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 الگوی ناب
 برای همه نسل ها

حضــرت  ازدواج  ســالروز  ذی الحجــه،  اول  امــروز 
گرامــی  علــی)ع( و فاطمــه)س( اســت؛ ایــن روز بــزرگ را 
کــه در ایــن روز موفــق بــه  می داریــم و بــه همــه جوانانــی 

می گوئیــم.  تبریــک  می شــوند،  ازدواج 
کریــم دربــاره ازدواج می فرمایــد:  خــدای متعــال در قــرآن 
ْزَواًجــا ِلَتْســُكُنوا 

َ
ْنُفِســُكْم أ

َ
ْن َخَلــَق َلُكــْم ِمــْن أ

َ
»َوِمــْن آَیاِتــِه أ

ــاٍت  َی
َ

ــَك ل ــي َذِل ــًة ِإَنّ ِف ًة َوَرْحَم ــَوَدّ ــْم َم ــَل َبْیَنُك ــا َوَجَع ِإَلْیَه
ــُروَن«؛ »برایتــان از جنــس خودتــان همســرانی 

ّ
ِلَقــْوٍم َیَتَفَك

و  گیریــد و میــان شــما دوســتی  آرام  تــا بدان هــا  آفریــد 
کــه اندیشــه  گروهــی  کــه در ایــن بــرای  مهربانــی نهــاد 

می کننــد، عبرت هاســت.« )ســوره روم، آیــه 21(
اســام دربــاره مســئله ازدواج، تعقیب کننــده مقاصــدی 

ــت... ــی اس وحیان

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

گرفت: با حضور وزیر بهداشت و مسئوالن ارشد استانی صورت 

 افتتاح بزرگ ترین پروژه سالمتی 
در نصف جهان

صفحه 12

 امکان ازسرگیری غنی سازی 
20 درصدی طی 5 روز  

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی از توانایــی ایــن ســازمان بــرای 
در  روز   5 کثــر  حدا تــا  درصــدی   20 غنی ســازی  ازســرگیری 

بــه  اشــاره  بــا  صالحــی  کبــر  علی ا داد.  خبــر  فــردو 
رئیس جمهــور... اخیــر  هشــدار 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

در صفحه )12( بخوانید

عدالت در توزیع خدمات و رسیدگی به بافت فرسوده، از برنامه های مهم شهرداری اصفهان در دوره جدید

توسعه گردشگری، مهم ترین اولویت اصفهان
کرد: کید  کیمیای وطن تأ گفت وگوی اختصاصی با  قدرت اهلل نوروزی، شهردار جدید اصفهان، در 

اخبار روز

 | آغاز پلمب چاه های آب 

غیرمجاز در استان اصفهان  
صفحه 4

 با موضوع زندگی نامه 
و آثار آیت اهلل مظاهری صورت می گیرد

کتاب    | رونمایی از 

»مرزبان اخالق«  صفحه 10

۶ تا ۳0 شهریورماه 

 | چهارمین نمایشگاه نوشت افزار 
ایرانی اسالمی در اصفهان  صفحه 4

ح های   | بهره برداری از طر

گازرسانی در 1۳ روستای 
استان چهارمحال و بختیاری  

صفحه 12

  | 10 نکته برای خرید 

لپ تاپ ارزان تر  صفحه 3

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ت فاطمه ؟اهس؟ مبارک بادا�ن ت عیل ؟ع؟ و ح�ض سالروز پیوند آسما�ض ح�ض

اعضای محترم شورای اسالمی شهر اصفهان
همزمانــی آغــاز بــه کار رســمی شــورای شــهر را بــا هفتــه دولــت بــه فــال نیک 
می گیریــم و توفیــق خدمــات شایســته بــه مــردم شــهیدپرور اصفهــان را از 

درگاه ایــزد متعــال بــرای شــما خواســتاریم.
روزنامه کیمیای وطن

 به بهانه یکم شهریورماه 
زادروز شیخ الرئیس ابوعلی سینا

 سفیدپوشانی
 از جنس سالمت

 صفحه 6

گردی سینما

فرهادی 
کن 2018 در رؤیای فتح 

صفحه 10

ستاره فوتبال سوئد در آستانه تغییر تابعیت

 سامان قدوس 
در حوالی تیم ملی

صفحه 9

جناب آقای دکتر قدرت اهلل نوروزی
تبریــک  اصفهــان  شــهردار  ســمت  بــه  را  جنابعالــی  شایســته  انتصــاب 
می گوییــم و توفیــق خدمــت صادقانــه بــه مــردم شــهیدپرور اصفهــان را از 

درگاه ایــزد متعــال بــرای شــما خواســتاریم.
روزنامه کیمیای وطن

 | اعضای هیئت رئیسه 

شورای شهر اصفهان 
معرفی شدند  صفحه 4

منا
 ای

س از
عک



بینالملل
 پول، اساس کار سیستم 

قضایی آمریکا 
پایــگاه اینترنتــی شــبکه تلویزیونــی ان بی ســی نیــوز آمریــکا 
ــی  ــتم قضای ــد کار سیس ــی رون ــت: برخ ــی نوش در مطلب
ناعادالنــه می داننــد. در بیشــتر دادگاه هــای  را  آمریــکا 
ــف رانندگــی و حمــل  ــرای تخل ــا ب ــه مث ــردی ک ــکا ف آمری
ســاح بازداشــت شــده تــا زمانــی کــه نتوانــد وثیقــه تامیــن 
کنــد، بایــد در پشــت میله هــای زنــدان باشــد. ایــن 
ــا  ــاره میلیون ه ــه درب ــت ک ــرن اس ــش از دو ق ــوع بی موض
ــا  ــر دزدی از فروشــگاه ی ــی نظی ــرای اقدامات ــر مجــرم ب نف

ــت. ــده اس ــال ش ــدازی اعم تیران

ترامپ: آماده توافق با طالبان 
هستیم 

ــورش  ــردم کش ــه م ــان اینک ــا بی ــکا ب ــور آمری رئیس جمه
ــده اند  ــرخورده ش ــتان س ــگ افغانس ــدن جن ــی ش از طوالن
از آمادگــی واشــنگتن بــرای مذاکــره بــا طالبــان خبــر داد. 
یــک  طــی  آمریــکا،  رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
ــگاه نظامــی در نزدیکــی واشــنگتن  ــک پای ســخنرانی در ی
ــش  ــی پخ ــبکه های تلویزیون ــده از ش ــورت زن ــه ص ــه ب ک
شــد، بــه ارائــه راهبــرد جدیــد آمریــکا در جنــگ افغانســتان 
پرداخــت. امــا برخــاف آنچــه تصــور می شــد هیــچ 
ــدف  ــت ه ــا گف ــرد و تنه ــه نک ــاره ارائ ــن ب ــی در ای جزئیات
از راهبــرد نظامــی جدیــد او در افغانســتان جلوگیــری 
ــرای  ــن ب ــی ام ــه پناهگاه ــور ب ــن کش ــدن ای ــل ش از تبدی

اســت. »اســام گراها« 

 کره شمالی: ترامپ آشغال 
توئیت می کند 

ــور  ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــای دونال ــره شــمالی توئیت ه ک
آمریــکا را بــه تمســخر گرفــت و او را رئیس جمهــوری 
توصیــف کــرد کــه »حرف هــای عجیــب برآمــده از تفکــرات 
خودمحورانــه اش« را توئیــت کــرده و بــا »تحویــل دادن 

ــد. ــاد می کن ــت ایج ــتیارانش زحم ــرای دس ــغال« ب آش
ــمالی  ــره ش ــمی ک ــایت رس ــه روی وب س ــه ای ک در بیانی
قــرار گرفتــه، آمــده: جیمــز ماتیــس، وزیــر دفــاع آمریــکا، 
هماننــد ســگی اســت کــه »وحشــی شــده«، امــا از 

»اربابــش در کاخ ســفید« دســتور می گیــرد.

 پایان بی نتیجه نشست 
مخالفان سوری در ریاض 

ســوری  معــارض  گروه هــای  مشــترک  نشســت های 
ــاض  ــره( در ری ــکو و قاه ــون مس ــاض و تریب ــون ری )تریب
بــدون رســیدن بــه توافــق بــر ســر تشــکیل یــک تیــم واحــد 

ــت. ــان یاف ــو پای ــی ژن ــرات آت ــرای شــرکت در مذاک ب
بــه  مخالــف ســوری  اصلــی گروه هــای  طیــف  ســه 
ــتند؛  ــهور هس ــره مش ــکو و قاه ــاض، مس ــای ری تریبون ه

زیــرا زیــر چتــر ایــن کشــورها تشــکیل شــده اند.
ائتــاف ملــی معارضــان ســوری در بیانیــه ای ضمــن اعــام 
ــن نشســت  ــه در ای ــرد ک ــاض اعــام ک ــان نشســت ری پای
دربــاره توافــق بــر ســر برنامــه سیاســی مشــترک گفت وگــو 

شــد.

 حمایت دولت هند از 
استراتژی ترامپ در افغانستان 

»راوش کومــار«، ســخنگوی وزارت خارجــه هنــد، اعــام کرد 
کــه ایــن کشــور از اســتراتژی جدیــد واشــنگتن کــه از ســوی 
دونالــد ترامــپ اعــام شــده، حمایــت می کنــد و بــه کمــک 

بــا دولــت افغانســتان ادامــه خواهــد داد.
در بخشــی از اســتراتژی جدیــد واشــنگتن از هنــد بــه 
ــد  ــت هن ــاد و از دول ــتان ی ــوب افغانس ــت خ ــوان دوس عن
خواســته شــده تــا در توســعه و پیشــرفت افغانســتان 

ــد. ــا کن ــازنده ای ایف ــش س نق

 آرزوی خطرناک کردهای عراق 
برای استقالل

هیئــت تحریریــه نیویورک تایمــز در مطلبــی ضمــن هشــدار 
ــزاری همه پرســی اســتقال کردســتان  ــب برگ ــاره عواق درب
عــراق بــه اربیــل توصیــه کــرده کــه همه پرســی را بــه تعویــق 

بیندازد.
ایــن روزنامــه نوشــت؛ »کردهــای عراقــی در مســیر انجــام 
ــزاری  ــرای برگ ــتقال ب ــتای اس ــم در راس ــدام مه ــک اق ی
همه پرســی 25 ســپتامبر هســتند. از بســیاری جهــات 
اســتقال یــک مرحلــه بعــدی بــرای 5 میلیــون کــرد 
عراقــی اســت کــه پــس از جنــگ خلیــج فــارس در ســال 
1991 بــه وضعیتــی نیمه خودمختــار و نیمه مســتقل دســت 

ــد.« یافتن

 دیدار جابری انصاری با 
سید حسن نصرهللا

معــاون عربــی و آفریقــای وزارت خارجــه کشــورمان 
بــا دبیــر کل حــزب هللا لبنــان دیــدار کــرد.

و  عربــی  معــاون  انصــاری،  جابــری  حســین    
آفریقــای وزارت خارجــه کشــورمان و هیئــت همــراه، 
در ســفر بــه لبنــان بــا ســید حســن نصــرهللا، دبیــر 

ــد. ــدار کردن ــزب هللا، دی کل ح
 بــر اســاس گــزارش وبــگاه »العهــد«، در ایــن دیــدار 
آخریــن اوضــاع و تحــوالت سیاســی در لبنــان، 
ســوریه و منطقــه مــورد بحــث و بررســی قــرار 
گرفت.»محمــد فتحعلــی«، ســفیر ایــران در لبنــان، 

ــدار حضــور داشــت. ــن دی ــز در ای نی

 نفوذ نیروهای عراقی به 
اولین محله شهر »تلعفر«

ــکر 9  ــای لش ــد نیروه ــام کردن ــی اع ــع میدان مناب
ــای  ــتین نیروه ــاس، از نخس ــکر العب ــی و لش زره
عراقــی هســتند کــه امــروز وارد محلــه »الجزیــرة« 

ــده اند. ــر ش ــهر تلعف ــل ش در داخ
ــگار  ــر، خبرن ــن خب ــار ای ــش از انتش ــی پی لحظات
ــرد: نیروهــای مشــترک  ــن اعــام ک شــبکه المیادی
عراقــی در نبــرد آزادســازی تلعفــر، در ســومین روز 
نبــرد زمینــی، خــود را بــه مناطــق مشــرف بــه محلــه 

ــاندند. ــر رس ــرق تلعف ــکری« در ش »العس

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

الگوی ناب برای همه نسل ها
اســام  نظــر  از  امــر  بنیادی تریــن  و  اصلی تریــن   
تشــکیل خانــواده اســت و بــه یقیــن مهم تریــن بحــث 
دنیــای امــروز نیــز چالش  هــای پیــش رو در ایــن 

ــت. ــه اس زمین
از آنجــا کــه موانــع بســیاری در مســیر ازدواج  هــای 
امــروزی قــرار دارد، شــاید بتــوان گفــت تشــکیل 
مرکزیتــی قدرتمنــد چــون خانــواده، بــه یــک امر بســیار 
مشــکل تبدیــل شــده اســت؛ به ویــژه در جامعــه مــا کــه 
ــرای  ــم ب ــه مه ــک دغدغ ــه ای اســامی اســت، ی جامع

خانواده هاســت. 
امــر  در  مشــکاتی  چنیــن  بــروز  اصلــی  دلیــل 
ــف  ــات ضعی ــی، تحقیق ــع فرهنگ ــار موان  ازدواج در کن
ــه  ــوط ب و مطالعــات ناقــص و نشــناختن مســائل مرب
ایــن امــر بــر مبنــای قــرآن و زندگانــی اهــل بیــت)ع( 
مفاهیــم  از  اســتفاده  یقیــن  بــه  و  قطعــا  اســت. 
تعالی بخــش قرآنــی و الگوگیــری از زندگانــی ائمــه)ع( 
بســیاری از مشــکات موجــود در ایــن حــوزه را ســامان 

می بخشــد.
بی شــک ازدواج علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( 
می توانــد الگویــی کارســاز بــرای امــروز و فــردا و فرداهــا 
و همــه نســل ها باشــد؛ لــذا هرچنــد کوتــاه اشــاره ای بــه 

آن خواهیــم داشــت. 
ــاس  ــر اس ــه)س( ب ــی)ع( و فاطم ــق ازدواج عل تحق
ــت  ــا رضای ــر)ص( و ب ــط پیامب ــمانی و توس ــی آس وح

ــت.  ــورت گرف ــوار ص ــر دو بزرگ ــی ه قلب
حضــرت علــی)ع( در ســن 21 ســالگی و فاطمــه)س( 
در ســن 9 ســالگی در تاریــخ اول ذی الحجــه ســال دوم 

هجــری زندگــی خــود را آغــاز کردنــد.
ــام جلوه هــای  ــه تم فاطمــه)س( شــخصیتی اســت ک
الهــی و جبروتــی در او جمــع اســت؛ کســی کــه بــه گــواه 
تاریــخ پــس از بســتن پیمــان زناشــویی با علــی)ع(، تا 

آخریــن روز بــر ســر پیمــان خــود مانــد. 
و  علــی)ع(  حضــرت  ازدواج  معیارهــای  بی شــک 
ــرای  ــو ب ــوان الگ ــه  عن ــد ب ــه)س(، بای ــرت فاطم حض
ــرا ایــن ســبک ازدواج  نســل جــوان معرفــی شــود؛ زی

ــت.  ــروز اس ــه ام ــده جامع ــوی گمش الگ
در شــرایط امــروز جامعــه و کم رنــگ شــدن ازدواج 
ــه راه و ســبک ازدواج  ــر ک ــل متعــدد، چــه  بهت ــه دالی ب
ــد  ــورد تأیی ــه م ــه)س( ک ــی)ع( و فاطم ــرت عل حض
دوســت و دشــمن و دارای جنبه هــای علمــی و الگویــی 

ــود.  ــه ش ــت، عرض اس
بعضــی از عوامــل و ماک هــا در زمــان می گنجنــد، 
ــا  ــی ب ــتند؛ یعن ــی هس ــا فرازمان ــی ماک ه ــی بعض ول
ــای ازدواج  ــود و ماک ه ــه نمی ش ــان کهن ــت زم گذش
حضــرت علــی)ع( و حضــرت زهــرا)س( هیــچ گاه کهنه 
ــن  ــرا ای ــود؛ زی ــد ب ــه خواهن ــه جاودان ــوند؛ بلک نمی ش
ازدواج خدامحــور بــود و خداونــد نیــز همیشــگی اســت. 

ــار اول خدامحــوری ایــن ازدواج اســت. بنابرایــن معی
ــار اینکــه ایــن ازدواج و اســتمرار زندگــی    دومیــن معی
هــم  اخــاق  و  بــود  اخــاق  اســاس  بــر  ایشــان 
کهنگی ناپذیــر اســت و بشــر هرچــه پیــش مــی رود، بــه 

گزاره هــای اخاقــی بیشــتر نیازمنــد اســت. 
یکــی دیگــر از اصــول و معیارهــای ازدواج حضــرت 
علــی)ع( و حضــرت زهــرا)س( نهایــت قناعــت و 
رضایــت بــود؛ در حالــی کــه امــروزه ایــن دو اصــل مهــم 

ــود. ــا ش ــد احی ــت و بای ــده اس ــگ ش کم رن
و  علــی)ع(  آســمانی  پیونــد  دیگــر  مهــم  معیــار 
ــودن ایــن دو زوج  فاطمــه)س( تناســب و هــم کفــو ب

ــود.  ــمانی ب آس
عامــل  مهم تریــن  دینــی،  آموزه هــای  اســاس  بــر 
ــت.  ــاد اس ــان و اعتق ــت در ازدواج ایم ــب و کفوی تناس
معیــاری کــه متاســفانه در ازدواج هــای امروزی ســهمی 

ناچیــز در انتخاب هــا دارد. 
تعییــن مهریــه از ســوی پیامبــر و پرداخــت آن از ســوی 
امیرالمؤمنیــن کــه نشــانه لــزوم مهریــه و اهمیــت آن و 
نیــز پرهیــز از زیــاده روی در حجــم مهریــه اســت، معیــار 

مهــم دیگــر اســت. 
امــروزه در جامعــه، شــاهد مهریه هــای  متاســفانه 
ســنگین و بهــت آور و نیــز گاهــی بی توجهــی و پیمــودن 
ــوده و  ــط هســتیم کــه هــر دو مشــکل آفرین ب راه تفری

ــود. خواهــد ب
 نکتــه آخــر درخصــوص ایــن ازدواج میــزان ســن 
فاطمــه زهــرا)س( اســت کــه بــر اســاس نظریــه 
مورخــان شــیعه در آن هنــگام 9 ســال داشــتند. ازدواج 
بهنــگام بــا منطــق اســام و توصیه هــای پیامبــر انطبــاق 
کامــل دارد. ایــن موضــوع امــروز تا حد بســیار زیــادی از 
یــاد رفتــه اســت و توجــه به ســن بلــوغ و نیازهای پســر 
و دخترهــا نمی شــود؛ ایــن امــر باعــث شــده تــا ســن 
ازدواج بــه شــدت بــاال بــرود و نتیجــه اش آســیب های 

ــنویم. ــم و می ش ــه می بینی ــت که ــی اس اجتماع
ــا توجــه شــود و  ــر معیاره ــه ســن ازدواج و دیگ ــر ب اگ
در عــوض ماک هــا و معیارهــای غیــرالزم بــه حاشــیه 
ــاط و  ــی و نش ــوی پاک ــه س ــه ب ــرایط جامع ــرود، ش ب
ســرور پیــش خواهــد رفــت و وضعیــت جامعــه نورانــی 
ــود؛ آرامــش ناشــی از ازدواج  ــه کمــال خواهــد ب و رو ب
ــامانی ها  ــیاری از نابس ــفره بس ــع س ــه موق ــت و ب درس
ــت و  ــر و محب ــرد و مه ــد ک ــع خواه ــیب ها را جم و آس
دوســتی و صمیمیــت در جامعــه ســاری و جــاری شــده 

ــازل می شــود. ــش ن ــش از پی ــی بی ــرکات اله و ب

ــخیص  ــع تش ــر مجم ــی، دبی ــن رضای محس
مصلحــت نظــام، در اولیــن نشســت  خبــری 
ــای  ــس و اعض ــاب رئی ــس از انتص ــود پ خ
از  داشــت:  اظهــار  مجمــع  ایــن  جدیــد 
ــئوالنی را در  ــه مس ــری ک ــم رهب ــام معظ مق
مجمــع برگزیدنــد و اعضایــی را منصــوب 
کردنــد تــا امــر کارشناســی در ســطح عالــی 
ــم.  ــکر می کن ــد، تش ــدا کن ــه پی ــور ادام کش
اهتمــام  شــاهد  همــواره  مــا  همچنیــن 
ایشــان بــه نظــرات کارشناســی در طــول 

بوده ایــم. ایشــان  رهبــری  دوران 
وی افــزود: مجمــع تشــخیص مصلحــت 
ــر  ــت خــود در ام ــرن فعالی ــع ق نظــام در رب
بیــن  اختافــات  حــل  و  سیاســتگذاری 
شــورای نگهبــان و مجلس شــورای اســامی، 
ــه نتیجــه رســانده  ــه را ب ــون 292 مصوب تاکن
کــه 187 مــورد از آن هــا مــوارد اختافــی 
ماننــد مبــارزه بــا فســاد، پیشــگیری از 
ــئوالن  ــی مس ــه دارای ــیدگی ب ــم و رس جرائ
بــوده اســت؛ همچنیــن ایــن مجمــع 46 
معضــل را در طــول دوران فعالیــت خــود 
ماننــد مســئله ای کــه دربــاره بودجــه ســری 

ــد و  ــور باش ــار رئیس جمه ــد در اختی ــه بای ک
در دوران اصاحــات مطــرح شــد و همچنیــن 
ــورای  ــس و ش ــن مجل ــی بی ــوارد اختاف م
نگهبــان را دربــاره بانــک مرکــزی حــل و 

ــت. ــرده اس ــل ک فص
رضایــی بــا اشــاره بــه دالیــل ایجــاد مجمــع 
ــام  ــط ام ــام توس ــت نظ ــخیص مصلح تش
گفــت: حضــرت امــام ایــن مجمــع را بــرای 
ــه  ــی نظــام ب ــاء کارآی بن بست شــکنی و ارتق

ــد. وجــود آوردن
ــز  ــچ چی ــخیص هی ــع تش ــود مجم ــا وج  ب
 نمی توانــد در کشــور بــه بن بســت برســد 
فکــر  اتــاق  ایــن مجمــع  در حقیقــت  و 
جمهــوری اســامی اســت کــه می توانــد 
در مواقــع لــزوم هــر مشــکلی را قانونــا 

رســیدگی و حــل و فصــل کنــد.
رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه جایــگاه مجمــع 
تشــخیص از نظــر شــرعی هــم بســیار مهــم 
شــدن  اســامی  مســئله  اســت، گفــت: 
قوانیــن در کشــور از دو طریــق قابــل پیگیری 
اســت؛ یکــی توســط شــورای نگهبــان اســت 
ــف شــرع و  ــی را مخال ــان قانون ــر زم ــه ه ک

ــد  ــد، آن را رد می کن ــخیص بده ــام تش اس
ــق  ــن طری ــامی از ای ــون غیراس ــچ قان و هی

ــدارد. ــه ادارات کشــور را ن اجــازه ورود ب
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ادامــه داد: مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام از نظــر اثباتــی بــه رهبــر معظــم انقاب 
ــاغ سیاســت های  ــا اب ــا ب ــد ت کمــک می کن
کلــی امــر والیــت را در کشــور اعمــال کننــد؛ 
لــذا وقتــی امــر والیــت ابــاغ می شــود، 
ــود  ــای خ ــد کاره ــت می بای ــس و دول مجل
را در چارچــوب ایــن سیاســت ها تنظیــم 
کننــد؛ در حقیقــت شــورای نگهبــان و مجمــع 
تشــخیص، اســامی بــودن نظــام را هــم 
ــاری و  ــور ج ــم در کش ــرده و ه ــت ک مواظب

ســاری می کننــد.
ــورای  ــن ش ــا بی ــرد: باره ــان ک وی خاطرنش
ــود  ــه وج ــی ب ــس اختافات ــان و مجل نگهب
ــی  ــر یعن ــک رده باالت ــا در ی ــه آن ه ــده ک آم
در مجمــع تشــخیص بــر اســاس مصلحــت 
ــیاری  ــل و بس ــل و فص ــردم ح ــور و م کش
ــوده  ــق گش ــن طری ــور از ای ــای کش از گره ه

ــده اســت. ش
رضایــی اضافــه کــرد: بــرای بازنگــری در 
ــون اساســی شــورایی تشــکیل می شــود  قان
ــع  ــی مجم ــخصیت های حقیق ــه ش ــه هم ک
امــر جایــگاه  ایــن  و  آن هســتند  عضــو 
مهم تــر  را  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 

. می کنــد
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــم رهب ــاره حک ــه درب ادام
ــخیص  ــع تش ــد مجم ــای جدی ــاره اعض درب
مصلحــت نظــام عنــوان کــرد: بنــا بــر شــرایط 
ــای  ــی از فقه ــد یک ــی، می بای ــی و قانون فقه
ــن مجمــع می رســید  ــه ریاســت ای ــزرگ ب ب
کــه مقــام معظــم رهبــری، حضــرت آیــت هللا 
ــد.  ــمت برگزیدن ــن س ــه ای ــاهرودی را ب ش
آیــت هللا شــاهرودی از شــاگردان شــهید 

صــدر بودنــد و از ایشــان اجــازه اجتهــاد 
دریافــت کردنــد و همچنیــن رابــط بیــن 
ــد.  حضــرت امــام و آیــت هللا صــدر نیــز بودن
ایشــان همچنیــن بــا کمــک شــهید حکیــم، 
مجلــس اعــای شــیعی عــراق را راه انــدازی 
کردنــد؛ ضمــن اینکــه 3 تــن از بــرادران 

ــز شــهید شــدند. ایشــان نی

رضایــی در ادامــه نشســت  خبــری و در 
دربــاره  خبرنــگاری  ســوال  بــه  پاســخ 
ادغــام مجموعه هــای مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام اظهــار داشــت: دربــاره مرکــز 
ــه  ــز ب ــن مرک ــه ای ــم ک ــد بگوی ــات بای مطالع
دبیرخانــه منتقــل می شــود و انحــال مرکــز 

ــت. ــی اس ــات قطع مطالع
 دربــاره مســئله نظــارت نیــز قــرار شــد 
هیئتــی توســط اعضــای مجمــع تعییــن 
ــتقیم  ــکل مس ــه ش ــت ب ــه آن هیئ ــوند ک ش
ــد. ــته باش ــیدگی داش ــی رس ــور نظارت ــر ام ب

سیاســتگذاری های  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــام در دوره  ــع تشــخیص مصلحــت نظ مجم
ــم  ــی از حک ــرد: در بخش ــح ک ــد تصری جدی
رهبــری آمــده کــه بــه ایــن ســوال کــه 
ــع تشــخیص مصلحــت  سیاســت های مجم
نظــام بــه چــه میــزان اثربخــش بــوده، 
پاســخ داده شــود؛ یعنــی پاســخ دهیــم کــه 

ــن  ــه همی ــد ب ــل 44 بای ــت های اص سیاس
شــکل کنونــی نوشــته شــود یــا تغییــر 
کنــد؛ بــر همیــن اســاس گروهــی را تعییــن 
ــتگذاری  ــائل سیاس ــه مس ــه ب ــم ک می کنی
نگاهــی دوبــاره داشــته باشــند و در ایــن 
راســتا از نظــر کارشناســان نیــز اســتفاده 

ــرد. ــد ک خواهن
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ــه  ــد ب ــه می توان ــت چگون ــه دول ــت: اینک گف
اعتمــاد مــردم پاســخ دهــد، بایــد بگویــم کــه 
دولــت اگــر بتوانــد بــه وعده هــای داده شــده 
در چارچــوب سیاســت های کلــی کشــور 
عمــل کنــد، نظــر مــردم جلــب خواهــد شــد.

رضایــی بــا اشــاره بــه دور جدیــد فعالیت هــا 
ــای  ــای اعض ــر مأموریت ه ــن تغیی و همچنی
نظــام  مصلحــت  تشــخیص  مجمــع 
مأموریت هــا  تغییــر  کــرد:  خاطرنشــان 
محــدود بــه ماه هــای اخیــر نمی شــود و 
ســه،  در  جمع بندی هــا  ایــن  از  بســیاری 
ــوم  ــور مرح ــا حض ــته و ب ــال گذش ــار س چه
 هاشــمی  رفســنجانی انجــام شــده بــود؛ چــه 

از لحــاظ سیاســتگذاری و چــه نظــارت.
رضایــی بــا اشــاره بــه طــرح مجلــس مبنــی 
بــر مبــارزه بــا اقدامــات ماجراجویانــه آمریکا 
گفــت: بایــد مطالعــه بیشــتری درخصــوص 
ایــن موضــوع انجــام شــود؛ ولــی آنچــه 
مشــخص اســت نوعــی محافظــه کاری از 
ــام  ــاره برج ــورمان درب ــئوالن کش ــوی مس س
برجــام  خــود  در  کــه  چــرا  می بینیــم؛ 
ــش  ــور واکن ــه منظ ــبی ب ــای مناس راهکاره
آمریــکا  اقدامــات  علیــه  دادن  نشــان 
پیش بینــی شــده، امــا ایــن واکنش هــا 
دیــده  اقدامــات مســئوالن کشــورمان  در 
کمیســیون  امیدواریــم  کــه  نمی شــود 
نظــارت بــر برجــام، مطالعــه بهتــری در 
ــخ های  ــد و پاس ــته باش ــوع داش ــن موض ای

بدهنــد. مناســب تری 

ادامه از صفحه اول

ــه  ــو هیئت رئیس ــی، عض ــوی الرگان ــر موس ــید ناص س
کمیســیون اقتصــادی مجلــس، بیــان داشــت: بــا توجه 
ــریع  ــه کار س ــروع ب ــر ش ــی ب ــر روحان ــه دکت ــه اینک ب
دولــت بــرای اجــرای برنامه هــای خــود تاکیــد داشــت 
ــرای  ــود را ب ــل خ ــت کام ــن نی ــز حس ــدگان نی نماین
همراهــی و کمــک بــه دولــت بــرای آغــاز فعالیت هــای 

ــد. ــه وزرا نشــان دادن ــاد ب ــا رأی زی خــود ب
ــاد  ــه رأی زی ــه ب ــا توج ــی رود ب ــار م ــت: انتظ  وی گف
و مناســب نماینــدگان بــه وزرا و تشــکیل کابینــه، دولــت 
بــا تــاش و جدیــت بیشــتری در حــل مســائل اصلــی 

مــردم دقــت کنــد.
ــاد  ــه رأی زی ــان اینک ــا بی ــردم فاورجــان ب ــده م نماین
ــر  ــته بی نظی ــای گذش ــی دوره ه ــه وزرا ط ــس ب مجل
بــود و در مجالــس قبــل شــاهد چنیــن رأی مناســبی 
ــار  ــم، اظه ــور نبودی ــنهادی رئیس جمه ــه وزرای پیش ب
 داشــت: نماینــدگان حــال بــه واســطه ایــن رأی زیــاد 
بــه  دولــت  کــه  هســتند  آن  خواســتار  قاطــع  و 
ــکات  ــل مش ــت ح ــود جه ــی خ ــای انتخابات وعده ه
ــی  ــچ کوشش ــن راه از هی ــد و در ای ــام کن ــردم اهتم م

ــد. ــغ نکن دری

ــه  ــت: طــرح مقابل ــان گف ســخنگوی شــورای نگهب
بــا نقــض حقــوق بشــر و اقدامــات ماجراجویانــه و 
تروریســتی آمریــکا در منطقــه در شــورای نگهبــان 

ــود. ــی می ش بررس
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان 
نگهبــان  در شــورای  هفتــه  ایــن  اعــام کــرد: 
ــس،  ــوی مجل ــیده از س ــات رس ــر مصوب ــاوه ب ع
نیــز  اداری  عدالــت  دیــوان  نامه هــای  بــه 
رســیدگی خواهــد شــد؛ ضمــن اینکــه بررســی 
خواهــد  ادامــه  انتخابــات   سیاســت های کلــی 

داشت.
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان 
افــزود: الیحــه اصــاح مــاده )35( قانــون خدمــت 
وظیفــه عمومــی، الیحــه الحــاق دولــت جمهــوری 
ــکاری  ــودت و هم ــان م ــه پیم ــران ب ــامی ای اس
در جنــوب شــرقی آســیا، طــرح الحــاق یــک 
ــا مــواد مخــدر و طــرح  ــارزه ب ــون مب ــه قان  مــاده ب
اقدامــات  و  بشــر  حقــوق  نقــض  بــا  مقابلــه 
ماجراجویانــه و تروریســتی آمریــکا در منطقــه 

می شــود. بررســی 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد:

تسریع در حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم 
سخنگوی شورای نگهبان خبر داد: 

بررسی طرح مقابله با اقدامات آمریکا در شورای نگهبان 

 رئیس ستاد کل نیرو های مسلح 
در مراسم تودیع و معارفه وزیر دفاع:

 موضوع دفاع فراتر از هرگونه 
حزب و سلیقه ای، حائز اهمیت است 

ــس  ــری، رئی ــد باق ــدار محم ــکر پاس ــردار سرلش س
ســتاد کل نیرو هــای مســلح، در مراســم تودیــع و 
ــلح  ــای مس ــتیبانی نیرو ه ــاع و پش ــر دف ــه وزی معارف
ــرآن  ــال در ق ــد متع ــتور خداون ــه دس ــان اینک ــا بی ب
ــر آنچــه در  ــه ه ــن اســت ک ــه مســلمانان ای ــم ب کری
ــش  ــمنان و افزای ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــد ب ــوان داری ت
قــدرت بازدارندگــی نظــام اســامی فراهــم کنیــد، اظهار 

داشــت: وزارت دفــاع چنیــن مســئولیت ســنگینی بــر 
عهــده دارد و بحمــدهللا در طــول تاریــخ ایــن وزارتخانــه 
بــه خوبــی و در هــر دوره نســبت بــه گذشــته در 
ــرار داشــته و ماموریت هــای  ــی ق مســیر رشــد و تعال
محول شــده را بــه بهتریــن نحــو بــه ســرانجام رســانده 

اســت.
ــا بیــان اینکــه آنچــه نیرو هــای مســلح، به ویــژه  وی ب
وزارت دفــاع در ایجــاد تــوان دفاعــی انجــام می دهــد، 
ــن  ــد ای ــزود: خداون ــح اســت، اف ــل صال مصــداق عم
توفیــق را بــه کارکنــان مجموعــه بابرکــت وزارت دفــاع 

داده تــا ایــن عمــل صالــح را انجــام دهنــد.
ــا بیــان اینکــه در مســئله صنعــت  سرلشــکر باقــری ب

ــر مســئله  ــوا ب ــم کل ق ــده معظ ــد فرمان ــی تاکی دفاع
محصــوالت  قیمــت  و  زمــان  کمیــت،  کیفیــت، 
ــاع  ــی وزارت دف ــر محصــوالت دفاع ــت: اگ اســت، گف
ــدف  ــه ه ــا را ب ــد، م ــته باش ــا ر ا نداش ــن ویژگی ه ای

ــاند. ــد رس ــی نخواه ــدار دفاع ــی و اقت بازدارندگ
سرلشــکر باقــری بــا بیــان اینکــه رأی اعتمــاد بــاالی 
نماینــدگان بــه امیــر حاتمــی چندیــن معنــا دارد، 
گفــت: دشــمنان جمهــوری اســامی بداننــد کــه مقــام 
ــر  ــرض رأی و نظ ــه در مع ــی ک ــی کشــور هنگام دفاع
رأی  باالتریــن  می گیــرد،  قــرار  ملــت   نماینــدگان 
ــی در نظــام  ــن یعن ــت را خواهــد داشــت و ای و حمای
و کشــور اســامی، موضــوع دفــاع، فراتــر از هــر گونــه 

ــت و  ــز اهمی ــر ش حائ ــلیقه و نگ ــاح، س ــزب، جن ح
توجــه اســت.

ــان اینکــه  ــا بی رئیــس ســتاد کل نیرو هــای مســلح ب
رأی زیــاد نماینــدگان بــه امیــر حاتمــی پشــتوانه 
بزرگــی بــرای نیرو هــای مســلح، نظــام جمهــوری 
ــود،  ــد ب ــور خواه ــی کش ــدرت بازدارندگ ــامی و ق اس
ــی ایــن رأی هــم ایــن اســت کــه  ــام داخل گفــت: پی
هنگامــی کــه مســئله وزارت دفــاع، نیرو هــای مســلح 
ــی اســامی باشــد،  ــدار نظام ــت و اقت ــاع از امنی و دف
ــای  ــدگان و مــردم در میــدان هســتند و پ همــه نماین

ــتند.  ــام می ایس ــدار نظ اقت
روابط عمومی وزارت دفاع

امنیت
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،،
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام گفــت: دربــاره مرکــز مطالعــات 
بــه  مرکــز  ایــن  کــه  بگویــم  بایــد 
دبیرخانــه منتقــل می شــود و انحــال 

مرکــز مطالعــات قطعــی اســت

سخنگوی دستگاه قضا:

تالش برای داشتن نظامی کارآمد، وظیفه ماست 
رئیس سازمان انرژی اتمی هشدار داد:

امکان ازسرگیری غنی سازی 20 درصدی طی 5 روز   

اژه ای،  المســلمین غامحســین محســنی  حجت االســام و 
ــر  ــه وزی ــع و معارف ســخنگوی دســتگاه قضــا، در مراســم تودی
دادگســتری اظهــار کــرد: مــن هــم بــه نوبــه خــود از همــه حضــار 
ــر و  ــه مناســبت تقدی ــن جلســه ب ــم و ای ــی تشــکر می کن گرام

ــری خــدوم و شایســته برگــزار شــده اســت. تشــکر از مدی
ــرش مســئولیت  ــوری اســامی، پذی ــام جمه ــزود: در نظ وی اف
جــای شــکر دارد؛ تحویــل دادن پســت بــه دیگــری هــم جــای 
شــکر دارد؛ اگــر مســئولیتی بــر عهــده مــا گذاشــته شــد، از ایــن 
ــرای  ــت را ب ــن فرص ــد ای ــه خداون ــکر دارد ک ــای ش ــت ج جه
خدمتگــزاری بــه مــردم ایجــاد کــرده و بــرای هــر کســی ممکــن 
ــئولیت از روی  ــر مس ــد؛ اگ ــش نیای ــی پی ــن فرصت ــت چنی اس
ــار  ــه ب ــکر دارد ک ــای ش ــم ج ــاز ه ــد، ب ــته ش ــا برداش دوش م

ــود. ــته می ش ــنگینی برداش س
ــتری،  ــر دادگس ــت: وزی ــان داش ــا بی ــتگاه قض ــخنگوی دس س
ــوه آگاه  ــه ق ــور س ــیاری از ام ــه از بس ــت ک ــری اس ــا وزی تنه
ــد.  ــرکت می کن ــت ش ــت دول ــات هیئ ــام جلس ــت و در تم اس
ــیون های  ــیون از کمیس ــک کمیس ــس ی ــت کم رئی ــوال دس معم

ــوه  ــی ق ــئوالن عال ــات مس ــت. در جلس ــت اس ــی دول تخصص
قضائیــه نیــز شــرکت می کنــد و از مســائل دســتگاه قضــا آگاه 
اســت و از مجلــس شــورای اســامی هم اطاعــات زیــادی دارد.

وی افــزود: مــا مســئله زیــاد داریــم و چــه بســا در یــک زمــان 
ــا امکانــات مشــخص نتوانیــم همــه مســائل و مشــکات را  و ب
ــی  ــدی و ارزیاب ــد اولویت بن ــه بای ــم. طبیعــی اســت ک حــل کنی
شــود کــه کــدام مســائل در بیــن ســه قــوه در اولویــت قــرار دارد.

داد:  ادامــه  اژه ای  محســنی  المســلمین  و  حجت االســام 
امــروز بیــش از حــدود 4 دهــه گذشــته، مســئولیت داریــم کــه 
ــم و از طرفــی  ــه دهی ــه مــردم ارائ ــه روز ب ــه و ب خدمــت صادقان
پاســدار ارزش هــای اســام و نظــام باشــیم. اگــر مقــام معظــم 
رهبــری تاکیــد می کننــد کــه همــه مــا به ویــژه قــوه قضائیــه از 
انقابی ترین هــا باشــند، مــا بایــد در چارچــوب موازیــن قانونــی 
و شــرعی در راســتای خیرخواهــی بــرای مــردم، رفــع مشــکات 
مــردم و کارآمــد کــردن نظــام تــاش کنیــم. در حــال حاضــر از 
ــم نظــام کارآمــد  ــن اســت کــه کاری کنی ــه وظایــف مــا ای جمل

باشــد.

 رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی از توانایــی ایــن ســازمان بــرای 
ازســرگیری غنی ســازی 20 درصــدی تــا حداکثــر 5 روز در فــردو 

خبــر داد. 
ــور  ــر رئیس جمه ــه هشــدار اخی ــا اشــاره ب ــر صالحــی ب علی اکب
ــام  ــض برج ــاره نق ــس درب ــی مجل ــن علن ــکا در صح ــه امری ب
ــداری  ــن هش ــرد: ای ــد ک ــته ای تاکی ــه هس ــرگیری برنام و ازس
نیســت کــه در خــأ باشــد؛ در واقــع هشــداری بــدون پشــتوانه 
نیســت؛ این هــا بــر اســاس داده هایــی اســت کــه آقــای 

دارد. رئیس جمهــور 
ــردو را از  ــات ف ــظ تأسیس ــی حف ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
قوت هــای برجــام دانســت و افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه 
ــد  ــد بای ــردو از اســاس نباشــد و می گفتن ــان می خواســتند ف آن

ــم. آن را ببندی
ــن  ــف ای ــای مختل ــگاران از جاه ــت خبرن ــرار اس ــت: ق وی گف
مرکــز هســته ای دیــدن کننــد. اگــر تصویــری از گذشــته داشــته 
باشــید و تصویــر کنونــی آن را ببینیــد، خواهیــد دیــد کــه چقــدر 
ــژه در  ــود؛ به وی ــام می ش ــت انج ــدر فعالی ــرده و چق ــاوت ک تف

ــف آن. ــگاه های مختل ــدار و آزمایش ــای پای ــه ایزوتوپ ه زمین
ــه نحــوی در برجــام تثبیــت کردیــم  صالحــی افــزود: فــردو را ب
کــه اگــر اراده کنیــم تــا پنــج روز می توانیــم غنی ســازی 20 

ــم. ــاز کنی درصــد را آغ
ــه  ــا ارائ ــه ب ــانی ک ــزود: کس ــی اف ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
ــود  ــر شــده ب ــا ســیمان پ ــه ب ــه ای ک ــر فتوشــاپی از چال تصاوی
ریخته انــد  اراک ســیمان  رآکتــور  قلــب  در  مدعــی شــدند 
ــا  ــی را نابج ــکار عموم ــرا اف ــد؛ زی ــتغفار کنن ــا اس ــی ی عذرخواه
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــی گف ــد. صالح ــوش کردن مش
ــه  ــد ســانت و ب ــه قطــر چن ــور ب در بعضــی لوله هــای ایــن رآکت
طــول مثــا دو ســه متــر ســیمان ریختــه شــد، نــه در رآکتــور؛ 
در لوله هایــی کــه بیــرون از رآکتــور اســت. صالحــی تاکیــد کــرد: 
ــرژی اتمــی عــوض  ــره ســازمان ان ــد کــه طــی 6 مــاه چه بدانی
ــق روال پیــش  ــت خــود را طب می شــود؛ گرچــه ســازمان فعالی
ــه باشــد و چالشــی بخواهیــم  ــر مقابل ــرد، امــا اگــر قــرار ب می ب
وارد میــدان شــویم، ایــن مــدت بــرای مــا وقــت زیــادی اســت و 

ــرد.  ــم ک ــر خواهی ــان را غافلگی ــا آن قطع

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

انحالل مرکز مطالعات مجمع تشخیص، قطعی است 
رهبر معظم انقالب، عالم برجسته جهان اسالم را به ریاست مجمع برگزیدند  



کوتاه اخبار 
4 سال پردردسر در انتظار آخوندی

ــان  ــاختمان دادم ــم س ــه پانزده ــاکن طبق س
بــه  توجــه  بــا  را  پردردســر  ســال  چهــار 
ــدای  ــود بخــش مســکن از ابت ــن رک عمیق تری
انقــاب اســامی تاکنــون پیــش  رو دارد. 

عبــاس آخونــدی را شــاید بتــوان یکــی از 
ــی  ــم تلق ــه یازده ــیه ترین وزرای کابین پرحاش
ــر را  ــکن مه ــه او مس ــدا ک ــان ابت ــرد. از هم ک
طرحــی اقتصادبرانــداز و شــلخته مــورد خطــاب 
قــرار داد، می شــد تشــخیص داد کــه منتقــدان 
ــاید  ــد و ش ــرار بگیرن ــخت رودرروی او ق سرس
همیــن موضــوع دلیلــی بــر آن شــد کــه مقابــل 
مهم تریــن اقــدام مثبــت او یعنــی خریــد 
هواپیماهــای نــو از ایربــاس و بویینــگ ســینه 

ــد.  ســپر کنن
ــاله  ــدی ۶۰ س ــاس آخون ــور عب ــن حض پنجمی
کــه عالی تریــن مقــام وزارت مســکن را در ۳۶ 
ــق،  ــا ۱۸۸ رأی مواف ــرده، ب ــه ک ــالگی تجرب س
۷۵ رأی مخالــف و ۱۴ رأی ممتنــع ســپری 
شــد. مقایســه عملکــرد او نســبت بــه رأی 
ــت  ــاد و دو جلســه اســتیضاحش در دول اعتم
یازدهــم نشــان می دهــد محبوبیــت او افزایــش 
ــوان او را  ــن اســاس می ت ــر ای ــه اســت. ب یافت
فــردی آهســته و پیوســته تلقــی کــرد. شــاید 
او  اطمینــان در عملکــرد  و  ایــن آهســتگی 
ــال  ــار س ــه چه ــی ک ــد؛ جای ــان باش ــز نمای نی
ــه  از زمــان خــود را در حــوزه مســکن، صرفــا ب
ــی  ــن مال ــام تأمی ــاخت ها و نظ ــاح زیرس اص
ایــن بخــش اختصــاص داد تــا شــاید در دوره 
دوم وزارتــش بــر راه و شهرســازی بــا ســرعت 

ــد.  ــت کن ــکن حرک ــش مس ــتری در بخ بیش
تأمیــن مســکن  تفاســیر،  ایــن  همــه  بــا 
جامعــه  قشــرهای  تمــام  بــرای  مناســب 
انتظــاری اســت کــه افــکار عمومــی از عبــاس 
آخونــدی دارد و او بــا توجــه بــه اتمــام مســکن 
ــرای  ــود را ب ــم خ ــّم و غ ــام ه ــد تم ــر بای مه
ــواه  ــه گ ــه ب ــکن ک ــازار مس ــرایط ب ــود ش بهب
ــی  ــت اندازی تاریخ ــال پوس ــان در ح کارشناس

ــرد. ــه کار گی ــت، ب اس

 واکنش ایران خودرو 
به تخلفات فروش

ــه  ــا صــدور اطاعیــه ای نســبت ب ایران خــودرو ب
ــودرو  ــرکت »خ ــف ش ــی از تخل ــکات ناش مش
تجــارت یکتــا« واکنــش نشــان داد و اعــام کرد 
ــری  ــده و پیگی ــرر ش ــداد متض ــن روی ــی ای ط
الزم بــرای احقــاق حــق خــود را انجــام خواهــد                  

داد. 
ــی  ــه آمــده اســت: گــروه صنعت ــن اطاعی در ای
ــوص  ــف درخص ــراز تأس ــن اب ــودرو ضم ایران خ
مشــکات پیــش آمــده بــرای برخــی هموطنــان 
کــه محصــوالت ایــن شــرکت را از یــک شــرکت 
ــا«  ــام »»خــودرو تجــارت یکت ــه ن خصوصــی ب
می رســاند  اطــاع  بــه  خریــداری کرده انــد، 
و  ارتبــاط  هیچ گونــه  یادشــده  شــرکت  کــه 
وابســتگی بــه گــروه صنعتــی ایران خــودرو 
نداشــته و نــدارد؛ امــا در جهــت احقــاق حقــوق 
آن هــا،  کنــار  در  و  از شــهروندان  و حمایــت 
هرگونــه همــکاری را از طریــق مراجــع قضایــی 

ــد آورد. ــل خواه ــه عم ــی ب و انتظام

کوتاه از اقتصاد
 تولید ۲۲ میلیون تن 

محصول باغبانی در سال ۹۶
ــی  ــا پیش بین ــاورزی ب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
محصــوالت  تــن  میلیــون   ۲۲ امســال  اینکــه 
باغبانــی در کشــور تولیــد می شــود، از اعطــای 
تســهیات بــه تولیدکننــدگان در بخــش ســردخانه 

و صنایــع بســته بندی خبــر داد. 
نمایشــگاه  افتتــاح  در  طهماســبی  محمدعلــی 
میــوه در جمــع خبرنــگاران دربــاره اینکــه امســال 
وضعیــت تولیــد میــوه و به ویــژه مرکبــات بــه چــه 
صــورت اســت، اظهــار داشــت: در بحــث مرکبــات 
ــده  ــام ش ــون انج ــه تاکن ــرآوردی ک ــاس ب ــر اس ب
فکــر می کنیــم بــا مــازاد تولیــد روبــه رو هســتیم و 
بایــد بــه فکــر صــادرات ایــن محصــوالت باشــیم؛ 
ــر  ــار نظ ــه اظه ــن زمین ــوان در ای ــوز نمی ت ــا هن ام
قطعــی کــرد؛ چــرا کــه ســال گذشــته نیــز وضعیــت 
ــت  ــود و دول ــی ب ــیار عال ــا بس ــات م ــد مرکب تولی
ــن  ــادرات ای ــرای ص ــی را ب ــب توجه ــغ جال مبال
ــود؛ امــا ســرمازدگی  محصــوالت در نظــر گرفتــه ب
در آذرمــاه باعــث شــد خســارت شــدیدی بــه 
ــود  ــا کمب ــات کشــور وارد شــده و ب ــای مرکب باغ ه

مواجــه شــویم. 
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر شــرایط بــازار 
ــون  ــزود: هم اکن ــت، اف ــوب اس ــیار مطل ــوه بس می
ــواع میــوه در  شــاهد ایــن هســتیم کــه قیمــت ان
ــال  ــود امس ــی می ش ــت و پیش بین ــم اس ــازار ک ب
ــم  ــی اع ــوالت باغ ــن محص ــون ت ــدود ۲۲ میلی ح
ــه ای در کشــور  ــوه ســردرختی و گلخان ــواع می از ان

ــد شــود.  تولی
ــاره  معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی همچنیــن درب
ــع  ــه ســردخانه و صنای اعطــای تســهیات در زمین
بســته بندی اضافــه کــرد: کســانی کــه تمایــل 
بــه دریافــت تســهیات در ایــن زمینــه دارنــد 
می تواننــد بــه ســایت مکانیزاســیون مراجعــه 
کــرده و از تســهیاتی کــه در ایــن زمینه وجــود دارد 
اســتفاده کننــد؛ ضمــن اینکــه هیــچ محدودیتی در 

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ای

خودروسازان از جریمه 
»پرمصرفی« معاف می شوند؟

در حالــی کــه بــا مصوبــه جدیــد هیئــت دولــت 
خودروســازان در صــورت تولیــد خودروهــای ســواری 
ــه اســقاط یــک  پرمصــرف جریمــه شــده و مکلــف ب
ــت،  ــد صنع ــر جدی ــودروی فرســوده شــده اند، وزی خ
معــدن و تجــارت در نامــه ای خواســتار لغــو ایــن 

ــت.  ــده اس ــه ش مصوب
شــریعتمداری  محمــد  نامــه  در  زمینــه  ایــن  در 
ــود  ــا وج ــد: »ب ــوان ش ــری عن ــحاق جهانگی ــه اس ب
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــابق صنع ــر س ــرات وزی مذاک
بــا جنابعالــی و اتخــاذ تصمیــم در زمینــه عــدم 
خودروهــای  جهــت  خــودرو  اســقاط  شــمولیت 
ــر  ــل پیامدهــای منفــی آن ب ــه دلی ســاخت داخــل ب
بــازار خــودرو و همچنیــن افزایــش قیمــت تمام شــده 
بــرای مشــتریان )در کنــار قیمت گــذاری خــودرو 
توســط شــورای رقابــت( در جــدول مصوبــه یادشــده 
خواهشــمند  بنابرایــن  شــده؛  اضافــه  بنــد  ایــن 
اســت دســتور فرماییــد مصوبــه مذکــور اصــاح و 
خودروهــای تولیــد داخــل از شــمول ایــن بنــد حــذف                                                                      

شــوند.« 
در ایــن شــرایط بایــد دیــد واکنــش معــاون اول 
رئیس جمهــوری بــه درخواســت وزیــر جدیــد صنعــت، 
معــدن و تجــارت چــه خواهــد بــود و آیــا خودروهــای 
تولیــد  جریمــه  و  عــوارض  از  داخلــی  پرمصــرف 
خودروهــای پرمصــرف معــاف خواهنــد شــد یــا نــه؟

