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بهمناسبت6ذیالحجه
روزشهادتمظلومانهزائرانخانهخدا

زیبایی شهادت
ّــغ روحانی را  امام خمینی)ره(: »اگـــر هـــزاران مـبـلـ
بــه اقطــار عالــم می فرســتادیم تــا مــرز واقعــی بیــن 
اســام راســتین و اســام آمریكایــی و فــرق بیــن 
حكومــت عــدل و حـكـــومت سرســپردگان مدعــی 
حمایــت از اســام را مشــخص كنیــم، بــه صورتــی 

چنیــن زیبــا نمی توانســتیم.« 
ــود و هســت کــه »جمعــه خونیــن  آشــکارا پیــدا ب
مكــه« نــه فقــط بــرای ســركوب مراســم برائــت از 
 مشــركین بــود، بلکــه بــر اســاس دســتور آمریــكا 
و در جهــت مقابلــه بــا »صــدور انقــاب اســامی« 
و پیشــگیری از آن رقــم خــورد؛ امــا بــه لطــف خــدا 

صــدور انقــاب تســریع شــد... 

نگاهیبهدالیلافتکشتیآزادایران
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کری جناب آقای دکتر علی اصغر ذا
قلــب  از صمیــم  را  پــدر مهربــان ومؤمنتــان  ضایعــه درگذشــت 
تســلیت می گویــم و بــرای جنابعالــی و خانــواده محترمتــان صبــر 

جزیــل از درگاه ایــزد متعــال خواســتارم.
کیمیای وطن مظفر حاجیان، مدیر مسئول روزنامه 

رشد ۱۷ درصدی صادرات 
استان اصفهان

مدیــر کل گمــرک اصفهــان گفــت: میــزان صادرات اســتان اصفهان در 5 ماهه نخســت 
امســال نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از لحاظ وزن 15 درصد و از حیث ارزش 17 

درصد افزایش داشــته اســت...

 »برنامه اشتغال« 
در پیچ و خم سازمان برنامه

بــا وجــود گذشــت حــدود دو مــاه از ابــاغ »برنامــه اشــتغال فراگیــر در ســال 96« به کلیه 
دســتگاه های اجرایی، هنوز اعتبارات اجرای این طرح از ســوی ســازمان برنامه و بودجه 

|صفحه4تخصیص پیدا نکرده اســت... |صفحه3



کوتاه اخبار 

شهر »تلعفر« به طور کامل آزاد شد 
آخریــن خبرهــا از عملیــات پاک ســازی شــهر تلعفــر 
در شــمال غــرب اســتان نینــوا حاکــی اســت نیروهای 
عراقــی بــا حمــات گســترده علیــه عناصر تروریســتی 
داعــش، در نهایــت توانســتند شــهر را بــه طــور کامــل 

ــد.  ــازی کنن پاک س
ــس از  ــراق پ ــی ع ــیج مردم ــش و بس ــای ارت نیروه
درگیری هــای ســنگین توانســتند بــا پاک ســازی 
پایــگاه  صنعتــی،  شــهرک  العســکری،  محــات 
نظامــی، باغــات شــهر و منطقــه العلــو، شــهر تلعفــر 
ــت های  ــود تروریس ــوث وج ــل از ل ــور کام ــه ط را ب

ــد. ــش آزاد کنن داع
بــا فــرار عناصــر تروریســتی داعــش، نیروهــای 
عراقــی در حــال پیشــروی بــه ســمت روســتای 

العیاضیــه در خــارج از شــهر تلعفــر هســتند.
یــک منبــع میدانــی اعــام کــرد: بــا شکســته شــدن 
ــوب  ــه جن ــا ب ــش، درگیری ه ــی داع ــوط دفاع خط
نیروهــای  العیاضیــه کشــیده شــده و  روســتای 
ــه ســمت  ــه الســعود ب عراقــی از شــمال شــرق محل

ــتند. ــروی هس ــال پیش ــه در ح ــتای العیاضی روس
از شــروع عملیــات پاک ســازی شــهر تلعفــر در 
شــمال غــرب اســتان نینــوا، تلفــات تروریســت های 

ــت. ــیده اس ــن رس ــه ۵۱۵ ت ــش ب داع
ــده  خبرهــا حاکــی اســت یگان هــای متخصــص کنن
بمــب و یــگان مهندســی بــرای خنثی ســازی محــات  
از مین هــا و تله هــای انفجــاری کار گذاشته شــده 

وارد عمــل شــدند.

انفجار ۲ خودروی بمب گذاری شده 
در پایتخت عراق 

در اثــر انفجــار دو دســتگاه خــودروی بمب گذاری شــده 
در جنــوب بغــداد، شــماری کشــته و زخمی شــدند. 

شــبکه تلویزیونــی المیادیــن لحظاتــی پیــش در 
ــودروی  ــتگاه خ ــزارش داد: دو دس ــوری گ ــری ف خب
بمب گذاری  شــده در بغــداد، پایتخــت عــراق منفجــر 

شــد.
در اثــر ایــن انفجــار در منطقــه ابودشــیر و البیــاع در 
جنــوب بغــداد بیــش از 3 شــهروند عراقــی کشــته و 
۵ نفــر زخمــی شــدند. خودرو هــا بــا فاصلــه اندکــی از 

هــم منفجــر شــدند.

