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مبارزه با فساد
ســال های  در  و  به ویــژه  اخیــر  ســال های  در 
ماقبــل هــم رد پــای فســاد در دســتگاه ها و در 

جایگاه هــای مختلــف دیــده شــده و برخــی از افــراد نیــز 
ــاز شــده اســت.  در ایــن رابطــه پایشــان بــه محکمــه ب
کــه  فســاد بــه هــر شــکلش پوســاننده اســت؛ چیــزی 
ــد و  ــد پایه هــای یــک نظــام حکومتــی را بلرزان می توان

ــدا درآورد. ــه ص ــش ب ــر را برای ــگ خط زن
 فســاد بــرای نظامــی بــا عنــوان اســامی حتــی ریــز 
کمــش هــم، پذیرفتــه و قابــل تحمــل نیســت؛ امــا  و 
کلــی فســاد برچیــده شــود هــم  بــه  اینکــه بگوییــم 
کار دســت انسان هاســت و هــر  شــدنی نیســت؛ زیــرا 
 انســانی امــکان دارد بــه دام شــیطان نفــس بیفتــد 
انــواع فســاد شــود؛ بنابرایــن  گرفتــار یــک و حتــی  و 
وقتــی قــرار اســت مــال و نامــوس و ســایر امــور جامعــه 

را بــه فــرد و افــرادی بســپارند...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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 فلسطین مظلوم، همچنان 
مسئله اول جهان اسالم است

بهــرام قاســمی، ســخنگو و رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومــی و رســانه ای 
کشــورمان، تــداوم اقدامــات متجاوزانــه و  وزارت امــور خارجــه 

ســرکوب وحشــیانه مــردم مظلــوم فلســطین را در قــدس اشــغالی 
کــه بــه بهانــه ممانعــت از ورود نمازگــزاران فلســطینی...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کتابگردی در مرداد
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صفحه  10
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تأمین آب شرب 4 میلیون 
روستایی در دولت یازدهم

صفحه5

در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

نه چندان نامحدود
 تالش جهادی

جهش زیرساختی نصف جهان

| تحولی بزرگ در سیستم 
شهرسازی الکترونیک 

بهره برداری از فاز اول سیستم جامع 
 هوشمند و یکپارچه شهرسازی 

 و درآمد شهرداری اصفهان   
صفحه 12

آسیب شناسی شایعه

| دروغ های باورپذیر   صفحه 11

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان:

کشور   | رکود هنوز بر 
کم است    صفحه 2 حا

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 | ایران، الگوی مقاومت 
در برابر استکبار است    صفحه 5

| کاهش ۴۰ درصدی 
 بارش ها در شرق 

حوضه زاینده رود    صفحه 3

| ضرورت احداث ۵۲ هزار 
کشور   صفحه 11 کالس درس در 

اخبار روز

 برجام و مکانیسمی 
 که دست نخورده 
باقی مانده است!

صفحه 2

 غبارروبی مضجع شریف امام رضا علیه السالم 
با حضور رهبر معظم انقالب

زیارت در بهشت
صفحه 2
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تغییر مدل فروش اینترنت از حجمی به نامحدود تصویب شد

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس



کوتاه اخبار 
در آستانه دهه کرامت انجام شد
 غبارروبی مضجع شریف 

 امام رضا)ع( با حضور 
رهبر معظم انقالب 

غبارروبــی  مراســم  کرامــت،  دهــه   آســتانه   در 
مضجــع شــریف ثامن الحجــج، حضــرت امــام رضــا 
ــا  ــوی و ب ــی معن علیه الســام روز گذشــته در فضای
حضــور رهبــر معظــم انقــاب اســامی برگــزار شــد. 
ــت  ــل بی ــان اه ــان و مداح ــم، قاری ــول مراس در ط
ــا قرائــت آیــات  عصمــت و طهــارت علیهم الســام ب
نورانــی قــرآن و مدیحه ســرایی بــه ایــن آییــن 
باشــکوه معنویــت و روحانیــت خاصــی بخشــیدند. 

پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان:
 رکود هنوز بر کشور حاکم است 

حجت االســام و  المســلمین ســید  ناصــر موســوی 
 الرگانــی بــه لــزوم تغییــرات در کابینــه دولــت 
ــاره  ــار داشــت: در این ب ــرد و اظه دوازدهــم اشــاره ک
ــد  ــد درص ــه چن ــد ک ــر بده ــد نظ ــور بای رئیس جمه
قول هــا از جملــه وعده هــای اقتصــادی کــه در 
ــت؟  ــده اس ــی ش ــردم داد، عملیات ــه م ــال 92 ب س
نتیجــه  نتوانســته  و  واقعــا موفــق نشــده  اگــر 
مطلــوب را دریافــت کنــد، قطعــا بایــد تغییراتــی در 

ــد. ــاد کن ــم ایج ــت دوازده ــه دول کابین
وی افــزود: اینکــه دولــت در مســائل اقتصــادی 
ــرای  ــک مســئله روشــن اســت؛ ب ــوده، ی ــق نب موف
نشــانه های  از  کشــور  بــر  حاکــم  رکــود  مثــال 
ــت؛  ــوده اس ــادی ب ــه اقتص ــت در زمین ــی دول ناکام
ــی از  ــه برخ ــیده ک ــدی رس ــه ح ــود ب ــه رک ــرا ک چ
ــل شــده اند،  ــل و برخــی نیمه تعطی شــرکت ها تعطی
ــل شــده  ــر از قب ــردم بســیار کوچک ت ســفره های م
و ایــن دلیــل بــر ناکامــی آقــای روحانــی در دولــت 

ــوده اســت. ــم ب یازده
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان اصفهــان گفــت: 
دولــت  در  رئیس جمهــور  وعده هــای  از  یکــی 
یازدهــم، وعــده تغییــر اساســی 100 روزه و اقتصــاد 
کشــور بــه مــردم بــود؛ اکنــون نیــز پــس از موفقیــت 
ــده 100 روزه داده اســت؛ حــال  ــاز هــم وع ــاره ب دوب
کــه ایــن وعــده بــه مــردم داده شــده، پــس گــزارش 
آن هــم بایــد بــه مــردم داده شــود؛ در ایــن راســتا 
اگــر رئیس جمهــور بخواهــد نتیجــه کار دولــت خــود 
را ببینــد، بایــد تغییــرات اساســی در دولتــش ایجــاد 

کنــد.
ــرد  ــه ک ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب ــرد: بای ــان ک وی بی
ــوب  ــه مطل ــر نتیج ــخص وزی ــر ش ــا تغیی ــه صرف ک
از  بســیاری  در  کــه  چــرا  داشــت؛  نخواهــد  را 
ــا  ــد، ام ــام می ده ــود را انج ــه خ ــر وظیف ــع وزی مواق
ــدارد. ــی ن ــرد مطلوب ــه عملک ــه وزارتخان زیرمجموع

موســوی الرگانــی اضافــه کــرد: اگــر کشــور همچــون 
گذشــته اداره شــود، بــا مشــکل مواجــه می شــویم؛ 
لــذا بایــد دولــت وزرایــی را معرفــی کنــد و مجلــس 
ــت  ــه آن هــا رأی اعتمــاد دهــد کــه قــدرت مدیری ب
زیــاد و توانایــی حفــظ زیرمجموعــه را داشــته باشــد 

ــد. تســنیم ــد کن ــا را رص ــای آن ه و فعالیت ه

واکنش سخنگوی وزارتخارجه به تداوم 
اقدامات متجاوزانه در قدس اشغالی:

فلسطین مظلوم، همچنان 
مسئله اول جهان اسالم است 

بهــرام قاســمی، ســخنگو و رئیــس مرکز دیپلماســی 
عمومــی و رســانه ای وزارت امــور خارجــه کشــورمان 
ــه و ســرکوب وحشــیانه  ــات متجاوزان ــداوم اقدام ت
مــردم مظلــوم فلســطین در قــدس اشــغالی را کــه 
ــطینی  ــزاران فلس ــت از ورود نمازگ ــه ممانع ــه بهان ب
نمــاز  فریضــه  ادای  بــرای  مســجداالقصی  بــه 
ــکار عمومــی،  ــه شــدت محکــوم و اف آغــاز شــده ب
و  ملت هــا  و  آزاداندیشــان  همــه  و  رســانه ها 
دولت هــای جهــان را بــه حمایــت از ملــت مظلــوم 
اقدامــات  و  تجــاوزات  بــا  مقابلــه  و  فلســطین 
دعــوت  غاصــب  صهیونیســت های  ضدانســانی 

ــرد. ک
قاســمی بــا ابــدی خوانــدن تعلــق قــدس شــریف 
ــلمین  ــه اول مس ــوان قبل ــه عن ــجداالقصی ب و مس
بــه همــه مســلمانان جهــان و ملــت فلســطین بــه 
ــزود:  ــرزمین اف ــن س ــی ای ــان اصل ــوان صاحب عن
اســتمرار ســرکوب گســترده مــردم فلســطین از 
جنایــات،  و  غاصــب  صهیونیســت های  ســوی 
تجاوزگری هــا و نقــض حقــوق اولیــه فلســطینیان، 
به ویــژه محــدود کــردن آزادی هــای مذهبــی و 
تضییــع حقــوق مســلمانان فلســطینی در دسترســی 
بــه اماکــن مقــدس در قــدس شــریف نشــان 
می دهــد کــه فلســطین مظلــوم، همچنــان مســئله 
اول جهــان اســام اســت و رژیــم صهیونیســتی بــه 
ــم  ــی تروریس ــأ اصل ــع و منش ــر، منب ــوان مظه عن
عمــل  منطقــه  در  وحشــت پراکنی  و  دولتــی 

می کنــد.
بــا  خارجــه کشــورمان  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــورهای  ــی کش ــی برخ ــکوت و بی عمل ــاد از س انتق
محوریــت  و  اســام مداری  داعیــه  منطقــه کــه 
ــار داشــت: از مجامــع  ــد، اظه ــان اســام را دارن جه
متحــد  ملــل  ســازمان  به ویــژه  بین المللــی 
ــه بررســی تحــوالت تاســف بار  ــورا ب ــم ف می خواهی
در ســرزمین های اشــغالی پرداختــه و بــا قاطعیــت 
تبعیــض  و سیاســت های  برابــر ســرکوبگری  در 
 نــژادی و تبعیــض مذهبــی رژیــم صهیونیســتی 

بایستند. 
نهادهــای  و  بین المللــی  مجامــع  از  همچنیــن 
حقــوق بشــری از جملــه شــورای حقــوق بشــر 
ســازمان ملــل و ســازمان علمــی و فرهنگــی و 
ــا  ــل متحــد )یونســکو( می خواهیــم ت آموزشــی مل
بــا عمــل بــه وظایــف خــود بــه مقابلــه و محکومیت 
ضدانســانی،  سیاســت های  قاطــع  و  جــدی 
ــوق  ــررات حق ــد و مق ــف قواع ضدفرهنگــی و مخال
بشــری رژیــم صهیونیســتی پایــان دهنــد. باشــگاه 

خبرنــگاران

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مبارزه با فساد
ــته اش را  ــن گذش ــا ذره بی ــان ب ــت کم چن ــد دس بای
ــد و بعــد کار  ــد کــه هیــچ ابهامــی نبینن وارســی کنن
ــت بازی!  ــان از سیاس ــا ام ــود؛ ام ــپرده ش ــه او س ب
ــر  ــده و ه ــا ش ــد ره ــاس کن ــرد احس ــه ف ــی ک وقت
کاری بکنــد، کســی را بــا او کاری نیســت؛ یعنــی اگر 
ــت  ــود را از دس ــت خ ــی خاصی ــتم های نظارت سیس
بدهنــد؛ حــال بــه هــر دلیــل، تهدیــد یــا تطمیــع یــا 
ــتی  ــد دس ــراد فاس ــر و اف ــف دیگ ــارهای مختل فش
در کار مــردم داشــته باشــند، وضعیــت اقتصــادی و 
ــه  ــر خواهــد شــد و امــور ب ــه روز بدت اجتماعــی روزب

ــت.  درســتی سروســامان نخواهــد یاف
ــه راهکارهــای مناســبی  ــی)ع( در نهج الباغ ــام عل ام
بــرای مبــارزه بــا فســاد ارائــه فرموده انــد کــه 
ــر  ــد و موث ــاد مفی ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــد ب می توان

ــد.  باش
بــدون شــک در ایــن بیــن تقویــت ارزش هــای دینی 
در جامعــه، افزایــش نظــارت بــر مســئوالن، تحمــل 
نقدهــای منصفانــه توســط مســئوالن و اهمیــت 
بــرای  مطبوعــات  و  رســانه ها  آزادی  بــه  دادن 
ــا  ــارزه ب ــی در مب ــش مهم ــور، نق ــازی ام شفاف س

فســاد اداری و اقتصــادی دارد.
ــه  ــت ک ــه ای اس ــی اداری، عارض ــاد مال ــروز فس  ام
و  اداری  فســاد  رواج  اســت؛  کشــور  گریبانگیــر 
اقتصــادی در یــک جامعــه باعــث بی اعتمــادی 
ــراد  ــوق اف ــدن حق ــال ش ــی، پایم ــام سیاس ــه نظ ب
ــرمایه گذاری،  ــش س ــر، کاه ــش فق ــه، افزای جامع
ــگ  ــف فرهن ــا، تضعی ــر از فرصت ه ــدی نابراب بهره من
بی عدالتــی  افزایــش  و  ایجــاد  و  نــوآوری  و  کار 

می شــود.
از نــگاه امیرالمؤمنیــن)ع( برخــورد قاطعانــه بــا 
ــام  ــم نظ ــف مه ــی از وظای ــزاران، یک ــت کارگ خیان
ــت  ــامی نیس ــام اس ــأن نظ ــت. در ش ــامی اس اس
ــوری  ــزاران ط ــی از کارگ ــرده برخ ــدای ناک ــه خ ک
زندگــی و رفتــار کننــد کــه بــا تضییــع حقــوق مــردم، 
ــادآورده شــوند  موجــب فراهــم آوردن ثروت هــای ب

ــد.  ــدا کن ــا پی ــای پ ــرافیگری ج و اش
حضــرت علــی)ع( دربــاره رفتــار و اعمــال کارگــزاران 
ــه  ــت و ب ــژه ای داش ــیت وی ــامی حساس ــام اس نظ
طــور کامــل بــر آن هــا نظــارت می کــرد تــا آن هــا از 

راه راســت گمــراه نشــوند. 
 آن حضــرت  بــه اشــعث بن قیس، فرمانــدار آذربایجــان

ــد  ــاروا از بیت المــال هشــدار دادن ــاره اســتفاده ن درب
ــد:  ــد و می فرماین ــال خــدا می دانن ــال را م و بیت الم
ــا پســت فرمانــداری بــرای تــو وســیله آب و  »همان
ــان نیســت؛ بلکــه امانتــی در گــردن توســت... در  ن
ــزرگ و  ــای خــدای ب ــی از ثروت ه ــو اموال دســت ت

عزیــز اســت و تــو خزانــه دار آنــی.« 
ــه از  ــداران ک ــی از فرمان ــش یک ــرت در نکوه حض
نوشــتند:  بــود،  سوء اســتفاده کــرده  بیت المــال 
و  پــدر  میــراث  بــاد! گویــا  بى پــدر  »دشــمنت 
ــا  ــبحان الّله ! آی ــرى! س ــه مى  ب ــه خان ــادرت را ب م
ــق  ــى دقی ــدارى و از حسابرس ــان ن ــاد ایم ــه مع ب
ــا از  ــزد م ــه در ن ــى ک ــى؟ اى کس ــت نمى  ترس قیام
خردمنــدان بــه شــمار مى آمــدى! چگونــه نوشــیدن 
ــه  ــى ک ــردى در حال ــوارا ک ــود گ ــر خ ــوردن را ب و خ
مى  دانــى حــرام مى  خــورى و حــرام مى  نوشــى! 
ــان  ــر حســن و حســین چن ــه خــدا اگ ...ســوگند ب
روى  مــن  از  دادى،  انجــام  تــو  مى کردنــد کــه 
خــوش نمى دیدنــد و بــه آرزو نمى  رســیدند تــا 
ــى را  ــتانم و باطل ــس س ــان بازپ ــق را از آن ــه ح آنک

ــازم.«  ــود س ــده، ناب ــد آم ــتم پدی ــه دس ــه ب ک
برخــورد یکســان بــا مــردم و نزدیــکان بــدون شــک 
ــان  ــر مؤمن ــب امی ــا در مکت ــول گرانبه ــی از اص یک
اســت کــه ایشــان بــرای مبــارزه بــا فســاد تمایــزی 

ــت.  ــران نمی گذاش ــکان و دیگ ــن نزدی بی
بــدون  و  یکســان  را  اســامی  اصــول  ایشــان 
گذشــت بــرای تمــام افــراد جامعــه اجــرا می کــرد. 
ــان ســهم  ــه خواه ــرادرش را ک ــا ب ــار ب حضــرت رفت
این گونــه  بــود،  شــده  بیت المــال  از  بیشــتری 
توضیــح می دهنــد: »بــه خــدا ســوگند بــرادرم 
ــده  ــت ش ــدت تهیدس ــه ش ــه ب ــدم ک ــل را دی عقی
بــود و از مــن درخواســت داشــت یــک مــن از 
ــون  ــم.... چ ــه او ببخش ــال را ب ــای بیت الم گندم ه
ــن  ــه دی ــوش دادم، پنداشــت ک ــای او گ ــه گفته ه ب
خــود را بــه او واگــذار می کنــم و از راه عادالنــه 
ــه  ــی را گداخت ــی دارم. روزی آهن ــت برم ــود دس خ
بــه جســمش نزدیــک کــردم...؛ چــون بیمــار از درد 
فریــاد زد... بــه او گفتــم از حــرارت آهنــی می نالــی 
کــه انســانی بــه بازیچــه آن را گــرم ســاخته اســت؛ 
می خوانــی کــه  دوزخــی  آتــش  بــه  مــرا  امــا 
ــه                                                                 ــود آن را گداخت ــم خ ــا خش ــارش ب ــدای جب خ

ــت!«  اس
و  نزدیــکان  بــا  امیرالمؤمنیــن)ع(  رفتــار  ایــن 
کارگزارانــی کــه خــود منصــوب کرده انــد، ســبب 
ــد  ــه بای ــت ک ــامی اس ــام اس ــدار نظ ــت و اقت تقوی
امــروز الگــوی مــا در کشــور باشــد؛ امــا آیــا بــه آن 
ــار مــوال را  ــا فقــط داســتان وار رفت عمــل می شــود ی

می شــویم؟  رد  و  می گوییــم 
ــه دســتگاه قضــا  ــده شــده ک ــی دی ــه نمونه های البت
بــرای مبــارزه بــا فســاد وارد شــده؛ هر چند بســیاری 
از آن هــا بــا تاخیــری بــوده کــه شــاید جبران نشــدنی 
ــتری  ــت بیش ــراد فرص ــرد و اف ــه ف ــرا ک ــد؛ چ باش
بــرای فســاد پیــدا کــرده و چنــان جــری می شــوند 

کــه هیــچ باکــی از موضــوع ندارنــد. 
ــی  ــن چشم پوش ــدون کوچک تری ــئوالن ب کاش مس
و بــه محــض اطــاع از یــک حرکــت فســادگونه بــا 
جرئــت وارد می شــدند و صداقــت و قاطعیــت و 
ــا  ــردم ب ــا م ــد ت ــان می کردن ــداری خــود را عی امانت

اعتمــاد بیشــتری در میــدان باشــند.
ــه گانه  ــوای س ــئله ق ــن مس ــد در ای ــد دی ــال بای  ح
عزمشــان بــرای برخــورد بــا آلودگــی و فســاد جــزم 
ــود و  ــدام می ش ــع از اق ــارف و ... مان ــا تع ــت ی اس
ــا فســاد آگاه  ــارزه ب ــا مــردم را از کــم و کیــف مب آی

می کننــد؟

هشــتمین کمیســیون مشــترک برجــام  
در  حالــی  در   96 تیــر   30 جمعــه  روز 
ــه  ــد ک ــزار ش ــش برگ ــت اتری ــن پایتخ وی
ــی،  ــاس عراقچ ــید عب ــه س ــر گفت ــا ب بن
خارجــه  امــور  وزارت  حقوقــی   معــاون 
ــب  ــی، عمــده مطال ــت ایران و رئیــس هیئ
و موضوعــات مطرح شــده در آن دربــاره 
ــودن  ــد نب ــکا و پایبن ــکنی های آمری عهدش
بــوده         برجــام  مفــاد  بــه  واشــینگتن 

ــت. اس
 محور مذاکرات 

عراقچــی گفــت: بخــش مهمــی از جلســه، 
بحــث برداشــته شــدن تحریم هــا بــود 
ــام  ــض برج ــا نق ــدی ی ــوارد بدعه ــه م ک
توســط طــرف آمریکایــی را شــرح دادیــم؛ 
در پایــان جلســه اعــام کردیــم کــه دربــاره 
بدعهــدی آمریــکا قانــع نشــده ایم. آمریــکا 
بایــد مســئول شــناخته شــود و جمهــوری 
ــه واکنشــی را  اســامی ایــران حــق هرگون

ــگاه مــی دارد. محفــوظ ن

 ادعای رویترز
از نشســت، رویتــرز مدعــی شــد  پــس 
ایــران بــرای دومیــن بــار از مــاه ژانویــه 201۷ 
)دی مــاه 9۵( از فرصــت هشــتمین نشســت 
کمیســیون مشــترک برجــام بــرای پیشــبرد 
ــض  ــر نق ــر س ــاف ب ــل اخت ــم ح مکانیس

ــرد.  ــتفاده نک ــام اس برج
ــده  ــازوکارهای مشخص ش ــق س ــران، طب ای
در برجــام، در صورتــی کــه معتقــد باشــد هــر 
ــود  ــدات خ ــروه 1+۵ تعه ــای گ ــک از اعض ی
موضــوع  می توانــد  نکرده انــد،  رعایــت  را 
بــه  بــه منظــور حــل و فصــل  را رســما 

ــد. ــاع ده ــترک ارج ــیون مش کمیس
 کمیسیون ششم

ــمین  ــه 201۷، شش ــه ژانوی ــرز ب ــاره رویت اش
نشســت کمیســیون مشــترک برجــام اســت 
کــه 21 دی مــاه 9۵ برگــزار شــد؛ در ایــن 
نشســت قــرار بــود دربــاره تکــرار بدعهــدی و 
اهمــال آمریــکا در اجــرای تعهــدات خــود در 
برجــام، چاره اندیشــی شــود؛ چــرا کــه یــک 

مــاه قبــل از آن، یعنــی در آذر 9۵ هیئــت 
ــد تحریم هــای  ــکا طــرح تمدی ــه آمری حاکم
10 ســاله ایــران را موســوم بــه »آیســا« 

ــود. ــرده ب ــب ک تصوی
 تشدید مواضع تحریمی 

پــس از نشســت ششــم کمیســیون برجــام 
)21 دی مــاه 9۵( کــه ایــران بــه تمدیــد 
ــرض  ــا معت ــه آیس ــوم ب ــای موس تحریم ه
شــد، امــا از ارجــاع بــه مکانیســم حــل 
اختــاف اجتنــاب کــرد، در عمــل شــاهد 
ــه  ــم؛ ب ــکا بودی ــع آمری ــدن موض ــر ش تندت
گونــه ای کــه چنــد هفتــه پــس از آن یعنی در 
ــکا  ــه داری آمری 1۴ بهمــن 139۵ وزارت خزان
تحریم هــای  موشــکی،  بهانه هــای  بــه 
جدیــدی را علیــه 13 فــرد و 12 نهــاد مرتبــط 

ــرد. ــال ک ــران اعم ــا ای ب
حــاال هــم کــه ایــران بــار دیگــر )در نشســت 
کمیســیون مشــترک روز جمعــه 30 تیــر 
ــه مکانیســم حــل اختــاف،  96( از ارجــاع ب
ــکا،  ــل تحریمــی آمری ــا وجــود شــدت عم ب
اجتنــاب کــرده اســت، آیــا بایــد منتظــر 

تحریم هــای جدیــد باشــیم؟
 مکانیسم حل اختالف 

در مــواد 36 و 3۷ برجــام مکانیســم حــل و 
فصــل اختــاف و آثــار و نتایــج عــدم حــل و 

فصــل اختافــات در ایــن چارچــوب و نقــش 
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــت س ــورای امنی ش

ــی شــده اســت.  ــن خصــوص پیش بین ای
مرحلــه نخســت، حــل و فصــل اختــاف 
از  مرکــب  مشــترکی  توســط کمیســیون 
ایــران  اروپــا و  اتحادیــه  نماینــدگان ۵+1 
ــک  ــر ی ــای ه ــوص تقاض ــه درخص ــت ک اس
از مشــارکت کنندگان در برجــام بــه عــدم 
توافــق  ایــن  ایفــای تعهــدات مذکــور در 
ــدت 1۵  ــرف م ــر ظ ــای دیگ ــط طرف ه توس

می کنــد. رســیدگی  روز 

مرحلــه دوم، ارجــاع اختــاف بــه ســطح 
ــه  ــا ب وزرای خارجــه هشــت عضــو مذکــور ی

طــور جایگزیــن یــا همزمــان ارجــاع اختــاف 
بــه شــورای مشــورتی ســه نفــره بــرای 
دریافــت نظریــه مشــورتی اســت کــه در 
ــه نیافتــن موضــوع ظــرف 1۵  صــورت فیصل
روز، کمیســیون مشــترک پنــج روز دیگــر 
ــا  ــوع را ب ــا موض ــت ت ــد داش ــت خواه مهل
ــه شــورای مشــورتی حــل و  ــه نظری توجــه ب

ــد. ــل کن فص
در صــورت نارضایتــی شــاکی از نتایــج ایــن 
ــردن  ــت نک ــاش 3۵ روزه و چنانچــه رعای ت
ــود  ــی ش ــده تلق ــدن عم ــرا نش ــام اج برج
شــاکی می توانــد بــه ایفــای تعهــدات خــود 
ــه طــور  ــر اســاس برجــام خاتمــه داده و ب ب
ــه  ــوع را ب ــر آن موض ــدم ب ــا مق ــان ی همزم

ــاند. ــت برس ــورای امنی ــاع ش اط
در ایــن صــورت، شــورای امنیــت ظــرف 
مــدت 30 روز قطعنامــه ای دال بــر اســتمرار 
لغــو تحریم هــا را بــر اســاس مــاده ۴1 
خواهــد  رای  بــه  متحــد  ملــل  منشــور 

گذاشــت. 
عــدم تصویــب ایــن قطعنامــه در مــدت 
ــدون  مقــرر موجــب ازســرگیری تحریم هــا ب
اثــر قهقرایــی شــده و ایــران در ایــن صــورت 
ــه ایفــای تعهداتــش بــر اســاس  ــد ب می توان

برجــام خاتمــه دهــد. میــزان

گزارش 

برجام و مکانیسمی که 
دست نخورده باقی مانده است!

ادامه از صفحه اول

رونــد  ادامــه  در  »شــهاب 3«  موشــک 
توســعه موشــک های »شــهاب 1 و 2« و 
ــی در  ــرات طراح ــال تغیی ــرد اعم ــا رویک ب
ســامانه های مختلــف بــه وجــود آمــد.

فنــاوری  نظــر  از  زیــادی  شــباهت های 
بیــن »شــهاب 2 و 3« وجــود دارد؛ امــا 
ــر  ــوده و از نظ ــرفته تر ب ــهاب 3« پیش »ش
ــه  ــد و رایان ــاوری جدی ــا فن ــک ب الکترونی
ــخت افزار و  ــر س ــرفته از نظ ــی پیش هدایت
نرم  افــزار در ســاخت آن اســتفاده شــده 

ــت. اس
تــا امــروز نمونه هــای مختلفــی از موشــک  
»شــهاب 3« تولیــد و بــه نیروهــای مســلح 
کشــور تحویــل داده شــده کــه از نظــر بــرد و 
ــد؛ امــا همگــی  ــا یافته ان زیرســامانه ها ارتق
ــوده و از  ــع ب ــه ای ســوخت مای ــک مرحل ی

ســامانه هدایــت اینرســیایی برخوردارنــد. 
»شــهاب  نمونه هــای  آخریــن  کاهــک 
ــس  ــه پ ــت ک ــونده اس ــوع جداش 3« از ن
ــاع  ــی در ارتف ــوس نزول ــه ق ــیدن ب از رس

مناســب از بدنــه موشــک جــدا شــده و بــه 
ســمت هــدف ادامــه مســیر داده و باعــث 
ــود. ــدام آن می ش ــمن در انه ــی دش ناتوان

همچنیــن انــواع مختلــف کاهــک از جملــه 
ــل  ــن موشــک قاب ــی روی ای کاهــک باران
ــا  ــن نمونه ه ــول ای ــت. ط ــری اس به کارگی
حــدود 16/۵ تــا 1۷ متــر بــوده و بــرد آن هــا 
تــا یــک هــزار و 800 کیلومتــر در نمونه هــای 
نهایــی عنــوان شــده اســت. جــرم کاهــک 
آن هــا نیــز تــا یــک هــزار کیلوگــرم بــرآورد 

شــده اســت.
ــه از  ــن فاصل ــه کمتری ــه اینک ــه ب ــا توج ب
نواحــی غربــی ایــران تــا دورتریــن نقطــه در 
ســرزمین های اشــغالی بــه یــک هــزار و 200 
ــهاب 3«  ــواده »ش ــد، خان ــر نمی رس کیلومت
تهدیــدی کامــا جــدی بــرای هــر متجــاوز 

ــود. ــوب می ش ــمن محس و دش
ــه 2  ــک ب ــن موش ــرد ای ــت ب ــی اس گفتن
هــزار کیلومتــر ارتقــا یافتــه کــه بــه معنــای 
ســرزمین های  بــه  رســیدن  توانایــی 
ــلیک از  ــورت ش ــطین در ص ــغالی فلس اش
ــن  ــور ای ــی کشــور اســت. موت نواحــی غرب
موشــک 26 هــزار و ۷60 کیلوگــرم نیــروی 

رانــش تولیــد می کنــد کــه بــرای طــی 
ــت.  ــی اس ــر کاف ــزار کیلومت ــافت 2 ه مس
اگــر قــرار بــر ایــن باشــد کــه بــرد »شــهاب 
3« بیشــتر شــود، از کاهک هــای کم وزن تــر 
اســتفاده می کننــد و بــه همیــن دلیــل 
وزن کاهک هــای آن از ۷60 تــا یــک هــزار 

ــت. ــاوت اس ــرم متف و 1۵8 کیلوگ
بــا ایــن حســاب بایــد ســه گانه »شــهاب«، 
ــی  »قــدر« و »ســجیل« را نامزدهــای اصل
ــک هایی  ــت؛ موش ــرائیل دانس ــودی اس ناب
ــمت  ــه س ــد ب ــه دور می توانن ــه از فاصل ک
ســرزمین های اشــغالی شــلیک شــوند.

صــراط نیــوز

عضو کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس:
علت مماشات ایران با 

رفتارهای ضدبرجامی آمریکا 
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  عضــو کمیســیون 
ــا  ــه آمریکایی ه ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل خارج
منتظرنــد فرمولــی اتفــاق بیفتــد تــا مــا بــه ســراغ 
ــه  ــت اینک ــت: عل ــم، گف ــق بروی ــر هــم زدن تواف ب
مــا در بعضــی مســائل بــا آمریکایی هــا مماشــات 
می کنیــم، ایــن اســت کــه دوســتان نمی خواهنــد 

ــود.  ــی ش ــا عملیات ــته آمریکایی ه خواس

ــری  ــه خب ــا اشــاره ب ــزی ب ــاری  نطن مرتضــی صف
ــم  ــم از مکانیس ــاز ه ــران ب ــه ای ــر اینک ــی ب مبن
حــل اختــاف در هشــتمین کمیســیون مشــترک 
ــرح  ــت: مط ــت، گف ــرده اس ــتفاده نک ــام اس برج
شــدن بعضــی مســائل در ایــن نشســت و نتیجــه 
گرفتــن از بیــان مباحــث در آن، دو موضــوع جدای 

از هــم اســت.
وی افــزود: ممکــن اســت مــا طبــق فرمولــی که در 
برجــام پیش بینــی شــده، بیاییــم و موضوعاتــی را 
در کمیســیون مشــترک مطــرح کنیــم؛ امــا مفهــوم 
ــی اعضــای آن  ــه همگ ــن نیســت ک ــن کار ای از ای
ــن  ــذا ای ــد؛ ل ــا رای بدهن ــه م ــد و ب نشســت بیاین

امــری نامعلــوم اســت کــه همــه اعضــا نظــر مــا را 
در آن جلســه بپذیرنــد.

ــن  ــرد: همچنی ــد ک ــس تاکی ــده مجل ــن نماین ای
ــه  ــا در آن جلس ــه م ــی را ک ــت مطالب ــن اس ممک
ــض  ــا نق ــایر اعض ــد س ــه دی ــم، ب ــرح می کنی مط
برجــام نباشــد؛ بنابرایــن معلــوم نیســت بتوانیــم 
ــا  ــا را ب ــایر اعض ــارات س ــی اظه ــن بعض ــا گفت ب
ــی  ــا جای خودمــان همــراه کنیــم؛ ضمــن اینکــه ت
کــه بنــده اطــاع دارم مــوارد بدعهــدی آمریــکا در 
برجــام در هشــتمین جلســه کمیســیون مشــترک 
ــران مطــرح شــده اســت؛ ولــی حــاال  از ســوی ای
ــع  ــا در واق ــا مث ــند ی ــق باش ــه مواف ــه هم اینک

پذیرفتــه باشــند کــه ایــن نقــض اســت، ایــن هنوز 
ــه نظــر بنــده عملیاتــی و محقــق نشــده اســت. ب
اینکــه  بیــان  بــا  مجلــس  نماینــده  ایــن 
ــا فرمولــی اتفــاق بیفتــد  ــد ت آمریکایی هــا منتظرن
کــه مــا بــه ســراغ بــر هــم زدن توافــق برویــم، در 
ــا  ــن امریکایی ه ــد در زمی ــا نبای ــت: م ــان گف پای
ــت  ــه دس ــا را ب ــتی های آن ه ــرده و کاس ــازی ک ب
ــت اینکــه  ــن عل ــم؛ بنابرای ــی کنی خودمــان عملیات
مــا در بعضــی مســائل بــا امریکایی هــا مماشــات 
ــد  ــن اســت کــه دوســتان نمی خواهن ــم ای می کنی
امریکایی هــا  یعنــی  مقابــل  طــرف  خواســته 

ــرق ــود. مش ــی ش عملیات

امنیت
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،،
ایــران، طبــق ســازوکارهای مشــخص 
کــه  صورتــی  در  برجــام،  در   شــده 
معتقــد باشــد هــر یــک از اعضــای 
گــروه ۱+۵ تعهــدات خــود را رعایــت 
 نکرده انــد، می توانــد موضــوع را رســما 
به منظور حل و فصل به کمیسیون 

مشترک ارجاع دهد

عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام:

نقض عهدهای آمریکا بی پاسخ نخواهد ماند
عضو فراکسیون والیت مجلس: 

آمریکایی ها با نقض برجام، قصد کشمکش دارند 

ــه  ــخ ب ــگاران در پاس ــع خبرن ــی در جم ــر والیت علی اکب
ــارت  ــت نظ ــده هیئ ــات بازدارن ــه اقدام ــوال ک ــن س ای
ــیون  ــت کمیس ــه نشس ــه ب ــا توج ــام ب ــرای برج ــر اج ب
ــت،  ــکا چیس ــای آمری ــض عهد ه ــام و نق ــترک برج مش
ــی  ــوان یک ــه عن ــن ب ــد م ــدون تردی ــت: ب ــار داش اظه
ــن  ــه ای ــر اجــرای برجــام ب ــت نظــارت ب از اعضــای هیئ
نقــض عهــد آمریــکا معترضــم و معتقــدم بایــد پــس از 
ــران نتیجــه  ــه ای ــف و عراقچــی ب ــان ظری بازگشــت آقای
گفت وگوهــای آن هــا را بشــنویم و آن زمــان تصمیــم 

ــت. ــم گرف ــترکی خواهی مش
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
ــد  ــض عه ــد نق ــدون تردی ــه داد: ب ــام ادام مصلحــت نظ
آمریکایی هــا درخصــوص برجــام بــدون پاســخ نخواهــد 

مانــد.
ــن  ــا ای ــه آی ــری ک ــوال دیگ ــه س ــخ ب ــی در پاس والیت
ــام  ــرای برج ــر اج ــارت ب ــت نظ ــر هیئ ــما نظ ــه ش گفت
ــد  ــت هســتم و بای ــک عضــو هیئ ــت: مــن ی اســت، گف
ــی  ــه تصمیم ــی چ ــس از بررس ــارت پ ــت نظ ــد هیئ دی

می گیــرد.
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در پاســخ بــه ســوال دیگــری مبنــی بــر 
اینکــه روابــط ایــران و کویــت در طــول ســالیان گذشــته 
فــراز و نشــیب های بســیاری داشــته اســت، امــا روابــط 
نســبتا خــوب بــوده؛ آینــده روابط ایــن دو کشــور را چگونه 
ــت  ــت کوی ــه مصلح ــرد: ب ــد ک ــد، تاکی ــی می کنی ارزیاب

نیســت کــه تحــت تاثیــر ســعودی ها بــا ایــران این طــور 
برخــورد کنــد؛ در طــول تاریــخ روابــط مــا بــا آن هــا 
ــم  ــه ای بودی ــن کشــور منطق ــا اولی ــه م ــوده ک این طــور ب
ــه  ــر از 2۴ ســاعت از ورود اشــغالگرانه صــدام ب کــه کمت
کویــت ایــن اشــغال را محکــوم و بــه آن هــا کمــک کردیم 

ــد. ــاده کنن ــود را اع ــده خ ــرزمین های اشغال ش ــا س ت
ــه  ــت ک ــت اس ــت کوی ــه مصلح ــن ب ــه داد: ای وی ادام
ــا ایــران بــر اســاس حســن همجــواری  رابطــه خــود را ب
در  از همــه خــود کویتی هــا  بیــش  و  تنظیــم کنــد 
وضعیــت فعلــی ضــرر می کننــد. مــا می دانیــم کــه 
ــد؛ ولــی  آن هــا تحــت تاثیــر ســعودی ها ایــن کار را کردن
آن هــا بایــد فشــارپذیر باشــند؛ چــرا کــه اگــر نشــان دهند 
نمی تواننــد در برابــر فشــار مقاومــت کننــد، ســعودی ها و 

آمریکایی هــا فشــارها را بیشــتر می کننــد.
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام خاطرنشــان کــرد: توصیــه مــا بــه 
کویــت ایــن اســت کــه منافــع ملــی خــود را تحــت تاثیــر 

ــد. ــرار ندهن ــران ق ســعودی و دیگ
ــود  ــاره وج ــری درب ــوال دیگ ــه س ــخ ب ــی در پاس والیت
بعضــی مســائل در صــدور روادیــد بــرای حجــاج ایرانــی 
ــت  ــکاری دول ــر هم ــا، ب ــت: بن ــعودی ها گف ــوی س از س
ــوری  ســعودی در مناســک حــج امســال اســت و جمه
اســامی ایــران بــا شــرط حفــظ حرمــت و عــزت حجــاج 
ایرانــی بــا اعــزام آن هــا موافقــت کــرده اســت و قطعــا مــا 

حافــظ امنیــت حجــاج خــود هســتیم. مهــر

ــامی  ــورای اس ــس ش ــت مجل ــیون والی ــو فراکس عض
گفــت: آمریکایی هــا بــا نقــض برجــام قصــد کشــمکش 
در ایــران را دارنــد؛ از ایــن رو در صورتــی کــه اقدامــی از 
طــرف آمریــکا صــورت بگیــرد، مجلــس مصمــم اســت 

قوانینــی علیــه آن هــا بــه تصویــب برســاند. 
ــکا و تشــدید  ــاره عهدشــکنی های آمری ــر ترکــی درب اکب
تحریم هــا همچنیــن برخــورد دولــت بــا ایــن بدعهدی ها 
اظهــار داشــت: دولــت بــر اســاس بنــد چهــارم توافقنامه 
برجــام در صــورت عهدشــکنی طــرف مقابــل می توانــد 
موضــع گیــری کنــد؛ امــا بــا تحریم هــای جدیــدی کــه 
ســنا ایجــاد کــرد و همچنیــن مصادره هایــی کــه اخیــرا 
ــح و  ــورد صری ــد برخ ــته، بای ــا داش ــوال ایرانی ه از ام

محکمــی بــا آن هــا صــورت بگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه مقــام معظــم رهبــری از مســئوالن 
و مجلــس انتظــار برخــورد صریــح و محکــم نســبت بــه 
عهدشــکنی ها را داشــته و دارنــد، افــزود: هفتــه گذشــته 
یک فوریتــی  طرحــی  مجلــس  علنــی  صحــن  در 
ــه  ــبت ب ــرح نس ــن ط ــه در ای ــید ک ــب رس ــه تصوی ب
مصوبــات آمریــکا اقدامــات الزم صــورت بگیــرد؛ بیشــتر 
ــر  ــرح نظ ــن ط ــر روی ای ــس ب ــیون های مجل فراکس

ــه تصویــب رســید. ــن طــرح ب ــد و فوریــت ای دادن
ــامی  ــورای اس ــس ش ــت مجل ــیون والی ــو فراکس عض
ــا نقــض  ــه ایــن ســوال کــه آمریکایی هــا ب در پاســخ ب
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــران دارن ــرای ای ــی ب ــه پیام ــام چ برج
ــن رو در  ــد؛ از ای ــمکش دارن ــد کش ــتر قص ــا بیش آن ه

ــرد  ــکا صــورت بگی ــی کــه اقدامــی از طــرف آمری صورت
مجلــس مصمــم اســت قوانینــی علیــه آن هــا بــه 

ــاند. ــب برس تصوی
ــل)ره(  ــام راح ــری و ام ــم رهب ــام معظ ــت: مق وی گف
ــاب  ــمنان انق ــرائیل و دش ــکا، اس ــه آمری ــد ک معتقدن
اصــا بــا افــراد جامعــه کار ندارنــد؛ بلکــه بــا اصــل نظــام 
ــا  ــن آن ه ــد و در ذه ــکل دارن ــامی مش ــاب اس و انق
برانــدازی نظــام مطــرح اســت؛ بایــد گفــت آن هــا ایــن 
آرزو را بــه گــور می برنــد. آن هــا قصــد مقابلــه بــا مــردم، 
جمهــوری و انقــاب اســامی و پیشــرفت های جامعــه 

ــد. را دارن
ــکا قصــد ایجــاد اختــاف  ــان اینکــه آمری ــا بی ترکــی ب
در ایــران اســامی را دارد، بیــان کــرد: دشــمن بــا 
ــورمان را  ــه کش ــه زدن ب ــد ضرب ــی قص ــم فرهنگ تهاج
ــران پشــت ســر  دارد؛ امــا مــردم هوشــیار و متحــد ای
مقــام معظــم رهبــری و شــهدا ایســتاده اند؛ از ایــن رو 
مــردم انتظــار دارنــد قــوای ســه گانه متحــد و منســجم 
ــح          ــم و صری ــاب محک ــم انق ــر معظ ــر رهب ــت س پش

بایســتند.
ــد  ــی چن ــه ط ــنج هایی ک ــام تش ــرد: تم ــه ک وی اضاف
ســال اخیــر در منطقــه و جهــان بــه وجــود آمده بیشــتر 
بــه دلیــل مقابلــه بــا ایــران بــوده اســت؛ امــا می بینیــم 
 کــه جبهــه مقاومــت در ایــن راســتا پیــروز شــده 
و مشــکلی بــرای جمهــوری اســامی بــه وجــود نیامــده 

اســت. شــهر خبــر

»شهاب 3«، کابوس اسرائیل 



کوتاه اخبار 
 ضوابط انتقال کارت به کارت 

اعالم شد
بانــک مرکــزی ابالغیــه ای را بــا امضــای ناصــر حکیمــی 
مدیــر کل فنــاوری اطالعــات بانــک مرکــزی، بــه تمــام 
ــه  ــرد ک ــالغ ک ــاز اب ــاری مج ــات اعتب ــا و مؤسس بانک ه
ــال کارت  ــت »انتق ــه خدم ــرایط ارائ ــط و ش در آن ضواب
ــه کارت دوجانبــه بــدون حضــور کارت« تعییــن شــده  ب

اســت. 
ــور کارت  ــدون حض ــه ب ــال وج ــکان انتق ــه ام ــا ک از آنج
ــا«  ــت بانک ه ــط »اینترن ــت و در محی ــق اینترن از طری
سال هاســت امکان پذیــر اســت، بنابرایــن آنچــه در 
ابالغیــه اخیــر بانــک مرکــزی مــورد توجــه قــرار گرفتــه، 
فراهــم کــردن امــکان انتقــال وجــه بــا ابزارهایــی ماننــد 

ــت.  ــی اس ــن های موبایل اپلیکیش
بانــک مرکــزی تاکنــون جریمه هــای ســختگیرانه ای 
برقــراری  بــرای  پی اس پــی  شــرکت های  بــرای  را 
ســرویس انتقــال وجــه اعمــال می کــرد؛ از همیــن 
ــی را تحــت  ــن خدمات ــه بســتر چنی رو، شــرکت هایی ک
تلــه کارت  تله پــرداز،  ماننــد  ســرویس هایی  عنــوان 
و... فراهــم کــرده بودنــد، از تبلیــغ و معرفــی آن پرهیــز 
ــه  ــرایط ارائ ــط و ش ــالغ ضواب ــون اب ــا اکن ــتند؛ ام داش
خدمــت »انتقــال کارت بــه کارت دوجانبــه بــدون حضــور 
کارت« نشــان  می دهــد بانــک  مرکــزی بــه دنبــال 

ضابطه منــد کــردن آن اســت. بانــک مرکــزی

پیاز همچنان می تازد
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی بــا بیــان اینکــه قیمت 
پیــاز همچنــان بــدون تغییــر مانــده و در میادیــن تره بــار 
ــش  ــت: افزای ــت، گف ــان اس ــا ۳۵۰۰ توم ــن ۳۰۰۰ ت بی
قیمــت ســیب زمینی مقطعــی اســت و تــا دو روز آینــده 

ــد.  ــش می یاب کاه
ــوه  ــازار می ــاره تحــوالت ب ســید حســین مهاجــران درب
و ســبزی اظهــار داشــت: قیمــت پیــاز همچنــان بــدون 
تغییــر مانــده و تــا آمــدن محصــول مناطــق دیگــر یعنی 
ــرخ  ــازار تغییــری در ن ــه ب ــده ب ــا ۱۵ روز آین حــدود ۱۰ ت

ایــن محصــول بــه وجــود نخواهــد آمــد. 
ــز  ــیب زمینی نی ــت س ــش قیم ــاره افزای ــران درب مهاج
ــت و  ــی اس ــیب زمینی مقطع ــدن س ــران ش ــت: گ گف
ــازار  تــا دو ســه روز آینــده کــه محصــول همــدان وارد ب

شــود، قیمــت ســیب زمینی کاهــش می یابــد. 
ــول  ــن محص ــرخ ای ــون ن ــه هم اکن ــان اینک ــا بی وی ب
بــه حــدود ۱۸۰۰ تــا ۲۰۰۰ تومــان رســیده، دربــاره اینکــه 
بــا آمــدن محصــول همــدان قیمت هــا چقــدر کاهــش 
ــت  ــزان اف ــه می ــزود: مشــخص نیســت ک ــد، اف می یاب
ــد منتظــر باشــیم و ببینیــم  قیمــت چقــدر باشــد و بای

چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد. مهــر

 رشد ۱۰ درصدی 
آموزش های فنی و حرفه ای

ــوزش  ــازمان آم ــام س ــی، قائم مق ــه رحمت رحمت ال
فنــی و حرفــه ای، می گویــد: از ســال ۱۳۹۲ تاکنــون 
ــدی  ــد ۱۰ درص ــه ای رش ــی و حرف ــای فن آموزش ه
داشــته؛ بــه نحــوی کــه در ســال گذشــته یــک 
میلیــون و ۴۸۰ هــزار نفرســاعت آمــوزش ارائــه 
شــده و بــرای امســال هــم یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
ــان ســال هدفگــذاری  ــا پای ــوزش را ت نفرســاعت آم

کرده ایــم. 
ــده  ــای ارائه ش ــد آموزش ه ــه وی، ۵۰ درص ــه گفت ب
توســط بخــش خصوصــی و ۵۰ درصــد توســط 

بخــش دولتــی عرضــه می شــود. ایرنــا

اخبار استان

بررسی مشکالت تولید و صادرات 
فرش دستباف اصفهان

پنجاهمیــن جلســه شــورای گفت وگوی  کیمیای وطن
دولــت و بخــش خصوصــی اســتان اصفهــان بــا 
موضــوع بررســی مشــکالت تولیــد و صــادرات فــرش 
در ســالن اجتماعــات اتــاق بازرگانــی اصفهــان برگــزار 

شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــن جلســه  ــان، در ای ــور، اســتاندار اصفه رســول زرگرپ
گفــت: طــی ســه مــاه ابتــدای ســال جــاری صــادرات 
ــال  ــه س ــبت ب ــتان نس ــرش اس ــتی و ف ــع دس صنای
ــه  ــه و کاهــش رتب گذشــته، ۲۵ درصــد کاهــش یافت
صادراتــی اســتان در جــدول اســتان ها در دســت 

بررســی اســت. 
وی افــزود: کاهــش صــادرات ایــن بخــش در افزایش 
نــرخ بیــکاری تأثیــر ویــژه ای دارد و شــورای گفت وگــو 
ــات  ــش جلس ــن بخ ــکالت ای ــائل و مش ــاره مس درب

کارشناســی متعــددی برگــزار کــرده اســت. 
ــوارض  ــرک و ع ــوق گم ــه حق ــئله مطالب ــه مس وی ب
واردات از فرش هــای مرجوعــی صادرکننــده اشــاره 
کــرد و گفــت: بــا همــکاری گمــرک و ســازمان صنعت، 
معــدن و تجــارت ایــن مســئله بــه زودی برای تســهیل 
صــادرات فــرش دســتباف اســتان برطــرف می شــود. 
بازرگانــی  اتــاق  نایب رئیــس  رناســی،  مصطفــی 
ــاختار  ــالح س ــت: اص ــه گف ــن جلس ــان، در ای اصفه
هیئت هــای تشــخیص مطالبــات تأمیــن اجتماعــی و 
ــاه اجتماعــی  ــر کار، تعــاون و رف ــده وزی حضــور نماین
ــن هیئت هــا  در آن نقــش مهمــی در تعادل ســازی ای

دارد. 
وی رعایــت جایــگاه قضــاوت در هیئت هــای حــل 
ــا دانســت  ــن هیئت ه ــت ای ــل موفقی ــالف را عام اخت
ــرای  ــرف ب ــی بی ط ــد محیط ــا بای ــت: هیئت ه و گف

ــاالن اقتصــادی باشــند. ــده فع بررســی پرون

 کاهش ۴۰ درصدی بارش ها 
در شرق حوضه زاینده رود

مدیــر عامــل آب منطقــه ای اصفهــان از کاهــش ۴۰ 
ــر  ــده رود خب ــه زاین ــرق حوض ــا در ش ــدی بارش ه درص
داد و گفــت: مقــدار کنونــی حجــم ســد زاینــده رود حــدود 
۳۶۰ میلیــون متــر مکعــب اســت کــه کمتــر از ۳۲ درصــد 

ــده رود اســت.  حجــم اســمی ســد زاین
ــن نشســت شــورای  ــی در اولی مســعود میرمحمدصادق
حفاظــت اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: از ابتــدای 
ــت  ــش از هف ــی بی ــا بررس ــون ب ــته تاکن ــاه گذش مهرم
ــا  ــش بارش ه ــا کاه ــده رود ب ــه زاین ــتگاه در حوض ایس
روبــه رو بوده ایــم؛ بــه طــوری کــه ایســتگاه ورزنــه 
کاهــش ۴۰ درصــدی بارندگــی را نشــان می دهــد و 
شــرایط بارشــی بــدی در حوضــه حاکــم اســت و اطالعات 

ــت.  ــار اس ــن آم ــد ای ــز مؤی ــالی نی ــز خشکس مرک
وی بــا اعــالم رتبــه ســیزدهم اســتان اصفهــان در 
ــتگاه  ــرف در ایس ــارش ب ــزان ب ــزود: می ــالی اف خشکس
چلگــرد در ســال آبــی جــاری ۲۴۴ میلیمتــر و در زمــان 
مشــابه ســال گذشــته ۳۳۱ میلیمتــر و در میانگیــن 
ــده رود  ــد زاین ــداث س ــان اح ــاله از زم ــدت ۴۶ س بلندم

ــت.  ــوده اس ــر ب ۶۵۳ میلیمت
ــان  ــتان اصفه ــه ای اس ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
بــا بیــان هشــدار جــدی تغییــر اقلیــم و کاهــش میــزان 
بــرف در کمتــر از پنــج دهــه بــه حــدود یک ســوم گفــت: 
ایــن شــرایط فشــار بیشــتری را بــر روی منابــع آب وارد 
ــدت حجــم مخــزن ســد  ــن بلندم ــد. وی میانگی می کن
 زاینــده رود را ۱۰۰۰ میلیــون متــر مکعــب اعــالم کــرد 
ــده رود حــدود  ــی حجــم ســد زاین ــدار کنون ــزود: مق و اف
۳۶۰ میلیــون متــر مکعــب اســت کــه کمتــر از ۳۲ درصــد 

حجــم اســمی ســد زاینــده رود اســت. ایمنــا

مراســم  حاشــیه  در  واعظــی  محمــود 
اطالعــات در  ملــی  از شــبکه  رونمایــی 
مــدل  تصویــب  از  خبرنــگاران  جمــع 
جدیــد فــروش اینترنــت در کشــور در 
جلســه دیــروز کمیســیون تنظیــم مقــررات 
داشــت:  اظهــار  و  داد  خبــر  ارتباطــات 
تاکنــون بارهــا شــاهد گالیــه مــردم و 
ــم  ــبه حج ــوه محاس ــاره نح ــانه ها درب رس
ــب  ــه در مطال ــم ک ــران بوده ای ــی کارب صرف
نادرســتی تصــور کم فروشــی می کردنــد 
ــم کــه این طــور  و بارهــا اعــالم کــرده بودی

نیســت. 
ــم  ــل تصمی ــن دلی ــه ای ــه داد: ب وی ادام
ــی  ــنت قبل ــه س ــده ک ــاذ ش ــدی اتخ جدی
تغییــر  کشــور  در  را  اینترنــت  فــروش 

 . می دهــد
وی گفــت: در گذشــته کاربــر اول ماهــی ۱۰ 
هــزار تومــان بــرای اینترنــت می پرداخــت 
و در ادامــه یــک بــار ۸ هــزار تومــان و یــک 
ــت  ــه می پرداخ ــان اضاف ــزار توم ــار ۵ ه ب
ــزار  ــدود ۲۸ ه ــه ح ــت ماهان ــه در نهای ک
ــرد؛  ــه می ک ــت هزین ــرای اینترن ــان ب توم
بــرای  تومــان  هــزار   ۱۰ ظاهــر  در  امــا 
اینترنــت می پرداخــت کــه در روش بعــدی 

