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نگرانی اصلی
کابینــه دولــت  در آینــده ای نزدیــک، رئیس جمهــور، 
کار  و  کــرد  خواهــد  معرفــی  مجلــس  بــه  را  دوازدهــم 

 دولــت آغــاز خواهــد شــد؛ امــا آنچــه موجــب نگرانــی اســت 
کــرده و مــردم  و تقریبــا توجــه همــه نخبــگان را بــه خــود جلــب 
نیــز بــه شــدت آن را دنبــال می کننــد، تیــم اقتصــادی دولــت 
عمــوم  مشــکل  اصلی تریــن  و  عمده تریــن  کــه  چــرا  اســت؛ 

مــردم، اقتصــاد اســت.
کامــل  خ  چــر درآمــدن  حرکــت  بــه  رکــود،  از  رفتــن  بیــرون   
بــازار  افسارگســیختگی  از  پیشــگیری  اشــتغال،  و   تولیــد 
و جهش هــای غیرمعقــول قیمت هــا و تامیــن رفــاه عمومــی 

کنــد.  ــکار  ــد ان کســی نمی توان کــه  دغدغــه ای اســت 
قــوی،  تیمــی  و  اســت  زیــاد  مــردم  معیشــتی  مشــکالت 
را  تمام وقــت  و  دغدغه  منــد  فهیــم،  همســو،  هماهنــگ، 
وقــف  را  خــود  تمــام،  ســال  چهــار  کــه  کســانی  می طلبــد؛ 

کننــد... مــردم  بــه  خدمــت 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 رژیم صهیونیستی درصدد آزمودن 
جهان اسالم است

گفــت: اقدامــات اخیــر رژیــم صهیونیســتی در راســتای  دختــر امــام خمینــی)ره( 
کنــش جهــان اســالم و شــتاب دادن بــه یهودی ســازی بیت المقــدس  آزمــودن وا

ــت. ــده اس ــام ش انج
به گزارش کیمیای وطن، زهرا مصطفوی خمینی روز پنجشنبه ...

در صفحه معارف )7( بخوانید

 در مراسم پیوند آسمانی 100 زوج ناشنوا
 در اصفهان عنوان شد: 

 لزوم سرمایه گذاری خیران 
برای ازدواج جوانان

صفحه  4

نگاهی به فیلم »کوه« ساخته امیر نادری

| نبرد انسان و طبیعت   
 صفحه 10

وزیر نیرو:

| مهم ترین عامل بحران آب 
مسئله مصرف آن است

    صفحه 3

کشور: معاون وزیر 

کشور   | شرایط دفن زباله در 
بسیار نگران کننده است

  صفحه 11
 در مراسم بهره برداری از پروژه مشارکتی 

»نگین شهر اصفهان« عنوان شد:

| مشارکت بنیاد مستضعفان 
 در مترو و پروژه شهربازی 

شرق اصفهان    صفحه 12

| افزایش 24 درصدی 
 تصادفات در

 چهارمحال و بختیاری  صفحه 5

 |  تبرک امام هشتم)ع( 
 ضامن سیاهی چادر 

جامعه پزشکی شد   صفحه 6

اخبار روز

 سرعت رشد سالمندی 
کشور ۴ برابر رشد جمعیت 

صفحه 11

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کابینه و حل مشکالت مردم   کارآمدی 
دغدغه رهبر انقالب اسالمی

کابینه با نظر رهبر انقالب تکذیب شایعه انتخاب اعضای 

 رقابت ایران با 
 کشورهای بزرگ در 

پرتاب ماهواره های سبک
صفحه 2
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کابوس تبدیل شد رؤیاهای قاسم، بار دیگر به 

تساوی تلخ ذوب آهن
صفحه  9



کوتاه خبر 
رئیس گروه فضایی صاایران عنوان کرد:
رقابت ایران با کشورهای بزرگ 

در پرتاب ماهواره های سبک
ــا افتتــاح  رئیــس گــروه فضایــی صاایــران گفــت: ب
پایــگاه فضایــی امــام خمینــی، بــه زودی در عرصــه 
ــن  ــای پایی ــبک در مداره ــای س ــاب ماهواره ه پرت
ــی  ــزرگ جهان ــای ب ــا قدرت ه ــت ب ــن وارد رقاب زمی

می شــویم.
اختــر  باســعادت هشــتمین   در آســتانه والدت 
ــام  ــرت ام ــت حض ــت و والی ــمان امام ــاک آس تابن
 رضــا)ع(، پایــگاه ملــی فضایــی امــام  خمینــی)ره( 
ماهواره بــر  موفقیت آمیــز  آزمایشــی  پرتــاب  بــا 
ــاح شــد. ــور رســمی افتت ــه ط ــه فضــا ب ســیمرغ ب

ــی)ره(  ــام  خمین ــی حضــرت ام ــی فضای ــگاه مل پای
کــه نخســتین پایــگاه ســکوی ثابــت جمهــوری 
اســامی ایــران بــه شــمار مــی رود، مجموعــه بزرگــی 
اســت کــه همــه مراحــل آماده ســازی، پرتــاب، 
ــده دارد. ــر عه ــا را ب ــت ماهواره بره ــرل و هدای کنت

ــر  ــی)ره( از نظ ــام  خمین ــی ام ــی فضای ــگاه مل پای
فنــاوری مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا طراحــی 
و ســاخته شــده و قــادر اســت در فــاز نهایــی همــه 
نیازهــای کشــور را در مــدار LEO نیــز پوشــش دهد.

ــی  ــادر اســت ماهواره های ــز ق ــر ســیمرغ نی ماهواره ب
تــا وزن 250 کیلوگــرم را در مــدار 500 کیلومتــری 

زمیــن قــرار دهــد.
حســین شــهرابی، رئیــس گــروه فضایــی صاایــران 
درخصــوص ویژگی هــای ایــن پایــگاه، بــا بیــان 
ســال های  در  دنیــا  بــزرگ  کشــورهای  اینکــه 
ــای ســبک در  ــداد ماهواره ه ــاب پرتع ــه پرت ــر ب اخی
مدارهــای پاییــن جــّو روی آورده انــد، اظهــار داشــت: 
کشــوری کــه از ایــن قابلیــت برخــوردار باشــد، 
می توانــد در ایــن عرصــه عمــا بــا کشــورهای 

ــد. ــت کن ــزرگ رقاب ب
 شــهرابی گفــت: پایــگاه فضایــی امــام خمینــی ایــن 
ــه  ــد ک ــم می کن ــورمان فراه ــرای کش ــت را ب قابلی
ــاب ماهواره هــای ســبک در  ــه زودی در عرصــه پرت ب
مدارهــای پاییــن زمیــن وارد رقابــت بــا قدرت هــای 

بــزرگ جهانــی شــویم.
وی تصریــح کــرد: در ایــن پایــگاه، قابلیــت اجــرای 
و  پرتــاب، کنتــرل  آماده ســازی،  مرحلــه  چهــار 
هدایــت مهیــا بــوده و بــا تکمیــل ارتباطــی کــه 
ــران  ــه ســازنده آن در صاای ــا مجموع ــگاه ب ــن پای ای
صــورت خواهــد داد، می توانیــم دسترســی بــه یــک 
چرخــه کامــل را در کشــور داشــته و شــرایط الزم را 
بــرای توســعه انــواع زیرســاخت های فضایــی بــرای 

ــم. ــران خــود فراهــم کنی کارب
ــاد  ــان ابع ــا بی ــران ب ــی صاای ــروه فضای ــس گ  رئی
ــرد:  ــه ک ــگاه اضاف ــن پای ــوژی ای ــاوری و تکنول فن
مربــوط  آنچــه  بــرای  قابلیــت کافــی  بــه  مــا 
می شــود،  ســبک  و  پرتعــداد  پرتاب هــای  بــه 
منظومه هــای  طراحــی  بــا  و  یافته ایــم  دســت 
ــن  ــتری ای ــن مش ــا بزرگ تری ــازمان م ــداد، س پرتع
ــرر  ــتفاده های مک ــا اس ــا ب ــود ت ــد ب ــگاه خواه پای
ــعه داده و  ــور را توس ــی کش ــت فضای ــم ظرفی بتوانی
ــم. عقب ماندگــی ســال های گذشــته را برطــرف کنی

ــت و  ــات هدای ــا در موضوع ــه داد: م ــهرابی ادام  ش
کنتــرل، ســرویس، سوخت رســانی، ایمنــی و ســایر 
ــته  ــات را داش ــن خدم ــم ای ــاخت ها می توانی زیرس

باشــیم.
ــت:  ــان گف ــران در پای ــی صاای ــروه فضای ــس گ  رئی
ایــن پایــگاه نقطــه عطفــی بــرای کشــور مــا خواهــد 
بــود و ابعــاد آن در کارهــای بعــدی و ماموریت هــای 
ــتند،  ــاخت هس ــن زیرس ــول ای ــه محص ــی ک تکمیل
ــه  ــد و ب ــد ش ــریح خواه ــردم تش ــرای م ــتر ب بیش
مــرور زمــان روشــن می شــود کــه زیرســاختی 

ــارس ــم. ف ــم زده ای ــرای کشــور رق ــی را ب حیات

کرد  نماز جمعه شهر 

واکنش در برابر بدعهدی آمریکا 
باید مطالبه جدی مردم باشد

در  دیــروز  نکونــام  محمدعلــی  حجت الســام 
ــای  ــه در مص ــهرکرد ک ــه ش ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــادا  ــار کــرد: مب ــن شــهر برگــزار شــد، اظه ــزرگ ای ب
ــائل  ــا مس ــزب ی ــاح، ح ــت جن ــن منفع ــرای تامی ب
دیگــر بــا دشــمن نامه نــگاری کنیــم؛ هیچ گونــه 
چشــم امیــدی نبایــد بــه دشــمنان داشــته باشــیم 
و هیــچ چیــز باعــث نشــود کــه حتــی ذره ای دل بــه 

ــم. ــمن ببندی ــه و دش بیگان
ــه اینکــه روی آوردن برخــی تحــت  ــا اشــاره ب وی ب
ــمنان  ــه دش ــر ب ــت و تدبی ــون عقانی ــی چ عناوین
و بیگانــگان خــاف قــرآن اســت و عزتمــان را 
ایــن  نمونه هــای  افــزود:  می کنــد،  مخــدوش 
نیــز  و هم اکنــون  دیده ایــم  فــراوان  را  موضــوع 
ــه  ــن بهان ــه ای در برجــام شــاهد هســتیم؛ برخــی ب
ــدد  ــات متع ــوند، جلس ــته ش ــا شکس ــه تحریم ه ک
تشــکیل دادنــد؛ در فضــای رســانه ای و خبــری 
بســیار زیــاد از برجــام ســخن بــه میــان آمــد؛ ولــی 

ــد؟ ــه ش ــاال چ ح
ــا  ــی  فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری ب ــده ول نماین
ــا  ــدی آمریکایی ه ــه بدعه ــگان ب ــه هم ــان اینک بی
ــه آن نکــرد،  ــی ب ــی کســی توجه ــد، ول اذعــان کردن
ادامــه داد: گاه گفتــه می شــود حــرف زدن علیــه 
برجــام، صحبــت کــردن علیــه حاکمیــت نظــام 
اســت؛ امــا این گونــه نیســت؛ رهبــر معظــم انقــاب 
ــد ایشــان ســد  ــرای اینکــه مــردم نگوین اســامی ب
راه برجــام قــرار گرفتــه، بــا ایــن مذاکــرات موافقــت 
کردنــد؛ امــا دائمــا در طــی ایــن راه تذکــر می دادنــد.

ــر کار  ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام ب نکون
ــوص  ــری درخص ــه تصمیم گی ــیده ک ــی رس ــه جای ب
برجــام و بدعهــدی آمریکایی هــا بســیار ســخت 
شــده اســت، عنــوان داشــت: مطالبــه جــدی مــردم 
ــکا  ــدی امری ــل بدعه ــه در مقاب ــد ک ــن باش ــد ای بای
ــن دامــی اســت  ــرد. ای واکنــش جــدی صــورت گی
ــن  ــه ای ــت؛ هم ــم گرف ــوان در آن تصمی ــه نمی ت ک
مشــکاتی کــه ایجــاد شــد، بــه دلیــل توجــه نکــردن 

ــه قــرآن اســت. فــارس ب

نماز جمعه یزد

 هدف تحریم های جدید آمریکا 
تسلیم ملت ایران است

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری در خطبه هــای نمــاز جمعــه 
ایــن هفتــه شــهر یــزد گفــت: جبهــه اســتکبار جهانــی بــه 
ســرکردگی آمریــکا بــا همراهــی صهیونیســت ها و آل 
ــا  ــواع توطئه ه ــه ان ــور ب ــام و کش ــه نظ ــا علی ــعود باره س

ــده اند.  ــل ش متوس
وی بــا بیــان اینکــه هــدف آمریــکا و هم پیمانانــش فشــار 
ــل  ــی مث ــای انقاب ــف نهاده ــام اســامی و تضغی ــر نظ ب
ســپاه اســت، ادامــه داد: توطئه هــای مختلــف دشــمنان 
در ســال های گذشــته بــه اهــداف خــود نرســیده و باعــث 

رســوایی آن هــا در منظــر جهانیــان شــده اســت. 
امــام جمعــه یــزد همچنیــن علــت حضــور آمریــکا 
ــردم  ــتار م ــراق و کش ــوریه و ع ــه س ــه و ورود ب در منطق
مظلــوم ایــن کشــورها را ضربــه زدن بــه جمهــوری 

ــرد.  ــر ک ــران ذک ــامی ای اس
ــا بیــان تــاش دشــمنان بــرای شــایعه پراکنی   ناصــری ب
و تضعیــف ارزش هــا و نهادهــای والیــی و انقابــی، 
بصیــرت در برابــر توطئه هــای کفــر جهانــی را مــورد تاکیــد 

ــرار داد.  ق
وی درخصــوص دیــدار اخیــر فرماندهــان ســپاه پاســداران 
 بــا رئیس جمهــوری و اهمیــت وحــدت بیــن ســپاه 
و  ارزشــمند  دیــدار، حرکتــی  ایــن  دولــت گفــت:  و 
وحدت گــرا بــود و قطعــا بــرای نظــام و انقــاب اســامی 

دارای برکــت اســت. 
ــداف  ــق اه ــرای تحق ــاش ب ــر ت ــد ب ــا تاکی ــری ب ناص
اقتصــاد مقاومتــی و ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان یادآور 
ــا  ــور ب ــان کش ــرای جوان ــی ب ــاط واقع ــاد نش ــد: ایج ش
رســیدگی بــه وضعیــت اشــتغال و فراهــم کــردن شــرایط 
ــا ــود. ایرن ــل می ش ــان حاص ــکن آن ــن مس ازدواج و تامی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

نگرانی اصلی
حــل  بــرای  بی تردیــد  بپرهیزنــد.  سیاســت بازی  از  و 
مشــکات اقتصــادی نیــاز بــه چیــدن یــک تیــم اقتصــادی 
ــی  ــال بررس ــور در ح ــه رئیس جمه ــت؛ البت ــجم اس منس
بــرای تعییــن یــک تیــم هماهنــگ اســت و افــرادی تــا بــه 
امــروز مطــرح شــده اند؛ منتهــا بایــد هــدف ایــن باشــد کــه 
 همــه مجموعــه کَشــتی جمهوری اســامی هماهنگ شــوند 
و تــاش کننــد تــا ایــن کشــتی اعــم از دولــت، قــوه مقننــه 
ــادی و  ــه ش ــند و زمین ــردم باش ــزار م ــه، خدمتگ و قضائی

آرامــش مــردم را فراهــم کننــد.
بــا  اقتصــادی  فعــاالن  ناهماهنگــی ســبب می شــود 
ــارت کار  ــت و جس ــوند و جرئ ــه رو ش ــدی روب ــش ج چال

آنــان می گیــرد.  از  را 
انتظــار مــی رود تیــم اقتصــادی دولــت منســجم تر از دوره 
ــو  ــه نح ــور را ب ــادی کش ــکات اقتص ــل و مش ــی عم فعل
مطلــوب حــل کنــد. حتــی الزم اســت  وزرای غیراقتصــادی 
ــش  ــد، نق ــه می کنن ــس ارائ ــه مجل ــه ب ــی ک در برنامه های
خــود را در زمینــه تولیــد و اشــتغال مشــخص کننــد؛ چــون 
ــت؛  ــادی نیس ــم اقتص ــه تی ــته ب ــتغال وابس ــه کار اش هم
ــداوم نظــام قــدم  ــی همــه در مســیر اعتــا و ت بلکــه زمان
برمی دارنــد کــه همــه وزرا در زمینــه اقتصــادی کمــک کننــد 
ــد،  ــف کن ــن وحــدت و انســجام را تضعی ــر کســی ای و اگ

برخــاف سیاســت کلــی نظــام قــدم برداشــته اســت. 
ــم  ــرای انتخــاب اعضــای تی ــن شــروط ب یکــی از مهم تری
اقتصــادی دولــت جدیــد، تعهــد بــه اجــرای قوانیــن اســت. 
وقتــی انســجام باشــد و صدایــی واحــد از دســت اندرکاران 
در زمینــه مســائل اقتصــادی شــنیده شــود، پیشــرفت امور 
ــا  ــه اولویت ه ــن توجــه ب ــدان خواهــد شــد؛ همچنی دوچن
می توانــد تیــم اقتصــادی را در راه موفقیــت پیــش ببــرد. 
ــور  ــی کش ــام بانک ــاختار نظ ــاح س ــع، اص ــور قط ــه ط ب
ــه  ــام ب ــت، اهتم ــای دول ــت بدهی ه ــاماندهی وضعی س
تولیــد داخلــی و مبــارزه قاطــع بــا قاچــاق کاال و ارز، اصــاح 
ســاختار بودجــه و ایجــاد اشــتغال، بایــد اولویت هــای 
اصلــی دولــت دوازدهــم باشــد؛ عــاوه بــر این هــا در 
ــد  ــاید بع ــم و ش ــت دوازده ــش رو در دول ــال های پی س
ــروری  ــری ض ــران آب، ام ــه بح ــژه ب ــه وی ــز، توج از آن نی
اســت. همین طــور از اصــاح نظــام بازنشســتگی، هدفمنــد 
ــه  ــی ارز و یاران ــد نرخ ــام چن ــاح نظ ــا، اص ــردن یارانه ه ک

ــت شــود.  ــد غفل ــز نبای ــرژی نی ان
ــه  ــه آن پرداخت ــم ب ــت دوازده ــد در دول ــه بای ــوری ک از ام
شــود، بهبــود فضــای کســب و کار، توســعه ســرمایه گذاری 
ــتغال در  ــاد اش ــرای ایج ــادرات ب ــعه ص ــی و توس خارج

ــود.  کشــور خواهــد ب
ایــن همــه ماموریــت و نیــاز کــه بایــد بــه آن توجــه شــود 
ــری  ــای تصمیم گی ــری در بخش ه ــجام فک ــتلزم انس مس
ــه منظــور  و اجــرا و ایجــاد وفــاق میــان نخبــگان کشــور ب
رفــع چالش هــای اساســی اقتصــادی موجــود اســت کــه 
تیــم اقتصــادی و مجموعــه کابینــه دوازدهــم باید ســرلوحه 

اقدامــات خــود قــرار دهنــد.
امــروز شــش و نیــم میلیــون نفــر بیــکار در کشــور وجــود 
ــه  ــت ک ــی اس ــران و نگران ــک بح ــی ی ــه نوع ــه ب دارد ک
ــت  ــن جمعی ــا ای ــد ت ــبانه روزی را می طلب ــه و کار ش برنام
ــه  ــد هســتند، ب ــه جــوان و تحصیلکــرده و کارآم ــم ک عظی
اشــتغال برســند؛ در واقــع کار تیــم اقتصــادی دولت بســیار 

ــد.  ــژه می خواه ــای وی ــه نیروه ــت ک ــنگین اس س
ــدی  ــزرگ و ج ــای ب ــا چالش ه ــران ب ــاد ای ــون اقتص اکن
زیــادی مواجــه اســت کــه بایــد راه چــاره اندیشــید؛ 
ســاختار اداری کشــور از کارآمــدی الزم برخــوردار نیســت، 
ــم  ــب ه ــص نامناس ــت و تخصی ــی اس ــع آب ناکاف مناب
دارد، یارانه هــا ســنگین و ناکارآمــد اســت، قیمــت ارز 
 چنــد نرخــی اســت و نــرخ بیــکاری در بیــن جوانــان 
و تحصیلکــردگان باالســت، بهــره وری بنگاه هــای صنعتــی 
کاهــش یافتــه و نهادهــای عمومــی در تصدیگــری مداخله 
دارنــد، بودجه ریــزی غیرعملیاتــی، فســاد اداری و ...، همــه 
ــده  ــه شــدت نگران کنن ــه ب ــی اســت ک و همــه چالش های
هســتند و بخشــی از نخبــگان اقتصــادی نیــز ایــن نگرانــی 

ــته اند.  ــراز داش را اب
تمامــی آنچــه اشــاره شــد نشــان می دهــد کشــور نیازمنــد 
ــد  ــت؛ بای ــص اس ــد و متخص ــادی کارآم ــم اقتص ــک تی ی

دیــد ناجیــان ایــن وضعیــت چــه کســانی هســتند.

دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت هللا خامنــه ای 
در اطاعیــه ای دغدغــه اصلــی رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی را درخصــوص کابینــه دولــت دوازدهــم 

منتشــر کــرد.
متن این اطاعیه به شرح ذیل است:

دولــت دوازدهــم بــه روزهــای تشــکیل نزدیــک 
مراســم  از  پــس  و  دیگــر  روز   10 تــا  می شــود؛ 
تنفیــذ و تحلیــف، اعضــای کابینــه پیشــنهادی آقــای 
ــال  ــن ح ــا ای ــوند. ب ــی می ش ــور معرف رئیس جمه
از حــدود دو هفتــه قبــل، یــک جریــان خبــری 
کــه از پشــتیبانی پرحجــم رســانه های خــارج از 
ــن  ــای ای ــدد الق ــت، درص ــوردار اس ــز برخ ــور نی کش
ادعاســت کــه تک تــک اعضــای کابینــه بــا نظــر رهبــر 

ــی( انتخــاب  ــاب اســامی )مدظله العال معظــم انق
می شــوند.

درخصــوص منشــأ و انگیزه هــای انتشــار چنیــن 
ــر  ــا مهم ت ــی زد؛ ام ــوان حدس های ــایعه ای، می ت ش
از آن، تبییــن رویکــرد رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
درخصــوص دولت هــا و مباشــران ارشــِد رتــق و فتــق 

امــور مــردم در قــوه  مجریــه اســت.
رویکــرد کلــی رهبــر معظــم انقــاب در قبــال دولت هــا 
رویکــرد حمایتــی اســت و ایشــان بارهــا بــر اســتمرار 
ایــن رویکــرد تأکیــد کرده انــد؛ از جملــه در دیــدار 
رمضانی با مســئوالن نظام و در شــرایط پســاانتخابات، 
مجــددا و مؤکــدا گفتنــد: »دأب بنــده هــم ایــن اســت 
کــه همیشــه از همــه  دولت هــا کــه بــر ســر کار 

ــور  ــم همین ج ــروز ه ــم؛ ام ــت می کن هســتند، حمای
اســت؛ بعــد از ایــن هــم ان شــاءهللا تــا زنــده هســتیم، 

ــود.« )96/3/22( ــد ب ــور خواه همین ج
غــرض  چیســت؟  حمایتــی  رویکــرد  از  غــرض 
آن اســت کــه دولتــی کــه عهــده دار کار ســنگیِن 
مدیریــت اجرایــی اســت، بتوانــد بــه وظایــف خــود 
عمــل و از مشــکات کشــور و مــردم گره گشــایی کند. 
یــک الزمــه اساســی در تحقــق ایــن هــدف، انتخــاب 
مســئوالنی اســت کــه از ُبــن دندان بــه اصــول انقاب 
و وظایــف خــود معتقــد باشــند و شــأن خــود را 

ــد. ــردم بدانن ــه م ــزاری ب ــری و خدمتگ نوک
در  انقــاب  معظــم  رهبــر  تأکیــدات  بیشــترین 
ســال های اخیــر بــر حــل مشــکات معیشــتی 
ــوده اســت؛  ــردن اقتصــاد کشــور ب ــوی ک ــردم و ق م
مغرضانــی کــه جــز بدخواهــی بــرای ایــران و مــردم 
در ســر ندارنــد، تــاش کردنــد ایــن تأکیــدات را 
بــه مخالفــت رهبــری بــا دولــت ترجمــه کننــد؛ 
ــاب،  ــم انق ــر معظ ــرد رهب ــن رویک ــه ای در حالی ک
باالتریــن ســطح از کمــک و حمایــت از دولــت 
ــت  ــتن دول ــرای دور نگهداش ــاش ب ــه ت ــود؛ نتیج ب
ــت و  ــدان خدم ــه می ــت آن ب ــیه ها و هدای از حاش
ــا همراهــی دولــت  اقــدام و عمــل، در صورتــی کــه ب
همــراه شــود، موفقیــت دولــت و اقبــال عمومــی بــه 
خدمــات دولــت خواهــد بــود و ایــن چیــزی نیســت 
ــام. ــت و نظ ــرای دول ــت ب ــرافرازی و موفقی ــز س ج
ــاب  ــم انق ــر معظ ــی رهب ــیت اصل ــن حساس بنابرای
ــا  ــه دولت ه ــئوالن در هم ــاب مس ــامی در انتخ اس

ــوده اســت کــه فلســفه  ــه ایــن منطــق ب معطــوف ب
وجــودی مســئوالن در نظــام اســامی، خدمتگــزاری 
بــه مــردم اســت و بایــد مســئوالنی انتخــاب شــوند 
کــه بــه مســئولیت بــه  عنــوان فرصتــی بــرای خدمت 
ــه  ــد، ن ــدگان او بنگرن ــد و بن ــای خداون ــب رض و جل
ــه ای  ــت و طعم ــون غنیم ــئولیت را همچ ــه مس آنک
ــگ زدن  ــرای بیشــتر چن ــد و آن را وســیله  ای ب بدانن

ــه دنیــا و جلــب ســخط خــدا و خلــق او کننــد. ب
بــا فهــم ایــن منطــق، رویکــرد رهبــر معظــم انقــاب 
ــران نیــز مشــخص می شــود؛  ــال انتخــاب وزی در قب
رویــه ثابــت در همــه دولت هــا، هماهنگــی بــا 
ــه  ــور خارج ــاع، ام ــران دف ــاب وزی ــری در انتخ رهب
ــی  ــب تکالیف ــم، حس ــن ه ــوده و ای ــات ب و اطاع
اســت کــه در قانــون اساســی بــرای رهبــری در امــور 
سیاســت خارجــی و دفاعــی - امنیتــی تعیین شــده 
اســت. درخصــوص برخــی وزارتخانه هــا مثــل علــوم، 
آمــوزش  و پــرورش و ارشــاد اســامی، رهبــر معظــم 
انقــاب اســامی حساســیت هایی دارنــد؛ چــرا 
ــاد انحــراف در  ــا، موجــب ایج ــه انحــراف در آن ه ک
ــود  ــا می ش ــمت آرمان ه ــه س ــور ب ــت کان کش حرک
و نگهبانــی و مراقبــت درخصــوص حرکــت عمومــی 
بــه ســمت آرمان هــا، وظیفــه قطعــی رهبــری اســت؛ 
ــا، ورود  ــن وزارتخانه ه ــئوالن ای ــاب مس ــا در انتخ ام
نمی کننــد و درخصــوص اکثریــت کابینــه نیــز در همه 
ــد، نظــری  ــا آنجــا کــه از ســوابق امــر برمی آی ادوار ت
ــه  ــد ک ــد دارن ــواره تأکی ــن هم ــد؛ لک ــراز نمی کنن اب
ــند؛  ــیه باش ــه دور از حاش ــرادی کاری و ب ــران، اف وزی

 زیــرا همان طــور کــه در نظــر مــردم، کارآمــدی 
و موفقیــت دولــت، موفقیــت نظــام اســت، ضعــف و 
ناکارآمــدی دولــت نیــز بــه حســاب نظــام گذاشــته 
انقــاب در مراســم 14  می شــود. رهبــر معظــم 
خــرداد امســال گفتنــد: »بــر طبــق قانــون  اساســی، 
رئیس جمهــور از امکانــات بســیار گســترده ای در 
کشــور برخــوردار اســت؛ خیلــی از کارهــا را می تواننــد 
انجــام بدهنــد؛ از ایــن امکاناتــی کــه در اختیــار دارنــد 
اســتفاده کننــد، ظرفیت هــای داخلــی را بالفعــل 
ــه  ــی ک ــه وعده های ــل ب ــی در عم ــچ درنگ ــد، هی کنن
ــئولین  ــرد. مس ــورت نگی ــده، ص ــردم داده ش ــه م ب
را، مســئوالن بخش هــای مختلــف را - حــاال در 
دولــت دوازدهــم - جــوری انتخــاب بکننــد کــه 
ــی  ــند؛ یعن ــا باش ــای کار و توان ــال و پ ــن و فع کارک
ــش  ــاءهللا پی ــا را ان ش ــد کاره ــا بتوان ــی آن ه توانای
ــف  ــای مختل ــرده در بخش ه ــر خــدای نک ــرد. اگ بب
- چــه اقتصــادی و چــه غیراقتصــادی - یــک 
بخشــی از خــود ناکارآمــدی نشــان بدهــد، ایــن بــه 
ــد  ــد ش ــته خواه ــام گذاش ــدی نظ ــاب ناکارآم حس
ــت؛  ــد اس ــام کارآم ــت؛ نظ ــی اس ــن بی انصاف و ای
بخش هــای مختلــف بایــد بتواننــد خودشــان را 

ــد.« ــش ببرن ــام پی ــای نظ پابه پ
بنابرایــن، شــایعات و القائــات اخیــر پایــه در واقعیت 
ــاب اســامی در  ــر معظــم انق ــه رهب ــدارد و دغدغ ن
قبــال کابینــه، بــه  طــور ذاتــی معطــوف بــه کارآمــدی 
و انتخــاب افــرادی اســت کــه فکــر و ذکــر آنــان، کار 

شــبانه روزی و حــل مشــکات مــردم باشــد.

تکذیب شایعه انتخاب اعضای کابینه با نظر رهبر انقالب

 کارآمدی کابینه و حل مشکالت مردم 
دغدغه رهبر انقالب اسالمی 

ادامه از صفحه اول

ــار داشــت:  ــری، اظه ــرگان رهب ــس خب ــس مجل ــی، رئی ــد جنت ــت هللا احم آی
دشــمن در فکــر برانــدازی اســت و ایــن برانــدازی را چــون از خــارج نتیجــه ای 

ــد. ــه، از داخــل شــروع می کن نگرفت
رئیــس مجلــس خبــرگان رهبــری ادامــه داد: رهبــری بیــش از صــد مرتبــه 
دربــاره فتنــه صحبــت کردنــد و تکلیفمــان ایــن اســت کــه فتنه گــر را بشناســیم 
ــراد در  ــن اف ــم در کــدام پســت ها جــذب می شــوند؛ چــون جــذب ای و ببینی
پســت ها معلــوم می کنــد کــه کار هــا بــه کــدام مســیر پیــش خواهــد رفــت. 
وی بــا بیــان اینکــه برانــدازی چیــزی نیســت کــه فقــط در برهــه ای از زمــان 

ــن اســت کــه دشــمن در فکــر  مطــرح شــود، خاطرنشــان کــرد: دلیلــش ای
ــه، از  ــه ای نگرفت ــارج نتیج ــون از خ ــدازی را چ ــن بران ــت و ای ــدازی اس بران

ــد.  ــروع می کن ــل ش داخ
ــد  ــر و کار دارن ــام س ــاس اس ــا اس ــا ب ــرد: آن ه ــد ک ــی تأکی ــت هللا جنت  آی
ــده  ــمنان حساب ش ــای دش ــت؛ حرف ه ــیه اس ــر حاش ــائل دیگ ــه مس و هم
ــا چنــد ســال دیگــر  ــه ایــن فکــر هســتند کــه فاتحــه انقــاب را ت اســت و ب

ــد.  بخوانن
رئیــس مجلــس خبــرگان بــا تأکیــد بــر اینکــه آگاهی بخشــی و بصیرت افزایــی 

ــا  ــر م ــابقه را ب ــای بی س ــت: تحریم ه ــت، گف ــرگان اس ــس خب ــه مجل وظیف
ــون  ــی چ ــد؛ ول ــری بیاین ــگ رهب ــه جن ــد ب ــد و می خواهن ــل می کنن تحمی

ــد. ــد، اســم ســپاه را می برن ــه کنن ــری مقابل ــا رهب ــد ب مســتقیم نمی توانن
ــت:  ــار داش ــور اظه ــات آن در کش ــپاه و خدم ــش س ــه نق ــاره ب ــا اش  وی ب
ــام  ــد و در تم ــد، کار می کن ــپر می کن ــینه س ــپاه س ــه س ــت ک ــن اس ــز ای ج
ــرده  ــه ک ــا را عرض ــن کار ه ــی، بهتری ــای خدمات ــون عرصه ه ــی چ عرصه های

ــت؟  اس
آیــت هللا جنتــی تصریــح کــرد: نبایــد ســپاه را »تفنگــدار« نامیــد؛ چــون ایــن 

ــاده کــردن سیاســت های آمریکاســت.  ــه نوعــی پی ســخنان ب
ــم نظــام 3۸ ســال  ــزود: اینکــه بگویی ــری اف ــرگان رهب رئیــس مجلــس خب
اعــدام داشــته اســت، حــرف دشــمن اســت و نبایــد در داخــل کشــور تکــرار 

شــود.

رئیس مجلس خبرگان رهبری:

دشمن در فکر براندازی است

آیــت هللا ســید احمــد خاتمــی، عضــو هیئت رئیســه مجلــس خبــرگان رهبــری، بــا تاکیــد بــر 
اینکــه عــزت، اســتقال و امنیــت امــروز جمهــوری اســامی ایــران مدیــون شهداســت، گفــت: 
آنانــی کــه حماســه  شــب عملیــات را درک کرده انــد، معنــای شــهادت را می داننــد؛ شــهادت 

یعنــی جــان را بــه کــف دســت گرفتــن و بــه میــدان ایثــار و فــداکاری آوردن.
ــار گذشــته را تکــرار نمی کنیــم؛  ــد کــه دیگــر رفت وی ادامــه داد: دشــمنان بارهــا تاکیــد کردن
چــون می داننــد بــا دخالــت نظامــی خودشــان بــه درک واصــل خواهنــد شــد. چنانچــه بارهــا 
ــر از  ــار تغیی ــن ب ــکا شــنیده ایم، دشــمن ای ــاع آمری ــر دف ــه و وزی ــر خارج ــای وزی در گفته ه
درون را دنبــال می کنــد؛ همان گونــه کــه در جریــان انقــاب تغییــر را از درون ایجــاد کردیــم، 

برانــدازی از درون در حقیقــت هــدف قــرار دادن دیــن و اخــاق در کشــور ماســت.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: یکــی از مســیرهای دشــمن در راســتای ایجــاد تغییــر 
از درون در ایــران، تهاجــم بــه والیــت اســت. اکنــون ســایش والیــت در دســتورکار ضــد انقــاب 
قــرار گرفتــه کــه ایــن اقــدام گاهــی مســتقیم نیســت. ایــن تهاجــم از حاشــیه و از تهاجــم بــه 
ســپاه شــروع می شــود! جــرم ســپاه چیســت کــه ایــن تحریــم اخیــر عمدتــا تحریــم ســپاه 
و تلقــی کــردن آن بــه عنــوان یــک گــروه تروریســتی و مقابلــه بــا قــدرت موشــکی انقــاب 

اســامی در دستورکارشــان قــرار گرفتــه اســت؟
آیــت هللا خاتمــی خاطرنشــان کــرد: در جریــان برجــام نیــز همــه  ملــت ایــران فهمیدنــد کــه 
ــون ایــن فکــر را  ــران اســامی نشــان داد. اکن ــل ای ــار غیرانســانی را در مقاب ــکا اوج رفت آمری
ــم  ــن دروغ در عال ــرده و ای ــی ک ــد معرف ــض عه ــران را ناق ــه ای ــد ک ــود می پرورانن ــر خ در س
ــح  ــار تصری ــن ب ــرژی اتمــی چندی ــه ســازمان ان ــر اســت؛ چــرا ک ــا امکان پذی ــی آن ه بی دین
کــرد کــه ایــران تخلفــی نداشــته، امــا مجلــس ســنای آمریــکا در کمــال نفهمــی، تحریم هــای 
جدیــدی را تصویــب کــرده اســت؛ بــه دنبــال ایــن هســتند کــه ایــران را ناقــض برجــام نشــان 
ــم و  ــته می کنی ــمن را خس ــه دش ــتیم ک ــی هس ــا ملت ــرد: م ــد ک ــان تاکی ــد. وی در پای دهن

خودمــان خســته نخواهیــم شــد. ایســنا

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری:

می خواهند ایران را ناقض برجام 
نشان دهند

عضو هیئت نظارت بر اجرای برجام:

 همه گزینه های ایران
 روی میز است

مسئوالن با فساد برخورد جدی 
داشته باشند 

حجت االسام سید مجتبی میردامادی در خطبه  اول نماز جمعه 
این هفته اصفهان ضمن توصیه خود و نمازگزاران به تقوای الهی 
اظهار کرد: متقی کسی است که یار خدا باشد، کسی که معصیت 
نکند و کسی که شکر خدا را در مقابل نعمت هایش به جا آورد؛ 

چرا که تقوا، کلید موفقیت دنیا و رمز آخرت است و بهشت از آن 
کسانی است که در دنیا خدا را فراموش نکنند.

وی گفــت: امــروز آمریــکا دارد علنــی گنــاه را ترویــج می کند.ایــن 
ــادی  ــری ع ــا ام ــا موتورســواری و دوچرخه ســواری خانم ه روزه
اســت. امــروز مــا را مواخــذه می کننــد کــه چــرا امــر بــه  معــروف 

و نهــی از منکــر می کنیــد؛ از قــوه قضائیــه می خواهیــم کمــی بــا 
ســختی بیشــتری در ایــن مــورد عمــل کنــد؛ همیشــه نمی شــود 
ــج  گفــت کار فرهنگــی؛ در شــرایطی کــه فســاد در جامعــه تروی
ــاد  ــوی فس ــا جل ــود ت ــام ش ــری انج ــدام قه ــد اق ــود، بای می ش

گرفتــه شــود.
میردامــادی خاطرنشــان کــرد: بازداشــت ها اگــر همــراه بــا قهــر 
و غضــب اســامی باشــد، ایــن اتفاقاتــی کــه ایــن روزهــا خبــرش 

را می شــنویم، نمی افتــد.
بــا  هفتــه  ایــن  نمــاز جمعــه  دوم  در خطبــه  میردامــادی 
اشــاره بــه مناســبت های هفتــه اظهــار کــرد: بارهــا مقــام 
ــه  ــا را بیم ــن م ــا دی ــن امامزاده ه ــد ای ــری فرمودن ــم رهب معظ
کرده انــد؛ در رابطــه بــا روز شــیر مــادر بایــد گفــت مادرانــی 

ــتباه  ــد، اش ــروم می کنن ــادر مح ــیر م ــان را از ش ــه فرزندانش ک
و  اســت  واکســن  نوعــی  ایــن شــیر  می کننــد؛ چــرا کــه 
ــا  ــب ب ــر آن متناس ــاوه ب ــی دارد؛ ع ــه تازگ ــرای بچ ــه ب همیش
ــب  ــدای قل ــنیدن ص ــن ش ــود؛ همچنی ــه می ش ــه تهی ــن بچ س
 مــادر در حــال شــیر خــوردن، موســیقی آرام بخشــی بــرای بچــه 

است.
ــه  ــن هفت ــی)ع( در ای ــام خمین ــگاه ام ــاح پای ــزود: افتت وی اف
یکــی از فوایــد تحریم هاســت؛ ایــن تحریم هــا را بــه شــر تلقــی 
ــر  ــا خی ــوید، ام ــت می ش ــما از آن ناراح ــیاری از ش ــد؛ بس نکنی

ــت. ــادی در آن اس زی
 در دوران دفــاع مقــدس موشــک نداشــتیم؛ امــا تحریم هــا 
باعــث شــد تــا امــروز در شــهرک های زیرزمینــی آن قــدر موشــک 

انباشــته کنیــم کــه اگــر روزی دشــمن بــه مــا حملــه کــرد طــوری 
ــی  ــا باق ــرای م ــمنی ب ــه دش ــه در خاورمیان ــم ک ــاع می کنی دف

ــد. نخواهــد مان
امــام  جمعــه موقــت اصفهــان اظهــار کــرد: فکــر نکنیــم کــه آب 
ــز را  ــت؛ همه چی ــکار اس ــکای جنایت ــت آمری ــا در دس ــان م و ن
از خــدا بخواهیــد؛ چــرا کــه اســتکبار جهانــی جــز مکــر و حیلــه 
بــرای دنیــا نــدارد. ایــن روزهــا کــه تنفیــذ از طــرف رهبــری اســت 
 و بعــد از آن تعییــن وزرا، اگــر جناحــی وارد مســائل شــوید 
و حــق مــردم را ضایــع کنیــد، قطعــا در روز قیامــت روســیاه وارد 
ــط  ــن و در خ ــرب، متدی ــق، مج ــراد الی ــوید. اف ــر می ش محش
والیــت انتخــاب کنیــد تــا مدیریتشــان برخــی مشــکات کشــور 

را حــل کنــد. فــارس

نماز جمعه اصفهان 
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کرمان نماز جمعه 
امام جمعه موقت کرمان:

آمریکا با وضع تحریم های جدید 
پیمان شکنی خود را اثبات کرد

بیــان  در  دیــروز  ظهــر  عرب پــور  مهــدی  حجت االســام 
خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهر کرمــان اظهــار  داشــت: شــرکت 
ــده و  ــات تطهیر کنن ــات و روای ــر اســاس آی ــه ب ــاز جمع در نم

پاک کننــده اســت.
وی بــا گرامیداشــت 5 مــرداد ســالروز اقامــه نخســتین 
ــت:  ــال 5۸ گف ــاب در س ــس از انق ــور پ ــه کش ــاز جمع نم
56 نمــاز جمعــه در شهرســتان ها و بخش هــای اســتان 
ــه  ــان ب ــر از مومن ــزار و 600 نف ــزار می شــود و حــدود 2 ه برگ
صــورت افتخــاری در ســتادهای نمــاز جمعــه سراســر اســتان 

همــکاری می کننــد.
ــه برخــی قصــد  ــان اینک ــا بی ــان ب ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
ــزود:  ــد، اف ــوه دهن ــد نمــاز جمعــه را فقــط سیاســی جل دارن
ــزرگ  ــاع ب ــن اجتم ــت و ای ــادی اس ــه، عب ــاز جمع ــل نم اص
مســلمین در روز جمعــه خــار چشــم دشــمنان اســام اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 200 نفــر در ســتاد نمــاز جمعــه شــهر 
ــه  صــورت کامــا افتخــاری فعالیــت می کننــد  کرمــان نیــز ب
خاطر نشــان کــرد: نمــاز جمعــه یــک کنگــره بــزرگ بــا ابعــاد 
ایمانــی، سیاســی و معرفتــی اســت و مــردم در ایــن روز بــا 
مســائل روز آشــنا شــده و از توطئه هــای دشــمنان اســامی 

ــد. ــدا می کنن ــی پی آگاه
تحریم هــای  آمریــکا  اینکــه کنگــره  بیــان  بــا  عرب پــور 
ــران  ــره شــمالی و ای ــه ســه کشــور روســیه، ک ــدی علی جدی
اســامی وضــع کــرده اســت، گفــت: آمریــکا بــا وضــع 
را  بداخاقــی خــود  و  پیمان شــکنی  تحریم هــای جدیــد 

ــرد. ــات ک اثب
ــا  ــه اینکــه مــردم ایــران از ابتــدای انقــاب ب ــا اشــاره ب وی ب
ــوع  ــتند و موض ــنا هس ــکا آش ــه آمری ــات خبیثان ــن اقدام ای
ــکا  ــره آمری ــدام کنگ ــن اق ــا ای ــزود: ب ــت، اف ــدی نیس جدی
ــتند  ــد داش ــکا تردی ــدی آمری ــه بد عه ــه ذره ای ب ــانی ک کس
هــم، متوجــه شــدند کــه آمریــکا دشــمن شــماره یــک ایــران 

اســت. 
امــام جمعــه موقــت کرمــان بــا بیــان اینکــه جمهــوری 
اســامی ایــران از ایــن تحریم هــا ضــرر نخواهــد کــرد 
ــکا بیهــوده و عبــث  ــه آمری تصریــح کــرد: دلخــوش کــردن ب
ــاد  ــه آن اعتم ــود ب ــه نمی ش ــان داد ک ــکا نش ــت و آمری اس

ــنیم ــرد. تس ک

ــر برجــام، در واکنــش بــه تصویــب تحریم هــای  علی اکبــر والیتــی، عضــو هیئــت نظــارت ب
جدیــد مجلــس نماینــدگان آمریــکا علیــه ایــران اظهــار داشــت: همــه گزینه هــا پیــش روی 

ماســت و تصمیمــات الزم، مقتضــی و قدرتمندانــه ای را اتخــاذ خواهیــم کــرد.
ــرای مــا ناشــناخته نیســت. آقــای ترامــپ  ــد ب وی افــزود: آنچــه آمریکایی هــا انجــام دادن
هــم در سیاســت داخلــی و هــم خارجــی خــود، روشــی را در پیــش گرفتــه کــه در نهایــت بــه 

ضعــف آمریــکا هــم در داخــل و هــم در صحنــه بین المللــی منجــر خواهــد شــد.
ــوذ  ــه نف ــد ک ــور می کنن ــا تص ــر آمریکایی ه ــزود: اگ ــام اف ــر برج ــارت ب ــت نظ ــو هیئ عض
ــا ایــن حرف هــا احیــا می شــود  غیرقانونــی و نامشــروع از دســت رفتــه آن هــا در منطقــه ب

ــه زوال اســت. ــه رو ب ــوذ آن هــا در منطق ــا نخواهــد شــد و نف احی
وی افــزود: اگــر آن هــا تصــور می کننــد ایــران بــا یــک تشــر یــا فشــار آمریــکا، تســلیم آن هــا 
می شــود، اشــتباه می کننــد؛ زیــرا قطعــا ایــران ماننــد برخــی کشــورهای منطقــه نیســت کــه 

بــا یــک تشــر آمریــکا تســلیم باج خواهــی آن هــا شــود.
عضــو هیئــت نظــارت بــر برجــام افــزود: تجربــه گذشــته نشــان داده اســت و آمریکایی هــا 

بداننــد کــه همــه گزینه هــا بــرای جمهــوری اســامی ایــران روی میــز اســت.
وی بــا اشــاره بــه نقــض عهــد گذشــته غربی هــا در مقابــل جمهــوری اســامی ایــران ادامــه 
ــته ای را  ــای هس ــه کاره ــی هم ــدت کوتاه ــه م ــتند ک ــا خواس ــا از م ــکا و غربی ه داد: آمری
ــا  ــد؛ ام ــاه داده بودن ــول ســه م ــا ق ــا این ه ــم؛ ام ــف کردی ــم متوق ــا ه ــم و م ــف کنی متوق
بیــش از دو ســال طــول کشــید؛ بعــدا جمهــوری اســامی تصمیــم گرفــت و فعالیت هــای 

هســته ای خــود را از ســر گرفــت.
والیتــی افــزود: بنابرایــن هیــچ راهــی بــر روی مــا بســته نیســت؛ امــا متناســب بــا تدابیــری 

کــه در کشــور اتخــاذ خواهــد شــد، تصمیــم درســت را اتخــاذ خواهیــم کــرد.
عضــو هیئــت نظــارت بــر برجــام در پایــان تاکیــد کــرد: همــه گزینه هــا پیــش روی ماســت و 

متناســب بــا اســتقال و اقتــدار ایــران تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد. مهــر



کوتاه اخبار 
خودرو صفر با باک خالی

تک تــک  بابــت  در شــرایطی کــه خودروســازان 
بــر  نصب شــده  امکانــات  و  خــودرو  قطعــات 
روی آن از مشــتریان هزینــه دریافــت می کننــد، 
ــر  ــوارد الزامــی از خودروهــای صف حــذف برخــی م
نارضایتــی  مشــتریان  بــه  تحویلــی  کیلومتــری 

خریــداران را بــه همــراه داشــته اســت.
ــا  ــای ب ــل خودروه ــه تحوی ــوان ب ــاره می ت  در این ب
ــه برخــی مشــتریان  ــی ب ــا خال ــن تقریب ــاک بنزی ب
ــه  ــی ک ــن جای ــه اولی ــوری ک ــه ط ــرد؛ ب ــاره ک اش
ــا  ــه آنج ــودرو ب ــل خ ــس از تحوی ــد پ ــدار بای خری
مراجعــه کنــد، پمــپ بنزیــن اســت. ایــن در حالــی 
اســت کــه هــر ســال ســهمیه مشــخصی از بنزیــن 
ــد  ــاص می یاب ــاز اختص ــرکت های خودروس ــه ش ب
تــا خــودروی بــا بــاک خالــی بــه مشــتریان تحویــل 

ــد.  ندهن
در گذشــته فیلــم خالــی کــردن بنزیــن از بــاک 
ــز در فضــای مجــازی دســت  ــر نی خودروهــای صف
ــازان  ــت خودروس ــه در نهای ــد ک ــت می ش ــه دس ب
اعــام کردنــد کــه بــا نمایندگی هــای خاطــی برخــورد 
خواهنــد کــرد؛ امــا ظاهــرا بنزیــن خودروهــای صفــر 
ــدان خــود خودروســازان هــم مــزه کــرده و  ــر دن زی
حــاال حتــی خودروهــای تحویلــی در خــود کارخانــه 

ــد.  ــی دارن ــاک خال ــز ب نی
حــذف  بــه  می تــوان  مســئله،  ایــن  کنــار  در 
ــاره  ــز اش ــر نی ــای صف ــزار از روی خودروه ــه اب جعب
ــی  ــل برخ ــاز در تحوی ــرکت های خودروس ــرد. ش ک
خودروهــا از قــرار دادن جعبــه ابــزار در خــودرو 
بــه  ابــزار  بــدون  خــودداری کــرده و خــودروی 
حالــی  در  ایــن  می دهنــد.  تحویــل  مشــتریان 
ــه  ــر جعب ــاوه ب ــته ع ــال های گذش ــه س ــت ک اس
ابــزار، جعبــه کمک هــای اولیــه نیــز در خــودرو قــرار 

فــارس می گرفــت. 

افزایش تولید لیموترش در کشور
و  گرمســیری  میوه هــای  دفتــر  کل  مدیــر 
نیمه گرمســیری وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: 
مجمــوع تولیــد لیموتــرش ســال گذشــته 500 
هــزار تــن بــود کــه بــر اســاس پیش بینی هــا، 
تولیــد امســال 20 هــزار تــن نســبت بــه ایــن رقــم 

می یابــد.  افزایــش 
ــر میوه هــای  ــر کل دفت ابوالقاســم حســن پور، مدی
جهــاد  وزارت  نیمه گرمســیری  و  گرمســیری 
برداشــت  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  کشــاورزی، 
لیموتــرش از اوایــل تیرمــاه آغــاز و تــا اواخــر آبــان 
ــزار  ــوع 32 ه ــت: از مجم ــار داش ــه دارد اظه ادام
ــرش  ــای لیموت ــت باغ ه ــر کش ــطح زی ــار س هکت
27 هــزار هکتــار آن بــارور و 5 هــزار هکتــار نابــارور 

ــت.  ــال اس ــه نه و در مرحل
ــارس،  ــتان های ف ــرش در اس ــه وی لیموت ــه گفت ب
هرمــزگان،  بلوچســتان،  و  سیســتان  بوشــهر، 
جنــوب کرمــان و خوزســتان کشــت می شــود. 
هــر  در  لیموتــرش  تولیــد  متوســط  حســن پور 
ــن در  ــزود: ای ــرد و اف ــوان ک ــن عن ــار را 20 ت هکت
حالــی اســت کــه وزارت جهــاد بــا اقداماتــی نظیــر 
احــداث ســامانه آبیــاری تحــت فشــار، ارائــه 
ــات  ــام عملی ــداران، انج ــه باغ ــی ب ــای فن راهکاره
تغذیــه مناســب در باغ هــا و اســتفاده از ارقــام 
ــن  ــا 32 ت ــه 30 ت ــار را ب ــرد در هکت ــاوم، عملک مق

افزایــش داده اســت. باشــگاه خبرنــگاران

کوتاه از اقتصاد
 بررسی فرصت های تجاری 

اصفهان و تایلند
نشســت بررســی فرصت هــای تجــاری  کیمیای وطن
اصفهــان و تایلنــد بــا حضــور هیئــت 
تجــاری فعــال در زمینــه تولیــد و توزیــع محصــوالت غذایــی 

حال در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان تاویــپ 
راچاپاکــدی، رایــزن بازرگانــی ســفارت تایلنــد در این نشســت 
ــف  ــد در زمینه هــای مختل ــان می توانن ــد و اصفه گفــت: تایلن

از جملــه صنایــع غذایــی روابــط نزدیــک تعریــف کننــد. 
ــاورزی و  ــوع کش ــوالت متن ــد محص ــه تولی ــاره ب ــا اش وی ب
ــکل  ــد متش ــاری تایلن ــت تج ــت: هیئ ــد گف ــی در تایلن غذای
از 17 تولیدکننــده مــواد غذایــی حــال در ایــن نشســت 
ــتان  ــان اس ــا همتای ــاری ب ــل تج ــای تعام ــی راه ه ــه بررس ب

می پردازنــد.  اصفهــان 
ســید کمــال ســهل آبادی، مشــاور امــور بین الملــل اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان، در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه توانمنــدی 
ــان و  ــت: اصفه ــی گف ــواد غذای ــد م ــان در تولی اســتان اصفه
ــد  ــکاری در تولی ــترک هم ــای مش ــد زمینه ه ــد می توانن تایلن

ــد.  ــی را فراهــم کنن محصــوالت غذای
وی افــزود: اســتان اصفهــان بــا بیــش از 8 هــزار و 500 واحــد 
ــناخته  ــران ش ــتان ای ــن اس ــوان صنعتی تری ــه  عن ــی ب صنعت
روابــط  می تواننــد  تایلنــدی  تولیدکننــدگان  و  می شــود 

ــد.  ــرار کنن ــن اســتان برق ــا ای ــک تجــاری ب نزدی
اطمینــان  می توانــد  حــال  برنــد  کــرد:  تصریــح  وی 
مصرف کننــدگان را بــه محصــوالت غذایــی دو طــرف افزایــش 

ــد. ده

 شاهد مرگ تدریجی 
شغل انبوه سازی هستیم

ــون سراســری انجمن هــای صنفــی انبوه ســازان  دبیــر کان
ــر داد  ــازان خب ــب و کار انبوه س ــاع کس ــامانی اوض از نابس
و گفــت: اگــر بــه ســاخت و ســاز تســهیات داده نشــود، 

بــازار مســکن دچــار آشــفتگی خواهــد شــد. 
فرشــید پورحاجــت دربــاره مشــکات انبوه ســازان در دوره 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــکن گف ــاز مس ــاخت و س ــود س رک
ــه  ــی ک ــت و در حال ــه راه نیس ــازان رو ب ــاع انبوه س اوض
ــا صنعــت  ــود خــارج شــده اند، ام ــع از رک بعضــی از صنای

ــده اســت.  ــی مان ــود باق ــان در رک ســاختمان همچن
ــش  ــرای بخ ــکن ب ــد مس ــرایط تولی ــه ش ــی ک ــا زمان ت
ــه  ــرای ورود ب ــرمایه گذار ب ــود، س ــق نش ــی محق خصوص
ــاخت و  ــرایط س ــرد و ش ــد ک ــک نخواه ــوزه ریس ــن ح ای

ــد.  ــد ش ــخت تر خواه ــاز س س
وی بــا بیــان اینکــه بســیاری از انبوه ســازان در حــال 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــتند، اف ــغل هس ــن ش ــروج از ای خ
وضعیــت موجــود، پیش بینــی شــرایط مســاعد در آینــده 
ــی  ــرگ تدریج ــاهد م ــن ش ــر م ــه نظ ــم. ب ــز نمی کن را نی

شــغل انبوه ســازی هســتیم. 
ــون سراســری انجمن هــای صنفــی انبوه ســازان  دبیــر کان
گفــت: بــرای بهبــود وضعیــت کســب و کار ســاخت و 
ــرای  ــویقی ب ــته های تش ــد بس ــت بای ــکن، دول ــاز مس س
ــه  ــی ب ــی و مقررات زدای ــن مال ــامل تأمی ــازان ش انبوه س

ــرد.  ــر بگی ــاز در نظ ــاخت و س ــش س ــع افزای نف
ــازمان  ــور و س ــار وزارت کش ــه آم ــاره ب ــا اش ــت ب پورحاج
ــای  ــدور پروانه ه ــوص ص ــهرداری ها درخص ــاری ش همی
ــه  ــد ک ــان می ده ــار نش ــن آم ــرد: ای ــح ک ــاخت تصری س
ــق کاهــش  ــه دوران رون حجــم ســاخت و ســاز نســبت ب
چشــمگیری داشــته اســت؛ علــت آن نیــز بی رغبتــی 
ــک  ــه و ریس ــن عرص ــه ای ــرای ورود ب ــرمایه گذاران ب س
ــد ســال  ــاالی فــروش مســکن اســت؛ چــرا کــه در چن ب
اخیــر نــگاه سیاســتگذاران بخــش مســکن بــه ایــن 

ــر ــت. مه ــوده اس ــهیل گرایانه نب ــگاه تس ــش، ن بخ
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 روابط عمومی روزنامه کیمیای وطن 

نقــدی  یارانــه  افزایــش  منظــور  بــه 
بــر  همچنیــن  و  نیازمنــد  خانواده هــای 
ــاری  ــال ج ــی در س ــف قانون ــاس تکالی اس
یارانــه برخــی از خانواده هــای غیرنیازمنــد 

حــذف خواهــد شــد.
حــذف یارانــه نقــدی خانوارهــای غیرنیازمنــد 
از ســال گذشــته بــا مجــوز مجلــس شــورای 
اســامی در قالــب تبصــره 1۴ قانــون بودجــه 
۹5 در دســتورکار قــرار گرفــت؛ بــه طــوری کــه 
ــون  ــدود 3 میلی ــه ح ــته یاران ــال گذش در س
نفــر قطــع شــد. امــا تبصــره 1۴ بودجــه 
ــن  ــا ای ــذ شــد؛ ب ــز تنفی ۹5 در بودجــه ۹۶ نی
تفــاوت کــه در بودجــه ســال گذشــته شــرایط 
اعــام  بودجــه  در  را  نیازمنــد  خانوارهــای 
کــرده بــود و بــر اســاس آن خانوارهایــی کــه 
ــون  ــل 35 میلی ــا حداق ــاالنه آن ه ــد س درآم
ــدی  ــه نق ــود، مشــمول حــذف یاران ــان ب توم
می شــدند؛ امــا در تبصــره 1۴ بودجــه ۹۶ 
عینــا تبصــره 1۴ بودجــه ســال گذشــته تکــرار 
شــده و شــرایط ایــن حــذف در بودجــه لحاظ 

نشــده اســت.
بــر اســاس تبصــره 1۴ بودجــه ۹۶، در اجــرای 
قانــون هدفمنــد کــردن یارانه هــا مصــوب 
ــود  ــازه داده می ش ــت اج ــه دول ــال 8۹، ب س
در ســال 13۹۶ از محــل درآمدهــای حاصــل 
از اصــاح قیمــت کاالهــا و خدمــات موضــوع 
ــغ چهارصــد و هشــتاد  ــا مبل ــون مذکــور ت قان
هــزار میلیــارد )۴80.000.000.000.000( ریــال 
بــا  قانــون  ایــن  یارانــه ای  ردیف هــای  و 
پرداخــت  روش هــای  انــواع  از  اســتفاده 
از  حمایــت  بــرای  غیرنقــدی  و  نقــدی 

ارائــه  و  نیازمنــد  و  هــدف  خانوارهــای 
خدمــات حمایتــی و کمــک بــه بخــش 
 تولیــد و اشــتغال مطابــق جــدول ذیــل اقــدام 

کند.
  ماده ۷۹ قانون برنامه ششم 

توسعه
ــون  ــر اســاس مــاده 7۹ قان در عیــن حــال ب
برنامــه ششــم توســعه، دولــت موظف اســت 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــون برنام ــرای قان ــول اج در ط
ــل  ــال حداق ــر س ــی، ه ــه فعل ــت یاران پرداخ
مســتمری خانوارهــای مددجویــان تحــت 
حمایــت کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( و 
ــطح  ــا س ــب ب ــتی را متناس ــازمان بهزیس س
ــد  ــط 20 درص ــای متوس ــر مبن ــت ب محرومی
ــی  ــورای عال ــوب ش ــتمزد مص ــل دس حداق
کار، در چهارچــوب بودجــه ســنواتی و از محــل 
ــا  ــا ب ــردن یارانه ه ــد ک ــون هدفمن ــد قان درآم
»حــذف خانوارهــای پردرآمــد« و درج ردیــف 
مســتقل در جــدول موضــوع مــاده )3۹( این 

ــد. ــون، پرداخــت کن قان
  حذف یارانه ۱۵ میلیون نفر پس از 

چینش کابینه دولت دوازدهم
آگاه،  منبــع  یــک  رابطــه  همیــن  در 
درخصــوص آخریــن وضعیــت حــذف یارانــه 
ــر  ــت: ب ــد گف ــای غیرنیازمن ــدی خانواره نق
بــرای  دولــت  قانونــی  تکالیــف  اســاس 
و  می کنــد  اقــدام  نقــدی  یارانــه  حــذف 
طبــق پیش بینی هــا امســال قــرار اســت 
حــذف نفــر  میلیــون   15 نقــدی   یارانــه 

 شود. 
ایــن منبــع آگاه گفــت: در ســال جــاری هنــوز 

یارانــه خانــواده ای قطــع نشــده؛ چــرا کــه باید 
ســاز و کار آن در برنامــه ششــم و بودجــه 

ــد.  ــده می ش دی
ــذف  ــایی و ح ــد شناس ــه وی فرآین ــه گفت ب
یارانــه نقــدی خانوارهــا پــس از چینــش 
کابینــه دولــت دوازدهــم آغــاز خواهــد شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 7۶ 
میلیــون نفــر از جمعیــت کشــور یارانــه نقــدی 
ــایی  ــد شناس ــت: رون ــد، گف ــت می کنن دریاف
بــا همــان  غیرنیازمنــد  و  نیازمنــد  افــراد 
انجــام خواهــد  مکانیــزم ســال گذشــته 

 شد.