نظرسنجی: 57 درصد مردم 
فرانسه از »مکرون« ناراضی اند 

در  نظرســنجی  جدیدتریــن  نتایــج  اســاس  بــر 
ــرد  ــور از عملک ــن کش ــردم ای ــد م ــه، ۵۷ درص فرانس
ــات  ــش در انتخاب ــاه پی ــه ۴ م ــان ک رئیس جمهورش

ــتند.  ــی هس ــد، ناراض ــروز ش پی
یــک نظرســنجی نشــان داد اغلــب رای دهنــدگان 
امانوئــل مکــرون،  از عملکــرد  اکنــون  فرانســوی 

ناراضــی هســتند. ایــن کشــور،  رئیس جمهــور 
ــزان  ــاره می ــدیدی را درب ــر ش ــنجی تغیی ــن نظرس ای
محبوبیــت رئیس جمهــوری نشــان می دهــد کــه 
ــات  ــت آرا در انتخاب ــا اکثری ــر از ۴ مــاه پیــش ب کمت

ــروز شــد. پی
 )Ifop( ایــن نظرســنجی کــه از ســوی مرکــز ایفــاپ
بــرای روزنامــه »ژورنــال دو دیمانــش« صــورت 
گرفــت، نشــان می دهــد ســطح نارضایتــی از مکــرون 
ــن  ــین ای ــنجی پیش ــه از نظرس ــت ک ــد اس ۵۷ درص

ــر اســت. ــه، ۱۴ درصــد بدت ــاه ژوئی ــز در م مرک

وزیر انرژی پیشین آمریکا: خروج 
از برجام، آمریکا را منزوی می کند 
بــا  انــرژی پیشــین آمریــکا در گفت وگــو  وزیــر 
ــی  ــم احتمال ــرگ، از تصمی ــی بلومب ــریه آمریکای نش
دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور ایــن کشــور، بــه 
ــد  ــیار ب ــی بس ــوان تصمیم ــا عن ــام ب ــروج از برج خ
ــدام  ــع اق ــه جام ــروج از برنام ــت: خ ــرد و گف ــاد ک ی
 مشــترک )برجــام(، آمریــکا را در دنیــا منــزوی 

می کند.
 ارنســت مونیــز بــه راســتی آزمایی و تاییــد پایبنــدی 
آژانــس  ســوی  از  هســته ای  توافــق  بــه  ایــران 
بین المللــی انــرژی اتمــی اشــاره کــرد و افــزود: 
ــق  ــه تواف ــران را ب ــدی ای ــس پایبن ــه آژان ــا ک از آنج
راســتی آزمایی می کنــد، مــا بــه آنچــه از برجــام 
انتظــار داشــتیم، دســت پیــدا کرده ایــم؛ امــا خــروج 
ــی ســبب  ــق بین الملل ــن تواف ــی ترامــپ از ای احتمال
خواهــد شــد ایــران بهانــه الزم را بــرای شــانه خالــی 
کــردن از برخــی مــوارد کــه در برجــام تصریــح شــده 

ــت آورد. ــه دس ب

 شمار قربانیان وبا در یمن 
به ۲018 نفر رسید 

تعــداد  افزایــش  از  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
قربانیــان ناشــی از ابتــا بــه بیمــاری وبــا در یمــن بــه 

20۱8 نفــر خبــر داد.
ســازمان بهداشــت جهانــی در گزارشــی اعــام کــرد از 
زمــان شــیوع بیمــاری وبــا در یمــن در اواخــر آوریــل 
گذشــته تاکنــون، آمــار تلفــات ایــن بیمــاری در 
ــن رســیده  ــه 20۱8 ت ــف ایــن کشــور ب مناطــق مختل

اســت.

  ترامپ برای جهان 
خطرناک است 

گروهــی از روان پزشــکان برجســته آمریکایــی نامه ای 
ــاره  سرگشــاده بــه کنگــره ایــن کشــور نوشــتند و درب
ــدار  ــپ« هش ــد ترام ــی »دونال ــامت روان ــع س وض

ــد. دادن
اقدامــات و لّفاظی هــای دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــور 
آمریــکا، دربــاره مســائل داخلــی و خارجــی، نگرانــی 
ــف  ــای مختل ــان حوزه ه ــان کارشناس ــادی در می زی
بــه وجــود آورده اســت. ایــن نگرانی هــا موجــب 
ــناس  ــده و سرش ــکان زب ــی از روان پزش ــد گروه ش
ــال  ــور ارس ــن کش ــره ای ــه کنگ ــه ای ب ــی، نام آمریکای
کننــد و در آن دربــاره خطرنــاک بــودن ترامــپ بــرای 

ــد. ــدار دهن ــان هش ــکا و جه آمری

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

به مناسبت 6 ذی الحجه، روز شهادت 
مظلومانه زائران خانه خدا

»زیبایی شهادت«
و راه خــود را پیــدا کــرد و موجــب بســط انقــاب اســامی 
گردیــد و خــود زمینــه ای شــد تــا مظلومیــت انقــاب 
اســامی و ســخن حقــش بیــش از پیــش در برابــر چشــم 
مســلمین جهــان قــرار گیــرد کــه نقطــه عطفــی در صــدور 

انقــاب بــود. 
همیــن امــر باعــث شــد در چهلــم شــهدای جمعــه خونین، 
انتفاضــه فلســطین آغــاز شــود! جمعــه خونیــن بــه بهانــه 
حجــاج  مشــرکین  از  برائــت  وحدت آفریــن  حرکــت 
ــل  ــه عم ــی را جام ــی قرآن ــتند فرمان ــه می خواس ــود ک ب
بپوشــانند. درواقــع اعــان عمومــی »برائت از مشــرکین« را 
آل ســعود بــه دســتور اربابانــش بــه خــاک و خــون کشــید. 
ــت از مشــرکین در روز ششــم ذی الحجــه  ــان برائ در جری
ــش از ۱۵0  ــه بی ــی ک ــری هنگام ــری قم ــال ۱۴0۷ هج س
هــزار زائــر در خیابان هــای مکــه بــرای شــرکت در مراســم 
برائــت از مشــرکین حرکــت کردنــد، مأمــوران دولــت 
ــرکوبی  ــه س ــرم ب ــرد و گ ــاح س ــواع س ــا ان ــعودی ب س
تظاهرکننــدگان پرداختنــد. در ایــن واقعــه حــدود ۴00 نفــر 
از حجــاج ایرانــی، لبنانــی، فلســطینی، پاکســتانی، عراقــی 
و دیگــر کشــورها بــه شــهادت رســیدند و حــدود ۵000 نفــر 

