ب ــواده اع ــه خان ــد ب ــد شــدن بای تهدی

ــره نشــود.  ــراد اخــاذ مذاک اف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دائــم نبایــد از دیگــران 
ــرد،  ــم ک ــراه چــه کار خواهی ــا گوشــی هم بپرســیم ب
افــزود: اگــر خانــواده دچــار خیانــت شــده بایــد علــت 
ــی  ــت اصل ــازی عل ــای مج ــی و فض ــد؛ گوش را بیاب
ــز  ــازی نی ــای مج ــش از فض ــه پی ــرا ک ــت؛ چ نیس

ــت. ــوده اس ــت ب خیان
 حریم خصوصی

ــاوری  ــات و فن ــوان وزارت ارتباط ــور بان ــر کل ام مدی
اطاعــات بــا بیــان اینکــه حریــم خصوصــی نداریــم و 
خودمــان در حــال دامــن زدن بــه آن هســتیم، گفــت: 
آنقــدر کــه مســائل روزانه بــرای دیگــران در دســترس 

اســت، در کشــورهای غربــی ایــن چنیــن نیســت. 
ــری را در  ــر تصوی ــد ه ــه نبای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اینســتاگرام منتشــر کنیــم، اظهــار کــرد: در ایــران 70 
ــراد  ــم و بســیاری از اف ــت داری ــر اینترن ــون کارب میلی
در حــوزه ســرگرمی فعالیــت می کننــد و بــه مســائل 

ــد.  ــدان توجــه ندارن علمــی و کاری چن
رادفــر بــا بیــان اینکــه گوشــی همــراه و فضــای 
آســان  را  حقیقــی  فضــای  ارتباطــات  مجــازی 
می کنــد، افــزود: کل جامعــه مــا در حــال گــذار 
از ســنت بــه مدرنیتــه اســت. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه جامعــه مــا بــه دنبــال توانمندســازی بــه 
 لحــاظ فکــری اســت، تصریــح کــرد: در شــهرها 
ــد کارگاه هــای آموزشــی برگــزار شــود   و روســتاها بای
و توانمندی هــای الزم بــه مــردم عرضــه شــود. مدیــر 
کل امــور بانــوان وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
ــا بیــان اینکــه تولیــد محتــوا از مهم تریــن مســائل  ب
فضــای مجــازی اســت، ادامــه داد: در تولیــد محتــوا 
13 دســتگاه داریــم کــه مســائل فرهنگــی بــر عهــده 
 آن هاســت. وی خاطرنشــان کــرد: دولــت تدبیــر 
و امیــد سیاســتگذار و تســهیل گر اســت و تصدی گــر 
ــه  ــه کار را ب ــت ک ــن اس ــت ای ــی دول ــت؛ مش نیس
بخــش خصوصــی واگــذار کنــد؛ بنابرایــن اگــر بخــش 
خصوصــی تولیــد محتــوا کنــد، دولــت از آن حمایــت 
ــوان از  ــروز می ت ــرد: ام ــار ک ــرد. وی اظه ــد ک خواه
فضــای مجــازی در حوزه هــای اقتصــادی بــه خوبــی 

اســتفاده کــرد. ایســنا

،،
 اگــر خانــواده دچــار خیانــت شــده 
بایــد علــت را بیابــد؛ گوشــی و فضــای 
مجازی علت اصلی نیســت؛ چرا که 
پیــش از فضــای مجــازی نیــز خیانــت 

بــوده اســت

ــا خونســردی  ــه ب ــی و ســرقت پایتخــت ک ــد راهزن اعضــای بان
ــد،  ــت می زدن ــا دس ــا و مغازه ه ــه کامیون ه ــرقت محمول ــه س ب
ــات تخصصــی پلیــس  آگاهــی شناســایی و دســتگیر  در اقدام

شــدند.
ــری 15۴  ــه کانت ــه ب ــا مراجع ــردی ب ــال ف ــت امس  11 اردیبهش
چیتگــر اعــام کــرد کــه محمولــه خــودرو خــاورش در حالــی کــه 
ــورد  ــبانه م ــوده، ش ــتراحت ب ــال اس ــین در ح ــل ماش او در داخ
ــوز  ــرقت مرم ــن س ــام ای ــا اع ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــرقت ق س
ــن  ــل ای ــتگیری عوام ــرای دس ــت ب ــس پایتخ ــان پلی کارگاه

ــدند.  ــه کار ش ــت ب ــرقت دس س
ــی در  ــس آگاه ــم پلی ــگاه پنج ــور در پای ــا حض ــاور ب ــده خ رانن
ــم  ــاعت 02:30 روز یازده ــت: س ــان گف ــه کارآگاه ــش ب اظهارات
ــاده  ــر 15 ج ــرکت، در کیلومت ــار ش ــل انب ــه مقاب ــهت ب اردیبش
مخصــوص رســیدم؛ محمولــه  خــاور شــامل پیــچ و مهــره بــود 
ــه  ــدم؛ ب ــر می مان ــار شــرکت منتظ ــاز شــدن انب ــا ب ــد ت ــا بای ام
همیــن علــت داخــل خــاور اســتراحت کــردم؛ حــدود ســاعت 6 
صبــح بــود کــه از خــواب بیــدار شــدم؛ امــا زمانــی کــه از خــاور 
پیــاده شــدم، در کمــال تعجــب متوجــه شــدم کــه روکــش خاور 
ــوم،  ــه ش ــن متوج ــه م ــدون آنک ــده و دزدان ب ــاره ش ــا پ کام