  تفکیک خانوارهای نیازمند و 
غیرنیازمند

ــاه اجتماعــی از ســال  ــاون، کار و رف وزارت تع
ــاه  ــی رف ــگاه اطاعات ــانی پای ــا به روزرس ۹۴ ب
ایرانیــان عملیــات شناســایی دارایــی خانوارها 
ــی  ــاب های بانک ــه حس ــی ب ــدون سرکش را ب

ــرای  ــن ســامانه مکانیزمــی ب ــاز کــرد و ای آغ
ــد  ــد و غیرنیازمن ــای نیازمن ــک خانواره تفکی

بــه یارانــه نقــدی شــد. 
ــان،  ــاه ایرانی ــی رف ــگاه اطاعات ــق پای از طری
امــاک،  ماننــد  خانواده هــا  دارایی هــای 
ــات  ــی، اطاع ــافرت های خارج ــودرو، مس خ
مربــوط بــه تســهیات و همچنیــن اطاعــات 
ســازمان های  از  اســتعام  بــا  درآمــدی 
تأمیــن اجتماعــی و بازنشســتگی بــا کمترین 

درصــد خطــا تخمیــن زده می شــود.
البتــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــدی  ــه نق ــذف یاران ــه ح ــم ب ــس از تصمی پ
خانــواده ای، پیــش از اقــدام بایــد بــا ارســال 
پیامــک بــه سرپرســت خانــوار موضــوع 
اطاع رســانی  را  نقــدی  یارانــه  حــذف 
از  پیــش  حــذف  گونــه  هــر  و  کنــد 
 اطــاع بــه سرپرســت خانــوار غیرقانونــی

 است.

ــته  ــال گذش ــاه س ــال بهمن م ــن ح  در همی
وزیــر  قائم مقــام  فیروزآبــادی،  بــود کــه 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، گفتــه بــود: »در 
ــه  ــا از گردون ــراد و خانواره صــورت حــذف اف
دریافــت یارانــه نقــدی، بــا توجــه بــه تکلیــف 
قانونــی پیــش از حــذف یارانــه ایــن خانوارهــا 
ــانی  ــا اطاع رس ــه آن ه ــک ب ــق پیام  از طری

می شود.«
صــورت  در  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
حــذف یارانــه نقــدی خانــواده ای امــکان 
ــی  ــامانه اینترنت ــق س ــراض از طری ــت اعت  ثب
 www.yaraneh10.ir وجــود دارد؛ پــس 
از ثبــت اعتــراض یــک هفتــه تــا 10 روز 
بــا  تمــاس  طــی  مربوطــه  کارشناســان 
ــوار نتیجــه بررســی اعتــراض  سرپرســت خان
را اعــام می کننــد کــه آیــا ایــن خانــواده 
ــا  ــه نقــدی هســت ی مســتحق دریافــت یاران

ــر ــر. مه خی

دولت دوازدهم و چالشی به نام پرداخت یارانه

حذف یارانه 15 میلیون 
ایرانی پس از چینش کابینه

ــش آب،  ــاد بخ ــکات ح ــود مش ــا وج ــت: ب ــرو گف ــر نی وزی
اگــر مصــارف آب منطقــی شــود، قطعــا در هیچ کــدام از 
بخش هــای اقتصــادی کشــور بــه مشــکل برنخواهیــم خــورد؛ 
بنابرایــن یکــی از مهم تریــن عوامــل بحــران آب مســئله 

ــت.  ــرف آن اس مص
ــه  ــود ب ــفر خ ــه س ــرو، در ادام ــر نی ــان، وزی ــد چیت چی حمی
ــن  ــع آب ای ــان در جلســه شــورای حفاظــت مناب اســتان کرم
اســتان شــرکت کــرد و بــا اشــاره بــه عــزم دولــت بــرای مهــار 
بحــران آب در کشــور گفــت: ایــن دولــت در همــان ابتــدای کار 
خــود بــا یــک همــت و عــزم قاطــع و جــدی وارد مســئله آب 
شــد؛ چــرا کــه بــه عمــق ایــن بحــران در کشــور واقــف بــود. 
وی افــزود: بررســی آمارهــای آب نشــان می دهــد در 10 ســال 
ــر از حــد متوســط رســیده  ــه کمت ــزان بارش هــا ب گذشــته، می

اســت.
ــی  ــه می شــد متوســط بارندگ ــی گفت ــرد: زمان ــح ک  وی تصری
کشــور 250 میلیمتــر اســت؛ امــا امــروز ایــن بارش هــا بــه 2۴2 

میلیمتــر رســیده کــه یــک زنــگ خطــر جــدی اســت. 
وزیــر نیــرو ادامــه داد: افزایــش دمــای کشــور باعــث افزایــش 
ــبت  ــش نس ــث کاه ــم باع ــر اقلی ــر آب و تغیی ــزان تبخی می
بــارش بــرف در کشــور و همچنیــن کاهــش میــزان نفــوذ آب 

ــت.  ــده اس ــن ش ــل زمی ــفره های داخ ــه س ب
ــش  ــار افزای ــل در کن ــن عوام ــه ای ــرد: مجموع ــد ک وی تأکی
ــور  ــادی کش ــف اقتص ــای مختل ــارف در بخش ه ــزان مص می
باعــث شــده بحــران آب در کشــور تشــدید شــود. وی اضافــه 
ــش آب ــاد بخ ــکات ح ــود مش ــا وج ــال، ب ــا این ح ــرد: ب  ک

اگــر مصــارف آب منطقــی شــود، قطعــا در هیچ کــدام از 
بخش هــای اقتصــادی کشــور بــه مشــکل برنخواهیــم خــورد؛ 
بنابرایــن یکــی از مهم تریــن عوامــل بحــران آب، مســئله 

ــت.  ــرف آن اس مص
چیت چیــان تأکیــد کــرد: اگــر مــا بــه چگونگــی مصــرف 
ــن بحــران  ــه پشــت سرگذاشــتن ای ــادر ب ــم، ق آب توجــه کنی

ــا ــود. ایرن ــم ب خواهی

ســال گذشــته بالــغ بــر ۶25 میلیــون دالر 
معــادل بیــش از 2 هــزار میلیــارد تومــان 
ــاق  ــور قاچ ــه کش ــراه ب ــی هم ــواع گوش ان
شــده اســت؛ رونــدی کــه طــی ســال های 
گذشــته بــه  طــور مــداوم اســتمرار داشــته 
و بــا وجــود وعده هــای متعــدد، هنــوز 
اقــدام موثــری در مواجهــه بــا آن صــورت 

نگرفتــه اســت. 
ــراه  ــر واردات ۹0 درصــدی گوشــی های هم ــدد ب ــای متع آماره
ــته  ــال های گذش ــی س ــد. ط ــد دارن ــاق تاکی ــکل قاچ ــه ش ب
ــاتی  ــوع جلس ــن موض ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــا ب ــا و باره باره
ــن حــال  ــا ای ــی داده شــده اســت؛ ب ــزار شــده و وعده های برگ
هنــوز هیــچ اتفــاق عملــی و خاصــی در ایــن عرصــه مشــاهده 
ــای  ــا و اگره ــا ام ــازار ب ــن ب ــد در ای ــان خری ــده و همچن نش

ــه اســت.  بســیار مواج
مجتبــی خســروتاج دربــاره آخریــن وضعیــت بحــث رســیدگی 
ــرد: از ســال گذشــته  ــار ک ــه واردات گوشــی های قاچــاق اظه ب
این گونــه اعــام شــد کــه جهــت کنتــرل واردات در ایــن بخــش 

از بهتریــن روش یعنــی کدینــگ اســتفاده خواهــد شــد. 
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در عیــن حــال عنــوان کــرد: 
ایــن طــرح نیــز بــه صــورت آزمایشــی اجــرا شــده و موفــق بــود؛ 
امــا متولــی اصلــی آن کــه بایــد حتمــا وارد عمــل شــود، وزارت 
ارتباطــات اســت کــه البتــه ایــن وزارتخانــه نیــز اجــرای چنیــن 

ــرد.  ــو می ب ــه داشــته و کار را جل طرحــی را در برنام
ایــن اظهــارات در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن نیــز از 

ســوی مســئوالن وزارت ارتباطــات، ســتاد 
ــا قاچــاق کاال و همچنیــن وزارت  ــارزه ب مب
صنعــت، معــدن و تجــارت اجــرای طــرح 
رجیســتری گوشــی همــراه بــه خردادمــاه 

ــود.  امســال موکــول شــده ب
ــان  ــن زم ــاه از ای ــک م ــش از ی ــال بی ح
ــوز در ایــن عرصــه اتفاقــی  می گــذرد و هن
ــر  ــا وزی ــا ب ــداده و برخــی گفت وگوه رخ ن
ــر  ــا شــهریورماه خب ــن طــرح ت ــق اجــرای ای ارتباطــات از تعوی

می دهــد. 
ــال  ــر س ــاق کاال و ارز اواخ ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــخنگوی س س
همــراه  گوشــی  قاچــاق  وضعیــت  درخصــوص   گذشــته 
ــار کــرد: در ابتــدای پیشــنهاد  و اجــرای طــرح رجیســتری اظه
ــی  ــور مطمئن ــتگاهی تص ــا دس ــئول ی ــچ مس ــرح هی ــن ط ای
ــتری  ــرح رجیس ــرای ط ــری اج ــی و امکان پذی ــاره چگونگ درب
دســتگاه های گوشــی همــراه نداشــت و همگــی در ایــن زمینــه 
ــی  ــتگاه های اجرای ــه دس ــون هم ــا هم اکن ــتند؛ ام ــد داش تردی
ــن  ــرای ای ــودن اج ــر ب ــر و مؤث ــه امکان پذی ــبت ب ــی نس متول

ــد. ــد می کنن ــتند و آن را تأیی ــن هس ــرح مطمئ ط
 از نظــر فنــی همــه ملزومــات مــورد نیــاز آمــاده شــده و نتایــج 
ــن  ــرای ای ــرای اج ــه ب ــای صورت گرفت ــت ها و آزمایش ه تس
ــاه  ــا تیرم ــم ت ــز مشــخص شــده اســت کــه امیدواری طــرح نی
ــا  ســال آینــده ایــن طــرح بــه صــورت کامــل اجرایــی شــود ت
ــا قاچــاق گوشــی همــراه کمــک شــایانی  ــارزه ب ــه مب ــد ب بتوان

کنــد. ایســنا

تــا  دارد  تصمیــم  مرکــزی  بانــک 
ــه صــورت تدریجــی  معامــات ارزی را ب
ــامانه  ــق »س ــام از طری ــمت انج ــه س ب
ــه  ــا بلک معامــات ارزی« ســوق دهــد ت
ــه ســر و ســامانی  ــازار مــکاره را ب ایــن ب

ــاند.  برس
بانــک مرکــزی یــا بــه عبــارت بهتــر 
نتیجــه  ایــن  بــه  هنــوز  دولــت، 

ارز  پرونــده  بــرای همیشــه،  بــار  یــک  نرســیده اند کــه 
روانــه  را  تک نرخــی  دالرهــای  و  ببندنــد  را  چندنرخــی 
ــت  ــتان نیس ــام داس ــن تم ــا ای ــد؛ ام ــازار کنن ــات و ب معام
و بــازار بایــد از طریقــی ســاماندهی شــود؛ بــازاری کــه 
آنقــدر مســتعد اســت کــه هــر لحظــه ممکــن اســت 
قیمت هــای  بــا  را  دالر  و  زنــد  هــم  بــر  را  آن  تلنگــری 
ــان  ــردم و متقاضی ــت م ــه دس ــوداگرایانه ب ــی و س  غیرواقع

برساند. 
تمــام این هــا در شــرایطی اســت کــه هــر تلنگــری اگــر بــازار 
را بــه ســمت نابســامانی و برهــم زدن عرضــه و تقاضــا پیــش 
ــرد، ایــن تولیــد کشــور و مــردم عــادی هســتند کــه ضــرر  ب
ــد  ــودجویانی می برن ــا دالالن و س ــش را تنه ــد و نفع می کنن
ــازار را بــه دســت گیرنــد و همــه چیــز را بــه  کــه منتظرنــد ب

نفــع خــود مصــادره کننــد. 
زمســتان پارســال بــود کــه تلنگرهــا در بــازار ارز، بســیاری از 
ــر،  ــوی دیگ ــرد و از س ــران ک ــران را نگ ــدگان و تاج تولیدکنن
مــردم عــادی را هــم در خریدهــای روزانــه خــود دچــار 

ــر  ــه نظ ــه ب ــی ک ــود؛ در حال ــکل نم مش
ــرخ  ــده ســاماندهی ن می رســد اگــر پرون
تک نرخــی  ســمت  بــه  حرکــت  و  ارز 
کــردن بــه ســامانی برســد، شــرایط بــرای 

ــر خواهــد شــد.  ــه بهت هم
اکنــون بانــک مرکــزی امــا تــاش کــرده 
تــا بــا راه انــدازی ســامانه معامــات 
ارزی، زمینــه  شــفافیت و بهبــود وضعیــت 
معامــات را فراهــم ســازد؛ بــه نحــوی کــه قــرار اســت 
معامــات ارزی، بــه تدریــج بــه ســمت انجــام از طریــق ایــن 
ســامانه پیــش رفتــه و متناســب بــا رشــد روابــط کارگــزاری، 

ــش گســترده شــود.  فعالیت
در واقــع، ســامانه خریــد و فــروش ارز یــا ســامانه معامــات 
ــازار  ــه بانک هــای عضــو ب الکترونیکــی، ســامانه ای اســت ک
بیــن بانکــی ارز تهــران و بانــک مرکــزی می تواننــد عــاوه بــر 
اعــام نــرخ خریــد و فــروش خــود در ســامانه مزبــور، اقــدام 
بــه خریــد و فــروش کلیــه اســعار مــورد معاملــه در بــازار بیــن 

بانکــی بــه نــرخ آزاد کنــد. 
ســامانه  ایــن  می گویــد  مرکــزی  بانــک  آن گونــه کــه 
بانــک مرکــزی و در راســتای خریــد  جــزو پروژه هــای 
و فــروش ارز بــه نــرخ آزاد و همچنیــن اجــرای اباغیــه 
ــاون اول  ــورخ 12 /10 /13۹5 مع ــماره 125۶12 /53887 م ش
ــل از  ــه ارز حاص ــت عرض ــور هدای ــه منظ ــور و ب رئیس جمه
کلیــه صــادرات کاال و خدمــات، بــه بــازار ارز کشــور اســت کــه 

ــزی ــک مرک ــرار دارد. بان ــش ق ــه آزمای در مرحل

ــم  ــازمان تنظی ــه س ــدور پروان ــی و ص ــی های فن ــاون بررس مع
ــور  ــه ســیم کارت ســه اپرات مقــررات و ارتباطــات رادیویــی از ارائ

ــر داد.  ــده خب ــای آین ــازی در روزه مج
ــازی  ــای مج ــداد اپراتوره ــاره تع ــاهکوه درب ــی ش ــادق عباس ص
ــادر  ــه ص ــروز 5 پروان ــه ام ــا ب ــرد: ت ــان ک ــور بی ــال در کش فع
ــدور  ــه ص ــوز ب ــه هن ــده ک ــام ش ــت انج ــم و 20 موافق کرده ای
ــاده  ــور آم ــه اپرات ــن س ــت. همچنی ــده اس ــر نش ــه منج پروان
ــی شــاهد عرضــه  ــه ســیم کارت هســتند کــه در روزهــای آت ارائ

ــود.  ــم ب ــازار خواهی ــه ب ــا ب ــیم کارت آن ه س
وی در نمایشــگاه الکامــپ دربــاره شــکل گیری اپراتورهــای 
و  راه انــدازی  از  اصلــی  هــدف  گفــت:  کشــور  در  مجــازی 
ــود؛  ــم ب ــیار مه ــه بس ــازی دو نکت ــای مج ــکل گیری اپراتوره ش
اول اینکــه مــا در نظــر داشــتیم بــازار رقابتــی در حــوزه موبایــل 
 BTS را بهبــود بخشــیم؛ زیــرا اپراتورهــای اصلــی کــه بــه
)دکل هــای مخابراتــی فرســتنده و گیرنــده( نیــاز دارنــد، هزینــه 
بســیار زیــادی می خواهنــد و ایــن بــه صــاح کشــور نبــود؛ امــا 

از ســمت مشــترکان مــا نیــاز اساســی بــه بحــث رقابت داشــتیم 
ــود.  ــم ب ــن تصمی ــازی، بهتری ــور مج ــن گام اپرات و در ای

ــم  ــازمان تنظی ــه س ــدور پروان ــی و ص ــی های فن ــاون بررس مع
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی افــزود: نکتــه دوم پیدایــش 
اپراتورهــای مجــازی ایــن بــود کــه اپراتورهــای صاحــب شــبکه 
کمتــر ســراغ فضــای تخصصــی و بسترســازی الزم در ایــن 
حــوزه می رونــد و مــا امیدواریــم اپراتورهــای مجــازی کــه نگــران 
زیرســاخت و شــبکه نیســتند، انــرژی بیشــتری بــرای مباحــث 
تخصصــی بگذارنــد تــا مــردم از خدمــات جدیــد بهره منــد شــوند.

 عباســی شــاهکوه بــا اشــاره بــه فضــای رقابتــی میــان اپراتورهــا 
ــای  ــان اپراتوره ــی می ــدان رقابت ــه چن ــی اســت ک ــت: طبیع گف
ــت آن هــم  ــرد. عل ــا اپراتورهــای مجــازی صــورت نگی ــی ب اصل
ــی دارای زیرســاخت و شــبکه  ــن اســت کــه اپراتورهــای اصل ای
هســتند و تمرکــز اپراتورهــای مجــازی بــر ســرویس و خدمــات 
ــی  ــای مختلف ــن دو از الیه ه ــن ای ــت؛ بنابرای ــران اس ــه کارب ب

ــا ــد. ایتن ــت کنن ــا هــم رقاب ــد ب ــا نبای تشــکیل شــده اند و قاعدت

وزیر نیرو:

مهم ترین عامل بحران آب، مسئله مصرف آن است

جزئیات تصمیم بانک مرکزی برای بازار ارزابهام درباره حل مشکل قاچاق گوشی همراه

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه ارتباطات رادیویی خبر داد:

 عرضه 3 سیم کارت جدید تا چند روز آینده

40 6    هزار نفر، متقاضیان 10.3
طرح  کارورزی

درصد، افزایش حجم تجارت 
خارجی ایران

درصد، نرخ تورم در دوازده 
ماه منتهی به تیر

۴۰ هــزار نفــر از جوینــدگان کار در طــرح کارورزی ثبت نــام 
کرده انــد.

حجــم تجــارت خارجــی ایــران تــا ابتــدای مردادمــاه، ۶ درصــد 
افزایــش داشــته اســت.

بنــا بــر اعــام بانــک مرکــزی نــرخ تــورم در دوازده مــاه منتهــی 
ــه تیرمــاه  ــه دوازده مــاه منتهــی ب ــه تیرمــاه ۱۳۹۶ نســبت ب ب

۱۳۹۵ ، معــادل ۱۰.۳ درصــد اســت.
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۳۷,۸۷۳ ریال 

 دالر آمریکا 

۵۱,۴۵۰ ریال 

  پوند انگلیس

۱۰,۴۲۴ ریال 

  درهم امارات

۹,۱۵۰ ریال 

  رینگت مالزی 

۴۴,۶۳۸ ریال 

  یورو 

۱۱,۰۶۰ ریال 

  لیر ترکیه 

۱۰,۳۲۰ ریال 

  ریال عربستان 

۵,۸۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   یوان چین 
جواهر و سکه 

تهران

،،
بــر اســاس تکالیــف قانونــی دولــت 
اقــدام  نقــدی  یارانــه  حــذف  بــرای 
می کند و طبق پیش بینی ها امســال 
قــرار اســت یارانــه نقــدی ۱۵ میلیــون 

نفــر حــذف شــود 



هشتبهشت
 افزایش 6 برابری سطح زیر کشت 

زعفران در کاشان 
 فرمانــدار کاشــان گفــت: در راســتای پیگیــری 
ــطح  ــتان س ــن شهرس ــت در ای ــوی کش اصــاح الگ
ــدای  ــن شهرســتان از ابت ــران در ای ــر کشــت زعف زی
دولــت یازدهــم تاکنــون، بــه 6 برابــر افزایــش یافتــه 

اســت.
ــت  ــر کش ــطح زی ــزود: س ــان اف ــا مومنی  حمیدرض
ــم  ــت یازده ــه کار دول ــدای شــروع ب ــران در ابت زعف
20 هکتــار بــود کــه اکنــون در راســتای اجــرای 
افزایــش  120 هکتــار  بــه  دولــت  سیاســت های 

ــت. ــه اس یافت
ــدی  ــای ج ــی از چالش  ه ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
کاشــان در حــال حاضــر آب اســت، افــزود: تعــداد 
جالــب توجهــی از روســتاهای کاشــان بــا بحــران آب 

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج دس
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس سیاســت های دولــت 
ــدود  ــا ح ــتیم ت ــا توانس ــد و پیگیری ه ــر و امی تدبی
زیــادی مشــکل بحــران آب روســتایی را رفــع کنیــم 
ــا دشــواری  ــه ب ــداد 28 روســتای کاشــان را ک و تع
ــه  ــدند، ب ــانی می ش ــر آبرس ــا تانک ــدی ب و جیره بن

کمتــر از 15 روســتا کاهــش دهیــم.
ــرب  ــوط آب ش ــازی خط ــه بهس ــان اینک ــا بی وی ب
اســت،  بــوده  یازدهــم  دولــت  سیاســت  های  از 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینــه اقداماتــی در 

منطقــه کاشــان در حــال انجــام اســت.
ــی  ــت بارندگ ــه وضعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب مومنی
امســال نســبت بــه ســال قبــل بهتــر بــوده، گفــت: 
ــر  ــر کمت ــدل بلندمــدت 35 میلیمت ــر اســاس مع ب

ــتیم. ــی داش بارندگ
ــاری  ــه اجــرای 45 طــرح آبی ــا اشــاره ب ــان ب مومنی
بحــث  در  تصریــح کــرد:  کاشــان  در  تجمیعــی 
ــی  ــاری تجمیع ــرح آبی ــتاها ط ــاورزی در روس کش
کــه توســط دولــت تصویــب شــده بــود، بــا جدیــت 
ــا 55 درصــد در  ــری اســت و آن را ت در حــال پیگی

ــم. ــرا کردی ــتاها اج روس
وی بــا بیــان اینکــه کشــت گیاهــان دارویــی موجــب 
در  و  می شــود  کشــاورزان  بیشــتر  درآمدزایــی 
ــر اســاس  ــزود: ب ــه اســت، اف ــرار گرفت دســتورکار ق
پژوهش  هــا در کاشــان کشــت یــک هکتــار گنــدم و 
جــو زیــر 8 میلیــون تومــان درآمــد دارد؛ امــا زعفران 
درآمدزایــی              تومــان  میلیــون   30 هــر هکتــار   در 

دارد. ایرنا

 راه اندازی هنرستان فنی و حرفه ای 
در دانشگاه آزاد گلپایگان  

  مســئول هنرســتان غیرانتفاعــی 
کیمیای وطن

و  فنــی  ســما گفــت: هنرســتان 
ــه دانشــگاه آزاد اســامی  حرفــه ای ســما وابســته ب
گلپایــگان در ســال تحصیلــی جدیــد راه انــدازی 

می شود.
بــا  داشــت:  اظهــار  اســتادرحیمی  محمدرضــا 
ــذب  ــگاه در ج ــئوالن دانش ــاش مس ــری  و ت پیگی
مجــوز اولیــه  بــرای تأســیس هنرســتان غیرانتفاعی 
ــتان در  ــن هنرس ــگاه، ای ــه دانش ــته ب ــرانه وابس پس
ــامی  ــگاه آزاد اس ــد در دانش ــی جدی ــال تحصیل س

واحــد گلپایــگان راه انــدازی می شــود.
وی تصریــح کــرد: امــکان اســتفاده از فضاهــای 
آزمایشــگاهی، کارگاهــی و ورزشــی واحــد گلپایــگان 

ــت. ــم اس ــوزان فراه ــرای دانش آم ب
بیــان  بــا  ســما  هنرســتان  تأســیس  مســئول 
ــن  ــوزان بهتری ــام دروس دانش آم ــرای تم ــه ب اینک
اســتادان و معلمــان منطقــه بــه کار گرفتــه شــدند، 
افــزود: امکانــات آزمایشــگاهی و کارگاهــی در جهــت 
آینــده  دانش آمــوزان،  در  انگیــزه  قــوی  ایجــاد 
درخشــانی را بــرای هنرســتان فنــی و حرفــه ای بــه 

ــت. ــد داش ــراه خواه هم
مخفــف  اینکــه کلمــه »ســما«  بیــان  بــا  وی  
ســازمان مــدارس آزاد اســامی اســت، افــزود:  
تأســیس هنرســتان ســما در راســتای سیاســت های 
آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی و پرورشــی جمهــوری 
اســامی در بیســت و یکمیــن جلســه شــورای عالــی 

ــب رســیده اســت. ــه تصوی ــی ب ــاب فرهنگ انق
اســتادرحیمی بــا اشــاره بــه اینکــه هنرســتان ســما 
قطــب تعلیــم و تربیــت کشــور محســوب می شــود، 
ــش  ــت: در حــال حاضــر هنرســتان ســما در بی گف
ــی و  ــف تحصیل ــای مختل ــه در دوره ه از ۷00 مدرس
120 آموزشــکده در مقطــع کاردانــی در رشــته های 

مختلــف کشــور تأســیس شــده اســت.  

 اعتبارات تخصیصی جوابگوی 
مرمت قنوات نطنز نیست

  نماینــده مــردم نطنــز در مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: اعتباراتــی کــه بــرای مرمــت و الیروبــی 
ــده،  ــاص داده ش ــز اختص ــتان نطن ــوات شهرس قن

جوابگــوی هزینه هــای موجــود نیســت.
ــای  ــزود: پیگیری ه ــزی اف ــاری نطن ــی صف   مرتض
ــرای  ــارات مــورد نیــاز ب ــرای تامیــن اعتب بســیاری ب
مرمــت و الیروبــی قنــوات شهرســتان نطنــز انجــام 
شــده، امــا متأســفانه بودجــه ای کــه از ســوی دولــت 

اختصــاص داده شــد، ناچیــز اســت.
ــات  ــته قن ــز دارای 300 رش ــرد: نطن ــح ک وی تصری
اســت کــه بــه عنــوان میراثــی تاریخــی، تأمین کننــده 
آب شــرب و کشــاورزی مــردم شهرســتان اســت کــه 
ــرار دارد و  ــی ق ــت بحران ــر در وضعی ــال حاض در ح

نیازمنــد مرمــت اساســی اســت. مهــر

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیری گروه اصفهان

همزمــان بــا دهــه کرامــت و ســالروز تکریــم 
و تجلیــل از مقــام امامــزادگان، در آیینــی 100 
ــود  ــترک خ ــی مش ــاز زندگ ــنوا آغ زوج ناش
ــان  ــی)ره( اصفه ــه مجلس ــره عام را در مقب

ــد. جشــن گرفتن
ــی طــرح پیونــد  در ســومین همایــش مل
فرهنگی اجتماعــی  معــاون  آســمانی 
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه کشــور 
ــراد خــاص  ــه ناشــنوایان و اف ــژه ب توجــه وی
ایــن  و  واقفــان  اولویت هــای  از  یکــی  را 
ســازمان دانســت و گفــت: برخــی از خیــران 
ازدواج  امــر  بــه  را  خــود  موقوفه هــای 
ســازمان  ایــن  و  می دهنــد  اختصــاص 
ایــن  بــرای  الزم  بســتر  نخســت  گام  در 
ــرایط  ــن ش ــمانی را در بهتری ــای آس پیونده

می کنــد. فراهــم 
احمــد  المســلمین  و  حجت االســام 
ناشــنوایان  اشــتغال  افــزود:  شــرف خانی 
ــای  ــکن زوج ه ــن مس ــرای تامی ــاش ب و ت
ــه  ــرای کمــک ب ــان ب ــب واقف ناشــنوا و ترغی
ایــن افــراد، از دیگــر فعالیت هــای ایــن 
ــه  ــا ب ــن گروه ه ــویق ای ــرای تش ــازمان ب س

اســت. ازدواج 
ــا بیــان اینکــه  عبــادت خــدا فقــط در  وی ب
نمــاز روزه، حــج و جهــاد خاصــه نمی شــود، 
بیــان کــرد: تهیــه غــذا و مهیــا کــردن زندگــی 

ــادت  ــن عب ــر باالتری ــرای یکدیگ همســران ب
محســوب می شــود.

ــال زن  ــد متع ــه خداون ــان اینک ــا بی  وی ب
و مــرد را بــرای آرامــش و کامــل کــردن 
یکدیگــر خلــق کــرده اســت، گفــت: زوج های 
ــا و  ــش از ازدواج آموزش ه ــد پی ــوان بای ج
ــف زناشــویی، زندگــی در  مهارت هــای مختل
ــواده  ــاد خان ــت و اقتص ــراز محب ــواده، اب خان

ــد. را فراگیرن
 خیــران بــرای ازدواج جوانــان وقــف 

کننــد
جمعــه  امــام  مراســم،  ایــن  ادامــه  در 
ــا بیــان اینکــه ناشــنوایان  موقــت اصفهــان ب
ــورداری  ــق برخ ــان ها ح ــایر انس ــد س همانن
ــت:  ــد گف ــی را دارن ــه زندگ ــات اولی از امکان
و ســخن  نعمــت شــنوایی  از  ناشــنوایان 
گفتــن محرومنــد، امــا از حــواس و نعمــات 

ــد. ــر برخوردارن دیگ
حجت االســام و المســلمین ســید مجتبــی 
ــد  ــران بای ــه خی ــان اینک ــا بی ــادی ب میردام
بی بضاعــت  جوان هــای  ازدواج  بــرای 
ســرمایه گذاری و وقــف کننــد، افــزود: وقــف 
ــر  ــاص منحص ــوارد خ ــه م ــط ب ــوال فق ام

نمی شــود.
ــام  ــن اس ــفارش دی ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
دربــاره ازدواج گفــت: زوج هــای جــوان بایــد 
وســیله آرامــش و اطمینــان یکدیگــر باشــند 
و محبــت را محــور زندگــی خــود قــرار دهنــد؛ 

ــد  ــت نمی توان ــر از محب ــز غی ــچ چی ــرا هی زی
باعــث گرمــی و اســتحکام زندگــی مشــترک 

شــود.
ــادی  ــلمین میردام ــام و المس   حجت االس
کــه خطبــه عقــد ایــن زوج هــا را جــاری کــرد، 
افــزود: ناشــنوایان از هــوش و اســتعداد 
زیــادی برخوردارنــد کــه ایــن بــه منزلــه لطف 
ــرای  ــان را ب ــم اموالم ــی اســت. می توانی اله
ازدواج کســانی کــه امــکان ازدواج بــرای 

ــم. ــف کنی ــدارد، وق ــا وجــود ن آن ه
اقتصــاد  بــارز  مصــداق  وقــف،   

متــی و مقا
ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
اصفهــان نیــز وقــف را یکــی از مصادیــق 
ــزود: همــه  ــی دانســت و اف اقتصــاد مقاومت
ــم و  ــم دهی ــت ه ــه دس ــت ب ــد دس ــا بای م
ازدواج زوج هــای  نیــت  بــا  بــرای وقــف 
جــوان و بــه طــور ویــژه بــرای زوج هــای 

ــم. ــاش کنی ــنوا ت ناش
حجت االســام محمــد صادقــی بــا بیــان 
جشــن  برگــزاری  حســنه  ســنت  اینکــه 
ازدواج زوج هــای ناشــنوا از اســتان اصفهــان 
بــه ســایر نقــاط کشــور گســترش پیــدا کــرد، 
ــه  ــن جهیزی ــرای تامی ــت ب ــران خواس از خی
ــد. ــدام کنن ــد اق ــنوا و نیازمن ــای ناش زوج ه

وی ادامــه داد: ایــن مراســم بــا هــدف 
ــا  ــامی و ب ــبک اس ــه س ــی ب ــج زندگ تروی
رویکــرد تســهیل ازدواج آســان بــرای جوانــان 

و در راســتای اجــرای امینانــه نیــات واقفــان 
ــق  ــات منطب ــل موقوف ــش و از مح نیک اندی
بــا نیــت ازدواج و تهیــه جهیزیــه بــا همــکاری 
و مشــارکت کانــون ناشــنوایان اســتان و اداره 
کل بهزیســتی اســتان بــرای ســومین ســال 

برگــزار شــد.
     زمینه  ازدواج برای جوانان 

ــان  ــتان اصفه ــنوایان اس ــون ناش ــر کان دبی
ایــن  برگــزاری  اهــداف  بــه  اشــاره  بــا 
ــرم  ــی مک ــنت نب ــج س ــت: تروی ــم گف مراس
تشــویق  محمــد)ص(   حضــرت  اســام 
حســنه  ســنت  انجــام  بــه  ناشــنوایان 
ــوان در  ــای ج ــکل زوج ه ــل مش ازدواج و ح
روزهــای آغازیــن زندگــی و تهیــه جهیزیــه و 
ــنوا،  ــای ناش ــه زوج ه ــوردی ب ــای م کمک ه
از مهم تریــن اهــداف برگــزاری ایــن مراســم 

ــت. اس
ــزار  ــه  2۷ ه ــان اینک ــا بی حســین روســتا ب
ــد  ــود دارن ــان وج ــتان اصفه ــنوا در اس ناش
ــهر  ــر در ش ــزار نف ــداد 14 ه ــن تع ــه از ای ک
اصفهــان زندگــی می کننــد افــزود: آشــنا 
توانایی هــای  بــا  جامعــه  آحــاد  کــردن 
بــرای  مســئوالن  از  دعــوت  و  ناشــنوایان 
ــردن  ــنا ک ــوان، آش ــای ج ــه زوج ه ــک ب کم

ــا  ــا راه و رســم زندگــی ب زوج هــای جــوان ب
تشــکیل کاس هــا و کارگاه هــای آمــوزش 
ــنوا  ــای ناش ــردن زوج ه ــنا ک ــواده و آش خان
بــا مشــاوره های قبــل و بعــد از ازدواج از 
ایــن جشــنواره  برگــزاری  اهــداف   دیگــر 

است.
  حاشیه ها

نمادیــن  صــورت  بــه  مراســم  ایــن  در   
از زوج هــای ناشــنوا  خطبــه عقــد یکــی 
المســلمین  و  حجت االســام  توســط 
ــه  ــام جمع ــادی، ام ــی میردام ــید مجتب س
ــن  ــد. همچنی ــت ش ــان، قرائ ــت اصفه موق
ــه هــر یــک از زوجیــن هدایایــی از ســوی  ب
اداره  و  موقــت  جمعــه  امــام  اســتاندار، 
ــدا  ــان اه ــه اصفه ــور خیری ــاف و ام  کل اوق

شد. 
والدت  و  کرامــت  دهــه  مناســبت  بــه 
حضــرت  و  رضــا)ع(  امــام  باســعادت 
خادمیــن  از  تــن  چهــار  معصومــه)س(، 
حرمیــن مطهــر حضــرت علــی ابــن موســی 
الرضــا)ع( و حضــرت معصومــه)س( بــه 
همــراه بیــرق متبــرک حــرم وارد ســالن 
ــوان  ــای ج ــتقبال زوج ه ــورد اس ــدند و م ش

ناشــنوا قــرار    گرفتنــد.

  در مراسم پیوند آسمانی 100 زوج ناشنوا در اصفهان عنوان شد:

 لزوم سرمایه گذاری خیران 
برای ازدواج جوانان

وقف، مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است

بــا اجــرای طرح هــای خوداشــتغالی، 14 هــزار نفــر 
در اســتان اصفهــان وارد بــازار کســب و کار شــدند.

  مدیــر کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 
ــی  اصفهــان گفــت: در طرح هــای خوداشــتغالی فن
ــد  و حرفــه ای اســتان، 60 هــزار نفــر آمــوزش دیدن
ــازار کســب  کــه از ایــن تعــداد 14 هــزار نفــر وارد ب

ــدند.  و کار ش
ابوطالــب جالــی تقویــت دانــش و مهــارت را یکــی 
اشــتغال  ایجــاد  بــرای  مهــم  راهکاری هــای  از 
ــه  ــزود: ب ــت و اف ــه دانس ــدار در جامع ــد و پای مول
دو  اســتان،  در  اشــتغال زایی  افزایــش   منظــور 
طــرح آمــوزش رایــگان مهارت هــا و اختصــاص 

ــتورکار  ــا در دس ــه کارآفرین ه ــز ب ــای مجه کارگاه ه
ــد. ــرار داده ش ق

ــا اشــاره بــه اجــرای طرح هــای اشــتغال زایی  وی ب
ظرفیــت  شناســایی  هــم گفــت:  روســتاها  در 
ــران کل  ــارکت مدی ــا مش ــتاها ب ــتغال در روس اش
ــداران و  ــداران، فرمان ــی، بخش ــتگاه های اجرای دس

ــرار دارد. ــژه ق ــه وی ــورد توج ــاران م دهی
جالــی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت اشــتغال و تولید در 
روســتاها بایــد اســتخراج شــود، افــزود: روســتاها 
ظرفیت هــای مختلــف تولیــدی و اشــتغال زایی 
ــتغال زایی  ــدی و اش ــای تولی ــد طرح ه ــد و بای دارن

شناســایی شــوند. خبرگــزاری صداوســیما 
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 مدیــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان گفــت: همــه پروژه هــای در دســتورکار 
شــرکت عمــران از ســال گذشــته دارای پیشــرفت فیزیکــی بیــش از ۹0 درصــد اســت و ایــن 

ــرداری می شــود.  ــان امســال بهره ب ــا پای پروژه هــا ت
 محمدرضــا احمــدی در آییــن کلنگ زنــی 13 پــروژه شــهر جدیــد بهارســتان بــا اشــاره بــه 
اینکــه ایــن تعــداد پــروژه بــا اعتبــار 15 میلیــارد تومــان در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت، 
اظهــار داشــت: بهره بــرداری از ایــن پروژه هــا  تــا پایــان ســال جــاری محقــق خواهــد شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه راه انــدازی 13 مدرســه در شــهر جدیــد بهارســتان را در دســتورکار 
ــل داده  ــرورش تحوی ــوزش و پ ــه آم ــه ب ــون 5 مدرس ــت: تاکن ــراز داش ــم، اب ــرار داده ای ق

شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه توســعه و کیفیــت مســاجد شــهر جدیــد بهارســتان نیــز در دســتورکار 
قــرار دارد، تصریــح کــرد: از ایــن رو از 11 مســجد موجــود در شــهر بهارســتان، ۹ مســجد در 
ــه لحــاظ ســازه ای دچــار مشــکل اســت  ــز ب دســت کیفی ســازی اســت و دو مســجد نی

کــه نیــاز بــه بازســازی دارد.
وی درخصــوص حــل مشــکل اشــتغال در شــهر جدیــد بهارســتان نیــز اضافــه کــرد: بــرای 
ایــن امــر نیــز ســایت 550 هکتــاری منطقــه صنعتــی جنــوب اصفهــان را در دســتورکار قــرار 
داده ایــم کــه در صــورت بهره بــرداری، بزرگ تریــن منطقــه صنعتــی اســتان اصفهــان خواهــد 
 بــود. احمــدی همچنیــن بــه بهره بــرداری کامــل از مســکن مهــر شــهر بهارســتان اشــاره کــرد 
ــرداری  ــوز بهره ب ــی هن ــکات ثبت ــل مش ــه دلی ــر ب ــکن مه ــد مس ــا 240 واح ــت: تنه و گف

ــل نشــده اســت. کام
ــرداری از   ــد بهارســتان درخصــوص زمــان بهره ب ــر عامــل شــرکت عمــران شــهر جدی  مدی

متــرو بهارســتان نیــز گفــت: ایــن پــروژه در صــورت تامیــن اعتبــار مناســب تــا ســال ۹8 
ــا  ــتان ت ــرو بهارس ــتگاه مت ــه ایس ــرداری از س ــرای بهره ب ــه ب ــود. البت ــرداری می ش بهره ب

صفــه بــه 100 میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز داریــم.
احمــدی در ادامــه تعــداد زیــاد پرونده هــای حقوقــی شــرکت عمــران بهارســتان را معضــل 
ایــن شــهر جدیــد عنــوان کــرد و گفــت: در حــال حاضــر یــک هــزار و 100 پرونــده جــاری و 
حقوقــی شــرکت عمــران بهارســتان در مراجــع قضایــی  وجــود دارد کــه بخــش عظیمــی از 

ایــن پرونده هــا در حــال تکمیــل اســت.
ــک شــهرهای  ــل و ترافی ــل و نق ــر کل حم ــی، مدی ــن محمدرضــا توکل ــن آیی ــه ای در ادام
ــه،  ــا صف ــرو بهارســتان ت ــرداری از مت ــه ســرعت پیشــرفت بهره ب ــا اشــاره ب ــز ب ــد نی جدی
افــزود: بــرای ایــن پــروژه 165 میلیــارد تومــان اعتبــار دولتــی در نظــر گرفتــه شــده بــود کــه 

در ســال گذشــته 5۷ میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار تخصیــص یافــت.

ایجاد کسب و کار برای ۱۴ هزار جوان اصفهانی  

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان:

فقط ۲۴۰ واحد مسکن مهر در بهارستان به بهره برداری نرسیده است  

مسجد جامع گز، تجلی هنر 
اسالمی بر بقایای باستان

 بررســی متــون جغرافیایــی و تاریخــی نشــان دهنده 
آن اســت کــه شــهر گــز در طــول ادوار تاریخــی، یکــی از 
ــوان  ــه عن ــان و ب ــوار اصفه ــه برخ ــکونتگاه های منطق س
مرکــز ایــن ناحیــه از اهمیــت بســیار برخــوردار بوده اســت. 
ــوان یکــی از مهم تریــن منزلگاه هــای قافله هــا  ــه عن گــز ب
ــان مطــرح  ــه اصفه ــل از ورود و خــروج ب و مســافران قب
ــگاه آتشــکده زروان  ــل از اســام جای ــوده و در دوران قب ب
ــارم  ــوم  و چه ــرون س ــع ق ــت. در مناب ــوده اس ــیر ب اردش
از  یکــی  برخــوار  دوره صفــوی،  تــا  قمــری  هجــری 
رســتاق ها و نواحــی اصفهــان معرفــی شــده و در دوره 
صفــوی و قاجــار، برخــوار جــزء محــال و بلــوک اصفهــان 

ــوده اســت. ب
مســجد جامــع  شــهر گــز بــر روی آثــار باقی مانــده 
ــه  ــق ب ــکده ای متعل ــای آتش ــر باقی مانده ه ــان و ب اصفه

ــام آتشــکده بهمــن ابــن اســفندیار  ــه ن دوران ساســانی ب
قدیمی تریــن  مســجد  ایــن  اســت.  شــده  ســاخته 
ــت  ــه اس ــهر و میم ــتان شاهین ش ــری شهرس ــای آج بن
کــه قدمــت احــداث آن بــه دوران آل بویــه و ســپس 
ــن  ــه ای ــا قدمــت آتشــکده ای ک ســلجوقیان می رســد؛ ام
مســجد بــر روی آن بنــا شــده بــه پیــش از اســام و دوران 
ساســانیان بازمی گــردد. مســجد جامــع گــز از نمونــه   
ــی،  ــاص تاریخ ــای خ ــه از  ویژگی ه ــت ک ــاجدی اس مس
معمــاری و ســبک شــناختی و جغرافیایــی برخــوردار 
اســت. ایــن مســجد بــه لحــاظ نــوع طــرح و پــان جــزء 
ــتر  ــود و در بیش ــدی می ش ــی طبقه بن ــاجد چهارایوان مس
منابــع بــه عنــوان اثــری از دوره ســلجوقی معرفــی شــده 
ــوع مســاجد  ــای اولیــه مســجد جامــع گــز از ن اســت. بن
ســتون دار بــوده و بــه دوره آل بویــه تعلــق داشــته اســت. 
ــد و  ــزوده ش ــجد اف ــه مس ــاره ای ب ــلجوقی من در دوره س
هماننــد مســجد جامــع اصفهــان و اردســتان در هــر 
ــجدی  ــه مس ــده و ب ــاد ش ــوان ایج ــن چهارای ــع صح ضل

چهارایوانــی تبدیــل می شــود.
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آخریــن مرحلــه تســت جانمایــی سنســورهای 
ــگاه  ــط دانش ــان توس ــرو اصفه ــش مت ــامانه پای س
ــی  ــراث فرهنگ ــن می ــاور امی ــت )مش ــم و صنع عل
کشــور( صــورت گرفــت و تســت ارتعاشــات از نقــاط 
حســاس و آثــار باســتانی موجــود در خــط 1 متــرو 
اصفهــان انجــام شــد تــا دربــاره میــزان تاثیرگــذاری 
ــر  ــان خاط ــی اطمین ــن تاریخ ــر اماک ــات ب ارتعاش
حاصــل شــود. مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــان در حاشــیه   دســتی و گردشــگری اســتان اصفه
تســت جانمایــی سنســورهای ســامانه پایــش مترو 

اصفهــان اظهــار داشــت: در ســال ۹1 ســازمان میراث 
ــه ای را  ــهری تفاهم نام ــار ش ــور و قط ــی کش فرهنگ
ــاره کاهــش  ــان درب ــا محوریــت اســتانداری اصفه ب
مشــکات خــط 1 متــرو حــد فاصــل میــدان امــام 
حســین)ع( تــا سی وســه پل برگــزار کردنــد کــه 

ــود. ــذاری و ... ب ــازی، ریل گ ــه روس ــوط ب مرب
فریــدون الهیــاری تصریــح کــرد: نکتــه مهــم دیگــر 
در ایــن جلســه، مانیتورینــگ و پایــش همزمــان بود 
ــت  ــا و حرک ــازه ها، ریل ه ــکلی در س ــر مش ــه اگ ک
قطارهــا ایجــاد شــود، بــه صــورت کامــا کنترل شــده 
رفــع شــود. وی بیــان کــرد: بــا افتتــاح متــرو بایــد 
دغدغــه مــا در حــوزه مانیتورینــگ و پایــش برطــرف 

شــود کــه خوشــبختانه بــا مذاکــرات خــوب و 
قطــار شــهری،  ســازمان  و  ســازنده شــهرداری 
نگرانی هــا تــا حــدود زیــادی رفــع شــد؛ امیدواریــم 
مــردم بــه خوبــی از خدمــات متــرو اســتفاده کننــد.