ــاه دســتگیر شــدند.  ــده ای بیگن مجــروح و ع
حرمــت حــرم امــن الهــی در روز جمعــه در روزهــای 
مبــارک حــج، در مــاه حــرام شکســته شــد و ایــن هتــک 
حرمــت خانــه خــدا و مســلمانان باعــث شــد آثــار خشــم 
امــام خمینــی)ره( از ایــن جســارت و انــدوه عمیــق ایشــان 
از اینکــه مصالــح امــت اســامی و شــرایط جهــان اســام 
ــا روزهــای آخــر عمــر  ــع از اقــدام عمومــی می شــد، ت مان

ــد.  ــام در کام و پیامشــان آشــکار بمان ام
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی و تــا بــه امــروز، یکــى 
ــام  ــاى اس ــی در دنی ــتکبار جهان ــى اس ــداف اساس از اه
ــیله  ــن وس ــود. بهتری ــد ب ــوده و خواه ــاف ب ــاد اخت ایج
ــه  ــت؛ ب ــنى اس ــیعه و س ــن ش ــاف بی ــاد اخت ــم ایج ه
همیــن ســبب تــاش دانشــمندان اســامی همــواره ایــن 
ــل  ــت و کام ــرای درس ــوی اج ــه س ــه ب ــه جامع ــوده ک ب
عبــادات اســامی رهنمــون شــود؛ از جملــه ایــن عبــادات 
ــن  ــت؛ ای ــج اس ــم ح ــرکان در موس ــت از مش ــام برائ اع
موضع گیــری معنــوی جهــان اســام در برابــر نظــام ســلطه 
و شــیاطین شــرق و غــرب، اساســی ترین اصــل سیاســت 
ــرکان و  ــار و مش ــر کف ــامی را در براب ــت اس ــی ام خارج
منافقــان تشــکیل می دهــد کــه نماینــدگان واقعــی امــت 
ــه خــدا، در  ــران خان اســامی، یعنــی همــان حجــاج و زائ
ــه گــوش ســران مســتکبر،  سراســر جهــان اســام آن را ب
ــه  ــانند؛ گرچ ــی می رس ــزم جهان ــکا و صهیونی ــژه آمری به وی
به ویــژه  دشــمنان  کارشــکنی  بــا  همــواره  مســلمین 
حکومت هــای بــه ظاهــر اســامی امــا در باطــن ســتیزه جو 
بــا اســام روبــه رو بوده انــد و حــج بیــش از ســایر عبــادات 
ــلطه جو  ــل س ــه های عوام ــا و دسیس ــرض توطئه ه در مع

ــه اســت. قــرار گرفت
 آری، روز ششــم ذی الحجــه یــادآور مراســم برائــت از 
ــاج  ــتار حج ــدا و کش ــه خ ــی خان ــران ایران ــرکین زائ مش
مظلــوم ایرانــی در مکــه بــه دســت رژیــم ســعودی حاکــم 
ــر عربســتان اســت. امــا گنــاه حجــاج ایرانــی و حجــاج  ب
ــد  ــران آم ــر ســعودی ها گ ــه ب ــود ک ســایر کشــورها چــه ب
ــه  ــار خان ــرام و در کن ــاه ح ــام در م ــل ع ــن قت و وارد ای
خــدا شــدند؟ جــز حضــور در راهپیمایــی عظیــم برائــت از 

ــت.  ــی اس ــی قرآن ــه فرمان ــرکین ک مش
حجــاج بیــت هللا الحــرام در ایــن راهپیمایــی باشــکوه 
ضمــن ابــراز تنفــر از آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی، از همــه 
ــلمانان  ــد و مس ــت کردن ــام برائ ــرکان اع ــران و مش کاف
سراســر جهــان را بــه اتحــاد و یکپارچگــی جهــت مبــارزه بــا 
ــا  ــای شــیطانی و در رأس آن ه ســلطه و ســیطره قدرت ه
ــن  ــد؛ ای ــکار، فراخواندن ــکای جنایت ــزرگ، آمری ــیطان ب ش
ــان  ــاع از کی ــرای دف ــی ب ــا آمادگ ــود ی ــت ب ــرم و جنای ج

ــلمین؟!  ــام و مس اس
قتــل عــام حجــاج ایرانــی اگرچــه جنایــت بســیار دردناکــی 
بــه شــمار می آمــد کــه بــه دســت رژیــم ســعودی رخ داد، 
امــا ماهیــت کشــورهای مرتجــع عــرب و ارتبــاط و همکاری 
ــات  ــه اثب ــی ب ــم جهان ــتکبار و صهیونیس ــا اس ــا را ب آن ه

رســاند و افشــا کــرد. 
جنایــت وحشــیانه رژیــم ســعودی در جمعــه خونیــن عاوه 
بــر بازیگــران داخلــی، بازیگــران خارجــی هــم داشــت؛ بــه 
گونــه ای کــه بعدهــا مشــخص شــد کســی کــه فرماندهــی 
نیروهــای نظامــی رژیــم ســعودی را در آن روزهــا و در 
ایــن حملــه بــه عهــده داشــته، یــک یهــودی آلمانــی بــوده 
ــش را در  ــتر فعالیت ــر« بیش ــخ وگن ــرال »اولری ــت. ژن اس
ــودی  ــرال یه ــن ژن ــود. ای ــرده ب ــپری ک ــان س ــش آلم ارت
ــا ارتــش غاصــب رژیــم صهیونیســتی  ارتبــاط تنگاتنگــی ب
ــت.  ــم داش ــن رژی ــار ای ــای جنایت ب ــتر عملیات ه در بیش
ــژه  ــس از بازنشســتگی در بســیاری از کشــورها، به وی او پ
عربســتان ســعودی، بــه عنــوان مشــاور امنیتــی و نظامــی 
مشــغول بــه کار بــوده و تــاش داشــته طــی مــدت فعالیت 
خــود در عربســتان یــگان مبــارزه بــا تروریســم ایــن کشــور 
را دایــر کنــد. فاجعــه خونیــن ششــم ذی الحجــه در واقــع 
نقــاب نفــاق و دورویــی را از چهــره مدعیــان دروغیــن 
اســام برمــی دارد تــا آشــکار کنــد کــه سرنوشــت حاکمــان 
ــم  ــکا و رژی ــا سرنوشــت آمری ســعودی بیــش از پیــش ب
صهیونیســتی پیونــد خــورده و از طرفــی دســت منافقیــن 