ــد.  ــره  خــاور کردن ــچ و مه ــه پی ــه ســرقت محمول ــدام ب اق
همزمــان بــا آغــاز تحقیقــات جهــت شناســایی ســارقان محمولــه  
ــرقت های  ــوص، س ــاده مخص ــر 15 ج ــره در کیلومت ــچ و مه پی
مشــابه دیگــری بــه پایــگاه پنجــم پلیــس آگاهــی اطــاع داده 
شــد کــه طــی آن هــا، ســارقان بــه شــیوه ای مشــابه اقــدام بــه 
ســرقت محموله هــای مختلــف همچــون پارچــه، روغــن نباتــی، 
تجهیــزات رایانــه ای، لــوازم یدکــی خــودرو و… در جــاده قدیــم، 
جــاده مخصــوص و جــاده ســاوه کــرده بودنــد؛ در بررســی 
ــان  ــی، کارآگاه ــای بارکش ــدگان خودروه ــی رانن ــارات تمام اظه
اطــاع پیــدا کردنــد کــه تمامــی ســرقت ها زمانــی انجــام 
ــیدن  ــس از رس ــش پ ــای بارک ــای خودروه ــه راننده ه ــده ک ش
ــه  ــغول ب ــف( مش ــرکت های مختل ــار ش ــود )انب ــد خ ــه مقص ب

ــد.  ــود بوده ان ــای خ ــل خودروه ــتراحت در داخ اس
ــای  ــه محل ه ــه ب ــا مراجع ــگاه پنجــم آگاهــی ب ــان پای کارآگاه
ــد کــه تعــدادی از  ــی اطــاع یافتن ســرقت و بررســی های میدان
ــه  ــی در محوط ــای بارکش ــارک خودروه ــان پ ــرقت ها در زم س
ــام  ــه انج ــب محمول ــرکت های صاح ــه ش ــق ب ــگ متعل پارکین
ــه زمــان ســرقت بررســی و  ــوط ب ــر مرب ــه تصاوی شــده؛ بافاصل
ــه دســت آمــده مشــخص شــد کــه  ــا جمع بنــدی اطاعــات ب ب
ســارقان بیشــتر ســرقت های خــود را در پیــک ســاعتی 3 تــا 5 
ــز از خودروهــای  ــداد انجــام داده و در ســرقت های خــود نی بام
ســواری ســمند، پــژو ۴05 و خــودرو وانــت پیــکان ســفید رنــگ 

ــد.  ــتفاده می کنن اس
ســاعت 0۴:00 صبــح 2۴ اردیبهشــت ماه مأمــوران کانتــری 
15۴ چیتگــر در حیــن گشــت زنی در جــاده مخصــوص و کنتــرل 
ــد  ــگ یکــی از شــرکت های خودروســازی مشــاهده کردن پارکین
کــه چنــد نفــر بــاالی یــک کامیــون پارک شــده در پارکینــگ رفتــه 
و بــه آرامــی در حــال انتقــال محمولــه  عقــب کامیــون بــه داخــل 
ــه مأمــوران  ــگ هســتند؛ بافاصل ــت ســفید رن ــکان وان یــک پی
ــایی  ــه شناس ــدام ب ــده اق ــای ارائه ش ــه آموزش ه ــه ب ــا توج ب
ســارقان کــرده و چهــار ســارق حاضــر در محــل نیــز بــا مشــاهده 
مأمــوران بــا خــودرو وانــت فــرار کردنــد. بــا اقــدام ســارقان بــرای 

ــاز و  ــوص آغ ــاده مخص ــز در ج ــب و گری ــات تعقی ــرار، عملی ف
ســارقان در حالــی کــه دو نفــر از ســارقان در عقــب خــودرو بودنــد 
و شــروع بــه پرتــاب ســنگ و آهــن بــه ســمت خــودروی پلیــس 
ــه  ــمت منطق ــه س ــد، ب ــوری می کردن ــای عب ــر خودروه و دیگ

ــواری شــدند.  ــاد مت ــه خادم آب شــهریار – منطق
ــاد  ــه ســارقان در خادم آب ــق ب ــا کشــف خــودرو رهاشــده متعل ب
شــهریار، کارآگاهــان پایــگاه پنجــم آگاهــی اقــدام بــه شناســایی 
مالــک پیــکان وانــت ســارقین در منطقــه خلیــج کردنــد؛ مالــک 
ــودرو در  ــگاه خ ــک نمایش ــب ی ــت، صاح ــکان وان ــودرو پی خ
منطقــه خلیــج بــود کــه پــس از حضــور در پایــگاه پنجــم آگاهــی 
اعــام کــرد کــه خــودرو پیــکان وانــت را روز هفتــم فروردین مــاه 
ــه  ــاطی ب ــرایط اقس ــا ش ــه ای و ب ــورت قولنام ــه ص ــال، ب امس

جوانــی افاغنــه بــه نــام عزیــز فروختــه اســت. 
ــز. خ«  ــایی »عزی ــا شناس ــی ب ــم آگاه ــگاه پنج ــان پای کارآگاه
ــه  ــگاه وی در منطق ــایی مخفی ــه شناس ــدام ب ــاله( اق )35 س
ــر پیش بینــی قبلــی  خلیــج کــرده و در تحقیقــات پلیســی، براب
اطمینــان پیــدا کردنــد کــه او همزمــان بــا شــب تعقیــب و گریــز 
بــا مأمــوران کانتــری 15۴ چیتگــر و رهــا کــردن خــودرو پیــکان 