ــزان ارتعاشــات یک ســوم حــد  ــزود: می ــاری اف الهی
ــش  ــگ و پای ــئله مانیتورین ــا مس ــت؛ ام ــاز اس مج
ــن  ــد. ای ــه دار باش ــد ادام ــت و بای ــم اس ــیار مه بس
مســئله بایــد بــرای ســازمان میــراث فرهنگــی، 
حتــی  و  شــهری  قطــار  ســازمان  شــهرداری، 
ــا  ــد ت ــفاف باش ــا ش ــورت کام ــه ص ــهروندان ب ش

ــد. ــام کنن ــود را اع ــرات خ نظ
 وی گفــت: از ایســتگاه سی وســه پــل تــا میــدان امــام 

ــه و  ــورت گرفت ــدات الزم ص ــام تمهی ــین)ع(، تم حس
ــم.  ــرو نداری ــد مت مشــکلی در ایســتگاه های جدی

ــت  ــژه ای را در مرم ــت وی ــت: نهض ــار داش وی اظه
ــروژه  ــم و حــدود 430 پ ــاز کرده ای ــار تاریخــی آغ آث
مرمتــی فعــال در ســطح اســتان داریــم. در مرمــت 
ــاغ، مهم تریــن موضــوع گنبــد اســت  مدرســه چهارب
کــه قــرارداد آن امضــا شــده و گنبــد بــه طــور کامــل 

ــود. ــت می ش ــه مرم ــیکاری بدن و کاش
در  آینــده  هفتــه   2 تــا  اصفهــان  متــرو   

شــهروندان    اختیــار 
شــهردار اصفهــان در حاشــیه تســت جانمایــی 
اصفهــان  متــرو  پایــش  ســامانه  سنســورهای 
ــاغ، یکــی از دغدغه هــای  ــور قطــار از چهارب گفت:عب
ایــن  و  بــوده  فرهنگــی  میــراث  دوســتداران 
عبــور  و  شــهری  قطــار  دوم  خــط  در  مشــکل 
 قطــار از زیــر میــدان امــام)ره( مرتفــع شــده ا

ست.
مهــدی جمالی نــژاد افــزود: گزارش هــای دانشــگاه 

علــم و صنعــت بســیار خــوب و امیدوارکننــده بــوده 
و پایش هــای صورت گرفتــه از اســتانداردهای الزم 
ــدازی  ــل از راه ان ــوده اســت. امــروز و قب ــر ب ــز بهت نی

ــه انجــام شــد. ــن مرحل رســمی تســت ای
ــا 2  ــراز امیــدواری کــرد کــه متــرو اصفهــان ت وی اب
هفتــه آینــده مــورد اســتفاده شــهروندان اصفهانــی 

قــرار خواهــد گرفــت.
 رعایت فاصله از ابنیه تاریخی   

محمدجــواد شــعرباف، مشــاور عالــی شــهردار 
ــه وجــود  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــز اظه ــان، نی اصفه
چنــد آثــار باســتانی و ابنیــه تاریخــی در مســیر مترو 
ــین)ع(  ــام حس ــدان ام ــل می ــد فاص ــان ح اصفه
ــه  ــه الزم از ابنی ــل، فاصل ــه پ ــتگاه سی و س ــا ایس ت
تاریخــی در متــرو اصفهــان صــورت گرفتــه و از 
ــاغ  پایه هــای سی وســه پل 40 متــر و از مدرســه چهارب
نیــز حداکثــر 34 متــر فاصلــه گرفتــه و تســت 
ــان خاطــر انجــام شــده               ــرای اطمین نهایــی امــروز ب

ــت. اس

میراثمعنوی
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درحاشیه

 تشکیل کارگروه مشترک پلیس 
و میراث فرهنگی در اصفهان

 امنیت، نقشی اساسی در رونق 
صنعت گردشگری دارد

کیمیای وطن معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی 
ــروه  ــکیل کارگ ــان از تش ــتان اصفه اس
مشــترک بیــن ایــن فرماندهــی و اداره میــراث فرهنگــی، 
ــه خدمــات  ــه منظــور ارائ ــع دســتی و گردشــگری ب صنای

بیشتر به گردشگران در حوزه نظم و امنیت خبر داد.
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی گفــت: بــر اســاس آمارهــا در 
طــول چهــار ســال گذشــته، بیــش از ۹00 هــزار گردشــگر 
ــد  ــان بازدی ــق گردشــگری اســتان اصفه خارجــی از مناط
کردنــد کــه اگــر هــر گردشــگر هــزار دالر بــا خــود ارزآوری 
داشــته باشــد، بالــغ بــر 4 هــزار میلیــارد تومــان بــه 

ــرده اســت. اقتصــاد کشــور کمــک ک
ــات  ــن ملزوم ــی از مهم تری ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــت  ــت اس ــی، امنی ــگران خارج ــتر های ورود گردش و بس
افــزود: امــروز ایــران در بیــن کشــورهای منطقــه بــه یکــی 
ــوع  ــن موض ــل و همی ــا تبدی ــورهای دنی ــن کش امن تری
باعــث شــده کــه گردشــگران، ایــران را بــه عنــوان مقصــد 
ــه  ــی ک ــات منف ــود تبلیغ ــا وج ــد و ب ــاب کنن ــود انتخ خ
رســانه های معانــد درخصــوص ناامــن بــودن ایــران بــرای 
ــت و  ــود امنی ــه وج ــم ک ــد، می بینی ــگران می کنن گردش
ــوازی مــردم توســط  آرامــش، نشــاط عمومــی و میهمان ن
خــود گردشــگرانی کــه بــه کشــور مــا ســفر می کننــد، بــه 

ــود. ــل می ش ــا منتق ــام دنی تم
نظرســنجی های  در  گردشــگران  رضایتمندی هــای  وی 
ــوان  ــتان عن ــور و اس ــاالی کش ــت ب ــه را امنی صورت گرفت
کــرد و اظهــار داشــت: مســلما امنیــت نقــش بســیار مهم و 
اساســی در صنعــت گردشــگری امــروز دنیــا ایفــا می کنــد 
ارگان هــا و ســازمان ها  بنابرایــن همــه دســتگاه ها،  و 
می بایــد بــرای ارتقــای امنیــت گردشــگران هرچــه بیشــتر 

بــا هــم همــکاری و همراهــی داشــته باشــند.
می شــود  پیش بینــی  اینکــه  بیــان  بــا     کریمــی 
ســفر  از  مــوج گســترده ای  بــا  آینــده  ســال های  در 
ــتان  ــژه اس ــور به وی ــطح کش ــه س ــی ب ــگران خارج گردش
ــت الزم  ــن جه ــه همی ــت: ب ــان مواجــه باشــیم، گف اصفه
اســت دســتگاه های مختلــف بــا برپایــی جلســات و 
ــای  نشســت های هم اندیشــی بســترها و زمینه هــای ارتق

ــد. ــم کنن ــگران را فراه ــت گردش ــتر امنی ــه بیش هرچ
کریمــی تصریــح کــرد: بــر همیــن اســاس اولیــن کارگــروه 
مشــترک بیــن پلیــس و اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان در محــل معاونــت اجتماعــی 
فرماندهــی انتظامــی اســتان برگــزار و زمینه هــای اســتفاده 
از توانایی هــا و ظرفیت هــای دوطــرف درخصــوص اجــرای 
طرح هــای مشــترک مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

بــا  و گردشــگری  امنیــت  همایــش  برپایــی  از  وی 
 حضــور کارکنــان انتظامــی حــوزه مناطــق گردشــگری 
ــه  ــتان در هفت ــی اس ــراث فرهنگ ــان اداره می و کارشناس

ــر داد.  ــز خب ــده نی آین

  آران و بیدگل باید به موزه فعال 
فرش ماشینی در کشور تبدیل شود

محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 
ــا  ــدگل ب ــتان آران و بی ــت: شهرس ــور گف رئیس جمه
500 واحــد صنعتــی فــرش ماشــینی، بایــد بــه مــوزه 

ــود. ــل ش ــت تبدی ــن صنع ــور در ای ــال کش فع
  ســید ابوالفضــل رضــوی اظهــار کــرد: ظرفیــت کویــر 
ــه عنــوان  و صنعــت فــرش ماشــینی آران و بیــدگل ب
دو عامــل مهــم پیشــرفت و توســعه، می توانــد از 
وام هــای کم بهــره الیحــه مصــوب دولــت در مجلــس 

نهایــت بهــره را ببــرد.
طرح هــای گردشــگری  بــرای  تصریــح کــرد:  وی 
متقاضیــان می تواننــد بــا ارائــه طرح هــای نویــن 
خــود در توســعه گردشــگری کویــر از وام هــای بــا بهــره 

ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــا 8 درص 3 ت
محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 
بــا مصوبــه  امســال  تاکیــد کــرد:  رئیس جمهــور 
الیحــه دولــت 80 هــزار میلیــارد ریــال تســهیات 
بــرای اشــتغال روســتاییان و عشــایر بــه اســتان های  

مختلــف کشــور تخصیــص داده شــد.
اشــتغال  بــرای  اعتبــار  ایــن  تصریــح کــرد:  وی 
ــر  ــزار نف ــر 10 ه ــهرهای زی ــایر و ش ــتائیان، عش روس
ــد  ــا 8 درص ــن 3 ت ــیار پایی ــود بس ــا س ــت و ب جمعی

تخصیــص یافتــه اســت.
ــا  ــط ب ــن تســهیات را فق رضــوی شــرط پرداخــت ای
وثیقــه مناســب عنــوان کــرد و افــزود: ســقف وام هــا 
ــتا  ــردی در روس ــر ف ــه اگ ــت ک ــال اس ــارد ری 20 میلی
تــوان ســپردن وثیقــه الزم را نــدارد، می توانــد بــه 
ــه کــه  ــا اســتفاده از کارت یاران صــورت مشــارکتی و ب
ــت،  ــاز اس ــال وام نی ــون ری ــرای 100 میلی ــر کارت ب ه

ــد. اقــدام کن
ــهر  ــر ش ــه ه ــی ب ــه تخصیص ــرد: بودج ــد ک وی تاکی
ــت  ــه رقاب ــا روســتا مشــخص نیســت و بســتگی ب ی

مســئوالن شهرســتان ها در ایجــاد اشــتغال دارد.
ــزی درســت در  ــود برنامه ری ــه نب ــا اشــاره ب رضــوی ب
کشــور در حــدود 60 ســاله گذشــته تاکنــون گفــت: بــا 
پیــروزی انقــاب اســامی تحــول بزرگــی در فرهنــگ 
و سیاســت و اجتمــاع مــا رخ داد؛ امــا در برنامه ریــزی 

هنــوز مشــکاتی اساســی داریــم.
ــده  ــب ش ــزی موج ــود برنامه ری ــرد: نب ــه ک وی اضاف
کــه از ســال 1338 تــا ســال 13۹4 برنامه ریــزی 
درســتی بــرای 3 هــزار و 16 میلیــارد دالر درآمد هــای 
ــک  ــود ی ــن خ ــیم و ای ــته باش ــور نداش ــف کش مختل

ــد حــل شــود. ــه بای معضــل اساســی اســت ک
محــروم  مناطــق  و  روســتایی  توســعه  معــاون 
و  طبیعت گریــزی  تمرکزگرایــی،  رئیس جمهــور 
ناکامــی کشــور در مباحــث  را دلیــل  آب گریــزی 
برنامه ریــزی دانســت و گفــت: هــر شهرســتانی و 
ــتگاه های  ــایر دس ــی س ــا هماهنگ ــد ب ــتایی بای روس
آرزوهــای  بــه  و رســیدن  رفــع مشــکات  بــرای 

مردمــش تــاش مجدانــه داشــته باشــد. مهــر

با اجرای آخرین مرحله تست جانمایی سنسورهای سامانه پایش مترو اصفهان:    

  الهیاری: بهره برداری از مترو جای نگرانی ندارد
دغدغه میراث فرهنگی رفع شد
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رخداد
افزایش 24 درصدی تصادفات 

در چهارمحال و بختیاری
و  چهارمحــال  اســتان  راه  پلیــس  رئیــس   
ــه  ــبت ب ــال نس ــاه امس ــت: تیرم ــاری گف بختی
مــدت مشــابه ســال گذشــته، تصادفــات در 
چهارمحــال و بختیــاری ۲۴ درصــد افزایــش 

یافــت.
داشــت:  اظهــار  نجفــی  ســرهنگ رحمــت هللا 
تیرمــاه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
گذشــته در فقــره تصادفــات منجــر بــه فــوت 17 
ــی 7  ــداد متوف ــا تع ــه، ام ــش یافت ــد افزای درص

ــت. ــه اس ــش یافت ــد کاه درص
وی افــزود: در همیــن مــدت در فقــره تصادفــات 
افزایــش،  درصــد   ۴6 بــا  جــرح  بــه  منجــر 
ــش و در  ــا ۲۲ درصــد افزای ــان ب ــداد مجروح تع
ــا 13 درصــد کاهــش  تصادفــات خســارتی نیــز ب

بوده ایــم. مواجــه 
رئیــس پلیــس راه اســتان چهارمحــال و بختیاری 
بــا اشــاره بــه وســایل نقیلــه درگیــر در تصادفــات 
بیــان کــرد: در ایــن مــدت وســیله نقیلــه ســواری 
درگیــر در تصادفــات ۴9 درصــد و کامیــون ۲9 

درصــد افزایــش داشــته اســت.
از ســرعت  اینکــه تخطــی  بیــان  بــا  نجفــی 
مطمئنــه ۴8 درصــد و انحــراف بــه چــپ 37 
درصــد افزایــش یافتــه اســت، خاطرنشــان کــرد: 
بــر اســاس آمــار بیشــترین میــزان تصادفــات در 
ــد  ــزان 133 درص ــه می ــح ب ــا ۴ صب ــاعت 1 ت س
ــر  ــا ۴ بعدازظه ــاعت 1۲ ت ــته و از س ــد داش رش
ــدت مشــابه  ــه م رشــد 81 درصــدی را نســبت ب

ــد. ــان می ده ــته نش ــال گذش س
ــی در تیرمــاه نســبت  ــان اینکــه واژگون ــا بی وی ب
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 58 درصــد 
افزایــش یافتــه، تصریــح کــرد: تصادفــات در 
محورهــای  در  درصــد،   ۲0 اصلــی  محورهــای 
فرعــی ۲5 درصــد و در محورهــای روســتایی 3۲ 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای درص
وی بــا بیــان اینکــه عامــل 70 درصــد از تصادفات 
اســتان انســانی اســت، گفــت: در فصــل تابســتان 
ادوات  محصــول  برداشــت  زمــان  به ویــژه 
کشــاورزی و همچنیــن وســایل نقلیــه کنــدرو از 
ــه عوامــل تأثیرگــذار در افزایــش تصادفــات  جمل

ــری پلیــس ــگاه خب هســتند. پای
 

 محموله قاچاق 
از سیستان به کرمان نرسید 

قصــد  الکلــی کــه  قاچاقچیــان مشــروبات   
اســتان  از  را  بطــری مشــروب  داشــتند 760 
سیســتان و بلوچســتان بــه کرمــان انتقــال دهند، 
ــار  ــتان رودب ــگ شهرس ــتای پن ــگاه روس در پاس

ــدند. ــر ش ــوب زمینگی جن
ــاص  ــرایط خ ــه ش ــه ب ــا توج ــان ب ــتان کرم اس
ــرقی از  ــای ش ــه مرزه ــی ب ــی و نزدیک جغرافیای
ــت  ــوده اس ــان ب ــردد قاچاقچی ــل ت ــاز مح دیرب
کــه مســمومیت 11۴ نفــر و فــوت 5 نفــر ناشــی 
از مصــرف مشــروبات الکلــی تقلبــی هفتــه 
گذشــته در ســیرجان از پیامدهــای قاچــاق ایــن 

ــت. ــتان اس ــه اس کاال ب
ــت  ــد دور زدن ایس ــه قص ــان ک ــن قاچاقچی  ای
هوشــیاری  بــا  داشــته اند  را  پنــگ  بازرســی 
ــراه  ــه هم ــتگیر و ب ــگ دس ــردان پن ــوران گ مام
قضایــی  مقامــات  بــه  الکلــی  مشــروبات 
ــار جنــوب تحویــل داده شــدند. شهرســتان رودب

ــوب  در تشــریح جزئیــات  ــار جن ــدار رودب  فرمان
ــه  ــن محمول ــان ای ــت: قاچاقچی ــر گف ــن خب ای
ــرده  ــد جاســازی ک ــک دســتگاه پرای را داخــل ی
بودنــد و قصــد انتقــال آن را از اســتان سیســتان 
ــه  ــتند ک ــان داش ــتان کرم ــه اس ــتان ب و بلوچس
انتظامــی،  نیــروی  مامــوران  هوشــیاری  بــا 
ــط ــف و ضب ــب کش ــه پنجشنبه ش ــن محمول  ای

 شد.
دور  قصــد  قاچاقچیــان  کــرد:  تصریــح  وی 
بیــن  مــرز  در  پنــگ  بازرســی  ایســت  زدن 
را  ایرانشــهر  و  جنــوب  رودبــار  شهرســتان 
ــز در  ــب و گری ــک تعقی ــد از ی ــه بع ــتند ک داش
ــف  ــد متوق ــودروی پرای ــی خ ــا واژگون ــت ب  نهای

می شوند.
وی عنــوان کــرد: در ایــن تعقیــب و گریــز، یکــی 
از قاچاقچیــان در اثــر واژگونــی خــودرو مجــروح 
ــال داده  ــوب انتق ــار جن ــتان رودب ــه بیمارس و ب
ــات  ــه مقام ــر هــم دســتگیر و ب ــک نف شــد و ی
قضایــی ایــن شهرســتان تحویــل داده شــد. 

ــار مــا  رودب

 کشف محموله کاالی قاچاق 
در محور یاسوج به شهرکرد

ــور  ــاق در مح ــاردی کاالی قاچ ــه ۴ میلی محمول
ــه مقصــد  ــه چهارمحــال و بختیــاری ب یاســوج ب

نرســید.
و  چهارمحــال  اســتان  انتظامــی  فرمانــده   
بختیــاری گفــت: ایــن محمولــه تیــغ خودتــراش 
ــه ارزش ۴  ــاق ب ــت( قاچ ــرف )ژیل ــار مص یکب
ــردگان،  ــه ل ــوج ب ــور یاس ــال در مح ــارد ری میلی

ــت. ــده اس ــف ش کش
ســردار غالمعبــاس غالمــزاده افــزود: قاچاقچیان 
قصــد داشــتند ایــن محمولــه را بــه اســتان های 

همجــوار منتقــل کننــد و بــه فــروش برســانند.
ــک  ــه را در ی ــن محمول ــان ای ــت: متخلف وی گف
جاســازی کــرده  دســتگاه کامیــون کشــنده 
بودنــد. در ایــن خصــوص دو نفــر دســتگیر و بــه 
ــزاری  ــدند. خبرگ ــل داده ش ــی تحوی ــع قضای مراج

ــیما  صداوس

ــا،  ــردد خودروه ــک و ت ــزان ترافی ــش می  افزای
رشــد آمــار خودروهــا و توســعه شــبکه حمــل 
و نقــل باعــث جوابگــو نبــودن راه هــای قدیمــی 
و نیــز ضــرورت توســعه راه هــای ارتباطــی بیــن 

شــهری شــده اســت.
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــس از پی ــه پ  اگرچ
بــه امــر راهســازی در اســتان چهارمحــال 
لــردگان،  شهرســتان  به ویــژه  بختیــاری  و 
توجــه ویــژه ای شــده، امــا اینــک تکمیــل 
چهارخطــه  طرح هــای  از  بهره بــرداری  و 
طراحی شــده و بــه اجــرا درآمــده در محورهــای 
ارتباطــی ایــن شهرســتان، مــورد تاکیــد مــردم و 

اســت. برون شــهری  راننــدگان 
هم اینــک شهرســتان لــردگان از جملــه مناطــق 
ــه  ــرای چهارخط ــه ب ــت ک ــتان اس ــور و اس کش
کــردن راه هــای ارتباطــی بیــن  شــهری آن اقدام 
چندانــی نشــده اســت؛ اگرچــه طرح هایــی در 
ایــن راســتا در دســت اجراســت و مــردم بیــش 
ــرداری از  ــریع در بهره ب ــار تس ــش در انتظ از پی

ــا هســتند. ــن طرح ه ای
ــت  ــذه در هیئ ــردگان- ای ــراه ل ــداث بزرگ  اح

دولت  
ــورای  ــس ش ــردگان در مجل ــردم ل ــده م نماین
اســالمی  در ایــن زمینــه گفــت: در بازدیــد 

ــر  ــن ام ــذه، ای ــردگان - ای ــی از مســیر ل میدان
توســط وزیــر راه و شهرســازی بــه دولــت 
منتقــل شــد و ضــرورت چهاربانــده کــردن ایــن 
بزرگــراه در هیئــت دولــت بــه تصویــب رســید.
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  خالــدی  محمــد 
ــک و  ــذه و باغمل ــردم ای ــده م ــری نماین پیگی
ــرای  ــس، اج ــردگان در مجل ــردم ل ــده م نماین
ــردگان در  ــی شهرســتان ل ــزرگ عمران ــروژه ب پ
دســتورکار وزارت راه و شهرســازی قــرار گرفــت.
ــراه  ــردن بزرگ ــده ک ــرد: چهاربان ــح ک وی تصری
ــن  ــی ای ــای حیات ــذه، از پروژه ه ــردگان - ای ل

شهرســتان اســت و ایــن مســیر توســط وزیــر 
مســکن  بنیــاد  رئیــس  شهرســازی،  و  راه 
ــردگان  ــردم ل ــده م ــتاندار و نماین ــور، اس کش
از خوزســتان بــه ســمت ســد کارون چهــار، 

ــت. ــده اس ــش ش پیمای
خالــدی بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــار الزم بــرای 
ایــن پــروژه مبلــغ زیــادی اســت، افــزود: 
پــروژه اکنــون در مرحلــه تعییــن ســرمایه گذار 
ــاد  ــه بنی ــال دارد ک ــت و احتم ــکار اس و پیمان

ــود. ــری آن ش ــور مج ــکن کش مس
  نگاه ویژه به شهرستان لردگان  

ــردگان  رئیــس اداره راه و ترابــری شهرســتان ل
نیــز در این بــاره گفــت: روزانــه بیــش از ۲5 
هــزار خــودروی ســبک و ســنگین از جاده هــای 
مواصالتــی لــردگان در حــال تــردد اســت و بــا 
توجــه بــه اینکــه ایــن جــاده یکــی از محورهــای 
مواصالتــی بنــادر جنــوب بــه مرکــز کشــور 
اســت و همچنیــن کوهســتانی بــودن و وجــود 
روســتاهای زیــاد در حواشــی ایــن جــاده، 
ــن محــور، یکــی از محورهــای  باعــث شــده ای
پرحادثــه شهرســتان اســتان و کشــور بــه شــمار 

رود.
نقــاط  داشــت:  بیــان  غالمــی   هللا  روح 
حادثه خیــز در محورهــای شهرســتان شناســایی 
شــده اســت کــه بــا توجــه بــه مصوباتــی کــه از 
دولــت در ایــن خصــوص گرفتــه شــده، بعضــی 
از پروژه هــا در حــال انجــام هســتند و بعضــی 
دیگــر در حــال بســتن قــرارداد بــا پیمانــکاران.

وی افــزود: اقداماتــی کــه درخصــوص بهســازی 
ــدازی  ــب و راه ان ــد، نص ــام ش ــاده انج ــن ج ای
دوربین هــای کنتــرل ســرعت و ثبــت تخلفــات 
ــب  ــردگان، نص ــای ل ــه از جاده ه ــج نقط در پن
بیــش از ۲ هــزار تابلــو عالئــم راهنمایــی و 
رانندگــی در ســطح جاده هــای ایــن شهرســتان، 
بســتن قــرارداد بــا پیمانــکاران درخصــوص 
رنگ آمیــزی جاده هــای مواصالتــی لــردگان 

روشــنایی  ایــذه،   - لــردگان  و  بروجــن   -
ــد کارون ۴  ــای س ــر و تونل ه ــای الغدی تونل ه

ــام اســت. ــال انج در ح
رئیــس اداره راه و ترابــری  شهرســتان لــردگان 
ــا وجــود ایــن همــه  ــان بیــان داشــت: ب در پای
ــه 80  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد، ب ــام ش ــه انج کار ک
ــاده  ــر ج ــش از 90 کیلومت ــا، بی ــد تونل ه درص
ــور،  ــز کش ــه مرک ــوب ب ــادر جن ــی بن مواصالت
کوهســتانی بــودن جاده هــا و کثــرت نقــاط 
حادثه خیــز در ایــن محــور قــرار دارد، می طلبــد 
مســئوالن اســتانی و کشــوری نــگاه ویــژه ای بــه 

ــند. ــته باش ــردگان داش ــتان ل شهرس
یکــی از رانندگانــی کــه در محــور ارتباطــی 
رانندگــی  شــهرکرد  بروجــن-  لــردگان- 
می کنــد، بــا اشــاره بــه اســتاندارد نبــودن 
جــاده و تصادفــات مکــرر در آن افــزود: بــا 
ــن محــور  ــه  شــدن ای ــرداری از چهارخط بهره ب
ــن  ــات ای ــی از تصادف ــب توجه ــزان جال ــه می ب

می شــود. کاســته  مســیر 
ــد:  ــادآور ش ــنگین ی ــین س ــده ماش ــن رانن ای
 بــا اجــرای چهارخطــه شــدن ایــن محــور 
بــا  ســنگین  خودروهــای  تــردد  ارتباطــی 
ســهولت بیشــتر و بهتــری انجــام شــده و 
ــریع تر کاال  ــت س ــث ترانزی ــهولت باع ــن س ای

لــردگان ســالم  می شــود. 

تکمیل چهاربانده کردن بزرگراه لردگان – ایذه 
نیازمند توجه مسئوالن است

ــس  ــن در مجل ــردم شــهرکرد، ســامان و ب ــده م نماین
گفــت: مصوبــات و صورت جلســاتی دربــاره طــرح 
تأمیــن آب اراضــی ســودجان امضــا شــده کــه تقریبــا 
ــر اجــرا شــود، مشــکالت  ــدام اجــرا نشــده؛ اگ هیچ ک

ــود. ــرف می ش ــرح برط ــن ط ای
 اردشــیر نوریــان بــا بیــان اینکــه در طــرح تأمیــن آب 
ــد مســئوالن نظــرات تخصصــی  اراضــی ســودجان بای
ــن  ــار داشــت: در اجــرای ای ــد، اظه ــالم کنن خــود را اع
طــرح مشــکالت عدیــده حقوقــی وجــود دارد؛ بــه 
همیــن دلیــل طرحــی کــه 3 ســاله بایــد اجــرا شــود، 
در حــال حاضــر 9 ســال زمــان بــرده کــه در ایــن 
ــد تصمیمــات الزم را  خصــوص مســئوالن مربوطــه بای

ــد. اتخــاذ کنن

ــن  ــدن ای ــرا نش ــکل در اج ــه مش ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــت ی ــا دول ــئوالن ی ــم کاری مس ــل ک ــه دلی ــرح ب ط
مــردم و ســهامداران بــوده اســت، افــزود: اجــرا نشــدن 
ایــن طــرح بــه دلیــل انجــام نشــدن بعضــی مصوبــات 
اســت کــه دســتگاه های اجرایــی، دولتــی و حاکمیتــی 

ــد. ــرا نکرده ان ــا اج ــا، ام ــی را امض تعهدات
ــس  ــن در مجل ــردم شــهرکرد، ســامان و ب ــده م نماین
ــز  ــاتی نی ــرد: صورت جلس ــان ک ــالمی بی ــورای اس ش
درخصــوص طــرح تأمیــن آب اراضــی ســودجان امضــا 
ــا هیچ کــدام اجــرا نشــده؛ اگــر اجــرا  شــده کــه تقریب

ــود. ــرف می ش ــرح برط ــن ط ــکالت ای ــود، مش ش
نوریــان بــا اشــاره بــه ســهم هزینه هــای دولــت و 
ــی  ــرد: هزینه های ــان ک ــرح خاطرنش ــن ط ــردم در ای م

کــه بایــد بــه عهــد مــردم باشــد، بیــن 10 تــا ۲0 درصــد 
ــه بیــن 30  ــر اســاس آمارهــا ایــن هزین اســت؛ امــا ب
ــای  ــرآورد شــده اســت؛ چــرا هزینه ه ــا ۴0 درصــد ب ت
ــل  ــد دالی ــت؟ بای ــه اس ــش یافت ــردم افزای ــهم م س

ــید. ــته باش ــی داش توجیه
وی بــا اشــاره بــه مشــکالت ایــن طــرح گفــت: نســبت 
دوســوم باغ هــا و یک ســوم کشــت در ایــن طــرح بــه 
دلیــل تغییــر شــرایط اقلیمی مناســب نیســت؛ تقســیم 
زمیــن اگــر بــه عهــده خــود مــردم باشــد، بــا مشــکل 
مواجــه می شــود و ســهم و هزینــه مــردم در ایــن 
طــرح جــا مانــده و ممکــن اســت مشــکالت عدیــده ای 

را بــه وجــود آورد.
ــن  ــال در ای ــت نه ــال کاش ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب

اگــر  کــرد:  تصریــح  نمی شــود،  انجــام  اراضــی 
ــون را  ــد دی ــرد، بای ــال صــورت نگی امســال کاشــت نه
ــن  ــد پیش بینی هــای الزم در ای ــد؛ بای بازپرداخــت کنی

ــرد. ــام گی ــوص انج خص
ــن  ــی ای ــی و ملک ــه بحــث حقوق ــا اشــاره ب ــان ب نوری
ــم  ــه اس ــرح ب ــن ط ــه ای ــه داد: کل عرص ــرح ادام ط

ــت. ــن اس ــک زمی ــت بان ــت در مالکی ضمان
وی بــا اشــاره بــه عملیــات اجرایــی ایــن طــرح گفــت: 
در بحــث فنــی در ایــن موضــوع سیســتم های انتقــال 
ــتان های  ــا اس ــا ب ــای م ــمول دعوا ه ــرح مش ــن ط ای
همجــوار بــر ســر آب نیســت و کانال هــای انتقــال آب 
ایــراد دارد؛ همچنیــن امــکان انتقــال برداشــت آب بــا 

آنچــه مجــوز صــادر شــده، هماهنــگ نیســت. تســنیم

ــی  ــت: در ارزیابی های ــان گف ــی اســتان کرم ــاق بازرگان ــس ات رئی
کــه از فضــای کســب و کار داشــته ایم، وضعیــت خوبــی تاکنــون 
ــن نشــان می دهــد بیــش از 63 درصــد واحدهــا  نداشــتیم و ای

مشــکل تامیــن مالــی دارنــد.
  ســید مهــدی طبیــب زاده بــا اشــاره بــه اینکــه از صنایــع کوچــک 
غفلــت شــده، افــزود: تاکنــون بیشــتر تمرکــز بــر صنایــع بــزرگ 
بــوده اســت؛ در حالــی کــه ایــن صنایــع پتانســیل زیــادی دارنــد 

و می تواننــد بــر مشــکالت فائــق آینــد.
ــال  ــای فع ــد از واحد ه ــا 19 درص ــون تنه ــرد: اکن ــوان ک وی عن
صنعتــی در شــهرک های صنعتــی اســتان بــاالی 50 درصــد 
ــد از  ــر 50 درص ــا زی ــد آن ه ــش از 50 درص ــد و بی ــت دارن ظرفی

ــد  ــان می ده ــن نش ــه ای ــد ک ــتفاده می کنن ــود اس ــت خ ظرفی
وضعیــت خوبــی وجــود نــدارد و بایــد تدابیــری اندیشــیده شــود.

وی ادامــه داد: در ارزیابی هایــی کــه از فضــای کســب و کار 
ــان  ــن نش ــتیم و ای ــی نداش ــت خوب ــون وضعی ــته ایم، تاکن داش
ــی  ــن مال ــکل تامی ــا مش ــد واحده ــش از 63 درص ــد بی می ده

ــد. دارن
طبیــب زاده بــا بیــان اینکــه شــاید تکیــه بیــش از حــد بــر منابــع 
ــح کــرد:  ــد، تصری بانکــی و محدودیت هــا مشــکل ایجــاد می کن
ــات برنامه هــای وســیعی دارد و  ــن موضوع ــی در ای ــاق بازرگان ات
در رابطــه بــا تامیــن مالــی واحدهــای فعلــی و مشــکالتی کــه بــا 
ــد، بررســی کارشناســانه ای را انجــام داده اســت و  ــا دارن بانک ه

ــتان  ــی اس ــات قضای ــا مقام ــاره ب ــده ای در این ب ــرات عدی مذاک
انجــام داده ایــم.

 وی بــا بیــان اینکــه  بایــد راه هایــی بــرای تامیــن منابــع مالــی 
ــوان بانکــی  ــر ت در اســتان کرمــان اندیشــیده شــود و بیــش از ب
تکیــه نشــود، افــزود: راه هــای زیــادی بــرای تامیــن مالــی وجــود 
دارد و ســالیان گذشــته در بودجــه کشــور، راهــی بــرای تضمیــن 
فاینانس هــای خارجــی بــرای بخــش خصوصــی وجــود نداشــت؛ 
ــی  ــا کم ــت نماینده ه ــده و حمای ــای انجام ش ــا پیگیری ه ــا ب ام
راه بــاز شــده و گفتــه می شــود بخــش خصوصــی هــم می توانــد 
از تضمیــن فاینانس هــای خارجــی اســتفاده کنــد کــه امیدواریــم  

عملیاتــی شــود.

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان جای یــک صنــدوق تامین 
مالــی را در اســتان کرمــان خالــی دانســت و اظهــار داشــت: اگــر 
ــارکت  ــد مش ــد، بای ــود دارن ــرمایه وج ــن س ــرکت های تامی ش
کننــد؛ مــا بــا مشــارکت گل گهــر، مــس و الســتیک و واحد هــای 
بــزرگ توانســته ایم امــکان تضمیــن ســرمایه را ایجــاد کنیــم تــا از 

ابزارهــای تامیــن مالــی کشــور بتوانیــم اســتفاده کنیــم.
ــکل  ــی ش ــن مال ــن تامی ــی ای ــاق بازرگان ــح داد: در ات وی توضی
گرفتــه اســت و از مدیــران قــوی می خواهیــم در رابطــه بــا 
مالیــات، بیمــه  و ســایر شــاخص های کســب و کار، اتــاق 
ــانی  ــبکه اطالع رس ــد. ش ــک کنن ــام داده و کم ــی انج ــی کارهای بازرگان

ــان ــان کرم آرم

استانها

نماینده مردم شهرکرد در مجلس:

مصوبات طرح تأمین آب اراضی سودجان اجرایی نشده است

 رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان:

 بیش از ۶۳ درصد واحدهای صنعتی کوچک، مشکل تامین مالی دارند 

 تجلی زیبایی های آفرینش 
در باغ جهان  نمای شیراز 

ــه در  ــن باغ هــای شــیراز اســت ک ــا، یکــی از کهن تری ــاغ جهان نم   ب
شــمال شــرقی شــهر شــیراز و ضلــع شــرقی خیابــان حافــظ )دروازه 

قــرآن( و باالتــر از میــدان حافظیــه قــرار دارد.
ایــن بــاغ در دوره فرمانروایــی آل مظفــر و آل اینجــو بســیار سرســبز 
ــا و  ــظ از صف ــعار حاف ــه در اش ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــوده اس ــاد ب و آب

ــت.  ــده اس ــان آم ــه می ــخن ب ــبزی آن س سرس
ایــن بــاغ هماننــد بــاغ ارم و دلگشــا کــه از باغ هــای مشــهور شــیراز 
ــوده  ــی ب ــت آبادان ــی در نهای ــور گورکان ــه تیم هســتند، پیــش از حمل
اســت و ابــن عربشــاه مــورخ دوره تیمــور در »عجایب المقــدور« ایــن 

ــده اســت. ــا« نامی ــاغ را »زینت الدنی ب
بــاغ جهان نمــا هنــگام اقامــت تیمــور گورکانــی در شــیراز مــورد توجــه 
واقــع شــد؛ بــه طــوری کــه هماننــد آن را در اطراف ســمرقند کــه زادگاه 

تیمــور بــوده، احــداث کردنــد و آن را »جهان نمــا« نامیدنــد.
ایــن بــاغ در دوره صفویــه نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده و در 

ســفرنامه شــاردن بــه آن اشــاره شــده اســت؛ امــا پــس از انقــراض 
سلســله صفویــه کــه ناامنــی کشــور را فرامی گیــرد، ایــن بــاغ تقریبــا 
ــاغ  ــن ب ــد ای ــان زن ــم خ ــدن کری ــا روی کار آم ــود. ب ــران می ش وی

ــود. ــاخته می ش ــط آن س ــارت وس ــده و عم ــازی ش بازس
کریــم خــان ایــن بــاغ را در ســال 1185 هجــری قمــری حصارکشــی 
درختــکاری  و  زیبــا  خیابان کشــی های  عمــارت،  اطــراف  در  و 
مفصلــی ایجــاد کــرد. پــس از دوره زندیــه، در دوره قاجاریــه نیــز بــاغ 
 جهان نمــا یکــی از باغ هــای آبــاد و باشــکوه بــه شــمار می رفتــه 

است.
ــای دو  ــین و اتاق ه ــی دارای ۴ شاه نش ــت ضلع ــارت هش ــن عم ای
ــت.  ــده اس ــع ش ــین ها واق ــان شاه نش ــه در می ــت ک ــه ای اس طبق
ــاغ باشــکوه بــدون هیــچ نقاشــی  نمــای عمــارت کاله فرنگــی ایــن ب
ــا دارای  ــن نم ــی ای ــه  برخ ــه گفت ــت. ب ــده اس ــا ش ــیکاری بن و کاش

ــت.  ــه اس ــن رفت ــان از بی ــرور زم ــه م ــه ب ــوده ک ــی ب زینت های
ــات  ــان ســرو و کاج کهنســال، مرکب ــواع درخت ــا ان ــان نم ــاغ جه در ب
ــا  ــبز جهان نم ــای س ــده  فض ــوند. عم ــده می ش ــوه دی ــان می و درخت
ــبز، رز  ــاد س ــج، شمش ــرو و نارن ــن س ــد و که ــای تنومن را درخت ه
هفت رنــگ، بنفشــه، اطلســی و گل هــای داوودی تشــکیل می دهــد.

ستون میراث طبیعی 

روزنه
 راه اندازی باشگاه قصه گویی 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: باشــگاه قصه گویــی در مرکــز 
کانــون پــرورش فکــری چهارمحــال و بختیــاری 

ــد. ــدازی ش راه ان
ــار داشــت: باشــگاه قصه گویــی  فــرزاد رحیمــی اظه
در مرکــز فراگیــر کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 

نوجوانــان اســتان آغــاز بــه کار کــرد.
ــای  ــگاه اعض ــن باش ــدازی ای ــا راه ان ــزود: ب وی اف
فرهنگی هنــری  مرکــز  در  نوجــوان  و  کــودکان 
ــای  ــژه از آموزش ه ــای وی ــا نیازه ــتان ب ــر اس فراگی

می شــوند. بهره منــد  قصه گویــی 
وی بــا بیــان اینکــه قصه گویــی مهارتــی بــرای 
ــان  ــت، بی ــف اس ــراد مختل ــا اف ــاط ب ــراری ارتب برق
ــد  ــر می توانن ــای فراگی ــگاه اعض ــن باش ــرد: در ای ک
از طریــق قصه گویــی بــا محیــط خــود ارتبــاط 
ــود را در  ــای خ ــی از نیازه ــرار و بخش ــتری برق بیش

ــد. ــع کنن ــات رف ــن ارتباط ای
   

 نمایندگی آستان قدس رضوی 
در میبد افتتاح شد

 همزمــان بــا دهــه کرامــت نمایندگــی آســتان قــدس 
رضــوی در شهرســتان میبــد بــه طــور رســمی در بیــت 

آیــت هللا اعرافــی)ره( راه انــدازی شــد.
  سرپرســت نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در 
ــت رســمی  ــم فعالی ــد گفــت: امیدواری شهرســتان میب
ــب  ــی موج ــت هللا اعراف ــت آی ــا مدیری ــر ب ــن دفت ای
بســط و گســترش هرچــه بیشــتر فرهنــگ رضــوی در 

ــود. ــد ش ــتان میب شهرس
ــن  ــدازی ای ــه اهــداف راه ان ــا اشــاره ب ــی زارع ب فتحعل
ــم  ــاران، فراه ــادم ی ــاماندهی خ ــرد: س ــراز ک ــر اب دفت
آوردن شــرایط تشــرف بــه حــرم مطهــر رضــوی بــرای 
زیارت اولی هــا، بســط و توســعه فرهنــگ و ســیره 
رضــوی، تســهیل زیــارت زائــران، حمایــت و توجــه بــه 
ــت  ــا اولوی ــه ب ــن زمین ــزی در ای ــان و برنامه ری محروم
امکانــات  فراخــور  بــه  محرومــان  توانمندســازی 
موجــود در منطقــه، بعضــی از اهــداف راه انــدازی دفتــر 
نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در ایــن شهرســتان 

اســت.
ــا کمــک و اســتمداد  ــم ب ــرد: امیدواری ــح ک زارع تصری
و  متدیــن  مــردم  خدمــت  در  بتوانیــم  مســئوالن 
ــط  ــگام توس ــی بهن ــیم و خدمت ــد باش ــدار میب والیتم
خادم یارانــی کــه بــه صــورت داوطلبانــه بــه رفــع 
نیازمنــدان  و  محرومــان  گرفتاری هــای  و  نیازهــا 

باشــیم. داشــته  می شــتابند، 
و معتمــدان  ایــن خیــران  از  افــزود: بخشــی  وی 
لــوای  و  پرچــم  زیــر  در  هســتند  عالقه منــد 
ــی الرضا)ع(،  ــام علی بن موس ــا ن ــج)ع( و ب ثامن الحج
و  شــریف  مــردم  خدمــت  در  گذشــته  از  بیــش 
محرومــان و نیازمنــدان باشــند. مــا تــالش داریــم بــا 
ــای  ــدوم« از ظرفیت ه ــادم و مخ ــت، خ ــعار »خدم ش
از  بهره گیــری  بــا  و  کــرده  اســتفاده  شهرســتان 
خادم  یــاران بــه مســتضعفان و محرومــان منطقــه 

خبــر میبــد  خدمت رســانی کنیــم. 

 ۶۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر به 

سبد انرژی کشور اضافه می شود
ــای  ــه ســهم انرژی ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــرو ب ــر نی  وزی
تجدیدپذیــر در ســبد انــرژی ایــران در حــال افزایــش 
اســت، گفــت: 600 مــگاوات از ایــن نــوع انــرژی طــی 

ــه می شــود. ــه ظرفیــت کشــور اضاف ســال جــاری ب
  حمیــد چیت چیــان در مراســم افتتــاح مجتمــع 
ــراز خرســندی  ــا اب ــان ب نیروگاه هــای خورشــیدی کرم
از همــکاری بیــن آلمــان و ایــران اظهــار کــرد: موضــوع 
ــده  ــا آین ــتقیم ب ــاط مس ــر ارتب ــای تجدیدپذی انرژی ه

ــر روی کــره خاکــی دارد. بشــر ب
ــا اســتفاده از انرژی هــای  چیت چیــان ایجــاد توســعه ب
تجدیدپذیــر را یــک هــدف جهانــی دانســت و بیــان کرد: 
ــیدی،  ــرژی خورش ــش ان ــر نق ــال های اخی ــی س ط
و  گرمایــی  زمیــن  تــوده ای،  زیســت  بــادی، 
توربین هــای آبــی کوچــک بــه طــور قابــل مالحظــه ای 

ــت. ــه اس ــش یافت افزای
وی بــا اشــاره بــه قوانیــن توســعه ای مجلــس گفــت: 
ــت نصب شــده نیروگاهــی  ــگاوات ظرفی ــزار م از 76 ه
ــر  ــای تجدیدپذی ــه انرژی ه ــگاوات ب ــور، 1۲ م در کش

اختصــاص داده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری 600 مــگاوات 
ــه  ــور اضاف ــرژی کش ــبد ان ــه س ــر ب ــرژی تجدیدپذی ان
می شــود، افــزود: ۴۲0 مــگاوات از ســهم انــرژی 
ــدای  ــه ابت ــبت ب ــه نس ــت ک ــن اس ــر نوی تجدیدپذی

ــت.  ــه اس ــش یافت ــم ۲.۲ افزای ــت یازده دول
وزیــر نیــرو بیــان کــرد: دولــت بــا سیاســت های 
ــن نیروگاه هــا  ــرق ای ــی ب ــد تضمین تشــویق کننده خری
ــن فعالیت هــا و  عــزم خــود را نشــان داده و تمــام ای
ــام  ــی انج ــش خصوص ــط بخ ــرمایه گذاری ها توس س

می شــود.
ــا را  ــن فعالیت ه ــه ای ــی ب ــش خصوص وی ورود بخ
ــزود:  ــت و اف ــت ها دانس ــن سیاس ــتمرار ای ــث اس باع
بخــش خصوصــی بــا تشــخیص درســت بــه ایــن کار 

وارد شــده اســت.
ــد  ــکان تولی ــروز ام ــا ام ــرد: ت ــوان ک ــان عن چیت چی
ــود  ــور وج ــیدی در کش ــای خورش ــگاوات پنل ه ۲10 م
ــاح شــد کــه  دارد کــه 1۲0 مــگاوات آن در شــیراز افتت
امیدواریــم ظرفیــت تولیــد ایــن نــوع انــرژی بــه 
بیــش از 500 مــگاوات برســد؛ چــرا کــه باعــث رونــق 

اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال می شــود.
وی ادامــه داد: کشــورهای آلمــان، ســوئیس، اســپانیا، 
ــتند  ــت هس ــال فعالی ــی و... در ح ــره جنوب ــن، ک چی

ــت. ــام اس ــال انج ــتقیم در ح ــرمایه گذاری مس و س
وزیــر نیــرو عنــوان کــرد: با ابتــکار و پیشــنهاد اســتاندار 
ــر  ــرژی تجدیدپذی ــه توســعه ان ــک مجموع ــان، ی کرم
پایه گــذاری  اســتان  در  آفتــاب  عنــوان شــهر  بــه 
ــال ۲00  ــتان در س ــن اس ــم در ای ــود و امیدواری می ش

ــر ــد. مه ــرداری برس ــه بهره ب ــرژی ب ــگاوات ان م

 شــهردار هــرات یکــی از مهم تریــن مشــکالت شهرســتان را در بخــش گردشــگری مربــوط 
بــه کمبــود زیرســاخت های اقامتــی عنــوان  کــرد و گفــت: نبــود یــا کمبــود زیرســاخت های 
مناســب اقامتــی بــرای مســافران و گردشــگران باعــث شــده تــا میــزان اقامــت مســافران 
در ایــن منطقــه کاهــش یابــد و در نهایــت اغلــب مســافران بــه صــورت رهگــذری از ایــن 

منطقــه دیــدار کننــد.
علــی صــادق زاده افــزود: خاتــم بــه علــت وضعیــت مطلــوب آب و هوایــی و وجــود آثــار 
ــرای  ــدف گردشــگری ب ــوان شهرســتان ه ــه عن ــد ب ــی می توان ــت طوالن ــا قدم تاریخــی ب

بســیاری از شــهرهای اســتان و حتــی کشــور انتخــاب شــود.
ــه  ــکونت اولی ــل س ــم مح ــتان خات ــان، شهرس ــیاری از مورخ ــه بس ــق گفت ــت: طب وی گف
آریایی هــا بــوده و علــت انتخــاب ایــن شــهر توســط ایــن قــوم، زمیــن حاصلخیــز و اقلیــم 

آب و هوایــی مناســب در آن زمــان اســت.
 صــادق زاده گفــت: شهرســتان خاتــم، یکــی از شهرســتان های برتــر در زمینــه  آثــار تاریخــی، 
محیــط زیســت و منابــع طبیعــی اســت کــه اگــر از ایــن پتانســیل و ظرفیــت  زیــاد اســتفاده 

شــود، می توانــد در زمینــه توســعه صنعــت گردشــگری در کشــور زبانــزد شــود.
توجه به توانمندی های  گردشگری

ــه توانمندی هــای گردشــگری شهرســتان   شــهردار هــرات خاطرنشــان کــرد: بی توجهــی ب
باعــث شــده تــا از ایــن ظرفیــت جهــت صنعــت گردشــگری اســتفاده نشــود و ایــن موضوع 
ــعه  ــه توس ــن منطق ــز در ای ــگری نی ــاخت های گردش ــه زیرس ــرای اینک ــد ب ــی باش عامل

چندانــی نداشــته باشــد.
 وی گفــت: بــا توجــه بــه جاذبه هــای گردشــگری و اماکــن تاریخــی شهرســتان، ظرفیــت 
ــن  ــه ای ــه البت ــود دارد ک ــی وج ــی و خارج ــگر داخل ــذب گردش ــرای ج ــبی ب ــیار مناس بس

موضــوع نیازمنــد ســرمایه گذاری در زیرساخت هاســت.
ــوط  ــگری را مرب ــش گردش ــتان در بخ ــکالت شهرس ــن مش ــی از مهم تری ــادق زاده یک  ص
بــه کمبــود زیرســاخت های اقامتــی عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: نبــود یــا کمبــود 
ــا میــزان  ــرای مســافران و گردشــگران باعــث شــده ت زیرســاخت های مناســب اقامتــی ب
اقامــت  مســافران در ایــن منطقــه کاهــش یابــد و درنهایــت اغلــب مســافران بــه صــورت 

ــد. ــدار کنن ــه دی ــن منطق رهگــذری از ای
ــگاه مناســبی  ــم اقامت ــه اینکــه جاذبه هــای گردشــگری خات ــا اشــاره ب  شــهردار هــرات ب
بــرای مســافران نــدارد، تصریــح کــرد: اقامتگاه هــای گردشــگری شهرســتان بایــد 
ــرد. ــام گی ــی انج ــش خصوص ــویق  بخ ــا تش ــد ب ــز بای ــن کار نی ــود و ای ــازی ش بومی س

بوم گردی  و تحول اقتصادی
 وی افــزود: نکتــه جالــب توجــه ثبــت جهانــی شــهر یــزد اســت کــه بــه همــت و همــکاری 
ــف از  ــه عط ــک نقط ــوان ی ــه عن ــوان ب ــه می ت ــاده ک ــاق افت ــتان اتف ــز اس ــئوالن مرک مس
ــا  ــد را ب ــزد، پاســارگاد و میمن ــث ی ــد مثل ــرای شهرســتان اســتفاده کــرد و اینکــه بای آن ب
مرکزیــت شهرســتان خاتــم مــورد توجــه قــرار داد  تــا بتوانیــم مســیر گردشــگری و اقامــت 

گردشــگران را در شهرســتان دنبــال کنیــم. 
 شــهردار هــرات بــا اشــاره بــه سیاســت توســعه بوم گــردی در کشــور اظهــار کــرد: 
بوم گــردی موجــب تحــول اقتصــاد در بخش هــای زیــر پوشــش بومــی و محلــی 
ــم  ــن مه ــم از ای ــتان می توانی ــود در شهرس ــای موج ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــود و ب می ش

ــویم. ــد ش ــتان بهره من ــاد شهرس ــق اقتص ــرای رون ب
 وی ترمیــم و اصــالح زیرســاخت های جــاده ای و راه را از عوامــل موثــر در توســعه صنعــت 
گردشــگری در شهرســتان عنــوان کــرد و گفــت: بایــد بــا توســعه و ســاخت اقامتگاه هــا در 

ســطح شهرســتان، زمینــه اقامــت مســافران را فراهــم آوریــم. راه دانــا 

بوم گردی، شاه کلید توسعه گردشگری  

کمبود زیرساخت های اقامتی در خاتم  



ــت  ــرای رعای ــه ب ــان اینک ــا بی ــر ب ــهرام رفیعی ف ــر ش دکت
ســبک زندگــی مــردم بایــد ســواد ســامت جامعــه افزایش 
یابــد، گفــت: از هــر دو ایرانــی یــک نفــر ســواد الزم را بــرای 

ــی ســالم دارد. داشــتن زندگ
وی گفــت: پنجمیــن برنامــه وزارت بهداشــت در حــوزه 
ــان دهنده  ــه نش ــت ک ــی اس ــعه خودمراقبت ــامت، توس س

ــت. ــوع اس ــت موض اهمی
رفیعی فــر بــا بیــان اینکــه در ایــن برنامــه بــه مــردم 
ــش  ــد و نق ــظ کنن ــود را حف ــامت خ ــم س ــک می کنی کم
بیشــتری در مدیریــت بیمــاری داشــته باشــند، ادامــه داد: 
خودمراقبتــی بــار بســتری بیماری هــا را کاهــش می دهــد.

ــش  ــر بی ــی، ۹ نف ــر ۱۰ ایران ــه از ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــک  ــت: نم ــد، گف ــرف می کنن ــک در روز مص ــرم نم از ۵ گ

ــر  ــش فشــار خــون اســت و از ه ــل افزای ــن عام اصلی تری
ــم  ــا بتوانی ــر م ــون دارد. اگ ــار خ ــر فش ــک نف ــی ی ۴ ایران
مصــرف نمــک را بــه کمتــر از ۵ گــرم در روز برســانیم، میــزان 
ــدا  ــش پی ــوم کاه ــه یک س ــزی ب ــی و مغ ــکته های قلب س

می کنــد.
وزارت  ســامت  ارتقــای  و  آمــوزش  دفتــر  سرپرســت 
بهداشــت افــزود: از هــر 2 نفــر ایرانــی، ۱ نفــر تغذیــه ســالم 

ــتند. ــاق هس ــر چ ــی، ۳ نف ــر ۴ ایران ــدارد و از ه ن
ــر  ــک نف ــواده ای ی ــر خان ــه در ه ــان اینک ــا بی ــر ب رفیعی ف
می توانــد ســفید ســامت خانــواده باشــد، ادامــه داد: 
ــر  ــون نف ــادل ۱۶ میلی ــی مع ــای ایران ــد خانواده ه ۱۶ درص
ــوز، ۱  ــر ۱۰ دانش آم ــه ازای ه ــتند و ب ــامت هس ــفید س س

ــر ــت. مه ــامت اس ــفید س ــر س نف

ــی، در  ــدد و داخل ــای غ ــص بیماری ه ــان زاده، متخص ــران زم مه
ــا کمبــود ویتامیــن D اظهــار داشــت: متأســفانه کمبــود  ــاط ب ارتب
ــه  ــد باعــث تضعیــف عملکــرد ری ــدن می توان ــن ویتامیــن در ب ای

ــد. ــیب پذیر کن ــدن را آس ــی ب ــتم ایمن ــده و سیس ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ویتامیــن D خــواص ضــد ســرطانی دارد، 
گفــت: غربالگــری ویتامیــن D۳ در کشــور ضــرورت دارد. بیشــتر 
ایرانیــان از نظــر ایــن ویتامیــن کمبــود دارنــد و معمــوال در رژیــم 
غذایــی مــردم شــهرهای بــزرگ و دور از دریــا، غذاهــای دریایــی 

سرشــار از ویتامیــن D وجــود نــدارد.
ــه موضــوع پــرکاری تیروئیــد اشــاره کــرد و  زمــان زاده در ادامــه ب
ــر اثــر تولیــد بیــش از حــد هورمون هــای  گفــت: ایــن بیمــاری ب
تیروئیــد ایجــاد می شــود و در ســه چهارم بیمــاران ایــن وضعیــت 
ــد رخ  ــده تیروئی ــادی تحریک کنن ــک آنتی ب ــود ی ــت وج ــه عل ب

ــش  ــبب افزای ــا س ــادی نه تنه ــن آنتی ب ــزود: ای ــد. وی اف می ده
ترشــح هورمون هــای تیروئیــد می شــود، بلکــه در بعضــی مواقــع 
باعــث افزایــش انــدازه غــده تیروئیــد و ایجــاد گواتــر خواهــد شــد 
کــه ایــن نــوع پــرکاری تیروئیــد را بــه اصطــاح بیمــاری گریــوز 

می نامنــد.
ــتر  ــرد: بیش ــه ک ــی اضاف ــدد و داخل ــای غ ــص بیماری ه متخص
بیمــاران قبــل از اینکــه بــه پزشــک مراجعــه کننــد، حداقــل ۶ مــاه 
عائــم بیمــاری را بــروز داده انــد؛ امــا در بعضــی از بیمــاران به ویــژه 
ــرض  ــریع در ع ــی س ــاری خیل ــن بیم ــان ای ــان و جوان در نوجوان

ــد. ــه پیشــرفت می کن ــد هفت چن
وی خاطرنشــان کــرد: کاهــش وزن، عــرق زیــاد، تحمــل نکــردن 
ــرکاری  ــانه های پ ــب، از نش ــش قل ــری و تپ ــا، تحریک پذی گرم

تیروئیــد اســت کــه بایــد جــدی گرفتــه شــود. فــارس

سرپرست دفتر آموزش وزارت بهداشت:

۹نفرازهر۱۰ایرانی،روزانه۵گرمنمکمیخورند
متخصص بیماری های غدد و داخلی:

کاهشوزنراجدیبگیرید

خواص آویشن 
ــاد و  ــی، دارای شــاخه های زی ــی اســت علف آویشــن، گیاه
ــر  ــی و بی خط ــی طبیع ــد درمان ــاه می توان ــن گی ــی؛ ای چوب
ــزش  ــودرد، آب ری ــان، گل ــد ده ــوی ب ــده، ب ــخ مع ــرای نف ب

ــق و ... باشــد. ــی، ســرفه، تعری بین
در  اســت کــه  آن  اســانس  ترکیــب گیــاه،  مهم تریــن 
برگ هــای آن وجــود دارد. مهم تریــن اجســام اســانس 
ــب ۷۰ –  ــه ترتی ــه ب ــت ک ــرول اس ــول و کارواک ــامل تیم ش
۳۰ درصــد اســانس و ۳۰ – ۱۵ درصــد اســانس را تشــکیل 
می دهنــد. ترکیبــات دیگــر شــامل لینالــول، ســیمن، تیمــن 

ــن هســتند.  ــی ن ــا پ و آلف
  خواص آویشن

آثــار فارماکولوژیــک اثــر ضدســرفه و خلــط آور و ضداسپاســم 
ایــن گیــاه در مطالعــات بــر روی حیوانــات از عمده تریــن آثار 
آن بوده انــد. ایــن گیــاه خــواص ضدعفونی کننده، هاضــم 

غــذا، ضدســرفه، ضدبــو و ضدتشــنج را داراســت. 
ــهال  ــش روده و اس ــان پیچ ــاه در درم ــن گی ــانده ای جوش

ــت. ــر اس مؤث
   درمان سرفه

روغــن آویشــن کــه از برگ هــای آن گرفتــه می شــود اغلــب 
بــه  عنــوان داروی طبیعــی بــرای ســرفه کاربــرد دارد. در یــک 
ــای  ــا برگ ه ــن ب ــب آویش ــد ترکی ــخص ش ــه مش مطالع
گیــاه »پاپیتــال« بــه تســکین ســرفه و دیگــر عائــم 

ــد. ــک می کن ــیت کم برونش
 افزایش ایمنی بدن

ــدن در روز از  ــاز ب ــورد نی ــای م ــی ویتامین ه ــن تمام تامی
ــا حــدودی ســخت اســت؛  طریــق خــوردن مــواد غذایــی ت
امــا ایــن گیــاه منبــع غنــی از ویتامیــن C و A اســت. 
ــر،  ــس، فیب ــود م ــن وج ــد آویش ــر فوای ــن از دیگ همچنی

ــت. ــن در آن اس ــز و آه منگن
خاصیت آویشن در گندزدایی

ــوا  ــای ه ــن آالینده ه ــی از خطرناک تری ــاک، یک ــرد و خ گ
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــوان ب ــه می ت ــه اســت ک در فضــای خان
آن از روغــن آویشــن اســتفاده کــرد. روغــن ایــن گیــاه دارای 

خــواص ضدقارچــی اســت. بهداشــت نیــوز

ــی  ــتم عضان ــب سیس ــرد مناس ــامتی و کارک س
ــا نحــوه فعالیــت ســایر دســتگاه های  اســکلتی ب
بــدن ارتبــاط مســتقیمی دارد؛ امــا متأســفانه 
ــوع  ــی، ن ــی ماشــینی، کم تحرک ــوع شــیوه زندگ ن
فرهنــگ غذاهــای مصرفــی، ورزش نکــردن و 
ــات،  ــوع تصادف ــی، وق ــای بدن ــتن فعالیت ه نداش
ــده  ــث ش ــه و...، باع ــی، غیرمترقب ــوادث طبیع ح
از  ایــن بخــش  امــروزه ســامت و عملکــرد 
ــد.  ــره بیفت ــه مخاط ــتر ب ــی، بیش ــتم بدن سیس

ــه شــایع ترین  از ایــن رو در گــزارش ایــن هفتــه ب
ایــران  در  ارتوپــدی  بیماری هــای  و  مشــکات 

ــول  ــا محص ــه غالب ــی ک ــم؛ بیماری های می پردازی
ــط هســتند. ســبک زندگــی غل

نقش ژنتیک در بیماری های ارتوپدی
ــاری  ــام بیم ــه ن ــزی ب در حــال  حاضــر اصــا چی
ارتوپــدی در ایــران نداریــم؛ شــاید چنــد بیمــاری 
عفونــی ماننــد عفونــت زانــو و اســتخوان و... داشــته 
ــاز بیمــاری تلقــی نمی شــود. آنچــه  باشــیم، امــا ب
مــا اکنــون در ایــران بــه  عنــوان اشــکاالت ارتوپدی 
ــه  ــه مســائلی اســت ک ــوط ب ــم، بیشــتر مرب داری
ــائل  ــد. مس ــدا می کن ــان پی ــول زم ــان در ط انس
ــبک  ــوع س ــت ن ــه  عل ــب ب ــه اغل ــکاتی ک و مش

زندگــی، ورزش  نکــردن، اضافــه وزن و...، زودتــر در 
ــد. ــاق می افتن ــران اتف ای

غامعلــی عکاشــه، متخصــص ارتوپــدی، در ایــن 
علتــی کــه  شــایع ترین  می گویــد:  خصــوص 
بیمــاران در حــوزه غیرتصادفــات دربــاره آن بــه مــا 
ــو(  مراجعــه می کننــد، آرتــروز )به ویــژه آرتــروز زان
ــو، تحمــل  اســت؛ علــت اصلــی ایجــاد آرتــروز زان
اغلــب صدمه هــای  اســت.  بــدن  وزن  تمــام 
واردشــده بــه  زانــو بســیار زیــاد اســت؛ بــه  همیــن 
ــش  ــروز پی ــمت آرت ــه  س ــرعت ب ــه  س ــل ب  دلی
و  ورزش  زیــاد،  فــرد  وزن  چنانچــه  مــی رود. 
ــن  ــو و روی زمی ــزان چهارزان ــم و می ــش ک تحرک
نشســتن فــرد زیــاد باشــد، آرتــروز زودتــر اتفــاق 