کــوردل در دســت آن هاســت. 
آنچــه بــر جنایتــکار بــودن رژیــم ســعودی پــس از گذشــت 
ــد و  ــد می کن ــی تاکی ــاج ایران ــتار حج ــال از کش ــی س س
حقانیــت و مظلومیــت جمهــوری اســامی را بیــش از 
پیــش بــه اثبــات می رســاند، جنایــات ایــن رژیــم در 
ــن،  ــن، بحری ــه یم ــه از جمل ــف منطق ــورهای مختل کش
ــا  ــه در برخــی از آن ه ــی ک ــراق اســت؛ جنایات ســوریه و ع
ــت دارد،  ــه صــورت مســتقیم دخال عربســتان ســعودی ب
ــت  ــا حمای ــر ب ــی دیگ ــن و در برخ ــن و یم ــد بحری مانن
مالــی و نظامــی و انســانی از گروه هــای تروریســتی 
ــی  ــت دارد؛ در حال ــتقیم دس ــورت غیرمس ــه ص ــلح ب مس
ــش  ــد بی ــن بای ــه و خادم الحرمی ــه کعب ــددار خان ــه کلی ک
از هــر کــس دیگــری حرمــت کعبــه و مــاه حــرام را پــاس 
ــه  ــا کفــار ب ــدارد و در وحــدت جهــان اســام بکوشــد و ب ب

ــزد. ــه برخی مقابل

حســن روحانــی، رئیس جمهــور، در مراســم 
ــا آرمان هــای  تجدیــد میثــاق دولــت دوازدهــم ب
ــاب  ــر انق ــذار کبی ــد بنیانگ ــل در مرق ــام راح ام
اســامی، ضمــن گرامیداشــت یــاد امــام راحــل 
و شــهیدان رجایــی و باهنــر و هفتــه دولــت، 
ــر  ــد مطه ــار مرق ــروز در کن ــه »ام ــان اینک ــا بی ب
امــام)ره( آمده ایــم تــا در آغــاز دولــت دوازدهــم 
بــار دیگــر بــا آرمان هــای امــام خمینــی)ره( 
ــه  ــام)ره( ب ــت: ام ــار داش ــم«، اظه ــت کنی بیع
ــاوری  ــار خداب ــد در کن ــه بای ــود ک ــه ب ــا آموخت م
ــیم و  ــته باش ــاور داش ــردم را ب ــاوری م و دین ب
ــور،  ــایه حض ــا در س ــی تنه ــکام اله ــرای اح اج
ــق  ــکان تحق ــردم ام ــار م ــاد و ایث ــاد، اعتم اعتق

دارد.
ــامیت  ــام)ره( اس ــت: ام ــار داش ــی اظه روحان
ــردم  ــرای م ــم ب ــا ه ــان ب ــت را توأم و جمهوری
ــن  ــه دی ــت ک ــا آموخ ــه م ــان آورد و ب ــه ارمغ  ب
و اجــرای احــکام الهــی در ســایه حاکمیــت 

ــات  ــم مناف ــا ه ــا ب ــاالری نه تنه ــی و مردم س مل
ندارنــد، بلکــه اســتحکام دیــن در کنــار حاکمیــت 
مــردم و تســلط آن هــا در سرنوشــت خود اســت.

امــام)ره( همــواره  داد:  ادامــه  رئیس جمهــور 
دغدغــه، مطالبــات و نیازهــای مــردم را مــد نظــر 
قــرار مــی داد و بــا اهمیــت دادن بــه مســتضعفین 
ــر  ــا را باالت ــردم آن ه ــدگاه م و کوخ نشــینان در دی
و نقش آفرین تــر از کاخ نشــین ها می دانســت.

دکتــر روحانــی تأکیــد کــرد: قانــون اساســی، آراء 
مــردم و انتخابــات، مجلــس آزاد، دولــت مقتــدر 
و اســتقال قضایــی، همــه از یــادگاران امــام 

راحــل اســت.
ــات آزاد و  ــر انتخاب ــت: اگ ــار داش ــی اظه روحان
ــود،  ــت اســت نب ــزان رأی مل ــه می ــام ک کام ام
امــروز شــاید در آســتانه چهلمیــن ســالروز 

انقــاب اســامی قــرار نمی گرفتیــم.
دکتــر روحانــی تأکیــد کــرد: آنچــه اهمیــت دارد 
ایــن اســت کــه امیــد مــردم بــه آینــده  و حضــور 

آن هــا در صحنــه و اعتمادشــان بــه نظــام و 
ــد. ــد باقــی بمان ــت بای دول

ــدات  ــا از تهدی ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب روحان
و توطئه هــای خارجــی باکــی نداریــم، چــرا 
ــام)ره(  ــگان را از ام ــراس از بیگان ــدم ه ــه ع ک
ــم، گفــت: امــام در جنــگ 8 ســاله ای  آموخته ای
ــران  ــه ای ــاوزان علی ــا از متج ــه قدرت ه ــه هم ک
حمایــت می کردنــد، خــم بــه ابــرو نیــاورد و بــه 
مــا آموخــت کــه چگونــه یــک ملــت بــا اراده ای 
ــا  ــواع توطئه ه ــر ان ــد در براب ــتحکم می توان مس

