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کاذب تجمل گرایی،نیاز 
و  ناپســند  امــری  اســراف  مــا،  دینــی  فرهنــگ  در 
متعــال  خداونــد  کریــم  قــرآن  در  اســت.  مذمــوم 

می فرمایــد: »إّنَ اهلَل الُیِحــَب الُمســِرفین« و نیــز »ُکُلــوا َو 
ُتْســِرُفوا«   

َ
ال َو  اْشــَرُبوا 

را  کار  ایــن  نــدارد و  خداونــد اســراف کننده ها را دوســت 
می کنــد. نهــی 

گــر فــرد یــا افــرادی یــا  کــه ا  اســراف، آفتــی بــزرگ اســت 
و  پایــداری  بــه آن مبتــا شــوند،  خانــواده و جامعــه ای 
بــه شــدت  و  داد  از دســت خواهنــد  را  خــود  اســتحکام 
کفــران نعمــت هــم  آســیب پذیر خواهنــد شــد و بــه نوعــی 
خواهــد بــود. تجمــل و مصرف گرایــی تاثیــر مخربــی در 

می دهــد.  افزایــش  را  وابســتگی ها  و  دارد  اقتصــاد 
گــر یــک  ــاره  می فرماینــد: »ا رهبــر معظــم انقــاب در این ب
ــِی اقتصــاد  جامعــه ای بخواهــد از لحــاظ اســتحکام درون

خــود بــه نقطــه ای برســد...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان 
کرد: ح  کیمیای وطن مطر در پاسخ به 

 نیروگاه خورشیدی اصفهان 
در کما

صفحه 4

کرد: مشاور مجوز  استاندار اصفهان عنوان 
ایمنی بدهد، با افتتاح رسمی مترو موافقم

موافقت مشروط
صفحه  4

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

در صفحه سیاست )2( بخوانید

پنجشنبه، روز تنفیذ رئیس جمهور
کشوری و لشکری: با حضور مسئوالن 

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن رئیس قوه قضائیه: 

 مسئوالن یک صدا به آمریکا 
پاسخ محکم دهند

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه مسئوالن عالی قضایی 
با اشاره به اینکه آمریکایی ها پس از بحث برجام به نوعی آن 
که آمریکایی ها  از آن شاهدیم  کردند، گفت: جدای  را نقض 

روش های خصومت انگیز  دیگری را هم در پیش گرفته...
در صفحه سیاست )2( بخوانید اخبار روز

 در آستانه اعالم نهایی لیست
کابینه دوازدهم اعضای 

 مردان کابینه
 کابینه مردان

صفحه 12

گزارش می دهد: کیمیای وطن 

 | شیر مادر، شاه کلید 
سالمت نوزادن   صفحه 6

تصویب قوانین سختگیرانه درباره 
کودک آزاری، ضرورتی انکارناپذیر

 | کودکان، از استثمار 
تا آزار جنسی   صفحه 11

گردشگری روستایی  کید بر رونق   تا
با تکیه بر توسعه پایدار

 | ۷۳ روستای ایران 
گردشگری می شوند    مقصد 

صفحه 7

تشریح جزئیات فروش اینترنت نامحدود

| نامحدود، اما محدود 
صفحه 3

| تدوین نظام سالمت اجتماعی 
توسط سازمان بهزیستی   صفحه 5

 در اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان 
ح شد: هیئت های مذهبی استان اصفهان مطر

 قرآن محوری، اولویت اصلی 
هیئت های مذهبی

   || عکس: علی حاج کاظمیانصفحه 10



بینالملل
 با حضور مسئوالن کشوری 

و لشکری:
برگزاری مراسم تنفیذ حکم 

ریاست جمهوری ۱۲ مردادماه
ــم  ــوری دوازده ــت  جمه ــم ریاس ــذ حک ــم تنفی مراس
پنجشــنبه هفتــه جــاری 12 مــرداد از ســاعت 10 صبــح 
در حســینیه امــام  خمینــی)ره( بــا حضــور رهبــر معظــم 
ــه، مســئوالن  ــه و قضائی ــوای مقنن انقــاب، رؤســای ق
کشــوری و لشــکری، نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی و کارگــزاران نظــام برگــزار می شــود. ایــن 
ــش  ــر پخ ــبکه خب ــتقیم از ش ــور مس ــه ط ــم ب مراس

ــد. میــزان ــد ش خواه

 هالکت ۲۰ داعشی 
در حمالت هوایی سوریه

ــراق  ــی ع ــروی هوای ــد: نی ــام کردن ــی اع ــع عراق مناب
پــس از اطاعاتــی کــه از نیروهــای حشــد شــعبی 
دریافــت کــرد، مواضــع داعــش را در نزدیکــی مرزهــای 

ــرار داد. ــدف ق ــراق ه ــوریه و ع س
ایــن حمــات مواضــع داعــش را در منطقــه تــل 
صفــوک در نزدیکــی مــرز ســوریه هــدف قــرار داد کــه 
ــا  ــودرو آن ه ــته و ۶ خ ــت کش ــر آن 20 تروریس ــر اث ب
ــود،  ــذاری شــده ب ــا بمب گ ــن خودروه ــی از ای ــه یک ک

ــد. ــدم ش منه
ــه  ــق ب ــراق موف ــی ع ــای مردم ــر نیروه ــوی دیگ از س
ــرب شــهر موصــل شــدند  ــورش داعــش در غ ــع ی دف
ــا وارد  ــه تکفیری ه ــنگینی ب ــات س ــارات و تلف و خس
کردنــد. ایــن یــورش از ســوی داعــش در محلــه 
الرســاله در منطقــه القحطانیــه در اســتان نینــوا صــورت 
ــراق  ــه از ســوی نیروهــای حشــد شــعبی ع ــت ک گرف

ــع شــد. مهــر دف

کارشناس مسائل آمریکا:
 برجام به صورت فاحش 

نقض شده است 
فــواد ایــزدی، کارشــناس مســائل امریــکا، درخصــوص 
ــام  ــض برج ــکا و نق ــد امری ــای جدی ــال تحریم ه اعم
گفــت: برجــام بــه صــورت فاحــش نقض شــده اســت. 
ــب  ــائل عق ــن مس ــی از ای ــا کم ــت م ــفانه دول متاس
اســت؛ چــرا کــه وقتــی برجــام نقــض شــد، واکنشــی 
نشــان نــداد و بعــد از آنکــه برجــام بــه صورت فاحشــی 
ــد  ــاره می کنن ــده، اش ــض ش ــا نق ــوی امریکایی ه از س
کــه برجــام نقــض شــده اســت؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه برجــام هــم نقــض و هــم نقــض فاحــش شــده 

اســت.
ایــزدی درخصــوص تــاش بعضــی رســانه های حامــی 
ــکای  ــوب و امری ــکای خ ــیم امری ــرای ترس ــت ب دول
ــت  ــت نیس ــیم بندی درس ــن تقس ــت: ای ــم گف ــد ه ب
و امریــکا همیشــه یــا بــد بــوده یــا بدتــر و جــدا 
کــردن ترامــپ و اقدامــات وی از سیســتم و ســاختار 
ــه  ــن کشــور، ســاده انگاری اســت؛ چــرا ک سیاســی ای
ــت و  ــره اس ــات کنگ ــرو اقدام ــوری پی ــت جمه ریاس
در حــال حاضــر نیــز ایــن کنگــره امریکاســت کــه دور 
جدیــد تحریم هــا را علیــه ایــران تدویــن کــرده اســت. 

دانشــجو

خبرگزاری فرانسه:
موشک ها مایه افتخار نظامی 

ایران هستند
بــه  اشــاره  بــا  مطلبــی  در  فرانســه«  »خبرگــزاری 
برنامــه  نوشــت:  ایــران  موشــکی  برنامه هــای 
وجــود  بــا  کــه  ایــران  موشــکی  بحث برانگیــز 
مخالفت هــای غــرب و انتقــاد اســرائیل شــتاب گرفتــه،  
افتخــار زرادخانــه نظامــی ایــن کشــور بــه حســاب 

. یــد می آ
ایــن رســانه غربــی بــا توصیــف تــوان موشــکی و تنــوع  
موشــک های کوتــاه و متوســط تــا بــرد 2000 هــزار 
ــکا و  ــران نوشــت: پایگاه هــای نظامــی آمری ــر ای کیلومت

ــد. ــرار دارن ــک ها ق ــن موش ــرد ای ــرائیل در ب اس
»قــدر«  موشــک های  ایــن گــزارش،  اســاس  بــر 
ایــران  موشــک  فرونــد   40 میــان  در  و »ســجیل« 
قوی تریــن هســتند و طــول  آن هــا بــه 17 متــر و 
ارتفاعشــان بــه 5۶ فــوت می رســد و قــادر بــه رســیدن 

بــه اهدافــی تــا فاصلــه 1700 کیلومتــری هســتند.
خبرگــزاری فرانســه در ادامــه بــا اشــاره بــه آزمایش هــای 
ــای  ــال تحریم ه ــام و اعم ــد از برج ــران بع ــکی ای موش
موشــکی  دفــاع  ســامانه های  بــه  آمریــکا  جدیــد 
»اس-300 « و »بــاور -373 « پرداخــت و نوشــت: 
ســامانه اس -300 ایــران بعــد از ســال ها ســرانجام 
در مــاه مــارس گذشــته عملیاتــی شــد. ســامانه دفــاع 
موشــکی بومــی بــاور -373 نیــز دیگــر موشــک پدافنــد 
ــی آن  ــای ایران ــه مقام ه ــت ک ــور اس ــن کش ــی ای هوای
را پیشــرفته تر از اس-300 توصیــف کــرده و عنــوان 

ــود. ــش ش ــه زودی آزمای ــت ب ــرار اس ــد ق می کنن
هنــوز  می نویســد:  ادامــه  در  فرانســه  خبرگــزاری 
ایــران  موشــک های  تعــداد  از  موثقــی  اطاعــات 
در دســت نیســت و آخریــن موشــک  تولیــد ایــران 
»صیــاد- 3«،  موشــک ضــد پهپــاد و جنگنــده بــا بــرد 

120 کیلومتــر اســت.
 رســانه فرانســوی بــا پرداختــن بــه ســیلوهای موشــکی 
ایــران بــه نقــل از مقام هــای ایرانــی نوشــت کــه برنامــه 
ــا اهــداف تدافعــی  موشــکی جمهــوری اســامی تنهــا ب

اســت.
موضــوع  پیــش کشــیدن  بــا  فرانســه  خبرگــزاری 
آزمایــش موشــک ماهواره بــر و تحریم هــای جدیــد 
ــد ترامــپ«  ــکا کــه منتظــر امضــای »دونال کنگــره آمری
ــخنان  ــل س ــه نق ــت، ب ــور اس ــن کش ــور ای رئیس جمه
آمریــکا  خزانــه داری  وزیــر  منوشــین«،   »اســتیو 

پرداخت.
ــک های  ــود: »موش ــه ب ــکا گفت ــه داری آمری ــر خزان وزی
ماهواره بــر از فناوری هایــی شــبیه بــه موشــک های 
ــدازی  ــن راه ان ــرده و ای ــره ب ــاره ای به ــن ق بالســتیک بی

ــت.« ــران اس ــوی ای ــده از س ــی تهدیدکنن گام
ــه  ــران گفت ــت: ای ــه نوش ــری در خاتم ــع خب ــن منب ای
بــا وزن 550  را  کــه موشــک می توانــد ماهــواره ای 
پونــد )250 کیلوگــرم( تــا ارتفــاع 500 کیلومتــری حمــل                

ــد. فــارس کن

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

تجمل گرایی، نیاز کاذب
ــی  ــای واجب ــی از کاره ــد، یک ــیب پذیر نباش ــه آس ک
ــراف  ــه اس ــت ک ــن اس ــد، ای ــام بده ــد انج ــه بای  ک
و زیــاده روی و زیــاد مصــرف کــردن و ماننــد این هــا 

را کنــار بگــذارد.« 
انســان می توانــد از همــه نعمت هــای الهــی بــه 

ــد. ــتفاده کن ــا اس ــدازه الزم و بج ان
 امــا اشــرافیگری و تجمــل کــه مذمــوم اســت و 

اســراف خوانــده می شــود، چیســت؟ 
ــا توجــه بــه رشــد جامعــه بشــری و دســتیابی بــه  ب
نعمت هــای جدیــد الهــی و کشــف و اختراعــات 
ــاق  ــرعت اتف ــه س ــری ب ــم بش ــه در عال ــدی ک جدی
می افتــد، نمی تــوان بــرای تجمل گرایــی تعریــف 
ــار  ــذا رفت ــرد؛ ل ــان ک ــی بی ــت و معین ــای ثاب و معن
تجملــی بــا توجــه بــه ُبعــد زمــان، فرهنــگ و مــکان 

جغرافیایــی می توانــد متفــاوت باشــد. 
مفهومــی  تجمل گرایــی،  و  اشــرافیگری  واقــع  در 
ســیال بــوده کــه پیشــرفت ها در آن تاثیرگــذار اســت. 
ــر  ــد دهــه اخی کمــی دقــت در رفتارهــای مــردم چن
بــه مــا می گویــد بســیاری از لوازمــی کــه مــا امــروز 
بــه شــکل عــادی و معمولــی از آن هــا اســتفاده 
می کنیــم، در زمان هــای پیــش بســیار اشــرافی و 

تجماتــی تلقــی می شــدند. 
در فرهنگ  هــای مختلــف هــم همین طــور اســت؛ 
ممکــن اســت بــرای مــا یــک کاالیــی لوکــس 
ــد یــک آدمــی  حســاب شــود، امــا همیــن کاال از دی
کــه در یــک کشــور پیشــرفته تر زندگــی می کنــد 

ــد.  ــی باش ــات زندگ ــزو ضروری ج
ــک  ــا ی ــه ب ــیم ک ــته باش ــار داش ــد انتظ ــس نبای پ
مفهــوم ثابــت روبــه رو باشــیم؛ چــون ذاتــا ایــن 
مفهــوم زیــر بــار تعریــف مشــخصی نمــی  رود؛ بلکــه 
بایــد در یــک زمینــه  و بســتر فرهنگی اجتماعــی 

ــود. ــف ش تعری
ــای ســنتی  ــی یــک معن از طرفــی دیگــر، تجمل گرای
دارد کــه بــه انتظــار عمــوم جامعــه از قشــر ثروتمنــد 
مبنــی بــر خریــد پوشــاک خــاص یــا وســایل 
ــایل  ــایر وس ــل و س ــان و اتومبی ــر مبلم ــاص، نظی خ
ــن  ــکان تامی ــه ام ــه جامع ــه عام ــس ک ــی لوک زندگ
ــه خــورد  ــم ب ــا ه ــک ج ــد، اشــاره دارد. ی آن را ندارن
و خوراک هــا اشــاره دارد. یکــی آنقــدر بریــز و بپــاش 
دارد کــه ســطل زبالــه اش از غــذای اضافــی کــه 
دورریــز می شــود، پــر اســت و یکــی در تامیــن قــوت 

ــت.  ــده اس ــوت مان الیم
ایــن بریــز و بپاش هــا و ســفره های صــد رنــگ 
ــه  ــه البت ــت ک ــی اس ــراف و تجمل گرای ــداق اس مص
کارگــزاران جامعــه و کشــور بایــد از ایــن دســت 
ــی  ــی زندگ ــان و حت ــل کارش ــائل در اداره و مح مس
شخصی شــان بپرهیزنــد تــا ایــن رفتــار نامقبــول 
در جامعــه نهادینــه نشــود. مگــر نــه ایــن اســت کــه 

ــم؟«  ــن ملوکه ــی دی ــاس عل »الن
تنــوع تولیــدات امــروز در ابعــاد مختلــف زندگــی اثــر 
گذاشــته و مــردم را بــه ســمت تجمل گرایــی بــه 
پیــش می بــرد. تولیدکننــدگان هــر روز برنامــه ای 
ــه شــکل و  ــود ک ــدات خ ــروش تولی ــرای ف ــد ب جدی
قیافــه و شــاید کمــی هــم تغییــر محتوایــی داده انــد 
تبلیغــات زیــاد و سرســام آوری دارند.آن هــا بــه دنبــال 
ــذا هــر روز ذائقه هــای  ســودآوری بیشــتر هســتند؛ ل
پوشــاک،  کاالهــا،  مصــرف  درخصــوص  مــردم 
مبلمــان، اتومبیــل، ظــرف و ظــروف  و ... تغییــر 
ــی  ــد گفــت مصرف گرای ــن وصــف بای ــا ای ــد. ب می کن
ــه، ناشــی از نیازهــای واقعــی مــردم نیســت؛  بی روی
بلکــه ناشــی از نیازهــای کاذبــی اســت کــه بــه صــور 
مختلــف بــر آن هــا تحمیــل می شــود. هنــوز یخچــال 
ــم دارد و ســردکنندگی اش  ــی ه ــد و زیبای کار می ده
ــر و ...  ــرادر، خواه ــایه، ب ــا همس ــدارد، ام ــکلی ن مش
ــد؛ پــس مــن هــم بایــد  یخچــال جدیــدی خریده ان

ــرم؟!  ــرفته ترش را بخ ــر و پیش ــروم بهت ب
ایــن شــیوه دنیــای ســرمایه داری اســت. نظــام 
ــورت  ــه ص ــردم ب ــرای م ــی را ب ــرمایه داری، دنیای س
شــیوه های  بــا  را  آن هــا  و  می ســازد  جعلــی 
فریب کارانــه و متنوعــی بــه  ســوی ایــن دنیــا و ســاز 
ــر ســود خــود  ــا حداکث ــد ت و کار هــای آن فرامی خوان

ــد.  ــن کن را تأمی
ــه  ــا غلب ــر آن ه ــه روح ســرمایه داری ب ــی ک در جوامع
پیــدا کــرده، میــل و هــوس، بیشــتر تظاهــر بیرونــی 
می یابــد و بحــث نیــاز کمتــر جلوه گــری می کنــد. در 
واقــع نظــام ســرمایه داری بــه دلیــل حــس منفعــت-

ــواره در  ــد، هم ــش از ح ــدوزی بی ــی و ثروت  ان  طلب
تــاش اســت تــا ایــن امیــال را در مــا ایجــاد کــرده یــا 

ــد.  در صــورت وجــود داشــتن، باز تولیــد کن
ایــن تغییــر همیشــگی نشــان می دهــد کــه گرایــش 
ــه  ــدارد؛ بلک ــا ن ــود م ــه در خ ــی، ریش ــه تجمل گرای ب
بیشــتر تحــت تأثیــر فشــارهای بیرونــی ایجــاد 
می شــود؛ یعنــی انســان ها بــرای اینکــه از قافلــه 
ــه ایــن امیــال ســاختگی  ــد ب ــد، مجبورن عقــب نمانن
پاســخ دهنــد. نظــام ســرمایه داری امــروز یــک کاالی 
ــوه می دهــد  ــی جل ــرای مــا مهــم و حیات خــاص را ب
ــازد و کاالی  ــت می س ــان کاال را بی اهمی ــردا هم و ف
ــن  ــد و ای ــن می کن دیگــری را مهــم تلقــی و جایگزی
فریبــکاری همیشــگی اســت؛ چنــان جلــوه می دهــد 
ــد آســایش و راحتــی شــما  ــا ایــن کاالی جدی کــه ب

ــود. ــم می ش فراه
ــع  ــوی و مرتف ــای دنی ــه نیازه ــخگویی ب ــه پاس  البت
ــا  ــش م ــه  آرام ــه زمین ــدی ک ــا ح ــا ت ــاختن آن ه س
ــا در  ــه م ــا اینک ــت؛ کم ــع اس ــد، بامان ــم کن را فراه
از خداونــد طلــب خیــر دنیــا و  دعا هــای خــود 
آخــرت می کنیــم؛ امــا مشــکل دقیقــا از جایــی آغــاز 
می شــود کــه رفــع نیاز هــا بــه شــکلی افسارگســیخته 
ــا  ــر ارادی دائم ــور غی ــه  ط ــا ب ــه  م ــد و ذائق ــه  یاب ادام
عــوض  شــود و ایــن همــه ســبک زندگی هــا را 
عــوض می کنــد و بــرای ثبــات خانواده هــا مخــرب و 
بنیان کــن خواهــد بــود. دولتمــردان بایــد بــه گونــه ای 
حرکــت و رفتــار کننــد  کــه الگــوی اشــرافیگری 
و تجمل گرایــی نباشــند؛ بلکــه جامعــه بایــد بــه 

ــد. ــود را بپیمای ــامت راه خ س

امــان هللا  المســلمین  و  حجت االســام 
علیمــرادی، نماینــده مــردم کرمــان در مجلــس 
تحریم هــای  دربــاره  رهبــری،  خبــرگان 
ــه  ــکا علی ــت آمری ــب دول ــه از جان صورت گرفت
ــه  ــواره از هم ــکا هم ــار داشــت: آمری ــران اظه ای
نظــام  علیــه  خــود  موجودیــت  و  امکانــات 
جمهــوری اســامی اســتفاده می کنــد و هــر 
گونــه اقدامــی از ســوی شــیطان بــزرگ آمریــکا 
ــت. ــامی امکان پذیراس ــران اس ــه ای ــبت ب نس

 آمریکایی ها از ابتدایی ترین اصول 
انسانی هم برخوردار نیستند 

ــال  ــیطنت، اعم ــا ش ــا ب ــت: آمریکایی ه وی گف
فشــار، تهدیــد و تحریــم هــر کاری را بــرای 
ــه  ــوری اســامی ب ــام جمه ــه نظ آســیب زدن ب
ــال  ــون در ح ــه تاکن ــه ک ــد؛ همان گون کار می برن
آســیب رســاندن بــه ایــن نظــام بوده انــد، 
ــه  ــن کار خــود را ادام ــم ای ــده ه ــا در آین مطمئن

خواهنــد داد.
افــزود:  رهبــری  خبــرگان  مجلــس  عضــو 
ــک نظــام  ــه ی ــن دور از انتظــار نیســت ک بنابرای
شــیطانی پایبنــد بــه هیــچ یــک از اصــول 
انســانی نباشــد و آمریکایی هــا بایــد بداننــد کــه 
از ابتدایی تریــن اصــول انســانی وفــای بــه عهــد 

ــه  ــا هــر ترفنــدی از وفــای ب اســت کــه آن هــا ب
ــد. ــاز می زنن ــر ب ــان س تعهداتش

 باید در قرارداد با آمریکا، راه های 
فرار از انجام تعهدات را بر روی آن ها 

می بستیم
امــان هللا  المســلمین  و  حجت االســام 
ــام  ــن نظ ــر ای ــه در براب ــاره اینک ــرادی درب علیم
شــیطانی چگونــه بایــد عمــل کنیم، خاطرنشــان 
کــرد: مــا بایــد در قراردادهــا و پیمان هایــی 
ــرار از  ــای ف ــم راه ه ــد کردی ــا منعق ــا آن ه ــه ب ک
ــتیم  ــا می بس ــر روی آن ه ــدات را ب ــام تعه انج

و بایــد اکنــون امــکان آســیب زدن بــه جمهــوری 
ــم. ــن ببری ــکا را از بی ــط آمری ــامی توس اس

وی ابــراز داشــت: نظــام جمهــوری اســامی 
ــر  ــبی را در براب ــای مناس ــد برخورده ــد بتوان بای
ایــن بدعهدی هــای آمریــکا داشــته باشــد و مــا 
ــا اســتفاده از  ــی خــود ب ــت مل ــد از موجودی بای
ــا  ــا آن ه ــم ب ــه می توانی ــری ک ــای دیگ قدرت ه

ــم. ــاع کنی ــاط داشــته باشــیم دف ارتب
 دست اندرکاران نظام باید با همه 
امکانات مقابل مقاصد شوم آمریکا 

بایستند
ــرگان  ــس خب ــان در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــام  ــای مق ــه پیش بینی ه ــاره ب ــا اش ــری ب رهب
معظــم رهبــری مبنــی بــر بدعهــدی آمریکایی ها 
مقــام  فرمایش هــای  تمامــی  یــادآور شــد: 
معظــم رهبــری، یکــی پــس از دیگــری در حــال 
تحقــق هســتند؛ بنابرایــن همــه دســت اندرکاران 
نظــام بایــد موجودیــت و امکانــات خــود را به کار 
گیرنــد تــا آمریــکا نتوانــد بــه اهــداف و مقاصــد 

شــوم خــود برســد.
امــان هللا  المســلمین  و  حجت االســام 
از جبهــه  علیمــرادی عنــوان کــرد: حمایــت 
مقاومــت جــزء اصــول قطعــی نظــام جمهــوری 

اســامی اســت و انقــاب اســامی بایــد در 
ــه  ــد ک ــانی باش ــه کس ــت از هم ــتای حمای راس
ــد؛  ــدم برمی دارن ــام ق ــت اس ــت حاکمی در جه
بنابرایــن مــا نمی توانیــم از حمایــت کــردن 
جبهــه مقاومــت دســت برداریــم؛ زیــرا مقاومــت 
اســامی  انقــاب  جدانشــدنی  اصــول  از 
 اســت و بخشــی از هویــت مــا را تشــکیل 

می دهد.
 آمریکایی ها می خواهند ما از 

مسلّم ترین اصول انقالب دست برداریم 
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری در پایــان اظهار 

کــرد: ظلم ســتیزی، حمایــت از مظلومــان و 
مقابلــه بــا ســلطه کفــر از خــط  قرمزهــای نظــام 
ــم از  ــا نمی توانی ــت و م ــامی اس ــوری اس جمه
ــرا دســت برداشــتن  ــم؛ زی آن هــا دســت برداری
از آن یعنــی عقب نشــینی از مواضــع انقــاب 
بــه جایــی  ایــن عقب نشــینی ها  و مطمئنــا 
ــّلم ترین  ــد از مس ــا بای ــه م ــود ک ــی می ش منته
ــتکبار  ــی اس ــر زیاده خواه ــود در براب ــول خ اص
دســت برداریــم؛ ولــی دشــمن بدانــد مــا هرگــز 
از هویــت و اصــول مســّلم انقــاب اســامی 

ــم داشــت. دانــا دســت برنخواهی

نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری:

دست اندرکاران نظام مقابل 
مقاصد شوم آمریکا بایستند

ادامه از صفحه اول

آیــت هللا صــادق آملــی الریجانــی در جلســه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی قضای ــئوالن عال مس
اینکــه آمریکایی هــا پــس از بحــث برجــام 
بــه نوعــی آن را نقــض کردنــد، گفــت: 
جــدای از آن شــاهدیم کــه آمریکایی هــا 
را  دیگــری  خصومت انگیــز  روش هــای 
تحریم هــای  در  و  گرفتــه  پیــش  هــم 
معمــول  آنچــه  از  را  پــا  ظالمانه شــان 
بــوده اســت، فراتــر گذاشــته اند و دائمــا 

می دهنــد.  توســعه  را  تحریم هــا 

وی گفــت: ظاهــرا آنــان از مقاومــت مــردم 
عزتمنــد مــا در طــول ایــن ســالیان دراز 
پنــد نگرفتنــد؛ در زمانــی کــه جمهــوری 
مشــکات  بزرگ تریــن  ایــران  اســامی 
اقتصــادی، تســلیحاتی و نظامــی را داشــت 
مــردم ایســتادگی کردنــد و در دوران دفــاع 
مقــدس بــا همــه مشــکات در صحنــه 
بــا  قضــا  دســتگاه  رئیــس  ایســتادند. 
اشــاره بــه اینکــه نظــام جمهــوری اســامی 
ــر  ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــروز قوی ت ــران ام ای

در منطقــه می درخشــد، افــزود: در ایــن 
شــرایط آمریــکا و هیئــت حاکمــه ایــن 
کشــور بــه دنبــال تهدیــد جمهــوری اســامی 
ایــران و مردمــش هســتند و بایــد در ایــن 
شــرایط مســئوالن مــا پاســخ محکمــی بــه 
ــور  ــه این ط ــه البت ــد ک ــا بدهن آمریکایی ه

ــت. ــم هس ه
آیــت هللا آملــی الریجانــی گفــت: امیدواریــم 
ناحیــه  از  را  واکنش هایــی  بــه زودی 
مجلــس و دولــت در ایــن خصــوص شــاهد 
باشــیم و قــوه قضائیــه هــم در ایــن بخــش 
ــد، ورود  ــوط باش ــه او مرب ــه ب ــدی ک ــا ح ت

می کنــد. 
جمهــوری  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

اســامی ایــران بــه فشــارهای آن هــا هیــچ 
ــی از  ــزود: یک ــرد، اف ــد ک ــی نخواه اعتنای
ــر دســتگاه قضایــی  ایــن فشــارها، فشــار ب
ــه مــا امــر و  ــه ایــن ترتیــب کــه ب اســت؛ ب
نهــی می کننــد و از مــا می خواهنــد کــه 
ــان  ــه ف ــا اینک ــم ی ــس را آزاد کنی ــان ک ف
ــه  ــما چ ــود؛ ش ــه ش ــد محاکم ــس نبای ک
ــور  ــی کش ــور داخل ــه در ام ــتید ک کاره هس

می کنیــد؟  دخالــت 
کــرد:  تصریــح  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
جمهــوری اســامی ایــران نظامــی مســتقل 
اســت و بــر اســاس قوانیــن خــودش اداره 
ــی  ــانتاژهای بین الملل ــع ش ــود و تاب می ش

ــود. صداوســیما ــد ب ــما نخواه ش

رئیس قوه قضائیه: 

مسئوالن یک صدا به آمریکا پاسخ محکم دهند

 یک عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس:

تحریم اخیر موشکی ایران 
مانور تبلیغاتی آمریکاست

عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس بــا بیــان اینکــه »تحریــم ۶ شــرکت 
ــکی  ــز موش ــش موفقیت آمی ــس از آزمای ــی پ ایران
ــی آمریکاســت«  ــور تبلیغات ــر ســیمرغ مان ماهواره ب
تاکیــد کــرد: آزمایش هــای موشــکی ایــران در 
راســتای برنامــه دفاعــی جمهــوری اســامی ایــران 

ــوان حــق طبیعــی کشــور اســت. ــه عن و ب

ــوری اســامی  ــار داشــت: جمه ــر اظه شــهروز برزگ
ایــران بایــد از خــاک خــود در برابــر فرزنــدان 
ناخلــف آمریــکا کــه در منطقــه تربیــت کــرده،  دفــاع 
کنــد کــه یکــی از ایــن برنامه هــای دفاعــی انجــام 

اســت. ماهواره بــر  موشــک های  آزمایش هــای 
برزگــر ادامــه داد: آخریــن اقــدام آمریکا و اســرائیل 
از طریــق فرزنــدان ناخلفــش در منطقــه حملــه 
ــه  ــود ک ــر ب ــرم مطه ــس و ح ــه مجل ــتی ب تروریس
البتــه بافاصلــه تروریســت ها جــواب قاطعــی 

ــد. گرفتن
ــدای  ــکا از ابت ــای آمری ــه تحریم ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــکا  ــد آمری ــه بع ــن ب ــت: از ای ــون گف ــاب تاکن انق

ــران  ــا تحریم هــای ای ــه ب ــرای مقابل ــد فکــری ب بای
و روســیه و کشــورهای دیگــر داشــته باشــد. البتــه 
فکــر نمی کنــم آمریکایی هــا بتواننــد ســختی و 
ــد؛  چــون آن هــا  ریاضــت اقتصــادی را  تحمــل کنن
بــه چپــاول از کشــورهای جهــان ســوم عــادت 
ــرایطی  ــن ش ــد در چنی ــا نمی توانن ــد و قطع کرده ان
ــدت  ــجام و وح ــا انس ــران ب ــان ای ــون مردم همچ

ــد. ــش ببرن ــور را پی ام
را حــق  آزمایش هــای موشــکی  انجــام  برزگــر 
طبیعــی کشــور دانســت و گفــت: پیشــرفت در علوم 
و فنــون فضایــی، حــق طبیعــی همــه کشورهاســت. 
ــم و  ــوی پیشــرفت عل ــد جل آمریکایی هــا نمی توانن

دانــش را بگیرنــد. قطعــا ایــران بــه عنــوان کشــوری 
آزاد، هیــچ وقــت چنیــن باجــی را نخواهــد داد؛ 
ــی  ــدرت دفاع ــا از ق ــل آمریکایی ه ــن دلی ــه همی ب
ــداف  ــه اه ــد ب ــه نمی توانن ــی هســتند ک ــا عصبان م

ــند. ــان برس شیطانی ش
وی در پایــان تاکیــد کــرد: تحریــم شــرکت های 
ــزم و  ــی در ع ــچ خلل ــاع هی ــه وزارت دف ــته ب وابس
اراده مــا بــه وجــود نخواهــد آورد. آمریکایی هــا تنهــا 
ــد؛  ــت زده ان ــور دس ــی و مان ــام کار تبلیغات ــه انج ب
حــال اینکــه ایــن کار بیهــوده اســت و دیگــر همــه 
ــم  ــت از تروریس ــکا را در حمای ــی آمری ــره واقع چه

ایســنا شــناخته اند. 

امنیت
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،،
بایــد  نظــام  دســت اندرکاران  همــه 
موجودیــت و امکانــات خــود را بــه کار 
گیرنــد تــا آمریــکا نتوانــد بــه اهــداف و 

مقاصــد شــوم خــود برســد 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

دشمنان از اقتدار ایران به وحشت افتاده اند
سخنگوی وزارت امور خارجه: 

عربستان سعودی باید به تعهدات خود در حج عمل کند 

سرلشــکر باقــری در همایــش هم اندیشــی فرماندهــان 
طوایــف  ســران  بــا  انتظامــی  و  نظامــی  عالــی، 
ــاب اســامی،  ــرد: انق ــار ک ــوب شــرق کشــور اظه جن
یــک برکــت و موهبــت الهــی بــود کــه بــه یمــن 
مجاهدت هــای امــام راحــل و مــردم شــریف بــه ایــن 
کشــور و مــردم هدیــه و موجــب ســربلندی بیشــتر و 

ــد. ــزرگ ش ــران ب ــدگاری ای مان
ــاب  ــزود: انق رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح اف
دشــمنی  هجــوم  مــورد  همــواره  ایــران  اســامی 
اســتکبار و رژیــم کودک کــش صهیونیســتی قــرار 

ــت. ــته اس داش
سرلشــکر باقــری بــا بیــان اینکــه رزمنــدگان و ایثارگران 
کشــور امــروز بیــرون از مرزهــای ایــران در حــال مبارزه 
هســتند، بــدون اینکــه چشم داشــتی بــه یــک وجــب 
ــمنان  ــت: دش ــند، گف ــته باش ــوری داش ــاک کش از خ
از اقتــدار ایــران بــه هــراس افتاده انــد و حکومــت 

ــد. ــاط می بینن ــال انحط ــود را در ح ــی خ جعل
ــه  ــزود: آنچ ــلح اف ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
ســبب تشــکیل گروهــک داعــش شــد، غفلــت نســبت 
بــه ایــن موضــوع بــود و اســتکبار جهانــی اهــل ســنت 
ــه جــان شــیعه انداخــت؛ امــا در  را تحریــک کــرد و ب
واقعیــت در موصــل و تکریــت و جاهــای دیگــر شــیعه 

و ســنی بــا هــم قربانــی شــدند.
ــه  ــده ک ــن ش ــام روش ــان اس ــر جه ــه داد: ب وی ادام

اقدامــات تروریســتی داعــش، یــک پوشــش ظاهــری 
دارد کــه بــه نــام اســام اســت؛ امــا در واقعیــت 
این هــا یــک جیره خــوار اســتکبار بــرای از بیــن بــردن 

ــان اســام هســتند. جه
سرلشــکر باقــری گفــت: اســتکبار جهانــی می خواهــد 
چهــره رئــوف و مهربــان جهــان اســام را وارونــه جلــوه 
دهــد و یــک چهــره خشــن از اســام بــه دنیــا معرفــی 

. کند
ــردم  ــزود: م ــلح اف ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
سیســتان و بلوچســتان هــدف و اولویت هــا را درســت 
شــناخته اند و بــا تمــام مشــکات معیشــتی کــه 
دارنــد، پشــتیبان نظــام هســتند. مســئوالن کشــور هــم 
ــه  ــت وظیف ــه مل ــت ب ــتند و خدم ــردم هس ــادم م خ
تمــام مدیــران و مســئوالن اســت و بایــد شــب و روز 

ــد. ــه مــردم تــاش کنن ــرای خدمــت ب ب
شــبانه روزی  تاش هــای  از  قدردانــی  ضمــن  وی 
مســئوالن امنیتــی جنــوب شــرق کشــور و اســتان 
سیســتان و بلوچســتان افــزود: مرزبانــی، ســپاه، 
بســیج، انتظامــی، مرزنشــینان و دریابانــی بــرای 

حفاظــت از امنیــت موجــود پــای کار هســتند.
سرلشــکر باقــری گفــت: وضعیــت امنیتــی سیســتان 
و بلوچســتان بهتــر شــده و مــردم در حــال فعالیــت و 
اقدامــات روزانــه خــود در مشــاغل و خدمــات مختلــف 

هســتند. فــارس

ــه،  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــمی، س ــرام قاس به
ــون در  ــم گوناگ ــا جرائ ــه ب ــی ک ــاره ایرانی های درب
زندان هــای خــارج از کشــور بــه ســر می برنــد 
و اینکــه یکــی از مأموریت هــای وزارت خارجــه، 
ــت،  ــان اس ــن زندانی ــوق ای ــق و حق ــاع از ح دف
اظهــار داشــت: بــا رایزنــی آقــای ظریــف در ســفر 
ــان  ــن زندانی ــدادی از ای ــتان، تع ــه گرجس ــر ب اخی

ــدند.  آزاد ش
وی اضافــه کــرد: تعــدادی از هموطنــان مــا در 
ــی  ــف زندان ــم مختل ــا جرائ ــز ب ســایر کشــورها نی
هســتند کــه وزارت خارجــه بــا جدیــت تمــام 

پیگیــر آزادی آن هاســت.
درخصــوص  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ایرانیانــی کــه در زندان هــای آمریــکا بــه ســر 
ــان  ــن زندانی ــداد ای ــت: تع ــار داش ــد، اظه می برن
بــه  و  بی دلیــل  و  ناعادالنــه  صــورت  بــه  کــه 
اتهامــات واهــی دســتگیر شــده اند، زیــاد اســت و 
مــا بــا جدیــت ســعی کردیــم کــه ایــن موضــوع را 

از کانال هــای مشــخص دنبــال کنیــم.
ــه  ــور خارج ــخنگوی وزارت ام ــمی، س ــرام قاس به
ــی  ــای قبل ــه در موضع گیری ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ب
هــم بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده بــودم، گفــت: 
ــی  ــوع اساس ــک موض ــا ی ــرای م ــئله ب ــن مس ای
اســت و حتمــا عــاوه بــر آزادی زندانیانــی کــه در 

زندان هــای آمریــکا هســتند، دولــت آمریــکا بایــد 
از تعقیــب قضایــی و دســتگیری برخــی ایرانیــان 
ــی و  ــل واه ــه دالی ــان ب ــورهای جه ــایر کش در س
غیرمحکمه پســند و بــه جــرم اینکــه کاالیــی را 
ــران تجــارت  ــا ای ــا ب ــد ی ــران صــادر می کنن ــه ای ب
داشــته اند، دســت بــردارد و ایــن مســئله را تمــام 

کنــد.
وی بــا اظهــار تأســف از اینکــه چنــدی قبــل یــک 
ایرانــی در پــی تعقیــب و گریــز نیروهــای آمریکایی 
پــس از دســتگیری جــان خــود را از دســت داده 
ــد  ــریع تر بای ــه س ــکا هرچ ــرد: آمری ــد ک ــود تأکی ب
بــرای آزادی زندانیــان و شــهروندان ایرانــی کــه در 
ــر  ــورهای دیگ ــا در کش ــد ی ــی می کنن ــا زندگ آنج
دســتگیر شــده یــا  تحویــل آمریــکا داده شــده اند، 

اقــدام کنــد.
امــور  وزارت  ســخنگوی  قاســمی،  بهــرام 
خارجــه درخصــوص وضعیــت صــدور روادیــد 
ــک  ــزاری مناس ــرای برگ ــی ب ــای ایران دیپلمات ه
از  بخشــی  عربســتان گفــت:  ســوی  از  حــج 
تعهــدات عربســتان صــدور روادیــد بــوده کــه 
در غالــب تفاهمــات هیئــت ایرانــی بــا طــرف 
و مقامــات ســعودی  ســعودی شــکل گرفتــه 
حتمــا بایــد بــه تعهــدات خــود عمــل کنند.باشــگاه 

ن ا ر نــگا خبر



کوتاه اخبار 

جدیت کوثر در پرداخت تسهیالت 
ازدواج به جوانان

شــبکه بانکــی کشــور در طــرح  کیمیای وطن  
ازدواج، ۵ هــزار میلیــارد  اعطــای وام  ضربتــی 
ــنه  ــع قرض الحس ــهیالت ازدواج از مناب ــان تس توم

می پردازد. 

ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
طــرح  در  اعتبــاری کوثــر،  موسســه  عمومــی 
ــز  ــه نی ــن موسس ــای وام ازدواج، ای ــی اعط ضربت
ــود را  ــواره خ ــور هم ــی کش ــام بانک ــا نظ ــراه ب هم
ــر  ــهیل ام ــت تس ــش در جه ــای نق ــه ایف ــزم ب مل
ازدواج جوانــان و مســاعدت بــه انجــام ایــن ســنت 
حســنه می دانــد و از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
ــغ 4۵/۵00/000/000  ــه مبل ــره وام ازدواج ب 426 فق

ــرده اســت.  ــال پرداخــت ک ری
ــت  ــه اهمی ــا توجــه ب ــزارش ب ــن گ ــر اســاس ای ب
موضــوع ازدواج جوانــان و ضــرورت فراهــم کــردن 
زمینــه الزم جهــت تســهیل ایــن امــر خداپســندانه، 
موسســه اعتبــاری کوثــر از زمــان اتصــال بــه 
ســامانه ازدواج بانــک مرکــزی تاکنــون تعــداد 
مبلــغ  بــه  ازدواج  تســهیالت  فقــره   3.98۵
180/490/000/000 ریــال بــه زوجیــن در شــعب 
سراســر کشــور پرداخــت کــرده اســت کــه حاکــی 
از جدیــت ایــن موسســه در کمــک بــه ازدواج 

ــت.  ــان اس جوان
ــی اعطــای  ــد: طــرح ضربت ــزارش می افزای ــن گ ای
وام ازدواج از اول مــرداد آغــاز و تــا پایــان شــهریور 
ــی  ــبکه بانک ــه دارد و ش ــه ادام ــدت 9 هفت ــه م ب
کشــور در ایــن طــرح ۵ هــزار میلیــارد تومــان 
تســهیالت ازدواج از منابــع قرض الحســنه خــود 
می پــردازد کــه موسســه اعتبــاری کوثــر نیــز 
همــگام بــا شــبکه بانکــی در ایــن طــرح ضربتــی 

مشــارکت دارد. 
الزم بــه ذکــر اســت تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج بــرای هــر یــک از زوجیــن 100 میلیــون ریــال 
ــم  ــای معظ ــرای خانواده ه ــغ ب ــن مبل ــوده و ای ب

ــت. ــال اس ــون ری ــران 200 میلی ــهدا و ایثارگ ش

کاهش تعرفه ارتباطی حجاج
اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران 
ــع، از روز  ــج تمت ــم ح ــاز مراس ــا آغ ــرد ب ــالم ک اع
ــه  ــه مکالم ــتان، تعرف ــرداد در عربس ــنبه 8 م یکش
ــراه  ــت هم ــک و اینترن ــه پیام ــد و تعرف ۷2 درص
ــش  ــد کاه ــا 92 درص ــراه اول ت ــاج هم ــرای حج ب

ــت.  یاف
دریافتــی،  مکالمــات  تعرفــه  طــرح  ایــن  در 
داخلــی و بــا ایــران و همچنیــن اینترنــت همــراه و 
پیامک هــای ارســالی کاهــش یافتــه اســت. 

بدیــن ترتیــب تعرفــه مکالمــات داخلــی و بــا ایــران 
بــه ازای هــر دقیقــه از 2000 تومــان بــه ۵49 تومــان 
و مکالمــه دریافتــی از 2000 تومــان بــه 649 تومــان 

رســیده اســت. ایتنــا

کوتاه از اقتصاد
 پاسخ اسنپ به اظهارات 

سازمان راهداری
در پــی اظهــارات روز یکشــنبه رئیــس ســازمان 
ــنپ  ــام اس ــا ن ــه ب ــازار ک ــر ب ــد راهب ــداری برن راه
شــناخته می شــود، توضیحاتــی ارائــه کــرد کــه 
صحــت و ســقم اظهــارات معــاون وزیــر را زیــر 

می بــرد.  ســؤال 
رئیــس ســازمان راهــداری بــه طــور مســتقیم 
ــه  ــنپ ب ــرکت اس ــال ورود ش ــه دنب ــرد ب ــالم ک اع
ســفرهای بیــن  شــهری ایــن ســازمان از آن هــا 
شــکایت رســمی کــرده تــا ایــن رونــد متوقــف شــود؛ 
موضوعــی کــه پاســخ اســنپ را بــه دنبــال داشــت. 
ــاورزیان  ــارات کش ــه اظه ــخ ب ــرکت در پاس ــن ش ای
اعــالم کــرده کــه از ابتــدا بــا هدف تســهیل ســفرهای 
درون شــهری کار خــود را آغــاز کــرده و تــا بــه امــروز 
هیــچ امکانــی بــرای انجــام ســفرهای برون شــهری 

در نظــر نگرفتــه اســت. 
بــر ایــن اســاس در صــورت انتخــاب مبــدأ و مقصــد 
در دو شــهر متفــاوت حتــی هزینــه ســفر نیــز 
ــه  ــا مواج ــام خط ــا پیغ ــر ب ــده و کارب ــبه نش محاس

می شــود. 
ــای  ــرده راننده ه ــالم ک ــن اع ــرکت همچنی ــن ش ای
شــهر  در  تنهــا  اســنپ  مختلــف  ســرویس های 
محــل ســکونت خــود قــادر بــه پذیــرش درخواســت 
ســفر هســتند و از نظــر فنــی امــکان فعالیــت بیــن 
ــود نداشــته و  ــا وج ــرای آن ه ــف ب شــهرهای مختل

ــدارد.  ن
می دهــد  نشــان  اســنپ  شــرکت  توضیحــات 
ــن  ــداری از ای ــازمان راه ــکایت س ــوع ش ــه موض ک
مجموعــه از نظــر مبنــای قانونــی بــا مشــکالتی 
مواجــه خواهــد بــود؛ زیــرا وقتــی اساســا ایــن 
ــفرهای  ــردن س ــی ک ــی اجرای ــکان فن ــه ام مجموع
ــرای  ــرایط ب ــه و ش ــر نگرفت ــهری را در نظ ــن ش بی
ــوده  ــن شــهری فراهــم نب ــی مســافران بی جابه جای
اســت، مشــخص نیســت ســازمان راهــداری و 
رئیــس ایــن ســازمان دقیقــا از چــه مســئله ای 

آنالیــن اقتصــاد  کرده انــد.  شــکایت 

قطعا پراید از رده خارج می شود
ــت:  ــایپا گف ــازی س ــروه خودروس ــل گ ــر عام مدی
ــد از رده خــارج می شــود و جــای خــود  ــا پرای قطع
را بــه محصــوالت جدیــد می دهــد؛ امــا تــالش 
وارد   آســیبی  کم درآمــد  اقشــار  بــه  می کنیــم 

ــود.  نش
مهــدی جمالــی افــزود: در گــروه ســایپا عالقه منــد 
ــی  ــد هســتیم؛ ول ــد از چرخــه تولی ــه خــروج پرای ب
وابســتگی اقتصــاد و درآمــد بســیاری از خانوارهــای 
دغدغه هــای  از  خــودرو  ایــن  بــه  کم بضاعــت 

ماســت. 
وی بــا بیــان اینکــه پرایــد بخشــی از اشــتغال کشــور 
را تأمیــن می کنــد، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــد  ــن بخشــی از اشــتغال کشــور و درآم ــد تأمی پرای
اقشــار کم درآمــد جامعــه را بــر عهــده دارد، لــذا 
ــه  ــودرو از چرخ ــن خ ــدن ای ــارج ش ــا خ ــم ب نگرانی
ــه  ــکل مواج ــا مش ــد ب ــای کم درآم ــد خانواره تولی

شــوند. 
از پرایــد بــه عنــوان خــودرو مطلــوب  جمالــی 
ــزود: از بخــش  ــرد و اف ــاد ک ــد ی قشــرهای کم درآم
ــروج  ــش از خ ــی را پی ــته ایم طرح ــروش خواس ف
پرایــد از چرخــه تولیــد بــه اجــرا بگــذارد کــه آســیبی 

ــود.  ــد وارد نش ــرهای کم درآم ــه قش ب
ــان  ــا پای ــه ت ــی ک ــزارش، خودروهای ــن گ ــر ای ــا ب بن
را  82گانــه  اســتانداردهای  نتواننــد   9۷ ســال 
ــوند.  ــارج می ش ــد خ ــه تولی ــد، از چرخ ــن کنن تأمی

ســیما و ا صد

مقــررات  تنظیــم  کمیســیون  اخیــرا 
ارتباطــات در مصوبــه ای، شــیوه جدیــد 
ــر داده  ــت در کشــور را تغیی ــروش اینترن ف
کــه بــه زودی ایــن مصوبــه ابــالغ و اجرایــی 

ــد.  ــد ش خواه
فــروش حجمــی  مصوبــه  ایــن  طبــق 
اینترنــت بــرای همیشــه در کشــور متوقــف 

می شــود. 
معــاون  شــاهکوه،  عباســی  صــادق 
بررســی های فنــی و صــدور پروانــه ســازمان 
تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی، 
جزئیــات مصوبــه تغییــر فــروش اینترنــت 

در کشــور را تشــریح کــرد. 
بــه گفتــه عباســی در ایــن مصوبــه بــر 
ــی  ــبکه مل ــی و ش ــک داخل ــت ترافی تقوی
اطالعــات تمرکــز و مــدل اقتصــادی شــبکه 
ملــی اطالعــات بــه طــور کامــل در آن 

اســت.  پیاده ســازی شــده 
فــروش  قبلــی  روش  شــاهکوه گفــت:  
ــه  ــود ک ــور ب ــور تعرفه مح ــت در کش اینترن
اســم  و  می شــود  اتصال محــور  اکنــون 
ــت نامحــدود نیســت.  ــد اینترن روش جدی
ــروش  ــر روش ف ــای تغیی ــت: ردپ وی گف
ــروش  ــمت ف ــه س ــش ب ــت و چرخ اینترن
غیرحجمــی از مردادمــاه 9۵ اعمــال شــد که 
بــه صــورت انتخابــی بــود و گرایــش زیادی 
ــه  ــه ســمت آن ایجــاد نشــد. درنتیجــه ب ب
ایــن تصمیــم رســیدیم کــه بــرای اجرایــی 
شــدن کامــل فــروش غیرحجمی در کشــور 
بایــد روش فــروش غیرحجمــی، تنهــا 

ــران باشــد. گزینــه کارب
 دو روش مرسوم در دنیا برای 

مصرف منصفانه
معــاون بررســی های فنــی و صــدور پروانــه 
ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
روش  در  دنیــا  در  داد:  ادامــه  رادیویــی 
عنــوان  بــه  اتصال محــور حــد مصــرف 
مصــرف منصفانــه پیش بینــی می شــود 

کــه دو حالــت دارد:
در حالــت اول وقتــی مصــرف از مقــدار 
مشــخصی عبــور کــرد، ســرعت را کــم 
ــران حجــم  ــت دوم کارب ــد و در حال می کنن
اضافــی خریــداری می کننــد کــه بــا توجــه 
ــد  ــن خری ــران پیــش از ای ــه در ای ــه اینک ب
حجــم اضافــی مرســوم بــود، حالــت دوم را 

ــم.  ــرای اجــرا انتخــاب کردی ب
شــاهکوه ادامــه داد: در روش جدیــد چنــد 
ــر  ــرای ه ــف و ب ــرعت تعری ــدوده س مح
محــدوده قیمتــی پیش بینــی شــده اســت 
بــر محــدوده ســرعت های  عــالوه  کــه 
اصلــی یــک رنــج ویــژه بــا ســرعت و 
قیمــت کمتــر بــرای مشــترکان کم مصــرف 

ــود  دارد.  ــز وج نی

وی توضیــح داد: محدوده هــای ســرعتی 
ــه،  ــر ثانی ــت ب ــا 2 مگابی شــامل ســرعت ت
ســرعت 2 مــگ تــا 6 مــگ، ســرعت 6 تــا 

ــا 20 مــگ( اســت.  16 مــگ )ت
معــاون بررســی های فنــی و صــدور پروانــه 
ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
رادیویــی اضافــه کــرد: ایــن ســه محــدوده 
بــه ترتیــب 20 هــزار تومــان، 3۵ هــزار 
ــد و  تومــان و ۵0 هــزار تومــان قیمــت دارن
هــر ســه محــدوده ســرعتی دارای 10 گیــگ 
ــک  ــگ ترافی ــل و 20 گی ــک بین المل ترافی

ــی اســت.  داخل
شــاهکوه اظهــار داشــت: همچنیــن بســته 
بــا  نیــز  کم مصــرف  مشــترکان  ویــژه 
ــا  ــه ب ــر ثانی ــت ب ــک مگابی ــر ی ســرعت زی
قیمــت 10 هــزار تومــان دارای 3 گیــگ 
ترافیــک  6 گیــگ  و  خارجــی  ترافیــک 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی تهی داخل
روش جدیــد  در  تأکیــد کــرد:  عباســی 
فــروش اینترنــت بــر اســاس اتصــال 
محــور قیمت هــا بــه گونــه ای تعییــن شــده 
ــترک  ــرای مش ــی ب ــای قبل ــه از قیمت ه ک

می شــود. تمــام  پایین تــر 
 ارائه حجم داخلی به میزان 

حداکثر 10 برابر ترافیک خارجی
وی گفــت: در تمــام محدوده هــای ســرعتی 
کــف میــزان ترافیــک داخلــی دو برابــر 
ــت و  ــده اس ــن ش ــی تعیی ــک خارج ترافی
حتــی اجــازه ارائــه ترافیــک داخلــی تــا 10 
ــی  ــز پیش بین ــی نی ــک خارج ــر ترافی براب

می شــود. 
بــه ایــن معنــا کــه بــرای مثــال ســرویس 
ــان دارای  ــزار توم ــت 20 ه ــا قیم ــگ ب 2 م
بین الملــل  اینترنــت  حجــم  گیــگ   10
ــه  ــت ک ــی اس ــت داخل ــگ اینترن و 20 گی
ــش  ــل افزای ــی قاب ــک داخل ــزان ترافی می
تــا 200 گیــگ نیــز هســت و بــا ایــن حجــم 
ــاعت  ــا 10 س ــه ت ــد روزان ــترک می توان مش
دانلــود کنــد کــه اگرچــه در کلمــه مصــداق 
ــل  ــا در عم ــم، ام ــق نداری ــدود مطل نامح

ســرویس نامحــدود می شــود. 
ارائــه حجــم  اختیــار  تأکیــد کــرد:  وی 
داخلــی از حداقــل 2 برابــر تــا 10 برابــر 
حجــم خارجــی بســته بــه امکانــات انتقــال 
داخلــی شــرکت های اینترنتــی دارد کــه 
امــکان  ایــن  شــرکت ها  همــه  اکنــون 
ــن  ــده ای ــج در آین ــه تدری ــا ب ــد؛ ام را ندارن
ــرکت ها  ــه ش ــد داد و هم ــاق رخ خواه اتف
بــه ســمت ارائــه حجــم داخلــی بیشــتر از 2 

ــت. ــد رف ــی خواهن ــم خارج ــر حج براب
 هر گیگ حجم اضافه 3 هزار 

تومان
نیــاز  و  پایــان حجــم  دربــاره  عباســی 
بــه خریــداری حجــم بیشــتر، توضیــح 
ســقف  از  بیشــتر  مصــرف  بــرای  داد: 
ــک  ــگ ترافی ــر گی ــت ه ــده، قیم تعیین ش
ــل  ــا مشــابه قب مشــخص شــده کــه تقریب
ــل  ــک بین المل ــگ ترافی ــر گی ــت و ه اس
3 هــزار تومــان و هــر گیــگ ترافیــک 
 داخلــی بــا نصــف قیمــت آن فروختــه 

می شود. 
ــه  ــن مصوب ــن در ای ــه داد: همچنی وی ادام
امــکان فــروش حجــم اضافــی بین الملــل 
ــده  ــی ش ــر پیش بین ــد ارزان ت ــا 40 درص ت
ــه  ــی اضاف ــم داخل ــت حج ــش قیم و کاه
ــا یــک دهــم قیمــت نیــز ممکــن اســت  ت
کــه تفــاوت تخفیــف مجــاز حجــم داخلــی 
ــی     ــک داخل ــق ترافی ــرای رون ــی ب و خارج

اســت.
 امکان تبدیل حجم خارجی به 

حجم داخلی
ــرف  ــه مص ــته ب ــرد: بس ــد ک ــی تاکی عباس
کاربــر و در صــورت تمایــل، امــکان تبدیــل 

ــه 2 گیــگ  هــر گیــگ ترافیــک خارجــی ب
ــال  ــرای مث ــت؛ ب ــم اس ــز فراه ــی نی داخل
ترافیــک  ۵ گیــگ  می توانــد  متقاضــی 
ــک خارجــی  ــگ ترافی ــا 10 گی خارجــی را ب

جابه جــا کنــد.
 تعرفه گذاری سرعت های 20 مگ 

تا 50 مگ
معــاون بررســی های فنــی و صــدور پروانــه 
ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
ســرعت های  تعرفه گــذاری  از  رادیویــی 
بیــش از 20 مگابیــت بــر ثانیــه بــرای 
نخســتین بــار در کشــور خبــر داد و گفــت: 
تــا قبــل از ایــن مصوبــه بــرای ســرعت های 
ــود  ــوب وج ــه مص ــگ تعرف ــش از 20 م بی
نداشــت کــه اکنــون تعرفــه ســرویس های 
20 مــگ تــا ۵0 مــگ نیــز تعییــن شــده و 
ــه ســرویس  ــر ارائ ســرعت 20 مــگ و باالت

ــت.  ــوری اس ــر ن روی فیب
از  تعرفــه  مصوبــه  ایــن  در  وی گفــت: 
ــرعت  ــرای س ــده و ب ــتقل ش ــاوری مس فن
تمــام ســرویس های مبتنــی بــر ســیم 
مســی از جملــه ADSL یــا VDSL یــا 
فیبــر نــوری یکجــا تعرفه گــذاری شــده 

اســت. فــارس

تشریح جزئیات فروش اینترنت نامحدود

نامحدود، اما محدود

مدیــر کل دفتــر ســبزی و صیفــی وزارت جهــاد کشــاورزی از آغــاز 
ــازار خبــر داد و گفــت: حداکثــر  ــد کاهــش قیمــت پیــاز در ب رون
طــی 10 تــا 1۵ روز آینــده، قیمــت ایــن محصــول در بــازار کامــال 

متعــادل خواهــد شــد. 
ــازکار در  ــان کشــاورزان پی ــه زی ــان اینک ــا بی ــری ب حســین اصغ
ــه کشــت ایــن  ــان ب ســال های گذشــته باعــث کاهــش میــل آن
محصــول شــد، اظهــار داشــت: البتــه ایــن اتفــاق امســال فقــط 
ــاره محصــول عرضــه تابســتان مــا رخ داد؛ ضمــن اینکــه در  درب
ــه  ــد مواج ــی تولی ــا عقب افتادگ ــم ب ــداری ه ــاری مق ــال ج س
بودیــم؛ یعنــی کشــت انجــام شــده، امــا بــا تأخیــر 20 روزه عرضــه 

بــه بــازار مواجــه بودیــم. 
ــد کاهــش  ــه گذشــته رون ــرد: خوشــبختانه از هفت ــه ک وی اضاف
ــه  ــز عرض ــل آن نی ــه دلی ــده ک ــاز ش ــازار آغ ــاز در ب ــت پی قیم
محصــول تولیــدی در اســتان های مختلــف کشــور بــوده اســت. 