یــک  شــما  کــه  نــدارد  تفاوتــی 
آن  یــا  کــرده  تهیــه  آمــاده  لپ تــاپ 
ســفارش  و  کنیــد  شخصی ســازی  را 
ــه  ــت هرچــه هزین ــر دو حال ــد؛ در ه دهی
قطعــات  بــه  بپردازیــد،  بیشــتری 
بهتــری دســت خواهیــد یافــت. اگــر 
بودجــه شــما زیــاد اســت، می توانیــد 
ــتر  ــه بیش ــدار حافظ ــر، مق ــده بهت  پردازن
تهیــه  قدرتمندتــری  گرافیــک  کارت  و 
کنیــد؛ امــا اگــر بودجــه شــما زیــاد 
نیســت، می توانیــد از ویژگی هــای زیــر 

کنیــد. صرف نظــر  خریــد  هنــگام 
۱. صفحه کلید با نور پس زمینه

ــی  ــورت اصول ــه  ص ــپ را ب ــما تای ــر ش اگ
نــور  بــه  نیــازی  باشــید،  فراگرفتــه 
ــد.  ــردن نداری ــپ ک ــرای تای ــه ب پس زمین
ــد،  ــی فرانگرفته ای ــپ اصول ــی اگــر تای حت
بــا نــوری کــه از صفحــه  نمایــش متصاعــد 
بــه  را  کلیدهــا  می توانیــد  می شــود، 

ــد. ــدا کنی ــی پی  راحت
۲. وضوح تصویر بیش از 

فول اچ دی
لپ تــاپ بــا وضــوح تصویــر ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ 
کــه معمــوال فــول اچ دی یــا ۱۰۸۰p نامیــده 

می شــود، معمــوال کافــی اســت. 
ــتر  ــر بیش ــوح تصوی ــت وض ــرای دریاف ب
بایــد هزینــه بیشــتری بپردازیــد کــه 
را  ایــن کار  می شــود  توصیــه  معمــوال 
تفــاوت  بــرای مثــال  ندهیــد؛  انجــام 
ــا  ــدل XPS ۱۳ ب ــاپ دل م ــت لپ ت قیم
ــا  ــر ب ــدل دیگ ــش ۱۰۸۰ و م صفحــه  نمای
همیــن مشــخصات امــا صفحــه  نمایــش 
لمســی بــا وضــوح ۳۲۰۰ در ۱۸۰۰، حــدود 
۳۰۰ دالر اســت. هیــچ شــکی نیســت کــه 
نمایشــگر بــا وضــوح تصویــر ۲۵۶۰ در 
ــا ۳۸۴۰ در ۲۱۵۰ کــه ۴k نامیــده  ۱۴۴۰ ی
ــش  ــری نمای ــر واضح ت ــود، تصاوی می ش
می دهــد؛ امــا در صفحــه  نمایــش ۱۳، ۱۴ 
یــا ۱۵ اینچــی ایــن تفــاوت بــرای بیشــتر 
ــود.  ــد ب ــخیص نخواه ــل  تش ــردم قاب م

ضمنــا تعــداد پیکســل بیشــتر بــه معنــای 
مصــرف بــرق بیشــتر و درنتیجــه کاهــش 

مــدت شــارژدهی لپ تــاپ اســت.
Core i7 ۳. پردازنده سری

 Core i۵ و   i۷ بیــن  قیمــت  تفــاوت 
مثــال  بــرای  اســت؛  جالــب  توجــه 
ســرفیس پــرو ۴ بــا پردازنــده i۷ بــه 
میــزان ۳۴۹ دالر از ســرفیس بــا پردازنــده 

اســت.  گران قیمت تــر   i۵
پردازنــده Core i۷ در انجــام کارهایــی 
کــه بــه پــردازش زیــادی نیــاز دارنــد 
)هماننــد ویرایــش فیلــم و عکــس( بهتــر 
ــن  ــه ای ــر شــما ب ــا اگ ــد؛ ام ــل می کن عم
میــزان پــردازش نیــاز نداریــد، می توانیــد 

ــد. ــتفاده کنی ــری i۵ اس از س

4. کارت گرافیک مجزا
بــا  را  بــه روز  بازی هــای  شــما  اگــر 
یــا  نمی کنیــد  بــاز  بــاال  تنظیمــات 
مدل ســازی ســه  و  فیلــم  ویرایــش 
 بعــدی انجــام نمی دهیــد، بــه کارت 
نداریــد.  نیــازی  مجــزا  گرافیــک 
بــه  لپ تاپ هــا  ایــن  از  بعضــی 
شــما حــق انتخــاب بیــن انویدیــا و 
مثــال  بــرای  می دهنــد.  ای ام دی 
مایکروســافت ســرفیس بــوک بــا کارت 
گرافیــک پاییــن رده انویدیــا ۲۰۰ دالر 
کــه  اســت  مدلــی  از  گران قیمت تــر 

نــدارد. گرافیــک  کارت 

۵. دوربین فروسرخ یا دوربین 
سه  بعدی

دوربیــن  لپ تاپ هــا  از  بعضــی 
فروســرخ یــا دوربیــن ســه  بعــدی 
 Windows Hello قابلیــت  بــا  کــه 
ارائــه  مایکروســافت همخوانــی دارد، 
می دهنــد کــه بــا شناســایی صــورت 
شــما بــه محیــط وینــدوز وارد می شــود. 
ــه نظــر  ــد ایــن قابلیــت جالــب ب هرچن
ــود  ــت و نب ــی نیس ــا الزام ــد، ام می رس
ــد. ــاد نمی کن ــی ایج ــکل خاص آن مش

۶. حسگر اثر انگشت
هماننــد دوربیــن فروســرخ، حســگر اثر 
ــد از  ــازه می ده ــما اج ــه ش ــت ب انگش
ــط  ــه محی ــق Windows Hello ب طری
وینــدوز وارد شــوید. قــرار دادن انگشــت 
ــپ  ــر از تای ــیار راحت ت ــگر بس روی حس
گــذرواژه اســت؛ امــا اصــا امن نیســت. 
را مجبــور می کنــد  ۱۰ شــما  وینــدوز 
ــذرواژه  ــت، گ ــر انگش ــر اث ــاوه ب ــه ع ک
ــن  ــا از ای ــید و هکره ــته باش ــز داش نی
ــما  ــر ش ــه کامپیوت ــد ب ــق می توانن طری

ــند. ــته باش ــی داش دسترس
7. صفحه  نمایش لمسی

هیبریــدی  لپ تــاپ  شــما  اگــر 
خریــداری می کنیــد کــه صفحــه آن 
تبلــت  شــبیه  و  برمی گــردد  کامــا 
ــه صفحــه  نمایــش لمســی  می شــود، ب
لپ تاپ هــای  در  امــا  داریــد؛  نیــاز 
معمولــی صفحــه  نمایــش لمســی فقــط 
باطــری مصــرف می کنــد و معمــوال 
مثــال  بــرای  اســت؛  گران قیمت تــر 
ــش لمســی در  ــه  نمای ــرای صفح ــوو ب لن
ThinkPad T۵۶۰ حــدود ۵۰ دالر هزینــه 

می کنــد. دریافــت  مــازاد 
۸. فضای ذخیره سازی بیش از 

۲۵۶ گیگابایت
اگــر امکانــش بــرای شــما وجــود داشــت، 
حافظــه  بــا  لپ تــاپ  یــک  از  حتمــا 

اســتفاده کنیــد.  اس اس دی 

اس اس دی بــه شــما اجــازه می دهــد 
و  باشــد  ســریع تر  سیســتم  عامــل 
اجــرای  و  تســکینگ  مالتــی  ســرعت 
ــای  ــر حافظه ه ــا ۵ براب ــا را ۳ ت نرم افزاره
افزایــش  ســخت  دیســک  مکانیکــی 

. هــد می د
 ۲۵۶ از  اس اس دی  ارتقــای  معمــوال   
ــر  ــیار هزینه ب ــت بس ــا ۱ ترابای ــه ۵۱۲ ی ب
 HP قیمــت  مثــال  بــرای  اســت؛ 
۵۱۲ گیگابایــت  بــا   EliteBook x۳۶۰
بیــش  دالر   ۱۹۲ اس اس دی  حافظــه 
از حالتــی اســت کــه حافظــه آن ۲۵۶ 

باشــد. گیگابایــت 
بــا توجــه بــه فضــای ابــری، حافظه هــای 
اکســترنال(  )هماننــد  هــارد  خارجــی 
بــه   کــه  اســتریم  ســرویس های  و 
ذخیــره  فیلــم  و  موســیقی  راحتــی 
می کننــد، کمتــر کســی بــه بیــش از 
 ۲۵۶ گیگابایــت حافظــه داخلــی نیــاز 

دارد.

۹. ویندوز ۱۰ پرو
بــا سیســتم  عامــل  معمــوال لپ تاپ هــا 
ــا  ــوند؛ ام ــه می ش ــی عرض ــدوز ۱۰ خانگ وین
ــت.  ــر اس ــرو ۵۰ دالر گران قیمت ت ــخه پ نس
نســخه پــرو رمزگــذاری اطاعــات را بــه  
می کنــد  امکان پذیــر   Bitlocker وســیله 
و امکاناتــی دارد کــه بــرای فضــای کاری 

ــتند.  ــردی هس ــیار کارب بس
ــود  ــاپ خ ــا لپ ت ــه ای ب ــما کار حرف ــر ش اگ
نیــاز بــه مدیریــت  انجــام نمی دهیــد و 
افــراد نداریــد، نیــازی بــه تهیــه ایــن نســخه 

ــت. ــد داش ــدوز نخواهی از وین
۱۰. رم بیش از ۱۶ گیگابایت

بــرای بیشــتر مــردم ۸ گیگابایــت رم کافــی 
ــای رم  ــرای ارتق ــال ب ــوان  مث ــه  عن اســت؛ ب
لپ تــاپ G۳ ۸۴۰ EliteBook بــه ۱۶ یــا 
ــب ۱۵۶ و  ــه ترتی ــد ب ــت رم بای ۳۲ گیگابای
اگــر شــما  و  بپردازیــد  هزینــه  دالر   ۳۲۰
ویراســتار تصویــر یــا فیلــم نیســتید، واقعــا 
بــه ایــن میــزان رم احتیــاج نداریــد. زومیــت
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ــه ســپرده های یکــی از مؤسســات غیرمجــاز در  ــی اســت ک مدت
حــال ســاماندهی در یکــی از فروشــگاه های اینترنتــی مــورد 
ــاز  ــپرده ها ب ــن س ــی ای ــرای دالل ــا ب ــه و فض ــرار گرفت ــه ق معامل

ــت!  ــده اس ش
 فقــط کافــی اســت کــه وارد یکــی از ســایت های معــروف 
ــاری  ــام یکــی از مؤسســات اعتب ــی شــوید و ن معامــات اینترنت
ــال  ــده و در ح ــی ش ــائل و حواش ــر مس ــا درگی ــن روزه ــه ای را ک
ــی  ــا آگهی های ــگاه ب ــد. آن ــت وجو کنی ــت، جس ــاماندهی اس س
مواجــه خواهیــد شــد کــه درخواســت خریــد یــا فــروش 
ــده  ــا درج ش ــه در آن ه ــن مؤسس ــت ای ــز و درش ــپرده های ری س

ــت.  اس
ــر و در  ــای اخی ــه در ماه ه ــا وجــود اینک ــه ب ــب اینجاســت ک جال
ــد  ــپرده گذاران چن ــاز، س ــات غیرمج ــاماندهی مؤسس ــان س جری
ــپرده های  ــت س ــن وضعی ــرای تعیی ــکل و ب ــار مش ــه دچ مؤسس

ــن  ــی از ای ــپرده های یک ــا س ــا تنه ــده اند، ام ــردرگم ش ــود س خ
ــه اســت.  ــرار گرفت ــه ق ــورد معامل مؤسســات غیرمجــاز م

عمــده خریــداران ایــن ســپرده ها تاکیــد دارنــد بــا شــماره تماســی 
کــه اعــام شــده بــه هیــچ عنــوان تمــاس تلفنــی گرفتــه نشــود 
و تنهــا از طریــق تلگــرام پیــام خــود و موضــوع مــورد فــروش را 
ــا در هــر صــورت ســپرده ها از صاحــب حســاب  ــد؛ ام ــام کنن اع
ــاوت  ــز متف ــا نی ــود. آگهی ه ــداری می ش ــر خری ــی کمت ــا مبلغ ب
اســت. در مــواردی ســپرده ها خریــداری می شــوند، اقســاط 
فــروش مــی رود و حتــی ســپرده ها بــا کاالهایــی همچــون 
ــا  ــی از آگهی ه ــد. در یک ــرار می گیرن ــه ق ــورد معاوض ــل م اتومبی
عنــوان شــده کــه مبلــغ حــدود ۱۷۰ میلیــون تومــان موجــودی نــزد 
ایــن مؤسســه را بــا خودرویــی خــاص معاملــه کــرده و بقیــه را بــه 
طــور نقــد پرداخــت می کنــد. ایــن فروشــنده ســپرده خــود را تــا 

ــه فــروش می رســاند. ایســنا ــی ب ــغ اصل ــر از مبل ۱۵ درصــد کمت

ــزی  ــک مرک ــه بان ــئول، از اباغی ــام مس ــمی، مق ــادر قاس ن
مبنــی بــر نداشــتن محدودیــت زمانــی بــرای وام جعالــه ۲۰ 

ــر داد.  ــی خب ــون تومان میلی
ــه  ــی وام جعال ــت زمان ــو محدودی ــاره لغ ــمی درب ــادر قاس ن
۲۰ میلیــون تومانــی کــه تــا انتهــای شــهریورماه بــود، گفــت: 
ــه  ــغ وام جعال ــش مبل ــاره افزای ــزی درب ــک مرک ــه بان اباغی
ــت  ــون تومــان محدودی ــه ۲۰ میلی ــرات مســکن از ۱۰ ب تعمی
ــا  ــده بانک ه ــه عه ــغ ب ــن مبل ــت ای ــدارد و پرداخ ــی ن زمان
واگــذار شــده کــه در صــورت داشــتن منابــع، می تواننــد وام 
جعالــه تعمیــرات مســکن را بــا ســود ۱۸ درصــد و تــا ســقف 
۲۰ میلیــون تومــان بپردازنــد و در صورتــی کــه منابــع آن هــا 
ــه ۱۰  ــی ک ــان ســقف قبل ــا هم ــد ب محــدود باشــد، می توانن

میلیــون تومــان اســت، ایــن تســهیات را ارائــه دهنــد. 
وی دربــاره ایــن پرســش کــه آیــا بانــک مســکن وام جعالــه 

را صرفــا از محــل اوراق گواهــی حــق تقدم تســهیات مســکن 
پرداخــت می کنــد یــا خیــر، اظهــار کــرد: بانــک مســکن وام 
جعالــه را هــم از طریــق اوراق تســهیات و هــم بــدون آن و 
هــم بــه صــورت ترکیبــی از ایــن دو روش بــه مشــتریان اعطا 
می کنــد کــه ایــن موضــوع بســتگی بــه منابــع داخلــی بانــک 
ــک خــوب باشــد، وام  ــی بان ــی کــه وضــع مال دارد؛ در صورت

جعالــه را بــدون اوراق تســهیات هــم می پردازیــم. 
ــه  ــی ک ــهیات تکلیف ــه تس ــاره ب ــا اش ــی ب ــام بانک ــن مق ای
ــی از  ــزود: یک ــود، اف ــته می ش ــک گذاش ــن بان ــده ای ــر عه ب
ــه  ــت ک ــی اس ــهیات تکلیف ــکن تس ــک مس ــکات بان مش
شــامل وام مســکن مهر، وام بافت فرســوده، وام ازدواج، وام 
نوســازی مســکن روســتایی و ... می شــود؛ ایــن تســهیات 
ســبب شــده تــا بخــش عمــده ای از منابــع بانــک مســکن به 

ــد. مهــر ایــن تســهیات اختصــاص یاب

4.3 ۲4 درصد،سهمخانههایلوکس۲0
ازبازارمسکنتهران

هزارمیلیاردتومان،افزایش
تسهیالتپرداختیبانکها

میلیونتومان،سقفوام
تعمیرمسکن

در ســال جــاری ۴.۳ درصــد واحدهــای مبادله شــده شــهر 
تهــران، ارزش بیــش از ۱۰ میلیــون تومــان در هــر متــر مربــع 

داشــته اند.

در چهــار ماهــه ابتدایــی امســال تســهیالت پرداخت شــده از 
ــه  ــارد تومــان نســبت ب ســوی بانک هــا حــدود ۲۴ هــزار میلی

مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته اســت.

چنانچــه  مســکن  تعمیــر  بــرای  جعالــه  تســهیالت  ســقف 
ــا وام خریــد باشــد، ۲۰ میلیــون تومــان و در غیــر  همزمــان ب
ایــن صــورت ۱۰ میلیــون تومــان از محــل اوراق ممتــاز اســت.
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،،
 ۱۹۲۰ تصویــر  وضــوح  بــا  لپ تــاپ 
در ۱۰۸۰ کــه معمــوال فــول اچ دی یــا 
معمــوال  می شــود،  نامیــده   ۱۰۸۰p

اســت کافــی 

قند اصفهان
شــرکت قنــد اصفهــان )ســهامی عــام( در تاریــخ ۷ مــرداد ۱۳۳۷ تحــت شــماره ۶۲۱۱ در اداره 
ــه  ــه ب ــرداری از کارخان ــید. بهره ب ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ته ــت صنعت ــرکت ها و مالکی ــت ش ثب
ــع از  ــورخ ۱۴ دی ۱۳۳۹ وزارت صنای ــرداری شــماره ۲۷۱/۶/۲۹۲۷۳ م ــه بهره ب اســتناد پروان

مهرمــاه ۱۳۴۰ آغــاز شــد. 
ــه ۳ هــزار ســهم ۱۰۰ هــزار  ــال منقســم ب ســرمایه اولیــه شــرکت مبلــغ ســیصد میلیــون ری
ریالــی )۷۵۰ ســهم بــا نــام و ۲۲۵۰ ســهم بی نــام( بــوده کــه در حیــن تأســیس ۳۴ درصــد 
از ســرمایه نقــدا پرداخــت شــده و درحــال حاضــر ســرمایه شــرکت مبلــغ ۱۹۵ میلیــارد ریــال 

منقســم بــه ۱۹۵ میلیــون ســهم یــک هــزار ریالــی اســت. 
شــرکت تــا پیــش از ۲۷ اســفندماه ۱۳۵۸ توســط بخــش خصوصــی اداره می شــد و از ایــن 
تاریــخ تــا ۲۰ آبــان ۱۳۶۵ تحــت پوشــش ســازمان صنایــع ملــی ایــران قــرار داشــته اســت. 
در ایــن تاریــخ بــر اســاس حکــم ۱۸۰ مورخــه مهــر ۱۳۵۸ دادســتانی کل جمهــوری اســامی 
ــاد مســتضعفان انقــاب اســامی  ــه بنی ــران، مالکیــت ۷۵.۱۴ درصــد از ســهام شــرکت ب ای
انتقــال یافــت و از تاریــخ ۲۰ آبــان ۱۳۶۵ شــرکت تحــت مدیریــت ایــن بنیــاد قــرار گرفتــه و 

از تاریــخ ۲۲ مهــر ۱۳۷۶ در بــورس اوراق بهــادار پذیرفتــه شــده اســت.

امــور  ســازمان  کل  رئیــس 
مالیاتــی کشــور گفــت: راننــدگان 
در  کــه  خــودرو  یــک  دارای 
فعــال  تپ ســی  و  اســنپ 
هســتند، هماننــد دارنــدگان یک 
ــال  ــرد س ــرای عملک ــی، ب تاکس
ــر  ــات ب ــت مالی ۱۳۹۵ از پرداخ
درآمــد خــودرو معــاف هســتند. 
بــه گــزارش رســانه مالیاتــی 
ــژاد،  ــل تقوی ن ــران، ســید کام ای
ــی  ــای قانون ــه بنده ــا اشــاره ب ب

ــرد:  ــان ک ــاغل خاطرنش ــد مش ــر درآم ــات ب ــه مالی ــوط ب مرب
ــه خدمــت  ــارغ از بســتر ارائ ــان مشــاغل، ف شــرکت ها و صاحب
ــازی در  ــای مج ــا فض ــی ی ــای واقع ــم از دنی ــه کاال اع و عرض
صــورت کســب درآمــد و ســود و پــس از کســر معافیت هــای 
ــات  ــون مالی ــرر در قان ــای مق ــاس نرخ ه ــر اس ــد ب ــرر بای مق
ــات از  ــه خدم ــروش و ارائ ــان بســتر ف ــی می ــد و تفاوت بپردازن

ــت.  ــی نیس ــر مالیات نظ
ــوژی و اســتفاده از  ــزون تکنول ــه شــتاب روزاف ــا اشــاره ب وی ب
ــراد کــه باعــث شــکل گیری کســب  و  آن در زندگــی روزمــره اف
ــاوری  ــا اســتفاده از فن کارهــای مختلــف در فضــای مجــازی ب
نویــن اطاعاتــی شــده، عنــوان داشــت: قطعــا در آینــده نزدیــک 
ــوالت  ــر و تح ــار تغیی ــود دچ ــای موج ــب  و کاره ــت کس ماهی
بیشــتری خواهــد شــد؛ بنابرایــن ســازمان امــور مالیاتــی کشــور 
بــرای شناســایی ایــن نــوع کســب و کارهــا و وصــول مالیــات 

ــت.  ــام داده اس ــبی انج ــزی مناس ــه از آن برنامه ری عادالن

امــور  ســازمان  کل  رئیــس 
درخصــوص  کشــور  مالیاتــی 
پرداخــت  دربــاره  بحث هــای 
ــرکت های  ــوی ش ــات از س مالی
تپ ســی  و  اســنپ  نوپــای 
ــز  ــه حائ ــرد: نکت ــان ک خاطرنش
اهمیــت آن اســت کــه برخــاف 
مــواردی کــه در رســانه ها رواج 
یافتــه، میــزان مالیــات صاحبــان 
ــک  ــان ی ــک تاکســی و صاحب ی
وســیله نقلیــه )مثــل پرایــد، 
ــه فعالیــت شــغلی حمل ونقــل مســافر  ــا آن ب پــژو و...( کــه ب
می پردازنــد، بــرای ســال ۱۳۹۵ صفــر ریــال تعییــن شــده کــه 
دســتورکار مربوطــه نیــز صــادر و ابــاغ شــده اســت. بنابرایــن در 
صورتــی کــه یــک راننــده دارای یــک تاکســی اســت یــا در یــک 
آژانــس کرایــه یــا از طریــق اســنپ و تپ ســی بــه ارائــه خدمــت 

حمل ونقــل مســافر می پــردازد، نبایــد مالیــات بپــردازد. 
ــده دارای  ــک رانن ــه ی ــی ک ــا در صورت ــه داد: ام ــژاد ادام تقوی ن
ــک  ــا ی ــد، تنه ــه باش ــیله نقلی ــا وس ــی ی ــک تاکس ــش از ی بی
تاکســی معــاف از مالیــات بــوده و در ازای بقیــه تاکســی ها یــا 

ــد اســت.  ــر درآم ــات ب ــه پرداخــت مالی ــزم ب ــا مل خودروه
وی درخصــوص مالیــات شــرکت اســنپ و تپ ســی نیــز گفــت: 
ــی  ــد ســایر اشــخاص حقوق شــرکت اســنپ و تپ ســی همانن
صاحــب درآمــد، ملــزم بــه پرداخــت مالیــات بــر درآمد هســتند 
ــر  ــر ارزش افــزوده ایــن شــرکت ها نیــز براب و البتــه مالیــات ب

قانــون و مقــررات مربوطــه اخــذ خواهــد شــد.

تولید ملی وضعیتمالیاتبردرآمدرانندگاناسنپوتپسی

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

از  یکــی  همــراه،  تلفــن  خطــوط 
حــال  تلفنــی  خطــوط  پرکاربردتریــن 
حاضــر اســت و تقریبــا همــه افــراد از 
ــتفاده  ــه از آن اس ــرهای جامع ــه قش  هم

می کنند. 
ــوط  ــن خط ــا ای ــتر ب ــنایی بیش ــرای آش ب
صبایــی  فرشــته  مهنــدس  خانــم  بــا 
رئیــس اداره مشــتریان ســیار شــرکت 
مخابــرات اســتان اصفهــان، بــه گفت وگــو 

حاصــل  می خوانیــد  آنچــه  نشســتیم. 
گفت وگوســت. ایــن 

 هزینه مکالمه خط دائمی
هزینــه مکالمــه در خــط دائمــی هــر 
خــط  در  و  اســت  تومــان   ۵۷ دقیقــه 
اعتبــاری هــر دقیقــه مکالمــه ۶۷ تومــان 
و  ســرویس ها  تمــام  البتــه  اســت. 
و  دائمــی  خطــوط  بیــن  آنتن دهــی 

اســت. یکســان  اعتبــاری 
 مدیریت کاهش هزینه مکالمات

از  یکـــی  همـراهـــی،  ســـرویس 

ســرویس هایی اســت کــه در مدیریــت 
می توانــد  مکالمــات  هزینــه  کاهــش 

کنــد.  یــاری  را  مشــترکان 
ــماره گیری #۱۰۰۰* وارد  ــا ش ــترکان ب مش
ســرویس همراهــی می شــوند و مکالمــه 

ــد.  ــال می کنن ــی را فع همراه
ــغ  ــا پرداخــت مبل ــوان ب ــن کار می ت ــا ای ب
کمتــری مــدت بیشــتری را صحبــت کــرد. 
مکالمــه  مختــص  ســرویس  ایــن 
ــوط  ــت مرب ــک و اینترن ــه پیام ــت و ب اس

. د نمی شــو
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F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه اصفهان

ــا  ــان ب ــل شــرکت ذوب آهــن اصفه ــر عام مدی
اشــاره بــه حجــم صــادرات ۴۷۶ هزارتنــی 
ذوب آهــن در چهــار ماهــه نخســت ســال 
 U۳۳ جــاری گفــت: تولیــد ۲۰ هــزار تــن ریــل
در برنامــه شــهریور ذوب آهــن قــرار دارد و پــس 
از آن نیــز ۲۰ هــزار تــن دیگــر تولیــد می شــود.
ــی  ــوالت صادرات ــی ارزش محص ــد صادق احم
ایــن شــرکت را بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــون دالر 
ــن در  ــادرات ذوب آه ــزود: ص ــرد و اف ــام ک اع
ایــن مــدت بــا نــرخ بین المللــی انجــام  شــد.

ــی  ــزار تن ــادرات ۷۰۰ ه ــه ص ــاره ب ــا اش وی ب
ــترین  ــت: بیش ــن گف ــته ذوب آه ــال گذش س
صــادرات ایــن شــرکت در چهــار مــاه گذشــته 
بــه کشــورهای عمــان، امــارات متحــده عربــی، 

ــت. ــوده اس ــر ب اردن و مص
مدیــر عامــل شــرکت ذوب آهــن اصفهــان 
افــزود: ایــن شــرکت بــه کشــورهایی همچــون 
ــز  ــی نی ــورهای اروپای ــی از کش ــد و بعض تایلن

ــت. ــته اس ــادرات داش ص
ــش  ــا افزای ــن ب ــرایط ذوب آه ــود ش وی از بهب
ــادرات و  ــعه ص ــی، توس ــش بده ــد، کاه تولی
ــر داد و گفــت:  کاهــش قیمــت تمام شــده خب
ــش رو  ــنی پی ــم انداز روش ــرکت چش ــن ش ای

دارد.
صادقــی گفــت: نــرخ محصــوالت فــوالدی 
اکنــون واقعــی اســت و بــا تمهیــدات مختلــف 
کنتــرل می شــود تــا فشــاری بــر مصرف کننــده 

ــود. وارد نش
وی گفــت: نــرخ محصــوالت فــوالدی در کشــور 
ــت  ــی اس ــای بین الملل ــر از نرخ ه ــوز کمت هن
و در حالــی کــه در تمــام دنیــا، نــرخ ایــن 
ــای  ــه نرخ ه ــبت ب ــل نس ــوالت در داخ محص
بین المللــی بیشــتر اســت، در ایــران ایــن 

ــت.   ــس اس ــوع برعک موض
ــا  ــان ب ــل شــرکت ذوب آهــن اصفه ــر عام مدی
ــی  ــرخ بین الملل ــه ن ــه ب ــا توج ــه ب ــان اینک بی
کنونــی  تعرفه هــای  فــوالدی،  محصــوالت 
واردات مناســب اســت، گفــت: بــا وجــود ایــن 

تعــدادی از دالالن باســابقه در زمینــه واردات 
شــمش بی کیفیــت می خواهنــد در شــرایط 
فعلــی بــرای حــذف تعرفــه فشــار بیاورنــد تــا 

ــد.   ــود ببرن ــب از واردات س ــان مناس در زم
جلســه  آخریــن  بــه  اشــاره  بــا  صادقــی 
تولیدکننــدگان فــوالد بــا وزیــر ســابق صنعــت، 
ــرر  معــدن و تجــارت گفــت: در آن جلســه مق
شــد واحدهــای فــوالدی، عرضه هــای داخلــی 
ایــن  نــرخ  تــا  باشــند  داشــته  مناســبی 
محصــوالت بــر مصرف کننــدگان فشــار وارد 

ــد. نکن
ــورهای  ــگ کش ــا دامپین ــه ب ــزود: مقابل وی اف
ــده محصــوالت بی کیفیــت از اهمیــت  صادرکنن

ــژه ای برخــوردار اســت.   وی
بــه  اشــاره  بــا  ذوب آهــن  عامــل  مدیــر 
ــار  ــرکت اظه ــن ش ــی ای ــت های صادرات سیاس
داشــت: بازارهــای مقطعــی مــد نظــر مــا 
نیســت و در حــال نهادینــه کــردن صــادرات بــه 
کشــورهایی هســتیم کــه بــازار مطمئــن، ثابــت 

و همیشــگی دارنــد.  
وی بــا اشــاره بــه تولیــد ریــل در ایــن شــرکت 
 U۳۳ ریــل  تــن  هــزار   ۲۰ تولیــد  گفــت: 
در برنامــه شــهریور ذوب آهــن قــرار دارد و 
ــد                    ــر تولی ــن دیگ ــزار ت ــز ۲۰ ه ــس از آن نی پ

. د می شــو

صادقــی گفــت: در مجمــوع ۴۰ هــزار تــن 
ــده و  ــد ش ــرارداد، تولی ــق ق ــل U۳۳ مطاب ری
ــل داده  ــوری اســامی تحوی ــن جمه ــه راه آه ب
می شــود کــه بابــت بدهــی ذوب آهــن بــه 

ــت.   ــن اس راه آه

وی گفــت: مشــکل اصلــی در تولیــد ریــل، 
ایــن اســت کــه راه آهــن تــوان پرداخــت بهــای 
ــن  ــن ای ــی بی ــق خوب ــا تواف ــدارد؛ ام ــل را ن ری
ــل و  ــد ری ــا تولی ــه ت ــورت گرفت ــرکت ص دو ش

پرداخــت بهــای آن امکان پذیــر شــود.  
تولیــد  گفــت:  ذوب آهــن  عامــل  مدیــر 
تیرآهن هــای بال پهــن بــا ســایز بزرگ تــر 
ــا پایــان فصــل پاییــز  از محصــوالت کنونــی، ت

ــورد ۶۵۰ ایــن شــرکت آغــاز می شــود کــه  در ن
بــه طــور قطــع منافــع اقتصــادی خوبــی بــرای 

ــت.   ــد داش ــال خواه ــه دنب ــن ب ذوب آه
صادقــی تصریــح کــرد: ذوب آهــن اصفهــان بــه 
ــوالد  ــده ف ــدگان عم ــی از تولیدکنن ــوان یک عن
ــات انجام شــده از  ــه اقدام ــا مجموع کشــور، ب
ــدی  ــک واحــد تولی ــه ی زیان دهــی خــارج و ب

ســودده تبدیــل شــده اســت.  
صادقــی گفــت: ایــن اقدامــات همــراه بــا 
صرفه جویــی و کاهــش قیمــت تمام شــده 
موجــب شــد تــا قیمــت تمام شــده محصــوالت 
ــورم،  ــود ت ــا وج ــاری ب ــال ج ــن در س ذوب آه
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و ... نســبت بــه 

ــود.   ــر ش ــال ۹۴ کمت س
ــازمان ها  ــای س ــت بدهی ه ــزود: پرداخ وی اف
و معــادن آغــاز شــده و ایــن بدهی هــا بســیار 

کاهــش یافتــه اســت.  
ــد  ــا تاکی ــان ب ــن اصفه ــل ذوب آه ــر عام مدی
حــال  در  مالیاتــی  بدهی هــای  اینکــه  بــر 
ــه  ــا از جمل ــه بانک ه ــی ب ــت و بده ــر اس تهات
ــاه  ــک رف ــه بان ــی ب ــارد تومان ــی ۷۰۰ میلی بده
نیــز پرداخــت می شــود، گفــت: پرداخــت ایــن 
ــال  ــج س ــدت پن ــج و در م ــه تدری ــا ب بدهی ه
انجــام می شــود تــا ذوب آهــن دوبــاره بــه یــک 

ــل شــود. واحــد اقتصــادی پیشــرو تبدی
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ــان  ــا بی ــتان ب ــتان اردس ــوال شهرس ــت اح ــس اداره ثب رئی
اینکــه جمعیــت شهرســتان اردســتان بــر اســاس آمــار ثبــت 
احــوال تــا پایــان ســال ۹۵ بالــغ بــر۴۲ هــزار و 1۰۵ نفــر بــوده 
ــزار و  ــرد و ۲۰ ه ــر م ــزار و ۲81 نف ــداد ۲1 ه ــن تع ــه از ای ک
ــزار و ۷۹1  ــت: ۲۷ ه ــار داش ــد، اظه ــم بوده ان ــر خان 8۲۴ نف
نفــر ســاکن مناطــق شــهری و 1۴ هــزار و ۳۴1 نفــر ســاکن 

ــاط روســتایی هســتند. نق
ــاکن  ــوار س ــزار و 1۴۰ خان ــزود: 1۴ه ــفی فرد اف ــا یوس علیرض
شهرســتان اردســتان هســتند کــه 8 هــزار و ۹۲۲ خانــوار 
ســاکن شــهر و ۵ هــزار و ۲18 نفــر ســاکن مناطــق روســتایی 

هســتند.

رئیــس اداره ثبــت احــوال شهرســتان اردســتان بــا بیــان اینکه 
تراکــم جمعیــت در کشــور ۴۹ نفــر در هــر کیلومتــر مربــع، در 
اصفهــان ۴۷ نفــر در هــر کیلومتــر مربــع و در اردســتان حــدود 
۴ نفــر در هــر کیلومتــر مربــع اســت، تصریــح کــرد: نســبت 
ــه ازای  جنســی در شهرســتان اردســتان 11۵ اســت؛ یعنــی ب

هــر 1۰۰ نفــر دختــر،  11۵ پســر متولــد می شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه ثبــت احــوال اردســتان وارد ۹۲ ســالگی 
خــود شــده، خاطرنشــان کــرد: از زمــان آغــاز فعالیــت تاکنــون 
1۴1 هــزار و 1۷1 والدت و ۵۷ هــزار و ۴1۹ وفــات ثبــت شــده 
کــه بــا یــک حســاب ســاده بــدون در نظــر گرفتــن مســائل 
ــزار  ــدود 8۳ ه ــد ح ــتان بای ــی شهرس ــت فعل ــر، جمعی  دیگ
باشــد؛ یعنــی نصــف جمعیــت شهرســتان  نفــر  و ۷۶۰ 

داشــتند. مهاجــرت 

ــدازی  ــرق از راه ان ــوب ش ــن جن ــر کل راه آه مدی
ــان در  ــدان - اصفه ــافری زاه ــار مس ــن قط اولی

ــر داد. ــت خب ــه دول هفت
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از وزارت راه 
و شهرســازی، مجیــد ارجونــی دربــاره عملکــرد ۴ 
ــدای  ــت: از ابت ــرق گف ــوب ش ــن جن ــه راه آه ماه
ســال تاکنــون ۵88 هــزار و ۳۶۲ تــن بــار از 
ــا  ــرق جابه ج ــوب ش ــی جن ــوط ریل ــق خط طری
شــده کــه بخشــی از حمــل بــار مربــوط بــه 
ــه  ــوده ک ــن کاال ب ــزار و ۶۹۳ ت ــری ۴۲۷ ه بارگی
ــادر                      ــتان ص ــور پاکس ــتان ها و کش ــر اس ــه دیگ ب

ــت. ــده اس ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخشــی از چرخــه حمــل 
ــار نیــز مربــوط بــه امــر تخلیــه اســت، تصریــح  ب
کــرد: در ایــن مــدت 1۶۰ هــزار و ۶۶۹ تــن کاال در 

ایســتگاه راه آهــن زاهــدان تخلیــه شــده اســت.
مدیــر کل راه آهــن جنــوب شــرق گفــت: در ســال 
ــدان -  ــافربری زاه ــار مس ــدازی قط ــاری راه ان ج
کرمــان - یــزد - اصفهــان و بالعکس پیشــنهاد شــد 
ــده،  ــزی انجام ش ــق برنامه ری ــت طب ــرار اس ــه ق ک
اولیــن قطــار مســافری زاهــدان - اصفهــان در    

ــدازی شــود. ــت راه ان ــه دول هفت

دادســتان عمومــی و انقــاب اصفهــان از وجــود بیــش 
از ۴ هــزار چــاه آب غیرمجــاز در اســتان اصفهــان خبــر 
داد و گفــت: پیگیــری انســداد و پلمــب چاه هــای 
آب غیرمجــاز در دســتورکار دادســتانی اصفهــان قــرار 

گرفتــه اســت.
انقــاب  و  عمومــی  دادســتان  رحیمــی،  حســن 
ــر گفــت:  ــن خب ــا اعــام ای ــان، ب مرکــز اســتان اصفه
دادســتانی کل کشــور  بخشــنامه  بــه  توجــه  بــا 
آبــی  غیرمجــاز  چاه هــای  انســداد   درخصــوص 
و نظــر بــه اینکــه تــداوم وجــود ایــن چاه هــا در کنــار 
ــفره های  ــه س ــی ب ــه مهلک ــالی ضرب ــده خشکس پدی
آب زیرزمینــی خواهــد زد، پیگیــری ایــن موضــوع 
قــرار                   اصفهــان  دادســتانی  جــدی  دســتورکار  در 

ــت. ــه اس گرفت
ــه پلمــب چاه هــای غیرمجــاز  ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
از مرکــز اســتان آغــاز شــده، افــزود: پلمــب چاه هــای 
غیرمجــاز دارای منفعــت عمومــی اســت و در صــورت 
فاقــد  چاه هــای  بــا  مناســب  برخــورد  نداشــتن 
ــش  ــا کاه ــرور و ب ــه م ــت، ب ــی برداش ــوز قانون مج
ــن  ــی، شــاهد از دســت رفت ــای زیرزمین ســطح آب ه

ــود. ــم ب ــز خواهی ــاورزان نی ــایر کش ــاورزی س کش
رحیمــی در پایــان ضمــن تأکیــد بــر اینکــه دادســتانی 
ــل  ــه در مقاب ــار کشــاورزان و ن ــن موضــوع در کن در ای
آن هاســت، از دســتگاه های متولــی در ایــن خصــوص 
ــا  ــرایط و اولویت ه ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــت ب خواس

ــد. ــدام کنن ــرای پلمــب چاه هــای غیرمجــاز اق ب

ــامی  ــت افزار ایرانی اس ــه نوش ــگاه عرض ــن نمایش چهارمی
بــا شــعار »بچه هــای ایرانــی، قهرمان هــای ایرانــی« 
همزمــان بــا ســایر اســتان ها در اصفهــان برگــزار می شــود. 
ــگ اول  ــه فرهن ــت مؤسس ــه هم ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ای
برگــزار می شــود، از ســاعت 1۷:۳۰ روز دوشــنبه ۶ شــهریور 
و بــا ســخنرانی حســن عباســی کارشــناس مســائل 
استراتژیســت و رئیــس اندیشــکده یقیــن افتتــاح خواهــد 

شــد.
ــول از  ــوع محص ــزار ن ــش از ۳ ه ــگاه بی ــن نمایش در ای
ــی  ــوالت فرهنگ ــت افزار و محص ــده نوش ــا تولیدکنن صده
ــف و  ــاب، کی ــت افزار، کت ــر و نوش ــل دفات ــی، از قبی ایران

ــازی فکــری و حرکتــی،  جامــدادی، هدایــای فرهنگــی، ب
ــی  ــات تزئین ــف، مهم ــد و جشــن تکلی ــوازم جشــن تول ل
ــن  ــات محــرم و اربعی ــودک و ملزوم ــی، پوشــاک ک جنگ
ــه  ــادن ب ــی و ارزش نه ــت از کاالی ایران ــدف حمای ــا ه ب
بــا  ایرانی اســامی  فرهنــگ  بــا  متناســب  تولیــدات 

تخفیــف ۲۰ درصــد عرضــه می شــود.
ایــن رویــداد فرهنگــی از ۶ تــا ۳۰ شــهریور از ســاعت 
ــان  ــع در خیاب ــارهللا واق ــا ۲۳ و در خیمــه عاشــقان ث 1۶ ت
ــته(،  ــاغ گلدس ــداران )ب ــان پاس ــماعیل، خیاب ــال اس کم
ــه مقاومــت بســیج امــام صــادق)ع( برگــزار  ــب ناحی جن

می شــود. 
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 بی بی سیدان، بهشتی ناشناخته 
در سمیرم

بی بــی ســیدان، نــام روســتایی اســت در ۳۰ کیومتــری شــهر 
ســمیرم کــه رودخانــه ای زیبــا بــه همیــن نــام از نزدیکــی آن 

ــد. ــور می کن عب
ــا عبــور  ــا آب بســیار زالل و نیلگــون خــود، ب ــه ب ایــن رودخان
ــمه هایی  ــراه چش ــه هم ــد، ب ــره ای بلن ــای صخ از دل تنگه ه
بســیار زیبــا کــه در طــول مســیر بــه آن می پیوندنــد، مناظــری 

ــد. ــم نواز می آفرین ــی و چش ــیار دیدن بس
ایــن آبشــار در کنــار رودخانــه ســمیرم )کاســگان( در ورودی 
تنگــه ای بــه نــام تنگــه نــازی واقــع شــده اســت؛ هــر ســاله 
در فصــل گرمــا گروه هــای بســیار زیــادی، میهمــان ایــن 

ــا هســتند.  طبیعــت زیب
نکتــه جالــب توجــه ایــن آبشــار دره ای اســت کــه می تــوان از 
آن بــه چشــمه نــاز ونــک ســمیرم رســید و در طــی کــردن ایــن 

مســیر، طبیعتــی بکــر را می تــوان مشــاهده کنیــد.
ایــن آبشــار زیبــا در انتهــای ایــن شهرســتان جایــی کــه ایــن 

شــهر بــه جــاده یاســوج متصــل می شــود، قــرار گرفتــه اســت.
در انتهــای مســیر، جــاده ای خاکــی اســت کــه از خــاک نــرم 
آن می تــوان بــه وجــود آب و آبشــار در ایــن منطقــه آگاه 
شــد. بــرای رســیدن بــه آبشــار ناگزیــر هســتید تــا مســیری 
را پیــاده طــی کنیــد. بعــد از گــذر از جــاده خاکــی ایــن 
مســیر بــه یــک حوضچــه می رســید کــه از آب آبشــار تغذیــه                         

می شــود.
چشــمه نــاز ونــک در محــدوده ونــک شــامل بیــش از یکصــد 
چشــمه کوچــک و بــزرگ اســت کــه در خشکســالی ها تعــداد 
ــوند.  ــک می ش ــی خش ــه کل ــا ب ــم آب ی ــا ک ــادی از آن ه زی
ــزء  ــتانی و ج ــا کوهس ــه ای تقریب ــک، منطق ــاز ون ــمه ن چش
رشــته  کوه های زاگــرس اســت و همچنیــن ایــن منطقــه 
یکــی از مناطــق سردســیر و پــرآب اســتان اصفهــان محســوب 
ــوزه  ــن ح ــه کارون در ای ــاخه های رودخان ــه سرش ــود ک می ش
ــا از رودخانه هــای  ــر، ونــک، شــمس آباد و حن قــرار دارد؛ مارب
معــروف ســمیرم هســتند کــه همگــی ســر انجــام یــک جــا 
بــه رود فرســان ملحــق می شــوند و در نهایــت بــه کارون 

می ریزنــد. 

ــتی  ــع  دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می  مدی
و گردشــگری اســتان اصفهــان از آغــاز عملیــات 
مرمــت ۲۵ بنــا و مجموعــه تاریخــی در شــرق 

شهرســتان اصفهــان خبــر داد. 
ــدای  ــت: از ابت ــار داش ــاری اظه ــدون الهی فری
ســال 1۳۹۶ تــا تاریــخ ۳۰ مردادمــاه بــا صــرف 
اعتبــاری معــادل 1۵ میلیــارد ریــال، عملیــات 
مرمــت ۲۵ بنــا و محوطــه تاریخــی در منطقــه 
شــرق شهرســتان اصفهــان آغــاز شــده اســت.
بــروز  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  بیــان  وی 
بخش هایــی  در  متعــدد  خشکســالی های 
شهرســتان  شــرق  در  به ویــژه  اســتان،  از 
ــی و  ــار تاریخ ــت از آث ــزوم حفاظ ــان، ل اصفه
توســعه گردشــگری فرهنگــی بــه  واســطه آثــار 
ــش از  ــن بخ ــه در ای ــمندی ک ــی ارزش تاریخ

اســتان وجــود دارد، بیــش از هــر زمــان دیگــر 
ــه  ــای ب ــا برنامه ریزی ه احســاس می شــود؛ ب
عمــل آمــده و در یــک طــرح گســترده، عملیات 
شهرســتان  شــرق  تاریخــی  آثــار  مرمــت 
ــج  ــرای تروی ــزی ب ــار برنامه ری ــان در کن اصفه
صنایــع  دســتی و توســعه گردشــگری صــورت 

می پذیــرد.
ــی  ــی روســتای تاریخــی قه ــگاه مل ــر پای مدی
و ناظــر طرح هــای مرمتــی شــرق شهرســتان 
ــاه اول  ــج م ــرد: در پن ــوان ک ــز عن ــان نی اصفه
ــی اداره  ــای مرمت ــه طرح ه ــال و در ادام امس

ــای  ــت بناه ــات مرم ــال1۳۹۵، عملی کل در س
تاریخــی همچــون مســجد جامــع، خانــه 
تاریخــی حــاج رزمجو، خانــه تاریخی تــاج زاده، 
خانــه تاریخــی لقمــان، خانــه تاریخــی شــیخ 
ــن در  ــاج حس ــیاب ح ــار و آس ــن، آب انب حس
روســتای تاریخــی قهــی در کنــار مرمــت بافــت 
ــا  ــت گذره ــن روســتا شــامل مرم تاریخــی ای
و ســاباط حــاج ابراهیــم در شــرق شهرســتان 

ــرد. ــام می پذی ــان انج اصفه
بافــت  مرمــت  محمدنــژاد گفــت:  حمیــد 
تاریخــی و بــازار شــهر تاریخــی هرنــد، مرمــت 

ــه  ــهر کوهپای ــی ش ــار تاریخ ــده حص باقی مان
متعلــق بــه عصــر ساســانی، مرمــت بــرج 
و  قورتــان  روســتای  منحصربه فــرد  کبوتــر 
تاریخــی  روســتای  بــزرگ  قلعــه  مرمــت 
ــی اداره کل  ــای مرمت ــر طرح ه ــان، از دیگ قورت
ــی  ــور تاریخ ــتان در مح ــی اس ــراث فرهنگ می

شــرق شهرســتان اصفهــان اســت.
شهرســتان  شــرق  محــور  اســت  گفتنــی 
اصفهــان در امتــداد مســیر رودخانــه زاینــده رود 
بــه ســمت تــاالب گاوخونــی واقــع شــده 

ــت. اس

 ایــن منطقــه تاریخــی بــه  واســطه عبــور 
ــت  ــم از قدم ــاده ابریش ــی ج ــیرهای فرع مس
دوران  در  به ویــژه  ارزشــمندی،  تاریخــی 
ــش از اســام و ســپس در دوران اســامی  پی
به ویــژه ســده های پنجــم، ششــم، هفتــم 
ــت؛  ــوردار اس ــری برخ ــری قم ــتم هج و هش
ــار بســیار ارزشــمند  ــه ای کــه وجــود آث ــه گون ب
فرهیختــگان  و  تاریخــی  منحصربه فــرد  و 
ــی  ــهر تاریخ ــرق ش ــک ش ــرم و خش ــار گ دی
اصفهــان در کنــار تنــوع قومــی منطقــه از جملــه 
اقامــت عشــایر عــرب جرقویــه در ایــن منطقــه 
ــخ  ــور تاری ــه ســهم ارزشــمندی در ســیر تط ک
فرهنــگ و تمــدن فــات مرکــزی ایران  زمیــن 
ایفــا کرده انــد،  اســامی  دوران  در  به ویــژه 

ــت. ــب اس ــن مطل ــای ای ــود گوی خ
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مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد: 

عملیات مرمت ۲۵ بنای شاخص تاریخی در شرق شهرستان اصفهان 

،،
 تولیــد ۲۰ هــزار تــن ریــل U۳۳ در 
برنامــه شــهریور ذوب آهــن قــرار دارد 
و پــس از آن نیــز ۲۰ هــزار تــن دیگــر 

تولیــد می شــود

کوتاه از نصف جهان
 معرفی اعضای هیئت رئیسه 

شورای شهر اصفهان
ــه  ــان، هیئت رئیس ــهردار اصفه ــاب ش ــس از انتخ پ
پنجمیــن دوره شــورای شــهر اصفهــان نیــز مشــخص 

شــدند.
عنــوان  بــه  فتــح هللا معیــن  اســاس  ایــن  بــر 
رئیــس شــورا و علیرضــا نصــر اصفهانــی بــه عنــوان 

انتخــاب شــدند. نایب رئیــس شــورا 
ــه دار،  ــوان خزان ــه عن ــدآور ب ــن امیراحمــد زن همچنی
مهــدی مقــدری بــه عنــوان ســخنگو و فریــده 

ــدند. ــاب ش ــی انتخ ــوان منش ــه عن ــن ب روش

 معرفی سرپرست دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان

روز گذشــته بــا حکــم حســن قاضــی زاده  هاشــمی، 
پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
ســمت  بــه  چنگیــز  طاهــره  دوازدهــم،  دولــت 
سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 
ــد. ــوب ش ــان منص ــتان اصفه ــتی درمانی اس بهداش

گفتنــی اســت طاهــره چنگیــز اســتاد تمــام آمــوزش 
پزشــکی و دکتــری تخصصــی فارماکولــوژی در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و در حــال حاضــر 
دبیــر شــورای آمــوزش پزشــکی عمومــی وزارت 
بهداشــت و مشــاور مرکــز ملــی تحقیقــات راهبــردی 

ــه اســت.  ــن وزارتخان آمــوزش پزشــکی ای
ــکان دار  ــروز س ــا دی ــه ت ــم ک ــری ه ــا اصغ غامرض
ــر صندلــی ریاســت ســازمان  ــود، ب ایــن دانشــگاه ب
غــذا و داروی کشــور نشســت؛ پیــش از ایــن رســول 

ــود. ــد در ایــن ســمت ب دینارون

نوسازی شبکه های آبیاری اراضی 
 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــاری اراض ــبکه های آبی ــت: ش گف

ــز و نوســازی می شــود.  کشــاورزی تجهی
محســن کریمیــان اظهــار داشــت: بحــران آب ســطح 
ــه  ــه ب ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــن آورده اس ــت را پایی کش
دنبــال تهیــه الگــوی کشــت مناســب بــرای اســتان 

هســتیم.
ــروز  ــران آب ام ــت بح ــت: در وضعی ــان داش وی بی
ــدات  ــه تولی ــم ک ــت کنی ــه ای مدیری ــه گون ــد ب بای
ــدار کمــی و کیفــی کشــاورزی اســتان را شــاهد  پای

ــیم. باش

سرنوشت تلخ راننده بی احتیاط 
عمومــی  روابــط  ســخنگوی  شــریعتی،  محمــد 
ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
اعــام خبــر  بــا  روز گذشــته  اصفهــان، گفــت: 
محبــوس شــدن شــخص بیــن کابیــن خــودرو 
ــتگاه ۴  ــپ ایس ــه اکی ــرس بافاصل ــت کمپ کامیون
ــه همــراه رئیــس ایســتگاه  و ۷ و خــودرو نجــات ب
ــان ســپیده  ــه در خیاب مربوطــه، راهــی محــل حادث
کاشــانی شــدند. بــا توجــه بــه فشــار ســنگین 
اتــاق عقــب بــر روی کمــر و ســتون فقــرات راننــده 
متأســفانه همــان لحظــات ابتدایــی، راننــده در میــان 

ــود. ــان داده ب ــی ج ــب و شاس ــاق عق ات

 دستگیری سارق اینترنتی 
در اصفهان 

ــات  ــادل اطاع ــد و تب ــای تولی ــس فض ــس پلی رئی
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: 
در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی بــر اینکــه 
ــه  ــال ب ــون ری ــغ ۵۰ میلی ــی او مبل ــاب بانک از حس
صــورت غیرمجــاز برداشــت شــده، بررســی موضــوع 
بــه صــورت ویــژه در دســتورکار مامــوران پلیــس فتــا 

قــرار گرفــت.
افــزود:  مرتضــوی  مصطفــی  ســید  ســرهنگ   
ــن  ــی مامــوران ای ــده مقدمات پــس از تشــکیل پرون
پلیــس تحقیقــات خــود را در فضــای ســایبر آغــاز 
ــد و پــس از بررســی های علمــی و تخصصــی  کردن
مــدارک  و  اســناد  جمــع آوری  و  صورت گرفتــه 
الکترونیکــی در نهایــت متهــم کــه خانمــی ۲۷ ســاله 

ــد. ــتگیر ش ــایی و دس ــود، شناس ب

 اجرای نمایش »آهاااای تو دیگه 
کی هستی؟« در تاالر هنر

کــی  دیگــه  تــو  »آهــاااای  نمایــش  کیمیای وطن
ــا 1۲ شــهریور در  ــی اســداله اســدی ت ــه کارگردان هســتی؟« ب

تاالر هنر روی صحنه می رود. 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
شــهرداری اصفهــان، نمایــش »آهــاااای تــو دیگــه کــی 
هســتی« بــه نویســندگی و کارگردانــی اســداله اســدی از 
ــا 1۲  ــه و ت ــرا رفت ــه اج ــان روی صحن ــژه نوجوان ــرداد وی ۲8 م

شــهریورماه اجــرای آن ادامــه خواهــد داشــت. 
ــت  ــت وجویی اس ــتی؟«، جس ــی هس ــه ک ــو دیگ ــاااای ت »آه
ــکل  ــازه ش ــای ت ــوان از جهان ه ــازه نوج ــم ت ــه فه ــر پای ــه ب ک
ــدی از  ــی و ب ــون نیک ــی چ ــه مفاهیم ــیده ب ــرد و کوش می گی
ــوان اقتباســی از  ــش را می ت ــن نمای ــرد. ای ــازه بنگ ــری ت منظ
ــع  ــات و لوام ــع الحکای ــاب »جوام ــتان های کت ــی از داس یک
ــرد  ــه و م ــر دیوان ــاب »بب ــی و کت ــد عوف ــر محم ــات« اث الروای

ــمار آورد.  ــه ش ــی ب ــن صادق ــته  قطب الدی ــه« نوش فرزان
ــدی  ــری، مه ــهرام باق ــی، ش ــژن گنجعل ــش بی ــن نمای در ای
فدایــی، امیــن طاهــری، مهــراد باقــری، حمیــد اکبــری، 
حمیــد کردســیچانی، ســینا فاضلــی، علیرضــا خــدری، مهــدی 
بصــراوی و ســهیا توکلــی بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. 
ــه  ــا تهی ــد ب ــش می توانن ــن نمای ــدن ای ــرای دی ــدان ب عاقه من
ــب  ــر ش ــهریورماه ه ــا 1۲ ش ــر ت ــوای مه ــایت ن ــت از س بلی
 ســاعت ۲۰:۳۰ بــه ســالن اصلــی تــاالر هنــر اصفهــان مراجعــه 

کنند.