ــد. ایســتادگی کن
ــش  ــال پی ــه ۴ س ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
یازدهــم  دولــت  در  کــه  نمی کردیــم  تصــور 
بتوانیــم مشــکات بــزرگ اقتصــادی، اجتماعــی، 
ــی را  ــت مل ــی و خارجــی و امنی سیاســت داخل
بــه خوبــی پشــت ســر بگذاریــم و پیــش ببریــم، 
گفــت: امــروز امیدوارتــر از ۴ ســال گذشــته، 
هفتــه دولــت را گرامــی می داریــم و بــا راه، 
ــم. ــد می بندی ــام)ره( عه ســیره و آرمان هــای ام

رئیس جمهــور اظهــار امیــدواری کــرد: دولــت 
دوازدهــم در کنــار حمایت هــا و حضــور مــردم در 
صحنــه، بتوانــد مشــکات بزرگــی را کــه پیش رو 

دارد، از میــان بــردارد.

ــان  ــر زم ــروز دیگ ــه ام ــان اینک ــا بی ــی ب روحان
ســعی و خطــا نیســت، تأکیــد کــرد: مــا بایــد بــا 
اراده ای مســتحکم تر اقدامــات اساســی را بــرای 
ــام  ــال انج ــن ۴ س ــی در ای ــده شمس ــرن آین ق

ــم. دهی

رئیس جمهــور اظهــار داشــت: بــه رحمــت و 
فضــل خداونــد و عنایــات خاصــه حضــرت ولــی 
ــر معظــم انقــاب  عصر)عــج(، هدایت هــای رهب
و پشــتوانه مــردم امیــدوارم و ان شــاء هللا بتوانیــم 

ایــن راه را بــه خوبــی ادامــه دهیــم.
حســن  ســید  المســلمین  و  حجت االســام 

ــت آســتان  ــام راحــل و تولی ــادگار ام ــی، ی خمین
ــز  ــامی، نی ــاب اس ــر انق ــذار کبی ــر بنیانگ مطه
ــت  ــه دول ــک هفت ــن تبری ــم ضم ــن مراس در ای
گفــت: مــردم بــا عــزم خــود در انتخابــات، دولــت 
ــه  ــز ب ــد و مجلــس نی دوازدهــم را ســر کار آوردن
اعضــای کابینــه رأی اعتمــاد خوبــی داد و امــروز 
توانمندی هــا و قــدرت  بــه راه  همــه چشــم  

ــتند. ــور هس ــرای ام ــردان در اج دولتم
تولیــت آســتان مطهــر امــام خمینــی)ره( اظهــار 
ــی  ــای روحان ــه آق ــن هســتیم ک داشــت: مطمئ
بیــش از هــر کــس دیگــری بــر مســئولیت 
ســنگینی کــه مــردم  بــر دوش ایــن دولــت 
گذاشــته اند، واقــف هســتند و امــروز جامعــه مــا 
امیــدوار و آمــاده گــذر از ســختی هایی اســت کــه 
ــه وجــود آمــده اســت. ــف ب ــل مختل ــر عل در اث

حســن  ســید  المســلمین  و  حجت االســام 
خمینــی خاطرنشــان کــرد: امــروز همــه منتظــر 
ــه در  ــتند ک ــی هس ــای بزرگ ــه وعده ه ــل ب عم
ــر  ــات داده شــده و رئیس جمهــور ب دوران انتخاب
ــم  ــد داشــتند و مطمئن ــه آن هــا تأکی ــدی ب پایبن
ــود  ــد خ ــه عه ــور ب ــه رئیس جمه ــم ک و می دان
بــا مــردم پایبنــد هســتند و مــا در آینــده حتمــا 

ــود. ــم ب ــری خواهی ــای بهت شــاهد روزه

روحانی در مراسم تجدید میثاق دولت دوازدهم با آرمان های امام راحل:

از تهدیدات و توطئه های خارجی 
باکی نداریم

ادامه از صفحه اول

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: حمایــت از تولیــد 
ــاد  ــوزه اقتص ــور در ح ــی کش ــدی و اصل ــتراتژی ج ــی، اس مل

اســت. 
مــردم  نماینــده  موســوی،  ناصــر  ســید  حجت االســام 
ــورای  ــس ش ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــان و عض فاورج
ــا بیــان اینکــه حمایــت از تولیــد ملــی اســتراتژی  اســامی، ب
جــدی و اصلــی کشــور در حــوزه اقتصــاد اســت، تصریــح کــرد: 
مجلــس بــرای حراســت از ایــن اســتراتژی فعالیت هــای 
اقتصــادی دولــت را مــدام رصــد خواهــد کــرد تــا دولــت 
ــام  ــود و تم ــارج نش ــی خ ــاد مقاومت ــیر اقتص ــرم از مس محت
ــرد. ــم بگی ــرد مه ــن راهب ــوب ای ــات کان را در چارچ تصمیم

ــری  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــای اخی ــه توصیه ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــه دولــت گفــت: رهبــر معظــم انقــاب اســامی از وضعیــت  ب

اقتصــادی و معیشــتی مــردم بــه طــور دقیــق آگاه هســتند و 
ــد وضعیــت  ــر همیــن اســاس اســت کــه ایشــان می فرماین ب
ــدارد؛  ــازگاری ن ــده س ــای ارائه ش ــا آماره ــردم ب ــتی م معیش
ــف درســتی از  ــان، تعری ــد در حــوزه اشــتغال جوان ــت بای دول
اشــتغال ارائــه دهــد و بــر اســاس تعریــف درســت، آمارهــای 
ــه  ــی ک ــی آمارهای ــد و بعض ــه کن ــتغال را ارائ ــه اش ــوط ب مرب
ــد،  ــوب می کن ــتغال محس ــز اش ــاعته را نی ــد س ــتغال چن اش