ــا  ــاورزی ب ــاد کش ــی وزارت جه ــبزی و صیف ــر س ــر کل دفت مدی
ــن محصــول  ــار قیمــت ای ــوه و تره ب ــن می ــان اینکــه در میادی بی
کاهــش چشــمگیری داشــته و بــه کیلویــی 20۵0 تومــان رســیده، 
ــه  ــه روز گذشــته بســته ب ــروز نســبت ب ــاز ام ــت: قیمــت پی گف
کیفیــت محصــول بیــن 300 تــا ۵00 تومــان کاهــش یافتــه  

اســت. 
اصغــری دربــاره اینکــه مــا هر ســال در زمینــه تولیــد صیفی جاتی 
ماننــد گوجه فرنگــی، ســیب زمینی، پیــاز، هویــج و ... بــا چنیــن 
معضالتــی مواجــه هســتیم، وزارت جهــاد کشــاورزی باالخــره چــه 
ــد  ــرای تولی ــب ب ــت مناس ــوی کش ــک الگ ــد دارد ی ــی قص زمان
ــه  ــزود: کشــت محصــوالت ب ــد، اف ــن کن ــن محصــوالت تدوی ای
ــط  ــدن آن توس ــی ش ــزان اجرای ــود؛ می ــالغ می ش ــتان ها اب اس
ــی  ــه زیرســاخت ها و عوامــل تشــویقی و تنبیه ــاز ب اســتان ها نی

دارد، کــه آن را قابــل اجــرا کنــد. مهــر

رئیــس شــورای مرکــزی کارآفرینــان کشــور از تأســیس »ســازمان 
ــده  ــاه آین ــت: طــی 6 م ــر داد و گف ــران« خب ــی ای ــی کارآفرین مل
ــاد بخــش خصوصــی در  ــن نه ــوان باالتری ــه عن ــن ســازمان ب ای
ــالح ورزی در  ــین س ــود. حس ــیس می ش ــی تأس ــوزه کارآفرین ح
تشــریح وضعیــت کارآفرینــی در کشــور گفــت: ماهیــت و فلســفه 
ــه از مدل هــای  ــه ک ــن ســمت رفت ــه ای ــی در کشــورها ب کارآفرین
ــد.  ــه یــک الگــوی توســعه اســتفاده می کنن ــه مثاب ــی ب کارآفرین
رئیــس شــورای مرکــزی کارآفرینــان کشــور ادامــه داد: در کشــور 
مــا در مقطعــی در ســال 1384 الگوبــرداری از کشــورهای آســیای 
ــه  ــه منظــور توســعه ایده هــای خالقان ــی ب شــرقی و اروپــای غرب
بــه منظــور اشــتغال زایی در دســتورکار قــرار گرفــت؛ امــا بــه دلیــل 
ــع  ــکالت توزی ــی و مش ــعه کارآفرین ــاخت های توس ــود زیرس نب

پــول، ایــن سیاســت بــه انحــراف کشــیده شــد. 
نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران بــا بیــان اینکــه اشــتغال زایی، 

خلــق ثــروت و ایجــاد ارزش افــزوده شــاخصه های کســب 
ــا  ــت: ب ــتند، گف ــوآوری هس ــاوری و ن ــر فن ــی ب ــای مبتن و کاره
ــه تکلیــف برنامــه ششــم مبنــی بــر توســعه کارآفرینــی  توجــه ب
امیدواریــم بــا همــت دولــت بتوانیــم طرح هــا و برنامه هــای 
توســعه کارآفرینــی را پیاده ســازی کنیــم. وی بــا اشــاره بــه 
اینکــه بــا توجــه بــه رابطــه اجتناب ناپذیــر کارآفرینــی بــا خالقیــت 
بین المللــی  نظــر شــاخص های  از  متاســفانه  ایده پــردازی  و 
موقعیــت مناســبی در حــوزه کارآفرینــی نداریــم، به خــأ متولی در 
ایــن بخــش اشــاره کــرد و افــزود: البتــه در دولــت در وزارت تعاون، 
ــت  ــب معاون ــی« در قال ــوزه کارآفرین ــی »ح ــاه اجتماع کار و رف
ــوان پارلمــان  ــه عن ــی ب ــاق بازرگان دیــده شــده؛ در عیــن حــال ات
ــت از  ــازی و حمای ــال تشکل س ــه دنب ــز ب ــی نی ــش خصوص بخ
ــخصی  ــی مش ــا متول ــت؛ ام ــوده اس ــان ب ــکل های دانش بنی تش
بــرای توســعه و حمایــت از کارآفرینــی وجــود نــدارد. خبــر فارســی

 16  ۵۰ هزار میلیارد تومان، تسویه بخشی از ۲۵ 
مطالبات بانک  مرکزی

درصد، افزایش تولید شکر درصد، ظرفیت خالی 
پتروشیمی ها

هــزار   16 میــزان   ،1395 ســال  در  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
میلیــارد تومــان از مطالبــات بانــک  مرکــزی از بانک هــا بــر اســاس 

تبصــره 35 قانــون بودجــه ســال 1395 تســویه شــده اســت.
تولیــد شــکر در چهــار ســال فعالیــت دولــت یازدهــم، حــدود 

5۰ درصــد افزایــش یافــت.
طبــق آمــار موجــود حــدود ۲5 درصــد از ظرفیــت واحدهــای 

پتروشــیمی خالــی اســت.
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،،
اخیــرا کمیســیون تنظیــم مقــررات 
شــیوه  مصوبــه ای،  در  ارتباطــات 
جدیــد فــروش اینترنــت در کشــور را 
تغییــر داده کــه بــه زودی ایــن مصوبه 

ابــاغ و اجرایــی خواهــد شــد

کیمیای وطن
 رئیـــس مرکـــز تحقیقــات 
ــران  ــگاه ته ــتراتژیک دانش اس
ــادی  ــای اقتص ــت: بنگاه ه گف
در  موفــق  حضــور  بــرای 
بــه  بین المللــی  بازارهــای 
جهانــی  کالس  در  مدیریــت 

نیــاز دارنــد.
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان،  بازرگانــی  اتــاق 
علیرضــا یوســفی در همایــش 
کالس  در  برتــر  مدیریــت 

جهانــی در ســالن اجتماعــات اتــاق بازرگانــی اصفهــان تصریح 
کــرد: بــا مدیریت هــای ســنتی و تاریــخ گذشــته نمی تــوان در 

عرصــه اقتصــاد بین المللــی جایــی بــاز کــرد.
وی بــا تشــریح ویژگــی مدیــران موفــق گفــت: مدیــران 
ــان  موفــق همــواره از نظــرات و پیشــنهادات مشــتریان، کارکن
ــود  ــگاه خ ــطح بن ــای س ــرای ارتق ــی ب ــای بیرون و دیدبان ه

می کننــد. اســتفاده 
وی تفویــض اختیــار، نشــان دادن هــدف بــه کارکنــان، 
پایــداری رفتــار، خویشــتن داری در ناراحتــی و نامالیمــات 
ــی،  ــردی و عمل ــنهادات کارب ــام پیش ــه  نظ ــه ب ــران، توج دیگ
ــخن  ــران، س ــد دیگ ــنیدن عقای ــل ش ــت تحم ــام مطلوبی نظ
گفتــن، آگاهــی دادن بــه کارکنــان از برنامه هــا و اهــداف، 
طــرح پیشــنهاد بــر اســاس خواســت درونــی رهبری ســازمان، 

نحــوه توجــه بــه ضعیف تریــن 
روش هــای  پیشــنهادات، 
تقویــت میــل بــه کار کــردن در 
کارکنــان، جلوه نمایــی فعالیــت 
کارکنــان در ســازمان، مشــورت 
مســتقیم، بیــان اشــتباهات 
نظــام  امــور،  در  عملیاتــی 
پیشــنهادات  و  انتقــادات 
عمومــی، انتقــاد خصوصــی، 
تحســین،  روش هــای 
جهــت  در  اعتمادســازی 
ــاداش،  ــه، پ انجــام امــور محول
ــل  ــان، عوام ــرد کارکن ــی عملک ــارکتی، ارزیاب ــات مش تصمیم
ایجــاد کار بــرای کارکنــان و طراحــی ســازمان مطلــوب را از دیگر 
عوامــل افزایــش انگیــزه در ســازمان ها و بنگاه هــای اقتصــادی 

برشــمرد.
ــه  ــوط ب ــروز را من ــای ام ــازمان در دنی ــات س ــد حی وی رون
ــوزش را  ــت و آم ــانی دانس ــروی انس ــوزش نی ــت و آم تربی

ــرد. ــوان ک ــازمان عن ــره وری س ــش به ــث افزای باع
وی تاکیــد کــرد: کارکنــان توانمنــد بــا کارایــی و اثربخشــی زیاد 
ــازمان  ــانند و در س ــع برس ــازمان نف ــود و س ــه خ ــد ب می توانن
توانمنــد، کارکنــان بــا احســاس هیجــان، مالکیــت و افتخــار، 
ــد و  ــان می دهن ــود نش ــکارات را از خ ــات و ابت ــن ابداع بهتری
بــا احســاس مســئولیت کار می کننــد و منافــع ســازمان را بــر 

ــد. ــح می دهن ــع خــود ترجی مناف

ــر در  ــزار نف ــش از 3 ه بی کیمیای وطن
شهرســتان  در  آب«  لبخنــد  »جشــن 
فالورجــان حضــور یافتنــد. ایــن جشــن به 
منظــور نهادینــه کــردن مصــرف بهینــه آب 
هنرمنــدان  ظرفیــت  از  بهره گیــری  بــا 

مطرح انجام گرفت.
در »جشــن لبخنــد آب« کــه بــا اســتقبال 
ــد  ــه ش ــی مواج ــوار فالورجان ــزاران خان ه
پرانــدوخ، مدیــر آبفــای فالورجــان، بــا 
ابــراز خرســندی از حضــور پررنگ مــردم از 
قشــرهای مختلــف جامعــه در ایــن برنامه 
گفــت: متأســفانه هم اکنــون وقــوع بحــران 
کم آبــی در منطقــه، واقعیتــی غیرقابــل 
ــا  انــکار اســت؛ پــس همــه مــردم بایــد ب
ــاده  ــن م ــدر ای اســتفاده درســت از آب، ق
حیاتــی را بــه خوبــی بداننــد و خانواده هــا 
بایــد مصــرف بهینــه آب را بــه کــودکان در 
ســنین پاییــن آمــوزش دهنــد. از ســویی 
اگــر مواجــه بــا مصــرف غیراصولــی آب از 
ــرات  ــردم شــدیم، تذک ســوی برخــی از م
الزم را دربــاره مصــرف بهینــه آب بــه ایــن 
ــک،  ــده ای نزدی ــا در آین ــم ت ــراد بدهی اف
ــد شســتن  ــی مانن ــر شــاهد رفتارهای دیگ
ماشــین بــا شــیلنگ آب و شســتن معابــر 
مــردم  از  برخــی  از ســوی  و کوچه هــا 

ــدگان  ــه آین ــق ب ــرا آب متعل ــیم؛ زی نباش
اســت؛ بنابرایــن بــا مصــرف درســت بایــد 

ــدار آن باشــیم. نگه
قشــرهای  پررنــگ  حضــور  ایــن  در 
یکدیگــر،  کنــار  در  جامعــه  مختلــف 
ــان در برخــورد  واکنــش کــودکان و نوجوان
ــیار  ــه آب بس ــرف بهین ــوع مص ــا موض ب
جالــب و قابــل تأمــل بــوده اســت. آنچــه 
در ایســتگاه نقاشــی توســط کــودکان و 
ــد،  ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــان ب نوجوان
ــان  ــوده کــه کــودکان و نوجوان بیانگــر آن ب
بــا مقولــه مصــرف بهینه آب آشــنا هســتند 
کــه ایــن امــر تــالش و کوشــش مســئوالن 
مصــرف  فرهنگ ســازی  درخصــوص 

بهینــه آب را نشــان می دهــد. 
ــن  ــه متی ــری ک ــال تصوی ــوان مث ــه عن ب
ــوع  ــن موض ــا ای ــود ب ــیده ب ــی کش قربان
ــن  ــم، زمی ــراف کنی ــر اس ــه »آب را اگ ک
هــدر  را  آب  پــس  می شــود؛   خشــک 

ندهیم.« 
طیبــه قربانی ســطح کــره زمین را نقاشــی 
کــرد و در آن ایــن مســئله را متذکــر شــد 
ــم  ــر آب را درســت مصــرف نکنی ــه »اگ ک
ســطح کــره زمیــن خشــک می شــود؛ 
ولــی اگــر آب را بهینــه مصــرف کنیــم، 

ســطح کــره زمیــن سرســبز و دریاهــا پــر 
از آب اســت«.

 ســما رجبــی نحــوه درســت آب دادن بــه 
گل هــا و درختــان را بــه تصویــر کشــید. 

از  انبوهــی  ریختــن  کاظمــی  مهــال 
ــه داخــل ماشــین  لباس هــای کثیــف را ب
ــه نوعــی  لباسشــویی نشــان داد. شــاید ب
ــت از  ــتفاده درس ــوه اس ــادران نح ــه م ب

ماشــین لباسشــویی را متذکــر شــد. 
ــه آب  ــی ای ک ــاهی در نقاش ــه ایرانش هانی
ــوان،  ــا یــک لی خــوردن و مســواک زدن ب
آبیــاری گل هــا بــا آبپــاش و شســتن 
ــا  ــی داد، ب ــان م ــارو را نش ــا ج ــاط ب حی
شــعاری نوشــت: »آب مایــه حیــات و 
زندگــی اســت؛ پــس مراقــب آن باشــیم.«
عطیــه خواجــو در تصویــری از بازبــودن 
ــه پرشــدن  ــه منجــر ب شــیر آشــپزخانه ک
ــود، نوشــت:  ســینک ظرفشــویی شــده ب
»شــاید بــا کمتــر مصــرف کــردن آب، یــک 

ــد.« ــده بمان ــا یــک گل زن ماهــی ی
دنیــا مؤیــد بــا موضــوع »آب را هــدر 
ندهیــم بــا یــک ســطل آب هــم می تــوان 
ــا  ماشــین شســت«، شســتن ماشــین ب
شــیلنگ آب را نشــان داد کــه چقــدر ایــن 
ــود.  ــت آب می ش ــث هدررف ــئله باع مس

ــا موضــوع  ــری ب مهشــید دوســتی، تصوی
در  اســت،  تمام شــدنی  آب  »ایــن 
نگهــداری از آن تــالش کنیــم«، خلــق کــرد 
و نوشــت: »بــا مواظبــت از قطره هــای 
آب، آن هــا را روانــه دریــا کنیــم تــا چرخــه 
ــان ادامــه  ــاران همچن ــه ب ــل قطــره ب تبدی

ــد.«  یاب
آرمــان زمانــی در نقاشــی ای کــه در کارگاه و 
ایســتگاه نقاشــی بــه تصویــر کشــید، ایــن 
ــه آب  ــه باغچ ــرد: »ب ــان ک ــئله را بی مس

شــرب ندهیــم؛ آب کــم اســت.« 
مهشــید قاســمی نوشــت: »مــا بایــد 
ــی(« و  ــیم )آب = زندگ ــدردان آب باش ق

ــی  ــردن زمین ــی ک ــا نقاش ــی ب ــرا کمال زه
بــی آب و علــف کــه فــردی بــا نــگاه کــردن 
از آب  بــه دوردســت ها چشــمه ای پــر 
ــن  ــه ممک ــرابی ک ــت: »س ــد، نوش می بین
اســت روزی بــرای مــا هــم اتفــاق بیفتــد 

بــا مصــرف بی رویــه آب.«
بــزرگ  جشــن  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ــران،  ــای دلی ــا اجــرای آق ــد آب« ب »لبخن
هنرنمایــی گــروه عروســکی  اشــی مشــی، 

ــد. ــزار ش ــیقی برگ ــده موس ــرای زن اج
ــر  ــان آب در خط ــه »ج ــن برنام ــعار ای ش
اســت، بــا صرفه جویــی در مصــرف آب بــه 

رویاهــای کــودکان بیندیشــیم«، بــود.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه تهران عنوان کرد:

بنگاه های اقتصادی نیازمند مدیریت در کالس جهانی
حضور 3 هزار نفری در »جشن لبخند آب« 

با موضوع مدیریت مصرف آب در شهرستان فالورجان

تأسیس سازمان ملی کارآفرینی تا ۶ ماه آیندهپیاز از رونق افتاد

۱,۱۷۲,۱۱۰ ریال 

  گرم طال 

۵,۰۷۶,۰۰۰ ریال  

  مثقال طال

۱۲,۱۵۴,۵۰۰ ریال   

  تمام سکه طرح جدید 

۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم  

 $ ۱,۲۶۷.۳

  اونس جهانی طال 

۶,۳۴۵,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی 
جواهر و سکه 

تهران  ۳,۷۹۵,۰۰۰

    ربع سکه بهار آزادی 

۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی 



هشتبهشت
شهردار شهرضا:

 اجرای پروژه های سلیقه ای 
به شهرضا ضربه می زند

M.Rahmati@eskimia.ir
محمدرضا رحمتیشهرضا

شــهردار شــهرضا در جلســه همفکــری بیــن اعضــای 
ــه  ــارم و پنجــم ک شــوراهای اســامی دوره هــای چه
در محــل ســاختمان شــورای اســامی شــهر شــهرضا 
ــا  ــب ب ــد متناس ــهرداری بای ــت: ش ــد، گف ــزار ش برگ
ــد و  ــاح کن ــا را افتت ــود، پروژه ه ــه خ ــوان و بودج ت

ــان برســاند. ــه پای آن هــا را ب

جافــری تصریــح کــرد: در دوره چهــارم، انضبــاط 
مالــی و اداری، عدالــت عمرانــی و تقویــت امــور 
از محور هــای فعالیــت شــورای شــهر  فرهنگــی 

ــود. ــهرضا ب ش
وی افــزود: طرح هــای تعدیــل نیــروی انســانی 
شــاغل و مشــاغل وابســته بــه تخصــص در ایــن دوره 

اجــرا شــده اســت.
شــهردار شــهرضا اظهــار داشــت: آیین نامــه تبلیغــات 
ــن دوره  ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــهری ب ــات ش و تزئین

تدویــن شــده اســت.
انجام شــده  برون ســپاری های  گفــت:  جافــری 
ــق  ــث تحق ــهرداری باع ــی ش ــای خدمات در بخش ه
ــارت  ــود نظ ــه، بهب ــن زمین ــی در ای ــاد مقاومت اقتص

شــهرداری و کاهــش هزینه هــا شــده اســت.
ــاری در بودجــه شــورای شــهر  ــود ردیــف اعتب وی نب
ــت  ــع فعالی ــکات و موان ــن مش ــی از مهم تری را یک

ــوان کــرد. شــورا عن
ــده  ــای انجام ش ــزود: فعالیت ه ــهرضا اف ــهردار ش ش
نــه بــا شــعار کــه در عمــل باید بــه مــردم نشــان داده 
شــود.جافری اظهــار داشــت: توجــه بــه حاشــیه های 
شــهر بــه دلیــل نقــش موثــری کــه ایــن مناطــق در 

ظاهــر شــهر ایفــا می کننــد، ضــروری اســت.
وی از شــرکت 4 هــزار نفــر در کاس هــای آموزشــی 
ــر داد  ــهرضا خب ــده در ش ــراهای تأسیس ش فرهنگس
و گفــت: ایــن کاس هــای آموزشــی در 60 رشــته 

ــزاری اســت. ــف در حــال برگ مختل
ــی  ــینه تاریخ ــه پیش ــاره ب ــا اش ــهرضا ب ــهردار ش ش
شــهرضا و قدمــت فرهنگــی ایــن شهرســتان تصریــح 
کــرد: در راســتای معرفــی بهتــر ایــن شــهر، باغ مــوزه 

شــهرضا احــداث شــد.
همچنیــن در ایــن جلســه اعضای شــورای شــهر دوره 
ــکات  ــاد مش ــری از ایج ــتای جلوگی ــارم در راس چه
قبلــی در دوره پنجــم شــورا، توصیه هایــی را بــه 
ــود را در  ــات خ ــه و تجربی ــن دوره ارائ ــان ای منتخب
زمینــه وضعیــت فعلــی شــهر در اختیــار آن هــا قــرار 
ــز  ــهر نی ــورای ش ــم ش ــان دوره پنج ــد. منتخب دادن
شناســایی ظرفیت هــای غنــی ایــن شهرســتان، 
ــای  ــل پروژه ه ــا و تکمی ــن ظرفیت ه ــتفاده از ای اس
ــام را از اولویت هــای کاری خــود برشــمردند. نیمه تم

نیاز به اعتبار 110 میلیارد ریالی 
برای تکمیل کنار گذر آران و بیدگل  
رئیــس اداره راه و شهرســازی آران و  کیمیای وطن
بیــدگل گفــت: تکمیــل کنــار گــذر آران و بیــدگل کــه 
تاکنــون 60 درصــد پیشــرفت داشــته، بــه 110 میلیــارد 

اعتبار نیاز دارد.
ــن  ــد ای ــت: 50 درص ــار داش ــته اظه ــی آراس  مجتب
طــرح کــه 22 کیلومتــر بــوده، ســه ســال قبــل 
ــل  ــی آن از پ ــت و باق ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ب
ــر  ــون 6 کیلومت ــا مشــکات، تاکن شــهید منصــوری ت
اجــرای »ِبیــس« و تــا حــد زیــر آســفالت پیشــرفت 
داشــته اســت. وی افــزود: ایــن کنــار گــذر ســال های 
متمــادی بــه دلیــل مشــکات منابــع طبیعــی، اخــذ 
مجــوز تاغزارهــا و آزادســازی اراضــی کشــاورزی 

ــوده اســت. ــال ب غیرفع
آراســته تصریــح کــرد: ادامــه عملیــات در مســیر پــل 
شــهید منصــوری تــا جاده مشــکات بــا آزادســازی 3 
کیلومتــر باقی مانــده بــه زودی شــروع خواهــد شــد.

گروه زبان ارمنی در دانشگاه 
اصفهان تقویت می شود

نشســت همــکاری دانشــگاه اصفهان  کیمیای وطن

و مجمــع نماینــدگان ارامنــه جنــوب کشــور بــا هــدف 
ــگاه، در  ــن دانش ــی در ای ــان ارمن ــروه زب ــت گ تقوی

کلیسای وانک اصفهان برگزار شد.
 در ایــن نشســت زمینه هــای همــکاری بیــن شــورای 
خلیفه گــری ارامنــه اصفهــان و جنــوب ایــران و 
ــان  ــی دانشــگاه اصفه ــات ارمن ــان و ادبی ــون زب تریب
ــروه در ســال  ــن گ ــل کادر اســتادان ای ــژه تکمی به وی

ــده بررســی شــد.  ــی آین تحصیل
همچنیــن عملیاتــی شــدن توافقــات انجام شــده 
بیــن دانشــگاه اصفهــان و تریبــون ایرانشناســی 
ادبیــات  دانشــکده  و  شرق شناســی  دانشــکده 
ــجویان  ــری دانش ــاره به کارگی ــروان درب ــگاه ای دانش
آن  از  اســتادان میهمــان  از  یــا دعــوت  دکتــری 
دانشــگاه بررســی شــد. بررســی راهکارهــای ممکــن 
بــرای اســتفاده از قوانیــن دانشــگاهی جهــت توســعه 
ــات  ــان و ادبی ــون زب ــای تریب ــرفت فعالیت ه و پیش
ــای  ــر محوره ــان، از دیگ ــگاه اصفه ــی در دانش ارمن

ــود.  ــت ب ــن نشس ای

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

نشســت های  برنامه هــای  ســری  در 
مطبوعاتــی معاونــان شــهردار اصفهــان بــا 
ــام  ــه ن ــه کار ب ــه قرع ــن هفت رســانه ها، ای
معــاون خدمــات شــهری زده شــد تــا 
ــا  ــود ب ــی خ ــور در دور هم ــا مص احمدرض
ــکاتی  ــا و گاه مش ــگاران از برنامه ه خبرن
کــه ایــن ســازمان بــا آن روبه روســت، 

ــد. ــخن بگوی س
 معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
اصفهــان در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
ــروگاه  ــاح نی ــاره افتت ــن درب ــای وط کیمی
ــارکت  ــا مش ــود ب ــرار ب ــه ق ــیدی ک خورش
یــک شــرکت آلمانــی اجرایــی شــود، 
اظهــار داشــت: متاســفانه زمانــی کــه 
قــرار بــود ایــن طــرح اجرایــی شــود، 
ــرق  ــووات ب ــر کیل ــت ه ــرو قیم وزارت نی
ــداری  ــان خری ــود  ۸00 توم ــرار ب ــه ق را ک
کنــد، بــه 600 تومــان کاهــش داد؛ از ایــن 
ــع از  ــی مان ــرخ تضمین ــن ن ــن ای رو تعیی

فعالیــت شــرکت ســرمایه گذار  ادامــه 
خورشــیدی نیروگاه هــای  احــداث   در 

شد.
ــه پرســش  احمدرضــا مصــور در پاســخ ب
ــی  ــن مبن ــای وط ــگار کیمی ــر خبرن دیگ
ــرح  ــرای ط ــهرداری در اج ــت ش ــر غیب ب
و  معابــر  در  خورشــیدی  پنل هــای 
ــن پــس شــهرداری  پارک هــا گفــت: از ای
ــد؛  ــت نمی کن ــا فعالی ــه طرح ه در این گون
چــرا کــه ایــن طرح هــا برون ســپاری 

شدهاســت. 
 طرح مخازن زیرزمینی زباله 

جمــع آوری  دربــاره  همچنیــن  وی 
منــازل گفــت:  از  زباله هــا  ضابطه منــد 
مخــازن  جمــع آوری  طــرح  به تازگــی 
ــروع  ــه ش ــه را در 6 منطق ــی زبال زیرزمین
مثبتــی  جــواب  اگــر  کــه  کرده ایــم 
مناطــق  ســایر  در  شــد،  دریافــت 
مــردم  تــا  می شــوند  نصــب  هــم 
مدیریــت   را  خــود  زباله هــای   بتواننــد 

کنند.

بــا  خــود  صحبت هــای  ادامــه  در  وی 
اشــاره بــه اینکــه بایــد حقابــه شــهر 
اصفهــان تامیــن شــود، چــرا کــه ۷ ســهم 
زاینــده رود  حوضــه  آب  ســهم   33 از 
افــزود:  اســت،  اصفهــان  بــه  متعلــق 
مشــکل جــدی شــهری اصفهــان، مســئله 
ــای  ــرای فض ــدار ب ــع آب پای ــن مناب تامی
ــم  ــا حک ــروز ب ــه ام ــت ک ــهر اس ــبز ش س
ــهرداری  ــاه آب ش ــه چ ــتان 5 حلق دادس
شــدن  پلمــب  حــال  در   اصفهــان 

است. 
ــی از  ــه بخش ــت ک ــن اس ــا ای ــرآورد م ب
فضــای ســبز شــهری را نتــوان در روزهــای 

ــرد. ــاری ک تابســتان آبی
ــد در حــق شــهر  ــان اینکــه نبای ــا بی وی ب
اصفهــان ظلــم شــود، ادامــه داد: مــا 
ــی  ــد هســتیم؛ ول ــون پایبن ــه حکــم قان ب
تامیــن  اصفهــان  شــهر  حقابــه  بایــد 
شــود؛ زیــرا ۷ ســهم از 33 ســهم آب 
ــان  ــه اصفه ــق ب ــده رود متعل ــه زاین حوض
اســت. معتقــدم راهــکار حــل مســئله 
تمامــی  همدلــی  اصفهــان  شــهر  آب 
دریاچــه  هماننــد  اســت؛  مســئوالن 
ــن  ــئوالن ای ــی مس ــا همدل ــه ب ــه ک ارومی
مشــکل حــل شــد. ایــن در حالــی اســت 
ــده رود در  ــکات زاین ــفانه مش ــه  متاس ک
ــده  ــم ش ــی گ ــائل سیاس ــر و دار مس  گی

است.
شــهرداری  شــهری  خدمــات  معــاون 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای همــه 
ــور  ــان کنت ــهرداری اصفه ــای آب ش چاه ه
نصــب شــده اســت، گفــت: مصــرف 
آب ایــن چاه هــا اندازه گیــری و رصــد 
دلخــواه  بــه  آب  مصــرف  و  می شــود 
ــان  ــهرداری اصفه ــا ش ــه بس ــت؛ چ نیس
در تامیــن آب بــه شــرکت آب و فاضــاب 

هــم کمــک می کنــد.
 پلمب چاه های غیرمجاز

چاه هــای  پلمــب  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در شــرکت  مدیــران  گفــت:  غیرمجــاز 

چاه هــا  دارنــد  اعتقــاد  منطقــه ای  آب 
ــا در آن  ــند؛ ام ــته باش ــه داش ــد پروان بای
ســال ها اخــذ پروانــه معمــول نبــوده 
ایــن حــال مــا از قانــون  اســت. بــا 
کل  بایــد  ولــی  می کنیــم؛  اطاعــت 
چاه هــای شــهر هــم کــه بــه صــورت 
پلمــب  می کننــد،  فعالیــت   غیرمجــاز 

شوند.

طــا  شــهرک  احــداث  دربــاره  وی 
اجرایــی  بــود در ســال ۹4  قــرار  کــه 
شــود، گفــت: اســتانداری اعــام کــرد 
بایــد  بــر اســاس قوانیــن  شــهرداری 
از فعالیــت کارگاه هــای طاســازی کــه 
ــد،  ــوا وارد می کنن ــه ه ــمی ب ــای س گازه
هــم  شــهرداری  و  کنــد  جلوگیــری 
بــه ایــن کار اهتمــام ورزیــد؛ امــا در 
جلســه ای دیگــر بــا اســتانداری قــرار شــد 
ــهرکی  ــی، ش ــهرک های صنعت ــرکت ش ش
بــرای ایــن موضــوع جانمایــی کنــد و 
 شــرکت شــهرک علویجــه را پیشــنهاد 

داد. 
ــی  ــای صنف ــی واحده ــفانه از طرف متاس
شــهرک  اعــام کردنــد  هــم  طاســاز 
بــه  تــا  و  اســت  دور  بســیار  علویجــه 
در  آالینــده  کارگاه هــای  ایــن  امــروز 
شــهر فعــال هســتند و هیــچ مــکان 
ــده  ــی نش ــا جانمای ــرای آن ه ــری ب  دیگ

است.

 تصفیه خانه های تازه احداث شده
مصــور بــا اشــاره بــه تصفیه خانه هــای 
ــازه احداث شــده شــهر اصفهــان افــزود:  ت
و  سپاهان شــهر  تصفیه خانه هــای 
شاهین شــهر بــا همدلــی همــه مجموعــه 
شــهرداری 5، 6، 12 و 2 و شــرکت آب و 
فاضــاب و ســپاه پاســداران و شــهرداری 

شــده اند. احــداث  شاهین شــهر 
ــاز یــک  ــون در آغ ــد کــرد: اکن مصــور تاکی
تــاش بــزرگ بــرای رفــع دغدغه 20 ســال 
آینــده شــهر در تامیــن منابــع آب هســتیم.  
پســاب  تکمیلــی  تصفیه خانــه 
ســبز  فضــای  آبیــاری  سپاهان شــهر 
ــا کــوه صفــه، مناطــق 13،  سپاهان شــهر ت
6 و کمربنــد شــرق بــا 140 لیتــر در ثانیــه 
ــه  ــن تصفیه خان ــد. در ای ــن می کن را تامی
به روزتریــن  و  بهتریــن  بــا  پســاب 
ــکل  ــا مش ــود ت ــه می ش ــا تصفی روش ه
ــهر  ــوب ش ــبز جن ــای س ــن آب فض تامی

ــود. ــل ش ح
ــه  ــرد: روزان ــه ک ــن اضاف ــور همچنی  مص
بایــد 1۸40 تــن پســماند را جمــع آوری 
کنیــم کــه 120 تــن زبالــه خشــک اســت. 
حتــی روزانــه ۸30 تــن نخاله ســاختمانی 

جمــع آوری می شــود.
شــبکه های  بــه  اشــاره  بــا  مصــور 
ــاش  ــت: در ت ــان گف ــاری شــهر اصفه آبی
ــا  ــان ب ــهر اصفه ــاری ش ــتیم کل آبی هس
شــود؛  آبیــاری  نویــن  سیســتم های 
ســعی  اخیــر  ســال   2 در  رو  ایــن  از 
آبیــاری  از سیســتم های  بــر اســتفاده 
کــه  بــوده  سیســتم هایی  و  قطــره ای 
ــاری  ــن آبی ــرف آب را در حی ــد مص بتوان

ــد. ــه کن بهین
شــهرداری  شــهری  خدمــات  معــاون 
اصفهــان بــا اشــاره بــه 5300 هکتــار 
فضــای ســبز شــهری گفــت: از ایــن 
میــزان 3600 هکتــار در دســت شــهرداری 
بــرای  اســت کــه 60 میلیــارد تومــان 
ــود. ــه می ش ــا هزین ــن فض ــداری ای نگه
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مجلســی  عامــه  مقبــره  اجرایــی  مدیــر 
ــا ســالروز تکریــم  اصفهــان گفــت: همزمــان ب
و بزرگداشــت بقــاع متبرکــه و امامــزادگان 
بزرگــوار، واقــف نیک اندیشــی بــا مراجعــه بــه 
آســتان مقــدس مقبــره عامــه مجلســی)ره( 
تعــداد ۸00 جلــد کتــاب را وقــف کتابخانــه ایــن 

ــه کــرد. بقعــه متبرک
  حمیــد بخشــی اظهــار داشــت: حاجیــه 
خانــم متقــی بــه نیــت همســر مرحــوم خــود 
حــاج ســعید فقیهــی در ســالروز تکریــم 
و بزرگداشــت بقــاع متبرکــه و امامــزادگان 
ــتان  ــر آس ــه دفت ــه ب ــا مراجع ــان ب عظیم الش

مجلســی)ره(  عامــه  مقبــره  مقــدس 
ــس را  ــاب نفی ــد کت ــداد ۸00 جل ــان تع اصفه
ــا موضوعــات فرهنگــی، اجتماعــی و علمــی  ب

ــرد. ــه ک ــه متبرک ــن بقع ــه ای ــف کتابخان وق
ــمند  ــیار ارزش ــا بس ــن کتاب ه ــزود: ای وی اف
هســتند و بــا وقــف ایــن کتاب هــا ایــن واقــف 
ــادی  ــداد زی ــا تع ــد ت ــث ش ــش باع نیک اندی
ــن  ــه ای ــو کتابخان ــان عض ــان و نوجوان از جوان
آســتان مقــدس و همچنیــن افــراد عاقه منــد 
ــانه و  ــت نیک اندیش ــن حرک ــز از ای ــر نی دیگ

ــوند. ــد ش ــندانه بهره من خداپس
 خانــم متقــی نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
همســر مرحومــش یــک فــرد دغدغه منــد در 
ــوده  ــی ب ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــت مس جه
اســت، گفــت: حــاج ســعید فقیهــی در طــول 
ــن  ــت بررســی و همچنی ــود در جه ــات خ حی
پیــدا کــردن راهکارهایــی بــرای جلوگیــری 
پژوهش هــای  اجتماعــی  آســیب های  از 

زیــادی را انجــام داد و همــواره در نظــر داشــت 
تــا در ایــن راســتا گام موثــر و بزرگــی بــردارد.
نظــر  در  دیربــاز  از  نیــز  مــن  افــزود:  وی 
ــوم  ــر مرح ــده راه همس ــا ادامه دهن ــتم ت داش
خویــش باشــم و پــس از مدت هــا تفکــر بــه 
ــمند  ــه ارزش ــه گنجین ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ای
همســرم را کــه شــامل کتــب نفیســی اســت 
ــود  ــده ب ــادگار مان ــه ی ــرای مــن ب کــه از وی ب
وقــف کنــم تــا بــا ایــن کار هــم نــام همســرم 
ــه کــرده باشــم و هــم خیــر و ثــواب  را جاودان
ایــن کار بــزرگ تــا روز قیامــت در کارنامــه وی 

ــود. درج ش
و  خیــر  وقــف کــردن کار  افــزود:  متقــی 
خداپســندانه ای اســت کــه هــر فــردی بــا 
هــر درآمــدی هرچنــد کــم و ناچیــز می توانــد 
ــد  ــا اب ــد و ت ــت کن ــام خــود ثب ــه ن وقفــی را ب
ایــن کار نیک اندیشــانه بهره منــد  از عوایــد 

ــود. ش
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جــزو  امنیتــی،  نظــر  از  آب  مقولــه 
اولویت هــای کمیســیون امنیــت ملــی 

اســت. مجلــس 
اســتاندار اصفهــان ســه هفتــه مانــده بــه 
شــروع کار دولــت دوازدهــم، در نشســتی 
و  طرح هــا  از  خبرنــگاران  بــا  خبــری 
پروژه هــای مهمــی کــه بایــد در ایــن 
مــدت مــورد پیگیــری قــرار گیــرد، ســخن 
ــی رســانه  ــه پرســش های اهال ــت و ب گف
ــران،  ــات کارگ ــئله آب، مطالب ــاره مس درب
 ... و  بــازار  تنظیــم  کشــاورزی، ســتاد 

ــخ داد. پاس
 مهم تریــن نکتــه در صحبت هــای رســول 
بعضــی  کــه  بــود  ایــن  زرگرپــور 
و  برنــج  کاشــت  دبــاره  جوســازی ها 
ــا  ــان ب ــبز در اصفه ــای س ــه فض ــه ب توج
درســت  آبــی  محدودیت هــای  وجــود 
از  ایــن موضــوع در حالــی  و  نیســت 
ســوی برخــی منتقــدان مطــرح می شــود 
کــه  برنــج کاری در اســتان های همجــوار 
ــن  ــتر از ای ــیار بیش ــان بس ــتان اصفه اس
ــج در  ــت برن ــزان کش ــوده و می ــتان ب اس
ــه  ــار ب ــزار هکت ــان از 20 ه ــتان اصفه اس
ــار کاهــش  مســاحت 3 هــزار و 500 هکت

ــت. ــه اس یافت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  آب مصرف شــده 
اصفهــان  برنــج  زمین هــای کشــت  در 
ایــن  کشــاورزان  حق آبه هــای  جــزو 
مصــرف  صــورت  در  و  زمین هاســت 
نشــدن در راســتای کشــت برنــج، حق آبــه 
ــرای کشــت محصــوالت دیگــری  آن هــا ب
ــد ایــن  مصــرف می شــود، ادامــه داد: بای
نکتــه مهــم را در نظــر داشــت کــه  کاشــت 
برنــج  در اصفهــان  نســبت بــه دیگــر 
نقــاط کشــور  بــا راندمــان بــاالی آب 
)۹0درصــد( روبــه رو بــوده و ایــن راندمــان 
بــه دلیــل آبیــاری طبقاتــی شــالیزارها در 
ــان  ــه اســتان های گی ــان نســبت ب اصفه

ــت. ــتر اس ــدران بیش و مازن
 اصفهان نباید شهر دودکش ها 

باشد
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــد اجرای ــر ارش مدی
ــه  ــتان را ک ــن اس ــای ای ــی از کمبوده یک
قــرار  بی مهــری  مــورد  سال هاســت 
گرفتــه مســئله آمایــش ســرزمین عنــوان 
کــرد و ادامــه داد: دولــت ســه بــار قصــد 
داشــته ایــن کار را انجــام دهــد؛ ولــی تــا 
بــه  حــال بــه دالیــل مختلفــی ایــن مهــم 

ــه اســت.  انجــام نگرفت
متاســفانه فقــدان ایــن مســئله بــرای 
اصفهــان رنــج زیــاد در پــی داشــته و 
بســیاری از ظرفیت هــا و پتانســیل های 
ــدل شــده اســت. ــت ب ــه نقم ــان ب اصفه

زرگرپــور بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان 
ســی  پروژه هــای  اســتان  می تــوان  را 
چهــل  ســاله نامیــد و گفــت: برنامــه 
ــز  ــت نی ــن دول ــش ســرزمینی در ای آمای
ــه  ــم ب ــت و آن  ه ــرار گرف در دســتورکار ق
ــای تخــت جمشــیدی  ــر پروژه ه درد دیگ

ــا شــد.  مبت
طــرح آمایــش ســرزمین راه چــاره ای 
ــل  ــر مح ــا دیگ ــت ت ــان اس ــرای اصفه ب
نباشــد  جدیــد  دودکش هــای  ایجــاد 
توســعه  بــرای  و محورهــای جدیــدی 

اصفهــان تعریــف شــود.
 اصفهان، شهر هنر

وی در ادامــه بــه مســئله هنــر در اصفهــان 
اشــاره کــرد و بیــان داشــت: هنــر در 
اصفهــان جایــگاه بســیار ویــژه ای دارد 
و از دیگــر محورهــای توســعه اســتان 
ــرار  ــرح ق ــفانه ط ــت؛ متاس ــان اس اصفه
گرفتــن اصفهــان در مســیر کریــدور علــم 
ــه  ــود ک ــی ب ــی از اقدامات ــاوری، یک و فن
از 15 ســال پیــش در ایــن شــهر مطــرح 

جالــب  پیشــرفت  امــا  اســت؛  شــده 
ــت. ــته اس ــی نداش توجه

اســتاندار اصفهــان گفــت: بــه شــرطی 
ــتم  ــرو هس ــمی مت ــاح رس ــق افتت مواف
ایمنــی  چک لیســت های  تمامــی  کــه 
ــن  ــاور امی ــط مش ــرو توس ــک مت ــط ی خ
میــراث فرهنگــی مــورد تائیــد قــرار گیــرد 
نیــز  ایســتگاه ها  و  ریل هــا  تمامــی  و 

ــود.  ــاده ش آم
اولیــن شــخص  نشــود،  چنیــن  اگــر 
مخالــف بــا بهره بــرداری از متــرو خواهــم 

ــود. ب
ــات  ــزات و امکان ــرد: تجهی ــح ک وی تصری
2 ایســتگاه از 5 ایســتگاه خــط یــک قطار 
میــدان  ایســتگاه  از  اصفهــان  شــهری 
امــام حســین)ع( تــا ایســتگاه آزادی 
ــال  ــان س ــا پای ــده و ت ــاده نش ــوز آم هن
نیــز آمــاده نخواهــد شــد؛ همچنیــن ریــل 
شــرقی ایــن خــط هنــوز آمــاده نشــده کــه 

تــا اواخــر مردادمــاه آمــاده خواهــد شــد.
ــر  ــه آب از نظ ــت: مقول ــه گف وی در ادام
ــیون  ــای کمیس ــزو اولویت ه ــی، ج امنیت
کــه  اســت  مجلــس  ملــی  امنیــت 
ــع اجــرای طــرح  ــون گزارشــی از موان تاکن
ــیون  ــن کمیس ــای ای ــه اعض ــاده ای ب ۹ م

ــت. ــده اس ــه ش ارائ
آبریــز  حوضــه  مــاده ای   ۹ طــرح   
زاینــده رود از نظــر کمیســیون امنیــت 
ــع  ــرح رف ــن ط ــس، مؤثرتری ــی مجل مل
ــی  ــان تلق ــتان اصفه ــی اس ــکات آب مش

. د می شــو
وی یــادآور شــد: طــرح ۹ مــاده ای حوضــه 
ــه  ــده رود در هم ــای زاین ــرای احی ــز ب آبری
ــه  ــده ک ــرح ش ــور مط ــی کش ــع آب مراج
بیــش از آنکــه مشــکات اعتباری داشــته 
باشــد، دارای مشــکات اجتماعــی و امنیتی 

اســت.
اســتاندار اصفهــان اضافــه کــرد: مدیریــت 

شــهری اصفهــان بایــد بدانــد کــه در هیــچ 
ــرای  ــه ب ــازه رودخان ــا از آب ت کجــای دنی
ــتفاده  ــهری اس ــبز ش ــای س ــاری فض آبی
فضــای  آبیــاری  بــرای  و  نمی شــود 
ــتفاده از  ــا اس ــاب و ب ــد از پس ــبز بای س
شــیو ه های کاهــش مصــرف آب بهــره 

ــرد. ب
 شهرداری در تراز ملی و 

بین المللی 
عنــوان  بــه هیــچ  تصریــح کــرد:  وی 
ــک  ــی ی ــدن حت ــک ش ــه خش ــی ب راض
فضــای  از  ســانتیمتر  یــک  و  درخــت 
ــان نیســتیم؛ قدمــت کاشــت  ســبز اصفه
ســال   100 بــه  اصفهــان  در   چمــن 

می رسد. 
ــر اســت  ــی آب ب ــه گیاه ــک گون ــن ی چم
فکــری  بایــد  پیــش  ســال ها  از  کــه 
 بــرای مدیریــت مصــرف آب می شــده 

است.
انتخــاب  دربــاره  اصفهــان  اســتاندار 
ــرای  ــت: ب ــان  گف ــد اصفه ــهردار جدی ش
انتخــاب شــهردار اصفهــان پیــش از اعمال 
جناح بندی هــای  همچــون  معیارهایــی 
ــد صاحیت هــای تخصصــی  سیاســی بای
ــی  ــی و بین الملل ــراز مل ــخص در ت آن ش

باشــد. 
ــه  ــا ب ــرد صرف ــان ف ــت ف ــوان گف نمی ت
ــهر  ــورای ش ــا ش ــودن ب ــو ب ــل همس دلی
ــه عنــوان شــهردار انتخــاب شــود؛  بایــد ب
ــهر  ــده ش ــردم آین ــر م ــر نظ ــن اگ بنابرای
اصفهــان مهــم تلقــی  می شــود، بایــد 
شــهرداری انتخــاب شــود کــه در تــراز 

باشــد. بین المللــی  و  ملــی 
وی بــا اشــاره بــه تنظیــم بــازار مــواد 
غذایــی گفــت: مرغ هــای منجمــد بــه 
ــی  ــواد غذای ــای م ــی در انباره ــدازه کاف ان
اســتان اصفهــان وجــود دارد و بــه محــض 
افزایــش قیمــت مــرغ وارد بــازار خواهــد 
ایــن وضعیــت دربــاره گوشــت  شــد؛ 

ــت. ــادق اس ــز ص ــفند نی گوس
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 سه گردشگر گمشده در کویر 
ابوزیدآباد آران و بیدگل پیدا شدند

ــدگل  ــت هــال احمــر شهرســتان آران و بی ــاون جمعی مع
گفــت: عملیــات نجــات 3 گردشــگر کــه ظهــر روز یکشــنبه 
ــد  ــده بودن ــم ش ــتان گ ــن شهرس ــاد ای ــر ابوزیدآب در کوی
ــان    ــه پای ــرد گمشــده ب ــن ف ــدا شــدن آخری ــا پی ــروز ب دی

رســید.

ــال  ــگر میانس ــن 3 گردش ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــی رحمت  تق
ــروس  ــاه ع ــه چ ــه منطق ــد ب ــی بلن ــودروی شاس ــا خ ب
ــر کــردن خــودرو در  ــا گی ــه ب ــد ک ــاد ســفر می کنن ابوزیدآب

ماســه گرفتــار می شــوند.
وی ادامــه داد: یکــی از ایــن افــراد بــرای برقــراری تمــاس 
ــه  ــود ک ــدا می ش ــر ج ــر دیگ ــک از دو نف ــت کم و درخواس
بعــد از دقایقــی بــه علــت دور شــدن از خــودرو، راه را گــم 
می کنــد. وی بیــان کــرد: دو گردشــگری کــه کنــار خــودرو 
بودنــد، موفــق بــه تمــاس بــا نیروهــای امــدادی می شــوند 
و نجــات می یابنــد؛ ضمــن اینکــه نیروهــای هــال احمــر 
ــه  ــاعت 22 و 30 دقیق ــی، س ــای مردم ــک نیروه ــه کم ب
شــامگاه یکشــنبه پــس از چنــد ســاعت جســت وجو فــرد 

ــد. ــدا می کنن ــز پی ســوم را نی
رحمتــی تصریــح کــرد: دو نفــری کــه کنــار خــودرو بودنــد 
مشــکل خــاص جســمی نداشــتند و فــرد ســوم بــه علــت 

گرمازدگــی بــه درمانــگاه ابوزیدآبــاد اعــزام شــد.