ــدارد.  ــاع ن ــس از وی اط ــده و هیچ ک ــواری ش ــش مت وانت
در شــرایطی کــه »عزیــز. خ« بــه عنــوان یکــی از اعضــای گــروه 
ســارقان از مخفیگاهــش متــواری شــده و هیچ گونــه اطاعــات 
دیگــری از وی وجــود نداشــت، اقدامــات ویــژه پلیســی در 
ــا اقدامــات شــبانه روزی  دســتورکار کارآگاهــان قــرار گرفــت و ب
ــایی  ــران شناس ــرب ته ــوب غ ــگاه وی در جن ــرانجام مخفی س
ــان  ــز و اطمین ــا وجــود شناســایی دقیــق مخفیــگاه عزی شــد. ب
ــت و  ــب و مراقب ــار تعقی ــن ب از حضــور وی در مخفیگاهــش، ای
ــی  ــای تخصص ــتورکار تیم ه ــز در دس ــوس عزی ــرل نامحس کنت
ــا دیگــر اعضــای گــروه ســارقان  پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت ت

ــز شناســایی شــوند.  ــه نی ــه ای محمول حرف
ــان  ــی از مجرم ــایی یک ــه شناس ــق ب ــان موف ــرانجام کارآگاه س
ســابقه دار و حرفــه ای در زمینــه ارتــکاب جرائم ســرقت مســلحانه 
و ســرقت داخــل خــودرو بــا شــش فقــره ســابقه دســتگیری بــه 
نــام کمــال 37 ســاله بــه عنــوان عضــو اصلــی گــروه و همچنیــن 
بــرادرش بــه نــام امیــر ۴0 ســاله با 10 ســابقه دســتگیری شــدند 
ــدهللا  ــه نام هــای عب ــر دیگــر ب ــار نف ــز و چه ــه همــراه عزی ــه ب ک
۴0 ســاله، هوشــنگ ۴0 ســاله، تبعــه افغانــی، علــی ۴۴ ســاله 
و ســابقه دار، پرویــز ۴2 ســاله و ســابقه دار، اقــدام بــه تشــکیل 
گــروه هفــت نفــره ســارقان حرفــه ای کــرده بودنــد. بــا شناســایی 
مخفیــگاه تمامــی اعضــای گــروه ســارقان حرفــه ای و ســابقه دار 
در مناطــق نصیرآبــاد، شــهریار و خلیــج، هماهنگی هــای الزم بــا 
دســتگاه قضایــی انجــام و کلیــه اعضــای ایــن گــروه از ســارقان 
 بســیار حرفــه ای و ســابقه دار، در 5 عملیــات همزمــان دســتگیر 
و در همــان بازرســی اولیــه از مخفیگاه هــای آن هــا مقادیــر 
زیــادی از امــوال سرقت شــده بــه شــیوه ســرقت محمولــه 
ــی  ــواد غذای ــی، م ــن نبات ــه، روغ ــوینده، پارچ ــواد ش ــج، م )برن
پیــچ و مهــره، لــوازم یدکــی خــودرو و …( کشــف و توقیــف شــد. 
ــر کشــف و توقیــف  کارآگاهــان پایــگاه پنجــم آگاهــی عــاوه ب
مقادیــر زیــادی از امــوال سرقت شــده، موفــق بــه کشــف 
ــراه ــرش، گوشــی های هم ــوال دیگــری همچــون ســاعت، ف  ام

شــیرآالت و … شــدند کــه متهمیــن بــه مســروقه بــودن آن هــا 
اعتــراف داشــتند. رکنــا

دستگیری باند راهزنی و سرقت پایتخت

مدیر کل امور بانوان وزارت ارتباطات عنوان کرد:

 بانوان خانه دار در صدر 
مخاطبان فضای مجازی
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ترفندهایخانهداری
 شست وشوی فرش 

با تمیزکننده های خانگی
 اســتفاده از نمــک: تمیــز کــردن فــرش بــا مخلوط ســرکه 
ــن دو مــاده را  ــده لکــه فــرش اســت. ای و نمــک از بین برن
بــه صــورت خمیــر درآوریــد و روی لکــه بریزیــد و بگذاریــد 
تــا جــذب شــوند. دســتمال مرطــوب را روی محــل مدنظــر 

بمالیــد؛ پــس از خشــک شــدن جاروبرقــی بکشــید. 
ــا بخــار  ــرای تمیــز کــردن فــرش ب  اســتفاده از بخــار: ب
آب را داخــل دســتگاه بخارشــور بریزیــد. کاتالــوگ دســتگاه 
ــواد  ــتفاده از م ــازه اس ــورت اج ــد. در ص ــت بخوانی ــا دق را ب
شــیمیایی، بهتــر اســت بــه جــای آن از مخلــوط آب و ســرکه 

اســتفاده کنیــد. 
ــدروژن  ــید هی ــدروژن: پراکس ــید هی ــتفاده از پراکس  اس
ــن  ــرای لکه هــای پروتئی ــژه ب ــده فوق العــاده ای به وی تمیزکنن
و خــون اســت. بــا ریختــن ایــن مــاده روی فــرش، شــاهد 

از بیــن رفتــن لکــه خواهیــد بــود. 
 اســتفاده از پــودر ذرت: چــه بــاور کنیــد یــا نــه، پــودر ذرت 
هــم بــه تمیــز کــردن فــرش شــما کمــک می کنــد. ۱ پیمانــه 
از آن را بــا یــک پیمانــه بــوره و ۱/2 پیمانــه جــوش  شــیرین 

مخلــوط کنیــد و روی فــرش بپاشــید. 
بــا کشــیدن یــک پارچــه مرطــوب یــا زمین شــوی اســفنجی 
روی فــرش آن را تمیــز کنیــد. پــس از خشــک شــدن 