ســرعت و اتصــال می فروشــیم. 
ــی  ــد کس ــح داد: در روش جدی وی توضی
ــت ۵۱۲  ــا اینترن ــال کارش ب ــرای مث ــه ب ک
ــا ۳ گیــگ  ــان ب ــد، ۱۰ هــزار توم راه می افت
اینترنــت بین الملــل و دو برابــر )۶ گیــگ( 
ــه  ــی ک ــردازد. کس ــی می پ ــت داخل اینترن
ــرای مثــال  ــاز دارد، ب ســرعت بیشــتری نی
ــتر و دو  ــرعت بیش ــا س ــان ب ــزار توم ۲۰ ه
ــد.  ــداری می کن ــی خری ــر حجــم داخل براب
روش  در  اینترنــت  قیمــت  دربــاره  وی 
جدیــد فــروش گفــت: اگــر بخواهیــم 
بــرای مثــال همــان ۸ هــزار تومــان را کــه 
ــد،  ــر بگیری ــد، درنظ ــاه می پرداختن اول م
اکنــون بــرای مثــال قیمــت ۱۰ هــزار تومــان 

امــا محدودیــت ســرعت در  می شــود؛ 
ــده و  ــته ش ــات برداش ــی اطالع ــبکه مل ش
ــا  ــی ب ــوای داخل ــد از محت ــردم می توانن م
پــول کمتــر، ســرعت بیشــتر و کیفیــت 

ــد.  ــتفاده کنن ــر اس باالت
ــه  ــته ب ــان بس ــرد: متقاضی ــد ک وی تأکی
ــک  ــرویس های ۵۱۲ ی ــد س ــاز می توانن نی
ــد.  مــگ، ۲ مــگ و ۱۶ مــگ دریافــت کنن
واعظــی گفــت:  ایــن مصوبــه یکشــنبه 
تصویــب شــده و یــک مــاه تــا یــک مــاه و 

ــود. ــرا می ش ــر اج ــم دیگ نی

 فیلتر کسب و کارهای 
الکترونیکی

ــای خــود  واعظــی در بخشــی از صحبت ه
بــا اشــاره بــه مســئوالن قــوه قضائیــه 
حاضــر در مراســم گفــت: مســئوالن شــامل 
ــرای  ــد ب ــر بای ــای دیگ ــت و بخش ه دول
کســب و کارهایــی کــه همــه سرمایه شــان 
ــت،  ــردم اس ــاد م ــرم و اعتم ــک پلت ف ی

ــل شــوند.  ــاوت قائ تف
ــب  ــن کس ــاره ای ــه یکب ــر ب ــت: اگ وی گف
و کارهــا فیلتــر شــوند، همــه چیــز بــه 
ــب  ــن کس ــرای ای ــد ب ــزد و بای ــم می ری ه
امــا  شــود؛  مقررات گــذاری  کارهــا  و 
ــرکت ها  ــن ش ــغل ای ــاد ش ــوان ایج نمی ت
را تعطیــل کنیــم؛ بلکــه بایــد همچنــان کــه 

ایــن شــغل ها ایجــاد می شــوند، مقــررات 
ــم.  ــع کنی ــد وض جدی

آقــای  جلســه  ایــن  در  گفــت:  وی 
ــور  ــز حض ــه نی ــوه قضائی ــهریاری از ق ش
ــب  ــاالن کس ــه فع ــور ک ــد و همان ط دارن
ــالم  ــن اع ــه م ــان را ب ــا گالیه هایش و کاره
ــتان  ــه دوس ــا را ب ــز آن ه ــن نی ــد، م کردن
ــورای  ــم در ش ــما ه ــم و ش ــل می کن منتق
ــد.  ــرح کنی ــه مط ــوه قضائی ــن ق معاونی
ــا هــزار امیــد و  ــی کــه ب وی گفــت: جوانان
آرزو تجارت هــای بــدون ســرمایه اولیــه 
ــان  ــرمایه اولیه ش ــد، س ــدازی کردن را راه ان
اعتمــاد  بــا  و  اســت  مــردم  اعتمــاد 
زیــاد  تعدادشــان  مــردم  همــکاری  و 
ــه چنــد هــزار کســب  می شــود و اکنــون ب
ــی  ــاره بخش ــه یکب ــت ک ــیده اس و کار رس
تمــام  از قــوه قضائیــه کــه نمی داننــد 
ــات  ــا، خدم ــب و کاره ــن کس ــرمایه ای س
لحظــه ای اســت کــه بایــد بــه مــردم 
را فیلتــر می کننــد  ارائــه کننــد، آن هــا 
و سرمایه شــان کــه اعتمــاد بــه مــردم 

اســت، از بیــن مــی رود. 
ــرکت  ــار ش ــه چه ــرا ب ــه داد: اخی وی ادام
ارائــه  مالــی  ســرویس  کــه  فینتــک 
ــان  ــه اطالعاتت ــد ک ــه بودن ــد، گفت می کنن
ــرده  ــر ک ــد و آن هــا را فیلت ــا بدهی ــه م را ب
ــم  ــه ه ــا ب ــی آن ه ــد و تمــام زندگ بودن

ــود.  ــه ب ریخت
زیرســاخت  امــروز  کــرد:  تأکیــد  وی 
و کار  آمــاده کســب  جوانــان  و  آمــاده 
شــده اند؛ اکنــون نوبــت حاکمیــت اعــم از 
ــی فضــای  ــس، شــورای عال ــت، مجل دول
مجــازی و قــوه قضائیــه اســت کــه کســب 
و کارهــای الکترونیکــی را بــه رســمیت 
بشناســند و قوانیــن را بــر اســاس طبیعــت 
همیــن کســب و کارهــا وضــع کننــد؛ زیــرا 
ــازه  ــک مغ ــا ی ــه ب ــاری ک ــوان رفت نمی ت
ــا  ــود ب ــه می ش ــش گرفت ــی در پی فیزیک

ــت و  ــی داش ــب و کار الکترونیک ــک کس ی
ــرد. ــرار ک آن را تک

 مکانیزم استفاده fcp ها
اعــالم  بــا  همچنیــن  ارتباطــات  وزیــر 
خبــر جدیــد دیگــری از تصویــب موضــوع 
بیت اســتریم در جلســه دیــروز کمیســیون 
ــح داد:  ــر داد و توضی ــررات خب ــم مق تنظی
ــاخت در  ــوان زیرس ــه عن ــه ب ــاط آنچ ارتب
دســت مخابــرات اســت و شــرکت های 
ارتباطــات ثابــت بــه آن نیــاز داشــتند، 
بــر اســاس مکانیزمــی تدویــن شــده 
ــد و  ــم کار کنن ــا ه ــش ب ــن دو بخ ــا ای ت
ــا  ــه ب ــود ک ــاماندهی ش ــت س ــن وضعی ای
تصویــب ایــن موضــوع، از ایــن لحظــه بــه 
ــم                          ــاهد خواهی ــی را ش ــای خوب ــد کاره بع

ــود.  ب
واعظــی دربــاره فــاز شــبکه ملــی اطالعــات 
نیــز توضیــح داد: اهمیــت ایــن فــاز از 
ــاز  ــورد نی ــه م ــی ک ــه چیزهای ــت ک آنجاس
ــده  ــم ش ــاز فراه ــن ف ــود، در ای ــردم ب م

ــت.  اس
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــرد: ش ــد ک وی تأکی

شــود؛  تمــام  نمی توانــد  وقــت  هیــچ 
ــام  ــده تم ــوا و ای ــت محت ــچ وق چــون هی

 . د نمی شــو
ــره  ــال مذاک ــرد: در ح ــه ک ــی اضاف واعظ
بــا قــوه قضائیــه هســتیم کــه شــبکه 
ــات  ــی اطالع ــبکه مل ــه در ش ــوه قضائی ق
ــت  ــت دول ــرار اس ــن ق ــیند و همچنی بنش
الکترونیــک و دولــت همــراه در بســتر 
شــبکه ملــی بــه بهره بــرداری برســند. 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــه واعظ ــه گفت ب
زیرســاخت آمــاده اســت و دســتگاه ها 
ــه مــردم  ــه روز خدمت رســانی خــود ب روزب
را تعاملــی می کننــد، راهــی جــز اینکــه 
ملــی  شــبکه  در  دســتگاه ها  خدمــات 

ــدارد. ــود ن ــود، وج ــه ش ــات ارائ اطالع
ارتباطــات  وزیــر  وجــود گفته هــای  بــا 
ــت  ــاره اینترن ــادی درب ــات زی ــوز ابهام هن
بــه  این گونــه  و  دارد  وجــود  نامحــدود 
حجمــی  اینترنــت  می رســد کــه  نظــر 
 همچنــان پابرجاســت و تنهــا بــرای معــدود 
ــال  ــی اعم ــی تخفیف های ــوای داخل محت

ــت. فــارس ــده اس ش

تغییر مدل فروش اینترنت از حجمی به نامحدود تصویب شد

نه چندان نامحدود

مدیــر عامــل ســایپا بــا اشــاره بــه اینکــه آمادگــی داریــم هــر 
ــت:  ــم، گف ــه کنی ــازار عرض ــه ب ــد را ب ــول جدی ــاله دو محص س

ــود.  ــاز می ش ــه زودی آغ ــی ب ــای برق ــوه تیب ــد انب تولی
ــی  ــور مل ــواده موت ــی در مراســم رونمایــی از خان مهــدی جمال
ســه ســیلندر )پرقــدرت کم مصــرف یــورو ۶( بــا اشــاره 
ــال از ۱۳  ــه دو س ــایپا در فاصل ــول س ــوع محص ــه تن ــه اینک ب
ــار  ــت، اظه ــه اس ــش یافت ــول افزای ــه ۲۳ محص ــول ب محص
داشــت: ایــن امــر در حالــی صــورت گرفتــه کــه در دوره هــای 
ــاق  ــاد اتف ــای زی ــا هزینه ه ــی ب ــس لیفت ــرات فی ــل تغیی قب

می افتــاد. 
ــت  ــه مگاپل ــم ک ــالم می کنی ــروز اع ــه ام ــالم اینک ــا اع وی ب
فــرم ایــن شــرکت طراحــی شــده، افــزود: موتــوری کــه امــروز 
رونمایــی شــده، بخشــی از ایــن پلت فــرم اســت. مدیــر عامــل 
ســایپا تصریــح کــرد: در قــرارداد بــا ســیتروئن در لحظــات آخر 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــر ســاخت موتــور نیــو تاکیــد 
ــوان  ــا ت ــترک و ب ــرمایه گذاری مش ــا س ــه زودی ب ــه ب ــرد ک ک

ــد.  ــاق می افت ــن اتف ــاال ای ــی ب رقابت
جمالــی گفــت: بیــش از یکســال قبــل رئیــس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت و معاونــت علمــی رئیس جمهــور بــر 
تولیــد خــودرو برقــی تأکیــد داشــتند کــه خوشــبختانه در ایــن 
فاصلــه تیبــای برقــی تولیــد شــد و در حــال تســت نمونــه اولیه 
ــس از  ــود. پ ــازار می ش ــودرو وارد ب ــن خ ــه زودی ای ــت و ب اس
ــازار خواهیــم کــرد.  ــا دو خــودرو sp۰ و sp۱۰۰ را هــم وارد ب تیب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آمادگــی داریــم هــر ســاله دو 
محصــول جدیــد را بــه بــازار عرضــه کنیــم، گفــت: البتــه توســعه 
محصــول نیــاز بــه ســرمایه گذاری های جدیــد دارد. بــه همیــن 
ــعه  ــرای توس ــت ب ــرمایه ارزان قیم ــن س ــد تأمی ــل نیازمن دلی

فعالیت هــای خــود هســتیم. ســایپانیوز

در ایــران بیــش از ۸۹۰ هــزار کیلومتــر کابل کشــی شــده تــا 
بــرق بــه دورتریــن نقــاط مصــرف برســد و مشــترکان از ایــن 

نعمــت برخــوردار شــوند. 
بــرق از لحظــه تولیــد تــا رســیدن بــه دســت مصرف کننــده 
نهایــی کــه بــا زدن یــک کلید از نتیجــه نهایی آن در روشــنایی 
ــزل، تولیــد یــک محصــول، خنــک کــردن  ــا من محــل کار ی
ــد  ــا و... بهره من ــردن لباس ه ــو ک ــزل، ات ــا من ــل کار ی مح
می شــود، نیازمنــد مدیریتــی لحظــه ای و هماهنــگ اســت. 
و  نیروگاه هــا  گرفتــن  نظــر  در  بــدون  ایــران  در  بــرق 
ــل  ــر کاب ــزار کیلومت ــش از ۸۹۰ ه ــرق، در بی ــت های ب پس
جریــان دارد. ایــن حجــم شــبکه بــرق احداث شــده بیــش 
ــورهای  ــا کش ــران ب ــی ای ــای زمین ــول مرزه ــر ط از ۱۵۰ براب
همســایه اســت. ایــران حــدود ۶۰۰۰ کیلومتــر مــرز زمینــی بــا 

ــود دارد.  ــایگان خ همس

آمــار رســمی شــرکت توانیــر نشــان می دهــد کــه در بخــش 
انتقــال بــرق بیــش از ۵۲ هــزار کیلومتــر خطــوط انتقــال از 
نــوع ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولــت در کشــور احــداث شــده کــه بــرق 
ــش  ــور پخ ــر کش ــا در سراس ــی نیروگاه ه ــادی خروج را مب

می کننــد. 
همچنیــن بیــش از ۷۱ هــزار کیلومتــر نیــز خطــوط انتقــال 
بــرق از نــوع ۱۳۲، ۶۶ و ۶۳ کیلوولــت در کشــور وجــود دارد؛ 
ــش از  ــیار بی ــور بس ــع در کش ــش توزی ــتردگی بخ ــا گس ام

بخــش انتقــال اســت. 
آمارهــای توانیــر نشــانگر آن اســت کــه بیــش از ۷۷۰ هــزار 
کیلومتــر شــبکه توزیــع در کشــور احــداث شــده کــه از ایــن 
میــان ۴۱۶ هــزار کیلومتــر آن شــبکه فشــار متوســط و ۳۵۴ 
هــزار کیلومتــر آن نیــز در بخــش شــبکه فشــار متوســط قــرار 

دارد. وزارت نیــرو

۹ ۲۵  درصد ۴۶
افزایش مصرف بنزین

هزار دستگاه، واردات خودرو خارجی 
در سال جاری

درصد، سهم آپارتمان های نوساز 
در بازار مسکن

مصــرف بنزیــن در ســال جــاری بیــش از 9 درصــد افزایــش 
داشــته اســت.

در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری بیــش از ۲۵ هــزار خــودرو 
خارجــی از طریــق گمــرکات سراســر کشــور ترخیــص شــده 

اســت.

نوســاز  آپارتمان هــای  مرکــزی  بانــک  آمــار  آخریــن  طبــق 
تــا پنــج ســال ســاخت 9/ 46 درصــد از معامــات خریــد و 
فــروش واحدهــای مســکونی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
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،،
محمــود واعظــی در حاشــیه مراســم 
رونمایــی از شــبکه ملــی اطاعــات در 
جمــع خبرنــگاران از تصویــب مــدل 
در کشــور  اینترنــت  فــروش  جدیــد 
در جلســه دیــروز کمیســیون تنظیــم 

مقــررات ارتباطــات خبــر داد

مهسان
شــرکت کلــرد آمــل، تولیدکننــده محصــوالت بهداشــتی و نظافتــی مهســان، بــا بیــش از ۱۵ ســال ســابقه 
تولیــد و عرضــه کاالهــای مــدرن نظافتــی، یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان ایــن محصــوالت در کشــور 
بــوده و دارای کامل تریــن مجموعــه اقــالم نظافتــی در خاورمیانــه اســت. ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از 
دانــش فنــی روز، مفتخــر بــه تولیــد کاال بــا بهتریــن کیفیــت و درنتیجــه کســب عنــوان کارآفریــن برتــر 
کشــور در دومیــن جشــنواره شــیخ بهایــی شــده اســت. مجموعــه کارخانه هــای تولیــدی ایــن شــرکت، در 
فضایــی معــادل ۷ هــزار متــر مربــع واقــع در بیســت و پنــج کیلومتــری شــرق تهــران و در مجــاورت پارک 
فنــاوری پردیــس احــداث شــده اســت. ایــن مجموعــه متشــکل از کارخانه هــای قالب ســازی، تعمیــر و 
ــرش و خیاطــی، خطــوط ســاخت  ــزکاری، ســالن های ب ــق پالســتیک، برس ســازی، فل ــداری، تزری نگه
لولــه، ســالن های مونتــاژ و بســته بندی و چندیــن ســالن فرعــی دیگــر بــوده کــه موجــب شــده تولیــدات 

مهســان از ابتــدا تــا انتهــا بــه صــورت مســتقل در کارخانه هــای شــرکت کلــرد آمــل تولیــد شــوند. 
مجموعــه مهســان از اولیــن مجموعه هایــی اســت کــه بــه صــورت مســتقل، سیســتم پخــش مویرگــی بــا 
ــرده و پــس از ســال ها ممارســت  ــرای گروه هــای عرضــه کاالی خــود پیاده ســازی ک شــیوه مــدرن را ب
ــه شهرســتان های سراســر  ــران و کلی ــا بیــش از هــزاران عضــو در ته ــواده ای ب ــه داشــتن خان ــروزه ب ام

ــد. کشــور افتخــار می کن
ــن  ــا بزرگ تری ــگام ب ــاز هم ــران از دیرب ــت در ای ــن نظاف ــگ نوی ــذار فرهن ــوان بنیانگ ــه عن ــان ب مهس
ــا  ــب ب ــوالت متناس ــن محص ــد جدیدتری ــه تولی ــدام ب ــا اق ــی در دنی ــوالت نظافت ــدگان محص تولیدکنن

ــت. ــرده اس ــور ک ــت در کش ــی نظاف ــگ بوم فرهن

ــود در  ــه رک ــرایطی ک در ش
حاکــم  ســاز  و  ســاخت 
فعــاالن  رویکــرد  شــده، 
ســیمان صادراتــی شــده 
اســت؛ امــا بــه گفتــه مدیــر 
غیرفلــزی  معــادن  کل 
معــدن  صنعــت،  وزارت 
 ۴۵ تعرفــه  تجــارت  و 
بــرای  عــراق  درصــدی 
یکــی  ســیمان،  واردات 
ایــن  از موانــع صــادرات 

اســت.  محصــول 
بــا  امیــری،  ســیف هللا 

ــت  ــت از واحدهــای نیمه تمــام ســیمانی در اولوی ــان اینکــه حمای بی
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اســت، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه ۸۵  ــال ۱۳۹۵ ب ــان س ــا پای ــران ت ــیمان در ای ــد س ــت تولی ظرفی
میلیــون تــن رســیده و از ایــن مقــدار ۵۵ تــا ۵۶ میلیــون تــن 
ــداث  ــرای اح ــوز ب ــدور مج ــه ص ــازی ب ــر نی ــده دیگ ــد ش ــز تولی نی
ــت  ــه کاره حمای ــای نیم ــد از واحده ــم و بای ــد نداری ــای جدی  واحده

کنیم. 
ــیمان  ــرای س ــده ب ــت ایجادش ــار ظرفی ــزود: در کن ــه اف وی در ادام
اکنــون نزدیــک بــه ۲۰ میلیــون تــن نیــز واحدهــای نیمــه کاره 
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــم ک ــرفت داری ــد پیش ــش از ۶۰ درص ــا بی ب
ــن  ــرداری ای ــل و بهره ب ــر تکمی ــه ب ــز وزارتخان ــیمان تمرک ــش س بخ
ــتر  ــاد بس ــق ایج ــا از طری ــرد ت ــم ک ــالش خواهی ــت؛ ت واحدهاس
مناســب جهــت دریافــت تســهیالت یــا دیگــر مــواردی کــه می توانــد 

در تکمیــل ایــن طرح هــا 
مؤثــر باشــد، وظایــف خــود 
برســانیم؛  انجــام  بــه  را 
چــرا کــه معتقدیــم بــه هــر 
ــد ایــن ســرمایه  حــال نبای

ــود.  ــالف ش ات
مدیــر کل معــادن غیرفلزی 
و  وزارت صنعــت، معــدن 
تجــارت همچنیــن با اشــاره 
صــادرات  وضعیــت  بــه 
ســیمان عنــوان کــرد: در 
صــادرات  حاضــر  حــال 
صــورت  بــه  ســیمان 
ــان عــراق کــه ســابقا یکــی  ــی همچن مســتقیم انجــام می شــود؛ ول
ــوز تعرفــه ۴۵ درصــدی  ــود، هن ــران ب ــی ســیمان ای از بازارهــای اصل
واردات ســیمان را بــرای حمایــت از تولیــد داخلــی خــود حفــظ کــرده 
اســت و مــا می توانیــم فقــط بــرای عــراق کلینکــر بفرســتیم. 

وی بــا اشــاره بــه قــرارداد وزارت راه و شهرســازی بــرای خریــد 
راه و  دو میلیــون تــن ســیمان در ســال جــاری گفــت: وزارت 
ــد ســیمان نداشــته  ــرارداد خری ــت ق ــدی باب ــوز خری شهرســازی هن
اســت؛ امــا دو پیشــنهاد بــرای مصــرف ســیمان بــه ایــن وزارتخانــه 
ارائــه شــده اســت کــه ســیمانی کــردن همــه راه هــای کشــور 
اســت؛ چــرا کــه بــا تجربــه ای کــه در فرودگاه هــا از جاده هــای 
ــفالت  ــول از آس ــن محص ــه ای ــت ک ــوان گف ــتیم می ت ــیمانی داش س
مقاوم تــر                                                                          ســرما  و  گرمــا  مقابــل  در  و  دارد  بهتــری  کیفیــت 

اســت. خبــر فارســی

در  کـــه  تأسـیســــاتی   
ایرانـــی  سـاختمـــان های 
اســتفاده می شــود، مربــوط 
ــت؛  ــصت اس ــه ش ــه ده ب
ــه  ــی اســت ک ــن موضوع ای
روز شــنبه رامیــن کرمــی، 
نظــام  ســازمان  عضــو 
تهــران  اســتان  مهندســی 
اعــالم کــرد و گفــت: قوانیــن 
کارشناسی نشــده شــهرداری 
باعــث شــده ســاختمان های 
ایــران حجــم جالــب توجهی 
انــرژی هــدر بدهنــد. بــر 

اســاس اعــالم ســازمان نظــام مهندســی، ســاختمان های کشــور ســهم 
۴۰ درصــدی از مجمــوع مصــرف انــرژی دارنــد. ایــن در حالــی اســت 
ــا  ــد ایرانی ه ــان می ده ــرژی نش ــی ان ــس جهان ــای آژان ــه گزارش ه ک
ــه چهــارم مصــرف نفــت جهــان را  ــرژی و رتب ــه یازدهــم مصــرف ان رتب
بــه خــود اختصــاص داده انــد. جالــب اســت بدانیــد کــه از ایــن میــان 
میانگیــن مصــرف انــرژی ســاختمان های کشــور، ۷/۲ برابــر اســتاندارد 
ــن معضــالت ساخت وســاز در کشــور  ــی از مهم تری ــی اســت. یک جهان
ــه، اســتفاده نکــردن  ــه دامــن تأسیســات ســاختمان ها را هــم گرفت ک
ــا بیــان اینکــه  از نیــروی متخصــص و مجــری کاردان اســت. کرمــی ب
قانــون تأکیــد کــرده کــه در ســاخت و ســازها بایــد از مجــری ذی صــالح 
ــانی  ــبکه آبرس ــد ش ــی مانن ــرد: در مباحث ــد ک ــود،  تأکی ــتفاده ش اس
ســاختمان ها، بــا افــت فشــار مواجــه هســتیم؛  ضمــن آنکــه در بحــث 
فاضــالب، آب هــای ســطحی بــه جــای هدایــت بــه آب هــای زیرزمینــی 

هدایــت  تصفیه خانــه  بــه 
ــک معضــل  ــه ی می شــود ک

ــت. ــدی اس ــیار ج بس
گفــت:  کرمــی  رامیــن   
وجــود  بــا  شــهرداری ها 
توصیه هــای  و  قانــون 
معظــم  مقــام  مســتقیم 
اجــرای  بــرای  رهبــری، 
از  ساخت وســاز  قوانیــن 
ــان  ــتفاده از مجری ــه اس جمل
ــد  ــدام نمی کنن ذی صــالح اق
اســت  حالــی  در  ایــن  و 
ــه در کشــور بیــش از ۴۰۰  ک
هــزار مهنــدس در ســازمان های نظــام مهندســی سراســر کشــور عضــو 

 . هســتند
مــورد  ســاختمان ها  ساخت وســاز  در  تجهیزاتــی کــه  وی گفــت: 
ــت  ــل اس ــه قب ــه ده ــا س ــه دو ت ــوط ب ــرد، مرب ــرار می گی ــتفاده ق اس
ــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن جایگزیــن  ــزات ب ــوز ایــن تجهی و هن
نشــده اســت. کرمــی گفــت: وزارت راه و شهرســازی پرونده هــای 
امضافروشــی را در بخــش گاز بــه  طــور کامــل بررســی کــرده و درحــال 
ــره  ــزار فق ــا ۶ ه ــر از ۵ ت ــده کمت ــن پرون ــان ای ــداد متخلف ــر تع حاض
ــه او بخــش مهندســی گاز  ــه گفت امضافروشــی اعــالم شــده اســت. ب
ــران  ــتان ته ــکونی در اس ــای مس ــی گاز واحده ــر لوله کش ــارت ب و نظ
ــران  ــه ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان ته از ســال ۸۴ ب
واگــذار شــد کــه در ۱۱ ســال گذشــته، ســوانح گازی کشــور، ۵۰  درصــد 

ــت. ایــران جیــب ــه اس ــش یافت کاه

تولید ملی

شبکه برق ایران ۱۵۰ برابر مرز زمینی کشور استتولید انبوه تیبای برقی به زودی آغاز می شود

ساختمان دهه نودی با تأسیسات دهه شصتیعوارض ۴۵ درصدی عراق برای ورود سیمان ایرانی

عصر خودرو ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

رانا 

۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 EX ۱۱۱ پراید

۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 SE۱32 پراید

۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 SX تیبا هاچ بک

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 V۵ برلیانس

۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

 CS3۵ چانگان

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

  پژو ۴۰۵ 

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال 

  پژو 2۰6 تیپ ۵  



هشتبهشت
 بازدید نماینده مجلس 

 شورای اسالمی ازآبفای شهری 
منطقه اردستان

ــژاد، نماینــده مــردم شهرســتان اردســتان  طباطبایی ن
ــد  ــتان بازدی ــای اردس ــرزده از اداره آبف ــور س ــه ط ب
ــرداری،  ــمت بهره ب ــد وی از قس ــن بازدی ــرد. در ای ک
مشــترکین، مالــی و فنــی بازدیــد کــرد و با مســئولین 
و کارمنــدان دربــاره انجــام فعالیت هایشــان بــه بحــث 
تبــادل نظــر پرداخــت و از رونــد کاری اطــاع یافــت. 
ــت  ــه وضعی ــر منطق ــن مدی ــدار همچنی ــن دی در ای
آبرســانی در تابســتان را توضیــح داد و بــه پــاره ای از 
مشــکات اشــاره کــرد و نیــز بــه اقدامــات انجام شــده 
آبفــای منطقــه جهــت مقابلــه بــا کم آبــی در تابســتان 
پرداخــت و افــزود: حــدود 100 درصــد جمعیــت 
شــهری تحــت پوشــش شــبکه آب شــهری هســتند. 
ــه  ــر ب ســرانه مصــرف در شهرســتان حــدود 250 لیت
ــت و  ــی اس ــرانه باالی ــه س ــت ک ــر اس ــر نف ازای ه
درصــدد کاهــش آن هســتیم؛ همچنیــن شــریعتمدار 
ــرد: 79 درصــد مشــترکان در شهرســتان در  ــام ک اع
حــد اســتاندارد مصــرف آب دارنــد و 3 درصــد بــاالی 

ــد. ــرف می کنن ــب مص ــر مکع 40 مت
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــعابات اش ــاح انش ــه اص وی ب
ــره اصــاح انشــعابات آب  4 ســال گذشــته، 550 فق
ــانی  ــت آبرس ــش ظرفی ــز افزای ــت و نی ــام گرف انج
ــه  ــر در ثانی ــه 163 لیت ــر ب ــی از 94 لیت ــع داخل مناب

ــت. ــش یاف افزای

 برگزاری ورکشاپ کارتون 
به مناسبت روز خبرنگار

خانــه کاریکاتــور حــوزه هنــری اســتان اصفهــان 
ورک شــاپ کارتــون خــود را بــه مناســبت روز خبرنــگار 
بــا موضوعــات شــهروند خبرنــگار، خبرنــگاری در 
ــرات  ــرز و خط ــدون م ــار ب ــازی، اخب ــبکه های مج ش

خبرنــگاری برگــزار می کنــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
عمومــی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان، ایــن خانــه 
بــه مناســبت بزرگداشــت مقــام و روز خبرنــگار 
ــون  ــزاری کارگاه کارت ــه برگ ــه را ب ــن هفت سه شــنبه ای

می پــردازد. خبرنــگار 
پیــام پورفــاح، مدیــر خانــه کاریکاتــور حــوزه هنــری 
اصفهــان، بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: اتودهــا و طــرح 
اولیــه بایــد پیــش از کارگاه آمــاده باشــد و ورود 
بــرای تمــام اعضــای خانــه کاریکاتــور )اعــم از آماتور و 
حرفــه ای( آزاد اســت و شــرکت کنندگان بایــد وســایل 
ــک  ــند. تکنی ــته باش ــراه داش ــه هم ــر را ب ــرای اث اج

ــز در ایــن ورک شــاپ آزاد اســت. ــار نی اجــرای آث
وی افــزود: پــس از برگــزاری این کارگاه، نمایشــگاهی 
ــه  ــود و ب ــزار می ش ــاپ برگ ــده  ورک ش ــار برگزی از آث
آثــار برگزیــده هدیــه ای از طــرف حــوزه هنــری اســتان 

ــرد. ــق می گی ــان تعل اصفه
گفتنــی اســت ایــن کارگاه در ســاعت 17 روز سه شــنبه 
3 مردادمــاه در خانــه هنرمنــدان اصفهــان برگــزار 

می شــود.

رئیس اداره میراث فرهنگی چادگان 
خبر داد:

چادگان مقصد 66 هزار مسافر 
در تعطیالت آخر هفته

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری چــادگان گفــت: در تعطیــات آخــر هفتــه 
گذشــته، 66 هــزار گردشــگر و مســافر از شهرســتان 

ــد. ــد کرده ان ــادگان بازدی چ
نورالــه عبدالهــی اظهــار داشــت: شهرســتان چــادگان 
ــود  ــات ب ــا تعطی ــراه ب ــه هم طــی دو روز گذشــته ک
پذیــرای بیــش از 66 هــزار نفــر مســافر و گردشــگر از 

اقصــی نقــاط کشــور بــود.
ــی  ــه از اقص ــگران ک ــافران و گردش ــزود: مس وی اف
ــرده  ــفر ک ــادگان س ــتان چ ــه شهرس ــور ب ــاط کش نق
ــدارس  ــادگان، م ــی چ ــای ویای ــد، در مجتمع ه بودن
آمــوزش و پــرورش، خانــه مســافر و پارک هــای 

ــد. ــکان یافتن ــادگان اس ــهر چ ش
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری چــادگان در ادامــه بیــان کــرد: بــا وجــود 
اینکــه شهرســتان چــادگان، یکــی از قطب هــای 
گردشــگری کشــور اســت و هــر ســال رکــورد جدیــدی 
از بازدیــد گردشــگران را ثبــت می کنــد، هنــوز از 
داشــتن یــک هتــل و مســافرخانه مجهــز بــرای ارائــه 

ــت. ــروم اس ــافران مح ــه مس ــات ب خدم
وی تصریــح کــرد: بــا همــکاری ادارات از جملــه 
پلیــس راهــور، شــهرداری، آمــوزش و پــرورش و 
ــار  ــات رفاهــی مناســبی در اختی هــال  احمــر، امکان

ــت. ــرار گرف ــگران ق ــافران و گردش مس
ــه  ــادگان ب ــرد: شــهر چ ــان ک ــن بی ــی همچنی عبداله
ــن  ــدل و همچنی ــوای معت ــودن آب و ه ــل دارا ب دلی
قطب هــای  از  یکــی  بــه  طبیعــی،  جاذبه هــای 
ــه  ــوری ک ــه ط ــده؛ ب ــل ش ــور تبدی ــگری کش گردش
ایــن  بــه  اســتان های کشــور  بیشــتر  از  امســال 

ــد. ــرده بودن ــفر ک ــتان س شهرس
وی در پایــان گفــت: بخشــی از مســافران نیــز مهمــان 
ــین  ــای پیش ــه خانه ه ــا ب ــد ی ــه بودن ــردم منطق م

ــد. فــارس ــا روســتا برگشــته بودن خــود در شــهر ی

اســتان  مرکــز  صداوســیمای  کل  مدیــر 
ــه در  ــی ک ــر از همکاران ــان گفــت: 4 نف اصفه
ــیما  ــر س ــش خب ــی در پخ ــوع بی دقت موض
ــق از کار  ــه تعلی ــدند، ب ــناخته ش ــر ش مقص
ــده  ــا درج در پرون ــراه ب ــی هم ــخ کتب و توبی

محکــوم شــدند.
مســعود  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ــش  ــه پوش ــاره ب ــا اش ــزادی ب ــدی اف احم
ــاع  ــهدای دف ــت کاروان ش ــی حرک تلویزیون
اســتان  مختلــف  شــهرهای  در  مقــدس 
اصفهــان اظهــار کــرد: خبرنــگاران صداوســیما 
در شــهرهای مختلــف اســتان اصفهــان بــرای 
ــر حضــور  ــار در اســتان، تصویرگ نخســتین ب
ــور  ــارت کاروان پرن ــرای زی پرشــکوه مــردم ب
ــه طــوری  ــد؛ ب شــهدا بــه صــورت زنــده بودن
کــه هــر شــب شــاهد پخــش اســتقبال 

ــبکه  ــهدا از ش ــر ش ــای معط ــردم از پیکره م
ــم. ــان بودی اصفه

زنـــده،  ویــژه برنامـه هـــای  افـــزود:  وی 
و  شـــهدا  گلســــتان  در  وداع  شــب های 
ــده اســتقبال باشــکوه  ســاعت ها پخــش زن
مــردم اصفهــان از کاروان نــور در روزهــای 
عملیــات  اوج  پنجشــنبه،  و  چهارشــنبه 
ــه  ــود ک ــز ب ــی مرک ــدی و فن ــای تولی نیروه

متعهدانــه بــه انجــام رســید.
اســتان  مرکــز  صداوســیمای  کل  مدیــر 
شــهدای  فرزنــدان  مصاحبــه  اصفهــان 
ــع  ــی مداف ــی و ارمن ــی، افغان ــوری، عراق س
جملــه  از  را  زنــده رود  برنامــه  در  حــرم 
ــن مراســم  برشــمرد. بخش هــای جــذاب ای

اســتان  مرکــز  صداوســیمای  کل  مدیــر 
بــه خنــده گوینــده  اشــاره  بــا  اصفهــان 

هنــگام پخــش برنامــه زنــده خبــر اصفهــان 
ــت:  ــاب آن در شــبکه های مجــازی گف و بازت
ایــن  در  زنــده  برنامه هــای  زیــاد  حجــم 
روزهــا، خســتگی و بی دقتــی برخــی عوامــل 

ــود. ــاق ب ــن اتف ــل ای از دالی
احمــدی ادامــه داد: در اولیــن دقایــق بامــداد 
ــده  ــه زن ــرای برنام ــگام اج ــنبه و هن پنجش
خبــر، یکــی از عوامــل برنامــه و مجــری 
ــاه  ــوی کوت ــن گفت وگ ــودن آنت ــور نب ــه تص ب
چنــد ثانیــه ای داشــتند و در پــی آن مجــری 
خندیــد کــه البتــه هرچنــد کوتــاه بــود، امــا بــا 
ــده  ــم آنتــن زن ــزوم حفــظ حری ــه ل توجــه ب
در همــه روزهــا، به ویــژه مناســبت ها، بــه 

هیچ وجــه قابــل چشم پوشــی نبــود.
اســتان  مرکــز  صداوســیمای  کل  مدیــر 
اصفهــان بیــان کــرد: بــه همیــن منظــور 
تخلفــات  جلســه  بی درنــگ  جمعــه  روز 
محتوایــی آنتــن برگــزار شــد و پــس از 
ــات  ــذ دفاعی ــر و اخ ــق تصاوی ــی دقی بازبین
مربوطــه و شــرح ماوقــع، 4 نفــر از همکارانی 
کــه در ایــن موضــوع توســط کمیتــه مقصــر 
ــخ  ــق از کار و توبی ــه تعلی شــناخته شــدند، ب
ــوم  ــده محک ــا درج در پرون ــراه ب ــی هم کتب

ــدند. ش
ــدی  ــورد ج ــر برخ ــد ب ــن تأکی ــدی ضم احم
و فــوری بــا هرگونــه کوتاهــی در حیــن 
برنامه هــای زنــده به ویــژه در مناســبت ها 
اضافــه کــرد: کار همــکاران در صداوســیما 
ــای  ــده و حوزه ه ــای زن ــژه در بخش ه به وی
پخــش همــراه بــا اســترس شــبانه روزی 

ــت. اس

ــل،  ــای تعطی ــام زمان ه ــت: تم ــدی گف احم
شــبانه و حتــی نیمه شــب ها کــه مخاطبــان، 
حتــی منتقــدان، بیننــدگان و شــنوندگان 

مشــغول اســتراحت هســتند، برنامه ســازان 
ــه شــدت مشــغول  ــان صداوســیما ب و کارکن
کار هســتند تــا بتواننــد رضایــت نســبی 
مخاطبــان خــود را بــه دســت آورنــد؛ در 
ایــن مســیر ســخت و دشــوار مجــاز بــه 

هیچ گونــه اشــتباهی نیســتند.
مدیــر کل صداوســیمای اصفهــان تأکیــد 
ــا همــه  ــی ب کــرد: کار بی وقفــه در رســانه مل
ــراوان آن  ــا و حساســیت های ف محدودیت ه
ــط  ــار در خ ــگ تمام عی ــک جن ــه ی ــه مثاب ب
ــه  ــت ک ــی اس ــرد فرهنگ ــه نب ــدم عرص مق
هیچ کــس در آن حــق اشــتباه نــدارد و همــه 
بایــد در ایــن نبــرد بــزرگ رســانه ای حســاس 

و مراقــب باشــند.
ــات  ــی از زحم ــا قدردان ــان ب ــدی در پای احم
ــدا و  ــیما و ص ــری، س ــای خب ــه حوزه ه هم
نیــز حوزه هــای فنــی و پشــتیبانی بــا اشــاره 
بــه کمبودهــای جــدی امکانــات و تجهیــزات 
و  سیســتم ها  فرســودگی  و  اســتودیویی 
بــا تشــکر از حمایت هــای معاونــت فنــی 
ــدازی مجموعــه  ســازمان صدا وســیما از راه ان
جدیــد و مجهــز معاونــت خبــر در آینــده 

ــر داد. ــک خب نزدی

مدیر کل صداوسیمای اصفهان خبر داد:
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ــه و امــام جمعــه کاشــان ســامت  ــی فقی ــده ول  نماین
جامعــه را در گــرو تغدیــه ســالم دانســت و گفــت: علــت 
ــه ناســالم اســت. بیشــتر بیماری هــا، پرخــوری و تغذی

ــل و اعضــای  ــر عام ــا مدی ــدار ب ــازی در دی ــت هللا نم  آی
مجمــع خیــران سامت ســاز کاشــان بــا اشــاره بــه 
اســام  در  طــب  درخصــوص  غنــی  منابــع  وجــود 
ــاره  ــی درب ــب سیاس ــچ مکت ــرد: در هی ــان ک خاطرنش

تغذیــه انســان ها، اظهــار نظــر نشــده اســت.
ــح  ــم تصری ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــو جامع عض
ــبزی ها،  ــه س ــه از جمل ــواع اغذی ــوص ان ــرد: درخص ک
میوه هــا، لبنیــات و پروتئین هــا، منابــع زیــادی در طــب 

ــق و کاوش  ــورد تحقی ــد م ــه بای اســامی وجــود دارد ک
قــرار گیــرد.

وی بیمــاری، پزشــک و دارو را ســه عامــل مهــم در 
ســامت جامعــه دانســت و گفــت: وزارت بهداشــت 
سیاســت ها  در  بایــد  پزشــکی  آمــوزش  و   درمــان 
ــردم  ــی م ــطح آگاه ــش س ــود، افزای ــای خ و برنامه ه
بــرای پیشــگیری از بیماری هــا را در اولویــت قــرار دهــد. 
مدیــر عامــل مجمــع خیــران سامت ســاز کاشــان نیــز 
در ایــن دیــدار از ســاخت 48 طــرح عمرانــی در منطقــه 
کاشــان خبــر داد و اظهــار داشــت: بــرای ســاخت ایــن 
ــه 50  ــاز اســت ک ــورد نی ــال م ــارد ری ــا 280 میلی طرح ه
درصــد آن توســط دولــت و بقیــه آن نیــز توســط خیــران 

ــود. ــن می ش ــامت تأمی س

ــرد و  ــی عملک ــد ارزیاب ــه فرآین ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار اصفه
انتخــاب دســتگاه های برتــر اجرایــی در جشــنواره شــهید 
اســاس  بــر  بایــد حداکثــر 15 دســتگاه  رجایــی گفــت: 
شــاخص های عمومــی یــا اختصاصــی بــا مجمــوع شــاخص ها 

ــوند. ــاب ش ــر انتخ ــتگاه برت ــوان دس ــه عن ب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــی 
ــور در  ــول زرگرپ ــان، رس ــتانداری اصفه ــل اس ــور بین المل و ام
جلســه شــورای راهبــری توســعه مدیریــت اســتان کــه دربــاره 
فرآینــد ارزیابــی عملکــرد و انتخــاب دســتگاه های برتــر 
اجرایــی و برگــزاری جشــنواره شــهید رجایــی بــود، بــا تشــریح 
فرآینــد ارزیابــی عملکــرد ســال 95 دســتگاه های اجرایــی بــر 
اســاس بنــد 94 و 95 قانــون خدمــات کشــوری اظهــار داشــت: 
هــدف از انتخــاب دســتگاه های برتــر اجرایــی و ارزیابــی 

ــت. ــی اس ــره وری و اثربخش ــطح به ــش س ــتگاه ها، افزای دس
وی افــزود: الزم اســت ایــن ارزیابی هــا، بــه ایــن نتایــج 
مدنظــر کــه افزایــش بهــره وری در دســتگاه و ترغیــب مدیــران 
بــه افزایــش کمــی و کیفــی فعالیت هاســت، منجــر شــود؛ چــرا 
کــه در غیــر ایــن صــورت بــه هــدف اصلــی از ارزیابــی عملکــرد 

ــم. ــت نیافته ای دس
ــد در  ــتر بای ــذاری بیش ــرای اثرگ ــت: ب ــان گف ــتاندار اصفه اس
شــاخص های ارزیابــی عوامــل متعــددی از جملــه ترویــج 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت، پیگیــری اجــرای اقتصــاد مقاومتــی 
و ... مدنظــر قــرار گیــرد و تعــداد کمتــری از دســتگاه های 

ــوند. ــاب ش ــر انتخ ــتگاه برت ــوان دس ــه عن ــی ب اجرای
ــازه   ــی در ب ــهید رجای ــنواره ش ــتمین جش ــت بیس ــی اس گفتن
ــود. ــزار می ش ــاری برگ ــال ج ــهریورماه س ــا 9 ش ــی 2 ت زمان

حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  کل  مدیــر 
ــن  ــرد: اصلی تری ــد ک ــان تاکی اســتان اصفه
شــکل گیری  در  تأثیرگــذار  مؤلفــه 
مناســب تر تولیــد و کاهــش نــرخ بیــکاری، 
اســت. انســانی  نیــروی  توانمندســازی 

ابوطالــب جالــی در نشســت خبــری ای 
ــزار  ــارت برگ ــه مه ــبت هفت ــه مناس ــه ب ک
ــه  ــاه ب ــذاری 6 مردادم ــت: نامگ ــد، گف ش
ــام »روز کارآفرینــی و آموزش هــای فنــی  ن

ــو  ــد خیــزش و جهشــی ن و حرفــه ای«، بای
ــی و  ــای فن ــه مأموریت ه ــیدن ب ــرای رس ب

ــد. ــته باش ــه ای داش حرف
ــاالی بیــکاری در  ــرخ ب ــه ن ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــق ای ــرد: ح ــد ک ــان تاکی ــتان اصفه اس
بیــکاری 14  نــرخ  نیســت کــه  اســتان 
ــه  ــد هم ــد و می طلب ــته باش ــدی داش درص
مســئوالن در راســتای رســالت خــود بــرای 
اشــتغال زایی و مطالبــه بحــق مــردم اقــدام 

ــند. ــخگو باش ــاره پاس ــد و در این ب کنن
حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  کل  مدیــر 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: نــرخ بیــکاری 
دانش آموختــگان دانشــگاهی بیــش از 35 
درصــد اعــام می شــود و ایــن آمــار نشــان 
می دهــد کــه در نظــام آمــوزش برنامــه 

نداشــته ایم. جامعــی 
بــرای  اشــتغال  شــد:  یــادآور  وی  
دانش آموختــگان دانشــگاهی امــروز بــه 

ــل شــده اســت. ــزرگ تبدی یــک دغدغــه ب
و  فنــی  آمــوزش  کل  مدیــر  جالــی، 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان اصفه ــه ای اس حرف
ــج  ــا داشــتن رن ــای کشــور م ــه از مزای اینک
می تواننــد  کــه  اســت  جوانــان  ســنی 
مشــارکت  اقتصــادی  فعالیت هــای  در 
اصلی تریــن  گفــت:  باشــند،  داشــته 
شــکل گیری  در  تأثیرگــذار  مؤلفــه 
ــرخ بیــکاری  ــد و کاهــش ن مناســب تر تولی
توانمندســازی نیــروی انســانی اســت؛ امــا 
متأســفانه در کشــور هنــوز نتوانســته ایم 
بــرای آمــوزش مهــارت بــه جوانــان در 
اشــتغال  افزایــش  سیاســت  راســتای 

برداریــم. اساســی  گام هــای 
مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
اصفهــان، خاطرنشــان کــرد: مأموریــت فنــی 
و حرفــه ای ایــن اســت کــه بــا درک درســت 
برنامه هــای  بتوانیــم  بیــرون  محیــط  از 
هم راســتا  مســیر  آن  بــا  را   آموزشــی 

کنیم.
جالــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
تاکیــد کــرد: در اســتان اصفهــان ســاالنه 60 
ــه ای  ــی و حرف ــای فن ــر آموزش ه ــزار نف ه
ــد کــه 35 درصــد آن هــا افــراد  را می گذرانن
ــرای ارتقــای شــغل  شــاغلی هســتند کــه ب

ــد. ــوزش می بینن ــود آم خ

 نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان:

سالمت جامعه در گرو تغذیه سالم است
استاندار اصفهان خبر داد:

معرفی 15 دستگاه اجرایی برتر در جشنواره شهید رجایی

 توانمندسازی نیروی انسانی، اصلی ترین مؤلفه 
تولید و کاهش نرخ بیکاری است

مناره ساربان اصفهان
ــان کمــال واقــع  ــاره ســاربان اصفهــان کــه در خیاب من
ــاره کــه  ــه جویب ــی در شــمال محل ــه عبارت ــا ب شــده ی
ــان اســت،  جــزء بافــت قدیمــی یهودی  نشــین اصفه
واقــع شــده، از زیباتریــن و بلندتریــن مناره هــای 
ــرن 6  ــی ق ــد ســلجوقی یعن ــان در عه تاریخــی اصفه
هجــری بــوده و دارای تزئینــات آجــر و کاشــی اســت. 
منــاره ســاربان شــباهت کلــی بــا منــاره مســجد علــی 

دارد. 
ایــن منــاره حــدود 44 متــر بلنــدی دارد و قطــر 
ــاره در  ــن من ــاع ای ــر اســت. ارتف ــی آن 4.2 مت تحتان
برخــی منابــع 44 متــر و برخــی دیگــر 54 متــر آمــده 
ــه  ــدون پای ــه و ب ــه طبق ــاربان در س ــاره س ــت. من اس

ــت. ــده اس ــاخته ش س
ــی  ــی معمــاری ایران مناره هــا، یکــی از ســازه های اصل
هســتند کــه در دوره هــای مختلــف تاریخــی از آن هــا 
ــا  ــا رهنم ــانه ی ــرج نش ــا ب ــش ی ــرج آت ــوان ب ــه  عن ب

بــرای راهنمایــی کاروان هــا در مســیر جاده هــا و 
ــا  ــهری ی ــت ش ــی باف ــای اصل ــان دادن مکان ه نش
بــه عنــوان محــل خبررســانی یــا اذان گویــی اســتفاده 

می شــده اســت. 
واژه ســاربان نیــز در زبــان فارســی بــه معنای شــتربان 
یــا نگهبــان شــتر اســت و از آنجــا  کــه منــاره ســاربان 
ــاخص از  ــد و ش ــرد، بلن ــازه منف ــک س ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــهر ب ــرون و درون ش ــب بی ــی و جوان ــتر نواح بیش
ــه  ــه نظــر می رســد ک ــوده ب ــل مشــاهده ب ــی قاب خوب
کاربــری اصلــی آن راهنمایــی و  جهت  یابــی کاروان هــا 

بــرای دسترســی بــه مرکــز شــهر بــوده اســت.
کتیبه هــای موجــود در منــاره ســاربان ســه عــدد 
نوشــته شــده اند. بــا خــط کوفــی  هســتند کــه 

ــی از  ــورد بررســی یک ــه م ــی ک ــا در زمان ــن کتیبه ه ای
محققیــن قــرار گرفتــه ســالم نبــوده و عوامــل جــوی 
ماننــد ســرما و گرمــا و تابــش آفتــاب اثــر بســیار بــر 
روی آن گذاشــته بودنــد؛ بــه هــر حــال مفــاد کتیبه هــا 

ــت. ــی اس ــارات مذهب ــامل عب ش

مشــاور و مترجــم ایرانــی گــروه مستندســاز 
ــدف  ــا ه ــت: ب ــن گف ــون چی ــبکه تلویزی ش
معرفــی کاشــان بــه عنــوان جواهــری از 
ــتین ها  ــار نخس ــراث دی ــم، می ــاده ابریش ج
بــا مســتند »یــک کمربنــد و یــک جــاده« در 

ــود. ــی می ش ــن معرف ــون چی تلویزی
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مرکز 
بین الملــل شــهرداری  امــور  و  ارتباطــات 
اینکــه  بیــان  بــا  باقــری  آزاده  کاشــان، 
شــبکه  زیرمجموعــه  مهم تریــن   CCTV
تلویزیــون چیــن اســت، اظهــار کــرد: گــروه 
ــراث  ــازمان می ــوت س ــه دع ــاز ب مستندس
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
کشــورمان با ســاخت مســتندی از شــهرهای 
ایرانــی مســیر جــاده ابریشــم بــا نــام 
ــه  ــه تهی ــاده« ب ــک ج ــد و ی ــک کمربن »ی
موضوعــات  بــا  مختلــف  گزارش هــای 
میــراث ملمــوس و ناملمــوس ایــن شــهرها 

می پــردازد.

ــم مستندســاز  ــن تی ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــزارش  ــه گ ــد و تهی ــس از بازدی ــانه ای پ رس
ــه کاشــان عزیمــت کــرد،  ــن ب از شــهر قزوی
افــزود: ایــن گــروه مستندســاز طــی دو 
ــت  ــه ثب ــن ب ــه دوربی ــته از دریچ روز گذش
بخشــی از جاذبه هــای تاریخــی و فرهنگــی 

ــت. ــان پرداخ کاش
ــبکه  ــاز ش ــروه مستندس ــی گ ــاور ایران مش
ــکاری و  ــکر از هم ــا تش ــن ب ــون چی تلویزی
همیــاری اداره میــراث فرهنگــی و مرکــز 
بین الملــل شــهرداری  امــور  و  ارتباطــات 
کاشــان بیــان کــرد: ایــن تیــم رســانه ای بــا 
تصویربــرداری از بافــت تاریخــی خیابــان 
ــه  ــه خان ــنتی از جمل ــای س ــوی و بناه عل
ــد،  ــلطان امیراحم ــام س ــا، حم بروجردی ه

ــی و ... موفــق شــد  ــن، قلعــه جال ــاغ فی ب
گوشــه ای از شــکوه و عظمــت معمــاری 
ســنتی ایــن شــهر را در قــاب دوربیــن ثبــت 

ــد. کن
باقــری تاکیــد کــرد: در بخــش دیگــری 
ــاده«  ــک ج ــد و ی ــک کمربن ــتند »ی از مس
و  ایــران  نگارگــری  نمادهــای  بعضــی  از 
ــوان  ــه عن ــیمرغ ب ــو و س ــد بامب ــن مانن چی
ــاد  ــور ی ــن دو کش ــتی ای ــمبل های دوس س

. د می شــو
صفویــه  عصــر  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
»اســتاد  همچــون  نامــداری  نگارگــران 
ــز کاشــان  ــه گوهرخی رضــا عباســی« از خط
ــون  ــان اکن ــدگار آن ــار مان ــته اند و آث برخاس
اســت،  جهــان  موزه هــای  زینت بخــش 

تصریــح کــرد: در ایــن مســتند ســعی شــده 
از قلم آفرینــی نگارگــران معاصــر کاشــان 
نظیــر اســتاد خادم الفقــراء اســتفاده شــود.

 CCTV مترجــم گــروه رســانه ای شــبکه
افــزود: بازدیــد و تصویربــرداری از کارگاه های 
ــوی از  ــان عل ــعربافی خیاب ــتالژیک ش نوس
ــود کــه بســیار مــورد  جملــه قســمت هایی ب
ــرار  ــروه رســانه ای ق ــن گ ــال ای توجــه و اقب

ــت. گرف
باقــری بــا بیــان اینکــه ایــن گــروه رســانه ای 
تحکیــم گفت وگــوی  هــدف  بــا  چینــی 
تمدن هــا، فرهنگ هــا و دوســتی ملت هــا 
ــا  ــری ب ــی و هن ــویه فرهنگ ــل دوس و تعام
ــدام  ــم، اق ــاده ابریش ــای ج ــر احی ــه ب تکی
بــه مستندســازی می کنــد، خاطرنشــان 

کــرد: از دیــد ایــن تیــم مستندســاز چینــی، 
کاشــان ماننــد جعبــه جواهــری اســت 
ــه  ــوان ب ــود، نمی ت ــاز نش ــا درب آن ب ــه ت ک

ــرد. ــی ب ــرات درون آن پ جواه
ــی در  ــان چین ــگ و زب ــق فرهن ــن محق ای
میهمان نــوازی  فرهنــگ  گفــت:  پایــان 
ــز  مردمــان کاشــان در خانه هــای ســنتی نی
ــار  ــا در کن ــن اصالت ه ــده و ای ــی ش متجل
ــه  ــورد توج ــراها م ــل س ــای بی بدی نقش ه
ایــن گــروه رســانه ای نیــز قــرار گرفتــه 

ــت. اس

#اصفهان_گردی
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 برگزاری هشتمین برنامه رادیوئی 
»جاری حیات 4« در بویین و میاندشت

هشــتمین برنامــه رادیوئــی »جــاری حیــات 4« در شــهر 
ــا موضــوع فرهنگ ســازی مصــرف  ــن و میاندشــت ب بویی

بهینــه آب برگــزار شــد.