۹0 درصد آزمون های فنی و حرفه ای 
اصفهان، الکترونیکی شد

ــه ای  ــی و حرف ــوزش فن ــر کل آم مدی کیمیای وطن
اســتان اصفهــان از الکترونیکــی شــدن بیــش از ۹0 
درصــد از آزمون هــای فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان 

خبر داد.
ــداد  ــدازی تع ــا راه ان ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــب جال  ابوطال
1۹ ســالن ســنجش الکترونیــک در شهرســتان های 
ــز در  ــن 40 مرک ــرار گرفت ــش ق ــت پوش ــف و تح مختل
ســطح اســتان بیــش از ۹0 درصــد از آزمون هــای اســتان 

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــورت الکترونیک ــه ص ب
ــنجش  ــالن س ــاد س ــدف از ایج ــرد: ه ــان ک ــی بی جال
ــه روز  الکترونیــک اجرایــی کــردن دولــت الکترونیــک، ب
هزینه هــا،  در  صرفه جویــی  امــور،  تســهیل  بــودن، 
اجرایــی کــردن مــاده 3 قانــون مدیریــت ســبز، کاهــش 
و  پــاک  فناوری هــای  از  اســتفاده  و  مصــرف کاغــذ 
ــه در  ــدت روی ــاد وح ــت، ایج ــط زیس ــا محی ــازگار ب س
اجــرای آزمــون و اجــرای سیاســت 14 از ســند راهبــردی 
ــه ای  ــی و حرف ــاوری ســازمان آمــوزش فن ــارت و فن مه

ــت. ــور  اس کش
ــان  ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن ــر کل آم مدی
ســالن های  تجهیــزات  و  راه انــدازی  هزینــه  افــزود: 
الکترونیــک اســتان بــا کمــک خیریــن و اعتبــارات 

شهرســتان ها تامیــن شــده اســت.

بهره برداری از فاز نخست بیمارستان 
160 تختخوابی خمینی شهر

ــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس گفــت: شــبکه  نماین
آب و فاضــاب خمینی شــهر قدیمــی و فرســوده اســت 
ــرای  ــا در ســال ۹6 ب و بخشــی از بودجــه پیشــنهادی م

ترمیــم ایــن شــبکه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
  ســید محمدجــواد ابطحــی بــا بیــان اینکــه هنــوز 
زیربناهــای شــهرک بــرق و الکترونیــک آمــاده  نشــده و 
ــی  ــرد: به تازگ ــان ک ــاش بیشــتری اســت، بی ــد ت نیازمن
ــی  ــن ط ــد. همچنی ــل ش ــهرک ح ــن ش ــئله آب ای مس
ســاخت  زمینــه  در  جلســه ای  گذشــته  هفته هــای 
ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــا س ــی ب ــع غذای ــهرک صنای ش
ــدی  ــزم ج ــا ع ــد؛ ام ــزار ش ــی برگ ــهرک های صنعت و ش
ــفانه  ــوده و متأس ــکل نب ــن مش ــوری ای ــل ف ــرای ح ب

نمی کننــد. از دســتگاه ها همــکاری  بعضــی 
ــی  ــتان 160 تختخواب ــل بیمارس ــه تکمی ــاره ب ــا اش وی ب
خمینی شــهر گفــت: تجهیــزات ایــن بیمارســتان تــا 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــده و 1.5 میلی ــل ش ــدودی تکمی ح
ــار بیشــتر  ــر جــذب اعتب جــذب شــده کــه تــاش مــا ب
بــا وعده هــای  اســت کــه  بیمارســتان  ایــن  بــرای 
داده شــده تــا تولــد امــام رضــا)ع( قســمت های نخســت 

ایــن بیمارســتان بــه بهره بــرداری می رســد.
ابطحــی اظهــار داشــت: آنچــه در روزهــای اخیــر رخ داد 
ــه  ــود ک ــامت ب ــوزش س ــع آم ــز جام ــوز مرک ــذ مج اخ
ــگاهی در  ــد دانش ــیس 16 واح ــرای تأس ــوز ب ــن مج ای
ــل  ــاق عم ــی و ات ــتاری، مامای ــف پرس ــته های مختل رش
گرفتــه شــده اســت. همچنیــن مجــوز رشــته پرســتاری 

ــت. ــده اس ــذ ش ــهر اخ ــگاه آزاد خمینی ش ــرای دانش ب
ادامــه  مجلــس  در  خمینی شــهر  مــردم  نماینــده   
داد: کلنــگ فاضــاب درچــه و کوشــک زده شــده و 
پیگیری هــا ادامــه دارد؛ امــا هزینه هــا بســیار زیــاد بــوده 
و از آنجایــی کــه قــرار اســت ایــن اقدامــات بــا مشــارکت 
مــردم انجــام شــود، مــردم توانایــی پرداخــت هزینه هــا 

ــد. ــا ندارن ــورت یک ج ــه ص را ب
وی در ادامــه گفــت: شــبکه آب و فاضــاب خمینی شــهر 
بودجــه  از  بخشــی  و  اســت  فرســوده  و  قدیمــی 
پیشــنهادی مــا در ســال ۹6 بــرای ایــن موضــوع در نظــر 
گرفتــه شــده تــا در ایــن راســتا بتوانیــم ترمیم هایــی در 

ــیم. ــته باش ــرت آب داش ِپ
ــی در  ــروی انتظام ــه کادر نی ــه اینک ــا اشــاره ب ابطحــی ب
ایــن شــهر بســیار انــدک اســت، در رابطــه بــا  کنتــرل مواد 
ــا  ــا کارتن خواب ه ــزود: ب ــتان اف ــن شهرس ــدر در ای مخ
بــه صــورت جــدی  در ایــن شــهر برخــورد شــده و 
ــیه  ــواب حاش ــته 40 کارتن خ ــه گذش ــد هفت ــدود چن ح
ــد  ــتا بای ــن راس ــدند؛ در ای ــع آوری ش ــهر جم خمینی ش
ــواد مخــدر و کاالی قاچــاق تاشــی  ــا م ــارزه ب گفــت مب

دوچنــدان می طلبــد.

 استاندار اصفهان عنوان کرد:

مشاور مجوز ایمنی بدهد، با افتتاح رسمی مترو موافقم 

،،
شــهر  آب  مســئله  حــل  راهــکار 
اصفهــان همدلــی تمامــی مســئوالن 
ارومیــه؛  دریاچــه  هماننــد  اســت؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه  متاســفانه 
مشــکالت زاینــده رود در گیــر و دار 
مســائل سیاســی گــم شــده اســت
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رخداد
 ۲۱ واحد صنعتی راکد 

در فارسان
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــان گف ــتان فارس ــدار شهرس فرمان
ــی،  ــد صنعت ــان 64 واح ــتان فارس ــه در شهرس اینک
معدنــی و تولیــدی وجــود دارد، امــا متأســفانه از ایــن 
ــا  ــر واحده ــال و دیگ ــداد واحــد، 21 واحــد غیرفع تع

فعــال هســتند.

مــرداس طاهــری بــا اشــاره بــه تحقــق شــعار ســال 
»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« افــزود: 
ــوی  ــال ها از س ــذاری س ــد نامگ ــه رون ــی ب ــا نگاه ب
ــژه در دو ســال گذشــته  ــری، به  وی ــام معظــم رهب مق
ــاد  ــاد و اقتص ــوع اقتص ــت موض ــه اهمی ــوان ب می ت

ــرد. ــی ب ــی پ مقاومت
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه در شهرســتان 
فارســان 64 واحــد صنعتــی، معدنــی و تولیــدی 
وجــود دارد، امــا متأســفانه از ایــن تعــداد واحــد، 21 

ــال هســتند. ــا فع ــر واحده ــال و دیگ واحــد غیرفع
وی اظهــار داشــت: در ایــن جلســه موضــوع چگونگــی  
ــق  ــق تزری ــال از طری ــد غیرفع ــردن 21 واح ــال ک فع
یــا رفــع مشــکل آن هــا مــورد بحــث و بررســی قــرار 
ــا  ــن واحده ــردن ای ــال ک ــا فع ــه ب ــا اینک ــت ت گرف
بتوانیــم در مســیر اشــتغال زایی فعالیتــی انجــام 

ــیم. داده باش
طاهــری خاطرنشــان کــرد: در 43 واحــد فعــال 
تولیــدی شهرســتان بیــش از400 نفــر مشــغول به کار 
ــا فعــال کــردن  و فعالیــت هســتند کــه امیدواریــم ب
ــرای  ــا نیمه فعــال اشــتغال، ب ــال ی واحدهــای غیرفع
200 نفــر دیگــر از جوانــان را فراهــم کنیــم تــا قدمــی 

مثبــت در جهــت شــعار ســال برداشــته باشــیم.
شــرکت  عامــل  مدیــر  زاده،  شــفیع  علیرضــا 
شــهرک های صنعتــی اســتان  گفت: مشــکل شــهرک 
ــرمایه گذاران  ــودن س ــتقر نب ــان، مس ــی جونق صنعت
ــای انجام شــده  ــا برنامه ریزی ه ــم ب اســت و امیدواری
ــن  ــه ای را در همی ــرمایه گذاران جلس ــا س ــم ب بتوانی
راســتا داشــته باشــیم تــا بتوانیــم این شــهرک بســیار 
خــوب را بــرای اشــتغال جوانــان منطقــه بــه صــورت 

ــم. راه دانــا ــدازی کنی فعــال راه ان

جشنواره »کدبانوی شهر بهشت« 
در تفت 

جشــنواره »کدبانــوی شــهر بهشــت«  کیمیای وطن
ــپزی و  ــارت آش ــر در مه ــش از 80 نف ــت بی ــا رقاب ب
غــذای ســالم در ســالن ورزشــی قــدس تفــت برگــزار 

شد.
ــا برکــت  ــارت و دهــه ب ــی مه ــه مل ــا هفت همزمــان ب
ــه  ــت« ب ــهر بهش ــوی ش ــنواره »کدبان ــت، جش کرام
ــا  ــالم ب ــذای س ــی غ ــش رقابت ــن همای ــوان اولی عن
ــت در ســالن  ــردم تف ــوان و م ــر بان اســتقبال کم نظی

ــد. ــزار ش ــدس برگ ــی ق ورزش
در ایــن همایــش ضمــن رقابــت بیــش از 80 نفــر در 
مهــارت آشــپزی و غــذای ســالم، هنرمنــدان فنــی و 
ــته های  ــود را در رش ــری خ ــار هن ــت آث ــه ای تف حرف
ــش و  ــه نمای ــری ب ــتی و هن ــع دس ــف صنای مختل

ــتند. ــه گذاش عرض

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت 
قاچاق در ریگان  

فرمانــده انتظامــی شهرســتان ریــگان از کشــف 
ــی  ــر ســوخت قاچــاق در محــور ترانزیت ــزار لیت 30 ه
ــتای  ــت: در راس ــر داد و گف ــهر خب ــگان - ایرانش ری
اجــرای طــرح مبــارزه بــا قاچــاق منابــع ملــی و اخبــار 
واصلــه مبنــی بــر حمــل ســوخت قاچــاق، تیمــی از 
پاســگاه عباس آبــاد بــه همــراه کالنتــری مرکــزی بــه 
ــن شهرســتان اعــزام شــد. ــی ای محورهــای مواصالت

ــوران  ــرد: مام ــه ک ــور اضاف ــاس احمدپ ــرهنگ عب س
ــتگاه  ــک دس ــوری ی ــای عب ــرل خودروه ــن کنت حی
خــودروی تریلــر بــا مشــخصات اعالمــی را مشــاهده 
ــه  ــده توج ــه رانن ــد ک ــت دادن ــتور ایس ــد و دس کردن

ــرد. ــرار ک ــه ف ــدام ب ــرد و اق نک
ــوران  ــرد: مام ــح ک ــگان تصری ــی ری ــده انتظام فرمان
پــس از طــی مســافتی تعقیــب و گریــز و بــا اســتفاده 
از قانــون به کارگیــری ســالح و انجــام اقدامــات 

ــد. ــف کردن ــه توق ــور ب ــودرو را مجب ــی خ پلیس
ــه توقیــف یــک  ــا اشــاره ب ایــن مســئول انتظامــی ب
ــود  ــر ب ــکورت تریل ــه اس ــژو ک ــودروی پ ــتگاه خ دس
خاطرنشــان کــرد: در بازرســی از خــودروی تریلــر 
مقــدار 30 هــزار لیتــر ســوخت قاچــاق کشــف و ضبــط 

شــد.
ــتگیر  ــم دس ــر مته ــتا 2 نف ــن راس ــزود: در ای وی اف
ــی  ــه مراجــع قضای ــی ب ــرای ســیر مراحــل قانون و ب

ــدند. ــل داده ش تحوی

 راهیابی دانش آموزان اناری 
 به مرحله کشوری 

جشنواره جابربن حیان
دخترانــه  دبســتان  دانش آمــوزان  کیمیای وطن
ــه  ــدند ب ــق ش ــار موف ــتان ان ــزاده شهرس ــهید علی ش

مرحله کشوری جابر بن حیان راه یابند.
 طــرح تحقیقاتی - پژوهشــی - آزمایشــی جشــنواره 
جابربن حیــان در ســال تحصیلــی ۹6-۹۵ ماننــد 
ابتدایــی  مــدارس  کلیــه  در  ســال های گذشــته 

ــد. ــرا درآم ــه اج ــور ب ــتان های کش شهرس
تعــداد 600 طــرح بــه جشــنواره شهرســتانی راه یافتند 
کــه از میــان آن هــا 21 طــرح برگزیــده شــدند و تعــداد 

۵ طــرح بــه مرحلــه قطــب راه یافتنــد.

ــتا ها  ــی روس ــن در بعض ــتان ب ــردم شهرس  م
ــر  ــی س ــکل بی آب ــا مش ــب را ب ــا ش ــح ت صب
می کننــد. در ایــن روســتا ها شــاهد افــت 
شــدید دبــی آب چاه هــای زیرزمینــی هســتیم 
و ایــن موضــوع روزبــه روز بــا گــرم شــدن هــوا 

ــه افزایــش اســت. رو ب
  بــا وجــود بارندگی هــای اخیــر در شهرســتان 
ــتان  ــن شهرس ــتاهای ای ــم روس ــاز ه ــن  ب ب
دچــار بحــران آب هســتند و مــردم شهرســتان 
ــا شــب را  بــن در بعضــی از روســتا ها صبــح ت

ــد. ــر می کنن ــی س ــکل بی آب ــا مش ب
 در ایــن روســتا ها  شــاهد افــت شــدید دبــی 
ایــن  و  هســتیم  زیرزمینــی  چاه هــای  آب 
موضــوع روزبــه روز بــا گــرم شــدن هــوا رو بــه 

ــت. ــش اس افزای
روســتاها  ایــن  مــردم  آشــامیدنی  آب 
جیره بنــدی شــده اســت؛ بــه گونــه ای کــه 
روســتای یان چشــمه بــا افــت فشــار آب 
ــی آب   ــا قطع ــم ب ــی ه ــت و گاه ــه اس مواج
و مــردم روســتای الرک نیــز در روز تنهــا 12 
اســتفاده کننــد. آب  از  می تواننــد  ســاعت 

 مصرف بی رویه آب 
ــتان  ــتایی شهرس ــالب روس ــر آب و فاض مدی
ــرف  ــود، مص ــی موج ــت کم آب ــت: عل ــن گف ب

ــوی مصــرف  ــردم الگ ــردم اســت و م ــاد م زی
را رعایــت نمی کننــد. آب در روســتا ها 

مصــرف  ســرانه  افــزود:  کریــم کریــم زاده 
آب بــرای هــر شــخص در یــک شــبانه روز 
در  متاســفانه  کــه  اســت  آب  لیتــر   130
ــک  ــا در ی ــتای الرک م ــر در روس ــال حاض ح
شــبانه روز بــه میــزان 400 لیتــر آب بــرای 
هــم  بــاز  تولیــد می کنیــم کــه  نفــر  هــر 
 در نهایــت بــا مشــکل کمبــود آب مواجــه 

هستیم.

وی گفــت: دربــاره بحــث کمبــود آب روســتای 
یان چشــمه بــه همیــن صــورت اســت. در 

یان چشــمه تقریبــا 60خانــوار را شناســایی 
ــتند و  ــبز هس ــای س ــه دارای فض ــم ک کرده ای
منظــور مــا از فضــای ســبز، فضایــی بــا بیــش 
از 10 تــا 70 درخــت اســت؛ در صورتــی کــه 
متاســفانه مــردم فضــای ســبز خــود را بــا آب 
شــرب آبیــاری کــرده و ایــن امــر حــق مــردم 

دیگــر را ضایــع می کنــد.
 4۲۰ لیتر آب برای هر نفر

ــال  ــمه در ح ــه در یان چش ــان اینک ــا بی وی ب
حاضــر مــا بــرای هــر نفــر در حــدود 420 لیتــر 
آب تولیــد می کنیــم، افــزود: در هفتــه گذشــته 
بــه دلیــل اینکــه بــه قســمت باالدســت روســتا 
ــام  ــدی را انج ــث جیره بن ــود، بح ــانی ش آبرس
دادیــم و صبح هــا از ســاعت 8 تــا 6 بعدازظهــر 
ــح  ــا 8 صب ــر ت ــرده و از 6 عص ــع ک آب را قط

ــاره آب را وصــل کردیــم. دوب
وی افــزود: وضعیــت چاه هــا و زمین هــا  و 
ــوده  ــوب نب ــد مطل ــی در ح ــای زیرزمین آب ه
ــه  ــه حلق ــا از س ــتند. م ــت هس ــال اف و در ح
در  داریــم  الرک  روســتای  در  چاهــی کــه 
ثانیــه   در  آب  لیتــر   ۹ ســال های گذشــته 
ــر  ــال حاض ــی در ح ــم؛ ول ــت می کردی برداش
برداشــت  ثانیــه  در  آب  لیتــر   6  متاســفانه 

می کنیم.

ــه  کریــم زاده گفــت: در روســتای یان چشــمه ب
ــوب  ــرف محس ــترک پرمص ــه مش ــرادی ک اف
می شــدند، اخطــار اول و دوم را داده ایــم و 
حتــی بــه دادســتانی محتــرم هــم وضعیت آب 
ــه  ــد ک ــن ش ــر ای ــرار ب ــم و ق ــالم کرده ای را اع

پیگیری هــای الزم انجــام شــود.
 اجاره چاه 

جیره بندی هــای  اطالع رســانی  دربــاره  وی 
آب روســتا ها گفــت: بحــث جیره بنــدی آب 
ــم  ــالع داده ای ــتا اط ــورای روس ــه ش الرک را ب
ــالع  ــتا اط ــردم روس ــه م ــد ب ــم بای ــا ه و آن ه
دهنــد و اکنــون جیره بنــدی یــا قطعــی در 
ــی  ــط دب ــم و فق ــمه نداری ــتای یان چش روس
آب را کــم کردیــم. در کل بــه ایــن صــورت 

برنامه ریــزی کرده ایــم کــه بــرای همــه آب 
ــد. ــته باش ــود داش وج

در  موجــود  چاه هــای  دربــاره  کریــم زاده 
ــر هســتیم  ــت: پیگی روســتای یان چشــمه گف
تــا یــک حلقــه چــاه کشــاورزی را بــرای 
مصــرف آب شــرب ایــن روســتا اجــاره کنیــم 
ــت و قیمــت  ــر ســر دو مســئله کیفی ــد ب و بای
برســیم و ســپس آب  توافــق  بــه  آب بهــا 
چــاه را بــه چاه هــای موجــود در روســتای 

می کنیــم. اضافــه  یان چشــمه 
وی افــزود: تنهــا روســتاهای الرک و یان چشــمه 
و آزادگان بــا افــت فشــار و قطعــی آب مواجــه 
هســتند و در بقیــه  روســتا های شهرســتان مــا 
مشــکل افــت و یــا قطعــی نداریــم. زنــگ خبــر 

مدیر آب و فاضالب روستایی شهرستان بن:

علت کم آبی در شهرستان بن 
مصرف زیاد توسط مشترکین است 

ــروه  ــادی 10 روزه گ ــاز اردوی جه ــن از آغ ــپاه بروج ــده س  فرمان
»والیــت ســپاه« بــرای خدمت رســانی بــه عشــایر روســتای 

ــر داد. ــان خب ــش گندم ــرپیر بخ س
ــادی  ــروه جه ــار داشــت: گ ــی اظه ــی کیهان ســرهنگ پاســدار عل
ــه  ــدت 10 روز در س ــه م ــپاه ب ــوران س ــکل از پای ــت« متش »والی
ــد. ــانی می کنن ــرپیر خدمت رس ــه س ــایر منطق ــه عش ــه ب مرحل

وی بــا بیــان اینکــه جهادگــران در مرحلــه اول بــه تســطیح 
ــرپیر  ــکنان س ــل اش ــایر نع ــی عش ــاده دسترس ــازی ج و بازس
پرداختنــد، گفــت: جهادگــران در مرحلــه دوم اقــدام بــه بازســازی 

و احــداث خانــه محرومــان در روســتای ســرپیر می کننــد.
کیهانــی خاطرنشــان کــرد: در مرحلــه ســوم جهادگــران در 
عرصه هــای فرهنگــی، بهداشــت و امــداد، پزشــکی و ... بــه 

عشــایر منطقــه ســرپیر خدمت رســانی خواهنــد کــرد.

فرمانــده ســپاه بروجــن افــزود: »خودســازی« در زمینــه فــردی 
جملــه  از  روســتاهای کم برخــوردار  از  »محرومیت زدایــی«  و 
ــه  ــران ب ــرای جهادگ ــادی ب ــای جه ــه فعالیت ه ــی اســت ک برکات

ــال دارد. دنب
ــراوت در  ــروم ط ــق مح ــادی در مناط ــه داد: کار جه ــی ادام کیهان
روحیــه مــردم را جــاری و ســاری کــرده و روح امیــد و نشــاط و 

ــد. ــت می کن ــادابی  را تقوی ش
ــتن  ــث نشس ــت باع ــی در نهای ــرد: محرومیت زدای ــه ک وی اضاف
ــن  ــد و ای ــد ش ــه خواه ــف جامع ــار ضعی ــان اقش ــر لب ــد ب لبخن

ــت. ــادی اس ــای جه ــره اردوه ــن ثم بهتری
ــی  ــاز، آبادان ــرای ساخت وس ــت ب ــاد و خدم ــت: جه ــی گف کیهان
ــگ و  ــه از فرهن ــت برگرفت ــردم بی بضاع ــت از م ــع محرومی و رف

ــت. راه دانــا  ــدس  اس ــاع مق ــاد هشــت ســال دوران دف جه

مدیــر کل انتقــال خــون چهارمحــال و بختیــاری از 
ــتان  ــون در اس ــد خ ــزار واح ــش از 7 ه ــدای بی اه

ــر داد. طــی ســال جــاری خب
  محمــد ملک محمــدی اظهــار کــرد: در چهــار مــاه 
ــرای  ــر ب ــزار و 867 نف ــاری 10 ه ــال ج ــدای س ابت
ــون در  ــال خ ــای انتق ــه پایگاه ه ــون ب ــدای خ اه
ــن و بروجــن مراجعــه  شهرســتان های شــهرکرد، ب

کردنــد کــه از ایــن تعــداد 7 هــزار و 632 نفــر موفــق 
ــه اهــدای خــون شــدند.  ب

ــن  ــزود: از ای ــتان اف ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی
ــده  ــر اهداکنن ــزار و 3 نف ــده، ۵ ه ــداد اهداکنن تع
مســتمر و 2 هــزار و 62۹ نفــر اهداکننــده بــا ســابقه 

ــد. بودن
ــاری  ــال ج ــم در س ــدگان خان ــداد اهداکنن  وی تع

ــرد  ــر اعــالم ک ــان را 7 هــزار و 413 نف را 21۹ و آقای
و گفــت: متأســفانه اغلــب خانم هــا بــه دلیــل 
باورهــای نادرســت و اعتقــاد بــه کم خونــی از انجــام 

ــد.  ــودداری می کنن ــل خ ــن عم ای
ــتان  ــون در اس ــدای خ ــدی اه ــد 3 درص وی از رش
طــی چهــار مــاه ابتــدای ســال جــاری نســبت بــه 
ــه  ــر داد و گفــت: خوشــبختانه ب مــدت مشــابه خب

دلیــل اهــدای خــون مــردم اســتان، چهارمحــال و 
بختیــاری تاکنــون بــا کمبــود خــون مواجــه نبــوده 

اســت.
ــزود: از خــون  ــال خــون اســتان اف ــر کل انتق  مدی
اهداشــده بــرای بیمــاران مبتــال بــه تاالســمی، 
نیازمنــد بــه فرآورده هــای خونــی و بیماران بســتری 
و تصادفــی و ســوختگی اســتان اســتفاده و مــازاد 
آن بــه اســتان های اصفهــان، اهــواز و تهــران صــادر 

می شــود. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه خــون  اهداکننــدگان 

ــرد:  ــح ک مســتمر، خــون ســالم تری اســت، تصری
سیاســت ســازمان بــر ایــن اســت کــه اهداکننــدگان 
بیشــتر بــه ســمت اهداکننــده مســتمر پیــش روند؛ 
بــر ایــن مبنــا کــه اهداکننــده ای کــه برای نخســتین 
بــار بــه مرکــز اهــدای خــون مراجعــه می کنــد، مــورد 
بررســی ســالمت قــرار می گیــرد و اگــر ســالم بــود، 
تنهــا از او یــک نمونــه خــون گرفتــه می شــود و ســه 
ــرد فراخــوان  ــه ف ــرای اهــدای خــون ب ــاه بعــد ب م
داده می شــود و پــس از آزمایش هــا، در صــورت 

ــد. ایســنا  ــدا می کن ــون را اه ــالمت، خ س

ــت:  ــور گف ــتی کش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
ــه  ــتی تهی ــازمان بهزیس ــط س ــی توس ــالمت اجتماع ــام س  نظ
ــا  ــان را ب ــوان موضــوع توانمندســازی زن ــا بت ــن شــده ت و تدوی

ــم. قــدرت بیشــتری پیــش ببری
حبیــب هللا مســعودی فریــد در همایــش دختــران، حمایت هــای 
روانــی و توســعه پایــدار چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: در 

دیــن اســالم توجــه زیــادی بــه زنــان و دختــران شــده اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــی و ب ــای کنون ــه در دنی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اتفاقــات تلخــی کــه اخیــرا در کشــور رخ داد، نیــاز اســت 
توجــه بیشــتری بــه دختــران شــود، ادامــه داد: یکــی از 
ــای امــروز آموزش هــای  ــا مخاطــرات در دنی ــه ب راه هــای مقابل

خودمراقبتــی اســت.
ــرای اینکــه دختــران توانمنــدی داشــته  ــا بیــان اینکــه ب  وی ب

باشــیم بایــد فعالیت هــای خــود را در همــه زمینه هــا افزایــش 
دهیــم، افــزود: بــرای ایــن کار نیازمنــد همــکاری همــه بخش ها 

ــژه رســانه ها هســتیم. ــت و به وی ــس، دول ــم از مجل اع
ــی توســط ســازمان  ــرد: نظــام ســالمت اجتماع ــه ک  وی اضاف
موضــوع  بتوانیــم  تــا  شــده  تدویــن  و  تهیــه  بهزیســتی 
ــم. ــش ببری ــتری پی ــدرت بیش ــا ق ــان را ب ــازی زن توانمندس

وی بــا اشــاره بــه اینکــه قــرار بــود دســتگاه های حمایتــی هــر 
ــد  ــان تحــت پوشــش خــود را کــه توانمن ســال 10 درصــد از زن
شــده اند، از چرخــه پوششــی خــود خــارج کننــد، عنوان داشــت: 
ــل  ــن عم ــر از ای ــته فرات ــال گذش ــد س ــی چن ــبختانه ط خوش
شــده؛ بــه گونــه ای کــه در ســال ۹۵ توانســتیم حــدود 1۵ درصــد 
از ایــن زنــان را کــه توانمنــد شــدند، از چرخــه حمایتی مســتقیم 

ایــن ســازمان خــارج کنیــم. فــارس

استانها

 پاسداران برای کمک به عشایر »سرپیر« 
آستین همت باال زدند

 تدوین نظام سالمت اجتماعی 
توسط سازمان بهزیستی

طی سال جاری انجام شد:

اهدای بیش از 7 هزار واحد خون در چهارمحال و بختیاری

قلعه کنگلو، شاهکاری از 
دوران ساسانی در سوادکوه

 قلعــه کنگلــو، شــاهکاری از دوران ساســانی 
بــا قرارگیــری در یــک اســتتار طبیعــی و 
موقعیــت سوق الجیشــی در طــول تاریــخ از 
دســتبرد، تجــاوز، تخریــب مغــوالن و حملــه 

ــده اســت. اعــراب در امــان مان
  ایــن بنــا از یــک هســته مرکــزی و دو 
ــا  ــی ب ــازو تشــکیل شــده و همچــون عقاب ب

می کنــد.  خودنمایــی  بــاز  بال هــای 
در  منحصربه فــردی  پــالن  از  کنگلــو  دژ 
ــران  ــی ای ــالع و اســتحکامات دفاع ــان ق می
از  بهره گیــری  بــا  اســت کــه  برخــوردار 
ــده  ــاخته ش ــرز س ــی الب ــای بوم تکنیک ه
ــت. ــانی اس ــاری اشکانی ساس و دارای معم

چهــار  پــالن  بــا  ســازه هایی  دژ  ایــن  از 
بــا کاوش  انــدودکاری  بقایــای  و  گــوش 

باستان شناســی بیــرون آمــد کــه نشــان 
مایعــات  و  آب  ذخیــره  بــرای  می دهــد 

ایجــاد شــده اســت.
معمــاری قلعــه کنگلــو مربــوط بــه دوره 
ساســانی و مصالــح بــه کار رفتــه در آن از 
جنــس ســنگ و گــچ نیم کــوب اســت. 
بــاالی  طبیعــی  اســتتار  در  قلعــه  ایــن 
دره باســتانی آرم و در شــکاف بخشــی از 
قــرار  ســوادکوه  در  البــرز  رشــته کوه های 
ــه از  ــوده ک ــی ب ــی از دالیل ــن یک دارد و همی
ــران در  ــگان و غارتگ دســتبرد و تجــاوز بیگان

ــت. ــده اس ــان مان ام
در محوطــه پیرامــون قلعــه، گورهایــی رو بــه 
قلعــه یــا قلــه »خرونــرو« مــورد کاوش قــرار 
ــه اعصــار آهــن و دوره  ــق ب گرفتــه کــه متعل

ساســانی هســتند. 
کــوه  رشــته  جنــوب  در  کنگلــو  قلعــه 
»ِخرونِــرو« بــا ارتفــاع 3620 متــر قــرار دارد. 

ــاختار  ــود و س ــواهد موج ــه ش ــه ب ــا توج ب
معمــاری ایــن بنــا می توانــد نیایشــگاه، 
بنــای یادمانــی، کوشــک ســلطنتی، تفرجگاه 
ــه وجــود ســاختار  ــا توجــه ب و ... باشــد و ب
باقی مانــده از ســازه های ذخیــره آب بــه 
ــل  ــته مح ــه در گذش ــن قلع ــم ای ــور حت ط

ــت. ــوده اس ــی ب زندگ
بــه  مازندرانــی  زبــان محلــی  در  کنِگلــو 

اســت. معــروف  هــم  کنِگلــی 
کَنِگلــی در زبــان مازندرانــی بــه زنبــور گفتــه 
ــدوی  ــه کن ــل اینک ــه دلی ــاید ب ــود. ش می ش
زنبــور عســل همیشــه یــادآور و الهام بخــش 
دژ و قلعــه اســت، قلعــه کنگلــو به آن تشــبیه 

شــده اســت.
ــه  ــی ب ــان مازندران ــو« در زب ــا ل ــی ی واژه »ل
معنــی غــار یــا اِشــکفت اســت؛ ماننــد 
اســامی غارهــای پلنــِگ لــی، دیِولــی، ِبزِلــی 
و.. کــه در صفحــات البــرز دیــده می شــوند.

# میراث_تاریخی

روزنه

اجرای دو طرح پرورش ماهی قزل آال 
در دریاچه سد کارون 4  

از  رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 
اجرایــی شــدن دو طــرح پــرورش ماهــی قــزل آال در 

دریاچــه ســد کارون 4 خبــر داد.
ــرورش  ــه اینکــه دو طــرح پ ــا اشــاره ب ــب ب ذبیــح هللا غری
ــد،  ــی ش ــد کارون 4 اجرای ــه س ــزل آال در دریاچ ــی ق ماه
ــه  ــرورش ماهــی در زمین ــن دو طــرح پ ــار داشــت: ای اظه

ــد. ــت می کنن ــس فعالی ــا قف ــزل آال ب ــی ق ــد ماه تولی
ــا میــزان تولیــد یــک  وی عنــوان کــرد: یکــی از طرح هــا ب
هــزار و 200 تــن و طــرح دیگــر بــا میــزان تولیــد 206 تــن در 

ســال فعالیــت می کنــد.
ــار  ــاری اظه ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی رئیــس جه
ــد ماهــی  ــزان تولی ــا، می ــن طرح ه ــاح ای ــا افتت داشــت: ب
ــد. مهــر ســردآبی چهارمحــال و بختیــاری افزایــش می یاب

کاهش آتش سوزی در اراضی 
جنگلی و مرتعی جنوب کرمان  

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  کیمیای وطن
ــوزی در  ــدی آتش س ــش ۹7 درص ــان از کاه ــوب کرم جن

اراضی جنگلی و مرتعی جنوب کرمان خبر داد.
محمدحســن کردســتانی، مدیــر کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری جنــوب کرمــان، اظهــار داشــت: از ابتــدای 
ــع از  ــر مرب ــار و 1146 مت ــون 2۹6 هکت ــال 13۹6 تاکن س
اراضــی ملــی منطقــه جنــوب کرمــان بــا همــکاری مقامــات 
قضائــی و نیروهــای انتظامــی توســط نیروهــای حقوقــی و 
فرماندهــی یــگان حفاظــت ایــن اداره کل خلــع یــد و رفــع 

تصــرف شــده اســت.
ــدون و در  ــزی م ــا برنامه ری ــرد: ب ــح ک ــتانی تصری کردس
جهــت ســاماندهی و حفاظــت از عرصه هــای ملــی، اقــدام 
ــق  ــروه تحق ــه »کارگ ــوم ب ــی موس ــکیل کارگروه ــه تش ب
جامــع امــر حفاظــت از عرصه هــای منابــع طبیعــی جنــوب 
ــج  ــه نتای ــم ک ــور کردی ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــان« ب کرم
حاصــل از ایــن اقــدام بســیار چشــمگیر بــوده؛ بــه طــوری 
کــه طــی چهــار ماهــه نخســت ســال جــاری توانســتیم بــا 
اقتــدار کامــل نســبت بــه خلــع یــد و رفــع تصــرف بیــش از 

2۹6 هکتــار از ارضــی ملــی اقــدام کنیــم.
ــان  ــوب کرم ــزداری جن ــی و آبخی ــع طبیع ــر کل مناب مدی
اظهــار داشــت: از دیگــر آثــار بســیار مهــم کارگــروه تحقــق 
جامــع امــر حفاظــت از عرصه هــای منابــع طبیعــی جنــوب 
درصــدی حریــق  بــه کاهــش ۹7  می تــوان  کرمــان، 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــی نس ــی و مرتع ــی جنگل در اراض
ســال گذشــته اشــاره کــرد کــه ایــن امــر در ســایه تــالش 
ــای  ــزاری دوره ه ــن برگ ــروه و همچنی ــن کارگ ــای ای اعض
همیــاران  و  محلــی  جوامــع  بــرای  آموزشــی ترویجی 

ــت. ــده اس ــر ش ــت میس طبیع

بازدید خادمان امام رضا)ع( از 
منطقه زلزله زده ناغان 

ــر ســایه خورشــید« در شــهرکرد  ــر ســتاد کاروان »زی  دبی
ــه  ــروز از منطق ــا)ع( دی ــام رض ــرم ام ــان ح ــت: خادم گف
ــد. ــد کردن ــاری بازدی ــال و بختی ــان چهارمح ــه زده ناغ زلزل

وی افــزود: کاروان »زیــر ســایه خورشــید« از 7 مردادمــاه 
بــه اســتان ســفر کــرده و بــه مــدت 7 روز تــا 13 مردادمــاه 

در اســتان حضــور دارنــد.
دبیــر ســتاد »زیــر ســایه خورشــید« در شــهرکرد بــا اشــاره 
ــه برنامه هــای خادمــان حــرم امــام رضــا)ع( در اســتان  ب
بیــان کــرد: کاروان »زیــر ســایه خورشــید« 8 مردادمــاه در 
ــار، 10  ــتان کی ــاه در شهرس ــن، ۹ مردادم ــتان بروج شهرس
مردادمــاه در شهرســتان اردل و 11 مردادمــاه در شهرســتان 

لــردگان حضــور دارنــد.

 ۳ رشته جدید کارشناسی ارشد 
در دانشگاه علم  و هنر یزد 

رئیــس دانشــگاه علــم و هنــر یــزد از راه انــدازی ســه رشــته 
ــا  ــر داد و ب ــن دانشــگاه خب ــد کارشناســی ارشــد در ای جدی
اشــاره بــه جایــگاه دانشــگاه علــم و هنــر یــزد اظهــار داشــت: 
ــی،  ــدی دانشــگاه های غیرانتفاع ــن رده بن ــر اســاس آخری ب
دانشــگاه علــم و هنــر در زمــره پنــج دانشــگاه برتــر کشــور 

قــرار گرفتــه اســت.  
 محســن برزگــری اردکانــی  بــا اشــاره اینکــه در حــال حاضر 
در اســتان یــزد بیــش از 6 هــزار دانشــجو در دانشــگاه علــم 
و هنــر یــزد مشــغول بــه تحصیــل هســتند، بیــان کــرد: ۵1 
درصــد دانشــجویان دختــر و 4۹ درصــد آن ها پســر هســتند.

ــرای  ــی ب ــوان امکان ــه عن ــان ب ــه روی ــود موسس وی از وج
تحصیــل دانشــجویان گــروه زیست شناســی در مقطــع 
کارشناســی ارشــد خبــر داد و  تصریــح کــرد: در ایــن 
ــا محیــط کســب و کار، انجــام  دانشــگاه امــکان آشــنایی ب

امــور پژوهشــی، مهارت آمــوزی و ... فراهــم اســت.
رئیــس دانشــگاه علــم و هنــر بــا اشــاره بــه رشــته هایی کــه 
قــرار اســت بــه مجموعــه رشــته های ایــن دانشــگاه افــزوده 
ــوق،  ــته های حق ــی رش ــع کارشناس ــزود: در مقط ــود، اف ش
ــی  ــی، کارشناس ــت دولت ــوژی، مدیری ــاوره، میکروبیول مش

ــود. ــزوده می ش ــی و ... اف ــوم تربیت ــته عل ناپیوس
برزگــری اردکانــی یــادآور شــد: در مقطــع کارشناســی ارشــد 
نیــز رشــته های برنامه ریــزی و جغرافیــای گردشــگری، 
آمــوزش زبــان انگلیســی و روان شناســی عمومــی نیــز 

راه انــدازی می شــود.
ــری  ــع دکت ــته های مقط ــش رش ــرای افزای ــالش ب وی از ت
ــه در  ــختگیری هایی ک ــه س ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف خب
ــدازی رشــته  ــرای راه ان ایــن زمینــه وجــود دارد، در تــالش ب

ــتیم. ــت هس ــگری و مدیری گردش
برزگــری اردکانــی دربــاره ظرفیــت پذیــرش در این دانشــگاه 
ــر و  ــد 18 نف ــی ارش ــع کارشناس ــرد: در مقط ــان ک ــز بی نی
ــد شــد. ــرش خواهن ــر در هــر رشــته پذی کارشناســی 60 نف

ــا اشــاره بــه اینکــه زمــان انتخــاب رشــته های جدیــد  وی ب
راه اندازی شــده در مقطــع کارشناســی ارشــد گذشــته اســت، 
افــزود: عالقه منــدان بایــد در زمــان تکمیــل ظرفیــت نســبت 

ــه انتخــاب ایــن رشــته ها اقــدام کننــد. فــارس ب

فرمانــدار رفســنجان بــا اشــاره بــه اجــرای 
طــرح احیاگــران آبــادی در این شهرســتان 
گفــت: 1۵0 روســتای دارای دهیــاری در 
ــرای  ــرح ب ــه 200 ط ــم ک ــتان داری شهرس
ایــن تعــداد روســتا معرفــی شــده اســت.
ســتاد  جلســه  در  مالنــوری  حمیــد 
اقتصــادی   توســعه  مثلــث  مشــترک 
مقاومتــی  اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد 
اظهــار  آبــادی رفســنجان  احیاگــران  و 
طــرح  شــکل گیری  زمــان  از  داشــت: 
اســتان،  در  اقتصــادی  توســعه  مثلــث 
ســتاد آن در شهرســتان ها فعــال شــد.

وی افــزود: بــا همگرایــی و وحــدت و 
همدلــی کــه در رفســنجان وجــود دارد 
توانســتیم اعتمــاد ســرمایه گذاران را جلــب 
کــرده و در آنــان انگیــزه ایجــاد کنیــم که در 
ایــن راســتا ســرمایه گذاری های خوبــی در 

ــن شهرســتان انجــام شــده اســت. ای

ــران  ــرح احیاگ ــه ط ــه ب ــوری در ادام مالن
ــت:  ــت و گف ــتان پرداخ ــادی در شهرس آب
روســتاهای  در  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
امکاناتــی  و  زیرســاخت ها  شهرســتان 
وجــود دارد کــه بــدون اســتفاده مانــده 
بودنــد، از طرفــی بــا وجــود ایــن امکانــات 
اشــتغال و رونقــی در روســتاها نبــود و 
ــود،  موجــب مهاجــرت روســتاییان شــده ب
ــرح  ــادی را  مط ــران آب ــرح احیاگ ــذا ط  ل

کردیم.
وی تصریــح کــرد: طــرح احیاگــران آبــادی 
ــتان  ــه در شهرس ــت ک ــی اس ــی بوم طرح
ــق  ــه رون ــرای آن ب ــا اج ــده و ب ــن ش تدوی
روســتاها   در  پایــدار  اشــتغال  و  تولیــد 

می شــود. کمــک 
راســتای  در  داشــت:  بیــان  مالنــوری 
اجــرای ایــن طــرح، در روســتاها بــا ایجــاد 
واحدهــای تولیــدی کوچــک پایــه اشــتغال 

پایــداری را بنــا می گذاریــم و بــا ارائــه 
آن  از  الزم  آموزش هــای  و  تســهیالت 

می کنیــم. حمایــت 
وی ادامــه داد: شــورای اقتصــاد مقاومتــی 
بــا  شهرســتان  روســتاهای  بیشــتر  در 
امــام  عضویــت  و  مســاجد  محوریــت 
ــرمایه گذار،  ــار، س ــوراها، دهی ــت، ش جماع
بســیج  و  کشــاورزی  جهــاد  نماینــده 

تشــکیل شــده اســت.
ــای  ــایی و احی ــنجان شناس ــدار رفس فرمان
کنــار  در  را  بومی محلــی  بازی هــای 
ســرمایه گذاری در روســتاها مهــم ارزیابــی 
ادارات  رابطــه  ایــن  در  افــزود:  و  کــرد 
و  و ورزش  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــای  ــا فض ــد ت ــکاری می کنن ــان هم جوان

مفرحــی در روســتاها ایجــاد شــود.
مالنــوری بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح 
شهرســتان  ایــن  در  آبــادی  احیاگــران 

در راســتای اشــتغال پایــدار گفــت: 1۵0 
روســتای دارای دهیــاری در شهرســتان 
ــداد  ــن تع ــرای ای ــرح ب ــه 200 ط ــم ک داری
روســتا تاکنــون معرفــی شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه عدالــت در توزیــع 
ســرمایه گذار یکــی از بندهــای سیاســت های 
ــد:  ــادآور ش ــت، ی ــی اس ــادی مقاومت اقتص
تاکیــد مــا نیــز بــر عدالت محــور بــودن 
عــده  یــک  تــا  اســت  ســرمایه گذاری  

ــوند. ــرت نش ــه مهاج ــور ب مجب
ــراز داشــت: حــدود  ــدار رفســنجان اب فرمان
تفاهم نامــه  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۵
ســرمایه گذاری در رفســنجان امضــا شــده 
کــه هــزار و ۵00 میلیــارد تومــان آن اجرایــی 

شــده اســت.
پــروژه  گفــت:  همچنیــن  مالنــوری 
فروکــروم بــا ســرمایه گذاری چینی هــا 
ــرمایه گذاری  ــا س ــیدی ب ــروگاه خورش و نی
اتریشــی ها در منطقــه ویــژه اقتصــادی 
پــروژه  اســت کــه  بهره بــرداری  آمــاده 
فروکــروم اول مهرمــاه بــه صــورت رســمی 

مهــر می شــود.  افتتــاح 

فرماندار رفسنجان خبر داد:

معرفی ۲۰۰ طرح احیاگران آبادی در روستاهای رفسنجان

،،
در  اخیــر  بارندگی هــای  وجــود  بــا   
شهرســتان بــن  بــاز هــم روســتاهای 
آب  بحــران  دچــار  شهرســتان  ایــن 
ــن در  هســتند و مــردم شهرســتان ب
بعضــی از روســتا ها صبــح تــا شــب را 

بــا مشــکل بی آبــی ســر می کننــد



ســپیده تقــوی، متخصــص بیماری هــای قلــب و عــروق، بــا بیــان 
اینکــه نمی توانیــم درمان هــای حیاتــی را دربــاره فــردی کــه اعتیــاد 
بــه الــکل دارد، انجــام دهیــم، گفــت: ایــن افــراد بــا مصــرف مکرر 
الــکل بــه خــود آســیب می رســانند و بــه درمان هــا جوابگــو 

نیســتند؛ مگــر اینکــه الــکل را تــرک کننــد.
ــم  ــوردن ریت ــم خ ــه ه ــث ب ــکل باع ــه ال ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
قلــب می شــود، افــزود: مصــرف الــکل، ضربــان قلــب را بــه هــم 
ــی شــود. ــام آریتمی هــای قلب ــد زمینه ســاز تم ــد و می توان می زن

ــیب  ــالم آس ــب س ــه قل ــکل ب ــه ال ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوی ب تق
می رســاند، ادامــه داد: خیلــی از اوقــات فــرد بــه زمینــه بیمــاری 
قلبــی خــود، آگاهــی نــدارد و بــا مصــرف الــکل متوجــه آن 

می شــود.
ــن اســت  ــی ای ــم آریتمی هــای قلب ــرد: معمــوال عالئ ــان ک وی بی
ــان قلــب مواجــه می شــود  ــا تپــش ضرب ــا کاهــش ی کــه فــرد ب

و ممکــن اســت بــه صــورت افــت فشــار یــا ســنگ کوپ، خــود را 
نشــان دهــد یــا در آریتمی هــای بطنــی، فــرد ممکــن اســت دچــار 

مــرگ ناگهانــی شــود.
داد:  ادامــه  عــروق  و  قلــب  بیماری هــای  متخصــص  ایــن 
آریتمی هــای قلبــی انواعــی دارنــد کــه بســیار خطرنــاک هســتند؛ 
ــود  ــای خ ــن تظاهر ه ــت در اولی ــن اس ــه ممک ــا ک ــل بطنی ه مث

ــوند.  ــی ش ــرگ ناگهان ــب م موج
ــی را  ــم های چرب ــد متابولیس ــکل می توان ــه ال ــان اینک ــا بی وی ب
نیــز بــه هــم بزنــد، گفــت: یکــی دیگــر از عوارضــی کــه الــکل دارد، 
ــه ویتامیــن ب یــک اســت.  ــد از جمل ــی مفی ــود مــواد غذای کمب
ــم  ــه اس ــی ب ــایی قلب ــک نارس ــث ی ــن باع ــن ویتامی ــود ای کمب
ــرف  ــه مص ــرادی ک ــایی در اف ــن نارس ــه ای ــود ک ــری می ش بری ب
ــه  ــری ب ــیب اضافه ت ــود و آس ــده می ش ــد، دی ــکل دارن ــاد ال زی

ــگاران ــگاه خبرن ــاند. باش ــب می رس قل

ــینا،  ــن  س ــوز اب ــک آندومتری ــس کلینی ــی، رئی ــاهین خزعل ش
دربــاره بیمــاری آندومتریــوز اظهــار داشــت: تاکنــون راهــی بــرای 
پیشــگیری از ایــن بیمــاری مشــخص نشــده؛ چــرا کــه دالیــل 

ــوده اســت.  ــوم نب ــروز آن نیــز 100 درصــد معل ب
وی افــزود: تشــخیص زودرس ایــن بیمــاری در درمان آن بســیار 
ــاری  ــن بیم ــانه های ای ــد نش ــان بای ــت و زن ــت اس ــز اهمی حائ
همچــون دردهــای دوران قاعدگــی یــا نازایــی را جــدی بگیرنــد و 
در ایــن زمینــه حتمــا بــا متخصــص آندومتریــوز مشــورت کننــد.
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــن  ســینا ب ــوز اب ــک آندومتری رئیــس کلینی
ــه  ــه ایــن بیمــاران ب ــرای کمــک ب امــروزه داروهــای جدیــدی ب
ــوان  ــا می ت ــن داروه ــق ای ــت: از طری ــده، گف ــی آم ــازار داروی ب
عالئــم را تــا حــدودی کاهــش داد؛ ولــی داروهــا ســبب از 
ــی کــه  ــژه زمان ــن کامــل بیمــاری نخواهــد شــد؛ به وی ــن رفت بی
آندومتریــوز اعضــای دیگــر بــدن را نیــز درگیــر کــرده باشــد.این 

متخصــص زنــان و جــراح آندومتریــوز ادامــه داد: برخــی از افــراد 
ــع مشکالتشــان الزم  ــرای رف ــوز هســتند، ب ــار آندومتری ــه دچ ک
بــوده کــه حتمــا جراحــی انجــام دهنــد کــه ایــن اقــدام امــروزه 
ــد  ــدام بای ــن اق ــه ای ــرد؛ البت ــام می گی ــکوپی انج ــا الپاروس ب
حتمــا توســط تیــم حــاذق صــورت گیــرد. همچنیــن بایــد توجــه 
ــد و  ــاد نمی کن ــدی ایج ــان صددرص ــی درم ــه جراح ــت ک داش
ممکــن اســت ضایعاتــی از چشــم جراحــان دور بمانــد و پــس از 

ــد. ــه دهن ــود ادام ــه رشــد خ ــاره ب ــا دوب مدت ه
ــال  ــوب احتم ــی خ ــک جراح ــه ی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب خزعل
بازگشــت بیمــاری را کاهــش می دهــد، گفــت: پیش بینــی 
می شــود حــدود 2 میلیــون زن ایرانــی درگیــر آندومتریــوز 
باشــند؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه ایــن مشــکل در 
دختــران نیــز بــروز یافتــه و تنهــا اختصــاص بــه زنــان متأهــل                  

نــدارد. فــارس

نشانه هایی که زنان باید جدی بگیرندمخدر تأثیرگذار در ضربان قلب 

متخصص طب سنتی مطرح کرد: 
»گیاه افتیمون«، برطرف کننده وسواس

آفتیمــون، گیاهــی اســت از تیــره پیچــک صحرایــی علفــی کــه بــه صورت 
انــگل روی گیاهانــی نظیــر یونجــه و آویشــن یافــت می شــود.

ــدی  ــان هن ــه زب ــه ب ــون ک ــاه آفتیم ــت: گی متخصــص طــب ســنتی گف
»اکاس بیــل« نامیــده می شــود، گیاهــی اســت از تیــره پیچــک 
ــک  ــف و باری ــاقه های ظری ــاله و دارای س ــک س ــی و ی ــی علف صحرائ
کــه قابلیــت انعطــاف داشــته و رنــگ ســاقه تقریبــا کــرم مایــل بــه قرمــز 

اســت.
زینــب زمانــی افــزود: گیــاه آفتیمــون از نظــر خــواص شــبیه بــه آویشــن 
بــوده و یکــی از پرکاربردتریــن گیاهــان دارویــی بــرای رفــع جنــون اســت.