ــد. ــه باش ــت جامع ــل واقعی ــد حاص نمی توان
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس تصریــح کــرد: مــا 
ــد  ــی از تولی ــاد مل ــت اقتص ــرای تقوی ــه ب ــتیم ک ــف هس موظ
ــه  ــس بلک ــوان مجل ــه عن ــا ب ــا م ــم؛ نه تنه ــت کنی ــی حمای مل
دولــت محتــرم نیــز، بایــد بــا تمــام تــوان از تولیدکننــده داخلی 

ــد. ــت کن حمای

ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس از دولــت دوازدهــم 
ــرای ســاماندهی مســکن مهــر  ــا برنامــه جامعــی ب خواســت ت
ارائــه کنــد. صدیــف بــدری، ســخنگوی کمیســیون عمــران 
مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه مشــکات عدیــده حوزه 
ــد  ــت دوازدهــم بای ــر، گفــت: دول ــژه مســکن مه مســکن، به وی
خــود را در قبــال تکمیــل مســکن مهــر موظــف بدانــد. باتکلیفی 

ــت. ــردم را درآورده اس ــدای م ــر، ص ــکن مه ــان مس متقاضی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه واگذارنشــدن مســکن مهــر بــه 
ــزود:  ــرده، اف ــاد ک ــا ایج ــرای آن ه ــکاتی را ب ــان مش متقاضی
بیشــتر نماینــدگان مجلــس در حوزه هــای انتخابی شــان بــا 
شــکایات مردمــی دربــاره مشــکات واگذارنشــدن مســکن مهــر 
روبــه رو هســتند و مــردم نامه هایــی را از مشکاتشــان بــه دفتــر 

نماینــدگان ارســال می کننــد.

ــن ســؤال  ــا طــرح ای ســخنگوی کمیســیون عمــران مجلــس ب
ــکن  ــان مس ــکل متقاضی ــه مش ــدی ب ــای آخون ــرا آق ــه چ ک
ــم  ــرض کنی ــر ف ــت: اگ ــار داش ــد، اظه ــیدگی نمی کن ــر رس مه
ــوده، مــردم در  ــر یــک طــرح غیرکارشناســی ب کــه مســکن مه
ایــن بیــن چــه گناهــی کرده انــد و چــرا بایــد چــوب اشــتباهات 
ــم  ــت دوازده ــه از دول ــن اینک ــدری ضم ــته را بخورند؟!ب گذش
ــرای ســاماندهی مســکن مهــر  ــا برنامــه جامعــی ب خواســت ت
ارائــه دهــد، تصریــح کــرد: انتظــار داریــم دولــت دوازدهــم بعــد از 
گذشــت چهــار ســال نگویــد کــه بــرای ســاماندهی مســکن مهــر 

فرصــت نداشــتیم.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: حداقــل درخواســت مــا از دولــت 
ــکن  ــوزه مس ــازی در ح ــژه وزارت راه و شهرس ــم و به وی دوازده
مهــر ایــن اســت کــه متقاضیــان را از باتکلیفــی نجــات دهــد.

 »اقتصاد مقاومتی« باید استراتژی اصلی 
دولت دوازدهم باشد 

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:

بالتکلیفی مسکن مهر صدای متقاضیان را درآورده 

سخنگوی وزارت امور خارجه:
اجازه ورود به حوزه های منع شده 
در تفاهمات برجام را نمی دهیم

ــور خارجــه گفــت: اجــازه ورود   ســخنگوی وزارت ام
ــه  ــه حوزه هــای منع شــده در تفاهمــات برجــام را ب ب
دیگــران نمی دهیــم و بازرســی های آژانــس هــم 
قطعــا در چارچــوب سیاســت های داخلــی خودمــان 

انجــام خواهــد شــد. 
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه، 
ــده  درخصــوص بعضــی اظهارنظــرات از ســوی نماین
ــس  ــا آژان ــاط آن ب ــل و ارتب ــازمان مل ــکا در س آمری

ــا تســلیم  ــرد: م ــار ک ــرژی اتمــی اظه ــی ان بین الملل
ــد.  ــم ش ــاص نخواهی ــای خ ــی دولت ه زیاده خواه
ــه دارد و  ــتقالی ک ــه اس ــه ب ــا توج ــز ب ــس نی آژان
صیانتــی کــه از جایــگاه بین المللــی خــود بایــد 
ــته های  ــه خواس ــه ب ــت ک ــد اس ــد، بعی ــته باش داش
ــن  ــران ممک ــه دیگ ــه ک ــی و غیرواقع بینان غیرمنطق

ــد.   ــن ده ــد، ت ــل کنن ــان تحمی ــر آن ــت ب اس
وی گفــت: نماینــده آمریــکا پــس از دیــدار بــا مدیــر 
ــی در نشســتی  ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل کل آژان
آمانــو موفقیت آمیــز  بــا  را  خبــری، مذاکراتــش 
دانســت و مدعــی شــد برجــام هیــچ تمایــزی میــان 
ــران  ــی ای ــی و غیرنظام ــایت های نظام ــد از س بازدی

ــل نشــده اســت. قائ
کــرد:  تأکیــد  خارجــه  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ورود  بــرای  دیگــران  بــه  را  اجــازه ای  هیچ گونــه 
برجــام  تفاهمــات  در  منع شــده  حوزه هــای  بــه 
در  قطعــا  آژانــس  بازرســی های  و  نمی دهیــم 
ــام  ــان انج ــی خودم ــت های داخل ــوب سیاس چارچ

خواهــد شــد.
ــی  ــس بین الملل ــاع آژان ــر دف ــد ب ــا تأکی ــمی ب قاس
انــرژی اتمــی از اســتقال و جایــگاه ایــن نهــاد 
غیرمنطقــی  خواســته های  برابــر  در  بین المللــی 
و غیرواقع بینانــه آمریــکا تصریــح کــرد: مطمئــن 
ــان را  ــد خواسته هایش ــان نمی توانن ــه آن ــتیم ک هس