ــاد. ــد افت خواه
ایــن عضــو هیئــت  عالــی نظــام پزشــکی بــه نقش 
ژنتیــک در بیماری هــای ارتوپــدی می پــردازد و 

می افزایــد: در حال حاضــر مســئله ژنتیــک در 
بیماری هــای ارتوپــدی نقــش بســیار اندکــی دارد. 
بعضــی از بیماری هــا نیــز ماننــد دررفتگــی لگــن و 
پاچنبــری بیشــتر فامیلــی اســت؛ همچنیــن ابتــا 
ــروز  ــروز و ب ــا آرت ــن بیمــاری در مقایســه ب ــه ای ب

حــوادث، بســیار انــدک اســت.
شایع ترین مشکل ارتوپدی در زنان

بــر اســاس گــزارش ســایت پلیــس، درد مفاصــل 
زانــو، بیشــترین درد مفاصــل در میــان افــراد 
مختلــف بــه  شــمار مــی رود کــه شــیوه نشســتن 
روی زمیــن، برخاســتن و همچنیــن افزایــش 
ایــن موضــوع  تأثیرگــذار در  از عوامــل  ســن، 

ــتند. هس
حســین فراهینــی، رئیــس بخــش آموزشــی 
ــز  ــرم)ص(، نی ــول اک ــتان رس ــدی بیمارس ارتوپ
ــل(،  ــاییدگی مفص ــروز )س ــا آرت ــتئوآرتریت ی اس

ــدری و  ــزی، ضرب ــوی پرانت ــد زان ــا مانن دفرمیته ه
ســاییدگی کشــکک )در جوان هــا به ویــژه خانم هــا( 
ــام   ــدی ن ــو در ارتوپ ــای زان ــایع ترین بیماری ه را ش
ــاری  ــایع ترین بیم ــروز، ش ــد: آرت ــرده و می گوی ب
ــه  طــور معمــول  ــه  حســاب می آیــد. ب ارتوپــدی ب
ــو و شــانه  ــا لگــن، زان ــروز در مفصــل هیــپ ی آرت
رخ می دهــد کــه معمــوال در خانم هــا از ســن ۵۵ 
ســالگی و در آقایــان از ســن ۶۵ ســالگی نمایــان 
می شــود؛ در حــال  حاضــر عامــل جغرافیایــی 
در آرتــروز مفصــل کمتــر دیــده می شــود؛ امــا 
ــته  ــتر وابس ــی بیش ــب مفصل ــای تخری بیماری ه
بــه عواملــی ماننــد ســن و جنــس، شــغل 
ــای ســنگین هســتند(،  ــه دارای کاره ــرادی ک )اف
تغذیــه،  نــوع  فامیلــی،  زمینه هــای  ژنتیــک، 
ــه  ــی و دفرمیت بی تحرکــی و افزایــش وزن و چاق
ــنیم ــت. تس ــی اس ــی و فوقان ــای تحتان در اندام ه
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تازهها
 تاثیر استروژن بر بروز افسردگی 

در زنان
تحقیقــات قبلــی نشــان داده اســت کــه هورمون هــای 
تولیــد مثــل در بــروز ریســک افســردگی در بیــن زنــان 
نقــش دارنــد؛ امــا نوســانات هورمونــی را تمامــی زنــان 

ــد. ــه می کنن تجرب
ــد  ــن مســئله پرداخته ان ــه بررســی ای ــان ب حــال محقق
کــه چطــور بیــن هورمون هــا و افســردگی ارتبــاط وجــود 

دارد.
ــز  ــترادیول« تمرک ــر »اس ــه ب ــن مطالع ــان در ای محقق
ــد. اســترادیول شــکل اصلــی هورمــون اســتروژن  کردن

ــان اســت.  ــاروری زن ــول ســنین ب ــود در ط موج
اســتروژن بــر میــزان ســروتونین، مــاده شــیمیایی مغــز 

دخیــل در افســردگی، تاثیــر می گــذارد.
ــری  ــدت قرارگی ــول م ــده ط ــای افزایش دهن فاکتوره
در معــرض اســترادیول شــامل شــروع عــادات ماهانــه 
ــه در  ــادات ماهان ــات ع ــداد دفع ــن و تع از ســنین پایی

طــول عمــر یــک زن اســت
نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد قرارگیــری در معــرض 
اســترادیول بــه مــدت طوالنی از شــروع عــادات ماهیانه 
تــا شــروع دوره یائســگی ارتباط چشــمگیری بــا کاهش 
ریســک افســردگی در طــول دوره یائســگی و تــا ۱۰ 

ســال بعــد از آن دارد.
ــر از قرص هــای  ــد اســتفاده طوالنی ت ــان دریافتن محقق
ــط  ــر افســردگی مرتب ــا ریســک کمت ــارداری ب ــرل ب کنت
ــارداری یــا شــیردادن بــه  اســت؛ امــا تعــداد دفعــات ب

نــوزاد هیــچ تاثیــری بــر ایــن مســئله نداشــت.
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد احتمــال بــروز افســردگی 
ــگام شــروع  ــادات ماهانه شــان زودهن ــه ع ــی ک در زنان
شــده بــود یــا تعــداد دفعــات عــادات ماهانــه در طــول 

عمرشــان کمتــر بــود، بــه مراتــب بیشــتر اســت. مهــر

تاثیر کلم و اسفناج در مقابله با 
پیری مغز

ــا مطالعــه ۶۰ فــرد  ــکا ب محققــان دانشــگاه ایلینــوی آمری
2۵ تــا ۴۵ ســال دریافتنــد شــرکت کنندگان میانســال 
ــی  ــای عصب ــن« دارای واکنش ه ــر »لوتی ــزان باالت ــا می ب
ــن و  ــا همس ــد ت ــان بودن ــه جوان ــبیه تر ب ــب ش ــه مرات ب
ــده  ــذی یافت ش ــاده مغ ــن م ــان. لوتی ــال های خودش س
در ســبزیجات پربــرگ ســبز نظیــر اســفناج و کلــم کالــی و 

همچنیــن آووکادو و تخم مــرغ بــود.
ــد:  ــاره می گوی نعمــان خــان، عضــو تیــم تحقیــق، در این ب
»مصــرف ســبزیجات پربــرگ ســبز دارای فوایــد متعــددی 
ــد  ــد دارای فوای ــان می ده ــا نش ــای م ــتند و داده ه هس

شــناختی هــم هســتند.«
ــادر  ــدن خــود ق ــه ب ــاده مغــذی اســت ک ــک م ــن، ی لوتی
ــم  ــق رژی ــد از طری ــن رو بای ــت؛ از ای ــد آن نیس ــه تولی ب
غذایــی بــه دســت آیــد. لوتیــن در بافت هــای مغــز تجمــع 
ــن  ــود؛ از ای ــع می ش ــز جم ــم ها نی ــا در چش ــد؛ ام می یاب
رو محقــان می تواننــد بــدون روش هــای تهاجمــی، میــزان 
ــر ــهر خب ــری کنند.ش ــدن اندازه گی ــذی را در ب ــاده مغ ــن م ای

تغذیه

تاثیر ویتامین E در بدن
ویتامیــن E، یــک ویتامیــن محلــول در چربی اســت؛ 
بــدن ایــن ویتامیــن را در بافــت چربــی ذخیــره کــرده 
ــد و  ــز خــون را تولی ــول قرم ــا اســتفاده از آن گلب و ب
ویتامیــن K را فعــال می کنــد کــه در فرآینــد انعقــاد 
ــن E یــک  خــون نقــش بســیار مهمــی دارد. ویتامی
مــاده مغــذی ضــروری بــوده کــه حامــی بســیاری از 
عملکردهــا و فرآیندهــا در بــدن اســت. ایــن ویتامیــن 
ــد  ــه حســاب می آی همچنیــن یــک آنتی اکســیدان ب
آزاد  رادیکال هــای  آســیب  برابــر  در  بــدن  از  کــه 
محافظــت می کنــد. از دیگــر آثــار ایــن ویتامیــن 

ــر اشــاره کــرد. ــه مــوارد زی ــوان ب می ت
   کاهش وزن

ــرای  ــن K ب ــراه ویتامی ــه هم ــن E ب ــرد ویتامی عملک
ــن  ــت؛ همچنی ــون اس ــز خ ــلول های قرم ــد س تولی
بــرای حفــظ ســامتی و تولیــد ماهیچه هــا ضــروری 
اســت. ویتامیــن E بــه دلیــل نقــش آن در تشــکیل 
ــه  ســلول های قرمــز خــون و عملکــرد ماهیچــه ای، ب
طــور بالقــوه ای در عملکــرد کلــی آمادگــی جســمانی 
و فیتنــس نقــش دارد. ایــن ویتامیــن ممکــن اســت 
ــم  ــک رژی ــی از ی ــوان بخش ــه عن ــدی ب ــل مفی مکم

غذایــی کاهــش وزن باشــد.
ــه  ــد ب ــود عملکــرد ماهیچــه ای می توان ــن بهب همچنی
ــی  ــدون چرب ــه ای ب ــوده ماهیچ ــاخت ت ــریع س تس
ــی  ــن مل ــات انجم ــاس تحقیق ــر اس ــد. ب ــک کن کم
فیتنــس در ایــاالت متحــده، تــوده ماهیچــه ای بــدون 
ــتری  ــری بیش ــدن کال ــی ب ــه چرب ــبت ب ــی نس چرب

می ســوزاند. 
ــار پیــروی از  مصــرف مکمل هــای ویتامیــن E در کن
یــک برنامــه آمــوزش مقاومتــی بــرای ســاخت تــوده 
ماهیچــه ای بــدون چربــی می توانــد بــه صــورت 
ــما  ــه ش ــش وزن ب ــه کاه ــتیابی ب ــوه ای در دس بالق

ــد. کمــک کن
 سالمت دهان و دندان

ویتامیــن E نقــش مهمــی در افزایــش تــوان سیســتم 
و  نابــودی ویروس هــا  بــه  بــرای کمــک  ایمنــی 
بــر  دارد.  دنــدان  و  به ویــژه دهــان  باکتری هــای 
اســاس تحقیقــات مرکــز پزشــکی دانشــگاه مریلنــد، 
ــواد  ــه م ــود ک ــکیل می ش ــی تش ــدان زمان ــاک دن پ
دندان هــا  روی  بــر  مخــاط  و  باکتــری  غذایــی، 

می یابــد. گســترش 
  جلوگیری از ریزش مو

مصــرف خوراکــی ویتامیــن E باعــث افزایــش و 
بهبــود جریــان خــون در ســاختارهای رویــش مــو و 
ناخــن می شــود. مــو و ناخــن هــر دو از ســلول های 

ــده اند.  ــاخته ش ــرده س ــن م کراتی
ایــن ســلول های مــرده بــه عنــوان نتیجــه ای از 
مــو  و  ناخــن  رویــش  در ســاختارهای  فعالیــت 
فعالیــت  ایــن  می شــوند.  انباشــته  هــم  روی 
شــامل تقســیم و تشــکیل ســلولی بــوده کــه بــدون 
افزایــش  اســت.  غیرممکــن  خونرســانی کافــی 
ــر و در نتیجــه رشــد  ــش موث خونرســانی باعــث روی

ســریع، قــوی و ســالم مــو می شــود. نســخه

زیبایی
 یک راه آسان برای اینکه 

دیرتر پیر شوید
از  اســتفاده  مــو گفــت:  و  پوســت  متخصــص 
ــر       ــت را کُندت ــری پوس ــد پی ــاب رون ــد آفت ــرم ض ک

. می کنــد
دکتــر علــی ابراهیمــی بــا اشــاره بــه آثــار مخــرب نور 
ــی  ــرد: در تمام ــار ک ــر روی پوســت اظه خورشــید ب
ــه  ــال ک ــرم س ــول گ ــژه فص ــال و به وی ــول س فص
شــدت و مــدت تابــش خورشــید بیشــتر می شــود، 
بایــد جهــت پیشــگیری از آثــار مخــرب نور خورشــید 

ــرد. ــورت گی ــت ص ــی از پوس محافظت های
آفتــاب جهــت  از کــرم ضــد  بــر اســتفاده  وی 
ــد  ــید تاکی ــور خورش ــرب ن ــار مخ ــگیری از آث پیش
ــن  ــاب، مهم تری ــد آفت ــرف ض ــزود: مص ــرد و اف ک
پوســتی               لک هــای  و  از ســرطان  پیشــگیری  راه 

ــت. اس
ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه نــور خورشــید در تســریع 
رونــد پیــری پوســت تاثیرگــذار اســت، گفــت: 
ــد  ــا حــدی می توان ــاب ت اســتفاده از کــرم ضــد آفت

ــد. ــر کن ــد را کُندت ــن رون ای
ایــن متخصــص پوســت و مــو بــا بیــان اینکــه 
اســتفاده از کــرم ضــد آفتــاب تنهــا مختــص فصــل 
تابســتان نیســت، گفــت: افــراد بایــد در همــه 
فصــول از کــرم ضــد آفتــاب اســتفاده کننــد و ایــن 
امــر به ویــژه بــرای افــرادی کــه در محیط هــای 
ــدان دارد. ــت دوچن ــد، اهمی ــت دارن ــرون فعالی بی

ابراهیمــی تصریــح کــرد: افــرادی کــه در محیط هــای 
بــاز فعالیــت دارنــد از جملــه کشــاورزان، کارگــران و 
ــه از  ــار مرتب ــا چه ــه ت ــه س ــد روزان ــکاران، بای ورزش
کــرم ضــد آفتــاب اســتفاده کننــد. همچنیــن توصیــه 
ــاب از  ــار کــرم ضــد آفت ــراد در کن ــن اف می شــود ای
کاه و عینــک آفتابــی نیــز جهــت محافظــت بیشــتر 

از پوســت خــود اســتفاده کننــد.
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــد  ــرم ض ــرف ک ــرد: مص ــان ک ــاه خاطرنش کرمانش
ــته  ــای بس ــه در محیط ه ــرادی ک ــرای اف ــاب ب آفت
فعالیــت دارنــد، بــه میــزان یــک یــا دو مرتبــه در روز 

ــد. ــت می کن کفای
ــاب  ــد آفت ــای ض ــه کرم ه ــان اینک ــا بی ــی ب ابراهیم
ایرانــی تفاوتــی بــا نمونــه خارجــی آن نــدارد، گفــت: 
تنهــا مــوردی کــه در انتخــاب کــرم ضــد آفتــاب بایــد 
مــورد توجــه قــرار گیــرد، انتخــاب کــرم  متناســب بــا 
ــرادی  ــه اف ــه طــوری ک ــرد اســت؛ ب ــوع پوســت ف ن
ــا  ــوش ی ــه ج ــا زمین ــا ب ــرب ی ــت های چ ــه پوس ک
آکنــه دارنــد، بایــد کــرم متناســب بــا پوســت خــود 

ــد. ــداری کنن را خری
ایــن متخصــص پوســت و مــو بــا بیــان اینکــه 
مــوارد حساســیت افــراد بــه کرم هــای ضــد آفتــاب 
ــه  ــراد ب ــع اف ــت: در بعضــی مواق ــدک اســت، گف ان
دلیــل داشــتن پوســتی حســاس، بــه مصــرف کــرم 
ــه  ــه ب ــد ک ــاب حساســیت نشــان می دهن ضــد آفت
طــور معمــول بــا تغییــر نــوع کــرم ایــن حساســیت 

ــنا ــود. ایس ــرف می ش برط

خانواده
 آیا کودکان عمدا والدین را 

عصبانی می کنند؟
شــاید تعجــب کنیــد؛ امــا کــودکان دوســت دارنــد شــما را 
عصبانــی کننــد. آن هــا دوســت دارنــد ببیننــد کــه شــما از 
یــک فــرد منطقــی و آرام بــه یــک فــرد عصبانــی و دیوانــه 

ــده اید.  ــل ش تبدی
ــد  ــه می توان ــت ک ــی اس ــا بای ــت بچه ه ــت از دس عصبانی
بــر ســر هــر پــدر یــا مــادری بیایــد. در واقــع کــودکان بــه 
ــه ایــن کار می زننــد کــه می خواهنــد  ایــن دلیــل دســت ب
شــما را وادار بــه تســلیم شــدن کــرده و بــه کارهــای خــود 
ــه آن هــا توجــه کنیــد  ــد ب ــد. آن هــا می خواهن ادامــه بدهن
ــن  ــاه در والدی ــاد احســاس گن ــق ایج ــن کار را از طری و ای

ــد. ــام می دهن انج
  عصبانیت خود را کنترل کنید

ــتفاده  ــودک اس ــاری ک ــا بدرفت ــه ب ــرای مقابل ــه ب از تنبی
نکنیــد؛ به ویــژه اســتفاده از تنبیهــات بــزرگ تــوأم بــا 

خشــم و عصبانیــت می توانــد فاجعــه  پدیــد آورد. 
ــار  ــد، شــما دچ ــی می کنن ــودکان شــما را عصبان ــی ک وقت
احســاس گنــاه و خشــم می شــوید. احســاس گنــاه، 
خشــم، اســترس، اضطــراب و بســیاری دیگــر از هیجانــات 
ناخوشــایند، همگــی احساســات خودشــکن هســتند. 
 خشــم بــر روی داوری مــا تأثیــر نامطلــوب می گــذارد 
و کودکــی را کــه بــه دنبــال کســب قــدرت اســت، تقویــت 

می کنــد. 
احســاس گنــاه باعــث می شــود کــه شــما بــه فکــر جبــران 
بیفتیــد و از پیگیــری کار خــود در امــر تربیــت بــاز بمانیــد. 
خودتــان را ســرزنش کــرده و ســعی کنیــد از طریق تســلیم 
ــران  ــود آن را جب ــودک خ ــته های ک ــر خواس ــدن در براب ش

کنیــد.
ایــن نــوع احساســات بــا فرزندپــروری موفقیت آمیــز 
ــدود  ــان مح ــا کودکت ــما را ب ــه ش ــت و رابط ــل اس در تداخ
ــش  ــث افزای ــن باع ــات همچنی ــن احساس ــازد. ای می س

بدرفتــاری کــودکان می شــود. 
یادگیــری چگونگــی مقابلــه بــا ایــن نــوع هیجــان و 
باورهــای خودشــکن، خوشــبختی شــما را بــه عنــوان 
یــک فــرد یــا یــک همســر یــا یــک پــدر و مــادر افزایــش 
خواهــد داد. اگــر می خواهیــد از میــزان هیجانــات منفــی 
ــان  ــز ایم ــه دو چی ــد ب ــود، بای ــته ش ــان کاس در زندگی ت
داشــته باشــید: اول اینکــه بایــد افــکار خودتــان را کنتــرل 
ــما را  ــات ش ــود هیجان ــه خ ــه نوب ــز ب ــن نی ــه ای ــد ک کنی
کنتــرل خواهــد کــرد. لــذا اگــر بتوانیــد احساســات خــود را 
کنتــرل کنیــد، خواهیــد توانســت خوشــبختی و شــادمانی 
ــرس  ــاه، خشــم، اســترس و ت ــات، احســاس گن و هیجان
خــود را نیــز کنتــرل کنیــد. کــودکان می تواننــد باعــث 
ــودکان  ــاری ک ــن بشــوند. بدرفت ــدی و ناکامــی والدی ناامی
می توانــد موجبــات خشــم و عصبانیــت والدیــن را فراهــم 
آورد. اگــر کــودکان شــما چنیــن رفتــاری دارنــد، بــه صورت 

ــو ــد. مگیت پیشــگیرانه عمــل کنی

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیسالمت

وطــن  کیمیــای  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
آئینــه«،  و  آب  »بانــوی  بــزرگ  همایــش 
حضــرت معصومــه)س(، بــا حضــور ۵۰۰ 
اســتان  ســامت  حــوزه  بانــوان  از  نفــر 
ــوم  ــاالر شــریعتی دانشــگاه عل ــان در ت اصفه
پزشــکی اصفهــان بــه میزبانــی ســازمان 
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــه پزش ــیج جامع  بس
و بــا همــکاری آســتان قــدس رضــوی برگــزار 

. شد
ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــس س رئی
ــت:  ــش گف ــن همای ــان در ای ــتان اصفه اس
توانســتیم  هســتیم کــه  شــاکر  را  خــدا 
امســال نخســتین همایــش بــزرگ »بانــوی 
چشــمگیر  حضــور  بــا  را  آئینــه«  و  آب 
ــاب  ــاف و حج ــه عف ــال در زمین ــوان فع بان
ــه در  ــی را ک ــای قرآن ــن فعالیت ه و همچنی
حــوزه ســامت مشــغول بــه کار هســتند، 
برگــزار کنیــم کــه ایــن قطعــا نشــانه روشــنی 
ــت. ــی اس ــال های آت ــه راه در س ــرای ادام ب

  ایده جدید همایش »بانوی آب و آئینه«
همایــش  داد:  ادامــه  حجتــی  محســن 
ــود  ــدی ب ــده جدی ــه«، ای ــوی آب و آئین »بان
ــد و  ــرح ش ــازمان مط ــن س ــوی ای ــه از س ک
مــورد اســتقبال آســتان قــدس رضــوی قــرار 
ــن  ــکاری ای ــا هم ــم ب ــه مفتخری ــت ک گرف
ــوان را گــرد هــم  ــن بان مجموعــه مقــدس ای

ــم. ــع کنی جم
و حجــاب  عفــاف  افــزود:  وی همچنیــن 
دغدغه هــای  مهم تریــن  از  یکــی  امــروز، 
مــا در حــوزه ســامت اســت کــه امیدواریــم 
ایــن  در  متولــی  دســتگاه های  تمامــی 
زمینــه مــا را کمــک کننــد تــا بتوانیــم بیــش 
ــاعه  ــی را اش ــوع حیات ــن موض ــته ای از گذش
ــش از  ــا بی ــه م ــامت جامع ــا س ــم ت دهی

ــود. ــن ش ــش تضمی پی
رئیــس نخســتین همایــش بــزرگ »بانــوی 
ــه« در بخــش دیگــری از ســخنان  آب و آئین
ــه  ــرد: شــکی نیســت ک خــود خاطرنشــان ک
هرچــه عفــاف و حجــاب در جامعــه مــا 
ــی بیشــتری  ــر باشــد، ســامت روان پررنگ ت

در جامعــه حاکــم خواهــد بــود کــه ســامت 
روانــی، قطعــا یکــی از کارکردهــای آن اســت 
و امــروزه همــان جوامــع غربــی کــه در 
ــود  ــتند، خ ــگان هس ــزد هم ــی زبان بی حیای

ــد. ــان دارن ــن موضــوع اذع ــه ای ب
  طالیه داران عفاف و حجاب

حجتــی در پایــان صحبت هــای خــود تصریــح 
ــن  ــروز در ای ــه ام ــوان ک ــر از بان ــرد: ۵۰۰ نف ک
همایــش حضــور دارنــد، تنهــا بخشــی از 
ــان  جامعــه منتخــب بســیجی اســتان اصفه
هســتند کــه هــم در زندگــی خــود و هــم در 
محیــط کاری، طایــه دار عفــاف و حجــاب 
هســتند کــه بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری 
ایــن »پرچــم ملــی« را نشــانه افتخــار خــود 

می داننــد.
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــی آس ــئول نمایندگ مس
ــزاری  ــه برگ ــان هــم در ادام در اســتان اصفه

ایــن همایــش در بیــن بانــوان شــرکت کننده 
در ایــن همایــش گفــت: پیونــد مبــارک 
دهــه  در  را  رضــوی  قــدس  آســتان  بــا 
امیدواریــم  و  می دانیــم  مبــارک  کرامــت 
ایــن همایــش آغــاز راهــی بــرای ادامــه 

باشــد. مــا  همکاری هــای 
حســین آذیــن ادامــه داد: بعــد از حکمــی کــه 
ــت هللا رئیســی  ــه آی ــری ب ــام معظــم رهب مق
بــرای تولیــت آســتان قــدس دادنــد کــه از آن 

حکــم بــه عنــوان منشــور آســتان قــدس یــاد 
می شــود، برنامه هــا، راهبردهــا و طرح هــا 
بــه خوبــی روشــن شــد و بــر اســاس همیــن 

منشــور در حــال اجراســت.
  امداد مستضعفین

ــرت  ــاغ حض ــوری اب ــه مح ــزود: نکت وی اف
و  محرومــان  بــه  خدمت رســانی  آقــا، 
نیازمنــدان در کل کشــور اســت کــه اولویــت با 
زائــران محــروم، مجــاوران محــروم و ســایر 

ــت. ــور اس ــان کش محروم
آذیــن همچنیــن اذعــان داشــت: در آســتان 
قــدس رضــوی، معاونتــی به تازگــی تشــکیل 
ــتضعفین  ــداد مس ــوان ام ــه عن ــه ب ــد ک ش
اســتان ها  همــه  در  و  شــد  نامگــذاری 
نمایندگانــی منصــوب شــدند تــا فعالیت هــای 
ــا  ــود ت ــری ش ــم پیگی ــتان ه ــاری در اس ج
ــه  ــود ک ــس ش ــا ح ــن کاره ــور ای در کل کش
ــه محرومــان  رویکــرد فقــط خدمت رســانی ب

ــت. اس
ــوی  ــدس رض ــتان ق ــی آس ــئول نمایندگ مس
در اســتان خاطرنشــان کــرد: وظیفــه اصلــی 
نماینــدگان در اســتان، شناســایی محرومــان 
ــامت  ــوزه س ــه ح ــا از جمل ــه حوزه ه در هم
ــع را  ــا و مناب ــه شناســایی ظرفیت ه اســت ک

بــه طــور جــدی در دســتورکار قــرار دادیــم.
ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــن در بخ آذی
ــن در  ــش از ای ــت: پی ــش گف ــن همای در ای
ــه  ــری وجــود داشــت و ب ــد اســتان دفات چن
ــا اداره  ــد و صرف ــه ای اداره می ش ــور منطق ط
امــاک و اراضــی آســتان قــدس را پیگیــری 
می کــرد؛ امــا امــروزه آن اداره کردن هــا تنهــا 
ــر  ــت و دفات ــی اس ــر نمایندگ ــی از دفت بخش
در تمامــی اســتان ها، حتــی اســتان هایی 
کــه اراضــی و امــاک وجــود نــدارد، تشــکیل 
شــده اســت؛ چــرا کــه هــدف خدمت رســانی 

اســت.
  طرح خادم یاری آستان قدس

ــاری  ــام خادم ی ــا ن ــه داد: طرحــی ب وی ادام

آســتان قــدس شــروع شــده و ورود بــه 
ــه  ــت ک ــن راه اس ــرم ای ــان ح ــع خادم جم
دو ســال بایــد خادم یــاری را طــی کــرد و 
ــت  ــی خدم ــادم دائم ــوان خ ــه عن ــپس ب س

ــرد. ک
ــا  ــت: م ــراز داش ــان اب ــن در پای ــین آذی حس
ــگان هــر قشــر را دعــوت  در ایــن طــرح نخب
ــده  ــوی ش ــار رض ــو خادم ی ــم و عض می کنی
ــرد  ــود و ف ــادر می ش ــم ص ــرای وی حک و ب
ــک  ــال جــراح، ی ــرای مث ــد می  گــردد ب متعه
ــام هشــتم)ع(  ــام ام ــه ن ــگان ب جراحــی رای
انجــام بدهــد کــه فــرد بیمــار را مــا بــه 

ایشــان معرفــی می کنیــم.
  اهــداء هدیــه و تبــرک حــرم حضــرت امــام 

رضــا)ع( 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، در ایــن همایش 
ــرک  ــه و تب ــه تمامــی شــرکت کنندگان هدی ب
حــرم حضــرت امــام رضــا)ع( اهــداء شــد و 
بــه نیــت ایــن امــام همــام، هشــت نفــر هــم 

مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد. 
دکتــر زهــرا عامــه و دکتــر ماهــرخ کشــوری 
بــه عنــوان اســتاد نمونــه بســیجی در زمینــه 
عفــاف و حجــاب، دکتــر مریــم فاضلــی 
بــه عنــوان نفــر برتــر مســابقات تفســیر 
ــه  ــلح، زکی ــای مس ــتاد کل نیروه ــرآن س ق
جمشــیدیان، طیبــه حقیقــی و زهــرا پاینــده 
بــه عنــوان پرســتار و حافــظ کل قــرآن و 
ــادر  ــهربانو ن ــا و ش ــول قیصرنی ــن بت همچنی
بــه عنــوان پرســتار و حافــظ ۱۵ جــزء قــرآن 
ــه آن هــا  ــد کــه ب ــم، هشــت نفــری بودن کری
ــژه اعطــا  ــه وی از ســوی آســتان قــدس هدی
شــد و جــزو خادم یــاران حضــرت قــرار 

ــد. گرفتن
نماهنــگ  از  ایــن همایــش  همچنیــن در 
رســمی بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 
تحــت عنــوان مرهــم بــا شــعر قاســم صرفــان 
ــده  ــور زن ــه ط ــاری ب ــین جب ــرای حس و اج

ــد. ــی ش رونمای

با حضور 500 نفر از بانوان حوزه سالمت

تبرکامامهشتم)ع(
ضامنسیاهیچادرجامعهپزشکیشد

برگزاری همایش بزرگ »بانوی آب و آئینه« به میزبانی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان

،،
 وظیفه اصلی نمایندگان در استان، 
شناسایی محرومان در همه حوزه ها 
از جملــه حــوزه ســامت اســت کــه 
شناســایی ظرفیت هــا و منابــع را بــه 
طــور جــدی در دســتورکار قــرار دادیــم
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مسئول نهضت جهانی 

نهج البالغه خوانی مطرح کرد:
 تالش همیشگی دشمن برای 

دور کردن مردم از اندیشه علوی
ــت:  ــی گف ــی نهج البالغه خوان ــت جهان ــئول نهض  مس
ــردم از اندیشــه حضــرت  ــردن م ــرای دور ک دشــمن ب

ــد. ــالش می کن ــبانه روز ت ــی)ع( ش عل
ــالم  ــزد، حجت االس ــن از ی ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
حمیدرضــا مهــدوی ارفــع پیــش از ظهــر روز پنجشــنبه 
ــر کالم  ــله همایش های امی ــن دوره از سلس در چهارمی
در یــزد کــه بــا عنــوان »زنــان آینده  ســاز« برگــزار 
ــا  ــور م ــر در کش ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــد، اظه ش
ــته های  ــه و رش ــاد نهج البالغ ــه، بنی ــز نهج البالغ مراک
تخصصــی نهج البالغــه بــا حضــور محققــان و مدرســان 

ــه فعــال هســتند. فرهیخت
ــی  ــی نهج البالغه خوان ــرد: در نهضــت جهان ــان ک وی بی
بــه دنبــال کتــاب نهج البالغــه نیســتیم؛ بلکــه درصــدد 
کشــف حقیقتــی هســتیم کــه قابــل احیــا و گســترش 
ــه دنبــال عملــی شــدن و اجــرا شــدن  اســت و نیــز ب
منظومــه  فکــری و عملــی حضــرت علــی)ع( هســتیم.

مســئول نهضــت جهانــی نهج البالغه خوانــی ادامــه 
ــه فکــری  ــه منظوم ــی ک  داد: در عصــر حاضــر حکومت
انقــالب  و عملــی امیرالمومنیــن را عملــی کــرده، 
اســالمی اســت کــه پــس از 14 قــرن بــا نــگاه 
حضــرت علــی)ع( و بهره گیــری از کتــاب نهج البالغــه 
حکومتــی شــبیه بــه حکومــت امیرالمومنیــن تشــکیل 

داده اســت.
ــا اشــاره بــه اینکــه دشــمنان انقــالب  مهــدوی ارفــع ب
ــته اند  ــن گذاش ــر ای ــود را ب ــت خ ــام هم ــالمی تم اس
ــا  ــور م ــی)ع( در کش ــرت عل ــی حض ــگاه منطق ــه ن ک
شــکل نگیــرد، عنــوان کــرد: شــبانه روز بــرای دور کــردن 
جوانــان و مــردم از افــکار منطقــی حضــرت علــی)ع( 
در تــالش هســتند و همان طــور کــه مــردم کوفــه 
ــود،  ــرا ش ــام اج ــام هم ــکار آن ام ــد، اف ــازه ندادن اج
امــروز نیــز دشــمنان درصــدد جلوگیــری از ترویــج این 

اندیشــه و ســیره زندگــی هســتند.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 
بــه اینکــه گفتمــان اســالمی کم رنــگ شــده و از 
واقعیت هــای اســالم فاصلــه گرفتــه اســت افــزود: 
احیــای گفتمــان اســالمی از طریــق خوانــدن نهج البالغــه 

اســت. امکان پذیــر 
مهــدوی ارفــع تاکیــد کــرد: فضــای گفتمانــی انقــالب 
در حــال از دســت رفتــن اســت و بایــد تمــام تــالش 
ــه  ــای گفتمــان انقــالب اســالمی ب ــرای احی خــود را ب

ــم. کار بگیری
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نهج البالغه خوانــی یــک 
حرکــت خودجــوش مردمــی اســت، عنــوان کــرد: 
ــرا  ــا اج ــور دنی ــون در 28 کش ــی تاکن نهج البالغه خوان
شــده و ایــن در حالــی اســت کــه عالقــه بــه خوانــدن 
ــا در کشــورهای اســالمی  ــاب ارزشــمند نه تنه ــن کت ای
بلکــه در میــان کشــورهای غربــی، اروپایــی و آمریکایی 

ــارس ــه اســت. ف ــردم شــکل گرفت در دل و جــان م

گزارش

برگــزاری جشــنواره رضــوی هــر ســال 
در اصفهــان 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

حجت االســالم و المســلمین حبیب رضــا ارزانــی در 
ــوی  ــتی رض ــع دس ــی صنای ــنواره مل ــن جش دوازدهمی
ــال  ــن س ــرای پانزدهمی ــنواره ب ــن جش ــرد: ای ــار ک اظه
ــان  ــی اصفه ــه میزبان ــن ســال ب در مشــهد و دوازدهمی
ــده  ــزار ش ــری برگ ــف فرهنگی هن ــای مختل در بخش ه

اســت.
ــع  ــش صنای ــون بخ ــدا تاکن ــه از ابت ــان اینک ــا بی وی ب
دســتی جشــنواره بــه اصفهــان واگــذار شــده بــود 
ادامــه داد: تــا ســال گذشــته اصفهــان در ایــن بخــش 
بــه رقابــت می پرداخــت؛ امــا از امســال شــورا تصمیــم 
ــزار  ــاالنه برگ ــورت 2 س ــه ص ــنواره ب ــن جش ــت ای گرف
شــود؛ چــرا کــه تولیــد آثــار فاخــر در ایــن زمینــه، نیــاز 

ــان بیشــتری داشــت. ــه زم ب
دبیــر دوازدهمیــن جشــنواره ملــی صنایــع دســتی 
تصریــح کــرد: مــا هــر ســال میزبانــی جشــنواره را بــر 
ــن تفــاوت کــه از ســال  ــا ای عهــده خواهیــم داشــت؛ ب
جــاری جشــنواره یــک ســال بــا نــام هنرهــای ســنتی و 
یــک ســال تحــت عنــوان صنایــع دســتی برگــزار خواهد 

شــد.
وی افــزود: در حــال حاضــر برای نخســتین بــار اصفهان 
میزبــان برگــزاری جشــنواره صنایــع دســتی در اصفهــان 
ــای  ــام هنره ــا ن ــنواره ب ــن جش ــده ای ــال آین ــود و س ب

ــا می شــود. ــی برپ ــه صــورت مل ســنتی ب
مدیــر کل ارشــاد اســتان اصفهــان دربــاره آثــار رســیده 
بــه دبیرخانــه جشــنواره گفــت: در دوازدهمین جشــنواره 
ــد  ــر از 83 هنرمن ــع دســتی رضــوی، 106 اث ــی صنای مل

بــه دبیرخانــه رســید.
ــاب  ــر انتخ ــدا 40 اث ــداد ابت ــن تع ــه داد: از ای وی ادام
ــده شــدند و نمایشــگاه  ــر برگزی و از بیــن آن هــا 37 اث
تمامــی آثــار برگزیــده بــه مــدت یــک هفتــه در گالــری 

ــر اســت. ــه مرکــزی دای شــماره 3 کتابخان
ارزانــی تاکیــد کــرد: تمامــی آثــار شــرکت کننده در ایــن 
ــدس  ــاحت مق ــه س ــق ب ــت و عش ــا عنای ــنواره ب جش
امــام رضــا)ع( ســاخته و طراحــی شــدند؛ بــرای 
همیــن رنــگ خدایــی در ایــن جشــنواره نمایــان اســت 
ــر  ــز جشــنواره رضــوی از دیگ ــورد، وجــه تمای ــن م و ای

جشنواره هاســت.
گفتنــی اســت ایــن جشــنواره در 5 رشــته  معــرق کاری، 
منبــت کاری و نــازک کاری چــوب، شــبکه بری فلــز 
ــز  ــده و حائ ــر برگزی ــه 14 نف ــد ک ــزار ش ــی برگ و قلمزن
رتبه هــای اول تــا ســوم و 9 نفــر شایســته تقدیــر 
شــدند. همچنیــن آثــار برگزیــده هــر بخــش بــه مــدت 
یــک هفتــه در گالــری شــماره 3 کتابخانــه مرکــزی بــه 

نمایــش درمی آیــد.

ــر  ــات اخی ــت: اقدام ــی)ره( گف ــام خمین ــر ام دخت
ــش  ــودن واکن ــتای آزم ــتی در راس ــم صهیونیس رژی
جهــان اســالم و شــتاب دادن بــه یهودی ســازی 

بیت المقــدس انجــام شــده اســت.
زهــرا مصطفــوی  وطــن،  بــه گــزارش کیمیــای 
ــر  ــه دفت ــی روز پنجشــنبه در مراســم افتتاحی خمین
جمعیــت دفــاع از ملــت فلســطین در اصفهــان  اظهار 
داشــت: افتتــاح ایــن دفتــر قلــب زخم خــوردگان از 
ــت فلســطین را شــاد خواهــد  ــژه مل اســرائیل، به وی
کــرد. وی بــا بیــان اینکــه مســئله فلســطین یکــی از 
ــد  ــالب اســالمی اســت، تاکی ــزرگ انق ــای ب آرمان ه
کــرد: فلســطین، یکــی از مســائل مهــم در اندیشــه 
امــام خمینــی )ره( بــود و همچنیــن از دغدغه هــای 

ــر معظــم انقــالب اســت. مهــم رهب
رئیــس و دبیــر کل جمعیــت دفــاع از ملت فلســطین 
بــا بیــان اینکــه حمایــت از مظلومــان مانند فلســطین 
ــان  ــه زم ــته ب ــی غیروابس ــای فرهنگ ــد کاره نیازمن
خــاص ماننــد روز قــدس اســت، بیــان داشــت: ایــن 
امــر نیازمنــد کارهــای فرهنگــی بلندمدتــی اســت کــه 
بایــد از طریــق محافــل فرهنگــی و جوانــان فعــال در 
ــی  ــل فرهنگ ــر محاف ــدارس و دیگ ــگاه ها و م دانش

دنبــال شــود تــا ظلم ســتیزی و حق طلبــی در وجــود 
ــگ  ــک فرهن ــه ی ــل ب ــه شــده و تبدی ــه نهادین جامع
عمومــی شــود. وی ادامــه داد: آزادی قــدس از چنــگال 
جهانــی  روز  نگهداشــتن  زنــده  و  صهیونیســت ها 
ــمتی از  ــای آزاده، قس ــا و قلب ه ــدس در ذهن ه ق
هویــت اســالمی، دینــی و وظیفــه شــرعی ماســت.

قدرت هــای  هــدف  منطقــه،  ناامنــی   
ی ر ســتکبا ا

ــتعماری  ــای اس ــت: قدرت ه ــراز داش ــوی اب مصطف
ــال  ــم را دنب ــدف مه ــک ه ــم ی ــن رژی ــاد ای از ایج
می کردنــد و آن اینکــه ناامنــی در منطقــه را بــا وجــود 
یــک پــادگان نظامــی رقــم بزننــد کــه اهــداف آن هــا 
در طــول 70 ســال بــه خوبــی محقــق شــده اســت.
ارزان  وی اضافــه کــرد: صــادرات نفــت خــام و 
تــاراج  و  آن هــا  از  اســلحه  و خریــد  غــرب  بــه 
ــه ، تنهــا بخشــی از اهدافــی اســت کــه  ــان نخب جوان
مســتکبران جهانــی بــا نــاآرام کــردن منطقــه بــه آن 
ــر  ــی)ره( و دبی ــام خمین ــر ام ــد. دخت ــت یافتن دس
ــی  ــطین بی توجه ــت فلس ــاع از مل ــت دف کل جمعی
ــن  ــج ای ــه زیرســاخت های توســعه را از دیگــر نتای ب
ناامنــی برشــمرد و تاکیــد کــرد: طبیعــی اســت کــه 

ثــروت و فکــر چنیــن جامعــه ای بایــد خــرج مبــارزه 
بــا ایــن ناامنی هــا شــود و در ایــن راســتا از توســعه 

ــد شــد. ــت خواه غفل
 همــکاری جاهلیــت مــدرن عربســتان  بــا  

صهیونیســت
ــرار  ــرایطی ق ــروز در ش ــرد: ام ــح ک ــوی تصری مصطف
ــت  ــدرن عربســتان و جاهلی ــت م ــه جاهلی ــم ک داری
ــکاری  ــتی هم ــم صهیونیس ــا رژی ــطایی ب ــرون وس ق
می کنــد و ملــت مظلــوم کشــورهایی ماننــد ســوریه، 
عــراق، یمــن، بحریــن و ... از فتنه وهابی صهیونیســتی 
در رنــج و عــذاب اســت و مــورد ظلــم واقــع شــده اند. 
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات اخیــر رژیــم صهیونیســتی 
در ارتبــاط بــا بســتن درب هــای مســجداالقصی و 
ممانعــت از ورود فلســطینیان بــه حــرم قــدس اظهــار 
داشــت: ایــن امــر کــه تجــاوزی آشــکار بــه یکــی از 
مقدس تریــن نمادهــای دینــی مســلمانان و هویــت 
اســالمی ســرزمین فلســطین اســت، در راســتای 
آزمــودن واکنــش جهــان اســالم بــا توجــه بــه انفعــال 
شــدید جهــان اســالم نســبت بــه تحــوالت فلســطین 

ــود. ــام می ش انج
 یهودی سازی بیت المقدس 

رژیمــی  اســرائیل  کــرد:  تاکیــد  مصطفــوی  
ــون  ــز همچ ــدام نی ــن اق ــت و ای ــن اس بحران آفری
ــرح  ــه ط ــتاب دادن ب ــز ش ــه ج ــی ب ــه هدف همیش
بحــران  ایجــاد  و  بیت المقــدس  یهودی ســازی 
ــم  ــرآن کری ــرد: در ق ــه ک ــدارد.وی اضاف ــه ن در منطق
ــران  ــرای کاف ــچ گاه ب ــد هی ــه  خداون ــده اســت ک آم
نســبت بــه اهــل ایمــان راه تســلط بــاز نخواهــد کــرد 
و بــر ایــن اســاس صیانــت از حــرم شــریف قــدس، 
ــلمانان  ــر مس ــکار ب ــف آش ــروری و تکلی ــری ض ام
ــکالت و  ــه مش ــاره ب ــا اش ــام)ره( ب ــت.دختر ام اس
ــزه و  ــاله غ ــره 12 س ــد محاص ــی مانن محدودیت های
ــران  ــی و برخــی از رهب خیانت هــای دولت هــای عرب
فلســطینی بــه مســئله قــدس شــریف تاکیــد کــرد: 
ــا  ــن توطئه ه ــی ای ــر تمام ــطین در براب ــت فلس مل
ــا قــدرت ایمــان ایســتاده اســت و در مقابــل ایــن  ب
توطئــه جدیــد نیــز از  قبلــه نخســت اســالم بــا تمــام 

ــرد. ــد ک ــاع خواه وجــود دف
 معیار مسلمانی  

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســلمانان نیــز بایــد زاویــه 

ــد،  ــخص کنن ــم مش ــئله مه ــن مس ــا ای ــود را ب خ
تصریــح کــرد: توجــه بــه مســئله فلســطین، معیــاری 
ــوده  ــه فرم ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــلمانی ماس ــرای مس ب
پیامبــر اکــرم )ص( کســی کــه صبــح کنــد و بــه امــور 

ــد، مســلمان نیســت. ــت نده مســلمانان اهمی
دبیــر کل جمعیــت دفــاع از ملــت فلســطین ســکوت 
در برابــر ظلــم را گناهــی بــزرگ برشــمرد و ابــراز 
داشــت: مســلمانان بایــد در برابــر چنیــن ظلــم 
فراگیــری بــا همــه تــوان خــود قیــام کننــد. خداونــد 
نیــز بــه میــزان تــوان انســان از وی بازخواســت 
خواهــد کــرد و بــر ایــن اســاس بــه کار کوچــک مــا 

ــد داد. ــت خواه ــان برک ــاع از مظلوم ــرای دف ب
ــان از  ــه مظلوم ــرایطی ک ــن ش ــزود: در چنی وی اف
ظلــم گســترده مســتکبران در رنــج شــدید و شــرایط 
ــت  ــر جمعی ــاح دفت ــد، افتت ــرار گرفته ان ــواری ق دش
دفــاع از ملــت فلســطین در اصفهــان را کــه در 
ــه کــردن  ــا هــدف نهادین راســتای تکلیــف الهــی و ب
ــان و ظلم ســتیزی اســت،  ــاع از مظلوم ــگ دف فرهن
ــم. ــک می گیری ــال نی ــه ف ــمریم و ب ــم می ش مغتن

دختر امام خمینی)ره(:

رژیم صهیونیستی درصدد 
آزمودن جهان اسالم است

ــه دلیــل مناطــق بســیار زیبایــی کــه  چهارمحــال و بختیــاری ب
ــران معــروف اســت. ــه ســوئیس ای دارد، ب

چهارمحــال و بختیــاری، یکــی از اســتان های کشــور ایــران 
ــا  ــن اســتان ب ــن اســتان شــهرکرد اســت. ای ــز ای اســت. مرک
ــتان  ــن اس ــت و دومی ــعت، بیس ــع وس ــر مرب 16٬332 کیلومت

ــت. ــاحت اس ــر مس ــور از نظ کش
ــا جاذبه هــای طبیعــی و گردشــگری بکــری  ســوئیس ایــران ب
کــه دارد، خیلی هــا را راهــی چهارمحــال و بختیــاری کــرده 

اســت.
ــد.  ــود می بین ــه خ ــیاری را ب ــوردان بس ــا، کوهن ــا دن ــن روزه ای
ــاری کــه در اغلــب روزهــای ســال،  اســتان چهارمحــال و بختی
ســردترین نقطــه کشــور اســت، در تمــام فصــول زیبایی هــای 
منحصربه فــرد و دیدنــی دارد؛ امــا بــرف، یــخ و کوهســتان 

اولیــن مفاهیــم زندگــی مــردم چهارمحــال و بختیــاری اســت 
ــوند.  ــنا می ش ــا آن آش ــی زود ب ــه خیل ک

چهارمحــال و بختیــاری تقریبــا هفــت مــاه از ســال بــرف دارد 
ــه  ــت زمین ــن قابلی ــاد کارشناســان گردشــگری همی ــه اعتق و ب

ــرای گردشــگران ورزشــی اســت. ــی ب بســیار خوب
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس ــمال غرب ــگ در ش کوهرن
ــق  ــن مناط ــوش آب و هواتری ــن و خ ــده و از زیباتری ــع ش واق

ــود.  ــوب می ش ــتان محس ــن اس ای
ــی از  ــه یک ــرار دارد ک ــهر ق ــن ش ــرد در ای ــکی چلگ ــت اس پیس
مراکــز اســکی معــروف کشــور اســت. پیســت چلگــرد در دامنــه 
ــرار دارد و ســاالنه  ــگ، ق ــز کوهرن ــرد و مرک ــان چلگ ــوه کارکن ک
میزبــان تعــداد زیــادی از ورزشــکاران و عالقه منــدان بــه ورزش 

اســکی اســت.

ــون  ــت: تاکن ــور گف ــی کش ــکی قانون ــازمان پزش ــس س  رئی
مجرمــان  از  تــن  هــزار   10 از  بیــش  ژنتیــک   اطالعــات 
و متهمــان ســابقه دار در بانــک اطالعــات ژنتیــک ثبــت شــده 

اســت.
احمــد شــجاعی افــزود: 10 هــزار پروفایــل ژنتیکــی متهمــان و 
مجرمــان از ســال گذشــته اســتخراج و ثبــت ایــن اطالعــات در 

بانــک اطالعــات ژنتیــک آغــاز شــده اســت.
وی ادامــه داد: امســال نیــز در صــورت تامیــن اعتبــارات، 
ــرد. ــم ک ــک خواهی ــن بان ــزار مجــرم را وارد ای ــات 30 ه اطالع
شــامل  بانــک  در  موجــود  اطالعــات  داشــت:  بیــان  وی 
ــن  ــم و همچنی ــت جرای ــب اولوی ــر حس ــان ب ــل مجرم پروفای
پروفایل هــای کشف شــده از صحنــه وقــوع جــرم اســت.

ــا تطبیــق ایــن دو می تــوان مشــخص کــرد  شــجاعی گفــت: ب

چــه کســی در چــه صحنــه ای مرتکــب جــرم و جنایــت شــده 
اســت. 

وی درخصــوص اولویت هــای ایــن بانــک ژنتیــک نیــز تصریــح 
کــرد: 30 تــا 40 گــروه در اولویــت قــرار دارنــد؛ امــا هم اکنــون 

5 تــا 6 گــروه در اولویــت اول قــرار دارنــد.
رئیــس ســازمان پزشــکی قانونــی تاکیــد کــرد: هم اکنــون ایــن 
بانــک در 10 مرکــز اســتان فعــال شــده و اطالعــات مجرمــان 
ســابقه دار را وارد بانــک می کننــد؛ امــا خــود بانــک در تهــران و 

ســازمان مرکــزی پزشــکی قانونــی مســتقر اســت. 
ــار  ــز اظه ــک نی ــن بان ــات ای ــه اطالع ــی ب ــاره دسترس وی درب
کــرد: هم اکنــون پزشــکی قانونــی بــه اطالعــات ژنتیکــی ایــن 
بانــک دسترســی دارد؛ امــا در آینــده پلیــس آگاهــی و هیئــت 
امنــا ایــن بانــک نیــز می تواننــد دسترســی داشــته باشــند. ایرنــا

 جاذبه های دیدنی چهارمحال بختیاری 
معروف به سوئیس ایران 

 اطالعات ژنتیک بیش از 10 هزار تن از 
مجرمان سابقه دار ثبت شده است

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 96-270 ش 51 
ــتی  ــی    دادخواس ــا عمان ــر رض ــان امی ح خواه
مبنــی بر:مطالبــه  بــه طرفیــت حســین ســبحانی  
تقدیــم نمــوده اســت .وقــت رســیدگی بــرای 
روزشــنبه مــورخ 96/6/11ســاعت 10:00 صبــح  
ــول  ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــن گردی تعیی
ــودن خوانــده حســب خواهــان مراتــب  المــکان ب
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــد خوان در جرای
ایــن شــعبه بــه  نشــانی کنــار گــذر اتوبــان میــرزا 
طاهــر حدفاصــل خ آتشــگاه و خ میــرزا طاهــر – 
مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل اختــالف  مجتمع  
شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه شــورای 
ــی  ــان مراجعــه و نســخه ثان حــل اختــالف اصفه
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و 

ــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود تصمی
.شماره: 11089/م الف

 مدیــر دفتــر شــعبه 51مجتمــع شــماره 3 شــورای 
حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره درخواســت :9610466836500006 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده :9609986836500400 ش پرون
شــعبه :960461 تاریــخ تنظیــم :1396/04/11 نظــر 
ــوی –  ــادات الموس ــاز س ــم فرحن ــه خان ــه اینک ب
ــت  ــه طرفی ــتی ب ــد دادخواس ــید محم ــد س فرزن
ــی  ــه رحــم مبن ــد ال ــی فرزن ــان صادق ــای پیم آق
بــر اذن ازدواج بــه ایــن دادگاه تقدیــم نمــوده 
ــورخ 96/06/11  ــیدگی م ــت رس ــه وق ــه مقیدب ک
ــذا مقتضــی  ــده ل ــن گردی ــح تعیی ســاعت 11 صب
ــر  ــه دادگاه حاض ــرر در جلس ــد مق ــت در موع اس
خواهــد  را  خــود  تصمیــم  دادگاه  اال  و  شــوید 
و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  ضمنــا  گرفــت 
ــورت  ــد در ص ــی باش ــر دادگاه م ــم در دفت ضمائ
ــذ  ــه و آن را اخ ــعبه مراجع ــر ش ــه دفت ــل ب  تمای

نمایید. شماره :11168/م الف 
ــواده  منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 5 دادگاه خان
ــی  ــهید قدوس ــع ش ــان )مجتم ــتان اصفه شهرس

(-ســمیه منصــوری 

ابالغیه 
ــماره  ــه :9610106794500284 ش ــماره ابالغنام ش
ــی  ــده :9609986794500275 شــماره بایگان پرون
 1396/04/11: تنظیــم  تاریــخ   960275: شــعبه 
مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : 1- نــام 
: رســتمی 3-  نــام خانوادگــی  : مســیب 2- 
نــام پــدر: صــادق 4- کدملــی :1292262508 
5- نشــانی : مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 
:1396/06/11 شــنبه ســاعت 17:00 محــل حضــور 
: اصفهــان – خیابــان ســجاد – خیابــان آیــت 
الــه اربــاب – روبــروی مدرســه نیلــی پــور – 
جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 تاریــخ 
حضــور :1396/06/11 ســاعت حضــور:17:00 در 
خصــوص دعــوی امیــن محمــدی موســوی 

ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ب
ــوید. ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس

 شماره :11071/م الف 
ــورای  ــک ش ــماره ی ــع ش ــعبه 15 مجتم ــر ش دفت

ــان  ــتان  اصفه ــالف شهرس ــل اخت ح

آگهی مزایده نوبت دوم
ــی  ــت عموم ــژه نیاب ــعبه 6 وی ــکام ش ــرای اح اج
حقوقــی اصفهــان در نظــر دارد در خصــوص پرونده 
ــه خواهــان آیســان آقایــی  کالســه 960700 ح/6 ل
فرزنــد اصغــر علیــه ســعید حاجــی دلیگانــی 

ــر ــد رضــا مبنــی ب فرزن
فــروش یــک دســتگاه خــودرو پــژو 405 بــه 
بــه  ایــران 43  ل 68  انتظامــی 253  شــماره 
نشــانی اصفهــان خ نبــوی منــش پارکینــگ نصــر 
اصفهــان جلســه مزایــده ای در تاریــخ 96/6/4 

یکشــنبه ســاعت 10 صبــح در اجــرای
ــان  ــی اصفه ــت حقوق ــژه نیاب احــکام شــعبه 6 وی
واقــع در اصفهــان خ شــهید نیکبخــت ســاختمان 
ــرای  ــع اج ــان مجتم ــتری اصفه ــزی دادگس مرک
احــکام حقوقــی طبقــه منهــای 1 اتــاق 15 برگــزار 

ــد 5 ــی توانن ــد م ــن خری ــد. طالبی نمای
روز قبــل از مزایــده از مــورد مزایــده بــه آدرس 
صــدر الذکــر بازدیــد نماینــد کســانی حــق شــرکت 
در مزایــده را دارنــد کــه 10 درصــد مبلــغ کارشناســی 
ــه  ــان ب ــتری اصفه ــپرده دادگس ــاب س ــه حس را ب
شــماره 2171290210008 بانــک ملــی واریــز نمــوده 
ــده از  ــند. مزای ــته باش ــراه داش ــش آن را هم و فی

مبلــغ کارشناســی
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــا اف ــرد ی ــده ف ــروع و برن ش
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد دهنــد. خــودرو از نظر 
ــش دارد . از  ــار خ ــی آث ــری و بدن ــت ظاه وضعی
قســمت عقــب تصادفــی و بازســازی شــده اســت 

ــی اســت. ــو چــاپ تصادف ــر جل گلگی
درب عقــب ســمت راســت تصادفــی اســت . موتور 
و گریبکــس خــودرو ظاهــرا ســالم اســت. ارزش 

خــودرو 118/000/000 ریــال مــی باشــد.
 شماره :13157/م الف 

شعبه 6 اجرای احکام حقوقی اصفهان نیابت 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــر دارد  ــعبه 4 در نظ ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
ــده اجرایــی  ــده ای در خصــوص پرون جلســه مزای
کالســه 820 960ج/4 لــه وحیــد روحانــی و علیــه 
ــغ  ــه مبل ــر مطالب ــی ب ــین مبن ــدی زاده حس مه
5/028/543/132 ریــال بابــت محکــوم بــه و 
هزینه هــای اجرایــی و حــق االجــرای دولتــی 
ــح در  ــاعت 9 صب ــنبه 96/6/5 س ــخ یکش در تاری
محــل اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه 
زیــر زمیــن اتــاق 15 جهــت فــروش ســر قفلــی 6 
دانــگ پــالک ثبتــی 3563/11 بخــش یــک ثبــت 
ــالب  ــدان انق ــان می ــانی: اصفه ــه نش ــان ب اصفه
اول خ کمــال اســماعیل جنــب مرکــز تجــاری 
ســپاهان ســاختمان 18 طبقــه ســوم واحــد 6 
در  اکنــون  : 8144713376 کــه  پســتی  کــد 

تصــرف محکــوم علیــه میباشــد توســط کارشــناس 
ریــال   2950000000 مبلــغ  دادگســتری  رســمی 
ــرض  ــون از تع ــه وی مص ــده و نظری ــی ش ارزیاب
طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار مــی نمایــد طالبیــن 
ــده  ــل از مزای ــرف 5 روز قب ــد ظ ــی توانن ــد م خری
ــد و  ــوال بازدی ــه و از ام ــوق مراجع ــانی ف ــه نش ب
ــه حســاب  ــه ب ــا ســپردن ده درصــد قیمــت پای ب
ســپرده دادگســتری بــه شــماره 8 21000 2171290 
پیشــنهاد  نماینــد  در جلســه مزایــده شــرکت 
ــد  ــده خواه ــده مزای ــت برن ــن قیم ــده باالتری دهن
بــود هزینه هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه 

ــد.  میباش
اوصــاف ملــک مــورد مزایــده : دفتــر کار در طبقــه 
ســوم مجموعــه و دارای آسانســور و اســکلت 
فلــزی و پوشــش دیوارهــای داخلــی دیــوار کــوب 
و کــف پــوش پارکــت و دارای ســالن و دو اتــاق و 
ــت و دارای  ــتی اس ــرویس بهداش ــه و س آبدارخان
آب و بــرق و گاز و تلفــن بــوده و مســاحت مفیــد 
ــه  ــا توج ــذا ب ــت. ل ــع اس ــر مرب ــدود 90 مت آن ح
ــوق و موقعیــت محــل و مشــرفیت  ــب ف ــه مرات ب
ــن  ــر گرفت ــری اداری و در نظ ــه و کارب ــه رودخان ب
کلیــه عوامــل موثــر در قضیــه ســرقفلی ایــن دفتــر 
کار مبلــغ 2/950/000/000 ریــال معــادل دویســت و 

نــود و پنــج میلیــون 
تومان ارزیابی می گردد . 