ــه  ــنتی ب ــب س ــن دارو در ط ــتفاده از ای ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه طــور  ــاه ب ــن گی ــرد: ای ــه ک ــردد، اضاف گذشــته های بســیار دور برمی گ
معمــول بــرای ســردرد اســتفاده می شــود. همچنیــن از ایــن دارو بــرای 

ــود. ــتفاده می ش ــم اس ــا و … ه ــواس و مالیخولی ــع وس رف
ــاد  ــرا زی ــاند؛ زی ــاد جوش ــد زی ــون را نبای ــان آفتیم ــه کارشناس ــه گفت ب
ــداری  ــد مق ــا بای ــد؛ ام ــم می کن ــی آن ک ــواص داروئ ــاندن از خ جوش

بیشــتر از حالــت دم کــردن بجوشــد کــه مــواد دارویــی وارد آب شــوند.
ــدر و  ــاه م ــن گی ــرف ای ــرد: مص ــح ک ــنتی تصری ــب س ــص ط متخص
قاعــده آور اســت؛ بــرای درمــان لقــوه، خــواب رفتــن اعضــای بــدن، درد 
مفاصــل و ســردرد مفیــد اســت؛ ســردردی کــه از فکــر زیــاد باشــد، فکــر 
ــرده و از  ــان ک ــان را درم ــا و خفق ــون مانی ــد و ناپســند؛ جن ــاالت ب و خی
پیشــرفت ســرطان جلوگیــری می کنــد و بــرای اشــخاص  پیــر و ســالمند 

ــت. ــع اس ــوداوی ناف ــای س ــن مزاج ه و همچنی
وی مهم تریــن مکانیســم آفتیمــون را پاک ســازی اخــالط از بــدن 
به ویــژه ســودا از مغــز دانســت. ایــن گیــاه ضــد ســوداوی بســیار قــوی 
اســت و در قدیــم آن را داروی جنــون می نامیدنــد. عــالوه بــر ایــن گیــاه 
ــز از  ــه دلیــل طبیعــت گــرم و خشــکی کــه دارد، بلغــم را نی آفتیمــون ب

ــد. ــدن می زدای ب
زمانــی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: مصــرف گیــاه آفتیمــون باعــث تقویت 
ــع تشــنج و  ــی، رف ــع بی خواب ــع وســواس، رف ــون، رف ــع جن ــه، رف حافظ

ــود. ــا می ش ــی اعض ــع بی حس ــرع و رف ص
ــت  ــودن، تقوی ــن ب ــون شــامل ملی ــزود: خــواص گوارشــی آفتیم وی اف
معــده و کبــد، ضــد درد دل، ضــد اختــالالت صفــراوی و ضــد کبــد چــرب 

اســت. ایمنــا

وقتــی اعصابتــان بــه هــم می ریــزد، ممکــن اســت 
کنترلتــان را روی انجــام دادن بعضــی رفتارهــا از 
ــادی  ــت ع ــه در حال ــی ک ــد؛ رفتارهای ــت بدهی دس
هرگــز انجامشــان نمی دهیــد. جالــب اســت بدانیــد 
ــت  ــز تح ــا نی ــدن م ــای ب ــدام و ارگان ه ــرد ان عملک
ــت  ــت از حال ــن اس ــترس ها ممک ــواع اس ــر ان تاثی
طبیعــی خــارج شــود. یکــی از بهتریــن نمونه هــای 
ایــن مســئله، بــروز بی اختیــاری ادرار استرســی 
ــا  ــژه خانم ه ــر به وی ــا نف ــه میلیون ه ــه اســت ک مثان

ــوند.  ــال می ش ــه آن مبت ــا ب در دنی
شــاید بســیاری از خانم هــا از بیــان مشــکل خــود از 
روی شــرم و حیــا امتنــاع کننــد؛ ولــی وقتــی حیــن 
ــه  ــر گون ــا ورزش و ه ــدن ی ــه، خندی ــرفه، عطس س
فعالیــت فیزیکــی دچــار بی اختیــاری و نشــت ادرار 

ــت  ــار حال ــه دچ ــر شــدن مثان ــا پ ــر ب ــا اگ شــده ی
ــاری ادراری  ــزش و بی اختی ــرس از ری اضطــراب و ت
ــه  ــص ب ــه متخص ــه ب ــا مراجع ــد ب ــوند، بای می ش
فکــر یافتــن روش درمانــی مناســب و موثــر بــرای 

ــند.  ــود باش ــاری ادرار خ ــکل بی اختی مش
نماینــده  و  ارولوژیســت  مهــراد،  مهــری  دکتــر 
ــاره  ــران درب ــی ای ــوژی بین الملل ــن نورویورول انجم
آقایــان و  ادرار در خانم هــا و  علــل بی اختیــاری 
روش هــای پیشــگیری و درمــان آن گفت وگــو کــرده 

ــت. اس
 بی اختیاری ادرار، چرا و به چه دالیلی؟

ــه  ــوال ب ــا معم ــاری ادراری در خانم ه ــل بی اختی عل
ضعــف عضــالت کــف لگــن بــه علــت حاملگی هــای 
به ویــژه زایمــان  متعــدد، زایمان هــای دشــوار و 

طبیعــی و یائســگی بازمی گــردد. علــل دیگــری نیــز 
ــت  ــا یبوس ــال ی ــای ادراری و واژین ــون عفونت ه چ
ــاری  ــث بی اختی ــز باع ــذرا نی ــت و گ ــور موق ــه ط ب
ــی در  ــاری استرس ــه بی اختی ــود. البت ادراری می ش
ــا  ــرد ب ــر آن ف ــر اث ــه ب ــت ک ــایع تر اس ــا ش خانم ه
ــوی  ــدن از روی ج ــدن، پری ــه، خندی ــرفه، عطس س
ــر  ــتاده تغیی ــه ایس ــته ب ــت نشس ــی از حال و وقت
وضعیــت می دهــد یــا ورزش هــای باشــگاهی انجــام 
ــا  ــه ب ــود. البت ــزش ادرار می ش ــار ری ــد دچ می ده
افزایــش ســن و یائســگی و کمبــود اســتروژن نیــز 

بــروز بی اختیــاری ادرار شــدیدتر می شــود. 
 چرا مثانه نوروژنیک می شود؟

ــز  ــان نی ــاری در آقای توجــه داشــته باشــید بی اختی
ــا  ــل پروســتات ب ــر عم ــر اث ــژه ب ــد؛ به وی رخ می ده
ســرفه و عطســه و راه رفتــن نیــز بی اختیــاری ادرار 

رخ می دهــد.

ــرد  ــه ف ــود دارد ک ــاری وج ــری از بی اختی ــوع دیگ ن
ــویی  ــه دستش ــد ب ــاس ادرار بای ــض احس ــه مح ب
ــف  ــل ضع ــه دلی ــاری ب ــوع بی اختی ــن ن ــرود. ای ب
ــب  ــالل عص ــل اخت ــه دلی ــه ب ــت؛ بلک ــه نیس عضل
اســت کــه ظرفیت پذیــری مثانــه را تحــت تاثیــر قرار 
ــت  ــی اس ــی از بیماری های ــتر ناش ــد و بیش می ده
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــر می کن ــاع را درگی ــه نخ ک
حجــم ظرفیتــی مثانــه مختــل می شــود. ایــن نــوع 
بی اختیــاری، هــم در بچه هــا و هــم در مــردان و 
زنــان دیــده می شــود و ناشــی از بیماری هــای 
عصبی عضالنــی مثــل ام اس، کوچــک بــودن مثانــه 

ــت. و... اس
ــرادی  ــک در اف ــه نوروژنی ــاری ادرار در مثان بی اختی
اتفــاق می افتــد کــه مثانــه عصبــی دارنــد یــا 
دفــع  را  آن  یــا  دارنــد  نگــه  را  ادرار  نمی تواننــد 
کننــد. ایــن بیمــاری در افــرادی کــه مبتــال بــه 

بیماری هایــی همچــون دیابــت، پارکینســون، ام اس 
و دیســک کمــر هســتند نیــز، ایجــاد شــده و افرادی 
کــه جراحــی نخــاع بــه دلیــل تومــور یــا تصــادف و 
هرگونــه ترومــا داشــته اند نیــز، ممکــن اســت 

مثانه شــان نوروژنیــک بشــود. 
 آیا ورزش به رفع بی اختیاری خانم ها 

کمک می کند؟
اگــر فــردی طــی حاملگــی و پــس از زایمــان دچــار 
و  بــرای کنتــرل  بایــد  ادرار شــده،  بی اختیــاری 
درمــان ایــن عارضــه از انجــام ورزش خــاص تقویــت 
عضــالت کــف لگــن ماننــد پیالتــز کمــک بگیــرد. از 
ــت دوز  ــه، دریاف ــوع تغذی ــه ن ــد ب ــر بای ــوی دیگ س
ــدن  ــزرگ نش ــرل وزن و ب ــن C، کنت ــاالی ویتامی ب
شــکمش توجــه داشــته باشــد. مهم تــر از همــه آن 
ــرود و ادرار خــود را  ــه دیــر دستشــویی ن ــر ب کــه دی

ــدارد. جــام جــم بــرای مــدت طوالنــی نگــه ن

#طب_سنتی

امروز سه شنبه 10 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 490 روزنامه6 سالمت

بی اختیاری ادرار، چرا و به چه دالیلی؟ 

تازههایپزشکی

 خواب بیش از حد 
علت دیدن کابوس

ــرای  ــراد ب ــد اف ــه می کنن ــان انگلیســی توصی محقق
ــش از 9  ــب ها بی ــوس، ش ــدن کاب ــگیری از دی پیش

ســاعت نخوابنــد. 
ناراحت کننــده،  وقایــع  از  پــس  اغلــب  افــراد 
ــوزه  ــات در ح ــتر تحقیق ــد و بیش ــوس می بینن کاب
کابوس هــای شــبانه بــر روی افــراد مبتــال بــه 
 )PTSD( ســانحه  از  پــس  اســترس  اختــالل 
متمرکــز اســت؛ بــا ایــن حــال، بســیاری از افــراد کــه 
ــکل  ــز، از مش ــد نی ــای نمی گیرن ــته ج ــن دس در ای

رنــج می برنــد. دیــدن کابوس هــای شــبانه 
سرپرســتی  بــه  آکســفورد  دانشــگاه  محققــان 
اســتفانی رک، بزرگ تریــن مطالعــه را در حــوزه 

دادنــد. انجــام  شــبانه  کابوس هــای 
ــق تبلیغــات در رســانه ها و  ــه، از طری ــن مطالع در ای
پایگاه هــای اطالعاتــی، افــراد عالقه منــد بــه حضــور 
در یــک مطالعــه گســترده در حــوزه خــواب دعــوت 
ــته  ــب خواس ــدند و از 846 داوطل ــکاری ش ــه هم ب
ــنامه ای  ــه پرسش ــن ب ــورت آنالی ــه ص ــه ب ــد ک ش

ــد. پاســخ دهن
ــدن  ــات دی ــداد دفع ــاره تع ــنامه درب ــن پرسش در ای
ــد  ــزان ب ــته و می ــه گذش ــول دو هفت ــوس در ط کاب

ــد. ــرح ش ــواالتی مط ــا، س ــودن کابوس ه ب
ــی  ــره کل ــواالت، نم ــن س ــه ای ــخ ب ــق پاس از طری

»مقیــاس شــدت کابــوس« مشــخص شــد. 
همچنیــن از هــر داوطلــب دربــاره اختــالل اســترس 
و ســایر جنبه هــای   )PTSD( از ســانحه  پــس 
ــی،  ــکالت قانون ــالق، مش ــه ط ــد تجرب ــی مانن زندگ
ــزان خــواب ســوال  ــکل و می ــا، مصــرف ال نگرانی ه

شــد.
محققــان دریافتنــد نگرانــی دربــاره آینــده یــا انجــام 
کارهــای اشــتباه، بــا فرکانــس و شــدت کابوس هــا 
ــر  ــواب، تأثی ــش از خ ــی پی ــت. نگران ــاط اس در ارتب
ــته و  ــواب گذاش ــی خ ــوای منف ــر محت ــتقیم ب مس

ــد. ــش می ده ــوس را افزای ــدن کاب ــال دی احتم
نتایــج ایــن یافته هــا تقریبــا منطبــق بــا ایــن ایــده 
هســتند کــه رؤیاهــا، منعکس کننــده تجربیــات 
زندگــی افــراد در بیــداری هســتند و نگرانی هــا 
نشــان  را  خــود  کابوس هــا  در  روز،  طــول   در 

می دهند.
ــوع  ــن وق ــی را بی ــان ارتباط ــال، محقق ــن ح در عی
کابوس هــا و مدت زمــان خــواب شــبانه بیــش از 9 

ــد.  ســاعت کشــف کردن
طوالنی تــر،  شــبانه  خــواب  رک،  گفتــه  بــه 
ــواب( را  ــه خ ــتین چرخ ــواب )نخس ــان خ مدت زم
ــی اســت کــه بیشــتر  افزایــش می دهــد؛ ایــن زمان

می گیــرد. شــکل  آن  در  کابوس هــا 
بــه گفتــه محققــان بررســی ارتبــاط میــان نگرانی هــا، 
ــات  ــه تحقیق ــاد ب کابوس هــای شــبانه و خــواب زی
بیشــتری نیــاز دارد. در عیــن حــال تأثیــر مــواد 
ــوس  ــدن کاب ــر دی ــر( ب ــوردن پنی ــل خ ــی )مث غذای

ــوز مشــخص نشــده اســت. جــام جــم هن

تغذیه

مراقب خطرات مصرف زیاد این 
میوه تابستانی باشید

ــوه  ــن می ــالس، ای ــه گی ــرژی ب ــدم آل در صــورت ع
بــاز هــم بــه نــدرت باعــث عــوارض جانبــی خواهــد 
ــه  ــا ب ــراوان ی ــدار ف ــه مق ــالس ب شــد. مصــرف گی
ــار از  ــی سرش ــم غذای ــک رژی ــی از ی ــوان بخش عن
فیبــر ممکــن اســت آثــار نامطلوبــی داشــته باشــد. 
و  جانبــی  عــوارض  ایــن  از  پیشــگیری  بــرای 
ــواد  ــه م ــدن ب ــه ب ــاز روزان ــن نی ــان از تامی اطمین
مغــذی، گیــالس و ســایر میوه هــا را بــه انــدازه  

کنیــد. مصــرف  توصیه شــده 
 عوارض جانبی مرتبط با فیبر

ــه  ــت؛ ب ــر اس ــادی فیب ــدار زی ــاوی مق ــالس ح گی
ــود  ــر وج ــرم فیب ــان، ۳ گ ــر فنج ــه در ه ــوری ک ط
ــن مقــدار  ــه نظــر می رســد ای ــد ب دارد. اگرچــه بعی
فیبــر باعــث بــروز عــوارض جانبــی شــود؛ امــا اگــر 
ایــن میــوه بــه عنــوان بخشــی از یــک رژیــم غذایــی 
بــا درصــد فیبــر زیــاد مصــرف شــود، به ویــژه زمانــی 
ــش  ــرعت افزای ــه س ــی ب ــر دریافت ــدار فیب ــه مق ک
یابــد، نشــانه هایی ماننــد گاز روده، کرامپ هــای 

ــال خواهــد داشــت.  ــه دنب شــکمی و نفــخ را ب
ــگاه  ــکی دانش ــز پزش ــات مرک ــاس تحقیق ــر اس ب
کالیفرنیــا در ســان فرانسیســکو، رژیــم غذایــی بــا 
درصــد فیبــر زیــاد حــاوی 2۵ تــا ۳0 گــرم فیبــر در 
ــر  ــالوه ب ــر ع ــی حــاوی فیب ــواد غذای روز اســت. م
ــوه، ســبزیجات، غــالت،  ــواع می گیــالس شــامل ان

آجیــل، دانه هــا و حبوبــات می شــود.
 کمبودهای تغذیه ای

اگرچــه گیــالس حــاوی مــواد مغــذی اســت، اما در 
صورتــی کــه بــه جــای ســایر مــواد مغــذی ضــروری 
ــه  ــه ای را ب ــای تغذی ــود، کمبوده ــرف ش ــدن مص ب

دنبــال خواهــد داشــت. 
ــد  ــد قن ــدرات مانن ــع کربوهی ــی از مناب ــالس غن گی
طبیعــی، فیبــر، ویتامیــن C و پتاســیم اســت؛ امــا 
فاقــد میــزان کافــی از ویتامین هــا، مــواد معدنــی، 
اشباع نشــده  چربی هــای  و  غذایــی  پروتئیــن 
اســت. بــا وجــود ایــن در صورتــی کــه گیــالس بــه 
میــزان توصیه شــده در یــک رژیــم غذایــی متعــادل 
مصــرف شــود منجــر بــه کمبودهــای تغذیــه ای 

نخواهــد شــد.
 آلرژی

ــوارض  ــه گیــالس، احتمــال ع ــرژی ب در صــورت آل
جانبــی ناخوشــایند یــا حتــی در مواقعــی خطرنــاک 
ــرژی  ــم، آل ــی آس ــاس آکادم ــر اس ــود دارد. ب وج
ــه  ــالس ب ــه گی ــرژی ب ــکا، آل ــوژی امری و ایمونول
صــورت حــس بســته شــدن راه گلــو، تنگــی نفــس 

ــود.  ــر می ش ــر ظاه و کهی
ــانه ها  ــن نش ــدام از ای ــر ک ــاهده ه ــورت مش درص
ــوه  ــن می ــوردن ای ــالس، از خ ــرف گی ــس از مص پ

ــد.  ــه کنی ــک مراجع ــه پزش ــاب و ب اجتن
ــرژی  ــتن آل ــورت داش ــت در ص ــر اس ــه ذک الزم ب
بــه گیــالس ممکــن اســت بــه ســایر میوه هــا نیــز 

ــید. نســخه ــته باش ــرژی داش آل

زیبایی

 رمز و راز مراقبت از مو 
در تابستان و هوای گرم

ــه  ــاز ب ــدن نی ــت ب ــا پوس ــال، تنه ــرم س ــول گ در فص
ــاب و  ــد آفت ــرم ض ــتفاده از ک ــیدگی و اس ــه، رس توج
آبرســان نــدارد؛ بلکــه مو هــا نیــز تحــت تاثیــر گرمــای 
هــوا، خشــک می شــوند و امــکان دارد بــا مشــکالتی، 
چــون ریــزش یــا شــکنندگی و حالــت نگرفتــن 

مواجــه شــوند.
مو هــای دارای تــاب بــه دلیــل ماهیــت خشــک 
ــه نســبت مو هــای لخــت در فصــل تابســتان  خــود ب
ــل  ــی از دالی ــوال یک ــد و معم ــیب می بینن ــتر آس بیش
مراجعــه افــراد بــه متخصصــان پوســت در ایــن زمــان 

ــت. ــر اس ــای س ــزش مو ه ــی از ری نارضایت
بــرای محافظــت از مو هــای خــود در گام نخســت 
نظــارت دقیــق بــر تغذیــه خــود داشــته باشــید؛ 
خــوردن مــواد غذایــی ســالم از جملــه میــوه و 
ســبزیجات، خوراکی هــای حــاوی انــواع ویتامین هــا و 
امــالح معدنــی، ترکیبــات امــگا ســه، لبنیــات، حبوبات 
ــع از ریــزش مــوی  ــد مان و غــالت غنی شــده، می توان
ســر شــود؛ همچنیــن نوشــیدن بــه انــدازه کافــی آب 
ــظ  ــی و غلی ــری از کــم آب ــر جلوگی ــد عــالوه ب می توان
ــاز  ــورد نی ــواد م ــایر م ــیژن و س ــون، اکس ــدن خ ش

ــد. ــن کن ــو را تامی ــای م ــه فولیکول ه تغذی
از جملــه دیگــر اقدامــات بــرای محافظت موهای ســر 
در فصــل تابســتان اســتفاده نکــردن از دســتگاه هایی 
ــن  ــرا ای ــت؛ زی ــوار اس ــا سش ــو ی ــوی م ــون ات همچ
وســایل باعــث خشــکی مو هــا و آســیب دیــدن آن هــا 
می شــوند و ایــن اثــر منفــی در ماه هــای گــرم ســال 

ــود. ــر می ش دو براب
مو هــای  مناســب  بهداشتی آرایشــی  محصــوالت 
خــود انتخــاب کنیــد کــه آبرســان باشــد و در آن کمتــر 
ــده  ــتفاده ش ــن اس ــژه پارافی ــیمیایی به وی ــواد ش از م

باشــد. 
بــه فکــر تغییــر دادن حالــت مو هــای خــود نباشــید؛ 
ــا آن هــا را  ــد و تنه ــذت ببری از داشــتن مو هــای فــر ل

مرتــب و آراســته آرایــش کنیــد.
مو هــای فــر نامنظــم بــه شــدت می توانــد در قضــاوت 
ــتفاده از  ــر باشد.اس ــما موث ــوص ش ــران درخص دیگ
مــوس، ژل و انــواع محصــوالت حالت دهنــده در 
فصــل گرمــا بــه مــدت طوالنــی می توانــد باعــث 

ــود. ــر ش ــای س ــدن مو ه ــیب دی آس
بنفــش  مــاورای  اشــعه  تحقیقــات  اســاس  بــر 
خورشــید می توانــد بــه کوتیکــول مو هــا آســیب 
برســاند و ســبب تغییــر رنــگ، خشــکی، نــازک 
ــود؛  ــر ش ــای س ــزش موی ه ــکنندگی و ری ــدن، ش ش
بــه همیــن دلیــل توصیــه می شــود افــراد از مجــاورت 
در معــرض تابــش مســتقیم نــور خورشــید بــدون کاله 

ــد. ــودداری کنن ــری خ ــا روس ی
موهایتــان را مرطــوب نگــه داریــد و هــر از گاهــی بــا 
ــا  ــت مو ه ــا رطوب ــد ت ــپری کنی ــه آن اس ــرد ب آب س
حفــظ شــود؛ همچنیــن اســتحمام بــا آب گــرم و داغ 
نیــز می توانــد بــه مو هــا آســیب وارد کنــد. بهداشــت 

نیــوز

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

ــی در  ــم و اساس ــول مه ــته از اص ــب گذش ــری مطال در س
تربیــت فرزنــد صحبــت کردیــم. در ادامــه نیــز بــا مــا همــراه 

باشــید.
 اصل شانزدهم: محبت

بیاَن َو اْرَحُموُهْم« وا الصِّ قاَل رسول الّلِه )ص(: »َاِحبُّ
ــت  ــود را دوس ــودکان خ ــد: »ک ــدا)ص( فرمودن ــول خ رس

ــد.«  ــر بورزی ــا مه ــه آن ه ــد و ب بداری
علــى)ع( فرمودنــد: »وقتــى طفــل خردســالى بــودم، 
پیغمبــر)ص( مــرا بــه دامــان خــود مى نشــاند، در آغوشــم 
ــرا در  ــى م ــباند، گاه ــود مى چس ــینه خ ــه س ــت، ب می گرف
ــر  ــورت ب ــوّدت ص ــد و از م ــود مى خوابانی ــواب خ ــتر خ بس
صــورت مــن مى ســایید و مــرا بــه استشــمام بــوى لطیــف 
خــود وامى داشــت. بــراى مــن هــر روز از فضایــل پســندیده 
خــود پرچمــى برمى افراشــت و امــر مى فرمــود عمــال از 

ــم.« ــروى کن اخــالق آن حضــرت پی
 روش رســول اکــرم)ص( در خانــواده ایــن بــود کــه هــر روز 
صبــح، دســت محبــت بــه ســر فرزنــدان خــود مى کشــیدند. 
در آغــوش گرفتــن کــودک و نــوازش و بوســه زدن بــه 
ــر روح و روان او دارد؛ حتــى  گونه هــاى او تأثیــرى عمیــق ب
صــداى قلــب مــادر، آهنگــى اســت کــه کــودک را آرام 

مى کنــد. 
عفــت کالم داشــتن بــا فرزنــد هنــگام صحبــت کــردن بــا او، 
نوعــى محبــت ورزیــدن بــه اوســت و محبــت ورزیــدن بــه 
کــودک امــر ارتبــاط فرزنــد را بــا پــدر و مــادر آســان مى کنــد. 
ــادل در  ــل و تع ــد کام ــراى رش ــد ب ــاى فرزن ــى از نیاز ه یک
ــه  ــت ک ــن اس ــه والدی ــت و وظیف ــت اس ــخصیت، محب ش

محیــط خانــه را پــر از مهــر و محبــت کننــد.
از نتایــج مهــم محبــت بــه فرزنــد رشــد تکلــم، رشــد 
اجتماعــى و تقویــت حــس اعتمادبه نفــس را مى تــوان 
ــتند  ــم هس ــف در تکل ــار ضع ــه دچ ــى ک ــمرد. کودکان برش
و توانایــى برقــرارى ارتبــاط بــا دیگــران را ندارنــد و از 
اعتمادبه نفــس الزم برخــوردار نیســتند و دچــار کمبــود 
محبــت شــده اند؛ منتهــى در امــر محبــت بــه فرزنــد 
بایــد دقــت داشــت کــه زیــاده روی نکــرد؛ زیــرا زیــاده روی 
ــد اســت  ــه حــال فرزن ــه شــدت مضــر ب ــز ب ــت نی در محب
ــار  ــع و... ب ــده، پرتوق ــوس، عقب مان و ممکــن اســت او را ل

آورد. 
ــى شــده  ــن موضــوع در آن نه ــه ای ــث شــریفى ک ــه حدی ب
ــراط«  ــى االف ــر ال ــاُه الب ــاِء مــن دع ــد: »شــر االب توجــه کنی
امــام محمــد باقــر)ع( فمودنــد: »بدتریــن پــدران )مــادران( 
کســانى هســتند کــه در محبــت بــه فرزنــد زیــاده روى 

ــد.« کنن
زیــرا اطفالــى کــه بیــش از انــدازه مهــر و محبــت مى بیننــد 
ــف  ــى ضعی ــد، روح ــار مى آین ــى ب ــود راض ــور و از خ دیکتات
نامالیمــات  برابــر کوچک تریــن  در  و  دارنــد  زودرنــج  و 
آزرده خاطــر و ناراحــت شــده و در نبردهــاى زندگــى بــا 
کتــاب »اصــول تربیــت«،  شکســت مواجــه می شــوند. از 

انتشــارات همــای رحمــت
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ــث شــده  ــوزاد باع ــی ن ــه طبیع ــت تغذی اهمی
ــف  ــی و یونیس ــت جهان ــازمان های بهداش س
همــه ســاله از 10  تــا 16 مردادمــاه را بــه  عنــوان 

»هفتــه جهانــی شــیر مــادر« تعییــن کننــد.
در ایــران روز 10 مــرداد بــه  عنــوان »روز جهانــی 
ــده  ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــادر« ب ــیر م ش

اســت. 
در زمان هــای قدیــم تنهــا راه تغذیــه نــوزاد در 
ماه هــای اول یــا 2 ســال ابتدایــی زندگــی 
ــا  ــفانه ب ــروزه متأس ــا ام ــود؛ ام ــادر ب ــیر م ش
وجــود شــیر خشــک، مــادران یــا زودتــر 
شــیردهی طبیعــی بــه کــودک را متوقــف 
ــه دادن شــیر  ــا ب ــا برخــی از آن ه ــد ی می کنن

خــود بــه نــوزاد بی تفــاوت می شــوند.
 اهمیت شیر مادر

ــن اســالم و از نظــر  ــن حــد در دی ــا ای چــرا ت
بهداشــتی و پزشــکی بــر اهمیــت شــیر مــادر 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــگان ب ــد شــده و هم تأکی
ــد؟  ــادر اســتفاده کنن ــد از شــیر م ــوزادان بای ن
شــیر مــادر حــاوی ترکیباتــی اســت کــه حتــی 
نمی شــود؛  یافــت  نیــز  خشــک  شــیر  در 
ترکیباتــی کــه در تقویــت اســتخوان ها و رشــد 
ــود.  ــد ب ــر خواهن ــا مؤث ــام  اندام ه ــی تم طبیع
ــی در  ــت جهان ــازمان بهداش ــه س ــق توصی طب
ــکان و  ــورت ام ــوزاد در ص ــت، ن ــاه نخس 6  م

ــد  شــیر  ــا بای خشــک نشــدن شــیر مــادر تنه
ــی آن  ــر آمادگ ــه اگ ــه البت ــورد ک ــادر را بخ م
ــم  ــد ه ــواد جام ــج م ــه  تدری ــد، ب ــده ش دی
ــه  ــالگی توصی ــن دو  س ــا س ــود؛ ت ــزوده ش اف
ــی  ــوراک تکمیل ــک خ ــوان ی ــه  عن ــود ب می ش

ــود. ــم داده ش ــادر ه ــیر م ــوزاد، ش ــه ن ب
بررســی های  و  تحقیقــات  ســال ها 
ــه  متخصصــان حــوزه ســالمت نشــان داده ک
شــیردهی بــرای مــادر و نــوزاد، ســودمند 
اســت و اثــر مثبــت آن حتــی در دوران کودکــی 

هــم دیــده می شــود. 
از ســندرم  اینکــه  بــر  شــیر مــادر عــالوه 
خطرنــاک مــرگ ناگهانــی نــوزاد تــا حــد 
ــت  ــث تقوی ــد، باع ــری می کن ــکان جلوگی ام
عملکــرد ریه هــای نــوزاد نیــز شــده و مانــع از 
مشــکالت تنفســی و تنگــی نفــس می شــود.

هفتــه جهانــی تغذیــه بــا شــیر مــادر همچنیــن 
ــردم  ــا و م ــا خانواده ه ــی باشــد ت ــد فرصت بای
ــا  از مزایــای تغذیــه زودهنــگام و انحصــاری ب

شــیر مــادر آگاه شــوند.
ــاظ  ــه لح ــادر ب ــیر م ــا ش ــه ب ــت تغذی اهمی
داشــتن مــواد پروتئینــی و ویتامینــی بســیار 
بیــش از ســایر غذاهــا بــرای نــوزادان توصیــه 

ــت.  ــده اس ش
بســیاری از روایــات در دیــن اســالم و در میــان 
ــال  ــدود دو س ــدت آن را ح ــی، م ــون فقه مت

ــد.  ــخص کرده ان مش

 نقش اساسی تغذیه با شیر مادر
پزشــکان نیــز می گوینــد کودکانــی کــه در 
دوران نــوزادی از شــیر مــادر تغذیــه می کننــد، 
ــوان جســمی بیشــتری  ــزان هــوش و ت از می
نســبت بــه ســایر نوزادانــی کــه از دیگــر منابــع 

ــد. ــد، برخوردارن ــه می کنن ــی تغذی غذای
ــا  ــه ب ــی تغذی ــش اساس ــه نق ــت ک سال هاس
شــیر مــادر در رشــد و ســالمت کــودکان و 
ــده  ــناخته ش ــادران ش ــالمت م ــن س همچنی
اســت و بــه تنهایــی در شــش مــاه اول تولــد 
بــرای شــیرخوار کافــی اســت و در شــش مــاه 
ــد از  ــاه درص ــرژی الزم پنج ــز ان ــد نی دوم تول
شــیر مــادر و پنجــاه درصــد از تغذیــه تکمیلــی 

تامیــن می شــود.
 میزان هوش و توان جسمی باالتر

ــان و زایمــان، در  زهــرا  هــادی، متخصــص زن
ــی  ــت: کودکان ــا گف ــگار م ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــه  ــادر تغذی ــیر م ــوزادی از ش ــه در دوران ن ک
ــوان جســمی  ــزان هــوش و ت ــد، از می می کنن
بیشــتری نســبت بــه ســایر نوزادانــی کــه 
از دیگــر منابــع غذایــی تغذیــه می کننــد، 
فرهنــگ  دربــاره  هــادی  برخوردارند.دکتــر  
ــج  ــرد: تروی ــار ک ــادر اظه ــیر م ــتفاده از ش اس
تغذیــه بــا شــیر مــادر و افزایــش آگاهــی 
عمــوم مــردم از خــواص منحصربه فــرد شــیر 
ــداوم  ــظ و ت ــودک و حف ــادر، در ســالمتی ک م

ــت. ــر اس ــیار موث ــادران، بس ــیردهی م ش

 وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه مطالعــات 
بهتریــن  قدیــم،  باورهــای  و  انجام شــده 
ــیر  ــوزادان ش ــل ن ــد و تکام ــرای رش ــه ب تغذی

مــادر اســت.
 مطمئن ترین و مناسب ترین تغذیه

 ایــن متخصــص زنــان و زایمــان گفــت: 
شــیردهی بــه نــوزاد موجــب جلوگیــری از 
افزایــش  و  مــادر  در  زنــان  ســرطان های 
ــوزاد در  بهــره هوشــی و تقویــت دندان هــای ن
آینــده می شــود. هادی بیــان کــرد: ترکیــب 
ــان دوره  ــا پای ــد ت ــگام تول ــادر از هن ــیر م ش
شــیرخواری بــه تناســب نیــاز کــودک، انــدک 
انــدک تغییــر می کنــد و همیــن مســئله ســبب 
ــن و  ــودک از مطمئن تری ــواره ک ــود هم می ش

مناســب ترین تغذیــه بهره منــد باشــد.

 افزایش سالمت دوره نوزادی
ــد  ــی درخصــوص فوای ــک کارشــناس مامای ی
تغذیــه بــا شــیر مــادر بــه خبرنــگار مــا گفــت: 
ــر  ــار غی ــادر آث ــیر م ــا ش ــاری ب ــه انحص تغذی
دوره  افزایــش ســالمت  در  انــکاری  قابــل 
نــوزادی و همچنیــن دوره نقاهــت پــس از 

زایمــان در مــادران دارد.
مریــم مالیــی بــا بیــان اینکــه تغذیــه بــا شــیر 
ــد  ــد می توان ــی تول مــادر در 24 ســاعت ابتدای
ســاالنه از مــرگ یــک میلیــون نــوزاد در 
ــه داد:  ــد، ادام ــری کن ــان جلوگی ــر جه سراس
بیماری هــای  از  درصــد   70 از  پیشــگیری 
ــی،  ــون زردی، کم آب ــوزادی همچ ــا ن ــط ب مرتب
بیماری هــای عفونــی روده و دســتگاه تنفــس 
و جلوگیــری از بســتری شــدن نــوزادان نیــز، از 

ــت. ــای آن اس ــه مزای جمل

 حساسیت های روانی پس از زایمان
وی افــزود: زایمــان و شــیردهی بــه روش 
طبیعــی امــروز مــورد تاییــد تمامــی پزشــکان   
در  چــه  و  پیشــرفته  کشــورهای  در  چــه 

اســت. توســعه یافته  کشــورهای کمتــر 
ایــن کارشــناس تغذیــه بــا شــیر مــادر تکامــل 
ــد  ــه فرزن ــیردهی ب ــادری را در ش ــد م فرآین
دانســت و تصریــح کــرد: انجــام ایــن کار 
به ویــژه در زمــان افزایــش حساســیت های 
مــادر  بــرای  زایمــان  از  پــس  روانــی 

اســت. نجات بخــش 
 شیر خشک هیچ گاه جایگزین 
کاملی برای شیر مادر نخواهد بود

ــترس  ــاده و در دس ــه آم ــاره ب ــا اش ــی ب مالی
افــزود:  مــادر  شــیر  پاکیزگــی  و  بــودن 
شــیر خشــک هیــچ گاه جایگزیــن کاملــی 
کشــورهای  در  به ویــژه  و  بــود  نخواهــد 
توســعه،  حــال  در  و  توســعه یافته  کمتــر 
ــا  ــه ب ــک در مقایس ــیر خش ــی ش ارزش غذای
ــت. ــر اس ــیار کمت ــرفته بس ــورهای پیش کش
وی ضمــن تاکیــد بــر تغذیــه نــوزادان بــا شــیر 
مــادر گفــت: دوره شــیردهی از حســاس ترین 
ــوزاد اســت و شــیر مــادر از  مراحــل زندگــی ن
بــدو تولــد تــا پایــان شــش ماهگــی می توانــد 

تمــام نیــاز کــودک را رفــع کنــد.
ــار روحــی و  ــه آث ــی ب ــن کارشــناس مامای  ای
روانــی شــیردهی در مــادران شــیرده و نــوزادان 
اشــاره کــرد و افــزود: شــیردهی رابطــه قــوی و 
ــد  ــاد می کن ــوزاد ایج ــادر و ن ــن م ــی بی عاطف
ــی  کــه موجــب کاهــش اختــالالت روحی روان
بزرگســالی  ســنین  در  نــوزادان  ایــن  در 

می شــود.
ــا  ــه ب ــه شــیرخوارانی ک ــان اینک ــا بی ــی ب مالی
ــی   ــوند، از وزن کاف ــه می ش ــادر تغذی ــیر م ش
برخــوردار هســتند، تصریــح کــرد: از نظــر 
ــات بســیاری در  ــز تحقیق ســالمت روحــی نی
ــن  ــه نشــان می دهــد ای ــه شــده ک ــن زمین ای
کــودکان از ســالمت روانــی بهتــری نســبت بــه 

ــد. ــودکان برخوردارن ــایر ک س
ــادران  ــبختانه م ــرد: خوش ــان ک وی خاطرنش
اکنــون آگاهــی بســیار خوبــی در ایــن زمینــه 
کســب کرده انــد و کمتــر از شــیر خشــک 

می کننــد. اســتفاده 

،،
عاطفــی  و  قــوی  رابطــه  شــیردهی 
بیــن مــادر و نــوزاد ایجــاد می کنــد کــه 
موجــب کاهــش اختــاالت روحی روانــی 
در ایــن نــوزادان در ســنین بزرگســالی 

می شــود

کیمیای وطن گزارش می دهد:

شیر مادر، شاه کلید سالمت نوزادن
شیر خشک جایگزین مناسبی برای شیر مادر نیست
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سفارش قرآن به شادی و نشاط
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاه، ب ــتاد دانش ــماعیلی، اس ــا اس رض
قــرآن مؤمنیــن را بــه شــادی و نشــاط توصیــه می کنــد، 
گفــت: در فرهنــگ دینــی، شــادی هایی پذیرفتــه اســت 
ــی و قــرب الهــی  کــه انســان را در مســیر رشــد و تعال

قــرار دهــد.
رضــا اســماعیلی، عضــو هیئــت علمــی گــروه مدیریــت 
اســامی  آزاد  دانشــگاه  فرهنگــی  برنامه ریــزی  و 
 اصفهــان درخصــوص دیــدگاه دیــن دربــاره شــادی 
و نشــاط اظهــار کــرد: در چارچــوب دیــن، شــادی دایــره 
گســترده ای را تشــکیل می دهــد و هــر چیــزی کــه 
ــورد  ــود، م ــن ش ــرح مؤم ــر و ف ــاط خاط ــب انبس موج
تأکیــد اســت. از طــرف دیگــر، شــادی و نشــاط از 
ویژگی هــای اهــل بهشــت ذکــر شــده و  افــراد عبــوس 

ــد. ــت ندارن ــی در بهش جایگاه
ــت  ــده اس ــی)ع( آم ــرت عل ــان حض ــزود: در بی وی اف
کــه رســول خــدا)ص( هــرگاه یکــی از اصحــاب خــود را 
ــاد  ــزاح وی را ش ــوخی و م ــا ش ــد، ب ــن می دی اندوهگی
ــز در  ــت نی ــن دس ــری از ای ــای دیگ ــرد. نمونه ه می ک

ــزرگان دینــی مــا وجــود دارد. ســیره و ســنت ب
ــوع  ــه ن ــه چ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــماعیلی در پاس اس
شــادی ای در فرهنــگ دینــی مــورد قبــول اســت، 
گفــت: منظــور از ســرور و فــرح، شــادی های مبتنــی بــر 
ارزش هــا و اهــداف قرآنــی اســت؛ یعنــی شــادی هایی 
کــه در مســیر تعالــی، رشــد و قــرب الهــی قــرار داشــته 
باشــد؛ ایــن نــوع شــادی در فرهنــگ دینــی نیــز پذیرفته 
اســت؛ ولــی شــادی هایی کــه ضــد ارزش هــای دینــی 
ــگ  ــند، در فرهن ــراه باش ــاد هم ــاه و فس ــا گن ــوده و ب ب

ــد. دینــی جایگاهــی ندارن
وی ادامــه داد: شــادی هایی کــه فــرد را بــه گنــاه 
انداختــه و موجــب غفلــت او از یــاد خــدا شــود، 
ــرد  ــه ف ــوب اســت و شــادی هایی ک شــادی های نامطل
ــادی های  ــته ش ــد، در دس ــک کن ــد نزدی ــه خداون را ب

مطلــوب جــای می گیــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه تصریــح کــرد: در مجمــوع یکــی 
ــه اســت  ــع مزاح گون از ویژگی هــای انســان مؤمــن، طب
ــو محســوب می شــود  و داشــتن آن جــزو اخــاق نیک
ــد. ــه می کن ــودن توصی ــه شــاد ب ــن را ب ــرآن مؤمنی و ق

ــه عناصــر تعیین کننــده شــادی گفــت:  ــا اشــاره ب وی ب
پیــروی از خداونــد، بــه یــاد خــدا بــودن، نگــرش مثبــت 
ــه  ــا از مــرگ و آخــرت، امیــد ب ــد، تصــور زیب ــه خداون ب
ــده  ــق وع ــه تحق ــدواری ب ــی، امی ــت اله ــل و رحم فض
الهــی، دوری از غــرور و تکبــر و دل نبســتن بــه دنیــا، از 
جملــه ویژگی هــای شــادی در فرهنــگ قرآنــی اســت. 
اســماعیلی بــا بیــان راهکارهــای علمــی داشــتن زندگی 
ــادی  ــش ش ــرای افزای ــرد: ب ــار ک ــاد اظه ــالم و ش  س
و نشــاط در دو ســطح فــردی و اجتماعــی، افــراد بایــد 
جایــگاه و ارزش خــود را بشناســند و بــه آن توجــه کنند؛ 
ــه آن  ــی ب ــگ دین ــه در فرهن ــی ک ــگاه واالی ــان جای هم
اشــاره شــده اســت و نکتــه دیگــر اینکــه بایــد مفهــوم 
نظــری و عملــی شــادی بــه گونــه ای تبییــن شــود کــه 
اساســا شــادی یکــی از بخش هــای مهــم زندگــی 

باشــد. ایکنــا 

گردشگری
جاذبه های گردشگری کوهرنگ

ــا  ــاری ب ــال و بختی ــگ در چهارمح ــتان کوهرن شهرس
دارابــودن جنــگل، رودخانــه، غارهــای یخــی، بناهــای 
تاریخــی، چشــمه و آبشــارهای فــراوان، پیســت 
در صــدر   ... و  اســکی، ســیاه چادرهای عشــایری 

شهرســتان های پرجاذبــه کشــور قــرار دارد.
ــوع  ــم متن ــا اقلی ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس
دارای جاذبه هــای گردشــگری اســت و شهرســتان 
ــن  ــتان های ای ــن شهرس ــی از زیباتری ــگ یک کوهرن

اســتان و کشــور محســوب می شــود.
ــمه و  ــگل، چش ــه، جن ــتان دارای رودخان ــن شهرس ای
آبشــارهای فــراوان، بناهــای تاریخــی، قبرســتان های 

ــت. ــایر و.... اس ــیاه چادر های عش ــی، س تاریخ
جنگل هــای بلــوط در منطقــه بازفــت و وجــود غارهــای 

یخــی از دیگــر ویژگی هــای ایــن شهرســتان اســت.
ایــن شهرســتان را می تــوان منطقــه ای کامــل از تمــام 
توانمندی هــای گردشــگری دانســت و هــر نمونــه 
زیبــا و هــر گونــه جاذبــه ای را کــه از نظــر کارشناســان 
گردشــگری، پتانســیلی بــرای توســعه گردشــگری 
محســوب می شــود، می تــوان در ایــن شهرســتان 
ــتان های  ــون، قبرس ــای واژگ ــت الله ه ــت؛ از دش یاف
تاریخــی و شــیرهای ســنگی گرفتــه تــا غارهــای یخی 
و زیبایــی قلــه زردکــوه و کــوچ عشــایر و ســیاه چادرها، 
همــه و همــه را می تــوان در یــک شهرســتان مشــاهده 

کــرد.
می تواننــد  ناچیــز  بســیار  هزینه هــای  بــا  مــردم 
جاذبه هایــی را در ایــن شهرســتان بــه نظــاره بنشــینند 
کــه در هیــچ کجــای کشــور نمونه هــای آن پیــدا 

نمی شــود.
ــد  ــگ می توانن ــه کوهرن ــفر ب ــا س ــردم ب ــن م همچنی
ــن شهرســتان  ــردم ای ــد م ــه و درآم در توســعه منطق
ــتان  ــن شهرس ــند و ای ــته باش ــزایی داش ــش بس نق
را کــه یکــی از شهرســتان های کمتــر برخــوردار و 
محــروم اســت، در مســیر توســعه و زندگــی مــردم را 

ــد. ــرار دهن ــر ق ــی بهت در مســیر زندگ
شهرســتان کوهرنــگ دارای ســه هتــل مجهــز اســت 
ــه  ــه ب ــوده و بقی ــتاره ب ــار س ــا چه ــی از آن ه ــه یک ک

صــورت هتل آپارتمــان و هتــل هســتند.
 رودخانه بازفت

ایــن شهرســتان همچنیــن دارای خانــه معلــم اســت 
کــه فرهنگیــان می تواننــد بــه راحتــی از امکانــات ایــن 
خانــه معلــم در بهتریــن نقطــه شــهر چلگــرد کوهرنگ 

در مقابــل آبشــار اســتفاده کننــد.
شهرســتان  ایــن  مناطــق گردشــگری  بیشــتر  در 
ــق، ســرویس های  ــل آالچی ــات مناســبی از قبی امکان
ــازمان  ــط س ــه و ... توس ــطل های زبال ــتی، س بهداش
شــده  فراهــم  اســتان  ایــن  فرهنگــی  میــراث 
تقدیــر                     شــایان  نیــز  ســازمان  ایــن  اقدامــات  و 

گردشــگردی  اســت. 

روســتاهای کشــور دارای ظرفیت هــای بالقــوه 
بســیاری بــرای توســعه گردشــگری هســتند. 
ــه  فرهنــگ ســنتی و زندگــی بومــی آن هــا ب
خــودی خــود جاذبــه منحصربه فــردی بــرای 

جــذب گردشــگران خارجــی اســت. 
در کنــار آن بســیاری از روســتاهای کشــور 
دارای جاذبه هــای طبیعــی، تاریخــی و معماری 
منحصربه فــردی هســتند و بــه همیــن دلیــل 
ایــن روســتاها بــه عنــوان روســتاهای هــدف 
ــن  ــر همی ــده اند. ب ــاب ش ــگری انتخ گردش
اســاس عملیــات اجرایــی بــرای فعــال کــردن 
گردشــگری در ۷۳ روســتای هــدف از اوایــل 

ســال ۹۶ آغــاز شــده اســت. 
روســتاهای  کارشناســان  عقیــده  بــه 
ــذب  ــرای ج ــق ب ــن مناط ــگری بهتری گردش
ــمار  ــه ش ــی ب ــی و اروپای ــگران خارج گردش
ســنتی،  و  بومــی  فرهنــگ  و  می رونــد 
مهم تریــن ویژگــی گردشــگری ایــن روســتاها 

اســت.  بــرای گردشــگران خارجــی 
ــه  ــی عاق ــگران خارج ــی گردش ــور کل ــه ط ب
 چندانــی بــه بازدیــد از شــهرهای مــدرن 
ــد؛ بلکــه فرهنــگ  و جاذبه هــای نوســاز ندارن
بومــی، طبیعــت بکــر و مکان هــای تاریخــی 

روســتاهای گردشــگری بــرای آن هــا جذابیت 
بســیار بیشــتری دارد. 

گردشــگری روســتایی می توانــد اشــتغال زایی، 
مهاجــرت معکــوس و رونــق اقتصــاد بومــی را 
بــه همــراه داشــته باشــد؛ امــا اگــر فعالیت های 
ــر اســاس توســعه  گردشــگری در روســتاها ب
پایــدار، تحقیــق و پژوهش هــای الزم روی 
ــگ و  ــظ فرهن ــر حف ــد ب ــتا و تاکی ــر روس ه
ــه  ــر ب ــد، منج ــتاها نباش ــی روس ــنت بوم س
نابــودی محیــط  زیســت و آداب و رســوم 
ــه  ــودی ب ــا س ــود و نه تنه ــتاییان می ش روس
همــراه نــدارد، بلکــه زیان هــای بســیاری 

دارد. 
ــرد  ــد ک ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــد ب ــت بای در نهای
ــر اســاس  کــه گردشــگری روســتایی بایــد ب
ــتاییان در  ــتفاده از روس ــدار و اس ــعه پای توس

ــود.  ــال ش ــگری فع ــای گردش فعالیت ه
 طرح ضربتی تولید و اشتغال 

ــی، مســئول حــوزه گردشــگری  علیرضــا زمان
ــازمان  ــتغال س ــد و اش ــی تولی ــرح ضربت ط
و  صنایــع  دســتی  میــراث  فرهنگــی، 
ــن،  ــران، قزوی ــتان های ته ــگری در اس گردش
طــرح  اجــرای  ســمنان، گفــت:  و  البــرز 

ــتای  ــتغال در ۷۳ روس ــد و اش ــی تولی ضربت
هــدف گردشــگری کشــور آغــاز شــد. بــر 
زیرســاخت های  طــرح،  ایــن  اســاس 
گردشــگری، میراث هــای فرهنگــی و تاریخــی 
ــتا  ــر روس ــتی ه ــع  دس ــای صنای و ظرفیت ه
در زمینــه ایجــاد اشــتغال پایــدار بررســی 

می شــود. 
ــزار و ۱۰۰  ــته، ه ــال های گذش ــزود: س وی اف
روســتای هــدف  گردشــگری شناســایی و 
تعییــن شــدند. بــرای اجــرای طــرح ضربتــی 
تولیــد و اشــتغال ۵۰۰ روســتا انتخــاب شــدند 
ــازمان  ــوزه در س ــر ۳ ح ــول ه ــورد قب ــه م ک
قــرار گرفتنــد. در گام بعــدی ۷۳ روســتا 
ســه گانه  ماموریت هــای  حــوزه  در  کــه 
ــتی  ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــازمان می س
ــد،  و گردشــگری ظرفیت هــای مناســبی دارن
طــرح  ایــن  اجــرای  بــرای  و  شناســایی 

ــدند.  ــاب ش انتخ
از  بهره بــرداری  بــر  تاکیــد  بــا  زمانــی 
فرهنگــی  و  تاریخــی  غنــی  ظرفیت هــای 
ــق  ــرای رون ــور ب ــتاهای کش ــود در روس موج
گردشــگری و ایجــاد اشــتغال پایــدار گفــت: 
ــد  ــور مانن ــی کش ــای تاریخ ــیاری از بناه بس

در   … و  قدیمــی  حمام هــای  آب انبارهــا، 
ــروه  ــد گ ــه در بازدی ــد ک ــرار دارن ــتاها ق روس
ــا  ــن ظرفیت ه ــد و اشــتغال، ای ــی تولی ضربت
ــری  ــر کارب ــا تغیی ــا ب شناســایی می شــوند ت
بناهــا بــه فضاهایــی چــون مــوزه  ایــن 
ــنتی  ــفره خانه س ــتی و س ــع  دس ــه صنای خان
ــاد  ــق اقتص ــت رون ــری در جه ــات موث اقدام

گردشــگری ایــن مناطــق انجــام شــود. 
ــرای  ــردی ب ــای بوم گ ــاد اقامتگاه ه  وی ایج
اســکان و پذیرایــی گردشــگران و توزیــع 
ــتاهای  ــگران در روس ــور گردش ــه حض عادالن
طــرح  ایــن  اهــداف  دیگــر  از  را  کشــور 
ــای  ــایی خانه ه ــزود: شناس ــرد و اف ــام ک اع
قدیمــی مناطــق روســتایی بــرای تبدیــل بــه 
ــه  منظــور اقامــت  اقامتگاه هــای بوم گــردی ب
و پذیرایــی گردشــگران بــه جــای اقامــت 
ــای  ــا فضاه ــا ب ــنایی آن ه ــا و آش در هتل ه
بومــی و ســنتی روســتاها، از جمله اقـــدامات 

مهــم گــروه ضربتــی تولیــد و اشــتغال اســت. 
زمانــی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای غنــی 
ــان  ــتای گازرخ ــی دو روس ــی و فرهنگ تاریخ
ــت:  ــن گف ــوت قزوی ــه الم ــدج در منطق و ان
ــه برخــورداری  ــا توجــه ب ــدج و گازرخــان ب ان
تاریخــی،  گردشــگری،  ظرفیت هــای  از 
فرهنگــی و تولیــد صنایــع دســتی بــه عنــوان 
روســتا های هــدف گردشــگری در منطقــه 

المــوت   شــرقی انتخــاب شــده اند. 
ــه  ــتاها در زمین ــرای روس ــکار ب ــه راه وی ارائ
راه انــدازی و تجهیــز اقامتگاه هــای بوم گــردی، 
از  بهره بــرداری  دســتی،  صنایــع   رونــق 
ایجــاد  موجــود،  تاریخــی  ظرفیت هــای 
ــی و  ــی، تورگردان ــی، تفریح ــای پذیرای فضاه
ــی  ــع محل ــزه در جوام ــی و انگی ــاد آگاه ایج
آثــار  از  بهره بــرداری  و  بهســازی  بــرای 
ــرای  ــتاوردهای اج ــه دس ــی را از جمل تاریخ

ــا ــرد . ایرن ــام ک ــرح اع ــن ط ای

تاکید بر رونق گردشگری روستایی با تکیه بر توسعه پایدار

 ۷۳ روستای ایران 
مقصد گردشگری می شوند

و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  کل  مدیــر 
نوجوانــان اســتان یــزد گفــت: اســتان یــزد صاحــب ۹ 
اثــر برتــر پانزدهمیــن دوره جشــنواره »رضــوی کــودک 

ــد. ــوان« ش و نوج
عباســعلی دانافــر، مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری 
اختتامیــه  در  یــزد  اســتان  نوجوانــان  و  کــودکان 
ــودک و نوجــوان در  ــن جشــنواره رضــوی ک پانزدهمی
ــی  ــگ نوران ــاعه فرهن ــرد: اش ــار ک ــتان اظه ــن اس ای
ــگ  ــا فرهن ــان ب رضــوی و آشــنایی کــودکان و نوجوان
ــت. ــنواره اس ــن جش ــزاری ای ــداف برگ ــوی از اه رض

وی ادامــه داد: ۵۵۰ عضــو کــودک و نوجــوان کانون در 
کارگاه هــای فرهنگــی، هنــری و ادبــی شــرکت کردنــد 
ــی،  ــامل داستان نویس ــش ش ــر در ۸ بخ ــه ۳۶۷ اث ک

نشــریه نگاری،  کاردســتی،  کتاب ســازی،   شــعر، 
ــد. ــق ش ــی خل ــی و قصه گوی ــرود، نقاش س

ــه  ــر ب ــار، ۳۰۹ اث ــوع آث ــرد: از مجم ــح ک ــر تصری داناف
ــه  ــی ب ــر انتخاب ــال و ۸۶ اث ــنواره ارس ــه جش دبیرخان
ســتاد کشــوری راه یافــت و اســتان یزد صاحــب ۹ اثر 
ــل می شــوند. ــن جشــنواره تجلی ــه در ای ــر شــد ک برت

ــن دوره جشــنواره رضــوی  ــادآور می شــود پانزدهمی ی
ــر کل  ــی، مدی ــور علیجان ــا حض ــوان ب ــودک و نوج ک
پــرورش  ادبــی کانــون  و  هنــری  آفرینش هــای 
فکــری کــودکان و نوجوانــان کشــور و جمعــی از 
ــرق  ــپور ب ــهید عباس ــالن ش ــتان در س ــئوالن اس مس
منطقــه ای یــزد برگــزار و از برترین هــای جشــنواره 

ــد. ایکنــا ــل ش تجلی

ــتان  ــوب اس ــوی در جن ــیره رض ــاء س ــتاد احی ــئول س مس
کرمــان گفــت: در دهمیــن ســال برگــزاری جشــن های 
دهــه کرامــت بــا عنــوان »زیــر ســایه خورشــید« قــرار داریــم 
کــه بــه همــت مــردم و بــا حضــور خــدام رضــوی باشــکوه 

ــوند. ــزار می ش ــر برگ ــه تمام ت هرچ
 حســین مشــایخی، مســئول ســتاد احیــاء ســیره رضــوی 
در جنــوب اســتان کرمــان، در جلســه برنامه ریــزی برگــزاری 
ــن  ــت: در دهمی ــاد گف ــت در عنبرآب ــه کرام جشــن های ده
ســال برگــزاری جشــن های دهــه کرامــت بــا عنــوان »زیــر 
ســایه خورشــید« قــرار داریــم کــه بــه همــت مــردم باشــکوه 

ــوند. ــزار می ش ــر برگ ــه تمام ت هرچ
وی افــزود: در حــال حاضــر ۳۴ کشــور و ۷۰۰ شــهر در ایران، 

میزبــان خــدام امــام رضــا)ع( در دهــه کرامت هســتند.