کوتاه از شهرستان ها
 تشییع پیکر مطهر شهید 

مدافع حرم »همایون اصغری«
 مهــرداد حســن پور، رئیــس بنیــاد شــهید و 
و کــرون،  تیــران  ایثارگــران شهرســتان  امــور 
مدافــع  شــهید  مطهــر  پیکــر  کــرد:  اظهــار 
رزمنــدگان  از  اصغــری«،  »همایــون  حــرم 
شــهید  همرزمــان  از  و  فاطمیــون  تیــپ 
ــا  ــری ب ــن درگی ــه در حی »محســن حججــی« ک
از حریــم  راه دفــاع  تکفیری هــای داعــش در 
ــه فیــض  اهــل بیــت)ع( و مقدســات اســامی ب
عظیــم شــهادت نائــل آمــد، عصــر روز چهارشــنبه 
اول شــهریورماه ۹۶ از ســاعت 1۶:۳۰ بــر روی 
 دســتان مــردم شــهیدپرور شهرســتان تیــران 
مقبــره  تــا  تیــران  آزادی  میــدان  از  و کــرون 
شــهدای گمنــام تشــییع می شــود و ســپس ایــن 
شــهید واالمقــام در گلســتان شــهدای ایــن شــهر 

می گیــرد.  آرام 

 معرفی سرپرست 
فرمانداری مبارکه 

ــه  ــلطانی ب ــواد س ــان، ج ــتاندار اصفه ــم اس ــا حک ب
ــه  ــتان مبارک ــداری شهرس ــت فرمان ــوان سرپرس عن

ــد. ــی ش معرف
گفتنــی اســت وی معاونــت فرمانــداری شهرســتان، 
ــهرداری  ــی، ش ــن جنوب ــداری گرک ــت بخش سرپرس
در  مدیریــت  و  محمدآبــاد  شــهرداری  کرکونــد، 
ــفلی را در  ــه س ــه جرقوی ــرورش منطق ــوزش و پ آم

ــود دارد. ــه خ کارنام

گلپایگان، بزرگ ترین صادرکننده 
تخم مرغ استان اصفهان 

گفــت:  گلپایــگان  دامپزشــکی  شــبکه  مدیــر 
صادرکننــده  بزرگ تریــن  گلپایــگان  شهرســتان 
تخم مــرغ در ســطح اســتان اصفهــان بــه شــهرها و 

اســت.  کشــور  اســتان های 
حســین فراســت در جلســه بررســی مدیریــت 
اعتبــارات  داشــت:  اظهــار  شهرســتان  بحــران 
ــوی اداره  ــتان از س ــران ادارات شهرس ــت بح مدیری
کل اســتان تخصیــص داده شــده و مســئوالن بایــد 
بــرای تملــک اعتبــارات اقدامــات الزم را انجــام 

ــد. دهن

باغ موزه شهرضا افتتاح شد
شــهرضا  باغ مــوزه  فرهنگی تفریحــی  مجموعــه 

ــد. ــاح ش افتت
حاشــیه  در  شــهرضا،  شــهردار  جافــری،  رحیــم 
فرهنگی تفریحــی  مجموعــه  افتتــاح  مراســم 
ــت  ــس از گذش ــرد: پ ــوان ک ــهرضا عن ــوزه ش باغ م
حــدود یــک قــرن از احــداث شــهرداری در شــهرضا، 
ــأ  ــک خ ــوان ی ــه عن ــهر ب ــن ش ــوزه در ای ــود م نب
ــرای  ــهرداری ب ــه ش ــد ک ــاس می ش ــی احس فرهنگ

ــرد. ــدام ک ــع آن اق رف
وی اظهــار کــرد: ایــن مجموعــه بــه ســبک باغ هــای 
ایرانــی احــداث شــده و همــه اصــول معمــاری 
اصیــل ایرانی اســامی در ســاختمان و بنــای آن 

ــت شــده اســت. رعای

آغاز برداشت هلو در فریدن 
ــدن  ــاورزی فری ــاد کش ــر جه ــتمی، مدی ــن رس رامی
ــن شهرســتان  ــو از باغ هــای ای ــاز برداشــت هل از آغ
خبــر داد و اظهــار داشــت: برداشــت ایــن محصــول 

ــود. ــام می ش ــار انج ــطح 1۵ هکت در س
ــا متوســط  ــوان کــرد: پیش بینــی می شــود ب وی عن
ــو از  ــار، مقــدار 1۴۰ تــن هل عملکــرد 1۰ تــن در هکت

ایــن ســطح برداشــت شــود.

 رفع تصرف زمین های دولتی 
آران و بیدگل 

رئیــس اداره راه و شهرســازی آران و بیــدگل گفــت: 
ــی  ــای دولت ــع زمین ه ــر مرب ــزار و ۲۰۰ مت ــک ه ی
ایــن شهرســتان امســال بــا همــکاری دادگســتری و 

نیــروی انتظامــی رفــع تصــرف شــد. 
مجتبــی آراســته ارزش ریالــی ایــن زمین هــا را 
ــال بیــان کــرد و افــزود: ایــن  حــدود ۷ میلیــارد ری
ــر اســاس  ــی ب ــان زمین هــای دولت ــا متصرف اداره ب

ــرد. ــون برخــورد خواهــد ک قان
ــار کــرد: ایــن زمین هــا کــه در آن هــا کارگاه  وی اظه
ــود  ــده ب ــاخته ش ــی س ــکاری و مصالح فروش جوش
ــن شــهر واقــع شــده  ــاد ای ــوار احمدآب ــه بل در منطق

اســت.

 دو نقره کشوری 
برای ووشوی نجف آباد

اداره ورزش و  ســید محمــد طباطبایــی، رئیــس 
ــاد، گفــت: در رقابت هــای  جوانــان شهرســتان نجف آب
قهرمانــی ووشــوی کشــور کــه بــا حضــور ۴8۰ 
ورزشــکار از سراســر کشــور بــه میزبانــی قــم بــه کار 
خــود پایــان داد، ابوالفضــل عمــادی در ۶۰ کیلوگــرم 
و مصطفــی رضایــی در ۶۵ کیلــو بــه مربیگــری 
محمدجــواد کاویان پــی، دو نشــان نقــره بزرگســاالن 

ــد. ــه دســت آوردن را ب

افتتاح و کلنگ زنی پروژه های 
عمرانی شهر چمگردان

پروژه هــای  کلنگ زنــی  و  بهره بــرداری  آییــن 
عمرانــی، فرهنگــی و خدماتــی شــهر چمگــردان 
ــی  ــت هماهنگ ــه معاون ــدس طرف ــور مهن ــا حض ب
امــور عمرانــی اســتانداری، مهنــدس کمالــی مدیــر 
کل دفتــر امــور شــهری اســتانداری و مهنــدس 
برگــزار  لنجــان  شهرســتان  فرمانــدار   ســجاد 

شد.  
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کوتاه اخبار 
کشف 208 کیلو مواد افیونی در یزد 
انتظامــی  معــاون هماهنگ کننــده فرماندهــی 
ــاره  ــری درب ــوران از خب ــت: مام ــزد گف ــتان ی اس
حرکــت قاچاقچیــان بــا یــک محمولــه مــواد 
ــرل  ــن منظــور کنت ــه همی مخــدر آگاه شــدند و ب
ــت. ــرار گرف ــای خروجــی در دســتورکار ق محور ه

ــن  ــزود: در ای ــینی اف ــود میرحس ــرهنگ محم س
ــامل  ــدر ش ــواد مخ ــواع م ــو ان ــات ۲۰۸ کیل عملی
۱۳۵ کیلــو تریــاک و ۷۳ کیلــو حشــیش کشــف 
شــد و دو نفــر از ســوداگران مــرگ نیــز دســتگیر 

شــدند.

از بین بردن محصول خرما در بم 
بریــدن خوشــه های خرمــا پیــش از آغاز برداشــت 
ــه  ــری را ب ــارت جبران ناپذی ــول خس ــن محص ای

کشــاورزان بمــی وارد کــرده اســت. 
بر اســاس اعالم شــاهد عینــی، خبرنگار شهرســتان 
بــم، بــا توجــه بــه اینکــه ۲۰ روز مانــده بــه برداشــت 
ــتر  ــتای ده ش ــا در روس ــه های خرم ــا، خوش  خرم
و حمــزه ای بــم بــه دســت گروهــی ناشــناس بریده 
شــده، خســارت جبران ناپذیــری بــه کشــاورزان وارد 

ــت. آمده اس

 دستگیری ۷ سارق 
با ۹ فقره سرقت 

ســردار غالم عبــاس غالمــزاده، فرمانــده انتظامــی 
ــاری، از دســتگیری ۷ ســارق  چهارمحــال و بختی
ــن فقــره ســرقت داخــل  ــال وقــوع چندی ــه دنب ب
ــهر های  ــام در ش ــیکلت و احش ــودرو، موتورس خ
شــهرکرد، کوهرنــگ، لــردگان و کیــار توســط 

ــر داد. ــتان خب ــی اس ــس آگاه ــوران پلی مام

 اعدام خطرناک ترین 
شرور جنوب کرمان 

حکــم اعــدام آریــا جاویــدان، معــروف بــه 
ســردار از اشــرار خطرنــاک جنــوب کرمــان، 
ــرا  ــرای اج ــد و ب ــور تایی ــی کش ــوان عال در دی
ــالغ ــان اب ــرای کرم ــه دادس ــروز ب ــح دی  در صب

شد. 
انقــالب  دادگاه  رئیــس  قربانــی،  احمــد 
ــه  ــدان ب ــا جاوی ــزود: آری ــان، اف شهرســتان کرم
ــی  ــتگی گروه ــق سردس ــه از طری ــام محارب اته
ــار گذاشــتن ســالح گــرم  ــا در اختی مســلحانه ب
ــی  ــام کار های ــدش و انج ــای بان ــار اعض در اختی
ــر هــم زدن امنیــت عمومــی، ایجــاد  ــه ب از جمل
رعــب و وحشــت دربیــن مــردم، اقــدام بــه قتــل 
ــی  ــی، آدم ربای ــلحانه، راهزن ــرقت مس ــد، س عم
مســلحانه و آزار و اذیــت مــردم در دادگاه مــورد 

ــت. ــرار گرف ــه ق محاکم

راهیابی دانش آموزان بردسیری 
به مسابقات جهانی 

ــرورش شهرســتان بردســیر  ــر آمــوزش و پ مدی
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــوز ای ــی ۳ دانش آم از راهیاب
ــه  ــی چرتک ــبات ذهن ــی محاس ــابقات جهان مس

ــر داد.  خب
دوره  پنجمیــن  گفــت:  کاظمی نــژاد  محمــد 
مســابقات محاســبات ذهنــی چرتکــه )یــو.

ســی.مس( بــا حضــور 6۰4 نفــر از دانش آمــوزان 
سراســر کشــور در ســالن یــادگار امــام بابــل 

ــد. ــزار ش برگ

خواب، جان راننده پراید را گرفت 
جان باختــن  از  جیرفــت  پلیــس راه  فرمانــده 
ــر خواب آلودگــی در محــدود  ــد در اث ــده پرای رانن

ــر داد.  ــی شــیراز خب ســه راه
ســرهنگ محمدجــواد بهرامــی، فرمانــده پلیــس 
راه جیرفــت، گفــت: روز گذشــته در محــدوده 
روســتای تــل شــیراز ســه راهــی روســتای 
دهقان پــور از توابــع شهرســتان عنبرآبــاد، راننــده 
خــودروی پرایــد در اثــر ســانحه تصــادف جــان 

ــت داد. ــود را از دس خ

رشد صادرات یزد در سال جاری 
مهــرداد پیرحیاتــی، مدیــر کل گمــرکات اســتان 
ــی  ــارت خارج ــرد تج ــه عملک ــاره ب ــا اش ــزد ب ی
اســتان در چهارماهــه نخســت ســال جــاری 
ــن  ــزار ت ــدت 66۳ ه ــن م ــرد: در ای ــح ک تصری
کاال بــه ارزش ۱۷۳ میلیــون دالر از گمــرک یــزد 
ــه خــارج کشــور صــادر شــده کــه در مقایســه  ب
بــا مــدت مشــابه در ســال گذشــته از نظــر وزن 
ــته  ــد داش ــد رش ــث ارزش ۲۲ درص  ۱6 و از حی

است.
اســتان  صادراتــی  عمده تریــن کاالهــای  وی 
ــن مــدت را کاشــی و ســرامیک، میلگــرد،  در ای
ظــروف  هیــدرو کربــن،  مصنوعــی،  ســنگ 
شیشــه ای و شیشــه ســاختمانی ذکــر کــرد.

مرمت   آش خانه شمسی 
چرخاب اردکان 

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اردکان گفــت: آش خانــه شمســی 
ــای  ــرح خانه ه ــاب اردکان در ط ــه چرخ در محل
میــراث  اداره  بــا  مشــارکت  در  مشــارکتی 
ــن  ــگری ای ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
ــاری  ــا اعتب ــی و ب ــورت امان ــه ص ــتان ب شهرس

ــد. ــت ش ــال مرم ــون ری ــش از ۱۸۰ میلی بی
حمیــد مشــتاقیان فعالیت هــای انجام شــده بــر 
ــدی  ــی و زیربن ــا را استحکام بخش ــن بن روی ای
ضربــی  طــاق  مرمــت  خشــتی،  دیوار هــای 
ــالم ــه اع ــام و راه پل ــت ب ــت پش ــتی، مرم  خش

 کرد.

 مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان یــزد گفــت: متاســفانه ۲۵ درصــد 
ــه  ــوط ب ــزد مرب ــات جــاده ای ی تلفــات تصادف

ــت.  ــواران اس موتورس
بــا رئیــس  محســن صادقیــان در دیــدار 
ســتاد اقامــه نمــاز اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
ــت  ــداری و حفاظ ــات نگه ــام اقدام ــه تم اینک
ــل و  ــداری و حم ــه راه ــوط ب ــا مرب از جاده ه
نقــل جــاده ای اســتان اســت، اظهــار داشــت: 
تمــام اقدامــات نگهــداری اعــم از تابلوهــا، 
حریــم  آســفالت،  روکــش  خط کشــی ها، 
ــه  ــردم ک جــاده و حــل و فصــل مشــکالت م
بــه هــر نــوع قصــد وصــل شــدن بــه جــاده را 
دارنــد، احــداث هــر نــوع ســازه در کنــار جــاده 
و دسترســی های فرعــی از جملــه مــواردی 
ــرار  ــن اداره کل ق ــتورکار ای ــه در دس ــت ک اس

دارد.
 افزایش شاخص های امنیتی راه ها

تلفــات  و  تصادفــات  بحــث کاهــش  وی 
جــاده ای و حفــظ جــان مــردم را یکــی از 
ــه آن  ــن اداره کل ب ــه ای ــت ک ــواردی دانس م
ــه  ــرد: هم ــان ک ــت و خاطرنش ــاس اس حس

در اســتان در تــالش هســتند کــه تلفــات 
جــاده ای کاهــش یابــد؛ ولــی در موضــوع 
مباحــث  بــه  بایــد  جــاده ای  کشــته های 
تــا  بپردازیــم  اجتماعــی  و  فرهنگ ســازی 
ــل در  ــد کام ــردم را در ح ــالمت م ــم س بتوانی

تامیــن کنیــم. جاده هــا 

صادقیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه وجــود اماکــن 
ــن  ــافران در بی ــژه مس ــی وی ــی و خدمات رفاه
راه هــا نقــش بســیار مهمــی در افزایــش 
ــال دارد،  ــه دنب شــاخص های امنیتــی راه هــا ب

عنــوان کــرد: تعــدادی مجتمع هــای بیــن 
راهــی در جاده هــای مختلــف اســتان یــزد 
ــا  ــه ی ــا مجــوز گرفت ــه چــه از م وجــود دارد ک
نگرفتــه باشــند، مــا ملــزم هســتیم بــه صــورت 
دوره ای از ایــن مراکــز بازدیــد بــه عمــل آوریــم 
ــارت  ــد نظ ــه می کنن ــه ارائ ــی ک ــر خدمات و ب

ــیم. ــته باش داش
 اهمیت جاده های برون شهری

وی بــا بیــان اینکــه حیطــه فعالیــت ایــن اداره 
کل در جاده هــای برون شــهری اســت، بازدیــد 
ســرویس های  و  راهــی  بیــن  مســاجد  از 
بهداشــتی بیــن راهــی را هــم از دیگــر اقداماتی 
ــن  ــات بی ــه خدم ــه ارائ ــه در زمین ــت ک دانس

ــد. ــام می دهن ــافران انج ــه مس ــی ب راه
وی حفــظ و نگهــداری از جاده هــا و آســفالت 
را یکــی از مصادیــق اصلــی حفــظ بیت المــال 
دانســت و عنــوان کــرد: شــاید بخشــی از اینکه 
در زمینــه نگهــداری از آســفالت از ســوی مردم 
اطالع رســانی  عــدم  نمی شــود،  توجهــی 

درســت بــه آن هــا باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه داخــل اســتان 
ــود دارد،  ــر راه وج ــزار و ۵۵۰ کیلومت ــزد 4 ه ی

گفــت: در صورتــی کــه همــه نیروهایمــان را بــه 
صــورت کامــل بســیج کنیــم هــم، نمی توانیــم 
بــه صــورت کامــل و همیشــگی بــر روی 
ــارت داشــته باشــیم و  ــای اســتان نظ جاده ه
جلــوی تخریــب آن هــا را بگیریــم؛ بــه همیــن 
دلیــل الزم اســت کــه مــردم خودشــان نســبت 

بــه حفاظــت از جاده هــا گام بردارنــد.
 کمترین کشته های جاده ای در یزد

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
ــدود ۱۰  ــه ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی اس
ســال قبــل تعــداد کشــته های جاده هــا در 
ــود،  ــر ب ــدود 4۰۰ نف ــاالنه ح ــزد س ــتان ی اس
عنــوان کــرد: بــا اقدامــات صورت گرفتــه از 
جملــه بهبــود وضعیــت جاده هــا و نصــب 
گاردریل هــا و مــوارد مختلــف دیگــر، هــر 
ــا  ســال کشــته های جــاده ای کمتــر شــده و ت
ســال گذشــته جــزو اســتان اول کشــور بودیــم 

ــاده ای را  ــته های ج ــن کش ــداد کمتری ــه تع ک
ــتیم. داش

ــد از تمــام  ــه اینکــه بای ــا اشــاره ب صادقیــان ب
ــگیری  ــه پیش ــا در زمین ــات و ظرفیت ه امکان
ــاده ای  ــات ج ــال آن تلف ــه دنب ــادف و ب از تص
اســتفاده کــرد، اظهــار داشــت: بــا وجــود ایــن 
وقتــی نــگاه می کنیــم کــه در ســال 94 تعــداد 
کشــته های جــاده ای مــا ۱4۰ نفــر بــوده و هــر 
دو روز و نیــم در اســتان یــزد یــک نفــر در اثــر 
ــت  ــود را از دس ــان خ ــاده ای ج ــات ج تصادف

ــوار اســت. ــا دلخــراش و ناگ ــد، واقع می ده
مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان یزد خاطرنشــان کــرد: ۲۰ تــا ۲۵ درصد 
ایــن افــراد هــم شــامل موتورسیکلت ســواران 
هســتند کــه به دالیلــی از جملــه نداشــتن کاله 
ــات جــان خــود را از دســت  ــی در تصادف ایمن

داده انــد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد: 

۲۵ درصد تلفات تصادفات جاده ای یزد 
مربوط به موتورسواران است 

مدیــر کل راه و شهرســازی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: اعتبــار 
ــال  ــارات س ــتان در اعتب ــدازی بیمارس ــل و راه ان ــرای تکمی الزم ب

ــت. ــده اس ــی ش ــاری پیش بین ج
ــت  ــا ظرفی ــن ب ــتان بروج ــداث بیمارس ــروژه اح ــه وی پ ــه گفت ب

ــت. ــته اس ــی داش ــرفت فیزیک ــد پیش ــت، 94 درص ۲۳9 تخ
قاســم قاســمی تصریــح کــرد: بیمارســتان بروجــن در ۳9 هــزار 
و ۱۰۰ متــر مربــع مســاحت و ۱6 هــزار و ۵۲۸ متــر مربــع زیربنــا 
ــرداری  ــه بهره ب ــال ب ــان امس ــا پای ــت و ت ــاخت اس ــال س در ح

می  رســد.
بــه گفتــه وی بیمارســتان بروجــن در 9 بخــش تخصصــی داخلــی 
و جراحــی زنــان و مــردان هــر کــدام بــا ۵6 تخــت، بســتری زنــان 
و زایمــان بــا ۳۸ تخــت، بســتری کــودکان بــا ۳6 تخــت، اورژانس 
 N.I.C.U ،بــا ۸ تخــت C.C.U ،بــا ۱۲ تخــت I.C.U ،بــا ۲۰ تخــت

بــا ۵ تخــت و P.C.C.U بــا ۸ تخــت فعــال می شــود.
ــه داد:  ــاری ادام ــال و بختی ــازی چهارمح ــر کل راه و شهرس مدی
امســال بــا تخصیــص ۱۰۰ میلیــارد ریــال از اعتبــارات ملــی، بدهــی 
پیمانــکار پرداخــت شــد و عملیــات اجرایــی طــرح ســرعت گرفت.

قاســمی میــزان اعتبــارات هزینه شــده بــرای اجــرای بیمارســتان 
بروجــن را از ابتــدا تاکنــون 4۱۰ میلیــارد ریــال عنــوان کــرد.

چهارمحــال  اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی   معــاون 
ــه عملیــات اجرایــی و تکمیــل  و بختیــاری نیــز سرعت بخشــی ب
و تحویــل بیمارســتان های مالخلیفــه، کوهرنــگ و بروجــن را 

ــر دانســت.  شــایان تقدی
ــرای  ــن ب ــهرداری بروج ــا ش ــق ب ــا تواف ــت: ب ــری گف ــودرز امی گ
احــداث جــاده دسترســی بــه ایــن بیمارســتان، ۷ میلیــارد ریــال 

ــه شــهرداری بروجــن پرداخــت شــد. ــوارض ب ع

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

معــاون اســتاندار و فرمانــدار کاشــان در دیــدار منتخبیــن شــورای 
اســالمی شــهر کاشــان گفــت: توســعه و پیشــرفت شــهر و 
شهرســتان در گــرو تعامــل و همدلــی در چارچــوب قانــون 
ــرای  ــبرد و اج ــکان پیش ــازنده ام ــل س ــق تعام ــت و از طری اس

ــد. ــی باش ــر م ــهری میس ــت ش ــای مدیری برنامه ه
حمیدرضــا مومنیــان تصریــح کــرد: نظــرات اعضــا بــا هــر نگــرش 
و ســلیقه ای محتــرم اســت لکــن بایــد کلیــه اقدامــات منطبــق بر 
قانــون باشــد و از دخالــت دادن نگرش هــای سیاســی و جناحــی 

در امــور خــودداری نماییم.
روســتا  و  شــهر  اســالمی  شــوراهای  از  مــردم  افــزود:  وی 
می خواهنــد تــا مطالبــات و درخواســت های آنــان را تــا رســیدن 

بــه نتیجــه مطلــوب پیگیــری نماینــد و کلیــه امــور را بــر اســاس 
ــد. ــتوار نماین ــی اس ــی و قانون ــای کارشناس فرآینده

مومنیــان تصریــح کــرد: توجــه بــه اولویــت هــای شــهر و روســتا 
ــردم  ــد. م ــول می مان ــی مغف ــه گاه ــت ک ــی اس ــئله مهم مس
ــف و متعــددی از مســئولین و شــوراهای  درخواســت های مختل
اســالمی شــهر و روســتا دارنــد ولــی آنچــه ضــروری اســت توجــه 

بــه اولویــت هــای هــر شــهر و منطقــه اســت. 
فرمانــدار کاشــان تأکیــد کــرد: پیشــرفت و توســعه متــوازن شــهر و 
منطقــه مســتلزم توجــه بــه نیازهــای اساســی و اصلــی مردم اســت. 
ــر اعضــای شــورای اســالمی دوره  ــزود:  فضــای حاکــم ب وی اف
پنجــم آرام و صمیمــی اســت و رفتــار همــگان بــر مبنــای تعامــل 
و همدلــی و توجــه بــه قانــون اســت و قطعــًا نتایــج خوبــی بــرای 

مــردم، شــهر و منطقــه در بــر خواهــد داشــت.

ــتادان  ــور اس ــا حض ــی ب ــتانی کارآفرین ــه تابس ــتین مدرس نخس
از هنرجویــان  نفــر  بــرای هــزار  دانشــگاه صنعتــی شــریف 
ــد.  ــیس ش ــان تاس ــتان کرم ــه ای اس ــتان های فنی وحرف هنرس
ــوزش و  ــر آم ــی وزی ــی و فرهنگ ــاون پرورش ــض، مع ــدی فی مه
پــرورش گفــت: ســازمان دانش آمــوزی بــه دنبــال افزایــش 
توانمنــدی و مهارت آمــوزی دانش آمــوزان اســت و یکــی از اصــول 
ــادی  ــای اقتص ــی و فعالیت ه ــای کارآفرین ــر، مهارت ه ــن ام ای

اســت.
ــی  ــتانی کارآفرین ــه تابس ــن مدرس ــان کار اولی ــم پای وی در مراس
ــوان  ــا عن ــه نامگــذاری ســال 96 ب ــا توجــه ب در کرمــان افــزود: ب
»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال«، ســازمان دانش آمــوزی 
ــوان »توانمندســازی  ــا عن ــرای فعالیت هــای خــود ب شــعاری را ب
دانش آمــوزان امــروز، مقاوم ســازی اقتصــاد فــردا« در نظــر 

ــه اســت. گرفت
ــی  ــای کارآفرین ــتا فعالیت ه ــن راس ــرد: در ای ــح ک ــض تصری فی
ــی و تخصصــی توســط  ــه صــورت عموم ــای آموزشــی ب و دوره ه
اجــرا گذاشــته شــده کــه دوره  بــه  ســازمان دانش آمــوزی 
ــرای  ــوت و آزمایشــی در کرمــان ب ــه صــورت پایل تخصصــی آن ب

ــد. ــزار ش ــور برگ ــار در کش ــتین ب نخس
وی اظهــار کــرد: تأکیــد مــا بــر توســعه مناطــق محــروم در آموزش 
ــی  ــای تخصص ــت و دوره ه ــادی اس ــی و اقتص ــت آموزش و عدال
ــوزان در مناطــق محــروم و کمتر برخــوردار  ــوم دانش آم ــرای عم ب
ــم  ــالش می کنی ــه ت ــان اینک ــا بی ــض ب ــد. فی ــد ش ــزار خواه برگ
نســلی توانمنــد در حــوزه کارآفرینــی داشــته باشــیم، تاکیــد کــرد: 
ــدی  ــر اســاس عالقه من ــن دوره هــا ب انتخــاب شــرکت کنندگان ای

ــت. ــه ای اس ــته های فنی وحرف ــنجی در رش و استعدادس

معــاون صنایــع کوچــک شــرکت شــهرک های صنعتــی 
ضمانــت  صنــدوق  فعالیــت  بــا  گفــت:  یــزد  اســتان 
ــی  ــای بانک ــدور ضمانت نامه ه ــتان، ص ــرمایه گذاری در اس س
بــرای واحدهــای صنعتــی کوچــک و متوســط تســهیل شــده 

ــت. اس
ذبیــح هللا زارع در بازدیــد از ناحیــه صنعتــی پشــتکوه در منطقه 
گاریــزات بــا ذکــر ایــن مطلــب افــزود: یکــی از مشــکالتی کــه 
واحدهــای صنعتــی کوچــک و خــرد بــا آن مواجــه هســتند، 
ــکل  ــن مش ــه ای ــت ک ــوی بانک هاس ــه از س ــن وثیق نپذیرفت
نیــز بــا حضــور صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری تــا حــدودی 
ــی را  ــای بانک ــواع وثیقه ه ــدوق ان ــن صن ــده و ای ــع ش مرتف
ــا شــرایط  ــع ب ــان صنای ــل صاحب ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب می پذی

ــه دریافــت تســهیالت کننــد. بهتــری می تواننــد اقــدام ب

زارع بــا بیــان اینکــه ســقف صــدور ضمانت نامــه ۳۰ میلیــارد 
ــت  ــدوق ضمان ــق صن ــش وثای ــا افزای ــت: ب ــال اســت، گف ری
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک، انــواع ضمانت نامه هــای 
حســن  ضمانت نامــه  مزایــده،  و  مناقصــه  در  شــرکت 
ضمانت نامــه  خریــد،  اعتبــار  ضمانت نامــه  کار،  انجــام 
ــود. ــادر می ش ــک ص ــع کوچ ــرای صنای ــت و... ب پیش پرداخ

ــدوق ۷۰ درصــد اصــل و ســود  ــان اینکــه ایــن صن ــا بی وی ب
ــا ۸۵  ــق محــروم ت ــد )در مناط ــت می کن تســهیالت را ضمان
درصــد( گفــت: ســال گذشــته 4 واحــد صنعتــی کوچــک از 
ــد  ــز دو واح ــال نی ــدند و امس ــد ش ــهیالت بهره من ــن تس ای
ــه در  ــی ک ــه ظرفیت ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــدام کردن ــر اق دیگ
پرداخــت ایــن تســهیالت وجــود دارد، انتظار اســتقبال بیشــتر 

ــود دارد. ــع وج ــان صنای ــوی صاحب از س

استانها

 تکمیل بیمارستان ۲۲0 تختخوابی بروجن 
تا پایان امسال

 نخستین مدرسه تابستانی کارآفرینی کشور
 در کرمان

فرماندار کاشان در دیدار منتخبین شورای شهر مطرح کرد:

قانونمداری محور توسعه کاشان است
 تسهیل صدور ضمانت نامه 

برای صنایع کوچک استان یزد

آبشار خوشکار کرمان
آبشــارهای خوشــکار شــامل دو آبشــار در اســتان کرمــان واقــع 
هســتند. ایــن دو آبشــار در مســیر موســوم بــه خوشــکار قــرار 
ــه زار در ارتفاعــات بحــر  ــه الل ــه قل ــد کــه مســیر صعــود ب دارن

آســمان هســتند. 
بــرای دسترســی بــه ایــن آبشــارها از جــاده بافــت بــه 
ــن  ــد. از ای ــف کنی ــان در روســتای کیســکان توق ســمت کرم
ــود. در  ــاز می ش ــارها آغ ــمت آبش ــه س ــاده روی ب ــکان پی م
دره رودخــان خوشــکار در کنــار مســیر رودخانــه ادامــه مســیر 
دهیــد تــا بــه آبشــارهای خوشــکار برســید. در کنــار آبشــار دوم 
غــاری واقــع شــده اســت. آبشــار از صخــره ســمت راســت غار 
جلــوی دهانــه غــار فرومی ریــزد. در فصــل بهــار شــدت آب بــه 
قــدری اســت کــه غــار پشــت آبشــار مخفــی می شــود. ادامــه 

ــه کــوه شــاه منتهــی می شــود. ــه قل ــن مســیر ب ای
مســیر دوم نیــاز بــه مهارت هــای بیشــتری نســبت بــه مســیر 
ــان  ــن مســیر از جــاده کرم ــه ای ــرای دسترســی ب اول دارد. ب
– بافــت بــه ســمت اللــه زار ، بخشــی زیبــا از توابــع بردســیر 

کــه در دامنــه ارتفاعــات ســر بــه فلــک کشــیده اللــه زار واقــع 
ــه  ــر ب ــی ۱۰۰ کیلومت ــس از ط ــد. پ ــیر دهی ــه مس ــده، ادام ش
جــاده فرعــی اللــه زار خواهیــد رســید. ادامــه جــاده فرعــی بــه 

ــی می شــود.  ــه زار منته ــه الل ــر ب طــول ۲۰ کیلومت
ــت  ــع اس ــا واق ــطح دری ــری از س ــاع ۲۷۰۰ مت ــه زار در ارتف الل
و ســردترین شــهر اســتان کرمــان محســوب می شــود. 
ــدی  ــه گل محم ــان در زمین ــر کاش ــد از قمص ــهر بع ــن ش ای
)گالب گیــری( صاحــب شــهرت فراوانــی اســت. بعــد از الله زار 
ــاده روی  ــدای مســیر پی ــه ابت ــور از آن ب ــا عب در مســیر ســد ب

ــام دارد.  ــی ن ــه اورت ــه تنگ ــن منطق ــید. ای می رس
در گویش هــای محلــی بــه محــل اتــراق عشــایر اورت کــه از 
واژه ترکــی یــورت )منزلــگاه( گرفتــه شــده، گوینــد و احتمــاال 
بــا گــذر زمــان و ترجمــه توســط کوهنــوردان اولیــه بــه دره آرتی 

و در نهایــت بــه آردی تبدیــل شــده اســت. 
فاصلــه اللــه زار تــا دهنــه اورتــی )ارتفاع۲9۰۰m(حــدود 6 
کیلومتــر بــه صــورت جــاده خاکی اســت. مســیر پیــاده روی از 
کنــار رودخانــه اللــه زار در دره اورتــی بــه آبشــارهای اول و دوم 

ــی می شــود. ــه زار منته ــه الل ــت قل خوشــکار و در نهای

#دیدنی_ها

کوتاه از شهرستان ها
پیش بینی برداشت ۷00 تن هلو 

در راور 
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان راور گفــت: پیش بینــی 
باغ هــای  از  هکتــار   ۵۵ از  هلــو  تــن   ۷۰۰ می شــود 

ــود.  ــت ش ــتان راور برداش شهرس
محمــد قنبــری، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان راور 
ــوی زودرس از  ــام هل ــه اینکــه برداشــت ارق ــا اشــاره ب ب
باغ هــای شهرســتان راور از نیمــه دوم خردادمــاه شــروع 
شــد و تــا پایــان شــهریورماه ادامــه دارد، افــزود: امســال 
ــطح  ــای س ــو از باغ ه ــن هل ــود ۷۰۰ ت ــی می ش پیش بین

شهرســتان برداشــت شــود.

 وقف آب برای تأمین 
قنات و کشاورزی 

ــف  ــان از وق ــتان کوهبن ــاف شهرس ــت اداره اوق سرپرس
ــود آب  ــن کمب ــرای تأمی ــه چــاه آب کشــاورزی ب ۳ حلق

ــر داد.  ــن شهرســتان خب ــور ای ــات در روســتای ج قن
ــور  ــاف و ام ــت اداره اوق ــت، سرپرس ــع دول ــا مطی رض
خیریــه شهرســتان کوهبنــان، گفــت: حــاج اکبــر اکبــری 
خّیــر ۸۷ ســاله اهــل روســتای جــور در اقدامــی نیــک و 
ــات روســتا کــرد. ــدگار، ملــک خــود را وقــف آب قن مان

 افتتاح 6۷ پروژه 
در چهارمحال و بختیاری

ذبیح الــه غریــب، مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
ــت  ــه دول ــا هفت ــان ب ــرد: همزم ــار ک ــاری، اظه  و بختی
و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر، 
6۷  پــروژه در بخــش کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ب
وی ادامــه داد: ایــن پروژه هــا بــا اعتبــاری بالــغ بــر 4۸ 
میلیــارد تومــان در بخش هــای آب و خــاک، امــور فنــی 
و مهندســی، تولیــدات دامــی، تولیــدات گیاهــی، شــیالت 
و امــور آبزیــان و صنایــع تبدیلــی کشــاورزی در سراســر 

ــاح می شــود. اســتان افتت

 تالش برای جهانی شدن 
بافت تاریخی میبد

ــروز در  ــد، دی ــزی میب ــدار مرک ــیبانی، بخش ــد ش محم
ــای  ــی ویژگی ه ــه بعض ــاره ب ــا اش ــری ب ــتی خب نشس
ایــن  در  باســتانی  آثــار  شهرســتان میبــد و وجــود 
شهرســتان و تعــداد زیــادی اثــر تاریخــی ارزشــمند اظهــار 
ــال  ــت آن را دنب ــا جدی ــه ب ــی ک ــی از اهداف ــت: یک داش
ــد اســت. ــت تاریخــی میب ــی باف ــت جهان ــم، ثب می کنی

از  یکــی  میبــد،  تاریخــی  بافــت  عنــوان کــرد:  وی 
ــت  ــاد و قدم ــعت زی ــا وس ــده ب ــا و زن ــای پوی بافت ه
ــد عزمــی  ــی آن نیازمن ــت جهان ــه ثب 4۰۰ ســال اســت ک
و همدلــی همــه دســتگاه ها  و مشــارکت  همگانــی 
ــداری و ...  ــی، فرمان ــراث فرهنگ ــهرداری، می ــژه ش به وی

ــت. اس

درخت گردوی کهنسال در انتظار 
ثبت در آثار طبیعی ملی

مصطفــی  هاد ی پــور، معــاون میــراث  فرهنگــی اداره 
 کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
دوازدهمیــن  کــرد:  اظهــار  بختیــاری،  و  چهارمحــال  
پرونــده تشــکیل  شــده بــه  منظــور ثبــت در فهرســت آثــار 
طبیعــی ملــی ایــن اســتان در مردادمــاه ســال جــاری بــه 
ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 

ارســال شــد.
وی عنــوان کــرد: ایــن درخــت گــردوی کهنســال بــا ۲۵۰ 
ســال قدمــت در شــهر گهــرو از توابــع شهرســتان کیــار و 
در منــزل شــخصی یکــی از اهالــی ایــن شــهر قــرار دارد.

 آتش غفلت بر دامان 
منابع طبیعی بافت 

مســئول یــگان حفاظــت اداره منابــع طبیعــی شهرســتان 
بافــت گفــت: بیــش از ۲ هکتــار از مراتــع ایــن شهرســتان 

طعمــه حریــق شــد. 
ــی  ــع طبیع ــزود: آتش ســوزی مرات ســلمان شــیخ پور اف
ــافران  ــگران و مس ــهل انگاری گردش ــت س ــه عل ــت ب باف

بــه وقــوع پیوســت. 

 8۴ میلیون تن مواد معدنی 
در چهارمحال و بختیاری 

معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس  امامــی،   نعیــم 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری، ب
۸4 میلیــون تــن مــواد معدنــی در چهارمحــال و بختیاری 
شناســایی شــد، عنــوان کــرد: شناســایی معــادن جدیــد 
ــن اســتان  ــات در ای ــن اقدام ــن اســتان از مهم تری در ای

بــوده اســت.
ــال و  ــتان چهارمح ــطح اس ــی س ــرد: تمام ــوان ک وی عن
بختیــاری تحــت پوشــش اکتشــاف مــواد معدنــی قــرار 

داده شــده اســت.

 کارگاه کشوری آموزش 
پیشگیری از ایدز در شهرکرد 

کارگاه کشــوری آمــوزش پیشــگیری از ایــدز بــا حمایــت 
مالــی صنــدوق جهانــی مبــارزه بــا ایــدز و همــکاری اداره 
ــان  ــژه کارکن ــاری وی ــال و بختی ــتی چهارمح کل بهزیس
مراکــز گــذری کاهــش آســیب ناشــی از ایــن بیمــاری از 
۱۵ اســتان کشــور در شــهرکرد در حــال برگــزاری اســت.

فرسودگی3 درصدی ناوگان 
مسافربری جنوب کرمان 

معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان گفــت: حــدود ۳ درصــد 
نــاوگان بــاری جنــوب اســتان فرســوده اســت و نوســازی 

آن هــا شــرایط خاصــی دارد.  
 مجتبــی محمــودی  گفــت: بــر اســاس ابالغیــه معــاون 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور 
ــن  ــد ۱۰ ت ــوده بای ــای فرس ــص کامیون ه ــت ناخال ظرفی

و بیشــتر باشــد.

کشــاورزی  جهــاد  باغبانــی  امــور  مدیــر 
ــه  ــران ب ــت: زعف ــاری گف ــال و بختی چهارمح
مــدت ۵ ســال اســت کــه در راســتای تغییــر 
الگــوی کشــت منطقــه در مــزارع اســتان 

می شــود. کاشــته 
ــه در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــیرانی ب ــم ش ابراهی
حــال حاضــر ۱۸9 هکتــار از مــزارع چهارمحــال 
ــاص  ــران اختص ــت زعف ــه کش ــاری ب و بختی
یافتــه اســت، اظهــار کــرد: ۱۵۰ هکتــار از 
ــاز  ــه صــورت پی ــه ب ــارور و بقی ــن ســطح ب ای

ــتند. هس
ــران  ــزارع زعف ــده م ــه عم ــان اینک ــا بی وی ب
چهارمحــال و بختیــاری در شهرســتان های 
کیــار، بروجــن و شــهرکرد اســت، افــزود: 

ــرد 4  ــن عملک ــا میانگی ــته ب ــال گذش در س
کیلو گــرم در هــر هکتــار، حــدود 4۰۰ کیلوگــرم 
محصــول زعفــران از مــزارع اســتان برداشــت 

شــد.
کشــاورزی  جهــاد  باغبانــی  امــور  مدیــر 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب چهارمحــال و بختیــاری ب
بــه  اســتان  تولیــدی  زعفــران  محصــول 
خراســان جنوبــی و کشــور های حــوزه خلیــج 
داد:  ادامــه  می شــود،  فرســتاده  فــارس 
میــزان اشــتغال کشــت زعفــران در هــر هکتــار 
بــه صــورت مســتقیم یــک نفــر و بــه صــورت 

ــت. ــر اس ــتقیم 4 نف غیرمس
شــیرانی اضافــه کرد: شــرایط اقلیمــی منطقه، 
میــزان بــاالی تابــش نــور خورشــید، روز هــای 

گــرم و شــب های خنــک باعــث شــده زعفران 
تولیــدی در چهارمحــال و بختیــاری مــاده 

مؤثــره بــا کیفیــت بــاال داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه زمــان کشــت پیــاز زعفران 
ــان  ــهریور ماه و زم ــا ش ــاه ت ــر خرداد م از اواخ
ــت،  ــاه اس ــل آبان م ــول اوای ــت محص برداش
افــزود: بهتریــن زمــان برداشــت هنــگام طلوع 
خورشــید و چیــدن گل هــای زعفــران بــه 

ــت. ــاز اس ــورت نیمه ب ص
 زعفران گزینه مناسبی برای تغییر 

الگوی کشت در چهارمحال و بختیاری
کشــاورزی  جهــاد  باغبانــی  امــور  مدیــر 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب چهارمحــال و بختیــاری ب
ــاری مســتمر  ــه آبی ــازی ب کشــت زعفــران نی

ــول  ــن محص ــد ای ــرای رش ــت: ب ــدارد، گف ن
ــار  ــاه و یک ب ــاری در فروردین م ــار آبی ــک ب ی

در مهر مــاه نیــاز اســت.
شــیرانی ادامــه داد: بــا توجــه به اینکــه هزینه 
اولیــه کشــت زعفــران بــرای خریــد پیــاز اولیه 
زیــاد اســت، تســهیالت ارزان قیمــت در اختیار 
کشــاورزان قــرار می گیــرد؛ ولــی بایــد توجــه 
ــدی  ــران در ســال های بع ــاز زعف ــه پی ــرد ک ک

نیــاز بــه تمدیــد نــدارد.
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه تغییــرات 
آب و هوایــی و خشکســالی های پی در پــی 
و نیــاز آبــی زیــاد محصــوالت کشــاورزی 
ــد  ســنتی در اســتان، کشــت زعفــران می توان
 گزینــه مناســبی بــرای تغییــر الگــوی کشــت 
در  اشــتغال  ایجــاد  و  درآمــد  افزایــش  و 

باشــد. منطقــه 

طالی سرخ، میهمان مزارع چهارمحال و بختیاری

،،
20 تا 25 درصد موتورسیکلت سواران 
بــه دالیلــی از جملــه نداشــتن کاله 
ایمنــی در تصادفــات جــان خــود را از 

دســت داده انــد



تخصــص گــوارش   فــوق  فروهــش،  محمدجعفــر 
ــر ابتــای  ــی ب گفــت: بعضــی نشــانه ها و دردهــا دلیل
ــد  ــه بای ــی عشــر اســت ک ــه زخــم معــده و اثن ــرد ب ف

ــت.  ــدی گرف ــا را ج آن ه
ایــن فــوق تخصــص گــوارش در برنامــه »یــک نکتــه 
یــک متخصــص« شــبکه رادیویــی ســامت بــا اشــاره 
بــه مشــکات گوارشــی مرتبــط بــا معــده گفــت: زخــم 
معــده و اثنــی عشــر، بیمــاری نســبتا شــایعی اســت 
ــول  ــت در ط ــن اس ــراد ممک ــد اف ــا  ۱۵ درص ــه ۱۰ ت ک

عمــر خــود بــه آن مبتــا شــوند.
ــده  ــم مع ــانه های زخ ــی نش ــه بعض ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــا ب ــن زخم ه ــروع ای ــه داد: ش ــر ادام ــی عش و اثن
درد شــکم یــا احســاس ســوزش همــراه اســت. ایــن 
ــا خــوردن غــذا دردی  ــار ب ــه بیم امــکان وجــود دارد ک

ــی عشــر  ــب در زخم هــای اثن ــه اغل ــد؛ البت حــس نکن
نشــانه ها این گونــه هســتند.

فروهــش در ادامــه بیــان کــرد: گاهــی شــدت درد بــه 
انــدازه ای اســت کــه شــب هنگام، فــرد از خــواب بیــدار 
ــا  ــده ی ــربت مع ــتفاده ش ــه اس ــور ب ــود و مجب می ش

ــود. ــذا می ش ــه ای غ ــوردن لقم خ
فــوق تخصــص گــوارش خاطرنشــان کــرد:  ایــن 
ــا  ــق و داروه ــات دقی ــا معاین ــبختانه ب ــروزه خوش ام

انجــام می شــود. درمــان کامــل 
فروهــش مصــرف خودســرانه آســپرین و مســکّن را 
ــی عشــر  ــده و اثن ــه زخــم مع ــا ب ــر ابت ــل دیگ از دالی
برشــمرد و اظهــار کــرد: از دالیــل عمــده ابتــا بــه زخــم 
معــده و اثنــی عشــر، میکــروب هلیکوباکتــر بــوده کــه 

ــت بهداشــت، درمان شــدنی اســت. ــا رعای ب

ــت: اســتفاده از  ــران گف ــی ای ــع غذای ــن صنای ــس انجم رئی
اســانس و رنگ هــای غیرمجــاز در چــای، بیماری هــای 

غیرواگیــردار در درازمــدت در افــراد ایجــاد می کنــد. 
محمدحســین عزیــزی اظهــار کــرد: نوشــیدن چــای بعــد از 
ــراد  ــان اف ــژه در می ــن را به وی ــر آه ــروز فق ــال ب ــذا، احتم غ
ــه  ــیدنی ب ــن نوش ــر ای ــا اگ ــد؛ ام ــش می ده ــتعد افزای مس
ــروز  ــد از ب صــورت ســالم و طبیعــی مصــرف شــود، می توان
و عروقــی  قلبــی  بیماری هــای  و  از ســکته ها  بســیاری 

ــد. ــری کن جلوگی
وی بیــان کــرد: اگــر برگ هــای چــای در مراحــل اولیــه 
چیــدن خشــک شــود و غنچه هــای چــای بــاز نشــده باشــد، 
ــه آن در اصطــاح چــای ســفید می گوینــد کــه معمــوال در  ب

بیــن مــردم ایــران مصــرف آن رایــج نیســت.
عنــوان کــرد:  ایــران  غذایــی  صنایــع  انجمــن  رئیــس 

چای هــای عطــری کــه دارای اســانس رنگ هــای غیرطبیعــی 
ــر  ــه خط ــدت ب ــراد را در درازم ــامت اف ــد س ــت، می توان اس

ــدازد. بین
ــه  ــی ک ــد چای های ــفانه ۵۰ درص ــرد: متاس ــح ک  وی تصری
ــد  ــورهای هن ــد، از کش ــروش می رس ــه ف ــی ب ــازار داخل در ب
ــوده و دارای  ــری ب ــتر عط ــه بیش ــود ک ــارات وارد می ش و ام
اســانس و رنگ هــای مختلفــی هســتند کــه اگــر ایــن 
ــدت  ــند، در درازم ــوردار نباش ــل برخ ــامت کام ــا از س رنگ ه
باعــث بــروز ســرطان های مختلــف در بــدن افــراد می شــود.