در ایــن مراســم کــه بــا حضــور معــاون فرمانــدار و 
ــن  ــتان و همچنی ــران شهرس ــی از مدی ــون و جمع روحانی
ــر  ــی، مدی ــزار شــد، میکان ــف مــردم برگ قشــرهای مختل
ــای  ــار فعالیت ه ــه حض ــامدگویی ب ــن خوش ــه، ضم منطق
انجام شــده درخصــوص راهکارهــای مدیریــت مصــرف 
بهینــه آب را بیــان کــرد و بــه ســواالت شــهروندان پاســخ 
و  شــاعران  از  دوســت محمدی  خانــم  همچنیــن  داد. 
ــه آب  ــرف بهین ــوص مص ــتان درخص ــندگان شهرس نویس
ــدار  ــاون فرمان ــه ای شــعر ســرودند و هاشــم زاده مع قطع
ــوس  ــهر اف ــورای ش ــس ش ــی رئی ــای کیخائ ــاب آق و جن
ــرف  ــران آب و مص ــی و بح ــوص کم آب ــی را درخص مطالب
بهینــه آب بیــان کردنــد و در پایــان بــه دو نفــر از مشــترکین 
کم مصــرف و همچنیــن تعــدادی از حضــار کــه در مســابقه 

ــد. ــه ای داده ش ــد، هدی ــده بودن ــده ش برن

واکنش میراث  فرهنگی به انتقاد 
 استاندار اصفهان از وضعیت 

صادرات صنایع  دستی
 وضعیت نامطلوب 

صادرات صنایع دستی استان
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــدازه  ــه ان ــع دســتی ب ــروش صنای ــت صــادرات و ف وضعی
ــت؛  ــوب نیس ــدان مطل ــم، چن ــا داری ــه م ــی ک ظرفیت های
ولــی اینکــه در کشــور رتبــه مــا در صنایــع دســتی هشــتم 

ــدارم. ــن ن ــه ای ــادی ب ــم باشــد، مــن اعتق ــا نه ی
فریــدون اللهیــاری در واکنــش بــه صحبــت اســتاندار 
اصفهــان مبنــی بــر اینکــه صــادرات صنایــع  دســتی و فرش 
ــا نهــم اســت و ایــن  اصفهــان هم اکنــون در رده هشــتم ی
در حالــی اســت کــه بایــد در رده چهــارم یــا پنجــم باشــد، 
اظهــار داشــت: وضعیــت صــادرات و فــروش صنایــع  
ــدان  ــم چن ــا داری ــه م ــی ک ــدازه ظرفیت های ــه ان دســتی ب
مطلــوب نیســت؛ ولــی اینکــه در کشــور رتبــه مــا در صنایــع 
ــن  ــه ای ــادی ب ــم باشــد، مــن اعتق ــا نه دســتی هشــتم ی
ــوزه  ــتاز در ح ــتان های پیش ــی از اس ــا یک ــرا م ــدارم؛ زی ن
صنایــع  دســتی در بخــش حضــور در نمایشــگاه های 

بین المللــی و بازاریابــی هســتیم.
وی افــزود: خبــر اصلــی را نخوانــده ام؛ امــا آنچــه اســتاندار 
ــرش  ــوده؛ ف ــرش ب ــتی و ف ــع  دس ــاره صنای ــد درب گفته ان
حــوزه وســیعی اســت و صنایــع  دســتی بــوده کــه صــادرات 
آن بــه وســیله گمــرک اتفــاق می افتــد؛ امــا فــروش 
ــی اســت  ــه  صــورت چمدان ــان ب ــع  دســتی در اصفه صنای
ــات  ــی اثب ــروج خیل ــای خ ــی در آماره ــروش چمدان و ف

نمی شــود.
مدیــر کل میــراث  فرهنگــی اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــتی ب ــع  دس ــادرات صنای ــوزه ص ــکات ح ــدوارم مش امی
تدابیــر اســتاندار رفــع شــود، تصریــح کــرد: چــون در مبادی 
صادراتــی نبودیــم، خیلــی از صنایــع دســتی اصفهــان 
ــه   ــد، ب ــادر می ش ــر ص ــتان های دیگ ــادی اس ــی از مب وقت
نــام اصفهــان ثبــت نمی شــد و ایــن مــا را در مقابــل آمــار 

ــرد. ــه می ک ــکل مواج ــا مش ــادرات ب ــق ص دقی
ــع  دســتی  ــر مشــکات صنای ــه اگ ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــتری  ــرفت بیش ــود، پیش ــع ش ــا رف ــن بخش ه ــا در ای م
می کنیــم، گفــت: صــادرات صنایــع دســتی، یکــی از 
ــب  ــای مناس ــد راهکاره ــه بای ــت ک ــدی اس ــای ج بحث ه
بــرای آن اندیشــیده شــود و بــه  همــراه آن بازاریابــی 
مناســب و تولیــدات متناســب بــا ذائقــه و خواســت 
خریــداران و بازارهــای جهانــی باشــد؛ در ایــن زمینــه 
کارهایــی در حــال انجــام اســت. شــهریورماه نیز نمایشــگاه 
صنایــع  دســتی بــزرگ در ســطح ملــی در اصفهــان برگــزار 
ــود. تســنیم ــام می ش ــه زودی اع ــات آن ب ــده و جزئی ش

فرماندار اصفهان بر بازنگری در 
طرح ملی همیاران فضای مجازی 

تأکید کرد
احمــد رضوانــی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار اصفهــان، در 
نشســت کارگــروه تخصصــی اجتماعی فرهنگــی شهرســتان 
بــا اشــاره بــه اهمیــت فضــای مجــازی خاطرنشــان کــرد: 
امــروزه فضــای مجــازی نقــش مؤثــری در ابعــاد مختلــف 
ایفــا می کنــد و حتــی تأثیــر آن از دیگــر رســانه ها و صــدا 

و ســیما نیــز بیشــتر اســت.
ــزود:  ــان اف ــدار اصفه ــن، فرمان ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ارائــه  و  برنامه ریــزی  جهــت  در  موظفنــد  همــگان 
راهکارهایــی در راســتای مقابلــه بــا انحرافــات و مشــکات 

ــد. ــدام کنن ــا، اق ــن فض ــود در ای موج
رضوانــی بــر اهمیــت طــرح ملــی همیــاران فضــای مجازی 
ــد کــرد و گفــت:  و ضــرورت بازنگــری در ایــن طــرح تأکی
ایــن طــرح بــه لحــاظ بررســی مســائل و مشــکات فضای 
ــن  ــت و در ای ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــازی، از اهمی مج
راســتا، بایــد بــا اتخــاذ نقطه نظــرات بخش هــای آموزشــی 
و فرهنگــی و ســایر نهادهــای ذی مدخــل، بازبینــی جامعی 

در آن صــورت پذیــرد.
ــت  ــل جه ــای ذی مدخ ــتگاه ها و نهاده ــارکت دس وی مش
بررســی محتــوای »طــرح ملــی همیــاران فضــای مجازی« 
ــکاری  ــا هم ــرد: ب ــوان ک ــت و عن ــت دانس ــز اهمی  را حائ
و مشــارکت اعضــای کارگــروه تخصصــی اجتماعی فرهنگــی 
پیشــنهادهای  و  نقطه نظــرات  و گــردآوری  شهرســتان 
آن  جزئیــات  و  تصویــب  طــرح  ایــن  آنــان، کلیــات 
بررســی  بــا همــکاری دســتگاه های ذی مدخــل  نیــز 
 و آمــاده اجــرا در اصفهــان و ســپس در ســطح ملــی

می گردد.

 میراث دیار نخستین ها 
با »یک کمربند و یک جاده« به چین می رود

،،
مدیــر کل صداوســیمای مرکــز اســتان 
بــه خنــده گوینــده  بــا اشــاره  اصفهــان 
هنــگام پخــش برنامه زنــده خبر اصفهان 
مجــازی  شــبکه های  در  آن  بازتــاب  و 
ــده در  ــاد برنامه هــای زن گفــت: حجــم زی
ایــن روزهــا، خســتگی و بی دقتــی برخــی 

عوامــل از دالیــل ایــن اتفــاق بــود
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رخداد
 مدیر کل آموزش و پرورش 

چهارمحال و بختیاری:
۱۵۲ فضای آموزشی مازاد در 

چهارمحال و بختیاری شناسایی شد
ــاری  ــال و بختی ــرورش چهارمح ــوزش و پ ــر کل آم مدی
ــا  ــروش ی ــرای ف ــازاد آموزشــی ب گفــت: ۱۵۲ فضــای م

ــری در اســتان شناســایی شــده اســت. ــر کارب تغیی

ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ ــورای آم ــدی در ش ــروز امی به
اظهــار داشــت: از مجمــوع ۱۵۲ فضــای آموزشــی مــازاد 
شناسایی شــده در مجموعــه آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــر  ــورد دیگ ــری و 30 م ــر کارب ــت تغیی ــورد قابلی ۱۲۲ م

ــروش دارد. ــت ف قابلی
ــت ها  ــاد درخواس ــداد زی ــه تع ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــازاد  ــای م ــری فضاه ــر کارب ــروش و تغیی درخصــوص ف
آمــوزش و پــرورش اســتان، ایــن موضــوع ابتــدا در 
کمیتــه تخصــص بررســی و نتیجــه آن بــه شــورای 
آمــوزش و پــرورش اســتان بــرای تعییــن تکلیــف 

ــد. ــه ش ــذاری ارائ واگ
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری بــا 
اشــاره بــه اختصــاص 400 میلیــون تومــان بــرای تکمیــل 
خوابــگاه مجموعــه ورزشــی شــهدای آمــوزش و پــرورش 
اســتان بیــان کــرد: تاکنــون ۲00 میلیــون تومــان از ایــن 

میــزان تخصیــص یافتــه و جــذب شــده اســت.
امیــدی بــه کســب رتبــه نخســت اســتان در ۲۱ شــاخص 
ــال  ــرد: س ــان ک ــاره و خاطرنش ــوادآموزی اش ــوزه س ح
دانش آمــوزان  معــدل  میانگیــن  تحصیلــی گذشــته 
اســتان 6۵ درصــد افزایــش یافــت کــه بــدون شــک ایــن 

ــر اســت. ــی کنکــور سراســری مؤث مســئله در قبول
وی تصریــح کــرد: ســال تحصیلــی گذشــته 94 هــزار نفــر 
از دانش آمــوزان و فرهنگیــان اســتان در طــرح پرســش 
مهــر شــرکت کردنــد کــه ایــن رقــم گویــای افزایــش ۲0 
ــن  ــه از ای درصــدی شــرکت کنندگان اســت؛ ضمــن اینک
تعــداد ۱6 نفــر رتبــه برتــر کشــوری را نیــز کســب کردنــد.

ــاری  ــال و بختی ــرورش چهارمح ــوزش و پ ــر کل آم مدی
تصریــح کــرد: ســال گذشــته آمــوزش و پــرورش اســتان 
ــه  ــی، رتب ــی در ســطح مل ــه اول گــروه ســرود همگان رتب
اول کشــوری آمــوزش در کمیتــه صیانــت از حقــوق 
ــی  ــه عال ــاز و رتب ــه نم ــه اول ســتاد اقام شــهروندی، رتب

ــه خــود اختصــاص داد. ــر را ب طــرح پرســش مه
ــدارس  ــازی م ــرورت زیباس ــر ض ــد ب ــا تاکی ــدی ب امی
ادامــه داد:  بــا همــکاری و مســاعدت شــهرداری ها 
تجهیــز  تعمیــر،  انســانی،  نیروهــای   ســاماندهی 
و آماده ســازی مــدارس، ســاماندهی آزمایشــگاه ها و 
کارگاه هــا و تجلیــل از دانش آمــوزان برتــر از فعالیت هــای 

آمــوزش و پــرورش اســتان اســت. تســنیم

رئیس شورای حمل و نقل کرمان:
راه آهن استان باید به مراکز صنعتی 

متصل شود
رئیــس شــورای حمــل و نقــل اســتان کرمــان بــا اشــاره 
ــه فراوانــی معــادن و کارخانه هــای صنعتــی در اســتان  ب
گفــت: راه آهــن ایــن اســتان بایــد بــا خطــوط ریلــی بــه 

مراکــز صنعتــی متصــل شــود.
ــع و  ــتا موان ــن راس ــزود: در ای ــوردی اف ــدی بل محمدمه
مشــکالت پنهــان خطــوط ریلــی ارزیابــی و برطرف شــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد شــرکت های خصوصــی را 
بــه ســرمایه گذاری ریلــی دعــوت کنیــم، گفــت: ســاخت 
اولیــن خــط آهــن اســتان بــه وســیله بخــش خصوصــی 
گل گهــر ســیرجان بــه طــول ۱80 کیلومتــر پذیرفتــه شــده 

اســت.
ــت  ــد از ظرفی ــه بای ــور ک ــون آن ط ــرد: تاکن ــار ک وی اظه
ــار در راه آهــن اســتان کرمــان اســتفاده نشــده؛  حمــل ب
ــذا بایــد از رهنمودهــای اســتاندار کرمــان بــرای بهبــود  ل

ــرد. ــتفاده ک ــرکت ها اس ــادن و ش ــار مع ــل ب حم
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکه 
ــار توســط راه آهــن اســتان  هــر ســال 60 میلیــون تــن ب
کرمــان منتقــل می شــود، افــزود: حمــل و نقــل زمینــی 
ــار بــرای بســیاری از شــرکت ها بــه علــت حجــم زیــاد  ب

بــار بــه معضلــی تبدیــل شــده اســت.
وی عنــوان کــرد: در توزیــع و بهره بــرداری قطارهــای 
اســتان کرمــان ضعــف وجــود دارد؛ زیــرا خطــوط ریلــی 
ســیرجان - بنــدر عبــاس )بــا ۲ خــط رفــت و برگشــت و 
300 کیلومتــر مســافت( بازدهــی مناســبی نداشــته و ماه 
گذشــته فقــط چهــار قطــار از ســیرجان بــه ســمت بنــدر 

عبــاس رفتــه اســت.
بلــوردی گفــت: مجتمــع گل گهــر ســیرجان بــه تنهایــی در 
تولیــد کنســتانتره، گندلــه، فــوالد اســفنجی و تولیــد ورق 
ــن خروجــی  ــون ت ــق ســال 98 دســت کم ۱6 میلی در اف

بــار خواهــد داشــت.
ــف  ــان توق ــه و مدت زم ــری، تخلی ــرد: بارگی ــان ک وی بی
ــود. ــالح ش ــد اص ــتان بای ــن اس ــتگاه ها در راه آه در ایس

ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــل اس ــل و نق ــورای حم ــس ش رئی
ــاز سیســتان و بلوچســتان  ــون ســوخت مــورد نی هم اکن
بــا توجــه بــه درصــد زیــاد تصادفــات جــاده ای بــا تانکــر 
حمــل شــده و انتقــال ســوخت از خطــوط ریلــی موجــب 
کاهــش ریســک و تســهیل در کارهــا می شــود کــه بایــد 

در دســتورکار قــرار گیــرد.
وی گفــت: ابتــدا بــار راه آهــن چابهــار بــه مرکــز کشــور از 
فهــرج در شــرق اســتان کرمــان می گذشــت و اکنــون از 
ــذا  ــار - زاهــدان - مشــهد می گــذرد؛ ل خــط آهــن چابه
بــا توجــه بــه حجــم زیــاد بــار از ایــن بنــدر تجــاری نبایــد 
ــتگاه  ــد و ایس ــته باش ــی داش ــی ریل ــک خروج ــط ی فق

فهــرج ظرفیــت اتصــال بــه ایــن خــط را دارد.
ــد -  ــان - زرن ــن کرم ــط آه ــرد: خ ــح ک ــوردی تصری بل
ــدارد و  ــرای مســافربری ن ــی ب ــت کاف ــز، ظرفی ــق نی باف

ــود. ایرنــا ــت ش ــد تقوی بای

معــاون امــور آب و آبفــای وزیــر نیــرو گفــت: 
در دولــت یازدهــم آب شــرب و بهداشــتی 
بــرای 4 میلیــون روســتایی در سراســر کشــور 

تأمیــن شــد.
رحیــم میدانــی روز یکشــنبه در آیین بهره بــرداری 
از پــل نفــت و گاز دریاچــه ســد کارون 4 
افــزود: ایــن تعــداد در ۵ هــزار و ۲۲6 روســتا 
از  و کارشناســان  تــالش متخصصــان  بــا 
برخــوردار  ســالم  آشــامیدنی  آب  نعمــت 

ــدند. ش
ــد  ــم ۲3 س ــت یازده ــه داد: در دول وی ادام
در ۱6 اســتان بــا حجــم ذخیــره بیــش از 
ــم 3.4  ــا تنظی ــب و ب ــر مکع ــارد مت 4 میلی
میلیــارد متــر مکعــب بــه بهره بــرداری رســید.

ــت  ــن در دول ــرد: همچنی ــح ک ــی تصری میدان
ــی و ۱9  ــد ۱80 هــزار شــبکه اصل ــر و امی تدبی
هــزار هکتــار شــبکه فرعی آبرســانی در کشــور 

ــرداری رســید. ــه بهره ب احــداث شــد و ب
بــه گفتــه معــاون وزیــر نیــرو در طــول دولــت 
یازدهــم ۲3 طــرح آبرســانی در ۱۲ اســتان بــا 
حجــم 79۲ میلیــون متــر مکعــب آب شــرب 

ــرداری رســید. ــه بهره ب ب
آبفــای  و  آب  امــور  معــاون  میدانــی، 
وزیــر نیــرو، خاطرنشــان کــرد: ایجــاد ۱8 
ــدرت  ــا ق ــور ب ــهر کش ــه در ۱8 ش تصفیه خان
ــالب  ــه فاض ــب تصفی ــر مکع ــزار مت 8۵0 ه
در شــبانه روز، بخــش دیگــری از خدمــات 
ــوده اســت. ــن حــوزه ب ــت یازدهــم در ای دول

ــا  ــرو ب ــر نی ــای وزی ــور آب و آبف ــاون ام مع
بیــان اینکــه عدالــت در مدیریــت آب بســیار 

نبایــد  ایــن حــوزه  ضــروری اســت و در 
تفریــط شــد، گفــت: در  و  افــراط  دچــار 
ــا بــه مســائل  دولــت یازدهــم تــالش شــد ت
ــه  ــزان توج ــک می ــه ی ــی ب ــازه ای و اجرای  س

شود.
میدانــی همچنیــن بــه مدیریــت حوضه هــای 
آبریــز اشــاره و اظهــار کــرد: در ایــن بخــش به 
ــه ای  ــه گون ــی توجــه شــد؛ ب مســائل مختلف
ــش از 7  ــا بی ــا ت ــی از حوضه ه ــه در بعض ک

ــود. ــامل می ش ــتان را ش اس
وی ادامــه داد: در حوضــه زاینــده رود مدیریت 
ــا  ــه ب ــود ک ــدی ب ــه مفی ــه آب، تجرب حوض
ــدگان کشــاورزان دو  حضــور مســئوالن، نماین

ــد. ــی ش ــرداران اجرای ــتان و بهره ب اس
معــاون وزیــر نیــرو بــا بیــان اینکــه در برنامــه 
ششــم توســعه، آب و فاضــالب مــورد توجــه 
قــرار گرفتــه، خاطرنشــان کــرد: مدیریــت آب 
ــردم  ــدارد و م ــاص ن ــت اختص ــه دول ــا ب تنه

نیــز در آن ســهیم هســتند.
ــان افــزود: طــرح پــل کابلــی  میدانــی در پای
ــه  ــژه ای ب ــگاه وی ــد کارون 4 ن ــت و گاز س نف

محیــط زیســت دارد و یکــی از اقدامــات 
ــه شــمار مــی رود. ــت یازدهــم ب ــدگار دول مان

همچنیــن مدیــر عامــل شــرکت توســعه آب 
نیــرو در آییــن بهره بــرداری از ایــن طــرح 
گفــت: ایــن طــرح بــه طــول ۲7 کیلومتــر بــا 
ــرداری  ــه بهره ب ــان ب ــارد توم ــار ۱۲0 میلی اعتب

رســید.
ایــن  افــزود:  ســید محمدرضــا رضــازاده 
نخســتین پــل کابلــی انتقــال نفــت و گاز 
ایــران اســت کــه در مــدت 4 ســال ســاخته 

ــت. ــده اس ش
وی تصریــح کــرد: طــول خــط انتقــال نفــت 
ــا  ــه ب ــوده ک ــر ب ــه 9 کیلومت ــر دریاچ و گاز زی
اجــرای ایــن طــرح خــط انتقــال از روی پــل 

انجــام خواهــد شــد.
ــن  ــی ای ــن ویژگ ــازاده مهم تری ــه رض ــه گفت ب

ــت از  ــت و صیان ــط زیس ــظ محی ــرح، حف ط
ــت. ــیرین کارون 4 اس ــه آب ش دریاچ

گفتنــی اســت بزرگ تریــن پــل کابلــی نفــت 
و گاز ایــران بــر روی دریاچه ســد کارون 4 روز 
ــر  ــا حضــور معــاون وزی یکشــنبه در آیینــی ب
نیــرو و نیــز مدیــر عامــل شــرکت توســعه آب 

ــرداری رســید. ــه بهره ب نیــرو ب
پــل کابلــی نفــت و گاز بــه وزن حــدود ۲ هــزار 
ــرض  ــر و ع ــدود 380 مت ــول ح ــه ط ــن ب ت
9 متــر بــر روی دریاچــه ســد کارون 4 در 
ــور  ــه منظ ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس
انتقــال نفــت مــارون بــه اصفهــان اجــرا شــده         

اســت.
ایــن طــرح در ۲00 کیلومتــری شــهرکرد و در 
ــرز اســتان های خوزســتان و چهارمحــال و  م

بختیــاری بــه اجــرا درآمــده اســت. ایرنــا

معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو خبر داد:

تأمین آب شرب 4 میلیون روستایی 
در دولت یازدهم

ــالمی  ــوری اس ــت: جمه ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ایــران، الگــو و نمونــه بــارز مقاومــت در برابــر اســتکبار جهانــی و 

ــت. ــب اس ــت های غاص صهیونیس
قاســم ســلیمانی دشــتکی در دیــدار بــا خانــواده شــهید 
محســن عرفانــی از شــهدای جنــگ تحمیلــی در چهارمحــال و 
بختیــاری تاکیــد کــرد: ایســتادگی در برابــر رژیــم ستمشــاهی، 
دوران جنــگ تحمیلــی، تحمــل تحریم هــای ظالمانــه، حضــور 
ــت  ــخص مقاوم ــای مش ــف، از نمونه ه ــای مختل در صحنه ه

ــت. ــتکبار اس ــای اس ــر یاوه گویی ه ــران در براب ــت ای مل
وی افــزود: رشــادت های شــهدا، جانبــازان، آزادگان و ایثارگــران 
دوران دفــاع مقــدس، نظــام جمهــوری اســالمی را بــرای 

همیشــه بیمــه کــرد.
ــار و  ــگ ایث ــج فرهن ــرد: تروی ــح ک ــتکی تصری ــلیمانی دش س

شــهادت و انتقــال آن بــه نســل های آینــده یکــی از مهم تریــن 
اقدامــات فرهنگــی و نیازهــای اساســی جامعــه اســت.

وی در دیــدار بــا جانبــاز 70 درصــد ســلیمان بســتان دهکــردی 
ــران  ــازان، آزادگان و ایثارگ ــهدا، جانب ــواده ش ــد: خان ــادآور ش ی
بــه  بعثــی  دشــمن  در شکســت  مهمــی  بســیار  نقــش 

ســرکردگی آمریــکا، اســرائیل و انگلیــس داشــته اند.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: هم اینــک 
خانواده هــای جانبــازان بــا تحمــل ســختی های ناشــی از 
خســارات دوران جنــگ تحمیلــی، نقــش مهمــی در ایســتادگی 

ــد. ــا می کنن ــی ایف ــتکبار جهان ــل اس مقاب
وی گفــت: مقاومــت خانــواده شــهدا، جانبــازان، آزادگان و 
ایثارگــران، الگــوی بســیار مطلوبــی بــرای تمامــی آزادی خواهان 

ــان اســت. خبــر فارســی جه

ــاری از  ــال خــون چهارمحــال و بختی ــر کل انتق مدی
رشــد 3 درصــدی اهــدای خــون در اســتان طــی ســه 

ماهــه نخســت ســال جــاری خبــر داد.
ــه  ــه ماه ــرد: در س ــار ک ــدی اظه ــد ملک محم محم
ــرای  ــر ب ــزار و ۱7۱ نف ــاری، 8 ه ــال ج ــت س نخس
اهــدای خــون بــه پایگاه هــای انتقــال خــون در 
ــه  ــن مراجع ــن و بروج ــهرکرد، ب ــتان های ش شهرس
کردنــد کــه از ایــن تعــداد 7 هــزار و ۵۵ نفــر موفــق 

ــدای خــون شــدند. ــه اه ب
ــزود:  ــه اف ــتان در ادام ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی
از ایــن تعــداد اهداکننــده، 3 هــزار و 776 نفــر 
ــم  ــده خان ــر اهداکنن ــتمر و ۱68 نف ــده مس اهداکنن

ــد. بودن

محمــد ملک محمــدی، مدیــر کل انتقــال خــون 
اســتان، از رشــد 3 درصــدی اهــدای خــون در اســتان 
طــی ســه ماهــه نخســت ســال جــاری نســبت بــه 
ــه  ــبختانه ب ــت: خوش ــر داد و گف ــابه خب ــدت مش م
ــال و  ــتان، چهارمح ــردم اس ــون م ــدای خ ــل اه دلی
ــوده  ــود خــون مواجــه نب ــا کمب ــون ب ــاری تاکن بختی

اســت.
مدیــر کل انتقــال خــون اســتان خاطرنشــان کــرد: از 
خــون اهداشــده بــرای بیمــاران مبتــال بــه تاالســمی، 
نیازمنــد بــه فرآورده هــای خونــی و بیمــاران بســتری 
و تصادفــی و ســوختگی اســتان اســتفاده می شــود 
و مــازاد آن بــه اســتان های اصفهــان، اهــواز و تهــران 

ــود. ایســنا ــادر می ش ص

بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای عمومــی و انقــالب کرمــان از 
کشــف هفــت قبضــه ســالح جنگــی، دو قبضــه ســالح شــکاری 

و تعــدادی ادوات جنگــی خبــر داد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه  نقــل از روابــط  عمومــی 
ــه  ــا اشــاره ب ــان شهســواری ب ــان، ایم دادگســتری اســتان کرم
انهــدام بانــد خریــد و فــروش و حمــل ســالح  غیرمجــاز اظهــار 
داشــت: در جهــت برقــراری نظــم و امنیــت در ســطح کرمــان و 
مقابلــه بــا جرائــم خشــن در دو عملیــات صورت گرفتــه توســط 
مأمــوران پلیــس اطالعــات در کرمــان و فهــرج، مقادیــری ســالح 

ــط شــد. جنگــی کشــف و ضب
بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای عمومــی و انقــالب کرمــان ابراز 
ــک  ــت کمــری، ی ــک قبضــه کل ــات ی ــن دو عملی داشــت: در ای
تیغــه خشــاب و تعــداد 9 عــدد فشــنگ کلــت، 7 قبضــه ســالح 

ــداد  ــکاری و تع ــالح ش ــه س ــک قبض ــنیکف، ی ــی کالش جنگ
ــتی و  ــک دس ــدد نارنج ــک ع ــنیکف، ی ــاب کالش ــه خش 6 تیغ
یــک قبضــه ســالح شــکاری طــرح m۱6 و یــک تیغــه خشــاب 
شــکاری و تعــداد ۲۵۱ عــدد فشــنگ جنگــی کالشــنیکف کشــف 

و ضبــط شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا 4 نفــر متهــم دســتگیر شــدند 
ــا و یــک دســتگاه  گفــت: یــک دســتگاه خــودرو ســواری زانتی

خــودرو پرایــد متعلــق بــه متهمــان توقیــف شــده اســت.
شهســواری تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه نقــش پررنــگ و مخرب 
ــت  ــد امنی ــن و تهدی ــم خش ــکاب جرائ ــاز در ارت ــالح  غیرمج س
ــتگاه  ــتورکار دس ــم در دس ــرم مه ــن ج ــا ای ــه ب ــه، مقابل جامع
قضایــی اســتان و پلیــس قــرار گرفتــه و بــا قاطعیــت بــا ایــن 

ــی صــورت خواهــد گرفــت. ــه قانون ــم مقابل قبیــل جرائ

بانــد  رودبــار جنــوب گفــت:  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــدر در جن ــواد مخ ــاق م ــی قاچ بین الملل
ــد. ــی ش ــج( متالش ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن ــط س توس
ــه  ــگاران در رابط ــع خبرن ــت در جم ــا فیروزبخ ــرهنگ رض س
ــت: در  ــار داش ــه اظه ــن منطق ــاق در ای ــد قاچ ــدام بان ــا انه ب
ــوب،  ــار جن ــرگ در رودب ــا ســوداگران م ــری مســلحانه ب درگی
ــربازان  ــط س ــدر توس ــواد مخ ــاق م ــی قاچ ــبکه بین الملل ش
گمنــام امــام زمان)عــج( در اداره اطالعــات شهرســتان کهنــوج 

ــد. ــی ش متالش
فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان رودبــار جنــوب تصریــح 
کــرد: ســربازان گمنــام امــام زمــان)ع( عملکــرد بســیار خوبــی 

در ایــن منطقــه از خــود بــه  جــای گذاشــته اند.
ــواد مخــدر در  ــن م ــان اینکــه بیــش از ۲ ت ــا بی فیروزبخــت ب

ایــن عملیــات کشــف شــد، افــزود: همچنیــن دو قبضــه ســالح 
جنگــی قناســه، تعــداد زیــادی مهمــات و دو دســتگاه خــودرو 

کشــف شــد.
ــام  ــام ام ــه در ســربازان گمن ــی ک ــا جدیت ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــان  ــم قاچاقچی ــازه نمی دهی ــود، اج ــده می ش ــج( دی زمان)ع

مــواد مخــدر وارد شهرســتان مــا شــوند.
فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان رودبــار جنــوب بــا اشــاره 
ــد  ــج( نبودن ــام زمان)ع ــام ام ــربازان گمن ــر س ــه اگ ــه اینک ب
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــی نمی ش ــزرگ متالش ــد ب ــن بان ــاید ای ش
اجــازه نمی دهیــم افــرادی ماننــد قاچاقچیــان وارد ایــن 
شهرســتان شــوند و عملیــات انجــام دهنــد. بــا جدیــت تمــام 
بــا قاچاقچیــان برخــورد می کنیــم تــا درس عبرتــی شــود بــرای 

ــد. تســنیم ــر می پرورانن ــکاری در س ــن اف ــه چنی ــانی ک کس

استانها

استاندار چهارمحال و بختیاری:

ایران، الگوی مقاومت در برابر استکبار است
 انهدام باند خرید و فروش و حمل 

سالح  غیرمجاز در کرمان

 رشد 3 درصدی اهدای خون 
در چهارمحال و بختیاری

باند بین المللی قاچاق مواد مخدر در جنوب کرمان 
متالشی شد

 همسر سردار شهید خداکرم رجب پور 
و خواهر شهیدان کاووسی آسمانی شد

ــور و خواهــر شــهیدان غالمرضــا و علیرضــا  همســر ســردار شــهید خداکــرم رجب پ
کاووســی آســمانی شــد.

ــم کاووســی  ــار، »مری ــری ایث ــگاه خب ــل از پای ــه نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
قهفرخــی«، همســر ســردار شــهید خداکــرم رجب پــور و خواهــر شــهیدان غالمرضــا 

ــی را وداع گفــت. و علیرضــا کاووســی، دار فان
مراســم تشــییع پیکــر ایــن بانــو ســاعت ۱7 دیــروز از مقابــل بســیج فرخشــهر تــا 

گلــزار شــهدای ایــن شــهر برگــزار شــد.
گفتنــی اســت اســتان چهارمحــال و بختیــاری ۱37 شــهید فرهنگــی تقدیــم انقــالب 
اســالمی کــرده و ســردار شــهید حــاج خداکــرم رجب پــور از معلمــان اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری اســت کــه بــه عنــوان شــهید شــاخص فرهنگــی کشــور در 

ســال 93 معرفــی شــده اســت. 
ایــن ســردار شــهید، جانشــین فرمانــده گــردان امــام ســجاد)ع( از تیــپ 44 قمــر 
بنی هاشــم)ع( بــود کــه ۲۱ دی مــاه ســال 6۵ در کربــالی شــلمچه بــه فیــض بــزرگ 
ــوان شــهید شــاخص  ــه عن ــان کشــور ب شــهادت رســید و از ســوی بســیج فرهنگی

ســال 93 برگزیــده شــد.

روزنه

 یزد، میزبان مسابقات 
هنرهای رزمی سواره جهان شد

رئیــس کمیتــه هنرهــای رزمــی ســواره فدراســیون 
رزمــی  هنرهــای  مســابقات  ســوارکاری گفــت: 
ــه  ــران ب ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ــان ب ــواره جه س

میزبانــی اســتان یــزد برگــزار می شــود.

علــی قورچیــان افــزود: ایــن مســابقات بــا حضــور 
ســوارکاران سراســر دنیــا در اوایــل آذرماه امســال در 
پیســت طبیعــی روســتای تاریخــی ســریزد مهریــز 

ــود. ــزار می ش برگ
ــای الزم  ــزی و هماهنگی ه ــه داد: برنامه ری وی ادام
ــوارکاری  ــت س ــا هیئ ــابقات ب ــزاری مس ــرای برگ ب
اســتان و مهریــز، دســتگاه های اجرایــی و فرهنگــی 
ــه و  و مســئوالن ارگ تاریخــی ســریزد انجــام گرفت

مشــکلی وجــود نــدارد.
ــزد  ــت ســوارکاری اســتان ی ــن رئیــس هیئ همچنی
ــی قــرار  گفــت: پیــش از برگــزاری مســابقات جهان
اســت تــا در اواخــر مردادمــاه مســابقات اســتانی و 
در شــهریورماه نیــز مســابقات کشــوری در روســتای 

ســریزد برگــزار شــود.
ــت روســتای ســریزد،  ــزود: وضعی ــک اف ســعید بی
ــات و همــکاری خــوب متولــی  ــودن امکان فراهــم ب
همچنیــن  و  ســریزد  ارگ  تاریخــی  مجموعــه 
همــکاری مســئوالن اجرایــی و ورزشــی منطقــه 
زمینــه برگــزاری مســابقات را در ایــن منطقــه فراهــم 

ــت. ــرده اس ک
امــروز در جلســه ای کــه بــا حضــور معــاون فرمانــدار 
ــئول  ــی و مس ــئوالن اجرای ــدادی از مس ــز، تع مهری
ــزد  ــتان ی ــوارکاری اس ــت س ــی هیئ ــط عموم رواب
برگــزار شــد، راه هــای برگــزاری هــر چــه بهتــر 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــابقات م مس
ــواره  ــی س ــای رزم ــه هنره ــس کمیت ــن رئی همچنی
فدراســیون ســوارکاری و هیئــت همــراه از بخش هــای 
مختلــف پیســت و مجموعــه تاریخــی ارگ ســریزد و 

ــد. ــد کردن ــای آن بازدی ــات و ظرفیت ه امکان
مســابقات ســوارکاری ســنتی رزمــی بــا لبــاس ویژه 
و ســنتی برگــزار می شــود و ســوارکاران ایــن رشــته 
ــا  ــر را ب ــد نظ ــداف م ــب اه ــر اس ــوار ب ــی س ورزش
ــن  ــون ای ــد. تاکن ــرار می دهن ــان هــدف ق ــر و کم تی

ــزار نشــده اســت. ــران برگ مســابقات در ای
ــود  ــتندات موج ــه و مس ــات صورت گرفت ــا تحقیق ب
ــه را  ــن تاریخچ ــران، قدیمی تری ــده ای ــخص ش مش

ــی ســواره دارد. ــای رزم در هنره
اســتان یــزد دارای 300 باشــگاه و افــزون بــر 6 هــزار 

رأس اســب اصیــل عــرب اســت. ایرنــا

در سال 95 صورت گرفت:
خودکفایی هزار خانواده 

 چهارمحالی تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی)ره(

مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( چهارمحال 
ــواده  ــزار خان ــته ه ــال گذش ــت: س ــاری گف و بختی
چهارمحالــی کــه تحــت پوشــش ایــن کمیتــه 
هســتند، پــس از دریافــت تســهیالت توانمندســازی 

ــدند. ــا ش خودکف
ــر از  ــه تقدی ــروز در جلس ــر دی ــور ظه ــی ملک پ عل
ــه  ــه کمیت ــهیالت ب ــت تس ــی در پرداخ ــاالن بانک فع
ــر  ــه دو براب ــا اشــاره ب ــی)ره(، ب ــام خمین ــداد ام ام
شــدن منابــع مالــی و بانکــی کمیتــه امــداد اظهــار 
ــه  ــای صورت گرفت ــا پیگیری ه ــبختانه ب ــرد: خوش ک
تســهیالت اشــتغال بــه صــورت ۱00 درصــدی جــذب 

شــدند.
تحــت  اینکــه خانواده هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــد  ــی)ره( بای ــام خمین ــداد ام ــه ام ــت کمیت حمای
توانمنــد شــوند، چــرا کــه ایــن کار در نهایــت منجــر 
بــه ایجــاد اشــتغال بــرای آن هــا خواهــد شــد، 
ــی  ــواده چهارمحال ــزار خان ــزود: ســال گذشــته ه اف
ــس  ــتند، پ ــه هس ــن کمیت ــش ای ــت پوش ــه تح ک
خودکفــا         توانمندســازی  تســهیالت  دریافــت  از 

ــدند. ش
مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( چهارمحال 
فطریــه  درصــدی   ۲00 رشــد  بــه  بختیــاری  و 
ــه ســال گذشــته  جمع آوری شــده امســال نســبت ب
اشــاره کــرد و عنــوان داشــت: میــزان فطریــه 
 4۵0 اســتان  در  ســال گذشــته  جمع آوری شــده 
میلیــون تومــان بــوده کــه ایــن میــزان در ســال 96 
ــان  ــون توم ــارد و 400 میلی ــک میلی ــش از ی ــه بی ب

ــت. ــیده اس رس
ملک پــور بــا بیــان اینکــه درآمــد طــرح اکــرام ایتــام 
در چهارمحــال و بختیــاری در ســال گذشــته ۱۱ 
میلیــارد تومــان بــوده اســت، ادامــه داد: بــا اجــرای 
ایــن طــرح و اســتقبال مــردم از آن انتظــار مــی رود 
درآمــد حاصــل از ایــن طــرح بــه ۱8 میلیــارد تومــان 

نیــز برســد.
وی بــه اجــرای بیــش از یــک هــزار طــرح اشــتغال 
خــرد و پایــدار در ســال گذشــته و جــذب بیــش از 
ــه در ســال  ــن زمین ــع در ای ــارد تومــان مناب ۵0 میلی
ــن در ســال  ــرد: همچنی 96 اشــاره و خاطرنشــان ک
9۵ بیــش از ۲6 میلیــارد تومــان منابــع جهــت 
تســهیالت اشــتغال جــذب شــدند کــه بخشــی از آن 
منابــع بانکــی و بخشــی از اعتبــارات کمیتــه امــداد 

ــی)ره( هســتند. ــام خمین ام
مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( چهارمحال 
و بختیــاری تصریــح کــرد: تعــداد هــزار و 7۲3 طرح 
خودکفایــی و کارآفرینــی مخصــوص مددجویــان 
کمیتــه امــداد اجــرا شــده کــه البتــه پیــش از 
ــز  ــی نی ــای تکمیل ــا، آموزش ه ــن طرح ه اجــرای ای

ــه شــده اســت. ــه ایــن افــراد ارائ ب
 بــرای دانش آموختــگان دانشــگاه ها ۲78 مــورد 
آمــوزش و بــرای دانش آمــوزان ۲67 مــورد آمــوزش 

صــورت گرفــت. فــارس

نماینــده مــردم کهنــوج، رودبــار جنــوب، 
در  منوجــان  و  قلعه گنــج  فاریــاب، 
اســالمی گفــت:  شــورای  مجلــس 
تحصیــل  تــرک  آمــار  بیشــترین 
دانش آمــوزان در کشــور مربــوط بــه 
بنابرایــن  اســت؛  پنــج شــهر  ایــن 
ــژه ای             ــه توجــه وی ــاز ب ــه نی ــن منطق ای

دارد.
احمــد حمــزه افــزود: بیشــترین آمــار 
تــرک تحصیــل کشــور مربــوط بــه 
به ویــژه  کرمــان  جنــوب  شــهرهای 
شهرســتان های قلعه گنــج و رودبــار 
بضاعــت  نداشــتن  اســت؛  جنــوب 
ــایل  ــن وس ــا در تأمی ــی خانواده ه مال
ــاب درســی ســبب  ــد کت ــی مانن ابتدای
تــرک تحصیلــی ایــن دانش آمــوزان 

ــت. ــده اس ش
وی بیــان کــرد: در بعضــی مناطــق مثل 
ــران  ــوب دخت ــار جن ــج و رودب قلعه گن
بــرای رســیدن بــه مدرســه مجبــور 
ــاده روی  ــر پی ــن کیلومت ــتند چندی هس
کننــد و خانوده هــا نمی تواننــد بــا ایــن 

مســئله کنــار بیاینــد.
ــا  ــوب اســتان ب ــرد: جن ــح ک وی تصری
3۲ هــزار کیلومتــر وســعت و 4۵0 هزار 
نفــر جمعیــت دارای پراکندگــی زیــادی 
اســت و بیشــتر مــردم در ایــن منطقــه 
روستانشــین هســتند کــه تــوان مالــی 
بــرای حمایــت از فرزنــدان در حــال 

تحصیــل خــود را ندارنــد.
ــتان  ــی اس ــهر جنوب ــج ش ــده پن نماین
کرمــان به وضعیــت نابســامان مدارس 

ــودگی  ــت: فرس ــرد و گف ــاره ک ــم اش ه
بــه حــدی  ایــن منطقــه  مــدارس 
ــن  ــی والدی ــبب نگران ــه س ــیده ک رس

اســت. شــده  دانش آمــوزان 
وی اظهــار کــرد: هم اکنــون ۲7 مدرســه 
کپــری در پنــج شهرســتان جنــوب 
ــن  ــازی ای ــود دارد و بازس ــان وج کرم
مــدارس نیازمنــد اعتبــارات خــاص 

ــت. اس
اینکــه اســتعدادهای  بیــان  بــا  وی 
در منطقــه جنــوب کرمــان  زیــادی 
ایــن  کــرد:  تصریــح  دارد،  وجــود 
اســتعدادها بــه دلیــل نداشــتن امکانات 

نمی شــوند. شــکوفا 
وی اضافــه کــرد: کیفیــت آموزشــی در 
مــدارس ایــن منطقــه بــه حــدی پایین 

اســت کــه در شــهر رودبــار جنــوب 
پــس از 30 ســال، یــک دانش آمــوز در 
رشــته پزشــکی پذیرفتــه شــده اســت.

حمــزه بیــان کــرد: مــدارس شــبانه روزی 
وضعیــت  در  نیــز  منطقــه  ایــن 
نابســامانی بــه ســر می برنــد و هم اکنــون 
جــاری  مخــارج  پرداخــت  توانایــی 

خــود را ندارنــد.
جنــوب کرمــان بــا جمعیــت یــک 
ــتان  ــت شهرس ــری از هف ــون نف میلی
جیرفــت، کهنــوج، فاریــاب، رودبــار 
جنــوب، عنبرآبــاد، قلعه گنــج و منوجــان 

ــت. ــده اس ــکیل ش تش
نفــر  و 977  هــزار  بــا 43  کهنــوج 
ــوب  ــری جن ــت در 360 کیلومت جمعی

کرمــان واقــع شــده اســت. ایرنــا

نماینده پنج شهر جنوبی کرمان:

جنوب کرمان، بیشترین آمار ترک تحصیل کشور را داراست

،،
تــاش  بــا  روســتایی  میلیــون   4
متخصصان و کارشناسان از نعمت 
آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند

که به عنوان شهید شاخص  کرم رجب پور از معلمان استان چهارمحال و بختیاری است  سردار شهید حاج خدا
گردان امام سجاد)ع( از تیپ  کشور در سال 93 معرفی شده است. این سردار شهید، جانشین فرمانده  فرهنگی 

کربالی شلمچه به فیض شهادت رسید. که 21 دی ماه سال 65 در  44 قمر بنی هاشم)ع( بود 



 دکتــر محمدرضــا بلوســاز، دبیــر انجمــن علمــی عفونــی کــودکان 
ایــران، بــا بیــان اینکــه شــیوع اِنتروویروس هــا در فصــل تابســتان 
در کــودکان افزایــش می یابــد، گفــت: ایــن ویــروس بــه اشــکال 
ــا  ــودکان ب ــی ک ــاری در برخ ــن بیم ــد. ای ــروز می یاب ــی ب مختلف
عالئمــی ماننــد تــب شــدید، اســتفراغ و تــاول روی بیضه هــا بــروز 
می یابــد کــه بــه محــض بــروز ایــن عالئــم والدیــن بــرای درمــان 

بایــد بــه پزشــک مراجعــه کننــد.
ــی  ــا عالئم ــروس ب ــن وی ــز ای ــودکان نی ــی ک ــزود: در برخ وی اف
ــروز  ــتی( ب ــای پوس ــتی )جوش ه ــورات پوس ــب و بث ــد ت مانن
ــان  ــد فرزندش ــان می کنن ــن گم ــه والدی ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب می یاب
ــون  ــان و اوری ــه مرغ ــک، آبل ــد مخمل ــی مانن ــار بیماری های دچ
شــده اســت. در ایــن حالــت عالمــت تــب چندیــن روز بــه طــول 

ــند. ــاس باش ــه آن حس ــد ب ــن بای ــه والدی ــد ک می انجام
ــا  ــروس ب ــن وی ــری از ای ــوع دیگ ــرد: ن ــان ک ــاز خاطرنش بلوس

عالئمــی ماننــد اســهال، اســتفراغ، تــورم چشــم یــا گلــو و ... بــروز 
ــراه باشــد. ــز هم ــب نی ــا ت ــن اســت ب ــه گاه ممک ــد ک می یاب

ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــودکان ای ــی ک ــی عفون ــن علم ــر انجم دبی
شــیوع انتروویروس هــا در کــودکان بســیار شــایع اســت، یــادآور 
شــد: والدیــن بایــد بــه تــب زیــاد کــودکان حســاس باشــند و بــه 

ــد. ــه پزشــک مراجعــه کنن محــض مشــاهده ب
وی افــزود: ایــن ویــروس اگــر بــه موقــع تشــخیص داده شــود 
ــا  ــم تشــدید شــود ی ــا اگــر عالئ ــا دارو درمان شــدنی اســت؛ ام ب
موجــب زخــم در گلــو، تــورم چشــم، گلــو یــا تــاول روی بیضه هــا 

ــود. ــر خواهــد ب شــود، درمــان کمــی زمان ب
بلوســاز گفــت: شــیوع ایــن بیمــاری در کودکانــی کــه دچــار نقــص 
ایمنــی هســتند، از شــیوع بیشــتری برخــوردار اســت. وی تصریــح 
کــرد: اجتنــاب از تمــاس بــا فــرد بیمــار و رعایــت نــکات بهداشــتی 

تنهــا راه پیشــگیری از ابتــال بــه ایــن ویــروس اســت. آنــا

ــوار  ــه ســیچوان( و در ن ــن )منطق ــی چی ــوب غرب چــای از جن
ــی  ــاه داروی ــک گی ــوان ی ــه عن ــا ب ــه در آنج ــه - ک ــرزی برم م
ــده  ــور عم ــه ط ــه اســت.  ب اســتفاده می شــده - منشــأ گرفت
ــر  ــیری و زی ــوای گرمس ــا آب و ه ــق ب ــای در مناط ــاه چ گی
گرمســیری رشــد می کنــد و انــدازه بــرگ آن، معیــار مهمــی در 

ــت.  ــاه آن اس ــدی گی طبقه بن
»چیــن«  چــای  و  بــرگ  بزرگ تریــن  »آســام«،  چــای 
کوچک تریــن بــرگ را دارد. انــدازه بــرگ چــای »کامبــوج« هــم 
حــد فاصــل ایــن دو نــوع چــای اســت. هــر چقــدر بــرگ چــای 

ریزتــر و لطیف تــر باشــد، مرغوب تــر اســت. 
 ۳ درصد از وزن خشک چای را کافئین تشکیل 

می دهد
حــدود 3 درصــد از وزن خشــک چــای، بــه دلیــل وجــود 
ــزرگ، چــای  ــوان ب ــک لی ــر ی ــی اگ ــه عبارت ــن اســت. ب کافئی

دریافــت  میلی گــرم، کافئیــن   ۹۰ تــا   3۰ بیــن  بنوشــیم، 
از چــای ســیاه  کرده ایــم. مقــدار کافئیــن چــای ســبز، 
ــن  ــات تئوبرومی ــن دارای ترکیب ــای همچنی ــت. چ ــر اس کمت
ــن دارای  ــتند و همچنی ــرک هس ــه مح ــت ک ــن اس و تئوفیلی
ــد.  ــن عمــل می کن ــه مشــابه کافئی ــن اســت ک ــداری زانتی مق
ــه  ــردد ک ــای آن برمی گ ــه پلی فنول ه ــای ب ــودن چ ــض ب قاب
فراوان تریــن ترکیــب در بــرگ چــای هســتند و حــدود 3۰ تــا 

۴۰ درصــد از آن را تشــکیل می دهنــد.
ــز )۰.۵ میلی گــرم در هــر فنجــان چــای  ــه جــز منگن  چــای ب
کــه ۲۶ درصــد از نیــاز روزانــه را تأمیــن می کنــد(، مــاده مغــذی 
اساســی دیگــری نــدارد. دربــاره آثــار ســودمند چای هــای ســبز 
ــم  ــر و تنظی ــی، آلزایم و ســیاه در پیشــگیری از ســرطان، چاق
ــوز  ــا هن ــت؛ ام ــده اس ــوان ش ــی عن ــون  مطالب ــترول خ کلس

مســتندات کافــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. ســامانه

۳ گیاه ضد پیری را بشناسید
ــا  ــت: ب ــی، متخصــص طــب ســنتی، گف ــر مینای محمدباق
افزایــش ســن، اعضــای بــدن بــه واســطه آن دچــار تغییــر 
و تحــول می شــود کــه بــا معرفــی برخــی گیاهــان دارویــی 

از پیــری صــورت و اعضــای بــدن جلوگیــری می شــود. 
ایــن گیاهــان دارویــی شــامل: بنفشــه ســه رنــگ اســت 
کــه در طــب ســنتی در انــواع بیماری هــا از جملــه بیمــاری 
تنفســی، سیاه ســرفه، زکام و ســرماخوردگی اســتفاده 
می شــود و بــه صــورت خوراکــی یــا موضعــی بــرای 
درمــان بیماری هــای پوســتی، روماتیســم، ورم مثانــه، 
ــه کار  ــا ب ــدن رگ ه ــفت ش ــی و س ــب ادراری، بی خواب ش

ــی رود. م
ــت  ــری آلوس ــد پی ــی ض ــان داروی ــر از گیاه ــی دیگ یک
ــودن  ــن ب ــروس و ملی ــد وی ــب، ض ــد ت ــت ض ــه خاصی ک
از مهم تریــن آثــار آن هســتند. بعضــی از خــواص آلــو 
ــواد  ــذب م ــرعت ج ــه س ــت ک ــر آن اس ــه فیب ــوط ب مرب
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــش می ده ــا را کاه ــژه قنده ــذی به وی مغ

ــد خــون می شــود. ــث کاهــش نســبی قن ــو باع ــل آل دلی
همچنیــن ویتامیــن c موجــود در آن باعــث افزایــش 
ــاال  ــدن را ب ــی ب ــت ایمن ــود و مقاوم ــن می ش ــذب آه ج
می بــرد و بــه دلیــل وجــود ترکیبــات آنتی اکســیدانی، 
ــری  ــی جلوگی ــرطانی دارد و از کم خون ــد س ــت ض خاصی

می کنــد.
ــی  ــان داروی ــر گیاه ــوت از دیگ ــت: ت ــار داش ــی اظه مینای
ــون،  ــار خ ــده فش ــون، پایین آورن ــد خ ــده قن کاهش دهن
ضــد پیــری، ضــد افســردگی، ضــد ســرطان، معــرق، 

ــت. ــاب اس ــد الته ــکّن و ض ــن، مس ملی
وی دربــاره شــیوه مصــرف ایــن گیــاه اظهــار داشــت: ایــن 
ــه صــورت مســتقیم  ــوع از گیاهــان دارویــی می تواننــد ب ن
ــوند و از  ــا ش ــه مرب ــل ب ــه تبدی ــا اینک ــوند ی ــرف ش مص
ــا  ــراه ب ــرم آن هم ــربت و از ج ــوان ش ــه عن ــیره آن ب ش

ــود. ــتفاده ش ــت اس ماس
ایــن متخصــص طــب ســنتی در پایــان یــادآور شــد: آلــوی 
ــن  ــت ملی ــه عل ــوی خشــک اســت و ب ــر از آل ــازه موثرت ت

بــودن خاصیــت ضــد ســرطانی دارد. ســامتی

وزیــر بهداشــت گفــت: بــرای اجــرای طــرح تحــول 
ســالمت تاکنــون ۱۲ هــزار میلیــارد تومــان بــه وزارت 

بهداشــت داده انــد. 
ــک  ــگاه ی ــه ن ــمی در برنام ــید حسن  هاش ــر س دکت
بــه ارزیابــی حــوزه ســالمت کشــور پرداخــت. وی در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در دولــت دوازدهــم 
ــر  ــت: اگ ــد، گف ــد مان ــی خواهی ــر بهداشــت باق وزی
ابــزار و لــوازم فراهــم باشــد، آمــاده خدمــت خواهــم 
بــود؛ زیــرا در ۴ ســال دولــت یازدهــم بــا مشــکالت 
ــا را  ــت آن ه ــه می بایس ــم ک ــه بودی ــادی مواج زی
حــل و فصــل کــرد. نکتــه مهــم، تولیــت نظــام 

ــد مشــخص شــود. ســالمت اســت کــه بای
هاشــمی درخصــوص پــول طــرح تحــول ســالمت، 

ــت طــرح تحــول  ــون باب ــار داشــت: آنچــه تاکن اظه
ســالمت بــه وزارت بهداشــت داده انــد، ۱۲ هــزار 

ــت. ــوده اس ــان ب ــارد توم میلی
ــرح تحــول  ــای بســیاری در ط ــه داد: کاره وی ادام
ســالمت انجــام شــد و جــا دارد از همــه تشــکر کنــم؛ 
ــم انجــام  ــه می گوی ــن دو کاری ک ــی ای ــا وقت ــا ت ام
ــه هــدر  نشــود، ممکــن اســت همــه زحمــات مــا ب
ــت  ــع اس ــدن مناب ــدار ش ــه پای ــن نکت ــرود. اولی  ب
و هنــوز نمی دانــم بــرای انجــام ماموریت هایــی کــه 
ــرد.  ــرار می گی ــا ق ــار م ــع در اختی ــدر مناب دارم، چق
مدیــر بایــد بدانــد کــه چقــدر منابــع در اختیــار دارد 
و اینکــه منابــع تضمین شــده باشــد؛ هرچنــد میــزان 
آن مهــم نیســت و هــر چقــدر پــول بدهنــد می تــوان 

بســته خدمــت را توســعه داد یــا کوچــک کــرد.
وزیــر بهداشــت افــزود: دومیــن نکتــه، تجمیــع 
منابــع اســت کــه یکــی از ایــن منابــع، منابــع 
ــع صندوق هــا بایــد  صندوق هــای بیمــه  اســت. مناب
یکپارچــه شــود تــا بتوانــد قــدرت خریــد و توانمنــدی 
زیــادی را ایجــاد کنــد و حقــوق مــردم بیشــتر رعایت 
ــن دو کار را نتوانســتم انجــام بدهــم و آن  شــود. ای
ــاع  ــت را اقن ــس و دول ــود مجل ــه الزم ب ــی ک بخش
کنــم، حاصــل نشــد. فکــر می کنــم دولــت در 
ــد  ــران بای ــت وزی ــه و هیئ ــه و بودج ــازمان برنام س
در دوره آتــی، حتمــا نــگاه متفاوتــی داشــته باشــد.
وی گفــت: بایــد بخشــی مثــل ســالمت دارای منابــع 
پایــدار باشــد و بــه امــا و اگــر و پــول نفــت متصــل 

نشــود. مــردم می رونــد بیمارســتان نســخه نوشــته 
ــه  ــرده و در داروخان ــل ک ــم تقب ــه ه می شــود و بیم
مشــکلی احســاس نمی شــود؛ امــا داروســاز و 
شــرکت پخــش و...، متضــرر می شــوند. منابــع 
عمومــی دو بخــش دارد؛ یکــی فــروش نفــت، یکــی 
هــم مالیــات. اگــر ایــن را وصــل کنیــم بــه مالیــات، 

ــود. ــل می ش ــکل ح مش
هاشــمی افــزود: کســی کــه نظــام ســالمت را 
شــود کــه  مطمئــن  بایــد  می کنــد،  مدیریــت 
ــی  ــرای خدمات ــن ب ــود. م ــن می ش ــا تامی هزینه ه
کــه در ایــن چنــد مــاه بــه مــردم ارائــه شــده، پولــی 
ــا  ــد، ام ــت کردن ــات را دریاف ــردم خدم ــم. م نگرفت

ــد. ــا ندادن ــه م ــی ب ــا پول بیمه ه
ــه  ــت ک ــن اس ــکل ای ــن مش ــل ای ــت: دلی وی گف
ــم.  ــره زدی ــان گ ــه بحــث درم ــری را ب مســائل کارگ
ــوزه  ــئول ح ــه مس ــی ک ــرای کس ــان ب ــئله درم مس

کارگــری اســت، مســئله دوم اســت. گــره زدن 
مســائل کارگــری بــه تامیــن اجتماعــی، رفــاه 
اجتماعــی و موضــوع درمــان مشــکلی بــود کــه ایــن 
ــاره  ــن راه چ ــن مهم تری ــد. ای ــاس می ش دوره احس
اســت کــه ایــن مشــکالت حــل شــود؛ ۴۰ میلیــون 
نفــر بیمه شــده تامیــن اجتماعــی داریــم. بیمــه هــم 
ــردم می شــود  ــی م ــت روان ــث آســایش و امنی باع
ــه حــوزه درمــان و  و هــم باعــث ســاماندهی در ارائ
ــوق  ــر بحــث حق خدمــت می شــود و از همــه مهم ت

ــردم اســت.  م
وزیــر بهداشــت افــزود: اگــر دکتــر روحانــی ۱۱ 
میلیــون نفــر را بیمــه نمی کــرد در قالــب طــرح 
بیمــه ســالمت، طبیعــی اســت کــه پرداختــی مــردم 
ــه  ــود ک ــزی ب ــتر از آن چی ــی بیش ــان خیل از جیبش
در شــروع دولــت بــود؛ چــون تــورم را هــم بایــد در 

ــت. مهــر ــر گرف نظ
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تایید داروی جدید سرطان سینه
ــاره  ــود دوب ــال ع ــر احتم ــش خط ــد کاه داروی جدی
ــکا  ــذا و دارو آمری ســرطان ســینه توســط ســازمان غ

ــد شــد.  تایی
درمــان  عنــوان  بــه   Nerlynx )neratinib( داروی 
ــت در  ــینه HER۲ مثب ــرطان س ــی س ــی طوالن کمک

ــد. ــد ش ــه تایی ــل اولی مراح
ــاز  ــه آغ ــان اولی ــد از درم ــی بع ــی طوالن ــان کمک درم
می شــود تــا از خطــر بازگشــت دوبــاره بیمــاری بکاهــد.