شماره :13148/م الف 
مدیر اجرای احکام شعبه 4 حقوقی اصفهان 

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام شــعبه5  دادگاه عمومــی . حقوقــی 
در  ای  مزایــده  جلســه  دارد  نظــر  در  اصفهــان 
ــر  ــی ب ــی مبن ــه 960035 اجرای ــوص : کالس خص
دســتور فــروش ملــک در روز دوشــنبه تاریــخ 
96/6/6ســاعت 9 صبــح در محــل ایــن اجــرا 
دادگســتری کل اســتان اصفهــان طبقــه زیرزمیــن 

ــه ــروش س ــت ف ــاق 15 جه ات
ــه  شــرح 1: شــش دانــگ پــالک ثبتــی  پــالک ب
ــه نشــانی  ــان ب ــی اصفه 28/2600 بخــش 14 ثبت
اصفهــان خیابــان امــام خمینــی خیابــان شــهیدان 
کاظمــی کوچــه فرهنگیــان کوچــه هشــت متــری 
ــر( ــه مســاحت عرصــه 135 مت ــالک 17) ب اول پ

2: دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ پــالک 
ــه  ــان ) ب ــی اصفه ــی 28/446 بخــش 14 ثبت ثبت

ــع ( ــر مرب ــگ 270 مت ــش دان ــاحت ش مس
ــش  ــی 40/780 بخ ــالک ثبت ــگ پ ــش دان 3: ش
ــان  ــان خیاب ــه نشــانی اصفه ــان ب ــی اصفه 14 ثبت
امــام خمینــی ســر ایســتگاه مــادی فتــوت 
مقابــل خیابــان درخشــان کوچــه شــهید احمــدی 
ــاحت  ــه مس ــتی 8139943457 ) ب ــد پس ــا ک ب
فعلــی موجــود 392/90 متــر مربــع ( کــه همگــی 
اکنــون در تصــرف وراث ) عقیلــی ( مــی باشــد و 
بــا وصــف کارشناســی زیــر کــه مصــون از تعــرض 

ــذا ــد. ل ــزار نمای ــده برگ ــع گردی ــن واق طرفی
طالبیــن خریــد مــی تواننــد 5 روز قبــل از جلســه 
مزایــده بــه نشــانی اصفهــان خیابــان امــام خمینی 

خیابــان شــهیدان کاظمــی کوچــه فرهنگیــان 
هشــت متــری اول پــالک 17 نــزد حافــظ امــوال 
ــا  ــد و ب ــی ، از آن بازدی ــدی عقیل ــید مه ــای س آق
تودیــع نقــدی 10 درصــد قیمــت پایــه بــه حســاب 

ــه ســپرده دادگســتری ب
شــماره 2171290210008 در جلســه مزایــده شــرکت 
نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قمیــت برنــده 
مزایــده خواهــد بــود هزینه هــای اجرائــی بــر 

عهــده مــی باشــد.
اوصاف ملک براساس نظرکار شناسں:

1: شــش دانــگ پــالک ثبتــی 28/2600 در بخــش 
14 ثبــت اصفهــان

  الــف: محــل آن اصفهــان خیابــان امــام خمینــی 
خیابــان شــهیدان کاظمــی کوچــه فرهنگیــان 
کوچــه هشــت  متــری اول پــالک 17 بــه مالکیــت 
آقــای ســید علــی محمــد عقیلــی رنانــی )مــورث 
اصحــاب دعــوی ( کــه بــه صــورت یــک بــاب خانه 
ــت  ــال ( مالکی ــل س ــاالی چه ــاز ) ب ــی س قدیم
135 متــر مربــع مــی باشــد قمیــت آن ) اعــم از 
عرصــه و مصالــح حاصــل از تخریــب ســاختمان و 

ــه مبلــغ مشــترکات و غیــره ( کال ب
دومیلیــارد و نهصــد و بیســت و نــه میلیــون و 
پانصــد هــزار ریــال ) 2929500000 ریال ( بــرآورد2: 
دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یــک بــاب خانــه 
پــالک ثبتــی 28/446 واقــع در بخــش 14 ثبتــی 
اصفهــان محــل آن اصفهــان خیابــان امــام خمینی 
کــه ایــن دو دانــگ آن متعلــق بــه مرحــوم ســید 
ــن دو  ــه ای ــوده ک ــی ب ــی رنان ــد عقیل ــی محم عل
ــرد و  ــی گی ــرار م ــرک ق ــگ جــزء تقســیم مات دان
مســاحت ششــدانگ عرصــه ایــن پــالک در ســند 
ــت  ــده اس ــته ش ــع نوش ــر مرب ــت 270 مت مالکی
یــک بــاب منــزل مســکونی بــا ســاختمان قدیمــی 
مــی باشــد مســاحت عرصــه آن طبــق شــرح بــاال 
ــاختمان های ان  ــاحت س ــع و مس ــر مرب 270 مت
ــن  ــه ای ــد و ب ــی باش ــع م ــر مرب ــدود 200 مت ح
ترتیــب قیمــت دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ــغ  ــه مبل ــغ 1/953/000/000 ب ــه مبل ــه ب ــن خان ای
ــون  ــه میلی ــاه و س ــد و پنج ــارد و نهص ــک میلی ی

ــرآورد محاســبه و اعــالم مــی گــردد ــال ب ری
ــی  ــه پــالک ثبت ــاب خان ــگ یــک ب 3: شــش دان
اصفهــان  ثبتــی  بخــش 14  در  واقــع   40/780
محــل آن اصفهــان خیابــان امــام خمینــی و 
مســاحت فعلــی آن 392/90 متــر مربــع مــی 
ــه مســکونه  ــب خان ــک بال ــد ی ــورد بازدی باشــد م
بــوده کــه در جنــوب شــرقی یــک بــاب مغــازه دو 
ــه  ــع از عرص ــر مرب ــدود 43/340 مت ــه در ح دهان
منــزل بیــرون انداختــه و در حــال حاضــر خالــی از 
مســتأجر مــی باشــد عرصــه قیمــت وضــع فعلــی 
آن کال بــه مبلــغ شــانزده میلیــارد و پانصــد و یــک 
میلیــون و هشــتصد هــزار ریــال ) 16/501/800/000 

ــرآورد شــده اســت ــال ب ( ری
ــاال 21/384/300/000  )جمــع ماتــرک بــه شــرح ب
ــارد و ســید   ــک میلی ــغ بیســت و ی ــه مبل ــال ب ری
صــد وهشــتاد و چهارمیلیــون و ســیصد هــزار ریــال 

مــی باشد(شــماره :13155/م الــف 

ــعبه 5 دادگاه  ــی ش ــکام حقوق ــرای اح ــر اج مدی
ــان  ــی اصفه ــی حقوق عموم

دادنامه 
شــماره دادنامــه :9609970354600566 تاریــخ 
 : پرونــده  شــماره   1396/04/13  : تنظیــم 
9509980358401082 شــماره بایگانــی شــعبه 
 9509980358401082 :960203پرونــده کالســه 
اصفهــان  دو شــهر  دادگاه کیفــری   120 شــعبه 
)120 جزایــی ســابق( تصمیــم نهایــی شــماره 

9609970354600566
شــاکی:آقای گل احمــد حیــدری فرزنــد میــر 
افضــل بــه نشــانی خوراســگان جنــب کافــه 
ســالمت ک حیــدر بیگــی اولیــن بــن بســت 

ســمت چــپ درب ســبز پ3 
متهمیــن: 1. آقــای زمــان آچکزهــی فرزنــد * بــه 
ــه  ــیف ال ــای س ــکان  2. آق ــول الم ــانی مجه نش
ــان  ــانی اصفه ــه نش ــم ب ــد میراعل ــزاده فرزن علی
ش  مقتدایــی ک  ش  ابــوذرک  خ  خوراســگان 
پاکیــری پ 47  3. آقــای میرآقــا آچکزهــی 
فرزنــد خانیــن بــه نشــانی اصفهــان خوراســگان خ 
ابــاذر ک گلــزار درب ســفید رنــگ اتهــام: مشــارکت 
در ایــراد ضــرب و جــرح عمــدی گردشــکار : دادگاه 
ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر مبــادرت به 

ــد.رای دادگاه  ــی نمای ــدور رای م ص
ــی  ــا آچکزه ــای: 1-میرآق ــام آق ــوص اته در خص
ــیف ا...  ــد 1380/1/1، 2- س ــن متول ــد خانی فرزن
علیــزاده فرزنــد میراعلــم متولــد 1379 ، 3 - زمان 
اچکزهــی هــر ســه نفــر تبعــه افغانســتان دائــر بــه 
مشــارکت در ایــراد صدمــات عمــدی بدنــی نســبت 
ــل  ــد میرافض ــدری فرزن ــد حی ــای گل احم ــه اق ب
تبعــه افغانســتان بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
، شــکایت شــاکی )مصــدوم( گواهیهــای پزشــکی 
قانونــی، اظهــارات متهمیــن ردیفهــای اول و دوم در 
دادســرا و اذعــان بــه وقــوع درگیــری بــا شــاکی و 
عــدم حضــور متهمیــن در جلســه دادگاه علیرغــم 
ــان ،  ــه آن ــه دادگاه ب ــت جلس ــی وق ــالغ قانون اب
بزهــکاری متهمیــن فــوق الذکــر محــرز و مســلم 
ــک از  ــر ی ــزه ه ــی ب ــه عموم ــر جنب ــوده از نظ ب
ــاده 89  ــل م ــد »پ« ذی ــتناد بن ــه اس ــن ب متهمی
 1392/2/1 اســالمی مصــوب  قانــون مجــازات 
ــر  ــز ناظ ــون و نی ــن قان ــاده 19 همی ــه م ــر ب ناظ
ــه مــاده 614 قانــون مجــازات اســالمی مصــوب  ب
1375/3/2 بــه نگهــداری در کانــون اصــالح و 
تربیــت بــه مــدت چهــار مــاه محکــوم مــی گردنــد 
ــور  ــن مذک ــزه متهمی ــه خصوصــی ب و از نظــر جنب
مجموعــا و بــه میــزان مســاوی و بــه اســتناد مــواد 
709، 593 ، 710،714 قانــون مجــازات اســالمی 
ــر در  ــغ زی ــت مبال ــه پرداخ ــوب 1392/2/1 ب مص
ــد:  ــی گردن ــوم م ــدوم ( محک ــاکی )مص ــق ش ح
الــف (: پنــج درصــد )5%(دیــه کامــل بابــت دیــه 
هفــت عــدد جراحــت حارصــه در نواحــی اطــراف 
ــف  ــت، ک ــم راس ــر چش ــی ، زی ــت، بین ــج راس آرن
دســت راســت، قــدام ســر و پشــت دســت چــپ 
ب(: شــش دهــم درصــد )6 %( دیــه کامــل 

ــی  ــت در نواح ــودی پوس ــدد کب ــه دو ع ــت دی باب
زیــر چشــم راســت و زیــر چشــم چــپ ج( چهــار 
ــت ارش شکســتگی  ــل باب ــه کام درصــد )4%( دی
ــام  ــوب التی ــت مطل ــه در حال ــی ک ــتخوان بین اس
یافتــه اســت.رای صــادره غیابــی، ظرف بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه و 
ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهی 
اصفهــان  اســتان  تجدیدنظــر  دادگاههــای   در 

می باشد./ض شماره :12042/م الف 
رئیــس شــعبه 120 دادگاه کیفــری 2 اصفهــان 

ســیدمهدی موســوی خوانســاری

دادنامه 
 9609970351500051: دادنامــه  شــماره 
پرونــده  شــماره  تنظیــم:1396/01/20  تاریــخ 
:9509980351500838 شــماره بایگانــی شــعبه 
 9509980351500838 :951004پرونــده کالســه 
جقوقــی  عمومــی  دادگاه   15 شــعبه 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  اصفهــان  شهرســتان 

9609970351500051
ــا  ــزی ب ــر مرک ــاری کوث ــه اعتب ــان: موسس خواه
مدیریــت عاملــی عیســی رضایــی بــا وکالــت 
مــع الواســطه مصطفــی جاللــی بــا وکالــت خانــم 
حــوری افشــار فرزنــد عبــاس بــه نشــانی اصفهــان 
ــدت  ــت وح ــن بس ــش ب ــت نب ــان نیکبخ - خیاب
ســاختمان وکالی نیکبخــت طبقــه اول واحــد 
شــماره 4خوانــدگان:1. خانــم شــبنم مــراد پــوری 
فرزنــد علیرضــا بــه نشــانی ))مجهــول المــکان((

ــه  ــر ب ــی اکب ــد عل ــری فرزن ــی قنب ــای عل 2. آق
نشــانی اصفهــان- فوالدشــهر - محلــه ب 1- 

پارکینــگ 7- جنــب بهداشــت- پــالک 507
ــه  ــد مرتضــی ب ــی فرزن ــی خانجان ــای مجتب 3.آق
نشــیانی اصفهــان - ســه راه ســیمین - کــوی 

ــالک 47 ــی – پ ــت خیرالله ــارت-  ہن بس دن
مطالبــه   .2 چــک  وجــه  خواســته ها:1.مطالبه 
ــر  ــارت تاخی ــه خس ــی 3. مطالب ــارت دادرس خس
تادیــه تصمیــم  دادگاه  :بــا عنایــت بــه محتویــات  
ــا اســتعانت  ــالم وب ــم دادرســی  را اع ــده خت پرون
ــی  ــه  انشــا رای م ــادرت  ب ــال مب ــد متع از خداون
نمایــد.رای دادگاه  موسســه اعتیــاری کوثــر مرکزی 
بــا وکالــت خانــم حــوری افشــار بــه طرفیــت آقای 
مجتبــی خانجانــی  فرزنــد مرتضــی )صــادر کننــده 
ــا و  ــد علیرض ــوری فرزن ــراد پ ــبنم م ــم ش (؛ خان
اقــای علــی قنبــری فرزنــد علــی اکبر)ضامنیــن( 
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ دویســت 
ــال وجــه یــک فقــره چــک  و بیســت میلیــون ری
جــاری  از   94/7/18-772943 شــماره  بــه 
ــه  ــران ب ــی ای ــه عهــده بانــک مل 107156621004 ب
انضمــام خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه تقدیم 
نمــوده اســت . خوانــدگان علــی رغــم ابــالغ قانونی 
ــرده و  ــرکت نک ــیدگی ش ــه رس ــه در جلس اخطاری
ــوده  ــم ننم ــتندات تقدی ــه مس ــبت ب ــرادی نس ای
ــه مراتــب فــوق خواســته ثابــت  ــا عنایــت ب ــد ب ان
ــون  ــواد 198، 515، 519 ، 522قان ــه م ــتندا ب مس
آییــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در 

امــور مدنــی مــاده 20 و تبصــره الحاقــی مــاده 
ــاریه آن 249- ــک و استفس ــدور چ ــون ص 2 قان

314 و 403 قانــون تجــارت خوانــدگان را متضامنــا 
بــه پرداخــت دویســت و بیبیســت میلیــون ریــال 
ــه از  ــر تادی ــارت تاخی ــته خس ــل خواس ــت اص باب
تاریــخ ســر رســید تــا زمــان وصــول کــه بــر مبنــای 
تغییــر شــاخص اعالمــی بانــک مرکــزی محاســبه 
خواهــد گردیــد و کلیــه خســارت دادرســی از 
جملــه هزینــه نشــر آگهــی، هفــت میلیــون و 
ســیصد و چهــل و شــش هــزار ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و شــش میلیــون و چهارصــد و هشــتاد 
هــزار ریــال بابــت حــق الوکالــه در حــق خواهــان 
ــی ظــرف  ــد. رای صــادره غیاب ــی نمای ــوم م محک
بیســت روز پــس از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی 
در همیــن دادگاه وســپس ظــرف بیســت روز 
پــس از انقضــا مهلــت واخواهــی قابــل اعتــراض 
ــان ــر اســتان اصفه ــد نظ ــرم تجدی  در دادگاه محت
رئیــس  الــف  :12040/م  باشد.شــماره  مــی   
)حقوقــی  عمومــی  دادگاه   15 شــعبه 
رضــا محمــد   – اصفهــان  شهرســتان   ) 

 راجی 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 9502375
 139504002003001225  /1: پرونــده  شــماره 
شــماره  بایگانــی پرونــده 9502375/1 شــماره  
تاریــخ   139603802003000084 ابالغیــه  آگهــی 
خانــم   بــه  بدینوســیله   1396/3/29 صــدور 
ــی  ــدر عل ــد حی ــه فرزن ــدی مبارک ــه محم مرضی
ــاد  ــت آب ــاده دول ــت  ج ــان  خ بعث ــاکن اصفه س
بدهــکار  کــوی شــهید شــاکر فرعــی ســوم  
ــزارش  ــر گ ــه  براب ــه 9502375 ک ــده  کالس پرون
واحــد مربوطــه آدرس شــناخته نگردیــده ایــد 
ــی  ــرار داد بانک ــر  ق ــه براب ــردد    ک ــی گ ــالغ م اب
289301536-93/4/31 بیــن شــما و بانــک ســپه  
مبلــغ 33839529  ریــال بابــت اصــل مبلــغ 
ــال بابــت ســود و مبلــغ 9704373  8086369 ری
ــا روز  ــه ت ــا 95/9/20 ک ــر  ت ــارت تاخی ــال خس ری
ــه مــی  ــال اضاف ــغ 37906 ری ــه مبل تســویه  روزان
گــردد بــه بانــک ســپه بانضمــام  حقوقــی دولتــی  
ــر  ــت بدهــکار مــی باشــید کــه ب ــدوق دول ــه صن ب
ــر عــدم پرداخــت  وجــه بســتانکار  درخواســت   اث
صــدور اجرائیــه  نمــوده  پــس از تشــریفات  
قانونــی  اجرائیــه صــادر  و بکالســه فــوق  در ایــن 
اجــرا مطــرح مــی باشــد  لــذا طبــق مــاده 18 آئین 
نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی  بشــما ابــالغ  
مــی گــردد از تاریــخ انتشــار  ایــن آگهــی کــه تاریخ 
ابــالغ اجرائیــه  محســوب اســت فقــط یــک نوبــت  
در روزنامــه کیمیــای وطــن  چــاپ اصفهــان درج و 
منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه 
پرداخــت بدهــی  خــود اقــدام  و در غیــر اینصــورت  
ــی  ــات اجرائ ــی  دیگــری عملی ــدون انتشــار آگه ب
طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد 

. 13063 م الــف  
ــان  ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــس اد اره اج رئی

ــدی اس
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دادنامه 

 9609976839200117: دادنامــه  شــماره 
ــده :  ــماره پرون ــم :1396/02/04 ش ــخ تنظی تاری
9509986839200873 شــماره بایگانــی شــعبه 
:951060خواهــان: آقــای امیــن جهــان بیــن 
ــا  ــای محمدرض ــت آق ــا وکال ــر ب ــد جهانگی فرزن
فدائــی فرزنــد علــی اصغــر بــه نشــانی اصفهــان 
ــاختمان  ــمالی س ــع ش ــت ضل ــان نیکبخ خیاب
دادگســتری کل اســتان مجتمــع اداری نیکبخت 

ــد 214 ــم واح ــه پنج طبق
خوانــدگان: 1. آقــای مهــدی تیمــوری ســیچانی 

فرزنــد عبــاس بــه نشــانی مجهــول المــکان 
2. آقــای محمدرضــا صبــاغ رهنانــی فرزنــد 

یدالــه بــه نشــانی مجهــول المــکان 
3. آقــای میثــم خیراللهــی فرزنــد رضــا بــه 

نشــانی مجهــول المــکان 
خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی 

ــان  ــن جه ــوی امی ــوص دع رای دادگاه در خص
بیــن بــا وکالــت محمدرضــا فدائــی بــه طرفیــت 
میثــم خیــر الهــی ، مهــدی تیمــوری ســیچانی 
ــدور  ــته ص ــی بخواس ــاغ رهنان ــا صب ، محمدرض
حکــم مبنــی بــر اعســار از پرداخــت هزینــه 
شــرح  بــه   ، نخســتین  مرحلــه  دادرســی 
دادخواســت تقدیمــی نظــر بــه اینکــه مندرجــات 
استشــهادیه پیوســت دادخواســت و مــؤادی 
اظهــارات شــهود در جلســه دادرســی کــه همگــی 
داللــت بــر صحــت ادعــای نامبــرده مبنــی 
ــت  ــی در جه ــی کاف ــتطاعت مال ــدم اس ــر ع ب
ــوف  ــده موص ــی پرون ــه دادرس ــت هزین پرداخ
دارد و در قبــال دعــوی مطروحــه ایــراد و دفاعــی 
از جانــب مدعــی علیــه بعمــل نیامــده تــا موجب 
بطــان و بــی اعتبــاری آن را فراهــم آورد و 
ــی  ــی مال ــن و توانائ ــی از تمک ــه حاک ــی ک دلیل
ــه نشــده و  ــه دادگاه ارائ مدعــی اعســار باشــد ب
در پرونــده موجــود نیســت. لــذا دادگاه باعنایــت 
ــواد 504  ــررات م ــر و مق ــوق الذک ــب ف ــه مرات ب
و 508 و 513 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ضمــن احــراز صحــت ادعــای معنونــه و اعســار 
خواهــان حکــم بــر معافیــت موقــت خواهــان از 
تأدیــه یکجــای هزینــه دادرســی در تمــام مراحل 
ــادر و  ــوی را ص ــن دع ــه ای ــوط ب ــیدگی مرب رس
اعــام مــی نمایــد. لکــن بــا توجــه بــه شــرایط 
وی مقــرر مــی دارد 50 درصــد هزینــه دادرســی 

ــال ــون ری ــه ده میلی ــی ماهان ــدا و مابق را نق
پرداخــت نمایــد. حکــم صــادره حضــوری و 
ــی در  ــر خواه ــد نظ ــل تجدی ــرف 20 روز قاب ظ
ــد./ا ــی باش ــتان م ــز اس ــر مرک دادگاه تجدیدنظ

شماره :13068/م الف داود مومن زاده
دادرس شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان

دادنامه 
 9609970351500590: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــم :1396/04/22 ش ــخ تنظی تاری
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان :9609980351500023 ش

 960029 :
پرونــده کاســه 9609980351500023شــعبه 15 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
ــماره 9609970351500590  ــی ش ــم نهای تصمی

خواهــان: آقــای عبدالعلــی قربانیــان کردآبــادی 
فرزنــد عبدالرحمــن بــه نشــانی اســتان اصفهــان 
 - اصفهــان  شــهر   - اصفهــان  - شهرســتان 
خیابــان جــی - خیابــان مهدیــه - روبــروی 
داروخانــه دکتــر عظیمــی )ســاین( - بــن بســت 
عبدالعلــی  مــزل  چهــارم،  پــاک   - ســعید 

قربانیــان - کــد پســتی: 8159955536
خوانــده: آقــای حســین صادقــی فرزنــد محمــد 

رضــا بــه نشــانی مجهــول المــکان 
خواسته ها:

1. مطالبه خسارت دادرسی
2. مطالبه خسارت تاخیر تادیه

3. مطالبه وجه چک 
گردشــکار: دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل 

ــد. ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب مب
رای دادگاه 

ــد  ــادی فرزن ــان کــرد آب ــی قربانی آقــای عبدالعل
حســین  آقــای  طرفیــت  بــه  عبدالرحمــن 
دادخواســتی  فرزنــد محمــد رضــا  صادقــی 
ــج  ــت و پن ــغ دویس ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
میلیــون ریــال وجــه ســه فقــره چــک بــه 
ــغ  ــه مبل شــماره هــای 817662 – 95/9/30 ، ب
 95/10/30  –  817665  ، ریــال  میلیــون   75
 817673 و  ریــال  میلیــون   30 مبلــغ  بــه 
ــال  ــون ری ــد میلی ــغ یکص ــه مبل -95/12/27 ب
ــک  ــده بان ــه عه ــاری 02 01088253030  ب از ج
صــادرات بــه انضمــام خســارات دادرســی و 
ــده  ــت . خوان ــوده اس ــم نم ــه تقدی ــر تأدی تأخی
ــه  ــه در جلس ــی اخطاری ــاغ قانون ــم اب ــی رغ عل
رســیدگی شــرکت نکــرده و ایــرادی نســبت بــه 
مســتندات تقدیمــی ننمــوده اســت. بــا عنایــت 
ــه  ــت مســتندًا ب ــوق خواســته ثاب ــب ف ــه مرات ب
آییــن  قانــون   522-519-515-198 مــواد 
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور 
ــون  ــاده 2 قان ــه م ــی ب ــره الحاق ــی و تبص مدن
ــه  ــده را ب ــاریه آن خوان ــک و استفس ــدور چ ص
پرداخــت دویســت و پنــج میلیــون ریــال بابــت 
اصــل خواســته خســارت تأخیــر تأدیــه از تاریــخ 
ــای  ــر مبن ــه ب ــول ک ــان وص ــا زم ــید ت ــر رس س
تغییــر شــاخص اعامی بانــک مرکزی محاســبه 
ــی از  ــارات دادرس ــه خس ــد و کلی ــد گردی خواه
ــون و  ــه نشــر اگهــی و شــش میلی ــه هزین جمل
ــت  ــال باب ششــصد و شــصت و هفــت هــزار ری
هزینــه دادرســی در حــق خواهــان محکــوم مــی 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــادره غیاب ــد. رأی ص نمای
پــس از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن 

ــت ــرف بیس ــپس ظ دادگاه و س
روز پــس از انقضــا مهلــت واخواهــی قابــل 
ــر اســتان  ــرم تجدیدنظ ــراض در دادگاه محت اعت

اصفهــان میباشد.شــماره :13080/م الــف 
دادگاه عمومــی حقوقــی  رئیــس شــعبه 15 

اصفهــان محمــد رضــا راجــی

دادنامه 
 9609976825300560: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/04/19 شــماره پرونــده 
:9509986825300189 شــماره بایگانــی شــعبه 

950267 :
ــعبه  ــه 9509986825300189 ش ــده کاس پرون
31 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

تصمیــم نهایــی شــماره
ــی  ــد عل ــان فرزن ــن مهدی ــم آفری خواهــان: خان
شهرســتان  اصفهــان-  اســتان  نشــانی  بــه 
لنجــان - زریــن شــهر - بلــوار طباطبایــی - 
خیابــان مولــوی پــاک 11- طبقــه دوم - تلفــن 

09364454042 همــراه 
خوانــده: آقــای امیــر حامــد اشــرفی فرزنــد رضــا 

بــه نشــانی مجهــول المکان 
ــی 2.  ــارت دادرس ــه خس ــا:1. مطالب ــته ه خواس
مطالبــه وجــه چــک 3. تامیــن خواســته 4. 

ــفته ــه س ــه وج مطالب
ــن  ــم آفری ــوی خان ــوص دع رای دادگاه در خص
اقــای  طرفیــت  بــه  علــی  فرزنــد  مهدیــان 
ــر  ــی ب ــه مبن ــد رضــا ب ــد اشــرفی فرزن امیرحام
ــت یــک  ــال باب ــارد ری ــغ یــک میلی ــه مبل مطالب
ــورخ 15- ــماره 260338 م ــه ش ــک ب ــره چ فق

ــه مبلــغ پانصــد میلیــون ریــال و  10-1394 ب
ــای )4741(  ــماره ه ــه ش ــفته ب ــره س ــه فق س
و)4744(  811764و)4743(424814 
ــه  ــال ب ــون ری ــغ پانصــد میلی ــه مبل 454632 ب
انضمــام خســارات دادرســی و تاخیــر تادیــه بــه 
شــرح دادخواســت تقدیمــی دادگاه باعنایــت 
ــده و ماحظــه دادخواســت  ــات پرون ــه محتوی ب
تقدیمــی ورونوشــت مصــدق چــک و ســفته هــا 
ــک  ــادره از بان ــت ص ــدم پرداخ ــه ع و گواهینام
محــال علیــه و نظــر بــه اینکــه خوانــده بــا وصف 
ابــاغ قانونــی در جلســه دادرســی حاضــر نشــده 
و در برابــر دعــوی خواهــان ایــراد یــا دفاعــی بــه 
عمــل نیــاورده وبــا توجــه بــه بقــاء اصــول اســناد 
ــه  ــتغال ذم ــت از اش ــه حکای ــان ک ــد خواه در ی
خوانــده دارد دعــوی خواهــان را وارد و ثابــت 
ــواد 519 و198 و  ــه م ــا اســتناد ب تشــخیص و ب
ــواد0 31  ــی و م ــن دادرســی مدن ــون آیی 194قان
و 313 قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی مــادہ 
ــاریه  ــک و استفس ــی صدورچ ــون اصاح ٢ قان
حکــم  نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
برمحکومیــت خوانــده بپرداخــت مبلــغ یــک 
ــام  ــت اصــل خواســته بانضم ــال باب ــارد ری میلی
ــک  ــی چ ــه و ارزش واقع ــر تادی ــارت تاخی خس
برمبنــای نــرخ تــورم از تاریــخ چــک و در مــورد 
ســفته هــا از تاریــخ 1395/3/18 تــا زمــان 
ــک  ــی بان ــاخص اعام ــاس ش ــر اس ــول ب وص
مرکــزی جمهــوری اســامی و مبلــغ هفتصــد و 
ــت خســارات دادرســی در  ــال باب ســی هــزار ری
ــا  ــد. ب ــی نمای ــام م ــادر واع ــان ص ــق خواه ح
ــت  ــان از پرداخ ــار خواه ــم اعس ــه حک ــه ب توج
ــه  ــت ب ــف اس ــان مکل ــی خواه ــه دادرس هزین
محــض وصــول اولیــن قســمت از محکــوم 
ــت  ــه دول ــه خزان ــورا ب ــه دادرســی را ف ــه هزین ب
پرداخــت نمایــد. ایــن رای غیابــی و ظــرف 
قابــل  ابــاغ  تاریــخ  از  روز  بیســت  مهلــت 
تــا  آن  از  پــس  و  دادگاه  ایــن  در  واخواهــی 

ــت بیس
ــای  ــی در دادگاه ه ــر خواه ــل تجدیدنظ روز قاب

ــت . ــان اس ــتان اصفه ــر اس ــد نظ تجدی
شماره :12054/م الف 

رییــس شــعبه 31 دادگاه عمومــی حقوقــی 
الــه طاهــری اصفهان-حجــت 

دادنامه 
 9609970351500160: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/02/07شــماره پرونــده 
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان :9509980351500791 ش

950952 :
ــعبه  ــه 0791 998035150 950 ش ــده کاس پرون
15 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
تصمیــم نهایــی شــماره 9609970351500160 
تهرانــی  علیرضــا شــیرازی  آقــای  خواهــان: 
ــا وکالــت آقــای محمــود رضــا  ــد محمــد ب فرزن
ــه نشــانی اصفهــان  ــد غامرضــا ب ــا فرزن حمیدی
-- هشــت بهشــت غربــی حــد فاصــل بزرگمهــر 
و گلــزار ســاختمان وکا طبقــه دوم کدپســتی 

8154866184
خواسته ها:

1.مطالبه وجه چک
2.مطالبه خسارت دادرسی 

3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
محتویــات  بــه  عنایــت  بــا  دادگاه  تصمیــم 
پرونــده ختــم دادرســی را اعــام وبــا اســتعانت 
ــی  ــارای م ــه انش ــادرت ب ــال مب ــد متع از خداون

دادگاه  نمایــد.رای 
آقــای علیرضــا شــیرازی تهرانــی فرزنــد محمــد 
بــا وکالــت آقــای محمودرضــا حمیدیــا بــه 
ــد  ــی فرزن ــدری پورراین ــم آذر حی ــت خان طرفی
محمــد دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
نهصــد و چهــل میلیــون ریــال وجــه ســه فقــره 
چــک بــه شــماره هــای 608536-94/09/30 به 
مبلــغ یکصــد و هفتــاد میلیــون ریــال 607000-

94/6/30مبلــغ یکصــد و هفتــاد میلیــون ریــال 
میلیــون  608537-94/4/30مبلــغ ششــصد 
عهــده  بــه   0110054290005 جــاری  از  ریــال 
ــه  ــان ب ــاهد کرم ــعبه ش ــران ش ــی ای ــک مل بان
انضمــام خســارات دادرســی وتاخیــر تادیــه 
تقدیــم نمــوده اســت . خوانــده علــی رغــم ابــاغ 

ــی قانون
اخطاریــه در جلســه رســیدگی شــرکت نکــرده و 
ــم ننمــوده  ــه مســتندات تقدی ــرادی نســبت ب ای

ــوق خواســته  ــب ف ــه مرات ــت ب ــا عنای اســت . ب
ــواد 198؛515؛ 519؛ 522  ــه م ــت، مســتندا ب ثاب
ــی و  ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس ــون ایی قان
انقــاب در امــور مدنــی و تبصــره الحاقــی مــاده 
2 قانــون صــدور چــک از استفســاریه ان خوانــده 
ــال  ــون ری ــل میلی ــد و چه ــت نهص ــه پرداخ را ب
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــته خس ــل خواس ــت اص باب
ــر  ــه ب ــول ک ــان وص ــید تازم ــر رس ــخ س از تاری
»مبنــای تغییــر شــاخص اعامــی بانــک مرکزی 
و کلیــه خســارت  محاســبه خواهــد گردیــد 
ــی ، ســی  ــه نشــر آگه ــه هزین دادرســی از جمل
و دو میلیــون  و چهارصــد و شــانزده هــزار ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و بیســت و ســه میلیــون 
ــق  ــت ح ــال باب ــزار ری ــصت ه ــد و ش و هفتص
الوکالــه در حــق خواهــان محکــوم مــی نمایــد. 
ــس از  ــی ظــرف بیســت روز پ رای صــادره غیاب
تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه و 
ســپس ظــرف بیســت روز پــس از انقضــا مهلــت

واخواهــی قابــل اعتــراض در دادگاه محتــرم 
ــد. ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس ــد نظ تجدی

شماره :12041/م الف 
ــی(  ــی )حقوق ــعبه 15 دادگاه عموم ــس ش رئی

ــی  ــا راج ــد رض ــتان اصفهان-محم شهرس
 
آگهی تبادل لوایح

شــماره اباغنامــه :9610100350904314 شــماره 
پرونــده :9409980350900224 شــماره بایگانــی 

شــعبه :940245 تاریــخ تنظیــم :1396/04/19
آقــای محمــد آریایــی فــر بــا وکالت آقای ســعید 
صالحــی دادخواســتی بــه خواســته تجدیــد نظــر 
خواهــی از دادنامــه 9609970350900039 بــه 
ــه  ــا ک ــت از انج ــوده اس ــم نم ــن دادگاه تقدی ای
تجدیــد نظــر خوانــدگان محمــد تقــی رباطمیلــی 
و علــی تقیــان ســبدانی و حســینعلی مزروعــی 
و طاهــره مزروعــی و طلعــت مزروعــی ســبدانی 
ــردگان  ــه نامب ــند ب ــی باش ــکان م ــول الم مجه
ابــاغ مــی شــود ظــرف 10 روز از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــعبه 9 دادگاه 
حقوقــی اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ 
بــاالخ شــهید نیکبخــت ســاختمان دادگســتری 
اتــاق 134  اول  طبقــه  اصفهــان  اســتان  کل 
ــه  ــخی دارد ب ــه پاس ــد و چنانچ ــه نماین مراجع
دادگاه ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت پرونــده بــا 

ــد ــه دادگاه تجدی همیــن کیفیــت ب
نظر ارسال می گردد.

شماره :12051/م الف 
مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه نهــم دادگاه 
عمومــی )حقوقــی( شهرســتان اصفهان-حســن 

منصــوری

آگهی احضار متهم
 9610460358600013: درخواســت  شــماره 
 9509980358600421: پرونــده  شــماره 
تاریــخ   950437: شــعبه  بایگانــی  شــماره 

1396 /04 /17 تنظیــم:
احترامــا، نظــر بــه اینکــه آقــای یعقــوب عبــدهللا 
خانــی فرزنــد ســلیمان بــه اتهــام ورود بــه عنــف 
و توهیــن و تخریــب در پرونده کاســه 950437 
ب 7، موضــوع شــکایت طلعــت بهرامــی فرزنــد 
تحــت  بازپرســی  ایــن  طــرف  از  رحــم،  هللا 
تعقیــب هســتند و ابــاغ احضاریــه بواســطه 
ــن  ــان ممک ــت ایش ــل اقام ــودن مح ــوم نب معل
ــاده  ــرای م ــیله در اج ــت. بدینوس ــده اس نگردی
دادگاههــای  دادرســی  آییــن  قانــون   174
عمومــی و انقــاب در امــور کیفــری مراتــب بــه 
نامبــرده ابــاغ تــا ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
انتشــار آگهــی در شــعبه 7 بازپرســی دادســرای 
عمومــی و انقــاب مجتمــع شــماره 4 اصفهــان 
واقــع در خ کهنــدژ مجتمــع شــماره 4 دادســرای 
اصفهــان، جهــت پاســخگویی بــه اتهــام خویــش 
حاضــر شــود. در صــورت عــدم حضــور پــس از 
ــی  ــدام قانون ــی اق ــخ انتشــار آگه ــاه از تاری یکم
ــر عهــده  ــه انتشــار ب بعمــل خواهــی آمــد. هزین

دادگســتری مــی باشــد.
شماره:12092/م الف 

ــی و  ــرای عموم ــم دادس ــعبه هفت ــرس ش بازپ
ــماعیلی  ــدی اس ــان – مه ــاب اصفه انق

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه ســوم اصفهــان 
ــں  ــده ای در خصوص ــه مزای ــر دارد جلس در نظ
لــه  ج/   960185 اجرایــی کاســه  پرونــده  
ــه شــرکت شــایان  ــرز و علی شــرکت پخــش الب
پخــش نقــش جهــان مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 
9/000/000/000 ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینــه 
هــای اجرایــی و حــق االجــرای دولتــی در تاریــخ 
شــنبه 96/5/21 ســاعت 10 صبــح در محــل 
اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه 
زیرزمیــن اتــاق 15 جهــت فــروش تمامــی حــق 
و حقــوق از شــش دانــگ پــاک ثبتــی قــرارداد 
ــورخ 82/6/6 بخــش شــرکت  شــماره 3517 م
ثبــت   12-116 پرونــده  صنعتــی  شــهرکهای 
اصفهــان بــه نشــانی – شــهرک صنعتــی جــی- 
خ 4 اولیــن فرعــی ســمت چــپ – بــن بســت 

ــک   ــروی بان روب
صنعــت و معــدن پ 19 و 20 کــه اکنــون در 
تصــرف محکــوم علیــه مــی باشــد توســط 
مبلــغ  دادگســتری  رســمی  کارشــناس 
9/000/000/000 ریــال ارزیابــی شــده و نظریــه 
ــده  ــع گردی ــن واق ــرض طرفی ــون از تع وی مص
برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف 
5 روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق 
ــپردن ٪10  ــا س ــد و ب ــوال بازدی ــه و از ام مراجع
ــه حســاب ســپرده دادگســتری  ــه ب قیمــت پای
ــده  ــه مزای ــماره 2171290210008 در جلس ــه ش ب
باالتریــن  پیشــنهاددهنده  نماینــد.  شــرکت 
قیمــت برنــده مزایــده خواهــد بــود. هزینــه 

ــی  ــه م ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب ــای اجرای ه
ــد.  باش

اوصاف ملک تا مورد مزایده
قــرارداد شــماره 3517  دارای  مذکــور  ملــک 
شــهرکهای  شــرکت   1382/06/06 مــورخ 
 12-116 شــماره  پرونــده  دارای  و  صنعتــی 
ســاختمان  احــداث  تمدیــد  مجــوز  دارای  و 
واحــد صنعتــی بــه شــماره 6009 بــه تاریــخ 
تاریــخ  بــه   30123 شــماره  و   1385/05/22
1385/12/03 بــه آدرس: اصفهــان - شــهرک 
ــی اول  ــوم - فرع ــان س ــی- خیاب ــی ج صنعت
ســمت راســت- داخــل بــن بســت پــاکک 19 
و 20 بــا کدپســتی:84176-81594 مــی باشــد. 
عرصــه ملــک فــوق الذکــر طبــق پروانــه احــداث 
ســاختمان و تمدیــد مجــوز احــداث ســاختمان 
واحــد صنعتــی بــه مســاحت حــدود 1360 متــر 
مربــع دارای دیوارکشــی بــوده کــه از ســمت 
شــمال بــه طــول حــدود 44/5 متــر بــه پــاک 
و از ســمت جنــوب بــه طــول حــدود 44/5 متــر 
ــدام  ــه گــذر و از ســمت شــرق و غــرب هــر ک ب
ــای  ــاک ه ــه پ ــر ب ــدود 30/6 مت ــول ح ــه ط ب
ــر  ــی احــداث شــده ب مجــاور مــی باشــد. اعیان
روی ملــک مذکــور در زمــان بازدیــد بــه صــورت 
اداری  بــا ســاختمانی  دو ســوله مجــزا کــه 
ــد.  ــط میباش ــر مرتب ــه یکدیگ ــوله ب ــن دوس بی
ــدود  ــاحت در ح ــه مس ــرق ب ــمت ش ــوله س س
ــه  ــه ب ــک و بدن ــا کــف موزائی ــع ب ــر مرب 310 مت
ــا بندکشــی  ــا ب ــا آجرنم صــورت از اره ســنگی ب
ســفید بــا درب و پنجــره هــای فلــزی و ارتفــاع 
ــه  ــترین نقط ــا بیش ــف ت ــک ک آن از روی موزای
ــوده و  ــر ب ــدود 6/8 مت ــوله در ح ــاج س ــر ت زی
ــدود  ــاحت در ح ــه مس ــرب ب ــمت غ ــوله س س
ــه  ــه ب ــا کــف موزائیــک و بدن ــع ب 314 متــر مرب
ــا بندکشــی  ــا ب ــا آجرنم صــورت از اره ســنگی ب
ــاع  ــزی و ارتف ــا فل ــره ه ــا درب و پنج ــفید ب س
ــه  ــا بیشــترین نقط ــف ت ــک ک آن از روی موزائی
زیــر تــاج ســوله در حــدود 9/8 متــر مــی 
باشــد. ســاختمان مابیــن ســوله هــا در قســمت 
همکــف )بیــن دو ســوله( بــه 3 قســمت مجــزا 
ــاحت  ــه مس ــط ب ــم وس ــه قس ــود ک ــده ب گردی
حــدود 27 متــر مربــع بــا دو درب فلــزی و بدنــه 
ــمالی  ــمت ش ــوده و قس ــا ب ــورت آجرنم ــه ص ب
بــه مســاحت حــدود 26 متــر مربــع بــا دو 
عــدد درب فلــزی و بدنــه بــه صــورت آجرنمــا و 
داخــل اتــاق شــمالی بــا پارتیشــن چوبــی مجــزا 
ــن  ــی مابی ــود و قســمت جنوب ــده شــده ب گردی
ــع  ــر مرب ــه مســاحت حــدود 22 مت دو ســوله ب
ــی  ــی و مابق ــی آن کاش ــع جنوب ــه ضل ــه بدن ک
بدنــه بــه صــورت آجرنمــا میباشــد. در قســمت 
ــزی  ــازی فل ــا زیرس ــایبان ب ــه س ــی محوط غرب
ــود دارد  ــع وج ــدود 80 مترمرب ــاحت ح ــه مس ب
کــه بــه ســوله غربــی متصــل اســت و در ضلــع 
ــرویس  ــک س ــه دارای ی ــی محوط ــوب غرب جن
بهداشــتی و یــک آشــپزخانه مجــزا بــه مســاحت 
حــدود 19 متــر مربــع بــا بدنــه بــه صــورت ازاره 
پنجــره  و  درب  و  آجرنمــا  مابقــی  و  ســنگی 
هــای آن بــه صــورت فلــزی دارای حفــاظ و 
ــوب  ــمت جن ــد. در قس ــی باش ــور م ــه خ شیش
ــی دارد  ــذر راه دسترس ــمت گ ــه از س ــاک ک پ
ــوله  ــن 2 س ــاختمان اداری مابی ــک س دارای ی
بــه مســاحت حــدود 130مترمربــع در دو طبقــه 
ــاق  ــف آن دارای 3 ات ــه همک ــه در طبق ــوده ک ب
کــه بــه وســیله پارتیشــن بنــدی مجــزا گردیــده 
ــف  ــوب و ک ــورت چ ــه ص ــل آن ب ــه داخ و بدن
ــای  ــت و دارای کمده ــوش اس ــورت کفپ ــه ص ب
ــه  ــد. طبق ــی باش ــری م ــون تصوی ــی و آیف چوب
ــه کاشــی  ــا بدن ــک آشــپزخانه ب اول آن دارای ی
و یــک اتــاق بــه مســاحت حــدود 42 مترمربــع 
کــه بدنــه بــه صــورت چــوب و کــف بــه صــورت 
ــا پارتیشــن مجــزا  کــف پــوش کــه داخــل آن ب
گردیــده بــود و دارای انشــعاب آب و بــرق و 
گاز مــی باشــد. شــایان ذکــر اســت ملــک 
قــرارداد شــماره 3517- دارای  الذکــر  فــوق 

12 – و –ج  مــورخ 82/06/06و دارای تمدیــد 
ــورخ  ــماره 104/33322/1314828 م ــواز ش ج
ــاس و  ــی الم ــام شــرکت  تعاون 1384/10/13بن
ــماره  ــه ش ــیس ب ــاز تأس ــام جئ ــر ن دارای تغیی
ــه  ــورخ 1385/03/20ب 104/11671/1314828 م
نــام آقــای ایــرج فاطــوری و دارای تمدیــد 
مجــوز احــداث ســاختمانی واحــد صتعتــی 
ــماره  ــورخ 85/03/23 و ش ــماره 6009 م ــه ش ب
30123 مــورخ 1385/12/03 و دارای قولنامــه 
تاریــخ 1389/06/30 و وکالــت  بــه  فــروش 
در   1389/06/30 مــورخ   179772 شــماره 

ــد. ــی باش ــر 282 م ــه 40 دفت صفح
ــر  ــر و در نظ ــوق الذک ــب ف ــه مرات ــه ب ــا توج ب
گرفتــن موقعیــت محــل و جمیــع عوامــل مؤثــر 
ــی  ــه معارض ــچ گون ــتن هی ــی و نداش در ارزیاب
ــه  ــچ گون ــتن هی ــال و نداش ــل و انتق ــت نق جه
بدهــی بانکــی )بــدون احتســاب جریمــه و 
ــهرکهای  ــرکت ش ــه ش ــال ب ــای احتم ــی ه بده
صنعیــت و شــهرداری و دارایــی و ...( ارزش 
کل عرصــه و اعیــان ملــک فــوق الذکــر در 
زمــان بازدیــد بــه مبلــغ 9،000،000،000 ریــال )نــه 
میلیــارد ریــال معــادل نهصــد میلیــون تومــان( 

ــردد. ــرآورد میگ ب
شماره:13156/م الف 

ــی  ــوم دادگاه عموم ــعبه س ــکام ش ــرای اح اج
ــان ــی اصفه حقوق

آگهی مزایده
ــان  ــی اصفه ــعبه 31 حقوق ــکام ش ــرای اح اج
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص 
ــور  ــدی دانش ــه مه ــی 942820 ل ــه اجرای کاس
علیــه احمــد عســگری مبنــی بــر ضبــط وثیقــه 

ــته روز ــل خواس ــت اص ــال باب 1500000000 ری
تاریــخ 96/6/2 ســاعت 9 صبــح  پنجشــنبه 
در محــل ایــن اجــرا دادگســتری کل اســتان 

ــاق ــن ات ــر زمی ــه زی ــان طبق اصفه
15 جهــت فــروش شــش دانــگ پــاک ثبتــی 
ــر  ــانی خ می ــه نش ــش 5 ب 2381 /4858 بخ
 )11 )کوچــه  تــرکان  شــهید  ک  فندرســکی 
ــف  ــا وص ــم ب ــع مری ــت آزادی مجتم ــن بس ب
کارشناســی زیــر کــه مصــون از تعــرض طرفیــن 

ــده ــع گردی واق
برگــزاری نمایــد لــذا طالبیــن خریــد مــی تواننــد 
5 روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی فــوق و 

از آن بازدیــد و بــا
تودیــع نقــدی ده درصــد قیمــت پایــه بــه 
شــماره  بــه  دادگســتری  ســپرده  حســاب 

جلســه در   2171290210008
دهنــده  پیشــنهاد  نماینــد  شــرکت  مزایــده 
ــود .  ــده خواهــد ب ــده مزای ــن قیمــت برن باالتری

ــده ــر عه ــی ب ــای اجرای ــه ه هزین
محکوم علیه میباشد .