ــوده و  ــیدان ب ــای دارای آنتی اکس ــد: چ ــادآور ش ــزی ی  عزی
ــی  ــه قلب ــردار از جمل ــای غیرواگی در پیشــگیری از بیماری ه
ــی  ــورت طبیع ــه در ص ــت ک ــر اس ــرطان مؤث ــی و س و عروق
نتایجــی  می توانــد  اضافه شــده،  رنــگ  و  عطــر  نبــودن 

ــد. ــاد کن ــراد ایج ــرای اف عکــس را ب

شربتایرانیوخواصبینظیرش
بــاز هــم تابســتان و گرمــا از راه رســیده و گرمــای ناشــی از آفتــاب را تنهــا یــک نوشــیدنی 
خنــک و روح بخــش خنثــی می کنــد. وقتــی خســته و کافــه از بیــرون بــه خانــه می آییــم، 
فقــط یــک نوشــیدنی خنــک می توانــد بــه روح و جســممان طــراوت ببخشــد. بــرای ایــن 
طــراوت بهتــر اســت ســراغ نوشــیدنی های کافئیــن دار و گازدار نرویــم و بــه  جــای اســتفاده 
از نوشــابه های مضــر از نوشــیدنی های مقــوی خانگــی اســتفاده کنیــم. مطمئــن باشــید کــه 
ــان را حــال مــی آورد،  ــه قــول قدیمی هــا جگرت ــر اینکــه ب نوشــیدنی های خانگــی عــاوه  ب
ــد نوشــیدنی تابســتانی و  ــه چن ــد ب ــدن می رســاند. پــس بیایی ــه ب ــز ب مــوادی مغــذی نی

خــواص آن هــا نظــری بیندازیــم.
۱(شربتآلبالو

 ایــن شــربت از گذشــته میهمــان خانه هــای ایرانــی بــوده اســت. آلبالــو غنــی از 
ویتامین هــای B و C و دارای امــاح معدنــی فــراوان ســدیم، منیزیــم، پتاســیم، مــس و 
روی اســت و مقــدار کمــی نیــز ویتامیــن A دارد. میــوه آلبالــو باعــث آرامــش اعصــاب و 
رفــع تشــنگی می شــود و اشــتهاآور خوبــی اســت. مصــرف چنــد روز متوالــی شــربت آلبالــو 

ــر اســت. ــه، معــده و روده بســیار مؤث ــد، ورم کلی در معالجــه کب
۲(شربتلیمو

 ،B۲ ،A، B۱ ایــن شــربت از لیموتــرش درســت می شــود. لیموتــرش دارای ویتامین هــای 

B۳ و C اســت کــه بــه  دلیــل وجــود ویتامیــن A اهمیــت شــایانی در رشــد و حفــظ  جوانــی 
ســلول های پوســت دارد. شــربت لیموتــرش مقــوی و تب بــر اســت و عــاوه  بــر ایــن بــرای 

کســانی کــه مبتــا بــه خونریــزی هســتند، بســیار پرفایده. 
۳(شربتبهلیمو

ــن خــواص  ــه می شــود؛ بنابرای ــرش، آب و شــکر تهی ــه، لیموت ــن شــربت خوشــمزه از ِب ای
ــک  ــای A و B، آه ــه دارای ویتامین ه ــوه ِب ــا دارد. می ــرش را یک ج ــه و لیموت ــذی ِب مغ
ــود.  ــز می ش ــکم نی ــدن ش ــک  ش ــث کوچ ــت و باع ــن اس ــن ملی ــت؛ همچنی ــن اس و تان
آب میــوه ِبــه درمانــی مؤثــر علیــه خونریــزی معــده اســت، اشــتها را زیــاد می کنــد و بــوی 

ــرد.  ــن می ب ــان را از بی ــد ده ب
۴(عرقبیدمشک

بــا اســتفاده از عــرق بیدمشــک، آب و شــکر می توانیــد شــربت بیدمشــک درســت کنیــد. 
ــرد.  ــه ک ــم اضاف ــران و گاب ه ــه آن زعف ــش ب ــدن طعم ــر ش ــرای بهت ــوان ب ــه می ت البت
بیدمشــک، گیاهــی اســت ملیــن و تقویت کننــده قلــب و اعصــاب کــه عــرق آن دســتگاه 

ــود.  ــتها می ش ــش اش ــث افزای ــد و باع ــت می کن ــی را تقوی گوارش
۵(خاکشیر

ــازار مصــرف خاکشــیر هــم داغ شــده اســت. خاکشــیر  ــا فرارســیدن فصــل تابســتان ب ب
دارای اســیدهای چربــی اســت کــه باعــث التیــام زخــم و جراحــات می شــود؛ اشــتهاآور و 
بازکننــده گرفتگــی صداســت و بــرای رفــع التهــاب پوســتی مثــل کهیــر نیــز مفیــد اســت. 

انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو  یقینــی،  جابــر   
ــه  ــی ک ــاره چالش های ــران، درب ــکی ای دندان پزش
دندان پزشــکان بــا آن مواجــه هســتند، اظهــار کــرد: 
بعضــی از تکنیک هــای درمانــی جدیــدی کــه طــی 
دندان پزشــکی  عرصــه  وارد  ســال های گذشــته 
ــته  ــز داش ــی نی ــکات و عوارض ــت، مش ــده اس ش

اســت.
یقینــی ادامــه داد: هــدف از ورود تکنیک هــای 
جدیــد تســهیل کار بــوده، امــا مســائل، ریزه کاری هــا 
ــای  ــن روش ه ــا ای ــاط ب ــه در ارتب ــکاتی ک و مش
ــه  ــورد توج ــر م ــود دارد، کمت ــد وج ــی جدی درمان

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
ــران  ــکی ای ــن دندان پزش ــره انجم ــو هیئت مدی عض
شــاخه اصفهــان خاطرنشــان کــرد: کنگره هــا و 

مناســبی  فرصــت  دندان پزشــکی  ســمینارهای 
اســت تــا بتــوان بــا بهره گیــری از دانــش و تجربــه 
و  اطاعــات  تبــادل  و  دندان پزشــکی  بــزرگان 
تجربــه همــکاران، زمینــه مناســبی را بــرای ارتقــای 
ارائــه خدمــات دندان پزشــکی بــه بیمــاران فراهــم 

کــرد.
ــد  ــه بع ــای لث ــه عفونت ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــدان شــایع ترین بیمــاری عفون از پوســیدگی دن
انســان اســت، گفــت: عفونت هــای لثــه در جامعــه 
مــا بســیار شــایع بــوده و بــه دلیــل اینکــه عائــم 
ــد  ــاد نمی کنن ــار ایج ــرای بیم ــی ب ــاد و اورژانس ح
جهــت  را  الزم  پیگیری هــای  بیمــاران  معمــوال 

ــد. ــام نمی دهن ــان انج درم
ــران  ــکی ای ــن دندان پزش ــره انجم ــو هیئت مدی عض

ــت  ــر عفون ــرد: اث ــان ک ــان خاطرنش ــاخه اصفه ش
ــوده  ــا نب ــان و دندان ه ــه ده ــدود ب ــط مح ــه فق لث
و کمتریــن عارضــه آن خونریــزی، بــوی بــد دهــان، 

ــت. ــا اس ــن دندان ه ــت رفت ــدن و از دس ــق ش ل
ــه  ــده ک ــات ش ــا اثب ــه کام ــان اینک ــا بی ــی ب یقین
ــد زمینه ســاز مشــکات  ــه می توانن عفونت هــای لث
ــوان  ــند، عن ــار باش ــرای بیم ــتمیک ب ــدی سیس ج
کــرد: ارتبــاط عفونت هــای لثــه بــا ســکته های 
مغــزی، بیماری هــای قلبی عروقــی، ســقط جنیــن، 
تولــد نــوزاد نــارس و بســیاری از بیماری هــای دیگر 
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــا ثابت ش ــت کام ــون دیاب همچ
متاســفانه آنقــدر کــه الزم اســت ضــرورت توجــه به 
ــردم  ــوام و م ــن ع ــه در بی ــای لث ــان بیماری ه درم
حــس نمی شــود؛ چراکــه ایــن بیماری هــا معمــوال 

ــراه نیســتند. ــل درد هم ــا نشــانه های حــاد مث ب
ــه  ــت ادام ــه و ایمپلن ــن متخصــص جراحــی لث ای

ــان  ــرای درم ــی ب ــاران زمان ــن بیم ــب ای داد: اغل
مراجعــه می کننــد کــه بســیار دیــر شــده و گاه 
ــا  ــا انجــام داد ی ــرای آن ه ــوان کار خاصــی ب نمی ت

ــود دارد. ــر وج ــی پیچیده ت ــه درمان ــاز ب نی
ــان  ــرای درم ــن روش ب ــرد: بهتری ــح ک وی تصری
دهــان،  بهداشــت  رعایــت  لثــه  بیماری هــای 
ــه منظــم  ــا، مراجع مســواک زدن درســت دندان ه
ــل  ــاری در مراح ــرل بیم ــک و کنت ــه دندان پزش ب
اولیــه اســت. در مراحــل پیشــرفته بیمــاری ممکــن 
اســت بــه جراحــی لثــه نیــاز باشــد. واقعیــت ایــن 
ــاده و  ــری س ــک جرم گی ــا ی ــی ب ــه گاه ــت ک اس
ــوان از بســیاری از  آمــوزش بهداشــت خــوب می ت

ــرد. ــگیری ک ــر پیش ــکات جدی ت مش
ایــن ســوال کــه هــر  بــه  پاســخ  یقینــی در 
ــه  ــراد ب ــا اف ــت ت ــار الزم اس ــک ب ــت ی ــد وق چن
دندان پزشــک مراجعــه کننــد، گفــت: نیازهــای 

ــر  ــی ب ــه مــا مبن ــوده؛ امــا توصی افــراد متفــاوت ب
ــی  ــکات خاص ــه مش ــرادی ک ــه اف ــوده ک ــن ب ای
ندارنــد و رنــج پوســیدگی و عفونــت لثــه در آن هــا 
در حــد معمــول اســت، هــر 6 مــاه یــک بــار توســط 
دندان پزشــک ویزیــت شــوند؛ امــا در افــرادی 
کــه رنــج پوســیدگی باالتــر بــوده و مشــکات 
جدی تــری دارنــد، ایــن زمــان کوتاه تــر اســت.

دندان پزشــکی  انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
ایــران شــاخه اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه شــیوع 
ــا  ــدود 6۰ ت ــا ح ــه م ــه در جامع ــای لث بیماری ه
ــه  7۰ درصــد اســت، گفــت: البتــه تمامــی افــراد ب
 شــکل های پیشــرفته بیمــاری مبتــا نیســتند 
و ایــن بیمــاری درجــات متفاوتــی دارد؛ در مراحــل 
اولیــه بــا یــک خونریــزی ســاده شــروع می شــود 
و در مراحــل پیشــرفته تر می توانــد ســبب لــق 

ــود. ــا ش ــن دندان ه ــت رفت ــدن و از دس ش
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ــج  ــگاه کال ــگران دانش ــات پژوهش ــج تحقیق  نتای
ــد از  لنــدن نشــان می دهــد تــرک ســیگار می توان
ابتــا بــه ناتوانــی در ســنین بــاال پیشــگیری کنــد 

یــا آن را بــه تاخیــر انــدازد.
ناتوانــی، مشــکلی مرتبــط بــا کاهــش تــوان 
در  آســیب پذیری  افزایــش  و  فیزیولوژیکــی 
مقابــل پیامدهــای ناشــی از ســامت اســت. 
خــوردن،  زمیــن  شــامل  ناتوانــی  پیامدهــای 
ــدن در  ــتری ش ــدن و بس ــل ش ــتگی، علی شکس
ناتوانــی  اســت. مشــخص شــده  بیمارســتان 
ــناختی از  ــا ش ــی ی ــر روان ــای وخیم ت ــا پیامده ب
ــز  ــل نی ــی و زوال عق ــن زندگ ــت پایی ــل کیفی قبی

مرتبــط اســت.
ــد:  ــاره می گوی ــق در این ب ــم تحقی ــت تی سرپرس
»مطالعــه مــا نشــان داد ســیگار کشــیدن فاکتــور 

پرخطــر ابتــا بــه ناتوانــی در ســنین باالســت.«
ــی  ــه بیماری های ــا ب ــر ابت ــیدن خط ــیگار کش س
ریــوی  انســدادی  مزمــن  بیمــاری  ماننــد 
قلبی عروقــی، ســکته  بیماری هــای   ،)COPD(
ــش  ــی را افزای ــروق پیرامون ــاری ع ــزی و بیم مغ
می دهــد کــه هــر یــک می تواننــد بــه طــور 
بالقــوه بــر ســامت جســمی، روحــی و اجتماعــی 

ــد. ــر بگذارن ــراد اث اف
»بررســی های  می افزایــد:  ادامــه  در  کوجیمــا 
بیشــتر نشــان داد کــه COPD، عامــل اصلــی 
بــروز ناتوانــی ناشــی از ســیگار کشــیدن اســت.«
ــردان  ــی م ــای مل ــای نمونه ه ــان از داده ه محقق
ــد.  ــتفاده کردن ــتان اس ــن در انگلس ــان مس و زن
آن هــا بــا اســتفاده از تلفیــق پنــج مؤلفــه ضعــف 
فیزیکــی، ناتوانــی را تعریــف کردنــد: کاهــش 
ــرعت  ــف، س ــتگی، ضع ــودی وزن، خس خودبه خ
ــم. وجــود  ــی ک ــت بدن ــاده روی و فعالی ــن پی پایی
ســه مــورد از ایــن فاکتورهــا یــا بیشــتر فــرد را در 

ــد. ــرار می ده ــوان ق ــراد نات ــروه اف گ
ــرکت کنندگان  ــای ش ــر از داده ه ــه حاض در مطالع
کــه 6۰ ســاله یــا مســن تر بودنــد، اســتفاده 
ــه ۲۵۴۲  ــن مطالع ــرای ای ــی ب ــه نهای ــد. نمون ش
ــیگاری و  ــروه س ــه دو گ ــه ب ــود ک ــرکت کننده ب ش

ــدند. ــیم ش ــیگاری تقس غیرس
ــر  ــروه دیگ ــه دو گ ــیگاری ب ــراد غیرس ــپس اف س
تقســیم شــدند: کســانی کــه در گذشــته ســیگاری 
ــه  ــرادی ک ــد و اف ــرده بودن ــرک ک ــاال ت ــوده و ح ب

ــد.  ــز ســیگاری نبودن هرگ
ســیگاری های ســابق بــار دیگــر بــه دو گــروه 
ــال  ــول ۱۰ س ــه در ط ــانی ک ــدند: کس ــیم ش تقس
گذشــته تــرک کــرده بودنــد و کســانی کــه بیــش 

ــود. ــته ب ــان گذش ــرک سیگارش ــال از ت از ۱۰ س
بررســی داده هــا نشــان داد که ســیگار کشــیدن در 
افــراد مســن بــا ریســک ابتــا بــه ضعــف و ناتوانی 
ــه نظــر  ــا ســیگاری های ســابق ب ــود؛ ام ــراه ب هم

نمی رســید در معــرض خطــر بیشــتری باشــند.

تغذیه

چراسوپبرایسالمتیمفید
است؟

می تــوان از ســوپ در پیش غــذا اســتفاده کــرد؛ زیــرا 
ــرژی  ــی ان ــوده و چگال ــیار ب ــبزیجات بس ــاوی س ح
پایینــی دارد. ســوپ خانگــی بهتــر از ســوپ کنســرو 
ــاوی  ــرا ســوپ های کنسروشــده ح شــده اســت؛ زی
ــادی ســدیم و بیس فنــل آ )BPA( اســت. مقــدار زی

 افزایشمصرفسبزیجات
بســیاری از مــردم امریــکا از ســبزیجات بــر اســاس 
میــزان توصیه شــده روزانــه اســتفاده نمی کننــد. 
ــی  ــم غذای ــه رژی ــوپ ب ــردن س ــه ک ــن اضاف همچنی
بــر  مبتنــی  )ســوپ  گازپاچــو  ســوپ  به ویــژه 
گوجه فرنگــی کــه بــه صــورت ســرد ســرو می شــود( 
ــک  ــبزیجات کم ــت س ــش دریاف ــه افزای ــد ب می توان

ــد.  کن
بــر اســاس مقالــه منتشرشــده در مجلــه بیوشــیمی 
ــو  ــوپ گازپاچ ــه س ــرف روزان ــکا، مص ــه در امری تغذی
بــه مــدت دو هفتــه باعــث افزایــش ســطح ویتامیــن 
ــوپ  ــی س ــور کل ــه ط ــد. ب ــرکت کنندگان ش C در ش
پخته شــده سرشــار از ویتامیــن C نیســت؛ زیــرا 
ایــن ویتامیــن نســبت بــه حــرارت حســاس اســت. 
همچنیــن ســوپ آمــاده ســبزیجات و ســوپ رشــته 
ــا مــرغ هــر یــک حــاوی ۵۰ درصــد ارزش  فرنگــی ب
روزانــه ویتامیــن A و بیــش از ۱۰ درصــد از ارزش 

ــرای ســلنیوم و پتاســیم اســت. ــه ب روزان
 حسسیری

بــر اســاس مقالــه منتشرشــده در مجله روان شناســی 
و رفتــار در امریــکا، برخــاف ســایر مایعــات، ســوپ 
می توانــد هماننــد غذاهــای جامــد باعــث ایجــاد 
حــس ســیری در افــراد شــود. ایــن در حالــی اســت 
ــوان غــذای اصلــی و  ــه عن کــه می توانیــد از ســوپ ب
بــدون نگرانــی از احســاس گرســنگی بعــد از صــرف 
آن اســتفاده کنیــد. همچنیــن در صــورت وجــود غــذا 
عــاوه بــر ســوپ، غذایــی حــاوی پروتئیــن را انتخاب 

کنیــد.
 چگالیانرژیپایین

ــه  ــی دارد؛ ب ــرژی پایین ــی ان ــوال چگال ــوپ معم س
ــی  ــری پایین ــاوی کال ــرم از آن ح ــر گ ــه ه ــوری ک ط
ــن را  ــرژی پایی ــی ان ــا چگال ــی ب ــواد غذای ــت. م اس
انتخــاب کنیــد کــه بــا میــزان کالــری کــم بــه ایجــاد 
ــما  ــه ش ــش وزن ب ــه کاه ــیری و درنتیج ــس س ح

ــد. ــک کن کم
 انتخابسوپمناسب

ســوپ خامــه ای حــاوی میــزان زیــادی چربــی 
و کالــری اســت. همچنیــن بــر اســاس مقالــه 
منتشرشــده در مجلــه انجمــن پزشــکی امریــکا، 
می توانــد  کنسروشــده  ســوپ  مرتــب  مصــرف 
ــود  ــل آ )BPA( ش ــطح بیس فن ــش س ــث افزای باع
ــش  ــث افزای ــوده و باع ــاده شــیمیایی ب ــک م ــه ی ک
خطــر بیمــاری قلبــی و دیابــت خواهــد شــد. بنابرایــن 
ــواد  ــا م ــی ب ــوپ های خانگ ــود از س ــه می ش توصی
 BPA اولیــه تــازه اســتفاده کنیــد تــا مانــع از افزایــش

ــود. ــدیم ش و س

زیبایی

درمانموهاینازکشده
مــورد  دو  مــو،  ریــزش  و  موهــا  شــدن  نــازک 
بیشــتر  هســتند کــه  مشــکاتی  شــایع ترین  از 
مراجعــان متخصصــان پوســت و مــو همــواره بــا آن 

درگیــر هســتند. 
ــازک  ــا ن ــاره اینکــه چــرا ب ــه صحبــت درب در ادامــه ب
شــدن موهــا روبــه رو می شــویم و چگونــه می توانیــم 

از ریــزش مــو پیشــگیری کنیــم، می پردازیــم.
ــت.  ــذی اس ــواد مغ ــود م ــش کمب ــایع ترین دلیل ش
بهتریــن روش بــرای درمــان این مشــکل اســتفاده از 
برنامــه غذایــی ســالم و متعادلــی اســت کــه حــاوی 
ــا و  ــروری، ویتامین ه ــی ض ــای غذای ــام گروه ه تم

مــواد معدنــی باشــد. 
پروتئیــن  کــه  می داننــد  افــراد  از  بســیاری 
ــد  ــز ( کلی ــت قرم ــی، گوش ــرغ، ماه ــرغ، م )تخم م
ســامت موســت. افــرادی کــه رژیــم دارنــد، وگان هــا 
ــی  و گیاه خــواران معمــوال بعضــی از گروه هــای غذای
را از دســت می دهنــد؛ بنابرایــن بــا مقــداری ریــزش 
ــد. ــد ش ــه رو خواهن ــا روب ــم موه ــدن حج ــم ش و ک

و  ویتامین هــا  دلیلــش کمبــود  اســت  ممکــن 
مــواد معدنــی نیــز باشــد؛ معمــوال بــرای تشــخیص 
ایــن وضعیــت از بیمــار خواســته می شــود کــه 
ــود آهــن و  یــک آزمایــش خــون کامــل بدهــد. کمب
ــد. ــو باش ــزش م ــل ری ــد از عوام ــی می توان کم خون
 چقدربعددوبارهموهایمرشدمیکنند؟

بایــد دســت کم بــه مــدت ۱۲ هفتــه پیوســته غــذای 
ــر  ــه اگ ــد و البت ــر را ببینی ــا تغیی ــد ت ــوب بخوری خ
ــل  ــه قب ــد و ب ــه دهی ــود ادام ــه بهب ــد ب می خواهی

ــد. ــه دهی ــن کار را ادام ــد ای ــد، بای بازنگردی
 چرااضطرابمیتواندمشکلریزشمو

رابدترکند؟
موهایــش  مشــکل  از  فــرد  وقتــی  متاســفانه 
ــاره آن هــا  آگاهــی پیــدا می کنــد، دچــار نگرانــی درب
بــا خــود  از مراجعــان حتــی  می شــود. برخــی 
کیســه ای از موهــای ریخته شده شــان را می برنــد 
تــا بــه پزشــک نشــان دهنــد کــه چــه مقــدار ریــزش 

ــتند.  ــو داش م
ــی  ــکل فیزیک ــن مش ــع ای ــتر مواق ــن در بیش بنابرای
نیســت؛ بلکــه دالیــل روانــی و اضطرابــی کــه بیمــار 
ــو  ــزش م ــکل ری ــد مش ــود، می توان ــارش می ش دچ

ــد. ــدان کن را دو چن
 درطولتابستانموهایخودراهیدراته

نگهدارید
ــه  ــه نگ ــود را هیدرات ــای خ ــتان موه ــول تابس در ط
ــن  ــای ممک ــا ج ــاب شــدید ت ــر آفت ــد و در براب داری

ــانید.  ــا را بپوش آن ه
آفتــاب تابســتان بــه ســادگی رطوبــت موهــا را از بین 
می بــرد و پوســت کــف ســر را خشــک می کنــد. 
ــا عــرق کــردن پوســت کــف ســر موهــا  همچنیــن ب

ــوند. ــرب می ش چ
آب زیــاد بنوشــید، موهــای خــود را در معــرض نــور 
ــی  ــد و از محصوالت ــرار ندهی ــید ق ــتقیم خورش مس
اســتفاده کنیــد کــه بــه رطوبــت موهــا کمــک کننــد.

خانواده
اصولاساسیدرتربیتفرزند

 اصلسیویکم:توجهبهنیازهاىفرزند)۲(
ــت: »َدعِ  ــن اس ــادق)ع( چنی ــام ص ــش ام و فرمای
ْب َســْبَع ِســنین َو  ابَنــَک َیْلَعــْب َســبَع ِســنیَن َو ُیــؤدَّ

ــْبَع ِســنیَن.«  ــُه َنفســَک َس َاْلزَِم
»فرزنــد خــود را در هفــت ســال اول آزاد بگــذار 
بــازى کنــد و هفــت ســال دوم او را بــا آداب و 
روش هــاى مفیــد الزم تربیــت کنیــد و در هفــت 
ســال ســوم ماننــد یــک رفیــق صمیمــى، مصاحــب 

و مازمــش بــاش.«
و در جایــى دیگــر فرموده انــد: »َاْلُغــاُم َیْلَعــُب َســْبَع 
ــُم  ــنیَن َو َیَتَعلَّ ــْبَع ِس ــاَب َس ــُم اْلِکت ــنیَن َو َیَتَعلَّ ِس

ــنیَن.«   ــْبَع ِس ــراَم َس الحــاَل َو اْلَح
»طفــل بایــد هفــت ســال بــازى کنــد و هفــت ســال 
خوانــدن و نوشــتن بیامــوزد و هفــت ســال مقــررات 

زندگــى و حــال و حــرام را یــاد بگیــرد.«
در ســخن اول علــى)ع( مى فرماینــد: »فرزنــد شــما 
در هفــت ســال اول برگــى خوشــبو از درخــت وجــود 
شماســت؛ یعنــى وابســته بــه شماســت؛ بایــد ایــن 
ــرد و  ــى، گ ــظ کن ــبز حف ــراوت و سرس ــرگ را باط ب
غبــار را از او بگیــرى و او را تــر و خشــک کنــى و 

درواقــع نوکــر او باشــى.«
ــت  ــن هف ــه در ای ــر)ص( اســت ک  در ســخن پیامب
ســال حکــم او حکــم پادشــاهى اســت؛ هرچــه گفت 
بایــد بــه آن توجــه کنــى، البتــه بایــد مراقــب باشــى 
کــه حاکــم از حریــم تجــاوز نکنــد؛ در آنچــه بــه نفــع 
اوســت، مطیــع بــاش و در غیــر آن او را بــه صورتــى 

منحــرف کــن.«
بایــد  اســت؛  بچــه  بــازى  دوران  دوران،  ایــن 
و  کنــد  عروســک بازى  کنــد،  خاک بــازى 
ــا  ــال ی ــد؛ ح ــازى باش ــرگرم ب ــش س ــام اوقات تم
ســرگرم  را  او  بــازار  موجــود  اســباب بازی هاى 
مى کنــد یــا طبیعــت و گاهــى نیــز بایــد پــدر و مــادر 
بــا او بــه بــازى بپردازنــد و ایــن همــان کارى اســت 
کــه پیامبــر)ص( انجــام مى دادنــد؛ حســنین را 
ــو راه  ــد و روى زان ــوار مى کردن ــود س ــت خ ــر پش ب
مى رفتنــد و بــا ایــن کار آن هــا را شــاد کــرده و نیــاز 

آن هــا بــه بــازى را برطــرف می کردنــد.
دومیــن نیــازى کــه در ایــن احادیــث بــه آن پرداختــه 
شــده مربــوط بــه مرحلــه یــا دوره دوم زندگــى 
کــودک اســت و آن اینکــه فرزنــد هفــت ســال دوم 
آمــاده  پذیــرش امــر و نهــى والدیــن اســت؛ هرچــه 
ــى، آموزشــى،  ــد در زمینه هــاى اخاق ــه فرزن ــد ب بای
دینــى و اعتقــادى، اجتماعــى و فرهنگــى، خانوادگــى 
ــال  ــت س ــن هف ــود، در همی ــوزش داده ش و ... آم
ــوه  ــدرت و ق ــم ق ــت؛ ه ــم اس ــه اش فراه دوم زمین
ــد  ــم روح و روان فرزن ــوده و ه ــاال ب ــرى او ب یادگی
کتــاب »اصــول  آمــاده پذیــرش امــر و نهــى اســت. از 

تربیــت«، انتشــارات همــای رحمــت

زمانی که نوشیدن چای، عامل بیماری می شود نشانه های ابتال به زخم معده و اثنی عشر

انجمــن  رئیــس  فیض آبــادی،  محمدمهــدی 
آســتانه  در  ایــران،  میکروب شناســی 
بین المللــی  کنگــره  هجدهمیــن  برگــزاری 
شــایع ترین  دربــاره  ایــران  میکروب شناســی 
بیمــاری واگیــردار عفونــی در کشــور اظهــار کــرد: 
بیماری هــای عفونــی واگیــردار بــه دو دســته 
کلــی بیمارســتانی و غیربیمارســتانی تقســیم 
می شــوند کــه انــواع شــایع غیربیمارســتانی 

ــد؛  ــری باش ــروس و باکت ــی از وی ــد ناش می توان
انــواع باکتریایــی ماننــد ســل، تــب مالــت و نــوع 

ویروســی هپاتیــت و آنفلوآنزاســت.
ــت ها  ــش میکروبیولوژیس ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
آن  بهینه ســازی  و  واکســن  ســاخت  در 

تحقیقاتــی  فعالیت هــای  بــه  نیــاز  گفــت: 
ــی  ــه بخش ــم ک ــه داری ــن زمین ــتری در ای بیش
در حــوزه میکروب شناســی اســت تــا بتــوان 
اســت،  کشــور  در  کــه  را  میکروب هایــی 
شناســایی و میکروب هایــی را کــه اســتعداد 

داخــل  در  دارنــد،  بیماری زایــی  در  وی ــژه ای 
جمعیــت خوشــان بــه درســتی پیــدا کــرد و ایــن 
موضــوع را مــورد بررســی قــرار داد کــه آیــا ممکن 
اســت میکروب هایــی خــاص در آینــده خیــزش 
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــر ک ــا خی ــد ی ــان کنن و طغی

ســاخت واکســن صــورت گیــرد.
فیض آبــادی عنــوان کــرد: شــناخت ظریــف 
بیمــاری زا در ســطح  و دقیــق میکروب هــای 
مســئولیت های  از  میکروبــی  جمعیت هــای 
میکروب شناســان بــوده و تعییــن پادتن هــا و 
ــتند  ــم هس ــی مه ــرای ایمن ــه ب ــی ک  آنتی ژن های
بــه دانــش ایمونولــوژی کمــک می کننــد تــا 

بتوانــد واکســن مناســب را بســازد.

شایع ترین بیماری های واگیردار عفونی کشور 
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پروانه شریفیگروه سالمت

ارزشــمندترین  و  ارزنده تریــن  ســامتی، 
ــه در  ــت ک ــانی اس ــرای انس ــی ب ــت اله نعم
ــراوان  ــیب های ف ــراز و نش ــم و ف ــچ و خ پی
در  را  واال  نعمــت  ایــن  همــواره  زندگــی، 
ــی  ــون پیرامون ــدات گوناگ ــا تهدی ــه ب مواجه
شــدن  وارد  می بینــد کــه  تهاجــم  مــورد 
ــاه  ــش، رف ــلب کننده آرام ــه آن، س ــیب ب آس

ــت. ــر اوس ــودگی خاط و آس
بــه  او  از  پزشــک کــه در روزگاران قدیــم 
می شــد،  بــرده  نــام  »طبیــب«  عنــوان 
همــواره در خدمــت بــه مــردم و بیمــاران 
تــاش کــرده تــا بتوانــد وقــوع مــرگ و 
ــا  ــا و مصدومیت ه ــروز معلولیت ه ــا، ب میره
و ناتــوان شــدن افــراد در اثــر ابتــا بــه 

ــه  ــه جامع ــد؛ البت ــش ده ــا را کاه بیماری ه
ــراز و  ــا ف ــواره ب ــن مســیر هم پزشــکی در ای
نشــیب هایی مواجــه بــوده کــه باعــث شــده 

گاهــی ســوار بــر حاشــیه ها شــود.
در واقــع  پزشــکان ضامــن ســامت جامعــه، 
امنیـــت روحــی بیمــاران و فرشــتگان نجاتی 
هســتند کــه درد جســم را بــا روح بلندشــان 
ــند؛  ــام می بخش ــی التی ــف اله ــایه لط در س
بــرای نمونــه پزشــکانی کــه در هشــت ســال 
ــود  ــه خ ــار و حماس ــا ایث ــدس ب ــاع مق دف
عزتــی بــه ســرزمین مــا بخشــیدند و در 
ــت  ــار خدم ــه افتخ ــی ک ــا آنان ــن روزه همی
بــه محرومــان و دردمنــدان را بــا هیــچ 

موقعیتــی برابــری نداده انــد.
مشــخصات یــک پزشــک خــوب آن چیــزی 
اســت کــه در ســوگندنامه پزشــکان می آیــد و 

بــر این اســاس هــدف اصلــی خــود را تامین 
ــاد  ــت ایج ــگیری و در حقیق ــامتی، پیش س

ــد. ــی بیمــار می دانن ــاه جســمی و روان رف
بــه ایــن معنــا کــه همــت اصلــی یــک 
پزشــک پیشــگیری، کاهــش بــار بیماری هــا 
و دردهــای بیمــاران اســت؛ بنابرایــن گاهــی 
ــه جنبه هــای  یــک پزشــک ممکــن اســت ب
بپــردازد  بیمــار  یــک  زندگــی  مختلــف 
تــا هــر آنچــه از دســت او برمی آیــد و در 
بــه  اســت،  آموختــه  پزشــکی  آمــوزش 
کار بنــدد تــا رفــاه حــال بیمــار را بــه او                               

بازگردانــد.
و  بــوده  آنچــه در حرفــه پزشــکی مهــم 
خواهــد بــود، صداقــت و هدفمنــدی درســت 
ــم  ــار آن، دانــش، عل ــه در کن اســت کــه البت
درخصــوص  بــه روز  اطاعــات  داشــتن  و 

ــه جایــگاه رســیده اند  تخصصــی کــه در آن ب
ــان  ــا در درم ــد ت ــده باش ــد کمک کنن می توان
بیمــاری مــردم و پیشــگیری از بیمــاری 

موفق تــر عمــل کننــد.
روز پزشــک اســت؛ پزشــکانی کــه بــا بیماران 
زیــادی مواجــه می شــوند، بیمارانــی کــه هــر 
ــی  ــا ناراحت ــف و ب ــا دردهــای مختل ــدام ب ک
ــه ســراغ ایــن  ــه ب و بی قــراری و گاهــی گری
قشــر می رونــد و ایــن پزشــکان هســتند 
ــعی  ــود س ــم خ ــش و عل ــا آرام ــد ب ــه بای ک
بیمــار  درد  و کاهــش  برطــرف کــردن  در 
داشــته باشــند و بــا صبــر و شــکیبایی خــود 

مراجعه کننــدگان را درمــان می کننــد.
ــا  ــان ب ــم همزم ــک روز از تقوی ــذاری ی نامگ
ــر  ــم متبح ــام و حکی ــب عالی مق زادروز طبی
ــام روز پزشــک،  ــه ن ــی ابوعلــی ســینا ب ایران
ــم ارج و  ــاد بیاوری ــه ی ــا ب ــت ت ــه ای اس بهان
ــد  ــاش کرده ان ــه ت ــان هایی را ک ــرب انس ق
تــا بــا به کارگیــری دانــش و آموزه هــای 
ــوع  ــه همن ــت ب ــم خدم ــش، راه و رس خوی
در  ممکــن  واالتریــن ســطح  در  را  خــود 
ــش  ــر خوی ــا تدبی ــد و درد را ب ــش گیرن پی
چنــان دشــمنی کننــد کــه امیــد بــه زندگــی 
ــی  ــد و آرامــش را ارزان را مــداوم بســط دهن

ــد. دارن
ــد  ــوه می کن ــم جل ــان مه ــن می ــه در ای آنچ
اســت کــه  کشــور  در  پزشــکانی  وجــود 
مراجعــه بیمــاران بــه خــارج از کشــور را 
نه تنهــا کاهــش داده انــد، بلکــه تــوان علمــی 
خــود را بــه انــدازه ای رشــد داده انــد کــه 
بســیاری از بیمــاران از خــارج کشــور جهــت 

ــد. ــفر می کنن ــران س ــه ای ــان ب درم
و  کم لطفی هــا  وجــود  بــا  متاســفانه 
قضاوت هــای ناعادالنــه و ناجوانمردانــه ای 
جامعــه  در  پزشــکان  دربــاره  گاه  کــه 
می شــود، امــا شــاهد هســتیم کــه ایــن 

اقدامــات  در  نه تنهــا  زحمتکــش  قشــر 
بلکــه  حــوزه پزشــکی قصــور نمی کننــد، 
جامعــه پزشــکی بــر اســاس ســوگندی 
ــه  ــه این گون ــدون توجــه ب ــرده، ب ــاد ک ــه ی ک
ــه  ــه ب ــای غیرمنصفان ــا و برخورده قضاوت ه
 بهتریــن نحــو ممکــن بــه وظایــف خــود عمل 

می کنند.

ــردم و  ــار م ــه پزشــکى همیشــه در کن جامع
همــراه آن هــا بــوده و در مــرز دانــش حرکــت 
ــل  ــال هاى قب ــى س ــت و از طرف ــرده اس ک
ــدان  ــه نیازمن ــاب، ب ــروزى انق ــد از پی و بع
داشــته بیشــترى  توجــه  دردمنــدان   و 

است. 
نیــز  رهبــرى  معظــم  مقــام  بــه گفتــه 
پزشــکان جــزو ســرمایه هاى ارزشــمند و 
اجتماعــى کشــور هســتند. همــه به ویــژه 
ایــن  از  تــا  هســتیم  موظــف  خودمــان 

مراقبــت کنیــم. ســرمایه 
ــن ســیناها،  ــم اب ــاز ه ــت اخــاق، ب ــا رعای ب
ــن  ــوان در ای ــا را مى ت ــا و ابوریحان ه رازى ه
کشــور کهــن و پراســتعداد تربیــت کــرد؛ 
ــر اینکــه قــدر خــود را بشناســیم  مشــروط ب
ــود  ــرلوحه کار خ ــردم را س ــه م ــرام ب و احت

ــم. ــرار دهی ق

،،
نیــز  رهبــرى  معظــم  مقــام  گفتــه  بــه 
پزشــکان جــزو ســرمایه هاى ارزشــمند و 

هســتند.  کشــور  اجتماعــى 
همــه به ویــژه خودمــان موظف هســتیم تا 

از این ســرمایه مراقبت کنیم

بهبهانهیکمشهریورماه،زادروزشیخالرئیسابوعلیسینا

سفیدپوشانی از جنس سالمت
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ویژگی های امام جواد)ع(
جملــه  از  آن  ویژگی هــای  و  امامــت  مســئله 
ــه  ــوزه اندیش ــرح در ح ــات مط ــن موضوع مهم تری
ــت  ــوده اس ــیعی ب ــرات ش ــژه تفک ــامی و به وی اس
و نقــش پیشــوا و رهبــر در جامعــه اســامی، 
مســئولیت هدایــت مــردم و مبــارزه بــا طاغــوت بــر 

ایــن اهمیــت می افزایــد.
 در یــک یادداشــت بــه قلــم اعظــم شــجاعی آمــده 
اســت: امــام جــواد)ع(، نخســتین امــام شــیعیان 
بــود کــه در خردســالی عهــده دار ایــن وظیفــه مهــم 
ــا  ــده ای ب ــن مســئله باعــث شــد ع ــد و همی گردی
ــه بلــوغ شــرط تصــدی  ــه کــه رســیدن ب ایــن  بهان
ــی الزم  ــواد ویژگ ــام ج ــت و ام ــگاه اس ــن جای ای
ــام  ــن ام ــروی از ای ــدارد، از پی ــت را ن ــرای امام ب
ســرباز زدنــد و حتــی ایجــاد شــبهه کردنــد؛ غافــل 
از آنکــه محدودیــت ســنی نمی توانــد مانعــی بــرای 
ــرای مقــام امامــت باشــد.  داشــتن ویژگــی الزم ب
ــن اســت کــه  آنچــه مشــخص و بدیهــی اســت ای
علــم و عصمــت دو ویژگــی مهــم امــام محســوب 
بصیــرت  و  علــم  دارای  بایــد  امــام  می شــود. 
ــد، شــبهات  ــن را بدان ــارف دی ــا مع ــی باشــد ت کاف
ــد،  ــق داوری کن ــات بح ــد، در منازع ــخ گوی را پاس
قــدرت تدبیــر امــور اجتماعــی و سیاســی و توانایــی 
آگاه کــردن مــردم را داشــته باشــد؛ از ســوی 
دیگــر امــام بایــد معصــوم باشــد؛ زیــرا مســئولیت 
حفــظ شــریعت محمــدی را بــر عهــده دارد و بــرای 
مصــون مانــدن ایــن شــریعت از تغییــر و تحریــف، 
ــاه باشــد؛ از  ــد مصــون از خطــا و گن حافــظ آن بای
ــت  ــام پیشــوایی و هدای ــام در مق ســوی دیگــر ام
مــردم بایــد معصــوم باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت 
ــا خطــای او را  ــاج اســت ت ــرد دیگــری احتی ــه ف ب

ــد.  اصــاح کن
ــر دو  ــم از ه ــن ک ــود س ــا وج ــواد)ع( ب ــام ج ام
و  علــم  زیــرا  بــود؛  برخــوردار  مدنظــر  ویژگــی 
برخــوردار می شــود،  آن  از  امــام  عصمتــی کــه 
ــه آن  ــوغ الزم ــدارد و بل ــرد ن ــن ف ــه س ــی ب ارتباط

نیســت.
ســیر اختیــار انســان در انجــام اعمــال دارای دو 
ــدن  ــاه ش ــب گن ــم و اراده. مرتک ــت: عل ــن اس رک
ــی  ــا ناآگاه ــت: ی ــل اس ــه دو دلی ــان ب ــط انس توس
از زشــتی گنــاه یــا نبــود اراده قــوی بــرای تــرک آن. 
معصومیــن، کســانی هســتند کــه هــم از نظــر 
ــه زشــتی و ناپســندی  ــان هســتند ک شــناخت چن
ــم  ــد و ه ــم دل می بینن ــه چش ــدی را ب ــر کار ب ه
ــان  ــه طوف ــد ک ــی دارن ــان قدرت ــه لحــاظ اراده چن ب
غرایــز حیوانــی عنــان اختیــار را از کــف آنــان 
نمی ربایــد. همــه افــراد انســانی مرتبــه ای از چنیــن 
مصونیت هایــی را تجربــه کرده انــد و درجاتــی از 
ــه  ــق یافت ــان ها تحق ــه انس ــود هم ــت در وج عصم
ــراد  ــر اف ــا دیگ ــن ب ــاوت معصومی ــا تف ــت؛ ام اس
ــان  ــه گناه ــا هم ــر آن ه ــه نظ ــه ب ــت ک ــن اس در ای

ــتند. ایکنــا ــنده هس ــری کش ــون زه همچ

گردشگری
چشمه دیمه

ــه   ــران در منطق ــگری ای ــای گردش ــی از جاذبه ه یک
کوهرنــگ اســتان چهارمحــال و بختیــاری واقــع 
ــه   ــد در برنام ــت. بای ــه اس ــمه دیم ــده و آن چش ش
ــا را هــدف  ــه زیب ــن منطق ــوروز ای ــور گردشــگری ن ت
قــرار بدهیــد و از مناظــر زیبــای منطقــه به ویــژه 

ــد. ــدن کنی ــمه دی چش
 چشــمه دیمــه در منطقــه کوهرنــگ در اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری در نزدیکــی روســتای دیمــه 
ــر  ــا مناظ ــرآب ب ــا و پ ــمه زیب ــن چش ــرار دارد. ای ق
زیبایــی کــه خلــق کــرده، یکــی از محبوب تریــن 
جاذبه هــای گردشــگری طبیعــی اســتان بــه حســاب 
می آیــد کــه هــر ســاله به ویــژه در فصــل بهــار 
گردشــگران بســیاری را بــرای تماشــایش راهــی 

می کنــد. منطقــه 
الزم بــه ذکــر اســت در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
جاذبه هــای گردشــگری طبیعــی و انســانی بیشــتری 
وجــود دارنــد کــه در ایــن میــان جاذبه هــای طبیعــی 
بســیار پررنگ تــر هســتند؛ از ایــن رو ســفر بــه 
ــک  ــال ی ــه دنب ــه ب ــرادی ک ــه اف ــوروز ب ــتان در ن اس
مقصــد گردشــگری بکــر هســتند، توصیــه می شــود.

اصلــی  از سرچشــمه های  یکــی  دیمــه،  چشــمه 
تونل هــای  ایجــاد  از  پیــش  و  اســت  زاینــده رود 
ــاورت  ــرد در مج ــری چلگ ــگ و در 12 کیلومت کوهرن
روســتای دیمــه قــرار داشــته و تــا مرکــز اســتان 85 

کیلومتــر فاصلــه دارد.
ــه آن را  ــن چشــمه ک ــاره ای ــب توجــه درب ــه جال نکت
بــه پدیــده ای منحصربه فــرد تبدیــل کــرده اســت آن 
ــای  ــن آب ه ــمه از گواراتری ــن چش ــه آب ای ــت ک اس
ــیاری دارد؛ از  ــی بس ــواص درمان ــت و خ ــان اس جه
ــری از  ــه جلوگی ــد ب ــی آن بای ــواص درمان ــه خ جمل
پوســیدگی دنــدان و درمــان ســنگ کلیــه اشــاره کــرد.
 مناظــر اطــراف چشــمه بســیار خیره کننــده هســتند 
و ایــن موضــوع گردشــگری در منطقــه را بــرای 
ــه  ــمه دیم ــد. چش ــروری می کن ــتان ض طبیعت دوس
ــرم، راه  ــبز و خ ــای سرس ــتن فضاه ــل داش ــه دلی ب
دسترســی آســفالت، ســرویس بهداشــتی و ســکوی 
نشــیمن اطــراف خــود، بــه یکــی از اصلی تریــن 

ــت. ــده اس ــدل ش ــتان ب ــای اس تفرجگاه ه
ایــن  از  نیــز  بختیــاری  و عشــایر  ایــات  حتــی 
امکانــات بهــره می برنــد و در ایــن منطقــه زیبــا 
اتــراق می کننــد. مناظــر زیبــا و چشــمگیر همچنیــن 
فضاســازی اطــراف چشــمه، ایــن مــکان را در لیســت 
زیباتریــن گردشــگاه های شهرســتان کوهرنــگ قــرار 

ــت. داده اس
امــا راه رســیدن بــه ایــن طبیعــت چشــم نواز بســیار 
ــد از  ــه بای ــه منطق ــرای دســتیابی ب راحــت اســت. ب
ــه  ــا ب ــت و از آنج ــان رف ــمت فارس ــه س ــهرکرد ب ش

ــید. گردشــگری  ــرد رس ــهر چلگ ش

روســتای نشــلج کاشــان در ۴۳ کیلومتــری 
جنــوب  غربــی شهرســتان کاشــان واقــع 
شــده اســت و آثــار دســتی مختلفــی در ایــن 
روســتا وجــود دارد؛ از ایــن جملــه گیوه بافــی 

ــی دارد. ــه ای و مل آن شــهرت منطق
روســتای  بزرگ تریــن  نشــلج،  روســتای 
شهرســتان کاشــان در فاصلــه ۴۳ کیلومتــری 
 5 و  کاشــان  شهرســتان  غربــی  جنــوب 
ــان  ــاده دلیج ــمالی ج ــق ش ــری عم  کیلومت
ــده و  ــع ش ــال واق ــه ارده ــان در منطق ـ کاش
قــرار گرفتــن ایــن روســتا در شــیب شــمالی، 
موقعیــت آب و هوایــی معتــدل، زمســتان های 
پربــرف و تابســتان های خنــک را بــه ایــن 

ــرده اســت. ــه ک روســتا هدی
کوه هــای بلنــد و مرتفــع، بافــت زیبــای 
ــور  ــود محص ــی در خ ــد نگین ــتا را مانن روس
ــال  ــع ارده ــد و مرتف ــات بلن ــرده و ارتفاع ک
کــه ارتفــاع آن بالــغ بــر ۴ هــزار متــر از 
مناســبی  موقعیــت  بــوده،  دریــا  ســطح 
ــود  ــه وج ــرف ب ــار ب ــره و انب ــت ذخی را جه
ــوات  ــه قن ــر تغذی ــاوه ب ــه ع ــت ک آورده اس
ــوارا  ــیار گ ــراوان آب بس ــارهای ف و چشمه س
ــه  ــی ب ــتفاده اهال ــت اس ــبی را جه و مناس

وجــود آورده اســت.
ــت  ــبی جه ــکان مناس ــد م ــاع بلن ــن ارتف ای

خانوادگــی  کوه گشــت های  و  کوهنــوردان 
شــده و عــاوه بــر آن موقعیــت آب و هوایــی 
جهــت  را  مناســبی  محــل  منطقــه  ایــن 
بــه  دارویــی  نایــاب  گونه هــای  رویــش 

وجــود آورده اســت.
ــع  ــر مرب ــاالی 150 کیلومت ــز ب ــوزه آب  ری ح
ــا میانگیــن بارندگــی 200  روســتای نشــلج ب
میلیمتــر در ســال، قنــوات و چشمه ســارهای 
فراوانــی را در نقــاط مختلــف حوزه هــای 
کار  و  کشــت  و  تولیــد  جهــت  آب ریــز 
ارمغــان  بــه  محمــدی  گلســتان های گل 

اســت. آورده 
وجــود گلســتان های گل محمــدی همــه 
 ســاله در بهــار، محــل مناســبی را جهــت 
فراهــم  آن  تولیــد  و  و گاب  عرضــه گل 
آورده اســت؛ بــه  گونــه ای کــه عرضــه بیــش 
از 250 تــن گل محمــدی و همچنیــن ۴0 
ــف  ــگ گاب ســنتی در مکان هــای مختل دی
روســتا، نمــود ایــن خصوصیــت زیبــای 

ــت. ــده اس ــتا ش روس
باغ هــای بــادام و گــردو کــه ســطح زیــر 
بــوده  هکتــار   100 بــر  بالــغ  آن  کشــت 
از اهالــی  از ۴00 خانــوار  اشــتغال بیــش 
مختلــف  انــواع  بــه  را  نشــلج  روســتای 
تولیــد، بهره بــرداری و توزیــع بــه وجــود 

ــع بســیار مناســب ایــن روســتا  آورده و مرات
توانســته محیــط مناســبی بــرای پــرورش 2 

هــزار رأس دام شــود.
موقعیــت مکانــی ایــن روســتا بــا توجــه بــه 
قــرار گرفتــن در شــیب شــمالی و همچنیــن 
ــا از  ــد، ســاختمان هایی زیب در شــیب دره تن
ــی  ــاری، زیبای ــح و معم ــت و مصال ــر باف نظ
بســیار خاصــی را بــه ایــن روســتا بخشــیده 
اســت؛ بــه  گونــه ای کــه در نــگاه نخســت بــه 
 نظــر بــام هــر خانــه ای، حیــاط خانــه دیگــر 

اســت.
وجــود یــک تپــه کم ارتفــاع بــا شــیب مایــم 
ــه  ــب ب ــی را ترغی ــتا اهال ــز دره روس در مرک
ــی  ــاط ارتفاع ــی و نق ــاز در حواش ساخت وس
آن روی خــط تــراز کــرده و موقعیــت بســیار 
زیبایــی را بــه وجــود آورده اســت و همچنیــن 
ــا  ــز باغ ه ــه از مرک ــتا ک ــاده ورودی روس ج
ــد و وارد  ــور می کن ــی عب ــتزارهای اهال و کش
ــادآور جاده هــای بســیار  روســتا می شــود، ی
زیبــای جنگلــی در قلــب حاشــیه کویــر 

اســت.
محــل  روســتا  ورودی  در  زیبایــی  ایــن 
تفــرج  و  تفریــح  جهــت  را  مناســبی 
فصــل  در  کــرده؛  فراهــم  کاشــانی ها 
ــرض ورودی،  ــاده کم ع ــن ج ــتان در ای تابس

ــاده  ــی ج ــه در حواش ــای دوطرف پارکینگ ه
مســائل و مشــکات عدیــده ای را پدیــد 
بــر آن  را  بــود و مســئوالن روســتا  آورده 
داشــت تــا در اقدامــی، محــل و مکانــی 
ــردش  ــح و گ ــت اســتقرار تفری مناســب جه
ــد. ــف کنن ــه  شــکل سازماندهی شــده تعری ب

 موقعیت اجتماعی
ایــن روســتا دارای 600 خانــوار جمعیــت 
ــهر در آن  ــه ش ــرت ب ــگ مهاج ــت و آهن اس
بســیار پاییــن اســت و مانــدن و حفــظ 
ــاد و  ــی و ایج ــط اهال ــتگان توس ــار گذش آث
وجــود معابــر بــا عــرض تقریبــا ۳ متــر 
پوشــیده  آن  ســقف  و گذرگاه هایــی کــه 
شــده اســت، زیبایــی و طــراوت خــاص 
روســتایی را در یــاد زنــده می کنــد و زندگــی 
ســاده و بی آالیــش روســتایی را یــادآور                            

می شــود.