ــدت  ــرای طوالنی م ــی ب ــن داروی کمک Nerlynx، اولی
 HER۲ ــینه ــرطان س ــه س ــال ب ــاران مبت ــت بیم جه
مثبــت در مراحــل اولیــه اســت و بــرای بیمارانــی 
اســت کــه قبــال بــا داروی ترســتوزوماب تحــت درمــان 

بوده انــد.
ــن  ــوژی ای ــز آنکول ــر مرک ــازدور، مدی ــارد پ ــر ریچ دکت
»ســرطان های  می گویــد:  این بــاره  در  ســازمان، 
ــتند  ــی هس ــای تهاجم ــت توموره ــینه HER۲ مثب س
ــترش  ــدن گس ــای ب ــایر بخش ه ــه س ــد ب و می توانن
ــی از  ــش مهم ــی بخ ــان کمک ــن رو درم ــد؛ از ای یابن

ــود.« ــد ب ــان خواه ــه درم برنام
ــش از ۲۸۰۰  ــه بی ــر اســاس مطالع ــن دارو ب ــد ای تایی
بیمــاری اســت کــه در دو ســال قبــل بــا ترســتوزوماب 
درمــان شــده بودنــد. پــس از دو ســال در ۹۴.۲ درصــد 
بیمــاران درمان شــده بــا Nerlynx ســرطان عــود 
نکــرده یــا مــرگ اتفــاق نیفتــاده بــود؛ در صورتــی کــه 
در ۹۱.۹ درصــد افــراد دریافت کننــده دارونمــا عــود 

ــود. مهــر ــداده ب ــا مــرگ رخ ن بیمــاری ی

مراقب بیماری های کمبود خواب 
باشید

 طبــق اعــالم محققــان خــواب کافــی بــه انــدازه تغذیــه 
ســالم و ورزش بــرای ســالمت مهــم اســت. 

بــه گفتــه محققــان اگــر همیشــه کمبــود خــواب 
داشــته باشــید، ســالمتتان در معــرض خطــر اســت. 
ــر  ــن خط ــی و همچنی ــت و چاق ــی، دیاب ــاری قلب بیم
ــی از  ــکالت ناش ــه مش ــل از جمل ــا اتومبی ــادف ب تص
ــود  ــن کمب ــتند. همچنی ــی هس ــی و کم خواب بی خواب
ــناختی  ــالل ش ــروز اخت ــب ب ــد موج ــواب می توان خ

ــود. ش
نداشــتن خــواب کافــی منجــر بــه ترشــح زیــاد 
ــده  ــای تنظیم کنن ــترس و هورمون ه ــای اس هورمون ه
و  پرخــوری  احتمــال  کــه  می شــود  گرســنگی 
اضافــه وزن را بــه همــراه دارد. بدخوابــی هــم بــا 
بــا  مرتبــط  التهــاب  نشــانه های  بــروز  افزایــش 

اســت. مرتبــط  خودایمنــی  بیماری هــای 
ــرای هــر کســی میــزان خــواب  ــه گفتــه محققــان ب ب
ــا  ــن ۷ ت ــا میانگی ــت؛ ام ــاوت اس ــازش متف ــورد نی م
ــی  ــاری قلب ــر بیم ــا ریســک کمت ــواب ب ۸ ســاعت خ
مرتبــط اســت. برخــی افــراد هــم بــه ۹ ســاعت 
خــواب نیــاز دارنــد. بــا ایــن حــال در برخــی مطالعــات 
مشــخص شــده کــه بیــن خــواب بیــش از ۸ ســاعت و 

ــود دارد. بیتوتــه ــاط وج ــی ارتب چاق

تغذیه

یک نوشیدنی فوق العاده و 
پرخاصیت برای الغری

کارشناســان بــه افــرادی کــه می خواهنــد بــه تناســب 
انــدام برســند، نوشــیدن روزانــه تــا ســه فنجــان قهــوه 

تلــخ را توصیــه می کننــد.
ــادی دارد؛ از  ــد زی ــدن فوای ــرای ب ــوه ب ــیدن قه نوش
جملــه اینکــه از احتمــال مــرگ زودهنــگام جلوگیــری 
می کنــد. همچنیــن می تــوان بــا نوشــیدن دو تــا 
ســه فنجــان قهــوه در روز، از بیماری هایــی همچــون 
بیماری هــای قلبــی و تنفســی و ســرطان پیشــگیری 
کــرد و تــا هجــده درصــد دیابــت و بیماری هــای 

ــش داد. ــوی را کاه کلی
ــواد  ــده م ــای تولیدکنن ــا بیشــتر کارخانه ه ــن روز ه ای
غذایــی و نوشــیدنی از مقادیــر زیــادی شــکر و نمــک 
در محصــوالت خــود اســتفاده می کننــد. یکــی از 
ــک  ــیر خش ــه و ش ــکر، خام ــاوی ش ــوالت ح محص
پودر هــای قهــوه آمــاده اســت کــه تحــت تاثیــر ایــن 
مــواد افزودنــی بــه یــک نوشــیدنی مضــر بــرای بــدن 

ــده اند. ــل ش تبدی
ــی  ــد در صورت ــه می کنن ــراد توصی ــه اف کارشناســان ب
کــه می خواهنــد بــه تناســب انــدام برســند، از قهــوه 

تلــخ اســتفاده کننــد.
ــود و ســه  ــر روی عــادات غذایــی ن نتایــج بررســی ب
هــزار داوطلــب نشــان داده کــه از بیــن داوطلبــان آن 
دســته کــه در طــول روز قهــوه تلــخ نوشــیده اند، کمتــر 
ــت  ــی، دیاب ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب ــایرین مبت از س

ــده اند.  ــی ش ــدی و چاق ــکالت کب ــوع دو، مش ن
نوشــیدنی قهــوه حــاوی شــکر و خامــه دارای مقــدار 
زیــادی کالــری اســت و در صورتــی کــه روزانــه چنــد 
فنجــان از آن نوشــیده شــود، می توانــد ســبب چاقــی 

فــرد شــود. 
ــوه  ــیدن قه ــد نوش ــوص فوای ــق درخص ــج تحقی نتای
بین المللــی  مجلــه  در  وزن  کاهــش  بــر  تلــخ 
ــت. ــده اس ــر ش ــال ۲۰۱۵ منتش ــوژی در س اپیدمیول

ــوری  ــق چای خ ــا ۲ قاش ــخ ب ــوه تل ــان قه ــک فنج ی
شــکر و یــک قاشــق خامــه یــا کــرم حــاوی ۶۹ 
کالــری اســت و بــه ایــن ترتیــب افــرادی کــه بــه طور 
ــوه در روز می نوشــند،  متوســط حــدود 3 فنجــان قه
حــدود ۲۰۷ کالــری اضافــی جــذب بــدن خــود 
ــا  ــی در آن ه ــث چاق ــج باع ــه تدری ــه ب ــد ک می کنن

می شــود.
نتایــج مفیــد نوشــیدن قهــوه تلــخ بــر کاهــش وزن 
ــوده  ــر ب ــز موث حتــی در موش هــای آزمایشــگاهی نی

اســت.
ــتفاده  ــری اس ــرای الغ ــه ب ــوه ک ــر قه ــواع دیگ  از ان

می شــود، می تــوان قهــوه ســبز را نــام بــرد.
بــا وجــود مفیــد بــودن مصــرف قهــوه بــرای الغــری، 
از مصــرف  افــراد  توصیــه می کننــد  کارشناســان 
ــن  ــوی کافئی ــار ق ــل آث ــه دلی ــوه ب ــد قه ــش از ح بی
ــد  ــش از ح ــرف بی ــد. مص ــودداری کنن ــدن خ ــر ب ب
نوشــیدنی های حــاوی کافئیــن می توانــد ســبب 
ــی در  ــب و بی خواب ــش قل ــراب، افســردگی، تپ اضط

ــگاران ــگاه خبرن ــود. باش ــراد ش اف

زیبایی

 بهترین راهکار در برابر 
سرطان پوست

مدیــر گــروه پوســت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد گفــت: نــور خورشــید، یکــی از عوامــل 
ــوع ســرطان    ــه شــایع ترین ن مهــم ابتــالی مــردم ب
یعنــی ســرطان پوســت اســت؛ می تــوان بــا داشــتن 
ــتکش  ــه دار، دس ــد کاله لب ــب مانن ــش مناس پوش
چتــر، عینــک آفتابــی و اســتفاده از کرم هــای 
مناســب ضــد آفتــاب مانــع از ابتــال بــه ایــن 

ــد. ــرطان ش س
ــت از  ــت مراقب ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــی ب ــر ملک دکت
پوســت در روزهــای گــرم ســال گفــت: شــایع ترین 
ســرطان در ایــران، به ویــژه در مــردان ســرطان 

ــت. ــت اس پوس
وی ابــراز داشــت: هــر انــدازه فــرد بیشــتر در معرض 
اشــعه آفتــاب قــرار داشــته باشــد، امــکان ابتــالی 
وی بــه ســرطان پوســت بیشــتر اســت و بــا توجــه 
ــرض  ــا در مع ــش از خانم ه ــان بی ــور آقای ــه حض ب
نــور شــدید آفتــاب، ســرطان پوســت در میــان 

ــت. ــایع تر اس ــردان ش م
دکتــر ملکــی مهم تریــن عامــل ســرطان پوســت را 
نــور آفتــاب عنــوان و تصریــح کــرد: ســرطان پوســت 
بــه جــز تابــش نــور خورشــید دالیــل دیگــری نیــز 
دارد؛ امــا محافظــت در برابــر نــور خورشــید امــکان 
ــوع ســرطان را در انســان کاهــش  ــن ن ــه ای ــال ب ابت

می دهــد.
مدیــر گــروه پوســت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مشــهد تاکیــد کــرد: مــردم هنــگام حضــور در معابــر 
و بیــرون از منــزل، اســتفاده از دســتکش، کاله 
لبــه دار، عینــک آفتابــی و چتــر را مــد نظــر داشــته 
ــدارد  ــود ن ــی وج ــه ضرورت ــی ک ــند و در صورت باش
ــزل خــود خــارج  ــی از من ــرم و آفتاب ــای گ در روزه

ــوند. نش
وی تاکیــد کــرد: ســاعات بیــن ۱۰ صبــح تــا ۴ 
بعدازظهــر )به ویــژه یــک ســاعت قبــل و دو ســاعت 
بعــد از اذان ظهــر(، اوج تابــش آفتــاب اســت کــه 
بهتــر اســت در ایــن ســاعات از حضــور در بیــرون از 

ــاب شــود. ــزل و محیــط کار اجتن من
ــاب  ــد آفت ــای ض ــتفاده از کرم ه ــی اس ــر ملک دکت
را در حفــظ ســالمت پوســت بــرای زنــان و مــردان 
ــا توجــه  ــد ب ــرد و گفــت: مــردم بای ــوان ک ــم عن مه
ــاب  ــد آفت ــای ض ــود از کرم ه ــت خ ــوع پوس ــه ن ب
مناســب کــه انــواع ایرانــی آن نیــز بــا کیفیــت 
ــا  ــرده ت ــتفاده ک ــود دارد، اس ــازار وج ــب در ب مناس
آســیب کمتــری از تابــش نــور آفتــاب متوجــه 

ــد. ــا باش آن ه
ــاد  ــر ایج ــالوه ب ــاب ع ــرد: آفت ــان ک  وی خاطرنش
افتادگــی  باعــث  انســان  در  پوســت   ســرطان 
و پیــری پوســت، لک هــای پوســتی و چیــن و 
ــی و نشــاط  ــز می شــود و زیبای چــروک پوســت نی
پوســت را در معــرض خطــر قــرار می دهــد کــه 
ــت  ــز اهمی ــا حائ ــرای خانم ه ــژه ب ــه به وی ــن نکت ای

نیــوز است.بهداشــت 

اصولتربیت
اصول اساسی تربیت فرزند

 اصل چهارم:  پرورش به پاکى و پاکدلى 
بــراى پــاک پــرورش دادن، بایــد خــود پــاک بــود؛ 
ــد خــود را از  ــدر و اى مــادر! شــما بای ــى اى پ یعن
ــاک  ــد پ ــد فرزن ــا بتوانی ــد ت ــاک کنی ــا پ آلودگی ه
ــد،  ــازى کنی ــد خودس ــما بای ــد؛ ش ــرورش دهی پ
ــى  ــى و روان ــی  روح ــد، آلودگ ــه کنی ــود را تزکی خ
ــوده  ــاه آل ــه گن ــید ب ــب باش ــد، مراق ــار بزنی را کن
ــمتان  ــتان، چش ــان، گوش ــتتان، زبانت ــوید، دس نش
ــه  ــد ک ــت کنی ــان را مراقب ــا و جوارحت ــه اعض و هم
آلــوده نشــوند؛ حتــى فکرتــان را از آلودگی هــا 
پــاک کنیــد، دلتــان را از کینــه و کینه تــوزى و 
ــردن  ــاک ک ــا پ ــد ب ــاک کنی ــف پ ــاى مختل بدی ه

ــد.  ــت کنی ــاک تربی ــد پ ــد فرزن ــود مى توانی خ
بایــد متوجــه بــود کــه همــه پاکی هــا در گــرو رزق 
ــى  ــد در پ ــن بای ــذا والدی ــاک و حــالل اســت؛ ل پ
ــا  ــند ت ــالل باش ــاک و ح ــت آوردن رزق پ ــه دس ب
بتواننــد فرزندانــى پــاک و پاکــدل تربیــت کننــد و 
پــرورش دهنــد. رزق حــالل و پــاک، منشــأ همــه 

پاکی هاســت. 
 اصل پنجم: پرورش اخالقى 

بایــد  مى فرماینــد:  علیه الســالم  ســجاد  امــام 
فرزنــد خــود را بــا اخــالق پســندیده تربیــت کنیــد و 
اخــالق پســندیده عبــارت اســت از اینکــه در روابــط 
بــا دیگــران شــخص رعایــت حقــوق آن هــا را بکنــد 
کــه ایــن نیازمنــد آمــوزش اســت. در ایــن آمــوزش 
ــت حقــوق یکدیگــر را  ــد هــم رعای ــادر بای ــدر و م پ
بکننــد و هــم در اداى حقــوق دیگــر افــراد جامعــه 
و نزدیــکان حســاس و کوشــا باشــند کــه ایــن 

بهتریــن و مؤثرتریــن شــیوه آمــوزش اســت. 
اگــر امــروز خانواده هــا گاه از بى ادبــى فرزندانشــان 
نگــران هســتند و شــکایت مى کننــد کــه مثــال 
فرزنــد بــه آن هــا احتــرام نمی گــذارد، وقتــى 
پــدر بــه خانــه وارد مى شــود، همین طــور کــه 
انــگار  و  مى کنــد  تماشــا  تلویزیــون  خوابیــده، 
بــه حــرف  وارد نشــده اســت، گــوش   کســى 
و ســخن پــدر و مــادر نمى دهــد، هــر کار خــودش 
بخواهــد انجــام مى دهــد و... ؛ ایــن امــر مى توانــد 
علــل متفاوتــى داشــته باشــد. شــاید ناشــى از نبود 
ــا ناشــى  ــدر و مــادر باشــد ی ــق بیــن پ حســن خل
از رعایــت نکــردن احتــرام و ادب پــدر و مــادر 
نســبت بــه یکدیگــر باشــد؛ شــاید شــما )والدیــن( 
 بــه پــدر و مادرتــان آنگونــه کــه بایــد احتــرام 
ــا غیــاب دیگــران  نگذاشــته اید؛ شــاید در حضــور ی
ناشایســته رفتــار کرده ایــد؛ شــاید... و هــزاران 

ــر.  شــاید دیگ
البتــه عوامــل اجتماعــى نیــز چنــدان بى تأثیــر 
ــراود کــه  ــرون ت نیســت؛ گرچــه »از کــوزه همــان ب

در اوســت.« انتشــارات همــای رحمــت

مدیــر کل نظــارت بــر داروی ســازمان غــذا و دارو گفــت: تقریبــا ۷۰ 
درصــد مبتالیــان بــه فشــار خــون و نیمــی از مبتالیــان بــه دیابــت 
ــن  ــتند؛ بنابرای ــال هس ــا مبت ــن بیماری ه ــه ای ــه ب ــد ک نمی دانن
مصــرف دارو در ایــن دو بیمــاری در کشــور بــه شــدت کــم اســت. 
اکبــر عبدالهــی اصــل  گفــت: برخــی از مبتالیــان به دیابت و فشــار 
خــون نیــز داروهــای خــود را بــه طــور کامــل مصــرف نمی کننــد. 
ــدارد  ــود ن ــران وج ــرف دارو در ای ــونامی مص ــرد: س ــد ک وی تاکی
ــده دارو در  ــتین مصرف کنن ــران نخس ــود ای ــه می ش ــه گفت و اینک

دنیاســت، اشــتباه اســت. 
ــان از نظــر ارزشــی   ــازار دارویــی جه عبدالهــی اصــل ادامــه داد: ب
حــدود ۹۰۰ میلیــارد دالر اســت. بــا توجــه بــه جمعیــت ۷ 
میلیــاردی جهــان، ســرانه مصــرف داروی دنیــا تقریبــا ۱۵۰ دالر امــا 

ــت. ــران ۵۰ دالر اس ــرف داروی ای ــرانه مص س

وی تصریــح می کنــد: بــا توجــه بــه ســرانه ۵۰ دالری داروی 
ــان  ــرانه دارو در جه ــن س ــم از میانگی ــن االن ه ــا، همی ایرانی ه
یک ســوم  ارزشــی  نظــر  از  ایرانی هــا  و  هســتیم  پایین تــر 
میانگیــن جهانــی دارو مصــرف می کننــد و حتــی میانگیــن ســرانه 
مصــرف دارو از نظــر ارزشــی در ایــران از کشــورهایی ماننــد هنــد و 

چیــن نیــز کمتــر اســت. 
ــرای مقایســه مصــرف داروی ایرانی هــا  عبدالهــی اصــل گفــت: ب
از نظــر تعــداد بــا کشــورهای دیگــر بایــد آمارهــای خــود را بــا یــک 
واحــد درســت بســنجیم. در حــال حاضــر در آمارنامــه عــددی کــه 
ــول  ــک آمپ ــا ی ــک شــربت 3۰۰ سی ســی را ب اعــالم می شــود، ی
ــد  ــد و می گوین ــع می زنن ــپرین جم ــک آس ــا ی ــون ب سفتریاکس
ســه عــدد دارو مصــرف می شــود؛ در حالــی کــه ایــن روش 

محاســبه، اشــتباه اســت. ایرنــا

معــاون امــور توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: 
ــتگاه را  ــن دس ــات ای ــش خدم ــر پوش ــت زی ــد جمعی ۱۴ درص

می دهنــد. تشــکیل  ناشــنوایان 
ــد  ــژاد گفــت: ۲ درصــد از جمعیــت کشــور نیازمن حســین نحوی ن
خدمــات توانبخشــی هســتند و در حــال حاضــر یــک میلیــون و 

3۰۰ هــزار نفــر معلــول در بانــک بهزیســتی ثبــت شــده  اســت.
وی اظهــار داشــت: بیشــترین آمــار معلولیــت بــه ترتیــب مربــوط 
ــد  ــی و چن ــنوایی، بینای ــی، ش ــمی حرکتی، ذهن ــی جس ــه ناتوان ب

معلولیتــی اســت.
نحوی نــژاد بــا اشــاره بــه رشــد ســالیانه ۰.۵ درصــدی آمــار 
ــی،  ــات رانندگ ــرد: تصادف ــح ک ــور تصری ــت در کش ــروز معلولی ب
بالیــای طبیعــی، حــوادث حیــن کار، افزایــش درصــد ســالمندی 
خــون  فشــار  و  ســوء تغذیه  دیابــت،  نظیــر  بیماری هایــی  و 

ــق پیش بینی هــا هــر ســال 3۰۰ هــزار  ــت  زا هســتند و طب معلولی
ــن  ــه یک ســوم از ای ــه می شــود ک ــار کشــور اضاف ــه آم ــی ب ناتوان
ــد خدمــات توانبخشــی هســتند و دوســوم دیگــر  تعــداد، نیازمن
بایــد تحــت پوشــش خدمــات پیشــگیری و آگاهی ســازی قــرار 
ــنوایی ها را  ــی از ناش ــت نیم ــه عل ــئول در ادام ــن مس ــد. ای گیرن
بیماری هــای مــادرزادی دانســت و افــزود: ناشــنوایی مــادرزادی 
ناشــی از ژنتیــک و عفونت هــای بــارداری زیــاد اســت؛ بــه همیــن 
ــور را  ــک در کش ــاوره های ژنتی ــه مش ــتیم ک ــدد هس ــل درص دلی

ــاری کنیــم. اجب
نحوی نــژاد ادامــه داد: ارتبــاط بــا معلــوالن نیازمنــد آمــوزش 
و فرهنگ ســازی اســت؛ ولــی متاســفانه صداوســیما دربــاره 
ــر وارد برنامه هــای  ــان کمت ــا ناشــنوایان و نابینای نحــوه برخــورد ب

ــت. شــهر خبــر ــده اس ــی ش آموزش

ــیج  ــازمان بس ــان س ــداد و درم ــاون ام مع
ــان مطــرح  ــه پزشــکی اســتان اصفه جامع
ــرد: کاروان تیم هــای پزشــکی تخصصــی  ک
درمانــگاه  در  مــرداد   ۱3 و   ۱۲ تاریــخ  در 
بیمارســتان ســمیرم مســتقر خواهنــد شــد 
و پزشــکان متخصــص چشــم، داخلــی، 
عفونــی، روان پزشــکی، پوســت و مــو و 
جراحــی مغــز و اعصــاب بــه مــردم شــریف 

می کننــد. خدمت رســانی  منطقــه  آن 
ــان  ــداد و درم ــاون ام ــدری، مع ــد حی محم
ــه پزشــکی اســتان  ســازمان بســیج جامع
ــن  ــای وط ــا کیمی ــو ب ــان، در گفت وگ اصفه
ــداف بســیج  ــن اه ــی از مهم تری ــت: یک گف
در  محرومیت زدایــی  پزشــکی،  جامعــه 
مناطــق کمتربرخــوردار اســت کــه ایــن 

ــر  ــن حداکث ــار گرفت ــا در اختی ــدف را ب ه
ــایر  ــان و س ــتان اصفه ــود در اس ــوان خ ت

دنبــال می کنیــم. اســتان های کشــور 
تیم هــای  داد:  ادامــه  حیــدری  محمــد 
ســازمان  از  زیــادی  بهداشــتی درمانی 
در  مســتقر  ۲۱گانــه  کانون هــای  و 
کــه  می شــوند  اعــزام  شهرســتان ها 
آمــار مــا، میانگیــن ۵ تیــم در هفتــه را 
نشــان می دهــد و ایــن کار چیــزی جــز 
ــکان و  ــتی پزش ــار و همنوع دوس ــس ایث ح
ــن ســازمان نیســت. پیراپزشــکان عضــو ای

وی افــزود: بــر اســاس تقویــم امــداد و 
ــداوم  ــور م ــه ط ــازمان، ب ــن س ــان ای درم
ــای  ــزام تیم ه ــاه، اع ــر م ــنبه های ه پنجش
پزشــکی را بــه مناطــق تحــت پوشــش 

طــرح کشــوری شــهر پــاک در دســتور 
ــا،  ــن اعزام ه ــار ای ــه در کن ــم ک ــرار دادی ق
ــا  ــواده ب ــاوره خان ــی مش ــای تخصص تیم ه
ــی ســه روز  ــت آســیب های اجتماع محوری
ــتند. ــتقر هس ــق مس ــه در آن مناط در هفت
خاطرنشــان  همچنیــن  مســئول  ایــن 
پزشــکی  تیم هــای  از  تعــدادی  کــرد: 
در ۱۲ و ۱3 مردادمــاه، میهمــان عشــایر 
ــی  ــه خدمات ــتند ک ــمیرم هس ــرم س خونگ
ــه،  ــاوره تغذی ــی، مش ــت عموم ــد ویزی مانن
مشــاوره خانــواده، خدمــات پرســتاری و 
مراجعه هــای مامائــی بــه همــراه ارائــه دارو 

را انجــام خواهنــد داد.
ــه  ــیج جامع ــان بس ــداد و درم ــاون ام مع
پزشــکی اســتان در تشــریح اعزام هــای 
ــه شهرســتان ســمیرم  تیم هــای پزشــکی ب
پزشــکی  تیم هــای  کاروان  داد:  ادامــه 
تخصصــی در تاریــخ ۱۲ و ۱3 مــرداد در 
مســتقر  ســمیرم  بیمارســتان  درمانــگاه 
متخصــص  پزشــکان  و  شــد  خواهنــد 
چشــم، داخلــی، عفونــی، روان پزشــکی، 
پوســت و مــو و جراحــی مغــز و اعصــاب بــه 
ــانی  ــه خدمت رس ــریف آن منطق ــردم ش م

. می کننــد

حیــدری در بخــش دیگــری از گفت وگــوی 
خــود تصریــح کــرد: ایــن اعزام هــا بــه طــور 
مــداوم در طــول ســال طبــق تقویــم امــداد 
و درمــان صــورت می گیــرد؛ برنامه هــای 
شهرســتان ســمیرم ویــژه دهــه کرامــت 
ــرب  ــکان مج ــتن پزش ــار داش ــا در اختی ب
برگــزار  اصفهــان  کالن شــهر  حــاذق  و 

می شــود.

متولــی امــر درمــان بســیج اســتان ضمــن 
ــات  ــه خدم ــودن کلی ــگان ب ــه رای ــاره ب اش
عمومــی، تخصصــی و فــوق تخصصــی ایــن 
ــول  ــه در ط ــور ک ــت: همین ط ــازمان گف س

ســال بــا حجــم گســترده ای از اعزام هــا 
بــا  هــم  طرفــی  از  هســتیم،  روبــه رو 
ــار  ــا از بهی ــادی از اعض ــت های زی درخواس
تــا پزشــک فــوق تخصــِص اســتاد داتشــگاه 
روبــه رو هســتیم کــه بــه دلیــل حجــم زیــاد 
پاســخگوی  نمی توانیــم  درخواســت ها 
کامــل آن هــا باشــیم کــه ایــن چیــزی جــز 

ــت. ــاد نیس ــار و جه ــه ایث روحی
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: در کنــار 
ــا  ــراری ب ــم اضط ــا، ۱۶ تی ــی اعزام ه تمام
امکانــات مــورد نیــاز در طــول ســاعات 
ــتند  ــاش هس ــت آماده ب ــبانه روز در حال ش
تــا در صــورت بــروز هــر گونــه حادثــه ای در 
ــان  ــن زم ــور، در کوتاه تری ــتان و در کش اس

ــوند. ــزام ش ــه اع ــه منطق ــن ب ممک
بــه گفتــه مســئول امــداد و درمــان بســیج 
جامعــه پزشــکی اســتان اصفهــان، برپایــی 
بیمارســتان تخصصــی در منطقــه حصــه 
و  فراخوانــی  شــروع  از  کــه  اصفهــان 
انتقــال تجهیــزات و مکان یابــی اســتقرار 
تــا آمادگــی کامــل ارائــه خدمــات تنهــا 
۲۴ ســاعت زمــان بــرد، نمونــه بــارزی 
ــا  ــه ب ــازمان در مواجه ــن س ــی ای از آمادگ

بحران هاســت.

،،
و  در 12  پزشــکی  تیم هــای  از  تعــدادی 
13 مردادمــاه میهمــان عشــایر خونگــرم 
ماننــد  خدماتــی  کــه  هســتند  ســمیرم 
ویزیت عمومی، مشــاوره تغذیه، مشــاوره 
خانواده، خدمات پرستاری و مراجعه های 
انجــام  را  دارو  ارائــه  همــراه  بــه  مامائــی 

داد خواهنــد 

در گفت وگو با معاون امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان مطرح شد:

کاروانپزشکانمتخصصبسیج
جامعهپزشکیدرایستگاهسمیرم

مدیر کل نظارت بر داروی سازمان غذا و دارو:

70درصدمبتالیانبهفشارخونازبیماریخودخبرندارند
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور:

۱4درصدمددجویانبهزیستی،ناشنوایانهستند

چایمرغوبچهویژگیهاییدارد؟اینویروستابستانبهسراغکودکانمیآید!
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ویژه برنامه های دهه کرامت 
سیستان و بلوچستان اعالم شد

فرهنگــی  کانون هــای  دبیرخانــه  سرپرســت 
بلوچســتان  و  سیســتان  مســاجد  هنــری  و 
ــام  ــتان را اع ــت اس ــه کرام ــای ده ویژه برنامه ه

ــرد. ک
سرپرســت  پودینــه،  مهــدی  حجت االســام 
دبیرخانــه کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 
سیســتان و بلوچســتان گفــت: جشــن والدت 
حضــرت معصومــه)س( در مســجد حضــرت 
ــش  ــن و همای ــا، جش ــام هللا علیه ــه س معصوم
ویــژه دختــران در مســجد ابــوذر غفــاری، مســابقه 
بیــن کانون هــای  در  دارت  و  دســتی  فوتبــال 
فرهنگــی و هنــری، همایــش خانــواده در مســجد 
بــال، افتتــاح کانــون فرهنگــی و هنــری هم نــام 
ــن  ــیرآباد و جش ــام در ش ــا علیه الس ــام رض ام
ــام رضــا علیه الســام  از  محــوری در مســجد ام
ــه ویژه برنامه هــای دهــه کرامــت در زاهــدان  جمل

اســت.
 وی افــزود: آذین بنــدی مســجد امــام رضــا 
معصومــه  مســجد حضــرت  تــا  علیه الســام 
ســام هللا علیهــا و برگــزاری مســابقه دوومیدانــی 
ــاد  ــن می ــجد، جش ــا مس ــن 2 ت ــه بی در فاصل
امــام رضــا علیه الســام در مســجدالرضا، جشــن 
مســجد  در  علیه الســام  رضــا  امــام  میــاد 
حضــرت رضــا، اطعــام فقــرا و مســابقه روزنامــه 
ــواری بحــر کــرم در بیــن اعضــای کانون هــای  دی
ــه  ــای ده ــر برنامه ه ــری، از دیگ ــی و هن فرهنگ

ــت. ــدان اس ــت در زاه کرام
سرپرســت  پودینــه،  مهــدی  حجت االســام   
هنــری  و  فرهنگــی  کانون هــای  دبیرخانــه 
مســاجد سیســتان و بلوچســتان، خاطرنشــان 
ــابقه  ــم، مس ــرآن کری ــا ق ــس ب ــل ان ــرد: محف ک
علیه الســام،  رضــا  امــام  احادیــث  حفــظ 
جشــن میــاد امــام رضــا علیه الســام در کانــون 
روســتایی امــام رضــا علیه الســام لچــوی و 
جشــن میــاد امــام رضــا علیه الســام در کانــون 
فرهنگــی امــام رضــا علیه الســام در زهــک، 
ــام رضــا علیه الســام  ــاد ام جشــن محــوری می
ــن  ــام، جش ــین علیه الس ــام حس ــجد ام در مس
در  علیه الســام  رضــا  امــام  میــاد  محــوری 
مســجد امــام علــی در چابهــار، جشــن محــوری 
کانــون  در  علیه الســام  رضــا  امــام  میــاد 
ــام  ــاد ام ــی حضــرت رســول، جشــن می فرهنگ
امــام  کانــون فرهنگــی  رضــا علیه الســام در 
رضــا در محلــه قاســم آباد، برگــزاری مســابقه 
ــت در  ــه کرام ــاره ده ــی درب ــی و قصه گوی نقاش
زابــل، جشــن میــاد امــام رضــا علیه الســام 
ــره و  ــه طاه ــری صدیق ــی و هن ــون فرهنگ در کان
جشــن میــاد امــام رضــا علیه الســام در کانــون 
فرهنگــی و هنــری امیرالمومنیــن در نیکشــهر 
از دیگــر برنامه هــای دهــه کرامــت بــه شــمار    

ن شبســتا . ید می آ

گردشگری
آسیاب آبی اشکذر

 آســیاب آبــی اشــکذر در حاشــیه غربــی کویــر یــزد 
ــری شــهر  ــوب شــرقی در 20 کیلومت ــع جن و در ضل
ــه  ــتاق ک ــی رس ــاده اصل ــیر ج ــداد مس ــزد در امت ی
اشــکذر را بــه بندرآبــاد و روســتاهای مجــاور متصــل 

ــت. ــده اس ــع ش ــد، واق می کن
ایــن آســیاب از بزرگ تریــن آســیاب های ایــران 
اســت کــه متعلــق بــه دوره صفویــه بــوده و زمانــی 
ــدرت  ــا ق ــاد ســنگ های آن ب ــات همت آب ــا آب قن ب

ــت. ــده اس ــام می چرخی تم
آســیاب آبــی اشــکذر در عمــق هفــت متــری زمیــن 
قــرار دارد و بــه شــماره 2086 در فهرســت آثــار ملــی 

ایــران بــه ثبــت رســیده اســت. 
ــری  ــتم هج ــرن هش ــه ق ــق ب ــه متعل ــا ک ــن بن ای
ــنتی و  ــاری س ــر معم ــاهکارهای هن ــری و از ش قم
ــردن  ــیاب ک ــل آس ــت، مح ــان اس ــی ایرانی مهندس
گنــدم و تأمین کننــده آرد منطقــه اشــکذر بــوده 
اســت و در زمــان رونــق آن، ســاعتی 35 مــن گنــدم 

ــت. ــرده اس ــل می ک ــه آرد تبدی را ب
ــام  ــه ن ــی ب ــته قنات ــداث رش ــا اح ــیاب ب ــن آس ای
همت آبــاد در ایــن منطقــه احــداث شــده و بــا 
ــر،  ــای اخی ــات در دهه ه ــن قن ــدن ای ــک ش خش

ــت.  ــاده اس ــز از کار افت ــیاب نی آس
ــه شــکل هشــت ضلعــی  ــی آســیاب ب صحــن اصل
اســت کــه چهــار ضلعــش هــر کــدام 80/4 و چهــار 
ضلــع دیگــرش هــر کــدام 75/2 متــر اســت. 
هریــک از اضــاع کوچــک، غرفــه ای بــه عمــق یــک 
ــاق  ــی دو اط ــرقی و غرب ــع ش ــر دارد. در دو ضل مت
بــا جلــو خانــی تعبیــه شــده اســت. غرفــه جنوبــی 
صحــن، محــل دســتگاه آســیاب یعنــی دول و 
آخــوره اســت. ایــن آســیاب کــه یکــی از 10 آســیاب 
ثبتــی اســتان یــزد بــه حســاب می آیــد، حــدود 70 
ــا ماســه های  ــواری ب ــت همج ــه عل ــش ب ســال پی
روان در زیــر شــن مدفــون شــده بــود و پــس از 5 
ــه همــت ریش ســفیدان محــل و ســازمان  ســال ب
میــراث فرهنگــی از زیــر خــاک بیــرون کشــیده شــد 
ــد  ــاز شــده و امی ــت و بازســازی آن آغ ــور مرم و ام
ــدازی شــود. ــاره راه ان ــک دوب ــده نزدی اســت در آین

ورودی آســیاب داالنــی شــیب دار بــه طــول 56 متــر 
اســت کــه بــه قســمت اصلــی آســیاب کــه هشــت 

ــی اســت، می رســد.  ضلع
ســقف ایــن هشــت ضلعــی بــه شــکل گنبــدی بنــا 
شــده اســت. ســقف و مقرنس کاری هــای بنــا 
ــن  ــاری که ــای معم ــوش هندســی از ابتکاره ــا نق ب
ایرانــی اســت. آجــر تنهــا مصالــح ســاختمانی ایــن 

ــی اســت. ــای دیدن بن
جالب تریــن نکتــه دربــاره ایــن بنــا، اختــاف دمــای 
ــرون آن  ــرم بی ــای داغ و گ ــا فض ــیاب ب ــل آس داخ

اســت. گردشــگری 

نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس بــه ارزیابــان شــورای جهانــی 
کــه  کــرد  پیشــنهاد  دســتی  صنایــع 
صنایــع  جهانــی  شــورای  خواســته های 
ــه   ــران ب ــا در ای ــد ت ــرح کنن ــتی را مط دس

صــورت پایلــوت اجــرا شــود.
شــهباز حســن پور، نماینــده ســیرجان و 
بردســیر در مجلــس، در دیــدار ارزیابــان 
بــا  دســتی  صنایــع  جهانــی  شــورای 
اســتاندار کرمــان اظهــار کــرد:  کرمــان، مهــد 
ــس  ــز در مجل ــی نی ــت و به تازگ ــدن اس تم
ــت  ــرای حمای ــی ب ــامی قانون ــورای اس ش
از هنرمنــدان صنایــع دســتی ایــران بــه 
تصویــب رســید تــا مجلــس بــه درخواســت 
هنرمنــدان بــه  صــورت قانونــی پاســخ 

ــد. ده
او از معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای 
ــخه ای از  ــا نس ــت ت ــور خواس ــنتی کش س
ایــن قانــون را در اختیــار ارزیابــان شــورای 
جهانــی صنایــع دســتی قــرار دهــد تــا 
کشــورهای دیگــر نیــز بتواننــد از آن بــه  

ــد. ــتفاده کنن ــرح اس ــک ط ــوان ی عن
نماینــده مــردم ســیرجان و بردســیر در 
مجلــس افــزود: ایــن قانــون در جهــت رفاه 

ــان و  ــژه زن ــدان، به وی ــتر هنرمن ــال بیش ح
دختــران روســتایی اســت. همچنیــن همــه 
ــه  صــورت رایــگان تحــت پوشــش  آن هــا ب
ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــن اجتماع ــه تأمی بیم
امیدواریــم ســیرجان بــه  عنــوان شــهر 
ــز در  ــت شــود و شــما نی ــم ثب ــی گلی جهان
ــد؛  ــن ثبــت شــرکت کنی ــی ای جشــن جهان
زیــرا بــرای ایــن کار حــدود 5 میلیــارد 
ــده  ــه ش ــته هزین ــاه گذش ــان در یک م توم

ــت. اس
 منتظر خبر خوش جهانی شدن 

گلیم سیرجان هستیم
علیرضــا رزم حســینی، اســتاندار کرمــان، 
ــل در 500  ــدار گفــت: حداق ــن دی ــز در ای نی
ــان از  ــردم کرم ــاد م ــته اقتص ــال گذش س
ــع دســتی و گیاهــان دارویــی  طریــق صنای

ــت.  ــده اس ــن ش تأمی
بیشــترین صــادرات کرمــان به شــرق آســیا 
ــوده  ــی ب ــان داروی ــتی و گیاه ــع دس صنای
اســت. ایــن محصــوالت بــه کشــورهای 
ــد.  ــادر می ش ــن ص ــتان و چی ــد، پاکس هن
ــه  ــوژی ب ــا ورود تکنول ــان ب ــرور زم ــه م ب
صنایــع  ســعی کردیــم  مــردم  زندگــی 

ــم. ــظ کنی ــتی را حف دس

کردیــم  ســعی  مــا  داد:  ادامــه  او 
ــه واســطه  ــا ب ــم ت مشــوق هایی ایجــاد کنی
حفــظ  دســتی  صنایــع  شــغل های  آن، 
ــی  ــه جذابیت های ــه ب ــا توج ــرا ب ــود؛ زی ش
دســتی  غیرصنایــع  شــغل های  در  کــه 
ــغل ها  ــن ش ــه ای ــیاری ب ــود دارد، بس وج

می دهنــد.  نشــان  تمایــل 
بــا  دســتی  صنایــع  می دانیــم  مــا 
ــه  ــس ب ــن ح ــت و ای ــوأم اس ــاس ت احس
می شــود.  منتقــل  نیــز  مصرف کننــده 
بنابرایــن ســعی کردیــم ایــن صنایــع را 

تقویــت کنیــم.
او اظهــار کــرد: مــا از آموزش هــای مجانــی 
کــه شــامل تولیــد، مارکتینــگ و برندســازی 
بخــش  و  می شــود، حمایــت می کنیــم 
فــروش و ســفارش ها از طریــق دنیــای 

ــود. ــام می ش ــز انج ــازی نی مج
 همچنیــن مــا از بخــش فــروش حمایــت 
مکلــف  دولتــی  موسســات  کرده ایــم. 
ــع  ــا از صنای ــدن هدای ــرای خری ــده اند ب ش

دســتی اســتان ها اســتفاده کننــد. 
حتــی مبلمانــی کــه در اتــاق مــن می بینیــد 
نیــز صنایــع دســتی اســت؛ زیــرا ایــن امــر 
ــروش  ــده از ف ــود تولیدکنن ــب می ش موج

محصوالتــش در بــازار مطمئــن شــود.
ــال  ــه س ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــع  ــد صنای ــر هنرمن ــزار نف ــج  ه ــته پن گذش
ــعی  ــا س ــت:  م ــدند، گف ــه ش ــتی بیم دس
می کنیــم همــه هنرمنــدان صنایــع دســتی 

ــم.  ــرار دهی ــه ق ــش بیم ــت پوش را تح
ــت  ــیرجان ثب ــم س ــر گلی ــم اگ ــا می دانی م
ــر  ــئولیت هایی ب ــه مس ــود، چ ــی ش جهان
ــم کــه مســئولیت  عهــده ماســت و می دانی
مــا بیشــتر می شــود تــا بتوانیــم ایــن برنــد 

ــی حفــظ کنیــم. ــی جهان را در بازاریاب
ــی  ــورای جهان ــان ش ــه ارزیاب ــاب ب او خط
در  اگــر  کــرد:  اظهــار  دســتی  صنایــع 
بازدیدهایــی کــه انجــام دادیــم، مشــکاتی 
در زیرســاخت ها وجــود داشــت، بــا تعهــدی 
کــه همــکاران مــا بــه ایــن موضــوع خواهند 

داشــت، مشــکات را برطــرف می کنیــم. 
از جایــی کــه دولــت ســعی می کنــد صنایــع 
ــاد  ــا اقتص ــد، آن را ب ــظ کن ــتی را حف دس
خانــواده پیونــد داده و پایــدار کــرده اســت؛ 
ــد  ــد می توان ــک هنرمن ــل ی ــن دلی ــه همی ب
فــروش  طریــق  از  را  خــود  خانــواده 
ــعی  ــس س ــد. پ ــتی اداره کن ــع دس صنای
 می کنیــم ایــن وضعیــت را روزبــه روز بهبــود 

ببخشیم.
حســینی گفــت:  مــا منتظریــم خبــر خــوش 
جهانــی شــدن گلیــم ســیرجان را بشــنویم و 
شــما نیــز در جشــن آن شــرکت کنیــد. برای 
مــن جالــب اســت کــه شــما از هماهنگــی 
صنایــع  بحــث  در  دولتــی  ارگان هــای 
دســتی صحبــت کردیــد و ایــن یــک نکتــه 

ــت اســت. ایســنا  مثب

 گلیم شیریکی پیچ سیرجان 
در آستانه جهانی شدن

طــرح نشــاط معنــوی بــا هــدف غنی ســازی 
اوقــات فراغــت نوجوانــان و جوانــان و بــا محوریت 
بقــاع متبرکــه در شهرســتان خمینی شــهر در حــال 

برگــزاری اســت.
 حجت االســام و المســلمین قربانــی اظهــار کــرد: 
ــن طــرح کاس هــای  ــرای شــرکت کنندگان در ای ب
آموزشــی، قــرآن کریــم، احــکام، ســرگرمی و 
ــزار  ــی برگ ــای آموزش ــب کارگاه ه ــابقه در قال مس
ــه  ــود ب ــه رســم یادب ــی ب ــان هدایای شــده و در پای
ــف اهــدا می شــود. ــدگان کاس هــای مختل برگزی

ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
همچنیــن  بقــاع  ایــن  افــزود:  خمینی شــهر 
میزبــان اردوهــای زیارتــی و آموزشــی هســتند کــه 
طبــق برنامه ریــزی صورت گرفتــه افــراد فعــال 

ــزام  ــا اع ــن اردوه ــه ای ــوی ب در طــرح نشــاط معن
می شــوند.

ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
خمینی شــهر ادامــه داد: بــر اســاس برنامه ریزی هــای 
ــید  ــد)ع(، س ــید محم ــزادگان س ــده امام انجام ش
ــیده)س(  ــده و رش ــید، حمی ــم)ع( درب س ابراهی
شــهر کوشــک، نجم الدیــن)ع( خیابــان شــهید 
ــتگرد  ــه دس ــن)ع( محل ــاه ابوالحس ــده، ش  فهمی
و ســید محســن)ع( روســتای تیرانچــی، میزبــان 

طــرح نشــاط معنــوی هســتند.
حجت االســام قربانــی تصریــح کــرد: اجــرای 
ــه  ــاع متبرک ــوار بق ــاه در ج ــرح از 17 تیرم ــن ط ای
شهرســتان خمینی شــهر آغــاز شــده و ایــن طــرح 

ــا  ــد. ایکن ــان می رس ــه پای ــهریورماه ب 10 ش

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دســتی اســتان اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر مثلــث 
ــزد  ــان، ی ــتان اصفه ــه اس ــن س ــگری بی ــی گردش طای
ــن  ــزد ای ــی ی ــت جهان ــا ثب ــده و ب ــاد ش ــارس ایج و ف
مثلــث می توانــد قوی تــر در گردشــگری جهــان حضــور 

ــد. یاب
فریــدون الهیــاری اظهــار کــرد: هــر اثــری در ایــران کــه 
ــگری  ــعه گردش ــب توس ــود موج ــی می ش ــت جهان ثب
ــت،  ــن ثب ــرات ای ــه ثم ــر اینک ــاوه ب ــده و ع ــور ش کش
می توانــد محــل مدنظــر را  متحــول کنــد، فرصت هایــی 

ــد. ــاد می کن ــور ایج ــرای کش ــز ب را نی
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
ــه  ــان ب ــان اینکــه اصفه ــا بی ــان ب دســتی اســتان اصفه
عنــوان یــک فرصــت و ظرفیــت عظیــم برای گردشــگری 

ــزود: ســفر گردشــگران  کشــور محســوب می شــود، اف
ــر شــهر  ــا ه ــان ی ــه اصفه ــا ب ــران صرف ــه ای خارجــی ب
ــزی شــود  ــد برنامه ری دیگــری خاصــه نمی شــود و بای

ــد شــوند. ــم بهره من ــن مه ــه از ای ــا هم ت
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گردشــگری اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه ثبــت 
ــمند  ــاق ارزش ــک اتف ــوان ی ــه عن ــزد ب ــهر ی ــی ش جهان
تاریخــی و ظرفیتــی فوق العــاده بــرای گردشــگری 
کشــور اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر مثلــث طایی 
گردشــگری بیــن ســه اســتان اصفهــان، یــزد و فــارس 
ــتان  ــه اس ــن س ــن ای ــگری بی ــه گردش ــاد و رابط ایج
بیــش از پیــش شــده اســت و امــروز بــا ثبــت جهانــی 
یــزد می توانیــم بگوییــم کــه ایــن مثلــث می توانــد 

قوی تــر در گردشــگری جهــان حضــور یابــد. ایرنــا

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی          دارای  ــی نایین ــر سقاباش ــا اصغ ــم / آق خان

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 34 ب ــماره شناس ش

کاســه 89/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

ــه  ــر      ب ــلطان نصی ــور س ــاری پ ــری ی ــادروان کب ش

شــماره شناســنامه 10 در تاریــخ95/5/21 در اقامتــگاه 

ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم

ــر سقاباشــی  ــه  1-متقاضــی : اصغ منحصــر اســت ب

نایینــی پســر 2-محمــد رضــا سقاباشــی نایینــی 

ــی پســر4-علیرضا  پســر3- حســن سقاباشــی نایین

سقاباشــی نایینــی پســر 5هاجیــه  فاطمــه سقاباشــی 

نایینــی دختــر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 

درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 

ــه ای از  ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا ه ت

متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 

ــی  ــل دارد ، بدیه ــورا تحوی ــن ش ــه ای ــی ب ــر آگه نش

ــار  ــی انحص ــرر گواه ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب اس

ــد شــد .   ــت صــادر خواه وراث

 م الف 164

شــعبه ســوم حقوقــی  شــورای حــل اختــاف ناییــن 

احمــد قاســمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی          دارای  ــی نایین ــر سقاباش ــا اصغ ــم / آق خان

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 34 ب ــماره شناس ش

کاســه 88/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

شــادروان قــدرت الــه سقاباشــی نایینــی       بــه 

شــماره شناســنامه 31 درتاریخ  94/10/13 در اقامتگاه 

ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم

ــر سقاباشــی  ــه  1-متقاضــی : اصغ منحصــر اســت ب

نایینــی پســر 2-محمــد رضــا سقاباشــی نایینــی 

ــی پســر4-علیرضا  پســر3- حســن سقاباشــی نایین

سقاباشــی نایینــی پســر 5هاجیــه  فاطمــه سقاباشــی 

ــر  ــور ســلطان نصی ــاری پ ــری ی ــر6- کب ــی دخت نایین

ــر  همس

ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این

ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب

ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام کســی اعتراضــی دارد و ی

ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن

آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 

انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

خواهــد شــد .  

 م الف 163

شــعبه ســوم حقوقــی  شــورای حــل اختــاف ناییــن 

احمــد قاســمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقامحمــد رضــا دهقانــی کدنوئیــه دارای 

شــماره شناســنامه 3 بــه شــرح دادخواســت بــه 

کاســه 91/96از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 

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

بــه شــماره  زینــب  خوشــبخت  کدنوئیــه      

شناســنامه 1 در تاریــخ 96/2/20 در اقامتــگاه 

ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم

منحصــر اســت بــه  1-متقاضــی : 1-محمــد رضــا 

دهقانــی کدنوئیــه )پســر( 2- صفــا دهقانــی کدنوئیــه 

)دختــر( 3-فاطمــه  دهقانــی کدنوئیــه )دختــر( 

4-عصمــت  دهقانــی کدنوئیــه )دختــر( 5- معصومــه 

دهقانــی  فضــه    -6 )دختــر(  دهقانــی کدنوئیــه 

کدنوئیــه )پســر( 7- زهــرا دهقانــی کدنوئیــه )دختــر 

(   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 

ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب

ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس

ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن

آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 

انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

ــد .   ــد ش خواه

 م الف 166

شــعبه ســوم حقوقــی  شــورای حــل اختــاف ناییــن 

احمــد قاســمی

  

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مهــدی آقایــی 

فرزنــد عبدالرســول    نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 

ــب   ــم زین ــام خان ــه: ن المــکان مشــخصات محکــوم ل

احمــدی دانشــگر فرزنــد  صفــر علــی 2- آرمیــن 

احمــدی نــوروز علــی   نشــانی محــل اقامــت: هــر دو 

ــزل کاظمــی   ــان فــرودگاه هفتســویه  من ــان اتوب اصفه

ــخ  ــماره 121 تاری ــب رای ش ــه موج ــه: ب ــوم ب –  محک

96/3/16 حــوزه 37شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 

محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ  دویســت میلیــون 

ریــال  بــه انضمــام 5050000 ریــال  بابــت هزینــه 

دادرســی و مبلــغ 180000 ریــال تمبــر الصاقــی  و 

خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ 96/1/19  الــی اجرای 

حکــم در حــق محکــوم لهمــا نیــم عشــر اجرایــی بــر 

عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.    مــاده 34 قانــون 

ــوم  ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح اج

علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 

ــا  ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی مــدت ده روز مفــاد آن را ب

ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 

ــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم  ــد ک ــی کن معرف

بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر 

بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 

ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص مزب

 اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام

نماید.