مشــایخی بیــان کــرد: ۶ هــزار برنامــه در کل کشــور در دهــه 
کرامــت برنامه ریــزی شــده کــه ســهم شهرســتان عنبرآبــاد 
برگــزاری جشــن باشــکوه در ســه نقطــه شهرســتان از جمله 
مســجد امــام رضــا)ع( حســین آباد، بــاغ آســتان قــدس در 

ــاد اســت. ــاد و مســجد  هادی آب جهاد آب
وی گفــت: بــه واســطه موقوفاتــی کــه آســتان قــدس 
رضــوی در شهرســتان عنبرآبــاد دارد، مــردم ایــن شهرســتان 
ــه  ــد ک ــی دارن ــع ایجــاد اردوگاه هــای فرهنگــی و مذهب توق
ــه تاییــد تولیــت  ــا رایزنــی انجام شــده ایــن درخواســت ب ب

آســتان قــدس نیــز رســیده اســت.
ــتان  ــوب اس ــوی در جن ــیره رض ــا س ــتاد احی ــئول س مس
ــاد  ــاق آح ــه اتف ــی ب ــرکات فرهنگ ــرد: ح ــار ک ــان اظه کرم

مــردم شــریف، در بلندمــدت جــواب می دهــد. رســا

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : ۹۶۰۰۵۹ ش ــه پرون کاس
۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۶۰۰۶۳۶ مــورخ ۹۶/۴/۱۹ مرجــع 
رســیدگی : شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف  
ــادی  ــین آب ــی حس ــر الله ــعید خی ــان س خواه
نشــانی اصفهــان بــازار بــزرگ  روبــه روی پاســاژ 
ــد  ــده امی ــی    خوان ــر اله ــگاه خی ــدر فروش ص
نجاتــی  بــاروق  فرزنــد جــواد نشــانی  مجهــول 
المــکان خواســته مطالبــه وجــه چــک  شــماره 
۱۶2۱۳۰ و خســارت تاخیــر تادیــه  و هزینــه 
دادرســی  شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــورا  ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــده و اخ پرون
ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــاف در خصــوص دعــوی 
ــد  ــادی  فرزن ــین آب ــی حس ــر الله ــعید خی س
ایــرج بــه طرفیــت امیــد نجاتــی بــاروق فرزنــد 
ــغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــواد  ب ج
ــده  ــماره ۱۶2۱۳۰ عه ــه ش ــک ب ــه چ ــال  وج ری
بانــک صــادرات   بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــی  ــت تقدیم ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب قانون
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
ــان  ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم اش
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــان از خــود اب ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵22 قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ یکصــدو ده میلیــون  
ــال  ــت اصــل خواســته و ۳۶۹۰۰۰۰ ری ــال  باب ری
بابــت هزینــه دادرســی و نشــر آگهی و  خســارت 
تاریــخ ســر رســید چــک  از  تاخیــر تادیــه 
ــا تاریــخ اجــرای حکــم در  موصــوف ۹۵/2/۱۵ت
ــد رای  ــی نمای ــام م حــق خواهــان صــادر و اع
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد . اصفه
ــف ۱۳۰۹۴ قاضــی شــعبه ۶ شــورای حــل  م ال

ــان  اختــاف اصفه

دادنامه 
کاســه پرونــده : ۹۶۰22۰ شــماره دادنامــه : 
مرجــع   ..................... مــورخ   ..................
ــاف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 2۹ش ــیدگی : ش رس
ــان خ  ــن قاســمی  نشــانی اصفه خواهــان رامی
اشــرفی  اصفهانــی ) کهنــدژ ( جنــب کوچــه 2۰ 
ــو   ــهر بان ــده  ش ــر   خوان ــی لمجی ــرق صنعت ب
رضائــی 2- حیــدر رضایــی مجهــول المکان  

شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
اعــام و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــاف 
بــه  قاســمی  رامیــن  دعــوی  خصــوص  در 
ــی   ــدر رضای ــی 2- حی ــو رضای طرفیــت شــهر بان
ــه  ــک ب ــه چ ــال  وج ــته ۸۶۰۰۰۰۰۰ ری ــه خواس ب
ــده  ــورخ ۹۴/۶/2۵ عه ــماره ۴۵۵۵2۹/2۴ م ش
بانــک ملــت  بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی 
تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه که ظهــور در اشــتغال 
ــه  ــده و اســتحقاق خواهــان در مطالب ذمــه خوان
وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــاغ 
ــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و  قانون
هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــت  ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ خواه
ــه  ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی ــوی خواه ــذا دع ل
ــواد ۳۱۰و۳۱۳  ــتناد م ــه اس ــه ب ــد ک ــر میرس نظ
قانــون تجــارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵22 قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ۸۶۰۰۰۰۰۰ ) هشــتاد 
و شــش میلیــون ( ریــال  بابــت اصــل خواســته 
و  بیســت  دویســت  و  یکصــد   (  ۱22۵۰۰۰ و 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال( باب ــزار  ری ــج  ه پن
نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ســر رســید چــک موصــوف ۹۴/۶/2۵ تــا تاریــخ 
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 
ــوی  ــی باشــد دع ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
نسشــبت بــه خوانــده ردیــف دوم  بــه دلیــل  این 
ــرر واخواســت  نشــده اســت  ــت مق ــه در مهل ک

ــردد . . ــی گ ــر م ــار نظ ــوی اظه ردی دع
م الــف ۱۳۱۰2 قاضــی شــعبه 2۹ شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

دادنامه 
ــه :  ــماره دادنام ــده : ۱۳۹۸/۹۵ ش ــه پرون کاس
۴2۰ مــورخ ۹۶/۳/۳۱ مرجــع رســیدگی : شــعبه 
۵2شــورای حــل اختــاف  خواهــان اکبــر  شــیخ  
نشــانی اصفهــان: میــدان  میــوه و تــره بــار  
مرکــزی  اصفهــان  تــاالر  ۶ غرفــه  یــک وکیــل : 
ولــی الــه  رضایــی رجانــی  خمینــی شــهر  بلــوار 
توحیــد  روبــروی  ایــران خــودرو  حاجیــان 
مجتمــع قدســیان .....2    خوانــده ابراهیــم 
ــه  ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــا زاده  مجه رض
ــات  ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ــک  ش ــه چ وج
ــورا  ــا ش ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری ــده و اخ پرون
ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــاف در خصــوص دعــوی اکبــر 

ــان  ــی  رج ــه رضای ــی ال ــت  ول ــا وکال ــیخ ب ش
ــته  ــه خواس ــازاده  ب ــم  رض ــت ابراهی ــه طرفی ب
بــه شــماره  ریــال  وجــه چــک   ۳۶۷۳۰۰۰۰
۴۴۵2۶۰ مورخــه ۸۶/۱2/۱۷ بــه انضمــام مطلــق 
ــت  ــه دادخواس ــه ب ــا توج ــی ب ــارات قانون خس
تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی عــدم 
پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 
در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان 
در مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی 
رغــم ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نداشــته و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند 
و محکمــه پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه 
ــوده  ــه ننم ــراز و ارای ــود اب ــان از خ ــوی خواه دع
اســت لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت 
بــه نظــر میرســد کــه بــه اســتناد مــواد ۳۱۰و۳۱۳ 
قانــون تجــارت و ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵22 قانــون 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی
ــال   ــغ ۳۶۷۳۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــته و ۱۸2۷۵۰۰ ری ــل خواس ــت اص باب
ــق  ــل طب ــه  وکی ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس هزین
تعرفــه  و حــق النشــر  نشــر آگهــی و  خســارت 
تاریــخ ســر رســید چــک  از  تادیــه  تاخیــر 
موصــوف ۸۶/۱2/۱۷تــا تاریــخ اجــرای حکــم در 
ــد رای  ــی نمای ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــان مــی باشــد . اصفه
م الــف ۱۳۱۱۷ قاضــی شــعبه ۵2 شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

آگهی مزایده  نوبت اول 
 شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری  
ــی   ــوال توقیف ــن در نظــر دارد ام شهرســتان نایی
ــه  ــوم  علی ــه محک ــق ب ــل  متعل ــروحه ذی مش
شــرکت تعاونــی  تولیــدی آجریــن  آالچیــق  
ــت   ــی جه ــده ۹۶۰۰۴۴ح اجرای ــن را در پرون نایی
وصــول مطالبــات  محکــوم لــه  رضــا گلچــی  از 
ــه کارشناســی  ــت پای ــا قیم ــده  و ب ــق مزای طری
لــذا  برســاند   فــروش  بــه  تعییــن شــده  
ــار  ــد  در روز چه ــی توانن ــد م ــان  خری متقاضی
شــنبه مورخــه ۹۶/۶/۸ ســاعت ۱۰ صبــح در 
ــی دادگاه  عمومــی  محــل اجــرای  احــکام مدن
ناییــن  حاضــر و در جلســه مزایــده شــرکت 
اســت  کــه  مزایــده کســی  برنــده  نماینــد 
ــان  ــد متقاضی ــنهاد نمای ــغ را پیش ــن مبل باالتری
ــغ کارشناســی را  ــد بایســتی ۱۰ در صــد مبل خری
ــپرده   ــاب  س ــه حس ــده  ب ــه مزای ــل از جلس قب
دادگســتری  واریــز و بــا در دســت داشــتن  
ــده  ــرکت نمایدبرن ــور  در جلســه َش ــش مذک فی
مزایــده نیــز بایســتی مابقــی وجــه پیشــنهادی را 
قبــل از یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب 
حضــور  نمایــد   واریــز  دادگســتری  ســپره 
ــوده و  ــی  ب ــد در جلســه الزام ــان  خری متقاضی

ــده  ــل از مزای ــج روز قب ــد  پن ــن مــی توانن طالبی
ــر   ــو مت ــن کیل ــع در نایی ــی  واق ــوال توقیف از ام
ــق  و  ــن آالچی ــرکت آجری ــد  ش ــاده بنوی ۱۱ ج
ــد  ــی  فرزن ــل زندوان ــای جلی ــی آق ــا هماهنگ ب
قاســم امیــن  امــوال بازدیــد نماینــد  ) شــماره 
حســاب  ســپرده دادگســتری 2۱۷۱2۹۰2۸۳۰۰۴ 
نــزد بانــک ملــی ( مشــخصات امــوال توقیفــی 
۱یکدســتگاه پــرس آجــر ســاخت شــرکت ســینا 
پــرس مــدلc2۱۹ ســال ســاخت ۱۳۹۰ و شــماره 
ســریال ۹۰۰۸۱ نصــب شــده  در محــل  شــرکت و 
متصــل  بــه جریــان  کارخانــه  بــه تنهائی شــامل 
ملحقــات  از قبیــل  الکتروموتــور گیــر بکــس و 
ــی  ــه کارشناس ــت پای ــا قیم ــزات  ب ــایر تجهی س
جهــت مزایــده ۴2۰۰۰۰۰۰۰ ریــال معــادل چهــل و 

ــان ــون توم دو میلی
م الــف ۱۸۰ دایــره اجــرای احــکام مدنــی دادگاه 

عمومــی  حقوقــی نائیــن 

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  و 
دادخواست و ضمائم282/96ش 1

ــک   ــر ش ــری  س ــرا وزی ــم حمی ــان خان  خواه
ــر  ــتای  س ــن روس ــاکن نایی ــر  س ــد  قنب فرزن
ــد  ــای محم ــده آق ــدری   خوان ــزل پ ــک من ش
رضــا  عــرب بافرانــی فرزنــد علــی مجــول 
بطرفیــت   دادخواســتی  خواهــان   المــکان  
ــه از  ــه نفق ــر مطالب ــر  دائ ــوق الذک ــده  ف خوان
تاریــخ ۹۰/۱2/۱ لغایــت زمــان  آینــده  بــا جلــب 
ــن   ــه ای ــی  ب ــه دادرس ــناس  و هزین ــر کارش نظ
ــه  ــه   ب ــت بکاس ــس از ثب ــل  و پ ــر واص دفت
کاســه فــوق و جــری تشــریفات  قانونــی و 
تعییــن وقــت رســیدگی  بــرای روز یکشــنبه   
مــورخ ۹۶/۶/۱2 ســاعت  ۱۵/۳۰ عصــر و بــا 
توجــه  بــه مجهــول المــکان بــودن  خوانــده بــه 
اســتناد مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی  
دادگاههــای عمومــی و انقــاب مراتــب یــک 
ــر االنتشــار  ــت  در یکــی از روزنامه هــای کثی نوب
ــا نامبــردگان  جهــت اخــذ  آگهــی مــی شــود  ت
نســخه ثانــی  دادخواســت و ضمائــم  بــه شــورا 
مراجعــه  و در وقــت رســیدگی تعییــن شــده  در 
جلســه  شــورا حضــور یابــد و اال شــورا تصمیــم 

ــود .  ــد نم ــاذ خواه ــی  اتخ مقتض
م الــف ۱۷۶  حســن بهشــتی فــر   رئیــس 

شــعبه اول شــورای حــل اختــاف ناییــن 

آگهی ابالغ  وقت رسیدگی  پرونده 
کالسه 960911ح

ــری  ســر شــک  ــرا  وزی ــم حمی ــان  خان  خواه
ــده  ــت  خوان ــتی بطرفی ــر  دادخواس ــد قنب فرزن
آقــای محمــد رضــا عــرب بافرانــی  فرزنــد علــی 
ــوارد  ــرخ روز  م ــه ن ــه  ب ــه مهری ــر مطالب ــر ب دائ
ــی ،  ــه دادرس ــه ، هزین ــند نکاحی ــدرج در س من
ــه دادرســی و صــدور   اعســار  از پرداخــت  هزین
قــرار فــوری  تامیــن خواســته بــه دادگاه نائیــن 
تقدیــم نمــوده  کــه پــس از واصــل  شــدن  بــه 
ایــن دفتــر  و ثبــت بــه کاســه   فــوق و جــری 

ــیدگی   ــت رس ــن وق ــی و تعیی ــریفات  قانون تش
ــاعت  ــورخ۹۶/۶/۱2  س ــنبه   م ــرای روز یکش ب
۱۰ صبــح و بــا توجــه  بــه مجهــول المــکان 
ــون  ــاده ۷۳ قان ــتناد م ــه اس ــده ب ــودن  خوان ب
ــی و  ــای عموم ــی  دادگاهه ــن دادرســی مدن آئی
ــر  ــب  در یکــی از روزنامه هــای کثی انقــاب مرات
ــرد قبــل از  ــا نامب االنتشــار آگهــی مــی شــود  ت
ــه  و  ــعبه  مراجع ــر  ش ــه دفت ــت  ب ــول  وق حل
نســبت بــه دریافــت   نســخه ثانــی  دادخواســت 
و ضمائــم اقــدام  و ســپس  در وقــت رســیدگی  
ــد   ــور یابن ــه دادگاه حض ــده در جلس ــن ش تعیی
ــر  ــاوه ب ــیدگی  ع ــه رس ــن جلس ــا در اولی ضمن
دعــوی اعســار از پرداخــت  هزینــه دادرســی  بــه 
مطالبــات  مهریــه نیــز رســیدگی خواهــد شــد . 
م الــف ۱۷۵ احمــد قاســمی  رئیــس شــعبه اول 

ــی نایین  دادگاه عموم

مزایده 
شــعبه ســوم اجــرای احــکام  شــورای حــل 
ی  کاســه  پرونــده  خصــوص  در  اختــاف 
۳۹۹2/۹۵ ش ج ۳ لــه عزیــز فرخــی  بــا وکالــت 
ــی  و  ــعید رحمان ــه س ــردگاری  و علی ــم ک خان
مجتبــی  عاصمــی  بــه آدرس مجهــول المــکان  
ــه  ــه  هــای اجرایــی ب ــه و هزین بابــت محکــوم ب
مبلــغ ۹۳/۷۳۷/۸۰۰ ریــال  امــوال توقیفــی 
محکــوم علیــه  مجتبــی عاصمــی اصفهانــی  بــه 
شــرح یــک دســتگاه ســواری زانتیــا  ســیروتن 
ــران ۱۳   ــی ۴22ن۸۷ ای ــماره انتظام ــه ش Sx ب
ــدل ۱۳۸۳  ــور  م ــودرو مذک ــه خ ــد  ک ــی باش م
بــه رنــگ خاکســتری  نــوک مــدادی  متالیــک 
ــداد   ــن  تع ــوع ســوخت  بنزی ــر ن ــت ۴ نف ظرفی
محــور 2 تعــداد چــرخ ۴ تعــداد ســیلندر ۴ 
ــی   ــماره شاس ــور  ۰۰۴۰۹۳۶۴ – ش ــماره موت ش
از  بازدیــد  ۱۵۱22۸۳۱۱۹۸۰۵S کــه در لحظــه 
ــا  ی  ــور چراغ ه ــامل درب  موت ــو ش ــاط جل نق
جلــو  گلگیــر  جلــو راســت  و چــپ  جلــو پنجــره  
ــل ســمت  ــو قب ــو کامــل  ســینی  جل ســپر  جل
راســت  دچــار آســیب دیدگــی شــده اســت  و 
نیــاز بــه صافــکاری و رنــگ آمیــزی  و تعویــض 
قطعــات  مــورد اشــاره  مــی باشــد و همچنیــن 
نیــاز بــه بازدیــد  جهــت زیــر بنــدی  مــی باشــد  
بــا بررســیهای الزم و همــه جانبــه ای کــه بعمــل 
آمــد بــا توجــه بــه مــوارد  ذکــر شــده  وضعیــت 
اســتهاک   چرخ هــا  و  خــودرو  ظاهــری 
ــودرو و  ــازار  خ ــی ب ــت  فعل ــتیک  و وضعی الس
قیمــت پایــه  کارشناســی  ســواری زانتیــا ذکــر 
شــده  مبلــغ حــدود  شــانزده میلیــون  و پانصــد 
هــزار تومــان )۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریــال ( اعــام مــی 
گــردد  کــه مــورد اعتــراض هیــچ یــک از طرفیــن  
واقــع نگردیــده  در نظــر دارد در جلســه مزایــده  
ای مــورخ ۹۶/۵/2۴ ســاعت ۱۱ تــا ۱2  صبــح در 
ــاف   محــل اجــرای احــکام  شــورای حــل اخت
واقــع در خیابــان  آتشــگاه  روبــروی پمــگ 
بنزیــن  مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختاف  
ــرکت در  ــن ش ــد طالبی ــزار نمای ــه دوم  برگ طبق

مزایــده  بــه شــماره حســاب  2۱۷۱۳۵۰2۰۵۰۰۱( 
ــه ایــن شــعبه  بانــک ملــی و ارائــه فیــش آن ب
اجــرای احــکام  از امــوال توقیــف شــده  بازدیــد 
نماینــد پیشــنهاد دهنــده  باالتریــن  مبلــغ برنــده 

ــود ــده خواهــد ب مزای
ــورای  ــکام ش ــرای اح ــر اج ــف ۱2۰۶۸ مدی م ال

ــان   ــاف اصفه ــل اخت ح

ابالغ به محکوم علیه مجهول المکان  
آقای مجتبی عاصمی  

شــعبه ســوم اجــرای احــکام  شــورای حــل 
ی  کاســه  پرونــده  خصــوص  در  اختــاف 
۳۹۹2/۹۵ ش ج ۳ لــه عزیــز فرخــی  بــا وکالــت 
ــی  و  ــعید رحمان ــه س ــردگاری  و علی ــم ک خان
مجتبــی  عاصمــی  بــه آدرس مجهــول المــکان  
ــه  ــه  هــای اجرایــی ب ــه و هزین بابــت محکــوم ب
مبلــغ ۹۳/۷۳۷/۸۰۰ ریــال  امــوال توقیفــی 
محکــوم علیــه  مجتبــی عاصمــی اصفهانــی  بــه 
شــرح یــک دســتگاه ســواری زانتیــا  ســیروتن 
ــران ۱۳   ــی ۴22ن۸۷ ای ــماره انتظام ــه ش Sx ب
ــدل ۱۳۸۳  ــور  م ــودرو مذک ــه خ ــد  ک ــی باش م
بــه رنــگ خاکســتری  نــوک مــدادی  متالیــک 
ــداد   ــن  تع ــوع ســوخت  بنزی ــر ن ــت ۴ نف ظرفی
محــور 2 تعــداد چــرخ ۴ تعــداد ســیلندر ۴ 
ــی   ــماره شاس ــور  ۰۰۴۰۹۳۶۴ – ش ــماره موت ش
از  بازدیــد  لحظــه  در  ۱۵۱22۸۳۱۱۹۸۰۵Sکــه 
ــا  ی  ــور چراغ ه ــامل درب  موت ــو ش ــاط جل نق
جلــو  گلگیــر  جلــو راســت  و چــپ  جلــو پنجــره  
ــل ســمت  ــو قب ــو کامــل  ســینی  جل ســپر  جل
راســت  دچــار آســیب دیدگــی شــده اســت  و 
نیــاز بــه صافــکاری و رنــگ آمیــزی  و تعویــض 
قطعــات  مــورد اشــاره  مــی باشــد و همچنیــن 
نیــاز بــه بازدیــد  جهــت زیــر بنــدی  مــی باشــد  
بــا بررســیهای الزم و همــه جانبــه ای کــه بعمــل 
آمــد بــا توجــه بــه مــوارد  ذکــر شــده  وضعیــت 
اســتهاک   چرخ هــا  و  خــودرو  ظاهــری 
ــودرو و  ــازار  خ ــی ب ــت  فعل ــتیک  و وضعی الس
قیمــت پایــه  کارشناســی  ســواری زانتیــا ذکــر 
شــده  مبلــغ حــدود  شــانزده میلیــون  و پانصــد 
هــزار تومــان )۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریــال ( اعــام مــی 
گــردد  کــه مــورد اعتــراض هیــچ یــک از طرفیــن  
واقــع نگردیــده  در نظــر دارد در جلســه مزایــده  
ای مــورخ ۹۶/۵/2۴ ســاعت ۱۱ تــا ۱2  صبــح در 
ــاف   محــل اجــرای احــکام  شــورای حــل اخت
واقــع در خیابــان  آتشــگاه  روبــروی پمــگ 
بنزیــن  مجتمــع شــماره 2 شــورای حــل اختاف  
ــرکت در  ــن ش ــد طالبی ــزار نمای ــه دوم  برگ طبق
مزایــده  بــه شــماره حســاب  2۱۷۱۳۵۰2۰۵۰۰۱( 
ــه ایــن شــعبه  بانــک ملــی و ارائــه فیــش آن ب
اجــرای احــکام  از امــوال توقیــف شــده  بازدیــد 
نماینــد پیشــنهاد دهنــده  باالتریــن  مبلــغ برنــده 
ــی  ــی عاصم ــای مجتب ــود .آق ــد ب ــده خواه مزای
اصفهانــی جنابعالــی مایلیــد در جلســه مزایــده 
ــح  ــت ۱2  صب ــورخ ۹۶/۵/2۴ ســاعت ۱۱ لغای م

ــد . ــه  نمایی ــه محــل اجــرای احــکام مراجع ب

احــکام  اجــرای  مدیــر   ۱2۰۶۵ الــف  م 
اصفهــان. اختــاف  حــل  شــورای 

آگهی فقدان سند 
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیت 2/۵ ســهم مشــاع 
از ۷۰ ســهم  ســه دانــگ  مشــاع از ششــدانگ   
پــاک ثبتــی شــماره ۳2۶۰  فرعــی از ۱۸ اصلــی  
واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت   اصفهــان  ذیــل  ثبــت  
۱2۰۱۸۶ در صفحــه ۳۵2 دفتــر ۶۵۸ امــاک بــه 
ــت و  ــی ثب ــان  رنان ــدس رفیعی ــم اق ــام خان ن
ــه   ــا ارائ ــرده ب ــده  و نامب صــادر  و تســلیم گردی
دو بــرگ استشــهادیه محلــی  کــه امضــا شــهود 
آن ذیــل  شــماره ۴۹۳۵2-۹۶/۵/۳ بــه گواهــی 
دفتــر  خانــه ۱۱2 اصفهــان  رســیده اســت مدعی 
اســت  کــه ســند مالکیــت  آن  در اثــر جابجایــی 
ــی   ــدور المثن ــت ص ــده  و درخواس ــود گردی مفق
ــت    ــوده اس ــوق را نم ــک ف ــت مل ــند مالکی س
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی 
ذیــل مــاده ۱2۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــد از  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س وج
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش تاری
ــل  ــه اص ــن ارائ ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ روزاعت
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره 
تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت 
مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده 
ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف 
/ مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا در صــورت 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا معاملــه ارائــه 
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

طبــق مقــررات خواهــد شــد . 
م الــف ۱۴2۷۴  حیــدر ی-رئیــس ثبــت اســناد 

و امــاک غــرب اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۶۰۳۵۳ خواهــان 
حمیــد ســلمانی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
چــک    بــه طرفیــت مســعود عبــادی و کــوروش  
احتشــام  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی برای 
ــن  ــاعت ۱۰ تعیی ــورخ ۹۶/۶/۱۱ س ــنبه  م روز ش
گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 
خواهــان  تقاضــای  حســب  خوانــده  بــودن 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده ۷۳ قان ــه م مســتندا ب
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات مدن
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
اصفهــان چهــارراه وکا  مجتمــع شــهدای مدافــع 
حــرم شــورای حــل اختــاف   مراجعــه و نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخاذ 

خواهدشــد.
شماره: ۱۴۰۹۹م الف

ــر شــعبه ۱2 مجتمــع شــماره 2  شــورای   دفت
ــان حــل اختــاف اصفه

 استان یزد، صاحب 9 اثر برتر 
جشنواره رضوی کودک و نوجوان

 جشن های دهه کرامت در جنوب کرمان
 برگزار می شود
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13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی  «
برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و 
ســوم و چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
ــت  ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی بالمع
ــورد  ــالک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش . ل
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
ــند  ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــه  ــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب ــد از تاری مــی توانن
ــت  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت مــدت دو م
اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
مرجــع  بــه  را  خــود  دادخواســت  اعتــراض، 

ــد. ــم نماین ــی تقدی قضای
هیــأت   1395/05/23-12289 شــماره  1.رای 
ــه  ــی ب ســوم  آقــای ســید احمــد حســینی رنان
ــی 1290664293  ــماره 499 کدمل ــنامه ش شناس
ــین  ــید حس ــد س ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ص
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 189.45 
مترمربــع پــالک شــماره 3166 فرعــی از 18 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــوق  ــرده ف ــرف نامب ــان از ط ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 332 ــت ص 430 دفت ــورد ثب م
هیــأت   1395/07/06-18292 شــماره  2.رای 
ســوم خانــم بتــول مصلحــی بهارانچــی بــه 
شناســنامه شــماره 24 کدملــی  1290056005 
ــک  ــدانگ ی ــا شش ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــع از  ــاحت 241.10  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
پــالک شــماره  238 فرعــی از  9  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــه   ــت صفح ــمی ازموردثب ــک رس ــان ازمال اصفه

85      دفتــر   35    امــالک
هیــأت   1395/08/01-  20511 شــماره  3.رای 
ــه شناســنامه  ــه ســالک ب ــم صدیق ــارم  خان چه
صــادره   1198861436 133 کدملــی  شــماره 
ــاب  ــدانگ یکب ــم شش ــد  ابراهی ــهرضا  فرزن ش
از  مترمربــع    201.73 مســاحت  بــه  خانــه 
پــالک شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخش14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی ابوالقاســم کاظمــی زهرانــی

هیــأت   1395/09/22-25280 شــماره  4.رای 
شناســنامه  بــه  نــوروزی  تــوران  خانــم  دوم 
صــادره   1751348989 504 کدملــی  شــماره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــب شش ــد حبی ــواز  فرزن اه
ســاختمان بــه مســاحت  148  مترمربــع پــالک 
ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق شــماره  28   اصل
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــی کوجان ــد قربان محم
هیــأت   1395/12/17-33125 شــماره  5.رای 
اول  آقــای یدالــه مارانــی برزانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290264457 کدملــی   90 شــماره 
اصفهــان فرزنــد حســین ششــدانگ یــک بــاب 
ــالک  ــع پ ــاحت  169.08 مترمرب ــه مس ــه ب خان
در  واقــع  اصلــی  از 27  فرعــی  شــماره 115  
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــورخ  ــماره 91100 م ــند ش ــب س ــان بموج اصفه

اصفهــان دفترخانــه 94   89/12/4
6.رای شــماره 32903-1395/12/15 هیــأت اول 
آقــای اکبــر صبــاغ رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان   1289941629 صــادره  390 کدملــی 
ــه    ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش ــد حس فرزن
ــع پــالک شــماره    ــه مســاحت   336   مترمرب ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از   17 اصل 671   فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــر 483 امــالک ــت صفحــه 443 دفت ــورد ثب م

هیــأت   1395/12/15-32858 شــماره  7.رای 
ــه  ــی ب ــه بهمن ــوی قلع ــه موس ــم فاطم اول خان
 1229700706 80 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره خوانســار  فرزنــد منیــر ســه دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 206.32مترمربــع پــالک شــماره 147 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 25 اصل فرع
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــی جون ــم جوان ــرا بیگ زه
هیــأت   1395/12/15-32859 شــماره  8.رای 
اول آقــای احمــد اســدی بــه شناســنامه شــماره 
ــهریار  ــادره  ش ــی 4910618864 ص 3932 کدمل
فرزنــد نصرالــه ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 206.32مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 25 اصل ــماره 147 فرع ــالک ش پ
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت زهــرا بیگــم جوانــی جونــی

9.رای شــماره 32870-1395/12/15 هیــأت اول 
خانــم زهــرا جوانی بــه شناســنامه شــماره 1755 
کدملــی 1283044579 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــت ال نعم
یــک بــاب خانــه و مغــازه متصلــه بــه مســاحت 
244.30 مترمربــع پــالک شــماره 468 فرعــی از 
ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 
شــماره 49854 مــورخ 55/11/23 دفترخانــه 
5 اصفهــان و 115806 مــورخ 81/3/2 دفترخانــه 

ــان 64 اصفه
هیــأت   1395/12/15-32868 شــماره  10.رای 
بــه  جونــی  جوانــی  احمدرضــا  آقــای  اول  
 1290174113 کدملــی   1 شــماره  شناســنامه 
صــادره  اصفهــان فرزنــد نــوروز ســه دانــگ 
ــه و مغــازه  ــاب خان مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــع پــالک  ــه مســاحت 244.30مترمرب ــه ب متصل
در  واقــع  اصلــی  از 25  فرعــی  شــماره 468 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه

اصفهــان بموجــب ســند شــماره 49854 مــورخ 
 115806 و  اصفهــان   5 دفترخانــه   55/11/23

مــورخ 81/3/2 دفترخانــه 64 اصفهــان
هیــأت  شــماره 1395/12/12-32458  11.رای 
چهــارم آقــای علــی مســتاجران  بــه شناســنامه 
صــادره   1290051739 کدملــی   46 شــماره 
اصفهــان  فرزنــد رمضــان  ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 155.70 مترمربــع 
از پــالک شــماره   748  فرعــی از 26 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عفــت و اشــرف 

ــتری اش
هیــأت   1396/01/08-445 شــماره  12.رای 
چهــارم آقــای داود امیــری مقــدم بــه شناســنامه 
صــادره   4171372232 908 کدملــی  شــماره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــااله س ــد ماش ــودرز فرزن الیگ
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان  ب از ششــدانگ یکب
ــع پــالک شــماره 532 فرعــی از  143.6 مترمرب
ــوزه  ــش 14ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 

شــماره 23748 مــورخ 94/12/24  
هیــأت   1396/01/08-446 شــماره  13.رای 
چهــارم آقــای هوشــنگ اســترکی بــه شناســنامه 
شــماره 536 کدملــی 4171357675 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــم س ــد حات ــودرز فرزن الیگ
ــاحت  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش
ــع پــالک شــماره 532 فرعــی از  143.6 مترمرب
ــوزه  ــش 14ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 

شــماره 23748 مــورخ 94/12/24  
14.رای شــماره 441-1396/01/08 هیــأت دوم 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــین اقاجان ــالم حس ــای غ آق
شــماره 3015 کدملــی 6299480769 صــادره 
بروجــن فرزنــد امیدعلــی ششــدانگ یــک بــاب   
ــع  ــه مســاحت   121/07   مترمرب ســاختمان   ب
پــالک شــماره   503   فرعــی از  16  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــه 143  ــت      صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ

ــالک  ــر 595 ام دفت
هیــأت  15.رای شــماره 1395/12/07-32085 
ــنامه  ــه شناس ــان  ب ــد خلیلی ــای حمی ــوم آق س
صــادره   1290753636 کدملــی   37 شــماره 
ــاب  ــد جعفــر  ششــدانگ یــک ب اصفهــان  فرزن
ــالک  ــع از پ ــه مســاحت 176.10 مترمرب ــه ب خان
شــماره    207  فرعــی از 7 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ــه  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان ازمال اصفه

272 دفتــر 1056 امــالک
ــوم  ــأت س ــماره 89-1396/01/05 هی 16.رای ش
خانــم معصومــه علــی دادی بــارده ئــی  بــه 
ــی 1971185183   شناســنامه شــماره 727 کدمل
صــادره مسجدســلیمان  فرزنــد هیبــت الــه  
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــگ ازششــدانگ ی ســه دان
مســاحت 162 مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی 
از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــوی ــلیمانی دهن ــد س ــی محم عل
17.رای شــماره 91-1396/01/05 هیــأت ســوم 
آقــای ســیف الــه قائــدی بــارده  بــه شناســنامه 
صــادره    4622732191 39 کدملــی  شــماره 
شــهرکرد  فرزنــد علــی جــان  ســه دانــگ 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  162 
ــی  ــع از پــالک شــماره فرعــی از 68 اصل مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــد  ــی محم ــمی عل ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــوی ــلیمانی دهن س
18.رای شــماره 32498-1395/12/12 هیــأت 
ســوم آقــای مصطفــی کبیــری رنانــی   بــه 
شناســنامه شــماره 165 کدملــی 1289983852 
ــدانگ  ــد  ازشش ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی  یــک بــاب 
ــالک  ــع از پ ــاحت 231  مترمرب ــه مس ــه  ب خان
شــماره   3241 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ازمالــک رســمی ســید مرتضــی و  اصفهــان 
شــهناز قسیســین  ثبــت صفحــات 88 الــی 100 

و 220 دفتــر  212 و 472 امــالک
هیــأت   1396/01/28-1993 شــماره  19.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــان جیزان ــم جن ــارم خان چه
 4061093851 کدملــی   4061093851 شــماره 
صــادره عــراق فرزنــد جمــال  ازششــدانگ یــک 
ــع از  ــاحت 151.36 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
پــالک شــماره فرعــی از 67 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ــی ــد شــاه عالئ ــک رســمی محم ــان ازمال اصفه

ــأت اول  ــماره 2222-1396/01/30 هی 20.رای ش
آقــای محمــد بشــیری لمجیــری بــه شناســنامه 
صــادره   1283460572 269 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 93.20 مترمربــع پــالک 
شــماره 19فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــالک ــر 182 ام ــه 394 دفت ــت صفح ــورد ثب م
ــأت اول  ــماره 2264-1396/01/30 هی 21.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــانی فردوان ــای داود خراس آق
ــی 1284938484 صــادره  شــماره 2835 کدمل
ــگ مشــاع  ــد عباســعلی ســه دان ــان فرزن اصفه
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــع پــالک شــماره 9 و 9/1 فرعــی  26.30 مترمرب
از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت صدیقــه 

ــر 173 امــالک شــعرباف صفحــه 227 دفت
هیــأت   1396/01/30-2265 شــماره  22.رای 
ــه  ــی ب ــانی فردوان ــعلی خراس ــای عباس اول آق
 1290077703 10 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن ســه دانــگ 
بــه  بــاب مغــازه  یــک  ازششــدانگ  مشــاع 
مســاحت 26.30 مترمربــع پــالک شــماره 9 

و 9/1 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت صدیقــه شــعرباف صفحــه 227 دفتــر 

173 امــالک
هیــأت  شــماره 1396/02/30-4753  23.رای 
بــه  خدائــی  ســادات  صفــورا  خانــم  اول 
شناســنامه شــماره 652 کدملــی 1285037839 
در   حســین  ســید  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع پــالک شــماره 1452 فرعــی  156.88 مترمرب
از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

539 دفتــر 706 امــالک
هیــأت   1396/02/30-4754 شــماره  24.رای 
اول آقــای علــی حاجــی حســینی بــه شناســنامه 
ــادره  ــی 1283236451 ص ــماره 12670 کدمل ش
ــر ششــدانگ یــک  ــد محمــد باق ــان  فرزن اصفه
بــاب خانــه بــه مســاحت 330 مترمربــع پــالک 
شــماره 1452 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــر 706  ــه 539 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان  م اصفه

ــالک ام
هیــأت   1396/02/28-4637 شــماره  25.رای 
اول آقــای فــرزاد تاجمیرریاحــی بــه شناســنامه 
صــادره   1287126294 1021 کدملــی  شــماره 
فرزنــد اســمعیل ششــدانگ یــک بــاب دامــداری 
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 260.10 مترمرب ــه مس ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   5 از  فرعــی   1212
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
از مالکیــت نصرالــه تاجمیــر ریاحــی مــورد ثبــت 

ــالک ــر 413 ام ــه 170 دفت صفح
هیــأت   1396/02/27-4631 شــماره  26.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــال نصراصفهان ــای کم اول آق
صــادره   1284680827 176 کدملــی  شــماره 
ــاب  ــک ب ــاس ششــدانگ ی ــد عب ــان فرزن اصفه
ــالک  ــع پ ــاحت 193.82مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 17فرعــی از 7 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
از مالکیــت طیبــه نصراصفهانــی مــورد ثبــت 
ــالک ــر 13 و 510 ام ــات 464و 589 دفات صفح

27.رای شــماره 4127-1396/02/21 هیــأت اول 
ــه شناســنامه  ــدی ب ــی هرن ــره ناظم ــم طاه خان
صــادره    5659701353 کدملــی   62 شــماره 
ــگ مشــاع  ــه ســه دان ــرج ال ــد ف ــان فرزن اصفه
ــه مســاحت  ــه  ب ــاب   خان ــک ب از ششــدانگ ی
121  مترمربــع پــالک شــماره 67  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــم زارع ــت هاش ــان از مالکی اصفه
28.رای شــماره 4128-1396/02/21 هیــأت اول 
آقــای احمدرضــا ناظمــی هرنــدی بــه شناســنامه 
صــادره    1289327051 کدملــی   802 شــماره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــن س ــد حس ــان فرزن اصفه
ــه مســاحت 121  ــه  ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
ــع در  ــی واق ــماره  67  اصل ــالک ش ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــم زارع ــت هاش ــان از مالکی اصفه
هیــأت   1396/02/18-3875 شــماره  29.رای 
ــنامه  ــه شناس ــینی ب ــول حس ــم بت ــارم خان چه
شــماره 9846 کدملــی 1283207796 صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــیدجواد  ازشش ــد س ــان فرزن اصفه
بــاب خانــه بــه مســاحت 163.78مترمربــع 
از پــالک شــماره 3200  فرعــی از 18 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــند  ــوق از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ
شــماره 23284 مــورخ 90/10/15 دفترخانــه 135 

ــان اصفه
هیــأت   1396/02/18-3853 شــماره  30.رای 
بــه  ســلیمانی   محمدرضــا  آقــای  چهــارم 
شناســنامه شــماره 946 کدملــی 1283381028 
ــگ  ــه دان ــین س ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص
مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 28 اصل ــالک ش ــع از پ 48.70 مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی علــی عباســیان 
ــالک  ــا پ ــه ب ــه ک ــاب خان ــک ب ــمتی از ی )قس
ــه را  ــاب خان ــک ب ــکیل ی ــا تش 28/3187 توام

داده اســت.(
هیــأت   1396/02/18-3851 شــماره  31.رای 
ــه  ــی  ب ــلیمانی کوجان ــره س ــم زه ــارم خان چه
شناســنامه شــماره 1262 کدملی 1283384183  
صــادره اصفهــان فرزنــد حســینعلی ســه دانــگ 
مشــاع ازششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
48.70 مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی از 28 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــی  ــمی عل ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل
ــه  ــه ک ــاب خان ــک ب ــمتی از ی ــیان  )قس عباس
ــاب  ــا پــالک 28/3187 توامــا تشــکیل یــک ب ب

ــت.( ــه را داده اس خان
هیــأت  32.رای شــماره 1396/02/25-4372 
ســوم خانــم زینــب رجــب حمــد بــه شناســنامه 
ــی 1271325365  ــماره 1271325365 کدمل ش
صــادره فرزنــد رجــب ششــدانگ یــک بــاب 
ــالک  ــع از پ ــه مســاحت 147.90مترمرب ــه ب خان
شــماره 576  فرعــی از 27 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از مالــک رســمی امیــر رضائــی محالتــی

هیــأت   1396/02/24-4241 شــماره  33.رای 
بــه  رنانــی   بهرامیــان  زهــرا  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره 10770 کدملــی 1283219158  
صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 280.80مترمربــع 
از پــالک شــماره 390  فرعــی از 17 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 
75069 مــورخ 89/4/30 دفترخانــه 91 اصفهــان

هیــأت   1396/02/26-4450 شــماره  34.رای 
ــه  ــی ب ــوی رنان ــال موس ــید کم ــای س ــوم آق س
شناســنامه شــماره 14 کدملــی 1289996636 

صــادره اصفهــان فرزند ســیدعباس  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 113.37 مترمربع 
ــی  ــی از 19 اصل ــماره 785/2  فرع ــالک ش از پ
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی رحیــم باقرصــاد  

ــر 84  امــالک ثبــت صفحــه 327 دفت
هیــأت   1396/03/06-5481 شــماره  35.رای 
ــه  ــتانی ب ــی کوهانس ــول خیرالله ــای رس دوم آق
ــی 1283401721  شناســنامه شــماره 1913 کدمل
صــادره اصفهــان  فرزنــد عباســعلی چهــار دانــگ 
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش مش
بــه مســاحت   111/51   مترمربــع پــالک شــماره    
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  14  اصل 437  فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

طبــق ســامانه امــالک
هیــأت   1396/03/06-5480 شــماره  36.رای 
بــه شناســنامه  دوم خانــم مریــم حســینی 
شــماره 1549 کدملــی 1283402793 صــادره 
اصفهــان  فرزنــد ســید مهــدی دو دانــگ مشــاع 
از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   111/51   مترمربــع پــالک شــماره    
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  14  اصل 437  فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــامانه ام ــق س طب
هیــأت   1396/03/01-5028 شــماره  37.رای 
ــی  ــی عســگری رنان ــای محمدرضــا عل ســوم آق
به شناســنامه شــماره 55 کدملــی 1290285950 
صــادره اصفهــان فرزنــد یدالــه  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 130 مترمربــع از 
ــی از  18  ــماره 3865 و 3866   فرع ــالک ش پ
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فاطمــه 

ــاری بختی
38.رای شــماره 6834-1396/03/22 هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــری  ب ــول جعف ــای رس ــوم آق س
شــماره 871 کدملــی 1289355320  صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســین  ششــدانگ یــک بــاب 
ــالک  ــع از پ ــاحت 79.09 مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 28 اصل شــماره  فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی اســماعیل و آصفــه و پوراندخــت 
مســعود ثبــت صفحــه 268 الــی 271 دفتــر 54  

امــالک
هیــأت   1396/03/01-4985 شــماره  39.رای 
چهــارم آقــای حمیدرضــا مشــکوه الســادات  بــه 
ــی 4172027709   ــماره 194 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره الیگــودرز فرزنــد جــواد  ســه دانــگ 
بــه  بــاب مغــازه  یــک  ازششــدانگ  مشــاع 
مســاحت 93.36 مترمربــع از پــالک شــماره 
فرعــی از  68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــادی ــرام آب ــود زارع به ــمی محم رس
هیــأت   1396/03/01-4984 شــماره  40.رای 
ــه  ــادات   ب ــکوه الس ــد مش ــای وحی ــارم آق چه
شناســنامه شــماره 74 کدملــی  4172044425 
صــادره الیگــودرز فرزنــد جــواد  ســه دانــگ 
بــه  بــاب مغــازه  یــک  ازششــدانگ  مشــاع 
مســاحت 93.36 مترمربــع از پــالک شــماره  
فرعــی از 68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــادی ــرام آب ــود زارع به ــمی محم رس
هیــأت   1396/03/27-7308 شــماره  41.رای 
ــنامه  ــه شناس ــلیمانی ب ــر س ــای ناص ــارم آق چه
ــی 1281742139 صــادره  شــماره 64343 کدمل
اصفهــان فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه 
مترمربــع   124.70 مســاحت  بــه  طبقــه  دو 
ــع  ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 571 فرع ــالک ش پ
در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــک رســمی زهــره  ــان مــع الواســطه از مال اصفه
شــیرانی فردوانــی کــه در ص 138 دفتــر 162 

ــد ــک میباش مال
هیــأت   1395/11/28-31061 شــماره  42.رای 
چهــارم  آقــای قاســم میــر عبدالــه  به شناســنامه 
ــادره  ــی 0052987485  ص ــماره 943  کدمل ش
تهــران  فرزنــد قربانعلــی  ازششــدانگ یــک بــاب 
ــع از پــالک  ــه مســاحت 98.96 مترمرب ــه  ب خان
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 32 اصل ــماره فرع ش
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــک رســمی حســن حقیقــی زاده ازمال
هیــأت   1396/03/16-6188 شــماره  43.رای 
چهــارم خانــم فــردوس قاســمی  بــه شناســنامه 
صــادره    6219848187 کدملــی   1 شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــه  شش ــل ال ــد فض ــدن فرزن فری
بــاب مغــازه بــه مســاحت 35 مترمربــع از پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 68  اصل شــماره فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــادی ــرام آب ــین زارع به ــمی حس ــک رس مال
هیــأت   1396/03/25-7204 شــماره  44.رای 
قهفرخــی  صفائــی  زهــرا  خانــم  چهــارم 
کدملــی   62641 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد حســن   1281053678  صــادره اصفهــان فرزن
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
134.17 مترمربــع از پــالک شــماره 332  فرعــی 
از 11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند 
شــماره 175056 مــورخ 86/2/6 دفترخانــه 2 

ــد ــی باش ــک م ــان مال اصفه
هیــأت   1396/03/13-6080 شــماره  45.رای 
دوم آقــای نصرالــه قاســمی فــرد بــه شناســنامه 
صــادره   1818652196 324 کدملــی  شــماره 
ــاب  ــد پیرعلــی ششــدانگ  یــک ب ــادان  فرزن آب
ســاختمان  بــه مســاحت 340  مترمربــع پــالک  
شــماره 3349 فرعــی از 18  اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــن  ــگ ک ــله رن ــه ش ــت یدال ــان   از مالکی اصفه
ــه شــله  ــد ســیف ال ــا فرزن ــر رســتگار نی و جعف

ــگ کــن رن
هیــأت   1396/03/08-5680 شــماره  46.رای 

دوم آقــای علیرضــا نصــری نصرآبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 416 کدملــی 1141885573 
در      کریــم  فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت     
194.30 مترمربــع پــالک شــماره53   فرعــی از  
8   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 
440 دفتــر 533 امــالک بنــام متقاضــی و از 
مالکیــت علــی نصــر آزادانــی صفحــه 443 دفتــر 

ــالک 533 ام
هیــأت   1396/03/07-5551 شــماره  47.رای 
شناســنامه  بــه  ایوانــی  مهــدی  آقــای  دوم 
شــماره 37608 کدملــی 1282303538 صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــینعلی شش ــد حس ــان  فرزن اصفه
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  152.80    
مترمربــع پــالک شــماره   68   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــلیمانی ــی س ــت قنبرعل ــان  از مالکی اصفه
هیــأت   1396/03/30-7649 شــماره  48.رای 
اول آقــای بیــژن جوانــی بــه شناســنامه شــماره 
1916 کدملــی 1283042940 صــادره اصفهــان 
ــازه   ــاب مغ ــه ششــدانگ یــک ب ــح ال ــد فت فرزن
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 32.85مترمرب ــه مس ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   25 از  195فرعــی 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــری ــع گ ــه قل ــت فاطم مالکی
هیــأت   1396/03/24-7175 شــماره  49.رای 
اول آقــای حســین برندگــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290281785 کدملــی   42 شــماره 
اصفهــان  فرزنــد رحیــم ســه دانــگ مشــاع 
از     ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
211.25 مترمربــع پــالک شــماره 543 فرعــی از 
ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 25 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 8501 

مــورخ 1390/10/18 دفترخانــه 371 اصفهــان
هیــأت   1396/03/24-7176 شــماره  50.رای 
باباشــاهی کوهانســتانی  حکیمــه  خانــم  اول 
کدملــی   3842 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــی  ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه 1284979989 ص
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ــالک  ــع پ ــاحت 211.25 مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 543 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــورد  بموجــب ســند 8501 مــورخ 

اصفهــان  371 دفترخانــه   18/10/1390
51.رای شــماره 7184-1396/03/25 هیــأت اول 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی مرتضائ ــای عل آق
ــدن  ــادره  فری ــی 1158978936 ص 2955 کدمل
فرزنــد محمــد علــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 145.04 مترمرب ب
748 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت نعمــت الــه محمــدزاده لمجیــری مــورد 

ــر 332 امــالک ثبــت صفحــه 286 دفت
هیــأت   1396/03/23-6998 شــماره  52.رای 
ــه  ــی ب ــی عرب ــی عل ــرو میرزائ ــای خس اول آق
ــی 5759255118  ــماره 410 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره  فریــدن فرزنــد یحیــی ششــدانگ یــک 
بــاب    خانــه  بــه مســاحت   83.40    مترمربــع 
پــالک شــماره    45   اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــه از مالکیــت حســن زاد الن
هیــأت   1396/03/23-6996 شــماره  53.رای 
محمــدی کمــال  حســین  ســید  آقــای  اول 
13 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  آبــادی 
ــد ســید  ــان  فرزن 5649830452 صــادره اصفه
ــه  ــه   ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــمعیل شش اس
ــماره     ــالک ش ــع پ ــاحت    172.30  مترمرب مس
67  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت حســن 

ــی ابراهیم
هیــأت   1396/03/28-7405 شــماره  54.رای 
اول آقــای حســین بختیــاری بــه شناســنامه 
صــادره    1290375666 529 کدملــی  شــماره 
ــگ  ــین دو دان ــد غالمحس ــهر فرزن ــی ش خمین
ــه و مغــازه   ــاب خان مشــاع از ششــدانگ یــک ب
ــع پــالک شــماره  ــه مســاحت 169.83 مترمرب ب
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   19 از  فرعــی   715
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
 94/6/16 مــورخ   81175 ســند  بشــماره 

دفترخانــه 112 اصفهــان
55.رای شــماره 7406-1396/03/28 هیأت اول 
خانــم فاطمــه باباصفــری رنانــی بــه شناســنامه 
صــادره    1290013799 کدملــی   230 شــماره 
اصفهــان فرزنــد رضاعلــی دو دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و مغــازه  بــه 
مســاحت 169.83 مترمربــع پــالک شــماره 715 
فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
81175 مــورخ 94/6/16 دفترخانــه 112 اصفهــان

هیــأت   1396/03/28-7407 شــماره  56.رای 
اول آقــای غالمحســین بختیــاری بــه شناســنامه 
شــماره 7130 کدملــی 1283180472 صــادره 
اصفهــان  فرزنــد علــی دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و مغــازه  بــه 
مســاحت 169.83 مترمربــع پــالک شــماره 715 
فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
81175 مــورخ 94/6/16 دفترخانــه 112 اصفهــان