 موقعیت فرهنگی
ــده از بهــرام نشــلجی  وجــود اشــعار به جامان
برمی گــردد،  قبــل  ســال   700 بــه  کــه 
نشــان از فرهنگ دوســتی و اصالــت ایــن 
ــرآن در  ــان ق ــان و حافظ روستاســت و قاری
ــده  ــیار دی ــتا بس ــن روس ــته ای ــخ گذش تاری
ــه در  ــز ک ــر نی ــرن حاض ــعرای ق ــده و ش ش
ــاب اســامی  ــت)ع( و انق ــل بی ــب اه مناق

ــتند. ــدک نیس ــرودند، ان ــعر س ش
ــه  ــتا ک ــن روس ــو در ای ــاعر هجوگ ــود ش وج
افــراد الابالــی را بــا هجــو کــردن خــرد 
می کنــد نشــان از غنــای فرهنگــی ایــن 
ــان  ــن از جوان ــور 250 ت ــتا دارد و حض روس
ــن روســتا در جنــگ هشت ســاله کــه 25  ای
شــهید، 2 آزاده و 50 جانبــاز تقدیــم ایــن 
ــای  ــر ویژگی ه ــت، از دیگ ــرده اس ــاب ک انق

فرهنگــی ایــن روستاســت. تســنیم 

روستای نشلج کاشان 
مرکز گیوه بافی کشور 

ــاری  ــال و بختی ــاز چهارمح ــه نم ــتاد اقام ــر س مدی
گفــت: دومیــن نشســت شــورای اقامــه نمــاز 
ــاز  ــهرکرد آغ ــروز در ش ــح دی ــور صب ــه ۳ کش منطق

ــد. ش
حجت االســام محمــد کریمــی در دومیــن نشســت 
ــه ۳ کشــور در شــهرکرد  ــه نمــاز منطق شــورای اقام
ــور  ــا حض ــک روزه ب ــت ی ــن نشس ــرد: ای ــار ک اظه
معــاون فرهنــگ، آمــوزش و پژوهــش ســتاد اقامــه 
نمــاز کشــور و نمایندگانــی از اســتان های یــزد، 
فــارس، کهگیلویــه و بویراحمــد، بوشــهر و اصفهــان 

ــروز در شــهرکرد آغــاز شــد. ــح دی از صب
جلســه  ایــن  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
پیشــنهاد های علمــی و عملــی بــرای بیســت و 

پنجمیــن اجاســیه نمــاز بررســی می  شــود، افــزود: 
بحــث و تبــادل نظــر دربــاره موضــوع اجــاس نمــاز 
و فضــای مجــازی در ســال جــاری و همــکاری 
شــورای منطقــه و چگونگــی تولیــد و توزیــع محتــوا، 

مهم تریــن دســتورکار ایــن نشســت اســت.
ــاری  ــال و بختی ــاز چهارمح ــه نم ــتاد اقام ــر س مدی
ــت  ــاره وضعی ــر درب ــادل نظ ــث و تب ــه داد: بح ادام
داخلــی ســتاد های اقامــه نمــاز و امــور اداری، 
ــارب  ــتفاده از تج ــی، اس ــی و آموزش ــی، فرهنگ مال
فعالیت هــای  و  برنامــه  پیشــرفت  در  اعضــا 
ــدگان جشــنواره،  ــر از برگزی تأثیر گــذار و نحــوه تقدی
از دیگــر محـور هـــای برگـــزاری ایــن نشســت             

اســت. فــارس

رئیــس دادگســتری شهرســتان رفســنجان راه نفــوذ در دل جوانان 
را شناســاندن شــهدا عنــوان کــرد و گفــت: اگــر شــهدا الگــو شــوند، 
جوانــان تمایــل پیــدا می کننــد ماننــد شــهیدانی از جملــه چمــران، 
باکــری، حججــی و ... شــوند و آثــار مثبــت آن را در جامعــه 
می توانیــم شــاهد باشــیم. البتــه صــدا و ســیما، رادیــو، رســانه ها 

و هنرمنــدان نیــز می تواننــد در ایــن زمینــه مؤثــر باشــند.
دادگســتری  رئیــس  پورمحمــدی،  مهــدی  حجت االســام   
ــورای  ــه ش ــرداد در جلس ــنبه ۳0 م ــنجان، دوش ــتان رفس شهرس
فرهنــگ عمومــی ایــن شهرســتان گفــت: در جامعــه کنونــی اگــر 
ســیره شــهدا را در بیــن دانش آمــوزان ترویــج کنیــم، بســیار مؤثــر 
ــب  ــر موج ــن ام ــوده و همی ــاد ب ــهدا زی ــه ش ــرا جاذب ــت؛ زی اس

ــود. ــا می ش ــت آن ه هدای
وی یکــی از راه هایــی را کــه می تــوان جوانــان را بــه ســمت 

مســجد و هیئت هــا جــذب کــرد، الگوســازی از ســیره شــهدا در 
زندگــی  آن هــا دانســت و افــزود: شــهید حججــی از نســل چهــارم 
انقــاب اســت و مقــام معظــم رهبــری بــه نســل چهــارم انقــاب 

بســیار امیــدوار هســتند.
پورمحمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا شــهید زیــاد داشــتیم، بیــان 
کــرد: اخــاص ایــن شــهید مــوج عظیمــی در دنیــا ایجــاد کــرد  و 
موجــب شــد تمــام اقشــار جامعــه حتــی خارجی هــا نســبت بــه 

ایــن نــوع شــهادت ابــراز احساســات کننــد.
حجت االســام پورمحمــدی راه نفــوذ در دل جوانــان را  شناســاندن 
شــهدا ذکــر و عنــوان کــرد: اگــر شــهدا الگــو شــوند، جوانــان تمایل 
پیــدا می کننــد ماننــد شــهیدانی از جملــه چمــران، باکــری، 
ــم  ــه می توانی ــت آن را در جامع ــار مثب ــوند و آث ــی و ... ش حجج

شــاهد باشــیم. رســا

بام ایران، میزبان دومین نشست شورای اقامه نماز 
منطقه ۳ کشور

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان:

راه نفوذ در دل جوانان، شناساندن شهداست

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960۳0۴ کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــی  ــتی مبن ــۀ دادخواس ــرداد خام ــان مه خواه
برمطالبــه    بــه طرفیــت حجــت جهانــی 
منــش  تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
ــاعت  ــورخ 96/7/10 س ــنبه  م ــرای روز دوش ب
۴/۳0 عصــر تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــده حســب  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 7۳ 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در 
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان   ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
خ شــیخ صــدوق شــمالی مجتمــع شــماره 
2  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 

ــد. ــد ش ــاذ خواه اتخ
شماره: 111۳۳م الف 

ــورای  ــماره 2ش ــع ش ــعبه 29  مجتم ــر ش دفت
ــان ــاف اصفه ــل اخت ح

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 9610100۳5۳702۴66  : اباغنامــه  شــماره 
 9509980۳59500۳۴0  : پرونــده  شــماره 

 960۳87  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
بــدری  شــاکی    96/5/2: تنظیــم  تاریــخ 
طرفیــت  بــه  دادخواســتی  فــر   ثاقــب 
ــی  ــاس  و عل ــد عب ــارف زارع فرزن ــن ع متهمی
کاســب  پیــر بــازاری  فرزنــد کاظــم و فاطمــه 
ــلطانی   ــرا س ــد  و زه ــد اس ــه  فرزن ذکاء یگان
ــه خواســته  مشــارکت در  ــی ب ــد حاتمعل فرزن
کاهبــرداری  تقدیــم دادگاههــای عمومــی  
جهــت  نمــوده  کــه  اصفهــان   شهرســتان 
ــری  دو  ــعبه 111 دادگاه کیف ــه ش ــیدگی  ب رس
اصفهــان  111 جزایــی ســابق واقــع در اصفهــان  
ــان  ش خــرازی  حــد فاصــل   ــار گــذر  اتوب کن
خ آتشــگاه  و میــرزا  طاهــر  مجتمــع قضایــی 
امــور  تجــاری  و بازرگانــی  ارجــاع و بــه 
ــده   ــت گردی کاســه  9509980۳59500۳۴0 ثب
ــاعت 9  ــیدگی  آن 96/7/۴ س ــت رس ــه وق ک
صبــح  تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول 
المــکان بــودن متهــم و بــه درخواســت شــاکی  
و بــه تجویــز مــاده 17۴ قانــون آئیــن دادرســی 
امــور  در  انقــاب   و  عمومــی  دادگاههــای 
کیفــری   و دســتور دادگاه مراتــب  یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار  آگهــی مــی 
شــود  تــا متهــم پــس از نشــر آگهــی  و اطــاع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام  
نشــانی کامــل خــود  نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــد  ــر گردن ــیدگی حاض ــت رس جه
م الــف 1۴18۴ منشــی دادگاه کیفــری  شــعبه 
111 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )111 

ــی  ــه رضای ــی ســابق ( فاطم جزای

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 9602۳۴خواهــان 
مجیــد حاجیــان بــا وکالــت علیرضــا هاشــمیان  
دادخواســتی مبنــی بر:مطالبــه چــک   بــه 
ــوده  ــم نم ــدی  تقدی ــام احم ــر م ــت امی طرفی
ــنبه  ــرای روز دوش ــیدگی ب ــت رس ــت . وق اس
تعییــن   8/۳0 ســاعت   96/7/10 مورخــه 
گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن 
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – 
پــاک 57 کــد پســتی 8165756۴۴1 مجتمــع 
ــعبه 1۳  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش
شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  اب

مــی شــود.
شماره: 1651۴/م الف 

ــک  ــع شــماره ی ــر شــعبه 1۳ مجتم ــر دفت مدی
ــان ــاف اصفه شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960281 خواهــان  
محمــود کریمــی مهــدی آبــادی   دادخواســتی 
مبنــی بر:مطالبــه بــه طرفیــت خوانــدگان ایــوب 
طهماســبی راشــد و احمــد آقایــی خیــر آبــادی   
ــرای  ــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی ب تقدی
ــاعت 16/00  ــه 96/7/10 س ــنبه  مورخ روز دوش
تعییــن گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
خیابــان  سپهســاالری ابتــدای خ حــاج رحیــم 
اربــاب مجتمــع شــورای حــل اختــاف مراجعــه 
و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ  اب

مــی شــود
شــماره: 1۳125/م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۴1 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 757-95

نــام: شــرکت   مشــخصات محکــوم علیــه: 
هواپیمایــی تهــران  2- محمــد حــاج کاظمیــان      
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مهــدی   محمــد  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
آزاد  فرزنــد مصطفــی شــغل  روی  بهشــتی 
ــر  ــدای نظ ــر ابت ــارراه نظ ــان چه ــانی اصفه نش
ــه: ــوم ب ــت 1 پ 21     محک ــن بس ــرقی ب ش

بــه موجــب رای شــماره 9609976795۳00۴25 
96/۳/10 حــوزه 2۳  شــورای حــل  تاریــخ 

اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:

پرداخــت مبلــغ 50000000 ریــال بــه عنــوان  
اصــل خواســته  و پرداخــت 2120000 ریــال  
ــر  ــه نش ــی و هزین ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ب
آگهــی  طبــق تعرفــه  و خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ 95/۴/12 در حــق  محکــوم لــه و نیــم 
عشــر حــق االجــرا  در حــق دولــت  مــاده ۳۴ 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
ــاغ شــد، محکــوم علیــه  ــه محکــوم علیــه اب ب
ــاد آن  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس مکل
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق را ب
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــود را  ــه خ ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس
ــد  ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب ق
ــی  ــع دارای ــورت جام ــور ص ــت مزب ــرف مهل ظ
خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر 

ــد ــام نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
16181 م الــف شــعبه 2۳ مجتمــع شــماره یــک 

شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان

آگهی تبادل  لوایح  
در خصــوص پرونــده کاســه  951506 خواهــان 
آتوســا آقــا علــی  بــا وکالــت اســفندیار آقــا علی 
ــد نظــر خواهــی  ــر تجدی ــی ب دادخواســتی مبن
بــه دادنامــه 960997679۳600727  نســبت 
مــورخ 96/۴/27   بــه طرفیــت حامــد مردانــی 
فــر تقدیــم نمــوده اســت  بــا توجــه بــه مجهــول 
المــکان بــودن خوانــده  حســب تقاضــای 
خواهــان  مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
ظــرف مهلــت ده روز  جهــت تبــادل  لوایــح  بــه 
ایــن شــعبه شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- 
اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه 
ــا – پــاک  ــور – جنــب ســاختمان صب نیلــی پ
ــل  ــورای ح ــتی 8165756۴۴1 ش ــد پس 57 ک
اختــاف اصفهــان – شــعبه 6 مراجعــه و نســخه 

ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد.
ــعبه 6  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16216م ال ش

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی مزایده نوبت اول 
ــر  ــمیرم در نظ ــتری س ــکام دادگس ــرای اح اج
دارد در ارتبــاط بــا پرونــده کاســه 9500۳9 
مــوازی 2 حبــه مشــاع از 72 حبــه قریــه شــهید  
پــاک ۳۴8 ملکــی آقــای جابــر  توکلــی فرزنــد 
حســین  شــامل ســه قطعــه  بــاغ  بــه شــرح 
ــب  ــه مســاحت ۳ جری ــه ب ــاغ کهل ــه ب 1- قطع
ــه  ــدود  ب ــیب مح ــت  س ــه درخ ــا 1۳0 اصل ب
حــدی  بــه بــاغ جــال و حــدی بــه بــاغ محمــد 
ــی  2-  ــه راه عموم ــر ب ــد دیگ ــدی  و دو ح مه
ــا 80  ــب  ب ــه مســاحت 2 جری ــی  ب ــاغ چمن ب
ــه  ــه درخــت ســیب کــه محــدود اســت  ب اصل
ــدی و  ــن مه ــامی و بهم ــه س ــی ال ــک ول مل
رحمــت عزیــزی و راه عمومــی ۳- بــاغ میــان 

ــه  ــا 180 اصل ــب ب ــه مســاحت 5 جری جــوی ب
ــه  ــز ال ــه ملــک عزی درخــت ســیب محــدود  ب
جعفــری وجایــی ســامی  و جــوی  و راه واقــع 
در مزرعــه  روســتای  شــهید پادنــا  و مالکیــت  
حــق آبــه  بــه میــزان  ۴ ســاعت  از آب رشــته 
نهــم کانــال پمپــاژ شــهید کــه طبــق نظــر 
کارشناســی  بــه میــزان مجموعــا128۳00000 
ریــال ارزیابــی  گردیــده اســت   را بــه مزایــده 
بگــذارد لــذا مزایــده از مبلــغ کارشناســی شــروع 
و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی بــه فــروش 
از  درصــد  ده  مبلــغ  رســید ضمنــا  خواهــد 
ــه صــورت وجــه نقــدی فــی  ــده ب قیمــت مزای
ــه  ــت و ب ــپرده دریاف ــوان س ــه عن ــس ب المجل
صنــدوق دادگســتری ســپرده مــی شــود و 
مابقــی وجــه از برنــده مزایــده بــا نظــر اجــرای 
احــکام حداکثــر ظــرف مهلــت یــک مــاه اخــذ 
ــده  ــده مزای ــه برن ــی ک ــد . در صورت ــد ش خواه
ــرر  ــت مق ــرف مهل ــده را ظ ــه مزای ــی وج مابق
نپــردازد  ســپرده او پــس از کســر هزینــه 
ــد شــد   ــط خواه ــت ضب ــع دول ــه نف ــی ب اجرای
از کســانیکه مایــل بــه شــرکت در مزایــده مــی 
باشــند دعــوت مــی شــود در روز پنجشــنبه 
ــل  ــح  در مح ــاعت 10 صب ــورخ 96/6/۳0 س م
ــور  ــمیرم حض ــتری س ــکام دادگس ــرای اح اج
بــه هــم رســانند متقاضیــان مــی تواننــد قبــل 
از تاریــخ فــوق در واحــد اجــرای احــکام حضــور 
یافتــه و از خصوصیــات و مشــخصات مــال 
ــوند .  ــع ش ــناس مطل ــه کارش ــور در نظری مذک

دادگســتری  حقوقــی  احــکام  اجــرای 
ســمیرم  شهرســتان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا فاطمــه رضائــی  فرزنــد شــعبانعلی          
دارای شــماره شناســنامه ۳918 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 101/96/ش ح 1 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علــی 
ــه  ــی      ب ــراد عل ــد م ــودی  فرزن ــاه محم پن
در  تاریــخ96/5/2  در   ۴ شناســنامه  شــماره 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــه : 1- مــراد  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
علــی  محمــودی فرزنــد علــی پنــاه بــه شــماره 
شناســنامه 12 متولــد 1۳17 صــادره از ســمیرم 
ونــک پــدر متوفــی 2- چمــن گل  رضائــی 
فرزنــد ســبز علــی ش ش 1552 ت 1۳25 
ــی (  ــادر متوف ــک )م ــمیرم – ون ــادره از س ص
۳- فاطمــه رضایــی فرزنــد شــعبانعلی ش 
ش ۳918ت 1۳60 صــادره از ســمیرم ونــک 
همســر متوفــی ۴- حســین محمــودی ش 
ش 127/۴75225/6 ت ت 1۳8۴  بیرجنــد 
ــودی ش  ــل محم ــی 5- ابوالفض ــد متوف فرزن
از  صــادره   1۳92 ت  ت   127/717711/2 ش 
ــا  ــک ب ــر  این ــی و ال غی ــد متوف ــان فرزن اصفه
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی

ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــاه  ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن متوف
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
ــت صــادر خواهــد شــد .   گواهــی انحصــار وراث
ــی  ــادی قاض ــد آب ــی محم ــد فقیه ــید محم س
ــاف شــعبه اول شهرســتان  شــورای حــل اخت

ــمیرم  س

رونوشت آگهی حصر وراثت
فرزنــد  محمــدی  محســن  آقــا   / خانــم 
داراب           دارای شــماره شناســنامه ۴5 بــه 
شــرح دادخواســت بــه کاســه 10۳/96/ش ح 1 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــد  ــارراه فرزن ــوی چه ــان  موس ــور ج ــیده بل س
ــنامه 166  ــماره شناس ــه ش ــر       ب ــید باق س
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ95/8/15 در اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــم  ــد رحی ــه : 1- داراب محمــدی فرزن اســت ب
ش ش 9۴ ت ت 1۳28 صــادره از ســمیرم 
چهــارراه همســر متوفــی 2- محســن محمــدی 
 1۳6۳ ت  ت   ۴5 ش  ش  داراب  فرزنــد 
ــد متوفــی ۳- فاطمــه  صــادره از ســمیرم فرزن
محمــدی فرزنــد داراب ش ش 120/0007۴8/۴ 
ت ت 1۳68 صــادره از ســمیرم چهــارراه فرزنــد 
ــد داراب ش  متوفــی۴- هاجــر محمــدی فرزن
ش ۳9۴ ت ت 1۳56 صــادره از ســمیرم – 
ــدی  ــادق محم ــی5- ص ــد متوف ــارراه فرزن چه
فرزنــد داراب ش ش ۳77 ت ت 1۳66 صــادره 
متوفــی6-  فرزنــد  چهــارراه    – ســمیرم  از 
جعفرمحمــدی فرزنــد داراب ش ش 2۳ ت 
ــد  ــارراه فرزن ت 1۳60 صــادره از ســمیرم - چه
متوفــی7- محمــد محمــدی فرزنــد داراب 
ــمیرم  ــادره از س ش ش ۳۳9 ت ت 1۳5۳ ص
ــد  ــدی فرزن ــدی محم ــی8- مه ــد متوف فرزن
از  داراب ش ش ۳۳8 ت ت 1۳5۳ صــادره 

ــر  ــی و ال غی ــد متوف ــارراه فرزن ــمیرم چه س
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد .   ــد ش خواه
سید محمد فقیهی محمد آبادی

قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه اول 
ســمیرم  شهرســتان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــدر             ــد صف ــم زاده فرزن ــا گاب کری ــم / آق خان
شــرح  بــه   85 شناســنامه  شــماره  دارای 
دادخواســت بــه کاســه 108/96/ش ح 1 از 
ــت  ــی حصــر وراث ــن شــورا درخواســت گواه ای

ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه  ــه        ب ــد لطــف ال ــم زاده فرزن ــه کری یدال
ــخ96/5/1۳ در  ــنامه ۳6 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــه : 1- گاب  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
کریــم زاده  فرزنــد صفــدر  ش ش 85  ت 
ت 1۳۳1 صــادره از ســمیرم – پادنــا مــادر 
متوفــی و ال غیــر  اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب مقدمات
ــی  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 
ــخ نشــر آگهــی  ــاه از تاری باشــد ظــرف یــک م
بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 
انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

ــد .   ــد ش ــادر خواه ص
سید محمد فقیهی محمد آبادی

قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه اول 
ســمیرم  شهرســتان 

رای اصالحی 
ــعبه  ــه 950998۳6۴۴100۳۴8 ش ــده کاس پرون
دادگســتری  حقوقــی  عمومــی   دادگاه  اول 
شهرســتان ســمیرم تصمیــم نهایــی شــماره 
گل  خانــم   : خواهــان   960997۳6۴۴100602
خانــم آقائــی گنجگانــی فرزنــد خــدا قلــی 
نشــانی شهرســتان ســمیرم بیــده روســتای 
ناصــر مســتاجران   آقــای  کهنــگان  خوانــده 
المــکان   مجهــول  حیــدر  فرزنــد  گورتانــی 
خواســته طــاق بــه در خواســت زوجــه گردشــکار 
: دادگاه پــس از جــری تشــریفات  قانونــی و بــا 
اعــام  ختــم رســیدگی بشــرح ذیــل مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی نمایــد . رای  دادگاه  در خصوص 
ــی  ــم آقائ ــم گل خان ــی خان ــت تقدیم دادخواس
گنجگانــی بــه طرفیــت  آقــای ناصــر  مســتاجران 
گورتانــی  فرزنــد حیــدر  بــه خواســته  تقاضــای 
صــدور گواهــی عــدم امــکان  ســازش  بــه منظور 
اجــرای صیغــه طــاق  بــا توجــه بــه ایــن کــه در 
رای صــادره ســهو قلــم رخ داده  و نــوع طــاق و 
عــده آن مشــخص نشــده اســت  و ایــن مــورد 
اعتــراض  خواهــان  قــرار گرفتــه اســت لــذا بــه 
اســتناد  مــاده 1151 و 11۴5 قانــون مدنــی  و 
ــه  ــا توج ــی ب ــی  مدن ــن دادرس ــون آئی ۳09 قان
بــه نظریــه پزشــکی قانونــی  زوجــه مدخولــه  و 
عــده دارد  و عــده طــاق ســه طهــر مــی باشــد  و 
ــی باشــد  و رای  ــن م ــی  و بائ طــاق هــم خلع
مذکــور  بــه ایــن صــورت  اصــاح می گــردد دادن 
رونوشــت بــدون رای اصلــی ممنــوع مــی باشــد 
ــی و ظــرف مهلــت بیســت روز  رای صــادره غیاب
ــن دادگاه   ــی  در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب پ
ــس از  ــت روز پ ــرف بیس ــاء ظ ــس از انقض و پ
ــد  ــم تجدی ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــاغ قاب اب

ــی باشــد .  ــان م ــر اســتان اصفه نظ
حمید رضا ابوالحسنی زارع 

رئیس شعبه اول عمومی حقوقی دادگستری 
سمیرم 

دادنامه 
ــه  ــماره دادنام ــده 960129 ش ــه پرون کاس
 96/۴/28 مــورخ   96099767979008۳1
تاریــخ رســیدگی 96/۴/1۴ مرجــع رســیدگی 
شــعبه ۴5 شــورای حــل اختــاف اصفهــان  
ــتی  ــفید دش ــادری س ــه ن ــان خدیج خواه
نظامــی  حکیــم  راه  ســه  اص  نشــانی 
ــمی  ــهید هاش ــت ش ــن بس ــاد ب ــین آب حس
فاطمــه   -1  : خوانــدگان    ۴18 پــاک 
محمــد آنــی راد  2- پیمــان ۳- عثمــان 
۴- اســما 5- احســان همگــی پــاالش 
براهوئــی خواســته الــزام خوانــدگان  بــه 
نقــل و انتقــال  ســند یکدســتگاه پــژو ۴05 
بــه انضمــام خســارات دادرســی گردشــکار : 
ــن شــعبه  و  ــه ای ــده ب پــس از ارجــاع پرون
ــوق و طــی تشــریفات  ــت آن بکاســه  ف ثب
قانونــی  و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا  
ــام و  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــی ش قاض
بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
نمایــد . رای قاضــی شــورا  در خصــوص 
ــت  ــه طرفی ــتی  ب ــفید دش ــادر س ــوی ن دع
1- فاطمــه  محمــد آنــی راد  2- پیمــان 
ــما  ــان  ۴- اس ــی  ۳- عثم ــاالش براهوئ پ
براهوئــی   پــاالش  همگــی  احســان   -5
ــل و  ــه نق ــدگان  ب ــزام خوان ــه خواســته ال ب
ــه  ــژو ۴05 ب ــتگاه  پ ــند یکدس ــال  س انتق
ــه  ــا توجــه ب انضمــام  خســارات دادرســی ب
محتویــات پرونــده  و اظهــارات خواهــان  
خــودرو  یکدســتگاه   اینکــه  بــر  مبنــی 
آقــای  خوانــدگان   مــورث  از   ۴05 پــژو 
ــداری  ــی خری ــاالش براهوئ ــد پ ــر محم عب
ــاع  ــه امتن ــتغال ذم ــت  و از اش ــوده اس نم
ــه  ــدارک  ارائ ــه  م ــی  ورزد  شــورا نظــر ب م
شــده  از جملــه بــرگ ســبز  خــودرو و 
جــواب اســتعام  پلیــس راهــور  مــورخ 
95/6/7  کــه مالکیــت  خواهــان نســبت 
ــد   ــی نمای ــرز م ــودرو  را مح ــاک خ ــه پ ب
ــون  ــد تاکن ــان خری ــودرو از زم ــه  خ و اینک
ــرون   ــوی را مق ــت  دع ــان اس ــد خواه در ی
ــتناد   ــه اس ــخیص داده و ب ــت  تش ــه صح ب
مــواد 198و519و522  قانــون آئین دادرســی 
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان  بــه 
ــر اســناد رســمی  و  حضــور در یکــی از دفات
انتقــال  ســند خــودروی  پــژوه ۴05 بــه 
شــماره انتظامــی  ۳91/1۳ل۴5 و پرداخــت 
مبلــغ 1190000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــادر و  ــان  ص ــق خواه ــی  در ح ــر آگه و نش
ــی  و  ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــام م اع
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابل  
واخواهــی در همیــن شــعبه  و ظــرف بیســت 
روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی  
اصفهــان  حقوقــی  عمومــی  محاکــم   در 

می باشد .
قاضــی شــورای حــل  الــف 16187   م 

ــان  ــی اصفه ــوزه قضای ــاف ۴5 ح اخت
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 کالســه پرونــده : 298/95ش/1 شــماره دادنمامــه 
: 133-96/4/20مرجــع رســیدگی: شــورای حــل 
اختــالف خوروییابانــک خواهــان: نــور محمــد 
ــراج  ــتای ای ــاکن روس ــم س ــد کری ــی فرزن یزدان
ــول  ــد جاســم مجه ــی راســتی فرزن ــده یحی خوان
المــکان خواســته: الــزام بــه انتقــال ســند خــودرو 
ــه  ــه دفتــر خان ــه دادرســی و هزین بانضمــام هزین
شــورا بــا بررســی محتویــات پرونــده ختــم 
ــادرت  ــل  مب ــرح ذی ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع رس
ــل  ــورای ح ــد. رای ش ــی نمای ــدور رای م ــه ص ب
اختــالف در خصــوص دادخواســت تقدیمــی آقای 
نورمحمــد یزدانــی فرزنــد کریــم بــه طرفیــت 
آقــای یحیــی راســتی فرزنــد جاســم بــه خواســته 
الــزام بــه انتقــال ســند خــودرو پرایــد بــه شــماره 
هزینــه  بانضمــام   32 م   351-23 انتظامــی 
دادرســی و مطالبــه مبلــغ دو میلیــون ریــال بابــت 
هزینــه دفتــر خانــه بــه شــرح مفــاد دادخواســت 
تقدیمــی بــا بــا بررســی اوراق و محتویــات پرونده، 
مالحظــه قولنامــه بــا وکالــت نامــه و ســند 
مالکیــت خــودرو ضــم دادخواســت صــرف نظــر 
از اســتعالم صــورت گرفتــه از راهنمایــی و رانندگــی 
ــض  ــد تعوی ــر چن ــک ه ــور و بیابان ــتان خ شهرس
پــالک بــه نــام خواهــان مــی باشــد ولــی چــون 
ــمیت  ــه رس ــر خان ــمی در دفت ــند رس ــال س انتق
ــان در  ــارات نخواه ــه اظه ــه ب ــا توج ــد ب ــی پاب م
ــی  ــه تقدیم ــه الیح ــیدگی و مالحظ ــات رس جلس
مثبــوت بــه شــماره 100 مــورخ 96/4/10و بــا توجــه 
ــی  ــد عل ــب خوان ــکار از جان ــاع و ان ــدم دف ــه ع ب
ــته  ــت خواس ــه در نهای ــی روزنام ــالغ آگه ــم اب رغ
ــخیص داده  ــت تش ــه صح ــرون ب ــان را مق خواه
ــی و  ــون مادن ــواد 219 و 220 قان ــه م ــتند آب مس
مــاده 198 قانــون آییــن دادرســی مدنــی محکــم 
ــال  ــه انتق ــزام ب ــه ال ــده ب ــت خوان ــه محكومی پ
ســند خــودرو موضــوع: پرونــده و پرداخــت مبلــغ 
هفتصــد و هفتــاد و یــک هــزار و دویســت و پنجاه 
ــت  ــی و پرداخ ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــزار ری ه
ــال  ــه انتق ــت هزین ــال باب ــون ری ــغ دو میلی مبل
ســند در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد 
رأی صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مهلــت بیســت 
روز پــس از ابــالغ قابــل و اخواهــی در ایــن شــورا و 
ســپس ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل اعتــراض 
در دادگاه محتــرم عمومــی شهرســتان خــور و 

ــک مــی باشــد.  بیابان
م الــف 185 جعفــر رحیمیــان قاضــی شــعبه اول 

شــورای حــل اختــالف خــور 

آگهی مزایده 
ــتری  ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــعبه اول اج ش
ــه از  ــت واصل ناییــن در نظــر دارد در راســتای نیاب
ــی  ــی حقوق ــی دادگاه عموم ــکام مدن ــرای اح اج
زواره و بــه موجــب پرونــده اجرایــی شــماره 
960133ح اجرایــی ششــدانگ یکــدرب خانــه 
بــه پــالک ثبتــی 20408 اصلــی واقــع در بخــش 
02 ناییــن ملکــی مرحــوم رضــا نظــری محمــدی 
فرزنــد حســن را جهــت وصــول مهریــه محکــوم 
لهــا عصمــت خدابخشــی فرزنــد حســین از طریق 
ــن  ــی تعیی ــه کارشناس ــت پای ــا قیم ــده و ب مزای
ــد  ــان خری ــاند، متقاضی ــروش برس ــه ف ــده ب ش
ــد در روز چهارشــنبه مورخــه 96/06/29  ــی توانن م
ســاعت 10 صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی 
ــده شــرکت  ــن حاضــر و در مزای دادگســتری نایی
نماینــد، برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن 
مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد، ضمنــا متقاضیــان خرید 
بایســتی 10 درصــد مبلــغ پایــه کارشناســی را 
قبــل از جلســه پرداخــت و بــا در دســت داشــتن 
فیــش مذکــور در جلســه شــرکت نماینــد، برنــده 
مزایــده بایســتی مابقــی و جــه را قبــل از یکمــاه 
از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری 
ناییــن واریــز نمایــد، حضــور متقاضیــان خریــد در 
جلســه الزامــی بــوده و طالبیــن میتواننــد پنج روز 
قبــل از انجــام مزایــده از محــل مربوطــه واقــع در 
ناییــن محمدیــه خیابــان شــهداء - کوچــه شــماره 
ــاب  ــماره حس ــد )ش ــد نماین ــالک 1۷ بازدی 18 پ
ــه  ــز وج ــت واری ــن جه ــتری نایی ــپرده دادگس س
21۷1290283004 بانــک ملــی مرکــزی ناییــن 
مــی باشــد( .مشــخصات ششــدانگ ملــک طبــق 
ــی شــده بصــورت  ــر کارشــناس  محــل معرف نظ
ششــدانگ یکــدر ب خانــه بــه پــالک ثبتــی 
ــد --  ــی باش ــن م ــش 2 نایی ــی بخ 20408 اصل
مســاحت عرصــه طبــق ســند مالکیــت 196 متــر 
مربــع و اعیانــی شــامل همکــف و زیرزمیــن 
ــع  ــی 98/50 مترمرب ــاحت تقریب ــه مس ــا ب جمع
ــن  ــمتی آه ــی و قس ــت و گل ــازه خش ــوع س ، ن
پــوش قدمــت بیــش از ســی ســال و دارای 
انشــعابات آب و بــرق و گاز شــهری بــوده و در 
حــال حاضــر در اختیارمســتاجر میباشــد  بــا 
ــه و ارزش  ــه قیمــت پای ــب معنون ــه مرات توجــه ب
ــا انشــعابات و  ششــدانگ پــالک ثبتــی مذکــور ب
منصوبــات و متعلقــات جهــات شــرکت در مزایــده 
طبــق نظــر کارشناســی بــه میــزان 580000000 
ــون تومــان  ــال معــادل پنجــاه  و هشــت میلی ری

میباشــد. 
ــی  ــکام مدن ــرای اح ــعبه اول اج ــف 199  ش م ال

ــن  ــی  نایی دادگاه عموم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای ســید علــی موســوی فرزنــد الــه مــراد بــه 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 10۷1 ب ــماره شناس ش
دادگاه  ایــن  از   1 ح  104/96/ش  کالســه  بــه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
ــه مــراد  موســوی  ــح داده کــه شــادروان ال توضی
فرزنــد ســید داود بــه شــماره شناســنامه 4 
در تاریــخ 138۷/6/1 اقامتــگاه  دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زنگ را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- ســیده گل نســاء 
موســوی فرزنــد  امــان علــی  ش ش 50۷ ت ت 
1336 صــادره از ســمیرم آبملــخ همســر متوفــی 

2- ســید علی موســوی ش ش 10۷1 ت ت 1361 
صــادره از ســمیرم آبملــخ فرزنــد متوفی3- ســید 
عمــران موســوی ش ش 120/000196/6 ت ت 
136۷ صــادره از ســمیرم آبملــخ فرزنــد متوفی4- 
ــن  موســوی موســوی ش ش 5  ــور الدی ســید ن
ت ت 1364 صــادره از ســمیرم آبملــخ فرزنــد 
متوفی5- ســید ســردار موســوی ش ش 959 ت 
ت 1356 صــادره از ســمیرم آبملــخ فرزنــد متوفی 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه ای از متوفی 
نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر 
آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت 
بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

صــادر خواهــد شــد .  
ــی  ــادی  قاض ــد آب ــی محم ــد فقیه ــید محم س
شــورای حــل اختــالف شــعبه اول شهرســتان 

ــمیرم  س

اخطار اجرایی
مشــخصات   950۷22: پرونــده   کالســه 
ــاس 2- آرش  ــام: 1- عب ــا : ن ــه ه ــوم علی محک
ــی 2-  ــی: 1- کریم ــام خانوادگ ــهیل      ن 3- س
ــت: 1 و  ــل اقام ــانی مح ــی نش ــی 3- غالم کریم
2- مجهــول المــکان و 3- اصفهــان خ ابــن ســینا 
– سنبلســتان – درب امــام - کوچــه قدوســی نژاد 
ــخصات  ــالک 1/19  مش ــمان پ ــت آس ــن بس – ب
ــی   ــام خانوادگی:غالم ــی   ن ــه: نام:عل ــوم ل محک
ــدرس خ  ــان خ م ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح نش
ــت  ــن بس ــری ب ــر 16 ک مظاه ــوی ک نیلوف مول
جهــان پــالک 61   محکــوم بــه: بــه موجــب رای 
شــماره 960333 تاریــخ96/3/1 حوزه 29 شــورای 
ــان کــه قطعیــت  حــل اختــالف شهرســتان اصفه
ــه:  ــد ب ــوم ان ــه هامحک ــت.محکوم علی ــه اس یافت
ــاه  ــد و پنج ــغ یکص ــت مبل ــه پرداخ ــا ب متضامن
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ چهار 
میلیــون و ده هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک 
ــرخ  ــاس ن ــر اس ــول ب ــان وص ــا زم 94/6/23 ت
شــاخص بانــک مرکــزی و هزینــه نشــر آگهــی در 
حــق خواهــان و مبلــغ نیــم عشــر حــق االجــراء/ 
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق آن را ب
ــی  ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی ــوم ب پرداخــت محک
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 
مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
ــدارد، صریحــا  ــی ن ــر مال ــد و اگ اجــرا تســلیم کن

ــد. اعــالم نمای
شماره16222/ م الف 

دفتــر شــعبه 29 مجتمــع شــماره دو  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
ــوم  ــده  :1219/95 مشــخصات محک کالســه پرون
علیــه هــا : نــام: 1- منصــور  2- ســهیل      نــام 
خانوادگــی: 1- قربانــی  2- غالمــی نشــانی محــل 
اقامــت: 1 - مجهــول المــکان 2- اصفهــان خ 
ــام - کوچــه  ــن ســینا – سنبلســتان – درب ام اب
قدوســی نــژاد – بــن بســت آســمان پــالک 
ــام  ــی   ن ــه: نام:عل ــوم ل ــخصات محک 1/19  مش
اقامــت:  محــل  نشــانی  خانوادگی:غالمــی  
ــه و خ  ــل الل ــل پ ــد فاص ــران ح ــان خ چم اصفه
ــه:  ــوم ب ــرادران    محک ــکاری ب ــن –صاف فروردی
بــه موجــب رای شــماره 9509986۷94600230 
تاریــخ95/2/25 حــوزه 16 شــورای حــل اختــالف 
ــه اســت. ــت یافت ــه قطعی ــان ک شهرســتان اصفه

محکــوم علیــه متضامنــا محکــوم اســت بــه: 
ــون  پرداخــت 150/000/000 )یکصــد و پنجــاه میلی
ریــال ( بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 3/995/000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر و 

ــک 988368 ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری تادی
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق آن را ب
ــی  ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی ــوم ب پرداخــت محک
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 
مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
ــدارد، صریحــا  ــی ن ــر مال ــد و اگ اجــرا تســلیم کن

ــد.  اعــالم نمای
شــماره16215/ م الــف  دفتــر شــعبه 16 مجتمــع 
شــماره دو  شــورای حــل اختــالف شهرســتان 

ــان اصفه

اخطار اجرایی
ــوم  ــخصات محک ــده :950۷21 مش ــه پرون کالس
علیــه هــا : نــام: 1- مصطفــی   2- ســهیل      نــام 
خانوادگــی: 1- رمضانــی  2- غالمــی نشــانی 
محــل اقامــت: 1 - مجهــول المــکان 2- اصفهــان 
امــام -  ابــن ســینا – سنبلســتان – درب  خ 
کوچــه قدوســی نــژاد – بــن بســت آســمان 
ــی    ــه: نام:عل ــالک 1/19  مشــخصات محکــوم ل پ
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــی  نش ــام خانوادگی:غالم ن
اصفهــان خ مــدرس خ مولــوی ک نیلوفــر 16 
  61 پــالک  جهــان  بســت  بــن  مظاهــری  ک 
ــماره 960332  ــب رای ش ــه موج ــه: ب ــوم ب محک
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــوزه 29 ش ــخ96/3/1 ح تاری
ــه اســت. ــت یافت ــه قطعی ــان ک شهرســتان اصفه

ــا  ــه: متضامن ــد ب ــوم ان ــا محک ــه ه ــوم علی محک
بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد و پنجــاه میلیــون 
ــون  ــغ دو میلی ــت اصــل خواســته و مبل ــال باب ری
ــه  ــت هزین ــال باب ــزار ری ــصت ه ــیصد و ش و س

دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 
ــا زمــان وصــول  ســر رســید چــک )94/6/23( ت
ــر اســاس آخریــن شــاخص بانــک مرکــزی در  ب
حــق خواهــان و هزینــه هــای نشــر آگهــی در حــق 
خواهــان و مبلــغ نیــم عشــر حــق االجــراء/ مــاده 
ــه  ــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائی 34 قان
ــه  ــوم علی ــد، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ب
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه 
ــرای پرداخــت  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــع اجــرا بگ موق
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم به از آن میســر 
باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم 

نماید.شــماره16221/ م الــف
ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 29 مجتم ــر ش  دفت

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
ــده  :950۷23 مشــخصات محکــوم  کالســه پرون
ــعود     3-  ــان 2- مس ــام: 1- پوی ــا : ن ــه ه علی
ســهیل      نــام خانوادگــی: 1- کریمــی   2- تربــن 
3- غالمــی نشــانی محــل اقامــت: 1 و2- مجهول 
المــکان 3- اصفهــان خ ابــن ســینا – سنبلســتان 
– درب امــام - کوچــه قدوســی نــژاد – بــن بســت 
ــه:  ــوم ل ــخصات محک ــالک 1/19  مش ــمان پ آس
نام:علــی   نــام خانوادگی:غالمــی  نشــانی محــل 
اقامــت: اصفهــان خ چمــران حــد فاصــل فروردین 
ــه:  ــوم ب ــرادران    محک ــکاری ب ــه صاف ــل الل و پ
ــخ96/3/1  ــه موجــب رای شــماره 960334 تاری ب
حــوزه 29 شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 
هــا محکــوم انــد بــه: متضامنــا بــه پرداخــت مبلــغ 
صــد و پنجــاه میلیــون ریــال بابــت اصل خواســته 
و مبلــغ چهــار میلیــون و پنجــاه  هــزار ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ ســر رســید )94/5/28مبلــغ 50/000/000 
ــا  ــال  ( ت ــغ 100/000/000 ری ــال و 94/6/31مبل ری
زمــان وصــول بــر اســاس شــاخص بانــک مرکزی 
ــغ  ــان و مبل ــق خواه ــی در ح ــر آگه ــه نش و هزین
نیــم عشــر حــق االجــراء/ مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
ــف اســت  ــه مکل ــوم علی ــالغ شــد، محک ــه اب علی
ــع اجــرا  ــه موق ــاد آن را ب ظــرف مــدت ده روز مف
ــه  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ــا ترتیب بگــذارد ی
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد. کنــد و اگــر مالــی ن

شــماره16223/ م الــف
ــورای  ــماره دو  ش ــع ش ــعبه 29 مجتم ــر ش  دفت

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ح

اخطار اجرایی
ــده  :1218/95 مشــخصات محکــوم  کالســه پرون
علیــه: نــام: 1- منصــور  2- ســهیل      نــام 
خانوادگــی: 1- قربانــی  2-غالمــی نشــانی محــل 
ــان خ  ــول المــکان 3- اصفه اقامــت: 1 و2- مجه
ــام - کوچــه  ــن ســینا – سنبلســتان – درب ام اب
قدوســی نــژاد – بــن بســت آســمان پــالک 
ــام  ــی   ن ــه: نام:عل ــوم ل ــخصات محک 1/19  مش
خانوادگی:غالمــی  نشــانی محــل اقامــت: اصفهان 
ــه و خ  فروردیــن  خ چمــران حــد فاصــل پــل الل
ــب  ــه موج ــه: ب ــوم ب ــرادران   محک ــکاری ب صاف
رای شــماره 96099۷6۷9400228تاریــخ96/2/25 
حــوزه 16 شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
اســت.محکوم  یافتــه  قطعیــت  اصفهــان کــه 
ــت  ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس ــا  محک ــه متاضمن علی
150/000/000 )یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال 
بابــت  ریــال   3/995/000 و  خواســته  اصــل   )
ــر  ــخ س ــه از تاری ــر و تادی ــی تاخی ــه دادرس هزین
ــا  ــورخ 1394/۷/25 ت ــک 988361 م ــید چ رس
زمــان وصــول در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم 
عشــر اجرایــی در حــق دولــت/  مــاده 34 قانــون 
اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه محکــوم 
ــف اســت  ــه مکل ــوم علی ــالغ شــد، محک ــه اب علی
ــع اجــرا  ــه موق ــاد آن را ب ظــرف مــدت ده روز مف
ــه  ــرای پرداخــت محکــوم ب ــی ب ــا ترتیب بگــذارد ی
بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ــدارد، صریحــا اعــالم نمایــد.  کنــد و اگــر مالــی ن

ــف  ــماره16224/ م ال ش
دفتــر شــعبه 16 مجتمــع شــماره دو  شــورای حــل 

اختــالف شهرســتان اصفهان

اخطار اجرایی
ــوم  ــخصات محک ــده :121۷/95 مش ــه پرون کالس
علیــه: نــام: 1- منصــور  2- ســهیل      نــام 
خانوادگــی: 1- قربانــی  2-غالمــی نشــانی محــل 
اقامــت: 1 - مجهــول المــکان 2- اصفهــان خ 
ــام - کوچــه  ــن ســینا – سنبلســتان – درب ام اب
قدوســی نــژاد – بــن بســت آســمان پــالک 
ــام  ــی   ن ــه: نام:عل ــوم ل ــخصات محک 1/19  مش
خانوادگی:غالمــی  نشــانی محــل اقامــت: اصفهان 
ــه و خ  فروردیــن  خ چمــران حــد فاصــل پــل الل
صافــکاری بــرادران    محکــوم بــه: بــه موجــب رای 
96099۷6۷94600229تاریــخ96/2/25  شــماره 
حــوزه 16 شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
اســت.محکوم  یافتــه  قطعیــت  اصفهــان کــه 
ــت  ــه: پرداخ ــت ب ــوم اس ــا  محک ــه متاضمن علی
ــال (  ــون ری ــاه میلی ــد و پنج 150/000/000 )یکص
ــال  ــغ  3/995/000 ری ــت اصــل خواســته ومبل باب

بابــت هزینــه دادرســی و خســارت  تاخیــر و تادیــه 
از تاریــخ ســر رســید چــک 988362 مــورخ 
ــا زمــان وصــول در حــق خواهــان  1394/8/25 ت
ــت/  ــی در حــق دول ــم عشــر اجرای و پرداخــت نی
ــه  ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم 
ــاد  ــدت ده روز مف ــرف م ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق آن را ب
ــی  ــی معرف ــا مال ــه بدهــد ی ــوم ب پرداخــت محک
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از 
آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر بــه 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت 
مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت 
ــدارد، صریحــا  ــی ن ــر مال ــد و اگ اجــرا تســلیم کن

ــد. اعــالم نمای
شماره16225/ م الف 

دفتــر شــعبه 16 مجتمــع شــماره دو  شــورای حــل 
اختــالف شهرســتان اصفهان

آگهی احضار متهم 
شماره پرونده :960۷29 د/38

ــد  ــان ســتایش فرزن ــد حســن رحم ــای محم آق
ــن  ــماره 960۷29 ای ــده ش ــر در پرون ــد باق محم
شــعبه بــه اتهــام جعــل – کالهبــرداری و اســتفاده 
از ســند مجعــول تحــت تعقیــب قــرار داریــد. بــه 
ایــن وســیله بــر اســاس مــاده 1۷4 قانــون آییــن 
ــود  ــی ش ــالغ م ــما اب ــه ش ــری ب ــی کیف دادرس
ــن  ــی در ای ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
شــعبه حاضــر شــوید در غیــر اینصــورت پــس از 
ــیدگی و  ــوع رس ــه موض ــرر ب ــت مق ــاء مهل انقض

ــار نظــر مــی شــود.  اظه
 38 شــعبه  دادیــار  الــف   :16204/م  شــماره 

اصفهــان انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 

آگهی احضار متهم 
شماره پرونده :950۷۷0 د/36

خانــم منیــره فوالدگــر  فرزنــد محســن  در 
پرونــده شــماره 950۷۷0د36 ایــن شــعبه بــه 
اتهــام شــهادت کــذب تحــت تعقیــب قــرار داریــد. 
ــون  ــاده 1۷4 قان ــاس م ــر اس ــیله ب ــن وس ــه ای ب
آییــن دادرســی کیفــری بــه شــما ابــالغ می شــود 
ــن  ــی در ای ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
شــعبه حاضــر شــوید در غیــر اینصــورت پــس از 
ــیدگی و  ــوع رس ــه موض ــرر ب ــت مق ــاء مهل انقض
ــف  ــماره :16211/م ال ــود. ش ــی ش ــر م ــار نظ اظه
ــالب  ــی و انق ــرای عموم ــعبه 36 دادس ــار ش دادی

ــم  ــهدای هفت ش

آگهی حصر وراثت
خانــم طاهــره بــاغ چایــی بــه شناســنامه شــماره 
بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   46465
ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر  609/96 از ای
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
احمــد بــاغ چایــی بــه شــماره شناســنامه 280 در 
ــدرود  ــگاه دایمــی خــود ب ــخ 96/05/19 اقامت تاری
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت زندگ
ــد  ــی فرزن ــاغ چای ــول ب ــه بت ــت ب ــر اس منحص
نصرالــه بــه ش.ش 161 همســر، طاهــره بــاغ 
چایــی فرزنــد احمــد بــه ش.ش 46465، صدیقه 
ــه ش.ش 42950،  ــد ب ــد احم ــی فرزن ــاغ چای ب
طیبــه بــاغ چایــی فرزنــد احمــد بــه ش.ش 865، 
محمدرضــا بــاغ چایــی فرزنــد احمــد بــه ش.ش 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب 42951. این
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه 
ــا هرکســی اعتراضــی دارد و  آگهــی مــی نمایــد ت
یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد 

واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
کاشــان- فاطمــه حســین پــور 983/ م الــف

آگهی حصر وراثت
آقــای ســید محمــد صــادق کامــل بــه شناســنامه 
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 814 ب ش
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   605/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــماره  ــه ش ــل ب ــه کام ــل ال ــید فض ــادروان س ش
شناســنامه 1380 در تاریــخ 96/05/10 اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ دایمــی خــود ب
ــه  ــه فاطم ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ســادات زهرایــی فرزنــد آقاســید احمــد بــه 
ش.ش3681۷ همســر، ســید روح الــه کامــل 
فرزنــد ســید فضــل الــه بــه ش.ش 49641، 
ســیدعلی محمــد کامــل فرزنــد ســید فضــل الــه 
بــه ش.ش 24، ســید محمدصــادق کامــل فرزنــد 
ســید فضــل الــه بــه ش.ش 814، اعظــم ســادات 
کامــل فرزنــد ســید فضــل الــه بــه ش.ش 415، 
ــه  ــه ب ــد ســید فضــل ال ــل فرزن زهراســادات کام
ــید  ــد س ــل فرزن ــادات کام ــره س ش.ش69، زه
فضــل الــه بــه ش.ش 25، مریــم ســادات کامــل 
فرزنــد ســید فضــل الــه بــه ش.ش 1052، اکــرم 
ــه ش.ش  ــه ب ــل ال ــد فض ــل فرزن ــادات کام س
4۷6، صدیقــه ســادات کامــل فرزنــد ســید فضــل 
ــر.  ــدان متوفــی والغی ــه ش.ش ۷08، فرزن ــه ب ال
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت و یــک مرتبــه آگهــی مــی 
نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 
ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی 

صــادر خواهــد شــد.
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

کاشــان فاطمــه حســین پــور 9۷9/ م الــف

آگهی حصر وراثت
ــه شناســنامه  ــاس رشــیدی کوشــکی ب ــای عب آق
ــه  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 319 ب ش
گواهــی  درخواســت  شــورا  ایــن  از   604/96
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

شــادروان مریــم اکبــری خرمدشــتی بــه شــماره 
شناســنامه 5 در تاریــخ 96/05/15 اقامتــگاه 
دایمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
ــی  ــه عل ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
رشــیدی کوشــکی فرزنــد شــعبانعلی بــه ش.ش 
کوشــکی  رشــیدی  محســن  همســر،   394
فرزنــد علــی بــه ش.ش 39۷8، زهــرا رشــیدی 
کوشــکی فرزنــد علــی بــه ش.ش 328، محمــد 
رشــیدی کوشــکی فرزنــد علــی بــه ش.ش 
1250029139، عبــاس رشــیدی کوشــکی فرزنــد 
علــی بــه ش.ش319، زهــره رشــیدی کوشــکی 
معصومــه   ،9۷8 ش.ش  بــه  علــی  فرزنــد 
رشــیدی کوشــکی فرزنــد علــی بــه ش.ش 
ــی  ــد عل ــکی فرزن ــیدی کوش ــین رش 1061، حس
ــام  ــا انج ــک ب ــر. این ــه ش.ش 64۷6 والغی ب
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
ــد  ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ی
تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
ــی  ــخ نشــر آگه ــزد او باشــد از تاری ــی ن از متوف
ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض
ــف ــور 981/ م ال ــین پ ــه حس ــان- فاطم کاش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
ــع در  ــی از 14/88 واق ــماره 2111 فرع ــالک ش پ
بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای هیــات 
بــه نــام احمــد رضــا قاســمی کوهانســتانی    
ــت اســت و  ــان ثب ــروز  در جری ــر مف ــد باق فرزن
ــه عمــل  عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  ب
ــه دســتور قســمت  ــا ب ــک بن ــده اســت این نیام
ــق تقاضــای  ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــالک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
پنجشــنبه مــورخ 96/6/23 ســاعت 9 صبــح  در 
محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار 
ــن  ــرر در ای ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک ــی گ م
آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
 20 مــاده  مطابــق  مجاوریــن  یــا  مالکیــن 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
تاریخ انتشار : 96/6/1 

ــرب  ــالک غ ــت اســناد و ام ــه  ثب ــس منطق رئی
ــف  1۷004 ــدری  م ال ــان – حی اصفه

آگهی فقدان سند 
ــادی   ــه اینکــه خانــم آذر شــیرانی بیــد آب نظــر ب
وکیــل خانــم مهیــن شــیران بــا تســلیم دو 
بــرگ استشــهادیه شــهود شــماره 895۷ مورخــه 
ــی  ــان مدع ــه 239 اصفه ــر خان 96/4/25 دفت
مفقــود شــدن ســند مالکیــت  دو دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ پــالک ثبتــی 26/2333 واقــع در 
ــت  ــل ثب ــه در ذی ــان  ک ــت اصفه ــش 14 ثب بخ
ــد  ــالک جل ــر ام ــه 388 دفت 20805۷ در صفح
ــادر و  ــی 333649 ص ــماره چاپ ــت ش 869 تح
تســلیم گردیــده  و بموجــب ســند انتقال شــماره 
46329 مورخــه ۷4/9/5 دفتــر 40 اصفهــان بــه 
نامبــرده انتقــال یافتــه اظهــار  داشــته کــه ســند 
ــود  ــی مفق ــت  جابجای ــوم  بعل ــت  مرق مالکی
گردیــده  اســت و درخواســت  صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی  ملــک فــوق را نمــوده اســت 
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  لــذا مراتــب ب
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــی مــی شــود چنانچــه کســی  ــت آگه ــک نوب ی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
ــد  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش از 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 

ــررات خواهــد شــد .  ــق مق طب
م الــف 16884  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں 

ــان ــرب اصفه ــالک غ ــناد و ام ــت اس ثب

آگهی فقدان سند 
ــادی   ــه اینکــه خانــم آذر شــیرانی بیــد آب نظــر ب
ــدی  ــیرانی اح ــن ش ــد حس ــای محم ــل آق وکی
ــادی   ــد آب ــیرانی  بی ــم  ش ــای رحی ــه  آق از ورث
فرزنــد رحیــم  بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه 
ــر  شــهود شــماره 8956 مورخــه 96/4/25 دفت
خانــه 239 اصفهــان مدعــی مفقــود شــدن 
ســند مالکیــت  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــش 14  ــع در بخ ــی 26/2333 واق ــالک ثبت پ
ــت 28188 در  ــل ثب ــه در ذی ــان  ک ــت اصفه ثب
ــت  ــد 260 تح ــالک جل ــر ام ــه 486 دفت صفح
تســلیم  و  صــادر   530545 چاپــی  شــماره 
انتقــال شــماره  بموجــب ســند  و  گردیــده  
46329 مورخــه ۷4/9/5 دفتــر 40 اصفهــان بــه 
نامبــرده انتقــال یافتــه اظهــار  داشــته کــه ســند 
ــود  ــی مفق ــت  جابجای ــوم  بعل ــت  مرق مالکی
گردیــده  اســت و درخواســت  صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی  ملــک فــوق را نمــوده اســت 
ــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی  لــذا مراتــب ب
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــل م ذی
ــی مــی شــود چنانچــه کســی  ــت آگه ــک نوب ی
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
ــد  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش از 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 