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 37 مجتم ــر  ش دفت

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس اخت

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مســعود امامــی     

نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 

ــگر  ــدی دانش ــب  احم ــم زین ــام خان ــه: ن ــوم ل محک

ــوروز علــی    ــد  صفــر علــی 2- آرمیــن احمــدی ن فرزن

اتوبــان  اصفهــان  دو  اقامــت: هــر  نشــانی محــل 

فــرودگاه هفتســویه  منــزل کاظمــی  –  محکــوم بــه:

ــوزه  ــخ 96/3/16 ح ــماره 120 تاری ــب رای ش ــه موج ب

ــه  ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح 37ش

ــوم اســت  ــه محک ــه اســت.محکوم علی ــت یافت قطعی

به:الــزام بــه تحویــل  مــدارک یــک دســتگاه خــودروی 

ــور 867495 و ش  ــماره موت ــه ش ــدا ب ــواری  هیون س

ــس  ــل کاردک ــامل 1- اص ــه ش ــی  726326 ک شاس

2- اصــل ســند فــروش  خــودرو از کشــور وارد کننــده 

ــی 4- اصــل فیــش شــهرداری  ــه دارای 3- اصــل نام

ــی   ــید الکترونیک ــی و رس ــه  گمرک ــل گواهینام 5- اص

ــر  ــم عش ــه و نی ــوم ل ــق محک ــی  در ح ــه گمرک پروان

ــه مــی باشــد .   ــده محکــوم علی ــر عه ــی ب اجرای

کــه  همیــن  احــکام:  اجــرای  قانــون   34 مــاده 

اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم 

ــاد آن را  ــف اســت ظــرف مــدت ده روز مف ــه مکل علی

ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ب

محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه 

ــر  ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک اج

باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 

مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 

ــرا  ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص

 تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام

 نماید.

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 37 مجتم ــر  ش دفت

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس اخت

دادنامه 
 : دادنامــه  شــماره   36/96  : پرونــده  کاســه 

ــعبه 37  ــیدگی  ش ــع رس 9609976803700033 مرج

شــورای حــل اختــاف اصفهــان خواهــان : آقــای 

ابراهیــم الیکــی فرزنــد حســین آدرس اصفهــان اتوبان  

ــده :  ــار  خوان ــاالر کامی ــب ت ــر گاه جن ــرودگاه تعمی ف

1- آقــای محمــد علــی  جمالــی  فرزنــد حســن  

ــول المــکان  ــای منصــور  صادقــی هــر دو مجه 2- آق

خواســته : الــزام خوانــدگان  بــه تحویــل یــک دســتگاه  

خــودروی ســواری 206 بــه شــماره انتظامــی 712و22 

ــناد  ــر اس ــی از دفات ــند  در یک ــال س ــران 23 و انتق ای

ــا  ــی  ب ــارات دادرس ــه خس ــام کلی ــه انضم ــمی  ب رس

عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخذنظریــه مشــورتی 

ــی  ــم رســیدگی را اعــام و بشــرح آت اعضــا شــورا خت

ــد . رای قاضــی شــورا   ــادرت بصــدور رای مــی نمای مب

در خصــوص دعــوی آقــای ابراهیــم الیکــی  بــه 

طرفیــت آقــای محمــد علــی جمالــی 2- آقــای منصور  

ــل  ــه تحوی ــدگان ب ــزام خوان ــته ال ــه خواس ــی ب صادق

ــماره  ــه ش ــواری 206  ب ــودروی س ــتگاه خ ــک دس ی

انتظامــی 712و22 ایــران 23 و انتقــال ســند در یکــی 

از دفاتــر  اســناد رســمی  و کلیــه خســارات  دادرســی 

ــه  ــت ب ــی  اس ــان مدع ــه خواه ــح ک ــن توضی ــا ای ب

موجــب مبایعــه نامــه  عــادی یــک دســتگاه خــودروی 

ــداری و وی  ــف دوم خری ــده ردی ــواری 206 از خوان س

ــده  ــد  و تصــرف خوان ــع در ی ــه مبی ــد  ک ــد گردی متعه

ــد و  ــل نمای ــذ و تحوی ــد را اخ ــی باش ــف اول  م ردی

ــل  ــه همــان  تحوی ــد  خــود ک ــه تهع ــون ب لیکــن تاکن

ــوده  ــل ننم ــی بشــاد  عم ــال  ســند م خــودرو  و انتق

اســت  و خواســتار  الــزام  خوانــدگان بــه تحویــل 

خــودرو مــی باشــد خوانــدگان علیرغــم ابــاغ قانونــی 

ــده  و  نشــر آگهــی  در جلســه دادرســی حاضــر نگردی

لیکــن خوانــده ردیــف دوم  طــی الیحــه ای در دفــاع 

ــودروی  ــه خ ــی دارد ک ــوان م ــان عن ــای خواه از ادع

ــف اول   ــده ردی ــرف خوان ــد و تص ــاکان  در ی 206 کم

ــه  ــل آن ب ــه تحوی ــبت ب ــون  نس ــد  و تاکن ــی باش م

خواهــان اقــدام ننمــوده اســت شــورا بــا جمبــع اوراق 

ــف  ــه خواندهردی ــه اینک ــر ب ــده نظ ــات پرون و محتوی

دوم   از خوانــده ردیــف اول  وکالتنامــه رســمی در 

ــاس  ــر اس ــذا ب ــته ل ــودروی  206 را داش ــروش خ ف

ــان  ــه خواه ــوای مطروح ــه دع ــه  الصح ــده اصال قاع

علیــه خوانــده ردیــف اول را وارد و ثابــت تنشــخیص  و 

ــواد 225-224-223-222-221-220  ــه م مســتندا ب

ــن  ــون آئی ــواد 198-515-519 قان ــی و م ــون مدن قان

دادرســی مدنــی  حکــم بــر محکومیــت خوانــده ردیــف 

اول  بــه تحویــل یکدســتگاه خــودروی ســواری 206 بــه 

شــماره انتظامــی 712و22ایــران 23 و مبلــغ 3460000 

ــال  ــغ 75000 ری ــی و مبل ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری

بابــت الصــاق  تمبــر  در حــق خواهــان صــادر و اعــام 

مینمایــد  و در خصــوص  خوانــده ردیــف دوم مســتندا 

ــون  مذکــور  قــرار رد دعــوی  ــه بنــد 4 مــاده 84 قان ب

ــوص  ــد  و در خص ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص خواه

خواســته الــزام  خوانــدگان  بــه انتقــال ســند  بــا توجــه 

بــه اینکــه خواهــان در جلســه دادرســی  خواســته خــود 

را مســترد نمــوده اســت  مســتندا بــه مــاده 107 قانــون 

ــرار رد دعــوی خواهــان صــادر و اعــام مــی  ــور ق مذک

ــف دوم  ــده ردی ــه خوان ــبت ب ــادره نس ــردد رای ص گ

ــی  ــف اول غیاب ــده ردی ــه خوان ــبت ب ــوری و نس حض

کــه ظــرف 20 روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی  

ــخ   ــرف 20 روز از تاری ــپس ظ ــعبه و س ــن ش در همی

ــپس  ــعبه و س ــن ش ــی در همی ــل واخواه ــاغ قاب اب

ظــرف 20 روز از تالریــخ ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر  

 خواهــی در محاکــم  حقوقــی شهرســتان اصفهــان

 می باشد .

 قاضــی شــعبه 37 شــورای حــل اختــاف اصفهــان – 

ســید محســن بنیمــی  

اجرائیه
شــماره   9610420350700118 اجرائیــه:  شــماره 

پرونــده: 9509980350700170 شــماره بایگانــی شــعبه 

1396/04/15: تنظیــم  تاریــخ   950194:

مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام :عباســعلی   نام 

خانوادگــی : قلــع ریــز  نــام پــدر: محمــد     نشــانی: 

ــهید  ــارک ش ــب پ ــن – جن ــان پروی ــان – خیاب اصفه

مشــخصات   6 پــاک   – اول  بوســتان   – عبائیــان 

ــام  ــر   ن ــی اکب ــام: عل ــف 1- ن ــم ردی ــوم علیه محک

خانوادگــی : قاســمی ورتونــی نــام پــدر : قاســم    

نشــانی: مجهــول المــکان  2- نــام : علــی نــام 

خانوادگــی : منتظــری قهجاورســتانی نــام پــدر: مهــدی 

ــا  ــده ی ــخصات نماین ــکان مش ــول الم ــانی : مجه نش

قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه /محکــوم علیــه نــام 

: حمیــد رضــا  نــام خانوادگــی : مســائلی  نــام پــدر : 

ــان 22 بهمــن  ــان – خیاب ــی  نشــانی : اصفه ــر عل قدی

بعــد از مخابــرات ســاختمان المــاس واحــد اول  نــوع 

رابطــه : وکیــل محکــوم لــه / محکــوم لهــم عباســعلی 

قلــع ریــز  محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب 

بــه شــماره  اجــرای حکــم مربوطــه  در خواســت 

مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و   9610090350701431

ــه محکــوم اســت  9509970350701312 محکــوم علی

ــل  ــت اص ــال باب ــغ 535/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب

هزینــه  ریــال   17/348/000 پرداخــت  و  خواســته 

بــه  الوکالــه  حــق  ریــال   14/040/000 و  دادرســی 

انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 

ــه و  ــوم ل ــق محک ــه در ح ــک 94/8/13 بالمناصف چ

نیــز پرداخــت حــق االجــرای دولــت در حــق صنــدوق 

ــی  ــر قاســمی غیاب ــی اکب ــه عل ــت )رای نســبت ب دول

مــی باشــد(.   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ 

ــع  ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ ــاغ اجرائی اب

اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 

.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 

ــتیفا  ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف 3- مال

محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر 

ــی  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ب

ــدار و  ــا مق ــداد ی ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام روز کلی

قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 

ــه  ــه ب ــدی ک ــوه نق ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش مش

هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 

ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 

حســابهای مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر 

نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از 

اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر 

نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  

قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 

اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 

ــاز داشــت مــی شــود) مــواد  ــه ب خواســت محکــوم ل

8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(  

.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت 

ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ام

ــاده 34  ــی دارد. ) م ــت را در پ ــه هف ــری در ج تعزی

قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 

ــی 1394(  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 16 قان

5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه 

ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ــرار از ادای دی ف

بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات 

ــادل  ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج تعزی

ــود.  ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب ــف محک نص

ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 21 قان ) م

ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 1394(. 6- چنانچ

ــدان  ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ س

منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 

ــود.)  ــه خواهــد ب ــل توســط محکــوم علی معرفــی کفی

ــت  ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م تبص

ــی 1394( مال

 شماره: 12045/ م الف

  مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه 7 دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهــان – بروجــردی 

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9610426797900060شــماره پرونــده: 

 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9509986797901115

مشــخصات   1396/04/15 تنظیــم:  951117تاریــخ 

ــی  ــام خانوادگ ــد   ن ــام :محم ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل محک

ــام پــدر: رمضانعلــی     نشــانی: اصفهــان  : کشــانی ن

– اصفهــان شــهرک صنعتــی جــی خ 10 ف 2 س 

ــام:  ــف 1- ن ــه ردی ــوم علی ــخصات محک ــت  مش راس

علیرضــا     نــام خانوادگــی : فــردوس زاده    نشــانی: 

مجهــول المــکان محکــوم بــه: بســمه تعالــی بموجــب 

بــه  در خواســت اجــرای حکــم غیابــی مربوطــه 

دادنامــه  شــماره  و   9610096797900421 شــماره 

علیــه  محکــوم  و   9609976797900074 مربوطــه 

محکــوم اســت بــه پرداخــت 100/000/000 ریــال بابــت 

اصــل خواســته و 3/480/000 ریــال بابــت هزینــه 

دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی 

و خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ ســر رســید 

چــک موصــوف )95/03/31( تــا تاریــخ اجــرای 

حکــم در حــق محکــوم لــه صــادر بانضمــام نیــم عشــر 

دولتــی.  محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ 

ــرا  ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ــه : 1- ظ اجرائی

ــی(  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م گ

ــد .  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب .2- ترتیب

ــتیفا  ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف 3- مال

محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر 

ــرف ســی  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ب

ــدار و  ــا مق ــداد ی ــوال خــود را شــامل تع ــه ام روز کلی

قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 

ــه  ــه ب ــدی ک ــزان وجــوه نق ــر می مشــروح مشــتمل ب

هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری 

ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق 

ــر  ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس

ــات او  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــزد اشــخاص ثال نحــو ن

ــاالت  ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ــخاص ثال از اش

ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن و ه

یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه 

دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال 

بــه در خواســت محکــوم لــه بــاز داشــت مــی شــود) 

ــی  ــت مال ــون نحــوه اجــرای محکومی ــواد 8و3 قان م

1394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 

ــم ،  ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ــوال ب ــورت ام ص

حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 

ــاده 20 ق.م.ا  ــی و م ــکام مدن ــرای اح ــون اج 34 قان

ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان و م

1394( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا 

ــده  ــه نحــوی کــه باقیمان ــن ب ــرار از ادای دی ــزه ف انگی

ــون کافــی نباشــد موجــب  ــرای پرداخــت دی امــوال ب

ــدی  ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج

ــا هــردو مجــازات مــی  ــه ی معــادل نصــف محکــوم ب

ــت  ــون نحــوه اجــرای محکومی ــاده 21 قان شــود. ) م

ــس از  ــوال پ ــورت ام ــه ص ــی 1394(. 6- چنانچ مال

ــه از  ــه شــود آزادی محکــوم علی مهلــت ســی روز ارائ

ــع  ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من زن

وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه 

خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1394( ــت مال محکومی

 شماره: 12055/ م الف 

اختــاف  حــل  شــورای  شــعبه  دفتــر  مســئول   

ــان  ــاف اصفه شــعبه 45 حقوقــی شــورای حــل اخت

)مجتمــع شــماره یــک (    

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کاســه 960206خواهــان ایمــان  در خصــوص پرون

ــی  ــتی مبن ــی  دادخواس ــی صالح ــی – مرتض صالح

بر:الــزام   بــه طرفیــت 1- اکبــر مصدقیــان – افشــین 

شــفیعی  تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی 

بــرای روز ســه شــنبه  مورخــه 96/6/7 ســاعت 6 

عصــر تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 

ــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در  ــودن خوان ب

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

بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول اربــاب 

ــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان  – روب

صبــا – پــاک 57 کــد پســتی 8165756441 مجتمع 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانی دادخواســت 

و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقت 

رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شــود.

شماره: 12119/م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 28 مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــاف اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: نــدا      نــام 

ــین       ــدر: حس ــام پ ــاری  ن ــاری مهی ــی: انص خانوادگ

نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 

ــادی  ــام خانوادگی:اعتم ــام:آرزو    ن ــه: ن ــوم ل محک

ــی  ــدر : عل ــام پ ــت محمــود گنجــوی  ن ــا وکال ــژاد ب ن

خ   – قهدریجــان  اقامــت:  محــل  نشــانی  اکبــر  

کاشــانی – کوچــه شــهید یدالــه کاظــم زاده – نشــانی 

وکیــل : اصفهــان – ســه راه ســیمین – ابتــدای 

بلــوار کشــاورز – ســاختمان اداری دی – طبقــه 6 

شــرقی واحــد 19 محکــوم بــه: بــه موجــب رای 

تاریــخ96/1/20   9609976793500090 شــماره 

شهرســتان  اختــاف  حــل  شــورای    5 حــوزه 

ــه  ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک اصفه

ــال  ــغ 100/000/000 ری محکــوم اســت به:پرداخــت مبل

ــماره ی  ــه ش ــک ب ــه چ ــته وج ــل خواس ــت اص باب

1471/059351/56 مــورخ 94/12/27 و 2/725/000 

ریــال  بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل 

ــه  از  ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــه قانون ــق تعرف طب

ــام  ــه انضم ــر ب ــوق الذک ــک ف ــید چ ــر رس ــخ س تاری

نیــم عشــر دولتــی .مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 

ــاغ شــد،  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی

ــدت ده روز  ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی محک

مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای 

پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 

ــه از  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــرای حک ــه اج ــد ک کن

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

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

ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ــور ص مزب

 اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام

 نماید

.شماره12066/ م الف 

دفتــر شــعبه 5 مجتمــع شــماره دو   شــورای حــل 

ــان  اختــاف شهرســتان اصفه

اصفهان، یزد و فارس، سه رأس مثلث گردشگری کشوراجرای طرح »نشاط معنوی« در خمینی شهر



امروز دوشنبه 02 مرداد ماه 1396 - سال سوم - شماره 483 روزنامه8 اطالعرسانی
احضار متهم 

شــماره ابالغیــه : 9610103763303038 شــماره پرونــده 

 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9409983763300634  :

940674تاریــخ تنظیــم : 25 / 4 / 1396 درپرونــده 

کالســه 940674 شــعبه اول دادگاه عمومــی بخــش 

میمــه حســب شــکایت اولیــای دم مرحــوم ناصــر 

خانعلــی آقــای رمضــان علیــزاده فرزنــد رضــا علــی بــه 

ــات  ــه اطالع ــت ک ــل رش ــنامه 2916 ، اه ــماره شناس ش

ــام  ــه اته ــد ب ــی باش ــترس نم ــتری از وی در دس بیش

جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول تحــت تعقیــب اســت 

نظــر بــه اینکــه متهــم فــوق مجهــو ل المــکان مــی باشــد 

بدینوســیله بــه تجویــز مــاده 174 قانــون آییــن دادرســی 

ــی  ــالغ م ــرده اب ــه نامب ــتور دادگاه ب ــه دس ــری و ب کیف

ــح  ــاعت 11 صب ــخ 26 / 6 /96 س ــرای تاری ــا ب ــردد ت گ

ــن دادگاه  ــاع در ای ــن دف ــت رســیدگی و اخــذ آخری جه

ــررات اتخــاذ  ــق مق ــر اینصــورت طب حاضــر شــود در غی

ــم خواهــد شــد .   تصمی

منشــی دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی بخــش میمــه 

917 /م الــف

ابالغ وقت رسیدگی 
نــوری  اعظــم  خانــم  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 

دادخواســتی بــه خواســته اعتــراض ثالــث رای پرونــده 

ــم  ــدی رحی ــت مه ــه طرفی ــی /950605  ب ش 6 حقوق

زاده دادگســتری کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه 

شــعبه ششــم دادگاه حقوقــی بــه کالســه 960235 ثبــت 

ــح وقــت رســیدگی  ــرای روز 96/6/8 ســاعت 10 صب و ب

تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــده / خوانــدگان 

مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 73 قانــون 

آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور 

ــه در  ــالغ ک ــردگان اب ــرده / نامب ــه نامب ــب ب ــی مرات مدن

وقــت مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر شــوند ضمنــا 

ــیدگی  ــه رس ــل از جلس ــا قب ــد ت ــی توانن ــردگان م نامب

ــم  ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه

آن بــه دفتــر دادگاه مراجعــه نماینــد . انتشــار ایــن 

آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده درصــورت 

 عــدم حضــور ، دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 کرد . 

دفتر شعبه ششم دادگاه حقوقی کاشان

 718/م الف 

ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان جــواد کشــکی بیدگلــی فرزنــد 

بــه خواســته مطالبــه وجــه  حســین دادخواســتی 

ــب  ــد عبدالمطل ــاه فرزن ــن پن ــد رحم ــت خال ــه طرفی ب

ــاع  ــس از ارج ــه پ ــم ک ــان تقدی ــتری کاش ــه دادگس ب

ــت  ــه 950938 ثب ــه کالس ــی ب ــعبه دادگاه حقوق ــه ش ب

ظهــر   / صبــح   11:30 ســاعت   96/6/7 روز  بــرای  و 

ــده  ــه خوان ــا ک ــده از آنج ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس وق

ــز  ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم ــدگان مجه / خوان

مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و 

انقــالب در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــرده / نامبــردگان 

ابــالغ کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر 

شــوند ضمنــا نامبــردگان مــی تواننــد تــا قبــل از جلســه 

ــی دادخواســت و  رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثان

ــد . انتشــار  ــه نماین ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم آن ب ضمائ

ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده در صــورت 

عــدم حضــور ، دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

ــرد .  ک

مدیــر دفتــر شــعبه چهــارم دادگاه حقوقــی کاشــان 

الــف  م   /755

رونوشت آگهی حصر وراثت
قیســی           امــام  مســعود  امیــر  ســید  آقــا   / خانــم 

ــه شــرح دادخواســت  دارای شــماره شناســنامه 1185 ب

ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــه 598/96 از ای ــه کالس ب

داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر 

ــماره  ــه ش ــی      ب ــام قیس ــن ام ــید حس ــادروان س ش

ــگاه دائمــی  ــخ96/1/21 در اقامت شناســنامه 186 در تاری

ــر  ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ

ــر ــک همس ــر و ی ــر و دو دخت ــک پس ــه ی ــت ب اس

1- ســید امیــر مســعود امــام قیســی ش ش 1185 

فرزنــد متوفــی 2- مرجــان ســادات  امــام قیســی 

1942 فرزنــد متوفــی 3- مــژگان ســادات امــام قیســی 

ــان  ــقطی ی ــزت مس ــی 4- ع ــد متوف ش ش 73 فرزن

ش ش 377 همســر   اینــک بــا انجــام تشــریفات 

ــی  ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات

یــا  و  دارد  اعتراضــی  کســی  هــر  تــا  نمایــد  مــی 

وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک 

مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 

بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار 

ــد .    ــد ش ــادر خواه ــت ص وراث

م الف 12151

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 54 مجتم ــس ش رئی

ــان ــالف اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا عبــاس ســلیمانی          دارای شــماره 

ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 2087 ب شناس

590/96 ح 54 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 

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

پــری ســیامکی      بــه شــماره شناســنامه 47507 

ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ94/5/28 در اقامت در تاری

زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه: 

دو پســر  و یــک دختــر و یــک همســر   1-عبــاس 

ــد  ــی  2- محم ــد متوف ــلیمانی  ش ش 2087 فرزن س

رضــا ســلیمانی ش ش 1688 فرزنــد متوفــی 3-مهــری 

ســلیمانی ش ش 1564 فرزنــد متوفــی 4-محمــد 

مهــدی ســلیمانی  ش ش 46978 همســر متوفــی  

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 

مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 

ــه ایــن  باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی ب

ــا انقضــای مهلــت  شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت ب

ــد .   ــد ش ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه مق

 م الف 12146 

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 54 مجتم ــس ش رئی

ــان ــالف اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــی دارای ش ــر کارالدان ــن نص ــا محس ــم / آق خان

شناســنامه 17 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر  612/96ح 54 از ای

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

ــه شــماره شناســنامه 56  ــی      ب ــب نصــر اصفهان حبی

ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 95/9/19 در اقامت در تاری

ــه1-  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت زندگ

ــی2- ــد متوف ــی  ش ش 33 فرزن ــر کارالدان ــر نص اکب

ــی   ــد متوف ــی  ش ش 43 فرزن ــر کارالدان ــر  نص اصغ

4- حســین نصــر کارالدانــی  ش ش 1282 فرزنــد 

متوفــی  3-محســن  نصــر کارالدانــی  ش ش 17 

فرزنــد متوفــی     اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 

درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 

هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 

نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 

بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 

ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــف 12147 ــد .  م ال ش

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 54 مجتم ــس ش رئی

ــان ــالف اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
دســتجردی           پــور  رمضــان  معصومــه  آقــا   / خانــم 

ــه شــرح دادخواســت  دارای شــماره شناســنامه 1188 ب

ــی  ــت گواه ــورا درخواس ــن ش ــه 613/96 از ای ــه کالس ب

داده کــه  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر 

شــادروان علــی رمضــان پــور دســتجردی      بــه شــماره 

ــگاه  ــخ      96/2/31  در اقامت ــنامه 380 در تاری شناس

دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم 

ــه 1 پســر و 2 دختــر   1-حمیــد رضــا  منحصــر اســت ب

رمضانــی پــور دســتجردی ش ش 2740 فرزنــد متوفــی  

ــد  ــتجردی ش ش 42 فرزن ــور دس ــری  رمضانپ 2-کب

متوفــی 3-معصومــه رمضانپــور دســتجردی ش ش 

1188 فرزنــد متوفــی4- فاطمــه رمضانپــور دســتجردی 

انجــام  بــا  اینــک  متوفــی  فرزنــد   16803 ش  ش 

تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 

ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت ــی مــی نمای آگه

وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک 

مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 

بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار 

ــد شــد .   ــت صــادر خواه وراث

 م الف 12149

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 54 مجتم ــس ش رئی

ــان ــالف اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا ابراهیــم  حمیــدی فــرد         دارای 

شــماره شناســنامه 73 بــه شــرح دادخواســت بــه 

کالســه 604/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 

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

جواهــر اســفندیاری      بــه شــماره شناســنامه 14468 

ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ95/10/13 در اقامت در تاری

ــه: 3  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت زندگ

ــرد ش ش  ــدی ف ــم حمی ــر   1- ابراهی ــر و 3 دخت پس

ــرد ش ش  ــدی ف ــام حمی ــی 2-بهن ــد متوف 73  فرزن

ــرد ش ش  ــدی ف ــی3- بهروزحمی ــد متوف 485  فرزن

515  فرزنــد متوفی4-شــهناز حمیــدی فــرد ش ش 51  

ــرد ش ش 316   ــدی ف ــه حمی ــی5- پروان ــد متوف فرزن

فرزنــد متوفــی 6-مــژگان حمیــدی فــرد ش ش 1079  

ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــد متوفــی این فرزن

ــد  ــت آگهــی مــی نمای ــور را در یــک نوب درخواســت مزب

ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ت

ــخ  ــاه از تاری ــک م ــی باشــد ظــرف ی ــزد او م ــی ن متوف

نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت 

بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

خواهــد شــد .  

 م الف 12152

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 54 مجتم ــس ش رئی

ــان ــالف اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مهــدی ســالمی          دارای شــماره 

شناســنامه 280 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 617/96ح54 از ای

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

مصطفــی ســالمی   بــه شــماره شناســنامه 43193 

ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ95/11/21 در اقامت در تاری

ــه ســه  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث زندگــی گفت

ــالمی ش ش 280  ــدی س ــر   1-مه ــه دخت ــر و س پس

فرزنــد متوفــی 2- جــواد ســالمی ش ش 55815 

 66483 ش  ش  احمدســالمی  متوفــی3-  فرزنــد 

فرزنــد متوفــی4- رضــوان ســالمی ش ش 55814 

زهــره ســالمی ش ش 66482  متوفــی5-  فرزنــد 

 62250 ش  ش  ســالمی  اکــرم  متوفــی6-  فرزنــد 

ــی  ــا انجــام تشــریفات مقدمات ــک ب ــد متوفــی این فرزن

ــد  ــت آگهــی مــی نمای ــور را در یــک نوب درخواســت مزب

ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ت

ــخ  ــاه از تاری ــک م ــی باشــد ظــرف ی ــزد او م ــی ن متوف

نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت 

بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

ــد .   ــد ش خواه

م الف 12153

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 54 مجتم ــس ش رئی

ــان ــالف اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
پیــری           چــم   یــه  محمــود  فردیــن  آقــا   / خانــم 

ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 138 ب ــماره شناس دارای ش

بــه کالســه 597/96ح 54 از ایــن شــورا درخواســت 

گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

شــادروان بهمــن محمودیــه چــم پیــری      بــه شــماره 

ــی  ــگاه دائم ــخ96/2/19 در اقامت ــنامه 24 در تاری شناس

ــر  ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ

ــوش  ــر   1- داری ــک همس ــر و ی ــج پس ــه پن ــت ب اس

محمودیــه چــم پیــری ش ش 939 فرزنــد متوفــی 

ــد  2-کــوروش محمودیــه چــم پیــری ش ش 100 فرزن

متوفــی3- بهزادمحمودیــه چــم پیــری ش ش 22736 

فرزنــد متوفــی4- بابــک محمودیــه چــم پیــری ش ش 

24169 فرزنــد متوفــی5- بهنــام محمودیــه چــم پیــری 

ش ش 176 فرزنــد متوفــی6- منیجــه برقــی  ش 

ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ــی  این ش 14  همســر  متوف

مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی می 

نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 

از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 

نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت 

بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

خواهــد شــد .  

م الف 12154

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 54 مجتم ــس ش رئی

ــان ــالف اصفه اخت

حصر وارثت 
آقــای / خانــم حمیــد رضــا حاجــی رحیمــی  دارای  

ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 2569 ب شناس

ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش 621/96ح 54از ای

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

ــنامه  ــفادرانی  بشناس ــی  ورنوس ــی رحیم ــد حاج محم

خــود  دایمــی  88/9/21اقامتــگاه  تاریــخ  در   10784

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

ــک  ــرر و ی ــر و دو دخت ــه پس ــه: س ــت ب ــر اس منحص

همســر  1- علیرضــا حاجــی رحیمــی ش ش 7227 

ــد متوفــی  2- حســین  حاجــی رحیمــی ش ش  فرزن

14981 فرزنــد متوفــی 3- احمــد رضــا حاجــی رحیمــی 

حاجــی  فریبــا   -4 متوفــی  فرزنــد   2569 ش  ش 

رحیمــی ورنوســفادرانی  ش ش 49600 فرزنــد متوفــی

5- هرا زحاجی رحیمی ش ش 1023 فرزند متوفی

همســر   1561 ش  ش  دزفولــی  صولــت  6-فاطمــه 

متوفــی     اینــک بــا نجــام تشــریفات مقدماتــی 

درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 

هــر کــس اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 

ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــی ب ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش

ــد .  ــد ش ــادر خواه ــی ص واالگواه

م الف  12155

 شعبه 54 مجتمع شماره 3 شهرستان اصفهان

حصر وارثت 
ــا  ــت علیرض ــا وکال ــی ب ــوان بخش ــم رض ــای / خان آق

بــه   1055 شناســنامه  دارای   القریشــی  کرمانــی 

ــورا  ــن ش ــه 589/96 از ای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ش

درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 

توضیــح داده کــه شــادروان حســن بخشــی بشناســنامه 

ــدرود  645در تاریــخ 94/9/9 اقامتــگاه  دایمــی خــود ب

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

ــر 1-علیرضــا بخشــی ش  ــه 3 پســر و 3 دخت اســت ب

ــی ش ش  ــعید بخش ــی 2- س ــد متوف ش 1187 فرزن

71140 فرزنــد متوفــی 3-عبــاس بخشــی ش ش 

ــد متوفــی 4-صدیقــه بخشــی ش ش 2240  620 فرزن

فرزنــد متوفــی 5- رضــوان بخشــی ش ش 1055 

فرزنــد متوفــی 6- مریــم بخشــی ش ش 72565 

فرزنــد متوفــی     اینــک بــا نجــام تشــریفات مقدماتــی 

درخواســت مزبــوررا در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 

هــر کــس اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 

ــم دارد  ــه دادگاه تقدی ــی ب ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش

ــف 12156 ــد . م ال ــد ش ــادر خواه ــی ص واالگواه

شعبه 54 مجتمع شماره 3 شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 960497 خواهــان روح 

ــه   ــه وج ــی برمطالب ــتی مبن ــب دادخواس ــی نس هللا بن

ــوده  ــم نم ــادی تقدی ــی باب ــان اقبال ــت احس ــه طرفی ب

مــورخ  روز...................   بــرای  رســیدگی  وقــت  و 

96/6/7 ســاعت 8:30تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 

بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 

ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش

ــاب  ــان  ارب ــان ســجاد- اول خیاب ــع در خیاب شــعبه واق

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

ــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 شــورای  صب

حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه .............. مراجعــه و 

نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 

صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  

تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.

ــورای  ــعبه 6 ش ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 13114م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــد  ــان حمی ــده کالســه 960380 خواه در خصــوص پرون

ــه  ــه  ب ــه وج ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــی دادخواس خلیل

تقدیــم  خلیلــی  طاهــره  و  زمانــی  قاســم  طرفیــت 

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روزچهــار شــنبه   مــورخ 

ــت .  ــده اس ــن گردی ــر  تعیی ــاعت 5/15 عص 96/6/8س

ــده حســب  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ــت ب باعنای

آئیــن  قانــون   73 مــاده  برابــر  خواهــان  تقاضــای 

دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 

قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 

ــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره 2  ــدای خیاب اصفهان-ابت

شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 

حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی

شماره: 13132م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 31 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــد  ــده کالســه 960379 خواهــان حمی در خصــوص پرون

ــه  ــه  ب ــه وج ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــی دادخواس خلیل

طرفیــت  قاســم زمانــی – طاهــره خلیلــی تقدیــم 

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روزچهــار شــنبه    مــورخ 

96/6/8ســاعت 5 عصــر  تعییــن گردیــده اســت . 

ــده حســب  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ــت ب باعنای

آئیــن  قانــون   73 مــاده  برابــر  خواهــان  تقاضــای 

دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 

قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 

ــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره 2  ــدای خیاب اصفهان-ابت

شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 

حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی

شماره: 13133م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 31 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان   960320 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 

ــه   ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــینی دادخواس ــل حس ابوالفض

ــه طرفیــت حمیــد طیبــی جبلــی  2-  ســید محمــود  ب

بــرای  وقــت رســیدگی  و  نمــوده  تقدیــم  حســینی 

تعییــن   10:30 مــورخ 96/6/6ســاعت  روزدوشــنبه   

المــکان  مجهــول  بــه   باعنایــت   . اســت  گردیــده 

ــاده  ــر م ــان براب ــده حســب تقاضــای خواه ــودن خوان ب

ــد  ــب در جرای ــی ، مرات ــن دادرســی مدن ــون آئی 73 قان

ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش

شــعبه واقــع در اصفهــان- شــهدای مدافــع حــرم   

شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 

حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی

شماره: 13124م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 14 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــد  ــان محم ــه 960300 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

ــوی  ــیح مصطف ــید مس ــت س ــا وکال ــی  ب ــا ابراهیم رض

دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه وجــه چــک  بــه 

طرفیــت محمــود ماهــروخ تقدیــم نمــوده و وقــت 

ــاعت  ــورخ 96/6/6س ــنبه   م ــرای روزدو ش ــیدگی ب رس

11 تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 

المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر 

ــب در  ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م

جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 

ــرم    ــع ح ــهدای مداف ــع در اصفهان-ش ــعبه واق ــن ش ای

شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی 

دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم 

حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد ــد ش ــاذ خواه ــم مقتضــی اتخ تصمی

شماره: 13093م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 14 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــید  ــان س ــه 960520 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

مشــیر میــر احمــدی دادخواســتی مبنــی برانتقــال ســند 

خــودرو    بــه طرفیــت رومینــا شــیران اصفهــان  تقدیــم 

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ...........  مــورخ 

ــده اســت .  ــن گردی ــح تعیی 96/6/8 ســاعت 8/30 صب

ــده حســب  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ــت ب باعنای

تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن 

دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 

قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهان 

خ شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمع شــورای 

حــل اختــالف   مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 

ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 

رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضی 

اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 13130م الــف دفتــر شــعبه 

7 مجتمــع شــماره 2  شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــد  ــان احم ــده کالســه 960255 خواه در خصــوص پرون

ــین  ــرب زاده و حس ــه ع ــت نفیس ــا وکال ــت ب ــا اباف رض

ــه  ــه وجــه    ب ــی برمطالب ــان  دادخواســتی مبن محمدی

وقــت  و  نمــوده  تقدیــم  بهنــام صادقــی   طرفیــت 

 96/6/8 مــورخ    ............... روز  بــرای  رســیدگی 

ــت  ــت . باعنای ــده اس ــن گردی ــح تعیی ــاعت 10  صب س

ــده حســب تقاضــای  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ب

خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

ــل از  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات مدن

ــان خ  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس وق

شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع شــورای 

ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــالف   مراجع ــل اخت ح

ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ

وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــف  ــماره: 13129م ال ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض

دفتــر شــعبه 7 مجتمــع شــماره 2  شــورای حــل 

اصفهــان اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــید  ــان س ــه 960518 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

مصطفــی  مظفــری دادخواســتی مبنــی برمطالبــه    بــه 

طرفیــت علیرضــا اصفهانــی  تقدیــم نمــوده و وقــت 

 96/6/8 مــورخ    ............... روز  بــرای  رســیدگی 

ســاعت 8 صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 

ــده حســب تقاضــای  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ب

خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

ــل از  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات مدن

ــان خ  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس وق

شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع شــورای 

ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــالف   مراجع ــل اخت ح

ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ

وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض

شماره: 13123م الف 

دفتــر شــعبه 7  مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل 

اصفهــان اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــراز  ــان ف ــه 960364 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

یوســفی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه وجــه    بــه 

ــم  ــادی  تقدی ــف آب ــزی نج ــا مغ ــد رض ــت حمی طرفی

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ...........  مــورخ 

96/6/8 ســاعت 15/30تعییــن گردیــده اســت . باعنایت 

ــده حســب تقاضــای  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ب

خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

ــل از  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات مدن

ــان خ  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس وق

شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  مجتمــع شــورای 

ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــالف   مراجع ــل اخت ح

ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ

وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد شــد. مقتضــی اتخــاذ خواه

شماره: 13085م الف 

دفتــر شــعبه 31 مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل 

اصفهــان اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960366ش 31  خواهــان  در خصــوص پرون

فــراز یوســفی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه وجــه    بــه 

طرفیــت عبدالعلــی قاســمی دهنــوی 2- ســیفعلی 

ــوده و  ــم نم ــوی  تقدی ــول موس ــید رس ــری 3- س اکب

وقــت رســیدگی بــرای روز چهــار شــنبه  مــورخ 96/6/8 

ــده اســت . باعنایــت  ســاعت 4/30 عصــر تعییــن گردی

ــده حســب تقاضــای  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ب

خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

ــل از  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات مدن

ــان خ  ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس وق

شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال  شــورای حــل 

اختــالف   مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 

ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 

وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــف  ــماره: 13086م ال ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض

دفتــر شــعبه 31 مجتمــع شــماره 2  شــورای حــل 

اصفهــان اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــراز  ــان ف ــه 960365 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

یوســفی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه وجــه    بــه 

رســول  ســید   -2 اکبــری  ســیفعلی    -1 طرفیــت 

ــرای روز  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم ــوی  تقدی موس

ــده  ــن گردی ــاعت 16تعیی ــورخ 96/6/8 س .............  م

ــده  ــودن خوان ــه  مجهــول المــکان ب اســت . باعنایــت ب

حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 قانــون 

ــا  ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات ــی مدن ــن دادرس آئی

خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 

اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکال شــورای 

ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــالف   مراجع ــل اخت ح

ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ

وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــف  ــماره: 13087م ال ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض

دفتــر شــعبه 31  مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل 

اصفهــان اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــر   ــن روانف ــان امی ــده 950984خواه ــوص پرون در خص

دادخواســتی مبنــی بــر: الــزام بــه پرداخــت  بــه 

طرفیــت مولــود فرجــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 

بــرای................  مــورخ 96/6/8 ســاعت 8:30 تعییــن 

ــودن  ــه  مجهــول المــکان ب گردیــده اســت . باعنایــت ب

خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 

قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جراید منتشــر 

ــعبه  ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت

ــارراه  واقــع در اصفهــان-خ شــیخ صــدوق شــمالی  چه

وکال مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 

ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ و ضمائ

وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض

شماره: 11088م الف 

دفتــر شــعبه 8 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اصفهــان اختــالف 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960235 خواهــان حمیــد  در خصــوص پرون

رضــا خیــر اللهــی دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه  بــه 

ــت  ــوده و وق ــم نم ــی تقدی ــا زیارت ــم آق ــت مری طرفی

ــرای روزچهارشــنبه   مــورخ 96/6/8ســاعت  رســیدگی ب

ــول  ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای ــن گردی 15:30 تعیی

المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر 

ــب در  ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م

جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه 

ایــن شــعبه واقــع در اصفهان-ابتــدای خیابــان آتشــگاه- 

مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 

نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 

قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

ــف  شد.شــماره: 12120م ال

مدیــر دفتــر شــعبه 17 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان

آگهی وقت رسیدگی 
شــماره   9610460350700057  : ابالغنامــه  شــماره 

ــی شــعبه  ــده : 9609980350700090 شــماره بایگان پرون

: 960104 تاریــخ تنظیــم : 96/4/11 خواهــان عــزت 

جمشــیدی افارانــی فرزنــد علــی  دادخواســتی بــه 

طرفیــت خوانــده افســانه ظریفــان  فرزنــد حســین بــه 

ــی  ــای عموم ــم دادگاه ه ــند  تقدی ــال س ــته ابط خواس

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

شــعبه 7  دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

واقــع در اصفهــان اصفهــان خ چهــار بــاغ بــاال  خ شــهید 

ــان  نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفه

ــه کالســه  960104 ثبــت  ــاق 311 ارجــاع و ب طبقــه 3 ات

گردیــده کــه وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 96/6/8 ســاعت 

9/30 تعییــن  شــده اســت لــذا بــه علــت مجهــول 

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

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

عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 

مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 

ــی و  ــر آگه ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه

ــه و ضمــن اعــالم  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب اطــالع از مف

نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 

را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــف 11154 ــردد .م ال ــر گ حاض

ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 7 دادگاه عموم ــی ش منش

ــور  ــی هاشــم پ ــدر عل ــان- حی اصفه

ابالغیه
شــماره ابالغنامــه : 9610106794200245 شــماره پرونــده 

 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9509986794201553

ــالغ  ــخصات اب ــم : 96/3/30 مش ــخ تنظی 951555 تاری

شــونده حقیقــی : جهانگیــر  محمــدی مجهــول المــکان 

تاریــخ حضــور96/6/8  چهــار شــنبه ســاعت 10:30 

ــارراه  ــدوق – چه ــیخ ص ــارراه ش ــور اص  چه ــل حض مح

ــل  ــورای ح ــرم  ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش وکال – مجتم

اختــالف  تاریــخ حضــور 96/6/8 ســاعت حضــور : 10/30 

در خصــوص دعــوی ســعید  نجــار مارنانــی بــه طرفیــت 

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

ــف 10169  ــوید . م ال ــر ش ــعبه حاض ش

دفتــر شــعبه 12 مجتمــع  شــماره یــک شهرســتان 

اصفهــان

ابالغیه
شــماره ابالغنامــه : 9610106795000389 شــماره پرونــده 

:9609986795000271 شــماره بایگانــی شــعبه : 960273 

تاریــخ تنظیــم 96/4/18 مشــخصات ابــالغ شــونده 

ــخ  ــکان تاری ــول الم ــفندی مجه ــدی اس ــی : مه حقیق

حضــور96/6/8 چهــار شــنبه ســاعت 17:30محــل حضــور 

ــروی مدرســه  ــاب روب ــه ارب ــت ال اص خ ســجاد – خ آی

ــخ  ــالک 57 تاری ــا پ ــاختمان صب ــب س ــور جن ــی پ نیل

حضــور 96/6/8 ســاعت حضــور : 17:30 در خصــوص 

دعــوی نیلــو فــر  مجــرد شــفیعی بــه طرفیــت شــما در 

وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر 

شــوید . 

م الــف 12099 شــعبه 20 حقوقــی شــورای حــل اختــالف 

شهرســتان اصفهــان) مجتمــع شــماره یــک ( 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــد  ــان حمی ــه 960381 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

خلیلــی دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه وجــه  بــه 

تقدیــم  طاهــره خلیلــی   – زمانــی  قاســم  طرفیــت 

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روزچهــار شــنبه   مــورخ 

ــت .  ــده اس ــن گردی ــر  تعیی ــاعت 5/30 عص 96/6/8س

ــده حســب  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای

تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

ــل از  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی ، مرات مدن

وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهان-ابتدای 

خیابــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 

ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 

رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضی 

اتخــاذ خواهــد شــد.

شماره: 13141م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 31 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
اســالمی  یوســف  آقــای  اینکــه خواهــان  بــه  نظــر 

ــه خواســته  ــی دادخواســتی ب ــد نجفقل ــدری فرزن باباحی

تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم مبنــی بــر محکومیــت 

ــال بابــت یــک فقــره چــک  ــغ 1000000000 ری ــده مبل خوان

ــی  ــک مل ــورخ 1384/4/15  بان ــماره 260872 م ــه ش ب

ــی  ــای عل ــت آق ــه طرفی ــی ب ــارات دادرس ــه خس و کلی

آقــازاده فرزنــد نعمــت هللا بــه دادگســتری کاشــان تقدیم 

ــه  ــه شــعبه نهــم دادگاه حقوقــی ب کــه پــس از ارجــاع ب

کالســه 950059 ثبــت و بــرای روز 1396/6/15 ســاعت 10  

وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا کــه خوانــدگان 

فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 

73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقالب 

در امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــردگان ابــالغ مــی گــردد 

کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر شــوند ضمنــا 

نامبــرده مــی توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت 

ــه  ــم آن ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف

ــه  ــی ب ــن آگه ــد . انتشــار ای ــه نماین ــر دادگاه مراجع دفت

ــالغ محســوب شــده درصــورت عــدم حضــور ،  ــه اب منزل

دادگاه تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . 

مدیــر دفتــر شــعبه نهــم دادگاه عمومــی حقوقــی کاشــان 

– پیشــیار  758/ م الــف 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــماره 26010630-  ــب رای  ش ــه موج ــه ب ــه اینک ــر ب نظ

95/6/25 هیــات قانــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتی 

اراضــی  و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی  ششــدانگ 

ــالک  ــع  پ ــر مرب ــازه بمســاحت  34/22 مت ــاب مغ یکب

ــروز   ــی مف ــی از 15182 اصل ــی  شــماره 13598 فرع ثبت

و مجــزی  شــده از شــماره هــای 15182 اصلــی  و 

15182/4 واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  در مالکیــت  

آقــای مجیــد  حمصیــان  اتفــاق فرزنــد مهــدی  مســتقر 

ــه  ــوط ب ــی  مرب ــده ثبت ــه  پرون ــاظ  اینک ــد  و بلح گردی

ــد   ــدود میباش ــد ح ــابقه تحدی ــد س ــه  فاق ــالک  اولی پ

ــوق  ــون ف ــاده 13 قان ــل  م ــره ذی ــتناد  تبص ــه اس ــذا ب ل

الذکــر  و طبــق  تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود  ملــک 

ــاعت  ــه 96/5/24 س ــنبه  مورخ ــه ش ــوم  در روز س مرق

8 صبــح  در محــل شــروع  و بــه عمــل خواهــد آمــد  و 

بــه موجــب ایــن آگهــی  بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن  

ــرر  در محــل  ــا در روز و ســاعت مق ــردد ت ــی گ ــالم م اع

حضــور  یابنــد و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن مطابــق  

مــاده 20  قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس  

تحدیــد  حــدود و فقــط  تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد  

و معتــرض طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت بایــد  

از تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه ایــن اداره  ظــرف یــک ماه  

دادخواســت  خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائی تســلیم  

و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و بــه ایــن واحــد 

ثبتــی  ارائــه نمایــد .  در غیــر اینصــورت  متقاضــی 

ــه دادگاه  ــد ب ــی توان ــی  وی م ــده قانون ــا نماین ــت ی ثب

ــم دادخواســت  ــدم تقدی ــه و گواهــی ع مربوطــه  مراجع

را دریافــت  و بــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  و اداره ثبــت  

بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت  

مقــررات ادامــه میدهــد . 

تاریخ انتشار : 96/5/2

م الــف  12889 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

شــمال اصفهــان ایروانــی 

آگهی فقدان سند 
ــاع از  ــهم مش ــت 1/65 س ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ

16/5 ســهم ششــدانگ پــالک ثبتــی شــماره 84 فرعــی 

ــت  30025  ــل  ثب ــش 14 ذی ــع در بخ ــی  واق از 4 اصل

ــن  ــام حس ــد  275 بن ــالک جل ــر ام ــه 521 دفت صفح

دهقانــی ناژوانــی  تحــت شــماره چاپــی  مسلســل  

ــه  ــا ارائ ــک ب ــده  و مال ــلیم گردی ــادر و تس 832549ص

درخواســت کتبــی بانضمــام  دو بــرگ  استشــهادیه 

ــماره 33563  ــل ش ــهود  آن ذی ــا ش ــه امض ــی  ک محل

ــان   ــه  8 اصفه ــر خان ــی دفت ــه گواه ــورخ 94/12/8 ب م

ــر  ــت  آن در اث ــه ســند مالکی رســیده مدعــی اســت  ک

جابجایــی  مفقــود گردیــده اســت  ودرخواســت صــدور 

ــوده. ــوق را نم ــک ف ــت  مل ــند مالکی ــی  س المثن

ــل  ــی ذی ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــب ب ــذا مرات ل

مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی 

مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه 

ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب نس

نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف 

مــدت ده روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل 

ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و 

رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 

ــردد  ــترد گ ــند مس ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی س

ــی  ــرر اعتراض ــدت مق ــرف / م ــر ظ ــت اگ ــی اس بدیه

نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا 

ــه صــدور ســند مالکیــت  ــه نشــود اقــدام ب ــه ارائ معامل

ــررات خواهــد شــد .  ــق مق ــی طب المثن

م الف 12946

علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و امــالک غــرب 

ن صفها ا

آگهی ابالغ
شــماره   9110103645400322  : ابالغنامــه  شــماره 

بایگانــی   شــماره   9509983645400850  : پرونــده 

ــه  ــوط ب شــعبه : 950922 تاریــخ تنظیــم : 96/3/1  مرب

ــر  ــود کیف ــدم وج ــرض  ع ــز دادگاه  در ف ــرا و نی دادس

ــعبه  ــن ش ــه 950922د1 ای ــده کالس ــت  در پرون خواس

متهمیــن علــی و جــالل  و جــواد  همگــی  خدایــی 

ــد  ــد محم ــی فرزن ــی مهراب ــمعلی  و عل ــدان  قاس فرزن

ــدی  ــرح عم ــرب و ج ــراد ض ــارکت در ای ــام مش ــه اته ب

ــالل  در  ــف اخ ــا وص ــی ب ــتگی  بین ــه شکس ــی  ب منته

ــه  ــت ب ــا عنای ــت  ب ــه اس ــرار گرفت ــی  ق ــم عموم نظ

ــررات   ــرای مق ــم و در اج ــودن  مته ــکان ب ــول الم مجه

مــاده 115 قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و 

انقــالب  در امــور کیفــری بــه نامبــرده ابــالغ مــی گــردد 

ــا ظــرف مهلــت 30 روز از انتشــار ایــن آگهــی  جهــت  ت

دفــاع از اتهــام انتســابی  در ایــن شــعبه حاضــر گــردد  

بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور مطابــق مقــررات 

ــد . ــد آم ــل خواه ــی بعم ــیدگی غیاب رس

م الف 1117

ــی و  ــاری دادســرای عموم ــاری شــعبه اول – دادی دادی

ــد باقرهــادی انقــالب شهرســتان ســمیرم – حمی

اخطاریه 
ــد  ــی  فرزن ــا ابراهیم ــد رض ــونده : محم ــار ش ــام اخط ن

ــر   ــو مت ــانی ..... 10 کیل ــمیرم  بنش ــوزه س ــا  ح غالمرض

بــه ســمت جــاده آبــاده  معــدن ســنگ  محــل حضــور 

شــورای حــل اختــالف شــعبه ســوم وقــت حضــور ظــرف 

یــک هفتــه  پــس از رویــت 4-6 عصــر  علــت حضــور 

دعــوی شــرکت حمــل و نقــل  امیــد بــار  بطرفیــت شــما  

ــه کارشناســی در شــورا حاضــر  در حیــن مالحظــه نظری

گردیــد . 

دفتر شعبه سه شورای حل اختالف سمیرم 

آگهی فقدان سند 
ــلیم  ــا تس ــاری  ب ــن افتخ ــید حس ــه س ــه اینک ــر ب نظ

ــورخ  ــماره 34602 م ــهود  ش ــهاد ش ــرگ استش ــک ب ی

ــود  ــی  مفق ــان  مدع ــه  12 اصفه ــر خان 96/4/13 دفت

ــزان  ششــدانگ  پــالک  ــه می شــدن ســند مالکیــت  ب

شــماره 4655 فرعــی از 4 اصلــی  واقــع در بخــش 

ــه  ــت 166930 صفح ــل ثب ــه در ذی ــان ک ــت اصفه 14 ثب

چاپــی  شــماره  تحــت   امــالک   908 دفتــر   264

230437 ســری الــف  ســال 87 صــادر و تســلیم 

گردیــده و بموجــب ســند انتقــال شــماره 20978مــورخ 

ــماره 97  ــمی  ش ــناد رس ــه اس ــر خان 1363/9/12 دفت

ــال  ــرده انتق ــه نامب ــان  ب ــتان اصفه ــان  اس ــهر اصفه ش

یافتــه  در ضمــن  بموجــب  ســند رهنــی شــماره 

ــه اســناد رســمی   ــر خان ــورخ 93/11/29 دفت 77557 م

ــال  ــان در قب ــتان اصفه ــان اس ــهر اصفه ــماره 129 ش ش

مبلــغ 270000000 ریــال  در رهــن بانــک پارســیان  قــرار 

ــورخ  ــماره 64298 م ــی  ش ــند رهن ــب س دارد  و بموج

91/8/1  دفتــر خانــه  اســناد رســمی  شــماره 129 شــهر 

ــغ 1000000000  ــال مبل ــان  در قب ــتان اصفه ــان اس اصفه

ــب  ــرار دارد  و موج ــیان  ق ــک پارس ــن بان ــال در ره ری

ســند متمــم  رهنــی   شــماره 57358 مــورخ 90/7/21 

دفتــر خانــه اســناد  رســمی شــماره  129 شــهر اصفهــان 

اســتان اصفهــان در رهــن بانــک پارســیان قــرار دارد  و 

موجــب ســند رهنــی  شــماره 41615 مــورخ 88/12/24 

ــه اســناد رســمی شــماره 129 شــهر اصفهــان  دفتــر خان

ــال   ــغ 2000000000 ری ــال مبل ــان  در قب ــتان اصفه در اس

ــته   ــار داش ــرار دارد  و اظه ــیان ق ــک پارس ــن بان در ره

ــود  ــی  مفق ــر جابجای ــوم در اث ــت  مرق کــه ســند مالکی

ــی  ــت  المثن ــند مالکی ــدور س ــای  ص ــده  و تقاض گردی

ــور از  ــت  مذک ــذا دفترچــه ســند مالکی ــوده اســت ل نم

درجــه اعتبــار  ســاقط و مقتضــی اســت انجــام هــر نــوع 

معاملــه  بــا ســندمالکیت  المثنــی  موکــول بــه اســتعالم 

از ایــن اداره مــی باشــد .لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 

یــک اصالحــی ذیــل مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت 

در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 

ــود  ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج

ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س

ــًا  ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود را کتب

ــه  ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــه اص ــن ارائ ضم

ــا مراتــب  ــد ت ــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای ب

صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده 

ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت 

ــراض اصــل  ــا در صــورت اعت مقــرر اعتراضــی نرســید ی

ــه  ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ ــا معامل ــت ی ــند مالکی س

ــق مقــررات خواهــد ــی طب  صــدور ســند مالکیــت المثن

 شد . 