ــه ــی بکشــید. چیدان جاروبرق

سالمباشیم
بهترین رژیم برای آب کردن 

چربی های دور شکم
ماســت عــاوه بــر تأمیــن کلســیم بــدن، نقــش بســزایی 
ــن  ــی از بهتری ــای دور شــکم دارد. یک در کاهــش چربی ه
فرآورده هــای  ایــن کلســیم هــم  تأمیــن  روش هــای 
ــی  ــای ایران ــا غذاه ــه ب ــت ک ــت اس ــژه ماس ــی و به وی لبن
ــن  ــر بی ــن نظ ــادی دارد. از ای ــیار زی ــازگاری بس ــم س ه
چندانــی  تفــاوت  پرچــرب  و  کم چــرب  ماســت های 
ــه  ــد توجــه داشــته باشــید ک ــد بای ــدارد؛ هــر چن وجــود ن
ــری  ــد کال ــرب می توانن ــده و پرچ ــت های فرآوری  ش ماس

ــند.  ــته باش ــادی داش زی
ــان  ــکا، نش ــور آمری ــده در کش ــر انجام ش ــات اخی تحقیق
در  شــکم  دور  چربی هــای  الغــری  شــدت  می دهــد 
ــری  ــی کم  کال ــواد غذای ــه از م ــرادی ک ــری  اف ــم الغ رژی
اســتفاده کــرده و ماســت را در برنامــه غذایــی خــود 
ــت  ــه ماس ــت ک ــانی اس ــش از کس ــد، بی ــرف می کنن مص
ــاوه  ــت ع ــه ماس ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای نمی خورن
 بــر خــواص ســامتی خــود از جملــه تأمیــن کلســیم 
ــک  ــوارش، ی ــرای گ ــاز ب ــورد نی ــی م ــای طبیع و آنزیم ه
واقــع  در  می شــود.  محســوب  طبیعــی  چربی ســوز 
می تــوان گفــت کلســیم رژیــم غذایــی شــما تــا حــدودی 
ــذار  ــد، تأثیرگ ــره می کن ــدن ذخی ــه ب ــی ک ــزان چرب در می

ــزان ــت. می اس

سبکزندگی
عبادت و بندگی حضرت زینب

زینــب  حضــرت  زندگــی  سراســر  اینکــه  از  گذشــته 
ــه حفــظ و احیــای معــارف اســامی ســپری  علیهاالســام ب
ــی  ــر اله ــت از اوام ــدف اطاع ــا ه ــا ب ــه آن ه ــه هم ــد ک ش
معنــی  بــه  عبــادت  در  آن حضــرت  انجــام می گرفــت، 
بودنــد  برخــوردار  برجســته ای  موقعیــت  از  نیــز   خــاص 
ــام  ــه انج ــل ب ــور کام ــه ط ــز ب ــرایط نی ــخت ترین ش و در س

وظایــف عبــادی اهتمــام می ورزیدنــد.
حضــرت ســجاد)ع( می فرماینــد: »عمــه ام زینــب در جریــان 
حادثــه کربــا بــا آن همــه مشــکات حتــی در شــب عاشــورا 

و شــب یازدهــم محــرم نیــز نمــاز شــب را تــرک نکردنــد.« 
امــام حســین)ع( بــه انــدازه ای بــه خلــوص و بندگــی زینــب 
ــد:  ــه او فرمودن ــاب ب ــگام وداع خط ــه هن ــتند ک ــاد داش اعتق

»یــا اختــاه ال تنســینی عنــد نافلــة اللیــل«  
»خواهرم مرا در نماز شب خود فراموش مکن.«

ــاز امــام ســجاد)ع( می فرماینــد: »عمــه ام زینــب در طــول  ب
راه کوفــه و شــام، همــواره نمــاز شــب را بــه پــا می داشــت. در 
بعضــی از منــازل بیــن راه می دیــدم کــه او از فــرط خســتگی 
و رنجــوری ناشــی از آزار دشــمن، نمازهایــش را در حــال 

ــد. ــته می خوان نشس
همــه ایــن وقایــع بــه خوبــی از اهتمــام کامــل حضــرت زینــب 
بــه عبــادات خبــر می دهــد و درســت بــه دلیــل برخــورداری از 
ایــن ویژگــی بــوده کــه یکــی از القــاب آن حضــرت عابــده آل 

علــی علیه الســام« انتخــاب شــده اســت. کریمــه

پنهان کردن احساسات درونی
ــه  ــد ک ــاق بیفت ــن اتف ــردی ای ــر م ــرای ه ــت ب ــن اس ممک
زمان هایــی بی حوصلــه باشــد و حتــی حوصلــه حــرف 
زدن هــم بــا همســرش نداشــته باشــد. ایــن مســئله کامــا 
ــاز  ــرد نی ــن م ــم ای ــاح می گویی ــت و در اصط ــی اس  طبیع
ــان  ــی زن ــد؛ ول ــودش باش ــی خ ــار تنهای ــی را در غ دارد مدت
بــه ایــن مســئله بســیار حســاس هســتند و بــا دیــدن ایــن 
ــه  ــی حوصل ــت، ول ــه هس ــان در خان ــه همسرش ــه ک صحن
ــیار  ــه، بس ــکوت فرورفت ــدارد و در س ــا او را ن ــرف زدن ب ح
ــکار  ــه ممکــن اســت اف ــی ک ــا جای آزرده خاطــر می شــوند ت

ــه ذهنشــان برســد.  ــم ب ــی ه نامطلوب
ــه ایــن حالــت  پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه اگــر مــردی ب
رســید کــه روزی یــا ســاعتی را دوســت نــدارد در جمــع باشــد 
یــا دوســت نــدارد بــا همســرش باشــد، ایــن مســئله را پنهان 
ــت  ــا همســرش صحب ــی راحــت و دوســتانه ب ــد و خیل نکن

کنــد و علــت ایــن اتفــاق را بــرای همســرش بیــان کنــد.
معمــوال در ایــن زمان هــا خانم هــا از همسرشــان علــت 
بی حوصلگــی را می پرســند و معمــوال مــردان پاســخی 