ــرف  ــر ظ ــی اســت اگ ــردد بدیه ســند مســترد گ
ــا در صــورت  ــرر اعتراضــی نرســید ی ــدت مق / م
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا معاملــه ارائــه 
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــد .  ــد ش ــررات خواه ــق مق طب
م الــف 1۷005  علیرضــا حیــدری رئیســں ثبــت 

اســناد و امــالک غــرب اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 521/96 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
رمضــان قاســمی  دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
ــوده  ــم نم ــری تقدی ــعود خنج ــت مس ــه طرفی ب
ــورخ  ــرای روز ســه شــنبه م ــت رســیدگی ب و وق
96/۷/4 ســاعت 8  تعییــن گردیــده اســت . 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــار  ــع در کن ــن شــعبه واق ــه ای ــت رســیدگی ب وق
ــرزا  ــگاه و می ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب گ
ــماره 3   ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
ــان – شــعبه .......  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد.  ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــعبه 52  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 16290م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــده کالســه 439/96 خواه در خصــوص پرون
محســن رحمانــی   دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
ــوده و  ــم نم ــی  تقدی ــی داراب ــت مجتب ــه طرفی ب
ــورخ  ــنبه م ــه ش ــرای روز س ــیدگی ب ــت رس وق
96/۷/4 ســاعت 9 تعییــن  گردیــده اســت . 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای
ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــار  ــع در کن ــن شــعبه واق ــه ای ــت رســیدگی ب وق
ــرزا  ــگاه و می ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب گ
ــماره 3   ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
ــان – شــعبه .......  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد شــد. مقتضــی اتخــاذ خواه
شــماره: 16256 الــف مدیــر دفتــر شــعبه 52 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 495/96 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
محســن رحمانــی   دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
ــوده و  ــم نم ــی  تقدی ــی داراب ــت مجتب ــه طرفی ب
ــورخ  ــنبه م ــه ش ــرای روز س ــیدگی ب ــت رس وق
ــت  ــده اس ــن  گردی ــاعت 8:30 تعیی 96/۷/4 س
ــده  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه . باعنایــت ب
ــل از  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــار  ــع در کن ــن شــعبه واق ــه ای ــت رســیدگی ب وق
ــرزا  ــگاه و می ــن آتش ــرازی مابی ــان خ ــذر اتوب گ
ــماره 3   ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
ــان – شــعبه .......  ــالف اصفه شــورای حــل اخت
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــه و نســخه ثان مراجع
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 

ــد شــد. مقتضــی اتخــاذ خواه
ــعبه 52  ــر ش ــر دفت ــف  مدی ــماره: 16253 ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

احضار متهم 
شــماره ابالغنامه : 9610100353502834 شــماره 
پرونــده : 9609980358900244 شــماره بایگانــی  
شــعبه: 960929 تاریــخ تنظیــم : 96/5/۷ محاکم 
کیفــری دو دادگســتری شهرســتان اصفهــان  بــه 
ــرای  ــر خواســت  شــماره 960929 ب موجــب کیف
حســن حســینی ) محمــد رضــا حســینی ( 
ــه ســرقت عنــوان رســیدگی   کــه متهــم اســت  ب
ــت  ــاع و وق ــعبه  ارج ــن  ش ــه ای ــوع ب ــه موض ب
رســیدگی   بــرای مورخــه 96/۷/4 ســاعت 8:30  
ــول  ــه مجه ــت ب ــا عنای ــده اســت  ب تعییــن گردی
المــکان بــودن  و عــدم دسترســی بــه متهــم   و 
در اجــرای  مقــررات مــواد 115و180 قانــون آئیــن 
ــور  ــالب در ام ــی انق ــای عموم ــی دادگاهه دادرس
کیفــری  مراتــب یــک نوبــت منتشــر  تــا متهــم 
جهــت دفــاع از اتهــام انتســابی در وقــت مقــرر در 
ــی اســت  در صــورت  ــردد بدیه دادگاه  حاضــر گ
عــدم حضــور مطابــق مقــررات رســیدگی غیابــی 

بــه عمــل خواهــد آمــد . م الــف 14086
دو  کیفــری  دادگاه   9 شــعبه  دفتــر   منشــی 
ــابق –  ــی س ــان )109( جزای ــتان اصفه ــهر س ش

ــدی  ــا احم ــد رض محم

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960311 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
ــزام    ــی برال ــتی مبن ــی دادخواس ــاس ماهران عب
ــی  ــی آقای ــمی – عل ــاس هاش ــت عب ــه طرفی ب
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز 
 4/30 ســاعت   96/۷/4 مــورخ    .............
ــول  ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای ــن گردی تعیی
المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــان   ــجاد- اول خیاب ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ش
اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
پســتی  5۷ کــد  پــالک   – صبــا  ســاختمان 
ــان  ــالف اصفه 8165۷56441 شــورای حــل اخت
– شــعبه ............. مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
ــی   ــالغ قانون ــت رســیدگی اب ــدم حضــور در وق ع
 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد.
ــعبه 24  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 14120م ال ش

ــان ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960636 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
آرش کــد خدایــی دادخواســتی مبنــی برالــزام  
ــمی  ــناد رس ــر اس ــور در دفات ــه حض ــدگان ب خوان
جهــت تنظیــم و انتقــال  ســند یــک دســتگاه 
ــت  ــه طرفی ــور ســیکلت  آونجــر  مــدل 94  ب موت
مســعود طهمــورث 2- مهــدی رنجکــش  تقدیــم 
ــنبه    ــه ش ــرای روز س ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق نم
مــورخ 96/۷/4 ســاعت 9/30 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات خوان
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
ــرزا  ــان می ــان آنتشــگاه و خیاب حــد فاصــل  خیاب
ــهید  ــی ش ــاختمان قضائ ــان  س ــر اتوب ــر  ب طاه
مطهــری  شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 
............. مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ــدم حضــور  ــد. در صــورت ع ــم را اخــذ نمای ضمائ
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــع  ــعبه 53  مجتم ــر ش ــف دفت ــماره: 14102 ال ش

ــان  شــماره 3 شــهر ســتان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960624 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
محمــود قربــان پــور  دادخواســتی مبنــی بــر 
مطالبــه وجــه   بــه طرفیــت اســماعیل زمانــی زاده 
ــرای روز ســه  ــت رســیدگی ب ــوده و وق ــم نم تقدی
شــنبه   مــورخ 96/۷/4 ســاعت/9 تعییــن گردیــده 
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــت . باعنای اس
ــده  ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــده مرات خوان
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در 
ــرزا  ــان می ــان آنتشــگاه و خیاب حــد فاصــل  خیاب
ــهید  ــی ش ــاختمان قضائ ــان  س ــر اتوب ــر  ب طاه
مطهــری  شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 
............. مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ــدم حضــور  ــد. در صــورت ع ــم را اخــذ نمای ضمائ
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
ــع  ــعبه 53  مجتم ــر ش ــف دفت ــماره: 14109 ال ش

ــان  شــماره 3 شــهر ســتان اصفه

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106۷93800۷2۷

شــماره پرونــده 9609986۷93800541 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 960541 تاریــخ تنظیــم 96/5/5

مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : محســن 
ــر  ــدر ه ــالم حی ــد غ ــدی فرزن ــره بام ــرار و زه ک
ــخ حضور96/۷/4محــل  ــکان تاری ــول الم دو مجه
حضــور اص چهــارراه شــیخ صــدوق  چهــارراه وکال  
ــل  ــورای ح ــرم  ش ــع ح ــهدای مداف ــع ش مجتم
اختــالف  تاریــخ حضــور 96/۷/4 ســاعت حضــور 
امیدیــان  ســعید  دعــوی  در خصــوص   9:30  :
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ب

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
م الــف 14143 دفتــر شــعبه 8  مجتمــع  شــماره 

دو  شهرســتان اصفهــان 

ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره درخواســت : 9610460354500012 شــماره 
ــی  ــده : 9509980354500250 شــماره بایگان پرون
شــعبه : 951664 تاریــخ تنظیم : 96/5/5  شــاکی 
آقــای داوود رجبــی  فرزنــد احمــد شــکایتی 
علیــه  جعفــر عســگری  دائــر بــر رابطــه نامشــروع  
تقدیــم دادگاههــای  عمومــی شهرســتان اصفهــان  
نمــوده کــه جهــت رســیدگی  بــه شــعبه 119 دادگاه 
کیفــری دو شــهر اصفهــان 119 جزایــی ســابق  
ــهید  ــاال  خ ش ــاغ ب ــار ب ــان  خ چه ــع در اصفه واق
نیکبخــت  ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
ــاع و  ــماره 343 ارج ــاق ش ــه 3 ات ــان طبق اصفه
ــت  ــه وق ــده  ک ــت گردی ــه 951664 ثب ــه کالس ب
رســیدگی آن 96/۷/4 ســاعت 9/30 تعییــن شــده  
اســت  و نظــر بــه اینکــه  متهــم مجهــول المــکان  
مــی باشــد  بــه اســتناد مــاده 1۷4 قانــون آییــن 
ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــری مرات ــی  کیف دادرس
ــع و  ــی طب ــر االنتشــار  محل ــه هــای کثی از روزنام
نشــر  مــی شــود  و از متهــم  دعــوت مــی گــردد 
جهــت رســیدگی  در وقــت مقــرر حاضــر شــود  و 
ــالغ شــده  ــه  اب در صــورت عــدم حضــور  احضاری
ــد  ــاذ خواه ــم مقتضــی اتخ ــی و دادگاه تصمی تلق

نمــود . 
م الــف 14189 مدیــر دفتــر شــعبه 119 دادگاه 

کیفــری 2 اصفهــان / نامــداری 

آگهی فقدان سند مالکیت
ــرو  ــد خس ــی فرزن ــی آران ــین ریحان ــای حس آق
طبــق تقاضــای وارده 16۷4۷ مــورخ 1396/05/09 
و باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویت و 
امضــاء شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی اســت 
ــه  کــه ســند مالکیــت ششــدانگ قطعــه زمیــن ب
مســاحت 148 متــر مربــع بــه شــماره پــالک 
11132 فرعــی مفــروز و مجــزا از 5۷4 فرعــی مجزا 
از 15 اصلــی واقــع در بخــش دو حــوزه ثبتــی 
ــی  ــی آران ــین ریحان ــای حس ــام آق ــه ن ــان ب کاش
ــادر و  ــت ص ــند مالکی ــت و س ــرو ثب ــد خس فرزن
تســلیم گردیــده کــه در اثــاث کشــی مفقــود شــده 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــت ص ــون درخواس ــت چ اس
المثنــی نمــوده طبــق تبصــره 1 مــاده 120 اصالحــی 
ــه  ــود ک ــی ش ــی م ــت آگه ــون ثب ــه قان ــن نام آیی
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــزد خــود مــی  ــا وجــود ســند مالکیــت ن ــور ی مزب
باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا 10 روز بــه 
ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن 
ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معامله تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه 
ــت  ــر ظــرف مهل ــردد و اگ ــده مســترد گ ــه کنن ارای
ــراض  ــورت اعت ــا در ص ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض مق
ــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت  اصــل ســند ارای
ــد  ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــوم ص مرق

شــد. 
تاریخ انتشار))96/06/01((

ــان- ــناد کاش ــالک اس ــت و ام ــس اداره ثب ریی
ــف ســلمانی 950/ م ال
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کوتاه از ورزش

یک وزنه بردار از تیم ملی خط خورد
مرتضــی بیگلــری، وزنه بــردار دســته ۸۵ کیلوگــرم ایــران از 

اردوی تیــم ملــی بزرگســاالن خــط خــورد. 
بــه گــزارش فدراســیون وزنه بــرداری، بــا تصمیــم محســن 
وزنه بــرداری  ملــی  تیــم  موقــت  ســرمربی  بیرانونــد، 
بزرگســاالن ایــران، رقابت هــای هفتــه نخســت لیــگ برتــر 
ــری  ــه رکوردگی ــه منزل ــرای ملی پوشــان حاضــر در اردو ب ب
ــاس  ــن اس ــر همی ــد. ب ــوب می ش ــمی محس ــا رس کام
اردونشــینان در ایــن هفتــه مــورد ســنجش قــرار گرفتنــد. 
ــردار تیــم رعــد پدافنــد  درنهایــت مرتضــی بیگلــری، وزنه ب
کــه بــا مجمــوع ۳۱۵ کیلوگــرم در رده چهــارم هفته نخســت 
لیــگ جــای گرفتــه بــود، نتوانســت از فرصــت خــود در ایــن 
رکوردگیــری اســتفاده کنــد و از اردوی تیــم ملی بزرگســاالن 
کنــار گذاشــته شــد. تیــم ملــی وزنه بــرداری جمعــه بــرای 
برگــزاری اردوی ســه هفتــه ای راهــی مازنــدران می شــود.

 دختران کاراته کای اصفهانی 
مسافر اسپانیا شدند

ملــی  تیم هــای  انتخابــی  مســابقات کاراتــه  پایــان  در 
ــم  ــف تی ــور، تکلی ــران کش ــد دخت ــان و امی ــان، جوان نوجوان
ــد.  ــخص ش ــپانیا مش ــی اس ــای جهان ــه رقابت ه ــی ب اعزام
ــای  ــای کات ــه، رقابت ه ــزارش ســایت فدراســیون کارات ــه گ ب
انفــرادی و تیمــی رده ســنی نوجوانــان، جوانــان و امیــد 
دختــران بعدازظهــر روز گذشــته در ســالن شــهید کبکانیــان 

ــد.  ــری ش ــران پیگی ته
ــینی  ــادات حس ــب الس ــان، زین ــرادی نوجوان ــای انف در کات
ــرد و  ــب ک ــت را کس ــام نخس ــاز ۹/۹۰ مق ــا امتی ــران ب از ته
ــی اســپانیا شــد. نرگــس نظــری  مســافر رقابت هــای جهان
ــد. در  ــش ش ــن بخ ــر دوم ای ــران نف ــاز ۱/۸۹ از ته ــا امتی ب
کاتــای انفــرادی جوانــان، حدیثــه جمــال از تهــران بــا امتیــاز 
اســپانیا  رقابت هــای جهانــی  عنــوان مســافر  بــه   ۹/۹۰
معرفــی شــد. آرزو لونجــی از مازنــدران بــا امتیــاز ۸/۹۰ مقام 
ــه  ــد، فاطم ــرادی امی ــای انف ــت آورد. در کات ــه دس دوم را ب
صادقــی از تهــران بــا امتیــاز ۶/۹۲ بــه تیــم ملــی راه یافــت. 
ــا  ــان ب ــم اصفه ــز، تی ــان نی ــی جوانان نوجوان ــای تیم در کات
ترکیــب یگانــه شــهپری، گلنــاز شــاه زیدی و عرفانــه مســاح 
ــی اســپانیا شــد. ــای جهان ــاز، مســافر رقابت ه ــا ۷۳ امتی ب

محکومیت فوتسالیست ایرانی 
AFC توسط

فوتسالیســت ایرانــی نفــط الوســط عــراق بــه دلیــل توهیــن 
بــه داور از ســوی کمیتــه انضباطــی AFC محکــوم و مشــمول 
جریمــه شــد. کمیتــه انضباطــی کنفدراســیون فوتبــال آســیا 
احــکام انضباطــی تیم هــا و بازیکنــان مختلــف را اعــام کــرد 
کــه در میــان آن هــا نــام فرهــاد توکلــی، بازیکــن تیــم ملــی 
ــی  ــه انضباط ــد ۵۰ آیین نام ــق بن ــود. طب ــده می ش ــران دی ای
کنفدراســیون فوتبــال آســیا توکلــی بــه عنــوان جریمــه، 
محکــوم بــه پرداخــت ۵۰۰۰ دالر شــده کــه بایــد ظــرف یــک 
مــاه آینــده آن را بپــردازد. AFC همچنیــن تاکیــد کــرده 
ــازات  ــا مج ــن ب ــن بازیک ــاق، ای ــن اتف ــرار ای ــورت تک در ص

بیشــتری مواجــه خواهــد شــد.

کوتاه اخبار 
برنامه سلطانی فر برای کاهش 

هزینه های ورزش
بــا اعــام وزیــر ورزش بایــد از ایــن پــس در انتظــار کاهــش 

تعــداد فدراســیون های ورزشــی باشــیم. 
ــه  ــوان زیرمجموع ــه عن ــی ب ــیون ورزش ــون ۵۰ فدراس هم اکن
وزارت، هدایــت ورزش کشــور را بــر عهــده دارنــد. البتــه 
بــه  را  رشــته  یــک  از  بیــش  فدراســیون ها  از  بعضــی 
ــه  ــد و دامن ــود دارن ــش خ ــت پوش ــته های تح ــوان رش عن
فعالیت هــای آن هــا گســترده تر اســت. بــا ایــن حــال 
ــی  ــداد فدراســیون ها را یک مســعود ســلطانی فر کاهــش تع
ــرار داده اســت. او  ــد ق ــرای دوره جدی از برنامه هــای خــود ب
اعتقــاد دارد بعضــی از رشــته ها می تواننــد در قالــب انجمــن 
ــت  ــر فعالی ــیون های دیگ ــه فدراس ــوان زیرمجموع ــه عن و ب
ــادی را  ــای زی ــیون هزینه ه ــک فدراس ــون اداره ی ــد؛ چ کنن

ــد.  ــاد می کن ــور ایج ــرای ورزش کش ب
ــداد  ــث تع ــت: »در بح ــه اس ــاره گفت ــن ب ــر ورزش در ای وزی
ــا  ــی بخش ه ــم. بعض ــر کنی ــد نظ ــد تجدی ــیون ها بای فدراس
نیــازی بــه ســطح مدیریتــی فدراســیون ندارنــد و االن 
ــی  ــرای بعض ــت ب ــارات دول ــتر اعتب ــتیم بیش ــاهد هس ش
فدراســیون ها صــرف حقــوق و مزایــای کارکنــان می شــود.«  
بــدون شــک بایــد بــرای کاهــش تعــداد فدراســیون ها 
ــه  ــیون هایی ک ــز فدراس ــه ج ــرد و ب ــورت گی ــی ص کارشناس
ــایر  ــان س ــد از می ــد دی ــوند، بای ــوب می ش ــی محس المپیک
ــوان انجمــن، کار  ــه عن ــس ب ــن پ ــک از ای ــدام ی رشــته ها ک

خــود را دنبــال می کننــد.

جریمه پرسپولیس به خاطر 
هوادارانش

ــاره  ــود را درب ــال، آرای خ ــیون فوتب ــی فدراس ــه انضباط کمیت
ــرد.  ــام ک ــر اع ــگ برت ــای لی ــدار از رقابت ه ــه دی س

بــه گــزارش ســایت رســمی فدراســیون فوتبــال، کمیتــه 
ــه  ــابقه از هفت ــه مس ــوص س ــود را درخص ــی آرای خ انضباط
چهــارم لیــگ برتــر بــه شــرح زیــر اعــام کــرد: تیــم ســپیدرود 
ــل  ــم مقاب ــه تی ــاگرانش ب ــی تماش ــل فحاش ــه دلی ــت ب رش
کــه دارای ســابقه قبلــی نیــز بــوده، بــه جریمــه نقــدی 
یکصــد میلیــون ریالــی محکــوم شــد. همچنیــن علــی 
ــل انجــام  ــه دلی ــم ســپیدرود رشــت، ب ــر تی بهارمســت، مدی
ــه انضباطــی  ــاده ۶۳ آیین نام ــق م ــه طب رفتارغیرمســئوالنه ک
تشــخیص داده شــد، بــه توبیــخ کتبــی و پرداخــت مبلــغ ۳۰ 
میلیــون ریــال جریمــه نقــدی محکوم شــد. تیم پرســپولیس 
بــه دلیــل فحاشــی بــه داوران از ســوی تماشــاگرانش، طبــق 
ــه  ــه جریم ــی، ب ــه انضباط ــاده ۷۹ آیین نام ــد ۳ م ــاد بن مف

ــی محکــوم شــد.  نقــدی ۵۰ میلیــون ریال
فرشــاد بختیــاری زاده، مربــی تیــم فــوالد خوزســتان و ســتار 
همدانــی، مربــی تیــم گســترش فــوالد تبریــز، طبق مــاده ۶۳ 
ــری و فحاشــی، هــر  ــل درگی ــه دلی ــه انضباطــی و ب آیین نام
کــدام بــه توبیــخ کتبــی و جریمــه نقــدی ۵۰ میلیــون ریالــی 

محکــوم شــدند. آرای صادرشــده قطعــی اســت.

بازیکــن ایرانی االصــل تیــم ملــی ســوئد تــاش دارد 
ــد لبــاس تیــم ملــی ایــران  ــا تغییــر تابعیــت بتوان ب

را بپوشــد. 
ســامان قــدوس، بازیکــن ۲۳ ســاله و ایرانی االصــل 
تیــم اوسترســند در لیــگ برتــر فوتبــال ســوئد پس از 
بــازی بــرای تیــم ملــی ســوئد مــورد توجــه کارلــوس 
کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی ایــران، قــرار گرفته و 

تمایــل دارد در تیــم ملــی ایــران بــازی کنــد. 
ــود  ــش ورزش خ ــوئد در بخ ــن س ــایت اکسپرس س
دربــاره ســامان قــدوس و شــرایطش در تیــم ملــی 
فوتبــال ســوئد نوشــت: »بعــد از جدایــی آربــر زنلــی 
کــه بــازی در تیــم ملــی کــوزوو را انتخــاب کــرد تیــم 
ملــی ســوئد در آســتانه از دســت دادن یکــی دیگــر از 

بازیکنــان خــود قــرار دارد.« 
ایــن ســایت نوشــت کــه ســامان قــدوس، بازیکــن 
۲۳ ســاله تیــم ملــی ایــن کشــور، درخواســت تغییــر 
ــران  ــی ای ــم مل ــه تی ــد دارد ب ــرده و قص ــت ک تابعی
بپیونــدد. ســامان قــدوس در گفت وگــو بــا ایــن 
ســایت گفتــه اســت: »بلــه، مــن در ســفارت ایــران 

ــودم.« ب
 سامان قدوس کیست؟

 ســامان قــدوس بــا ده گل در ۲۷ بــازی فصــل 
ــه  ــوئد ب ــال س ــای فوتب ــی از پدیده ه ــته، یک گذش
شــمار می آیــد. او در تــور ژانویــه بــه تیــم ملــی 
ســوئد دعــوت شــد و در اولیــن بــازی مقابــل ســاحل 

ــت.  ــدان رف ــه می ــاج ب ع
او در دومیــن بــازی ملــی اش در برابــر اســلواکی 

توانســت اولیــن گلــش را بــرای تیــم ملــی ســوئد بــه 
ــوئد در دوازده  ــال س ــگ امس ــاند. او در لی ــر برس ثم
ــارش  ــا آم ــر رســانده اســت، ام ــه ثم ــازی ۳ گل ب ب
ــاری  ــوئد آم ــی س ــم مل ــد تی ــی مانن ــام حذف در ج

خیره کننــده اســت. 

بــرای  ۷ گل  حذفــی  جــام  بــازی  هفــت  در  او 
ــب  ــار جال ــام اخب ــن تم ــا ای ــت. ام ــش زده اس تیم
ــوئدی  ــرژی ایرانی س ــوان و پران ــم ج ــاره مهاج درب
 نیســت؛ چــرا کــه او در بــازی میــان اوسترســند 
و گاالتاســرای در لیــگ اروپــا گل اول تیمــش را 
بــه ثمــر رســاند، یــک پــاس گل داد و در بــازی 
ــرای تیمــش  ــی ب ــک خطــای پنالت ــز ی برگشــت نی
ــازی  ــن دو ب ــش در ای ــت تیم ــا در موفقی ــت ت گرف
ایفــا کــرده                                                                  نقشــی  اروپایــی  برگشــت  و  رفــت 

ــد. باش

 ایرانی ها به دنبال قدوس
ــد  ــر کرده ان ــوئدی منتش ــانه های س ــایت ها و رس س
کــه ایرانی هــا گروهــی را بــرای انجــام کارهــای 
تشــکیل  او  تابعیــت  تغییــر  و  قــدوس  ســامان 
ایــن  چــرا کــه کــی روش می خواهــد  داده انــد؛ 
بازیکــن را همــراه خــود بــه جــام جهانــی ۲۰۱۸ 

ــرد.  ــیه بب روس
شــاید همیــن موضــوع عاقــه کــی روش باشــد کــه 
باعــث شــده ســامان قــدوس پایــش را بــرای گرفتن 
ــی در  ــد. او حت ــش بکن ــک کف ــران در ی ــت ای تابعی
گفت وگویــی کــه بــا یکــی از رســانه های ســوئد 
ــت:  ــی گف ــال مل ــده اش در فوتب ــاره آین داشــت، درب
»هنــوز هیــچ چیــز مشــخص نیســت و همــه چیــز 
ــط  ــت فق ــخص اس ــه مش ــا آنچ ــت؛ ام ۵۰-۵۰ اس
ــی  ــی وجــود دارد. مــن ســوئد را خیل ــم مل ــک تی ی
دوســت دارم و خوشــحالم کــه در ایــن کشــور زندگــی 
می کنــم؛ امــا پــدر و مــادرم ایرانــی هســتند و خــون 
ــم  ــن ه ــس م ــت. پ ــن اس ــای م ــا در رگ ه آن ه

ــت دارم.« ــران را دوس ای
 تا آگوست به ایران بیا

بــه ســامان قــدوس  ایــران  مســئوالن فوتبــال 
گفته انــد کــه هرچــه ســریع تر کارهــای مربــوط 
ــه تغییــر تابعیــت و حضــور در تیــم ملــی ایــران را  ب

ــد.  ــام ده انج
بــر اســاس ایــن خبــر فدراســیون ایــران و مســئوالن 
ــا  ــته اند ت ــوان خواس ــن ج ــن بازیک ــی از ای ــم مل تی
ــر(  ــه دیگ ــک هفت ــدود ی ــت )ح ــاه آگوس ــان م پای

ــد. ــام ده ــات الزم را انج اقدام
 سامان می تواند به ایران بیاید؟

ــی  ــم مل ــرای تی ــه ب ــی ک ــدوس از آنجای ــامان ق س
ســوئد در بازی هــای دوســتانه بــه میــدان رفتــه 
ــه عضویــت  ــا تغییــر تابعیــت ب ــوز فرصــت دارد ب هن

ــد.  ــران درآی ــی ای ــم مل تی
را  ایــران  فوتبــال  و  ملــی  تیــم  بازی هــای  او 
 زیــر نظــر دارد و بازیکنــان ایرانــی را بــه خوبــی 

می شناسد. 
قــدوس دربــاره اینکــه چقــدر شــانس دارد تــا بــرای 
تیــم ملــی ایــران بــازی کنــد، گفــت: »هنــوز می توانم 
بــرای تیــم ملــی ایــران بــازی کنم. بــرای مــن افتخار 
بزرگــی اســت کــه بــرای ایــران بــازی کنــم و پــدر و 

مــادرم بــه مــن افتخــار خواهنــد کــرد.« 
نکتــه جالــب اینجاســت کــه بهرنــگ صفــری دیگــر 
بازیکــن ایرانی ســوئدی از ســامان قــدوس خواســته 
ــه او  ــتباهی را ک ــد و اش ــازی کن ــی ب ــم مل ــرای تی ب

مرتکــب شــد، انجــام ندهــد. 
ــوئد  ــی س ــم مل ــرای تی ــازی ب ــل ب ــه دلی ــگ ب بهرن
هرگــز نتوانســت بــرای تیــم ملــی ایــران بــازی کنــد.

 قدوس گمشده کی روش؟
ســامان قــدوس، بازیکنــی مســتعد و جــوان اســت 
کــه در صــورت گرفتــن تابعیــت ایرانــی شــاید یکــی 
از مهره هــای تاثیرگــذار کارلــوس کــی روش در جــام 
ــت و  ــزی اس ــم مرک ــک مهاج ــد. او ی ــی باش جهان
ــی را  ــک تهاجم ــماره ده و  هافب ــت ش ــودش پس خ
ترجیــح می دهــد. نکتــه جالــب اینجاســت کــه تیــم 
ــه بازیکنــی باکیفیــت  ــران در ایــن پســت ب ملــی ای

ــرای مســابقات جــام جهانــی نیــاز دارد.  ب
ــی، ســرعت  ــدرت بدن ــا ق ــا ب ــی دوپ ــدوس بازیکن ق
و تکنیــک بــاال و البتــه دارای شــم و قــدرت گلزنــی 
اســت؛ بازیکنــی کــه در ایــن مــدت کوتــاه توانســته 
ــال  ــای فوتب ــی از پدیده ه ــوان یک ــه عن خــودش را ب
ــم  ــه در تی ــده ک ــق ش ــد. او موف ــرح کن ــوئد مط س
ملــی ســوئد کــه یکــی از بهتریــن تیم هــای فوتبــال 
جهــان اســت، بــازی کنــد و گل بزنــد. او همــراه تیــم 
اوسترســند کــه به تازگــی از لیگ هــای پایین تــر 
ســوئد بــه لیــگ برتــر آمــده، عــاوه بــر کســب جــام 
ــا هــم  ــی ســوئد در مســابقات باشــگاهی اروپ حذف

درخشــید. 

ستاره فوتبال سوئد در آستانه تغییر تابعیت

سامان قدوس در حوالی تیم ملی

علیرضا حقیقی، ســنگربان باشــگاه اسکیلســتونای ســوئد، 
بــا عملکــرد خــوب خــود در دیــدار برابــر تیــم صدرنشــین 
مالمــو موفــق شــد بــرای دومیــن بــار پیاپــی در تیــم هفته 

لیــگ ســوئد قــرار بگیــرد. 
دروازه بــان اصلــی تیــم ملــی ایــران در جــام جهانــی ایــن 
روزهــا یــک بــار دیگــر بــه دوران اوج خود بازگشــته اســت. 
او کــه پــس از چنــد مصدومیــت پیاپــی مجبــور شــد چنــد 
ماهــی از فوتبــال بــه دور باشــد، پــس از کســب بهبــودی 
الزم در بازی هــای اخیــر بــرای تیــم اسکیلســتونای ســوئد 
بــه میــدان مــی رود. او کــه هفتــه گذشــته و بــا درخشــش 
ــوان بازیکــن  ــه عن ــم AIK توانســت خــود را ب ــر تی در براب
هفتــه و دروازه بــان تیــم منتخــب معرفــی کنــد، در دیــدار 
اخیــر نیــز برابــر تیــم صدرنشــین مالمــو اف اف بــه 
ــار دیگــر درون دروازه  ــدان رفــت و موفــق شــد یــک ب می

اسکیلســتونا بدرخشــد تــا بــاز هــم بــه تیــم منتخــب هفته 
راه یابــد. 

ــرد در  ــک ب ــا ی ــل تنه ــازی قب ــه در ۱۹ ب ــتونا ک اسکیلس
ــا بــازی حقیقــی برابــر کالمــار داشــت،  هفتــه پانزدهــم ب
در دیــدار بــا تیــم صدرنشــین هــم دســت بــه کار بزرگــی 
ــر ۱  ــه ۳ ب ــا نتیج ــل را ب ــرد فص ــن ب ــت دومی زد و توانس
مقابــل مالمــو تجربــه کنــد. ایــن اتفــاق در حالــی می افتــد 
کــه تیــم مالمــو بــا اختــاف امتیــاز زیــاد در صــدر جــدول 
ــه  ــدار ک ــن دی ــور دارد. در ای ــوئد حض ــگ س ــدی لی رده بن
ــب اسکیلســتونا داشــت،  حقیقــی حضــور کامــل در ترکی
روی دومیــن گل تیمــش در دقیقــه ۱۵ ایفــای نقــش کــرد؛ 
بــه طــوری کــه شــروع دوبــاره او از محوطــه جریمــه مقابل 
ــا عمــر اداهــری فرانســوی  ۱۸ قــدم مالمــو فــرود آمــد ت

ــاز کنــد. دروازه مالمــو را پــس از یــک چرخــش ب

ــکار  ــگاه های بده ــال، باش ــیون فوتب ــام فدراس ــاس اع ــر اس ب
ــد  ــروم خواهن ــل مح ــاالت نیم فص ــل و انتق ــر از نق ــگ برت لی

شــد. 
ــگاه های  ــکاری باش ــوع بده ــه«، موض ــزارش »ورزش س ــه گ ب
فعــال در لیــگ برتــر از مدت هــا پیــش وجــود داشــته اســت. 
مســئله ای کــه بــا وجــود هشــدارها و وضــع قوانیــن مختلــف از 
ســوی ســازمان لیــگ و فدراســیون هنــوز هیــچ تدبیــر درســتی 
بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت. در ایــن خصــوص چنــد 
ــه انضباطــی اعــام می کــرد باشــگاه های  ــود کــه کمیت ســال ب
ــا  ــا نه تنه ــد، ام ــر را ندارن ــگ برت ــور در لی ــق حض ــکار ح بده
ــای  ــا هزینه ه ــگاه ها ب ــه آن باش ــاد، بلک ــاق نمی افت ــن اتف ای

ــدند.  ــر می ش ــابقات حاض ــاردی در مس میلی
از ســال گذشــته نیــز بــا حضــور مهــدی تــاج در رأس فدراســیون 
ــه  ــه نتیج ــوز ب ــی هن ــد؛ ول ــام ش ــختگیری ها انج ــی س بعض

نرســیده اســت. حــاال فدراســیون فوتبــال بــرای پرداخــت 
ــط  ــابق توس ــان س ــان و مربی ــه بازیکن ــا ب ــی از بدهی ه بخش
باشــگاه ها، قصــد دارد مســئله جدیــدی را مدنظــر قــرار دهــد. 
بــر اســاس اعــام فدراســیون تــا ۲۰ شــهریورماه به باشــگاه های 
بدهــکار مهلــت دادنــد تــا ۲۰ درصــد از کل بدهی هــا بــه عــاوه 
مبلــغ معــادل قراردادهــای جدیــد خــود را بپردازنــد. بــه عبــارت 
بهتــر عــاوه بــر ۲۰ درصــد بدهی هــای قبلــی، اگــر مثــا 
ــان جدیــدش  ــا بازیکن ــارد تومــان ب باشــگاهی امســال ۱۰ میلی
قــرارداد بســته، بایــد بــه همــان مقــدار بدهی هایــش در 
ــن  ــه ای ــگاه ها ب ــه باش ــی ک ــردازد. در صورت ــز بپ ــته را نی گذش
ــد، از ســوی فدراســیون از پنجــره نقــل   هشــدار بی توجهــی کنن
و انتقاالتــی نیم فصــل محــروم خواهنــد شــد و مهلــت جدیــدی 
ــل و  ــود، از نق ــیدگی نش ــم رس ــاز ه ــر ب ــد. اگ ــت می کنن دریاف

انتقــاالت از ابتــدای فصــل آینــده محــروم خواهنــد شــد!

ورزش

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   ۹۵۰۶۲۸ کاســه 
رســیدگی  مرجــع   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹4۸۰۰۵۸۵
شــعبه ۱۸ شــورای حــل اختــاف اصفهــان  
ــانی  ــث  نش ــع ثال ــرج ضی ــای ای ــان آق خواه
اصفهــان خ کهنــدژ  باالتــر از ســه راه رهنــان 
ــاغ گیــاس  کوچــه ۱۱4 کار گاه ضیــع  کوچــه ب
ثالــث  خوانــده : آقــای جــواد صباحــی مقــدم  
ــه گردشــکار  ــول المــکان بخواســته مطالب مجه
: بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ضمــن 
اعــام ختــم رســیدگی  بــا اســتعانت از خداونــد 
متعــال  بشــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
. رای دادگاه  در خصــوص  رای مــی نمایــد 
ــت  ــه طرفی ــث  ب ــع ثال ــرج ضی دادخواســت ای
جــواد صباحــی مقــدم  بخواســته مطالبــه 
مبلــغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریــال وجــه یــک فقــره چــک بــه 
ــده  ــورخ ۹۲/۹/۱۰ عه ــای ۶۰4۲۲۱ م ــماره  ه ش
بانــک تجــارت بــه انضمــام خســارات دادرســی 
و تاخیــر تادیــه  بــا توجــه بــه دادخواســت 
تقدیمــی و ماحظــه اصــول مســتندات  دعــوی  
ــا ابــاغ نشــر آگهــی وقــت و انتظــار  و اینکــه ب
ــده و در  ــر نش ــورا حاض ــه ش ــی  در جلس کاف
ــان  ــرازی  خواه ــتندات اب ــوی و مس ــال دع قب
ایــراد و تکذیبــی بــه عمل نیــاورده  و مســتندات 
ابــرازی نیــز حکایــت از اشــتغال ذمــه خوانــده  
ــه خواهــان را حکایــت  مــی کنــد علــی هــذا   ب
ــتناد  ــه اس ــوی ب ــتن  دع ــت دانس ــن ثاب ضم
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قان م
 ۲4۹ ۳۱۵و۳۱۰و۳۰۹و۳۰۷  مــواد  و  مدنــی  
قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیــت خوانــده 
بــه پرداخــت مبلــغ ده میلیــون ریــال)۱۰۰۰۰۰۰۰(
ــت  ــته و پرداخ ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال  ب ری
ــال  ــزار ریال)4۷۰۰۰۰ری ــاد ه ــد و هفت ــار ص چه
ــه پرداخــت  ــوان خســارات دادرســی ب ــه عن ( ب
ــخ ۹۲/۹/۱۰  ــه  از تاری ــر و تادی ــارات تاخی خس
لغایــت  زمــان وصــول ایصــال  آن طبــق نــرخ 
شــاخص بانــک مرکــزی  در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی و 
ظــرف ۲۰ روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 

ــود .  ــد ب ــعبه خواه ــن ش ای
م الــف۱۶۲۳۷ قاضــی شــعبه ۱۸ شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   ۱۱۱۳/۹۵ کاســه 
رســیدگی  مرجــع   ۹۶۰۹۹۷۶۷۹4۸۰۰۵۸۳
شــعبه ۱۸ شــورای حــل اختــاف اصفهــان  
ــانی  ــث  نش ــع ثال ــرج ضی ــای ای ــان آق خواه
اصفهــان خ کهنــدژ  باالتــر از ســه راه رهنــان 
ــاغ گیــاس  کوچــه ۱۱4 کار گاه ضیــع  کوچــه ب
ــن و مهــدی  ــد دادآفری ــده : ۱- امی ــث خوان ثال
ــکان بخواســته  ــول الم ــدم   مجه صباحــی مق
مطالبــه گردشــکار : بــا عنایــت بــه محتویــات 
ــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــای  پرون

ــیدگی   ــم رس ــام خت ــن اع ــورا ضم ــرم ش محت
ــی  ــد متعــال  بشــرح آت ــا اســتعانت از خداون ب
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد . رای دادگاه  
ــث   ــع ثال ــرج ضی ــت ای ــوص دادخواس در خص
ــد  ــه طرفیــت مهــدی  صباحــی مقــدم  و امی ب
ــغ 4۵۰۰۰۰۰۰  ــه مبل ــته مطالب ــن بخواس داد آفری
ریــال وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 
ــک  ــده بان  هــای 4۰4۳۷۹ مــورخ ۹۵/۱۰/۲۰ عه
ــی  ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ــاورزی  ب کش
و تاخیــر تادیــه  بــا توجــه بــه دادخواســت 
تقدیمــی و ماحظــه اصــول مســتندات  دعــوی  
ــاغ نشــر آگهــی وقــت و انتظــار  ــا اب و اینکــه ب
کافــی  در جلســه شــورا حاضــر نشــده و در 
ــان  ــرازی  خواه ــتندات اب ــوی و مس ــال دع قب
ایــراد و تکذیبــی بــه عمل نیــاورده  و مســتندات 
ــده   ــرازی نیــز حکایــت از اشــتغال ذمــه خوان اب
ــی هــذا   ــد عل ــت  مــی کن ــه خواهــان را حکای ب
ــتناد  ــه اس ــوی ب ــتن  دع ــت دانس ــن ثاب ضم
مــواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانــون آئیــن دادرســی 
 ۲4۹ ۳۱۵و۳۱۰و۳۰۹و۳۰۷  مــواد  و  مدنــی  
قانــون تجــارت حکــم بــه محکومیت خوانــده به 
پرداخــت تضامنــی  مبلــغ چهــل و پنــج میلیــون 
ــت  ــته و پرداخ ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال  ب ری
۱۹۸۵۰۰۰ ریــال  بــه عنــوان خســارات دادرســی 
بــه پرداخــت خســارات تاخیــر و تادیــه  از 
تاریــخ ۹۵/۱۰/۲۰ لغایــت  زمــان وصــول ایصــال  
آن طبــق نــرخ شــاخص بانــک مرکــزی  در 
ــردد رای  ــی گ ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
ــاغ  ــس از اب ــرف ۲۰ روز پ ــی و ظ ــادره غیاب ص
ــود  ــد ب ــعبه خواه ــن ش ــی در ای ــل واخواه قاب
. م ۱۶۲۳۵  قاضــی شــعبه ۱۸ شــورای حــل 

ــان  ــاف اصفه اخت

دادنامه 
شــماره بایگانــی : ۹۵۰۷۷۰ خواهــان اصغــر 
ــی  ــزل عل ــه ۱۰۸ من ــه کوچ ــدادادی خ قائمی خ
ــوی   ــی دهن ــد یزدان ــده محم ــدادادی   خوان خ
ــارت  ــه خس ــته مطالب ــکان  خواس ــول الم مجه
ــاع  ــس از ارج ــکار : پ ــادف گردش ــی از تص ناش
ــه   ــت آن بکاس ــعبه  و ثب ــن ش ــه ای ــده ب پرون
فــوق و طــی تشــریفات قانونــی  و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا  قاضــی شــورا ختــم رســیدگی 
ــه صــدور  ــادرت ب ــر مب ــه شــرح زی را اعــام و ب
رای مــی نمایــد . رای قاضــی شــورا  در خصوص 
دعــوی خواهــان اصغــر خــدادادی  بــه طرفیــت 
خوانــده محمــد یزدانــی دهنــوی  بــه خواســته 
ــغ  ــه مبل ــه خســارت ناشــی از تصــادف ب مطالب
۱۶۰۰۰۰۰۰ ریــال و هزینــه کارشناســی  و خســارت 
دادرســی  و تاخیــر تادیــه  نظــر بــه دادخواســت 
خواهــان و نظریــه کارشــناس  محتــرم تصــادف 
کــه خوانــده  را مقصــر  در تصــادف اعــام نمــوده 
اســت  و نظریــه کارشــناس محتــرم  در پرونــده  
تامیــن دلیــل مبنــی  بــر آورد خســارات وارده بــه 
خواهــان  و بــا توجــه  بــه عــدم حضــور  خوانــده  
ــته  ــدن خواس ــون مان ــاغ و مص ــف اب ــا وص ب

ــوی  ــورا  دع ــب  ش ــرض و تکذی ــه تع از هرگون
ــاده ۳۲۸  ــه م ــان را مســتندا ب مطروحــه خواه
ــن  ــون آئی ــواد ۱۹۸و۵۱۹ قان ــی و م ــون مدن قان
و  داده  دادرســی مدنــی  محــرز تشــخیص 
خوانــده  را بــه پرداخــت مبلــغ شــانزده میلیــون 
ریــال  بابــت اصــل خواســته  و پرداخــت مبلــغ 
۱۵۰۰۰۰۰ بابــت هزینــه کارشناســی ۱۹۲۰۰۰۰ ریــال  
ــه  از  ــر تادی ــه دادرســی  و خســارت تاخی هزین
ــم دادخواســت  مورخــه ۹۵/۱۱/۱۷  ــخ تقدی تاری
لغایــت اجــرای حکــم کــه محاســبه آن بعهــده  
اجــرای احــکام  مــی باشــد  در حــق خواهــان  
اعــام و صــادر مــی نمایــد رای صــادره غیابــی  
ــاغ   ــخ اب ــدت ۲۰ روز از تاری ــرف م ــت و ظ اس
ــپس  ــعبه و س ــن ش ــی  در همی ــل واخواه قاب
ــر  ــد نظ ــل تجدی ــس از آن قاب ــرف ۲۰ روز پ ظ
خواهــی  در محاکــم عمومــی  حقوقــی اصفهــان 

مــی باشــد .  
م الــف ۱۶۲۱۳ قاضــی شــعبه ۳۹ شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دادگاه   ۱۰۶ ۹۶۰۵۸۲ ک  کاســه  پرونــده  در 
کیفــری دوکاشــان، آقــای پویــا اســماعیلی 
زارع فرزنــد محمدرضــا متهــم اســت بــه جعــل 
و اســتفاده از ســند مجعــول مقصــود شــکایت 
آقــای عبــاس تقــی زاده، بــا توجــه بــه مجهــول 
المــکان بــودن نامبــرده بــه وی ابــاغ مــی گــردد 
در تاریــخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ســاعت ۱۰/۳۰ صبــح  
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضر گــردد در 
غیــر ایــن صــورت وفــق مقــررات قانونــی اقــدام 

خواهــد شــد.
مدیر شعیه ۱۰۶ کیفری دو کاشان-مهرابی۹۹۰/ 

م الف

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای مجیــد زارعــان  دادخواســتی بــه خواســته 
  GLX ــژو ــواری پ ــند س ــال س ــه انتق ــزام ب ال
ــورا  ــن ش ــه ای ــاهدی ب ــدی ش ــت مه ــه طرفی ب
تســلیم کــه بــه کاســه ۹۶/۳۵4  ثبــت و بــرای 
۹۶/۰۷/۲۹ ســاعت ۱۸  وقــت رســیدگی تعییــن 
ــول  ــده مجه ــه اینکــه خوان شــده اســت نظــر ب
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده ۷۳ قانــون 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی
ــع و  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه یک
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــی  ــد جهــت دریافــت نســخه ثان عمــل مــی آی
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعه و 
در وقــت مقــرر فــوق نیز جهــت رســیدگی حاضر 
شــود. در صــورت عــدم حضــور دادخواســت 
ابــاغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضی 
ــی  ــه آگه ــازی ب ــدا نی ــه بع ــاذ نمود.چنانچ اتخ
 باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 

است
یــک  شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بــه  دادخواســتی  حســینی  فرزانــه  خانــم 
خواســته صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش 
بلحــاظ عســر و حــرج بــه طرفیــت آقــای غــام 
نبــی فرزنــد گل محمــد بــه ایــن دادگاه تســلیم 
کــه بــه کاســه ۹۶۰۶۷۰/ ح ۱ ثبــت و بــرای 
تاریــخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ســاعت ۱۱ وقــت رســیدگی 
ــول  ــه مجه ــه اینک ــر ب ــن شــده اســت نظ تعیی
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده ۷۳ قانــون 
ــت در  ــک نوب ــب ی ــی مرات ــن دادرســی مدن آئی
ــع و  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه یک
ــه  ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــی  ــد جهــت دریافــت نســخه ثان عمــل مــی آی
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــیدگی  ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق و در وق

حاضــر شــود.
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی  برخوار

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم له/محکــوم لهــم: محمــد 
براتــی احمــد آبــادی فرزنــد قدمعلــی بــه 
ــب  ــی جن ــر خ قپانچ ــاد آخ ــت آب ــانی دول نش
کــوی ابــزار خاتــم  مشــخصات محکــوم علیــه/
محکــوم علیهــم: علیرضا اشــراقی فرزنــد فامرز 
مشــخصات  المــکان  مجهــول  نشــانی  بــه 
نماینــده ی قائــم مقــام قانونــی : رضــا فــروزان 
مهــر فرزنــد ولــی الــه بــه نشــانی دولــت آبــاد 
ــن  ــب دادگســتری نبــش ب ــازان جن ــوار جانب بل
بســت کوهســتان پ ۱۱۵ وکیــل محمــد براتــی 
احمــد آبــادی ۲- امیــر حســین مهــرداد فرزنــد 
احمــد بــه نشــانی دولــت آبــاد جانبــازان جنــب 
دادگســتری وکیــل محمــد براتــی احمــد آبــادی
درخواســت  موجــب  بــه   : بــه  محکــوم 
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  شــماره  و   ۹۶۱۰۰۹۳۷۵۱4۰۰۸۵۰
مربوطــه ۹4۰۹۹۷۳۷۵۱4۰۰4۷۱ محکــوم علیــه 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ نیــم عشــر 
دولتــی در حــق صنــدوق دولــت  و رعایــت 
تبصــره ۲ مــاده ۳۰۶ ق .آ. د. م الــزام مــی 
ــف اســت از  ــه محکــوم مکل باشــد.محکوم علی
ــاد  ــرف ده روز مف ــه: ۱- ظ ــاغ اجرائی ــخ اب تاری
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده ۳4قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی( ۲- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد.۳- مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکوم بــه از آن 
میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه 
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمت 
ــور  ــه ط ــول ب ــر منق ــول و غی ــوال منق ــه ام هم
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
ــراه  ــه هم ــی دارد ب ــی و خارج ــاری ایران و اعتب
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالث 
ــث و  ــخاص ثال ــات او از اش ــه مطالب دارد و کلی

نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمه دادخواســت 
ــه  ــد واال ب ــه نمای ــی ارائ ــام قضائ ــه مق اعســار ب
ــی شــود  ــه بازداشــت م ــوم ل درخواســت محک
)مــواد ۸ و ۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱۳۹4( 4- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را 
در پــی دارد.) مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده ۲۰ ق.م ا و مــاده ۱۶ قانــون 
ــال  ــی( ۵- انتق ــت مال نحــوه اجــرای محکومی
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال 
ــب  ــد موج ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــا هــر دو  ــه ی ــادل نصــف محکــوم ب نقــدی مع
ــون نحــوه  مجــازات مــی شــود .) مــاده ۲۱ قان
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹4( ۶- چنانچــه 
ــه  ــت ســی روز ارائ ــس از مهل ــوال پ صــورت ام
شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
ــه خواهــد  ــل توســط محکــوم علی ــی کفی معرف
ــون نحــوه اجــرای  ــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قان ب

ــی ۱۳۹4(. ــت مال محکومی
شعبه دوم دادگاه های عمومی حقوقی برخوار

اخطار اجرایی
ــن  ــن یمی ــد اب ــه: محم ــوم ل مشــخصات محک
ــورزوق  ــل خ ــدای پ ــورزوق ابت ــانی خ ــه نش ب
بلواردانشــگاه اولیــن منــزل دســت راســت 
ــی  ــم : آرش ابرهیم ــوم علیه ــه دوم محک طبق
المــکان   مجهــول  نشــانی  بــه  داشکســنی 
محکــوم بــه : بــه موجــب رأی شــماره۸۲۵ بــه 
تاریــخ ۹۵/۱۲/۱۵ حــوزه برخــوار  شــورای حــل 
اختــاف برخــوار  محکــوم علیــه محکــوم اســت 
بــه : پرداخــت مبلــغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ریــال بابــت اصــل 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ ۱۲۱۵۰۰۰ری ــته ومبل خواس
ــه ازتاریــخ  ــز پرداخــت تاخیرتادی دادرســری ونی
ــای  ــخ اجــرای حکــم برمبن ــا تاری صدورچــک ت
نــرخ تــورم رای صــادره غیابــی اســت هزینــه ی 
ــه مــی باشــد. ــر عهــده ی محکــوم علی اجــرا ب
 مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه 
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکوم 
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــت ظ ــف اس ــه مکل علی
بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه خــود قــادر 
ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ب
مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه 
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد 

صریحــا اعــام نمایــد.  
قاضــی شــورا مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

برخــوار

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: محمــد ابــن یمیــن 
ــروی  ــازان روب ــورزوق بلوارجانب ــانی خ ــه نش ب
منــزل  عباســیان  ســاختمانی  کلینیــک 
ــوم  ــف محک ــه همک ــرک طبق ــین ت غامحس
ــه  ــی ب ــردو ابراهیم ــرز ه ــم آرش وفرام علیه
ــه  ــه : ب ــوم ب ــکان  محک ــول الم ــانی مجه نش
موجــب رأی شــماره ۱۱۵ بــه تاریــخ ۹۶/۰۳/۱۶ 
حــوزه برخــوار  شــورای حــل اختــاف برخــوار  
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : پرداخــت 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 4۱۵۰۰۰۰۰ری مبل
ومبلــغ 4۱۳۷۵۰ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ونیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه ازتاریــخ 
ــای  ــر مبن ــم ب ــرای حک ــا اج ــک ت ــدور چ ص
نــرخ تــورم رای صــادره غیابــی اســت هزینــه 
ی اجــرا بــر عهــده ی محکــوم علیــه مــی 

باشــد.
مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام : همیــن 
ــد  ــاغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده 
ــا  ــذارد  ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــرا ب ــاد آن روز مف
ــد  ــه بده ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ترتیب
ــم و  ــه اجــرای حک ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ی
ــد و  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک اس
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــی کــه خــود ق در صورت
ــور  ــت مذب ــرف مهل ــد ظ ــد بای ــه ندان اجرائی
ــمت  ــه قس ــود را ب ــی خ ــع دارای ــورت جام ص
اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد صریحــا 

ــد.   ــام نمای اع
قاضــی شــورا مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

ر برخوا

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   ۱۵۹۳/۹۵ کاســه 
ــورخ ۹۶/۱/۱۷ مرجــع  ۹۶۰۹۹۷۶۷۹۳۶۰۰۰۸۰ م
رســیدگی شــعبه ۶ شــورای حــل اختــاف 
ــث   ــع ثال ــرج ضی ــای ای ــان  خواهــان آق اصفه
ــه راه  ــر از س ــدژ  باالت ــان خ کهن ــانی اصفه نش
ــه ۱۱4 کار  ــاس  کوچ ــاغ گی ــه ب ــان کوچ رهن
ــاری    ــی مخت ــده :  عل ــث  خوان ــع ثال گاه ضی
مجهــول المــکان بخواســته مطالبــه وجــه 
طبــق  فاکتــور  گردشــکار : بــا عنایــت بــه 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــم  ــام خت ــن اع ــورا ضم ــرم ش ــای محت اعض
ــال   ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ــیدگی  ب رس
بشــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
ــد . رای دادگاه  در خصــوص دادخواســت  نمای
علــی  طرفیــت  بــه  ثالــث   ضیــع  ایــرج 
مختــاری   بخواســته مطالبــه مبلــغ ۱4۸۰۰۰۰۰۰ 
ــه  ــه ................ب ــور  مورخ ــق فاکت ــال  طب ری
انضمــام مطلــق خســارات  قانونــی  بــا عنایــت 
ــان  ــارات  خواه ــده   اظه ــات پرون ــه محتوی ب
ــان  ــون توم ــغ ده میلی ــه مبل ــر اینک ــی ب مبن
آنــرا وصــول نمــوده و عــدم حضــور خوانــده در 
جلســه رســیدگی و مصــون ماندن خواســته  از 

هرگونــه تعــرض و تکذیــب شــورا دعــوای 
مطروحــه را وارد و ثابــت تشــخیص داده  لــذا 
ــواد ۱۹۸و۵۱۵و۵۱۹و۵۲۲  ــه اســتناد م شــورا ب
قانــون آئیــن دادرســی دادگاههــای  عمومــی  و 
انقــاب  در امــور مدنــی  حکــم بــر محکومیــت 
ــت  ــغ 4۸۰۰۰۰۰۰  باب ــه پرداخــت مبل ــده ب خوان
اصــل خواســته و4۷۲۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و همچیــن خســارت تاخیــر و تادیــه 
 ۹۵/۹/۱۵ دادخواســت   تقدیــم  تاریــخ  از 
تاریــخ وصــول  کــه محاســبه آن  لغایــت 
ــک  ــوی بان ــی  از س ــرخ اعام ــاس ن ــر  اس ب
مرکــزی  جمهــوری اســامی ایــران بــر عهــده 
ــرم احــکام مــی باشــد  در حــق  اجــرای محت
خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه 
و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم 

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق عموم
م الف ۱۶۲۳۳

شــعبه  اختــاف  حــل  شــورای  قاضــی 
ن  صفهــا ۶ا

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا ی حمیــد ســامی فرزنــد چنگیــز  
دارای شــماره شناســنامه ۳۲۳ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه ۱۰۷/۹۶/ش ح ۱ از 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
چنگیــز  ســامی فرزنــد یدالــه بــه شــماره 
در   ۹4/۹/ تاریــخ۹  در   ۹۷۹۷ شناســنامه 
ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب اقامت
ــه : ۱- زر  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
ــی  ش ش  ــد غامعل ــی فرزن ــان  صادق افش
۷۷۰۳ت ت ۱۳۳۵ صــادره از ســمیرم همســر 
ــد ســامی  ش ش ۳۲۳ ت  ــی ۲- حمی متوف
ت ۱۳۶۱ صــادره از ســمیرم فرزنــد متوفــی 
ــامی  ش ش ۳۲۱ ت ت ۱۳۵۸  ــه  س ۳-اله
ــد متوفــی4- محمــد  صــادره از ســمیرم فرزن
حســین ســامی  ش ش ۱۱۶ ت ت ۱۳۵۷ 
ــام  ــی۵- اله ــد متوف ــمیرم فرزن ــادره از س ص
ســامی  ش ش ۱۰۸۱ ت ت ۱۳۶4 صــادره 
ــامی   ــه س ــی۶- راحل ــد متوف ــمیرم فرزن از س
ش ش ۱۲۰/۰۰۵۰4۳/۶ ت ت ۱۳۶۹ صــادره 
ــام  ــا انج ــک ب ــی این ــد متوف ــمیرم فرزن از س
مزبــور  درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــاه  ــک م ــی باشــد ظــرف ی ــزد او م ــی ن متوف
ــه ایــن شــورا تحویــل  از تاریــخ نشــر آگهــی ب
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .  