تحمیــل کننــد؛ گرچــه هشــدارهای الزم را بــه آژانــس 
ــده هــم  ــم و در آین ــای الزم را کرده ای داده و توصیه ه

ــم داد. ــه خواهی ــه را ادام ــن روی ای
ــازمان  ــکا در س ــده آمری ــارات نماین ــاره اظه وی درب
ملــل مبنــی بــر موفقیت آمیــز بــودن مذاکراتــش بــا 
آمانــو گفــت: مــا اصطاحــی در وزارت خارجــه داریــم 
کــه می گوییــم هیــچ ســفر ناموفقــی نداریــم؛ او هــم 
می توانــد ادعــا کنــد کــه ســفر موفقــی داشــته؛ امــا 
مســلما چارچوب هــای حاکــم بــر برجــام مشــخص 
اســت کــه بــر آن تفاهــم کرده ایــم و بــا تأییــد 
ســازمان ملــل بــا صــدور قطعنامــه ای از آن حمایــت 

شــده اســت. 

سیاست خارجه
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،،
رئیس جمهور گفت: دولت دوازدهم 
اراده ای  و  بیشــتر  امیــد  تجربــه،  بــا 
مطالبــات  انجــام  بــرای  مســتحکم  

مــردم آمــاده اســت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

در اجرای برجام، وفای به عهدکردیم 
رئیس سازمان انرژی اتمی مطرح کرد:

دولت آمریکا در حالت سردرگمی استراتژی سیاسی 

ــع  ــو مجم ــتری، عض ــد شبس ــن مجته ــت هللا محس آی
ــا در  ــت: آمریکایی ه ــام، گف ــت نظ ــخیص مصلح تش
تــاش هســتند کــه ایــران را بــه عنــوان ناقــض برجــام 
ــت  ــا شکس ــان ب ــاش آن ــن ت ــه ای ــد ک ــی کنن معرف
ــق  ــام مطاب ــرای برج ــا در اج ــد. م ــد ش ــه خواه مواج

ــم. ــد کردی ــه عه ــای ب ــامی، وف ــد اس قواع
ــب را  ــن مطل ــتری ای ــد شبس ــن مجته ــت هللا محس آی
در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران دربــاره ســفر اخیــر 
نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل بــه ویــن برای فشــار 
بــه آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی در موضــوع 

ــان کــرد. برجــام بی
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
هســتند،  برجــام  ناقــض  خــود  آمریکایی هــا کــه 
می خواهنــد نقــض عهــد را گــردن ایــران بیندازنــد؛ امــا 
بــه شــهادت آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی ایــران 
بــه وظایــف خــود در اجــرای برجــام عمــل کــرده اســت.

آیــت هللا مجتهــد شبســتری افــزود: در اجــرای برجــام 
ــه  ــدی صــورت نگرفت ــچ نقــض عه ــران هی از ســوی ای
اســت و مــا مطابــق قواعــد اســامی، وفــای بــه عهــد 

کردیــم.
ــردن  ــام را گ ــص برج ــان نق ــه آن ــه داد: اینک وی ادام
ایــران می اندازنــد، درســت نیســت؛ وقتــی محــرز 

ــا  ــد خــود عمــل نکــرده، م ــه عه ــل ب شــد طــرف مقاب
ــرژی  ــعه ان ــم و توس ــام دهی ــل انج ــدام مقاب ــد اق بای

ــم. ــال کنی ــته ای را دنب هس
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری تاکیــد کــرد: کار 
آمریکایی هــا همیشــه فریــب دادن و شــیطنت اســت 
و می خواهنــد تقصیــرات را گــردن ایــران بیندازنــد.

آیــت هللا مجتهــد شبســتری افــزود: بــا توجــه بــه وجود 
روابــط گســترده ایــران بــا ســایر کشــورها، دنیــا شــاهد 
ــرای  ــی در اج ــچ نقض ــران هی ــوی ای ــه از س ــت ک اس
ــا  ــوم و ب ــا محک ــه و آمریکایی ه برجــام صــورت نگرفت
شکســت مواجــه خواهنــد شــد؛ چــرا کــه حقانیــت بــا 

ایــران اســت.
ــی  ــرارداد بین الملل ــان اینکــه برجــام یــک ق ــا بی وی ب
ــای ۵+۱  ــران و دولت ه ــامی ای ــوری اس ــان جمه می
ــدا  ــاب از ابت ــم انق ــر معظ ــد: رهب ــادآور ش ــت، ی اس
نقــض عهــد آمریــکا را پیش بینــی می کردنــد؛ امــا 
گفتنــد حــاال کــه دولــت در ایــن زمینــه تصمیــم گرفتــه 

ــرود. ــررات پیــش ب ــق مق طب
ادامــه  عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــام عمــل  ــا در مق داد: باالخــره برجــام امضــا شــد؛ ام
دیدیــم دولــت آمریــکا در مــوارد متعــددی عهدشــکنی 

ــرد. ــل ک ــران عم ــار ای ــاف انتظ و برخ

ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــی، رئی ــر صالح   علی اکب
در حاشــیه »اولیــن همایــش ملــی فنــاوری کوآنتومی« 
ــام  ــه برج ــد ب ــاش می کن ــکا ت ــت: آمری ــار داش اظه
ــه  ــد ک ــل می کن ــه ای عم ــه گون ــد و ب ــه وارد کن خدش
ــه اتخــاذ  ــن موضــوع نزدیــک و وادار ب ــه ای ــران را ب ای
ــرای  ــر ب ــه مدنظ ــات بهان ــه موجب ــد ک ــی کن تصمیمات