م الف 13240

ــالک   علیرضــا حیــدر ی-رئیســں ثبــت اســناد و ام

ــان ــرب اصفه غ



9 امروز دوشنبه 02 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 483 روزنامه

کوتاه از ورزش

بانوی محجبه ایرانی در صدر 
رنکینگ دوچرخه سواری آسیا

در جدیدتریــن رنکینــگ اعالم شــده از ســوی اتحادیــه 
جهانــی رکابــزن بانــوی کشــورمان در صــدر رده بنــدی قــاره 

کهــن قــرار گرفــت. 
ــی فدراســیون دوچرخه ســواری  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اتحادیــه جهانــی دوچرخه ســواری رنکینــگ جدیــد رشــته 
ــوآذر  ــک پرت ــق آن فران ــه طب ــرد ک ــالم ک ــتان را اع کوهس
ــگاه اول  ــب جای ــه کس ــق ب ــی، موف ــه ایران ــوی محجب بان
آســیا و ۶۶ جهــان شــد. پرتــو آذر، اولیــن بانــوی محجبــه 
ــال  ــی س ــابقات قهرمان ــت در مس ــه توانس ــود ک ــی ب ایران
۲۰۱۷ چیــن مــدال برنــز رشــته تیــم رلــی را کســب 
ــی  ــام قهرمان ــز آســیا، کســب مق ــدال برن ــد. کســب م کن
مســابقات ســالکلنو و قهرمانــی ســال گذشــته وی در 
مســابقات کشــوری در صعــود ایــن ورزشــکار در رنکینــگ 
جهانــی مؤثــر بــود. صعــود ۸ پلــه ای پرتــوآذر در رنکینــگ 
ــم  ــود تی ــب صع ــواری موج ــی دوچرخه س ــه جهان اتحادی
ــز  ــه گذشــته نی ــز شــده اســت. هفت ــگ نی ــی در رنکین مل
فــراز شــکری، بهتریــن رکابــزن کوهســتان ایــران، در مــاده 
کــراس کانتــری توانســت در صــدر رنکینــگ ایــن مــاه در 

ــرد. فدراســیوندوچرخهســواری ــرار بگی ــیا ق آس

مشکالت گلزنی سپاهان
زالتکــو کرانچــار پــس از شکســت ۲ بــر ۰ تیمــش در 
شــهرآورد دوســتانه فوتبــال اصفهــان در جمــع خبرنــگاران 
اظهــار کــرد: بــه هدفــی کــه در ایــن مســابقه داشــتیم کامال 
دســت یافتیــم و بــا وجــود شکســت، نقــاط ضعــف خــود 
را شــناختیم. در بخش هایــی از بــازی در بازی ســازی 

ــم. ــی می لنگی ــوز در گلزن ــی هن ــم، ول ــوب بودی خ
ــن  ــه ای ــی ب ــد مثبت ــود شکســت، دی ــا وج ــزود: ب  وی اف
مســابقه دارم و تــا بــازی بــا ســایپا نقــاط ضعف خــود مثل 
ــم. در  ــرف می کنی ــن را برط ــی زمی ــط میان ــکل در خ مش
بــازی تــوپ را آن طــور کــه بایــد کنتــرل نکردیــم و فرصــت 
ــه  ــف می گذاشــتیم. البت ــار حری ــه در اختی را در ضــد حمل

در کل از نتیجــه ناراضــی نیســتم. 
ــرای حــل  ــه چــرا ب ــن ســؤال ک ــه ای کرانچــار در پاســخ ب
ــه  ــدا ب ــی تیمــش ساســان انصــاری را از ابت مشــکل گلزن
بــازی نگرفــت، گفــت: بــه ایــن دلیــل از انصــاری اســتفاده 
نکــردم کــه حداقــل از ۲ بــازی اول لیــگ محــروم اســت 

کــه امیدواریــم محرومیــت او کــم شــود. ایمنــا

نیما نکیسا، مربی دروازه بان های 
نفت تهران شد

ــوان  ــه عن ــران ب ــال ای ــی فوتب ــم مل ــان پیشــین تی دروازه ب
ــد.  ــاب ش ــران انتخ ــت ته ــم نف ــای تی ــی دروازه بان ه مرب
نیمــا نکیســا، دروازه بــان ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
کــه ســابقه بــازی در جــام جهانــی را نیــز دارد، بــه عنــوان 
مربــی دروازه بان هــای نفــت تهــران انتخــاب شــد. نکیســا 
ســابقه بازی در پرســپولیس، پیام مشــهد، کاواالس یونان، 
بــرق شــیراز و پــاس تهــران را نیــز دارد. وی روز یکشــنبه در 
تمریــن نفــت حضــور یافــت و پــس از گفت وگــو بــا حمیــد 

درخشــان، فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. نــود

کوتاه اخبار 
واکنش حراست فدراسیون فوتبال 

به درگیری در سازمان لیگ
ــاره  درگیــری در  ــال درب رئیــس حراســت فدراســیون فوتب

ــه کــرد.  ــی را ارائ ســازمان لیــگ توضیحات
ــتکاری  ــه دس ــل آنچ ــه دلی ــران ب ــت ته ــابق نف ــی س مرب
ــده شــده، در محــل  ــا باشــگاه نفــت خوان در قــراردادش ب
ســازمان لیــگ ایجــاد درگیــری کــرد و شیشــه دفتــر حیدر 
ــس  ــرا رئی ــن ماج ــه ای ــت. در ادام ــز شکس ــد را نی بهارون
ــروی  ــت نی ــر و در نهای ــا او درگی ــم ب ــگ ه ــازمان لی س
ــری وارد شــد و موضــوع خاتمــه  ــن درگی ــه ای انتظامــی ب
یافــت. بــر اســاس اطالعــات رســیده ایــن مربــی ظاهــرا 
ــراض  ــت اعت ــان نف ــرای بازیکن ــازی ب ــدور کارت ب ــه ص ب
ــد  ــراوان، نبای ــی ف ــل بده ــه دلی ــرده ب ــالم ک ــته و اع داش
بــرای بازیکنــان باشــگاه نفــت کارت بــازی صــادر شــود کــه 
ایــن موضــوع در نهایــت بــه درگیــری فیزیکــی منجر شــده 
اســت. همچنیــن یکــی از بازیکنانــی کــه علــی کریمــی بــا 
ــون  ــرارداد ۱۰۰ میلی ــول ق ــه او ق ــت آورده، ب ــه نف ــود ب خ
ــی داده شــده؛ امــا مبلغــی کــه در قــراردادش ثبــت  تومان
نهایــی شــده، ۱۰۰ هــزار تومــان بــوده اســت. محمدحســین 
ــاره  ــال، درب ــیون فوتب ــت فدراس ــس حراس ــی، رئی حمیس
دلیــل ایــن درگیــری گفــت: ایــن یــک سوء برداشــت بــوده 
ــی  ــن مرب ــکاری ای ــئول طلب ــگ مس ــازمان لی ــت. س اس
نیســت و او بــه اشــتباه راهــی ســازمان لیــگ شــده بــود. 
مســئوالن نفــت بایــد پاســخگوی اشــتباهات احتمالــی در 

قــرارداد ایــن مربــی باشــند. ایســنا

میرزاجان پور به بانک سرمایه پیوست
ــه  ــه ب ــهرداری ارومی ــم ش ــته تی ــل گذش ــوش فص ملی پ
ــی  ــت. مجتب ــران پیوس ــرمایه ته ــک س ــال بان ــم والیب تی
ــهرداری  ــم ش ــته تی ــل گذش ــن فص ــور، بازیک میرزاجان پ
ــت  ــرمایه و هیئ ــک س ــگاه بان ــور در باش ــا حض ــه، ب ارومی
والیبــال اســتان تهــران قــرارداد خــود را بــه صــورت رســمی 

ــم امضــا کــرد. کاپ ــن تی ــا ای ب

سعید علی حسینی برمی گردد؟
پدیــده وزنه بــرداری دهــه ۸۰ بــه علــت ۲ بــار اعــالن 
رســمی دوپینگــش بــرای همیشــه محــروم شــده بــود؛ اما 
بــر اســاس قوانیــن جدیــد او حــاال می توانــد بــه مســابقات 
ــه  ــر از درد اســت؛ او ک ــردد. دل ســعید پ ــرداری برگ وزنه ب
ــود، از  ــی محرومیت هایــش ب ــه خــودش مقصــر اصل البت
ایــن رنجیــده بــود کــه حمایتــی کامــل از او نشــده و برخــی 
ــه درســتی  ــه از او ب ــد ک ــم می کردن ــی رضــازاده را مته حت
حمایــت نکــرده اســت. هنــوز رکــورددار جوانــان جهــان در 
وزن فــوق ســنگین وزنه بــرداری ســعید اســت کــه رکــورد 
45۱ کیلــو را دارد. گفتــه می شــد او در تمرینــات از 4۸۰ 
ــو را دارد.  ــه 5۰۰ کیل ــیدن ب ــوان رس ــته و ت ــوع گذش مجم
اگــر ســعید علــی حســینی بتوانــد بــه رکوردهــای گذشــته 
ــال  ــد امس ــی را می توان ــالی جهان ــت کم 5 ط ــد، دس برس

بــرای ایــران بــه ارمغــان بیــاورد. خبــرفارســی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ورزش  ســازمان  عامــل  مدیــر  دیــدار  در 
از  زیــادی  جمــع  بــا  اصفهــان  شــهرداری 
کاراته کایــان زن و مــرد ســبک کیوکوشــین 
ــان،  ــه اصفه ــین کارات ــویی و سوکیوکوش ماتس
دکتــر اردشــیر طالبــی، اســتاد دانشــگاه و عضــو 
ــان،  ــکی اصفه ــگاه پزش ــی دانش ــت علم هیئ
ورزش  ســازمان  راهبــردی  برنامه هــای 

شــهرداری را مبتنــی بــر علــم روز خوانــد.
 احیای ورزش محالت

ــازمان ورزش  ــل س ــر عام ــدار مدی ــن دی در ای
ــه  ــگاه کارات ــد از باش ــس از بازدی ــهرداری پ ش
ــه  ــان ک ــتگرد اصفه ــه دس ــع در محل ــم واق قائ
ــود،  ــری اداره می ش ــیهان نظ ــت ش ــه مدیری ب
ــن ورزش  ــتادان ای ــه کاران و اس ــع کارات در جم
ــتراتژی ها  ــداف، اس ــه اه ــاره ب ــا اش ــی، ب رزم
و برنامه هــای انجام شــده و در دســت اقــدام 
ایــن ســازمان گفــت: مــا بــا اعتقــاد بــه اینکــه 
کار مــردم بایــد بــه دســت خــود مــردم ســپرده 
ــای ورزش  ــرای احی ــالش ب ــام ت ــا تم ــود ت ش
تســهیالت  و  امکانــات  توزیــع  و  محــالت 
ورزشــی ســازمان ورزش شــهرداری در مناطــق 

محــروم شــهر عادالنــه انجــام پذیــرد، معتقدیــم 
ــا،  ــب م ــادار و نجی ــز، وف ــهروندان عزی ــه ش ک

شایســته بهترین هــا هســتند.

 بسترسازی و ایجاد انگیزه
ــی  ــی در زندگ ــمی ورزش را ضرورت ــی قاس عل
مــدرن کم تحــرک امــروزی به ویــژه در کالن شــهرها 
دانســت و بــا دعــوت از مــردم خــوب اصفهانــی 
ــهر  ــتان های ش ــی در بوس ــه ورزش صبحگاه ب
ورزش  ســازمان  داشــت:  اظهــار  اصفهــان 
ــای  ــه برنامه ه ــه ب ــه ای ک ــا بودج ــهرداری ب ش
ــورای  ــوی ش ــال 9۶ از س ــازمان در س ــن س ای

اســالمی شــهر و آقــای دکتــر جمالی نــژاد 
شــهردار محتــرم اصفهــان اختصــاص داده 
ــازی و  ــه بسترس ــور ب ــا را مأم ــت، م ــده اس ش
ایجــاد انگیزه هــای مناســب بــرای تشــویق 
شــهروندان بــه انجــام ورزش بــرای فتــح 
قلــه ســالمت جامعــه کــرده اســت؛ لــذا بــرای 
ــتفاده از  ــا اس ــداف ب ــن اه ــه ای ــتیابی ب دس
ــگاه،  ــتادان دانش ــات اس ــرات و تجربی نقطه نظ
کارشناســان حــوزه تربیــت بدنی، پیشکســوتان 
و قهرمانــان بــا تشــکیل ۲ هــزار تیــم محلــی در 
4۰ رشــته گوناگــون ورزشــی، ارتقــای ســالمت و 
جنبــش خانــه بــه خانــه در شــهر را در اولویــت 
بــرای  و  داده ایــم  قــرار  خــود  برنامه هــای 
ــی  ــچ کوشش ــور از هی ــن منظ ــه ای ــیدن ب رس

ــرد. ــم ک ــذار نخواهی فروگ
 استفاده از ظرفیت های محلی و 

مردمی
قاســمی تشــکیل شــورای ورزش محــالت 
و مناطــق پانزده گانــه شــهری بــه همــت و 
پیشکســوتان  و  مربیــان  ورزشــکاران،  اراده 
ورزش هــر محلــه بــه صــورت داوطلبانــه را 
ســالمت  بــرای  بسترســازی  ضروریــات  از 
شــهروندان توصیــف کــرد و بــا اشــاره بــه اینکــه 

ــت و  ــد حمای ــون نیازمن ــازمان هم اکن ــن س ای
ــاری عاشــقان واقعــی ورزش شــهر اصفهــان  ی
ــالت  ــال مح ــای کاپ فوتب ــزود: احی ــت، اف اس
در زمین هــای خاکــی، آغــاز مســابقات فوتبــال 
گل کوچــک در محــالت، تشــکیل ۱۰۰ گــروه 
جشــنواره های  برگــزاری  دوچرخه ســواری، 
پیــاده روی  همایش هــای  ورزشــی تفریحی، 
ــتفاده از  ــا اس ــواری ب ــی و دوچرخه س خانوادگ
ظرفیت هــای محلــی و مردمــی صــورت گرفتــه 
و اکنــون در حــال اجراســت کــه در صــورت 
حمایــت همه جانبــه و داوطلبانــه ورزشــی ها 
ایــن ســازمان آمادگــی افزایــش خدمــات 

ســالمت محور را بــه شــهروندان دارد.
 توسعه زیربنایی ورزش

در پایــان ایــن دیــدار دو ســاعته دکتــر اردشــیر 
ــه ورزشــکاران رشــته  ــی کــه خــود از جمل طالب
ــرای  ــندی از اج ــراز خرس ــا اب ــت، ب ــه اس کارات
برنامه هــای انجام شــده ســازمان ورزش شــهرداری 

اصفهــان گفــت: باعــث خوشــحالی اســت کــه 
برنامه هــای در دســت اقــدام ایــن ســازمان بــا 
مدیریــت اندیشــمندانه آقــای قاســمی، رئیــس 
علمی بنیــادی  شــهرداری  ورزش  ســازمان 

اســت. 
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا تــداوم 
ــن ســازمان  ــی ورزش ای ــد توســعه زیربنای رون
دارای  نزدیــک  آینــده ای  در  اصفهــان  شــهر 
ــه ای  ــاط و جامع ــا نش ــالم و ب ــهروندانی س ش

پــاک و باطــراوت خواهــد شــد. 
بــه  قائــم  باشــگاه  خاتمــه کاراته کایــان  در 
تمریــن و اجــرای نمایــش زیبایــی از مبــارزات 
ــات  ــاس خدم ــه پ ــد و ب ــه پرداختن رزمــی کارات
ارزشــمند ســازمان ورزش شــهرداری در محــالت 
و مناطــق محــروم شــهر اصفهــان، توســط 
ــا  ــی ب ــر طالب ــری و دکت ــه نظ ــتاد رحمت ال اس
اهــدای لــوح ســپاس از آقــای علــی قاســمی 

ــه عمــل آمــد. ــر ب تقدی

دکتر اردشیر طالبی، استاد دانشگاه اصفهان:

برنامه های سازمان ورزش شهرداری 
علمی است

سرخ پوشــان کــه پــس از ۲ ســال خاطره انگیــزه در مــرز 
ــکل  ــا مش ــا ب ــن روزه ــد، ای ــرار دارن ــی ق ــار و جاودانگ افتخ
نقــد شــدن وعده هــای  روبــه رو شــدند؛ بحــث  تــازه ای 
ــته  ــل گذش ــای فص ــن قرارداده ــوان آپش ــه عن ــه ب ــی ک مال
بــه بازیکنــان قــول داده شــده بــود؛ نکتــه اینجاســت کــه بــا 
توجــه بــه موفقیت هــای پرســپولیس، ۱3 بازیکــن ایــن تیــم 
آپشــن های منــدرج در قــرارداد را شــامل می شــوند و باشــگاه 
بایــد ایــن مبلــغ را بــه بازیکنــان بپــردازد. در واقــع بازیکن هــا 
کــه ســقف قــرارداد فصــل گذشــته آن هــا در پرســپولیس 95۰ 
ــا 4۰۰  ــد 3۰۰ ت ــی در ح ــاال مبالغ ــوده، ح ــان ب ــون توم میلی
ــرارداد از باشــگاه  ــق ق ــی بیشــتر را طب ــان و حت ــون توم میلی

ــد.  طلبکارن
ــاه  ــه 4 م ــک ب ــان پرســپولیس نزدی در حــال حاضــر، بازیکن
ــه قصــد داشــت  ــد و باشــگاه ک ــی دور بوده ان ــی مال از دریافت

روز شــنبه مبلغــی نســبتا مناســب و در حــد 3۰ درصــد قــرارداد 
ــا ایــن واکنــش مواجــه  امســال بــه حســاب آن هــا بریــزد، ب
شــده کــه پیش پرداخــت امســال بایــد بــا مانــده ســال 
گذشــته )۲۰ درصــد قــرارداد + آپشــن ها( محاســبه و بــه 

ــز شــود؛  ــه حســاب آن هــا واری ــی ب ــن پرداخت ــوان اولی عن
امــا ایــن مســئله در تــوان فعلــی باشــگاه پرســپولیس نیســت 
و گفت وگوهــای روز شــنبه نیــز از همیــن موضــوع ناشــی 
ــه باشــگاه پرســپولیس از حــق  ــه اینک ــا توجــه ب می شــود. ب
پخــش تلویزیونــی، درآمــد بلیت فروشــی و تبلیغــات محیطــی 
ــرای حــل  ــه سرخ پوشــان ب ــده و در شــرایطی ک محــروم مان
پرونــده بدهــی مانوئــل ژوزه بــه مبلغــی در حــدود ۷ میلیــارد 
تومــان نیــاز دارنــد، اسپانســر باشــگاه فعــال قــادر بــه تأمیــن 
حوائــج باشــگاه نیســت و بــا توجــه بــه ایــن مســئله ممکــن 

ــه داشــته باشــد. ورزش3 ــال ادام اســت نارضایتی هــا فع

معــاون باشــگاه اســتقالل بــا تاکیــد بــر اینکــه کمیتــه 
انضباطــی فدراســیون فوتبــال عملکــرد بــدی در مقابــل 
ــره داغ  ــا را نق ــم م ــان تی ــن آقای ــت: ای اســتقالل داشــته، گف

کرده انــد. 
پنــدار توفیقــی در حاشــیه ثبــت قــرارداد بازیکنــان اســتقالل 
در هیئــت فوتبــال گفــت: از رونــد نقــل و انتقــاالت اســتقالل 
راضــی هســتیم. امســال توانســتیم بازیکنانــی را کــه کادر فنی 
بــه آن هــا نیــاز داشــت، جــذب کنیــم و حتــی آن قــدر پیــش 
ــی را  ــتی کادر فن ــه درخواس ــای دو و س ــه اولویت ه ــم ک رفتی
هــم بــه خدمــت گرفتیــم. امیــدوارم بتوانیــم بــا نفراتــی کــه 
امســال جــذب کردیــم بازی هــای خوبــی از خــود ارائــه 

دهیــم. 
ــتقالل  ــم اس ــن تی ــه بازیک ــت س ــوص محرومی وی درخص
توســط کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال گفت: متاســفانه 

کمیتــه انضباطــی مــا را نقــره داغ کــرد و هــر بالیــی خواســت 
بــر ســر اســتقالل آورد. ایــن کمیتــه ســال گذشــته بــه یــک 
ــان مــا را محــروم کــرد.  ــوع و امســال هــم این طــور بازیکن ن
مــن از ریاســت فدراســیون فوتبــال خواهــش می کنــم کــه بــه 
ایــن موضــوع بپــردازد و اجــازه ندهــد حــق اســتقالل ضایــع 

شــود. 
معــاون باشــگاه اســتقالل در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه ســال 
ــی از  ــپولیس یک ــرمربی پرس ــچ، س ــو ایوانکووی ــش برانک پی
بازیکنــان خــود بــه نــام کرمالچعــب را بــه تیــم امیــد نــداد و 
هیــچ اتفاقــی بــرای پرســپولیس نیفتــاد، گفــت: مــن کاری به 
دیگــران نــدارم؛ امــا اگــر قــرار اســت قانــون اجــرا شــود، بایــد 
بــرای همــه یکســان باشــد؛ همــه بایــد تابــع قوانیــن باشــند؛ 
قوانینــی کــه حاکــم بــر فوتبــال اســت و تنهــا نبایــد بــرای یک 

تیــم یــا شــخص خــاص در نظــر گرفتــه شــود. مهــر

ورزش

دادنامه
 شــماره دادنامــه :9۶۰99۷۰35۱۱۰۰34۶ تاریــخ تنظیــم 

 95۰99۸۰35۱۱۰۰۸9۷: پرونــده  شــماره   ۱39۶/۰3/۱۱:

ــای  ــا: ۱. آق ــعبه :95۰9۷۰ خواهان ه ــی ش ــماره بایگان ش

ــم  ــین ۲. خان ــد غالمحس ــادی فرزن ــری ط ــی باق فتحعل

ــد  ــای مجی ــر3. آق ــد ناص ــادی فرزن ــری ط ــدس باق اق

باقــری طــادی فرزنــد محمدعلــی 4. خانــم بتــول باقــری 

طــادی فرزنــد ناصــر 5. خانــم اکــرم باقــری طــادی فرزند 

ناصــر ۶ خانــم زهــره باقــری فرزنــد ناصــر ۷. خانــم زهــرا 

ــای محســن  ــت آق ــا وکال ــد ناصــر ب ــری طــادی فرزن باق

ــه راه  ــان - س ــانی اصفه ــه نش ــی ب ــد مرتض ــن فرزن متی

ــان  ــروی خیاب ــش روب ــه ارت ــرف فلک ــی بط ــم نظام حکی

مســجد اعظــم حســین آبــاد مجتمــع اداری نویــد واحــد 

اول خوانــدگان: ۱. خانــم شــهال ترابــی زیارتگاهــی فرزنــد 

ــه نشــانی مجهــول المــکان ۲. بانــک کشــاورزی  کریــم ب

مجهــول  نشــانی  بــه  اصفهــان  اســتان  سرپرســتی 

ــی  ــه نمایندگ ــپادانا ب ــر اس ــوای مه ــرکت ن ــکان3. ش الم

ــه  ــی ب ــی زیارتگاه ــا تراب ــی و غالمرض ــوذن صفای ــر م اکب

ــند  ــال س ــته ها: ۱. ابط ــکان  خواس ــول الم ــانی مجه نش

ــند  ــال س ــت( ۲. ابط ــک اس ــند مل ــوع س ــمی )موض رس

ــند  ــال س ــت( 3. ابط ــک اس ــند مل ــوع س ــمی )موض رس

در خصــو  دادگاه  رای  اســت(  مالــی  )موضــوع ســند 

ــادی  ــری ط ــد باق ــا ۱. مجی ــان و خانمه ــوی آقای ص دع

ــد  ــی باقــری طــادی فرزن ــی ۲. فتحعل ــد محمــد عل فرزن

غالمحســین 3. بتــول باقــری طــادی فرزنــد ناصــر   4- 

ــری  ــرم باق ــر 5- اک ــد ناص ــادی فرزن ــری ط ــدس باق اق

طــادی فرزنــد ناصــر ۶- زهــرا باقــری طــادی فرزنــد ناصر 

۷- زهــره باقــری فرزنــد ناصــر بــا وکالــت آقــای محســن 

ــی  ــی زیارتگاه ــهال تراب ــم ش ــت ۱- خان ــه طرفی ــن ب متی

ــتان  ــتی اس ــاورزی سرپرس ــک کش ــم ۲- بان ــد کری فرزن

ــی  ــه نمایندگ ــپادانا ب ــر اس ــوای مه ــرکت ن اصفهان3-ش

ــه  ــی ب ــی زیارتگاه ــا تراب ــی و غالمرض ــؤذن صفائ ــر م اکب

خواســته ۱- ابطــال ســند رســمی مالکیــت پــالک534۰-

۱۰ مجــزا شــده از 534۰ بخــش چهــار ثبــت اصفهــان 

ــه انضمــام کلیــه خســارات  ــام خوانــده ردیــف اول ب ــه ن ب

دادرســی مقــوم بــه بیســت و یــک میلیــون ریــال و 

ــال ۲- ابطــال  ــک ۱5/5۲5/۰۰۰ ری ــه ای مل ارزشــی منطق

ــه  ــورخ ۸4/۱/۲۱ دفترخان ــماره ۱۱39۱ م ــی ش ــند رهن س

ــال  ــون ری ــک میلی ــه  بیســت و ی ــوم ب ــان مق ۱۲۷ اصفه

ــند  ــال س ــال 3- ابط ــه ای ۱5/5۲5/۰۰۰ری و ارزش منطق

ــورخ ۸۷/۱/۲۶3  ــی ۱۸۱۶۰ م ــال اجرائ ــند انتق ــمی س رس

دفترخانــه  ۱۲۷ اصفهــان مقــوم بــه بیســت و یــک 

میلیــون ریــال و ارزش منطقــه ای ۱5/5۲5/۰۰۰ریــال 

بدیــن توضیــح کــه وکیــل محتــرم خواهانهــا ضمــن 

دادخواســت تقدیمــی مفاداظهــار داشــته بــه موجــب 

دادنامــه ۶۱۷و ۸۷۰۶۱۶ شــعبه ۱۱۶ دادگاه عمومــی کیفــری 

ــه  ۸5۰۲۶۱ و ۸۶۰۷4۶  ــده کالس ــادره در پرون ــان ص اصفه

ک ۱۱۶ نقــل و انتقــال پــالک ثبتــی ۱۰-534۰ بخــش 4 

ثبــت اصفهــان فــی مابیــن خواهانهــای ردیــف اول و دوم 

ــر  ــوم ناص ــی ۷ )مرح ــف 3 ال ــای ردی ــورث خواهانه و م

ــده  ــوان ناقــل و فروشــنده و خوان ــه عن باقــری طــادی( ب

ــداق  ــه مص ــل الی ــدار و منتق ــوان خری ــه عن ــف اول ب ردی

کالهبــرداری از طریــق تشــکیل شــبکه وبانــد تشــخیص و 

در توصیــف عنصــر مــادی جــرم در دادنامــه آمــده اســت 

ــر  ــا( ت ــروش آنه ــد و ف ــالک )خری ــالت ام در معام

ــا اســامی شــرکتهای  هیــن امــالک مذکــور، وام گرفتــن ب

ــای  ــه آپارتمانه ــه اینک ــه ب ــا توج ــوری و... ب ــی و ص جعل

آقــای باقــری را پــس از خریــد در رهــن بانــک کشــاورزی 

قــرار داده و ...« بــر ایــن اســاس در دادنامــه مذکــور حکــم 

ــا  ــال و جــزای نقــدی صــادر شــده و ب ــه حبــس و رد م ب

تجدیدنظــر خواهــی از دادنامــه بــدوی شــعبه ۷ دادگاه 

تجدیدنظــر اســتان اصفهــان طی دادنامــه شــماره ۱۱۰۱ ۸۸۰ 

ــده کالســه ۸۷-۶۸۰/ت  ــورخ ۸۸/۷/۲9 صــادره در پرون م

/۷ رای بــدوی را تأئیــد نمــوده امــا در خصــوص رد مالــی 

ــام  ــه ن ــه انتقــال رســمی ســند ب ــا توجــه ب ــه موکلیــن ب ب

خوانــده ردیــف اول مقــرر مــی دارد کــه آقایــان باقــری و... 

بــه لحــاظ آنکــه امــوال آنهــا انتقــال رســمی شــده اســت به 

تقدیــم دادخواســت حقوقــی هدایــت مــی گردنــد. خوانــده 

ــوده و از طریــق  ردیــف ســوم کــه یــک شــرکت کاغــذی ب

ایــن شــرکت شــبکه کالهبــرداران مبــادرت بــه بــاز کــردن 

ــد از  ــی نمودن ــک م ــت وام از بان ــنادی و دریاف ــار اس اعتب

بانــک کشــاورزی شــعبه چهــار راه شــیخ صــدوق اصفهــان 

تســهیالت دریافــت مــی نمایــد و خوانــده ردیــف اول ســند 

ــرارداد  ــی ق ــهیالت ط ــتوانه تس ــوان پش ــه عن ــی را ب انتقال

رهنــی ۱۱39۱ مــورخ ۸4/۱۲/۱ دفترخانــه ۱۲۷ اصفهــان 

بانــک  رهــن  در  ۶/۷95/۰۰۰/۰۰۰ریــال  مبلــغ  قبــال  در 

ــا عــدم پرداخــت اقســاط  ــرار مــی دهــد و ب کشــاورزی ق

بانــک مرتهــن نســبت بــه ســند رهنــی درخواســت صــدور 

اجرائیــه نمــوده و منتهــی بــه تنظیــم ســند انتقــال اجرائــی 

ــام  ــه ن ــان ب ــه ۱۲۷ اصفه ۱۸۱۶۰ مــورخ ۸۷/۱/۲3 دفترخان

بانــک کشــاورزی اصفهــان - خوانــده ردیــف دوم - شــده 

ــه احــکام قطعــی صــادره در  ــا توجــه ب ــه ب اســت و النهای

ــیدگی  ــای رس ــرم تقاض ــی از ج ــی ناش ــوص رد مال خص

ــه  ــوده اســت ک ــه شــرح خواســته را نم ــم ب و صــدور حک

ــای  ــده ، دادنامه ه ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای دادگاه ب

ــان و  ــی اصفه ــی جزائ ــعبه ۱۱۶ دادگاه عموم ــداری ش اص

شــعبه بیســت و چهــارم دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان 

و مداقــه در محتویــات پرونــده و بــا ایــن اســتدالل کــه نظر 

بــه اینکــه معاملــه انجــام شــده از ناحیــه مــورث خواهانهــا 

خوانــده ردیــف اول حســب ظاهــر مطابــق مقــررات انجــام 

شــده و ســند رســمی نیــز تنظیــم شــده و مقــداری از ثمــن 

معاملــه نیــز اخــذ شــده و بابــت مابقــی ثمــن نیــز چــک 

پرداخــت گریــدده ومتعاقــب آن موضــوع معاملــه در رهــن 

بانــک کشــاورزی قــرار گرفتــه و خواهانهــا نیــز دلیلــی بــر 

ــد |صــرف  ــوده ان ــه ننم ــور ارائ ــه مذک ــاری معامل ــی اعتب ب

ــه نســبت  ــی ک ــم شــهال تراب ــات بعــدی خان نظــر از اقدام

بــه پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه اقــدام ننمــوده انــد و بــا 

توجــه بــه حکومــت اصــول صحــت و  لــزوم بــر قراردادهــا 

ــار ســاقط نشــده  ــه مذکــور از اعتب ــه اینکــه معامل و نظــر ب

ــی  ــرم عموم ــه در رأی دادگاه محت ــب ک ــن مطل ــر ای و ذک

ــذا  ــده ل ــخص نش ــی مش ــوع رد مال ــعبه ۱۱۶ ن ــی ش جزائ

دعــوی خواهانهــا را غیــر ثابــت تشــخیص داده و مســتندًا 

بــه مــاده ۱9۷ قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی 

ــه  و انقــالب در امــور مدنــی مصــوب ســال ۱3۷9 حکــم ب

بطــالن دعــوی خواهانهــا صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رأی 

ــوده و ظــرف بیســت صــادره حضــوری ب

ــرم  ــم محت ــراض در محاک ــل اعت ــالغ قاب ــخ اب روز از تاری

ــماره :۱۱۱۶۰/م  ــد. ش ــی باش ــتان م ــز اس ــر مرک تجدیدنظ

ــی  ــی حقوق ــم دادگاه عموم ــعبه یازده ــس ش ــف  رئی ال

ــر زاده ــین جعف ــان - حس اصفه

اجرائیه
شــماره اجرائیــه: 9۶۱۰4۲۶۷9۷9۰۰۰59شــماره پرونــده: 

95۰99۸۶۷9۷9۰۱۱۱۶ شــماره بایگانــی شــعبه : 95۱۱۱۸ 

تنظیــم: ۱39۶/۰4/۱4 مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 

۱ نــام :محمــد   نــام خانوادگــی : کشــانی  نــام پــدر: 

رمضانعلــی     نشــانی: اصفهــان – اصفهــان شــهرک 

صنعتــی جــی – خ ۱۰ ف ۲ س راســت  مشــخصات 

محکــوم علیــه ردیــف ۱- نــام: مهــدی     نــام خانوادگــی 

: غالمــی    نشــانی: مجهــول المــکان محکــوم بــه: بســمه 

ــه  ــم مربوطــه ب ــی بموجــب در خواســت اجــرای حک تعال

ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــماره 9۶۱۰۰9۶۷9۷9۰۰4۲۰ و ش ش

ــه  ــه محکــوم اســت ب 9۶۰99۷۶۷9۷9۰۰۰۷5 محکــوم علی

پرداخــت مبلــغ ۱۱3/۱۸۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته و 

3/۷۸4/5۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه 

وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت تاخیــر در تادیــه از 

تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف )94/۰۶/۰5( تــا تاریــخ 

اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه صــادر بــا نضمــام نیــم 

ــخ  ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی ــی .  محک ــر دولت عش

ابــالغ اجرائیــه : ۱- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 

ــی( .۲-  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده34 قان ــذارد ) م گ

ــی  ــد . 3- مال ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب

معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن 

ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش میس

اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را 

شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 

غیــر منقــول ، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه 

نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 

و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات 

ــر  ــه ه ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــق حســابهای مذک دقی

ــات او از  ــه مطالب ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن نح

اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع 

تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل از 

طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه 

مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه 

بــاز داشــت مــی شــود) مــواد ۸و3 قانــون نحــوه اجــرای 

محکومیــت مالــی ۱394(  .4- خــودداری محکــوم علیــه 

ــه منظــور فــرار از اجــرای  از اعــالم کامــل صــورت امــوال ب

ــی دارد. )  ــری در جــه هفــت را در پ حکــم ، حبــس تعزی

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م.ا 

و مــاده ۱۶ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ۱394( 

ــزه  ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب ــال م 5- انتق

فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه باقیمانــده امــوال بــرای 

پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری 

درجــه شــش یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه 

ــون نحــوه  ــاده ۲۱ قان ــا هــردو مجــازات مــی شــود. ) م ی

ــورت  ــه ص ــی ۱394(. ۶- چنانچ ــت مال ــرای محکومی اج

امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم 

علیــه از زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 

ــه خواهــد  ــل توســط محکــوم علی ــا معرفــی کفی ــه ی وثیق

بــود.) تبصــره ۱ مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 

ــی ۱394(  مال

شماره: ۱۲۰53/ م الف

  مســئول دفتــر شــعبه شــورای حــل اختــالف شــعبه 45 

حقوقــی شــورای حــل اختــالف اصفهــان )مجتمــع شــماره 

یــک(

اخطار اجرایی
ــی: ۱-  ــام خانوادگ ــام و ن ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش

حمیــد نبــی زاده حبیــب آبــادی ۲- ســمیرا نبــی زاده 

ــت: ۱-  ــل اقام ــانی مح ــزی  نش ــی گ ــا عل ــر آق 3- هاج

مجهــول المــکان ۲- مجهول المکان 3- خ هشــت بهشــت 

شــرقی – بعــد از چهــارراه ســعدی پــالک ۱۲۰  مشــخصات 

محکــوم لــه: نام:رســول    نــام خانوادگی:صادقــی  نشــانی 

محــل اقامــت: اصفهــان – خیابــان کاشــانی – روبــه روی 

بیمارســتان کاشــانی – شــرکت کاوشــگر رایانــه  بــه موجــب 

ــخ95/۸/۱ حــوزه  رای شــماره 95۰99۷۶۷9۶3۰۱43۷ تاری

33  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه 

قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 

ــال  ــغ ۱3۷/5۰۰/۰۰۰ ری ــه پرداخــت مبل به:نحــو تضامنــی ب

ــه  ــت هزین ــال باب ــت اصــل خواســته و 4/4۱۲/55۰ ری باب

ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس دادرس

ــا تاریــخ اجــرای حکــم در حــق محکــوم  چــک 95/۲/9 ت

لــه و پرداخــت نیــم عشــر اجرایی/مــاده 34 قانــون اجــرای 

احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، 

ــاد  ــدت ده روز مف ــف اســت ظــرف م ــه مکل ــوم علی محک

ــرای پرداخــت  ــا ترتیبــی ب ــه موقــع اجــرا بگــذارد ی آن را ب

ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک

ــد و در  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس حک

صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، 

بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را 

بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

اعــالم نمایــد.

ــر شــعبه 33 مجتمــع شــماره  ــف دفت شــماره۱۲۰۶۱/ م ال

یــک  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 95۱۲54 ش 5  خواهــان برنا 

ــه  ــه  ب ــی بر:مطالب ــتی مبن ــردی  دادخواس ــالمی دهک اس

ــت  ــت .وق ــوده اس ــم نم ــی    تقدی ــر  دانش ــت ناص طرفی

رســیدگی بــرای روزیکشــنبه  مــورخ 9۶/۶/5ســاعت ۱۱/3۰ 

ــول  ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــن گردی ــح  تعیی صب

ــر  ــان براب ــده حســب تقاضــای خواه ــودن خوان ــکان ب الم

مــاده ۷3 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد 

منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 

واقــع در اصفهــان خیابــان شــیخ صــدوق شــمالی  چهــارراه 

ــخه  ــه و نس ــالف مراجع ــل اخت ــورای ح ــع ش وکال مجتم

ــورت  ــد. در ص ــذ نمایی ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان

عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم 

مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.

ــع  ــعبه  5 مجتم ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: ۱۲۱۱۷/م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره ۲ ش ش

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

نجفیــان دهکــردی  نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 

المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام : رضــا  ناخانوادگــی 

ــان –  ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح ــی   نش ــی جونقان : مطلب

ــم شــفایی پ44 ــح – کــوی حکی ــک شــهر – خ مفت مل

-95۰99۷۶۷ شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 

954۰۱5۶۸ تاریــخ....... حــوزه ۲4  شــورای حــل اختــالف 

شهرســتان اصفهــان کــه قطعیت یافتــه اســت.محکوم علیه 

محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ پنجــاه و پنــج میلیــون 

ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت مبلــغ دو میلیــون 

و ســیصد و پانــزده هــزار ریــال بابــت خســارات دادرســی و 

خســارات تاخیــر وتادیــه از تاریــخ 95/۶/۲۰ لغایــت زمــان 

وصــول در حــق خواهــان و همچنیــن نیــم عشــر اجــرا در 

ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــدوق دولت.م ــق صن ح

همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکوم 

ــه  ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــف اســت ظــرف م ــه مکل علی

موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم به 

بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 

ــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را  محکــوم ب

قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 

ــه قســمت اجــرا  ــی خــود را ب ــع دارای ــور صــورت جام مزب

ــد. ــدارد، صریحــا اعــالم نمای ــی ن ــر مال ــد و اگ تســلیم کن

شــماره۱۲۰۸۱/ م الــف دفتــر شــعبه ۲4 مجتمــع شــماره دو  

شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مهــرداد – مهــران      نــام 

خانوادگــی: اســماعیلی – اســماعیلی  نشــانی محــل 

لــه:  المــکان مشــخصات محکــوم  اقامــت: مجهــول 

ــانی  ــمت  نش ــام خانوادگی:حش ــین    ن ــد حس نام:محم

محــل اقامــت: خانــه اصفهــان خلیفــه ســلطان کوچــه ۱5 

ــب رای  ــه موج ــوم به:ب ــمت  محک ــیکلت حش ــور س موت

شــماره 9۶۰99۷۶۷94۱۰۰۲3۷ تاریــخ9۶/۲/۱۲ حــوزه ۱۱  

ــه قطعیــت  ــان ک ــالف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت

به:نحــو  اســت  محکــوم  علیــه  اســت.محکوم  یافتــه 

تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل 

خواســته مطالبــه وجــه چــک بــه شــماره 94۰5/4۸5۶۰۷ 

و 94۰5/4۸549 بــه عهــده بانــک ملــی و مبلــغ 94۲/5۰۰ 

ریــال بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ ۱۲۰/۰۰۰ ریــال بابــت 

هزینــه نشــر آگهــی و خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ 

ســر رســید چــک موصــوف 95/۶/۲۰ و 95/۱۲/۲۰ لغایــت 

اجــرا ی احــکام در حــق محکــوم لــه صــادر و نیــم عشــر 

ــه اجــرای احــکام اعــالم مــی گــردد. مــاده  حــق االجــرا ب

34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 

ــه مکلــف اســت  ــالغ شــد، محکــوم علی ــه اب محکــوم علی

ــذارد  ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ

ــه بدهــد یــا مالــی  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم ب

معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 

آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 

ــور صــورت  ــت مزب ــد ظــرف مهل ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف

ــد و  ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ــی خــود را ب ــع دارای جام

ــد. ــدارد، صریحــا اعــالم نمای ــی ن اگــر مال

شــماره۱۲۰۷4/ م الــف دفتــر شــعبه ۱۱ مجتمــع شــماره دو  

شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: رویــا      نــام خانوادگــی: 

المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی  مظفــری  

نــام  نام:محمد هــادی     لــه:  محکــوم  مشــخصات 

خانوادگی:دیانتــی  نــام پــدر : منوچهــر  شــغل : آزاد    

نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خ آپادانــا – کــوی 

آزادی پــالک ۲۰محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره ۱۲۸۶ 

اختــالف  حــل  حــوزه ۲۸  شــورای  تاریــخ95/۱۲/۲5 

ــت.محکوم  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه شهرس

ــال  ــغ ۷۰۰۰/۰۰۰ ری ــت مبل ــت به:پرداخ ــوم اس ــه محک علی

بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه 

از تاریــخ 94/۱۱/۲5 تــا زمــان اجــرا و مبلــغ 395۰۰۰ بابــت 

ــه  ــق تعرف ــه نشــر آگهــی طب هزینه هــای دادرســی و هزین

در حــق محکــوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر اجرایــی پرونده 

در حــق صنــدوق دولت.مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 

همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکوم 

ــه  ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــف اســت ظــرف م ــه مکل علی

ــرای پرداخــت محکــوم  ــا ترتیبــی ب موقــع اجــرا بگــذارد ی

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

اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 

خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف 

مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 

ــالم  ــا اع ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس  اج

نماید.

ــر شــعبه ۲۸ مجتمــع شــماره  ــف دفت شــماره۱۲۱۲۲/ م ال

یــک  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ــر       ــا ۲- ناص ــام: ۱- علیرض ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش

ــل  ــانی مح ــی  نش ــاری ۲- آقائ ــی: ۱- غف ــام خانوادگ ن

ــه آدرس  ــی ب ــول المــکان ۲- ناصــر آقائ اقامــت: ۱- مجه

ــوی ۱4 – پ ۱۱4  ــاورزی ک ــان  کش ــاورز خیاب ــوار کش : بل

ــام  ــه: نام:علیرضــا    ن طبقــه دوم  مشــخصات محکــوم ل

خانوادگی:عندلیــب  نشــانی محــل اقامــت: خ جهــاد – بعد 

از کوچــه شــماره ۱۰ پوشــاک علــی  محکــوم به:بــه موجــب 

رای شــماره 9۶۰99۷۶۷94۱۰۰۰4۷ تاریــخ9۶/۱/۱9 حــوزه ۱۱  

ــت  ــه قطعی ــان ک ــالف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت

یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت به:نحوتضامنــی 

مبلــغ دویســت میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 

مطالبــه وجــه دو فقــره چــک بــه شــماره های ۱35۶۸۰9 و 

35۶۸۱4 بــه عهــده بانــک ملــی  و مبلــغ 5/95۰/۰۰۰ ریــال 

بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه 

ــید  ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس قانون

ــرا  ــت اج ــوف 95/۶/۱۲ و 95/۶/۲۷ لغای ــای موص چک ه

ــه صــادر و نیــم عشــر حــق  ی احــکام در حــق محکــوم ل

االجــرا ء اجــرای احــکام اعــالم مــی گــردد. 

مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 

ــه مکلــف اســت  ــالغ شــد، محکــوم علی ــه اب محکــوم علی

ــذارد  ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ

ــه بدهــد یــا مالــی  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم ب

معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 

آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 

ــور صــورت  ــت مزب ــد ظــرف مهل ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف

ــد و  ــه قســمت اجــرا تســلیم کن ــی خــود را ب ــع دارای جام

ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد. اگــر مالــی ن

شــماره۱۲۰۶4/ م الــف دفتــر شــعبه ۱۱ مجتمــع شــماره دو  

شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: عبدالرضــا      نــام 

ــغل  ــد      ش ــک محم ــدر: مل ــام پ ــی  ن ــی: زمان خانوادگ

: آزاد نشــانی محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 

ــام  ــام خانوادگی:اشــرفی  ن ــه: نام:حســین    ن ــوم ل محک

پــدر : مصطفــی  شــغل : فرهنگــی     نشــانی محــل 

اقامــت: اصفهــان – خ ربــاط – پــل ربــاط جنــب داروخانــه 

ــروی مدرســه فردوســی ــار – روب ــوی نوبه ــزاد – ک بزرگ

محکــوم به:بــه موجــب رای شــماره 9۶۰99۷۶۷9۷۲۰۰۰۶۸ 

حــل  شــورای     4۲ شــعبه  حــوزه  تاریــخ9۶/۱/۲۸ 

اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.

محکــوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت مبلــغ بیســت 

ــال  ــزار ری ــج ه ــود و پن ــد و ن ــون و چهارص ــار میلی و چه

)۲4/495/۰۰۰ ریــال ( بابــت اصــل خواســته و مبلــغ یــک 

میلیــون و ششــصد و پنجــاه هــزار ریــال هزینــه دادرســی 

ــه )95/۱۱/۲۸(  ــخ مطالب ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی و خس

ــا اجــرای  ــی ت ــه نشــر آگه ــم و هزین ــت اجــرای حک لغای

کامــل حکــم در حــق خواهــان و نیــم عشــر در حــق 

صنــدوق دولــت .  مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: 

همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکوم 

ــه  ــاد آن را ب ــف اســت ظــرف مــدت ده روز مف ــه مکل علی

موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 

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

ــی  ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک اس

کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 

ــه  ــی خــود را ب ــع دارای ــور صــورت جام ــت مزب ظــرف مهل

ــدارد، صریحــا  قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی ن

ــد. ــالم نمای اع

ــر شــعبه 4۲ مجتمــع شــماره  ــف دفت شــماره۱۲۱۱۸/ م ال

یــک  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

 آگهی ابالغ اجرائیه  کالسه : 9401047 
۱394۰4۰۰۲۰۰4۰۰۰4۲3/۱شــماره   : پرونــده  شــماره 

ابالغیــه  94۰۱۰4۷/۲شــماره  پرونــده  بایگانــی 

9۶/3/۲9 صــدور  تاریــخ   ۱39۶۰5۱۰۲۰۰4۰۰۰۷۸۷

بدینوســیله بــه آقای ســتار نیکخــواه حبیب آبادی بنشــانی 

ــاختمان  ــه روی س ــد روب ــی خ خردمن ــان  خ غرض اصفه

جهــاد پــالک ۱۶ کــد پســتی ۰۰۰۰۰-۸۱9۶9بدهــکار  پرونــده 

برابــر گــزارش  کالســه  ۱394۰4۰۰۲۰۰4۰۰۰4۲3/۱ کــه 

مامــور ابــالغ پــالک   شــناخته نگردیــد ابــالغ مــی گــردد 

ــر اســناد   ــر  ســند رهنــی 3۶۱۶۱-۱3۸۸/۷/۱ دفت کــه براب

ــر  ــک  مه ــن شــما و بان ــان بی رســمی شــماره ۱۲9 اصفه

ــابق ( ــیجیان  س ــر بس ــنه  مه ــرض الحس ــاد  ) ق اقتص

مبلــغ 4۷5۰۰۰۰۰۰  ریــال بانضمــام  حــق الوکالــه  بدهــکار 

مــی باشــید  کــه بــر  اثــر عــدم پرداخــت  وجــه بســتانکار  

ــریفات  ــس از تش ــوده پ ــه  نم ــدور اجرائی ــت ص درخواس

ــرا  ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادر و بکالس ــه ص ــی  اجرائی قانون

ــه  ــن نام ــاده ۱۸ آئی ــق م ــذا طب ــد .  ل ــی باش ــرح م مط

ــردد  ــی گ ــالغ م ــما اب ــمی بش ــناد رس ــاد اس ــی مف اجرائ

ــه  ــالغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری

محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در  روزنامــه کیمیــای 

وطــن چــاپ اصفهــان درج و منتشــر مــی گــردد . ظــرف 

ــدام  ــه پرداخــت  بدهــی خــود اق مــدت ده روز نســبت ب

ــری  ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای و در غی

عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه مــورد وثیقــه  

ــه دو دانکــی بخــش 5  ــع در مزرع ــالک ۱5۱۷۸/۸۶ واق پ

ــب خواهــد شــد. ــان  تعقی ــت اصفه ثب

شماره۱3۲۲۷م الف 

 مســئول شــعبه دوم اد اره اجــرای اســناد رســمی 

اصفهــان افســانه اســدی اورگانــی 

،،
ورزش  شــورای  تشــکیل  قاســمی 
محــات و مناطــق پانزده گانه شــهری 
ورزشــکاران،  اراده  و  همــت  بــه 
مربیــان و پیشکســوتان ورزش هــر 
از  را  داوطلبانــه  بــه صــورت  محلــه 
ضروریات بسترســازی برای ســامت 

کــرد توصیــف  شــهروندان 

کمیته انضباطی، استقالل را نقره داغ کردپرسپولیس در پیچیده ترین موقعیت سال



کوتاه اخبار 

درخشش اصفهان در جشنواره ملی 
انتشارات روابط عمومی

کیمیای وطن روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی 
دوازدهمیــن  در  اصفهــان  شــهرداری  تفریحــی 
ــق  ــی موف ــط عموم ــارات رواب ــی انتش ــنواره مل جش
بــه کســب 4 رتبــه اول و یــک رتبــه ســوم در 

بخش های مختلف جشنواره شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگــی 
دوازدهمیــن  اصفهــان،  شــهرداری  تفریحــی 
ــر  ــی عص ــط عموم ــارات رواب ــی انتش ــنواره مل جش
شــنبه بــا اهــدای جوایــز بــه کارشناســان برتــر 
انتشــارات روابــط عمومــی و اهــدای تندیــس و 
ــازمان های  ــا و س ــدگان نهاده ــه برگزی ــه ب تقدیرنام

داد.  پایــان  بــه کار خــود  شــرکت کننده 
بــا اعــام نتایــج دوازدهمیــن جشــنواره ملــی 
فرهنگــی  ســازمان  عمومــی،  روابــط  انتشــارات 
ــب  ــه کس ــق ب ــان موف ــهرداری اصفه ــی ش تفریح
مکتــوب  تبلیغــات  بخش هــای  در  اول  رتبــه   4
ــه  ــی، ویژه نام ــانه های اجتماع ــی(، رس ــاژ آگه )رپرت

و اینفوگرافیــک شــد. 
همچنیــن ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان در بخــش وب ســایت نیــز موفــق بــه 
ــارات  ــی انتش ــنواره مل ــوم از جش ــه س ــت رتب دریاف
روابــط عمومــی شــد. گفتنــی اســت روابــط عمومــی 
اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
جشــنواره  چهاردهمیــن  در  نیــز   95 دی مــاه 
ــز  ــران نی ــر ای ــای برت ــط عمومی ه ــی رواب بین الملل
ــای  ــده در بخش ه ــه برگزی ــب رتب ــه کس ــق ب موف

تبلیغــات و انتشــارات شــده اســت.

یک فیلم ایرانی در فهرست 
 بهترین فیلم های ترسناک 

سال ۲۰۱۷
فیلــم ســینمایی »زار« ســاخته نیمــا فراهــی در 
فهرســت بهتریــن فیلم هــای ترســناک جهــان در 
ســال ۲۰۱۷ میــادی قــرار گرفــت. ســایت ســینمایی 
ــی از  ــوان یک ــه عن »spotlight horror awards« ب
ــت،  ــینمای وحش ــازی س ــریات مج ــن نش معتبرتری
ــی  ــندگی و کارگردان ــه نویس ــینمایی »زار« ب ــم س فیل
فیلم هــای  بهتریــن  فهرســت  در  را  فراهــی  نیمــا 
ســینمایی ژانــر وحشــت جهان در ســال ۲۰۱۷ قــرار داد. 
ایــن نشــریه مجــازی، متشــکل از منتقــدان ســینمای 
ــم  ــا فیل ــن صده ــاله از بی ــر س ــان، ه ــت جه وحش
ــن  ــامل بهتری ــتی ش ــر، لیس ــن ژان ــده در ای ساخته ش
ســاخته های ســینمای وحشــت دنیــا را تحــت عنــوان 
می کنــد.  منتشــر   Award winning filmmakers
ــاز  ــک فیلمس ــام ی ــه ن ــت ک ــار اس ــتین ب ــن نخس ای
ــه  ــی در بیــن اســامی حاضــر در ایــن فهرســت ب ایران
ــا  ــد نیم ــاخته بلن ــن س ــورد. »زار«، اولی ــم می خ چش
فراهــی اســت کــه در ســی و پنجمیــن جشــنواره 
ــا  ــد و ب ــش درآم ــه نمای ــر ب ــم فج ــی فیل بین الملل

ــا ــود. برن ــراه ب ــن هم ــوب مخاطبی ــتقبال خ اس

سینما

تولید ۱۰ فیلم به یاد کیارستمی
ــاد  ــه ی ــم ب ــه ۱۰ فیل رئیــس دفتــر تخصصــی ســینمای اصفهــان گفــت: ب
عبــاس کیارســتمی و تنهــا بــا لوکیشــن جــاده اجــازه ســاخت داده شــده 

اســت. 
ــای  ــه فیلم ه ــی از مجموع ــن رونمای ــم آیی ــدری در مراس ــی حی مصطف
کوتــاه داســتانی »جــاده« گفــت: شــهریور ســال گذشــته »دفتــر تخصصــی 
ســینما« بــر آن شــد تــا بــا هــدف افزایــش ســطح برنامه هــای تخصصــی 
ایــن دفتــر و بــرای همــه نگاه هــا و ســلیقه ها بــه زبــان ســینما بــرای یــک 
شــهر کار کنــد. قــرار را بــر آن گذاشــتیم تــا از مــوازی کاری و صرفــا ایجــاد 
رقابــت بپرهیزیــم و در نهایــت تمرکــز مــا بــر فیلمنامــه و تولیــد فیلم باشــد. 
وی ادامــه داد: متاســفانه وقتــی نــام شــهرداری بــه میــان می آیــد نگاه هــا 
ــارک  ــان مــاه مب ــا پای ــی اســت کــه ت ــن در حال ــر بانکــی می شــود؛ ای عاب
رمضــان کــه برنامــه عصرهــای ســینما از ســوی انجمــن ســینمای اصفهــان 
ــورت  ــارکتی ص ــور مش ــه ط ــر ب ــن دفت ــای ای ــام برنامه ه ــد، تم ــزار ش برگ
گرفــت. نزدیــک بــه ۲5۰ میلیــون تومــان بودجــه مــا بــود. نگارســتان امــام 
خمینــی بــا دادن ســالن، انجمــن ســینما بــا تأمیــن بعضــی تجهیــزات و ... 