اوصاف ملک بر اساس نظر کارشناس:
طبــق تصویــر ســند مالیکــت ارائــه شــده شــش 
ــاک  ــان پ ــک دســتگاه آپارتم ــی ی ــگ اعیان دان
ــع  ــان واق ــت اصفه 2381 /4858 بخــش 5 ثب
در زیــر زمیــن بــه مســاحت 69/23 متــر مربــع 
ــام  ــه ن ــاک ب ــر 1172 ام ــه 430 دفت در صفح
خانــم مهیــن عســگری فرزنــد غامحســین 
ســابقه ثبــت و ســند دارد طبــق بازدیــد از محــل 

ــک مجتمــع ــور در ی آپارتمــان مذک
چهــار طبقــه مشــتمل زیــر زمیــن - همکــف - و 
ــرار  ــد ق ــدام دو واح ــر ک ــات اول و دوم ه طبق
ــن  ــر زمی ــه زی ــی در طبق ــورد ارزیاب ــه م دارد ک
ــر  کــه حــدود 3 متــر از ســطح کوچــه پاییــن ت
ــی  ــورد ارزیاب ــت . م ــده اس ــع ش ــرار دارد واق ق
دارای یــک اتــاق خــواب - ســالن - آشــپزخانه 
- ســرویس بهداشــتی و یــک انبــار متصــل بــه 

ــور گیــر میباشــد ــاق خــواب و ن ات
ــارت  ــاختمان عب ــه در س ــه کار رفت ــح ب و مصال
ــر  ــچ ب ــدود گ ــا ان ــر ب ــای بارب ــت از دیواره اس
ــرامیک -  ــا س ــف ه ــه - ک ــقف و بدن روی س
آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی بــا دیــوار 
ورودی  درب   - ســرامیک  کــف  و  کاشــی 

ســاختمان چوبــی و
ــه  ــف و بدن ــا ک ــر ب ــزی - نورگی ــوب فل چهارچ
ســرامیک میباشــد سیســتم گرمایــش پکیــج و 
سیســتم ســرمایش کولــر آبــی میباشــد. دارای 
ــرق و  ــترک و ب ــاب مش ــتراکات آب و فاض اش
گاز و تلفــن اختصاصــی میباشــد مجتمــع فاقــد 
آسانســور میباشــد و قدمــت ســاخت آن بــاالی 
ــه  ــت ب ــا عنای ــال ب ــی ایح ــت. عل ــال اس 18 س

مراتــب مذکــور و کلیــه
ــه  ــر اســت از جمل ــی موث ــه در ارزیاب ــی ک عوامل
کیفیــت   - مســاحت   - )ملــک  موقعیــت 
ــره(  ــت و غی ــاختمان - قدم ــور س ــح - ن مصال
و نیــز قیمــت روز بــازار ارزش ششــد دانــگ 
و  میلیــارد  یــک  معــادل  مذکــور  آپارتمــان 
هفتصــد میلیــون ریــال 170000000 تومــان بــراورد 

ــردد. ــی گ م
شماره :13149/م الف 

مدیــر اجــرای احــکام شــعبه 31 دادگاه حقوقــی 
ن صفها ا

» آگهی مزایده«
شــماره   9610116881600533: نامــه  شــماره 
ــی  ــده :9509980424200112 شــماره بایگان پرون

شــعبه:960380 تاریــخ تنظیــم:1396/04/19
ــی  ــکام حقوق ــرای اح ــم اج ــانزد ه ــعبه ش ش
پرونــده  دارد در خصــوص  نظــر  در  اصفهــان 
اجــرای  96 شــعبه شــانزدهم  کاســه 0380 
احــکام حقوقــی اصفهــان لــه خانــم منیــژه 
آبــادی فرزنــد رضــا علیــه  ینــگ  طاوســی 
ــه  ــدی ب ــد مه ــی فرزن ــی بابافلفل ــای مجتب آق
خواســته مبلــغ 944/792/352/3ریــال بابــت 
ــا  ــه ت ــر تادی ــارت تاخی ــته و خس ــل خواس اص
اردیبهشــت مــاه 1396 ، مبلــغ 105/000/000ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی ، مبلــغ 61/200/000 ریــال 
بابــت حــق الوکالــه، مبلــغ 13/000/000 ریــال 
 360/000 مبلــغ  و  هزینــه کارشناســی  بابــت 
ریــال بابــت هزینــه نشــر اگهــی جمعــًا بــه مبلــغ 
3/532/352/944 در حــق محکــوم له جلســه 
ــوم  ــت محک ــروش مالکی ــت ف ــده ای جه مزای
علیــه از ســرقفلی یــک بــاب گرمابــه بــه شــرح 
ــت  ــده عبارتس ــورد مزای ــد: م ــزار نمای ــر برگ زی
از مالکیــت محکــوم علیــه فــوق از ســرقفلی 
ــه میــزان 50 درصــد مشــاع از  ــه کــروی ب گرماب
100 درصــد مــی باشــد. حســب نظریه کارشــناس 
رســمی دادگســتری کــه ایــن نظریــه مصــون از 
ــده  ــام گردی ــت اع ــده اس ــی مان ــراض باق اعت
ســرقفلی مــورد نظــر مربــوط بــه گرمابــه کــروی 
ــاغ  ــان چهارب ــان، خیاب ــه در اصفه ــی باشــد ک م
ــن بســت  ــار راه نظــر، نبــش ب ــاال، بعــد از چه ب
ــه  داریــوش )9(، گرمابــه کــروی جنــب داروخان
ــا کدپســتی 13141 - 81636واقــع  پاســارگاد، ب
ــوق  ــانی ف ــه نش ــور ب ــل مذک ــت. مح ــده اس ش
ــی  ــه عموم ــرم خان ــتقرار گ ــل اس ــامل مح ش
ــا  ــوده کــه دارای ی ــه حمــام کــروی ب معــروف ب
راهــرو بــر خیابــان بــوده و دارای درب و پنجــره 
فلــزی بــه ســمت پیــاده رو خیابــان مــی باشــد. 
ــاز  ــی س ــاک قدیم ــن پ ــود در ای ــی موج اعیان
بــوده و دارای قدمــت بــاالی پنجــاه ســال مــی 
ــق مناســب و  ــد از رون باشــد کــه در زمــان بازدی
ــا  ــق ب کســب و کار برخــوردار نمــی باشــد. مطاب
ــر  ــوق ب ــل ف ــرازی، مح ــدارک  اب ــت م رونوش
ــب  ــق کس ــرقفلی و ح ــح س ــند صل ــاس س اس
و پیشــه بــه شــماره 139422155782000003  
ســند  اســناد  دفتــر  در   1394/11/13 مــورخ 
رســمی 55 اصفهــان شــامل و 50 درصــد مشــاع 
از 0 10 درصــد ســرقفلی مربوطــه بــه پــاک 
اصلــی 809  پــاک  از   10  5 ،30 فرعــی 107، 
ــوارض نوســازی  ــه ع 4مــی باشــد. حســب برگ
شــهرداری منطقــه 6 اصفهــان، مســاحت کل 

عرصــه 2215/79 مترمربــع و اعیانــی حــدود 
1820 متــر مربــع اعــام شــده اســت. براســاس 
ــتری ارزش  ــمی دادگس ــناس رس ــه کارش نظری
ــغ 6/600/000/000  ــر مبل ــوق الذک کل ســرقفلی ف
ریــال ارزیابــی گردیــده اســت گــه بــر ایــن 
اســاس ارزش مالکیــت محکــوم علیــه بــه 
 ، درصــد   100 از  مشــاع  درصــد   50 میــزان 
ــردد.  ــی گ ــام م ــال اع ــغ 3/300/000/000 ری مبل
ــروش  ــل از ف ــد 5 روز قب ــی توانن ــان م متقاضی
در محــل فــوق از پــاک مذکــور دیــدن کــرده و 
ــخ  ــد در تاری ــده و خری ــرکت در مزای ــت ش جه
1396/05/29 ســاعت 09:30 صبــح در دفتــر 
ایــن اجــرا واقــع در بهارســتان مجتمــع قضایــی 
، ســاختمان شــماره یــک واحــد اجــرای احــکام 
مبلــغ  از  فــروش  شــوند.  حاضــر  حقوقــی 
ــی شــروع و برنــده کســی/خواهد بــود  ارزیاب
ــوده و  ــت ب ــن قیم ــده باالتری ــنهاد کنن ــه پیش ک
ــی المجلــس  ــی را ف ــغ تصویب ــل 10 ٪ مبل حداق
ــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد. ب

شماره:12087/م الف 
حقوقــی  احــکام  اجــرای  شــانزدهم  شــعبه 

اصفهــان 
 

دادنامه
 9609970350300354: دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم :1396/03/10 شــماره پرونــده 
:9509980350300945 شــماره بایگانــی شــعبه 

951144 :
ــعبه  ــه 0945 950998035030 ش ــده کاس پرون
3 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 
ــماره 9609970350300354  ــی ش ــم نهای تصمی
ــی  ــم زاده اصفهان ــد هاش ــای احم ــان: آق خواه
فرزنــد عبــاس بــه نشــانی اصفهــان - اول 
ــن  ــان پارک-ب ــاری - خیاب ــر انص ــان جاب خیاب
بســت مهــر )شــهید مهــرداد تقــی پــور( پــاک 
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خواندگان:

1. آقــای فاطمــه بیگــم حبیبیــان 2. آقــای علــی 
حبیبیــان 3. آقــای محســن حبیبیــان 4. آقــای 
حمیدرضــا حبیبیــان فرزنــد محمدصــادق 5. 
آقــای حســین عــرق چینــی همگــی بــه نشــانی 

مجهــول المــکان
اجرایــی  عملیــات  بــه  اعتــراض  خواســته: 
)موضــوع مــواد 146 و 147 قانــون اجــرای 

احــکام مدنــی (
گردشــکار: دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی را اعــام وبــه شــرح ذیــل 

ــد. ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب مب
رای دادگاه 

در خصــوص اعتــراض ثالــث اجرایــی آقــای 
طرفیــت  بــه  اصفهانــی  زاده  هاشــم  احمــد 
ــی 2-  ــرق چین ــین ع ــم 1- حس ــان و خان آقای
ــادق 3-  ــد محمدص ــان فرزن ــا حبیبی حمیدرض
ــی 5- محســن هــر ســه  فاطمــه بیگــم 4- عل
ــی  ــده اجرای ــان در پرون ــهرت حبیبی ــا ش ــر ب نف
کاســه 563-87 شــعبه ســوم اجــرای احــکام 
ــر توقیــف 1/5 دانــگ مشــاع از شــش  مبنــی ب
دانــگ پــاک ثبتــی 13487/7 بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان و نهایتــًا توقیــف یــک واحــد آپارتمــان 
تصویــر  پرونــده،  محتویــات  بــه  توجــه  بــا 
مصــدق مبایعــه نامــه عــادی مــورخ 85/3/12 
کــه از ایــراد خوانــدگان مصــون مانــده و دلیلــی 
ــت  ــده اس ــه نش ــاری آن ارائ ــی اعتب ــر ب ــز ب نی
ــای  ــه ه ــب دادنام ــه موج ــه ب ــر اینک ــا ب مضاف
شــماره 1448-95/9/23 و 1703 -95/10/27 
شــعب 13 و 8 دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان 
متضمــن قبــول اعتــراض ثالــث معتــرض فــوق 
ــت  ــان ، اصال ــن آپارتم ــوص همی ــردر خص الذک
ــت  ــده اس ــراز گردی ــتنادی اح ــه اس ــه نام مبایع
لــذا دادگاه ضمــن احــراز وقــوع عقــد بیــع فــی 
مابیــن خواهــان و مــورث خوانــدگان ردیــف دوم 
بــه بعــد و احــراز اصالــت و صحــت ان اعتــراض 
را وارد دانســته و مســتندًا بــه مــاده 147 قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 198 قانــون 
ــه رفــع  آییــن دادرســی در امــور مدنــی حکــم ب
ــد.  ــی نمای ــور صــادر م ــان مزب ــف از آپارتم توقی
ــس  ــی و ظــرف بیســت روز پ رأی صــادره غیاب
از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن دادگاه و 
ــل اعتــراض در محاکــم تجدیدنظــر  ســپس قاب

ــان اســتان اصفه
می باشد . ق /

شماره:12044/م الف 
ســید ابوالحســن موســوی رئیــس شــعبه ســوم 

دادگاه عمومــی حقوقــی اصفهــان

آگهی احضار متهم
 9610460360400001  : درخواســت  شــماره 

9609980360400004 پرونــده:  شــماره 
شماره بایگانی شعبه: 960005

تاریخ تنظیم:1396/04/17
در پرونــده کاســه 960005 ایــن بازپرســی ، 
اطاعــات  و  حفاظــت  در خصــوص گــزارش 
ــرک  ــی ت ــه مصطف ــان علی ــتری اصفه دادگس
عبــاس آبــادی، بــه اتهــام ســرقت ســند تحــت 
تعقیــب میباشــد . نظــر بــه ایــن کــه متهــم فوق 
مجهــول المــکان مــی باشــد و وقــت رســیدگی 
ــن  ــی تعیی ــر آگه ــس از نش ــاه پ ــده یکم پرون
گردیــده اســت، بدیــن وســیله بــه تجویــز مــاده 
174 قانــون آییــن دادرســی کیفــری بــه نامبــرد 
ــک  ــت مذکور)ی ــا در وق ــردد ت ــی گ ــاغ م ه اب
ــیدگی  ــت رس ــی( جه ــر آگه ــس از نش ــاه پ م
ــی  ــن بازپرس ــابی در ای ــام انتس ــاع از اته و دف

ــن صــورت ــر ای ــوند در غی ــر ش حاض
طبــق مقــررات قانونــی اتخــاذ تصمیــم خواهــد 

شــد. شــماره :12058/م الــف 
بازپــرس شــعبه بیســت و پنجــم بازپرســی 
شهرســتان  انقــاب  و  عمومــی  دادســرای 

اصفهــان – ســید علــی حســینی

دادنامه 
 9609970350500204: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــم :1396/02/17 ش ــخ تنظی تاری
ــی شــعبه  :9509980350500980 شــماره بایگان

951118 :
ــی  ــم زاده اصفهان ــد هاش ــای احم ــان: آق خواه
ــان - - اول  ــانی اصفه ــه نش ــاس ب ــد عب فرزن
ــن  ــان پارک-ب ــاری - خیاب ــر انص ــان جاب خیاب
بســت مهــر )شــهید مهــرداد تقــی پــور( پــاک 
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خواندگان:

فرزنــد  حبیبیــان  حمیدرضــا  آقــای   .1
حبیبیــان  محســن  آقــای   .2 محمدصــادق 
ــان  ــی حبیبی ــای عل ــد محمدصــادق 3. آق فرزن
ــم  ــه بیگ ــای فاطم ــادق 4. آق ــد محمدص فرزن
حبیبیــان همگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان

5. آقــای اســماعیل قاســمی فرزنــد نجــف بــه 
ــان  ــان چمــران - خیاب ــان - اتوب نشــانی اصفه
ــر -  ــت غدی ــن بس ــاد- ب ــوی اتح ــراق- ک اش

ــاک 6 پ
اجرایــی  عملیــات  بــه  اعتــراض  خواســته: 
)موضــوع مــواد 146 و 147 قانــون اجــرای 
احــکام مدنــی ( گردشــکار: دادگاه بــا توجــه بــه 
ــام و  ــم رســیدگی را اع ــده خت ــات پرون محتوی
ــه صــدور رأی مــی  ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی ب

ــد. نمای
رأی دادگاه 

ثالــث  اعتــراض  دادخواســت  خصــوص  در 
فرزنــد  زاده  هاشــم  احمــد  آقــای  اجرائــی 
عبــاس بطرفیــت آقــای اســماعیل قاســمی 
ــان فرزنــد  ــا حبیبی ــف و حمیدرض ــد نج فرزن
محمــد صــادق، فاطمــه بیگــم حبیببــان، علــی 
ــه  ــد محمــد صــادق ب ــان فرزن و محســن حبیب
ــف  ــه توقی ــبت ب ــث نس ــراض ثال ــته اعت خواس
ــی  ــاک ثبت ــگ مشــاع از ششــدانگ پ 1/5 دان
13487/7 واقــع در بخــش 5 اصفهــان و نهایتــا 
ــه  توقیــف یــک دســتگاه اپارتمــان مســکونی ب
شــرح متــن دادخواســت دادگاه بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده حســب اجرائیــه صــادره بــه 
طرفیــت خوانــدگان از طریــق ایــن شــعبه بــرای 
مطالبــات آقــای اســماعیل قاســمی ملــک 
موضــوع دعــوی در مورخــه 1387/12/11توقیــف 
گردیــده خواهــان مــد عــی اســت بــه  موجــب 
از   را  ملــک   1385/3/12 مــورخ  مبایعنامــه 
مــورث خوانــدگان خریــداری نمــوده اســت 
ــه  ــه ای ب ــده و خدش ــر نش ــدگان حاض ، خوان
ــه  ــان ب ــتنادی خواه ــه اس ــه نام ــاس مبایع اس
دادگاه ارائــه ننمــوده و بــا توجــه بــه اصــل 
صحــت و لــزوم قــرارداد مــادام کــه فســاد 
ــر صحــت ان  ــات نرســد اصــل ب ــه اثب ــی ب بیع
ــف  ــل از توقی ــه قب ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ملــک ، بــه خواهــان واگــذار شــده دیگــر 
مالکیتــی بــرای مــورث خوانــدگان باقــی نمانــده 
تــا قابــل توقیــف باشــد لــذا مســتندًا بــه مــواد 
مدنــی  احــکام  اجــرای  قانــون   147 و   146
ضمــن پذیــرش اعتــراض ثالــث حکــم بــه رفــع 
توقیــف از ملــک موضــوع دعــوی صــادر و اعــام 

ــد. ــی نمای م
بیســت  ظــرف  و  غیابــی  صــادره  رای 
شــعبه درایــن  واخواهــی  قابــل   روز 

 است. /ی 
شماره :12038/م الف 

حقوقــی  عمومــی  دادگاه   5 شــعبه  رئیــس 
فارســانی خســروی   - اصفهــان 

آگهی احضار متهم 
شــماره درخواســت:9610460360400002 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده:9609980360400113 ش پرون

شــعبه :960179 تاریــخ تنظیــم:1396/04/18
ایــن   25 ب   960179 کاســه  پرونــده  در 
بازپرســی ، در خصــوص گــزارش حفاظــت و 
ــد  ــه محم ــان علی ــتری اصفه ــات دادگس اطاع
پیرعلــی زفــره فرزنــد حســن بــه اتهــام جعــل و 
ســرقت ســند دولتــی تحــت تعقیــب میباشــد. 
نظــر بــه ایــن کــه متهــم فــوق مجهــول المــکان 
ــاه  ــده یکم ــیدگی پرون ــت رس ــد و وق ــی باش م
ــت،  ــده اس ــن گردی ــی تعیی ــر آگه ــس از نش پ
ــون  ــاده 174 قان ــز م ــه تجوی ــیله ب ــن وس بدی
آییــن دادرســی کیفــری بــه نامبــرده ابــاغ مــی 
ــس از  ــاه پ ــک م ــت مذکور)ی ــا در وق ــردد ت گ
نشــر آگهــی( جهــت رســیدگی و دفــاع از اتهــام 
ــوند در  ــر ش ــی حاض ــن بازپرس ــابی در ای انتس
غیــر ایــن صــورت طبــق مقــررات قانونــی اتخــاذ 

ــد شــد. ــم خواه تصمی
شماره :12060/م الف 

بازپــرس شــعبه بیســت و پنجــم بازپرســی 
شهرســتان  انقــاب  و  عمومــی  دادســرای 

اصفهــان – ســید علــی حســینی

آگهی احضار متهم 
 9610460358100008: درخواســت  شــماره 
ــماره  ــده :9609980358100194 ش ــماره پرون ش
تنظیــم  تاریــخ   960201: شــعبه  بایگانــی 

1396 /04 /18 :
ــرد  ــی ک ــور محب ــای منص ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ســفلی فرزنــد حســین متهــم بــه خیانــت 
ــعبه  ــده960201  ش ــماره پرون ــه ش ــت ب در امان
مــی  اصفهــان  دادســرای  بازپرســی  دوم 
باشــند و وقــت حضــور ظــرف یــک مــاه پــس 
از انتشــار آگهــی مــی باشــد بــا توجــه بــه 
ــاده  ــب م ــم حس ــودن مته ــکان ب ــول الم مجه
ــب  ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون آئی 74 1 قان
ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ی
ــم  ــود و از مته ــی ش ــر م ــع و نش ــار طب االنتش
مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
ــوند و در  ــر ش ــرر حاض ــت مق ــیدگی در وق رس
ــده  ــاغ ش ــه اب ــور، احضاری ــدم حض ــورت ع ص
خواهــد اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم  و   تلقــی 

 شد.
شماره :12091/م الف 

ــعبه دوم  ــرس ش ــرادی - بازپ ــین م عبدالحس
ــان  ــرای اصفه دادس
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کوتاه از ورزش
حمیده عباسعلی:

 در میان بهترین های جهان 
نقره گرفتم

بانــوی نقــره ای کاراتــه ایــران گفــت: در دیدارنهایــی، حریف 
ــا  ــاز نشــد و می توانســتم ب ــه کســب امتی ــق ب ــی موف ژاپن

عملکــردی بهتــر بــه نشــان طــا دســت پیــدا کنــم. 
افــزود:  مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  عباســعلی  حمیــده 
ــار  ــدان مهمــی اســت کــه هــر چه ــی، می بازی هــای جهان
ــا و در  ــه دنی ــای کارات ــور بهترین ه ــا حض ــار ب ــال یکب س
ــدا را  ــود و خ ــزار می ش ــی برگ ــیار باالی ــی بس ــطح فن س
ــه  ــره ب ــدال نق ــا م ــم ب ــای مه ــن رقابت ه ــه از ای ــکر ک ش

بازمی گــردم.  ایــران 
وی دربــاره مبــارزات خــود گفــت: در بــازی نخســت 
نماینــده اســلواکی را کــه مــدال برنــز جهــان را در اختیــار 
داشــت، شکســت دادم؛ ســپس حریفــی برزیلــی قهرمــان 
پــان امریکــن را شکســت دادم و بــه نیمه نهایــی رفتــم. در 
ــا و  ــده فرانســه، قهرمــان اروپ ــا نماین ــد ب ــه بای ایــن مرحل
دارنــده چندیــن مــدال کاراتــه وان مبــارزه می کــردم. ایــن 
دیــدار بــرای مــن خیلــی حیاتــی بــود؛ چــرا کــه پیــش از 
ــن  ــکر در ای ــدا را ش ــودم و خ ــه ب ــه او باخت ــار ب ــن دوب ای

ــه پیــروزی دســت یافتــم.  ــر 1 ب ــارزه ۵ ب مب
ســرگروه کاراتــه بانــوان بــه دیــدار نهایــی هــم اشــاره کــرد 
و گفــت: در فینــال بــا »آیومــی« از ژاپــن مبــارزه داشــتم. 
ــیا  ــی آس ــی قهرمان ــای تیم ــل در رقابت ه ــه قب ــک هفت ی
ــه جــای کســب  ــی اینجــا ک ــودم؛ ول او را شکســت داده ب
مــدال طــا بــود، بــا رأی داور بازنــده شــدم و نقــره گرفتــم؛ 
تمــام مبــارزه در اختیــار مــن بــود و حریــف هیچ واکنشــی 
بــرای کســب امتیــاز نشــان نــداد. ناراحتــم از ایــن نتیجــه؛ 
چــرا کــه فکــر می کنــم می توانســتم بهتــر از ایــن کار کنــم. 
ــن  ــکار ای ــا ورزش ــعلی تنه ــده عباس ــت حمی ــی اس گفتن

ــوان ــی نداشــت.  ورزش بان ــود کــه مرب رقابت هــا ب

 یک نفر از باشگاه به رسانه ها 
خط می دهد

مهاجــم تیــم فوتبــال پرســپولیس گفــت: برخــی بــه دنبــال 
ــا  ــد ب ــازه بدهن ــد اج ــتند و نمی خواهن ــن هس ــب م تخری

آرامــش کارم را انجــام دهــم. 
ــگاه  ــای باش ــی از اعض ــاد از یک ــا انتق ــی ب ــدی طارم مه
کــه علیــه او و محســن مســلمان شــایعاتی را پیــش 
کشــیده، گفــت: نمی دانــم ایــن شــخص کیســت کــه 
علیــه مــا در روزنامه هــا و ســایت ها صحبــت می کنــد 
و مــا را رودرروی هــواداران قــرار می دهــد؛ مگــر می شــود 
ــم؟ دو ســال اســت  ــم حاشــیه درســت کن ــرای تی مــن ب
کــه تمــام تاشــم را می کنــم تــا تیــم موفــق باشــد؛ اگــر 
ــم  ــه ه ــم را ب ــد تی ــودم، بای ــازی ب ــال حاشیه س ــه دنب ب
می ریختــم. متاســفانه نمی دانــم ایــن فــردی کــه در 

ــردد.  ــه می گ ــال چ ــه دنب ــت ب ــگاه اس باش
ــام  ــرد: تم ــان ک ــه خاطرنش ــپولیس در ادام ــم پرس مهاج
ــر  ــت و ه ــی اس ــائل مال ــل مس ــه دلی ــکات ب ــن مش ای
وقــت مــا دربــاره مشــکات مالــی حــرف می زنیــم، ایــن 

ــود ــد. ن ــود می آی ــه وج ــا ب ــرف و حدیث ه ح

کوتاه اخبار 
 شکایت استقالل از 

فدراسیون فوتبال
وکیــل  یــک  اســتخدام  مترصــد  اســتقال  باشــگاه 
بین المللــی بــرای احقــاق حــق خــود از فدراســیون 
فوتبــال اســت. ایــن تصمیــم پــس از محرومیــت ســه 
ــه  ــی گرفت ــه انضباط ــوی کمیت ــتقال از س ــن اس بازیک
شــده اســت. پذیرفتــه نشــدن درخواســت باشــگاه 
ــه  ــدن نام ــد ش ــی و ناپدی ــه انضباط ــتقال از کمیت اس
ارســالی ایــن باشــگاه به سرپرســت دبیرکلی فدراســیون 
و درنتیجــه تثبیــت محرومیــت ســه بازیکــن ملی پــوش 
امیــد ایــن تیــم کــه بــه زعــم باشــگاه اســتقال خــارج 
از قوانیــن فیفــا و AFC اســت و بــر اســاس یــک 
ــی و تصویــب نشــده اســت، مســئوالن  آیین نامــه داخل
ــا اســتخدام یــک وکیــل  باشــگاه را بــر آن داشــت تــا ب
ــق  ــاق ح ــه احق ــا و AFC ب ــق فیف ــی از طری بین الملل

ــردازد. ــال بپ ــیون فوتب ــود از فدراس خ
ســاکت،  محمدرضــا  اســتقال،  باشــگاه  دیــد  از   
سرپرســت دبیرکلــی فدراســیون، خــارج از قوانیــن فیفــا 
ــیون  ــی فدراس ــه انضباط ــه کمیت ــتقال ب ــگاه اس از باش
فوتبــال شــکایت کــرده اســت. چنــدی پیــش بــود کــه 
فدراســیون فوتبــال اعــام کــرد امیــد نورافکــن، مجیــد 
ــتقال،  ــن اس ــه بازیک ــدی، س ــدی قائ ــینی و مه حس
ــابقات  ــد در مس ــم امی ــردن تی ــی نک ــل همراه ــه دلی ب
قهرمانــی آســیا، محــروم بــوده و باشــگاه اســتقال حــق 

ــدارد. کاپ ــود ن ــازی اول خ ــا را در ب ــتفاده از آن ه اس

افشاگری درباره دوپینگ 
دوچرخه سواران

مصطفــی چایچــی کــه تــا چنــد مــاه قبــل مدیریــت 
عهــده  بــر  را  دوچرخه ســواری  ملــی  تیم هــای 
ــگاهی  ــش باش ــفانه در بخ ــد: متاس ــت می گوی داش
بــرای کنتــرل دوپینــگ خیلــی موفــق نبودیــم؛ 
ــته  ــه در رش ــگاه هایی ک ــم از باش ــعی کردی ــون س چ
دوچرخه ســواری ســرمایه گذاری کردنــد، حمایــت 
کنیــم و صاحیــت آن هــا خیلــی بررســی نمی شــود. 
ــد؛  ــت بردارن ــا دس ــن کاره ــان از ای ــدوارم رکابزن امی
ــگ ســخت تر می شــود  ــرل دوپین چــون هــر روز کنت
مقایســه  هــم  بــا  نفــر  یــک  نمونه هــای  االن  و 
می شــود کــه ســال گذشــته دوپینــگ ۲ نفــر از یــک 
باشــگاه بــه همیــن شــکل مثبــت شــد. اخیــرا برخــی 
ــد کــه دوپینگشــان را  از ورزشــکاران کارهایــی می کنن

در تســت ادرار نشــان نمی دهــد. 
از ســوی دیگــر فدراســیون جهانــی فقــط تســت خون 
را در آزمایشــگاه کلــن آلمــان قبــول دارد و مــا هــم بــه 
دلیــل مشــکات فــراوان نمی توانیــم تســت خــون را 

بــه ایــن کشــور ارســال کنیــم. ورزش3
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دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــگ  ــن دوره لی ــه لیــگ هفدهمی ــن هفت اولی
برتــر بــرای ذوب آهنی هــا چنــدان خوشــایند 
ــی  ــق پایان ــا در دقای ــم نه تنه ــن تی ــود و ای نب
بــازی بــرده را بــا مســاوی عــوض کــرد، بلکــه 
قاســم حدادی فــر هــم دوبــاره مصــدوم 
ــا شــرایط بــرای قلعه نویــی از همیــن  شــد ت

ــود.  ــده ش روز اول پیچی
برتــر ذوب آهــن  لیــگ  اولیــن هفتــه  در 
ــود. در  ــیاه جامگان ب ــان س ــان، میهم اصفه
ایــن دیــدار قلعه نویــی رشــید مظاهــری، 
نژادمهــدی،  محمــد  محمــدزاده،  وحیــد 
امینــی،  محمــد  اســماعیلی فر،  دانیــال 
ــر )18-  ــم حدادی ف ــدان، قاس ــد بوحم حمی
ــع  ــینی، ربی ــا حس ــام(، محمدرض ــی حم عل
ــان  ــب زاده(، احس ــدی رج ــا )۵3- مه عطای
و  شــریفات(  اســماعیل   -86( پهلــوان 
ــرد.  ــدان ک ــه می ــزی را روان ــی تبری مرتض

در آن ســوی میــدان نیــز اکبــر میثاقیــان، 
محمــد ناصــری، محســن آقایــی، وحیــد 
عســکری، علیرضا جلیلــی )63- محمدمهدی 
ــدی،  ــم احم عســکری(، رضــا شــربتی، کری
احمــدی،  مصطفــی  بادامکــی،  حســین 
و  ملکیــان  پیــام  ســیف اللهی،  روح هللا 

یونــس شــاکری )6۲- امیرمحمــد پناهــی( 
را در ترکیــب خــود داشــت.

   نیمه اول
نمایــش  مســابقه  ابتــدای  از  تیــم  دو 
ــا  ــد و ب ــرار دادن ــتورکار ق ــی را در دس هجوم
نفــوذ از جناحیــن بــه دنبــال ایجــاد موقعیت 
ــم  ــی ه ــای خطرناک ــه موقعیت ه ــد ک بودن
شــکل دادنــد؛ فرصــت اول بــازی را تبریــزی 
ــا  ــع عطای ــز ربی ــه نی ــت داد و در ادام از دس
ــی  ــان داد قلعه نوی ــی نش ــای پیاپ ــا نفوذه ب
ســمت چــپ خــط دفاعــی ســیاه جامگان را 
ــرار داده  ــر ق ــد نظ ــت م ــاد فرص ــدف ایج ه
ــه  ــر از دقیق اســت؛ پــس از اینکــه حدادی ف
ــه دهــد، نظــم  ــازی ادام ــه ب 1۵ نتوانســت ب
بــازی ذوبی هــا تــا حــدودی بــر هــم ریخــت 
کــه مشــهدی ها از آن نهایــت اســتفاده را 
بردنــد و در دقیقــه 19 بــا یــک گل بــه خــودی 
ــیاه جامگان  ــس از آن س ــد؛ پ ــش افتادن پی
گلزنــی  بــرای  فرصت هایــی  هــم  بــاز 
ــا بدشانســی و فرصت ســوزی  ــه ب داشــت ک
ــی  ــت؛ ول ــت رف ــم از دس ــن تی ــان ای بازیکن
ــا  ــر از آن ه ــن بهت ــل ذوب آه در ســمت مقاب
ــات  ــا در زدن ضرب ــل آن ه ــا مث ــرد؛ ام کار ک
ــا  ــع عطای ــت؛ ربی ــت الزم را نداش ــر دق آخ
کــه هــدف اول حمــات ذوبی هــا از ســمت 

راســت زمیــن بــود، در دقیقــه 31 بــا شــوت 
تماشــایی از پشــت محوطــه جریمــه نتیجــه 
ــاع  ــه دف ــی در میان ــرد؛ بی نظم ــران ک را جب
دو تیــم بیشــتر از هــر بخــش دیگــر زمیــن 
حمــات  چــرا کــه  داشــت؛  خودنمایــی 
ــد؛  ــب داده ش ــق ترتی ــن مناط ــادی از ای زی
ــک  ــه ی ــا اندوخت ــم ب ــت دو تی ــی در نهای ول

ــد. ــن رفتن ــه رختک گل ب
   نیمه دوم

ــه دوم  ــی در نیم ــروعی طوفان ــن ش ذوب آه
داشــت و خیلــی زود روی ضربــه ایســتگاهی 
تمام کننــده  ضربــه  و  عطایــا  ربیــع 
نژادمهــدی بــا یــک گل پیــش افتــاد و پــس 
ــت  ــود و مالکی ــازی ب ــر ب ــم ســوار ب از آن ه
ــک  ــزی ی ــت؛ تبری ــار داش ــوپ را در اختی ت
ــا بــه مــرور زمــان  فرصــت دیگــر هــدر داد ت
از فشــار حمــات ذوبی هــا کاســته شــود 
کنــد؛  موقعیــت  ایجــاد  ســیاه جامگان  و 
میثاقیــان بــا ســه تغییر رونــد بــازی را تغییر 
داد و بــا وجــود اینکــه تیمــش خطــر جــدی 
بــه وجــود نیــاورد، امــا فرصت هــای زیــادی 
ــش  ــم ثمربخ ــت ه ــه در نهای ــرد ک ــق ک خل
ــا  ــی ب ــین بادامک ــه 90 حس ــود و در دقیق ب
شــوت پشــت محوطــه نتیجــه را ۲ بــر ۲ 

ــرد. ــاوی ک مس

   حواشی
علــی  رجــب زاده،  مهــدی  نیمکت نشــینی 
و حضــور  اســماعیل شــریفات  و  حمــام 
لیســت  در  مهدی پــور  مهــدی  نداشــتن 
18 نفــره از نــکات جالــب توجــه ترکیــب 

ذوب آهــن بــود. 
خــط  چــپ  ســمت  در  قلعه نویــی  امیــر 
ــه  ــوان ب ــی ج ــن از بازیکن ــی ذوب آه دفاع
نــام محمــد امینــی اســتفاده کــرده بــود تــا 
ــن  ــن بازیک ــری ای ــگ برت ــه لی ــن تجرب اولی
رقــم بخــورد. امینــی دو ســال پیــش عضــو 

ــود. ــپاهان ب ــد س ــم امی تی
 مهم تریــن اتفــاق ایــن دیــدار بــدون شــک 
حدادی فــر  قاســم  چندبــاره  مصدومیــت 

ــود.  ب
ــش در  ــل پی ــار ۲ فص ــن ب ــر اولی حدادی ف

ــدوم  ــدت مص ــه ش ــوان ب ــل مل ــدار مقاب دی
او  بــود.  دور  فوتبــال  از  مدت هــا  و  شــد 
ــه  ــاره ب ــی کــه دوب پــس از بازگشــت در حال
ــتانه  ــود، در آس ــته ب ــود بازگش دوران اوج خ
شــد.  مصــدوم  قبــل  فصــل  ســوپرجام 
ــل  ــک فص ــا ی ــی تقریب ــاط صلیب ــی رب پارگ
دیگــر حدادی فــر را خانه نشــین کــرد. در 
ــر می رســید  ــه نظ ــن فصــل ب ــه ای ــی ک حال
ــای درخشــان  ــد روزه ــن می توان ــن بازیک ای
گذشــته را بــا ذوب آهــن تکــرار کنــد، در 
عــرض پانــزده دقیقــه رؤیای هــای قاســم و 

ــد.  ــل ش ــوس تبدی ــه کاب ــن ب ذوب آه
ــر  ــت حدادی ف ــزان مصدومی ــد می ــر چن ه
ــه  ــه توجــه ب ــا ب ــوز مشــخص نشــده، ام هن
ســابقه ایــن بازیکــن بــه نظــر می رســد 
ــدن  ــی از دی ــد ماه ــت کم چن ــواداران دس ه

حدادی فــر محــروم خواهنــد بــود.

رؤیاهای قاسم، بار دیگر به کابوس تبدیل شد

تساویتلخذوبآهن

ــد کاپ  ــی می خواه ــای جهان ــای بازی ه ــدال ط ــده م ــا دارن تنه
ــه  ــران ب ــرای ای ــا را ب ــنگ نوردی دنی ــان س ــن قهرم پرافتخارتری
ارمغــان بیــاورد؛ امــا بــرای ادامــه ایــن راه نیازمنــد حمایــت 
ــی و  ــور، ورزشــکار ۲3 ســاله قزوین مســئوالن اســت. رضــا علی پ
ــدال طــای  ــده 6 م ــان و دارن ــورددار ســنگ نوردی ســرعت جه رک
ســنگ نوردی بــرای ایــران اســت. او در آخریــن رقابــت بین المللــی 
ــرای  ــی ب خــود توانســت اولیــن مــدال طــا را در بازی هــای جهان

ــه ارمغــان آورد.  ــران ب ای
ــی، دو  ــام جهان ــدال ج ــی، 9 م ــدال جهان ــده 1۲ م ــور دارن علی پ
ــا مــدال طــای بازی هــای  ــده تنه ــان و دارن ــی جه مــدال قهرمان
جهانــی اســت. فدراســیون جهانــی ســنگ نوردی بــه دلیــل 
ســرعت زیــادش لقــب یوزپلنــگ آســیایی را بــه وی داده اســت؛ 
امــا او بــرای ادامــه ایــن مســیر نیازمنــد حمایــت وزارت ورزش و 

ــی المپیــک اســت.  ــان و کمیتــه مل جوان
علی پــور بــا گایــه از وزارت ورزش و جوانــان و کمیتــه ملــی 

ــتم  ــس از بازگش ــش پ ــد توان ــیون در ح ــت: فدراس ــک گف المپی
ــم  ــیار ک ــه بس ــرد؛ البت ــل ک ــن تجلی ــی از م ــای جهان از رقابت ه
اســت، امــا خــب وزارت ورزش و جوانــان و کمیتــه ملــی المپیــک 
ــی  ــتان حت ــتم از لهس ــا در بازگش ــد؛ ام ــت کنن ــرا حمای ــد م بای
ــی  ــه مل ــا کمیت ــان ی ــر از مســئوالن وزارت ورزش و جوان ــک نف ی
المپیــک بــرای اســتقبال نیامــده بــود. مــن انتظــار نداشــتم کــه 
ــرای کســب مــدال  ــد، دســت کم ب ــه فــرودگاه بیاین ــرای مــن ب ب
طــای ایــران در بازی هــای جهانــی می آمدنــد. او ادامــه داد: 
مــن بــرای حضــور در هــر رقابــت بین المللــی دســت کم 30 
ــن کار  ــا ای ــم. ب ــی نمی بین ــا حمایت ــم؛ ام ــه می کن ــون هزین میلی
ــران  ــزاز پرچــم ای ــرای اهت ــا ب ــد. م ــم ارزش می کنن ورزشــکار را ک
ــی  ــای جهان ــه رقابت ه ــی ب ــه تنهای ــا ب ــیم، ام ــت می کش زحم
اعــزام می شــویم و هیــچ اهمیتــی بــه ورزشــکار داده نمی شــود. 
حتــی تربیــت بدنــی شهرســتان، اســتاندار و شــهرداری شــهر نیــز 

ــد. ایســنا ــه مــدال مــن ندادن هیــچ اهمیتــی ب

ــی کشــتی  ــای مل ــام اوزان تیم ه ــف تم ــه تکلی در شــرایطی ک
ــاه  ــه در اواســط تیرم ــی ک آزاد و فرنگــی در رقابت هــای انتخاب
ــای  ــی تیم ه ــورای فن ــود، ش ــده ب ــخص ش ــد، مش ــزار ش برگ
ملــی کشــتی فرنگــی تصمیــم گرفــت بــه ســعید عبــد ولــی که 
غیبتــش را در رقابت هــای انتخابــی بــا گواهــی پزشــکی موجــه 

کــرده بــود، فرصــت دوبــاره ای بدهــد. 
ــب  ــا کس ــک ب ــز المپی ــدال برن ــده م ــی، دارن ــد ول ــعید عب س
اولیــن پیــروزی مقابــل پژمــان پشــتام مقابــل شــایان عفیفــی 
بــه روی تشــک رفــت؛ امــا عفیفــی پــس از ۴0 ثانیــه مبــارزه 
اعــام کــرد بــه دلیــل مصدومیــت نمی توانــد بــه مبــارزه ادامــه 
بدهــد تــا عبــد ولــی بــه فینــال انتخابــی تیــم ملــی در وزن ۷۵ 

کیلوگــرم برســد. 
ــال  ــدار فین ــود دی ــرار ب ــری ق ــی و بوی ــد ول ــه عب ــی ک در حال
ــه  ــتی گیری ک ــر کش ــا ه ــد ت ــزار کنن ــرم را برگ وزن ۷۵ کیلوگ
ــم  ــده تی ــب دوبن ــد صاح ــارزه برس ــروزی از 3 مب ــه دو پی ب

ــه  ملــی در مســابقات جهانــی پاریــس شــود، پیــام بویــری ب
ــارزه  ــوم از انجــام مب ــل نامعل ــه دالی ــا ب روی تشــک آمــد و بن
خــودداری کــرد تــا دســت عبــد ولــی بــه عنــوان فــرد پیــروز 
ــم  ــده تی ــب دوبن ــر صاح ــن دردس ــدون کمتری ــرود و ب ــاال ب ب

ــی شــود. مل
ــی و در  ــم مل ــی تی ــان انتخاب ــدی پیــش در جری ــری چن  بوی
ــود،  ــب ب ــت غای ــل مصدومی ــه دلی ــی ب ــد ول ــه عب ــی ک حال

ــود.  ــت آورده ب ــه دس ــت را ب ــوان نخس عن
ــاره  علــی اشــکانی، ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی، درب
ایــن اتفــاق گفــت: »مــن دقیقــا نمی دانــم چــرا بویــری روی 
تشــک حاضــر نشــد! بهتــر اســت شــورای فنــی در ایــن بــاره 

نظــر بدهــد و مــن فعــا نظــری نــدارم.« 
بــه نظــر می رســد بویــری بــه برگــزاری دوبــاره انتخابــی 
ــا  ــل هــم حاضــر نشــده ب ــن دلی ــه همی ــراض داشــته و ب اعت

ــرد. ورزش 3 ــتی بگی ــی کش ــد ول عب
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دادنامه 
 96099۷03۵۴3006۲۴: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــم:1396/0۴/۲1 ش ــخ تنظی تاری
بایگانــی  شــماره   9۵0998036۲6011۵0:

شــعبه:9۵1۲1۴
ــعبه  ــه 9۵0998036۲6011۵0 ش ــده کاس پرون
11۷ دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )11۷ 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق(  جزایــی 
ــه  ــم فض ــاکی: خان 96099۷03۵۴3006۲۴ ش
ــه نشــانی ســه راه  ــول ب ــد بهل ــان فرزن صفدری
ســیمین خ اســتاد مهریــار پ 163 منــزل 

ــی ــای کرم آق
متهــم: آقــای کــورش بهرامــی نــژاد بــه نشــانی 

مجهــول المــکان 
عــادی  اشــخاص  بــه  اتهام ها:1.توهیــن 
۲. افتــراء گردشــکار: دادگاه بــا توجــه بــه 
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و 
بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رأی مــی نمایــد.

ــورش  ــای ک ــام اق ــوص اته رای دادگاه در خص
بهرامــی نــژاد دائــر بــر توهیــن و افتــرا موضــوع 
شــکایت خانــم فضــه صفدریــان فرزنــد بهلــول 
ــرای  ــادره از دادس ــت ص ــرح کیفرخواس ــه ش ب
ــه  ــت ب ــا عنای ــان ب ــاب اصفه ــی و انق عموم
مندرجــات پرونــده، شــیوه اظهــارات شــاکی در 

مقــام طــرح شــکایت، تحقیقــات محلــی
انجــام یافتــه ، مــؤدای شــهادت شــهود و نظــر 
ــه عــدم حضــور متهــم در دادســرا و دادگاه و  ب
عــدم دسترســی بــه وی و بــا التفــات به ســایر 
ــوع  ــده وق ــود در پرون ــارات موج ــن و ام قرای
ــرز و  ــر دادگاه مح ــارالیه ب ــه مش ــزه از ناحی ب
ــواد 608 و  ــه م ــتندًا ب ــذا مس ــت ل ــلم اس مس
ــم  ــاب پنج ــامی کت ــازات اس ــون مج 69۷ قان
ــه  ــم ب ــت مته ــر محکومی ــم ب ــرات حک تعزی
پرداخــت یــک میلیــون ریــال جــزای نقــدی در 
ــل  ــن وتحم ــت توهی ــت باب ــدوق دول حــق صن
یکســال حبــس و ۷۴ ضربــه شــاق تعزیــری 
وفــق موازیــن بابــت افتــرا صــادر و اعــام 
تعییــن  مجازات هــای  بیــن  از  مــی گــردد 
ــت  ــل اجراس ــد قاب ــازات اش ــا مج ــده صرف ش
ــت  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن 
ــل  ــت قاب ــان مهل ــرف هم ــپس ظ دادگاه و س

دادگاه در  تجدیدنظرخواهــی 
ــت.  ــان اس ــتان اصفه ــر اس ــرم تجدیدنظ محت

ف/شــماره :130۷۵/م الــف 
رئیس شعبه 11۷ دادگاه کیفری دو اصفهان

جعفر زین العابدینی 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول)اسناد
رهنی(

 13960390۲00۴0000۵۲: آگهــی  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــی :1396/0۴/۲۲ ش ــخ آگه تاری

139۴0۴00۲00۴000۲68:
ــماره  ــه ش ــی ب ــده اجرای ــده پرون ــی مزای آگه

بایگانــی : 9۴006۴۴ 

شــش دانــگ یــک دســتگاه آپارتمــان واقــع در 
ــع کــه  ــه مســاحت 19۲/18مترمرب طبقــه اول ب
ــوب و  ــمت جن ــن س ــع آن بالک ۵/۵8 مترمرب
مقــدار ۲/9۴ مترمربــع آن بالکــن ســمت غــرب 
و 3۴/۵۷ مترمربــع آن پیشــرفتگی در فضــای 
خیابــان اســت بــه پــاک نــوزده هــزارو ســیصد 
و بیســت و نــه از چهــار هــزار و نهصــد و نــود و 
نــه اصلــی مجــزی شــده از یکهــزار و یکصــد و 
بیســت و نــه فرعــی بانضمــام ششــدانگ یــک 
واحــد پارکینــگ بــه مســاحت 1۲/۵ مترمربــع 
بــه شــماره دو تفکیکــی واقــع در طبقــه همکــف 
ــه مســاحت  ــاری ب ــاب انب و ششــدانگ یــک ب
3/۵3 مترمربــع بــه شــماره دو تفکیکــی واقــع 
ــا قدرالســهم از عرصــه مشــاعی  ــه ب در ســر پل
و مشــاعات واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــی  ــیخ کلین ــان ش ــان ، خیاب ــه آدرس : اصفه ب
نبــش کوچــه   ، فارابــی جنوبــی  ، خیابــان 
هفتــم ، پــاک یــک کــه ســند مالکیــت آن در 
صفحــه ۴۵3 دفتــر 1۲68 امــاک ذیــل ثبــت 
ــی 099۴98  ــماره چاپ ــا ش ــماره ۲3۵686 ب ش
ثبــت و صــادر شــده اســت بــا حــدود : شــمااًل 
دوم  خیابــان  فضــای  بــه  دیواریســت  اول 
دیواریســت بــه فضــای پــاک ۴999/1130 
شــرقًا اول در دوقســمت کــه قســمت دوم 
ــمالی مــی باشــد دیــوار و پنجــره اســت  ش
پــاک  دیــوار  بــه  دیــوار  دوم  نورگیــر  بــه 
۴999/11۲8 ســوم در 11 قســمت کــه قســمت 
قســمت  و  جنوبــی  هفتــم  و  ســوم  و  اول 
پنجــم و نهــم و پانزدهــم شــمالی مــی باشــد 
ــور و  ــه و آسانس ــه راه پل ــت ب درب و دیواریس
ــاک ۴999/11۲8  ــوار پ ــه دی ــوار ب ــارم دی چه
ــمت دوم و  ــه قس ــمت ک ــًا اول در ۵ قس جنوب
چهــارم شــرقی مــی باشــد، دیــوار و پنجــره ای 
ــه  ــمت ک ــه قس ــاط دوم در س ــای حی ــه فض ب

ــد  ــی باش ــی م ــمت دوم غرب قس
 دیواریســت بــه فضــای خیابــان غربــًا در 
و  و ششــم  دوم  قســمت  قســمت کــه   13
ــتم و  ــارم و هش ــمت چه ــمالی و قس ــم ش ده
دوازدهــم جنوبــی مــی باشــد و قســمت پنجــم 
ــه فضــای  ــه صــورت قوســی شــکل ب ــم ب و نه
پیشــرفته بــه فضــای خیابــان حــدود پارکینــگ 
: شــماال خــط مفــروض مســتقیم بــه محوطــه 
ــا  ــروض مســتقیم ب ــگ شــرقًا خــط مف پارکین
پارکینــگ شــماره 3 جنوبــًا خــط مفــروض 
ــط  ــًا خ ــگ غرب ــه پارکین ــه محوط ــتقیم ب مس
مفــروض مســتقیم بــه محوطــه پارکینــگ 
ــه پشــت  ــاری شــمااًل دیواریســت ب حــدود انب
بــام شــرقا دیــوار اشــتراکی بــا انبــاری شــماره 
ــاری شــماره ۴  ــا انب ــًا دیواراشــتراکی ب 3 جنوب
ــه  ــام ک ــت ب ــه پش ــت ب ــًا درب و دیواریس غرب
ــتری  ــمی دادگس ــان رس ــر کارشناس ــق نظ طب
بــه  آپارتمــان  دســتگاه  یــک  ششــدانگ 
مســاحت 19۲/18 مترمربــع واقــع در طبقــه 
اول )دومیــن طبقــه روی منهــای شــصت ( 
بانضمــام ششــدانگ یــک واحــد پارکینــگ 

ــه  ــع در طبق ــع واق ــاحت 1۲/۵ مترمرب ــه مس ب
همکــف و همچنیــن یــک انبــاری بــه مســاحت 
عرصــه  از  قدرالســهم  بــا  مترمربــع   3/۵3
مشــاعی و مشــاعات مجتمــع در ۵ طبقــه روی 
پیلــوت و بــا قدمــت حــدودًا 10 ســاله اســکلت 
ــور و  ــنگ دارای آسانس ــر و س ــا آج ــی، نم بتن
آیفــون تصویــری و جــاروی مرکــزی مــی 
باشــد کــه داخــل آپارتمــان پوشــش کفهــا 
ــراه  ــفید هم ــچ س ــه گ ــرامیک، بدن ــًا س عمدت
بــا کاغــذ دیــواری و ام . دی . اف ، درب و 
دربهــای   ، آلومینیــوم  خارجــی  پنجره هــای 
ــج  ــاختمان پکی ــش س ــی، گرمای ــی چوب داخل
و رادیاتــور و شــومینه در ســالن، آشــپزخانه 
اپــن و ام . دی . اف ســرویس بهداشــتی و 
ــی ،  ــر آب حمــام کاشــی کاری و ســرمایش کول
آپارتمــان دارای انبــاری و پارکینــگ اختصاصــی 
ــترک و  ــعابات آب مش ــن دارای انش و همچنی
بــرق و گاز اختصاصــی مــی باشــد ملکــی آقــای 
علیرضــا نکوئــی کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 
دفترخانــه  تنظیمــی   90/03/16-1۷8898
ــن  ــان در ره ــماره 9۲ اصفه ــمی ش ــناد رس اس
ــی  ــع م ــان واق ــتان اصفه ــارت اس ــک تج بان
ــا  ــه ت ــورد وثیق ــک م ــام بان ــق اع ــد و طب باش
تاریــخ 96/0۴/۲۲ بیمــه مــی باشــد و از ســاعت 
9 الــی 1۲ روز شــنبه مــورخ 96/0۵/۲8 در اداره 
اجــرای اسنادرســمی اصفهــان واقــع در خیابــان 
هشــت بهشــت شــرقی - چهــارراه اول خیابــان 
الهــور بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. مزایــده از 
ــون  ــد میلی ــارد و پانص ــه دوازده میلی ــغ پای مبل
ریــال )1۲/۵00/000/000ریــال( شــروع و بــه 
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــد ب ــدار باش ــس خری هرک
پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی شــود. الزم بــه 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــر اســت پرداخــت بدهی ه ذک
آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق 

ــرف در ــتراک و مص اش
 صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و 
نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری 
ــم  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــره تاتاری و غی
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد 
ــه  ــده اســت ضمــن آنک ــده مزای ــده برن ــه عه ب
از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد،  پــس 
فــوق  هزینه هــای  بابــت  پرداختــی  وجــوه 
از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
ــت  ــک نوب ــی در ی ــن آگه ــا ای ــردد ضمن مــی گ
در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان 
مــورخ 96/0۵/0۷ درج و منتشــر مــی گــردد و 
ــد  ــه روز بع ــده ب ــی روز مزای ــورت تعطیل در ص
موکــول مــی گــردد. توضیحــًا جهــت شــرکت در 
جلســه مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده طــی چــک 
تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران در وجــه اداره 

ــرای اج
ــای  ــراه تقاض ــه هم ــان ب ــمی اصفه ــناد رس اس
کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامــی 
ــغ  ــد کل مبل ــده بای ــده مزای ــًا برن ــت ضمن اس
خریــد را تــا پایــان وقــت اداری همــان روز 

طــی فیــش مخصــوص در حســاب اداره ثبــت 
ــد./ ــپرده نمای ــاک س ــناد و ام اس

شماره :133۴6/م الف 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

افسانه اسدی اورگانی

رونوشتآگهیحصروراثت
خانــم ســمیه رشــیدی فرزنــد گــران  بــه 
شــماره شناســنامه ۴80 بــه شــرح دادخواســت 
دادگاه  ایــن  از   1 بــه کاســه 88/96/ش ح 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه در خواس
ــوش  ــادروان داری ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــه شــماره شناســنامه  ــد جمشــید  ب کاوه فرزن
اقامتــگاه    1396/0۴/16 تاریــخ  در    11۴6
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه :1- 
صدریجــان رشــیدی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره 
شناســنامه 113 متولــد 13۲0 صــادره از ســمیرم 
ــد  ــیدی فرزن ــمیه رش ــی ( ۲- س ــادر متوف )م
گــران بــه شــماره شناســنامه ۴80 متولــد 1360 
صــادره از ســمیرم )همســر متوفــی (3- مهســا 
بــه شــماره شناســنامه 1۲0/03001۷/3  کاوه 
)فرزنــد  ســمیرم  از  صــادره   1386 متولــد 
متوفــی(۴- مهــدی کاوه بــه شــماره شناســنامه 
1۲0/0۲61۵0/1 متولــد 1383 صــادره از ســمیرم 
)فرزنــد متوفــی (والغیر/اینــک بــا انجــام 
ــوررا در  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــی ظــرف  ــخ نشــر نخســتین آگه باشــد از تاری
ــی  ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی
ــف ــماره : 1139/م ال ــد. ش ــد ش ــادر خواه ص

ــی  ــادی قاض ــد آب ــی محم ــد فقیه ــید محم س
ــاف شــعبه اول شهرســتان  شــورای حــل اخت

ــمیرم  س

دادخواست
خواهــان : نــام و نــام خانوادگــی : نصــرهللا 
ســعیدی نــام پــدر : نعمــت هللا شــغل:تولد 
13۴۷ )کارمنــد داروخانــه ( نشــانی : بلــوار 
آبشــار بــن بســت نوبهــار خوانــده : نــام و 
ــم اکــرم  ــام خانوادگــی : مســلم شــرقی خان ن
ــه دار  ــغل : خان ــی ش ــدر: هللا قل ــام پ ــدر ن بلق
ــن  ــکان تعیی ــول الم ــوج –مجه ــانی : یاس نش
ــزام  ــر ال خواســته و بهــای آن : صــدور حکــم ب
ــتگاه  ــک دس ــمی ی ــال رس ــر انتق ــدگان ب خوان
ــی  ــماره انتظام ــه ش ــن ب ــزدا دو کابی ــت م وان
۷16/63 م 6۵ وفــک پــاک بانضمــام هزینــه 
ــوم  ــال آن را دارم مق ــارج انتق ــی و مخ دادرس
ــل و  ــال دالی ــاب ۲0000000 ری ــغ الحس ــه مبل ب
مشــخصات دادخواســت 1- فتوکپــی قولنامــه 
ــه  ــه نام ــی بیم ــخ 89/۴/۵ ۲- فتوکپ ــه تاری ب
ــا  ــل آبشــار ب و کارت خــودرو نمایشــگاه اتومبی
عــرض ســام ، احترامــا بــه عــرض مــی رســاند 
ــر  ــنده ۲- همس ــوی 1- فروش ــدگان دع خوان

فروشــنده کــه خــودرو بنــام ایشــان مــی باشــد 
ــن  ــت مــزدا دو کابی ــک دســتگاه خــودرو وان ی
بــه شــماره انتظامــی ۷16/63 م 6۵ را بــه 
اینجانــب فروختــه و بهــای آن را دریافــت کــرد 
ــد  ــه متعه ــد 1 قولنام ــر اســاس بن ــده و ب خوان
ــخ 89/۴/۲۵  ــا تاری ــمی آن ت ــال رس ــه انتق ب
یعنــی ۲0 روز بعــد از عقــد قــرار داد بــوده 
ــه  ــه ب ــد باتوج ــرده ان ــدام نک ــون اق ــه تاکن ک
مراتــب و مــدارک تقاضــای رســیدگی و صــدور 
حکــم شــرح ســتون خواســته را دارم . شــماره 
مجتمــع  اول  شــعبه  دفتــر  الــف  :113۵/م 
شــماره یــک شــورای حــل اختــاف شهرســتان 

ــمیرم س

دادنامه
 96099۷03۵1000۴1۲: دادنامــه  شــماره 
ــده  ــماره پرون ــم :1396/03/۲۲ ش ــخ تنظی تاری
ــعبه  ــی ش ــماره بایگان :9۵099803۵10009۲0 ش
 9۵099803۵10009۲0 :9۵1100پرونــده کاســه 
ــی شهرســتان  ــی حقوق شــعبه 10 دادگاه عموم
اصفهــان تصمیــم نهایــی شــماره خواهــان: 
بــه  آقــای میــاد مســائلی فرزنــد اصغــر 
ــران -  ــهید چم ــان ش ــان - اتوب ــانی اصفه نش
خیابــان فروردیــن - بــن بســت 3- پــاک ۲۴
ــد  ــی فرزن ــد شمس ــای حمی ــدگان: 1. آق خوان
ــکان   ــول الم ــه نشــانی مجه ــن ب شــمس الدی
۲. آقــای علــی جــان محمــدی بردبــری فرزنــد 

ــه نشــانی مجهــول المــکان  علــی خــان ب
خواسته ها:1. مطالبه خسارت دادرسی

۲. مطالبه خسارت تاخیر تادیه
3. مطالبه وجه چک

رای دادگاه در خصــوص دادخواســت آقــای 
ــت  ــه طرفی ــر ب ــد اصغ ــائلی فرزن ــاد مس می
ــی جــان  ــن و عل ــد شــمس الدی ــان حمی آقای
محمــدی بردبــری فرزنــد علــی خــان بــه 
خواســته مطالبــه ی مبلــغ ۲80000000 ریــال 
-9۷8998 ی  شــماره  چــک  وجــه  بابــت 

139۴/09/۲8 بــه انضمــام خســارات دادرســی 
ــر  ــه تصوی ــت ب ــا عنای ــه دادگاه ب ــر تادی و تاخی
مصــدق چــک و ظهــر آن و گواهینامــه ی عــدم 
ــه  ــال علی ــک مح ــده از بان ــادر ش ــت ص پرداخ
ــه  ــه ب ــک و اینک ــدی چ ــف تجری ــر وص و بناب
موجــب مــاده 313 قانــون تجــارت بــه محــض 
ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــازی ش ــد کارس ــه بای ارائ
اینکــه مســؤولیت تضامنــی خوانــدگان بــه 
ــر ان  لحــاظ احــراز صــدور چــک و امضــاء ظه
ــوی  ــت، دع ــرز  اس ــت مح ــوان ضمان ــه عن ب
ــه  ــی ک ــد واز  انجای ــی دان ــان را  وارد م خواه
ــدم  ــر ع ــی دال ب ــه دلیل ــچ  گون ــدگان هی خوان
ــی  ــد غیرقانون ــده چــک و ی ــت دارن حســن نی
ــتندًا  ــد، مس ــته ان ــراز نداش ــروع وی اب و نامش
ــارت،  ــون تج ــواد ۲۴9، 31۴ و 31۵ قان ــه م ب
آئیــن  قانــون   ۵۲0 و   ۵19  ،۵1۵  ،۵0۲  ،198
ــه  ــی ب ــاده واحــده الحاق ــی و م دادرســی مدن
ــم  ــک حک ــدور چ ــون ص ــاده ۲ قان ــره م تبص

ــت  ــه پرداخ ــردگان ب ــی نامب ــزام تضامن ــه ال ب
ــت اصــل خواســته،  ــال باب ــغ ۲80000000 ری مبل
ــی  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 9111000 ری مبل
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــت خس و پرداخ
صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حــک بــر 
اســاس شــاخص تــورم اعامــی از ســوی بانک 
مرکــزی در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــده  ــورد خوان ــده در م ــادر ش ــم ص ــد. حک نمای
ــت ۲0 روز از  ــف اول حضــوری وظــرف مهل ردی
تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه 
تجدیدنظــر اســتان اصفهــان و در مــورد خوانــده 
ــت ۲0 روز از  ــرف مهل ــی و ظ ــف دوم غیاب ردی
تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و 
ســپس ظــرف مهلــت ۲0 روز از تاریــخ انقضــای 
ــی در  ــل تجدیدنظرخواه ــی قاب ــت واخواه مهل

ــت٪ ــان اس ــتان اصفه ــر اس دادگاه تجدیدنظ
شماره:1۲0۴9/م الف 

رئیــس شــعبه دهــم دادگاه حقوقــی اصفهــان 
- ایمــان غریــب نــواز

دادنامه 
 96099۷03۵0100۵08  : دادنامــه  شــماره 
شــماره   1396/0۴/03: تنظیــم  تاریــخ 
ــی  ــماره بایگان ــده:9۵099803۵0100919 ش پرون

9۵108۲ شــعبه:
ــد  ــا فرزن ــی کی ــود کریم ــای محم ــان: آق خواه
ــا وکالــت آقــای امیرحســین شــیرانی  اصغــر ب
فرزنــد محمــد بــه نشــانی اصفهــان - خ طیــب 
ــاب 9 ط  ــاختمان مهت ــن س ــپ بنزی ــب پم جن

۲ واحــد 1۴
امیرشــاه  سید هاشــم  آقــای   .1 خوانــدگان: 
کرمــی ۲. آقــای ســیدحمید امیــر شــاه کرمــی 
نشــانی  بــه  همگــی  سید هاشــم  فرزنــد 
مجهــول المــکان خواســته ها: 1. مطالبــه وجــه 
ــه 3.  ــر تادی ــارت تاخی ــه خس ــک ۲. مطالب چ