هیــأت   1396/03/29-7526 شــماره  57.رای 
اول آقــای فریــدون تیمــوری جروکانــی بــه 
شناســنامه شــماره 549 کدملــی 1288988214 
ــد حســینعلی ششــدانگ  ــان فرزن صــادره اصفه
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 78.30مترمربــع 
پــالک شــماره 44 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــی کاظم ــت رجبعل مالکی
58.رای شــماره 6565-1396/03/20 هیأت دوم  

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــت نص ــم عصم خان
شــماره 1774 کدملــی 1284818896 صــادره 
اصفهــان فرزنــد رضــا ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  118.30    مترمربــع 
پــالک شــماره    659  فرعــی از  14  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 74 دفتــر 

ــالک 575 ام
هیــأت   1396/03/20-6564 شــماره  59.رای 
دوم آقــای یدالــه حمامــی رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 269 کدملــی 1289873542 صــادره 
ــاب    ــک ب ــاس ششــدانگ ی ــد عب ــان فرزن اصفه
ســاختمان   بــه مســاحت   70   مترمربــع پــالک 
شــماره   3506   فرعــی از 18   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 343 دفتــر 385 

امــالک  
هیــأت   1396/03/27-7393 شــماره  60.رای 
دوم آقــای حمدالــه خلیلــی بــه شناســنامه 
شــماره 207 کدملــی 1840431611 صــادره  ایــذه 
ــاختمان  ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــرم شش ــد ک فرزن
بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  
153.00 مترمربــع پــالک شــماره  306 فرعــی از 
ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 27 اصل
ــم  ــت خان ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
طوبــی جیهانــی مــورد ثبــت صفحــه 379 دفتــر 

ــالک 410 ام
61.رای شــماره 9822-1396/04/25 هیــأت اول 
ــه شناســنامه شــماره  آقــای رمضــان ســلطانی ب
بروجــن   صــادره   6299780983 کدملــی   11
فرزنــد الــه یــار ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 132.23 مترمربــع پــالک شــماره  67 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبدالــه علــی 

رحیمــی
62.رای شــماره 9819-1396/04/25 هیــأت اول 
ــماره 2  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــی اکب ــای عل آق
کدملــی 1159644985 صــادره اصفهــان فرزنــد 
عیــدی محمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 135.60 مترمربــع پــالک شــماره  32 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت بــی بــی خانــم 

ســبدانی
هیــأت   1396/03/31-8125 شــماره  63.رای 
ــنامه  ــه شناس ــیدی ب ــعید رش ــای  س ــوم آق س
صــادره   1129214151 کدملــی   966 شــماره 
فریدونشــهر فرزنــد رمضــان ششــدانگ  یکبــاب 
فروشــگاه  بــه مســاحت 479.83 مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 18 اصل ــماره 905 فرع ــالک ش پ
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  مــورد ثبــت ص 437 دفتــر 455
هیــأت   1396/04/14-8975 شــماره  64.رای 
دوم آقــای محســن نصــر آزادانــی بــه شناســنامه 
صــادره    1290247420 کدملــی   27 شــماره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــدی شش ــد مه ــان فرزن اصفه
219.28مترمربــع  مســاحت  بــه  ســاختمان 
پــالک شــماره 481 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 38 دفتــر 929 

ــالک ام
 1396/04/14-8920 شــماره  65.رای 
ســه  احمــدی  علــی  آقــای  ســوم  هیــأت 
ــی    ــماره45006   کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه    ب پل
1280341270   صــادره اصفهــان   فرزنــد  اصغــر   
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان   بــه مســاحت 
39.5   مترمربــع از پــالک شــماره  144   فرعــی 
ــان بخــش14 حــوزه  ــی واقــع در اصفه از4  اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در ص 170 دفتــر 

ــد ــی باش ــک م 743 مال
هیــأت   1396/04/28-10086 شــماره  66.رای 
ــادی  ــر آب ــری خی ــی اکب ــرام عل ــای به اول  آق
بــه شناســنامه شــماره 19 کدملــی 1091976848 
صــادره نجــف آبــاد فرزنــد علــی ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 90.64 مترمربــع پــالک 
شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

اســداله صادقــی
هیــأت   1396/04/18-9220 شــماره  67.رای 
ــنامه  ــه شناس ــلطانی ب ــین س ــم نوش ــوم خان س
صــادره   1292012722 8167 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد احمدرضــا نســبت بــه یــک 
ــه  ــه  ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
شــماره 32  پــالک  مترمربــع   181 مســاحت 
ــت  ــوزه ثب ــش ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــن  ــطه از حس ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی ــات م بی
هیــأت   1396/04/18-9219 شــماره  68.رای 
ســوم آقــای نــادر ســلطانی بــه شناســنامه 
 1270961241 کدملــی   1270961241 شــماره 
ــه  ــبت ب ــا نس ــد احمدرض ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه  
ــماره 32  ــالک ش ــع پ ــاحت 181مترمرب ــه مس ب
ــت  ــوزه ثب ــش ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــن  ــطه از حس ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی ــات م بی
هیــأت   1396/04/18-9214 شــماره  69.رای 
ســوم آقــای علــی رضــا احمــدی میرآبــادی 
بــه شناســنامه شــماره 1080172556 کدملــی 
1080172556 صــادره تیــران و کــرون فرزنــد 
احمــد نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 181مترمربــع پــالک 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 32 اصل ش
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

ــادی ــات م ــن بی از حس
هیــأت   1396/04/18-9216 شــماره  70.رای 
بــه  کارزاده  ریســمان  فائــزه  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره 4500 کدملــی 1285176502 
ــگ  ــه دو دان ــبت ب ــن نس ــد محس ــادره فرزن ص

بــه  خانــه   یکبــاب  ششــدانگ  از  مشــاع 
 32 شــماره  پــالک  181مترمربــع  مســاحت 
ــت  ــوزه ثب ــش ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــع الواســطه از حســن  ــان م ــک غــرب اصفه مل

ــادی ــات م بی
هیــأت   1396/03/30-7671 شــماره  71.رای 
ــه  ــی ب ــدی رنان ــی احم ــای محمدعل ــوم آق س
ــی 1289969175  شناســنامه شــماره 155 کدمل
صــادره اصفهــان فرزنــد کریــم ســه دانــگ 
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ازششــدانگ 
ــی  ــماره501 فرع ــالک ش ــع پ 378.87 مترمرب
از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــطه از  ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
طــرف مالــک رســمی حــاج غالمعلــی احمــدی 

ــی رنان
72.رای شــماره 7685-1396/03/30 هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــره احم ــم طاه ــوم خان س
شــماره 8692 کدملــی 1283196212 صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســن ســه دانــگ ازششــدانگ 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 378.87 مترمربــع 
پــالک شــماره501 فرعــی از18 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــع الواســطه از طــرف مالــک رســمی 

ــی ــی احمــدی رنان حــاج غالمعل
73.رای شــماره 10258-1396/04/31 هیــأت 
ســوم خانــم مریــم جوانــی جونــی    بــه 
شناســنامه شــماره   34کدملــی   1290869915   
حســین    فرزنــد   شــهر    خمینــی  صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان   بــه مســاحت 
257.17   مترمربــع از پــالک شــماره    436 
فرعــی از25  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازسندشــماره 

57385 مــورخ 90/10/6
هیــأت   1396/04/11-8577 شــماره  74.رای 
ســوم خانــم مهنــاز مهــره کــش بــه شناســنامه 
صــادره   1284996107 1061 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد محمــود نســبت بــه یــک دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
181.58 مترمربــع در قســمتی از پــالک شــماره 
ــش 14  ــع دربخ ــی واق ــی از 25 اصل 331 فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب 
ــه 192  ســند شــماره 12732-89/10/4 دفترخان

ــده اســت اصفهــان بنامــش اصــداق گردی
هیــأت   1396/04/11-8575 شــماره  75.رای 
بــه  پورعجــم  حســین  امیــر  آقــای  ســوم 
شناســنامه شــماره 2210 کدملی 1283045427 
صــادره اصفهــان فرزنــد اســداله نســبت بــه دو 
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
از  قســمتی  در  مترمربــع   181.58 مســاحت 
ــی واقــع  پــالک شــماره 331 فرعــی از 25 اصل
دربخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــداله  ــمی اس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــه م ک

ــت ــوده اس ــداری نم ــم خری پورعج
هیــأت   1396/04/11-8576 شــماره  76.رای 
ــه شناســنامه  ســوم آقــای مهــدی پــور عجــم ب
صــادره   1290896461 کدملــی   19 شــماره 
ــه دو  ــبت ب ــداله نس ــد اس ــهر فرزن ــی ش خمین
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
از  قســمتی  در  مترمربــع   181.58 مســاحت 
ــی واقــع  پــالک شــماره 331 فرعــی از 25 اصل
دربخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــداله  ــمی اس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــه م ک
پورعجــم بموجــب ســند شــماره 10/8/84-1028 
دفترخانــه 160 اصفهــان خریــداری نمــوده اســت

هیــأت   1396/04/11-8578 شــماره  77.رای 
بــه شناســنامه  نــادری  ســوم خانــم صفــا 
شــماره 0 کدملــی 1130036685 صــادره خمینــی 
شــهر فرزنــد اکبــر نســبت بــه یــک دانگ مشــاع 
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  از 
181.58 مترمربــع در قســمتی از پــالک شــماره 
ــش 14  ــع دربخ ــی واق ــی از 25 اصل 331 فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب 
ــه 192  ســند شــماره 12730-89/10/4 دفترخان

ــت ــده اس ــداق گردی ــش اص ــان بنام اصفه
هیــأت   1396/04/26-9850 شــماره  78.رای 
اول آقــای اســداله پورعجــم بــه شناســنامه 
1283037211 صــادره  شــماره 1302 کدملــی 
یــک  ششــدانگ  محمــود  فرزنــد  اصفهــان 
بــاب خانــه بــه مســاحت 391.73مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 25 اصل ــماره 331فرع ــالک ش پ
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــورخ  ــند 67884 م ــماره س ــان بش ــرب اصفه غ

اصفهــان  6 دفترخانــه   38/8/5
 1396/04/26-9849 شــماره  79.رای 
ــدی  ــری اس ــه مظاه ــم صدیق ــأت اول خان هی
کدملــی   28045 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــر  ــد امی ــان  فرزن ــادره اصفه 1282207970 ص
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــالک شــماره 1552 فرعــی  ــع پ 381.90 مترمرب
از 3 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

105 دفتــر 266 امــالک
آرای اصالحی

هیــأت   1394/01/29-1250 شــماره  رای   .1
بــه شناســنامه  داودی  علــی  آقــای  چهــارم 
شــماره 1131 کدملــی 6639531755 صــادره 
بــه  نســبت  مــراد  فرزنــد  مسجدســلیمان 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
100/51 مترمربــع از پــالک شــماره 13 فرعــی از 
43 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 18 حــوزه 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

عبــاس قنادیــان
ــوق  ــات ف ــت اصالح ــا رعای ــی ب آراء صــادره قبل

ــل اجــرا میباشــند. قاب
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــند  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص وع

ــد .  ــت صادرخواهدش مالکی
م الف 14412

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/05/10
تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/05/25

ــرب  ــالک غ ــناد وام ــت اس ــه ثب ــس منطق رئی
ــدری  ــا حی ــان علیرض اصفه
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کوتاه از ورزش
 برترین بازیکن لیگ فوتبال 

بانوان ایران:
مزد زحماتم را گرفتم

ــم  ــوان گفــت: از انتخاب ــال بان برتریــن بازیکــن لیــگ فوتب
ــحالم  ــوان خوش ــال بان ــن فوتب ــن بازیک ــوان بهتری ــه عن  ب
و مــزد زحماتــم را گرفتــم. فــروغ مــوری دربــاره انتخابــش 
بــه عنــوان برتریــن بازیکــن لیــگ فوتبــال بانــوان در فصــل 
۹۵-۹۶ اظهــار کــرد: امســال ســه بازیکــن کاندیــدای 
ــری  ــد. قنب ــوان بودن ــال بان ــگ فوتب ــن لی ــن بازیک برتری
ــم  ــم از تی ــن ه ــم و م ــم شــهرداری ب ــی از تی و ســارا قم
آینده ســازان میهــن. وی ادامــه داد: در نهایــت بــر اســاس 
آمــار بازی هــا و تصمیــم همــه مربیــان لیــگ و فدراســیون 
فوتبــال از میــان ســه کاندیــدای انتخابــی بــه  عنــوان 
ــوان انتخــاب شــدم.  ــال بان ــن بازیکــن لیــگ فوتب برتری

انتخــاب ســه کاندیــدا، مراســم  بیــان کــرد:  مــوری 
ــود؛ چــون  بهترین هــای امســال را خیلــی جــذاب کــرده ب
تــا آخریــن لحظــه کســی نمی دانســت قــرار اســت کــدام 
ــن موضــوع  ــم از ای ــد و خــودم ه ــن را انتخــاب کنن بازیک
اطالعــی نداشــتم؛ چــرا کــه قنبــری و قمــی هــم بازیکنــان 

ــی هســتند. ایمنــا ــی خوب خیل

 ریاست فدراسیون بوکس 
پس از 27 سال عوض شد

وزیــر ورزش و جوانــان طــی حکمــی احمــد ناطــق نــوری 
بوکــس  فدراســیون  افتخــاری  رئیــس  عنــوان  بــه  را 
ــت  ــوری سال هاس ــق ن ــه ناط ــی ک ــرد. در حال ــوب ک منص
در بوکــس حضــور دارد، بــه دلیــل بعضــی مشــکالت و بــا 
حکــم وزیــر ورزش وی بــه عنــوان رئیــس افتخــاری ایــن 
ــال ۱۳۶۸  ــوری از س ــق ن ــد. ناط ــاب ش ــیون انتخ فدراس
ــت  ــرار اس ــود. ق ــس ب ــیون بوک ــس فدراس ــون رئی تاکن
وزارت ورزش بــه زودی سرپرســت فدراســیون را معرفــی 
کنــد. گفتــه می شــود ثــوری، مدیــر کل وزارت ورزش و 
جوانــان اســتان سیســتان و بلوچســتان، یکــی از گزینه هایی 
 اســت کــه بــرای سرپرســتی فدراســیون در نظــر گرفته شــده 

است. خبر فارسی

استعفای رحیمی از ریاست 
فدراسیون هندبال

ــال اســتعفا  علیرضــا رحیمــی از ریاســت فدراســیون هندب
کــرد. علیرضــا رحیمــی ۱۷ اســفندماه ســال گذشــته 
ــی  ــع انتخابات ــای مجم ــت آرای اعض ــب اکثری ــا کس و ب
ایــن فدراســیون شــد.  رئیــس  فدراســیون هندبــال، 
رحیمــی کــه فدراســیون هندبــال را از ابوالحســن مهــدوی 
تحویــل گرفتــه بــود، بــه گفتــه خــودش بــه دلیــل بدهــی 
مالــی ســنگین داخلــی و خارجــی فدراســیون قصــد 
کناره گیــری از ســمت خــود را دارد و اســتعفای خــود را بــه 

ــت. ــرده اس ــه ک ــان ارائ وزارت ورزش و جوان
رحیمــی پیــش از ایــن از ســال ۱۳۷۲ تــا ۱۳۸۸ یعنــی 
نزدیــک بــه ۱۶ ســال ریاســت فدراســیون هندبــال را بــر عهده 
داشــت؛ ولــی گویا عمــر ریاســت دوبــاره او در این فدراســیون 

قــرار نیســت بــه یــک ســال هــم برســد. ورزش 3

کوتاه اخبار 
مربی ایرانی در کادر فنی تیم ملی 

کره شمالی
ــی  ــه اجتماع ــمالی در صفح ــره ش ــال ک ــیون فوتب فدراس
خــود خبــر جالبــی را منتشــر کــرده اســت. در حالــی کــه 
فضــای بســته کشــور کــره شــمالی تاکنــون اجــازه حضــور 
خارجی هــا را در ایــن کشــور بــرای فعالیــت کاری نمــی داد 
ــه  ــم ب ــور، تصمی ــن کش ــال ای ــئوالن فوتب ــاال مس ــا ح ام

ــد.  ــی گرفته ان ــان خارج ــتخدام مربی اس
بــر ایــن اســاس فدراســیون فوتبــال کــره شــمالی تصمیــم 
گرفتــه دو مربــی خارجــی بــه نام هــای پاتریــک مایتــس 
ــان  ــاله های آلم ــر ۱۷ س ــروهه و زی ــابق کارلس ــی س مرب
ــابقه  ــه س ــی را ک ــی ایران ــی مرب ــوذر نوغان ــن اب و همچنی
کار در کاردیــف ســیتی دارد، بــه کادر فنــی تیــم ملــی 
بزرگســاالن اضافــه کنــد. ابــوذر نوغانــی تنهــا ایرانــی اســت 
 کــه در کالس هــای مربیگــری ژوزه مورینیــو شــرکت کــرده 
و ســابقه مربیگــری در لیــگ انگلیــس و تیــم زیر ۲۱ ســال 

گل کاردیف ســیتی را در کارنامــه دارد. 

 بازگشت غول بسکتبال ایران 
به تیم ملی

ــران  ــاگردان مه ــران ش ــکتبال ای ــی بس ــم مل ــان تی کاپیت
حاتمــی را در کاپ آســیا همراهــی می کنــد. 

ــی  ــاه راه ــران ۱۵ مردادم ــکتبال ای ــی بس ــم مل کاروان تی
ــای  ــاه در رقابت ه ــا ۲۹ مردادم ــا از ۱۹ ت ــان می شــود ت لبن
ــاره  ــه درب ــن نکت ــد. شــاید مهم تری کاپ آســیا شــرکت کن
لیســت تیــم ملــی قبــل از اعــزام بــه ایــن رقابت هــا ابهــام 
دربــاره وضعیــت حامــد حــدادی بــود کــه بــا تیــم ملــی بــه 

چیــن ســفر نکــرد. 
ــور در  ــرای حض ــود را ب ــت خ ــدادی وضعی ــه ح ــا اینک ب
ــی  ــای مل ــر تیم ه ــود، مدی ــته ب ــیا ۵۰-۵۰ دانس کاپ آس
ــن  ــران در ای ــکتبال ای ــتاره بس ــن س ــی ای ــور قطع از حض

می دهــد.  خبــر  رقابت هــا 
محمدرضــا مشــحون، مدیــر تیم هــای ملــی، در ایــن 
ــکاران  ــرای ورزش ــه ب ــت همیش ــد: مصدومی ــاره می گوی ب
حرفــه ای اســت؛ امــا حامــد حــدادی بــا غیرتــی کــه دارد، 
بــرای حضــور در کاپ آســیا اعــالم آمادگــی کــرده اســت. 
ــی  ــی را همراه ــم مل ــود او تی ــرار نب ــم ق ــدا ه ــه از ابت البت

ــد. ورزش 3 ــر ش ــت منتش ــار نادرس ــی اخب ــد و بعض نکن

 اوکتاویو دوباره سرمربی 
فوتبال ساحلی ایران شد

ــال  ــال و فوتب ــعه فوتس ــی و توس ــه فن ــت کمیت در نشس
ســاحلی، مارکــو اوکتاویــو بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی 

ــران انتخــاب شــد.  ــال ســاحلی ای فوتب
در ایــن نشســت مقــرر شــد بــه پــاس زحمــات خالصانــه 
در  ایشــان  از  و کادر همــراه،  بی شــائبه میرشمســی  و 

ــود. کاپ ــر ش ــل و تقدی ــمی تجلی ــمی رس مراس

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

بــا توجــه بــه رشــد و توســعه ورزش کارگــری 
ــته،  ــال گذش ــار س ــی چه ــان در ط ــتان اصفه اس
کارگــران ورزشــکار اصفهانــی نه تنهــا در ورزش 
ــده اند،  ــوردار ش ــژه ای برخ ــگاه وی ــوری از جای کش
بلکــه بــا کســب عنــوان ارزشــمند برتریــن هیئــت 
ــای  ــر از مرزه ــا را فرات ــور، پ ــری کش ورزش کارگ
میهــن اســالمی ایــران و آســیا بــه مســابقات 
ــگ  ــدال خوش رن ــب م ــا کس ــاده و ب ــی نه جهان
ــده  ــان ارزن ــجادی فر قهرم ــا س ــالی حمیدرض ط
و نامــدار جــودو، افتخــار بــزرگ دیگــری را در 

کارنامــه درخشــان خــود ثبــت کرده انــد. 
بــه مناســبت ایــن افتخــار بــزرگ بــا حضــور 
ــاون، کار  ــر کل تع ــد مدی ــدس نیرومن ــان مهن آقای
و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان، جــواد شــیرانی 
ورزش کارگــران  امــور  اداره  و  هیئــت  رئیــس 
اســتان، حمیــد عصــارزادگان شــهردار منطقــه یــک 
اصفهــان و رئیــس هیئــت جودو اســتان، بروشــان 
دبیــر خانــه کارگــر و منتخــب شــورای اصفهــان، از 
ــودو  ــده ج ــان ارزن ــجادی فر، قهرم ــا س حمیدرض
ــی،  ــان در کشــور لتون ــران جه ــای کارگ در رقابت ه

تجلیــل بــه عمــل آمــد.

 روند رو به رشد ورزش کارگران
ــراز  ــد ضمــن اب ــدس نیرومن ــن مراســم مهن در ای
رضایــت و تقدیــر از روند رو به رشــد ورزش کارگران 
اســتان اصفهــان در ســایه مدیریــت خــوب آقــای 
ــت  ــه ایشــان در هیئ  جــواد شــیرانی و زیرمجموع
و اداره امــور ورزش کارگــران و انجمــن جــودو 
ــار داشــت: کســب  ــان اظه ــران اســتان اصفه کارگ
مدال هــای ورزشــی و عناویــن ارزشــمند کارگــران 
زحمتکــش ایــن اســتان در رقابت هــای کشــوری، 
در  حاصل شــده  موفقیت هــای  و  پیروزی هــا 
ــی و  ــش اساس ــی، نق ــی و بین الملل ــه جهان عرص
مهمــی در راســتای رشــد و تعالــی ورزش و تقویت 
روحیــه شــاداب و پرنشــاط و ایجــاد امیــد بیشــتر 

ــد داشــت.  ــری خواه ــه کارگ در جامع
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
خاطرنشــان کــرد: جامعــه کارگری اســتان اصفهان 
بــا جمعیتــی بالــغ بــر یــک میلیــون و یکصــد هزار 
جامعــه کارگــری کشــوری  بزرگ تریــن  نفــر، 
ــرای ایــن  ــات ورزش کارگــری ب اســت؛ امــا امکان

ــی نیســت.  ــت در حــد کاف جمعی
وی تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه توجــه 
ــی در  ــای ورزش ــش فعالیت ه ــه ورزش و افزای ب
ــل  ــم، عام ــل مه ــک اص ــوان ی ــه عن ــا ب کارخانه ه

پیشــگیری از اعتیــاد و بیمــاری در محیــط کار 
و ســالمت جســم و روح کارگــران بــه شــمار 

می آیــد. 
ــر  ــی باالت ــه حس ــزود: چ ــد اف ــدس نیرومن مهن
ــت  ــن حقیق ــه ای ــی ب ــر ایران ــروز کارگ ــه ام از اینک
واقــف شــده کــه نقــش او بــه عنــوان یــک الگــوی 
ــت  ــالمی اس ــران اس ــای ای ــر از مرزه ــد فرات مول
و می توانــد بــا اقتــدار و الگوپذیــری از بــزرگان 
شایســته  نماینــده  و  مبّلــغ  بهتریــن  ورزش، 
فرهنــگ ایــران اســالمی در ســطح جهانــی باشــد.

در  ایــران  کارگــری  ورزش  کاروان  نتایــج  وی 
ــی را  ــور لتون ــران در کش ــی کارگ ــای جهان رقابت ه
در ابعــاد گوناگــون، شــایان تقدیــر خوانــد و افــزود: 
ــدال  ــر از ۲۸ م ــال، صرف نظ ــدال ط ــب ۶4 م کس
ــارو  ــل روی ــه دلی ــا را ب ــاال آن ه ــه احتم ــر ک دیگ
ــد،  ــت دادن ــدس از دس ــغالگران ق ــا اش ــدن ب نش
از جملــه ویژگی هــای مهــم ایــن رقابت هــای 

ــت. ــی اس ــابقات جهان ــران در مس ــران ای کارگ
ــور  ــت و اداره ام ــرد: هیئ ــدواری ک ــراز امی  وی اب
ایجــاد  بــا  اصفهــان  اســتان  ورزش کارگــران 
همدلــی و انگیــزه بیشــتر و توســعه شــور و نشــاط 
در بیــن قشــر فعــال و زحمتکــش کارگــر، بتوانــد 
ــه دســت آمــده  موفقیــت و حــالوت افتخــارات ب

ــد. ــدان کن ــری اســتان را دوچن ــرای ورزش کارگ ب
 توسعه فضاهای ورزشی

جــواد شــیرانی، رئیــس موفــق هیئــت و اداره امــور 
ــعه  ــر توس ــالوه ب ــه ع ــتان ک ــران اس ورزش کارگ
ورزشــگاه های کارگــران  در  ورزشــی  فضاهــای 
ــدس و  ــماره ۲ ق ــان، ش ــاغ اصفه ــع در چهارب واق
شــماره ۳ بهارســتان، در راســتای رشــد و گســترش 
ورزش کارگــری منشــأ خدمــات ارزشــمندی بــوده 
و تحولــی شــگرف در ورزش کارگــران ایــن اســتان 
بــه عمــل آورده، از حمایــت همه جانبــه دکتــر 
امیــر حســینی رئیــس و بیــژن شــفیع خراســانی 
ــری کشــور و  نایب رئیــس فدراســیون ورزش کارگ
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــئوالن اداره کل تع مس
اســتان و کلیــه همــکاران تالشــگر در هیئــت  و 
ــی و  ــتان قدردان ــری اس ــای ورزش کارگ انجمن ه
از کســب عناویــن ارزشــمند ورزشــی در مســابقات 

ــراز خرســندی کــرد. ــی اب ــی لتون جهان
 وی افــزود: کارگــران اعزامــی از اســتان اصفهان در 

اوج آمادگــی و قــدرت شایســته کســب مدال هــای 
قهرمانــی و نایب قهرمانــی بیشــتری بودنــد کــه بــه 
ــم  ــان رژی ــل حریف ــدن در مقاب ــر نش ــل حاض دلی

صهیونیســتی از رســیدن بــه مــدال بازماندنــد.
وی در ادامــه از عــدم حمایــت مســئوالن اداره کل 
ــه   ــان گل ــهر اصفه ــتان و ش ــان اس ورزش و جوان
کــرد و گفــت: مــا همچنــان بــا دلگرمــی و ســعی 
ــال  ــد متع ــت خداون ــا عنای ــان را ب بیشــتر اهدافم
ادامــه می دهیــم و مســیر کســب افتخــارات 

ــرد. ــم ک ــر خواهی ــدی را هموارت بع
شــیرانی در پایــان از بی توجهــی بــه مشــکالت 
عــدم  به ویــژه  ورزشــکاران  شــغلی  و  مالــی 
ــوان  ــه عن ــزان ب ــی ایــن عزی پوشــش بیمــه درمان
موانعــی بــزرگ بــر ســر راه ورزش قهرمانــی و 
ــا مقامــات حاضــر  ــاد کــرد و همــراه ب حرفــه ای ی
در ایــن مراســم از حمیدرضــا ســجادی فر قهرمــان 
جــودو جهــان بــا اهــداء لــوح و هدایایــی تجلیــل 

ــل آورد. ــه عم ب

با حضور مسئوالن استان اصفهان صورت گرفت:

 تجلیل از سجادی فر 
قهرمان جودو کارگران جهان

کادر فنــی تیــم ملــی والیبــال ایــران از کنــار گذاشــتن عــادل 
غالمــی از ترکیــب بازیکنــان ایــن تیــم خبــر داد. ایــن تصمیــم 
بــه دلیــل درگیــری او بــا هم تیمــی و قهــر از اردو اتخــاذ شــده 
اســت. عــادل غالمــی و یکــی از بازیکنــان در تمریــن عصــر روز 
یکشــنبه تیــم ملــی والیبــال ایــران بــا یکدیگــر درگیــری لفظــی 
پیــدا کردنــد کــه منجــر بــه تذکــر ایگــور کوالکوویــچ بــه هــر دو 
ــود را درآورد و  ــن خ ــی پیراه ــادل غالم ــا ع ــد؛ ام ــن ش بازیک

محــل تمریــن تیــم ملــی را تــرک کــرد. 
کادر فنــی تیــم ملــی والیبــال ایــران همــان شــب در نشســت 
فوق العــاده بــه ایــن موضــوع رســیدگی کــرد و صبــح روز 
ــه بررســی ایــن موضــوع  ــاره در جلســه ای ب دوشــنبه نیــز دوب
پرداخــت و در نهایــت تصمیــم بــه کنــار گذاشــتن عــادل غالمی 
ــه ای اعــالم  ــال گرفــت و در اطالعی ــی والیب ــم مل از ترکیــب تی
کــرد: نظــم و احتــرام از ارکان اساســی هــر تیــم در رســیدن بــه 

موفقیــت اســت و تحــت هــر شــرایطی ایــن ارکان بــدون هیــچ 
مالحظــه کاری بایــد حفــظ شــوند. تمرینــات تیــم ملــی والیبال 
ــن  ــان در ای ــت. بازیکن ــده اس ــری ش ــم پیگی ــا نظ ــون ب تاکن
مــدت بــه طــور کامــل و بــه دور از هیــچ حاشــیه ای در اختیــار 
تیــم و کادر فنــی بودنــد. تــرک تمریــن از ســوی عــادل غالمــی 
بــه دلیــل نداشــتن کنتــرل رفتــار در شــرایط بحرانــی از ســوی 
ایــن بازیکــن انجــام شــده و بــه رغــم وجــود حســن ســابقه و 
نظــم و خوش رفتــاری ایــن بازیکــن در طــول تمرینــات، از دیــد 
ــار  ــن رفت ــچ ای ــور کوالکووی ــخص ایگ ــژه ش ــی و به وی کادر فن
ــت.  ــودنی اس ــزرگ و نابخش ــتباه ب ــک اش ــی، ی ــادل غالم ع
ــه رغــم اینکــه تاکنــون حاشــیه ای نداشــته و  عــادل غالمــی ب
همیشــه بــه موقــع در تمرینــات و اردو شــرکت کــرده، امــا بــه 
علــت مرتکــب شــدن ایــن خطــای بــزرگ از تیــم ملــی والیبال 

ــود. فدراســیون والیبــال ــته می ش ــار گذاش کن

ــی  ــران در حال ــال ای مراســم برترین هــای فصــل گذشــته فوتب
ــه نمایــش  برگــزار شــد کــه ســازمان لیــگ اوج بی نظمــی را ب
گذاشــت تــا جایــی کــه مجــری مراســم، اهداکننــده جایــزه را 

نمی شــناخت! 
ســازمان لیــگ کــه فرصــت ۸4 روزه فاصلــه بیــن دو لیــگ برای 
معرفــی برترین هــا را از دســت داد، در اقدامــی عجیــب کــه جزو 
نقــاط ضعــف ایــن ســازمان اســت، مراســم برترین هــای لیــگ 
شــانزدهم را پــس از برگــزاری هفتــه اول لیــگ هفدهــم برگــزار 
کــرد! اتفاقــی کــه حتــی در لیگ هــای درجــه پنــج آســیا هــم 
رخ نمی دهــد و فقــط بایــد آن را جــزو برنامه هاریزی هــای 

عجیــب ســازمان لیــگ ایــران قلمــداد کــرد. 
ــن  ــان ای ــه چیدم ــد ب ــم، بای ــدن مراس ــزار ش ــر برگ ــدا از دی ج
ــه در اوج بی نظمــی و بی برنامگــی  ــرد ک مراســم هــم اشــاره ک
انجــام شــد؛ چــرا کــه مجــری مراســم حتــی نمی دانســت چــه 

کســانی قــرار اســت جوایــز برترین هــا را اهــدا کننــد. او حتــی 
یکــی، دو نفــر از میهمانانــی کــه قــرار بــود جایــزه را اهــدا کننــد، 
ــد!  نمی شــناخت و از آن هــا خواســت خودشــان را معرفــی کنن
ــراد  ــد، اف ــدا کردن ــز را اه ــه جوای ــه کســانی ک ــر اینک ــه دیگ نکت
ــا  ــتر آن ه ــد و بیش ــال نبودن ــده فوتب ــناس و شناخته ش سرش
ــاط  ــزو نق ــم ج ــن ه ــه ای ــد ک ــگ بودن ــازمان لی ــئوالن س مس

ضعــف ایــن مراســم بــود. 
بــه ایــن مــوارد بایــد اظهــار نظــر عجیــب مهــدی طارمــی را هــم 
اضافــه کــرد کــه گفــت کــت و شــلواری کــه پوشــیده و رنگــش 
ــفارش  ــت، س ــایز او نیس ــم س ــدازه اش ه ــد و ان ــرق می کن ف
ســازمان لیــگ بــوده! شــلوار طارمــی بــه قــدری کوتــاه بــود کــه 
چهــره زشــتی از مــرد ســال فوتبــال ایــران بــه نمایش گذاشــت. 
ایــن در حالــی اســت کــه بــرای تأمیــن همیــن کــت و شــلوارها 

فاکتورهــای آنچنانــی صــادر می شــود. مهــر
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اصفهان 
 نظــر بــه اینکــه آقــای امیــر جعفریــان  صدیــق  و زهــره 

جعفریــان  صدیــق  فرزنــدان مصطفــی کــه بــه ترتیــب 

ــی  ــه اعیان ــتثنا ثمین ــه اس ــاع ب ــه مش ــک ۰/۸ حب مال

ــی  ــه اعیان ــتثناء ثمین ــه اس ــاع  ب ــه مش آن و ۱/۶  حب

ــش  ــالک ۱۲/۳۵۷ بخ ــدانگ  پ ــه از شش آن از ۱۲ حب

ــام نامبــردگان  متقاضــی   ــه ن ۱4 ثبــت اصفهــان  کــه ب

در جریــان  ثبــت قــرار دارد ) کــه مالکیــت  زهــره  

ــوق  در  ــان  ف ــدی  از متقاضی ــق  اح ــان  صدی جعفری

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون  تعیی ــررات  قان ــرای  مق اج

ــمی   ــند رس ــد س ــاختمانهای  فاق ــی  و س ــی اراض ثبت

مفــروز  و تحــت پــالک ۹۵۳۰ فرعــی در جریــان اقــدام  

مــی باشــد  تقاضــای حــذف اســتثنا  ثمینــه  اعیانــی  

مالکیــت  مشــاع  خــود از ششــدانگ پــالک مزبــور  کــه 

ــق  ــه  متعل ــی  مربوط ــده ثبت ــات  پرون ــق  محتوی طب

ــادق   ــد ص ــوم محم ــال مرح ــه  عی ــم  معصوم ــه خان ب

ــخصات   ــایر مش ــر س ــدون ذک ــق ) ب ــان  صدی جعفری

ــان   ــب  جعفری ــا کوک ــا  و خانم ه ــار الیه ــجلی مش س

صدیــق  و نیــز عصمــت خانــم مقــرور همســران  مرحوم  

محمــد علــی جعفریــان  صــادق اســت  را نمــوده انــد  و 

در اجــرای  تبصــره  یــک مــاده  ۱۰۵ اصالحــی  قانــون 

ثبــت  کارشــناس رســمی  دادگســتری  اســتان اصفهان  

بهــای ثمینــه  اعیانــی ۲/4  حبــه مربوطــه  را بــه میــزان  

ــردگان  ــه نامب ــوده ک ــی نم ــال  ارزیاب ــزار ری ــد ه پانص

ــه موجــب  قبــض شــماره  ــور  را ب متقاضــی مبلــغ مزب

ــاب  ــه حس ــورخ ۹۶/۱/۱۹ ب ۹۶۱۰4۲۷۳۸۹۸۵۸4۷۰ م

ســپرده  ثبــت و اســناد  و امــالک منطقــه غــرب  

ــه  عــدم  ــت ب ــا عنای ــد  و ب ــع نمــوده ان ــان  تودی اصفه

ــا  ــرده  از نشــانی  ذینفعــان  و ب اطــالع  مالکیــن  نامب

توجــه  بــه مفــاد  تبصــره  یــک آئیــن  نامــه  فــوق الذکر  

مراتــب فقــط یــک مرتبــه  در روز نامــه کثیــر االنتشــار  

آگهــی مــی شــود  تــا ذینفعــان  جهــت  دریافــت   بهــاء 

تعییــن شــده  بــه ثبــت اســناد  و امــالک منطقــه غــرب  

اصفهــان  مراجعــه  و در صورتیکــه  تضییــع حقــی شــده 

ــه  ــی  ب ــن آگه ــخ انتشــار ای ــد  از تاری باشــد مــی توانن

مــدت یــک مــاه  بــه مراجــع صالحــه قضائــی  مراجعــه 

و گواهــی  طــرح دعــوی را بــه ایــن اداره  تســلیم نمایــد 

بدیهــی اســت  در صــورت عــدم مراجعــه  ذینفعــان  بــه 

مراجــع  قضائــی  در مــدت تعییــن شــده  و عــدم ارائــه 

ــات  ــه  عملی ــه ادام ــبت ب ــوی  نس ــرح دع ــی  ط گواه

ــب  ــی حس ــه اعیان ــاء ثمین ــتثناء به ــدون اس ــی  ب ثبت

مالکیــت هــر یــک از نامبــردگان اقــدام خواهــد شــد  م 

ــدر ی- ــف ۱4۱۱۷علیرضــا حی ال

رئیسں ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

آگهی وقت رسیدگی 
ــادی  ــب آب ــی  حبی ــه  دهقان ــم معصوم ــان خان خواه

ــان   ــان پنداری ــای ایم ــت آق ــه طرفی ــاس ب ــد عب فرزن

فرزنــد حمیــد بــه خواســته طــالق تقدیــم دادگاه هــای 

ــه شــعبه  ــه ب ــان نمــوده ک ــواده  شهرســتان اصفه خان

اول  خانــواده  اصفهــان  واقــع در  خیابــان میــر 

ــه  ــاع و ب ــار  ارج ــه چه ــی طبق ــهید قدوس ــع ش مجتم

ــه وقــت رســیدگی  ــده ک ــت گردی کالســه  ۹۶۰۳۹4 ثب

ــه  ــذا ب ــد  ل ــی باش ــح م ــاعت ۹/۳۰ صب ۹۶/۶/۱۲س

ــده و درخواســت  ــودن خوان جهــت مجهــول المــکان ب

خواهــان و بــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی 

مدنــی و دســتور دادگاه  مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 

جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده پس 

از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه 

و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 

ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــردد . ــت رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ف

ــواده   ــر دفترشــعبه اول دادگاه خان م الــف ۱4۱۳۹ مدی

اصفهــان – جعفــر مســلمی  امیرانــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
۹۶۱۰۱۰۶۸۳۶4۰۳۳۷۰شــماره  ابالغنامــه:  شــماره 

بایگانــی  ۹۵۰۹۹۸۶۸۳۶4۰۱4۱۹شــماره  پرونــده: 

 ۱۳۹۶/۰4/۰۳ تنظیــم:  تاریــخ   ۹۵۱۶۳۶ شــعبه: 

خواهــان رضــا جمــدی فرزنــد شــکر الــه  دادخواســتی 

بــه طرفیــت خوانــده خانــم اشــرف الســادات بحرینــی 

فرزنــد حســین  بــه خواســته تعدیــل تقســیط مهریــه 

ــه ۶۹- ــوع دادنام ــه موض ــاط مهری ــزان اقس و کاش ی

۱۳۹۲/4/۲۲  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 

ــه  ــه جهــت رســیدگی ب ــان نمــوده ک شهرســتان اصفه

شــعبه 4 دادگاه خانــواده شهرســتان اصفهــان )مجتمع 

شــهید قدوســی ( واقــع در اصفهــان خ میــر فندرســکی 

ــر –  ــل می ــاال و پ ــاغ ب ــل چهارب ــر( – حدفاص )خ می

مجتمــع قضایــی شــهید قدوســی - طبقــه ۳ - اتــاق 

ــه  ــده ک ــت گردی ــه کالســه  ۹۵۱۶۳۶ثب ۳۰۲ارجــاع و ب

وقــت رســیدگی آن۱۳۹۶/۰۶/۱4 و ســاعت ۱۰:۰۰ صبــح 

تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 

ــز  ــه تجوی ــده / متهــم و درخواســت خواهــان و ب خوان

مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 

و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 

ــی  ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب

شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد 

آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 

خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 

در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی حاضــر گــردد.

شــماره: ۱۱۱4۵/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 

)مجتمــع  اصفهــان  شهرســتان  خانــواده  دادگاه   4

ــر طالبــی  شــهید قدوســی ( – زینــب می

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰4۲۵خواهــان رمضــان 

عبدالهــی    دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  بــه طرفیت 

ــت  ــت .وق ــوده اس ــم نم ــش  تقدی ــج ک ــی رن مرتض

رســیدگی بــرای روز........ مــورخ ۹۶/۶/۱4ســاعت 

ــول  ــه مجه ــه ب ــا توج ــده اســت. ب ــن گردی ۱۶:۰۰ تعیی

ــان  ــای خواه ــب تقاض ــده حس ــودن خوان ــکان ب الم

برابــر مــاده ۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 

در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 

ــان  ــدای خیاب ــان ابت ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ب

آتشــگاه مجتمــع شــماره۲ شــورای حــل اختــالف 

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 

نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ 

شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود.

شــماره: ۱۱۱۳۶/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۲۷مجتمــع 

شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره ابالغنامــه: ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۰۲۰4۰۷۱شــماره پرونــده: 

۹۶۰۹۹۸۰۳۵۰۲۰۰۱۷۹شــماره بایگانــی شــعبه: ۹۶۰۲۲۷ 

ــی  ــرم امین ــان اک ــم: ۱۳۹۶/۰4/۱۹ خواه ــخ تنظی تاری

ــت  ــه طرفی ــتی ب ــی دادخواس ــرا مهراب ــت زه ــا وکال ب

ــد  ــد محم ــی فرزن ــر عل ــور پی ــدگان ۱- حســن پ خوان

۲ – علــی و حســین پــور پیــر علــی فرزنــدان حســن 

ــد ابوالفضــل 4- معصومــه  ــاری فرزن ۳- کبــری مخت

ــد  ــی فرزن ــه مطلب ــه ۵- عطی ــد یدال ــاری فرزن مخت

حســین   بــه خواســته مطالبــه اجــرت المثــل – 

ــد -  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان  ــع ی خل

شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 

بــه شــعبه ۲ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال – خ 

شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری کل اســتان 

ــه  ــاق شــماره ۳۰4 ارجــاع و ب ــه ۳  ات ــان- طبق اصفه

کالســه ۹۶۰۲۲۷ ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 

ــه  ــت. ب ــده اس ــن ش ــاعت ۱۱:۳۰تعیی ۱۳۹۶/۰۶/۱4 س

علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان و درخواســت 

خواهــان و بــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی 

دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و 

ــد  ــت در یکــی از جرای ــب یــک نوب دســتور دادگاه مرات

ــس از  ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه کثیراالنتش

ــه دادگاه مراجعــه  ــاد آن ب ــی و اطــالع از مف نشــر آگه

و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 

ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــردد. ــت  رســیدگی حاضــر گ ــوق جه ف

ــعبه دوم  دادگاه  ــی ش ــف منش ــماره: ۱۲۰4۳/م ال ش

ــی  ــلمی امیران ــان- مس ــی اصفه حقوق

ابالغیه 
شــماره   ۹۶۱۰۱۰۶۷۹4۲۰۰۲۹4: ابالغنامــه  شــماره 

بایگانــی  شــماره   ۹۶۰۹۹۸۶۷۹4۲۰۰۳۷۱: پرونــده 

 ۱۳۹۶/۰4/۱۰: تنظیــم  تاریــخ   ۹۶۰۳۷4: شــعبه 

ــز   ــام : کامبی ــالغ شــونده حقیقــی :۱-ن مشــخصات اب

۲- نــام خانوادگــی : فرزانــه ۳- نــام پــدر: فیــروز  4- 

نشــانی : مجهــول المــکان تاریــخ حضــور ۱۳۹۶/۰۶/۱4 

ــان  ــور : اصفه ــل حض ــاعت ۰۹:۳۰ مح ــنبه س ــه ش س

ــع  ــارراه وکال – مجتم ــارراه شــیخ صــدوق – چه – چه

شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف  تاریــخ 

در   ۰۹:۳۰: حضــور  :۱۳۹۶/۰۶/۱4ســاعت  حضــور 

ــه  ــد رضــا محمــد شــفیعی  ب ــوی محم خصــوص دع

طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهت رســیدگی در 

ایــن شــعبه حاضــر شــوید. ضمنــا بــه پیوســت نســخه 

ــردد ــی گ ــال م ــم ارس ــت و ضمای ــی دادخواس ثان

شــماره :۱۱۰۱۲/م الــف  دفتــر  شــعبه ۱۲ مجتمــع 

شــماره دو شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
۹۶۱۰۱۰۶۸۲۵۳۰۵۰۹۹شــماره  ابالغنامــه:  شــماره 

بایگانــی  ۹۶۰۹۹۸۶۸۲۵۳۰۰۱۷۶شــماره  پرونــده: 

 ۱۳۹۶/۰4/۲۶ تنظیــم:  تاریــخ   ۹۶۰۱۸۸ شــعبه: 

ــان    ــی میرزاعلی ــی حاج ــاکی رمضانعل ــان / ش خواه

ــد  ــم مجی ــده / مته ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس

بــه خواســته مطالبــه وجــه و خســارت    ایــزدی  

دادرســی تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 

شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 

بــه شــعبه ۳۱ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهاربــاغ بــاال – خ 

کل  دادگســتری  ســاختمان   – نیکبخــت  شــهید 

ــه  ــاق ۱۲۱ ارجــاع و ب اســتان اصفهــان- طبقــه اول  ات

ــیدگی  ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی ــه ۹۶۰۱۸۸ ثب کالس

آن ۱۳۹۶/۰۶/۱4 و ســاعت ۱۰:۳۰تعییــن شــده اســت. 

ــده / متهــم و  ــودن خوان ــه علــت مجهــول المــکان ب ب

درخواســت خواهــان/ شــاکی  و بــه تجویــز مــاده ۷۳ 

قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 

ــت  ــک نوب ــب ی ــتور دادگاه مرات ــی و دس ــور مدن در ام

ــا  ــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود ت در یکــی از جرای

خوانــده / متهــم پــس از نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد 

آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل 

خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 

در وقــت مقــرر فــوق جهــت  رســیدگی حاضــر گــردد.

شــماره: ۱۳۰۷۹/م الــف منشــی دادگاه حقوقی  شــعبه 

۳۱ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۲۵۵ خواهــان بهنــام 

حســینی   دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه بــه طرفیــت 

امیــر حســین شــریف قهجاورســتانی    تقدیــم نمــوده 

اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز ســه شــنبه  مــورخ 

ــت.  ــده اس ــن گردی ــر  تعیی ــاعت ۱۶ عص ۹۶/۶/۱4 س

بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب 

تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 

خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 

در اصفهــان چهــارراه سپهســاالر ابتــدای خیابــان حــاج 

ــک شــوراهای حــل  ــع شــماره ی ــاب مجتم ــم ارب رحی

اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 

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

وقــت رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ مــی شود.شــماره: ۱۲۰۸۰/م الــف 

مدیــر دفتــر شــعبه 4۱ مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــالف دادگســتری اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰۲۵۶ ش 4۱ خواهــان 

ــه  ــه ب ــی بر:مطالب ــام حســینی   دادخواســتی مبن بهن

ــت .  ــوده اس ــم نم ــجاعی   تقدی ــم ش ــت ابراهی طرفی

وقــت رســیدگی بــرای روز ســه شــنبه  مــورخ ۹۶/۶/۱4 

ــه  ــا توجــه ب ــده اســت. ب ــن گردی ســاعت ۱۶/۳۰ تعیی

مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 

ــل  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای خواهــان مرات

ــان  ــه ایــن شــعبه واقــع در اصفه از وقــت رســیدگی ب

چهــارراه سپهســاالر ابتــدای خیابــان حــاج رحیــم 

اربــاب مجتمــع شــماره یــک شــوراهای حــل اختــالف 

و  ثانــی دادخواســت  اصفهــان مراجعــه و نســخه 

ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 

رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــف  ــماره: ۱۲۰۸۲/م ال ــی شود.ش ــاذ م اتخ

مدیــر دفتــر شــعبه 4۱ مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــالف دادگســتری اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۵۰۷۷۵ ش 4۱ خواهــان 

شــرکت تعاونــی اعتبــاری حســنات  دادخواســتی 

ــان   ــه طرفیــت امیــر ســعید اباذری ــه ب مبنــی بر:مطالب

تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی بــرای روز 

ــن  ــورخ ۹۶/۶/۱4 ســاعت ۱۵/۳۰ تعیی ســه شــنبه  م

گردیــده اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 

خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد 

ــه ایــن  ــده قبــل از وقــت رســیدگی ب ــا خوان منتشــر ت

ــارراه سپهســاالر ابتــدای  شــعبه واقــع در اصفهــان چه

ــک  ــماره ی ــع ش ــاب مجتم ــم ارب ــاج رحی ــان ح خیاب

ــان مراجعــه و نســخه  ــالف اصفه شــوراهای حــل اخت

ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 

ــی و  ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس ــور وق ــدم حض ع

ــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود. تصمی

شماره: ۱۲۰۸۸/م الف 

مدیــر دفتــر شــعبه 4۱ مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــالف دادگســتری اصفهــان

ابالغیه 
شــماره   ۹۶۱۰۱۰۶۷۹۷۱۰۰۱۶۸: ابالغنامــه  شــماره 

پرونــده :۹۶۰۹۹۸۶۷۹۷۱۰۰۲۸۱ شــماره بایگانــی شــعبه 

:۹۶۰۲۸۱ تاریــخ تنظیــم :۱۳۹۶/۰4/۲۷ مشــخصات 

نــام   -۲ احمــد    : :نــام  حقیقــی  شــونده  ابــالغ 

خانوادگــی : آقایــی خیــر آبــادی  ۳- نشــانی : مجهــول 

المــکان تاریــخ حضــور ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ دوشــنبه ســاعت 

ــان ســجاد –  ــان – خیاب ۱۵:۳۰ محــل حضــور : اصفه

ــی  ــروی مدرســه نیل ــاب – روب ــه ارب ــت ال ــان آی خیاب

ــخ  ــالک ۵۷ تاری ــا – پ ــاختمان صب ــب س ــور – جن پ

در   ۱۵:۳۰: حضــور  :۱۳۹۶/۰۶/۱۳ســاعت  حضــور 

خصــوص دعــوی محمــود کریمــی مهــدی آبــادی  بــه 

طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی 

ــوید.  ــر ش ــعبه حاض ــن ش در ای

شماره :۱۳۱۲۵/م الف  

دفتــر  شــعبه 4۱ مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل 

اختــالف شهرســتان اصفهــان

ابالغیه 
شــماره   ۹۶۱۰۱۰۶۷۹4۸۰۰۲۱۷: ابالغنامــه  شــماره 

بایگانــی  شــماره   ۹۶۰۹۹۸۶۷۹4۸۰۰۲۶۳: پرونــده 

 ۱۳۹۶/۰4/۱۲: تنظیــم  تاریــخ   ۹۶۰۲۶۳: شــعبه 

ــر  ــام : اصغ ــی :۱-ن ــونده حقیق ــالغ ش ــخصات اب مش

۲- نــام خانوادگــی : درخشــان ۳- نشــانی : مجهــول 

المــکان تاریــخ حضــور ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ دوشــنبه ســاعت 

ــان ســجاد –  ــان – خیاب ۱۵:۳۰ محــل حضــور : اصفه

ــی  ــروی مدرســه نیل ــاب – روب ــه ارب ــت ال ــان آی خیاب

ــخ  ــالک ۵۷ تاری ــا – پ ــاختمان صب ــب س ــور – جن پ

در   ۱۵:۳۰: حضــور  :۱۳۹۶/۰۶/۱۳ســاعت  حضــور 

خصــوص دعــوی رمضــان عبداللهــی بــه طرفیــت 

ــن  ــت رســیدگی در ای ــوق جه ــرر ف ــت مق شــما در وق

ــخه  ــت نس ــه پیوس ــا ب ــوید. ضمن ــر ش ــعبه حاض ش

ثانــی دادخواســت و ضمایــم ارســال مــی گــردد. 

ــالغ اوراق  ــه ، اب ــن ابالغی ــت ای ــس از دریاف توجــه : پ

قضایــی بــه صــورت الکترونیــک انجــام خواهــد شــد و 

ابــالغ بــه صــورت کاغــذی در مــوارد محــدود و اســتثناء 

انجــام مــی شــود بنابرایــن ضــروری اســت نســبت بــه 

ــای  ــه و ابالغیه ه ــن ابالغی ــاهده ای ــام و مش ــت ن ثب

آتــی از طریــق ســامانه اقــدام نماییــد. چنانچــه جهــت 

ورود بــه ســامانه ، حســاب کاربــری )شناســه و رمــز( 

ــی از  ــه یک ــام ب ــت ن ــت ثب ــد جه ــوده ای ــت ننم دریاف

دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضائــی و در صــورت 

عــدم دسترســی بــه دفتــر خدمــات قضایــی بــه ایــن 

ــف   ــماره :۱۱۱۳۷/م ال ــد. ش ــه نمایی ــد مراجع واح

دفتــر  شــعبه ۱۸ مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل 

اختــالف شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۵۱۶۰۲ ش ۵  خواهــان 

ــا  ــد رض ــت محم ــا وکال ــی ب ــر جوی ــین س ــر حس امی

قاســمی   دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه  بــه طرفیــت 

حمیــد بدیعــی فرزنــد ســیف الــه      تقدیــم نمــوده 

اســت .وقــت رســیدگی بــرای روزدوشــنبه مــورخ 

۱۳۹۶/۶/۱۳ســاعت ۹/۳۰ صبــح  تعییــن گردیــده 

اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

ــون  ــاده ۷۳ قان ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض حس

آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر 

ــن شــعبه  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان ت

ــدوق  ــیخ ص ــان  ش ــدای خیاب ــان ابت ــع در اصفه واق

شــمالی  چهــارراه وکال  شــورای حــل اختــالف مراجعــه 

و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نماییــد. 