ــتند.  ــش داش ــا نق ــرای برنامه ه ــکل گیری و اج در ش
ــا  ــه در شــورا انجــام شــد و ب ــی ک ــا صحبت های ــرد: ب ــح ک ــدری تصری حی
توجــه بــه شــرایط و بهبــود جریــان فیلمســازی در شــهر بــه ایــن نتیجــه 
ــه  ــا ک ــا از آنج ــود؛ ام ــاخت داده ش ــازه س ــم اج ــه ۱۰ فیل ــه ب ــیدیم ک رس
ــی  ــی چندان ــتمی همخوان ــاس کیارس ــینمای عب ــرد س ــا رویک ــا ب فیلم ه
ــر  ــاده تغیی ــن ج ــا لوکیش ــا ب ــان و تنه ــاد ایش ــه ی ــرد را ب ــت، رویک نداش

ــم. دادی
 وی اظهــار کــرد: از ۱۰ فیلــم انتخاب شــده، ۷ فیلــم در حــال حاضــر ســاخته 

شــده اســت. ایسنا

موسیقی

 درخشش آهنگساز ایرانی 
در فستیوال سینمایی

موفقیت هــای  از  بعــد  ارکســتر،  رهبــر  و  آهنگســاز  پورخلجــی،  امیــر 
ــی در  ــلم طباطبای ــی مس ــه کارگردان ــایت« ب ــن »الیت س ــی انیمیش پی درپ
جشــنواره های خارجــی، جایــزه بهتریــن موســیقی فســتیوال جهانــی »پنــج 

ــرد.  ــود ک ــا را از آن خ ــور ونزوئ ــاره« کش ق
انیمیشــن »الیت ســایت« تاکنــون توانســته 4۰ جایــزه جهانــی را کســب کنــد 
ــوده اســت.  ــن موســیقی ب ــزه در حــوزه بهتری ــن تعــداد، ســه جای ــه از ای ک
جایــزه بهتریــن فیلــم دانشــجویی از دومیــن جشــنواره »ریــل تایــم« کشــور 
نیجریــه، جایــزه بهتریــن انیمیشــن جشــنواره »مایــد تــن« ایــاالت متحــده 
و جایــزه بهتریــن فیلــم از نــگاه مخاطبــان فســتیوال پنــج قــاره ونزوئــا از 

جملــه افتخاراتــی اســت کــه ایــن فیلــم تاکنــون کســب کــرده اســت. 
ایــن فیلــم انیمیشــن کــه در ماه هــای گذشــته در چندیــن جشــنواره 
در  آینــده  ماه هــای  طــی  اســت  قــرار  داشــته،  حضــور  بین المللــی 
ــکا، اســپانیا، انگلســتان،  ــا، آمری فســتیوال های انیمیشــن کشــورهای ایتالی

ــد.  ــته باش ــی داش ــور فعال ــک حض ــل و مکزی برزی
ــت  ــورمان اس ــیقی کش ــال موس ــازان فع ــه آهنگس ــی از جمل ــر پورخلج امی
ــادی در عرصــه آهنگســازی و  ــای زی ــای گذشــته فعالیت ه ــه طــی ماه ه ک
ــروژه موســیقایی  ــش پ ــدی پی ــد چن ــن هنرمن ــس داشــته اســت. ای تدری

ــام رســاند.  ــه اتم ــی شــهرام ناظــری را ب ــه خوانندگ »عاشــق کیســت« ب
ــر بهمن مــاه  ــات ابوســعید ابوالخی ــه رباعی ــر پای ــروژه »عاشــق کیســت« ب پ
ســال گذشــته توســط موسســه »پردیــس موســیقی معاصــر« بــرای انتشــار 
آمــاده شــد. ایــن اثــر اکتبــر ســال گذشــته بــا همراهــی نوازنــدگان ارکســتر 
ســمفونیک »متــرو پولیتــن« پــراگ در اســتودیوی تلویزیــون ملــی کشــور 

چــک اجــرا و ضبــط شــده اســت. مهــر

تجسمی

حامی اصلی هنر، مردم هستند
ــه  ــری« ک ــار هن ــازار آث ــداد »ب ــن روی ــه دومی ــام دبیرخان ــق اع طب
ــا شــود،  ــران برپ ــدان ای ــه هنرمن ــاه در خان ــرار اســت ۲۳ مردادم ق
ــه  ــه دبیرخان ــر ب ــار بیــش از ۱۰ هــزار اث ــا پایــان مهلــت ارســال آث ت
ــرای  ــار داوری و ب ــن آث ــاه ای ــم مردادم ــا هفت ــه اول ت ــیده ک رس
ــه در آن قیمــت  ــازاری ک ــروش انتخــاب می شــوند؛ ب ــش و ف نمای
همــه آثــار ۷5۰ هــزار تومــان خواهــد بــود و آثــار توســط جمشــید 
ســیاهکارزاده  عبدالرحیــم  و  شــیرازی  علــی  حقیقت شــناس، 

انتخــاب می شــوند. 
ــار  ــن آث ــاب ای ــای داوری و انتخ ــاره ماک ه ــناس درب حقیقت ش
گفــت: مکانیســم انتخــاب بــر اســاس تاثیرگــذاری اثــر و بر اســاس 
ــم. در  ــردم در نظــر داری ــرای اســتفاده م ــه ب ــی اســت ک ماک های
ــر هنــری توســط  واقــع جنبه هــای هنــری و جنبه هــای مصــرف اث

عمــوم مــردم برایمــان مهــم اســت. 
وی در توضیــح بیشــتر بیــان کــرد: کســانی کــه پولــی بــرای خریــد 
ــد،  ــم، می دهن ــه می دهی ــازار ارائ ــا در ب ــه م ــری ک ــار هن ــن آث ای
درواقــع بــه آن اثــر نیــاز دارنــد و برای مصــرف کــردن آن را خریداری 
می کننــد؛ پــس الزم اســت ایــن آثــار حتمــا اســتانداردهای اولیــه 
یــک اثــر هنــری و قابــل اســتفاده را داشــته باشــند. ایــن نــوع ارائــه 
بــا ارائــه اثــر هنــری صــرف کــه ممکــن اســت کســی بــرای آرشــیو 

خــود خریــداری کنــد، تفــاوت دارد. 
ــرار  ــترس تر ق ــری را در دس ــر هن ــم اث ــاش کنی ــا ت ــدر م ــر چق ه
دهیــم و عرضــه را بیشــتر کنیــم، ایــن بــاور در ذهــن مخاطــب ایجاد 
ــار وجــود دارد و  ــرای ایــن آث می شــود کــه اوال چرخــه اقتصــادی ب

دوم اینکــه حامــی اصلــی هنــر، مــردم هســتند. هنرنامــه

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

فصــل مــرداد داغ هــم از راه رســید. گرمــای 
هــوا اگرچــه ماننــد خــرداد نیســت، امــا هــوا 
هــم بــه گونــه ای نیســت کــه بتــوان بیشــتر 
از چنــد ســاعتی را زیــر آفتــاب ســوزان دوام 
آورد. در نیمــه راه تابســتان یکــی از بهتریــن 

تفریحــات، کتــاب خوانــدن اســت. 
امــروز  کتابگــردی  در  بهانــه  بــه همیــن 
بــه رســم همیشــگی چنــد کتــاب را بــه 
ــم از  ــه امیدواری ــم ک ــی می کنی ــما معرف ش
ــا  ــراه ب ــر هم ــاد کول ــر ب ــا زی ــدن آن ه خوان

یــک شــربت خنــک لــذت ببریــد.
 ماندنی

اکبــر علیــزاده خاطــرات زندگــی شــهید 
ــوان  ــا عن ــی ب ــدگاری را در کتاب ــی مان ماندن
»ماندنــی« چــاپ و روانــه بــازار کتــاب کــرده 

ــت.  اس
ــرداد  ــد م ــدگاری متول ــی مان ــهید ماندن ش
بخــش  روســتاهای  از  یکــی  در   ۱۳4۳
»وراوی« از توابــع شهرســتان مهــر واقــع 
ــارس اســت. در هفــت  ــوب اســتان ف در جن
ســالگی بــه مکتــب رفــت. دوران مکتبخانــه 
ــت پشــت  ــا موفقی ــرآن، ب ــن ق ــا آموخت را ب

ســر گذاشــت. در نوجوانــی و شــروع جوانــی 
چوپــان بــود و همنشــین کوه. در ۱8 ســالگی 
بــر ســر ســفره عقــد نشســت و مدتــی بعــد 

ــرد.  ــروع ک ــترک را ش ــی مش زندگ
چنــد روز بعــد از عروســی بــرای اولیــن 
ــات  ــد و در عملی ــزام ش ــه اع ــه جبه ــار ب ب
ــات  ــن عملی ــرد و در ای ــرکت ک ــان ش رمض
مجــروح شــد. ماندنــی بعــد از شــرکت در دو 
عملیــات بــزرگ و مهــم بــه عضویــت ســپاه 

درمی آیــد. 
او طــی چهــار بــار اعــزام بــه جنــگ در 
ــان،  ــات رمض ــل عملی ــات مث ــن عملی چندی
والفجــر و... شــرکت می کنــد و ســرانجام در 
ــر والفجــر هشــت در  ــات مهــم و خطی عملی
شــب بیســت ویکــم بهمن مــاه و در آســتانه 
ــار  ــه تیرب ــاب، گلول ــروزی انق ســالروزی پی
ــهید  ــکافد و ش ــینه اش را می ش ــمن س دش

می شــود. 
ــام  ــه ن ــک پســر ب ــوار ی ــن شــهید بزرگ از ای
ــر  ــه خب ــت ک ــده اس ــادگار مان ــه ی ــداد ب مق
تولــد او را در خــواب دیــده بــود. تقدیــر 
ــدر و  ــه ایــن پ جنــگ و شــهادت هیــچ گاه ب

ــداد.  ــدار ن ــال دی ــر مج پس
کتــاب »ماندنــی«، روایتگــر داســتان شــهید 

ماندنــی مانــدگاری اســت کــه در ۲۱ بخــش 
کوتــاه تهیــه و تنظیــم شــده اســت. 

ــزاده در 64  ــر علی ــم اکب ــه قل ــاب ب ــن کت ای
ــای  ــخه و به ــا شــمارگان ۲۰۰۰ نس ــه ب صفح
انتشــارات همــای  از طــرف  5۰۰۰ تومــان 
غدیــر قــم چــاپ، منتشــر و روانــه بــازار 

ــت. ــده اس ــاب ش کت
 کاش یکی قصه اش را می گفت

شــکوه قاســم نیا نیــازی بــه معرفــی نــدارد. 
او خالــق بخــش بزرگــی از ادبیــات کــودک و 

نوجــوان در ســال های اخیــر اســت. 
رمــان »کاش یکــی قصــه اش را می گفــت« 
نوشــته شــکوه قاســم نیا به تازگــی از ســوی 
ــان  ــرای نوجوان ــم ب ــراب قل ــارات مح انتش

منتشــر شــده اســت. 
ــربچه  ــرات پس ــه، خاط ــان نوجوانان ــن رم ای
ــدر،  ــراه پ ــه هم ــد ک ــان می کن ــی را بی معلول
مــادر، مادربــزرگ و خواهر و بــرادرش زندگی 
می کنــد تــا اینکــه در اثــر بمبــاران عراقی هــا 
از  را  بــرادرش  و  خواهــر  و  مــادر  و  پــدر 
 دســت می دهــد و مادربزرگــش سرپرســتی 
مادربزرگــی  می گیــرد؛  عهــده  بــه  را  او 
ــه  ــا اینک ــدارد. ت ــه ن ــه او عاق ــی ب ــه خیل ک
ــون  ــس گابت ــواه گی ــول، خاطرخ ــر معل پس

 . د می شــو
قلــم، کتــاب »کاش  انتشــارات محــراب 
یکــی قصــه اش را می گفــت« را در قالــب 
۷۲ صفحــه بــا شــمارگان هــزار و ۱۰۰ نســخه 
و قیمــت 6۰ هــزار ریــال منتشــر کــرده 

ــت. اس
 تابستان غم انگیز ساموئل اس

جــی. پی. دانلیــوی نویســنده  ایرلندی آمریکایی 

ــر  ــدی ســیاه، در اواخ ــر اجتماعی کم در ژان
دهــه  5۰ میــادی بــه  واســطه  انتشــار رمــان 
جاودانــه  »مــرد زنجبیلــی« بــه شــهرت 
ــخه  ــون نس ــمار 45 میلی ــا ش ــه ب ــید ک  رس
و چــاپ 6۰ ســاله اش در فهرســت ۱۰۰ رمــان 
ــود  ــه  99 را از آن خ ــتم، رتب ــرن بیس ــر ق برت

کــرد. 
»تابســتان غم انگیــز ســاموئل اس« کوتاه تریــن 
حکایــت  دانلیــوی،  پــی.  جــی.  رمــان 
ــی  ــار روان ــک بیم ــی ی ــات روان ــز تاطم طن
آمریکایــی اســت کــه بــرای درمــان بــه مهــد 
ــه  6۰  ــن ده ــی وی ــکاوی آن دوران، یعن روان
ــه  ــاش مذبوحان ــکاو در ت ــا روان ــی رود. ام م
بــرای درمــان کــردن روح زخم خــورده  بیمــار، 
خــودش بــه جایــی می رســد کــه بــه  انــدازه  

ــه دارد. ــون فاصل ــا جن ــی ب ــار موی ت

ــاه فلســفی جــی. پــی. دانلیــوی،  رمــان کوت
»تابســتان غم انگیــز ســاموئل اس«، نشــان 
ــا  ــه آن ه ــان ب ــه انس ــی ک ــد چیزهای می ده
اعتقــاد نــدارد هــم، می توانــد بــه  انــدازه  

ــد.  ــده باش ــتباه، فلج کنن ــادات اش اعتق
را  مــردی  اس«،  »ســاموئل  در  دانلیــوی 
ــچ کاری از او  ــه هی ــد ک ــر می کش ــه تصوی ب

ــرگ.  ــرش م ــر پذی ــت؛ مگ ــاخته نیس س
 Singular  نــام فامیــل اس، آشــکارا بــه واژه
یــا مفــرد اشــاره کــرده و نابــودی انســان در 

ــد.  ــان می کن ــزوا را نمای ــی و ان تنهای
»تابســتان غم انگیــز ســاموئل اس« نوشــته 
رضــا  ترجمــه  بــا  دانیلــوی  پــی.  جــی. 
اســکندری زاده از ســوی نشــر هیرمنــد در 
ــه  ــخه ب ــمارگان ۱۰۰۰ نس ــا ش ــه ب 89 صفح
ــاب  ــازار کت ــه ب ــان روان ــزار توم ــت 8 ه قیم

ــت. ــده اس ش
 از دل تو تا دل من

ــامل ۱۲  ــن« ش ــا دل م ــو ت ــاب »از دل ت کت
ــته کارن  ــه نوش ــی مهربانان ــرای زندگ گام ب
ــلیمانی  ــه س ــه مرضی ــا ترجم ــترانگ ب آرمس
ــی  ــر و راه ــو منتش ــر ن ــط نش ــی توس به تازگ

ــازار نشــر شــده اســت.  ب
جهــان  بــه  بیاموزیــم،  شــفقت  دربــاره 
پیرامــون خویــش بنگریــد، بــا خودتــان 
ــل،  ــه، عم ــی، مراقب ــید، همدل ــفق باش مش
دانســته های مــا چــه انــدک اســت، چگونــه 
نگرانــی  بگوییــم؟،  ســخن  دیگــری  بــا 
و  بازشناســی  دانــش،  همــگان،  بــرای 
دشــمن خــود را دوســت بداریــد، عنــوان 
ــر                                                           ــی بهت ــرای زندگ ــاب ب ــن کت دوازده گام ای

اســت. 
ایــن کتــاب بــا ترجمــه مرضیــه ســلیمانی در 
۲۲4 صفحــه، شــمارگان هــزار و ۱۰۰ نســخه 
و بــه قیمــت ۱۷ هــزار تومــان منتشــر شــده 

اســت.

 محمدفــؤاد صفاریان پــور، کارگــردان، بــا تاکیــد بــر اینکــه کار طنــز 
ــز  ــه نظــرم کار طن ــرد: ب ــار ک ــران بســیار دشــوار اســت، اظه در ای
ــه فــرد و جامعــه خاصــی  نبایــد از هیــچ مــرزی بگــذرد و اگــر ب
ــرداز و  ــوان طنزپ ــه عن ــن ب ــال کاری م ــود، اهم ــن ش ــم توهی ه

ــه ام.  ــو رفت ــتباه جل ــه اش ــت ک ــاز اس برنامه س
محمدفــؤاد صفاریان پــور بــا اشــاره بــه ســاختار برنامه هــای 
ــا ســری  ــز نســاختم؛ ام ــه طن ــون گفــت: مــن برنام ــز تلویزی طن
ــه« را کار کــردم.  ــد »خندوان ــدن مانن ــاره خندی اول برنامــه ای درب
ســاختن طنــزی کــه بــه لودگــی نیفتــد و از یک ســری خطــوط رد 
نشــود، بســیار دشــوار اســت. در کشــور مــا بــا فرهنــگ و عقبــه ای 
کــه داریــم، طنــازی کــردن و خندانــدن مــردم کار ســختی اســت. 
ــاق  ــد اتف ــد، نبای ــش آم ــه« پی ــه »خندوان ــه در برنام مســائلی ک
ــت  ــم روا نیس ــردن ه ــوم ک ــم از محک ــن حج ــا ای ــاد؛ ام می افت
ــد در بعضــی مســائل  ــا بای ــع م ــراد دارد. در واق ــا ای ــرار خط و تک

ــاال ببریــم.  ظرفیــت خــود را ب
او ادامــه داد: اگــر لطیفــه و جوکــی بــرای مــن پیامــک شــود کــه 
توهیــن بــه یــک قــوم باشــد، پیــام را نخوانــده، حــذف می کنــم؛ 
ــا  ــران ب ــردم ای ــدن م ــه خندان ــت ک ــن اس ــورم ای ــن تص ــا م ام
رعایــت تمــام موازینــی کــه بــرای همــه وجــود دارد و مــردم هــم 
ــد، کار دشــواری اســت.  ــت آن می دانن ــه رعای ــد ب خــود را معتق

صفاریان پــور بــا بیــان اینکــه بعضــی از مجموعه هــای طنــز 
تلویزیــون در ایــن ســال ها از کیفیــت مناســبی برخــوردار بودنــد، 
گفــت: مجموعه هــای طنــزی کــه مدیــری ســاخته معمــوال 
ــروش  ــن س ــت. همچنی ــوده اس ــوردار ب ــی برخ ــت خوب از کیفی
ــای  ــم مجموعه ه ــی ه ــعید آقاخان ــاران و س ــا عط ــت، رض صح
ــذر از  ــای گ ــار بارقه ه ــن آث ــاید در ای ــه ش ــد ک ــی کار کردن خوب
مســائل اخاقــی هــم دیــده شــود؛ امــا روی مــرز حرکــت 

ایســنا کرده انــد. 

بنیــاد پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی، فیلــم »رگ خــواب« 
ــه در  ــم نمون ــوان فیل ــه عن ــد نعمــت هللا را ب ــی حمی ــه کارگردان ب

حــوزه پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی معرفــی کــرد.
 در مراســمی بنیــاد پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی از 
ــی،  ــا حاتم ــی، لی ــوروش تهام ــردان، ک ــت هللا کارگ ــد نعم حمی
لیــا موســوی بازیگــران ایــن فیلــم ســینمایی، معصومــه بیــات 
ــراژ  ــده تیت ــوان خوانن ــه عن ــجریان ب ــون ش ــنده و همای نویس
پایانــی، تقدیــر کــرد و ایــن هنرمنــدان بــه عنــوان اولیــن 
ســفیران پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی معرفــی شــدند. 
در ایــن مراســم مصطفــی راســتینه، رئیــس بنیــاد پیشــگیری از 
آســیب های اجتماعــی، ضمــن تشــکر از کارگــردان، بازیگــران و 
عوامــل فیلــم ســینمایی »رگ خــواب« و بــا اشــاره بــه میــزان 
تأثیرگــذاری ایــن فیلــم بــر مــردم گفــت: تاثیــری کــه ایــن فیلــم 
ســینمایی بــر مــردم و در فرهنگ ســازی می گــذارد، شــاید 

بیــش از یــک ســال تــاش و کار مــا نتیجــه داشــته باشــد؛ البته 
گاهــی یــک صحنــه از فیلم هــا می توانــد ســال ها فعالیــت مــا 

را خــراب کنــد یــا اینکــه پیــش ببــرد. 
حمیــد نعمــت هللا، کارگــردان فیلــم »رگ خــواب«، هــم در پایــان 
مراســم ضمــن اعتــراض بــه رونــد برگــزاری مراســم، از مردمــی 
ــد  ــرده بودن ــه ک ــت تهی ــم بلی ــن فیل ــدن ای ــرای دی ــط ب ــه فق ک
ــد  ــه کردن ــت تهی ــه بلی ــانی ک ــت: از کس ــرد و گف ــی ک عذرخواه
ــن  ــتند در ای ــت نداش ــاید دوس ــرا ش ــم؛ زی ــی می کن عذرخواه
ــا  ــم را تماش ــتند فیل ــط می خواس ــرده و فق ــرکت ک ــم ش مراس

کننــد؛ ایــن اتفــاق درســتی نبــود. 
وی در ادامــه افــزود: امیــدوارم هــر تشــکیاتی کــه در پــی 
 پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی اســت، موفــق بــوده 
و رونــدی علمــی، غیرمتظاهرانــه و غیرنمایشــی داشــته باشــد و 

بخواهــد بــرای مــردم کار کنــد. خبــر فارســی
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معرفی سبک هنری

عکاسی سینما
عکاســی و ســینما دو مقولــه بســیار بحث برانگیــز 
ــدون هــم  ــا ب ــا هــم ی ــد ب ــه می توانن هســتند ک
ــن  ــن بی ــی در ای ــند؛ ول ــته باش ــت داش جذابی
ــهود  ــیار مش ــی بس ــه عکاس ــینما ب ــتگی س وابس
ــدون  ــینما ب ــم و س ــه فیل ــا ک ــه بس ــت. چ اس
عکاســی از بســیاری جذابیت هــا بــرای مخاطبــان 
ــت موضــوع  ــع روای ــود؛ در واق ــد ب ــه دور خواه ب

فیلــم بــا عکس هاســت. 
در ایــن بیــن می تــوان اذعــان داشــت کــه 
ــی  ــت؛ در حال ــم و سینماس ــل فیل ــی مکم عکاس
ــاذب  ــد ج ــی می توان ــه تنهای ــز ب ــود نی ــه خ  ک
ــی  ــات درون ــا و احساس ــده هیجان ه و برانگیزانن

عنصــر  اصلی تریــن  واقــع  در  باشــد؛  افــراد 
شــکی  هیــچ  بــدون  ســینما  در  ســاختاری 
تصویــر اســت. امــروزه در صنعــت ســینمای 
ــد  ــد تولی ــا در فرآین ــم نه تنه ــان فیل ــا عکاس دنی
ــد، بلکــه  ــم کمــک می کنن ــه دیگــر عوامــل فیل ب
ــا  ــتقل ب ــغلی مس ــه ای دارای ش ــدگاه حرف از دی
ــطه  ــه واس ــتند. ب ــود هس ــاص خ ــای خ ویژگی ه
اینکــه حرفــه ای مســتقل در فرآینــد تولیــد فیلــم 
بــه شــمار مــی رود، اهمیــت فراوانــی دارد و ایــن 
ــم در  ــای فیل ــای عکس ه ــه کاربرده ــت ب اهمی
مراحــل متعــدد فرآینــد تولیــد فیلــم برمی گــردد. 
ــوع  ــه عکس هــای متن ــرای تهی ــکاس ب حضــور ع
پیش تولیــد، تولیــد و پــس از تولیــد ضــروری بــه 

ــد. ــر می رس نظ
ــی  ــن عکس های ــود چنی ــوارد وج ــیاری م  در بس
در طراحــی پوســتر و تبلیغــات ســینمایی پــس از 
ــی و  ــه تولیــد و در مراحــل توزیــع و بازاریاب مرحل
اکــران فیلــم بســیار مهــم اســت. می تــوان بیــان 
داشــت کــه کار عــکاس فیلــم بــه تصویــر کشــیدن 
ــل  ــرای نس ــینماگران ب ــینما و س ــه س هنرمندان
آینــده اســت. مهم تریــن مســئولیت عــکاس 
ــت در  ــم اس ــام فیل ــس و پی ــای ح ــم، الق فیل

ــدون صــدا و حرکــت.  ــری ب ــب تصاوی قال
ــه در  ــت ک ــینما سالهاس ــه ای س ــان حرف عکاس
شــاق  متحمــل کاری  فیلمســازی،  ســایه کار 
فیلمســازی  ابتــدای  از  پرزحمــت هســتند.  و 

ــی روی  ــزرگ عکاس ــای ب ــه دوربین ه ــی ک زمان
ــرد  ــرار می گی ــنگین ق ــم و س ــه پایه های عظی س
در ایــن بیــن عــکاس فیلــم کــه وظیفــه اش 
ثبــت تصاویــری از صحنــه و پشــت صحنــه 
اســت، هنــر و مســئولیتی فوق العــاده مهــم 
ــیاری از  ــه بس ــر ب ــده دارد. اگ ــر عه ــاس ب و حس
مدیــران فیلمبــرداری ســینما و تلویزیــون کــه در 
حــال فعالیــت هســتند، نگاهــی داشــته باشــید 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــه ب ــل از آنک ــا قب ــی از آن ه خیل
ــد  ــکاس بوده ان ــوند، ع ــناخته ش ــرداری ش  فیلمب
ــه در  ــمندانه ای را ک ــد هوش ــه دی ــگاه و زاوی و ن
ــی از  ــم، ناش ــان می بینی ــر در آثارش ــال حاض ح

ــت. ــی اس ــان در عکاس ــه و فعالیتش تجرب

،،
را  قصــه اش  یکــی  »کاش  رمــان 
می گفــت« نوشــته شــکوه قاســم نیا 
به تازگــی از ســوی انتشــارات محــراب 
قلــم بــرای نوجوانــان منتشــر شــده 

اســت 

کتابگردی در مرداد

از دل تو تا دل من

وا
�ن

باور
خواننده سعید پاشا

آهنگساز امیر یگانه، سعید 
پاشا

ترانه سرا امیر یگانه، میالد 
خسروی، بهار، اسماعیل کالنتری

من که خوشبختم
خواننده بهزاد الماسی
آهنگساز بهزاد الماسی

ترانه سرا بهزاد الماسی، امیر 
قزوینی

دریا به دریا
خواننده محمد خلج

آهنگساز پوریا حیدری، دکتر 
محمدرضا چراغعلی، محمد 

خلج، غالمرضا صنعتگر
ترانه سرا ترانه مکرم، محمد 

خلج، مجید ذاکری، علیرضا 
آرمان، فاطمه قاسمی

»رگ خواب«ی ها سفیر شدندگریاندن مردم ساده تر از خنداندنشان است

حرف و نقل

 امیرعبــاس، کــودک مازندرانــی کــه در شــبکه های 
اجتماعــی بســیار معــروف شــده، از ســتاره ســینمای 

ایــران گله منــد اســت. 
ــه در آن  ــده ک ــر ش ــودک منتش ــن ک ــی از ای ویدئوی
امیرعبــاس بــه شــدت از دســت محمدرضــا گلــزار، 
ــه خاطــر اینکــه عکــس  ــران، ب ســتاره ســینمای ای
ــته،  ــود گذاش ــتای خ ــج اینس ــاس را در پی امیرعب
ــوت نکــرده، بســیار  ــرای بازیگــری دع ــا از وی ب ام

ــی اســت. عصبان
 اردوان کامــکار، اســتاد ســنتورنوازی کشــور، 
6 مردادمــاه در هنرســرای خورشــید بــه اجــرای 

می پــردازد. برنامــه 
 مدیــر کل صداوســیمای مرکــز اســتان اصفهــان 
موضــوع  در  کــه  همکارانــی  از  نفــر   4 گفــت: 
ــر ســیما مقصــر شــناخته  ــی در پخــش خب بی دقت
شــدند، بــه تعلیــق از کار و توبیــخ کتبــی همــراه بــا 

ــدند. ــوم ش ــده محک درج در پرون
 نــگار فروزنــده و کامبیــز دیربــاز در نمایــش 
»هفــت عصــر هفتــم پاییــز« بــه کارگردانــی ایــوب 

ــد. ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــی ب آقاخان
 مدیــر مدرســه ملــی ســینمای ایــران بــا تکذیب 
ــا  ــد کــرد ب ــن مدرســه تاکی ــل شــدن ای ــر تعطی خب
ــا اطــاع  ــای آموزشــی ت ــر برنامه ه ــه تغیی توجــه ب

ــود. ــه نمی ش ــد پذیرفت ــجوی جدی ــوی دانش ثان
 ایــرج محمــدی، تهیه کننــده ســریال »آرمان دو« 
ــاخته  ــه س ــبکه س ــرای ش ــه ب ــر ک ــن اث ــاره ای درب
ــرداری آن  می شــود بیــان کــرد کــه ضبــط و تصویرب

ــد. ــان می یاب ــر پای ــه دیگ ــا دو هفت ت
ــش  ــاره نمای ــرای دوب ــاریان از اج ــان افش  ایم
و  ســال  دوم  نیمــه  در  مکافــات«  و  »جنایــت 
در  »فرانکشــتاین«  نمایــش  اجــرای  همچنیــن 

ســالنی بلــک باکــس خبــر داد.
 مهــدی ســلطانی سروســتانی در پاســخ بــه این 
ســؤال کــه پیش بینــی خــودش از اســتقبال مــردم 
ــرد:  ــوان ک ــت، عن ــهرزاد« چیس ــل دوم »ش از فص
خوشــبختانه ســعی و تــاش ســازندگان بــرای ارائــه 
یــک کار خــوب و احتــرام گذاشــتن به وقت و شــعور 
بیننــده در فصــل یــک، باعــث شــده متقابــا احتــرام 
ــن ســریال  ــه ای ــم ب ــده ه ــب بینن ــاد از جان  و اعتم
و ســازندگانش ایجــاد شــود. ایــن اتفــاق بی  اهمیتی 
 نیســت و بــه راحتــی هــم بــه دســت نمی  آیــد 
و قطعــا تولیدکننــدگان قــدر ایــن را می داننــد. 
ــازندگان  ــا س ــد ت ــث ش ــر باع ــن ام ــا همی اساس
دســت بــه تولیــد فصــل دوم بزننــد. امیــدوارم 
بــه  احتــرام  و  کیفیــت  بــه  توجــه  اســتمرار 
شــود  باعــث  نیــز  دوم  فصــل  در  مخاطــب 
ــرار  ــردم ق ــتقبال م ــورد اس ــدی م ــمت های بع  قس

گیرد.
 جــواد عزتــی خطــاب بــه مخالفــان فیلــم 
ــم  ــف فیل ــه مخال ــی ک ــت: آن های ــیدان« گف »اکس
هســتند، حتمــا دوبــاره فیلــم را ببیننــد. فکــر 
می کنــم خیلــی از کســانی کــه دربــاره »اکســیدان« 

گارد گرفتنــد، فیلــم را ندیدنــد.

پیشهناد فیلم

جامه دران

کارگردان: حمیدرضا قطبی
نویسنده: ناهید طباطبایی، حمیدرضا قطبی

ــیف جمالی،  ــی س ــی، تق ــی زمان ــران: مصطف بازیگ
پــگاه  کوثــری،  بــاران  چراغی پــور،  ســیاوش 

آهنگرانــی، مهتــاب کرامتــی، افســر اســدی
 خالصه داستان فیلم

ــام »شــیرین« اســت کــه  ــه ن ــی ب ــاره زن ــم درب فیل
ــدی در  ــط جدی ــه رواب ــدرش ب ــم پ ــم خت در مراس
ــف  ــازه را کش ــی ت ــرد و حقایق ــی می ب ــی او پ زندگ

می کنــد.
اولیــن ســاخته  فیلــم ســینمایی »جامــه دران« 
حمیدرضــا قطبــی اســت. ایــن فیلــم ســه اپیــزودی 
کــه قصه محــور اســت، توســط ســه زن روایــت 

می شــود. 
ــجم  ــذاب و منس ــه ج ــی، فیلمنام ــا قطب حمیدرض
فیلمــش  ویژگی هــای  از  را  »جامــه دران«  فیلــم 
چــون  مضامینــی  بــه  »جامــه دران«  می دانــد. 
ــار  ــد رفت ــی و نق بی عدالتی هــای اجتماعــی و طبقات

فــردی و کتمــان حقیقــت می پــردازد. 
ــاه  ــن، فیلم هــای کوت ــی پیــش از ای حمیدرضــا قطب
ــای  ــن«، »وی ــد »زادگاه م ــادی مانن ــتند زی و مس

ــت.  ــاخته اس ــاره ای« و ... س اج
ــی و  ــو س ــگاه ن ــش ن ــه دران« در بخ ــم »جام فیل
ســومین جشــنواره فیلــم فجــر حضــور داشــت. ایــن 
فیلــم دیپلــم افتخــار بهتریــن فیلمنامــه اقتباســی را 
ــی  ــن کارگردان دریافــت کــرد و در بخش هــای بهتری
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــو جش ــگاه ن ــم ن ــن فیل و بهتری
ــن  ــیمرغ بلوری ــت س ــزد دریاف ــوم، نام ــی و س س
بــود. فیلــم »جامــه دران« ســال 9۱ بــه تهیه کنندگــی 
ــرد؛  ــت ک ــاخت دریاف ــه س ــری پروان ــر کوث جهانگی
ــاداتیان  ــال س ــی جم ــا تهیه کنندگ ــت ب ــا در نهای ام

ــت.  ــن رف ــوی دوربی جل
فیلــم »جامــه دران« بــر اســاس یکــی از رمان هــای 
ناهیــد طباطبایــی کــه بــه همیــن نــام نوشــته شــده، 
ــا  ــود محمدرض ــرار ب ــدا ق ــت. ابت ــده اس ــاخته ش س
ــه  ــلی و هنگام ــه توس ــی،  هانی ــا حاتم ــن، لی فروت

ــد. ــازی کنن ــم »جامــه دران« ب ــدزاده در فیل حمی
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 کاهش آمار 
بعضی آسیب های اجتماعی

کنتــرل  از  وزارت کشــور  اجتماعــی  امــور   معــاون مرکــز 
ــور  ــی در کش ــیب های اجتماع ــی آس ــار بعض ــش آم و کاه
خبــر داد و گفــت: ارائــه گــزارش آســیب ها بــه رهبــر معظــم 
انقــاب بــه دلیــل انتخابــات بــه تعویــق افتــاد. رضــا محبوبــی 
ــت  ــزارش از وضعی ــن گ ــود آخری ــرر ب ــه مق ــان اینک ــا بی ب
آســیب های اجتماعــی کشــور اردیبهشــت ماه در حضــور رهبــر 
معظــم انقــاب ارائــه شــود، افــزود: بــه دلیــل تداخــل ایــن 
جلســه بــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــورای 
شــهر، ارائــه ایــن گــزارش انجــام نشــد و تاکنــون بــه تعویــق 
ــن  ــرای ای ــا ب ــه گزارش ه ــه داد: البت ــاده اســت. وی ادام افت
جلســه گــردآوری و تدویــن شــده، امــا هنــوز زمــان جدیــدی 

بــرای آن تعییــن نشــده اســت. 
ــرد:  ــد ک ــور تأکی ــی وزارت کش ــور اجتماع ــز ام ــاون مرک مع
مقــام  تاکیــدات  پــی  در  می دهــد  نشــان  گزارش هــا 
ــوع  ــه در موض ــرورت مداخل ــوص ض ــری درخص ــم رهب معظ
دســتگاه های  ویــژه  اهتمــام  و  اجتماعــی  آســیب های 
ــای  ــی و نهاده ــای عموم ــت و بخش ه مســئول، همــت دول
ــی  ــا در یک ــن تاش ه ــاخص ها ای ــی ش ــی، در بعض غیردولت
ــیبی  ــار آس ــش آم ــاهد کاه ــوده و ش ــر ب ــر مؤث ــال اخی ۲ س

ــتیم.  هس
ــه  ــی ک ــیب های اجتماع ــاخص های آس ــاره ش ــی درب محبوب
آمــار آن هــا کاهــش داشــته، خاطرنشــان کــرد: ایــن آمــار بــه 
ــاره آن هــا آمــار رســمی در  شــاخص هایی برمی گــردد کــه درب
کشــور موجــود اســت. مبنــای کار مــا نظرســنجی نیســت، بلکه 

آمــار رســمی دســتگاه های مســئول اســت. خبــر فارســی

فهرست رشته محل های مجاز 
دانشگاه آزاد اعالم شد

وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری پیــرو اطاعیــه ۲۷ تیرمــاه 
ارشــد  کارشناســی  رشــته محل های  اول  بخــش   ۱۳۹۶
ــرار داد.  ــود ق ــایت خ ــر روی س ــامی را ب ــگاه آزاد اس دانش
ــانی  ــه زودی اطاع رس ــز ب ــت نی ــی فهرس ــش دوم و پایان بخ
خواهــد شــد. وزارت علــوم ۳ هــزار و ۸۴۹ رشــته محل 
کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد را کــه دارای مجــوز هســتند، 
اعــام کــرد. از ایــن تعــداد، مرجــع تصویــب ۳۱۷ رشــته محل 
انقــاب فرهنگــی اعــام شــده اســت.  شــورای عالــی 
ــته محل  ــزار و ۵۵۴ رش ــک ه ــب ی ــع تصوی ــن مرج همچنی
ــی، ۲  ــه ارزیاب ــته محل، کمیت ــی، ۳۴۴ رش ــورت قطع ــه ص ب
ــال ۹۶ و  ــرش در س ــار پذی ــرای یکب ــرا ب ــته محل منحص رش
یــک هــزار و ۶۳۲ رشــته، یکبــار پذیــرش اعــام شــده اســت. 
ــد  ــی ارش ــل کارشناس ــته مح ــزار و ۸۴۹ رش ــوع ۳ ه از مجم
دانشــگاه آزاد، تنهــا ۳ رشــته محــل هســته ای بــود. از مجموع 
۳ هــزار و ۸۴۹ رشــته محــل کارشناســی ارشــد دانشــگاه آزاد 
کــه توســط وزارت علــوم اعــام شــده، ۷ رشــته محل در گــروه 
ــزار و  ــک ه ــروه دامپزشــکی، ی پزشــکی، ۹ رشــته محل در گ
۵۷۳ رشــته محل در گــروه علــوم انســانی، ۶۵۳ رشــته محل 
ــروه  ــزار و ۷۰ رشــته محــل در گ ــک ه ــه، ی ــوم پای ــروه عل گ
ــاورزی و  ــروه کش ــته محل در گ ــی، ۳۴۲ رش ــی و مهندس فن
منابــع طبیعــی، و ۱۹۵ رشــته محل در گــروه هنــر و معمــاری 

اعــام شــده اســت. وزارت علــوم

گزارش
 پزشکان برای ویزیت 

وقت نمی گذارند
دکتــر حمیدالــه بهــادر، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ایــران، اظهــار داشــت: تحــول در آمــوزش بــه بیمــار 
بــرای رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب درمانــی و کاهــش عوارض 
بیماری هــا امــری ضــروری در کشــور بــه شــمار مــی رود کــه 
الزم اســت از ســوی کارکنــان خدمــات ســامت مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. 
وی افــزود: در بیشــتر کشــورهای دنیــا برنامه ریزی هــای 
مختلفــی در ایــن زمینــه اجــرا شــده و بیشــتر دانش آموختــگان 
ــه بیمــار  ــا اصــول آمــوزش ب رشــته های مختلــف پزشــکی ب
ــا  ــور م ــوع در کش ــن موض ــه ای ــی ک ــتند؛ در حال ــنا هس آش

ــه اســت.  ــرار نگرفت ــدان مــد نظــر ق چن
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران اضافــه 
ــگان  ــط دانش آموخت ــار توس ــه بیم ــوزش ب ــارت آم ــرد: مه ک
ــکان  ــا پزش ــرد و حتم ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــکی بای پزش
واحدهایــی درســی در ایــن زمینــه همچــون پرســتاران 
فراگیرنــد. بــا ایــن روش رســیدن بــه اهــداف درمانــی بهتــر 

ــد.  ــد ش ــق خواه محق
بهــادر بــا اشــاره بــه اینکــه حتــی بســیاری از بیمــاران نحــوه 
مصــرف و چگونگــی اســتفاده از داروهایشــان را بــه درســتی 
نمی داننــد، گفــت: ایــن مســئله می توانــد ســبب بــروز 
مشــکات زیــادی بــرای بیمــاران  شــود؛ بــه طــور مثــال فــرد 
ــد دارو را بایــد قبــل، بعــد یــا حیــن غــذا میــل کنــد  نمی دان
ــن  ــن ای ــری برایــش داشــته باشــد؛ بنابرای ــوارض کمت ــا ع ت
مســئله نیــز ضــرورت آمــوزش بــه بیمــار را نشــان می دهــد. 
وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت پزشــکان زمانــی کافــی را بــه 
ویزیــت بیمــار اختصــاص دهنــد تــا دســت کم بــه تشــخیص 
احتمالــی بیمــاری برســند و اطاعــات الزم را بــه بیمــار ارائــه 
دهنــد، گفــت: نظــام ســامت در کشــور دارای نواقصی اســت؛ 
از جملــه نبــود وقــت کافــی بــرای ویزیــت بیمــار، به ویــژه در 
مراکــز دولتــی و تحــت پوشــش بیمــه کــه خدمــات رایــگان 
ــن  ــود دارد و ای ــده وج ــام مراجعه کنن ــود و ازدح ــه می ش ارائ

مســائل ســبب آســیب بــه بیمــاران خواهــد شــد. 
عضــو کمیتــه علمــی ســمینار آمــوزش بیمــار در ادامــه افــزود: 
بــه طــور اســتاندارد پزشــک عمومــی بایــد دســت کم ۸ 
ــت  ــه ویزی ــان ب ــه زم ــه و پزشــک متخصــص ۱۵ دقیق دقیق
بیمــار اختصــاص دهــد؛ در حالــی کــه گاهــی در بعضــی مراکز 
پزشــکی در ســاعت حــدود ۲۰ بیمــار ویزیــت می شــوند؛ لــذا 
عــاوه بــر کمبــود وقــت بــرای تشــخیص بیمــاری، زمــان الزم 

بــرای آمــوزش بــه بیمــار نیــز وجــود نــدارد. 
ــد از  ــا ۱۰ درص ــدود ۵ ت ــا ح ــه تنه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادر ب به
پزشــکان توانایــی آمــوزش بــه بیمــار را دارنــد، گفــت: 
ــوز  ــا هن ــور م ــا در کش ــات بیماری ه ــک اطاع ــن بان همچنی
کامــل نیســت تــا بتــوان بــر اســاس آن برنامه ریــزی و 
ــه  ــه چ ــید ک ــه رس ــه نتیج ــام داد و ب ــت گذاری انج سیاس
اقدامــات اساســی در راســتای آمــوزش بیمــاران الزم اســت 
یــا چــه تعــداد پزشــک دربــاره یــک بیمــاری در کشــور نیــاز 

داریــم. بهداشــت نیــوز

کوتاه حوادث 
 پایان ۵ سال زندگی مخفیانه 

قاتل فراری
ــری ۱۶۹  ــه کانت ــه ب ــا مراجع ــردی ب ــنبه ف ــر روز ش عص
مشــیریه بــه مأمــوران اعــام کــرد کــه حــدود پنــج ســال 
پیــش در یکــی از روســتاهای شهرســتان ســنندج در 
جنایتــی هولنــاک یکــی از دوســتانش را بــه ضــرب گلولــه 
ــی  ــده مقدمات ــا تشــکیل پرون ــل رســانده اســت. ب ــه قت ب
بــا موضــوع قتــل عمــد و بــه دســتور بازپــرس شــعبه دوم 
دادســرای ناحیــه ۲۷ تهــران، پرونــده جهــت رســیدگی در 
اختیــار اداره دهــم ویــژه قتــل پلیــس آگاهــی تهــران بزرگ 
قــرار گرفــت. متهــم بــه اداره دهــم ویــژه قتل منتقل شــد و 
در اعترافــات اولیــه خــود گفــت: حــدود پنــج ســال پیــش، 
ــا یکــی از دوســتانم  ــه ب ــل خصومــت شــخصی ک ــه دلی ب
بــه نــام ادریــس پیــدا کــرده بــودم، او را بــا شــلیک 
ــون  ــان تاکن ــاندم و از آن زم ــل رس ــه قت ــلحه کاش ب اس
فــراری هســتم؛ در ایــن مــدت در شــهرهای مختلــف بــه  
ــوان کارگــر روزمــزد گــذران زندگــی می کــردم؛ چندیــن  عن
ــا  ــان دهــم، ام ــه زندگــی خــود پای ــم ب ــم گرفت ــار تصمی ب
نتوانســتم؛ تــا اینکــه روز گذشــته تصمیــم گرفتــم خــودم را 
بــه پلیــس معرفــی کنــم. ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، 
معــاون مبــارزه بــا جرائــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران 
ــه  ــی اولی ــت: در بررس ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــزرگ ب ب
ــتان  ــی شهرس ــس آگاه ــوع از پلی ــم، موض ــارات مته اظه
ســنندج اســتعام و اظهــارات متهــم پرونــده تأییــد شــد؛ 
متهــم نیــز جهــت صــدور قــرار قانونــی بــه دادســرای ناحیه 

ــل شــد. پلیــس ــران منتق ۲۷ ته

 دستگیری مرد شیطان صفت 
در اصفهان

رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات فرماندهــی 
ــا  انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: جوانــی ۲۳ ســاله کــه ب
فریــب خانم هــا در فضــای مجــازی بــه آنــان تعــرض کــرده 
بــود و در حیــن عمــل مجرمانــه خــود نیــز از آنــان بــه صــورت 
مخفیانــه فیلمبــرداری می کــرد، توســط پلیــس فتــای 
اصفهــان شناســایی و دســتگیر شــد. ســرهنگ مرتضــوی در 
تشــریح ایــن خبــر اظهــار کــرد: در پــی شــکایت تعــدادی از 
ــال  ــا را اغف ــی آن ه ــه پســر جوان ــر اینک ــی ب شــهروندان مبن
ــرداری کــرده  ــه فیلمب ــه صــورت مخفیان و پــس از تعــرض ب
ــن  ــتورکار ای ــوع در دس ــی موض ــاذی دارد، بررس ــد اخ و قص
پلیــس قــرار گرفــت. وی افــزود: شــاکیان مدعــی بودنــد در 
ــنا  ــری آش ــا پس ــازی ب ــی مج ــبکه های اجتماع ــی از ش یک
ــازی  ــای مج ــه در فض ــا رابط ــس از مدت ه ــه پ ــوند ک می ش
آن هــا را اغفــال کــرده و ایــن رابطــه مجــازی منجــر بــه روابــط 
نامتعــارف در دنیــای واقعــی و پــس از آن روابــط نامشــروع 
ــی های  ــا بررس ــت: ب ــوی گف ــرهنگ مرتض ــت. س ــده اس ش
انجام شــده توســط کارشناســان پلیــس فتــا متهــم کــه 
جوانــی ۲۳ ســاله اســت، شناســایی و بــا هماهنگــی دســتگاه 
قضایــی در یــک عملیــات غافلگیرانــه پلیســی دســتگیر شــد.
وی افــزود: متهــم در مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات 
پلیــس صراحتــا بــه بــزه انتســابی اقــرار کــرد و انگیــزه خــود 
را ســودجویی و همچنیــن غیراخاقــی عنــوان داشــت. پلیــس

کنش    وا

وزیر آموزش و پرورش   
در پیش دبستانی استخدام نداریم؛ بلکه نظارت بر 

محتوای آموزشی داریم و مراکز به شکل غیردولتی 
فعالیت می کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس   

قانون مبارزه با مواد مخدر یک قانون ۴۵ ماده ای است و 
باید پس از چهار دهه از عمر انقاب اسامی که اقداماتی 

تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر انجام شده، مورد 
آسیب شناسی قرار گیرد که آیا این مبارزه مؤثر بوده یا 

خیر؟ در حال حاضر بخش اعظمی از افرادی که به اسم 
قاچاقچی مواد مخدر اعدام می شوند، اثری در کاهش 

عرضه این مواد در کشور ندارند و ممکن است از سر فقر، 
ناتوانی و عجز اقدام به حمل چند کیلو مواد در منطقه 

مرزی کرده باشند؛ لذا با اعدام چنین افرادی تا زمانی که 
اشتغال پایدار و توسعه ای در مناطق مرزی ایجاد نشده 

نمی توان جلوی قاچاق را گرفت.

مدیر عامل انجمن تاالسمی ایران   
مشکات دارویی بیماران مبتا به تاالسمی از چند سال 

پیش آغاز شده و تا امروز ادامه دارد. بعضی از آن ها 
بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال است که با این داروها شبانه روز 

زندگی می کنند؛ اما متوجه شدیم قرار است داروی 
خوراکی آهن زدای این بیماران به نام اکسجید که خارجی 
است، از لیست داروهای تحت پوشش بیمه خارج شود. 

به نظر می رسد در جهت حمایت از تولید داخل تصمیماتی 
در این خصوص گرفته شده است. این در حالی است که 
هنوز باید روی کیفیت داروهای ایرانی کار شود؛ چون به 

حد مطلوبی نرسیده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی   
تمامی اجسادی که برای تشریح در دانشگاه ها مورد 
استفاده قرار می گیرد، رایگان است. بسیاری از این 

اجساد مورد تشریح اهدایی است و افرادی که قبا فرم 
اهدا را پر کردند، بعد از مرگ جسد آن ها طبق خواسته 
خودشان برای تشریح در دانشگاه ها مورد استفاده قرار 

می گیرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست   
امروز در سیاستگذاری ها جایی برای دور انداختن ها 

وجود ندارد؛ بلکه دولت ها و مدیریت شهری طی یک 
برنامه ریزی دقیق اقتصاد را به شکل دوار مدیریت 

می کنند؛ به طوری که برای کاالی تولیدشده تا مرحله 
بازیافت برنامه ریزی دارند. متاسفانه در شرایط حاضر 

پسماندها به یک بحران جهانی تبدیل شده است؛ 
بنابراین الزم است با اصاح چرخه اقتصاد و تغییر آن از 
شکل خطی به شکل دوار، بازیافت پسماند را جدی تری 

بگیریم.

معاون قضایی دادستان کل کشور   
طی بخشنامه ای به دادستان های سراسر کشور اباغ شده 

که برای انسداد چاه های غیرمجاز آبی اقدام شود.