سید محمد فقیهی محمد آبادی 
ــعبه اول  ــاف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض

شهرســتان ســمیرم 

،،
ســامان قــدوس، بازیکــن 23 ســاله 
و ایرانی االصــل تیــم اوسترســند در 
لیگ برتر فوتبال ســوئد پس از بازی 
بــرای تیــم ملــی ســوئد مــورد توجــه 
کارلــوس کــی روش، ســرمربی تیــم 
ملــی ایــران، قــرار گرفتــه و تمایــل دارد 

در تیــم ملــی ایــران بــازی کنــد

20 شهریور، آخرین مهلت برای پرداخت بدهی باشگاه ها حقیقی، دروازه بان هفته لیگ سوئد شد



حرف و نقل

 ســاعد نیــک ذات، دبیــر ششــمین همایــش »۱۰ 
ــدف  ــا ه ــش ب ــن همای ــد. ای ــان« ش ــا عکاس روز ب
ایجــاد شــرایط بــرای گردهمایــی و مبــادالت فکــری 
و فرهنگــی و همچنیــن ارائــه تازه تریــن دســتاوردهای 
عکاســی ایــران، آذرمــاه امســال در خانــه هنرمنــدان 

ایــران برگــزار خواهــد شــد.
ــی اســت  ــر شــده«، کتاب ــه ام پی ــف! حوصل  »حی
ــه  ــا ک ــد صالح ع ــده محم ــته های پراکن ــامل نوش ش
ــاب در  ــن کت ــت. ای ــده اس ــازار ش ــی ب ــی راه به تازگ
ــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت ۱۴  ۱۸۷ صفحــه ب

هــزار تومــان در نشــر پوینــده عرضــه شــده اســت.
 بــه گفتــه مدیــر گــروه فیلــم و ســریال شــبکه 3 
ســریال »عقیــق« حــدود دو هفتــه پیــش بــه بــرآورد 
تولیــد رســیده اســت و بــه زودی وارد پیش تولیــد 
ــن ســریال در ۱3 قســمت ســاخته  خواهــد شــد. ای
می شــود و فضــای آن تاریــخ معاصــر را دربرمی گیــرد 

ــد. ــا ۱3۲۰ می رس ــال های ۱3۱۵ ت ــه س ــه ب ک
لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  فرهنــگ  داریــوش   
ــط  ــی توس ــات عموم ــان و احساس ــن هیج برانگیخت
یــک اثــر نمایشــی، در ایــن زمینــه بیــان کــرد: »اگــر 
ــان  ــد هیج ــر بتوان ــا تئات ــینمایی ی ــم س ــریال، فیل س
ــان  ــردم جه ــام م ــه در تم ــی را ک و احساســات عموم
مشــترک اســت ایجــاد کنــد، یعنــی نوشــته ایــن اثــر 
ــی و دم  دســتی   نمایشــی جهان شــمول اســت و بوم

نیست.«
 روابــط عمومــی شــبکه اول اعــام کــرد کــه 
ــه  ــر« ب ــی »۸۷ مت ــرداری مجموعــه تلویزیون تصویرب
ــاره  کارگردانــی کیانــوش عیــاری از روز 3۱ مــرداد دوب

ــاز شــده اســت. آغ
 مهدویــان، کارگــردان فیلــم ســینمایی »اگزمــا«، 
بــا بیــان اینکــه فیلــم ســینمایی »اگزمــا« از نظــر فرم 
فیلمــی متفــاوت اســت، ادامــه داد: ســینمای هنــر و 
ــم  ــم را فراه ــن فیل ــرای ای ــران ب ــرایط اک ــه ش تجرب
کــرد؛ در حالــی کــه در ســینمای بدنــه بــرای این گونــه 

ــوند. ــل نمی ش ــی قائ ــا بهای فیلم ه
 ســعید فاح فــر کــه نمایشــگاه عکــس »جایــی 
کــه هیچ کــس نیســت« بــا آثــار او برپاســت، عنــوان 
کــرد کــه ایــن روزهــا هــر عکســی امــکان دیده شــدن 
ــلوغ  ــت ش ــی بی جه ــای عکاس ــد و فض ــدا می کن پی

شــده اســت.
ــه  ــا« ب ــریال »مه ــود س ــرار ب ــن ق ــش از ای  پی
تهیه کنندگــی ایــرج محمــدی ســاخته شــود؛ ولــی بــا 
ــی تهیه کنندگــی کار را  ــز داراب ــر در عوامــل، کامبی تغیی

بــر عهــده گرفــت.
 بهــروز غریب پــور، سرپرســت گــروه تئاتــر »آران« 
ــام« را روی  ــرای عروســکی »خی ــا اپ ــن روزه ــه ای ک
صحنــه بــرده، گفــت: پیش فــروش یــک ماهــه بلیــت 
آثــار ایــن گــروه از شــکل گیری تقویــم فرهنگــی 

بلندمــدت مخاطبــان نشــان دارد.
 کتــاب »66 قصــه از  هانس کریســتین اندرســن« 
بــا ترجمــه پریســا همایــون روز و تصویرگــری محســن 
حســن پور در نوبــت چــاپ ششــم روانــه بــازار کتــاب 

. شد

ســریال »افســانه هزارپایــان« بــه کارگردانــی شــهاب عباســی، 
۰۴ شــهریور در شــهرک غزالــی کلیــد می خــورد. 

»افســانه  ســریال  پــروژه،  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش 
هزارپایــان« کــه محصــول شــبکه نســیم اســت، در حــال 
ــد را پشــت ســر می گــذارد  حاضــر آخریــن مراحــل پیش تولی
و گــروه دکــور نیــز در شــهرک غزالــی مشــغول بــه کار هســتند. 
»افســانه هزارپایــان«، یــک طنــز موقعیــت و کمــدی فانتــزی 
ــی آن را  ــی و کارگردان ــی تهیه کنندگ ــهاب عباس ــه ش ــت ک اس
بــر عهــده دارد. ایــن ســریال در ۵۲ قســمت در تاریــخ ۰۴ 
شــهریور بــا حضــور رضــا توکلــی، عزت الــه مهــرآوران، عزت الــه 
ــهرک  ــی در ش ــد تهران ــرد و حام ــد نیک نب ــرد، حمی رمضانی ف

غزالــی کلیــد خواهــد خــورد. 
ــه  ــه بهان ــه ب ــت ک ــواده ای اس ــی خان ــتان زندگ ــریال، داس س
تهیــه جهیزیــه عروســی راهــی ســفر می شــوند؛ امــا بــا حملــه 

ــه کاروانشــان مســیر زندگی شــان تغییــر می کنــد.  راهزن هــا ب
ــه  ــت ب ــی »دس ــه نمایش ــردان مجموع ــن، کارگ ــش از ای پی
نقــد«، مجموعه هــای »شــکرآباد ۱ و ۲« را بــه روی آنتــن 
داشــته و هم اکنــون ســریال تلویزیونــی »افســانه هزارپایــان« 

ــورد.  ــد می خ ــی کلی ــینمایی غزال ــهرک س در ش
از جملــه بازیگــران ایــن مجموعــه می تــوان بــه رامیــن 
راســتاد، ســارا خوئینی هــا، رضــا توکلــی، علــی اوســیوند، 
رامیــن ناصرنصیــر، ارژنــگ امیرفضلــی، رحیــم نــوروزی، 
مریــم کاویانــی، عــزت هللا مهــرآوران، بیــوک میرزایــی، عــزت هللا 
رمضانی فــر، تــورج نصــر، امیــر آتشــانی، پرویــن قائم مقامــی، 
ابراهیــم شــفیعی، مرتضــی رســتمی، ســوزان عزیــزی، حامــد 
نیک نبــرد، کیــوان ملک مطیعــی، ســاالر  تهرانــی، حمیــد 
حســین  والیانــی،  ســارا  قدیمــی،  افشــین  کریم خانــی، 
ــرد.  ــاره ک ــروی اش ــا خس ــی، آناهیت ــته تراب ــان، فرش میرزایی

مدیــر پخــش دریچــه »ســینما« از موانعــی ســخن گفــت که 
در راه جهانــی شــدن ســینمای ایــران بــه چشــم می خــورد؛ 
ــون کپی رایــت  ــه قان ــع را »بی توجهــی ب او یکــی از ایــن موان
می دانــد کــه ایــن رونــد باعــث می شــود، ایــن ســینما 
ــدن  ــده ش ــر دی ــتر و بهت ــت بیش ــی و فرص ــران جهان از اک

محــروم شــود.« 
ــی  ــای ایران ــش فیلم ه ــر پخ ــاوه ب ــه ع ــادی ک ــن می آرمی
مدیریــت جشــنواره  فیلم هــای ایرانــی در اســترالیا را هــم بــر 
عهــده دارد، گفــت: هــر چنــد در ســال های اخیــر فیلم هــای 
 مختلفــی از ایــران در ســینماهای جهــان اکــران شــدند 
ــه شــکل منظم تــری فیلم هــای  و چنــد ســالی اســت کــه ب
جایزه گرفتــه و بــه اصطــاح جشــنواره ای ایــران بیشــتر 
ــزرگ در  ــع کوچــک و ب ــان موان ــا همچن شــناخته شــده، ام
راه هرچــه بیشــتر جهانــی شــدن ســینمای ایــران بــه چشــم 

می خــورد.
ــای  ــش فیلم ه ــت نمای ــوان گف ــاید بت ــد: ش ــادآور ش  او ی
ــنده«  ــیمین« و »فروش ــادر از س ــی ن ــل »جدای ــی مث موفق
اســکارگرفته کمــی از غریــب بــودن ســینمای ایــران در جهــان 
ــان  ــری همچن ــع مهم ت ــا موان ــا گوی ــیده، ام ــود بخش را بهب

حل نشــده باقــی مانده انــد. 
ــادآور شــد:  ــع ی ــه بعضــی موان ــا اشــاره ب آرمیــن میــادی ب
ــش مســئوالن  ــش از بی ــه بی ــه توج ــع ک ــن موان ــی از ای یک
ــود  ــه وج ــه ب ــد، توج ــران را می طلب ــینمای ای ــان س و متولی
بــودن  دســترس  در  و  فیلم هــا  قاچــاق  نســخه های 
آن هاســت کــه ضربــه مهلکــی بــه ســینمای ایــران زده اســت؛ 
ــران  ــد ســینمای ای ــون کپی رایــت می توان ــه قان بی توجهــی ب
نوابــغ و کارگردانــان مطــرح ایــن ســینما را از اکــران جهانــی         

ــد. ــده شــدن محــروم کن ــر دی و فرصــت بیشــتر و بهت
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 آگهی دعوت به ارزیابی کیفی 
تجدید فراخوان نخست شماره 43/96/2

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنا بر آئین نامه اجرائی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای 
صاحیت جهت دعوت به مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه: انجام خدمات سرویس دهی با وسائط نقلیه سبک، راهبری اتوبوس و کامیون جرثقیل دار
2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسی در محدوده اداره کل راه آهن اصفهان و خارج از استان 

* داشتن گواهی صاحیت پیمانکاری در رشته مرتبط و صاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت 

)مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

3- مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

4- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت ۱3 روز دوشنبه مورخ 96/۰6/۰6 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: 
اصفهان - جاده شیراز - بعد از ترمینال صفه - ایستگاه راه آهن - امور قراردادها 

5- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت ۱3 روز دوشنبه مورخ 96/۰6/۲۰ به نشانی: دبیرخانه امور اداری. 
6- هزینه اسناد: مبلغ )3۰۰.۰۰۰( ریال 

HTTP://SETADIRAN.IR و سامانه ستاد HTTP://IETS.MPORG.IR ۷- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

۸- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

* پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران دارای صاحیت که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند، جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان در نظر دارد موارد ذیل:

مناقصه: سرویس ایاب و ذهاب اساتید و دانشجویان 
مزایده: دو باب اتاق جهت تایپ و تکثیر و انتشارات را از طریق شرکت ها و افراد واجد شرایط واگذار 
نماید. لذا از عاقمندان دعوت می شود با در دست داشتن معرفی نامه و بازدید از محل و واریز فیش 

بانکی به مبلغ ۴۰۰.۰۰۰ ریال به شماره سیبا 0108683239002 به نام دانشگاه آزاد اسامی واحد 

فاورجان )مستقا برای هر مورد( تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به امور اداری دانشگاه مراجعه نمایند. 
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کتاب
 رونمایی از کتاب 
»مرزبان اخالق«

مراســم رونمایــی از ســه جلــد کتــاب  کیمیای وطن

ــاره  ــی در ب ــه مقاالت ــه مجموع ــاق« ک ــان اخ »مرزب
ــی  ــه اخاق ــار فقی ــی آث ــکار و بررس ــه، اف زندگی نام
حضــرت آیــت هللا العظمــی مظاهــری و مقــاالت 
ــا  ــه اســت، ب ــه کنگــره بزرگداشــت معظم ل ــی ب اهدای
حضــور رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه 
قــم برگــزار خواهــد شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــام و  ــان، حجت االس ــامی اصفه ــات اس ــر تبلیغ دفت
ــس پژوهشــکده  المســلمین حســن ســراج زاده، رئی
الهیــات و خانــواده بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: ایــن 

مقــاالت کــه بــه قلــم فاخــر گروهــی از پژوهشــگران 
ــدود 3  ــده، در ح ــر درآم ــته تحری ــه رش ــه ب فرهیخت
هــزار صفحــه و در 3 جلــد ســامان یافتــه و بــه وســیله 
انتشــارات دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان بــه زیــور 
طبــع آراســته شــده اســت. وی افــزود: ایــن رونمایــی 
آیــت هللا  حضــرت  نکوداشــت  کنگــره  تــداوم  در 
العظمــی مظاهــری و در تکمیــل آثــار منتشرشــده در 
ــه  ــته ب ــال گذش ــاه س ــه در آذرم ــت ک ــره اس آن کنگ
ــگ و  ــامی و وزارت فرهن ــات اس ــر تبلیغ ــت دفت هم

ارشاد اسامی و دیگر نهادها برگزار شد. 
ــت:  ــح داد و گف ــی را توضی ــن رونمای ــه آیی وی برنام
آییــن رونمایــی از کتــاب »مرزبــان اخــاق« روز 
ــح در  ــاعت ۱۰ صب ــهریور ۱396 س ــنبه دوم ش پنجش

ــوزه  ــامی ح ــات اس ــر تبلیغ ــات دفت ــالن اجتماع س
علمیــه قــم شــعبه اصفهــان بــه نشــانی میــدان نقــش 
جهــان، خیابــان حافــظ، چهــارراه کرمانــی، بــا حضــور 

ــد شــد. ــزار خواه مســئوالن و اصحــاب رســانه برگ

وا
�ن

فرصت
خواننده امیر حسینی

آهنگساز امیر حسینی، سعید 
امیراصالنی

ترانهسرا سعید امیراصالنی، کوروش 
بید مشکی

چتررؤیاها
خواننده پدرام نیک نفس

آهنگساز گروه کروم
ترانهسرا علی امیری، رضا 

کیاساالر، کیا کلهر و علی پناهی

اتفاقخوب
خواننده بنیامین توحید

آهنگساز بهنام بانی، امیر ابدی، 
بنیامین توحید، محسن فرحی

ترانهسرا مهتاب نصر، مهسا 
مجیدی پور، بنیامین توحید

موانع اکران جهانی سینمای تجاری ایران شهاب عباسی، سریال طنزش را در غزالی کلید می زند

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

ــرن  ــر ق ــن هن ــد محبوب تری ــدون تردی ــینما ب س
ــت  ــی اس ــینما، جادوی ــت. س ــم اس ــت و یک بیس
کــه از روز اختــراع تــا بــه امــروز، میلیون هــا نفــر را 

ــرده اســت.  عاشــق و شــیفته خــود ک
ــای  ــیاری از آرزوه ــت بس ــینما توانس ــا س ــر ب بش
ــل بپوشــاند. در ســینما  ــه عم محــال خــود را جام
غیرممکــن وجــود نــدارد و شــاید بــه همیــن دلیــل 
ــدازه توانســته  ــن ان ــا ای هــم هســت کــه ســینما ت
جــای خــود را میــان انســان ها بــاز کنــد. مــا 
نیــز بــرای اینکــه از قافلــه عاشــقان ســینما عقــب 
نیفتیــم، تصمیــم گرفتیــم هــر چنــد وقــت یــک بــار 
بــا گزارشــی تحــت عنــوان ســینماگردی شــما را از 
ــم آگاه  ــر هفت ــز و درشــت هن ــات ری ــن اتفاق آخری
کنیــم. امیدواریــم از گزارش هــای ســینماگردی مــا 

ــد. ــذت ببری ل
 لیالحاتمیدرفیلمجدیدمانیحقیقی

»خــوک«  ســینمایی  فیلــم  در  حاتمــی  لیــا 
هفتمیــن ســاخته  مانــی حقیقــی مقابــل دوربیــن 

ــت.  ــد رف خواه
پیــش از ایــن حضــور حســن معجونــی در »خوک« 
ــر حاتمــی،  ــود و به تازگــی عــاوه ب قطعــی شــده ب
ــری  ــی باق ــی رشــیدی، ســیامک انصــاری، عل لیل
ــم  ــه جمــع بازیگــران ایــن فیل ــاز آذرهــوش ب و آین

پیوســته اند. 
فیلمنامــه »خــوک« را خــود حقیقــی نوشــته و 
صورت گرفتــه٬  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر 
ــود.  ــاز می ش ــهریورماه آغ ــه ش ــرداری از نیم فیلمب
محمــود کاری، مدیریــت فیلمبــرداری را بــر عهــده 
دارد. ایــن دومیــن همــکاری کاری و حقیقــی بعــد 
ــد« اســت.  ــران مشــغول کارن ــادان« و »کارگ از »آب

و  لبــاس  طــراح  عنــوان  بــه  نعمتــی  نــگار 
امیرحســین قدســی بــه عنــوان طــراح صحنــه 
ــی حضــور  ــا حقیق ــکاری خــود ب ــن هم در چهارمی

داشــت.  خواهنــد 
از  حقیقــی  بــا  قدســی  و  نعمتــی  همــکاری 
»پذیرایــی ســاده« آغــاز شــده بــود و بعــد از »اژدهــا 
وارد می شــود« و »پنجــاه کیلــو آلبالــو« حــاال 

ــت.  ــیده اس ــوک« رس ــه »خ ــت ب نوب
ــی  ــی، تهیه کنندگ ــار کارگردان ــی در کن ــی حقیق مان
ایــن فیلــم را نیــز بــر عهــده خواهــد داشــت. هنــوز 
اطاعــی از داســتان فیلــم »خــوک« منتشــر نشــده 

اســت.
 مهراناحمدیاولینفیلمشرامیسازد

مهــران احمــدی، بازیگــر مشــهور کشــور، قرار اســت 
ــا  ــور رض ــا حض ــود را ب ــینمایی خ ــم س ــن فیل اولی

عطــاران در نقــش اصلــی بســازد. 

جــز  بــه  خــود  هنــری  کارنامــه  در  احمــدی 
بازیگــری ســابقه دســتیاری کارگــردان، برنامه ریــز، 
ــد را  ــر تولی بازیگــردان، بازنویســی فیلمنامــه و مدی
ــه  ــز ب ــی را نی ــز دارد و حــاال قــرار اســت کارگردان نی

ــد.  ــه کن ــاال اضاف ــه بلندب ــن کارنام ای
هنــوز نــام ایــن فیلــم مشــخص نیســت؛ امــا 
ــاخته  ــر س ــم فج ــنواره فیل ــش در جش ــرای نمای ب

. می شــود
 مســعود ســامی، مدیریــت فیلمبــرداری ایــن 
فیلــم ســینمایی را بــر عهــده دارد و رضــا عطــاران به 
عنــوان نقــش اصلــی ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش 

خواهــد پرداخــت. 
قــرار  و  دهــه ۵۰ می گــذرد  در  فیلــم  داســتان 
اســت بخش هایــی از فیلــم در خــارج از ایــران 

فیلمبــرداری شــود. 
ــا  ــم »م ــز دو فیل ــاران نی ــا عط ــت رض ــی اس گفتن
شــما را دوســت داریــم خــان بابــا« بــه کارگردانــی 
کارگردانــی  بــه  »هزارپــا«  فیلــم  و  کاهانــی 

دارد. اکــران  راه  در  را  داوودی  ابوالحســن 
فیلمفرهادیکلیدخورد

اصغــر فرهــادی، کارگــردان بــزرگ ایــران جدیدترین 
فیلــم خــود را بــا حضــور جمعــی از بهتریــن 
ــور  ــن حض ــش از ای ــد زد. پی ــان کلی ــران جه بازیگ
ــی  ــان، یعن ــینمای جه ــپانیایی س ــتاره اس ــه س س
ــن،  ــکاردو داری ــروز و ری ــه ک ــاردم، پنه لوپ ــر ب خاوی
ــر  ــاال خب ــود و ح ــده ب ــی ش ــم قطع ــن فیل در ای
ــون  ــی چ ــر فیلم های ــارا بازیگ ــر کام ــد خاوی می رس
»بــا او حــرف بــزن«، »آمــوزش بــد« و »مــن خیلی 
هیجــان زده ام« و  همچنیــن اینمــا کوئســتا، بازیگــر 
ــم  ــر فیل ــدز، بازیگ ــا« و ادوارد فرنان ــم »خولیت فیل
ــه  ــز ب ــم«، نی ــی می کنی ــه در آن زندگ ــتی ک »پوس

ــته اند.  ــی پیوس ــردان ایران ــد کارگ ــر جدی اث

ایــن پــروژه کــه بیــن ۱۲ تــا ۱3 میلیــون دالر هزینــه 
دارد، حاصــل همــکاری فرانســه، ایتالیــا و اســپانیا 
کمپانــی  از  ماله گــی  الکســاندر  بــود.  خواهــد 
فرانســوی »ممنتــو فیلــم«، آلــوارو لونگوریــا از 
کمپانــی اســپانیایی »اســتالوارتس مورنــا فیلــم« و 
آندریــا اوچیپنتــی از کمپانــی ایتالیایــی »الکی رد«، 

ــد کــرد.  ــه خواهن ــم فرهــادی را تهی فیل

فرهــادی فیلمنامــه ایــن اثــر را هــم ماننــد گذشــته 
ابتــدا بــه زبــان فارســی نوشــته و ســپس بــه زبــان 
ــی  ــردان »جدای ــت. کارگ ــده اس ــه ش ــر ترجم دیگ
نــادر از ســیمین« بــرای پرتماشــاگرترین فیلــم 
ــینما را  ــزرگان س ــی از ب ــود گروه ــه کاری خ کارنام
ــه  ــوان ب ــا می ت ــان آن ه ــه از می ــم آورده ک ــرد ه گ
ــس  ــوزه لویی ــاز(، خ ــیاس )آهنگس ــو ایگلس آلبرت
آلکائینــه )مدیــر فیلمبــرداری(، کارا نوتــاری )طراح 
ــاس( اشــاره  ــراح لب ــده )ط ــه( و ســونیا گران صحن
کــرد. اولیــن اکــران فیلــم جدیــد فرهــادی احتمــاال 
ــن  ــام ای ــود. ن ــد ب ــن ۲۰۱۸ خواه ــنواره ک در جش
ــه  ــده ک ــوان ش ــد« عن ــه می دانن ــا »هم ــم فع فیل

ــد. البتــه ممکــن اســت تغییــر کن

،، 
 اولیــن اکــران فیلــم جدیــد فرهــادی 
 2018 کــن  جشــنواره  در  احتمــاال 
خواهــد بــود. نــام ایــن فیلــم فعــال 
»همــه می داننــد« عنــوان شــده کــه 

البتــه ممکــن اســت تغییــر کنــد

سینماگردی

فرهادی 
در رؤیای فتح کن 2018

نوبت دوم

آگهی برگزاری مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

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

363.000.000 7.243.878.752 عمرانی )اسناد 
اسالمی خزانه(

عملیات خط انتقال آب شرب به شهرستان دهاقان - 
 2 از ایستگاه پمپاژ شماره 2 الریچه به سمت دهاقان 

)با ارزیابی کیفی(
96-2-142

446.000.000 8.900.755.467 جاری اصالح شبکه فاضالب منطقه سه اصفهان - ضلع 
شمالی میرزا طاهر )با ارزیابی کیفی( 96-2-143

156.000.000 3.105.256.455 عمرانی )اسناد 
اسالمی خزانه(

 خط انتقال آب سد کوچری به دشت گلپایگان - 
قسمت اول )با ارزیابی کیفی( 96-2-144

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت ۱۵:3۰ روز شنبه به تاریخ 96/6/۱۱ 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/6/۱۲

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: ۰3۱-366۸۰۰3۰-۸

)داخلی 33۵(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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 آرامش موجود میان زائران 

نباید ما را غافل سازد
ــت: آرامــش موجــود  ــارت گف رئیــس ســازمان حــج و زی
میــان زائــران نبایــد مــا را از مشــکالت اجرایــی و احتمالــی 

غافــل کنــد.
ــدی  ــد محم ــگاه اطالع رســانی حــج حمی ــزارش پای ــه گ ب
روز دوشــنبه در جلســه توجیهــی مدیــران کاروان هــا و 
مجموعه هــای مناطــق ۴ و ۵ مکــه مکرمــه، بــا بیــان 
ــد  ــزاران آن را رص ــج و کارگ ــی، ح ــون ایران ــه ۸۰ میلی اینک
می کننــد، افــزود: سیاســت ســازمان حــج و زیــارت و 
همچنیــن بعثــه مقــام معظــم رهبــری، حفــظ ســالمت و 
امنیــت زائــران اســت و همــه اقدامــات پیرامــون آن بایــد 

برنامه ریــزی شــود. 
ــران ایرانــی در مکــه مکرمــه ۵۹  گفتنــی اســت تعــداد زائ
ــی  ــون راه ــه تاکن ــی ک ــوع زائران ــر و مجم ــزار و ۹۴۹ نف ه
ســرزمین وحــی شــده اند، ۶۹ هــزار و ۷۲۲ نفــر خواهــد بــود.

 خداحافظی »دیناروند« 
از سازمان غذا و دارو

دکتــر رســول دینارونــد در آخریــن جلســه خــود بــا 
ــه  ــر ب ــه اگ ــان اینک ــا بی ــذا و دارو ب ــازمان غ ــران س مدی
ــگاه  ــر ن ــال اخی ــار س ــن چه ــی ای ــازمان ط ــه س کارنام
کنیــم، دســتاوردهای خوبــی داشــتیم، گفــت: بگذریــم از 
ــا  ــد ب ــی بخواه ــر کس ــرا اگ ــود؛ زی ــه می ش ــی ک ادعاهای
ــه نتیجــه ای می رســد  ــد، ب ــی کن ــت درســت ارزیاب ذهنی

ــد.  ــم می کن ــردم حک ــاوت م ــه قض ک
بــه گــزارش پایــگاه خبــری ســازمان غــذا و دارو، رســول 
دینارونــد افــزود: کارهایــی کردیــم کــه بعضــی از آن هــا را 
می تــوان بــا آمــار و ارقــام بیــان کــرد. آمارهــا طــی چهــار 
ســال نزدیک بــه ۵۰۰ میلیــون دالر کاهش واردات نســبت 
ــار،  ــن آم ــد. ای ــان می ده ــی را نش ــال قبل ــار س ــه چه ب
ــه طــور میانگیــن  آمــار گمــرکات و ارزی کشــور اســت. ب
قیمــت ارزی داروهــا را ۲۵ درصــد کاهــش دادیــم. اگــر 
همیــن حــاال بــه داروخانــه برویــد، بــا وجــود افزایــش ۴۰ 
درصــدی قیمــت ارز، قیمــت بعضــی داروهــا نســبت بــه 

چهــار ســال قبــل کمتــر اســت. 
ــش  ــر کاه ــا 1۰ براب ــی را ت ــای داروی ــن کمبوده همچنی
دادیــم. توانســتیم در حــوزه دارو، حمایــت از بیمــاران 
بیماری هــای  حــوزه  در  را  جیــب  از  پرداختــی  و 
صعب العــالج از ۴۵ درصــد بــه 11 درصــد برســانیم. ایــن 
ــن  ــی ای ــور ط ــاری کش ــه ج ــه بودج ــت ک ــی اس در حال
ــر شــده و بودجــه ســالمت کمــی  ــر، 3 براب ۴ ســال اخی
بیشــتر از آن افزایــش داشــته اســت؛ امــا بودجــه دارو 1۵ 
درصــد کاهــش یافــت؛ یعنــی حمایت هایــی کــه کردیــم 

ــود.  ــری ب ــا بودجــه کمت ب
دکتــر دینارونــد در ادامــه صحبت هــای خــود درخصــوص 
عــدم حضــور در ســازمان غــذا و دارو در چهــار ســال آتــی 
بیــان کــرد: ان شــاءهللا بــرادر عزیــزی کــه ایــن مســئولیت 
ــه  ــه و هم ــت و وزارتخان ــت دول ــا حمای ــرد، ب را می پذی
ــار  ــن ب ــذا و دارو، ای ــازمان غ ــان س ــران و کارشناس مدی
ســنگین را بــه بهتریــن وجــه بــه ســرمنزل مقصــود 

می رســاند. 

جامعه

 شناسایی 34 هزار بیمار 
مبتال به ایدز

مشــاور کمیتــه پیگیــری و کنتــرل ایدز ســازمان بهزیســتی 
کشــور بــا بیــان اینکــه 3۴ هــزار مبتــال بــه ایــدز در کشــور 
شناســایی و ثبــت شــده اند، گفــت: تخمیــن زده می شــود 
ــدز وجــود دارد  ــه ای ــز افــراد مبتــال ب ــه همیــن تعــداد نی ب
کــه از بیمــاری خویــش آگاهــی ندارنــد و بــرای تشــخیص 
اقــدام نکردنــد. کامبیــز محضــری بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ســال های ۹۴ و ۹۵ ســهم زنــان در ابتــالی بــه ایــدز رو بــه 
افزایــش بــوده و اکنــون بــه 33 درصــد رســیده، ادامــه داد: 
اکنــون راه انتقــال ایــن بیمــاری بیشــتر از طریــق اعتیــاد 
تزریقــی اســت؛ ولــی بــه ســمت انتقــال از طریــق روابــط 

جنســی در حرکــت اســت. 
مشــاور کمیتــه پیگیــری و کنتــرل ایدز ســازمان بهزیســتی 
ــاری در  ــن بیم ــه ای ــال ب ــودکان مبت ــرد: ک ــد ک کشــور تاکی
ــر شناســایی،  ــر 1۰ درصــد هســتند کــه عــالوه ب کشــور زی
آموزش هــای پیشــگیری متناســب بــا ســن آن هــا در 

هشــت اســتان کشــور در حــال انجــام اســت. 
وی ادامــه داد: کــودکان یتیــم مبتــال بــه ایــدز به بهزیســتی 
ــد.  ــرار می گیرن معرفــی و تحــت حمایــت و سرپرســتی ق
محضــری بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد افــراد مبتــال بــه ایــدز 
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــر اس ــی کمت ــن جهان ــران از میانگی در ای
ــه ای  ــه گون ــزی ب ــارم اســتراتژیک، برنامه ری ــه چه در برنام
ــه  ــوان ب ــده بت ــال آین ــه س ــدود س ــه ح ــه ک ــورت گرفت ص
مهــار و کنتــرل ایــن بیمــاری بــه شــکلی کــه رشــد فزاینــده 

ابتــال بــه ایــن بیمــاری نباشــد، رســید.

اعالم زمان آزمون استخدامی 
صندوق بازنشستگی

ــوری از  ــتگی کش ــدوق بازنشس ــور اداری صن ــر کل ام مدی
برگــزاری آزمــون اســتخدامی ایــن صنــدوق در اوایــل 

ــر داد.  ــاه خب مهرم
ــارت  ــرد: چ ــار ک ــاره اظه ــن ب ــالم زاده در ای ــین غ امیرحس
ــازمان  ــه س ــون ب ــوده و اکن ــب ب ــال تصوی ــون در ح آزم

ــت. ــده اس ــال ش ــت ارس مدیری
ــا اوایــل مهرمــاه  ــا یکــی دو مــاه آینــده و ت  وی افــزود: ت
آزمــون اســتخدامی را از طریــق ســازمان ســنجش برگــزار 
خواهیــم کــرد. مدیــر کل امــور اداری صندوق بازنشســتگی 
کشــوری بــا بیــان اینکــه 1۰۰ نفــر طــی ایــن آزمــون جــذب 
ــوان کــرد:  ــد شــد، عن ــدوق بازنشســتگی خواهن و وارد صن
ایــن نیروهــا در تهــران و 3۰ نمایندگــی اســتانی مشــغول 
بــه کار می شــوند. ســهمیه تهــران ۴۰ نیــرو و ســهمیه 

ــود.  ــد ب ــرو خواه ــتان ها ۶۰ نی شهرس
ــون  ــیتی در آزم ــک جنس ــه تفکی ــان اینک ــا بی ــالم زاده ب غ
ــانس  ــوق لیس ــدرک ف ــد دارای م ــان بای ــم و داوطلب نداری
بــه بــاال باشــند، گفــت: رشــته های مــورد قبــول مرتبــط بــا 
ــی،  ــت دولت ــه، مدیری ــم از بیم ــدوق اع ــای صن فعالیت ه
ــار اســت.  ــوق و آم ــی، حســابداری، حق ــت بازرگان مدیری

کوتاه حوادث 

3 روزنه برای آزادی حمید صفت
ــات  ــادرش و تحقیق ــا شــهادت م ــت شــاید ب ــد صف حمی
از مجــازات  ناتنــی اش  دربــاره چگونگــی مــرگ پــدر 
نجــات یابــد. از طــرف دیگــر حمیــد صفــت متهــم پرونــده 
ــه دســتور  ــروز ب ــح دی ــا ادامــه تحقیقــات، صب همزمــان ب
قاضــی منافــی آذر بــرای بررســی صحــت ســالمتی روحــی 
و روانــی اش در زمــان حادثــه بــه پزشــکی قانونــی معرفــی 
شــد. ســومین اقــدام کــه می توانــد رونــد پرونــده را 
ــهادت  ــرد، ش ــش بب ــت پی ــد صف ــوی آزادی حمی ــه س ب
همســایه هایی اســت کــه شــاهد لحظــه درگیــری حمیــد 

ــد.  ــدری اش بودن ــت و ناپ صف
شــهادت  هنــوز  کــرد:  بیــان  صفــت  حمیــد  وکیــل 
همســایه ها اخــذ نشــده و امیدواریــم تحقیــق از ایــن 
بــه روشــن شــدن حقیقــت کمــک کنــد.  شــاهدان 
امجــدی، وکیــل پرونــده حمیــد صفــت، بــه موضــوع قصور 
پزشــکی اشــاره کــرد و گفــت: مــادر حمیــد صفــت پیش از 
مــرگ شــوهرش در کنــار او بــود. مــادر حمیــد صفــت پس 
ــت  ــاعد نیس ــوهرش مس ــال ش ــد ح ــه ش ــه متوج از اینک
موضــوع را بــا کادر درمانــی بیمارســتان در میــان گذاشــت؛ 
امــا بــه گفتــه وی پاســخ مناســبی دریافــت نکــرد تــا اینکه 
پــس از ســاعاتی حــال ناپــدری حمیــد صفــت وخیــم شــد 

و جــان باخــت. 
وی اضافــه کــرد: مــا پیگیــر هســتیم تــا پــس از تکمیــل 
ــکی را در  ــور پزش ــوع قص ــی موض ــکی قانون ــزارش پزش گ
پرونــده مطــرح کنیــم تــا اینکــه حقیقــت ماجــرا مشــخص 
ــا  ــوز ب شــود. امجــدی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: مــا هن
خانــواده مقتــول برخــوردی نداشــته ایم و هنــوز تحقیقــات 

پرونــده تکمیــل نشــده اســت.

همسرموقت، شوهرش را کشت
زن میانســالی کــه از تماس هــای پنهانــی همســر موقتــش 
در شــبکه اجتماعــی تلگــرام بــه ســتوه آمــده بــود، پــس از 
درگیــری و مشــاجره شــدید، او را هــدف ضربــات مشــت 
ــر  ــد شــوهرش نقــش ب ــی بع ــه دقایق ــرار داد ک ــد ق و لگ

زمیــن شــد و جــان ســپرد. 
ــرگ  ــت از م ــل پایتخ ــیک قت ــرس کش ــه بازپ  روز جمع
ــرب  ــع در غ ــی واق ــالی در تعمیرگاه ــرد میانس ــوز م مرم
ــه  ــی صحن ــی و بررس ــم جنای ــد. تی ــر ش ــت باخب پایتخ
جــرم، پــس از حضــور در محــل حادثــه بــا جســد مــردی 
حــدود ۵۰ ســاله روبــه رو شــد کــه بــه گفتــه شــاهدان در 
جریــان درگیــری بــا همســرش جــان باختــه بــود. پــس از 
تحقیقــات مقدماتــی، جســد در حالــی بــه پزشــکی قانونی 
ــرد  ــر م ــار ضــرب و جــرح روی پیک ــه آث ــت ک ــال یاف انتق
میانســال دیــده می شــد. بــا توجــه بــه اظهــارات شــاهدان 
ــرا  ــه دادس ــات ب ــرای تحقیق ــرد ب ــن م ــر ای ــرا، همس ماج
احضــار شــد. او گفــت: مدتــی قبــل بــه عقــد موقــت جــواد 
درآمــدم؛ امــا مــدام ســرش داخــل گوشــی اش بــود و بــا 
ــت  ــوع ناراح ــن موض ــن از ای ــرد. م ــت می ک ــران چ دیگ
ــر  ــم درگی ــا ه ــوع ب ــن موض ــر همی ــه س ــودم. روز حادث ب
ــوهرم روی  ــان ش ــا ناگه ــم؛ ام ــک کاری کردی ــدیم و کت ش
ــی  ــرس جنای ــش را از دســت داد. بازپ ــاد و جان ــن افت زمی
دســتور بازداشــت او را بــرای ادامــه تحقیقــات را صــادر کــرد.

کنش    وا

معاون امور زنان و خانواده در دولت 
دوازدهم   

نخستین رویکرد ما ارتقا و افزایش کارایی ساختارهای 
مرتبط با امور زنان است که معاونت زنان و خانواده 

مهم ترین ساختار در این حوزه است. برنامه ما در حوزه 
زنان و خانواده در دولت دوازدهم رویکرد گفت وگوی 
ملی است و از همه منتقدان دعوت می کنم اگر نظر 

و پیشنهادی دارند، ارائه دهند؛ اگرچه سیاست ما 
اجرای برنامه دولت در راستای اعتدال و اصالح است. 

رئیس جمهور تکلیف کردند به همه دستگاه های اجرایی 
تا پایان برنامه ششم، 3۰ درصد مناسب اجرایی به زنان 

اختصاص یابد.

 معاون پیشگیری سازمان بهزیستی 
کشور   

بر اساس برنامه های پیش بینی شده تا سال ۲۰3۰ بیماری 
اچ آی وی در جهان باید ریشه کن شود و قرار است ما 

هم در ایران در این زمینه به دستاوردهای خوبی برسیم. 
پیشگیری در حوزه بهزیستی اهمیت ویژه ای دارد، اما 
متاسفانه بودجه های پیش بینی شده برای آن مناسب 

نیست و از سازمان برنامه و بودجه انتظار داریم در این 
زمینه همکاری الزم را صورت دهند. ۵ هزار موسسه 

مردم نهاد در محله های کشور در شهرها و روستاها فعال 
شده که در دانشگاه ها، پادگان ها، مدارس و محیط های 
کاری مستقر شده و 1۰ میلیون نفر تحت پوشش قرار 
گرفته اند که در این زمینه نیز باید برنامه ها توسعه یابد.

معاون آموزشی سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور   

رشد اقتصادی و توزیع مناسب درآمد، اشتغال، آموزش، 
بهداشت و تغذیه، تأمین اجتماعی، رفع تبعیضات 

اقتصادی، اجتماعی، جنسیتی، سیاست های معطوف 
به کودکان و نوجوانان از جمله مواردی است که در 

سیاست های توانمندسازی مددجویان باید لحاظ شود. 
همچنین سیاست ها باید معطوف به رشد اقتصادی باشد 

و منجر به توانمندسازی افراد شود. در چنین شرایطی 
احتمال اینکه فردی که دانش دارد، جسمش سالم است 

و در امنیت اجتماعی به سر می برد به فقر دچار شود، 
کاهش می یابد.

 رئیس سابق انجمن جامعه شناسی
 ایران   

حذف طالق از شناسنامه هیچ کمکی به کاهش آسیب های 
روانی طالق نخواهد کرد. پیامدهای روانی طالق صرفا 

محدود به ثبت این واژه در شناسنامه نیستند، بلکه فرآیند 
حضور در دفترخانه ها، دادگاه ها، انجام طالق و صدور حکم 

آن پیامدهای روانی خواهد داشت. شکل گرفتن این 
فرآیند موجب ایجاد فضای بی اعتمادی بین طرفین و به 

وجود آمدن استرس های دوچندان برای زنان خواهد شد. 
اقداماتی که در حال انجام شدن در رابطه با طالق است 

موجب فروریختن قبح اجتماعی آن پدیده شده اند و نباید 
بیش از این اقداماتی با پیامدهای منفی در این خصوص 

انجام شود.

اسیدپاشی شبانه به پیرزن 73 ساله

کارآگاهــان پلیــس در تعقیــب مــردان ناشــناس 
نقــاب داری هســتند کــه پــس از اسیدپاشــی بــه زن 
۷3 ســاله ثروتمنــد در غــرب تهــران، از محــل حادثــه 

گریخته انــد. 
ــی  ــس - قربان ــته، فرنگی ــنبه گذش ــامگاه سه ش ش
اسیدپاشــی - هنــگام بازگشــت از مطــب دکتــر 
ــر شــد. ــان از ســوی مــردان موتورســوار غافلگی ناگه

مــرد ناشناســی کــه کاله موتورســواری بــه ســر 
ــرون  ــغال بی ــطل آش ــت س ــان از پش ــت ناگه داش
ــز  ــه او نی ــری ک ــرد دیگ ــا او م ــان ب ــد و همزم پری
کاله بــه ســر داشــت، ســوار بــر موتــور بــه او نزدیــک 
شــد. آن هــا در چشــم بــه هــم زدنــی، ظــرف 
ــیدند  ــالمند پاش ــورت زن س ــر و ص ــه س ــید را ب اس
متــواری  موتورســیکلت  بــر  ســوار  هــم  بعــد   و 

شدند.
ســوختم«  »ســوختم،  فریادهــای  صــدای  بــا 
فرنگیــس، اهالــی محــل بــه کمکــش شــتافتند 
ــورت زن  ــر و ص ــه س ــن آب ب ــا ریخت ــان ب و همزم

تمــاس گرفتنــد.  اورژانــس  بــا  نگون بخــت 
ــتان  ــه بیمارس ــاله ب ــم زن ۷3 س ــد ه ــی بع دقایق

ــت. ــرار گرف ــان ق ــت درم ــد و تح ــل ش منتق
بــه دنبــال ایــن واقعــه هولنــاک، دختــر و پســر ایــن 
ــد و همزمــان  ــه دادســرای جنایــی تهــران رفتن زن ب
ــا تســلیم شــکایتی، خواهــان دســتگیری عامــالن  ب

اسیدپاشــی شــدند. 
پســر فرنگیــس در تحقیقــات بــه بازپــرس محســن 
مدیــر روســتا گفــت: »مســتأجر قبلی مــان بــا مــادرم 
ــوء قصد  ــن س ــود م ــه خ ــار ب ــت؛ ۴ ب ــکل داش مش
ــدف  ــان ه ــار خانه م ــک ب ــال ی ــت. پارس ــده اس ش
ســرقت قــرار گرفــت کــه مــدارک مختلــف از جملــه 
یــک وکالت نامــه مهــم بــه همــراه مــدارک پزشــکی 
بــه ســرقت رفــت. مدتــی بعــد از ایــن ماجــرا، بهــزاد، 
مســتأجری کــه بــه او مظنــون هســتیم، چهــار 
ــه  ــگ خان ــادرم در پارکین ــازه م ــدون اج ــین ب ماش

پــارک کــرد. 
پــس از آن مــادرم بــه ســراغ مســتأجرمان رفــت و از 
او گالیــه کــرد؛ امــا بهــزاد گفتــه بــود بــه  دلیــل اینکــه 
در کار خریــد و فــروش ماشــین اســت، خیلــی 

ســریع ماشــین ها را می بــرد. 
همــان موقــع ناگهــان عصبانــی شــد و مــادرم را 
ــد و...؛ ــش می کش ــه آت ــه را ب ــه خان ــرد ک ــد ک تهدی

امــا ایــن تمــام ماجــرا نبــود؛ چنــد روز بعــد از ایــن 
اتفــاق یــک نفــر کارتــن پــر از مــواد اشــتعال زا داخــل 
پارکینــگ خانــه گذاشــته و ۴ شــیر فلکــه کنتــور گاز 

داخــل پارکینــگ را هــم بــاز کــرده بــود.
ــوی گاز  ــه ب ــه متوج ــه خان ــض ورود ب ــه مح ــن ب م
ــه داخــل  ــدم ک ــم دی ــواد اشــتعال زا را ه شــدم و م

ــت. ــگ اس پارکین
ــر  ــد و اگ ــش زده بودن ــگ را آت ــمتی از پارکین  قس
ــی  ــه اتفاق ــود چ ــوم نب ــیدم، معل ــع نمی رس ــه موق ب

ــی داد. ــم رخ م برای
مــرد جــوان ادامــه داد: بــه غیــر از ایــن ماجراهــای 
مــرد  ســوی  از  هــم  دیگــر  مرتبــه  دو  عجیــب، 
موتورســواری در خیابــان هــدف ســوء قصد قــرار 

گرفتــه ام.
 امــا در میــان تمــام ایــن گرفتاری هــا، پارســال 
ــه  ــاه ب ــرا بی گن ــد و م ــت کردن ــوش درس ــم پاپ برای

ــد. ــدان انداختن زن
ــال  ــت. پارس ــازار اس ــم در ب ــدی کفش ــازه تولی  مغ
داخــل مغــازه نشســته بــودم کــه مأمــوران کالنتــری 
ــد  ــد بای ــد و گفتن ــراغم آمدن ــه س ــتان ب 1۰۹ بهارس

ــد.  ــی کنن ــازه را بازرس مغ
مــن هــم از همــه جــا بی خبــر موافقــت کــردم. 
ــه  ــد ک ــدا کردن ــی را پی ــازه، کیف ــتن مغ ــگام گش هن
ــود.  ــه« ب ــدر »شیش ــاده مخ ــرم م ــل آن ۲۷ گ داخ
ــرای مــن  ــواد ب ــف و م ــه کی ــردم ک هرچــه اصــرار ک
ــواد  ــرای م ــم ب ــد ه ــرد. بع ــاور نک ــی ب ــت، کس نیس
ــه  ــا وثیق ــم ب ــادم و االن ه ــدان افت ــه زن ــدر ب مخ

ــتم.  ــرون هس بی
ــادرم پیامک هــای  ــه مدت هاســت کــه مــن و م البت

ــم!« ــزی دریافــت می کنی تهدیدآمی
ــق از  ــال و تحقی ــرد میانس ــارات م ــال اظه ــه  دنب ب
مــادرش در بیمارســتان، بازپــرس جنایــی بــه تیمــی 
ــه  ــن حادث ــالن ای ــت داد عام ــان مأموری از کارآگاه
ــا  ــد ت عجیــب و مرمــوز را شناســایی و دســتگیر کنن

ــود. ــرف ش ــده برط ــود در پرون ــات موج ابهام

ایرانــی  انقــراض شــیر  از  ایرانــی، پــس   پلنــگ 
ــرا  ــس پانت ــده از جن ــن بازمان ــی، آخری ــر هیرکان و بب
از  زیرگونــه  ایــن  ایــران محســوب می شــود.  در 
وســیعی  پراکنــش  زمانــی  آســیایی  پلنگ هــای 
ــور  ــروز، تص ــه ام ــته ک ــیا داش ــی آس ــوب غرب در جن
ــی  ــران باق ــت آن در ای ــن جمعی ــود اصلی تری می ش
ــه  ــه این گون ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس مان
بــا مخاطــرات متعــددی بــرای بقــا در طبیعــت ایــران 
ــن اســاس ســازمان حفاظــت  ــر ای ــه رو اســت. ب روب
ــن  محیــط زیســت در راســتای حفاظــت از بزرگ تری
گربه ســان کنونــی ایــران درصــدد تهیــه برنامــه ملــی 
حفاظــت و مدیریــت آن برآمــد کــه در ســال های 
ــه  ــه برنام ــر اینک ــی ب ــددی مبن ــار متع ۹3 و ۹۴ اخب
ــط  ــت محی ــازمان حفاظ ــی در س ــگ ایران ــی پلن مل
ــت اداره کل حفاظــت و مدیریــت  ــا محوری زیســت ب
شــکار و صیــد در حــال تهیــه و تدوین اســت، منتشــر 
ــزی  ــی مشــارکتی برنامه ری ــزاری کارگاه مل شــد. برگ
ــزاری کارگاه  ــتان، برگ ــتان و بلوچس ــتان سیس در اس
تحلیــل ذی نفعــان در ســازمان حفاظــت محیــط 
زیســت، انجــام جلســات متعــدد بــا گروه هــای 
ــای  ــگاهی و گروه ه ــز دانش ــوت از مراک ــر، دع ذی اث
شناســایی  بــرای  کشــور  سراســر  از  مردم نهــاد 
ظرفیت هــای اجرایــی از جملــه اخبــار منتشرشــده در 

ــود. ــه ب ــات صورت گرفت ــا اقدام ــاط ب ارتب

در تاریــخ ۶ مهرمــاه 13۹۴، علــی تیمــوری، مدیــر کل 
حفاظــت و مدیریــت شــکار و صیــد ســازمان حفاظت 
ــه برنامــه  محیــط زیســت، اعــالم کــرد: مجــری تهی
ملــی پلنــگ ایرانــی در موعــد مقــرر یعنــی در پایــان 
شــهریورماه 13۹۴ ایــن برنامــه را تکمیــل  کــرده و بــه 
ــت، پــس  ــل داده اســت. در نهای ــن اداره کل تحوی ای
از بررســی و تأییــد نماینــدگان دفاتــر مرتبــط ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت، برنامــه ملــی پلنــگ ایرانی 
در اســفندماه 13۹۴، توســط ریاســت وقــت ســازمان 

حفاظــت محیــط زیســت ابــالغ شــد.