در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــالغ شــده 

ــی شــود. ــم مقتضــی اتخــاذ م ــی و تصمی تلق

شــماره: ۱۳۱۳۱/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۵ مجتمــع 

شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶۰44۷ ش ۵  خواهــان 

ــه  ــه  ب ــی بر:مطالب ــی  دادخواســتی مبن ــه محب محبوب

ــوده  ــم نم ــن     تقدی ــر مبی ــم می ــید میث ــت س طرفی

اســت .وقــت رســیدگی بــرای روزدوشــنبه مــورخ 

۱۳۹۶/۶/۱۳ســاعت ۸/۳۰ صبــح  تعییــن گردیــده 

اســت. بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

ــون  ــاده ۷۳ قان ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض حس

آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب در جرایــد منتشــر 

ــن شــعبه  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان ت

ــدوق  ــیخ ص ــان  ش ــدای خیاب ــان ابت ــع در اصفه واق

اختــالف  حــل  شــورای  وکال   چهــارراه  شــمالی  

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 

نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 

اتخــاذ مقتضــی  تصمیــم  و  تلقــی   ابــالغ شــده 

می شود.

شــماره: ۱۳۰۹۲/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۵ مجتمــع 

شــماره ۲ شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
۹۶۱۰۱۰۰۳۵۱4۰4۵4۵شــماره  ابالغنامــه:  شــماره 

بایگانــی  ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۱4۰۰۰۷۳شــماره  پرونــده: 

 ۱۳۹۶/۰4/۲۸ تنظیــم:  تاریــخ   ۹۶۰۰۸۳ شــعبه: 

خواهــان ســعید توکلــی وردنجانــی  دادخواســتی 

ــه  ــر  ب ــی قیص ــارده چریک ــین چه ــت افش ــه طرفی ب

خواســته اعســار از پرداخــت هزینــه دادرســی  تقدیــم 

دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده 

ــی  ــعبه ۱4 دادگاه عموم ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک

ــاال  ــاغ ب حقوقــی اصفهــان واقــع در اصفهــان خ چهارب

ــتری کل  ــاختمان دادگس ــت – س ــهید نیکبخ – خ ش

ــه  ــاق ۳۲۳ ارجــاع و ب ــه ۳ ات ــان- طبق اســتان اصفه

ثبــت گردیــده کــه   ۹۶۰۹۹۸۰۳۵۱4۰۰۰۷۳ کالســه 

ــن  ــت رســیدگی آن ۹۶/۶/۱۳ و ســاعت ۱۲:۰۰تعیی وق

شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانده 

و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده ۷۳ قانــون 

آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امور 

ــت در یکــی  ــک نوب ــب ی ــی و دســتور دادگاه مرات مدن

ــده  ــا خوان ــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود ت از جرای

ــه دادگاه  ــاد آن ب ــی و اطــالع از مف ــس از نشــر آگه پ

مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه 

دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت 

ــماره:  ــر گردد.ش ــیدگی حاض ــت  رس ــوق جه ــرر ف مق

۱۳۰۸۱/م الــف  منشــی شــعبه ۱4 دادگاه عمومــی 

ــان ــتان اصفه ــی شهرس حقوق

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره   ۹۶۱۰4۶۰۳۵۰۹۰۰۰۳۹: درخواســت  شــماره 

بایگانــی  شــماره   ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۰۹۰۱۰۵۳: پرونــده 

در  تنظیــم:۱۳۹۶/۰4/۱۱  تاریــخ   ۹۵۱۲۰۸: شــعبه 

ــان و  ــا عباســقلی جانقرب ــوی خواهان ه خصــوص دع

ــن  ــد امی ــان و مجی ــول زاغی ــور و رس ــن و منص حس

الســاداتی بطرفیــت خوانــده مهــدی علــی باالیــی بــه 

ــه  ــتی را ب ــی دادخواس ــرف عدوان ــع تص ــته رف خواس

ــه  ــرده اســت ک ــم ک ــان تقدی ــی اصفه شــعبه ۹ حقوق

ــخ ۱۳۹۶/۶/۱۳  ــه تاری ــت و ب ــور ثب ــت مذک دادخواس

ســاعت ۹ دارای وقــت رســیدگی مــی باشــد بــه علــت 

ــت  ــه درخواس ــه ب ــا توج ــودن و ب ــکان ب ــول الم مجه

خواهــان مبنــی بــر نشــر آگهــی وقــت رســیدگی 

ــی  ــن دادرس ــون ایی ــاده ۷۳ قان ــز م ــا تجوی دادگاه ب

مدنــی دســتور تــا مراتــب یــک نوبــت در جرایــد 

ــس از  ــدگان پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــار اگه ــر االنتش کثی

ــه دادگاه مراجعــه  ــاد ان ب نشــر اگهــی و اطــالع از مف

و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 

ــرر  ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس

ــد.  ــر گردن ــیدگی حاض ــت رس جه

شــماره :۱۱۱۷4/م الــف منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه 

۹ دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان – 

محمــد رضــا محســنی اژیــه

مفقودی 
مجــوز و کارت مهمــات ســالح شــکاری  
آقــای  بــه  متعلــق   ۲۱۷۰۳4۹۸ شــماره 
روشــن صفــری دهقانــه فرزنــد حســینقلی  
ــه  ــده و از درج ــود گردی ش ش ۱۳۷۶ مفق

ــد .  ــی باش ــاقط م ــار س اعتب

بی نظم ترین مراسم فوتبال جهانعادل غالمی از تیم ملی والیبال ایران کنار گذاشته شد



پیشهناد فیلم

کفش هایم کو؟

کارگردان: کیومرث پوراحمد
نویسنده: فرید مصطفوی، کیومرث پوراحمد

بازیگــران: رضــا کیانیــان، مجیــد مظفــری، رؤیــا نونهالــی، 
ــوره  ــی، منص ــین رب ــد، راش ــا وحی ــار، مین ــاره کیان افش به

وافــری
 خالصه داستان فیلم

 حبیــب کاوه، کارخانــه دار قدیمــی، مبتــا بــه بیمــاری 
ــا  ــا ب ــد؛ ام ــرک کرده ان ــواده اش او را ت ــر اســت. خان آلزایم

ــد. ــی می افت ــران اتفاقات ــه ای ــرش ب ــت دخت بازگش
فیلــم ســینمایی »کفش هایــم کــو؟«، نوزدهمیــن ســاخته 
کیومــرث پوراحمــد اســت کــه بــه موضــوع آلزایمــر 
می پــردازد. ســینما، بیــان کرامــت انســان اســت و بازتــاب 
ــه  ــت ک ــده ای اس ــر، پدی ــی. آلزایم ــیوه های زندگ آن در ش
ــن  ــان مهم تری ــده و از انس ــف ش ــت کش ــال اس ــد س ص
ــرد؛  ــوش و ذکاوت را می گی ــی ه ــری اش، یعن ــاز بش امتی
ــدت  ــه ش ــی ب ــن مریض ــه ای ــا ب ــار مبت ــن رو بیم از ای
ــد فــرد همــراه اســت. روایــت آلزایمــر در ســینمای  نیازمن
درام اجتماعــی در حقیقــت بازتــاب همیــن کرامــت انســانی 
اســت. روابــط میــان شــخصیت های فیلــم در بعضــی 
جاهــا خــوب از آب درآمــده و در بعضــی جاهــا لنــگ 
می زنــد؛ بــه طــور مثــال، رابطــه  عمــو و بــرادرزاده تصویــری 
کامــل و باورپذیــر اســت کــه بــازی خوب بهــاره کیان افشــار 
هــم بــه آن کمــک زیــادی کــرده اســت؛ امــا تعریفــی بــرای 
ــا  ــان بیت ــه  می ــری در رابط ــزان از تحــول و تیمارگ ــن می ای
)مینــا وحیــد( بــا پــدرش قابــل ذکــر نیســت. چــه منطقــی 
در پــس ورود ناگهانــی پرینــاز )رؤیــا نونهالــی( بــه ماجــرا 
و تصمیــم عجیــب او بــرای مانــدن پیــش عشــق ســابقش 
ــح  ــای توضی ــه ج ــه ب ــود فیلمنام ــر آن ب ــود دارد؟ بهت وج
واضحــات و بعضــی اضافه گویی هــا بــه ایــن ســؤاالت 
پاســخ دهــد و بــرای هــر کنشــی انگیــزه ای ایجــاد کنــد تــا 

ــر باشــد. ــم باورپذیرت فیل

حرف و نقل

ــی  ــه کارگردان ــدا« ب ــارا و آی ــینمایی »س ــم س  فیل
مازیــار میــری از چهارشــنبه 18 مردادمــاه در گــروه 

ســینمایی »آزادی« بــه نمایــش درمی آیــد. 
آهنگرانــی،  پــگاه  شــاکری،  غــزل  فیلــم  ایــن  در 
ــزدان  ــان، شــیرین ی ــی، ســعید چنگیزی مصطفــی زمان
ــه  ــروان ب ــا پاک ــا حضــور تین و احمد  هاشــمیان بخش ب

ایفــای نقــش می پردازنــد.
ــان رســیدن تدویــن فیلــم »یواشــکی«  ــه پای ــا ب  ب
ــاری، محمدرضــا دلپــاک طراحــی  توســط  هایده صفی ی
صــدای ایــن فیلــم را آغــاز کــرد تــا بــرای چهارمیــن بــار 

فیلمــی از رضــا درمیشــیان را طراحــی صــدا کنــد.
حمیــد چیت چیــان، وزیــر نیــرو، از نمایشــگاه   
»پرویــز تناولــی و شــیرهای ایــران« و آثــار گنجینــه مــوزه 
ــوزه  ــا سرپرســت م ــدن و ب ــران دی ــای معاصــر ته هنره

ــرد. ــو ک ــران گفت وگ ــر ته ــای معاص هنره
داســتان های  از  خاچــر  خاچیــک  ترجمــه  دو   
نویســندگان معاصــر ایــران و داســتان های عامیانــه ایرانــی در 

می رســد. فــروش  بــه  ارمنســتان  کتابفروشــی های 
 »خــط باریــک وســط قــاب« عنــوان نمایــش تــازه 
ــک  ــرداد در ی ــخ 10 م ــه از تاری ــی اســت ک ــرا رضای المی

ــت. ــد رف ــه خواه ــیس روی صحن ــری تازه تأس گال
 رمــان »رژیســور« نوشــته ســعید تشــکری منتشــر 
ــا شــمارگان ۲۵00  ــان در ۷0۴ صفحــه، ب ــن رم شــد. ای
نســخه و قیمــت ۲۹ هــزار تومــان از ســوی انتشــارات 

ســوره مهــر راهــی بــازار شــده اســت.
 دبیــر دوازدهمیــن جشــنواره سراســری تئاتــر 
ــه رشــد  ــا اشــاره ب رضــوی در افتتاحیــه  ایــن رویــداد ب
ــن  ــد دی ــت: پیون ــوی گف ــر رض ــنواره تئات ــی جش کیف
ــم  ــمند را فراه ــری ارزش ــدات فک ــه تولی ــر زمین و هن

. می کنــد
ــن و  ــی بهم ــه کارگردان ــوان« ب ــاه »حی ــم کوت  فیل
ــارایو راه                    ــنواره س ــابقه جش ــش مس ــه بخ ــرام آرک ب به

ــت. یاف
 فیلــم تلویزیونــی »فرزنــدان« بــه کارگردانــی یاســر 
 ۳ در  روحی منــش  میتــرا  تهیه کنندگــی  و  طالبــی 

ــد. ــد آم ــش درخواه ــه نمای ــی ب جشــنواره جهان
مجلســی  ارکســتر  رهبــر  صهبایــی،  منوچهــر   
ــود از  ــای خ ــن فعالیت ه ــریح تازه تری ــران   در تش ای
ــرای  ــه ب ــن مجموع ــای ای ــودن برنامه ه ــخص ب نامش
ــه دلیــل فقــدان برنامه ریزی هــای  برگــزاری کنســرت ب

ــر داد. ــدت خب ــاالر وح الزم در ت
 حســین رفیعــی، مجــری تلویزیــون، بــا اشــاره بــه 
بعضــی از اجراهــای خــود یــادآور شــد کــه هنوز بخشــی 
خانواده محــور  مســابقه  یــک  در  را  دســتمزدش  از 

دریافــت نکــرده اســت.
 مرتضــی میرباقــری، معــاون رئیــس ســازمان 
بــه  انسجام بخشــی  هــدف  بــا  ســیما،  امــور  در 
ســلیم  شــبکه ها،  در  مستندســازی  فعالیت هــای 
ــر شــورای  ــوان دبی ــه عن ــا حفــظ ســمت ب غفــوری را ب

مســتند ســیما منصــوب کــرد.
 ســریال تعاملــی »پیکســل« ایــن روزهــا آخریــن 
مراحــل فنــی تولیــد را پشــت ســر می گــذارد تــا از چنــد 

هفتــه آینــده در اختیــار عاقه منــدان قــرار گیــرد.

کوتاه اخبار 

 »حامد همایون« 
میهمان اصفهانی هاست

کنســرت حامــد همایــون، پنجشــنبه 1۲  کیمیای وطن

مردادمــاه در تــاالر رودکــی اصفهــان برگــزار می شــود. 
حامــد محمــودزاده، معــروف بــه حامــد همایــون، خواننــده  
پــاپ، متولــد ســال 1۳۶1 اســت کــه در آغــاز توســط پــروژه 
ــه  ــه تران ــوی مؤسس ــران از س ــیقی ای ــتعدادهای موس اس

شرقی معرفی شد. 
ایــن خواننــده  جــوان کــه نخســتین کنســرت خــود را بــه 
نفــع کــودکان ســرطانی در مؤسســه محــک برگــزار کــرد، 
ــه  صبحگاهــی  ــگ برنام ــان آهن ــس از اســتقبال مخاطب پ
ــرد و  ــرا ک ــول 1« را اج ــام »فرم ــه ن ــیما ب ــبکه اول س ش
ــق« در  ــاره عش ــام »دوب ــه ن ــمی وی ب ــوم رس ــن آلب اولی

ــد.  ــر ش ــال 1۳۹۵ منتش س
ایــن  شــاد  کنســرت  در  شــرکت  بــرای  عاقه منــدان 
ــایت ــت از س ــه  بلی ــا تهی ــد ب ــدار می توانن ــده  پرطرف خوانن

www.۳۶۷.ir پنجشــنبه 1۲ مردادماه رأس ســاعت 18:۳0 
ــد. ــه کنن ــان مراجع ــی اصفه ــاالر رودک ــه ت و ۲1 ب

»همای و مستان« در اصفهان
کنســرت پــرواز همــای و گــروه مســتان 1۳ مــرداد مــاه در 
ــرواز  ــرت پ ــود. کنس ــزار می ش ــان برگ ــی اصفه ــاالر رودک ت
همــای و گــروه مســتان کــه ۲1 تیــر 1۳۹۶ در تــاالر رودکــی 
اصفهــان برگــزار شــده بــود، بــه دلیــل اســتقبال مخاطبــان 
از ایــن کنســرت، بــار دیگــر در ایــن تــاالر اجــرا می شــود.

 دربــاره »پــرواز همــای« جالــب اســت بدانیــد نــام 
پیشــین او ســعید جعفــرزاده احمــد ســرگورابی بــوده کــه 
تغییــر یافتــه اســت. همــای کــه بــه همــراه گــروه مســتان 
بــه اجــرای برنامــه می پــردازد تاکنــون دو آلبــوم بــا 
نام هــای »در شــب گیســوان تــو« و »ســرزمین بیکــران« 

ــت.  ــرده اس ــور ک ــیقی کش ــازار موس ــه  ب را روان
عاقه منــدان بــرای شــرکت در کنســرت همــای و مســتان 
ــرت، 1۳  ــی کنس ــایت مل ــت از س ــه  بلی ــا تهی ــد ب می توانن
ــی  ــاالر رودک ــه ت ــانس 18:۳0 و ۲1 ب ــاه، در دو س مردادم

ــد. ایمنــا اصفهــان مراجعــه کنن

سریال عسکرپور به برآورد مالی 
رسید

بــرآورد مالــی ســریال »دســتت را بــه مــن بــده« بــه 
ــرای  ــود ب ــرار ب ــه ق ــکرپور ک ــدی عس ــی محمدمه کارگردان

شــبکه ســه ســاخته شــود، انجــام شــده اســت. 
ســریال »دســتت را بــه مــن بــده« بــه نویســندگی و 
نــگارش  در مرحلــه  کارگردانــی محمدمهــدی عســکرپور 
اســت و بــرای ســاخت در شــبکه ســه آمــاده می شــود. ایــن 
ــه زودی  ــیده، ب ــی رس ــرآورد مال ــه ب ــی ب ــه به تازگ ــریال ک س
وارد پیش تولیــد خواهــد شــد و تهیه کنندگــی آن را علــی 
پورکیانــی بــر عهــده دارد. تاکنــون خاصــه قســمت های ۳۷ 
قســمت از ایــن ســریال آمــاده شــده و فیلمنامــه 1۵ قســمت 
نیــز بــه طــور کامــل بــه نــگارش درآمــده اســت. محمدمهــدی 
ــا  ــار ب ــن ب ــون، آخری ــینما و تلویزی ــردان س ــکرپور، کارگ عس
ســریال »نفــس گــرم« در تلویزیــون حاضــر شــد که از شــبکه 

ــه پخــش رســید. مهــر ــک ب ی

ادبیات

چرا همه در عرصه هنر صاحب نظرند؟
ــم و  ــل قل ــات اه ــاره مطالب ــتان نویس، درب ــارزادگان، داس داوود غف
ــا در حــوزه  ــرد:  مشــکات م ــار ک ــگ از مســئوالن فرهنگــی اظه فرهن
ادبیــات یکــی، دو تــا نیســت. یکــی از مشــکاتی کــه در طــول 
ــوع  ــن موض ــه ای ــت. البت ــزی اس ــئله ممی ــته ایم، مس ــال ها داش س
در دولت هــای مختلــف یکســان نبــوده و بــا توجــه بــه گرایــش 
ــه  ــل قضی ــا اص ــت. ام ــته اس ــی داش ــر، تفاوت های ــا و وزی دولت ه
همچنــان پابرجاســت و خواه ناخــواه مشــکاتی ایجــاد می کنــد. 
حتــی در ایــن شــکل هــم مســئله بایــد قانونمنــد باشــد و برخوردهــا 
ــه  ــار و اشــخاص شــکل شــخصی و تسویه حســاب سیاســی ب ــا آث ب
ــه،  ــه ن ــول داشــته باشــیم چ ــه قب ــوزه ای چ ــر ح ــرد. در ه ــود نگی خ

ــت.  ــر اس ــی بهت ــم از بی قانون ــد ه ــوِن ب ــی قان حت
نویســنده رمــان »فــال خــون« افــزود: نکتــه دیگــر بــه فضــای فکــری 
ــات و  ــاره ادبی ــد درب ــر می کنن ــه فک ــرا هم ــردد؛ چ ــئوالن برمی گ مس
هنــر و موســیقی و ســینما صاحب نظرنــد؟ پــس چــرا دربــاره فیزیــک 
کوانتــوم حــرف نمی زننــد و نظــر نمی دهنــد؟ خلــق یــک رمــان اصیــل 
همــان مقــدار تخصــص و دانــش و تجربــه الزم دارد کــه ســاختن یــک 
ــودش را در  ــخصی خ ــر ش ــه ه ــود ک ــن نمی ش ــی. ای ــفینه فضای س
ــگ  ــد. دوســتان خاصــه در حــوزه فرهن ــه صاحب نظــر بدان ــن زمین ای
ــد  ــه می توانن ــن کاری ک ــد، کمتری ــئولیتی می پذیرن ــر مس ــر اگ و هن
بکننــد ایــن اســت کــه شــناختی از حــوزه کاری شــان داشــته باشــند و 

گزنکــرده نبرنــد. ادبیــات و هنــر، قلمــرو کاری مشــخصی دارد. 
داوود غفــارزادگان دربــاره حــوزه نشــر نیــز گفــت: بــه گمانــم ناشــرهای 
ــر از  ــودن اث ــی ب ــوازن و تعــادل را در ادب ــار، رعایــت ت مــا در چــاپ آث

ــد. مهــر ــه چــاپ کتاب هــای زرد روی آورده ان ــد و ب دســت داده ان

سینما

موفقیت جدیدترین اثر نوالن ادامه دارد
ــه  ــن هفت ــرای دومی ــوالن ب ــتوفر ن ــاخته کریس ــرک« س ــم »دانک فیل
فیلــم  و  گرفــت  قــرار  باکس آفیــس  جــدول  صــدر  در  متوالــی 
ــه رده  انیمیشــن جدیــد کمپانــی ســونی یعنــی »فیلــم اموجــی« را ب

دوم فرســتاد. 
ــک«  ــد اتمی ــه »بلون ــر هفت ــن آخ ــده ای ــازه اکران ش ــم ت ــر فیل دیگ
ــر  ــارات ضعیف ت ــی از انتظ ــه کم ــود ک ــرز ب ــوس فیچ ــی فوک کمپان
ــا ایــن حــال، فیلــم کمــدی »ســفر دخترهــا« کمپانــی  ظاهــر شــد. ب
یونیورســال آخــر هفتــه دوم خیره کننــده ای داشــت و بــا بیــش از ۲0 

ــت.  ــای گرف ــوم ج ــه س ــون دالر در رتب میلی
صــدر  در  »دانکــرک«  دالر،  میلیــون   ۲8.1 تقریبــی  فــروش  بــا 
ــاال در 10 روز  ــم ح ــن فیل ــت. ای ــرار گرف ــه ق ــر هفت ــس آخ باکس آفی
نخســتین اکــران خــود توانســته 10۲ میلیــون دالر در آمریــکا بفروشــد 
ــد.  ــه می ده ــود ادام ــوب خ ــرد خ ــه عملک ــم ب ــر ه ــق دیگ و در مناط
در همیــن آخــر هفتــه، ایــن فیلــم 1۷ بــازار دیگــر اضافــه کــرد، ۴۵.۶ 
ــا فروخــت، مجمــوع خارجــی اش  ــون دالر دیگــر در سراســر دنی میلی
را بــه 1۳1.۳ میلیــون دالر رســاند و بــه ایــن ترتیــب مجمــوع فــروش 
کل فیلــم در حــال حاضــر ۲۳۵ میلیــون دالر اســت. جدیدتریــن فیلــم 
ــه دوم  ــدان وارد هفت ــده منتق ــادات کوبن ــا انتق ــونی ب ــن س انیمیش
ــا ایــن حــال، پــس از تخمین هــای نهایــی روز جمعــه،  خــود شــد. ب
ــرار  ــرای ق ــی ب ــد شانس ــت بتوان ــن اس ــه ممک ــید ک ــر می رس ــه نظ ب
ــور  ــت این ط ــه در نهای ــه البت ــد ک ــته باش ــه اول داش ــن در رتب گرفت
ــده،  ــه آین ــگاه ب ــا ن ــون دالر رســید. ب ــه ۲۵ میلی نشــد و فروشــش ب
می تــوان گفــت بهتریــن فــروش فیلــم می توانــد چیــزی بیــن ۶0 تــا 

ــد. ســینماپرس ــون دالر باش ۷0 میلی

تلویزیون

جای خالی عروسک ها در برنامه های تلویزیونی
در حالــی کــه نمایش هــای عروســکی در دهــه شــصت و هفتــاد، 
پیام هــای  و  می نشــاند  تلویزیــون  پــای  را  زیــادی  کــودکان 
ــا  ــت داد، ام ــیاری را جه ــی بس ــا، زندگ ــن نمایش ه ــی ای اخاق
ــی  امــروز انیمیشــن های خارجــی اســت کــه وقــت کــودکان ایران

را پــر می کنــد. 
نمایــش عروســکی  هادی و هــدی، خونــه مادربزرگــه، زی زی 
ــود را  ــای خ ــای پ ــر و ...، ج ــاق و الغ ــا، چ ــهر موش ه ــو، ش گول
ــا  ــد؛ ام ــرده بودن ــفت ک ــان س ــودکان و نوجوان ــای ک در برنامه ه
ــه  ــا ک ــت و آن ه ــازه نیس ــک های ت ــری از عروس ــر خب ــاال دیگ ح
ــی  ــرای جمعیت ــه ب ــان، ک ــودکان و نوجوان ــرای ک ــه ب ــد، ن می آین
کلی تــر از جامعــه بــه ســرعت می رونــد و اتفاقــا مشــکات، 
دیگــر  می کنــد کــه  خمیــده  را  عروســک ها  قامــت  چنــان 
ــی  ــری باق ــوروز خب ــز در ن ــرخاله نی ــزی و پس ــی از کاه قرم  حت

نمی ماند. 
شــهر  و  زی زی گولــو  ماننــد  ســریال هایی  بازپخــش  هنــوز 
ــه رو می شــود.  ــان روب ــا اســتقبال جــدی مخاطب ــا و ... ب موش ه
کپــل و گــوش دراز و نارنجــی و زی زی گولــو و مخمــل خانــه 
ــا  ــد؛ ام ــی دارن ــا قرص ــر و پ ــداران پ ــان طرف ــه، همچن مادربزرگ
ــه فراموشــی  ــن قابلیــت متاســفانه مدت هاســت ب اســتفاده از ای

ــت.  ــده اس ــپرده ش س
ســو  یــک  از  برنامه ســازان  بی توجهــی  می رســد  نظــر  بــه 
و نبــود عزمــی جــدی بــرای ورود شــخصیت هایی تــازه یــا 
ــن  ــات ای ــر ســر راه حی ــای عروســک های گذشــته، مانعــی ب احی

شــخصیت های وطنــی ایجــاد کــرده اســت.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه فرهنگ

اولیــن همایــش تجلیــل از پیشکســوتان هیئت هــای 
برگــزاری  آســتانه  در  اصفهــان  اســتان  مذهبــی 
پیرغامــان  بین المللــی  اجــاس  پانزدهمیــن 
ــه همــت  ــا حضــور مســئوالن اســتانی ب حســینی ب
اداره کل تبلیغــات اســامی اســتان اصفهــان برگــزار 

شــد.
 قرآن محوری، اولویت اصلی هیئت های 

مذهبی
ــای  ــورای هیئت ه ــس ش ــروی، رئی ــا اخ ــید رض س
مذهبــی اســتان اصفهــان، در ابتــدای ایــن مراســم با 
ــی  ــای مذهب ــت: هیئت ه ــت گف ــه کرام ــک ده تبری
دارای ظرفیت هــای اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، 
ملــی و مذهبــی هســتند کــه در مباحــث مدیریتــی 

ــوند. ــده می ش ــت نامی فرص
اخــروی بــا بیــان اینکــه متاســفانه از ایــن فرصت هــا 

بــه صــورت یکســان اســتفاده نمی شــود، ادامــه داد: 
در جامعــه امــروز تنهــا از ظرفیت هــای اجرایــی 
کــه  می شــود  اســتفاده  مذهبــی  هیئت هــای 
ــام  ــدن تم ــان ش ــرای نمای ــاخت هایی ب ــد زیرس بای

ظرفیت هــای آن فراهــم شــود.
وی افــزود: هیئت هــای مذهبــی بــرای رســیدن 
بــه چنــد هــدف مهــم در تــاش هســتند کــه 
ــت و  ــوری اس ــا، قرآن مح ــدف آن ه ــن ه اصلی تری
بایــد ایــن موضــوع را نصب العیــن خــود قــرار دهنــد.

اســتان  مذهبــی  هیئت هــای  شــورای  رئیــس 
اصفهــان گفــت: در همیــن رابطــه بــا مســاعدت 
ســازمان تبلیغــات اســامی، ایــن دوره از مســابقات 
ــد. ــد ش ــزار خواه ــی برگ ــای مذهب ــی هیئت ه قرآن

 از جذب جوانان غافل نشوید
ــاره  ــدی درب ــام ج ــه اهتم ــان اینک ــا بی ــروی ب اخ
ــی  ــوع مهم ــن موض ــی، دومی ــای فرهنگ فعالیت ه
ــد،  ــال کنن ــد دنب ــی بای اســت کــه هیئت هــای مذهب

ــه  ــدازه ای کــه ب ــه ان ــح کــرد: جامعــه امــروز ب تصری
ــز دیگــری  ــه چی ــاز دارد ب فعالیت هــای فرهنگــی نی
ــورد  ــن م ــم در ای ــت ه ــوع فعالی ــه تن ــدارد ک ــاز ن نی

ــاد اســت. بســیار زی
ــا کار  ــه هیئت ه ــدازه ک ــان ان ــه هم ــه وی ب ــه گفت  ب
فرهنگــی انجــام دهنــد، بــاور مــردم نســبت بــه آن ها 

افزایــش خواهــد یافــت.
اســتان  مذهبــی  هیئت هــای  شــورای  رئیــس 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: از توجــه بــه جــذب 
جوانــان غافــل نشــوید؛ چــرا کــه ایــن رســالت 
ــزه و  ــاد انگی ــا ایج ــه ب ــت ک ــده بزرگ ترهاس ــر عه ب
تشــویق، جوانــان را بــه ســمت هیئت هــای مذهبــی 

ــد. ــذب کنن ج
 هیئت های مذهبی، اصیل ترین و 

مردمی ترین نهاد غیردولتی
اصفهــان  اســتان  اســامی  تبلیغــات  کل  مدیــر 
اصیل تریــن  مذهبــی،  هیئت هــای  کــرد:  اظهــار 
و مردمی تریــن نهــاد غیردولتــی دارای پشــتوانه 
ــا  ــا ب ــت تنه ــن معنوی ــتند و ای ــوی هس ــم معن عظی
خدمــت خالصانــه  خادمــان و پیشکســوتان عشــق و 
دلدادگــی بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت فراهــم 

می شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــت هللا اروج ــام رحم حجت االس
جایــگاه واالی پیشکســوتان هیئت هــای مذهبــی 
ــت  ــل بی ــدس اه ــاحت مق ــه س ــت ب ــزود: خدم اف
جانــب  از  کــه  اســت  توفیقــی  علیهم الســام، 
ــردم  ــاد م ــل اعتم ــراد قاب ــه اف ــال ب ــروردگار متع پ

ــت. ــده اس ــت ش عنای
 تجلیل از 75 پیشکسوت و پیرغالم 

حسینی

وی ادامــه داد: بــا عنایــت بــه همیــن مســئله 
اجــاس  پانزدهمیــن  برگــزاری  آســتانه  در  و 
بین المللــی پیرغامــان و خادمــان حســینی بــه 
میزبانــی اســتان اصفهــان در شــهریورماه ســال 
ــه پــاس تکریــم مقــام و منزلــت و مــرام  جــاری، ب
ارزشــمند خدمتگــزاری ســاحت مقــدس اهــل بیــت 
ــرت  ــدس حض ــتان مق ــژه آس ــام و به وی علیهم الس
سیدالشــهداء علیه الســام، بــرای اولیــن بــار از 
ــان  ــهر اصفه ــی ش ــای مذهب ــوتان هیئت ه پیشکس

تجلیــل صــورت می گیــرد.

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــامی اس ــات اس ــر کل تبلیغ مدی
بیــان اینکــه بــه همــت شــورای هیئت هــای مذهبــی 
پیرغــام  و  پیشکســوت  از ۷۵  مراســم  ایــن  در 
افــزود:  می آیــد،  عمــل  بــه  تجلیــل  حســینی 
ــل  ــر از عوام ــات ۳۵ نف ــی از زحم ــن قدردان همچنی
اجرایــی مراســم عــزاداری اربعین حســینی که ســال 
گذشــته در میــدان امــام علــی علیه الســام اصفهــان 
ــش  ــن همای ــای ای ــه برنامه ه ــد، از جمل ــزار ش برگ

ــت. اس
 انسان سازی در رأس وظایف هیئت های 

مذهبی است
آیــت هللا طباطبایی نــژاد، نماینــده ولــی فقیــه در 
اســتان اصفهــان، نیــز در ایــن مراســم گفــت: شــما 
پیرغامــان از جوانــی عمــر خــود را بــرای پیشــبرد و 

ــد. ــرف کرده ای ــت ص ــل بی ــب اه ــغ مکت تبلی
آیــت هللا طباطبایی نــژاد ادامــه داد: بیــان احــکام 
و مســائل دینــی، زمینه ســازی ای دارد کــه ایــن 

ــد. ــده دارن ــر عه ــا ب ــم را هیئتی ه ــه مه وظیف
ــه کــه پدرانتــان شــما را اهــل   وی افــزود: همان گون
ــان و  ــد جوان ــز وظیفــه داری ــد، شــما نی ــت کردن هیئ

فرزنــدان خــود را هیئتــی بــار بیاوریــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان با بیــان اینکه 
جوانــان نیــروی کار مملکــت هســتند، تصریــح کــرد: 
مطمئــن باشــید اگــر نتوانیــم جوانــان هیئتــی تربیــت 
ــم. انسان ســازی در  ــدان را باخته ای ــا می ــم، قطع کنی
راس وظایــف هیئت هــای مذهبــی اســت کــه بایــد در 

ایــن زمینــه تــاش جــدی داشــته باشــند.
امــام جمعــه اصفهــان خاطرنشــان کــرد: مســئولیت 
ــا فکــر و  ــان ب ــان بدهیــد و خودت ــه جوان هیئــت را ب

مدیریــت هیئــت را بگردانیــد.
آیــت هللا طباطبایی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه شــهدای 
مدافــع حــرم مایــه افتخــار و مباهــات ملــت ایــران 
و آبــروی اســام هســتند، گفــت: بــه واســطه حضــور 
چنیــن جوانــان معتقــد و مخلصــی اســت کــه 
الطــاف الهــی شــامل حــال مــا می شــود، بنابرایــن 
ــه  ــت روحی ــا تقوی ــز ب ــامی ج ــاب اس ــظ انق حف
مذهبــی  هیئت هــای  در  ایثارگــری  و  مجاهــدت 

ــد. ــد ش ــر نخواه میس

فیلــم کوتــاه »روتــوش« بــه کارگردانــی کاوه مظاهــری 
ــه  ــران ک ــان ای ــینمای جوان ــن س ــی انجم و تهیه کنندگ
بــرای حضــور در بخــش مســابقه جشــنواره فیلــم 
مــور«  »مایــکل  جشــنواره  ســیتی«،  »تــراورس 
ــود، در  ــده ب ــوت ش ــی دع ــهیر آمریکای ــاز ش مستندس
ــن  ــتانی ای ــاه داس ــم کوت ــن فیل ــزه بهتری ــت جای نهای

ــرد.  ــت ک ــنواره را دریاف جش
ــراورس  ــنواره »ت ــای جش ــن ویژگی ه ــی از مهم تری یک
ســیتی« که توســط مایــکل مــور پایه گــذاری و مدیریت 
ــعار  ــا ش ــنواره ب ــن جش ــه ای ــت ک ــن اس ــود ای می ش
ــر  ــی منتش ــچ فراخوان ــزرگ« هی ــای ب ــط فیلم ه »فق
پخش کننــده ای  یــا  فیلم ســاز  هیــچ  و  نمی کنــد 

ــدارد.  ــن جشــنواره را ن ــه ای ــم ب ــکان ارســال فیل ام
فیلم هــای  ســیتی«،  »تــراورس  فیلــم  جشــنواره 

ــدگان  ــط نماین ــود را توس ــر دور خ ــابقه ه ــش مس بخ
جشــنواره شناســایی و بــرای حضــور در آن دعــوت 

 . می کنــد
»روتــوش« بــا درخشــش در جشــنواره های آمریکایــی 
مــورد توجــه برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره قــرار گرفتــه 

و بــرای شــرکت در آن دعــوت شــده بــود. 
جشــنواره های  از  جوایــز  کســب  بــا  فیلــم  ایــن 
ــم اســپرینگز« و »کراکــوف« مجــوز  »ترایبــکا« و »پال
حضــور در رقابــت اســکار خارجــی بهتریــن فیلــم کوتــاه 

ــت.  ــرده اس ــب ک ۲018 را کس
بازیگــران ایــن فیلــم عبارتنــد از: ســونیا ســنجری 
آزاده  فوالدی فــرد،  زیکســاری، هانا  محمدحســین 
فــروغ  مفلــح،  فارســی،  هانیه  ســیامک  آبادپــور، 
عزیــزی، نگیــن احمــدی، شــیرین هراتــی. ایســنا

دبیــر هفتمیــن جشــن کتــاب ســال ســینمای ایــران اظهــار کــرد 
کــه بــا توجــه بــه اینکــه اعتقــادی بــه نــوآوری نــدارد، تغییــرات 
خاصــی در برگــزاری ایــن دوره از جشــن نســبت بــه دوره هــای 

گذشــته ایجــاد نکــرده اســت. 
ــران  ــینمای ای ــال س ــاب س ــن کت ــت: جش ــان گف ــرو دهق خس
ــه  ــه ســینما ب در مجموعــه روال کارهــای عــادی و طبیعــی خان
شــمار مــی رود؛ در واقــع اگــر خانــه ســینما دو کار اصلــی داشــته 
باشــد، ایــن دو کار شــامل فعالیت هــای صنفــی و فعالیت هــای 
فرهنگــی اســت و جشــن کتــاب بــه هــر دو ســوی ایــن 

فعالیت هــا توجــه می کنــد. 
دبیــر هفتمیــن جشــن کتــاب ســال ســینمای ایــران بیــان کــرد: 
میــزان کتاب هــای منتشرشــده در یکســال گذشــته بســیار 
ــه  ــه خان ــه کتابخان ــی ب ــد کس ــر چن ــت و ه ــز اس حیرت انگی
ــوان  ــا طــی یکســال گذشــته 1۳0 عن ــد، ام ســینما ســر نمی زن

کتــاب منتشــر شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر خانــه 
ســینما 10 هــزار عضــو داشــته باشــد، بایــد چنــد صفــر از آن را 
بزنیــم تــا تعــداد کتابخوان هــای خانــه ســینما مشــخص شــود. 
دهقــان تصریــح کــرد: 1۳0 عنــوان کتاب منتشرشــده در یکســال 
یــک عــدد بســیار جالــب توجــه بــه شــمار مــی رود؛ چــرا کــه از 
ســال 1۳0۹ تــا 1۳۵۷ تنهــا ۳00 عنــوان کتــاب در حــوزه ســینما 

در ایــران منتشــر شــده اســت. 
وی در بخــش دیگــری بــه فراخــون جشــن کتــاب اشــاره کــرد و 
گفــت: داوران انتخاب شــده بــرای ایــن دوره هماننــد دوره هــای 
ــر  ــه درگی ــرادی هســتند ک ــه اف گذشــته انتخــاب شــدند و هم

کتــاب بــوده و بــا ایــن مقولــه کامــا آشــنا هســتند. 
داوران ایــن دوره از جشــن شــامل بیــژن اشــتری، شــهریار 
توکلــی، حســن حســینی، حبیــب رضایــی، علــی لقمانــی، 
امیررضــا نــوری پرتــو و اصغــر یوســفی نژاد هســتند. مهــر
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هســتم.  تهــران  در  کــه  اســت  روز  چهــار 
دفعــه  یــک  زیــاد  کار  بلکــه  نــه،  گرفتــاری 
ســربازخانه  رفتــم  نرســیده  کــرد.   غافلگیــرم 
ــه  ــت ک ــدواری هس ــال. امی ــه تق ــردم ب ــروع ک و ش

ــود. ــت بش ــا درس کاره
 از چاپخانــه دانشــگاه خبــر دادنــد کــه کتــاب 
ــه  ــح ب ــرای تصحی ــر چــاپ اســت ب »ایلخچــی« زی
ــروم و نصــف روز وقتــم از آنجــا گرفتــه  ــه ب چاپخان

شــد. در ضمــن از یــک شــرکت دارویــی کــه برایــت 
صحبــت کــرده بــودم دعــوت شــدم و بعــد از 
ــد کــه  صحبــت چنــد شــهر را برایــم پیشــنهاد کردن
ــه اســت.  ــز شــهر رضائی ــه تبری ــر ب از همــه نزدیک ت
ــی خــوب اســت، یــک عــدد  شــرایط حقوقــی خیل
ــوق و  ــد. حق ــم می دهن ــازه برای ــن ت ــس واگ فولک
امتیــازش کــه هــزار تومــان اســت. امشــب بــا تــو 
ــت  ــم می خواس ــی دل ــرد. خیل ــم ک ــت خواه صحب
ــدوارم  ــت. امی ــد نیس ــم ب ــم. حال ــو را بدان ــر ت نظ
حــال تــو نیــز خــوب و مناســب باشــد. ایــن نامــه 
ــم  ــم. دل ــت می نویس ــان برای ــه در خیاب ــا عجل را ب

ــده. ــگ ش ــت تن ــاده برای فوق الع
بــروم  رضائیــه  بــه  شــدم کــه  موفــق  اگــر    
ــک روز  ــه ی ــر هفت ــم دارم، ه ــین ه ــون ماش و چ

ــغل آزادی دارم.  ــالوه ش ــه ع ــتم. ب ــز هس در تبری
ــاش.  ــه ام ب ــر نام ــردم. منتظ ــم بگ ــت می توان راح

غ می بوســمت. 
 سرم سخت شلوغ است

نمایشــنامه ام توقیــف شــده اســت. بــه درک. 
تهــران شــده ام و چــه  وارد  اســت کــه  دو روز 
داشــتند  را  دیگــرم  کتــاب  زیــرا  موقــع؛  بــه 
عوضــش  کــه  می کردنــد  چــاپ  اشــتباهی 
شــلوغ  ســخت  ســرم  امروزهــا   کــردم. 
اســت. همــه در فکــر و تالش نمایشــنامه ها هســتم 
کــه در حــال تــدارک اســت. هنــوز نمی دانــم 
دســتپخت آقایــان چگونــه خواهــد بود. خبــر خوبی 
ــت  ــن اس ــم ای ــو بده ــه ت ــم ب ــاال می توان ــه از ح ک
ــروش  ــه ف ــن هم ــای م ــای نمایش ه ــه بلیت ه ک

رفتــه اســت. هنــوز بــه بیمارســتان نرفتــه ام و 
تمایــل چندانــی هــم بــه رفتــن نــدارم. همیــن االن 
ایــن چنــد خــط را بــا عجلــه برایــت قلمــی می کنــم 

تــا بــرای تمریــن ورزیــل بــه تئاتــر بــروم.
ــد نیســت. از تبریــز و پیــش  روهــم رفتــه حالــم ب
ــی ســرزنده  ــا یــک مدت ــن ت ــو برگشــته ام. بنابرای ت
ــب  ــر را مرت ــای تئات ــود. خبره ــم ب ــالم خواه و س
برایــت خواهــم فرســتاد. خواهــش دارم کــه تاریــخ 
آمدنــت را هرچــه زودتــر بــه مــن خبــر بــده. 

می بوســمت غ  عصــر 44/7/19
منابــع: ویکــی پدیــا، طاهــره طاهــره عزیــزم 
طاهــره  بــه  ســاعدی  غالمحســین  )نامه هــای 
کوزه گرانــی؛ غالمحســین ســاعدی؛ تهــران، مشــکی، 

.1389

،،
هیئت هــای مذهبــی بــرای رســیدن 
تــاش  در  مهــم  هــدف  چنــد  بــه 
هــدف  اصلی تریــن  کــه  هســتند 
بایــد  و  اســت  قرآن محــوری  آن هــا، 
ایــن موضــوع را نصب العین خــود قرار 

دهنــد

وا
�ن

عشق یک طرفه
خواننده مهران جعفری

آهنگساز امیر پوراسفندیاری 
مجتبی تقی پور

ترانه سرا امیر پوراسفندیاری 
روح هللا همتی، شادی فاح

دریا به دریا
خواننده محمد خلج

آهنگساز پوریا حیدری، دکتر 
محمدرضا چراغعلی، محمد خلج

ترانه سرا ترانه مکرم، محمد خلج 
مجید ذاکری، علیرضا آرمان

تو آزادی
خواننده معین سجادی

آهنگساز معین سجادی، امین 
قباد، فرزاد فتاحی

ترانه سرا روزبه بمانی، صابر 
قدیمی، معین سجادی، حامد 

جلیلی، خیام

آمار حیرت انگیز انتشار کتاب های سینمایی»مایکل مور« به »روتوش« ایرانی جایزه داد

در اولین همایش تجلیل از پیشکسوتان هیئت های مذهبی استان اصفهان مطرح شد:

قرآن محوری، اولویت اصلی هیئت های مذهبی
تجلیل از 75 پیشکسوت و پیرغالم حسینی

عکاس: علی حاج کاظمیان  ||   کیمیای وطن
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اعزام ۸۰ واحد کلینیک سیار 
دندانپزشکی به مناطق محروم

ــا حضــور وزیــر بهداشــت و در  روز دوشــنبه طــی مراســمی ب
قالــب طــرح تحــول نظــام ســامت، ۸۰ واحــد کلینیــک ســیار 

دندانپزشــکی بــه مناطــق محــروم کشــور اعــزام شــدند. 
اداره ســامت دهــان  رئیــس   دکتــر حمیــد صمــدزاده، 
ــد  ــم تاکی ــن مراس ــیه ای ــت، در حاش ــدان وزارت بهداش و دن
دندانپزشــکی  ســیار  کلینیــک  واحــد   ۸۰ اعــزام  کــرد: 
بــه مناطــق محــروم، گامــی دیگــر در راســتای اجــرای 
طــرح تحــول نظــام ســامت و دسترســی عادالنــه بــه 
ــن  ــزود: در ای ــت. وی اف ــی اس ــتی و درمان ــات بهداش خدم
موبایل کلینیک هــا تمــام تجهیــزات دندانپزشــکی بــرای ارائــه 
خدمــات عمومــی دندانپزشــکی بــه همــراه یــک راننــده، یــک 
ــه داد:  ــک دســتیار فراهــم اســت. وی ادام دندانپزشــک و ی
ــه جی پــی اس هســتند و در  ایــن واحدهــای ســیار مجهــز ب
ــود.  ــع می ش ــک توزی ــتگاه موبایل کلینی ــتان دو دس ــر اس ه
در مناطــق محروم تــر نیــز در صــورت لــزوم تعــداد بیشــتری 
ــا بیــان اینکــه خدماتــی کــه  مســتقر می شــوند. صمــدزاده ب
ــد  ــگان خواه ــد، رای ــه می دهن ــیار ارائ ــای س ــن کلینیک ه ای
بــود، افــزود: مناطــق محرومــی کــه بــرای ارائــه ایــن خدمــات 

در نظــر گرفته ایــم از قبــل شناســایی شــده اند. 
صمــدزاده هزینــه هــر واحــد موبایــل کلینیــک را ۳۰۰ میلیــون 
تومــان اعــام کــرد و افــزود: ایــن هزینــه توســط وزارت 
ــدی  ــات بع ــه خدم ــران در ارائ ــن شــده و خی بهداشــت تأمی

مشــارکت می کننــد. بهداشــت نیــوز

صدور کد ارجاع برای بیماران
مدیــر کل دفتــر مدیریــت خدمــات بیمــه ســامت عمومــی 
ســازمان بیمــه ســامت ایــران از آغــاز اســتقرار نظــام ارجــاع 
ــورت  ــه ص ــاع ب ــون ارج ــت: تاکن ــر داد و گف ــک خب الکترونی
دســتی انجــام می شــد و نمی توانســتیم مســیر ارجــاع 
را کنتــرل کنیــم؛ امــا اکنــون از طریــق سیســتم ارجــاع 
الکترونیــک کــد ارجــاع بــرای بیمــار صــادر می شــود و مســیر 

ــت.  ــد گرف ــه درســتی شــکل خواه ــاع ب ارج
ــد اســتقرار نظــام ارجــاع  ــه تشــریح رون ــن ب ــوروش فرزی ک
الکترونیــک و زمــان حــذف دفترچه هــای کاغــذی بیمــه 
ســامت پرداخــت و اظهــار کــرد: حــذف دفترچه هــای 
ــدن  ــم ش ــه فراه ــوط ب ــد و من ــاق نمی افت ــاره اتف ــه یکب بیم
الکترونیــک  نسخه نویســی  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
اســت. وی افــزود: امــا در حــوزه روســتایی چــون ارائــه 
ــرای  ــت و ب ــرانه اس ــب س ــدگان در قال ــه بیمه ش ــت ب خدم
تجویــز پزشــک از برگــه دفترچــه اســتفاده نمی کنیــم، عمــا 
مراکــز  در  روســتایی  بیمه شــدگان  دفترچــه  از  اســتفاده 
بهداشــتی درمانی بــرای دریافــت خدمــات ســطح یــک مــورد 
ــاز نیســت و می توانیــم آن را حــذف کنیــم. وی در پاســخ  نی
بــه اینکــه آیــا طــرح ارجــاع الکترونیــک مقدمــه ای بــر اجرای 
کامــل پزشــک خانــواده در کشــور خواهــد بــود، عنــوان کــرد: 
پزشــک خانــواده روســتایی را از ســال ۸4 شــروع کــرده 
ــود و  ــتی ب ــورت دس ــه ص ــاع ب ــون ارج ــا تاکن ــم. منته بودی
بایــد پزشــک برگــه ارجــاع را مهــر می کــرد تــا بیمــار بتوانــد 
بــه متخصــص مراجعــه کنــد؛ امــا اکنــون از طریــق سیســتم 
ارجــاع الکترونیــک کــد ارجــاع بــرای بیمــار صــادر می شــود 
ــت. ایســنا ــد گرف ــه درســتی شــکل خواه و مســیر ارجــاع ب

جامعه
»وام ضروری« بازنشستگان کشوری 

4 میلیون تومان شد
ــال  ــرای س ــوری ب ــتگان کش ــروری« بازنشس ــرح »وام ض ط
جــاری رونمایــی شــد. در اولیــن کنگــره مجمــع عالــی 
کانون هــای بازنشســتگی کشــوری، طــرح وام ضــروری 
بازنشســتگان کشــوری بــرای ســال 96 بــا حضــور وزیــر رفــاه 

ــد.  ــی ش رونمای
یوســفیان، معــاون مدیــر عامــل بانــک صــادرات، توضیحاتــی 
در ایــن خصــوص ارائــه کــرد و گفــت: امســال بانــک صــادرات 
ــدات اجتماعــی خــود علی رغــم اینکــه  در جهــت ایفــای تعه
ــت،  ــکل اس ــار مش ــدت دچ ــه ش ــنه ب ــع قرض الحس در مناب
ــا 4 میلیــون تومــان  ــه ۳۰۰ هــزار بازنشســته ت تعهــد کــرده ب
وام بدهــد. وی افــزود: روز دوشــنبه تفاهم نامــه اعطــای وام 
بــه امضــا می رســد. ارزش ایــن تفاهم نامــه و اعتبــار وام 

12۰۰ میلیــارد تومــان اســت. 