پرایدسرقتی، راز قتل عروس جوان را فاش کرد

سرنشــینان  و  پلیــس  مامــوران  و گریــز  تعقیــب 
ــه  ــان عام ــرقتی در خیاب ــد س ــواری پرای ــودروی س خ
ــس از دو  ــمالی را پ ــاله ش ــروس ۲۴ س ــل نوع راز قت
 ســال فــاش کــرد. تحقیقــات از متهــم شیشــه ای ادامــه

دارد.
ســاعت ۴ صبــح دومیــن روز از تیرمــاه، مأموریــن 
ــت زنی  ــان گش ــدس در زم کانتــری ۱۳۴ شــهرک ق
ــک دســتگاه خــودرو  ــه ی ــی ب ــه جنوب ــان عام در خیاب
ــا  ــه شــماره انتظامــی مشــخص ب ــد ســفیدرنگ ب پرای
یــک سرنشــین مشــکوک شــدند. در بررســی های 
ــد دارای ســابقه  ــه پرای ــه مشــخص شــد ک صورت گرفت

ــت. ــازار اس ــری ۱۱۳ ب ــوزه کانت ــرقت از ح ــام س اع
بــا شناســایی خــودرو مســروقه، مأموریــن کانتــری بــه 
راننــده پرایــد دســتور ایســت دادنــد؛ امــا وی فــرار کــرد 
ــلیک  ــز و ش ــب و گری ــک تعقی ــی ی ــت ط ــه در نهای ک
چندیــن تیــر از ســوی مأموریــن، راننــده پرایــد مجبــور 

بــه توقــف و توســط مأموریــن دســتگیر شــد.
ــرقت  ــوع »س ــا موض ــی ب ــده مقدمات ــکیل پرون ــا تش ب
خــودرو« و بــه دســتور بازپــرس شــعبه چهاردهــم 
دادســرای ناحیــه ۲ تهــران، پرونــده بــرای رســیدگی در 
اختیــار پایــگاه دوم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار 

ــت. گرف
متهــم دستگیرشــده کــه در زمــان دســتگیری خــودش 
را بــه نــام عبــدهللا اکبــری معرفــی کــرده بــود، در 
ــروقه  ــاع از مس ــه اط ــر هرگون ــه منک ــات اولی تحقیق
بــودن خــودرو شــد و مدعــی بــود کــه خــودرو را از یکــی 

ــه اســت.  ــی گرفت ــام عل ــه ن از دوســتانش ب
ــی،  ــگاه دوم آگاه ــه پای ــری ب ــدهللا اکب ــال عب ــا انتق ب
هویــت واقعــی او بــه نــام »محســن. ی« )۳۰ ســاله( 
محــرز و بــا اعترافــات وی، همدســتش بــه نــام علــی 
ایــزدی بــه اتهــام ســرقت خــودرو، ۱۳ تیرمــاه دســتگیر 
شــد. در بازرســی از مخفیــگاه وی در منطقــه سرچشــمه 
ــایی  ــدارک شناس ــناد و م ــی اس ــب توجه ــر جال مقادی
متعلــق بــه افــراد غیــر کشــف و بــه پایــگاه دوم پلیــس 

آگاهــی منتقــل شــد.
ــوابق  ــی س ــا بررس ــان ب ــه، کارآگاه ــات اولی در تحقیق
ــد  ــز همانن ــه او نی ــد ک ــدا کردن ــزدی اطــاع پی ــی ای عل
همدســتش ســعی در مخفــی نگهداشــتن هویــت 
واقعــی خــود بــه نــام »رهــام. ر« )۳۷ ســاله( را 

ــت. ــته اس داش
»رهــام. ر« کــه اعتیــاد شــدیدی بــه مصرف مــواد مخدر 
از نــوع شیشــه دارد، پیــش از احــراز هویــت واقعــی اش 
ــودن خــودرو مکشــوفه مدعــی  درخصــوص ســرقتی ب
شــد کــه خــودرو را از فــرد دیگــری و در ازای پرداخــت 
ــرده و  ــاره ک ــان اج ــزار توم ــا ۳۰ ه ــغ ۲۵ ت ــه مبل روزان
ــس از  ــا پ ــت؛ ام ــداده اس ــام ن ــرقتی انج ــودش س خ
شناســایی هویــت واقعــی و در بررســی ســوابقش 
مشــخص شــد کــه او از مجرمیــن ســابقه دار در زمینــه 
ــه  ــا ب ــون باره ــوده و تاکن ــف ب ــم مختل ــکاب جرائ ارت
اتهــام ارتــکاب جرائــم مرتبــط بــا مــواد مخــدر، چــک، 
ــه  ــتگیر و روان ــب دس ــدی و تخری ــرح عم ــرب و ج ض
ــام«  ــن در بررســی ســوابق »ره ــدان شــده؛ همچنی زن
در سیســتم جامــع پلیــس مشــخص شــد کــه وی از 
ــی  ــس آگاه ــب پلی ــت تعقی ــون تح ــال ۱۳۹۲ تاکن س
اســتان مازنــدران، شهرســتان عباس آبــاد مازنــدان 

ــرار دارد. ق
آگاهــی  پلیــس  از  آمــده  عمــل  بــه  اســتعام  در 
ــه  ــام« ب ــه »ره ــد ک ــام ش ــاد اع ــتان عباس آب شهرس
اتهــام قتــل عمــدی همســرش بــه نــام »ســمیرا« )۲۴ 
ــاد،  ســاله( در یکــی از روســتاهای شهرســتان عباس آب
ــا  ــه ب ــه بافاصل ــته ک ــرار داش ــا ق ــب آن ه ــت تعقی تح
ــان  ــی از کارآگاه ــام، تیم ــتگیری ره ــر دس ــام خب اع
پلیــس آگاهــی شهرســتان عباس آبــاد بــه تهــران 

ــدند. ــزام ش اع
برابــر محتویــات پرونــده و اعــام نظریــه پزشــکی 
قانونــی، مقتولــه بــه علــت اصابــت جســم ســخت بــه 
ــیده و  ــل رس ــه قت ــش ب ــل منزل ــر و در داخ ــه س ناحی
متهــم نیــز بــه صراحــت بــه ارتــکاب جنایــت در 
ــراف  ــه اعت ــوع شیش ــدر از ن ــواد مخ ــرف م ــان مص  زم

کرد.
ســرهنگ کارآگاه ســعدهللا گزافــی، رئیــس پایــگاه دوم 
ــر  ــن خب ــام ای ــا اع ــزرگ، ب ــران ب ــی ته ــس آگاه پلی
گفــت: »بــا هماهنگــی بــه عمــل آمــده، تیمــی از پلیس 
ــه  ــا نیابــت قضایــی ب ــاد ب آگاهــی شهرســتان عباس آب
پایــگاه دوم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ مراجعــه کــرد 
و متهــم بــا دســتور قضایــی بــا قــرار بازداشــت موقــت 
ــه کارآگاهــان پلیــس آگاهــی  ــد ب ــل عم ــام قت ــه اته ب

ــد. مهــر ــل داده ش ــاد تحوی ــتان عباس آب شهرس
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فوتبالیســت معــروف بــا بازیگــر سرشــناس ازدواج 
کــرد، هنرمنــد پیشکســوت درگذشــت، فــان 
تنهــا  این هــا   .  ... و  سرطان زاســت  محصــول 
ــت.  ــی ماس ــر روزه زندگ ــایعات ه ــی از ش بخش
متاســفانه حجــم شــایعات گاه از خبرهــای واقعــی 
ــی در  ــت اتفاق ــی اس ــت. کاف ــتر اس ــیار بیش بس
ــی  ــئوالن اندک ــد و مس ــور رخ ده ــه ای از کش گوش
بــرای پاســخگویی تعلــل کننــد؛ در چنیــن مواقعــی 
ــدا  ــش پی ــایعات افزای ــم ش ــان حج ــان چن ناگه
ــد  ــر موثقــی نمی توان ــد کــه دیگــر هیــچ خب می کن

ــان برســاند. ــوش مخاطب ــه گ ــت را ب واقعی
بــاور کــردن شــایعه ارتبــاط مســتقیمی بــا زودباوری 
و کــم اطاعــی مــردم دارد. هرچــه جامعــه ای 
دانــش  و  از ســواد  و مــردم  باشــد  زودباورتــر 
کمتــری برخــوردار باشــند، رشــد شــایعه در آن 
ــه  ــد؛ ب ــاق می افت ــه ســریع تر و وســیع تر اتف جامع
عنــوان مثــال کشــور پاکســتان کــه درصــد زیــادی 
ــراد بی ســواد را در خــود جــای داده و درصــد  از اف
توســعه یافتگی بســیار کمــی دارد، در مقایســه 
ــار  ــد ســوئد بســیار بیشــتر گرفت ــا کشــوری مانن ب

شــایعه می شــود.
 چرا شایعات را باور می کنیم؟

 ژان نوئــل کاپفــرر در کتــاب شــایعه دربــاره دالیــل 
ــان،  ــر انس ــد: »ه ــایعات می گوی ــردن ش ــاور ک ب
دیــر یــا زود طــی زندگــی خــود، بــا تعجــب کشــف 

ــا نادرســت  ــه کام ــه پذیرفت ــد شــایعه ای ک می کن
پیــش  مــوردی  هــرگاه چنیــن  اســت.  بــوده 
ــود  ــوت می ش ــود مبه ــتباه خ ــرد از اش ــد، ف می آی
و از اینکــه منطــق تحلیلگــری او بدیــن گونــه نارســا 
ــؤال  ــن س ــس ای ــد. پ ــگفت می مان ــوده، در ش ب
مطــرح می شــود کــه چــرا شــایعات تــا ایــن حــد 
مجاب کننــده هســتند و چــرا انســان بــه ایــن 
بــاور  را کــه می شــنود،  داســتان هایی  آســانی 

می کنــد؟ 

باورپذیــری شــایعه بســتگی بــه خصوصیــاِت 
او  از  را  شــایعه  مــا  دارد کــه  فــردی  خــاص 
ــا منتقــل  ــه م ــه پیامــی کــه ب ــز ب می شــنویم و نی
آمــده  عمــل  بــه  آزمایــش  می شــود. صدهــا 
تــا کارایــی پیام هــا را بررســی کننــد و همگــی 
تأکیــد بــر نقــش اساســی مأخــذ یــا منبــع، یعنــی 

ــد و  ــد، دارن ــل می کن ــایعه را نق ــه ش ــخصی ک ش
اینکــه انســان توجــه خــود را بــه نکاتــی معطــوف 
ــنود و  ــا را بش ــد آن ه ــود می خواه ــه خ ــد ک می کن
مأخــذ خبــر را بــا دقــت بررســی می کنــد تــا بدانــد 
چگونــه بایــد بــا پیامــی کــه آورده اســت، برخــورد 

ــد.  کن
ــذ  ــرای مأخ ــازد ب ــا را وادار می س ــل م ــد عام چن
بــه  از جملــه می تــوان  قائــل شــویم؛  اعتبــار 
و  تخصــص  دربــاره  پیــام  احســاس گیرنــده  
ــی  ــی و پویای ــری و بی طرف ــت و اعتبارپذی  صاحی
ــام را  ــه پی ــردی ک ــی ف ــذ، یعن ــخصیت مأخ و ش

بیــان می کنــد، اشــاره کــرد.«
 چرا شایعه می سازیم؟

ســوال مهــم دیگــری کــه دربــاره شــایعات وجــود 
ــایعه  ــراد ش ــرا اف ــا چ ــه اساس ــت ک ــن اس دارد ای
ــف  ــؤال در تعری ــن س ــه ای ــخ ب ــازند؟ پاس می س
خــود شــایعه نهفتــه اســت. شــایعه نوعــی از دروغ 
اســت کــه بــه صــورت ناســالم، امــا در جهــت حفظ 
منافــع در زمــان مناســب بــه وجــود می آیــد. 
ــایعه  ــاخت ش ــده در س ــی تعیین کنن ــع نقش مناف
دارد. البتــه منافــع بســته بــه نــوع شــایعه می توانــد 
ــک  ــت ی ــایعه درگذش ــاید ش ــد؛ ش ــاوت باش متف
هنرمنــد در نــگاه اول منفعتــی برای کســی نداشــته 
باشــد، امــا اگــر ســایت یــا کانالــی بــه دنبــال جذب 
مخاطــب یــا مطــرح کــردن خــود باشــد، بــا چنیــن 
مدتــی  بــرای  دســت کم  می توانــد  شــایعاتی 
کوتــاه در کانــون توجــه قــرار گیــرد؛ هــر چنــد که در 

ــه  ــرای این گون ــان دروغگــو ب نهایــت داســتان چوپ
شایعه ســازان تکــرار می شــود و مــردم اعتمــاد 

ــد. ــراد از دســت می دهن ــن اف ــه ای خــود را ب
 راه مقابله با شایعه چیست؟

ــه  ــراد ب ــت؛ اف ــوان گرف ــایعات را نمی ت ــوی ش جل
دالیــل گوناگــون و البتــه در راســتای کســب منفعت 
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــایعه می زنن ــد ش ــه تولی ــت ب دس
دلیــل هــم بایــد راه هــای مقابلــه بــا شــایعه را یــاد 
گرفــت تــا شایعه ســازان روزبــه روز بیشــتر بــه 

ــده شــوند.  حاشــیه ران
ــود  ــی وج ــان فارس ــی در زب ــل معروف ضرب المث
دارد کــه می گویــد »شــنونده بایــد عاقــل باشــد.« 
ــازان  ــادن در دام شایعه س ــرای نیفت ــن راه ب بهتری
بــاور نکــردن اخبــار به ویــژه از منابــع نامعتبــر 
ــر  ــگاه اول ه ــه در ن ــم ک ــاد بگیری ــد ی ــت. بای اس
ــان  ــه نظرت ــری ب ــر خب ــم. اگ ــاور نکنی ــری را ب خب
حتــی ذره ای مشــکوک آمــد، تــا پیــدا کــردن منابــع 
ــد.  ــودداری کنی ــاور آن خ ــرش و ب ــر از پذی معتب

در  را  زیــادی  وقــت  مــا  همــه  روزهــا  ایــن 
ــای  ــم. دنی ــپری می کنی ــی س ــبکه های اجتماع ش
مجــازی بهشــت شایعه ســازان اســت؛ بــه همیــن 
دلیــل شــایعات در دنیــای مجــازی بیــش از هــر 
جــای دیگــری اســت. پــس الزم اســت در دنیــای 
مجــازی حواســمان بیشــتر بــه اخبار باشــد. ســعی 
ــان  ــا برایت ــد ی ــه می بینی ــری را ک ــر خب ــد ه کنی
ــا  ــمی ی ــای رس ــود، در خبرگزاری ه ــال می ش ارس
روزنامه هــا و اخبــار تلویزیــون جســت وجو کنیــد و 
از صحــت آن مطمئــن شــوید. اگــر خبــری را دیدید 
کــه در هیــچ منبــع معتبــری ذکر نشــده بود، شــک 
ــر شــایعه ای بیــش نیســت.  نکنیــد کــه ایــن خب

ــرای امنیــت  ــدازه کــه ب ــه همــان ان ســعی کنیــد ب
خانــه، خــودرو و وســایلتان وقــت صــرف می کنیــد 
و از امکانــات گوناگــون بهــره می بریــد، بــرای 
ــد  ــت بگذاری ــدازه وق ــان ان ــه هم ــز ب ــان نی ذهنت
ــان راه  ــه مغزت ــاس را ب ــوده و بی اس ــار بیه و اخب

ــد. ندهی

رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور 
گفــت: در حــال حاضــر احداث ۵۲ هــزار کاس درس در کشــور 
ــد در  ــزار کاس بای ــزان ۲۵ ه ــن می ــه از ای ــت ک ــروری اس ض

ــر احــداث شــود.  ســایت های مســکن مه
محمدتقــی نظرپــور در بازدیــد از تعــدادی از فضاهــای در حــال 
احــداث شهرســتان بیرجنــد اظهــار کــرد: از ســال ۸۴ تاکنــون 
ــازی  ــور مقاوم س ــی کش ــی قدیم ــای آموزش ــد فضاه ۷۰ درص
شــده و در حــال حاضــر ۳۰ درصــد باقی مانــده نیــز در دســت 

انجــام اســت. 
وی بــا اشــاره بــه اجــرای عملیــات احــداث ۸۰۰ فضــای 
آموزشــی بــا ۴ هــزار کاس درس از آغــاز بــه کار دولــت تدبیــر 
و امیــد تصریــح کــرد: احــداث ایــن تعــداد طــرح بــا اعتبــاری 
بالــغ بــر ۶۸۰ میلیــارد تومــان در کشــور آغــاز شــد کــه در حــال 
ــیده و  ــرداری رس ــه بهره ب ــا ب ــن پروژه ه ــد ای ــر ۸۰ درص حاض

ــده کــه در حــال احــداث اســت. ــا ۲۰ درصــد باقــی مان تنه
رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور بــا 
بیــان اینکــه خراســان جنوبــی بــا ســرانه ۶.۸۳ درصــد ســرانه 
آموزشــی در ردیــف ۵ اســتان  خــوب کشــور اســت، ادامــه داد: 
در بحــث احــداث فضاهــای آموزشــی توجــه بــه چهــار عامــل 
و  تأسیســاتی  ســاختمانی،  نقشــه  معمــاری،  مکان یابــی، 

خدماتــی ضــروری اســت.
ــای  ــداث فضاه ــل اح ــم مح ــن و اقلی ــرایط زمی ــر ش  وی ب
ــادآور شــد: از ســال ۹۲، ۳۸ درصــد  ــد کــرد و ی آموزشــی تأکی

ــت.  ــده اس ــداث ش ــن اح ــارکت خیری ــا مش ــا ب فضاه
نظرپــور از حــذف یــک هــزار و ۷۰۰ کاس کانکســی و خشــت 
ــرد:  ــراز ک ــر داد و اب ــده خب ــال آین ــرف دو س ــور ظ ــی کش و گل
در حــال حاضــر ۴۸ مدرســه مانــدگار در کشــور فعالیــت     

پــرورش و  آمــوزش  می کننــد. 

رئیــس کارگــروه کاهــش تقاضــای اعتیــاد مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، هــدف از طــرح »توزیــع مــواد مخــدر دولتی« 
را قطــع ارتبــاط بیــن معتــادان و قاچاقچیــان و »تک مصرفــی« 

شــدن معتــادان در کشــور مــی دانــد.
وجــود  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  صفاتیــان  ســعید  دکتــر 
ــواد مخــدر  ــی م ــع دولت ــرای توزی شــاخص هایی مشــخص ب
گفــت: بایــد طبــق معیارهایــی ماننــد اینکــه ایــن افــراد چــه 
ســنی دارنــد، از چــه نــوع مــوادی و بــا چــه میزانــی مصــرف 
ــاد داشــتند، مــواد در بیــن  ــا ســابقه تــرک اعتی ــد و آی می کنن

ــود.  ــع ش ــا توزی آن ه
ــار  ــرح آم ــن ط ــا ای ــت ب ــرار نیس ــه ق ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت  ــادان تح ــه معت ــود و هم ــه کن ش ــور ریش ــاد در کش اعتی
ــا  ــد، ادامــه داد: ایــن طــرح می کوشــد ت پوشــش قــرار بگیرن
ــد.  ــه ممکــن اســت کاهــش ده ــی ک ــا جای ــاد را ت ــار اعتی آم

ــه آمارهــا گفــت: تحقیقــات در کشــور  ــا اســتناد ب صفاتیــان ب
ــواد  ــه مصــرف م ــل ب ــردم تمای ــد ۱۷ درصــد م نشــان می ده
مخــدر دارنــد. از ایــن تعــداد ۵ درصــد بــه ســمت مــواد مخــدر 
رفته انــد و ۱۲ درصــد باقی مانــده در صــورت قطــع نشــدن 
ارتبــاط مصرف کننــده و قاچاقچیــان و نبــود مدیریــت مصــرف 

نیــز بــه ایــن ســمت حرکــت خواهنــد کــرد. 
ــادون  ــا مت ــده ب ــان نگهدارن ــرح درم ــه ط ــاره ب ــن اش وی ضم
کــه از ســال ۸۲ اجــرا شــد، عنــوان کــرد: ارائــه متــادون عــاوه 
ــتن  ــت نگهداش ــدف ثاب ــا ه ــت، ب ــدز و هپاتی ــرل ای ــر کنت ب
ــن  ــا اجــرا شــد؛ ای ــژه هروئینی ه ــدگان به وی ــق مصرف کنن خل
مســئله کمــک می کــرد تــا آمــار ارتــکاب جرائــم کاهــش یابــد؛ 
ولــی ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه قــرار اســت مــواد مخــدر 
ــردی  ــر ف ــار ه ــی وجــود داشــته باشــد و در اختی ــر جای در ه

قــرار گیــرد. ایســنا

آسیب شناسی شایعه

دروغ های باورپذیر

،،
 اگــر خبــری را دیدیــد کــه در هیــچ منبــع 
معتبــری ذکــر نشــده بــود، شــک نکنیــد 

کــه ایــن خبــر شــایعه ای بیش نیســت

قطع دست قاچاقچیان با »توزیع مواد مخدر دولتی«ضرورت احداث ۵۲ هزار کالس درس در کشور

پســر نوجوانــی کــه متهــم اســت در پــی پیشــنهاد 
غیراخاقــی جوانــی، او را بــه قتــل رســانده، بــه پرداخــت 

ــد. ــوم ش ــس محک ــه و حب دی
در اولیــن دقایــق روز چهــارم آذر ســال ۹۴ فــردی بــا مرکــز 
در  بیله ســوار  شهرســتان  در   ١١٠ پلیســی  فوریت هــای 
اســتان اردبیــل تمــاس گرفــت و از مزاحمــت فــردی بــرای 

خانــواده همســرش خبــر داد. 
ــاس  ــن تم ــا م ــم ب ــت: مادرزن ــرا گف ــریح ماج او در تش
ــاد در  ــا داد و فری ــی ب ــرد ناشناس ــد ف ــه و می گوی گرفت

ــت. ــاط اس ــتن درِ حی ــال شکس ح
ــر  ــواده همس ــه خان ــه خان ــس ب ــوران پلی ــن مأم  بنابرای

ــد.  ــود، رفتن ــه ب ــاس گرفت ــه تم ــردی ک م
زنــی بــه نــام اکــرم کــه در خانــه  بــود، بــه مأمــوران گفــت: 
بــا فرزندانــم در خانــه بــودم کــه صــدای داد و فریــاد آمد و 
از پنجــره فــردی را دیــدم کــه در حــال شکســتن درِ حیــاط 
اســت؛ از تــرس بــه دامــادم زنــگ زدم و او هــم موضــوع را 

بــه پلیــس اطــاع داد. 
ــود را  ــات خ ــارات تحقیق ــن اظه ــنیدن ای ــا ش ــوران ب مأم
ــروح  ــه مج ــکندر را ک ــام اس ــه ن ــردی ب ــد و ف ــاز کردن  آغ
و خون آلــود بــود، در اطــراف خانــه پیــدا کردنــد؛ بنابرایــن 
پــس از صورت جلســه او را بــه بیمارســتان فرســتادند؛ امــا 

او بــه خاطــر شــدت جراحــات وارده فــوت شــد.
بــه  ایــن  ترتیــب پرونــده در اختیــار پلیــس آگاهــی 
ــی  ــاق پزشــکی  قانون ــه اتف ــز ب ــرار گرفــت. دادســتان نی ق
ــس  ــه جــرم پلی ــان صحن ــرد. کارآگاه ــد ک از جســد بازدی
ــه روی جســد را گــزارش  ــه ۲۵ ضرب ــه اولی پــس از معاین
کردنــد. همچنیــن کارشناســان پزشــکی قانونــی بیله ســوار 
در معاینــه اولیــه از جســد اعــام کردنــد متوفــی، جوانــی 
ــم  ــت جس ــل اصاب ــه دلی ــه ب ــت ک ــاله اس ــدود ٢٠  س ح
نوک تیــز بــه گردنــش جــان خــود را از دســت داده  اســت.

ــراد  ــارب اف ــایی ض ــرای شناس ــات ب ــروع تحقیق ــا ش ب
زیــادی بــه  عنــوان مظنــون بــه اداره آگاهــی احضــار شــدند 

ــق شــد.  ــا تحقی و از آن ه
بــرادر اســکندر در بازپرســی گفــت: بــرادرم زنــگ زد و 
ــن  ــی دارد و از م ــد خالکوب ــتان قص ــی از دوس ــت یک گف
خواســت برایــش خالکوبــی کنــم و حــدود ٩ شــب 
ــی  ــد و مــن خالکوب ــه  آمدن ــه خان ــاق دوســتش ب ــه اتف ب
نکــردم. ســپس دوســتش از ایشــان خواســت بــرای 
ــد؛  ــگاه برون ــه باش ــان ب ــام رمض ــابقات ج ــای مس تماش
امــا مــن کــه متوجــه شــدم دوســتش مشــروب خــورده، 
ــت  ــتش گف ــا دوس ــرود؛ ام ــدادم ب ــازه ن ــرادرم اج ــه ب ب
مســئولیت همــه  چیــز را بــه عهــده می گیــرد. شــب قبــل 
از حادثــه چاقویــش را گرفتــه بــودم و اطمینــان دارم وقتــی 
بــا دوســتش رفــت، چاقــو نداشــت. بــرادرم و دوســتش با 
پرایــد رفتنــد و دیگــر از او خبــر نداشــتم تــا اینکــه مطلــع 

ــت. ــتان اس ــدم در بیمارس ش
بــه  ایــن  ترتیــب رئیــس شــعبه اول دادگاه بیله ســوار 
بــه جانشــینی بازپــرس دســتورات مفصلــی بــه مأمــوران 
ــد و در  ــتگیر ش ــکندر دس ــت اس ــی داد و دوس اداره آگاه
تحقیقــات بــه فــردی بــه نــام کامبیــز رســیدند. ایــن جوان 
ــتش در  ــکندر و دوس ــب اس ــت: آن ش ــات گف در تحقیق

باشــگاه بودنــد. مــن حــدود ســاعت ٢٣ بــه باشــگاه رفتــم 
و پــس از ٢٠ دقیقــه تنهــا از باشــگاه خــارج شــدم. بــه کنار 
جــاده کــه رســیدم، اســکندر را دیــدم و بــا مــن راه افتــاد و 
تــا مقابــل خانــه ای کــه او را خون آلــود پیــدا کردیــد، مــن 
ــزل  ــا مســیر من ــا ب ــزل آن ه ــرد. مســیر من را همراهــی ک
مــا یکــی نبــود. او گفــت: الــکل خــورده و حالــش خــراب 
اســت. همچنیــن گفــت: مــن در پارس آبــاد عکــس گــرگ 
ــرم  ــت کم ــرگ را در پش ــس گ ــم عک ــده ام و می خواه دی
خالکوبــی کنــم. همین طــور کــه صحبــت می کــرد، مقابــل 
محــل حادثــه رســیدیم؛ می خواســتم از او جــدا شــوم کــه 
اجــازه نــداد و چاقــوی خــود را از جیبــش درآورد و مــن را 
تهدیــد کــرد و از مــن خواســته بی شــرمانه ای داشــت. مــن 
ترســیدم. وقتــی چاقــو را درآورد، مــن ترســیدم و چیــزی 
بــرای گفتــن نداشــتم. بــه او گفتــم اول چاقــو را بــه مــن 
بــده بعــد خواســته ات را عملــی کــن. چاقــو را کــه گرفتــم، 
او بــه مــن نزدیــک شــد و هجــوم آورد؛ امــا مــن بــا چاقــو 
ــی  ــم؛ ول ــردم و قصــد نداشــتم بزن ــه ب ــه طرفــش حمل ب
چنــد ضربــه کــه بــه او زدم، بــاز دســت بردار نبــود و هرچنــد 
بــار کــه بــه طــرف مــن هجــوم آورد، مــن هــم بــه او چاقــو 
زدم. هــوا تاریــک بــود و مــن نمی دانــم چــه تعــداد ضربــه 
زدم. ایــن ضربــات در مقابــل ســاختمان نیمــه کاره شــروع 
شــد. مــن کــه عقــب می کشــیدم، مقتــول می آمــد و مــن 
نیــز مــی زدم و بــه طــرف آن خانــه عقــب می کشــیدم. بــه 
ــرار  ــه را زد. مــن ف ــه کــه رســیدیم، در خان ــل آن خان مقاب
ــی های او را  ــا گوش ــاد. در همان ج ــن افت ــردم و او زمی ک
ــر از  ــدم. غی ــان دوی ــه خودم ــمت خان ــه س ــتم و ب برداش
مــن کــس دیگــری در حادثــه نبــود. بــه خانــه که رســیدم، 
ــی از  ــدم. وقت ــم خوابی ــتم و رفت ــی را شس ــو و گوش چاق
فــوت اســکندر مطلــع شــدم، نتوانســتم بخوابــم. مــن بــه 
 خاطــر اینکــه بــا گوشــی بــه جایــی زنــگ نزنــد، گوشــی را 
برداشــتم. اصــل قتــل را قبــول دارم؛ ولــی از خــودم دفــاع 

کــردم و قصــد قتــل نداشــتم.
در نهایــت پــس از تکمیــل پرونــده شــعبه ١٠١ دادگاه 
جزایــی بیله ســوار کیفرخواســت علیــه متهــم را صــادر کــرد 
و پرونــده بــرای رســیدگی بــه شــعبه یــک دادگاه کیفــری 
ــتان  ــده دادس ــه نماین ــد از اینک ــت. بع ــل رف اســتان اردبی
ــز شــکایت خــود  ــای  دم نی ــد و اولی کیفرخواســت را خوان
را مطــرح کردنــد و خواســتار قصــاص متهــم شــدند، 
متهــم نوجــوان در جایــگاه قــرار گرفــت و یــک  بــار دیگــر 
ــه  ــرای اینک ــد ب ــی  ش ــرد و مدع ــرار ک ــش را تک گفته های
تــن بــه خواســته غیراخاقــی مقتــول ندهــد، دســت بــه 
ــر  ــت قضــات رأی ب ــن  حــال هیئ ــا  ای ــل زده  اســت. ب قت
ــراض  ــن رأی مــورد اعت ــد. ای ــم صــادر کردن قصــاص مته
ــه  ــرای رســیدگی ب ــده ب ــرار گرفــت و پرون ــم ق وکای مته
دیــوان عالــی کشــور ارســال شــد. دیــوان بعــد از رســیدگی 
بــه ایــن پرونــده رأی صادرشــده را نقــض و بــا توجــه بــه 
ــاره  ــیدگی دوب ــه رس ــف ب ــدوی را موظ ــاده ٩١، دادگاه ب م

کــرد.
بــا رســیدگی دوبــاره بــه ایــن پرونــده دادگاه متهــم را بــه 
پرداخــت دیــه یــک مــرد مســلمان و پنــج ســال حبــس 

بــا احتســاب روزهــای بازداشــت محکــوم کــرد. رکنــا

قتل در پی پیشنهاد رابطه غیراخالقی



امامصادق)ع(میفرمایند:
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ترفندهایخانهداری
 با این گیاه سوسک ها را 

فراری دهید
سوســک، یکــی از چندش آورتریــن و کثیف تریــن حشــراتی 
پیــدا  تابســتان  و کله شــان در فصــل  اســت کــه ســر 
می شــود؛ امــا دیگــر نگــران نباشــید؛ بــه راحتــی می توانیــد 

ــد. ــراری دهی ــک ها را ف ــن سوس ــو ای ــرگ ب ــا ب ب
سوســک ها بســیار ســریع و فــرز هســتند. معمــوال شــب ها 
بــه دنبــال غــذا می رونــد و هــر کجــا کــه اثــری از آلودگــی و 
کثیفــی و زبالــه باشــد، آنجــا محلــی بــرای تجمــع و زندگــی 
سوســک ها خواهــد بــود. البتــه سوســک های ســیری ناپذیر 
ــا  ــه تنه ــدر ســخت جان ک بســیار ســخت جان هســتند؛ آن ق
موجوداتــی هســتند کــه در برابــر تشعشــعات و انفجــار 
هســته ای مقاوم انــد. آن هــا می تواننــد ســاعت ها بــدون 
اکســیژن، ۹۰ روز بــدون غــذا و ۴۰ روز بــدون آب زندگی کنند. 
ایــن حشــرات می تواننــد اندام هــای بدنشــان را از هــم جــدا 
ــاعت  ــا ۱۲ س ــد ت ــک می توان ــده سوس ــر جداش ــد. س کنن
ــده  ــا ۴۰ روز زن ــد ت ــر می توان ــدون س ــدن ب ــد. ب ــده بمان زن
بمانــد و از منافــذی کــه روی آن اســت، تنفــس کنــد. حــال 
چگونــه می تــوان از شــر ایــن حشــره مــوذی در امــان مانــد؟

ــک ها  ــل ورود سوس ــه مح ــی ک ــام نقاط ــو را در تم ــرگ ب ب
ــد. ــا نقــاط مــورد عالقه شــان اســت، بریزی ــه آن هــا ی ــا الن ی

بــا گذاشــتن ایــن گیــاه در گوشــه ای از خانــه از شــر سوســک 
بــرای همیشــه خــالص شــوید. خراســان نیــوز

سالمباشیم
 افسردگی ساختار مغز را 

تغییر می دهد
ــد کــه  متخصصــان مغــز و اعصــاب در انگلیــس دریافته ان
ــر  ــز منج ــاختار مغ ــر در س ــه تغیی ــد ب ــردگی می توان افس

شــود.
بررســی گروهــی از متخصصــان دانشــگاه ادینبــورگ حاکی 
از آن اســت کــه افســردگی بــروز تغییراتــی در ســاختار مغز 
ــال در  ــراد بزرگس ــم اف ــدود یک پنج ــال دارد. ح ــه دنب را ب
ــی  ــن عارضــه عامــل اصل انگلیــس افســرده هســتند و ای

ــه حســاب می آیــد. ناتوانــی در جهــان ب
ــاختار  ــه روی س ــه مطالع ــان ب ــی متخصص ــن بررس در ای
ــی  ــفید بخش ــاده س ــد. م ــز پرداختن ــفید در مغ ــاده س م
ــکالتی در  ــروز مش ــا ب ــالل در آن ب ــه اخت ــت ک ــز اس از مغ
پــردازش احساســات و مهارت هــای فکــری همــراه اســت.

متخصصــان انگلیســی تغییراتــی را در مــاده ســفید مغــز 
ــد  ــد و دریافتن ــه افســردگی مشــاهده کردن ــان ب در مبتالی
کــه کیفیــت مــاده ســفید در ایــن بیمــاران کاهــش پیــدا 
می کنــد؛ هــر چنــد ایــن تاثیرگــذاری در افــراد ســالم 
مشــاهده نمی شــود. بــه گــزارش خبرگــزاری یونایتدپــرس، 
ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــورگ ب ــگاه ادینب ــان دانش متخصص
مطالعــه در نــوع خــود جالــب توجــه اســت، اظهار داشــتند: 
نتایــج بــه دســت آمــده می توانــد بــه تشــخیص و درمــان 

بهتــر افســردگی کمــک کنــد. ایســنا

سبکزندگی
عدالت خواهی و عدالت محوری

 از دیگــر سیاســت های راهبــردی امــام علــی)ع( در ســبک 
زندگــی ایشــان، عدالت خواهــی و عدالت محــوری اســت. 
همیــن سیاســت نیــز بســیاری را از وی و حکومتــش دور 
ــرا اجــرای عدالــت در حــق خــود و خویشــان  ــد؛ زی می کن
بســیار ســخت و دشــوار اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
آموزه هــای اســالمی تاکیــد دارد کــه عدالــت را حتــی 
ــه وی ظلمــی  ــه ب ــد ک ــان اجــرا کنی در حــق دشــمنان چن
ــراد از  ــا اف ــه خاطــر خویشــان و دوســتی ب روا نشــود و ب
عدالــت عــدول نکنیــد. )مائــده، آیــه 8؛ انعــام، آیــه ۱5۲( 
ــان  ــر بی تقوای ــان)ع( ب ــر مومن ــی امی سیاســت های عدالت
ســخت می آمــد؛ زیــرا از نظــر قــرآن عدالــت نزدیک تریــن 

حالــت بــه تقــوای الهــی اســت. )همــان( 
در روایــت اســت آنــگاه کــه حضــرت امیــر بــه دلیــل رعایت 
مســاوات در تقســیم بیت المــال مــورد عتــاب قــرار گرفــت 
ــد  ــه مــن امــر می کنیــد و اصــرار می ورزی ــا ب ــد: آی فرمودن
تــا پیــروزی را بــه بهــای ســتم بــر کســانی کــه مســئولیت 
ــت  ــه دس ــده، ب ــاده ش ــم نه ــر دوش ــا ب ــتی آن ه سرپرس
آورم؟ بــه خــدا ســوگند کــه تــا روزگار در گــردش اســت و 
ــد، چنیــن  ــی هــم حرکــت می کنن ســتارگان آســمان در پ

کار ناروایــی نخواهــم کــرد. 
اگــر ایــن مــال، ثــروت شــخصی مــن بــود در تقســیم آن 
مســاوات را رعایــت می کــردم؛ چــه رســد بــه اینکــه مــال 

ــه ــه، خ ۱۲۴( بیتوت ــت. )نهج البالغ ــال هللا اس م

تأثیر ژن در موفقیت افراد در زندگی
ــواده، گفــت: ژن  ســارا گلســتانی، روان شــناس و مشــاور خان
بــد بــه ژنــی گفتــه می شــود کــه بقــای فــرد را تضمیــن نکنــد 
و ژن خــوب را ژنــی می گوینــد کــه باعــث بقــا و بــودن فــرد 

شــود.
ــواده درخصــوص مباحــث  ــن روان شــناس و مشــاوره خان ای
مطرح شــده درخصــوص تأثیــر ژن در موفقیــت افــراد گفــت: 
اول از همــه بایــد بــه تعریــف ژن بپردازیــم و ســپس موفقیت 
را تعریــف کنیــم تــا در نهایــت بتوانیــم جمع بنــدی کنیــم کــه 

ــد باشــد. ــه می توان ــراد چگون ــر ژن در موفقیت هــای اف تأثی
ــه از  ــتند ک ــی هس ــای بیولوژیک ــا، داده ه ــزود: ژن ه وی اف
والدیــن هــر فــرد بــه ارث می رســند. اینکــه چــه ژن هایــی را 
هــر فــرد بــه ارث ببــرد، بــر پایــه احتمــاالت اســت کــه پیــش 
ــه  ــه هــر ترتیــب پای ــد یــک فــرد مشــخص نیســت. ب از تول
ــی اســت.  ــای ژن ــه آن داده ه ــر پای ــرد ب ــر ف ــای ه ویژگی ه

ایــن مشــاوره خانــوده تصریــح کــرد: اینکــه بــرای یــک فــرد 
چــه اتفاقاتــی در طــول زندگــی پیــش می آیــد صرفــا بســتگی 
بــه ژن هــای او نــدارد؛ بلکــه چگونگــی ابــراز ویژگی هــا در ژن، 
بســتگی بــه محیطــی دارد کــه هــر فــرد در آن رشــد می کنــد؛ 
ــه  ــتگی دارد ب ــاه بس ــه گی ــک دان ــد ی ــال رش ــوان مث ــه عن ب
اینکــه مــا آن را در چــه وضعیتــی می کاریــم و پــرورش 
ــه  ــد ب ــی بتوان ــرایط محیط ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــم ت می دهی
بهتریــن نــوع ممکــن ثمــر دهــد یــا خشــک شــود یــا اینکــه 

بــه طــور معمــول رشــد کنــد. مهــر

خانواده
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 بانک مغز در انگلیس؛ مغز افراد داوطلب پس از مرگشان به بانک 
مغز بیمارستان بریستول انگلیس اهدا می شود تا در تحقیقات برای 

کشف روش های درمان بیماری های مغزی از آن ها استفاده شود.

 گلیم سیرجان یک گام تا جهانی شدن - عکس: میزان

  غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا )ع( 
با حضور رهبر معظم انقالب 

  مراسم رونمایی از موتور سه سیلندر ملی
عکس: باشگاه خبرنگاران جوان  

یک زلزله ۶.۷ ریشتری جزیره یونانی کوز و شهر ساحلی 
بودروم را لرزاند و موجب مرگ دست کم ۲ تن و زخمی شدن 

صدها نفر شد   

نیروهای امدادی سوری توسط سازمان بهداشت جهانی برای 
نحوه مواجهه با شرایط وقوع یک حمله شیمیایی و کمک به 

قربانیان آموزش می بینند. 
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روز گذشــته در ایســتگاه شــصت و چهــارم برنامــه »هــر 
هفتــه،  چنــد افتتــاح« از فــاز اول سیســتم جامــع، هوشــمند 
و  اصفهــان  شــهرداری  درآمــد  و  شهرســازی  یکپارچــه  و 

شــد. بهره  بــرداری  خدمــات  برون ســپاری 
 جلوگیری از بروز رانت در شهرداری

ــم  ــیه مراس ــان، در حاش ــهردار اصفه ــژاد، ش ــدی جمالی ن مه
بهره بــرداری از فــاز اول سیســتم جامــع، هوشــمند و یکپارچــه 
شهرســازی و درآمــد شــهرداری اصفهــان در جمــع خبرنــگاران 
ــاز اول جامــع هوشــمند شهرســازی و درآمــد  ــرد:  ف ــار ک اظه
شــهرداری اصفهــان و برون ســپاری خدمــات یــک زیرســاخت 
ــمند  ــهرداری و هوش ــور در ش ــردن ام ــفاف ک ــرای ش ــم ب مه

شــدن شــهر اصفهــان اســت.
ــت شــهری و  ــروژه از ســوی مدیری ــن پ ــول ای ــزود:  قب وی اف
اعضــای شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بســیار دشــوار بــود؛ 
امــا بــا اعتمــاد آنــان ایــن پــروژه کلیــد خــورد تــا آینــدگان نیــز 

ــد شــوند. ــن طــرح بهره من از منفعــت ای
 شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن سیســتم  
ــان را آســان  ــه طرح هــای توســعه شــهری اصفه دسترســی ب
می کنــد، گفــت: شــهروندان بــا اســتفاده از ایــن طــرح 
می تواننــد از  خدمــات ۲۴ ســاعته حــوزه شهرســازی از طریــق 

ــوند.  ــد ش ــه بهره من ــای هفت ــام روزه ــت در تم اینترن
ــه  ــع ب ــتم جام ــن سیس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب جمالی ن 
کاهــش آلودگــی هــوا و کاهــش فســاد در شــهرداری کمــک 
ــتم  ــتفاده از سیس ــا اس ــن ب ــرد: همچنی ــوان ک ــد، عن می کن
برون ســپاری  و  درآمــد  و  شهرســازی  هوشــمند  جامــع 
خدمــات از گزارش گیــری آمــاری کلیــه خدمــات شــهری 
و شهرســازی و مانیتورینــگ عملکــرد مناطــق و پرســنل 

بهره منــد خواهیــم شــد.
دارای  جامــع  سیســتم  ایــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاز  ــه داد: ف ــت، ادام ــمندی اس ــف و ارزش ــای مختل گواهی ه
دوم ایــن طــرح جمع ســپاری خواهــد بــود کــه در آینــده 

می شــود. راه انــدازی 
ســال گذشــته  در  ادامــه  گفــت:  در  اصفهــان  شــهردار 
عکس هــای هوایــی تمــام شــهر اصفهــان بــه صــورت ۳ 

بعــدی فراهــم شــد.
ــدا از  ــازی ابت ــتم شهرس ــه در سیس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزار ســرای ۹  ــت: نرم اف ــزار ســرای 8 اســتفاده شــد، گف نرم اف
بــه سیســتم ســرای 8 اضافــه می شــود و ایــن اقدامــات نیــز 

ــد. ــاز توســعه می یاب ــه ف ــاز ب ف
ــتیم و  ــدای راه هس ــه در ابت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب جمالی ن

ــدای راه کمــی دشــوار اســت، چــرا کــه از یــک ســو  کار در ابت
ــن سیســتم آشــنا شــوند و از ســویی  ــا ای ــد ب شــهروندان بای
همــکاران نیــز بایــد بــه ایــن سیســتم مشــرف باشــند، 
ــت  ــزا حرک ــورت هم اف ــه ص ــد ب ــه بای ــرد: هم ــان ک خاطرنش

ــود. ــه ش ــهر نهادین ــتم در ش ــن سیس ــا ای ــم ت کنی
ــوع اقدامــات  ــن ن ــا اجــرای ای ــه داد: ب ــان ادام شــهردار اصفه
ــته  ــهرداری برداش ــهروندان و ش ــن ش ــادی بی ــوار بی اعتم دی

می شــود.
 تحولی بزرگ در سیستم شهرسازی 

ســید جمال الدیــن صمصام شــریعت، معــاون شهرســازی 
و معمــاری شــهرداری اصفهــان، در مراســم بهره بــرداری از 
ــازی  ــه شهرس ــمند و یکپارچ ــع، هوش ــتم جام ــاز اول سیس ف
و درآمــد شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد: راه انــدازی سیســتم 
جامــع شهرســازی و درآمــد ریســک بزرگــی بــود کــه از ســوی 
ــه  ــون ب ــت قان شــهرداری در راســتای شفاف ســازی و حاکمی

اجــرا درآمــد.
وی افــزود: راه انــدازی ایــن سیســتم تحولــی بــزرگ در 
ــازی،  ــی آورد و شفاف س ــود م ــه وج ــازی ب ــتم شهرس سیس
ــی  ــه عبارت ــردم و ب ــت م ــی در وق ــازی و صرفه جوی اعتمادس
کاهــش ترافیــک و کاهــش مراجعــات مردمــی بــه شــهرداری 

ــال دارد. ــه دنب را ب
ــح  ــان تصری ــاری شــهرداری اصفه ــاون شهرســازی و معم مع
کــرد: بــا راه انــدازی ایــن طــرح در حقیقــت بســاط چانه زنــی 
در سیســتم شهرســازی خاتمــه می یابــد و حاکمیــت ضوابــط و 

قانــون عملیاتــی خواهــد شــد.
صمصام شــریعت اظهــار کــرد: امــروز شــاهد بهره بــرداری 
ــه  ــی آن ک ــاز نهای ــزرگ هســتیم و ف ــن طــرح ب ــاز اول ای از ف

شــامل برون ســپاری اســت، بــه زودی محقــق می شــود.
وی ادامــه داد: مرحلــه اول ایــن طــرح در ســطح مناطــق 
۱5گانــه شــهرداری اصفهــان تحقــق یافــت کــه بــر این اســاس 
ــای توســعه شــهری دسترســی  ــه طرح ه ــه کلی شــهروندان ب
ــود،  ــه ب ــل محرمان ــال قب ــا دو س ــه ت ــی ک ــد؛ طرح های دارن
امــروزه آحــاد مــردم در ۲۴ ســاعت شــبانه روز بــه طرح هــای 
توســعه شــهری دسترســی دارنــد و می تواننــد طرح هــای 

ــد. ــه کنن ــی مقایس ــای قبل ــا طرح ه ــروزی را ب ام
اصفهــان  شــهرداری  معمــاری  و  شهرســازی  معــاون 
خاطرنشــان کــرد: طرح هــای قبلــی توســعه شــهری نیم قــرن 
ســابقه در کالن شــهر اصفهــان دارد؛ بــه طــوری کــه نقشــه های 
ارگانیــک ۴۳ ســال قبــل و طرح هــای جامــع ۴۶ ســال قبــل 
ــد  ــه و بازدی ــکان مقایس ــته و ام ــرار داش ــتم ق ــر روی سیس ب

ــود دارد. ــهروندان وج ــرای ش ب
ــروژه  ــن پ ــژه ای ــات وی ــه امکان ــاره ب ــا اش ــریعت ب صمصام ش

گفــت: طبــق آخریــن طرح هــای شــهری امــکان مشــاهده ۳ 
ــدوده  ــای در مح ــم پالک ه ــری و تراک ــم ارتفاع پذی ــل مه عام
شــهر، شــبکه معابــر و عقب نشــینی ها و کاربری هــا بــرای 
ــوزش و  ــی، آم ــتگاه های دولت ــم از دس ــهروندان اع ــه ش کلی
پــرورش، دانشــجویان و کارشناســان رســمی دادگســتری 

ــود دارد. وج
وی توضیــح داد: از طریــق سیســتم جامــع شهرســازی و 
درآمــد، امکان ســنجی بــر روی پالک هــای شــهر، اعــالم 
ــق  ــذاری طب ــر بارگ ــای حداکث ــر مبن ــاخت ب ــه س ــغ پروان مبل
ــا گرفتــن  طــرح تفصیلــی قابــل مشــاهده اســت و مالــکان ب
گــذرواژه و رمــز عبــور از شــهرداری می تواننــد بــه پرونــده 
الکتریکــی شهرســازی خــود دسترســی داشــته باشــند و 

ــد. ــه کنن ــود را مالحظ ــده خ ــات پرون محتوی
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان گفــت: 5 
هــزار و ۳۰۰ کیلومتــر از معابــر شــهری از کوچــه یــک متــری تــا 
ــی ها و از  ــق گوش ــه از طری ــده ک ــرداری ش ــا تصویرب بزرگراه ه

طریــق سیســتم شــهرنما امــکان مشــاهده وجــود دارد.
صمصام شــریعت افــزود: بیــش از ۶ هــزار مصوبــه کمیســیون 

مــاده 5 در ایــن سیســتم بارگــذاری شــده اســت.
 بستری برای مدیریت واحد اطالعات شهری

ــح  ــان تصری ــاری شــهرداری اصفه ــاون شهرســازی و معم مع
کــرد: اکنــون شــهروندان می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن 
سیســتم در ۲۴ ســاعت شــبانه روز و ۷ روز هفتــه در طول ۳۶5 
روز ســال بــرای اخــذ پروانــه ســاختمان، پایــان کار، دریافــت 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــق گواه ــت ها و تصدی ــتعالم، درخواس اس
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه بــا راه انــدازی ایــن سیســتم 
بســتر مدیریــت واحــد اطالعــات شــهری را فراهــم می کنیــم، 

تصریــح کــرد: در واقــع مســیری را آمــاده کردیــم تــا اصفهــان 
ــه  ــود؛ البت ــل ش ــمند تبدی ــهر هوش ــه ش ــریع تر ب ــه س هرچ
ــرون  ــران بی ــک مدی ــه کم ــتیم و ب ــدای راه هس ــون در ابت اکن
ــت  ــا در جه ــم ت ــاز داری ــتگاه ها نی ــایر دس ــهرداری و س از ش
ــات  ــد اطالع ــت واح ــان و مدیری ــهر اصفه ــازی ش هوشمندس

ــم. ــدم برداری شــهری ق
 شهروند - ربات - شهروند

وی بــه برنامه هــای آینــده ایــن معاونــت در اجــرای ایــن طــرح 
اشــاره کــرد و گفــت: بــه زودی ارتقــای ســطح هوشمندســازی و 
مردم ســپاری بــه نحــوی عملــی می شــود کــه رونــد شــهروند 
- شــهرداری - شــهروند بــه رونــد شــهروند - ربــات - 

ــود. ــل می ش ــهروند تبدی ش
معــاون شــهردار اصفهــان خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن سیســتم 
ــائل اداری  ــد و مس ــش می یاب ــره کاه ــای چهره به چه دیداره
ــک و  ــد و در ترافی ــر می رس ــد صف ــه ح ــادهای اداری ب و فس

کاهــش آلودگــی هــوا تاثیــر خواهــد داشــت.
ــد از  ــه بای ــپاری هم ــر برون س ــالوه ب ــه ع ــان اینک ــا بی وی ب
جمع ســپاری نیــز آگاه شــوند، افــزود: برون ســپاری بــه 
معنــای واگــذاری امــور شهرســازی بــه دفاتــر کارگــزاری 
و پیشــخوان دولــت اســت؛ امــا در جمع ســپاری مــردم 
از شــبانه روز  از داخــل منــزل در هــر ســاعت  می تواننــد 
ــد کــه  درخواســت های حــوزه شهرســازی خــود را مطــرح کنن

بــه زودی ایــن طــرح نیــز محقــق می شــود.
بیــان کــرد: سیســتم جامــع  اصفهــان  معــاون شــهردار 
و  مصوبــات شــورای شــهر  و  طبــق ضوابــط  شهرســازی 
بخشــنامه وزارت کشــور راه انــدازی شــده اســت؛ از ایــن رو ایــن 

تحــول بــزرگ را بــه همــه مــردم تبریــک می گویــم.

 شفاف سازی و ارائه خدمات الکترونیکی 
وحیــد مهدویــان، مدیــر طــرح شهرســازی الکترونیــک و 
برون ســپاری شــهرداری اصفهــان، در ایــن مراســم اظهــار کــرد: 
ایــن پــروژه در ســال ۹۴ آغــاز شــد و هــدف آن شفاف ســازی 

خدمــات شــهرداری بــوده اســت.
سیســتم  بــازوی  دو  از  پــروژه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
بــه  خدمــات  برون ســپاری  و  شــهرداری  یکپارچه ســازی 
از  اســتفاده  کــه  می کنــد  اســتفاده  خصوصــی  بخــش 
ــا  ــهرداری ب ــه ۶ ش ــات از منطق ــپاری خدم ــتم برون س سیس
یــک خدمــت آغــاز و در ســال ۹۴ کلیــه اســتعالمات در حــوزه 
شهرســازی بــه بخــش خصوصــی و دفاتــر پیشــخوان دولــت 

ــد. ــذار ش واگ
برون ســپاری  و  الکترونیــک  شهرســازی  طــرح  مدیــر 
شــهرداری اصفهــان افــزود: راه انــدازی سیســتم مکانیــزه 
ــد و در  ــاز ش ــه ۱۳ آغ ــال ۹5 در منطق ــز از س ــازی نی شهرس
حــال حاضــر ایــن سیســتم در کلیــه شــهرداری های مناطــق 
ــک  ــازی الکترونی ــروژه شهرس ــت. پ ــده اس ــازی ش بومی س
ــور و  ــهیل در ام ــازی و تس ــازی، روان س ــدف شفاف س ــا ه ب
قانونمــداری در ارائــه خدمــات بــه شــهروندان بــه اجــرا درآمــد.

ــه  ــی کلی ــت: در سیســتم شهرســازی الکترونیک ــان گف مهدوی
شــهروندان می تواننــد بــه اطالعــات شــهری، طرح هــای 
تفصیلــی، جامــع، مبالــغ پروانــه ســاختمانی و ســایر اطالعــات 

ــه عمومــی دارد، دسترســی داشــته باشــند. ــه جنب ک
 اقدامات زیرساختی پروژه

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات زیرســاختی کــه بــرای تهیــه ایــن 
پــروژه انجــام شــده، تصریــح کــرد: ایــن کار بــه همــت همــه 
حوزه هــای شــهرداری ماننــد بخــش درآمــد، شهرســازی و ... 

ســاخته شــده کــه اکنــون یکپارچگــی در اطالعــات شــهرداری 
بــه وجــود آمــده اســت.

مدیــر طــرح شهرســازی الکترونیک و برون ســپاری شــهرداری 
اصفهــان بیــان کــرد: در ایــن سیســتم کلیــه قیمت هــای 
ــن  ــل و وارد ای ــه ای تبدی ــای رایان ــه فایل ه ــهری ب ــق ش مناط

ــع شــده اســت.  سیســتم جام
همچنیــن نقشــه های قدیــم شــهر، کلیــه اطالعــات مهندســی 
شهرســازی،  فرمول هــای  هوایــی،  نقشــه های  و  شــهری 
ــا  ــای شهرســازی از گذشــته ت ــی و دیتاه ــای تک برگ پروانه ه
بــه امــروز در ایــن سیســتم بازیابــی و بارگــذاری شــده اســت.

وی توضیــح داد: در ایــن سیســتم کلیــه اوراق دســتی و 
پرونده هــای شــهرداری در اختیــار مالــکان و شــهرداری اســت 
ــار ایــن مهــم ۱۶5 هــزار نفــر - ســاعت آمــوزش داده  و در کن
ــن ۱5  ــد؛ همچنی ــتفاده کنن ــتم اس ــن سیس ــا از ای ــده اند ت ش
ــر  ــتم در نظ ــن سیس ــرای ای ــاوا، ب ــازمان ف ــط س ــرور توس ِس
گرفتــه شــده اســت؛ همچنیــن ۳ هــزار و ۷۴۹ نفــر - ســاعت 
ــام  ــی انج ــات کارشناس ــتم جلس ــن سیس ــاخت ای ــرای س ب
ــن  ــر شــهری در ای ــر از معاب ــزار و ۲۳۶ کیلومت ــد و 5 ه داده ان

ــد. ــذاری ش ــتم ها بارگ سیس
 سیستم برون سپاری

برون ســپاری  و  الکترونیــک  شهرســازی  طــرح  مدیــر 
ــا  ــر ب ــون تصوی ــه ۳ میلی ــان اینک ــا بی ــان ب ــهرداری اصفه ش
کیفیــت مناســب از طریــق ایــن سیســتم در دســترس مــردم 
ــاره طــرح  ــه درب ــی ک ــن مصوبات ــرد: همچنی ــه ک اســت، اضاف

ــت. ــده اس ــذاری ش ــتم بارگ ــن سیس ــوده در ای ــی ب تفصیل
وی در ادامــه صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه سیســتم 
برون ســپاری گفــت: ایــن سیســتم در اردیبهشــت ۹۴ بــا یــک 
خدمــت شــروع بــه کار کــرد و تــا پایــان ســال ۹5 بــدون اینکــه 
بــرای شــهرداری هزینــه ای داشــته باشــد بــا اســتفاده از تــوان 
بخــش خصوصــی و دفاتــر پیشــخوان ایــن کار اجرایــی شــد.

 کاهش ۳۰ درصدی بازدید مأموران
مدیــر طــرح شهرســازی الکترونیک و برون ســپاری شــهرداری 
ــتم ها  ــن سیس ــتفاده از ای ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
باعــث شــده تــا مأمــوران کمتــری از پروژه هــای شــهری بازدیــد 
ــا کاهــش ۳۰ درصــدی روبــه رو  کننــد، گفــت: ایــن موضــوع ب

ــه اســت. ــه ۲ روز کاهــش یافت ــوده و بازدید هــا از ۶ ب ب
ــدف  ــا ه ــازی ب ــوع هوشمندس ــه موض ــاره ب ــا اش ــان ب مهدوی
مردم ســپاری گفــت: ایــن بــه ایــن معناســت کــه کارهــا توســط 
مــردم انجــام شــود و شــهرداری از کارهــای اجرایــی دوری کند.

وی افــزود: همچنیــن ایــن ســامانه از طریــق تلفن هــای 
ــک روی  ــردن مل ــدا ک ــا پی ــت و ب ــتفاده اس ــل اس ــراه قاب هم

ــود. ــک داده می ش ــه مال ــات ب ــی اطالع ــه تمام نقش
مدیــر طــرح شهرســازی الکترونیــک و برون ســپاری شــهرداری 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکه بــرای توســعه ایــن مهــم در ابتدای 
راه قــرار داریــم، تصریــح کــرد: خوشــبختانه بســترهای اســتفاده 
ــی در  ــی خوب ــده و هم افزای ــود آم ــه وج ــتم ها ب ــن سیس از ای

شــهرداری بــرای توســعه ایــن موضــوع فراهــم شــده اســت.
وی افــزود: اســتفاده از ایــن سیســتم ها مــا را در تحقــق 
کامــال  شــهری  تــا  می کنــد  یــاری  هوشــمند  شــهری 

باشــیم. شــاهد  را  الکترونیکــی 

تالش جهادی، جهش زیرساختی نصف جهان 

تحولی بزرگ در سیستم شهرسازی الکترونیک 
بهره برداری از فاز اول سیستم جامع، هوشمند و یکپارچه شهرسازی و درآمد شهرداری اصفهان