مجــری تهیــه و تدویــن برنامــه ملــی پلنــگ ایرانــی 
در ایــن بــاره توضیــح داد: پــس از ابــالغ ایــن برنامــه 

اقداماتــی در زمینــه تحقیقــات، مدیریــت و حفاظــت 
از پلنــگ ایرانــی آغــاز شــد کــه اولیــن اقــدام آن بــه 
ــا  ــی، ب ــگ ایران ــه پلن ــدل بیم ــی از م ــوان بخش عن
صــدور بیمه نامــه جامــع پلنــگ توســط شــرکت بیمــه 

مــا در ۲۶ اســفند 13۹۴ اجرایــی شــد.
آرزو صانعــی افــزود: همچنیــن در ســال 13۹۵، 
ــوزش  ــه منظــور آم ــده ای از کارشناســان روســی ب ع
دیــدن در ارتبــاط بــا روش هــای پایــش پلنــگ 
ایرانــی کــه پیش تــر توســط مؤسســه تخصصــی 
ــه طــور مشــخص در  ــگ آســیایی و ب مطالعــات پلن
قالــب کارگاه هــای آموزشــی مهارتی منطقــه ای پلنــگ 
ــران و در  ــود، در ای ــده ب ــه ش ــه آن پرداخت ــی ب ایران

ــد. ــور یافتن ــمالی حض ــان ش ــتان خراس اس
وی ادامــه داد: از آنجــا کــه تــا پیــش از ایــن، حضــور 
ــوزش متخصصــان  ــرای آم ــا ب ــاع خارجــی عموم اتب
ایرانــی یــا مشــاوره بــه طــور مثــال در قالــب پــروژه 
ــابه  ــوارد مش ــا م ــیایی ی ــگ آس ــت از یوزپلن حفاظ
عطفــی  نقطــه  موضــوع  ایــن  می شــد،  مطــرح 
ــی و  ــه بین الملل ــران در جامع ــر ای ــرای حضــور مؤث ب
ــگ  ــت از پلن ــا حفاظ ــاط ب ــژه، در ارتب ــورت وی ــه ص ب
می شــود.  محســوب  قفقــاز،  منطقــه  در  ایرانــی 
پرداخــت خســارات  در مردادمــاه 13۹۵، شــروع 
ــن  ــزاری اولی ــی برگ ــی ط ــای اهل ــه دام ه ــوط ب مرب
مراســم پرداخت خســارات در اســتان بوشــهر، ســبب 

امیــدواری فعــاالن و عالقه منــدان  خوشــحالی و 
ــد. ــش ش ــات وح حی

پلنــگ  ملــی  برنامــه  تدویــن  و  تهیــه  مجــری 
ــز  ــری نی ــدک دیگ ــات ان ــرد: اقدام ــد ک ــی تاکی ایران
ــا  ــروژه و ب ــی پ ــن بودجــه اصل ــش از تأمی ــی پی حت
آغــاز شــده  موجــود  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری 
ــت و  ــدن موقعی ــل نامشــخص مان ــه دلی ــه ب ــود ک ب
ــد؛  ــرانجام مان ــب، بی س ــای اینجان ــرح فعالیت ه ش
از جملــه ایــن اقدامــات، موضــوع زیســتگاه های 
حســاس و کلیــدی بــود کــه بــه فوریــت الزم اســت 
ــگ،  ــی پلن ــه مل ــود. برنام ــه ش ــا پرداخت ــه آن ه ب
برنامــه ای گســترده بــوده و بــه ســطح وســیعی 
از کشــور مربــوط اســت و بــا موضوعــات بســیار 

متنوعــی، ســر و کار دارد.
تاکنــون  بنــده  اگرچــه  تصریــح کــرد:  صانعــی 
ــاط  ــه ارتب ــدون هیچ گون ــددی ب ــای متع همکاری ه
مالــی بــا ایــن ســازمان داشــته ام، امــا حداقــل 
اینجانــب در اجــرای  بــرای حضــور  شــرایط الزم 

ــرح  ــت و ش ــودن موقعی ــخص ب ــی، مش ــه مل برنام
ــون انجــام نشــده  ــه تاکن ــود ک ــده ب ــای بن فعالیت ه
اســت. در همیــن زمــان، اقدامــات متعددی خــارج از 
چارچــوب ایــن برنامــه صــورت گرفــت کــه پیامدهــای 
ــوع  ــد موض ــت )مانن ــال داش ــه دنب ــز ب ــدی را نی ب

ــتان(.  ــگ گلس ــرکان، پلن ــازی هی رهاس
ــازمان  ــن س ــری در ای ــات دیگ ــز اقدام ــون نی هم اکن
ــارج  ــه خ ــتند ک ــام هس ــکل گیری و انج ــال ش در ح
اولویت هــای  و  بــوده  برنامــه  ایــن  چارچــوب  از 

نمی کننــد. دنبــال  را  برنامه ریزی شــده 
ــع و کاهــش  ــب، تقطی ــی از تخری ــراز نگران ــا اب وی ب
مطلوبیــت زیســتگاه های پلنــگ در ایــران تاکیــد 
کــرد: تخمیــن زده می شــود وســعتی نزدیــک بــه ۵۰ 
درصــد از مناطــق زیســت پلنــگ ایرانــی در کشــور در 
ــت  ــرای زیس ــرایط الزم ب ــت دادن ش ــتانه از دس آس
این گونــه اســت کــه جــای نگرانــی دارد و الزم اســت 
ــی  ــگ ایران ــی پلن ــای حفاظت ــا و فوریت ه ضرورت ه

مــورد توجــه قــرار گیــرد.

چنــدی پیــش بــود کــه ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر اعــالم 
کــرد »گل«، دومیــن مخــدر مصرفــی در کشــور پــس از تریــاک 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی ــس از آن رئی ــت. پ اس
ــاال از  ــر داد و ح ــاده خب ــن م ــفیات ای ــش کش ــا از افزای ناج
قیمت هــای نجومــی ایــن گل هــا خبــر رســیده اســت. ســردار 
ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی ــان، رئی ــعود زاهدای مس
ــاری  ــش کشــفیات مخــدر گل در ســال ج ــز از افزای ــا، نی ناج
خبــر داد و گفــت:  تغییــری کــه در الگــوی مصــرف مــواد مخــدر 
در حــال شــکل گیری اســت، در حــوزه مصــرف مخــدر گل کــه 
ــاه شــاهدانه اســت، مشــاهده می شــود  یکــی از مشــتقات گی
ــه  ــب توج ــاده جال ــن م ــتفاده از ای ــمت اس ــه س ــش ب و گرای
اســت. در همیــن راســتا پلیــس نیــز بــرای مبــارزه بــا مخــدر 
ــری  ــه و اقدامــات مؤث ــه کار گرفت ــوان خــود را ب گل، تمامــی ت
نیــز در ایــن زمینــه انجــام شــده کــه نمونــه آن شــبکه هایی بــود 

کــه در فضــای مجــازی فعــال بودنــد و بــا پیگیــری مــا منهــدم 
ــد.  شــده و ضربــه خوردن

همچنیــن ســردار حســین رحیمــی، رئیــس پلیــس پایتخــت 
ــه  ــران ب ــت گل در ته ــت: قیم ــدر گل گف ــت مخ ــاره قیم درب
اســت  تومــان  میلیــون   ۸ دســت کم  کیلوگــرم  هــر  ازای 
و قاچاقچیانــی کــه آن را بــه شــکل گرمــی بــه  فــروش 
ــان از  ــزار توم ــت کم 3۰ ه ــرم دس ــر گ ــه ازای ه ــانند ب می رس

مشــتریان خــود دریافــت می کننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه پلیــس برخــورد بــا فروشــندگان ایــن مــاده 
مخــدر را در اولویــت قــرار داده، ادامه داد: متاســفانه ســوداگران 
مــرگ بــا بهانه هایــی چــون اعتیــادزا نبــودن و ... ایــن مــواد را 
بــه  فــروش می رســانند؛ در حالــی کــه تحقیقــات نشــان داده 
کــه گل می تواننــد حتــی آثــاری بــه مراتــب بدتــر از شیشــه بــر 

روی مصرف کننــده داشــته باشــد. 

وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه پرداخــت حقــوق و اضافــه کار 
ــتاران از  ــه پرس ــه کاران ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــتاران گف پرس

ــت.  ــده اس ــت نش ــته پرداخ ــال گذش ــک س ــدود ی ح
 دکتــر ســید حســن هاشــمی در حاشــیه مراســم افتتــاح شــهرک 
ســالمت در اصفهــان در پاســخ بــه ســؤال خبرنــگاری مبنــی 
در  بهداشــت  وزارت  ســرمایه های  می شــود  اینکــه گفتــه  بــر 
ــده ای  ــش عم ــده و بخ ــپرده گذاری ش ــی س ــای خصوص بانک ه
ــه وزارت بهداشــت اســت،  ــق ب از ســهام پاالیشــگاه اصفهــان متعل
ــدارد.  ــت ن ــوان صح ــچ عن ــه هی ــا ب ــن صحبت ه ــرد: ای ــار ک اظه

ــاره پرداخــت معوقــات پرســتاران گفــت: تمــام پرســتاران  وی درب
عــالوه بــر دریافــت کامــل حقــوق خــود بخشــی از دســتمزد 
آن هــا  امــا کارانــه  دریافــت کرده انــد؛  نیــز  را  اضافه کارشــان 
ــود دارد.  ــات وج ــش معوق ــال پی ــک س ــده و از ی ــت نش پرداخ
وزیــر بهداشــت ادامــه داد: حضــور ســرمایه گذاران خارجــی و 

احــداث بیمارســتان های جدیــد و افزایــش 1۰۰۰ تخــت بیمارســتانی 
ــم ســرمایه گذاران بســتگی دارد. در  ــه تصمی ــان ب در اســتان اصفه
ــه ســرمایه گذاری در کشــور  ــدی ســرمایه گذاران ب صــورت عالقه من
ــه زودی  ــان ب ــرح در اصفه ــن ط ــاد، ای ــورای اقتص ــب ش و تصوی

ــود.  ــی می ش اجرای
ــم  ــان در مراس ــالد اصفه ــی می ــوق تخصص ــتان ف ــس بیمارس رئی
افتتــاح ایــن بیمارســتان اظهــار کــرد: ایــن بیمارســتان بــا تــالش 
و کوشــش پزشــکان اصفهانــی پایه گــذاری و احــداث شــد و 
هیچ گونــه کمکــی از دولــت بــه ایــن مجموعــه تعلــق نگرفتــه اســت. 
منصــور کنــدری بــا بیــان اینکــه جامعــه پزشــکی همــواره درخصوص 
اقدامــات این چنینــی ایثارگــری می کنــد و ســرمایه گذاری های 
خوبــی در ایــن زمینــه انجــام داده، گفــت: خوشــبختانه بیمارســتان 
فــوق تخصصــی میـــالد آبــروی جامعـــه پزشــکی شــهرمان                  

اســت. 

آخرین وضعیت پرداخت معوقات پرستاران قیمت دومین مخدر مصرفی در کشور چقدر است؟

،،
پلنــگ ایرانــی پــس از انقــراض شــیر 
آخریــن  هیرکانــی،  ببــر  و  ایرانــی 
بازمانــده از جنــس پانتــرا در ایــران 

می شــود محســوب 

 سردرگمی در اجرای 
برنامه ملی پلنگ ایرانی

ــی  ــه نانوای ــان ب ــد ن ــرای خری ــش ب ــد روز پی ــن چن م
رفتــم. بــا خــودم گفتــم تــا کــی بایــد دیگــران برایــم نــان 
بگیرنــد؟ تــا کــی بایــد در خانــه مخفــی بشــوم و بیــرون 
نــروم؟ بــا خــودم گفتــم خدایــا مــن چــرا این طــور شــدم. 

ناخــودآگاه گریــه ام گرفــت. 
ــن از  ــوم، دو ت ــماعیل می ش ــادر اس ــه م ــی وارد خان وقت
ــه  ــم ک ــر ه ــی دیگ ــم. یک ــا می بین ــم آنج پســرانش را ه
مــرا همراهــی می کــرد؛ مادرشــان هــم گوشــه ای از 
ــر ســر دارد  پذیرایــی نشســته اســت. چــادری مشــکی ب
ــاره  ــا اش ــک ب ــالم و علی ــد از س ــان. بع ــمانی گری و چش
ــازه ای کــه یکــی از پســرانش خریــده، تعــارف  ــان ت ــه ن ب
ــر  ــدون ه ــم و ســپس ب ــل کن ــان می ــا از آن ن ــد ت می کن
مقدمــه و طــرح ســوالی، شــروع بــه حــرف زدن می کنــد. 
مــن چنــد روز پیــش بــرای خریــد نــان بــه نانوایــی رفتــم. 
ــان  ــم ن ــد دیگــران برای ــا کــی بای ــه ت ــم ک ــا خــودم گفت ب
بگیرنــد؟ تــا کــی بایــد در خانــه مخفــی بشــوم و بیــرون 
نــروم؟ بــا خــودم گفتــم خدایــا مــن چــرا این طــور شــدم. 
ناخــودآگاه گریــه ام گرفــت. مــن بــه چنیــن عذابــی دچــار 
شــدم؛ در حالــی کــه همــان موقــع کــه آتنــا گــم شــده بود 
مــن هــم مثــل بقیــه مــردم بــه خانــه آن هــا می رفتــم و 
ــاال  ــتم را ب ــود. دس ــدا ش ــا پی ــا آتن ــدم ت ــرآن می خوان ق
ــخص  ــر ش ــن ه ــک ک ــا کم ــم خدای ــردم و می گفت می ب
بچــه را بــرده اســت، برگردانــد و مــادر آن بچــه خوشــحال 
ــوده خــودم بدبخــت شــوم. مــن  ــرار ب شــود؛ نگــو کــه ق
ــه  ــا راحــت گری ــادر آتن ــی م ــم، ول ــه می کن ــه گری مخفیان
می کنــد. البتــه مــن هــم همیشــه اول بــرای آتنــا گریــه 
ــه  ــرای سرنوشــت خــودم و ب ــم، بعــد از آن هــم ب می کن
ــی  ــاه بچــه خــودم. ایــن مشــکل و وضــع فعل خاطــر گن

مــن اســت.
 مادر! شما چطور از موضوع اطالع پیدا 

کردید؟
عــروس مــن گفــت کــه پیــش اســماعیل مــی روم، مــن 
هــم گفتــم کــه اگــر مالقــات هســت، مــن را هــم ببریــد. 
ــدا  ــازه را پی ــه جن ــد ک ــن گفتن ــه م ــتند ب ــه برگش ــد ک بع
کرده انــد و بــه دولــت اطــالع داده انــد. باالخــره اســماعیل 
بچــه ام اســت و اگــر بگویــم بــرای او گریه نمی کنــم، دروغ 
گفتــه ام؛ ولــی بایــد دنبــال یــه خرابــه و جــای دورافتــاده 
و بــه دور از چشــم مــردم باشــم تــا بتوانــم بــرای بچــه ام 

ــم او چــرا ایــن کار فجیــع را کــرد؟! ــم. نمی دان ــه کن گری
 در این مدتی که شما اسماعیل را بزرگ 

کردید و بعد از آنکه او به سرخانه و زندگی خود 
رفت، با شما چطور رفتار می کرد؟

خــدا شــاهد اســت یــک بــار بــه مــن بی احترامــی نکــرده 
ــه اســت. روی  ــار نگفت ــه مــن زهــر م ــار ب ــک ب اســت. ی
حــرف مــن حــرف نــزده اســت. مــن بــه خــدا می گویــم: 
ــن  ــه م ــرد، کاش ب ــدی می ک ــن ب ــه م ــا! کاش ب خدای
ــا  ــود. ســه ت ــود، ولــی ایــن کار را نکــرده ب فحــش داده ب
هــم بچــه دارد و مانــده ام کــه اگــر فــردا اعــدام شــود، ایــن 
ــض اســت،  ــم مری ــم می شــوند. نمی دان ــش یتی بچه های
چیســت کــه چنیــن کــرده اســت؟ نمی دانــم چــه بالیــی 

اســت کــه بــر ســر مــا آمــده اســت.

ــم  ــاج خان ــم( ح ــل می گوی ــادر قات ــردن م ــرای آرام ک )ب
معمــوال فرزنــدان بــزرگ دردسرســاز می شــوند. مــن هــم 
بچــه بــزرگ خانــواده ام و دردســرم بــرای مــادرم بیشــتر از 

بقیــه برادرانــم اســت.
می گویــد: نــه، اســماعیل دردســری بــرای مــن نداشــت. 
دردســرش همیــن ماجــرا شــد کــه مــا را بدبخــت 
ــزد. امــا االن  ــدی ن ــه مــن حــرف ب ــار ب ــه یکب کــرد؛ وگرن
طــوری شــدم کــه حتــی می ترســم گریــه کنــم. خانــواده 
ــرام  ــن احت ــه م ــی ب ــند. خیل ــرا می شناس ــه م ــا هم آتن
می گذاشــتند. ولــی بعــد از ایــن ماجــرا دیگــر می ترســم 
ــر گــم شــدن بچــه  ــم. وقتــی کــه خب ــه آن هــا ســر بزن ب
همــه جــا پخــش شــد، مــن هــم مثــل بقیــه رفتــم؛ ولــی 
ــا  ــروم. االن ب ــک خانه شــان ب ــر می ترســم نزدی االن دیگ
ــن  ــد م ــا بگوین ــواده آتن ــد خان ــه نکن ــم ک ــودم می گوی خ
ــه  ــرای جمــع کــردن اطالعــات ب ــزی می دانســتم و ب چی
منــزل آن هــا می رفتــم. خدایــا ایــن چــه بالیــی بــود ســر 

مــن آمــد.
 حاج خانم! شما مادر هستید؛ قاعدتا باید 

ته قلبتان این باشد که بچه تان از اعدام رهایی 
یابد؛ درست است؟

ــرده  ــاه ک ــب گن ــه خ ــاش؛ وگرن ــن بچه ه ــر ای ــه خاط ب
اســت. مــن کــه نمی توانــم از گناهــش چشم پوشــی 
ــن بچه هــا  ــدی نکــرده و ای ــچ ب ــه مــن هی ــی ب ــم؛ ول کن
هــم مــدام جلــوی چشــمانم هســتند و فکــر آینــده 
این هــا هســتم. خانمــش و ایــن ســه بچــه ای کــه دارنــد.

ــردم  ــادر م ــد م ــد می گوین ــرانم می آین ــی پس  االن گاه
بــه مــا بــه چشــم بــد نــگاه می کننــد و مــن دلــم کبــاب 

می شــود. 
درســت اســت کــه گاهــی اســماعیل درگیری هایی داشــت 
ــه زنــدان و بازداشــت می رفــت، ولــی مــن مــدام بــه  و ب
بچه هایــم می گفتــم از او بــد نگوئیــد و احترامــش را نگــه 
داریــد؛ االن می بینــم کــه خــب بچــه کشــته اســت. کاری 
ــل  ــم عق ــدارد. نمی دان ــی ن ــچ دفاع ــال هی ــه اص ــرده ک ک
نداشــته یــا ایــن بدبختــی روی پیشــانی اش نوشــته 
ــن بدبخــت و  ــدر ای ــد این ق ــم. ببینی ــوده؛ نمی دان شــده ب
ــرده  ــم ب ــم بچــه را کشــته و ه ــه ه ســیاه بخت اســت ک
جنــازه را در خانــه خــودش گذاشــته اســت. مــن دیگــر چه 
ــه خــودش و بلکــه کل  ــن کار؟ ن ــه ای ــم ب ــم بگوی می توان
خانــواده و طایفــه را بدبخــت کــرده اســت. مــن را پیــش 
همــه مــردم خجالــت زده کــرده اســت. گاهــی می گویــم 
شــاید ایــن امتحــان الهــی اســت. شــاید خــدا می خواهــد 

مــن را بــا ایــن بدبختــی امتحــان کنــد.
ــب  ــه عی ــم ک ــد می ده ــای او امی ــه زن و بچه ه ــن ب م
ولــی  دارد؛  ادامــه  زندگــی  نباشــید،  نگــران  نــدارد، 
واقعیتــش ایــن اســت کــه در تنهایــی خــودم مدام اشــک 

می ریــزم. 
گاهــی بــا خــودم مــی گویــم خــدا عقــل پســرم را گرفتــه 
اســت. بعــد گالیــه می کنــم از خــدا و می گویــم کاش بــه 
جــای اینکــه عقــل او را می گرفــت، جانــش را گرفتــه بــود 
تــا ایــن بــال را ســر آن بچــه نیــاورده بــود. کاش می مــرد 

و نمی توانســت بــه بچــه آســیبی برســاند. 

کودکی شیطان پارس آباد از زبان مادرش
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پروانه شریفیکیمیای وطن

آییــن بهره بــرداری از پــروژه بــزرگ مشــارکتی شــهرک ســامت 
ــام  ــر بهداشــت، اســتاندار، شــهردار، ام ــا حضــور وزی ــان ب اصفه

جمعــه اصفهــان و اعضــای شــورای شــهر برگــزار شــد.
شــهرک ســامت در پنــج مرحلــه شــامل ۳۳ درمانــگاه تخصصی، 
۲۵ پارکلینیــک، هتــل پنــج ســتاره ۱۲ طبقــه، بیمارســتان هــزار 
ــه  ــا، طراحــی شــده اســت ک ــه پارکینگ ه ــی و مجموع تختخواب
ــت،  ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــته ب ــت آن روز گذش ــه نخس مرحل

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم درم
 طرحی نو و خط شکن در کشور

شــهرک  پــروژه  ســرمایه گذار  و  مجــری  صرامــی،  مســعود 
ســامت اصفهــان، در ابتــدای مراســم افتتــاح فــاز اول شــهرک 
ــتاندار  ــت و اس ــر بهداش ــه وزی ــدم ب ــر مق ــن خی ــامت ضم س
اظهــار کــرد: از تمامــی کارکنــان پــروژه شــهرک ســامت تشــکر 

می کنــم.
ــش  ــی در کی ــرمایه گذار اصفهان ــت س ــف جمعی ــزود: نص وی اف
و مشــهد کار می کننــد؛ البتــه بایــد در همــه شــهرهای کشــور کار 
کــرد؛ امــا بســیار ناراحتــم از اینکــه پــس از ۳۸ ســال، اصفهــان 
بــه انــدازه کافــی هتــل نــدارد و بــا وجــود اینکــه شــهری 
را  بــه گردشــگر  امــا خدمــات الزم  گردشــگرپذیر هســتیم، 

نمی توانیــم ارائــه دهیــم.
ــی  ــه داد: خیل ــان ادام ــامت اصفه ــهرک س ــرح ش ــری ط مج
راحــت می شــود در کشــور کار کــرد و نیــاز بــه ســرمایه گذار 
ــی  ــی داخل ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ ــم و س ــی نداری خارج

می تواننــد در اجــرای پروژه هــای شــهری کمــک کننــد.
وی بیــان کــرد: پــروژه شــهرک ســامت، طرحــی نــو و خط شــکن 
ــه بررســی آســیب های  ــاز ب ــو نی ــرح خــاق و ن ــر ط اســت و ه
اجتماعــی دارد؛ بنابرایــن بایــد بــا نامایمــات ســازگار باشــیم تــا 

راه حــل بــرای مشــکات پیــدا کنیــم.

 درآمد پایدار شهری 
ســید مرتضــی حســام نژاد، مدیــر و قائم مقــام شــهردار در 
ــن  ــرگ زری ــروز ب ــور ســرمایه گذاری و مشــارکت ها، گفــت: ام ام
دیگــری از دفتــر  افتخــارات بخش ســامت کشــور ورق زده شــد.

وی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر بــا مقولــه ســرمایه گذاری، 
مشــارکت و توســعه از مســیر مشــارکت و ســرمایه گذاری بخــش 
خصوصــی مواجــه شــده و جنبه هــای مثبــت آن را بســیار 
ــه  ــه ب ــی ک ــرد: کل منابع ــار ک ــم، اظه ــت دیده ای ــوب و مثب خ
صــورت اعتبــارات اســتانی بــرای منابــع پیمانــکاری ارائــه شــده، 
ــی  ــش خصوص ــط بخ ــه توس ــت و آنچ ــان اس ــارد توم ۳۰ میلی
حــدود  اســت،  انجــام  حــال  در  ســرمایه گذاری  قالــب  در 
ــم  ــامت ه ــهرک س ــروژه ش ــت؛ در پ ــان اس ــارد توم ۱۳۰۰ میلی
ســرمایه گذار بخــش خصوصــی نقــش پررنگــی داشــته اســت.

و  ســرمایه گذاری  امــور  در  شــهردار  قائم مقــام  و  مدیــر 
اینکــه جــذب ســرمایه گذار در  بــه  اشــاره  بــا  مشــارکت ها 
ــداوم  ــرای ت ــته ب ــی برجس ــواره  عامل ــف هم ــای مختل حوزه ه
ــرد:  ــد ک ــی رود، تاکی ــه شــمار م ــر شــهری ب رشــد اقتصــادی ه
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــهری ب ــدار ش ــد پای درآم

می شــود. محقــق 
وی در ادامــه راه انــدازی شــهرک ســامت را نقطــه عطفــی 
ــهرک  ــن ش ــزود: ای ــد و اف ــامت خوان ــگری س ــذب گردش در ج
عــاوه بــر اینکــه از نظــر ارائــه خدمــات مناســب بــه شــهروندان 
اصفهــان مناســب خواهــد بــود، بــرای هموطنــان ســایر شــهرها 
ــود و رویکــرد جــذب  ــر خواهــد ب و اســتان های کشــور هــم مؤث

ــد. ــم می زن ــی را رق ــامت خارج ــگر س گردش
 اجرای فازهای دوم و سوم شهرک سالمت با جدیت 

و تالش سرمایه گذاران 
رســول زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، در ایــن مراســم اظهــار کــرد: 
ــت  ــه ثب ــان ب ــی در اصفه ــورد مل ــر بهداشــت ۴ رک ــا ســفر وزی ب
رســید کــه می تــوان بــه اولیــن ســفر وزیــر دولــت دوازدهــم بــه 

شــهر اصفهــان و همچنیــن افتتــاح اولیــن طــرح بــزرگ دولــت 
بــه پیشــواز از هفتــه دولــت اشــاره کــرد.

ــری  ــان وزی ــز میزب ــورد دوم نی ــه در رک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هســتیم کــه دومیــن رأی اعتمــاد را در مجلــس شــورای اســامی 
بــه دســت آورد، افــزود: بیشــترین رآی اعتمــاد نماینــدگان 
ــوده اســت. ــر بهداشــت ب ــه وزی مجلــس بعــد از وزارت دفــاع  ب
ــاز  ــه داد: ف ــورد ســوم ادام ــه رک ــا اشــاره ب ــان ب  اســتاندار اصفه
ــه  ــاح شــود ک ــوده افتت ــرار ب ــار ق ــز ۳ ب اول شــهرک ســامت نی
ــه  ــر بهداشــت ب ــا حضــور وزی ــار ب ــن ب ــا ای ــی نشــده؛ ام عملیات

بهره بــرداری رســمی رســید.
زرگرپــور بــا اشــاره بــه اینکــه بــه وزیــر بهداشــت قــول داده بودیــم 
ــا وی  ــم ت ــا کنی ــان مهی ــاری مناســبی را در اصفه ــن ۲۰ هکت زمی
ســرمایه گذاری ایتالیایــی را بــرای ســرمایه گذاری بــه شــهر 
اصفهــان راهنمایــی کنــد، گفــت: اکنــون نیــز زمینــی ۲۰ هکتــاری 
بــرای اینکــه ایتالیایی هــا یــک بیمارســتان ۱۵۰۰ تختــی احــداث 
کننــد و بخشــی از آن بــرای توریســت درمانی باشــد، آمــاده  شــده 
اســت؛ لــذا از وی درخواســت داریــم تــا آغــاز عملیــات اجرایــی 

بیمارســتان را صــادر کننــد.
ــرای  ــت ب ــر بهداش ــا وزی ــه ای  ب ــه توافق نام ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــال ب ــارد ری ــار هــزار میلی ــا اعتب احــداث ۱۳۰ مرکــز بهداشــت ب
ــی شــده  مشــارکت شــهرداری و وزارت بهداشــت امضــا و اجرای
اســت، گفــت: بــرای اجــرای ایــن پــروژه نیــز ۲۵۰ میلیــارد ریــال 
از ایــن اعتبــار پیــش از اینکــه پــروژه آغــاز شــود، پرداخت شــده و 
۵۰ درصــد شــهرداری نیــز برنامه ریــزی شــده تــا پرداخــت شــود.

ــداث  ــی اح ــز آمادگ ــون نی ــرد: اکن ــه ک ــان اضاف ــتاندار اصفه اس
ــم. ــت را داری ــز بهداش ــی و ۱۳۰ مرک ــتان ۱۵۰۰ تختخواب بیمارس

ــه   ــه اینک ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــر س ــش دیگ ــور در بخ زرگرپ
شــهرک ســامت ماننــد هــر پــروژه دیگــری کوهــی از مشــکات 
دارد، گفــت: کارهــای بــزرگ همیشــه بــا مشــکاتی همــراه اســت؛ 
ــزرگ انتظــار مــی رود مشــکات  ــران ب ــان و مدی ــذا از کارآفرین ل

بــزرگ را بــا تــاش خــود برطــرف کننــد.
ــهرک  ــوم ش ــای دوم و س ــم فازه ــه امیداوری ــان اینک ــا بی وی ب
ســامت نیــز بــا جدیــت و تــاش ســرمایه گذاران پیگیــری شــود 
و شــاهد افتتــاح فازهــای دیگــر هــم باشــیم، گفــت: اســتان هــم 

ــه پــروژه ارائــه داده اســت. ــرای اجــرای این گون امتیازاتــی ب
 ساماندهی خدمات درمانی 

از اهداف مهم شهرداری 
ــه  ــیه  افتتاحی ــان، در حاش ــهردار اصفه ــژاد، ش ــدی جمالی ن مه
ــی  ــمارش معکوس ــرد: ش ــار ک ــامت اظه ــهرک س ــاز اول ش ف
بــرای افتتاحیــه پروژه هــا داشــتیم؛ البتــه هــر هفتــه نیــز مراســم 
»هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« بــرای  پویایــی و نشــاط شــهر برگــزار 

می شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر هفتــه نیــز بــرای افتتــاح پروژه هــای 
ــروژه  ــا ۱۱۸۰ پ ــم ت ــدا می کردی محله محــور در مناطــق حضــور پی

محله محــور افتتــاح شــود، گفــت: ابرپروژه هــای شــهر نیــز 
مثال زدنــی بــوده و تاکنــون نیــز پروژه هــای بی نظیــری در شــهر 

افتتــاح شــده اســت.
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون بســیاری از 
پروژه هــا بــرای اولیــن بــار در اصفهــان اجــرا شــده، عنــوان کــرد: 
مجموعــه گردشــگری تفریحی آکواریــوم، پمــپ بنزین هــای 
کوچــک و ... بــرای اولیــن بــار در شــهر اصفهــان افتتــاح شــده و 

ــه اســت. ــرار گرفت ــار شــهروندان ق در اختی
حضــور  متاســفانه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جمالی نــژاد 
ــا   ــده می شــد ام ــر دی ســرمایه گذاران در بخــش خصوصــی کمت
در دو ســال اخیــر نیــز حضــور ســرمایه گذاران بیشــتر شــده 
اســت، اضافــه کــرد: خوشــبختانه در ســال گذشــته نیــز ۲ برابــر 
۱۰ ســال گذشــته، ســرمایه گذار بخــش خصوصــی را جــذب 
کردیــم و ایــن مهــم نشــان دهنده رویکــرد مشــارکت شــهرداری 

بــا ســرمایه گذاران اســت.
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه فــاز اول شــهرک ســامت نیــز 
ــان  ــه ۱۰ شــهرداری اصفه ــار در کشــور و در منطق ــن ب ــرای اولی ب
احــداث شــد، گفــت: ایــن پــروژه بــا کــش و قوس هــای  

ــد. ــل ش ــی تکمی فراوان
وی بــا بیــان اینکــه شــهرک ســامت بــا بخــش خصوصــی در ۴ 
ــا  ــز ب ــروژه امــروز نی فــاز اجــرا می شــود، گفــت: فــاز اول ایــن پ

ــرداری رســمی رســید. ــه بهره ب حضــور وزیــر بهداشــت ب
ــا  ــاز اول شــهرک ســامت ب ــه ف ــه اینک ــا اشــاره ب ــژاد ب جمالی ن
ــن  ــت: همچنی ــد، گف ــل ش ــا تکمی ــبانه روزی نیروه ــاش ش ت
تــاش و مشــارکت بخــش خصوصــی بــرای اجــرای ایــن طــرح 

ــود. ــر ب بی نظی
ــه  ــامت مجموع ــهرک س ــه ش ــان اینک ــا بی ــان ب ــهردار اصفه ش
ــا  ــن مرکــز ب ــار کــرد: ای ــی اســت، اظه ــی از خدمــات درمان کامل
مســاحت  ۲۷۵ هــزار متــر مکعــب دارای ۳۶ کلینیــک تخصصــی 
اســت؛ همچنیــن  فــاز اول شــهرک ســامت بــا مســاحت 
۸۴ هــزار متــر مربــع بــا اعتبــار ۴۰۰ میلیــارد تومــان دارای 

کلینیک هــای تخصصــی اســت.
ــروژه  ــن پ ــارم ای ــاز دوم، ســوم و چه ــه اینکــه ف ــا اشــاره ب وی ب
نیــز در دســت اجــرا و در حــال تکمیــل شــدن اســت، گفــت: فــاز 
دوم شــهرک ســامت دارای مرکــز پرتوگرافــی بــه متــراژ ۳۴ هــزار 
ــه  ــز ب ــگاهی مجه ــع آزمایش ــز جام ــع، ام.آر.آی و مرک ــر مرب مت
آخریــن مهندســی پزشــکی و ... اســت و عملیــات اجرایــی ایــن 
ــار شــهروندان  ــده تکمیــل شــده و در اختی ــد مــاه آین ــروژه چن پ

قــرار خواهــد گرفــت.
جمالی نــژاد گفــت: فــاز ســوم شــهرک ســامت نیــز دارای 
بیمارســتان ۱۵۰۰ تختخوابــی بــه مســاحت ۱۲۴ هــزار متــر مربــع  
ــای  ــط بانک ه ــه توس ــت ک ــان اس ــارد توم ــه ۱۲۰۰ میلی و هزین

ــت. ــده اس ــن ش ــی تامی آلمان
ــروژه  ــن پ ــارم ای ــاز چه ــه اینکــه ف ــا اشــاره ب ــان ب شــهردار اصفه

نیــز هتــل ۴ ســتاره اســت کــه عملیــات اجرایــی آن همزمــان بــا 
بیمارســتان آغــاز می شــود و ایــن هتــل ۱۲ طبقــه بــا اعتبــار  ۱۶۵ 
میلیــارد تومــان احــداث می شــود، ادامــه داد: مجموعــه شــهرک 
ســامت از بهتریــن کلینیک هــا تشــکیل شــده و پزشــکان و 

ــد. ــز در ایــن مــکان حضــور می یابن ــی نی متخصصــان مجرب
شــهرداری  اهــداف  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  جمالی نــژاد 
ســاماندهی خدمــات درمانــی بــود، گفــت: بــا اجــرای ایــن پــروژه 
ســاماندهی خدمــات درمانــی نیــز از نقطــه شــرقی اصفهــان آغــاز 
ــوب و  ــمال، جن ــه در ش ــی ک ــا مجموعه های ــم ب ــد و امیدواری ش
غــرب اصفهــان احــداث می شــود، تمــام شــهر اصفهــان را بــرای 

ــم. ــاماندهی کنی ــی س ــات درمان خدم
 شهرک سالمت از دید من بی نظیر است

ــم  ــت، در مراس ــر بهداش ــمی، وزی ــن قاضی زاده  هاش ــید حس س
افتتــاح پــروژه شــهرک ســامت اظهــار کــرد: شــاهد بهره بــرداری 
ــان  ــف جه ــامتی در نص ــروژه س ــن پ ــت بزرگ تری ــاز نخس از ف
هســتیم و بــه واقــع از هیــچ تاشــی بــرای پیشــرفت ایــن پــروژه 

فروگــذار نشــده اســت.
وی افــزود: بخــش خصوصــی آقــای صرامــی بــه عنــوان اولیــن 
ســرمایه گذار متحمــل صدمــات بســیاری شــده؛ امــا اکنــون راه 

بــرای مشــارکت بخــش خصوصــی بــاز شــده اســت.
ــل  ــه دلی ــا ب ــان صرف ــرد: اصفه ــان ک ــت خاطرنش ــر بهداش وزی
بــرای مــردم اصفهــان دچــار کاســتی هایی در  گردشــگران 
ــات  ــم زحم ــت یازده ــت؛ در دول ــتانی نیس ــای بیمارس تخت ه
زیــادی کشــیده و تعــداد جالــب توجهــی خانــه بهداشــت مرکــز 
ــوز  جامــع ســامت و بیمارســتان ســاخته شــده اســت؛ امــا هن
ــه  ــر بخــش گردشــگری را اضاف ــم و اگ ــه داری ــده آل فاصل ــا ای ب
کنیــم، تعــداد تخت هــای بیمارســتانی بیشــتری بــرای اصفهــان 

ــاز اســت. نی
قاضی زاده هاشــمی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران مقــام اول پزشــکی 

در منطقــه را دارد، گفــت: آمادگــی همــکاری و مشــارکت بــا 
ــم. بخــش خصوصــی را در حــوزه ســامت داری

ــم  ــا رق ــا ب ــت گردشــگری ســامت در دنی ــرد: صنع ــان ک وی بی
ــورهای  ــت و کش ــم اس ــع مه ــی از صنای ــارد دالری، یک ۱۵۰ میلی
ــه  ــن زمین ــی در ای ــزی خوب ــه برنامه ری ــون ترکی ــایه همچ همس
کرده انــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه از نظــر علــم پزشــکی، ایــران 

ــه دارد. ــام اول را در منطق مق
ــان  ــا آخــر شــهریورماه ســند درم ــرد: ت ــر بهداشــت اعــام ک وزی
ــاغ می شــود؛ در ســند مشــخص شــده در هــر نقطــه  کشــور اب
ــرای بخــش خصوصــی و بخــش  ــداد تخــت ب ــران چــه تع از ای

ــاز اســت. دولتــی مــورد نی
قاضی زاده  هاشــمی اظهــار کــرد: ۷۰ هــزار تخــت بیمارســتانی 
ــت  ــوان دول ــا در ت ــردن آن نه تنه ــم ک ــه فراه ــم ک ــاج داری احتی
نیســت، بلکــه اعتقــاد داریــم وظیفــه دولــت هــم نیســت؛ چــرا 
ــارکت  ــن رو مش ــت؛ از ای ــذاری اس ــت قانونگ ــه دول ــه وظیف ک

ــت. ــاز اس ــی نی ــش خصوص بخ
ــم  ــت دوازده ــم در دول ــرد: امیدواری ــان ک ــمی بی قاضی زاده  هاش
ــم  ــامت ک ــوزه س ــود را در ح ــری خ ــی از تصدیگ ــم بخش بتوانی
کنیــم و از کار اداره بیمارســتان خــارج شــویم و بتوانیــم در 

ــم. ــل کنی ــر عم ــن بهت ــب قوانی ــای تصوی بخش ه
وی اظهــار کــرد: اصفهــان، یکــی از قطب هــای اقتصــادی کشــور 
ــش  ــارکت بخ ــتر مش ــور بیش ــاهد حض ــم ش ــت و امیدواری اس

ــن شــهر باشــیم. خصوصــی در ای
وزیــر بهداشــت عنــوان کــرد: مجموعــه شــهرک ســامت از دیــد 
مــن بی نظیــر اســت و امیــدوارم شــاهد ارائــه خدمــات خــوب در 

ایــن شــهرک باشــیم.
تمــام  در  اصفهــان  مــردم  تاکیــد کــرد:  قاضی زاده هاشــمی 
ــل  ــم در ح ــد و امیدواری ــور دارن ــردن کش ــر گ ــی ب ــا حق حوزه ه
ــم. ــم گام برداری ــتان بتوانی ــن اس ــان ای ــوزه درم ــکات ح مش

با حضور وزیر بهداشت و مسئوالن ارشد استانی صورت گرفت:

افتتاح بزرگ ترین پروژه سالمتی در نصف جهان 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

قــدرت هللا نــوروزی دارای تحصیــات دکتــری 
حقــوق، رئیــس فعلــی گــروه حقــوق دانشــگاه 
اصفهــان، فرمانــدار اســبق شهرســتان اصفهــان 
ــین اداره  ــر پیش ــات و مدی ــت اصاح در دول
رفــاه و اداره حقوقــی دانشــگاه اصفهــان بــوده 

اســت. 
ــوی  ــق از س ــا ۱۰ رأی مواف ــروز ب ــوروزی دی ن
ــوان شــهردار  ــه عن ــان شــورای شــهر ب منتخب

ــد. ــاب ش ــان انتخ ــد اصفه جدی
 اصفهان در عرصه جهانی 

در جایگاه واقعی خود قرار ندارد
گفت وگــوی  در  اصفهــان  جدیــد  شــهردار 
گفــت:  وطــن  کیمیــای  بــا  اختصاصــی 
ــی  ــدد تاریخ ــار متع ــا آث ــهری ب ــان، ش اصفه
ــم  ــان ه ــت و در جه ــی اس ــراث فرهنگ و می
ــه عنــوان شــهر برجســته ای شــناخته شــده  ب
اســت؛ امــا در عرصــه ملــی و جهانــی، اصفهان 
در جایــگاه خــودش قــرار نگرفتــه و می تــوان 
بــا کمــک نخبــگان و مــردم و ســرمایه گذاران 

ــید. ــا بخش ــگاه را ارتق ــن جای ای
 سرمایه گذاری ویژه 

در توسعه گردشگری
ــه  ــرای اینک ــه داد: ب ــوروزی ادام ــدرت هللا ن ق
از  و  معرفــی کــرده  جهــان  بــه  را  شــهر 
بایــد  اســتفاده کنیــم،  بیرونــی  امکانــات 
ــن  ــم؛ همچنی تعامــل خودمــان را بیشــتر کنی
ســرمایه گذاری های  گردشــگری  بحــث  در 
ــز  ــوان مرک ــه عن ــان ب ــده و اصفه ــی ش خوب
ــا هــر روز  گردشــگری ایــران معرفــی شــود ت
ــان  ــه اصفه ــگر ب ــد گردش ــت و آم ــاهد رف  ش

باشیم.
صنعــت  توســعه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــرزندگی را  ــق و س ــد رون ــگری می توان گردش
ــن کار  ــرای ای ــه ب ــد ک ــاد کن ــان ایج در اصفه

بایــد زیرســاخت ها را فراهــم کنیــم.

 فراهم کردن 
زیرساخت های گردشگری

زیرســاخت های  تشــریح  در  نــوروزی 
ــک  ــد ترافی ــت: بای ــان داش ــگری اذع گردش
ــگری  ــاخت های گردش ــده و زیرس ــر ش روان ت
تقویــت شــود؛ ایــن اولویــت اصلــی ماســت و 
ــه  ــری ب ــد مســائل دیگ ــق آن، بای ــرای تحق ب

ــد. ــورد بیاین ــن م ــک ای کم
ــم  ــهری ه ــات ش ــت خدم ــاره عدال وی درب
گفــت: برنامــه ام را در هفــت محــور در ۱۲۰ 
صفحــه آمــاده کــردم کــه در آن هــم گفتــم در 
توزیــع منابــع و ارائــه خدمــات بــه شــهروندان 

ــرد. ــرار ک ــت را برق ــد عدال بای
 توزیع عادالنه خدمات شهری

شــهردار منتخــب کان شــهر اصفهــان تصریــح 
کــرد: گاهــی الزم اســت توجــه بیشــتری 
ــه  ــی هم ــود؛ ول ــهر ش ــروم ش ــاط مح ــه نق ب
ــتند و  ــان هس ــه اصفه ــق ب ــهروندان متعل ش
ــت؛  ــه آن هاس ــه هم ــق ب ــم متعل ــان ه اصفه
پــس بایــد در توســعه شــهر و توزیــع امکانــات 
طرحــی پیــاده کــرد کــه همــه بــه حقــوق خــود 

برســند.
 منطقی کردن ساختار شهری

ــد  ــهرداری بای ــاختار ش ــود: س ــد ب وی معتق
مدیــران  بــا  معتقــدم  و  بشــود  منطقــی 
دارنــد،  وجــود  شــهرداری  در  خوبــی کــه 
می شــود بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه در 
ایــن اولویت بندی هــا، هــم زیرســاخت های 
هــم  و  بگیریــم  نظــر  در  را  اصلــی 
ــم و  ــم بدانی ــردم را مه ــه م ــانی ب خدمات رس
هیــچ کــدام از این هــا نبایــد قربانــی دیگــری 

شــود.
 استفاده از امکانات دولتی 

برای بافت فرسوده
ــه بافــت فرســوده زد  ــوروزی گریــزی هــم ب ن
و ابــراز داشــت: ۲۰ درصــد جمعیــت اصفهــان 
ــی مناطــق  در ۱۱ درصــد مســاحت شــهر، یعن

ــهر  ــوده ش ــت فرس ــتند؛ باف ــه هس ــک و س ی
دو دســته اســت؛ یــک قســمت آن بافــت 
ــات  ــم از امکان ــه می خواهی تاریخــی اســت ک
مقیاس هــای  و  کــرده  اســتفاده  دولتــی 
محلــی را بــه مقیاس هــای ملــی تبدیــل 
ــذب  ــی ج ــای خوب ــوان کمک ه ــا بت ــم ت کنی

ــرد. ک
 پیام شهردار جدید اصفهان

 دکتــر قــدرت هللا نــوروزی پــس از آنکــه توســط 
شــورای شــهر بــه ســمت شــهردار جدیــد 
ــر  ــتی منتش ــد، یادداش ــده ش ــان برگزی اصفه
کــرد. متــن پیــام شــهردار اصفهــان بــه شــرح 

ــام خــدا ــه ن زیــر اســت:  ب
ــرم  ــر و ســپاس از اعضــای محت ضمــن تقدی
ــب  ــاب اینجان ــان، انتخ ــهر اصفه ــورای ش ش
را بــه عنــوان شــهردار اصفهــان، پذیرفتــن 
ــدن  ــنگین و بازگردان ــر و س ــئولیتی خطی مس
آرامــش بــه شــهر و فراهــم کــردن بســتر 
ــهر  ــکوفایی ش ــردم و ش ــتر م ــارکت بیش مش

می دانــم.

مــردم  بــا حمایــت همه جانبــه  امیــدوارم 
عزیــز اصفهــان، اعضــای محتــرم شــورای 
شــهر و مدیــران و کارمنــدان خــدوم شــهرداری 
ــی و  ــدون علم ــای م ــر برنامه ه ــکا ب ــا ات و ب
کاربــردی، دســت در دســت هــم بتوانیــم 
شــهری آبادتــر و شایســته بــرای مــردم عزیــز 

ــم. ــم آوری ــهرمان فراه ش
در  کــه  همکارانــم  دیگــر  از  همچنیــن 
شــهرداری  نامــزدی  بــرای  یکدیگــر  کنــار 
تــاش کردیــم، سپاســگزارم و امیــدوارم از 
بــرای  آن هــا  برنامه هــای  و  توانمندی هــا 
ــم. ــره ببری ــر به ــت پذیرتر و امن ت ــهری زیس ش

ــن اســت کــه  ــم ای ــی آنی ــا در پ آنچــه همــه م
ــزرگ  ــای ب ــت درآوردن ظرفیت ه ــه حرک ــا  ب ب
میــراث فرهنگــی، جــذب گردشــگر و در خدمت 
گرفتــن نیــروی ارزشــمند زنــان و جوانــان، 
ــچ مشــکات امــروز رهــا شــویم  ــم از پی بتوانی
تــا اصفهــان همچــون نگینــی بــر تــارک جهــان 

ــروزی ــداری و به ــا آرزوی پای بدرخشــد. ب
قدرت هللا نوروزی - ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 

قدرت هللا نوروزی، شهردار جدید اصفهان، در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن تأکید کرد:

توسعه گردشگری، مهم ترین اولویت اصفهان 
عدالت در توزیع خدمات و رسیدگی به بافت فرسوده، از برنامه های مهم شهرداری اصفهان در دوره جدید

پیام تبریک به اعضای شوراهای اسالمی شهر وروستا

آغــاز بــه کار شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
همزمان با هفته دولت را به فال نیک می گیریم 
و بــه اعضــای محتــرم شــوراها تبریــک می گوییــم.

روزنامه کیمیای وطن

M.Tagheian@eskimia.ir
مجید تقیانشهرکرد

و  چهارمحــال  شــرکت گاز  عامــل  مدیــر 
هفتــه  مناســبت  بــه  گفــت:  بختیــاری 
شهرســتان های  روســتای   ۱۳ در  دولــت 
کیــار،  و  اردل  فارســان،  لــردگان، 
بهره بــرداری  بــه  گازرســانی   طرح هــای 

می رسند. 
ســیامک حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۹۵ 
هــزار و ۴۷۲ مشــترک در اســتان از نعمــت 
گاز طبیعــی برخــوردار هســتند، اظهــار کــرد: 
تاکنــون ۳۸ شــهر از ۴۰ شــهر و ۴۴۲ روســتا 
از مجمــوع ۷۵۱ روســتای اســتان از نعمــت 

ــی برخــوردار شــده اند. گاز طبیع
وی بــا اشــاره بــه رشــد فزاینــده گازرســانی 
ــخت گذر  ــق س ــژه مناط ــتاها به وی ــه روس ب
ــوار اســتان طــی ســال  های گذشــته  و ناهم
افــزود: توســعه گازرســانی مناطق روســتایی 
بــه منظــور کمــک بــه قشــرهای آســیب پذیر 
ــرای آن هــا  ــاه نســبی ب جامعــه و ایجــاد رف

بــوده اســت.
حیــدری بــا اشــاره بــه محدودیت هــای 

در  به ویــژه  زمینه هــا،  همــه  در  مالــی 
اقتصــاد  پروژه هــای  کــردن  اجرایــی 
مقاومتــی و پیشــرفت مطلــوب در ایــن 
زمینــه تصریــح کــرد: در حــال حاضــر از 
اعتبــار ۶۴۴ هــزار میلیــون ریــال اعام شــده 
ــدی  ــن  ۳۰ درص ــا میانگی ــوزه، ب ــن ح در ای

هســتیم.  مواجــه  پروژه هــا  پیشــرفت 

وی از اتصــال ۱۳ روســتا در شهرســتان های 
ــبکه  ــه ش ــار ب ــان، اردل و کی ــردگان، فارس ل
گاز طبیعــی در هفتــه دولــت خبــر داد و 
جــزء طرح هــای  ایــن طرح هــا  گفــت: 
ــا اعتبــاری  ملــی محســوب می شــوند کــه ب
ــال  ــون ری ــزار و ۳۰۰ میلی ــش از ۱۳۷ ه بی

اجرایــی شــده اند.

 بهره برداری از طرح های گازرسانی 
در 13 روستای استان چهارمحال و بختیاری