جمع آوری جرثقیل ها در مکه
ــت:  ــی گف ــاج ایران ــت حج ــه و سرپرس ــی فقی ــده ول نماین
ــده اند.  ــازی ش ــا ایمن س ــع آوری ی ــه جم ــا در مک جرثقیل ه
حجت االســام ســید علــی قاضی عســکر گفــت: در راســتای 
اقدامــات انجام شــده بــرای جلوگیــری از وقــوع دوبــاره 
حــوادث منــا و جرثقیــل در مکــه، تمامــی جرثقیل هــای 
موجــود در اطــراف حــرم امــن الهــی، جمــع آوری یا اســتحکام 
کاری آن هــا بــه طــور کامــل انجــام شــده اســت. وی ادامــه 
ــرات  ــه جم ــی ب ــرض منته ــیرهای کم ع ــن مس داد: همچنی
ــود.  ــرل می ش ــعودی کنت ــای س ــوی نیروه ــض و از س عری
بــه گفتــه قاضی عســکر بــا آموزش هــای ارائه شــده بــه 
ــتی و  ــات بهداش ــع 96، اقدام ــج تمت ــران ح ــا و زائ کاروان ه

امنیتــی کنتــرل می شــود. 
سرپرســت حجــاج ایرانــی دربــاره قابلیــت دســتبندهای 
ــل  ــتبندهای قاب ــاص دس ــا اختص ــت: ب ــی گف ــاج ایران حج
ردیابــی از مفقــود شــدن و حــوادث احتمالــی بــرای حجــاج 
ــه  ــی پیشــگیری شــده اســت. البتــه حــوادث غیرمترقب ایران
ــه آن توجــه  ــد ب ــی اســت و حجــاج بای ــل پیش بین ــر قاب غی

ــند. میــزان ــته باش ــی داش خاص

بورسیه هنرجویان برگزیده 
هنرستان های کارودانش

ــش وزارت آمــوزش  ــر آموزش هــای کارودان ــر کل دفت مدی
ــان  ــرای هنرجوی ــژه ب ــهیات وی ــام تس ــه اع ــرورش ب و پ
ــری پرداخــت و گفــت:  ــی و هن ــده مســابقات مهارت برگزی
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  علمی کاربــردی  موسســه 
ــل  ــه تحصی ــرای ادام ــی را ب ــده علم ــوزان برگزی دانش آم
در مقطــع کاردانــی بورســیه می کنــد. مصطفــی آذرکیــش 
بــر  عــاوه  کارودانــش  شــاخه  هنرجویــان  افــزود: 
ــارت  ــه مه ــرورش، گواهینام ــوزش و پ ــمی آم ــم رس دیپل
ــوت  ــه ق ــک نقط ــه ی ــد ک ــت می کنن ــتگاه ها را دریاف دس

ــا ــت. ایمن ــتغال آن هاس ــن اش ــرای تضمی ب

کوتاه حوادث 
خودکشی نافرجام قاتل آتنا تکذیب 

شد
ــا را تکذیــب کــرد.  ــل آتن دادســتان اردبیــل خودکشــی قات
ــل  ــر خودکشــی قات ــی پخــش خب ــل در پ دادســتان اردبی

ــب می شــود. ــر شــدیدا تکذی ــن خب ــت: ای ــا گف آتن
ــر کــذب  ــه انتشــاردهندگان خب  عتباتــی ضمــن هشــدار ب
ــذب شناســایی  ــر ک ــن خب ــرد: منشــأ انتشــار ای ــد ک تاکی
ــل  ــت: قات ــد شــد. وی گف ــی خواه شــده و برخــورد قانون
آتنــا بــه مرکــز اســتان انتقــال داده شــده و طــی ایــن هفته 

ــزار خواهــد شــد. صداوســیما دادگاه وی برگ

 ضرب وشتم مأمور راهنمایی 
توسط نماینده مجلس

یکــی از نماینــدگان غــرب کشــور در مجلــس هنگامــی کــه بــا 
ممانعــت پلیــس راهــور تهــران بــرای ورود بــه منطقــه ویــژه 
فــرودگاه روبــه رو شــد، بــه ضرب وشــتم مأمــور راهنمایــی و 
ــه  ــه هیچ گون ــس ک ــده مجل ــن نماین ــت. ای ــی پرداخ رانندگ
مدرکــی بــا خــود بــه همــراه نداشــت، قصــد ورود بــه منطقــه 
ویــژه فــرودگاه را داشــت کــه بــا ممانعــت مأمــور راهــور تهران 
مواجــه شــد. بعــد از جــر و بحــث لفظــی بیــن ایــن نماینــده 
و همراهــش بــا مأمــور راهنمایــی و رانندگــی، ســرانجام بــه او 

اجــازه داده می شــود وارد منطقــه ویــژه شــود. 
ــی،  ــت نگهبان ــس از گی ــده مجل ــن نماین ــور ای ــس از عب پ
وی دوبــاره بــه ســمت مأمــور بازگشــته و اقــدام بــه ضــرب 
ــه ســر  ــد. ضرب ــی می کن ــی و رانندگ و شــتم افســر راهنمای
ایــن نماینــده مجلــس باعــث خونریــزی مأمــور راهــور شــد. 
ــکایت  ــی ش ــده عصبان ــن نماین ــی از ای ــی و رانندگ راهنمای

ــت. عصــر ایــران ــرده اس ک

رباینده دختر ۱۰ ساله میاندرودی 
دستگیر شد

دادســتان عمومــی و انقــاب میانــدرود از شناســایی و 
ــتان  ــن شهرس ــاله در ای ــر 1۰ س ــده دخت ــتگیری رباین دس
خبــر داد و گفــت: متهــم بــا صــدور قــرار متناســب بــه زنــدان 
معرفــی شــده اســت. حجت االســام ســید جــواد  هاشــمی 
اظهــار داشــت: طبــق گــزارش مأمــوران و وصــول شــکایتی 
مبنــی بــر یــک فقــره آدم ربایــی توســط اشــخاص ناشــناس 
در شهرســتان میانــدرود، پرونــده بــه یکــی از شــعب 
دادســرای شهرســتان ارجــاع داده شــد و پیگیــری موضــوع 
در دســتورکار قــرار گرفــت. ایــن مقــام قضایــی ادامــه داد: بــا 
توجــه بــه ربــوده شــدن دختربچــه ای 1۰ ســاله بــه هویــت 
ــت صــادر و  ــد فوری ــا قی ــی الزم ب )ی.ح(، دســتورات قضای
مــردی بــه هویــت )ح.خ( ۳1 ســاله در شهرســتان میانــدرود 
شناســایی و دســتگیر شــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهــم 
ــه،  ــواره دختربچ ــرقت گوش ــاعت آزار و س ــد س ــس از چن پ
اقــدام بــه رهــا کــردن کــودک کــرده، افــزود: پــس از انجــام 
تحقیقــات و بازســازی صحنــه وقــوع جــرم، متهــم بــا توجــه 
بــه ســابقه دار بــودن بــه اتهــام آدم ربایــی و ســرقت همــراه 
بــا آزار، بــا صــدور قــرار متناســب بــه زنــدان معرفــی شــده 

اســت. مهــر

کنش    وا

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور   
هنوز مدیریت بحران را در کشور باور نکرده ایم و 

زمانی که حادثه ای رخ می دهد، همه به فکر مدیریت 
بحران می افتیم؛ اما بعد از گذشت مدتی فراموش 
می شود. آموزش و برنامه ریزی درست، هم افزایی، 

فراهم کردن امکانات و تجهیزات و استفاده به موقع 
از آن ها، مشارکت دادن مردم و به کارگیری توان آنان 
و استفاده از ظرفیت رسانه ها برای آگاهی بخشی در 

مواقع بروز بحران، امری ضروری است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم 
شورای اسالمی   

چند درصد از عملکرد وزرای مرد راضی هستیم؟ در 
حال حاضر از عملکرد بسیاری از مردان در منصب 

وزارت ناراضی هستیم؛ اما حاضر نیستیم همان 
منصب را با همان عملکرد به یک زن بسپاریم. این در 
حالی است که معتقدم در بعضی از حوزه ها دیگر بدتر 

از این نخواهد شد و اگر فرصت مدیریت را به زنان 
بدهیم، حتی اگر بد عمل کنند، شاید عملکردشان در 

حد برخی از مردان در کسوت وزارت باشد.

رئیس سازمان امداد و نجات   
آئین نامه اجرایی جدید امداد و نجات منطبق با مدل 

مدیریت بحران، پیشگیری، کاهش آثار، آمادگی، 
پاسخ و بازتوانی تدوین شده و در نهایت نحوه 

پاسخگویی اضطراری را تعیین و مشخص می کند که 
در آن نقش حوزه های مختلف جمعیت در حوادث، 
سوانح محلی، استانی، منطقه ای، ملی و بین المللی 

مشخص شده است.

رئیس پلیس فرودگاه های کشور   
حمل هرگونه مواد مخدر سنتی و صنعتی و 

قرص های روانگردان و کدئین دار می تواند منجر به 
برخورد شدید پلیس سعودی و ایجاد مشکات بعدی 
برای حجاج شود. جابه جایی مسافران در سال جاری 

به صورت سینوسی است؛ به طوری که در بعضی 
روزها بین ۳ تا 4 پرواز و بعضی روزها 1۵ تا 16 پرواز 
حج انجام می شود. حجاج باید ضمن حفظ آرامش 

خود، تأخیرات پروازهای حج را هم پذیرا باشند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش   

برگزاری زودهنگام آزمون استخدامی آموزش و 
پرورش سال 96 به موافقت سازمان سنجش و 

سازمان امور استخدامی مربوط است. البته ما تاش 
می کنیم این آزمون زودتر برگزار شود تا بتوانیم 

مهرماه از این افراد در کاس های درس به عنوان 
معلم استفاده کنیم. اما اعام کرده اند که آزمون 
استخدامی هفته اول شهریور برگزار خواهد شد. 

افرادی که در آزمون سال 9۵ پذیرفته شده اند، در 
تابستان دوره های آموزشی دارند تا بخشی از آن ها 

به ویژه در دوره ابتدایی از مهرماه وارد کاس های 
درس شوند.

شکنجه پسر جوان به دلیل یک رابطه پنهانی

ــس  ــوران پلی ــه مأم ــردی خــودش را ب ــاه ســال 9۵ م مهرم
ــی  ــرم در حال ــش پس ــد روز پی ــت: چن ــاند و گف ــران رس ته
ــه آمــد. از او  ــه خان ــدن داشــت، ب ــادی در ب کــه جراحــت زی
ــا  ــاده، ام ــش افت ــی برای ــح دهــد چــه اتفاق خواســتم توضی
ــان  ــردم و درم ــه بیمارســتان ب ــی رود. او را ب ــره م ــدام طف م

ــردم.  ک
ــورده  ــم خ ــرای او رق ــواری ب ــاق ناگ ــم اتف ــال می ده احتم

ــک دارم.  ــت کم ــد و درخواس  باش
پــس از توضیحــات مــرد میانســال، پســر 17 ســاله اش نیمــا 
مــورد تحقیــق قــرار گرفــت. هــر چنــد او ابتــدا مدعــی شــد 
ــا ســرانجام  ــاده  اســت، ام ــش نیفت ــوار برای ــی ناگ ــه اتفاق ک

ماجــرا را فــاش کــرد.
 او گفــت: مدتــی قبــل بــا دختــر 1۵ ســاله ای بــه نــام نیلوفــر 
ــاط  ــم ارتب ــا ه ــرام ب ــک و تلگ ــق پیام آشــنا شــدم و از طری

داشــتیم. 
ــاق  ــش اتف ــت برای ــت و گف ــاس گرف ــر تم ــه نیلوف روز حادث
بــدی افتــاده و از مــن کمــک خواســت. بافاصلــه ســر 
قــرار رفتــم. نیلوفــر را دیــدم کــه داخــل خــودروی ســمندی 
ــدر نیلوفــر و  ــود. وقتــی نزدیــک شــدم ناگهــان پ نشســته ب
مــردی کــه از دوســتان او بــود، بــه مــن حملــه و بــه زور مــرا 

ــد. ــا خــود بردن ــد و ب ســوار ماشــین کردن
 علــت را کــه پرســیدم، پــدر نیلوفــر یــک مشــت بــه دهانــم 
ــاش.  ــاکت ب ــردار و س ــرم ب ــر دخت ــت از س ــت دس زد و گف
آن هــا در راه بــا چاقــو بــه کتــف و گردنــم ضربــه زدنــد و مــرا 
بــه یکــی از روســتاهای اطــراف بردنــد و بــه شــدت شــکنجه 

کردنــد. 
ــرا  ــتن م ــد کش ــه قص ــود ک ــی ب ــدر عصبان ــر آنق ــدر نیلوف پ
ــرقت  ــد از س ــا بع ــد. آن ه ــع ش ــتش مان ــا دوس ــت؛ ام داش
ــا و  ــود، لباس ه ــم ب ــه همراه ــدی ک ــته کلی ــی و دس گوش
ــوش  ــر را فرام ــد نیلوف ــد و گفتن ــن گرفتن ــم را از م کتانی های

ــد. ــد و رفتن ــا کردن ــان ره ــه در بیاب ــن را برهن ــد م ــن. بع ک
 نیمــا در ادامــه گفــت: خــودم را بــه یــک گاوداری در همــان 
ــان  ــه خانه م ــا ب ــان آنج ــک نگهب ــا کم ــاندم و ب ــی رس حوال
رفتــم؛ امــا از تــرس چیــزی بــه پــدرم نگفتــم؛ چــون آن هــا 

مــرا تهدیــد بــه مــرگ کــرده بودنــد. 
ــا  ــن ماجــرا گذشــت ت ــد روزی از ای ــت: چن پســر جــوان گف
اینکــه متوجــه شــدم پــدر نیلوفــر از طریــق گوشــی ام شــماره 
ــت آورده و  ــه دس ــدرم را ب ــی پ ــازه مبل فروش ــتریان مغ مش
از آن هــا بــه بهانــه بدهــکاری درخواســت پــول کــرده اســت. 

پــدرم وقتــی از طریــق یکــی از مشــتری هایش باخبــر شــد، 
احتمــال داد کــه ماجــرا بــا حادثــه ای کــه برایــم اتفــاق افتــاده 

مرتبــط باشــد.
ــا آن هــا تمــاس  ــا شــماره ناشناســی ب ــل ب ــن دلی ــه همی  ب
گرفــت و بــه بهانــه پرداخــت بدهــی شماره حســاب آن هــا را 

در اختیــار پلیــس گذاشــت.
بــا اطاعاتــی کــه پســر جــوان در اختیــار مأمــوران قــرار داد، 
پــدر نیلوفــر بــه نــام رامیــن و همدســت وی بــه نــام مصطفی 
بــه اتهــام آدم ربایــی و ضــرب و جــرح شناســایی و دســتگیر 

شــدند.
ــرای  ــده ب ــی پرون ــه قاض ــود ک ــی ها ب ــات و بررس  در تحقیق
مصطفــی بــه دلیــل همــکاری بــا مأمــوران و همچنیــن نجات 
پســر جــوان در روز حادثــه، قــرار منــع تعقیــب صــادر کــرد. 
بــه ایــن ترتیــب او آزاد شــد؛ امــا رامیــن بــه اتهــام آدم ربایــی 
و ایــراد ضــرب و جــرح روانــه زنــدان شــد؛ هرچنــد بــا قــرار 

وثیقــه، او نیــز آزاد شــد.
صبــح روز گذشــته پرونــده در شــعبه هشــتم دادگاه کیفــری 

یــک اســتان تهــران بررســی شــد.
ــرح داد و  ــرا را ش ــر ماج ــار دیگ ــاکی ب ــه ش ــدای جلس  ابت
ــود و فقــط  ــی نب ــی طوالن ــاط مــن و نیلوفــر خیل گفــت: ارتب
یــک روز از آشــنایی مــا گذشــته بــود کــه ایــن حادثــه رخ داد.
ــی  ــرش گوش ــت دخت ــر نمی دانس ــدر نیلوف ــه داد: پ  او ادام
دارد؛ چــون دور از چشــم پــدرش گوشــی و یــک خــط 
ــود.  ــازی ش ــای مج ــا وارد فض ــود ت ــرده  ب ــه ک ــل تهی ایرانس
ــار و  ــت  فش ــی تح ــا وقت ــود؛ ام ــت ب ــر دوس ــد نف ــا چن او ب
ــورد  ــدرش داد و م ــه پ ــرا ب ــماره م ــت، ش ــرار گرف ــد ق تهدی

بی رحمــی قــرار گرفتــم. 
شــاکی در ادامــه گفــت: ایــن ماجــرا مــرا بــه شــدت اذیــت 
کــرد تــا حــدی کــه چنــد پزشــک رفتــم تــا بــه حالــت عــادی 

برگــردم.
ــت و  ــرار گرف ــگاه ق ــم در جای ــع مته ــل مداف ــپس وکی  س
ــدارد؛ امــا ضــرب  گفــت: موکلــم اتهــام آدم ربایــی را قبــول ن

ــول دارد.  ــرح را قب و ج
شــاکی بــا میــل خــودش ســوار ماشــین شــده  بــود و موکلــم 
بــه دلیــل ارتبــاط او بــا دختــرش می خواســت شــاکی را بــا 
ضــرب و جــرح تهدیــد کنــد. از ایــن رو از دادگاه تقاضــا دارم 

در مجــازات وی تخفیــف دهــد.
 در پایــان ایــن جلســه هیئــت قضایــی بعــد از شــور رامیــن را 

بــه پرداخــت دیــه و حبــس محکــوم کــرد. رکنــا
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گاه بــر ســر یــک چهــارراه گل می فروشــند 
بــرای خریــد  پــارک  یــک  در  و گاهــی 
لواشــک و آدامــس بــه شــما التمــاس 
ــما  ــرای ش ــم ب ــی ه ــر از گاه ــد. ه می کنن
اســفند دود می کننــد و قطعــه کاغــذی 
را بــه عنــوان فــال بــا اصــرار بــه شــما 
دیگــر  هســت  چــه  هــر  می فروشــند. 
و  پوســتی  زیــر  پدیــده ای  کــودکان کار 

نیســت.  کم رنــگ 
ــان  کــودکان کار ایــن روزهــا پدیــده ای عری
ــران  ــگ در بیشــتر کان شــهرهای ای و پررن
ــی  ــر پارک ــان کمت ــن اصفه ــت. در همی اس
ــودک  ــی ک ــه چندتای ــت ک ــوان یاف را می ت
در آن مشــغول فــروش کاالهــای ریــز و 

ــند.  ــت نباش درش
ــتاد  ــوان ایس ــی می ت ــر چهارراه ــر کمت س
و دســت درازشــده ای را ندیــد. کــودکان کار 
بــا هــر متــر و معیــاری، یکــی از معضــات 
روزهــای کشــور هســتند.  ایــن  جــدی 
ــودکان  ــن ک ــه ای ــد ک ــم نمی کن ــی ه فرق
و  افغانســتان  یــا  باشــند  ایــران  اهــل 
پاکســتان یــا هــر جــای دیگــر؛ نکتــه مهــم 
ایــن اســت کــه حســاب ایــن کــودکان بــه 
ــا  ــر آن ه ــته و تصاوی ــا نوش ــور م ــای کش پ
بــه عنــوان کــودکان ایــران در دنیــا منتشــر 

ــد.  ــد ش خواه
کار کــردن کــودکان بــه دلیــل فقــر و ناتوانی 
یــا اجبــار والدیــن بدسرپرســت بــه انــدازه 
ــر از  ــخ و ناگــوار هســت؛ امــا بدت کافــی تل
آن بــه کار گماشــته شــدن ایــن کــودکان از 
ســوی نهادهایــی ماننــد شهرداری هاســت. 
بازیافتــی  بحــث جمــع آوری زباله هــای 
شــرکت های  بــه  کــه  مدت هاســت 
ــن شــرکت ها  ــذار شــده و ای خصوصــی واگ
بــرای کســب ســود بیشــتر کــودکان و 
نوجوانــان بســیاری را بــه اســتثمار گرفته انــد؛ 
کودکانــی کــه معمــوال در پشــت وانت هــای 
بازیافــت دیــده می شــوند، بیشــتر زیــر 
ســن قانونــی بــوده و بــا کمتریــن دســتمزد 
حداقل هــای  رعایــت  بــدون  ممکــن 

ــغول                                                  ــهر مش ــار ش ــه و کن ــی در گوش ایمن
هســتند. 

اینکــه چــرا هیــچ نهــادی بــه ایــن موضــوع 
بــا  شــهرداری ها  چــرا  و  نمی پــردازد 
شــرکت های زیــر دســت خــود در ایــن 
مــوارد برخــورد الزم را انجــام نمی دهنــد 

ــت. ــؤال اس ــای س ــا ج ــه م ــرای هم ب
 کودک آزاری و خألهای قانونی

ــا  ــع ب ــدان قاط ــه چن ــورد ن ــفانه برخ متاس
جرائــم مربــوط بــه کــودکان و خألهــای 
آشــکار قانونــی باعــث شــده سوء اســتفاده 
ــور  ــمگیری در کش ــرز چش ــه ط ــان ب از آن
ناگــوار  اتفاقــات  پیــدا کنــد.  افزایــش 
ــا رخ داد،  ــا بنیت ــا ی ــرای آتن ــد آنچــه ب مانن
بیــش از اینکــه نتیجــه ناآگاهــی مجرمــان 
باشــد حاصــل جــدی گرفتــه نشــدن وضــع 
ــودک آزاری  ــم ک ــه جرائ ــوط ب ــن مرب قوانی
اســت.اگر بپذیریــم کار کــردن اجبــاری، 
نــوزادان  فــروش  تجــاوز،  زدن،   کتــک 
ــه  ــه و هم ــن دســت هم ــی از ای و جرم های
نوعــی کــودک آزاری اســت، بــه ایــن نتیجــه 
خواهیــم رســید کــه جامعــه مــا بــه شــدت 
ــرای  ــن ســختگیرانه ب ــد وضــع قوانی نیازمن

برخــورد بــا کــودک آزاران اســت.
 بی تفاوت نباشیم

ایــن  وضعیــت  بــه  بــودن  بی تفــاوت 
کــودکان نه تنهــا خــود آن هــا، بلکــه کل 

جامعــه را تهدیــد می کنــد. بــه گــواه بیشــتر 
ــروز  ــاک ام ــن خطرن ــان مجرمی کارشناس
هســتند کــه  دیــروز  بی گنــاه  کــودکان 
گرفتــار آســیب های اجتماعــی شــده اند. 
اگــر کودکــی افــرادی ماننــد اســماعیل 
ــت  ــه دق ــی( ب ــا اصان ــل آتن ــرز )قات رنگ
جرائــم  می تــوان  شــود،  بررســی 
کودکــی اش  دوران  در  را  او  وحشــتناک 

کــرد. ریشــه یابی 
 اگــر او امــروز یــک قاتــل متجــاوز بی رحــم 
ــد در  ــدای تول ــات از ابت ــن صف ــت، ای اس
درون او وجــود نداشــته اســت و او نیــز 
ــده  ــاه زاده ش ــودکان بی گن ــام ک ــد تم مانن
بــوده؛ امــا بی توجهی هــا او را از کودکــی 
تبدیــل  بی رحــم  بــه هیوالیــی  بی گنــاه 
ــم  ــودش ه ــواده خ ــی خان ــه حت ــرده ک ک

ــتند. ــرگ او هس ــتار م خواس
و  کــودکان  وضعیــت  بــه  رســیدگی 
نــوع  برابــر هــر  از آن هــا در  محافظــت 

ــواده  ــوی خان ــر از س ــی اگ ــی، حت نامایمت
خودشــان باشــد وظیفــه هــر حکومتــی 

اســت.
ــود  ــا وج ــک ب ــدون ش ــا ب ــور م ــده کش آین
همیــن کــودکان امــروز رقــم خواهــد خــورد 
و اگــر امــروز بــه فکــر آن هــا نباشــیم، 
ــن  ــرای ای ــنگینی ب ــاوان س ــد ت ــردا بای ف

بپردازیــم.  بی توجهــی 
اســماعیل های بســیاری  امــروز  همیــن 
بــا  می تــوان  کــه  هســتند  جامعــه  در 
حمایــت قانــون از تبدیــل شــدن آن هــا بــه 

هیوالهــای فــردا جلوگیــری کــرد. 
امیدواریــم  مــردم  ماننــد  نیــز  مــا 
قانونگــذاران محتــرم فــارغ از نگاه هــای 
ــن  ــی، قوانی ــا همدل ــی ب ــی و حزب سیاس
جرائــم  بــا  رابطــه  در  را  ســختگیرانه ای 
ــا در  ــد ت ــب کنن ــودکان تصوی ــه ک ــوط ب مرب
آینــده شــاهد آنچــه بــرای آتنــا، ســتایش، 

نباشــیم. داد  رخ   ... و  بنیتــا 

مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه 
ــر  ــن ام ــت: ای ــودن ســرانه مصــرف شــیر در کشــور گف ــن ب پایی
باعــث شــده کلســیم رتبــه دوم کمبــود مــاده مغــذی را در رژیــم 

ــد.  ــه از آن خــود کن ــراد جامع ــی اف غذای
ــذا  ــن غ ــیر کامل تری ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب ــرا عبداله ــر زه دکت
و سرشــار از مــواد مغــذی اســت کــه عمــده نیازهــای بــدن 
ــن  ــد، گفــت: ای ــن می کن ــا کهنســالی تأمی انســان را از کودکــی ت
از پروتئیــن، کلســیم،  نوشــیدنی حیات بخــش منبــع غنــی 
فســفر، ویتامین هــای گــروه B و A، قنــد، چربــی و انــرژی اســت 
و دانشــمندان هــر روز ابعــاد تــازه ای از اســرار ایــن غــذای کامــل را 

ــد.  ــه می دهن ــع ارائ ــه جوام ــد و ب ــف می کنن کش
وی ادامــه داد: امــروزه میــزان مصــرف ســرانه شــیر و فرآورده هــای 
آن در هــر جامعــه، یکــی از مهم تریــن شــاخص های توســعه 

ــد. ــمار می آی ــه ش ــی ب فرهنگ

 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه متاســفانه مصــرف ســرانه شــیر در کشــور 
مــا بســیار کمتــر از میــزان مطلــوب و اســتاندارد موجــود اســت، 
ــی  ــای ایران ــی خانواره ــرف غذای ــات مص ــج مطالع ــزود: نتای اف
بیانگــر آن اســت کــه ســرانه مصــرف از 1۳۰ گــرم در روز بــه 19۰ گــرم 
ــده در  ــدار توصیه ش ــان از مق ــی همچن ــت؛ ول ــه اس ــش یافت افزای
ســبد مطلــوب غذایــی کمتــر اســت. بــا توجه بــه پیامدهای ناشــی 
از عــدم مصــرف کافــی شــیر و لبنیــات از جملــه پوکــی اســتخوان، 
ســوء تغذیه، کنــدی رشــد، کاهــش بهــره هوشــی، بیماری هــای لثــه 
ــرورت  ــتی و...، ض ــای پوس ــد و ناراحتی ه ــی ق ــدان و کوتاه و دن
ــا  ــرف آن ت ــگ مص ــج فرهن ــیر و تروی ــی ش ــن ارزش غذای تبیی
رســیدن بــه اســتانداردی مطلــوب )متوســط ســرانه جهانــی 16۵ 
کیلوگــرم در ســال( حائــز اهمیــت اســت. وی خاطرنشــان کــرد: 
ــواد  ــه لحــاظ وجــود م ــر شــیر ب ــک لیت ــی ی ــزان ارزش غذای می

مغــذی درآن بیشــتر از 2۰۰ گــرم گوشــت اســت. خبــر فارســی

عضــو هیئت رئیســه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
بــا بیــان اینکــه نتایــج اجــرای طــرح هدایــت تحصیلــی 
ــه  ــی ک ــم تاکیدات ــه علی رغ ــن برنام ــه ای ــد ک ــان می ده نش
ــا مشــکاتی مواجــه  ــن و اســناد باالدســتی شــده، ب در قوانی
بــوده، گفــت: آمــار دانش آمــوزان پایــه دهــم و تفکیــک 
ــرورش  ــوزش و پ ــد وزارت آم ــی نشــان می ده رشــته تحصیل
ــه توزیــع متــوازن مطلــوب در رشــته ها نشــده؛ بلکــه  موفــق ب
ــده  ــه وجــود آمــده اســت. فری ــز ب میــان رشــته ها شــکاف نی
ــان  ــه پیگیری هایــی کــه فرهنگی ــا توجــه ب ــاد گفــت: ب اوالدقب
و خانواده هــای دانش آمــوزان درخصــوص طــرح هدایــت 
تحصیلــی داشــتند، ایــن موضــوع در دســتورکار کمیتــه آموزش 
و پــرورش قــرار گرفــت و در جلســه ای هــم کــه اوایــل هفتــه 
ــر  ــوزان ب ــی دانش آم ــت تحصیل ــی هدای ــد، ارزیاب ــزار ش برگ
اســاس عاقه منــدی، اســتعداد و نیــاز کشــور بــه ســمت 

رشــته ها و شــاخه های تحصیلــی مختلــف مــورد تاکیــد قــرار 
ــرای  ــزود: اج ــس اف ــران در مجل ــردم ته ــده م ــت. نماین گرف
نادرســت ایــن برنامــه باعــث می شــود تــا دانش آمــوزان 
ــوع در  ــن موض ــه ای ــوند ک ــب وارد ش ــته های نامناس ــه رش ب
بلندمــدت افــت تحصیلــی، کاهش بازدهــی آموزشــی، افزایش 
ــی و  ــای روح ــی و ناراحتی ه ــل، نارضایت ــرک تحصی ــزان ت می
ــت:  ــی دارد. وی گف ــا را در پ ــوزان و خانواده ه ــی دانش آم روان
ــدا  ــی از ابت ــت تحصیل ــه هدای ــد برنام ــان می ده ــج نش نتای
تاکنــون بــا مشــکاتی مواجــه بــوده؛ در حالــی کــه قوانیــن و 
اســناد بــر اصــاح و بازبینــی و برقــراری توزیــع متــوازن میــان 
ــن  ــا وجــود ای ــا ب ــد داشــته اند، ام ــی تاکی رشــته های تحصیل
ــد طــی  ــه نشــان می ده ــا رســیده ک ــه دســت م ــی ب اطاعات
ــده  ــق نش ــداف محق ــدام از اه ــچ ک ــته هی ــه گذش ــک ده ی

ــت. خانــه ملــت اس

تصویب قوانین سختگیرانه درباره کودک آزاری، ضرورتی انکارناپذیر

کودکان، از استثمار تا آزار جنسی 

،،
متاســفانه برخــورد نه چنــدان قاطــع بــا 
جرائــم مربــوط بــه کــودکان و خألهــای 
آشــکار قانونی باعث شــده سوء استفاده 
از آنــان بــه طــرز چشــمگیری در کشــور 

افزایــش پیــدا کنــد

اجرای نادرست طرح هدایت تحصیلیسرانه پایین مصرف شیر در کشور

ــرد  ــا ک ــا ادع ــرگ بنیت ــده م ــف دوم پرن ــم ردی ــدی، مته مه
همــان شــب اول، حادثــه ربــوده شــدن بنیتــا را بــه پلیــس 

اطــاع داده اســت! 
ــس  ــاعت پ ــد س ــم او چن ــن مته ــای ای ــاس ادعاه ــر اس ب
ــت  ــاد پاکدش ــری خاتون آب ــه کانت ــه ب ــن حادث ــوع ای از وق
ــرار داده  ــه ق ــان حادث ــوران را در جری ــرده و مام ــه ک مراجع
اســت. او مدعــی شــده حتــی حوالــی محــل پــارک خــودرو 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــود ک ــرده ب ــام ک ــا اع ــه آن ه ــم ب را ه
ــروح  ــه مش ــد. در ادام ــری داده بودن ــده پیگی ــوران وع مام

گفت وگــوی دو متهــم پرونــده بنیتــا را می خوانیــد:
 چرا بنیتا را در خودرو رها کردی؟ 

نمی دانــم. فقــط می خواســتم از ایــن ماجــرا خــاص 
ــوم. ش

 نمی دانستی که نوزاد ۸ ماهه بدون آب و 
غذا در گرمای تابستان شانسی برای زنده ماندن 

ندارد؟ 
ــن  ــن م ــردم. ذه ــر نمی ک ــا فک ــن چیزه ــه ای ــا ب ــن اص م
فقــط بــه فــرار از ایــن ماجــرا قــد مــی داد. مــن بــه شیشــه 
ــه مشــیریه  ــرای تهیــه جنــس ب ــاد دارم. آن روز هــم ب اعتی
رفتــه بودیــم. صــدای گریــه بچــه مــن را دیوانــه کــرده بــود. 

ــوم. ــاص ش ــرایط خ ــن ش ــتم از ای ــط می خواس فق
 یعنی اعتیاد تا این حد تو را پریشان کرده که 

موضوع به این سادگی را نمی توانستی تشخیص 
دهی؟

 نــه، واقعــا مغــزم کار نمی کــرد. تنهــا چیــزی کــه بــه ذهنــم 
ــان  ــار خیاب ــه را در کن ــا بچ ــودرو ب ــه خ ــود ک ــن ب ــید ای رس
اصلــی پــارک کنــم؛ روبــه روی یــک ابزارفروشــی. بــا خــودم 
فکــر کــردم کــه کســی از ایــن مغــازه بــه ایــن ماشــین شــک 

می کنــد.
 وقتی خودرو را پارک کردی، مغازه ابزارفروشی 

باز بود؟ 
یادم نیست.

 چند ساعت بعد یا فردای آن روز به سرنوشت 
این بچه فکر نکردی؟ 

ــدا  ــی او را پی ــا کس ــه حتم ــم ک ــودم گفت ــا خ ــی ب ــرا، ول چ
ــت. ــرده اس ک

 در این مدت خبرهای زیادی از گم شدن بنیتا 
در تلگرام و اینستاگرام منتشر شد. خانواده او 

بارها از طریق این شبکه های اجتماعی از سارقان 
درخواست بازگرداندن دخترشان را داشتند. حتی 

پدر او از خودرو هم گذشت تا شاید بچه سالم پیدا 
شود. هیچ کدام از این ها تأثیری در تو نداشت؟ 

همــه این هــا را مــن در ایــن مدتــی کــه دســتگیر شــده ام، 
شــنیدم. مــن نــه تلگــرام دارم و نــه وقتــی بــرای ایــن کارها. 
گوشــی مــن اینترنــت نــدارد. مــن تــا قبــل از اینکه دســتگیر 

شــوم، از ایــن صحبت هــا هیــچ اطاعــی نداشــتم.
 پدر بنیتا در صحنه بازسازی جرم بارها گفت 

که دخترش را صدا می زده و به سارق می گفته که 
بچه اش داخل خودرو است.

ــر  ــه فک ــط ب ــن فق ــا م ــرد، ام ــاد می ک او داشــت داد و فری
ــادم نیســت کــه او چنیــن حرفــی زده  ــودم. اصــا ی ــرار ب ف
ــن  ــت. م ــادم نیس ــن ی ــا م ــه، ام ــاید گفت ــه ش ــد. البت باش
ــت های  ــط مش ــن فق ــنیدم. م ــت نمی ش ــدای او را درس ص

ــی نداشــتم. ــی از بچــه اطاع ــادم اســت؛ ول او را ی
 از خودرو سرقت هم کردی؟ 

ضبط و باند خودرو را برداشتم.
 در آن لحظه بچه چکار می کرد؟

ــه  ــت گری ــم داش ــر کن ــی فک ــت؛ ول ــادم نیس ــت ی  درس
می کــرد؛ صــدای گریــه اش هنــوز تــوی گوشــم اســت.

 سابقه داری؟ 
بــه جــرم ســرقت و خریــد و فــروش مــواد مخــدر چنــد بــار 
دســتگیر شــدم. مــن فقــط 1۳ فقــره ســرقت در پرونــده ام 

دارم.
 زندان هم رفتی؟ 

بلــه. دی مــاه بــود کــه پــس از 17 مــاه از زنــدان بــا ســند آزاد 
شــدم. بعــد هــم ازدواج کردم.

 چه کسی برای تو سند گذاشت؟ 
پدرم سند خانه اش را آورد.

مهــدی، دومیــن متهــم ایــن پرونــده اســت. او همــان کســی 
اســت کــه پلیــس از طریــق او موفــق بــه دســتگیری عامــل 

ــه می شــود. ایــن حادث
 هنگام سرقت همراه محمد بودی؟ 

ــه  ــرای تهی ــا محمــد ب ــد دارم. آن روز مــن ب ــک پرای مــن ی
جنــس بــه آنجــا رفتیــم. محمــد پیــاده شــد تــا خــودرو را 
ــا او تمــاس  ســرقت کنــد. مــن هــم بعــد از چنــد دقیقــه ب
گرفتــم. محمــد بــه مــن گفــت بــه پاکدشــت رفتــه، آدرس را 

گرفتــم و مــن هــم پیــش او رفتــم.
 وقتی سرقت را تماشا می کردی، متوجه حضور 

بنیتا در خودروی سرقتی نشدی؟ 
مــن بافاصلــه از محــل خــارج شــدم. تــا قبــل از اینکــه بــه 

محمــد برســم از وجــود بچــه بی اطــاع بــودم.
 چرا به پلیس اطالع ندادی؟ 

خبــر دادم. دو بــار هــم خبــر دادم. مــن بــرای پلیــس همــه 
ماجــرا را تعریــف کــردم. یــک بــار خــودم بــه کانتــری رفتم، 
یــک بــار هــم از طریــق دوســتم موضــوع را بــه آن هــا اطــاع 

دادم. مــن هــر کاری کــردم تــا ایــن بچــه آســیب نبینــد.
 کی به پلیس اطالع دادی؟ 

همــان روز حادثــه ســاعت ۸:۳۰ شــب بــود. دلــم آرام 
ــه آن هــا گفتــم،  ــاد رفتــم. ب ــه کانتــری خاتون آب نگرفــت. ب
ــرقت  ــودرو س ــک خ ــد. ی ــرف می کن ــه مص ــتم شیش دوس
کــرده کــه داخــل آن یــک نــوزاد اســت. حتــی حوالــی آدرس 
پــارک خــودرو را هــم بــه آن هــا دادم. مأمــور کانتــری هــم 

ــد. ــری می کنن ــه پیگی ــت ک ــن گف ــه م ب
 یعنی شما چند ساعت پس از سرقت موضوع را 

به پلیس اطالع دادی؟ 
ــاد  ــه کانتــری خاتون آب ــه، حــدود ۸ ســاعت بعــد مــن ب بل

رفتــم و همــه چیــز را تعریــف کــردم. 
خبر فارسی

متهم ردیف دوم پرونده بنیتا:

همان روز به پلیس خبر دادم



امروز سه شنبه 10 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 490 روزنامه

ک 43   کوچه 16- پال کشور 87  چاپ: آنیل رسانه برتر  دفتر مرکزی: اصفهان-خیابان صغیر اصفهانی-بعد از  کیمیای وطن  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان  مدیرمسئول: مظفر حاجیان  سردبیر: صدیقه ایروانی  امتیاز: 39.7  رتبه در  کثیراالنتشار  روزنامه 
http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی   http://eskimia.ir/?page_id=16523 :میثاق نامه  info@eskimia.ir :پست الکترونیکی  eskimia.ir :تلفکس: 4-95013701-031     7-32504254-031  سامانه پیامکی: 3000573433  سایت اینترنتی

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی 
به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مبلغ تضمین )ریال( برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

692.000.000 13.836.099.057 عمرانی )اسناد 
خزانه اسالمی(

عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری 
فاضالب شهر نجف آباد در یزدانشهر )قسمت 5(

با ارزیابی کیفی
96-2-123

398.000.000 7.958.975.450 جاری اجرای شبکه جمع آوری فاضالب خمینی شهر 96-2-124

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/5/21 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/5/22
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www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

تحلیــف  مراســم  بــه  شــدن  نزدیــک  بــا 
رئیس جمهــور منتخــب، بــازار گمانه زنی هــا هــر 
ــار  ــار اخب ــه و کن ــود و از گوش ــر می ش روز داغ ت
متفاوتــی از انتخــاب اعضــای کابینــه دوازدهــم 
ــه پیشــاپیش  ــاری ک ــوش می رســد؛ اخب ــه گ ب
ــه راه  ــم را ب ــه دوازده ــادات از کابین ــوج انتق م
انداختــه؛ موجــی کــه بیشــتر معطــوف بــه 
تعــداد کــم زنــان در کابینــه جدیــد بــوده اســت. 
آنچــه از شــنیده ها برداشــت می شــود ایــن 
اســت کــه حــدود نیمــی از اعضــای کابینــه 
ــهم  ــرد و س ــد ک ــر خواهن ــم تغیی ــت یازده دول
زنــان در ایــن کابینــه کمتــر از قبــل خواهــد 
بــود. امیــد آنکــه در دولــت دوازدهــم اســتفاده 
از نیروهــای انقالبــی و جــوان در رأس امــور قرار 

ــرد. گی
در ادامــه بــه بررســی اعضــای احتمالــی کابینــه 

ــم. ــم می پردازی دوازده
 وزیر نفت

شــنیده ها حاکــی از آن اســت کــه بیــژن نامــدار 
ــای  ــن روزه ــی ای ــردان جنجال ــه از م ــه ک زنگن
وزارت نفــت اســت، اســتعفای خــود را بــه 
ــد  ــت بع ــرده و در دول ــم ک ــور تقدی رئیس جمه

ــود.  ــد ب ــت نخواه ــر نف وزی
ــی  ــر کرس ــال ب ــه 12 س ــک ب ــه نزدی ــه ک زنگن
ســوی  از  همــواره  نشســته،  نفــت  وزارت 
اصولگرایــان بــا انتقــادات ســختی مواجــه بــوده 
اســت. گرچــه اصالح طلبــان بــه دلیــل بــاز 
ــران از او  ــه ای ــی ب ــای نفت ــای غول ه ــردن پ ک
ــل  ــه دلی ــان ب ــا اصولگرای ــد، ام ــد می کنن تمجی
ــد  ــی مانن ــا و قضایای ــودن قرارداده ــفاف نب ش
کرســنت، انتقــادات شــدیدی را بــه وی وارد 

ننــد. می دا
 وزیر جهاد کشاورزی

محمــود حجتــی، وزیــر نجف آبــادی دولــت 
ــی  ــه دانشــگاه صنعت ــه دانش آموخت ــم ک یازده
ــر در  ــی اخی ــا وجــود بداقبال ــان اســت، ب اصفه
ــکر و  ــاز، ش ــرغ، پی ــرغ، تخم م ــازار م ــم ب تنظی

... بــه نظــر می رســد دربــاره مانــدن بــر کرســی 
وزارت خوش اقبــال بــوده اســت. وی متولــد 

ــت. 1334 اس
 وزیر بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
ســید حســن قاضــی زاده  هاشــمی، متخصــص 
تخصــص  فــوق  و  چشم پزشــکی  معــروف 
ــه  ــا روزنام ــه ب ــه در مصاحب ــه ک ــی قرنی جراح
شــرق گفتــه بــود بــا پورشــه شــخصی اش 
مســافرت می کنــد نیــز، قــرار اســت بــر کرســی 

ــد.  ــی بمان وزارت باق
وی اجــرای طــرح تحــول ســالمت را در کارنامــه 
خــود دارد کــه مــورد توجــه همــگان بــوده 
 133۸ متولــد  هاشــمی  قاضــی زاده   اســت. 

ــت. ــان اس فریم
 وزیر نیرو

ــد  ــده حمی ــار تأییدنش ــی اخب ــاس بعض ــر اس ب
چیت چیــان، رفیــق نیمــه راه دولــت حســن 
روحانــی خواهــد بــود. وی کــه از ابتــدای دولــت 
یازدهــم در کابینــه تدبیــر و امیــد بــود بــه نظــر 
نیــرو  وزارت  بــا  خداحافظــی  بــه  می رســد 

ــت. ــده اس ــک ش نزدی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

محمــد فرهــادی کــه بــا رأی بــاالی نماینــدگان 
ــم  ــت یازده ــه دول ــای راه ب ــس در نیمه ه مجل
دولــت  در  می شــود کــه  شــنیده  پیوســت، 

ــود.  ــد ب ــم نخواه دوازده
بعضــی اخبــار جســته و گریختــه، علــی خاکــی 
ــی  ــس 55 ســاله دانشــگاه صنعت ــق، رئی صدی
جایگزیــن  را  طوســی  نصیرالدیــن  خواجــه 

احتمالــی وی معرفــی کرده انــد.
 وزیر آموزش و پرورش

فخرالدیــن احمــدی دانش آشــتیانی کــه کمتــر 
ــذرد،  ــت می گ ــا دول از یکســال از همراهــی او ب
ــت و در  ــی اس ــه رفتن ــرده ک ــالم ک ــل اع از قب

ــود. ــد ب ــه دوازدهــم نخواه کابین
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

ــر  ــه نظــر می رســد وزی ــز ب ــود واعظــی نی محم
ــود. ــت دوازدهــم نخواهــد ب دول

 از محمدجــواد آذری جهرمــی، مدیــر عامــل 
فعلــی شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــه عنــوان 
محتمل تریــن جایگزیــن واعظــی نــام بــرده 

می شــود. 
ــن  ــاال جوان تری ــاب، احتم ــورت انتخ وی در ص

ــود.  ــه دوازدهــم خواهــد ب عضــو کابین
همچنیــن از ســورنا ســتاری و نصــرهللا جهانگــرد 
ــی  ــرای صندل ــر ب ــای دیگ ــوان گزینه ه ــه عن ب
ــرده می شــود. ــام ب ــه ن ــن وزارتخان ریاســت ای

 وزیر ورزش و جوانان
ــت  ــس دول ــر تازه نف ــلطانی فر، وزی ــعود س مس
ــم  ــس ده ــاه 95 از مجل ــه در آبان م ــم ک یازده
نظــر می رســد در  بــه  اعتمــاد گرفــت،  رأی 
ــر ورزش  ــز وزی ــی نی ــت دوم حســن روحان دول
کارشناســی  وی  بــود.  خواهــد  جوانــان  و 
 ارشــد علــوم سیاســی دارد و متولــد 133۸

 است.
 وزیر امور خارجه

محمدجــواد ظریــف کــه شــاید پرســروصداترین 
ــه  ــی برجــام را ب ــم یعن ــت یازده دســتاورد دول
ــا وجــود انتقاداتــی کــه بــه  ســرانجام رســاند، ب
ــه  ــش ن ــا و واکن ــدی آمریکایی ه واســطه بدعه
ــه وی وجــود دارد،  ــران علی ــدان مناســب ای چن
ــی  ــور خارجــه باق ــر ام ــم وزی ــت دوازده در دول

ــد 133۸ اســت. ــز متول ــد. وی نی خواهــد مان
 وزیر کشور

ــن  ــه هم س ــز ک ــی نی ــی فضل ــا رحمان عبدالرض
ــر  ــه نظ ــت، ب ــف اس ــواد ظری ــال محمدج و س
می رســد همــراه دولــت روحانــی باقــی خواهــد 

مانــد.
 وزیر اطالعات

ســید محمــود علــوی، متولــد 1333 المــرد 
ــران در  ــردم ته ــده م ــه نماین ــارس ک ــتان ف اس
مجلــس خبــرگان رهبــری نیــز هســت، بــه نظــر 
می رســد همچنــان وزیــر اطالعــات خواهــد 

ــود. ب
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

ــمالی  ــر ش ــری، وزی ــی امی ــا صالح ــید رض س
ــس از  ــش و پ ــاه پی ــه 9 م ــم ک ــت یازده دول

وزارت  بــر کرســی  علــی جنتــی  اســتعفای 
دولــت  وزیــر  نظــر می رســد  بــه  نشســت، 

دوازدهــم نخواهــد بــود.
ــاس  ــید عب ــی، س ــد از جنت ــش از وی و بع  پی
ــاس  ــید عب ــه س ــروف ب ــریعتی مع ــح ش صال
ــن  ــت ای ــاه سرپرس ــک م ــر از ی ــی کمت صالح
ــد  ــر جدی ــوان وزی ــه عن ــود. از وی ب ــه ب وزارتخان
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در دولــت دوازدهــم 

یــاد می شــود.
 وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 

مسلح
متولــد  کــه  موری آبــادی  دهقــان  حســین 
دهاقــان اصفهــان نیــز اســت، بــه نظــر می رســد 

ــود. ــد ب ــم نخواه ــت دوازده ــراه دول هم
 وزیر صنعت، معدن و تجارت

ــا  ــه محمدرض ــت ک ــی از آن اس ــنیده ها حاک ش
نعمــت زاده، مــرد 72 ســاله کابینــه یازدهــم کــه 
ســن او بــرای وزارت، همــواره انتقاداتــی را در پی 
داشــت، دیگــر همــراه دولــت روحانــی نخواهــد 

بــود. 
ــه ســه کارت زرد را  ــود ک ــی ب ــی از وزرای وی یک
ــان  ــه ارمغ ــس ب ــم از مجل ــت یازده ــرای دول ب

آورد. 
از محمــد شــریعتمداری 57 ســاله کــه در حــال 
ــت،  ــور اس ــی رئیس جمه ــاون اجرای ــر مع حاض

ــرده  ــام ب ــت زاده ن ــن نعم ــوان جایگزی ــه عن ب
ــر  می شــود. وی 15 ســال از نعمــت زاده جوان ت

اســت.
 وزیر راه و شهرسازی

عبــاس احمــد آخونــدی متولــد 1336 در نجــف 
دانشــگاه  رویال هالــووی  دانش آموختــه  و 
لنــدن نیــز قــرار اســت در دولــت دوازدهــم 

ــد.  ــر بمان ــان وزی همچن
وی در دولــت یازدهــم دو بــار طعــم اســتیضاح 
ــر دو  ــه در ه ــت. البت ــیده اس ــس را چش مجل

ــاورد. ــت رأی نی ــتیضاح وی در نهای ــورد، اس م
 وزیر امور اقتصاد و دارایی

وزیــر اصفهانــی کابینــه یازدهــم نیــز انــگار قــرار 
ــد. وی  ــد باش ــت جدی ــا دول ــراه ب ــت هم نیس
ــته  ــتی رش ــهید بهش ــه ش ــه توصی ــی ب در جوان
اقتصــاد دانشــگاه تهــران را بــرای تحصیــل 
ــن  ــتاد همی ــون اس ــود و اکن ــرده ب ــاب ک انتخ

ــت. ــگاه اس دانش
علــی طیب نیــا، دیگــر مــرد ســه کارتــی )کســب 
ــم(  ــت یازده ــس در دول ــه کارت زرد از مجل س
صندلــی  احتمــاال  روحانــی،  وزرای  بیــن  در 
تحویــل  نوبخــت  محمدباقــر  بــه  را   وزارت 

می دهد. 
ــد 1329 در  ــی متول ــت حقیق ــر نوبخ محمدباق
ــس  ــور، رئی ــاون رئیس جمه ــر مع ــال حاض ح

ســازمان برنامــه و بودجــه و ســخنگوی دولــت 
اســت.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
ــران  ــوب ته ــد 1334 در جن ــی متول ــی ربیع عل
کــه پیــش از ایــن اخبــار رســیده حاکــی از کنــار 
ــه  ــاال ب ــود، ح ــَمت وزارت ب ــتن وی از ِس گذاش
ــی در  ــن روحان ــت حس ــا دول ــد ب ــر می رس نظ

ــود. ــد ب ــراه خواه دوره دوازدهــم هم
 وزیر دادگستری

مصطفــی پورمحمــدی، وزیــر کشــور دولــت 
اول احمدی نــژاد و وزیــر دادگســتری دولــت 
اول روحانــی، بــه احتمــال زیــاد بــا دولــت 

خداحافظــی خواهــد کــرد. 
ــر بازرســی  ــس دفت ــی، رئی ســید علیرضــا آوای
ــی وی  ــین احتمال ــور، جانش ــژه رئیس جمه وی

ــود.  خواهــد ب
آوایــی از مهــر 1390 در لیســت تحریــم اتحادیــه 
اروپــا قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن وصــف 
ــد  ــه جدی ــی کابین ــا روحان ــوی، تنه ــود عل محم

ــود. ــد ب ــی خواه روحان
 رئیس سازمان برنامه و بودجه

محمدباقــر نوبخــت کــه حــاال پشــت درب وزارت 
اقتصــاد ایســتاده اســت، احتمــاال جــای خــود را 

بــه محمــد نهاوندیــان خواهــد داد. 
نهاوندیــان کــه بــه عنــوان رئیــس دفتــر روحانی 
رئیس جمهــور  بــه  افــراد  نزدیک تریــن  از 
ــه  ــه ســازمان برنام ــرار اســت ب اســت، حــاال ق
ــر از  ــال جوان ت ــد. وی 4 س ــوچ کن ــه ک و بودج

ــت. ــت اس ــر نوبخ محمدباق
 رئیس کل بانک مرکزی

و  نهاونــد   1331 متولــد  ســیف زاده  ولــی هللا 
ــه  ــران ک ــداری ای ــت بانک ــدگار صنع ــره مان چه
عبــارت معــروف »تقریبــا هیــچ« را دربــاره 
دســتاوردهای برجــام بــه کار بــرده بــود بــه نظــر 
می رســد صندلــی خــود در بانــک مرکــزی را بــه 

ــد داد. ــی نخواه کس
 معاون امور زنان و خانواده

پرحاشــیه  بانــوی  مــوالوردی،  شــهیندخت 
ــت  ــاد در دول ــال زی ــه احتم ــم، ب ــت یازده دول

جدیــد در پســت فعلــی نخواهــد بــود. 
ــه  ــن زاده ب ــام امی ــش و اله ــن داداندی از پروی
عنــوان جانشــینان احتمالــی وی نــام بــرده 

می شــود. 
واعظــی  محمــود  همســر  داداندیــش، 
و   1339 متولــد  ارتباطــات،  فعلــی  وزیــر 
دانشــگاه  از  سیاســی  علــوم  دانش آموختــه 

اســت.  لهســتان  ورشــو 
همچنیــن امیــن زاده متولــد 1343 شــیراز و 
ــا، در  ــگو بریتانی ــگاه گالس ــه دانش دانش آموخت
ــور  ــور در ام ــتیار رئیس جمه ــر دس ــال حاض ح

ــت. ــهروندی اس ــوق ش حق
 رئیس سازمان حفاظت محیط 

زیست
ــکار  ــه ابت ــه معصوم ــروف ب ــکار، مع ــر ابت نیلوف
ــه  ــی ب ــه جاسوس ــخیر الن ــان تس ــه در جری ک
ــوان  ــه عن ــی ب ــان انگلیس ــه زب ــلط ب ــل تس دلی
ســخنگوی دانشــجویان خــط امــام بــا نــام 
»سیســتر مــری« معــروف شــد نیــز، صندلــی 
ریاســت خــود را احتمــاال بــه شــخص دیگــری 

ــرد.  ــد ک ــذار خواه واگ
فرزنــد تقــی ابتــکار در ایــن دوره بــا چالش های 
دشــواری از جملــه چالــش بــزرگ گــرد و غبــار 

در کشــور دســت و پنجــه نــرم کــرد. 
ــاون  ــاله مع ــاور 65 س ــری، مش ــی کالنت عیس
احتمالــی وی  رئیس جمهــور، جانشــین  اول 

ــود. ــد ب خواه
 رئیس سازمان میراث فرهنگی، 

صنایع دستی و گردشگری
رشــته  تمــام  اســتاد  احمدی پــور،  زهــرا 
تربیــت  دانشــگاه  در  سیاســی  جغرافیــای 
ــس  ــر رئی ــاال دیگ ــز احتم ــران، نی ــدرس ته م
بــود.  نخواهــد  فرهنگــی  میــراث  ســازمان 
ــان   ــر مونس ــری و علی اصغ ــی امی ــا صالح رض
بــه عنــوان رئیــس جدیــد ایــن ســازمان مطــرح 

هســتند. 
ــهرداری  ــه ش ــر نمون ــان مدی ــر مونس علی اصغ
تهــران در ســال 1391 و مدیــر عامــل فعلــی 

ــت. ــش اس ــه آزاد کی ــازمان منطق س

در آستانه اعالم نهایی لیست اعضای کابینه دوازدهم

مردان کابینه، کابینه مردان

@kimia_vatan :کانال تلگرامی    -   eskimia.ir :وب سایت روزنامه

)آگهی تجدید مناقصه عمومی(

)آگهی تجدید مناقصه عمومی(

نوبت اول

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی مسکن نوبت اول
مهر فوالدشهر )در حد سفت کاری( را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای 
واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت 
اسناد مناقصه تا تاریخ 96/5/2۸ به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر 

مراجعه نمایند.

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد انجام امور خدمات شهری و رفت و روب و حمل زباله در 
محالت ایثار و فرهنگ مسکن مهر فوالدشهر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد 
شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه 

تا تاریخ 96/5/2۸ به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر
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