نمی دهنــد. 
ــود؛  ــوری  می ش ــاد دلخ ــث ایج ــدادن باع ــخ ن ــن پاس همی
امــا اگــر مــرد بــه همســرش بگویــد کــه کمــی خســته اســت 
و هیــچ اتفاقــی نیفتــاده و او را مطمئــن کنــد کــه مشــکلی 
ــد  ــر می توان ــم هــم راحت ت ــدارد، در ایــن زمــان خان وجــود ن

بــا ایــن اتفــاق کنــار بیاید.ســامت نیــوز

خانواده

زندگیامروز یکشنبه 18 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 471 روزنامه
دریچه

 اولین جلسه محاکمه دوباره متهمان ردیف دوم و سوم پرونده 
نفتی که حکم قبلی آن ها در دیوان عالی کشور نقض شده بود، صبح 

دیروز در شعبه ۲۸ دادگاه انقالب تهران برگزار شد - عکس: تسنیم

 مرحله نهایی انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد، فرنگی و کشتی پهلوانی 
بزرگساالن ایران که از پنجشنبه در سالن 1۲ هزارنفری آزادی تهران آغاز 

شده، روز جمعه با شناخت نفرات برتر به کار خود پایان داد. عکس: میزان

 پلیس آلمان در حاشیه نشست گروه ۲۰ در هامبورگ با باتوم 
و اسپری فلفل به جان معترضان علیه نظام سرمایه داری افتاد 

  مراسم رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  
عکس: باشگاه خبرنگاران  

نیروهای عراقی با آزادسازی بخش قدیمی موصل هزاران 
غیرنظامی عراقی را از دست داعش نجات دادند 

همایش »انقالب اسالمی در استان کرمان به روایت اسناد ساواک« 
پیش از ظهر دیروز با حضور حجت االسالم سید محمود علوی در 

تاالر حافظ دانشگاه آزاد اسالمی کرمان برگزار شد. عکس: مهر  
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فارس

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

شــهردار خمینی شــهر کــه بــا رأی اعتمــاد مــردم و انتخــاب 
شــورای پنجــم، بــرای چهــار ســال دیگــر بــر مســند مدیریت 
شــهری ایــن شــهر باقــی خواهــد مانــد، از مســائل و 
ــهرداری  ــر ش ــش ب ــال مدیریت ــی ۴ س ــه در ط ــی ک اتفاقات
ــدی  ــای جدی ــه برنامه ه ــد و ب ــته، می گوی ــهر گذش ــن ش ای
کــه بــرای اداره ایــن شــهر و رفــاه حــال شــهروندان مــد نظــر 

دارد، اشــاره می کنــد.
ــال  ــودش 2۰ س ــه خ ــه گفت ــه ب ــدری ک ــر حاج حی علی اصغ
از عمــر کاری خــود را در شــهرداری ســپری کــرده و در 
ــوده  ــغول ب ــردم مش ــت م ــه خدم ــف ب ــمت های مختل س
ــل  ــهر را تحوی ــهرداری خمینی ش ــه ش ــی ک ــد: زمان می گوی
ــه  ــه ب ــادی ک ــای زی ــا بدهی ه ــود و ب ــروض ب ــم، مق گرفت
پیمانــکاران داشــت، عمــا ادامــه اقدامــات اجرایــی بســیار 
ــت  ــا مدیری ــال ب ــن ۴ س ــبختانه در ای ــود؛ خوش ــخت ب س
و همــکاری تمامــی مجموعه هــا توانســتیم همــه ایــن 
مشــکات را پشــت ســر بگذاریــم و در عرصه هایــی وارد 
شــویم کــه مــردم نیــاز داشــتند بــرای آنــان امکانــات فراهــم 

شــود.
 حمایت از برنامه های فرهنگی توسط شهرداری

ــه  ــه دلیــل نزدیکــی ب ــه اینکــه شــهرداری ب ــا اشــاره ب وی ب
ــه دلیــل  ــود و ب اصفهــان از درآمدهــای ضعیــف برخــوردار ب
تنگناهایــی کــه در دوره هــای قبــل وجــود داشــت، نتواســته 
 بــود بــه صــورت کامــل طرح هــا و پروژه  هــای عمرانــی 
افــزود:  کنــد،  اجرایــی  شــهر  ایــن  در  را  فرهنگــی  و 
خوشــبختانه از موقعــی کــه بــه ایــن شــهرداری وارد شــدم، 
شــهرداری بــا ورود بــه عرصــه شــعر و ادب، حمایــت از 
فرهنگیــان، انجــام برنامه هــای تفریحــی در منطقــه چشــمه 
الدر، اختصــاص خانــه زهتــاب بــه عنــوان خانــه هنرمنــدان، 
توجــه بــه میــراث فرهنگــی و معرفــی آن بــه مــردم، منطقــه 
بــام ســبز، پروژه هــای بســیار خــوب فرهنگــی و تفریحــی را 

ــرای مــردم ایــن شــهر اجرایــی کــرد. ب
 اجرای طرح های مسکوت مانده خدمات شهر در 

منظریه از سر گرفته شد
حاج حیــدری حضــور خیریــن و مــردم را در کنــار شــهرداری 
داد:  ادامــه  و  دانســت  دســتاورد شــهرداری  مهم تریــن 
خوشــبختانه بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه از ۳ ســال 
ــهری  ــات ش ــی و خدم ــای عمران ــون، فعالیت ه ــل تاکن قب
ــه از  ــده پــس از 2۵ ســال در منطقــه منظری ــه زمیــن مان ب
ســر گرفتــه شــد و امــروز خدمــات شــهری توســط ۵ اکیــپ 
ــه  ــن منطق جدول ســاز از ســوی اداره راه و شهرســازی در ای