ــی ــارت دادرس ــه خس مطالب
ــا  ــده و ب ــات پرون ــه محتوی ــا عنایــت ب دادگاه ب
اعــام ختــم دادرســی بشــرح ذیــل انشــاء رای 

مــی نمایــد.رای دادگاه
ــی  ــود کریم ــای محم ــوی آق ــوص دع در خص
آقــای  وکالــت  بــا  اصغــر  فرزنــد  کیــا 
آقــای   .1 بطرفیــت  شــیرانی  امیرحســین 
اقــای   .۲ کرمــی  شــاه  امیــر  ســیدحمید 
ــته  ــه خواس ــی ب ــاه کرم ــر ش ــم امی سید هاش
مطالبــه وجــه بــه مبلــغ ۲۵0/000/000ریــال 
ــماره های  ــه ش ــک ب ــره چ ــه 3 فق ــت وج باب
و   1۲/9۵0۵/6186۴8 618636/و   1۲/9۵0۵
ــه  ــارت هزین ــام خس 1۲/6۵0۵/61863۷بانضم
دادرســی و تأخیــر تأدیــه به شــرح دادخواســت 
تقدیمــی دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات 
پرونــده و ماحظــه دادخواســت تقدیمــی و 
ــدم  ــه ع ــک و گواهینام ــدق چ ــت مص رونوش
پرداخــت صــادره از بانــک محــال علیــه و 
ــاغ  ــف اب ــا وص ــدگان ب ــه خوان ــه اینک ــر ب نظ
دادگاه  جلســه  در  دادرســی  وقــت  قانونــی 

بــه عمــل  نگردیــده و دفاعــی  حاضــر 
ــت ذمــه  ــی کــه حاکــی از برائ ــاورده و دلیل نی
خویــش باشــد ابــراز ننمــوده و مســتندات 
ــراض  ــراد و اعت ــون از ای ــان مص ــرازی خواه اب
ــناد  ــول اس ــاء اص ــه بق ــه ب ــا توج ــده و ب مان
ــه  ــتغال ذم ــی از اش ــه حاک ــان ک ــد خواه در ی
ــت  ــان را وارد و ثاب ــوی خواه ــده دارد دع خوان
تشــخیص مســتندا بــه مــواد 19۴،198،۵19 
و مــواد 313، 310  آییــن دادرســی مدنــی 
قانــون تجــارت وتبصــرہ الحاقــی مــاده ۲ 
ــفاریه  ــک و استس ــدور چ ــی ص ــون اصاح قان
ــم  ــام حک ــت نظ ــخیص مصلح ــع  تش و مجم
ــغ  ــت مبل ــدگان بپرداخ ــت خوان ــر محکومی ب
ــه  ــف دوم ب ــده ردی ــال و خوان ۲۵0/000/000ری
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 60/000/000ری مبل
ارزش  و  تادیــه  تاخیــر  خســارت  بانضمــام 
ــورم  ــرخ ت ــای ن ــر مبن ــک ب ــه چ ــی وج واقع
ــاس  ــول براس ــان وص ــا زم ــک ت ــخ چ از تاری
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــی بان ــاخص اعام ش
اســامی کــه پــس از محاســبه از طریــق اجرای 
ــد  ــه وصــول در خواه ــه حیط ــی ب احــکام مدن
امــد و پرداخــت کلیــه خســارات دادرســی وفــق 
مقــررات در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــت روز  ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب دارد رای ص
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه 
و پــس از آن ظــرف ۲0 روز قابــل تجدیــد نظــر 
ــد نظــر مرکــز اســتان  خواهــی در دادگاه تجدی
ــف  ــده ردی ــت خوان ــا محکومی ــد٪ ضمن میباش
دوم تضامنــی و بــا خوانــده ردیــف اول و از 

مبلــغ ۲۵0/000/000 ریــال مــی باشــد. 
شماره :1۲0۴6/م الف 

فرزاد حبیبی 
دادرس شعبه اول حقوقی اصفهان 

ابالغنظریهارزیاب:
شــماره   9610116880۲00803: نامــه  شــماره 
شــماره   9۵099803۵0۷00۴90: پرونــده 
تنظیــم  تاریــخ  شــعبه:961۲13  بایگانــی 

1396 /0۴ /11 :
در  اجرایــی  961۲13 مطروحــه  پرونــده  در 
ــان  ــی اصفه ــکام مدن ــرای  اح ــعبه دوم اج ش
)موضــوع دعــوی خانــم فاطمــه منتظــر القایــم 
بــه طرفیــت علــی حاج هاشــمی خانــی ( 
ــمارہ ۲۷۷9  ــی ش ــاک تبت ــروش پ ــتور ف دس
ــان  ــت اصفه ــک ثب ــع در بخشــں ی ــی واق اصل
ریــال   3/۵6۴/000/000 مبلــغ  بــه  و  صــادر 
ــدہ  ــذاری ش ــت گ ــں قیم ــط کارنشناس تونس
ــرای  ــون اج ــادہ ۷۵ قان ــتای  م ــت در راس اس
احــکام مدنــی بــه خوانــده دعــوی علــی 
تــا در صــورت  ابــاغ  حاج هاشــمی خانــی 
ــه روز از  ــدت س ــرف م ــں ظ ــتن اعتراض داش
ــد. ــام نمای ــرا اع ــن اج ــه ای ــار ب ــخ انتش تاری

شماره :1۲111/م الف  رضایی 
دادورز شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی 

اصفهــان 



ا�ن �ن ا�ب ک�ت

 مغز اندرو
نویسنده  ای آل دکتروف

مترجم  سید سعید کالتی
قیمت 20 هزار تومان

نشر هیرمند

سقوط گربه  وحشی
نویسنده  کالین جانسون

مترجم  شیوا قدمی
قیمت  12 هزار تومان

نشر ایجاز

قهوه سرد آقای نویسنده
نویسنده  روزبه معین

قیمت  20 هزار و پانصد 
تومان

نشر ایماژ

حرف و نقل

  آلبــوم »ترانه هــای دیــروز بــرای کــودکان امــروز ۲« 
ــه ۶۰ ســال گذشــته تعــدادی  ــوط ب ــار مرب ــا اجــرای آث ب
از آهنگســازان در حــوزه موســیقی کــودک و نوجــوان 

ــود. ــر می ش ــه زودی منتش ب
ــد:  ــون، می گوی ــده تلویزی ــدی، تهیه کنن ــرج محم  ای
ــه پخــش  ــه شــدت ب ــا در حــال حاضــر ب ــان م مخاطب
بخش هــای  در  مــا  و  نیازمندنــد  طنــز  ســریال های 
اصلــی کار کــه مربــوط بــه نویســندگی، کارگردانــی و 

ــم. ــکل داری ــود و مش ــت، کمب ــری اس بازیگ
 حســین قناعــت، کارگــردان ســینما، از اکــران فیلــم 
»قهرمانــان کوچــک« در اواخــر تابســتان و پــس از پایــان 
اکــران فیلــم »ســارا و آیــدا« خبــر داد و دربــاره  حمایــت 
از ایــن  گونــه ســینمایی گفــت: اگــر آمــوزش و پــرورش 
در کنــار نامه هــای حمایتــی، حمایــت عملــی هــم از ایــن 
ســینما بکنــد، مطمئنــم کــه ســینمای کــودک بیشــتر از 

آنچــه هســت، متحــول خواهــد شــد.
 بیســت ویک فیلــم از جملــه جدیدتریــن ســاخته های 
»گیلرمــو  و  »جــورج کلونــی«  آرنوفســکی«،  »دارن 
ــزه شــیر طــای جشــنواره  ــرای کســب جای ــورو« ب دل ت

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــز ۲۰17 رقاب ونی
 محمدجــواد جزینــی، داســتان نویس، می گویــد: 
ــت؛  ــد نیس ــت و تهدی ــت اس ــک فرص ــی ی ــاب صوت کت
ــه زیرســاخت های الزم در کشــورمان  ــه شــرطی ک ــا ب ام

فراهــم شــود.
ــر در  ــه دوری اش از تئات ــد ک ــداد می گوی ــد به  حام
ســال های گذشــته، غیرمســئوالنه بــوده و حــاال بــا 
نمایــش »شــرق دور، شــرق نزدیــک« ســعی در تجدیــد 

ــتان دارد. ــا دوس ــرات ب خاط
ــدار،  ــندگان نام ــی از نویس ــامل رمان های ــر ش  1۳ اث
بــه فهرســت بلنــد نامزدهــای جایــزه ادبــی »مــن بوکــر« 

در ســال ۲۰17 راه یافتنــد.
ــار  ــی و معم ــره پیشــگام دیزن ــی اســکار، چه  مارت

ــت. ــالگی درگذش ــن ۸۳ س ــد، در س دیزنی لن
دربــاره  ابراهیــم وحیــدزاده، کارگــردان ســینما،   
آخریــن فیلمــش »بــه عمــه شــلیک نکــن« گفــت: ایــن 
فیلــم یــک اثــر کمدی عاشــقانه و روایتگــر قصــه دختــر 
ــد،  ــا هــم ازدواج کنن ــد ب و پســری اســت کــه می خواهن
ــد. ــش می آی ــان پی ــیر ازدواجش ــکاتی در مس ــا مش ام

ــی  ــه کارگردان ــلو« ب ــی از اس ــش »بانوی ــروه نمای گ
مشــترک علــی اتحــاد و مجیــد رحیمــی جعفــری ایــن 
روزهــا در ســالن حافــظ، آخریــن روزهــای تمریــن خــود 
ــش خــود را  ــاه نمای ــا از ۹ مردادم ــد ت را ســپری می کنن

ــد. ــه ببرن روی صحن
 هیئــت انتخــاب هجدهمیــن جشــنواره نمایش هــای 
آیینــی و ســنتی متشــکل از هنگامــه مفیــد، بهــزاد 
ــش  ــی ۵۳ نمای ــا ارزیاب ــی ب ــت امین ــی و رحم فراهان
راه یافتــه بــه مرحلــه بازبینــی، ۲۵ نمایــش را بــرای 
ــی  ــنواره معرف ــن جش ــه ای ای ــش صحن ــور در بخ حض

ــرد. ک
در  »خواســتگاری  موزیــکال  و  شــاد  نمایــش   
ــه نویســندگی و کارگردانــی حیــدر رســتگاری  ســینما« ب
تــا 1۳ مردادمــاه در ســینما اللــه  نجف آبــاد روی صحنــه 

ــی رود. م

کوتاه اخبار 
برگزاری نخستین جشنواره ملی 

نمایشنامه نویسی روح هللا
ــان  ــی)ره( اصفه ــام خمین ــم و نشــرآثار ام موسســه تنظی
ــج اندیشــه حضــرت امــام خمینــی)ره( و  ــا هــدف تروی ب
گرامیداشــت اهــل قلــم و آثــار فاخــر نمایشــی درخصــوص 
ســیره، شــخصیت و اندیشــه حضــرت امام)ره(، نخســتین 
ــخ ۵  ــی روح هللا را در تاری ــی نمایشنامه نویس ــنواره مل جش

ــد.  ــزار می کن ــن 1۳۹۶ برگ بهم
عــاوه  می تواننــد  جشــنواره  ایــن  در  شــرکت کنندگان 
ــه  ــام)ره(، ب ــخصیت ام ــه ش ــتقیم ب ــن مس ــر پرداخت ب
آن  آثــار  و  اندیشــه ها  بــا  مرتبــط  موضوعــات  ســایر 
ــداری اســامی،  ــی)ره( و بی ــام خمین ــه ام ــوار از جمل بزرگ
امــام)ره( و تقریــب مذاهــب و اقلیت هــای دینــی، ســبک 
زندگــی، روحیــه شــاعرانه و عواطــف خانوادگــی، آزادگــی، 
مردم ســاالری،  اندیشــه های حکومتــی،  آزادی، صلــح، 
ساده زیســتی، اعتــدال، اخــاق، کرامــت انســانی، عدالــت، 
عبــادت، دفــاع مقــدس و انقــاب اســامی و موضوعــات 

ــد.  ــز بپردازن مشــابه نی
ملــی  نخســتین جشــنواره  بــه  آثــار  ارســال  مهلــت 
نمایشنامه نویســی روح هللا تــا 1۵ آذرمــاه اعــام شــده 
ــد  ــتر می توانن ــات بیش ــرای اطاع ــدان ب ــت و عاقه من اس
فیــض،  میــدان  در  واقــع  جشــنواره  دبیرخانــه  بــه 
ــی                    ــانی اینترنت ــه نش ــا ب ــی)ره( ی ــام خمین ــتان ام نگارس

ایمنــا کننــد.  مراجعــه   imam-khomeini-isf.ir

 آثار نقاشی »بتول جوالیی« 
در نگارخانه صفوی

ــی در  ــول جوالی ــی بت ــگاه نقاش کیمیای وطن نمایش
می شــود.  برگــزار  صفــوی  نگارخانــه 
بتــول جوالیــی نجفآبــادی، دانش آموختــه کارشناســی 
ارشــد نقاشــی اســت. وی شــرکت در دوســاالنه های 
نقاشــی ایــران، جشــنواره هنرهــای تجســمی فجــر، 
جشــنواره انقــاب اســامی در اصفهــان و همچینیــن 
برگــزاری نمایشــگاه های داخلــی و خارجــی را در فهرســت 
فعالیت هــای خــود ثبــت کــرده اســت. نمایشــگاه نقاشــی 
ــه صفــوی  ــی، جمعــه ۶ مردادمــاه در نگارخان ــول جوالی بت
 1۸ تــا  می تواننــد  عاقه منــدان  و  یافــت  گشــایش 
بعدازظهرهــا  و  تــا 1۳   1۰ ســاعت  مردادمــاه صبح هــا 
ســاعت 17 تــا ۲1 بــه نگارخانــه صفــوی، واقــع در خیابــان 
خاقانــی، حــد فاصــل خواجــه پطــروس و وحیــد، جنــب 

کوچه شماره ۳1 مراجعه کنند.

بازیگران »سیندرال« انتخاب شدند
مهــدی آقاجانــی، کارگــردان فیلــم کوتــاه »ســیندرال«، بیان 
کــرد: بازیگــران ایــن اثــر ســینمایی کوتــاه انتخاب شــدند و 
فیلــم بــه زودی جلــوی دوربیــن مــی رود. مهــدی آقاجانــی، 
کارگــردان انیمیشــن، گفــت: حضــور تعــدادی از بازیگــران 
ایــن فیلــم کوتــاه از جملــه محمــد کارت، علیرضــا جعفــری 
و حمیدرضــا افشــار قطعــی شــده و بــه زودی دیگــر 

بازیگــران ایــن پــروژه ســینمایی قطعــی می شــوند. مهــر
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ــه دوری، ســینماهای  ــس از حــدود ۳ ده پ
ــار دیگــر شــاهد نمایــش فیلمــی از  ایــران ب

ــود.  ــادری خواهــد ب امیــر ن
سرشــناس ترین  از  یکــی  نــادری،  امیــر 
کارگردانــان ایــران در خــارج از مرزهــای 
کشــور اســت. از وی همــواره بــه عنــوان 
یکــی از تاثیرگذارتریــن کارگردانــان مــوج 
ــود.  ــرده می ش ــام ب ــران ن ــینمای ای ــو س ن
ســینمای بــه شــدت معناگــرای نــادری 
فراوانــی در سراســر جهــان  عاقه منــدان 
کودکــی  از  فیلم هایــش  در  نــادری  دارد. 
ســخت خــود الهــام گرفتــه و رنــج، یکــی از 
عناصــر تکرارشــونده فیلم هــای او بــه شــمار 

مــی رود. 
  زندگی

ــوت  ــد او ف ــش از تول ــادری پی ــر ن ــدر امی پ
می کنــد و او هیــچ گاه نمی توانــد پــدرش 
ــادرش را  ــالگی م ــش س ــد. او در ش را ببین
ــراه  ــس از آن هم ــد. پ ــز از دســت می ده نی
بــا بــرادر بزرگ تــرش تحــت سرپرســتی 
خالــه اش زندگــی می کنــد. وی کارهایــی 
ماننــد تخمه فروشــی جلــوی در ســینما، 
کنترل چــی ســالن ســینما و آپارات چــی 

ســینما را در آبــادان تجربــه می کنــد. 
فیلم هــای  تماشــای  بــا  ســالگی   1۲ از 
ــه ســینما و  ــادان، ب خارجــی در ســینمای آب
ــرادرش  ــد می شــود . او و ب نمایــش عاقه من
ــد  ــران مهاجــرت می کنن ــه ته ــد ب ــی بع  مدت
کار  بــه  مشــغول  عکاســی  یــک  در  و 

 . ند می شــو
ــای  ــت پ ــا زرین دس ــا علیرض ــنایی اش ب آش

ــینما  ــرده و کار در س ــاز ک ــینما ب ــه س او را ب
را بــا عکاســی فیلــم »قیصــر«، »حســن 

کچــل« و »پنجــره« آغــاز می کنــد. 
انگلســتان  بــه  مــاه  شــش   نــادری 
مــی رود؛ ســال 1۳۵۰ کار فیلمســازی اش 
ــظ  ــی »خداحاف ــندگی و کارگردان ــا نویس را ب
ــه  ــد. توج ــروع می کن ــران ش ــق« در ای رفی
ــده«  ــم »دون ــا فیل ــی ب ــنواره های جهان جش
و »آب، بــاد، خــاک« بــه او جلــب شــد. 
ــده« از ســوی تعــدادی از منتقــدان در  »دون
ــای  ــن فیلم ه ــی از تاثیرگذارتری فهرســت یک

ــت.  ــده  اس ــی ش ــر معرف ــرن اخی ــع ق رب
فیلــم بعــدی امیــر نــادری »مــاه« نــام 

ــادری گفتــه  اســت بیســت ســال  داشــت. ن
دربــاره موضــوع ایــن فیلــم کار کــرده و یــک 
دلیــل مهاجــرت او از ایــران بــه آمریــکا، 
ســاختن فیلــم »مــاه« بــوده  اســت. نــادری 
بــرای فیلــم »وگاس« بــر اســاس یــک 
داســتان واقعــی نامــزد جایــزه شــیر طایــی 
ــز  ــم ونی ــنواره فیل ــصت وپنجمین جش از ش
بــرای  همچنیــن  و  شــد   ۲۰۰۸ ســال  در 
ــاک«  ــاد، خ ــده« و »آب، ب ــای »دون فیلم ه
در ســال های 1۹۸۵ و 1۹۸۹ برنــده جایــزه 
ــاره  ــه ق ــم س ــنواره فیل ــی جش ــن طای بال

ــت شــد.  نان
در ســال ۲۰۰۶ مــوزه ملــی ســینما در توریــن 

و  نــادری  امیــر  بزرگداشــت  بــه  ایتالیــا 
ــا و  ــش فیلم ه ــا نمای ــای او ب ــی کاره بررس

پرداخــت.  عکس هایــش 
  فیلم »کوه«

تازه تریــن ســاخته امیــر نــادری قــرار اســت 
ــود.  ــران ش ــه اک ــر و تجرب ــینمای هن در س
ــام دارد  ــم »کــوه« )Mountain( ن ایــن فیل
ــای  ــاده در کوهپایه ه ــتایی دورافت و در روس

ــرداری شــده اســت.  ــپ فیلمب آل
فیلــم »کــوه« اثــری بــه شــدت نمادگرایانــه 
اســت کــه داســتان آن در چنــد قــرن پیــش 
و در روســتایی در پــای قلــه لتمــار در منطقــه 
آلتــو آدیــژ ایتالیــا اتفــاق می افتــد و بــه 

می پــردازد کــه  شــوهری کشــاورز  و  زن 
ــوی  ــوه جل ــه ک ــت ک ــن اس ــان ای مشکلش
ــا را  ــه آن ه ــر مزرع ــید ب ــور خورش ــش ن تاب
ــول  ــذارد محص ــایه آن نمی گ ــرد و س می گی

ــند.  ــته باش ــی داش خوب
آنــدری ســارتورِتی، بازیگــر ســریال تلویزیونی 
»مأموریــت  فیلــم  و  جنایــی«  »رمــان 
بازیگــر  پوتنــزا  و کلودیــا   »۳ غیرممکــن 
ــم  ــاحل« در فیل ــه س ــاحل ب ــا س »بازیلیکات
جدیــد نــادری بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. 
ــر  ــان امی ــم ایتالیایی زب ــن فیل ــوه«، اولی »ک
ــنهاد  ــادری پیش ــه ن ــه گفت ــت. ب ــادری اس ن
ســاخت فیلــم در ایتالیــا را عبــاس کیارســتمی 

ــت.  ــه او داده اس ب
ــاس  ــن عب ــد: م ــاره می گوی ــادری در این ب ن
کیارســتمی را راضــی کــردم کــه در ژاپــن 
فیلــم بســازد و عبــاس هــم تاکیــد کــرد کــه 
مــن حتمــا یــک بــار در ایتالیــا فیلم بســازم. 
البتــه فیلــم ســاختن در ایتالیــا، رؤیــای هــر 
کارگردانــی اســت. نــادری همچنیــن دربــاره 
ــم »کــوه« گفتــه اســت: »مــن در همــه  فیل
فیلم هایــم ســعی می کنــم شــخصیت ها 
را بــه فرهنگ هــای مختلــف، کشــورهای 
مختلــف و موقعیت هــای مختلــف ببــرم. 
شــخصیت های فیلم هــای مــن همــه در 
ــاور  ــون ب ــد؛ چ ــه در می برن ــان ب ــت ج نهای
مــن بــر ایــن اســت کــه انســان ها همیشــه 
می تواننــد کارهــای غیرممکــن را ممکــن 
اینترنشــنال  ســازند.« شــرکت چیترولــو 
تهیــه و پخــش ایــن فیلــم را بــر عهــده 
نیمــه  از  »کــوه«  فیلــم  اســت.  داشــته 
مردادمــاه در ســینماهای هنــر و تجربــه 

ــد. ــد ش ــران خواه ــور اک ــر کش سراس

نگاهی به فیلم »کوه« ساخته امیر نادری

 نبرد انسان 
و طبیعت

نشســت مطبوعاتــی هفتادوچهارمیــن جشــنواره فیلــم ونیــز بــرای 
ــداد  ــن روی ــی ای ــای اصل ــر در بخش ه ــای حاض ــی فیلم ه معرف

ســینمایی برگــزار شــد. 
در بخــش افق هــای ایــن رویــداد ســینمایی کــه امســال رخشــان 
بنی اعتمــاد یکــی از اعضــای هیئــت داوران اســت، دو فیلــم 
ــد  ــد جلیلون ــدون امضــا« ســاخته وحی ــخ، ب ــدون تاری ــی »ب ایران
و »ناپدیــد شــدن« ســاخته علــی عســکری، نماینــدگان ســینمای 

ایــران هســتند. 
ــگار  ــی زرن ــه ای از عل ــا فیلمنام ــدون امضــا« ب ــخ، ب ــدون تاری  »ب
و وحیــد جلیلونــد، دومیــن فیلــم بــرادران جلیلونــد پــس از فیلــم 
»چهارشــنبه، 1۹ اردیبهشــت« اســت. امیــر آقایــی، هدیــه تهرانــی 
ســعید داخ، علیرضــا اســتادی و نویــد محمــدزاده، بازیگــران فیلــم 

جلیلونــد هســتند. 
 از دیگــر فیلم هــای حاضــر در بخــش افق هــای ونیــز ۲۰17 
ــل  ــاخته »ژی ــر« س ــرض خط ــای در مع ــه »گونه ه ــوان ب می ت

ــی  ــی »نانس ــه کارگردان ــور« ب ــی تیل ــه ریس ــاوز ب ــوردو«، »تج ب
ــن«  ــا«، »ماروی ــا جام ــاخته »صوفی ــان« س ــکی«، »خوب بورس
ــی«،  ــو جیوردل ــی »پابل ــه کارگردان ــی« ب ــن«، »نامرئ از »آن فونت
»گواهــی« از »زاهــی گــراد«، »شــبی کــه شــنا کــردم« بــه 
ــو«  ــی«، »نیک ــی کوه ــول« و »ایگاراش ــل مانی ــی »دنی کارگردان
ســاخته »ســوزان نیکائیرالــی«، »کریــگ« از »ریــک اوســترمن«، 
»غــرب طلــوع آفتــاب« بــه کارگردانــی »جیســون رافتوپولــوس«، 
»زیــر درخــت« ســاخته »هافشــتینگونار سیگوردســن« و »زندگی 
ــش  ــرد. در بخ ــاره ک ــپر« اش ــاخته »ادواردو وینس ــهر« س در ش
افق هــای جشــنواره ونیــز در مجمــوع ۲۰ فیلــم بــه رقابــت 
خواهنــد پرداخــت و ریاســت هیئــت داوران ایــن بخــش بــر عهــده 

ــت.  ــی اس ــردان ایتالیای ــو«، کارگ ــی آمیل »جیان
اوت   ۳۰ تاریــخ  از  ونیــز  فیلــم  جشــنواره  هفتادوچهارمیــن 
برگــزار  ایتالیــا  در  شــهریورماه(   1۸ تــا   ۸( ســپتامبر   ۹  تــا 

می شود. ایسنا

مرتضــی میرباقــری، معــاون ســیما، از بخش هــای مختلــف 
ــد و در  ــی حاتمــی( بازدی ــاد عل ــران )زنده ی شــهرک رســانه ای ای
جریــان نحــوه نگهــداری، توســعه، پیشــرفت و معضــات پیــش 
ــخنانی  ــیما در س ــاون س ــت. مع ــرار گرف ــهرک ق ــن ش رو در ای
ــبکه های  ــازی در ش ــد سریال س ــه رش ــد رو ب ــه رون ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــی کــه مســئولیت ب ــد و از زمان ــی گفــت: در دوره جدی تلویزیون
ــرار گرفــت، ســیما، ســه ســریال  ــی عســکری ق ــر عل عهــده دکت
در مراحــل مختلــف تولیــد داشــت و امــروز کــه بــا شــما صحبــت 
می کنــم 1۲۰ ســریال در مراحــل مختلــف نــگارش و پیش تولیــد 
اســت. وی اضافــه کــرد: ایــن ســریال ها بــا مضامیــن مختلــف و 
در مقاطــع مختلــف تاریخــی هســتند؛ شــامل قصه هــای قرآنــی، 
ــن  ــه ای ــاز هم ــن نی ــخ معاصــر. اولی ــخ صــدر اســام و تاری تاری
ــت و  ــی اس ــای تاریخ ــن و مکان ه ــدارک لوکیش ــا، ت مجموعه ه
بــه هــر میــزان کــه بتــوان ایــن نیــاز را تجمیــع کــرد، ســرعت تولید 

کارهــا بیشــتر خواهــد شــد. 

ــخ  ــه تاری ــی در زمین ــد مجموعه های ــرای تولی ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــن های  ــه لوکیش ــد ب ــا ۵۰ درص ــم ت ــران نیازمندی ــاله ای ــد س ص
ــا  ــب ب ــتودیوهای متناس ــیس اس ــم. تأس ــه کنی ــهرک اضاف ش
اســتانداردهای جدیــد، موضــوع دیگــری بــود کــه معــاون ســیما 
ــد  ــا بای ــی ماهیت ــهرک تلویزیون ــت: ش ــرد و گف ــاره ک ــه آن اش ب
ــک کار نمایشــی باشــد.  ــد ی ــای تولی ــی نیازه ــده تمام تأمین کنن
گســترش و بهینه ســازی شــهرک، بخشــی از برنامــه پنــج ســاله 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــر تاکی ــق ب ــت ســیما و منطب معاون
اســت. میرباقــری از اولویــت توجــه بــه زیرســاخت ها در برنامــه 
ــه  ــداف اولی ــت: از اه ــر داد و گف ــت خب ــن معاون ــاله ای ــج س پن
تولیــد در ســیما، اســتفاده صددرصــدی از ایــن زیرساخت هاســت 
و ایجــاد شــهرک جدیــد و کامل تــری در برنامــه توســعه خواهیــم 
داشــت. لوکیشــن هایی ماننــد جنــگل، کــوه و دریــا را اگــر بتوانیــم 
ــه شــتاب کارهــا کمــک  ــم، ب ــرار دهی ــد ق ــار عوامــل تولی در اختی

خواهــد شــد. مهــر

توسعه شهرک تلویزیونی از اولویت هاستدو فیلم، نماینده ایران در ونیز 2017 شدند
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ــا،  ــه چهره ه ــزاده ب ــل اشــاره جمال ــه دلی ــو« ب ــای ژن »نامه ه
آثــار و فعالیت هــای ادبــی دهــه 50-30 )مجــات، مقــاالت، 
ــت.  ــی اس ــت و خواندن ــز اهمی ــران( حائ ــود و دیگ ــار خ آث
ــاب« را  ــای کت ــه »راهنم ــار مجل ــرج افش ــال 1337 ای در س
ــد.  ــی می خواه ــک قلم ــزاده کم ــد و از جمال ــر می کن منتش
ــی  ــزاده کتاب ــود جمال ــتد و گاه خ ــی می فرس گاه او کتاب های
را شایســته نقــد می دانــد و مقالــه ای دربــاره آن ارســال 
می کنــد. اشــاره او بــه کتــاب »یکلیــا ]و تنهایــی او[(« نوشــته 
تقــی مدرســی یــا کتــاب ادوارد ژوزف بــه ایــن دلیــل اســت.

ژنو، 6 آوریل 59 )16 فروردین 1338(
  قربان دوست مهرپرورم می روم

مرقومــه شــما کــه قبــل از حرکــت بــه طــرف کرمــان نوشــته 
بودیــد واصــل گردیــد. یقیــن دارم در ایــن مســافرت به شــما 
خیلــی خــوش گذشــته و بســیار چیزهــای دیدنــی دیده ایــد 
ــها  ــته اید. کتاب نویس ــران برگش ــه طه ــیار ب ــه بس ــا توش و ب
مثــل بــاران و تگــرگ کتــاب می فرســتند و البــد همــه انتظــار 
دارنــد کــه تعریــف و تمجیــد بکنــم. چشــمهایم می ترســم از 
فــرط خوانــدن و مطالعــه کــور بشــود. بــرای »یکلیا« مشــغول 
ــت  ــت و در حقیق ــنگینی اس ــتم. کار س ــه هس ــتن مقال نوش
مســتلزم مطالعــه تمــام تــورات اســت و کار خســته کننده ای 
ــه  ــود ک ــام ش ــه تم ــن مقال ــد روزی ای ــدا بخواه ــت. خ اس

بتوانــم تقدیــم بــدارم.
شــماره اخیــر راهنمــای کتــاب هنــوز نرســیده اســت چشــم 
بــه راهــم. آقــای ادوارد ژوزف کتــاب خــود را برایــم فرســتاده 
ــم  ــه ای ه ــد مقال ــتحق باش ــر مس ــم و اگ ــت. می خوان اس
بــرای آن خواهــم نوشــت... خیلــی دلــم می خواهــد در بــاب 
مرحــوم قزوینــی چیــزی بنویســم ولــی حــال کــو، فرصــت 
ــی رود.  ــم نم ــه قل ــتم ب ــرا دس ــم چ ــتی نمی دان ــو و راس ک
مقــام عالــی آن مرحــوم مــرا مرعــوب داشــته اســت. بــاز یک 

ــه عــرض می رســانم. ــو را ب ــاد ســال ن ــه دیگــر مبارکب مرتب
 اردتمند، جمالزاده

)جمــال زاده، محمدعلــی، نامه هــای ژنــو، بــه کوشــش 
ــا همــکاری محمدافشــین وفایــی – شــهریار  ایــرج افشــار ب

شــاهین دژی، ســخن، تهــران، 1388، 52-53(

آگهی مزایده - مرحله دوم
فروش پالک های مسکونی

آگهی مزایده
 )مرحله اول -  نوبت دوم( 

نوبت دوم

شهرداری کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه جلسه شماره 1۳1 مورخ ۹۶/۲/1۵ شورای اسامی 
شهر نسبت به فروش 1۶ پاک مسکونی تفکیکی در شهر کمشچه و از طریق مزایده اقدام نماید. 
متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد شرکت در 
مزایده و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/17 

مراجعه نمایند.
شماره تماس 4۵4۸۸۰۳۰

شهرداری شهرضا  در نظر دارد به استناد مصوبه اول دویست و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی مورخ 
۹۵/11/17 شورای اسامی شهر واگذاری بهره برداری مراکز معاینه فنی خودرو را از طریق مزایده 

عمومی به افراد یا شرکتهای واجد شرایط و برای مدت یکسال بصورت اجاره واگذار نماید.   
   لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 1۰ روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری 
مراجعه و یا با تلفن ۵۳۲41۰1۰ داخلی 11۶ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

بهای فروش اسناد: 1۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۳1۰۰۰۰۲۹11۰۰۹ بانک ملی به نام شهرداری شهرضا 
که غیر قابل استرداد می باشد. 

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 96/05/16 
تاریخ گشایش اسناد: ساعت 15:00روز سه شنبه مورخ 96/05/17 در محل شهرداری شهرضا 

محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک، پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا  
تحویل و رسید دریافت نمایند.

 ضمنًا سایر شرایط در اسناد مزایده موجود می باشد.
شماره تماس: ۵۳۲41۰1۰ -۰۳1 داخلی 11۶  

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

سید جواد لقمانی - شهردار کمشچه

                                       رحیم جافری - شهردار شهرضا 
وحیــد نصیریــان، هنرمنــد عرصــه  انیمیشــن، در ســن 4۶ ســالگی بــه 
ــل  ــر عام ــی، مدی ــش صادق ــت. روانبخ ــی درگذش ــت قلب ــل ایس دلی
ــد  ــب وحی ــت: پنجشنبه ش ــر گف ــن خب ــد ای ــا تأیی ــیفا، ب ــن آس انجم
نصیریــان از دنیــا رفتــه اســت و هنــوز مراســم خاکســپاری اش 
ــز  ــد در تبری ــواده اش قصــد دارن ــاال خان ــا احتم مشــخص نیســت؛ ام
او را بــه خــاک بســپارند. او بــا بیــان اینکــه از ســاعاتی قبــل کــه ایــن 
خبــر را شــنیده ام در شــوک هســتم و نمی توانــم بــاور کنــم، ادامــه داد: 
مــن و وحیــد چنــد هفتــه  قبــل بــا هــم در جشــنواره  کــودک اصفهــان 
ــان  ــد نصیری ــت. وحی ــر نیس ــه او دیگ ــود ک ــاور نمی ش ــم؛ ب داور بودی
ــز در  ــای تبری ــای زیب ــه هنره ــر و دانش آموخت ــهر اه ــد 1۳۵۰ ش متول
ســال 1۳۶۸ اســت و در عرصــه  نقاشــی، فیلمنامه نویســی و کارگردانــی 
انیمیشــن فعــال بــود. او در برگــزاری نمایشــگاه های متعــدد انفــرادی، 
گروهــی نقاشــی و طراحــی در داخــل و خــارج از کشــور، تصویرســازی 
1۲ عنــوان کتــاب بــرای نوجوانــان از ســال 1۳77 تــا 1۳۸۲ نیــز فعالیت 
داشــت. وحیــد نصیریــان، نویســنده و کارگــردان انیمیشــن های 
ــدادی از  ــاخت تع ــت. س ــوده اس ــنی ب ــریال های انیمیش ــاه و س کوت
ــور«،  ــدی«، »ضــد ن ــت اب ــاه: »ســه قطــره خــون«، »ب فیلم هــای کوت
»حفــره«، »جــای دیگــر« و نویســندگی و کارگردانــی انیمیشــن بلنــد 
ــز  ــت. او جوای ــته اس ــده داش ــر عه ــیمرغ« را ب ــب س ــینمایی »قل س
متعــدد ملــی و بین المللــی و همین طــور داوری بیــش از ۵۰ جشــنواره 
 ملــی و بین المللــی فیلــم و انیمیشــن را در کارنامــه هنــری اش

 داشت. خبر فارسی

ســوی  از  حالــی  در  فیلم هــا  فــروش  آمــار  جدیدتریــن 
پخش کننــدگان اعــام شــده کــه فعــا پخش کننــده فیلــم 
مهــران مدیــری ترجیــح داده اســت، فــروش آن را اعــام نکنــد و 
ــاردی  ــاردی، ۵ میلی ــای ۳ میلی ــا فروش ه ــز ب ــا نی ــه فیلم ه بقی

و... بــه اکرانشــان ادامــه می  دهنــد.
»رگ  ســینمایی  فیلم هــای  پخش کننــده  ســرتیپی،  علــی 
ــار  ــاره آم ــر«، درب ــگ عنب ــرو« و »نهن ــرادرم خس ــواب«، »ب خ
ــون فیلم هــای ســینمایی  فــروش هفتگــی فیلم هــا گفــت: تاکن
ــروش ۳  ــا ف ــت هللا ب ــد نعم ــی حمی ــه کارگردان ــواب« ب »رگ خ
میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون تومــان در ۵۲ ســالن، »بــرادرم خســرو« 
ــر«  ــگ عنب ــان و »نهن ــون توم ــارد و 7۰ میلی ــروش ۲ میلی ــا ف ب
بــا فــروش 1۹ میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومانــی بــه اکــران خــود 
ادامــه می دهنــد. او در ادامــه افــزود: آمــار فــروش فیلــم 
 ســینمایی »ســاعت پنــج عصــر« بــه کارگردانــی مهــران مدیــری 

شنبه 7 مرداد ماه اعام خواهد شد.
حبیــب اســماعیلی، پخش کننــده فیلــم ســینمایی »اکســیدان« 
ــا داشــتن بیــش از 1۰۰  ــم ســینمایی را ب ــن فیل آمــار فــروش ای
ســالن در تهــران و شهرســتان ۵ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون تومــان 
اعــام کــرد و گفــت: بــا وجــود آنکــه ۵ هفتــه از آغــاز اکــران فیلــم 
ــی  ــیار خوب ــتقبال بس ــا اس ــته، ب ــیدان« گذش ــینمایی »اکس س
مواجــه شــده و فــروش آن در یــک ســیر صعــودی قــرار گرفتــه 

اســت. ســینماخبر

آمار فروش فیلم هاوحید نصیریان درگذشت



معــاون وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه دفــن پســماند 
یکــی از چالش هــای بســیار جــدی شــهرهای 
کشــور اســت، گفــت: روزانــه بیــش از ۵۰ هــزار تــن 
ــه  ــی ک ــود؛ در حال ــد می ش ــور تولی ــه در کش زبال
ــه صــورت بهداشــتی  تنهــا حــدود یک چهــارم آن ب
دفــن و کنتــرل می شــود و دفــن حــدود ۷۵ 
درصــد دیگــر در شــرایط بســیار نگران کننــده ای 
در  خنــدان دل  هوشــنگ  می گیــرد.  صــورت 
نشســت بــا شــوراهای جدیــد شــهری و روســتایی 
ــزار  ــتان برگ ــتانداری خوزس ــه در اس ــتان ک خوزس
ــه منظــور  ــون اساســی ب ــرد: در قان ــار ک شــد، اظه
ــا  ــا و برنامه ه ــرای طرح ه ــه اج ــی ب سرعت بخش
و تســریع در بهبــودی امــور، تمهیداتــی اندیشــیده 
شــد که در شــهرها و روســتاهای کشــور، شــوراهای 
منتخــب مــردم مســتقر شــوند تــا شــرایطی بــرای 
ــود  ــت بهب ــی جه ــای عمران ــر برنامه ه ــرای بهت اج

ــا شــود.  ــه مــردم مهی ــه خدمــات ب ارائ
ــش  ــر افزای ــی ب ــی مبن ــه گزارش ــاره ب ــا اش وی ب
ورود نســل جــوان بــه شــوراهای پنجــم شــهر 
ــن  ــزود: ای ــال اف ــات امس ــتان در انتخاب در خوزس
گــزارش نشــانگر ایــن اســت کــه مــردم بــه نســل 
جــوان و تحصیلکــرده توجــه بیشــتر و عمیق تــری 
چنیــن  انتخــاب  بــا  تــاش کردنــد  و  کــرده 
فرهیختگانــی زمینــه و بســتر تحقــق ســریع تر 

ــد. ــا کنن ــود را مهی ــارات خ انتظ
حــوزه  گذشــته  ســال  مالــی  گــردش   

شــهری مدیریــت 
معــاون عمرانــی وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه بــاری 
کــه بــر دوش منتخبــان شــورای پنجــم قــرار گرفته، 
حائــز اهمیــت بســیار زیــادی اســت، اظهار داشــت: 
امیــد اســت کــه شــورا از طریــق حساســیت هایی 
آن هــا  بــه  انتخابیــه  حوزه هــای  مــردم  کــه 
منعکــس می کننــد، بــرای رفــع مشــکات و ارائــه 

ــد. ــدام کنن ــر اق ــای کارآمدت راه حل ه
خنــدان دل بیــان کــرد: ســال گذشــته گــردش 
مالــی حــوزه مدیریــت شــهری در کشــور نزدیــک 
بــه ۶۰ هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه رقمــی 
بســیار جالــب توجــه اســت. قطعــا توجــه و دقــت 
ــزار  ــن ۶۰ ه ــرد ای ــه هزینه ک ــوف ب ــام معط در نظ
میلیــارد تومــان می توانــد بهبودی هــای بســیار 
زیــادی بــه ارمغــان بیــاورد. کمتریــن کم توجهــی در 

ــد  ــب توجــه، می توان ــم جال ــن رق ــوع مصــرف ای ن
ــد.  ــته باش ــواری داش ــیار ناگ ــای بس پیامده

ــز  ــتان نی ــته در خوزس ــال گذش ــه داد: س وی ادام
یــک هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان در حــوزه مدیریت 
شــهری هزینــه شــد کــه واقعا جالــب توجه اســت. 
رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای 
 کشــور خطــاب بــه منتخبــان شــوراهای شــهر 
و روســتاهای حاضــر در ایــن نشســت اظهــار 
ــه آن  ــه شــما نســبت ب ــی ک ــرد: دســتگاه اجرای ک
نظــارت و مدیریــت خواهیــد کــرد، دســتگاه خــدوم 
و خدمتگــزار شــهرداری یــا دهیــاری اســت کــه بــا 
مشــکاتی مواجــه اســت. شــهرداری ها در صورتــی 
ــاط و  ــد، نش ــترین امی ــد، بیش ــوب کار کنن ــه خ ک
ــد و  ــان می آورن ــه ارمغ ــهر ب ــرای ش ــادابی را ب ش
ــد  ــهر بای ــت ش ــه مدیری ــئله ای ک ــن مس اصلی تری
آن را مــورد توجــه قــرار دهــد، نحــوه ســاختن شــهر 
بــا نشــاط و امیــد اســت. بســتر و زمینــه برداشــتن 
ــای  ــه آرمان ه ــتیابی ب ــرای دس ــد ب ــای بلن قدم ه

ــد و نشــاط اســت.  بعــدی، همیــن فضــای امی
صــورت  ایــن  غیــر  در  داد:  ادامــه  خنــدان دل 
خمیدگــی، ناراحتــی و ناامیــدی کــه در شــهر 
ــک مــردم شــهر ســایه  ــر تک ت ایجــاد می شــود، ب
خواهــد انداخــت. اگــر شــهرداری بــه نوعــی در نظر 
ــاش  ــدی، پرت ــه ج ــود ک ــر ش ــهروندان جلوه گ  ش
ــردم  ــوقی در م ــد، ش ــت می کن ــقانه خدم و عاش
شــهر ایجــاد می شــود کــه همیــن شــوق، خدمــت 
کــردن شــهرداری و کارکنــان شــهرداری را دوچندان 
خواهــد کــرد. همیــن امــر بزرگ تریــن ســرمایه ای 
اســت کــه در اختیــار شــهرداری و شــورا قــرار 
می گیــرد. ایــن ســرمایه اجتماعــی بــا هیــچ چیــز 
دیگــری قابــل مقایســه یــا قابــل تعویــض نیســت؛ 
امــا خیلــی ســریع می توانــد دچــار تغییــر یــا 

آســیب شــود.
تــورم  بــا مشــکل   در چهــار دوره شــوراها 
نیــروی انســانی در شــهرداری مواجــه بودیــم

ــورم  ــه مشــکل ت ــا اشــاره ب ــر کشــور ب معــاون وزی
نیــروی انســانی و پیامدهــای ناشــی از آن در 
دوره  چهــار  طــی  کــرد:  عنــوان  شــهرداری ها 
ــن  ــا ای ــور گاه ب ــتا در کش ــهر و روس ــوراهای ش ش
مشــکل مواجــه بودیــم کــه برخــی اعضــای شــورا 
توجــه نمی کردنــد اگــر شــهرداری بــا تــورم نیــروی 

ــه ناکارآمــد خواهــد  انســانی مواجــه شــود، چگون
شــد و ایــن ناکارآمــدی چگونــه بــر اعتمــاد مــردم 
بــه شــهرداری اثــر منفــی می گــذارد و همیــن 
اثــر منفــی چگونــه موجــب ســلب اعتمــاد مــردم 
ــن  ــه ای ــود ک ــهرداری می ش ــه ش ــهروندان ب و ش
ــرح اســت.  ــک آســیب مط ــوان ی ــه عن مســئله ب
و  مطالعــه  یــک  طــی  داد:  ادامــه  خنــدان دل 
بررســی در کشــور مشــاهده شــد کــه بــه ازای هــر 
ــود دارد،  ــهرداری وج ــه در ش ــازمانی ک ــت س پس
بیــن ســه تــا پنــج نیــروی انســانی بــه کار گرفتــه 
شــده؛ ایــن مســئله همــان تــورم نیــروی انســانی 
اســت کــه از یــک ســو موجــب می شــود بخــش 
جالــب توجهــی از منابــع مالــی شــهرداری کــه بایــد 
ــتفاده  ــورد اس ــردم م ــه م ــت ب ــه خدم ــرای ارائ ب
ــوق و دســتمزد  ــرد، صــرف پرداخــت حق ــرار بگی ق
ــه  ــن امــر گســتره ارائ می شــود. وی ادامــه داد: ای

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــات را تح خدم
 افزایــش نیــروی انســانی، زمینــه فســاد را 

در شــهرداری فراهــم می کنــد
وی ابــراز داشــت: ایــن اضافــه شــدن نیــروی 
ــود،  ــور نمی ش ــود ام ــب بهب ــا موج ــانی نه تنه انس
بلکــه اثــر عکــس گذاشــته و حتــی زمینــه فســاد 
و  اســت  ام االمــراض  می کنــد کــه  فراهــم  را 

ــم  ــاد را از درون از ه ــد، آن نه ــی رخ ده ــر جای اگ
می پاشــد. توصیــه مــن بــه منتخبــان شــورای 
ــی  ــث خیل ــن بح ــه ای ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای پنج
توجــه کننــد و بــه مــردم نشــان دهنــد کــه تحــت 

ــد. ــل می کنن ــط عم ــه رواب ــط و ن ــر ضواب تأثی
 شــوراها از دخالــت در عــزل و نصب هــای 

شــهرداری خــودداری کننــد
معــاون عمرانــی وزیــر کشــور بــا تاکیــد بر ضــرورت 
ــی  ــور اجرای ــه در ام ــوراها از مداخل ــودداری ش خ
ــه شــورا  ــون، وظیف ــر اســاس قان ــرد: ب ــح ک تصری
ــد و  ــهرداری و تائی ــی ش ــای اجرای ــرور برنامه ه م
ــت؛  ــهرداری اس ــات ش ــوب اقدام ــب چارچ تصوی
ــه  ــد ب ــات بای ــن اقدام ــا و ای ــا اجــرای برنامه ه ام
شــهرداری محــول شــود. بنابرایــن شــورا در بحــث 
اجــرا، نــوع اجــرا، عــزل و نصب هــا، انتخــاب 
ــد  ــف نبای ــات مختل ــایر موضوع ــا س ــکار ی پیمان
ــوع مداخــات آســیب هایی  ــن ن ــد. ای ــه کن مداخل
ــه همــراه خواهــد داشــت  ــرای نظــام شــورایی ب ب
کــه قطعــا خواهــان ایــن آســیب ها نیســتیم؛ 
زیــرا نظــام شــورایی و مدیریــت شــهری در واقــع 
گریــزی بــرای جلوگیــری از گســترش نظــام اداری 
دولتــی اســت. شــهرداری ها نهادهــای غیردولتــی 
ــا  ــن نهاده ــری در ای ــوع تصمیم گی ــه ن ــتند ک هس
بســیار ســاده تر و کوتاه تــر از نظــام پــر پیــچ و 
خــم دولتــی اســت و بــه همیــن دلیــل کارآمــدی 
ــد در  ــی می توان ــب توجه ــیار جال ــره وری بس و به
ایــن نظــام مدیریــت شــهری محقــق شــود. بدیــن 
ترتیــب بایــد تــاش شــود تا ایــن نظــام، روزبــه روز 
قدم هــای بیشــتری بــه ســمت پیشــرفت و اعتــا 
بــردارد و در ایــن مســیر هــر نــوع تهدیــد و آســیبی 
کــه وجــود دارد، شناســایی و بــرای رفــع آن تــاش 
شــود. معــاون وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه مداخله 
ــدات  ــی یکــی از تهدی شــوراها در حوزه هــای اجرای
مســیر پیشــرفت و اعتــای نظــام مدیریت شــهری 

ــه نشــان داده کــه ایــن  ــوان کــرد: تجرب اســت، عن
ــرای  ــده ای ب ــای عدی ــات، گرفتاری ه ــوع مداخ ن
ــرده  ــم ک ــور فراه ــهرداری های کش ــدادی از ش تع
ــده  ــهر ش ــورای ش ــک ش ــال ی ــب انح و گاه موج
اســت. هــر چنــد تعــداد ایــن مــوارد کــم بــود، امــا 
بایــد تــاش شــود تــا مانــع گســترش ایــن تهدیــد 
شــویم. خنــدان دل بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 
ــه  ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ــور ب ــهرهای کش ش
ــن  ــزود: موضــوع پســماند، یکــی از ای هســتند، اف
چالش هاســت. روزانــه در شــهرهای کشــور بیــش 
ــا  ــا تنه ــد می شــود، ام ــه تولی ــن زبال ــزار ت از ۵۰ ه
حــدود یک چهــارم آن بــه صــورت بهداشــتی دفــن 
ــن ۵۰  ــه ای ــرل می شــود. وی ادامــه داد: بقی و کنت
ــده  ــه در شــرایطی بســیار نگران کنن ــن زبال ــزار ت ه
دفــن می شــود و شــیرابه های ناشــی از آن زمیــن، 
ــه شــدت تحــت  خــاک و آب هــای زیرزمینــی را ب
ــی  ــن فضای ــد و همچنی ــرار می ده ــی ق ــر منف تأثی
کــه اشــغال می کنــد، ســامت و بهداشــت مــردم را 
نیــز تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و در مجمــوع آثــار 
ــدت  ــیار بلندم ــا بس ــن زباله ه ــن ای ــی از دف ناش
بــرای  شــورا  کــه  دارد  جــا  بنابرایــن  اســت. 
ــر و  ــدی فک ــیار ج ــکل، بس ــن مش ــا ای ــه ب مواجه
برنامه ریــزی و اقــدام کنــد. معــاون عمرانــی وزیــر 
ــژه  ــل به وی ــرد: بحــث حمــل و نق ــوان ک کشــور عن
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــز بس ــزرگ نی ــهرهای ب در ش
ــب  ــد موج ــه آن می توان ــی ب ــه بی توجه ــت ک اس
اتــاف وقــت بســیاری از مــردم شــده و از ســوی 
دیگــر باعــث آلودگــی هــوا و آلودگــی صوتــی شــود. 