در حــال انجــام اســت.
ــب در  ــه ترتی ــز ب ــان نی ــارک و خیاب ــداث پ ــزود: اح وی اف
ــی کــه داده  ــق قول ــه و طب ــرار گرفت ــه مــورد توجــه ق منظری
بودیــم، زیرســازی و جدول ســازی در منظریــه بــه زودی بــه 

ــد. ــه می رس نتیج
ــل  ــه از قب ــروژه ک ــه 2۰۰ پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدری ب حاج حی
ــود، خوشــبختانه  ــم خــورده ب در شــهرداری خمینی شــهر رق
بــه ثمــر نشســت، گفــت: بــا تاش هــای انجام شــده و 
ــه دو شــاخ  ــه داران منطق ــاری کارخان پرداخــت ســهم خودی
ــداث  ــه اح ــن منطق ــی( در ای ــهید کوه ــان )ش ــن خیاب اولی
ــز در  ــهری نی ــاغل ش ــاماندهی مش ــار آن، س ــد و در کن ش

حــال انجــام اســت.
 ورود ۲۰۰ تاکسی جدید به ناوگان تاکسیرانی 

خمینی شهر
ــز  ــردم نی ــادم م ــوان خ ــه عن ــود ب ــاره خ ــور دوب وی از حض
ســخن گفــت و دربــاره اقداماتــی کــه بــرای نوســازی نــاوگان 
اتوبوســرانی و تاکســیرانی صــورت گرفتــه بــه خبرنــگار 
کیمیــای وطــن پاســخ داد: در طــرح نوســازی نــاوگان 
تاکســیرانی ۱۶۸ تاکســی فرســوده از رده خــارج و 2۰۰ 

ــد. ــاوگان ش ــد وارد ن ــی جدی تاکس
 مهارت زیاد سازمان اتوبوسرانی خمینی شهر 

در بازسازی اتوبوس
حاج حیــدری افــزود: از ۱۱۰ دســتگاه اتوبــوس موجــود 
ــت.  ــازی اس ــال بازس ــتگاه در ح ــهر، ۴۵ دس در خمینی ش
ــه  ــهر ب ــن ش ــوس در ای ــازی اتوب ــوان بازس ــبختانه ت خوش
ــن  ــا کمتری ــی و ب ــورت تخصص ــه ص ــه ب ــت ک ــه ای اس گون
نــاوگان  ایــن  انجــام می شــود و متخصصیــن  قیمــت 
ــازی  ــه بازس ــز در زمین ــهرها را نی ــر ش ــاز دیگ ــد نی می توانن

اتوبوس هــای حمــل و نقــل عمومــی برطــرف کننــد.
ــد  ــون ۴۰ درص ــت: هم اکن ــان داش ــهر بی ــهردار خمینی ش ش
ــی  ــش خصوص ــه بخ ــهر ب ــرانی خمینی ش ــاوگان اتوبوس ن
واگــذار شــده اســت؛ ولــی بــه دلیــل قیمــت زیــاد اتوبــوس 
ــه نیســت. ــه صرف ــرون ب ــدان مق ــا چن ــذاری اتوبوس ه واگ

 امسال به مبلمان شهری توجه ویژه می شود
ــن در  ــای وط ــگار کیمی ــش خبرن ــه پرس ــخ ب وی در پاس
ــا توجــه بــه مبلمــان شــهری در ایــن شــهر گفــت:  رابطــه ب
در طــول ســال های قبــل اقدامــات عقب افتــاده بســیاری در 
خمینی شــهر بــه زمیــن مانــده بــود؛ توجــه بــه اولویت هــای 
اساســی مــد نظــر قــرار گرفــت و قطعــا در مدیریــت شــهری 
ــات  ــهر اقدام ــهری در ش ــان ش ــاد مبلم ــرای ایج ــد ب جدی

ــرد. ــورت می گی ــدی ص جدی
ــاماندهی  ــرای س ــه ب ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب وی در پاس

تابلوهــای اصنــاف چــه اقداماتــی انجــام شــده، بیــان 
داشــت: بــه دلیــل رکودهایــی کــه در کشــور وجــود دارد، در 
ــن نوســازی را  ــه ای ــد هزین ــه بتوانن ــوان کســبه نیســت ک ت
پرداخــت کننــد؛ امیدواریــم بــا رونــق اقتصــادی بتوانیــم در 

ــم. ــام دهی ــذاری انج ــت اثرگ ــم اقدام ــه ه ــن رابط ای
 کارگاه های حوله بافی ساماندهی شد

کارگاه هــای  ســاماندهی  بــا  رابطــه  در  حاج حیــدری 
حوله بافــی بــه خبرنــگار کیمیــای وطــن گفــت: بــا حرکتــی 
کــه از ســوی شــهرک های صنعتــی در ایــن زمینــه صــورت 
ــار  ــک در اختی ــرق و الکترونی ــت، قســمتی از اراضــی ب گرف
ــه  ــم شــده ک ــات کار فراه ــت و مقدم ــرار گرف ــان ق حوله باف
ــوند. ــل ش ــه منتق ــن منطق ــه ای ــی ب ــای حوله باف کارگاه ه