معاون وزیر کشور:

 شرایط دفن زباله در کشور 
بسیار نگران کننده است
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 سرعت رشد سالمندی 

۴ برابر رشد جمعیت کشور
نــرخ رشــد  محمــد ولی علــی، جمعیت شــناس گفــت: 
ــور  ــت کش ــد جمعی ــرخ رش ــر ن ــالمندی ۴ براب ــت س جمعی
اســت و در دو دهــه آینــده، حــدود ۱۶ برابــر نــرخ جمعیــت 

ــود.  ــد ب کشــور خواه
ــاغ سیاســت های  ــه اب ــا اشــاره ب ــت شــناس ب ــن جمعی ای
کلــی جمعیــت از ســوی رهبــر معظــم انقــاب گفــت: 
در بندهــای نخســت تــا چهــار، سیاســت های کلــی آن 
برنامه هایــی اســت کــه بــر اســاس افزایــش جمعیــت 
ــع  ــاروری و رف ــرخ ب ــش ن ــد افزای ــود؛ مانن ــان می ش نمای

ازدواج.  موانــع 
ــج«  ــک »پکی ــی ی ــت های کل ــد، سیاس ــزود: ۱۴ بن وی اف
ــد  ــه کنی ــد تکی ــرخ موالی ــرف ن ــر روی ص ــی اگ ــت؛ یعن  اس
و از عوامــل دیگــر بی توجــه باشــید، قطعــا موفــق نخواهیــد 
بــود؛ زیــرا ایــن پکیــج بایــد بــه صــورت کامــل اجــرا شــود؛ 
ــام  ــتغال و نظ ــکن، اش ــد، مس ــش ازدواج، درآم ــی بخ یعن
تولیــدی و تحصیــات بایــد همزمــان مــد نظــر قــرار گیــرد. 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه امــام حســین)ع( بــا اشــاره 
ــار  ــه ۷۰ اظه ــت در ده ــش جمعی ــون کاه ــرای قان ــه اج ب
داشــت: اجــرای ایــن قانــون بــه صــورت خــود بــه خــود در 
خــال اجــرای برنامه هــای دولــت و همچنیــن قوانیــن 

ــت.  ــده اس ــارج ش ــس، از دور خ مجل
ــردی درخصــوص  ــگاه راهب ــران ن وی گفــت: متاســفانه در ای
ــه  ــد ۳.۹ ب ــرخ رش ــال ۶۵ از ن ــدارد. س ــود ن ــت وج جمعی
ــرخ  ــه ن ــاروری ۶.۵ ب ــرخ ب ــیدیم و از ن ــد ۱.۴ رس ــرخ رش ن
بــاروری زیــر ۲ رســیدیم. نــرخ رشــد جمعیــت ســالمندی ۴ 
برابــر نــرخ رشــد جمعیــت کشــور اســت و در دو دهــه آینــده، 

ــود. ــر نــرخ جمعیــت کشــور خواهــد ب حــدود ۱۶ براب

»توئیتر« رفع فیلتر نخواهد شد
رئیــس پلیــس فتــای ناجــا دربــاره رفــع فیلتــر توئیتــر اظهــار 
ــر  ــع فیلت ــر رف ــدارد و توئیت ــت ن ــزی صح ــن چی ــرد: چنی ک

نخواهــد شــد. 
ســردار کمال هادیان فــر افــزود: توئیتــر عامــل فعالیــت 
تروریست هاســت و مــن در نشســت اســپانیا رســما بــه مدیــر 
آن گفتــم کــه در حــال حاضــر بیــش از ۷۵۰ هــزار نفــر در دنیــا 
از داعــش طرفــداری می کننــد و عامــل تروریســتی داعــش 
هســتند و تمــام فعالیــت آن هــا در توئیتــر رخ می دهــد. وی 
ــس و  ــش در مجل ــتی داع ــات تروریس ــه عملی ــاره ب ــا اش ب
حــرم امــام گفــت: فرامــوش نکنیــم هماهنگی هــای همیــن 
ــا در  ــران تمام ــش در ته ــک داع ــتی گروه ــات تروریس عملی
ــن  ــا چنی ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــر ب ــرام رخ داد.  هادیان ف تلگ
مــواردی را فرامــوش نمی کنیــم، تصریــح کــرد: مدیــر تلگــرام 
هــم ایــن موضــوع را می دانــد و مــا ایــن مــوارد را بــه آن هــا 

ــم.  ــل کرده ای منتق
وی در پایــان تصریــح کــرد: بنابرایــن بــا توجــه بــه وضعیــت 
موجــود توئیتــر رفــع فیلتــر نخواهــد شــد. بــه گفتــه رئیــس 
پلیــس فتــای ناجــا، بســتر عملیات هــای تروریســتی و 
ارتباطــی تروریســت ها در دنیــا در درجــه اول توئیتــر و در 

ــس ــت. پلی ــرام اس ــه دوم تلگ درج

جامعه
اعالم جزئیات نسخه جدید 

»پزشکی خانواده«
نســخه جدیــدی از برنامــه »پزشــکی خانــواده« در کشــور 
بــه زودی اجــرا می شــود؛ برنامــه ای کــه طبــق تاکیــد 
ســازمان بهداشــت جهانــی و همچنیــن تصمیــم مجلــس 
شــورای اســامی بــر عهــده وزارت بهداشــت گذاشــته شــده 
ــا پایــان برنامــه ششــم توســعه،  و ایــن وزارتخانــه بایــد ت
ــد از آن  ــرار و بع ــام مناطــق برق ــواده را در تم پزشــکی خان
ــور  ــام کش ــده در تم ــال آین ــان س ــا پای ــاع را ت ــام ارج نظ
اجرایــی کنــد. دکتــر جعفــر صــادق تبریــزی، رئیــس مرکــز 
ــد  ــرات نســخه جدی ــاره تغیی شــبکه وزارت بهداشــت، درب
برنامــه پزشــکی خانــواده در ایــران گفــت: در حــال حاضــر 
ــا  ــتم م ــت در سیس ــال اس ــه دو س ــامت ک ــان س مراقب
ــات  ــته خدم ــتند و بس ــه هس ــده اند، چندپیش ــت ش تربی
کاملــی را ارائــه می دهنــد. آن هــا بــرای ایــن نــوع فعالیــت 
ــد.  ــی دیده ان ــوزش کامل ــی آم ــوری و عمل ــورت تئ ــه ص ب
تغییــر مهــم در نســخه »۴-۰« ایــن اســت کــه از ســال ۹۶ 
ــود  ــه می ش ــامت اضاف ــای س ــه پایگاه ه ــک ب ــک پزش ی
ــزار  ــر ۱۰ ه ــرای ه ــعه ب ــم توس ــه شش ــان برنام ــا پای و ت
نفــر، ســه پزشــک و بــرای هــر ۲ هــزار نفــر یــک مراقــب 
ــه در  ــی اســت ک ــن در حال ــم داشــت. ای ســامت خواهی
ــع  ــات جام ــز خدم ــط در مرک ــک فق ــی، پزش ــخه قبل نس
ــک  ــر، ی ــه ازای هــر ۲۵۰۰ نف ســامت حضــور داشــت و ب
مراقــب ســامت داشــتیم. آنچــه امــروز بــه عنوان پزشــکی 
ــنهادات  ــه پیش ــز اینک ــه ج ــم، ب ــام می دهی ــواده انج خان
ــی را دارد، قابلیت هــای سیســتم  ســازمان بهداشــت جهان
ــل اســت  ــی کام ــه الگوی ــران را ک مخصــوص شــبکه ای ای

ــوز ــت نی ــد. بهداش ــان می ده ــم، نش ه

خشونت خانگی، رتبه دوم 
پرونده های قضایی

ایــران گفــت:  اجتماعــی  انجمــن مــددکاری  رئیــس 
ــه دوم و ســوم را در پرونده هــای  ــی رتب خشــونت خانوادگ

قضایــی دارد.
»ســامت  همایــش  در  چلــک  موســوی  حســن   
ــی از  ــی یک ــه ســامت اجتماع ــان اینک ــا بی ــی« ب اجتماع
مؤلفه هــای مؤثــر در جامعــه اســت، اظهــار کــرد: ســامت 
اجتماعــی گاهــی جســمی، روانــی و اجتماعــی اســت؛ امــا 
ــه  ــد در جامع ــود، بای ــگاه ش ــه آن ن ــه ب ــه ای ک ــر زاوی از ه
فراگیــر شــود. موســوی گفــت: وجــود ۱۵ میلیــون پرونــده 
قضایــی و اینکــه خشــونت خانوادگــی رتبــه دوم و ســوم را 
ــون و ۸۰۰ هــزار  ــی دارد؛ اگــر ۲ میلی در پرونده هــای قضای
ــه  ــت ک ــن اس ــان دهنده ای ــم، نش ــور داری ــاد در کش معت
ــرای آن  ــد ب ســامت اجتماعــی دچــار اخــال شــده و بای
هزینــه کنیــم. وی ادامــه داد: نیــاز اســت کــه بــه صــورت 
مســتمر ســامت اجتماعــی ســنجیده شــود کــه متاســفانه 

ــا ــن خــأ وجــود دارد. ایمن در حــوزه اجتماعــی ای

کوتاه حوادث 

 بازیگر سرشناس
قربانی آدمربایی خانوادگی

بــا  تلویزیــون کــه  و  بازیگــر سرشــناس ســینما  پــدر 
مــرد  ربــودن  ســناریوی  همســرش  بــرادر  همدســتی 
هنرپیشــه را طراحــی و اجــرا کــرده بودنــد، بــه اتهــام 
آدمربایــی در شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری اســتان تهــران 

پــای  میــز محاکمــه ایســتادند. 
بازیگــر معــروف طنــز در جلســه رســیدگی بــه پرونــده کــه 
بــه ریاســت قاضــی اصغــرزاده و بــا حضــور قاضــی توکلــی 
ــای  ــوان شــاکی پ ــه عن - مستشــار دادگاه - برگــزار شــد ب
میــز محاکمــه گفــت: »چهــار ســال پیــش ۸۵ ســکه طــا 
را بــه جــای بدهــکاری پــدرم بــه او قــرض دادم؛ امــا وقتــی 
ازدواج کــردم و از پــدرم خواســتم کــه طلبــم را پــس دهــد 
ــه زور ســوار خــودرو  ــرا ب ــی ام نقشــه کشــیدند و م او و دای
کردنــد و بــه کمــپ تــرک اعتیــاد بردنــد؛ امــا چنــد روز بعــد 
مــن از کمــپ بیــرون آمــدم و از آن هــا بــه اتهــام آدمربایــی 
شــکایت کــردم. حــاال از شــما می خواهــم کــه بــه شــکایتم 

رســیدگی کنیــد.« 
ســپس پــدر مــرد بازیگــر پــای میــز محاکمــه ایســتاد و بــه 
عنــوان متهــم ردیــف اول در دفــاع از خــود گفــت: »پســرم 
اعتیــاد داشــت و مــن و برادرزنــم بــه درخواســت مــادرش 
او را در کمــپ بســتری کردیــم. بــه همیــن دلیــل موضــوع 
آدمربایــی مطــرح نبــوده و او بــه دلیــل مشــکات خانوادگی 

مــا را گرفتــار کــرده اســت.« 
دایــی متهــم نیــز در دفــاع از خــود همیــن موضــوع را مطــرح 
ــتاد،  ــگاه ایس ــی در جای ــر وقت ــرد بازیگ ــادر م ــا م ــرد؛ ام ک
ــدارد،  ــاد ن ــرم اعتی ــد. پس ــوهرم دروغ می گوی ــت: »ش گف
بلکــه ایــن خــود شــوهرم اســت کــه بــه دلیــل مصــرف مــواد 
ــد.«  ــوده بودن ــا پســرم را رب ــم زده اســت. آن ه مخــدر توه
ــان جلســه دادگاه، قضــات وارد شــور شــدند و  ــس از پای پ

قــرار اســت بــه زودی حکمشــان را صــادر کننــد. ایرنــا

فوت 6 تن در تصادف زنجیره ای
ــژو ۴۰۵،  ــودروی پ ــتگاه خ ــه دس ــره ای س ــادف زنجی تص
پــژو ۲۰۶ و وانــت مــزدا در محــور طبــس - کرمــان باعــث 
کشــته شــدن ۶ سرنشــین و مصــدوم شــدن هفــت تــن 
شــد. ایــن تصــادف در ســاعت ۷ صبــح روز پنجشــنبه رخ 
داد کــه پــس از اعــام حادثــه بــه اورژانــس، چهار دســتگاه 
آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند. در ایــن حادثــه 
ــد و یــک نفــر  ۵ نفــر در صحنــه حادثــه فــوت کــرده بودن
نیــز بــه رغــم انتقــال بــه مرکــز درمانــی بــه دلیــل شــدت 
جراحــات فــوت کــرد. مصدومــان ایــن حادثــه بــا بالگــرد 

اورژانــس هوایــی بــه مرکــز درمانــی منتقــل شــدند. ایســنا

زلزله در نهاوند
بــه  زمین لــرزه ای  جمعــه،  روز   ۵:۳۴ ســاعت 
بزرگــی ۷/۴ ریشــتر و در عمــق ۲ کیلومتــری زمیــن 
بخش هایــی از نهاونــد در اســتان همــدان را لرزانــد. 

ــر ــر مصــدوم شــدند. مه ــه ۸ نف ــن زلزل در ای

کنش    وا

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی 
 

قصد داریم تا پایان سال با آرامستان های سراسر 
کشور قرارداد ببندیم تا اگر متوفی دفترچه بیمه 

معتبر داشت، در فاکتوری که برای بازماندگانش صادر 
می کنند، تخفیف تأمین اجتماعی درنظر بگیرند.

مدیر عامل کانون هموفیلی ایران
 با وجود اینکه دولت تمام تاشش را برای تأمین 
داروهای بیماران خاص به کار برده و لزوم دسترسی 

بیماران به دارو از سوی دولت به رسمیت شناخته شده 
و در عین حال داروهای مورد نیاز نیز در کشور وجود 
دارد، ولی به دلیل عدم چرخش درست پول در حوزه 
بیمه ها و شرکت های پخش دارو، وضعیت دسترسی 

به دارو برای این بیماران مشکل شده است.

 معاون عملیات امداد و نجات هالل 
احمر

  ارتفاعات استان مازندران با ۷۶ مورد عملیات، 
بیشترین آمار امدادرسانی به حوادث کوهستان 

را داراست که این تعداد عملیات، ۱۰ درصد از کل 
عملیات های کوهستان را شامل می شود. همچنین 

استان های فارس با ۸.۵ درصد، تهران با ۸.۲ درصد، 
چهارمحال و بختیاری با ۶.۵ درصد، البرز با ۵.۶ درصد 

و اصفهان با ۵.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

رئیس شبکه هپاتیت کشور  
مهم ترین راه انتقال هپاتیت C در سال های گذشته 

از طریق تزریق خون بوده؛ اما از سال ۱۳۷۵ که 
همه خون ها در ایران آزمایش می شوند، مهم ترین 
راه انتقال این بیماری به اعتیاد تزریقی تغییر کرده 

است. متاسفانه معتادان تزریقی در کشور تا ۴۰ درصد 
ریسک ابتا به هپاتیت C دارند. هپاتیت C در ایران 
در مقایسه با همه کشورهای همسایه از شیوع خیلی 

کمتری برخوردار است و در حال حاضر شیوع بیماری 
در ایران کمتر از نیم درصد بوده و جنس ویروس در 

کشور هم، اروپایی است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست   
در راهبرد کان انرژی کشور که اخیرا به تصویب 

دولت رسیده، راهکارهای اجرایی به منظور استفاده از 
انرژی های خورشیدی و بادی مورد تاکید قرار گرفته 

است؛ همچنین برای کاهش انتشار گازهای گل 
خانه ای و کاهش مشعل ها، بهینه سازی مصرف در 

بخش نیروگاهی، صنعتی و خانگی و ارتقای بهره وری 
در این بخش ها راهکارهایی مطرح شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی   
در خصوص بازارچه های مرزی بررسی های الزم را 

انجام داده ایم و در حال افزایش بازارچه های رسمی 
هستیم و استراتژی بزرگ ما این است که از قاچاق 
جلوگیری کنیم تا به نحوی شود که مردم محلی با 

کارهای کوچک و در حد توان بتوانند امرار معاش کنند.

ادعاهای عجیب یک قاتل

ــک  ــب ی ــه صاح ــود ک ــال ۹۴ ب ــاه س ــر ۰۵ مهرم عص
ــه  ــاختمان س ــک س ــه اول ی ــی در طبق ــز کاریاب مرک
طبقــه در خیابــان کارون تهــران، بــه قتــل رســید و زنــی 

ــود، زخمــی شــد.  ــه منشــی او ب ک
بــا گــزارش ایــن جنایــت بــه کشــیک قتــل پایتخــت، 
ــوران در  ــد و مام ــاز ش ــی آغ ــس جنای ــات پلی تحقیق
بازرســی از محــل جنایــت چکــش خون آلــودی را 
ــی  ــه زن زخم ــود ک ــی ب ــن در حال ــد. ای ــف کردن کش
ــه هــوش آمــد و ادعــا کــرد حافظــه اش از  ــه زودی ب ب

ــدارد.  ــر ن ــه خاط ــزی را ب ــاده و چی کار افت
ــر  ــن زن بهت ــه حــال ای ــی ک ــات زمان ــه تحقیق در ادام
ــی  ــم اصل ــوان مته ــه عن ــایه را ب ــرد همس ــد، او م ش

ــرد.  ــی ک ــده معرف پرون
مــرد همســایه بــا ادعــای ایــن زن بازداشــت و منکــر 

ایــن ســوءقصد و جنایــت شــد. 
ــد  ــایه را تائی ــرد همس ــای م ــت گفته ه ــوران صح مام
ــه و آزاد  ــام خــود تبرئ ــه زودی از اته ــز ب ــد و او نی کردن
شــد. در انتهــا تحقیقــات تکمیــل شــد و ردپــای یــک 
مــرد افغــان در ایــن ماجــرا بــه دســت آمــد. ایــن مــرد 
تحــت تعقیــب پلیــس قــرار گرفــت و پــس از هشــت 
ــراه  ــر پنجشــنبه گذشــته هم ــودن، ظه ــواری ب ــاه مت م
دوســتش در یــک ســاختمان در حــال احــداث در 

ــد.  ــتگیر ش ــعادت آباد دس ــه س منطق
یکــی از متهمیــن بــا اعتــراف بــه قتــل صاحــب کاریابی 
گفــت: در تهــران کار می کــردم. آنجــا بــا مــردی آشــنا 
شــدم کــه می گفــت زن و مــردی در یــک دفتــر 
ــال  ــردان را اغف ــا م ــد و آن ه ــت دارن ــی فعالی کاریاب
می کننــد و در زمینــه رمالــی هــم فعالیــت دارنــد. 
آن قــدر دوســتم اصــرار کــرد کــه بــا او یــک بــار بــه ایــن 
دفتــر رفتــم. وقتــی متوجــه فعالیــت ایــن زن و مــرد 
شــدم، آنجــا را تــرک کــردم و بابــت کار آن هــا ناراحــت 
بــودم. تصمیــم گرفتــم هــردوی آن هــا را بکشــم. بعــد 
تصمیمــم عــوض شــد و خواســتم کــه آن هــا را تنبیــه 
ــد.  ــال نکنن ــردان را اغف ــد م ــه بع ــن ب ــه از ای ــم ک کن
ــرج  ــم. در ک ــارزه کن ــا مب ــا فســاد آن ه می خواســتم ب
چکشــی را از یــک سمســاری بــه مبلــغ ۵۰ هــزار تومان 

خریــدم و داخــل کوله پشــتی ام جاســازی کــردم. بعــد 
ــا دوســتم بــه دفتــر کاریابــی رفتیــم.  ب

دوســتم پیــش صاحــب دفتــر کاریابــی در اتــاق 
نشــیمن مانــد و مــن وارد اتاقــی شــدم کــه زن منشــی 

ــود.  ــا ب در آنج
ــردی  ــا م ــردم ت ــاد ک ــی ام را زی ــک گوش ــدای موزی ص
کــه بیــرون بــود، صدایــی نشــنود و چکــش را از کولــه 
بیــرون آوردم و بــه ســوی آن زن حملــه کــردم. زمانــی 
کــه صاحــب شــرکت آمــد، او را نیــز بــا همــان چکــش 

بــه قتــل رســاندم. 
و  بــود  خونــی  کــه  بــردارم  را  پول هــا  خواســتم 
ــتم و در  ــم برداش ــت طلب ــان را باب ــه گوشی ش درنتیج
آخــر دســتگیر شــدم. حتــی از صحنــه قبــل و بعــد از 
جنایــت بــا گوشــی خــودم فیلمبــرداری کــردم تــا اگــر 
ــم  ــم بتوان ــن فیل ــان دادن ای ــا نش ــدم، ب ــتگیر ش دس
ــان  ــه گم ــد از آن ب ــم و بع ــان ده ــل را نش ــت قت عل
ــه  ــیمه ب ــده، سراس ــته ش ــم کش ــی زن ه ــه منش اینک

ــم.  ــرار کردی ــری ف ــدم و دو نف ــتم آم ــمت دوس س
چنــد روز بعــد از ایــن جنایــت بــه صــورت غیرقانونــی 
ــی  ــتم. حت ــل بازگش ــه کاب ــدم و ب ــارج ش ــران خ از ای
ــردم. در  ــا ازدواج ک ــی در آنج ــا زن ــش ب ــاه پی ــج م پن
ــه  ــم صحن ــوخت و فیل ــی ام س ــرودار گوش ــن گی همی
قبــل و بعــد از جنایــت از بیــن رفــت؛ امــا ایــن را 
اعتــراف می کنــم کــه دوســتم در ایــن جنایــت نقشــی 

ــت. نداش
پرونــده،  ایــن  کیفرخواســت  صــدور  بــا  انتهــا  در 
متهمــان در شــعبه چهــارم دادگاه کیفــری یــک اســتان 
تهــران منتقــل شــدند و در جلســه ای بــه ریاســت 
ــه  ــا جلس ــی کیخ ــار قاض ــی و مستش ــی عبدالله قاض

محاکمه شــان برگــزار شــد. 
ــاص  ــت قص ــه درخواس ــدای جلس ــای دم در ابت اولی
بــرای قاتــل کردنــد و در ادامــه متهمــان هــر کــدام در 
ــه از خــود  جایــگاه قــرار گرفتنــد و بــه صــورت جداگان

ــد.  ــاع کردن دف
ــرای متهمیــن  ــا ب ــا قضــات وارد شــور شــدند ت در انته

ــا ــد. رکن ــری کنن تصمیم گی

ــه ای  ــرد مطلق ــواده اش زن م ــا اصــرار خان ــه ب ــم ک ــم معل خان
ــی  ــه جدای ــم ب ــی تصمی ــال زندگ ــس از دو س ــود، پ ــده ب ش

ــت.  گرف
نرگــس در هیاهــوی راهروهــای مجتمــع قضایــی ونــک روی 
ــا  ــه گذشــته اش فکــر می کــرد. او ت ــود و ب نیمکــت نشســته ب
همیــن دو ســال پیــش بــه جــز کار در مدرســه دغدغــه دیگــری 
نداشــت. امــا حــاال پشــت در اتــاق شــعبه ۲۶۱ دادگاه خانــواده 
ــد.  ــده اش برس ــه پرون ــیدگی ب ــت رس ــا نوب ــود ت ــته ب نشس
ــه ۱۰۰ ســکه طــا را از شــوهرش  ــا مهری ــود ت ــده ب نرگــس آم

مطالبــه کنــد.
ــود.  ــیده ب ــمی پوش ــاده رس ــلوار س ــو و ش ــم مانت ــم معل خان
دلــش می خواســت داســتان زندگــی اش را بنویســد و در 
ــف  ــت: »حی ــودش می گف ــا خ ــد. در دل ب ــا بخوان ــگ انش زن
ــاید  ــدارد، ش ــکالی ن ــا اش ــتم؛ ام ــا نیس ــم انش ــه معل ــد ک ش
انتشــار داســتان زندگــی مــن بــه درد دختــران جــوان بخــورد.«
ــاه  ــد م ــال و چن ــا دو س ــتم. ت ــاله هس ــس، ۴۷ س ــن نرگ م
ــت  ــس و تربی ــه تدری ــم ب ــتم. دل ــی داش ــای آرام ــش دنی پی
ــر  ــه ازدواج فک ــت ب ــچ وق ــود. هی ــوش ب ــردم خ ــای م بچه ه
نکــرده بــودم. خیــال می کــردم ازدواج بــرای دخترانــی اســت 
ــد بچــه داشــته باشــند؛ در  ــا دوســت دارن ــد ی کــه کار نمی کنن
ــادی  ــای زی ــم بچه ه ــردم و ه ــم کار می ک ــن ه ــه م ــی ک حال
ــدر و  ــتم از پ ــت داش ــن دوس ــدا از ای ــتم. ج ــه داش در مدرس
ــد، پرستارشــان  ــی زنده ان ــا وقت ــم و ت ــت کن ــرم مراقب ــادر پی م
ــد و  ــن وضــع خوشــحال نبودن ــدر و مــادرم از ای ــا پ باشــم؛ ام
ــرم  ــرادر بزرگ ت ــر و ب ــن خواه ــه آخری ــش ک ــد ســال پی از چن
ازدواج کردنــد، دائــم در گوشــم می خواندنــد کــه خــوب نیســت 
مجــرد بمانــم. مــادرم بــه همــه فامیــل و آشــناها ســپرده بــود 
برایــم شــوهر پیــدا کننــد و پــدرم هــر جــا کــه می رفــت، مــرا بــا 
خــودش می بــرد تــا بــه ایــن بهانــه دوســتانش متوجــه شــوند 

ــه دارد.  ــر مجــردی در خان دخت
ــمی  ــچ مراس ــردم و در هی ــش نمی ک ــت آرای ــچ وق ــن هی م
لباس هــای خاصــی نپوشــیده بــودم. تنهــا بــه کتــاب خوانــدن 
و درس دادن و گاهــی هــم اردوهــای مدرســه ســرگرم بــودم و 
هیــچ عاقــه ای بــه خــرج کــردن حقوقــم در پاســاژهای شــهر 
نداشــتم؛ امــا پــدر و مــادرم آن قــدر اصــرار کردنــد و مــرا از عــاق 
ــا  ــم. ب ــول کــردم ازدواج کن والدیــن ترســاندند کــه باالخــره قب
ایــن شــرایط دختــری به ســن و ســال مــن خواســتگار چندانی 
ــتند  ــش گذاش ــا پی ــه پ ــم ک ــری ه ــد نف ــان چن ــت. هم نداش
ــر شناسنامه شــان  ــر طــاق ب ــا مه ــا نقــص عضــو داشــتند ی ی

خــورده بــود یــا اینکــه شــغل و درآمــدی نداشــتند. 
در ایــن میــان مــردی ۵۵ ســاله از راه رســید کــه فامیلمــان بود؛ 
ولــی بــه دلیــل لجبــازی پــدرش ســال  ها هیــچ رفــت و آمــدی 
بــا فامیــل نداشــت. مــرد پولــداری کــه خیلــی خوش لبــاس و 
مــؤدب بــود. او تــازه از همســرش جــدا شــده بــود و می گفــت 
بــه او خیانــت شــده. ســرانجام بــه شــخصیتش اعتمــاد کــردم 
ــه اش رفتــم. امــا از فــردای  ــه خان ــا یــک مراســم ســاده ب و ب

همــان  روز دو دختــرش بــرای زندگــی بــه خانــه مــا آمدنــد. 
متوجــه  »اگــر  گفــت:  و  کــرد  معذرت خواهــی  شــوهرم 
زنــم  می کنــم،  زندگــی  بچه هایــم  بــا  کــه  می شــدی 

 » . ی نمی شــد
بــا ایــن حــال بــه همســرم گفتــم: »بعیــد اســت مــن در ایــن 
ــای  ــل بچه ه ــو را مث ــران ت ــس دخت ــوم. پ ــه دار ش ــن بچ س
خــودم خواهــم دانســت؛ همیــن کار را هــم کــردم و عــاوه بــر 
خانــه داری در درس هــای مدرســه هــم کمــک حالشــان بــودم؛ 
امــا همســرم خیلــی زودرنــج بــود و بــه هــر بهانــه ای عصبانــی 
ــا  ــم؛ ام ــط بحــث و جــدل می کردی ــل ازدواج فق می شــد. اوای
ــه صورتــم  ــد مــاه بعــد جلــوی بچه هــا ســیلی محکمــی ب چن
زد. دخترهــا از مــن دفــاع می کردنــد، امــا آن هــا را تهدیــد کــرد 
کــه از خانــه بیرونشــان می انــدازد. ســال گذشــته بارهــا و بــه 
بهانه هــای مختلــف کتکــم زد. یــک بــار بعــد از کتــک خــوردن 
ــا  ــی و ب ــر بدهــم؛ امــا خودزن ــه پلیــس خب ــم ب ــم گرفت تصمی
ــده  ــرد. مان ــازی ک ــم پرونده س ــادرش برای ــدر و م ــهادت پ ش
بــودم چــه کنــم؟ در نهایــت تصمیــم گرفتــم هــر چــه می گویــد 
ــرد و  ــدا می ک ــازه ای پی ــه ت ــم بهان ــاز ه ــا ب ــم؛ ام ــوش کن گ
کتکــم مــی زد. یــک بــار می خواســت خفــه ام کنــد؛ امــا 
ــه پــدری را  ــه خان ــد. روی برگشــتن ب ــم دادن دخترانــش نجات
ــال های  ــن س ــکند و در ای ــان بش ــیدم دلش ــتم؛ می ترس نداش
پیــری غصــه بخورنــد. ســرانجام تصمیــم گرفتــم بــه مشــاور 
خانــواده مراجعــه کنــم. مشــاورها از نظــر روحــی کمــک زیــادی 
ــد،  ــکاری نمی ش ــه هم ــر ب ــرم حاض ــون همس ــا چ ــد؛ ام کردن
روال زندگــی مــا تغییــر نکــرد. باالخــره ناچــار شــدم بــه دادگاه 
ــم  ــه بده ــت مهری ــرای دریاف ــتی ب ــم و دادخواس ــه کن مراجع

شــاید بــه خــودش بیایــد...«
ــعبه ۲۶۱  ــروی دادگاه ش ــه در راه ــور ک ــم همان ط ــم معل خان
نشســته بــود، آهــی کشــید و بــه اطرافــش نگاهــی انداخــت. از 
کیفــش بطــری آب معدنــی کوچکــی را بیــرون آورد، جرعــه ای 
نوشــید و ادامــه داد: »شــوهرم خیلــی بددهــن و عصبی اســت. 
معلــوم نیســت چطــور شــرکتش را اداره می کنــد؟ او هــر وقــت 
بــه خانــه می آیــد، بهانــه ای بــرای دعــوا پیــدا می کنــد. بعضــی 
اوقــات هــم در خــودش فرومــی رود. فامیل هایمــان می گفتنــد 
ــه چیــزی ندیــده ام.  مشــروبات الکلــی می نوشــد؛ امــا در خان
حتــی ســیگار هــم نمی کشــد. امــا معمــوال بی حوصلــه اســت. 
در ایــن دو ســالی کــه بــا هــم ازدواج کرده ایــم، نــه مســافرت 
رفتــه  و نــه در میهمانی هــای فامیلــی شــرکت کرده ایــم. همــه 
جــا فقــط مــن و دخترهایــش بــا هــم بوده ایــم. یــک بــار هــم 
ــدم.  ــی دی ــم فامیل ــم خت ــک مراس ــی اش را در ی ــر قبل همس
ــابقش  ــوهر س ــب ش ــه فری ــوزد ک ــم می س ــش برای ــت دل گف
ــوهرم  ــم؟ ش ــتم بکن ــه کار می توانس ــن چ ــا م ــورده ام. ام را خ
ــر  ــه نظ ــؤدب ب ــورد و م ــوش برخ ــی خ ــع خیل ــان جم در می
ــتی  ــردن خساس ــرج ک ــت و در خ ــیک پوش اس ــد. ش می رس
ــه  ــا در خان ــت؛ ام ــور اس ــا همین ط ــه غریبه ه ــا هم ــدارد. ب ن
از آن آدم باشــخصیت خبــری نیســت و مثــل هیــوال بــه 
ــم  ــن ه ــادر م ــدر و م ــد. پ ــش می افت ــن و بچه های ــان م ج
ــی رود.  ــان م ــروی خانواده م ــرم، آب ــاق بگی ــر ط ــد اگ معتقدن
ــه مــن نشــان  ــم کــه زندگــی روی خــوش ب ــده ام چــه کن مان
بدهــد؟ اگــر طــاق بگیــرم دخترهــای بخت برگشــته اش چــه 
 می شــوند؟ مادرشــان کــه قــادر بــه نگهــداری از آن هــا نیســت. 

کاش...«

ازدواج شـوم خانـم معلم

،،
ــه در شــهرهای کشــور بیــش از  روزان
ــه تولیــد می شــود،  ۵۰ هــزار تــن زبال
امــا تنهــا حــدود یک چهــارم آن بــه 
کنتــرل  و  دفــن  بهداشــتی  صــورت 

می شــود. 
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ترفندهایخانهداری
پاک کننده های قوی

  خاک اره
از خــاک اره نــرم و لطیــف بــرای پــاک کــردن 
ــره  ــا و نق ــد ط ــی مانن ــده قیمت ــزات حکاکی ش فل

می تــوان اســتفاده کــرد.
 معجزه نشاسته

اگــر مقــداری نشاســته را در کمــی آب حــل کنیــم و 
بــا قلم مــو بــه اشــیای گچــی و مرمــری بزنیــم، در 

ــد. پاکیزگــی آن هــا معجــزه می کن
  ورقه نازک آلومینیوم

بــا اســتفاده از ایــن ورقه هــا می تــوان اشــیای 
ــره در معــرض  ــرا نق ــرد، زی ــز حفــظ ک ــره ای را نی نق
ــر در  ــره آالت را اگ ــس نق ــود. پ ــیاه می ش ــوا س ه
ــز و  ــه تمی ــم، همیش ــم بپیچی ــا محک ــن ورقه ه ای

می ماننــد. شــفاف 
  کاغذ خشک کن

پارچه هــای پشــمی کرکــدار،  یــا  قالــی  وقتــی 
ــر خــود  ــس شــوند، اگ ــاران خی ــارش ب ــا در ب غفلت
ــی  ــه باق ــا لک ــوند، روی آن ه ــک ش ــود خش ــه خ ب
می مانــد؛ ولــی بــرای رفــع ایــن اشــکال می توانیــد 
ــه  ــد؛ ب ــام آب آن را بگیری ــک کن تم ــذ خش ــا کاغ ب
ــد ــی نخواه ــه ای باق ــن لک ــب کوچک تری ــن ترتی  ای

 ماند.

سالمباشیم
چغندر و یک دنیا فایده

می توانــد  غذایــی  رژیــم  بــه  چغنــدر  افــزودن 
ــم  ــن و جس ــامت ذه ــر س ــددی ب ــرات متع تاثی
ــک  ــر کم ــول عم ــش ط ــه افزای ــد و ب ــته باش داش

ــد. کن
ــع  ــدر منب ــع، چغن ــری ربی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
عالــی فیبــر، ویتامیــن C، منیزیــم و فــوالت اســت 
ــد  ــود، می توان ــرف ش ــم مص ــور منظ ــه ط ــر ب و اگ

ــد.  ــرد بیفزای ــر ف ــول عم ــه ط ــال ها ب س
 تشدید کاهش وزن

چغنــدر در ســم زدایی و کاهــش وزن بــه شــما 
ــوده و  ــی ب ــد چرب ــه فاق ــرا ک ــد؛ چ ــک می کن کم

ــت.  ــی اس ــای رژیم ــی فیبره ــع غن منب
 تقویت قدرت

قبــل  افــرادی کــه  نشــان می دهــد  مطالعــات 
درصــد   ۱۶ تــا  می نوشــند  چغنــدر  آب  ورزش  از 
مدت زمــان ورزششــان طوالنی تــر خواهــد بــود. 

 بهبود هضم
ــزاش  ــا و اف ــاب روده ه ــک اعص ــا تحری ــدر ب چغن
بهبــود  موجــب  غــذا،  در هضــم  بــدن  توانایــی 
ــاوی  ــدر ح ــان چغن ــک فنج ــود. ی ــوارش می ش گ
ــع  ــه منب ــل ب ــه آن را تبدی ــر اســت ک ــرم فیب ۳.۴ گ

خــوب فیبــر می کنــد. 

سبکزندگی
 مهارت ارتباط

در آمــوزش مهارت هــای زندگــی، توجــه ویــژه ای بــه 
مهــارت ارتبــاط مؤثــر شــده اســت. ارتبــاط، یکــی از 
اساســی ترین نیازهــای انســانی اســت کــه زندگــی 
منهــای اجتمــاع، بــرای او بی معناســت. مهــارت 
ــا چــه  ــه و ب ــه چگون ــوزد ک ــراد می آم ــه اف ــاط ب ارتب
ــد؛  ــاط موفــق دســت یابن ــه یــک ارتب روش هایــی ب
ارتباطــی کــه بتــوان بــا آن بــه اهــداف مدنظــر 
ــطح  ــر س ــی از نظ ــز در روان شناس ــراد نی ــید. اف رس
جــای  گوناگــون  دســته بندی های  در  ارتبــاط، 

می گیرنــد. 
نکتــه ای  بــه  حســین)ع(  امــام  از  ســخنی  در 
ــر  ــه را بش ــر از آنچ ــطحی فرات ــه س ــم ک برمی خوری
ــد.  ــرح می کن ــه، مط ــت یافت ــه آن دس ــروزی ب ام
ایشــان ماهرتریــن فــرد در مهــارت ارتبــاط را چنیــن 
ــاِس َمــن َوَصــَل  معرفــی می کننــد: »إّن أْوَصــَل الّن
ــاط  ــاد ارتب ــرد در ایج ــن ف ــُه«؛ »قوی تری ــن َقَطَع َم
کســی اســت کــه بــا کســی کــه از او بریــده، رابطــه 
ــار از  ــطح انتظ ــی، س ــن نگرش ــد.« چنی ــرار کن برق
ــه در  ــرد ک ــاال می ب ــدی ب ــه ح ــد را ب ــاط کارآم ارتب
ــات  ــاد ارتباط ــه ایج ــرد ب ــک ف ــه اســامی، ی جامع
کــه  اســت  طبیعــی  بیندیشــد.   گسسته شــده 
ــاط        ــر شــاخه های ارتب ــد، دشــوارتر از دیگ ــن پیون ای

اســت. فصلنامــه اشــارت

ازدواج و سالمت قلب
ازدواج اگــر یــک ســپر محافــظ در برابــر بیماری های 
ــت.  ــر اس ــن موث ــک واکس ــا ی ــد، قطع ــی نباش قلب
پزشــکان ژاپنــی معتقدنــد مردانــی کــه هرگــز 
ازدواج نکرده انــد، ســه برابــر بیشــتر در معــرض 
ــمندان  ــد. دانش ــرار می گیرن ــی ق ــای قلب بیماری ه
در ایــن مطالعــه ۳۶82 مــرد بزرگســال را مــورد 
بررســی قــرار دادنــد و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
ــل  ــازی مث ــل خطرس ــر عوام ــل از نظ ــردان متاه م
ــت و کلســترول از  ــدن، فشــار خــون، دیاب ــی ب چرب

ــتند. ــالم تر هس ــردان س ــه م بقی
دانشــمندان اســترس در زندگــی زناشــویی را عامــل 
بــزرگ ناراحتی هــای قلبــی در مــردان می داننــد 
ــش از  ــر بی ــد براب ــترس چن ــن اس ــد ای و معتقدن

اســترس های شــغلی اســت. 
ــاال و  ــون ب ــار خ ــر و فش ــروق کرون ــای ع بیماری ه
نارســایی قلبــی بیشــتر در زندگی هــای پرســروصدا 
و پرتنــش خــود را نشــان می دهنــد؛ امــا یــک 
ــوی  ــه ق ــرد و البت ــامت م ــث س ــق باع ازدواج موف
تحقیــق  یــک  او می شــود. طــی  قلــب  شــدن 
دیگــر کــه در مرکــز پزشــکی »Lagone« دانشــگاه 
نیویــورک انجــام شــد، محققــان دریافتنــد کــه 
زنــان و مــردان متاهــل 5 درصــد کمتــر دچــار 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی می شــوند. بیتوتــه

خانواده
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ــت:  ــور گف ــازان کش ــتضعفان و جانب ــاد مس ــس بنی رئی
ــن شــهر  ــروژه مشــارکتی »نگی ــاد مســتضعفان در پ بنی
)مبلمــان شــهری( اصفهــان«، تلفیقــی از معمــاری  قدیم 

ــه منصــه ظهــور رســانده اســت. و معمــاری مــدرن را ب
 محمــد ســعیدی کیا در آییــن بهره بــرداری از پــروژه 
مشــارکتی »نگیــن شــهر )مبلمــان شــهری(« در قالــب 
ــاح«  ــد افتت ــه، چن ــر هفت ــه »ه ــصت وپنجمین برنام ش
اظهــار کــرد: پــروژه »نگیــن شــهر«، یکــی از پروژه هایــی 
بــود کــه بــه صــورت مشــارکتی بیــن شــهرداری اصفهــان 
ــرداری قــرار  و بنیــاد مســتضعفان مــورد افتتــاح و بهره ب

گرفــت.
وی نــوع معمــاری پــروژه مشــارکتی »نگیــن شــهر 
اصفهــان« را مطلــوب ارزیابــی کــرد و افــزود: بنیــاد 
مســتضعفان در ایــن پــروژه تلفیقــی از معمــاری  قدیــم 
ــور رســانده اســت. ــه منصــه ظه ــدرن را ب ــاری م و معم

 ســعیدی کیا اظهــار کــرد: اصفهــان از قدیــم نمــاد 
ــاری  ــازی و معم ــوزه شهرس ــص در ح ــا تخص ــهری ب ش
بلکــه  خیابان هــا،  و  ســاختمان ها  نه تنهــا  و  اســت 

پل هــای آن هــم آثــار هنــری هســتند.
وی ادامــه داد: مــا همیشــه بــا یــک ســوال دربــاره 
چگونگــی تلفیــق ســبک معمــاری قدیــم و جدیــد مواجه 
ــروژه  ــن پ ــاق در ای ــن اتف ــروز شــاهد ای ــه ام ــم ک بوده ای
ــاری  ــن ســبک معم ــدی بی ــروژه، پیون ــن پ هســتیم. ای

ــل  ــی حاص ــیار خوب ــه بس ــوده و نتیج ــد ب ــم و جدی قدی
ــت و  ــاری آن اس ــر کاری، معم ــل ه ــت. اص ــده اس ش

ــود را دارد. ــون خ ــرا فن ــه در اج البت
وی دانــش فنــی متخصصــان ایــن پــروژه را بســیار 
خــوب ارزیابــی کــرد و عنــوان داشــت: ایــن پــروژه، یــک 
کار مشــارکتی بیــن شــرکت های بنیــاد و شــهرداری  
بــوده اســت و امیدواریــم بتوانیــم چنیــن کارهایــی را در 

ــم. کشــور انجــام دهی
 رئیــس بنیــاد مســتضعفان و جانبــازان کشــور بــا بیــان 
اینکــه تفاهم نامــه همــکاری بــرای تکمیــل خــط ۱ و 
ــود  ــی ب احــداث خــط ۳ قطــار شــهری، از دیگــر اقدامات
کــه در اصفهــان انجــام شــد، گفــت: یکــی از شــرکت های 
وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان طــی یــک قــرارداد 
همــکاری بــا شــهرداری اصفهــان، در احــداث شــهربازی 

ــز مشــارکت خواهــد کــرد. ــان نی شــرق اصفه
  اجرای بیش از هزار پروژه عمرانی در 

دو سال اخیر
آییــن مدیریــت شــهری اصفهــان  ایــن  ادامــه   در 
ــهرداری  ــی ش ــای عمران ــه پروژه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اصفهــان طــی دو ســال اخیــر در قالــب هــزار و ۱8۰ 
پــروژه مختلــف در محــات مختلــف شــهر اصفهــان بــه 
ــای  ــان پروژه ه ــن می ــزود: در ای ــید اف ــرداری رس بهره ب
بزرگــی ماننــد ســالن اجــاس، تکمیــل فازهــای مختلف 
ــزو  ــهری، ج ــار ش ــروژه قط ــی)ع( و پ ــام عل ــدان ام می

ــت در  ــا موفقی ــه ب ــد ک ــام گذشــته بودن ــای ناتم پروژه ه
ــتیم. ــا گام برداش ــل آن ه ــتای تکمی راس

مهــدی جمالی نــژاد بــا اشــاره بــه تســت ارتعاشــات فــاز 
ــار  ــط دوم قط ــت: خ ــان گف ــرو اصفه ــک مت ــط ی ۳ خ
ــت  ــاخت اس ــال س ــکاران در ح ــت هم ــه هم ــهری ب  ش
و امــروز شــاهد امضــای تفاهم نامــه همــکاری خــط 

ــم. ــهری بودی ــار ش ــوم قط س
 وی خبــر از افتتــاح تقاطــع غیرهمســطح شــهید  واالیــی 
ــده داد  و  ــاه آین ــک م ــان در ی ــرق اصفه ــوب ش در جن
ــه  ــامل دولت خان ــهری ش ــای ش ــر پروژه ه ــت: دیگ گف
صفــوی اســت کــه توســط ســازمان نوســازی، بهســازی 
ــر کــه دارای معمــاری خاصــی  شــد؛ البتــه پردیــس هن
اســت و توســط یکــی از بهتریــن معمــاران کلیــد خــورد 

تــا دومــاه آینــده تکمیــل خواهــد شــد.
   افتتاح شهرک سالمت، 17 مردادماه 

شــهردار اصفهــان درخصــوص ســالن شــهدا اعــام  کــرد: 
ــاه  ــک م ــا ی ــده و ت ــاخته ش ــالن س ــن س ــقف ای دو س
ــد  ــدازی خواهن ــز راه ان ــن ســالن نی ــده ســوله های ای آین

ــاح می شــود. ــان ســال افتت ــا پای شــد و ت
ــح  ــه ســاماندهی مشــاغل شــهری اشــاره و تصری وی ب
ــاهد  ــان ش ــهر اصفه ــار در ش ــتین ب ــرای نخس ــرد: ب ک
مشــاغل  ســاماندهی  حــوزه  در  بزرگــی  پروژه هــای 
بوده ایــم و می تــوان گفــت از بعــد از انقــاب چنیــن 

حرکتــی بی نظیــر بــوده اســت.
وی درخصــوص پــروژه مشــارکتی ابــراز کــرد: تفاهم نامــه 
ــوان  ــه عن ــم؛ ب ــا کرده ای ــا را امض ــن طرح ه ــکاری ای هم

مثــال شــهرک صنایــع چوبــی و مبــل کــه اقــدام بســیار 
ارزشــمندی بــود. همچنیــن ۱۷ مردادمــاه بــا حضــور وزیر 
ــرداری  ــه بهره ب ــامت ب ــهرک س ــاز اول ش ــت ف بهداش

خواهــد رســید.
  بازار گل ها و گیاهان دارویی در مرحله 

تکمیل 
وی همچنیــن ادامــه داد: بــازار گل هــا و گیاهــان دارویــی 
کــه یکــی از بازارهای شــاخص در مرکز کشــور و در شــرق 
اصفهــان اســت، بــه همــراه ســورتینگ بــازار خشــکبار بــه 
ــال  ــان س ــا پای ــت و ت ــرفت اس ــال پیش ــرعت در ح س
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــف آن ب ــای مختل مجموعه ه

وی عنــوان کــرد: بــازار موتورســیکلت و دوچرخــه و 
ــازار  ــرا در ب ــه اخی ــورتینگ ک ــی و س ــای برق دوچرخه ه
میــوه و تره بــار کار شــده اســت هــم، از دیگــر طرح هــای 

ــت. ــان اس ــهر اصفه ــی در ش اجرای

وی درخصــوص ســاماندهی مشــاغل افــزود: اخیــرا برای 
ــه  ــی ک ــای قبل ــه پروژه ه ــاغل در ادام ــاماندهی مش س
ســال های گذشــته در شــهرک امیــر کبیــر افتتــاح شــده 
و پروژه هــای جنبــی آن نیــز در مــدت کوتاهــی گام هــای 

موثــری برداشــته شــده اســت.
بــه پــروژه »نگیــن شــهر«  بــا اشــاره  جمالی نــژاد 
ــروژه »نگیــن شــهر« کــه از پروژه هــای  تصریــح کــرد: پ
شــاخص دارای ظرفیــت 2۰۰ خــودرو و تعــداد واحدهــای 
بــه  بــه زودی  اســت،  خــوب  بســیار  تجــاری اداری 

می رســد.  بهره بــرداری 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــهری 5 ه ــان ش ــروژه مبلم ــاحت پ مس

ــده  ــه آین ــا هفت ــا دارد و ت ــع زیربن ــر مرب ــت و 2۱ مت اس
ــد. ــد ش ــاح خواه ــروژه افتت ــن پ ای

     همکاری بنیاد مستضعفان در مترو و 
پروژه شهربازی شرق اصفهان

قائم مقــام شــهردار اصفهــان در امــور ســرمایه گذاری 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــز در ای ــارکت نی و مش
مبلمــان شــهری مهم تریــن بخــش پــروژه »نگیــن 
ــل  ــرای تعام ــمتی ب ــش قس ــن بخ ــت و ای ــهر« اس ش
بخــش خصوصــی و عمومــی پــروژه اســت، گفــت: 
محلــی کــه در آن قــرار داریــم در گذشــته کارخانــه 
ریســندگی و بافندگــی بــه نــام »صنایــع پشــم« بــود کــه 
در دهه هــای ابتدایــی انقــاب قســمتی از آن تفکیــک و 
تعــدادی واحــد مســکونی در آن ســاخته شــد. قســمت 
اصلــی کارخانــه باقــی مانــد کــه در حــال حاضــر، بنــای 

ــت. ــده اس ــت ش ــداری و مرم ــز نگه ــی آن نی تاریخ
  مرتضــی حســام نژاد افــزود: شــهرداری قســمت دیگــر 
ــهر« را در  ــن ش ــروژه »نگی ــک و پ ــه را تمل ــن کارخان ای
ــهری و  ــان ش ــر مبلم ــتمل ب ــه مش ــرد ک ــداث ک آن اح
ــمتی  ــن در قس ــت. همچنی ــاری اداری اس ــه تج مجموع
کــه از خیابــان چهاربــاغ بــاال بــه ســمت بنــای تاریخــی 
کارخانــه دیــد داشــت، قســمتی را پیش بینــی و طراحــی 
ــل مشــاهده  ــی قاب ــه خوب ــای تاریخــی ب ــه بن ــم ک کردی

باشــد. 
ــت فرهنگــی  ــار معاون ــا در حــال حاضــر در اختی ــن بن ای
ــه نیــز توســط  شــهرداری اصفهــان اســت. ســردر کارخان
شــرکت نوســازی و بهســازی مرمــت شــده کــه بــا 
معمــاری مــدرن پــروژه بــه خوبــی عجیــن شــده اســت.
وی گفــت: شــهرداری اصفهــان بــرای احــداث ایــن 
مجموعــه بــا بنیــاد مســتضعفان و بــه طــور مشــخص بــا 
شــرکت »ونــک پارک« مشــارکت کرد و شــرکت »ســادن 

ــوده اســت. ــروژه ب ــن پ اســپادانا«، طــراح و مشــاور ای
ــن  ــارکتی »نگی ــروژه مش ــداث پ ــه اح ــاره ب ــا اش وی ب
شــهر« بــا 2۱ هــزار متــر مربــع زیربنــا ادامــه داد: طبقــه 
زیریــن بــه پارکینگــی بــه مســاحت ۶ هــزار متــر مربــع 
ــا  ــارک اختصــاص داده شــده و ب ــا 2۰۰ واحــد جــای پ ب
ــه روی ایــن  ــزرگ چهــار طبقــه در روب وجــود پارکینــگ ب
مجموعــه، مشــکل پــارک ماشــین بــه طــور کامــل حــل 

می شــود.
حســام نژاد از وجــود ۱۳۶ واحــد تجــاری و اداری در 
ــهرداری  ــن ش ــه بی ــر داد ک ــهر« خب ــن ش ــروژه »نگی پ

اصفهــان و ســرمایه گذار تقســیم شــده اســت.

  تعامل خوب بخش خصوصی و عمومی
ــه اینکــه قــرار اســت بنیــاد مســتضعفان  ــا اشــاره ب وی ب
دو پــروژه شــهربازی شــرق اصفهــان و ادامــه خــط یــک 
ــه  ــزود: تفاهم نام ــد، اف ــان اجــرا کن ــز در اصفه ــرو را نی مت
ــان  ــتاندار اصفه ــر اس ــروز در دفت ــرو، دی ــه مت ــوط ب مرب

تنظیــم شــد.
ــروژه  ــن پ ــش ای ــن بخ ــهری را مهم تری ــان ش وی مبلم
ــل  ــرای تعام ــمتی ب ــش قس ــن بخ ــت: ای ــد و گف خوان
ــروژه اســت. قــرار اســت  بخــش خصوصــی و عمومــی پ
معاونــت فرهنگــی شــهرداری اصفهــان، برنامه هایــی 
ــور  ــت حض ــه قابلی ــد ک ــی کن ــش طراح ــن بخ ــرای ای ب

خانواده هــا را داشــته باشــد.
 قائم مقــام شــهردار اصفهــان در امــور ســرمایه گذاری 
ــل بخــش  ــف درســت تعام ــه داد: تعری و مشــارکت ادام
خصوصــی و عمومــی در ایــن دوره اتفــاق افتــاد و در ســال 
95 بــه انــدازه دو و نیــم برابــر مجمــوع ۱۰ ســال گذشــته 
پــروژه داشــتیم کــه آینــده خوبــی را بــرای شــهر اصفهــان 

ــد. ــیم می کن ترس
 TOD طــرح  نخســتین  افتتــاح  گفــت:  حســام نژاد 
ــر  ــان برت ــدای نش ــک( و اه ــای ترافی ــر مبن ــعه ب )توس
تجــارب  اولیــن  از  نمونــه  دو  مشــارکتی،  پروژه هــای 
شــهرداری اصفهــان در احــداث این پــروژه  بود. این نشــان 
در ســه رده برنزیــن،  ســیمین و زریــن اهــدا می شــود کــه 
امیدواریــم پــروژه »نگیــن شــهر« در آینــده نزدیــک به رده 
زریــن برســد کــه بــه پروژه هایــی اختصــاص می یابــد کــه 

ــتند. ــرداری هس ــد از بهره ب ــای بع ــامل ضمانت ه ش
 حاشیه های افتتاح

ــهرداری  ــکاری ش ــه هم ــم تفاهم نام ــن مراس ــه ای در ادام
اصفهــان بــا بنیــاد مســتضعفان بــرای احــداث پــروژه بزرگ 

شــهربازی شــرق اصفهــان منعقــد شــد. 
ــروژه  ــرداری از  پ ــم بهره ب ــت در مراس ــت اس ــز اهمی حائ
مشــارکتی »نگیــن شــهر« کــه ۱99 واحــد تجــاری و 
ــرار  ــان ق ــهروندان اصفه ــار ش ــد اداری را در اختی ۱۳ واح
 می دهــد، بــا حضــور شــهردار اصفهــان، معاونیــن وی 
ــن  ــاح ای و اعضــای شــورای اســامی شــهر در محــل افتت
پــروژه واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال، نشــان ســیمین بــه 

ایــن پــروژه بــزرگ اهــدا شــد.
پروژه هایــی  ویــژه  ســیمین،  نشــان  اســت  گفتنــی 
ــر رعایــت شــدن اســتانداردهای ملــی  اســت کــه عــاوه ب
ســاختمان در آن هــا، از خاقیــت و نــوآوری جالــب توجهــی 

در ســاخت و احــداث بهره مندنــد.

  در مراسم بهره برداری از پروژه مشارکتی »نگین شهر اصفهان« عنوان شد:

 مشارکت بنیاد مستضعفان در مترو و پروژه شهربازی شرق اصفهان 
تجلی معماری  قدیم و معماری مدرن در پروژه »نگین شهر اصفهان«    

راز  نشــان می دهــد کــه  یافته هــای محققــان 
ــان  ــز انس ــت در مغ ــن اس ــی ممک ــی طوالن زندگ

ــد. ــه باش نهفت
بررســی های  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
محققــان کالــج »آلبــرت اینشــتین« نیویــورک در 
ســال 2۰۱۳ نشــان داد کــه غــده »هیپوتالمــوس« 
در مغــز می توانــد بــر رونــد افزایــش ســن و 

ــد. ــر باش ــدن موث ــوای ب ــن ق ــل رفت تحلی
 newatlas وب ســایت  گــزارش  اســاس  بــر 
هیپوتاالمــوس درواقــع یــک دســتگاه کنترل کننــده 

ــت. ــدن اس ب
ایــن بخــش از مغــز بــا تاثیــری کــه بــر هیپوفیــز 
ــدن  ــای ب ــیاری از غده ه ــت بس ــذارد، فعالی می گ
ــر  ــد و دیگ ــده(، تیروئی ــراس )لوزالمع ــل پانک مث

ــد. ــرل می کن ــدن را کنت ــدد ب غ
در عیــن حــال، ایــن عمــل از طریــق ترشــح دو نوع 
هورمــون بــه نام هــای آزاد کننــده و مهارکننــده 
اســت کــه نــوع اول ترشــحات هیپوفیــز را زیادتــر 
و نــوع دوم آن را کمتــر می کنــد؛ عــاوه بــر آن 
هیپوتاالمــوس دمــای بــدن، گرســنگی، تشــنگی و 

ــد. ــم می کن ــدن را تنظی ــی ب ــه زمان چرخ
طبــق ایــن گــزارش، بــه طــور کلــی هیپوتاالمــوس 
مرکــز اعمــال غریــزی ماننــد احســاس گرســنگی، 
ــم  ــدن، تنظی ــای ب ــم دم ــنگی، تنظی ــیری، تش س
ــم  ــل خش ــی مث ــای هیجان ــون، رفتاره ــار خ  فش
ــا  ــت؛ ام ــه اس ــز عاطف ــراب و نی ــرس و اضط و ت
ــا  ــری کام ــد پی ــر رون ــذاری ب نقــش آن در تاثیرگ

ــت. ــدی اس ــه جدی نتیج
حــال پــس از چهــار ســال محققــان به ایــن نتیجه 
ســلول های  از  مجموعــه  یــک  رســیده اند کــه 
بنیــادی در هیپوتاالمــوس مســئول آن هســتند 
ــه برخــورد  ــد پیــری خــود چگون ــا رون ــدن ب کــه ب

می کنــد.
محقــق ارشــد ایــن تیــم تحقیقاتــی، »دانگ چنــگ 
کای«)Dongcheng Cai(،  گفــت: »تحقیــق مــا 
ــادی  ــلول های بنی ــدادی از س ــد تع ــان می ده نش
افزایــش ســن کاهــش  بــا  در هیپوتاالمــوس 
می یابنــد کــه ایــن موضــوع ســبب تشــدید رونــد 

ــود.« ــری می ش پی
ــام  ــا انج ــر روی موش ه ــه ب ــه ک ــات اولی تحقیق
شــد نشــان داد کــه در موش هــای ســالم بــا 
افزایــش ســن، ایــن ســلول های بنیــادی شــروع 

ــد. ــدن می کنن ــود ش ــه ناب ب
دکتــر کای افــزود: در ســنین پیــری موش هــا 
کــه حــدود دو ســال اســت، تمــام ایــن ســلول ها 

نابــود شــده اند.
بــرای تاییــد ایــن ارتبــاط بیــن وجــود ســلول های 
بنیادیــن هیپوتاالمــوس و رونــد پیــری، محققــان 
ــای  ــز موش ه ــلول ها را در مغ ــن س ــی از ای بخش

میانســال نابــود و مشــاهده کردنــد کــه رونــد 
تحلیــل رفتــن بــدن و پیــری آن هــا شــدت گرفــت.

ــود  بخــش پایانــی و هیجان انگیــز تحقیــق ایــن ب
کــه آیــا بــا افــزودن ایــن ســلول های بنیادیــن بــه 
ــر  ــری تاثی ــد پی ــر رون ــوان ب ــوس می ت هیپوتاالم

گذاشــت یــا نــه.
ــز  ــه مغ ــادی ب ــن منظــور ســلول های بنی ــه همی ب
موش هــای مســن ســالم تزریــق و مشــاهده شــد 
کــه رونــد پیــر شــدن در آن هــا رو بــه کنــدی رفــت 
و در برخــی مــوارد ایــن رونــد معکــوس شــده و بــه 

ســمت شــادابی بیشــتر حرکــت کــرد.
در طــول تــاش بــرای فهــم نحــوه عملکــرد 
بــا  محققــان  پیــری،  ضــد  ســلول های  ایــن 
ــع  ــام »microRNA« در مای ــه ن ــی ب مولکول های
مغــزی نخاعــی مواجــه شــدند کــه افزایــش آن در 
ــه کنــد شــدن  ــا تزریــق ب مایــع مغــزی نخاعــی ب

ــد. ــر ش ــا منج ــری در موش ه ــد پی رون
ــن  ــوان اولی ــه عن ــد ب ــتاوردها می توانن ــن دس ای
قدم هــا بــرای دســتیابی بــه فرمــول افزایــش 
طــول عمــر باشــد و آنچــه بــا اطمینــان زیــاد 
می تــوان از آن ســخن گفــت، ایــن اســت کــه 
ــوس  ــری در هیپوتاالم ــد پی ــی رون ــز فرمانده مرک
میــزان  در  تغییــرات  اعمــال  بــا  و  دارد  قــرار 
ــش  ــری از کاه ــادی آن و جلوگی ــلول های بنی س
آن هــا می تــوان میــزان عمــر را افزایــش داد.

 )fountain of youth( »موضــوع »چشــمه جوانــی
ــد  ــات« )lifewater( می توان ــان »آب حی ــا هم ی
ــه خــود  ــی ب ــه واقع ــق جنب ــن تحقی ــج ای ــا نتای ب

بگیــرد.

راز عمر طوالنی در مغز انسان نهفته است

قال صادق علیه السالم:

ْمُت َو ُحْسُن اْلُخْلِق َو اْلُمداراُة. ْفُق َو الصَّ
ِّ
ْبُر َو الر َکماُل االدب َواْلُمروَءةِ َسْبُع ِخصاٍل: اَْلَعقُل َو اْلِحْلُم َو الصَّ

 امام صادق )ع(: کمال ادب و مروت، در هفت چیز است: خردمندى، بردبارى، شکیبایى، مالیمت، 

خاموشى، نیکخویى و مدارا.

حدیثروز
 شــك نباید كرد كه انقالب اســالمی ایران از همه انقالبها جدا اســت : هم در پیدایش و هم در كیفیت مبارزه 

و هــم درانگیــزه انقــالب و قیــام . و تردیــد نیســت كــه ایــن یــك تحفــه الهــی و هدیــه غیبــی بــوده كــه از جانــب 
خداونــد منــان بــر ایــن ملــت مظلــوم غارتــزده عنایت شــده اســت . 

پایدرسامام؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

حتفه اهلی 

مستدرک الوسائل: ج ۹، ص ۳۸، ح ۱۰۱۴۱

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ
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