ــرار  ــه ق ــهر ک ــن ش ــای ای ــده پروژه ه ــا عم ــه ب وی در رابط
ــای  ــت: پروژه ه ــرد، گف ــرار گی ــرادری ق ــورد بهره ب ــت م اس
ــالن  ــن س ــامل بزرگ تری ــهر ش ــن ش ــاح ای ــت افتت در دس
سرپوشــیده خمینی شــهر، مجتمــع ورزشــی شــهدا در 
منطقــه خــوزان، مجتمــع فرهنگــی کهنــدژ در منطقــه اتحــاد 
ــع در ۴ طبقــه، پــارک ســامت،  ــا ۱۸۰۰ متــر مرب اســامی ب
ــه روی میــدان دانشــگاه آزاد در  طــرح اصــاح هندســی روب
ــذاری،  ــازی و جدول گ ــع و زیرس ــر مرب ــزار مت ــب ۶۵ ه قال
احــداث خیابــان مرکــزی، ادامــه پیــچ توحیــد، بلــوار شــهید 

ــتند. ــا هس ــن پروژه ه ــه ای ــی و ... از جمل صدوق
 خمینی شهر استعدادهای فرهنگی زیادی دارد

ــای  ــه در زمینه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهر ب ــهردار خمینی ش ش
فرهنگــی، شــهر مــا اســتعدادهای زیــادی دارد، گفــت: 
بــا تقویــت ســازمان رفاهــی و تفریحــی امیدواریــم بــا 
ــال  ــوان مث ــه عن ــم؛ ب ــش ببری ــد کار را پی ــای جدی برنامه ه
ــام  ــرای تم ــی ب ــه پاتوق ــدان ک ــه هنرمن ــیس خان ــا تأس ب
قشــرهای هنرمنــد خواهــد بــود، امیدواریــم جامعــه هنــری 

خمینی شــهر ســاماندهی شــوند.
 آزادسازی خیابان مرکزی و احداث پارکینگ

وی در رابطــه بــا آزادســازی خیابــان مرکــزی گفــت: چندیــن 
ــا شــریعتی  ــام شــمالی ت ــان ام ــق آزادســازی در خیاب تواف
شــمالی در حــال انجــام اســت و امســال قــرار اســت ایــن 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــان ب خیاب
حاج حیــدری در رابطــه بــا ترافیــک موجــود در شــهر و 
احــداث پارکینــگ عمومــی گفــت: در خیابــان بوعلــی، 
ولیعصــر، امــام شــمالی و جنوبــی احــداث پارکینــگ 
عمومــی بســیار نیــاز اســت و ایــن واقعیتــی اســت کــه بایــد 

دربــاره آن برنامه ریــزی داشــته باشــیم.
و  تراکــم  بــا  اســت  وی گفــت: خمینی شــهر، شــهری 
جمعیــت زیــاد. قطعــا بایــد بــرای پارکینگ هــا برنامه ریــزی 

کنیــم. در خیابــان رازی خانــه و مغازه هایــی خریــداری شــد 
ــی  ــان بوعل ــم؛ در خیاب ــداث کنی ــی اح ــگ عموم ــا پارکین ت
ــش  ــا ورود بخ ــه ب ــم ک ــگ داری ــرای پارکین ــا ب ــد فض چن

ــود. ــل می ش ــگ تبدی ــه پارکین ــی ب خصوص
 تکمیل جاده کمربندی، مهم ترین اولویت برای 

خمینی شهر است
شــهردار خمینی شــهر گفــت: بــا افتتــاح بیمارســتان منظریــه 
ــرفی  ــتان اش ــه بیمارس ــی ب ــان منته ــرور از خیاب ــور و م عب
ــدی  ــه جدی ــم برنام ــد داری ــا قص ــد و م ــد ش ــر خواه کمت

ــم. ــان انجــام دهی ــن خیاب ــرای ای ب
وی یکــی از مخاطــرات خــود را حضــور کامیــون داخــل شــهر 
ــن  ــه در ای ــی ک ــن بحث ــون مهم تری ــت: اکن ــت و گف دانس
ــدی خمینی شــهر اســت  ــل کمربن ــه وجــود دارد، تکمی زمین
ــه  ــه منطق ــا ب ــرور کامیون ه ــور و م ــل آن عب ــا تکمی ــه ب ک

ــرد. ــورت می گی ــر ص ــاخ راحت ت ــی دوش صنعت
 اخذ عوارض آالیندگی از پاالیشگاه

حاج حیــدری در رابطــه بــا عــوارض آالیندگــی گفــت: عــوارض 
آالیندگــی در واقــع حــق و حقوقــی اســت کــه بابــت ریه هــای 
مــا پرداخــت می شــود. پاالیشــگاه بــه عنــوان کانــون 
آالیندگــی تــا موقعــی کــه مــن بــه عنــوان شــهردار مشــغول 
بــه کار شــدم ســهم آالیندگــی خــود را بــه شــهرداری پرداخت 
می کــرد؛ امــا در طــول ســه ســال گذشــته بــه دلیــل نصــب 

فیلتــر حــق و حقــوق آالیندگــی را پراخــت نکــرد.
وی تاکیــد کــرد: بــا طــرح دعــوی شــهرداری اصفهــان 
دعــوی  دولت آبــاد طــرح  و  خمینی شــهر، شاهین شــهر 
ــرار گرفــت و  ــی ق ــری قضای ــورد پیگی ــوارض آالیندگــی م ع
ســرانجام در پایــان ســال ۹۴ بــود کــه محکومیت پاالیشــگاه 
و آالیندگــی تصویــب شــد و عوارض ســال گذشــته و امســال 
ــهرداری  ــه ش ــان ب ــارد توم ــک میلی ــش از ی ــزان بی ــه می ب
خمینی شــهر پرداخــت شــد تــا صــرف گســترش، توســعه و 
نگهــداری فضــای ســبز شــود. البتــه عــوارض آالیندگــی ســه 
ســال گذشــته هــم کــه پرداخــت نشــده، در دســت اقــدام و 

مطالبــه اســت.
 توافق با دانشگاه صنعتی برای حل 

بدهی هایش
ــاره بدهــی دانشــگاه صنعتــی هــم افــزود: از روزی  وی درب
ــت  ــی جه ــری فراوان ــدم، پیگی ــهرداری وارد ش ــه ش ــه ب ک
ــا  ــگاه ب ــن دانش ــاز ای ــاخت و س ــات س ــاص مطالب اختص

ــتیم. ــی داش ــگاه صنعت دانش
ــدرس   ــد )م ــت جدی ــور ریاس ــا حض ــیار ب ــات بس  در جلس
ــان  ــارد توم ــت ۳۳ میلی ــگاه، پرداخ ــن دانش ــمی( ای هاش
در قالــب مطالبــات بــه نتیجــه رســید و در قالــب اوراق 

ــن  ــد؛ همچنی ــی ش ــات اجرای ــد توافق ــکوک ۹۵ درص مس
ــید  ــزاده س ــدان امام ــداث می ــرای اح ــی ب ــاص اراض اختص
محمــد در حــال انجــام بــوده و همچنیــن اختصــاص اراضــی 

ــت. ــق اس ــه تواف ــگاه آزاد در مرحل ــرای دانش ب
 ساماندهی بلوار آزادگان در گرو تکمیل جاده 

کمربندی خمینی شهر است
ــوار آزادگان  ــه عملیــات اجرایــی بل ــا اشــاره ب حاج حیــدری ب
ــرح  ــه ط ــت ک ــد آن اس ــرح نیازمن ــن ط ــرای ای ــزود: اج اف
میــدان اســتقال و پل هــای جــاده کمربنــدی تکمیــل شــود. 
ــوار  ــن بل ــنگین را از ای ــای س ــدا ورود خودروه ــد ابت ــا بای م
کاهــش دهیــم. خوشــبختانه بــا فشــار نماینــدگان 2 میلیارد 
و ۸۰۰ میلیــون تومــان اعتبــار بــرای تکمیــل پل هــای جــاده 
ــاص داده  ــازی اختص ــوی اداره راه و شهرس ــدی از س کمربن
ــن  ــا اختصــاص بودجــه، احــداث ای ــم ب ــه امیدواری شــد ک

ــان برســد. ــه پای ــا امســال ب پل هــا ت
 شهرک سنگ در دانشگاه آزاد احداث می شود

شــهرک  احــداث  بــا  رابطــه  در  خمینی شــهر  شــهردار 
ســنگ نیــز گفــت: دانشــگاه آزاد اعــام آمادگــی کــرده کــه 
زمین هــای مــازاد خــود را بــه ایــن امــر اختصــاص دهــد؛ بــا 
توافــق تعاونــی ســنگبری ها و شــهرداری پیگیــر هســتیم کــه 

ــود. ــداث ش ــهر اح ــنگ در خمینی ش ــهرک س ــن ش ای
ــه  ــی ک ــت: موقع ــدنش گف ــدار ش ــا فرمان ــه ب وی در رابط
ــتاندار  ــی اس ــاون سیاس ــت، مع ــهر رف ــدار خمینی ش فرمان
ــاس  ــون احس ــی چ ــداری داد؛ ول ــنهاد فرمان ــن پیش ــه م ب
پروژه هــای  و  هســتم  موفق تــر  شــهر  در  می کــردم 

نیمه تمــام در ایــن شــهر بســیار بــود، بنــا بــه تعهــدی کــه بــه 
ــدم. ــهرداری مان ــتم، در ش ــردم داش م

 همایش ملی تعزیه
فرهنگــی  میــراث  ثبــت  دربــاره  خمینی شــهر  شــهردار 
ــه در  ــی تعزی ــش مل ــته همای ــال گذش ــت: س ــار داش اظه
خمینی شــهر برگــزار شــد و ایــن برنامــه در راســتای معرفــی 

ــود. ــهر ب ــن ش ــامی ای ــگ اس ــی و فرهن ــع غن منب
 نصب دوربین های کنترل ترافیک

شــهردار خمینی شــهر در زمینــه نصــب دوربین هــای کنتــرل 
ــون  ــن، ۴۰۰ میلی ــد ۵۰ دوربی ــرای خری ــت: ب ــک گف ترافی

ــان بودجــه اختصــاص داده شــد. توم
 ارتباط با مراکز دانشگاهی ضروری است

ــد کــرد و گفــت:  ــا مراکــز دانشــگاهی تاکی ــاط ب ــر ارتب وی ب
۱۴ مرکــز دانشــگاهی در ایــن شــهر وجــود دارد کــه بایــد از 

ظرفیــت آن هــا اســتفاده کنیــم.
ــه مشــکات شهرســتان خمینی شــهر  ــدری از جمل حاج حی
ــوان  ــزرگ عن ــه یــک گورســتان مرکــزی و ب ــاز مــردم ب را نی
کــرد و گفــت: در ایــن شهرســتان ۱۰ تــا ۱۵ گورســتان وجــود 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــورت گی ــی ص ــد اقدام ــی بای دارد؛ ول
ــرای مــردم شــهر  رشــد جمعیــت، یــک گورســتان جامــع ب

فراهــم شــود.
 تکمیل امکانات در باغ فردوس خمینی شهر

ــرد: خوشــبختانه در شــمال  ــه ک شــهردار خمینی شــهر اضاف
ــردوس در  ــاغ ف ــرای ب ــی ب ــاالی دانشــگاه آزاد زمین شــهر ب
نظــر گرفتــه شــده کــه در حــال تکمیــل امکانات آن هســتیم.

شهردار خمینی شهر:

احداثشهرکسنگدرخمینیشهربهزودیاجراییمیشود
ساماندهی بلوار آزادگان در خمینی شهر در گرو تکمیل طرح کمربندی است