آن هــا فراهــم شــود.
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه هیئــت 
ــا دقــت اقدامــات طــرف مقابــل  ــر برجــام ب نظــارت ب
ــا  ــکا ب ــت: آمری ــد، گف ــد می کن ــکا را رص ــژه آمری به وی
موضع گیری هــای سیاســی کــه بیشــتر اســتفاده و 
را  موضع گیری هــا  این گونــه  دارد،  داخلــی  جنبــه 

ــد. ــام می ده ــورمان انج ــه کش علی
وی ادامــه داد:  دولــت جدیــد آمریــکا در حالــت 
ســردرگمی اســتراتژی سیاســی قــرار گرفتــه و نمی دانــد 

ــت. ــی اش چیس ــتراتژی سیاس اس
ــه در  ــت ک ــار اس ــن ب ــن اولی ــه داد:  ای ــی ادام صالح
ــر  ــران و تحی ــی حی ــم ریختگ ــه ه ــن ب ــکا چنی آمری
منطقــه  در  برخــی  می شــود؛  مشــاهده  سیاســی 
عاقه منــد هســتند بــا اقدامــات ویــژه خودشــان ایــن 

ــد. ــدید کنن ــکا تش ــفتگی را در آمری آش
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی ادامــه داد: فکــر 

از  قبــل  آمریــکا  در  موجــود  آشــفتگی  می کنــم 
اینکــه بــه مــا آســیب برســاند، بــه خودشــان آســیب 

. ند می رســا
و  درایــت  بــا  اســامی  داد: جمهــوری  ادامــه  وی 
هوشــمندی و در نظــر گرفتــن تمامــی موضوعــات 

می دهــد. نشــان  را  مناســب  واکنشــی 
صالحــی بیــان داشــت: مــا واکنــش احساســاتی 
و  مطالعه شــده  مــا  واکنــش  نمی دهیــم؛  نشــان 
ــناریوهای  ــی س ــرای تمام ــا ب ــود. م ــد ب ــق خواه دقی
داده ایــم؛  انجــام  را  الزم  پیش بینی هــای  ممکــن 
ــن  ــش از ای ــد و بی ــل بیاین ــر عق ــان س ــم آن امیدواری

ــد. ــج نکنن ــئله را بغرن مس
ــا  ــه م ــان اینک ــا بی ــی ب ــرژی اتم ــازمان ان ــس س رئی
ــه  ــه ب ــم ک ــت نیاوردی ــه دس ــانی ب ــه آس ــام را ب برج
آســانی از دســت بدهیــم، گفــت: آنــان کــه اهــل فــن 

هســتند، می داننــد در برجــام چــه گذشــت.
صالحــی در پاســخ بــه ســؤال دیگــری مبنــی بــر اینکه 
آیــا احتمــال برگــزاری نشســت وزرای ۱+۵ بــا حضــور 
ایــران در نیویــورک وجــود دارد یــا خیــر، عنــوان کــرد:  
ــف،  ــای ظری ــاال آق ــه احتم ــت ک ــن اس ــم ای احساس
ــرد؛  ــدام خواهــد ک ــاره اق ــور خارجــه، در این ب ــر ام وزی

چــرا کــه وی بــه جــد پیگیــر اســت.



کوتاه از اقتصاد
 غفلت از ظرفیت های تعاون 

برای ایجاد اشتغال
دبیــر کل اتــاق تعــاون ایــران بــر ضــرورت توجــه 
ــاون و  ــده بخــش تع ــای مغفول مان ــه ظرفیت ه ب
ارتقــای ســهم ایــن بخــش در اقتصاد تاکیــد دارد. 
او می گویــد: بخــش تعــاون توانایــی زیــادی 
ــادی دارد؛  ــق اقتص ــتغال و رون ــاد اش ــرای ایج ب
ولــی از ایــن ظرفیــت بالقــوه غفلــت شــده اســت. 
وجــود  بــا  کــرد:  اظهــار  عظیمــی  ماشــاءهللا 
ــاون در اقتصــاد  ــون ســهم بخــش تع ــد قان تاکی
ــدا  ــش پی ــته افزای ــال های گذش ــی س ــی ط مل
ــیاری  ــا بس ــد ت ــب ش ــر موج ــن ام ــرد و همی نک
ــد  ــول بمان ــاون مغف ــش تع ــای بخ از ظرفیت ه
و آن طــور کــه بایــد مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد. 
ــادی  ــی زی ــاون توانای ــش تع ــه داد: بخ وی ادام
بــرای ایجــاد شــغل و رشــد و رونــق اقتصــاد دارد 
و الزم اســت ایــن ظرفیــت بــه طــور ویــژه مــورد 

ــرد.  ــرار گی ــرداری ق بهره ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــاون ای ــاق تع ــر کل ات دبی
ســهم بخــش تعــاون در مناســبات بین المللــی و 
ــد لحــاظ شــود، نقــش تعاونی هــا  اقتصــادی بای
و  خوانــد  انکارناپذیــر  اقتصــادی  بهبــود  در  را 
ــتغال  ــداری اش ــوذ و پای ــب نف ــرد: ضری ــار ک اظه
ــای  ــایر بخش ه ــش از س ــی بی ــش تعاون در بخ
اقتصــادی اســت؛ بــه همیــن دلیــل نیازمنــد 
و  تعــاون  بخــش  از  دولــت  بیشــتر  حمایــت 
ــن  ــاخت های الزم در ای ــت زیرس ــعه و تقوی توس

ــتیم.  ــه هس زمین
عظیمــی در عیــن حــال از فعالیــت ۲۷ هــزار 
تعاونــی زنــان در کشــور خبــر داد و گفــت: در 
ظرفیــت  یک چهــارم  از  بیــش  حاضــر  حــال 
ــان اســت  ــه تعاونی هــای زن ــوط ب تعاونی هــا مرب
ــوزه  ــا در ح ــت آن ه ــش فعالی ــن گرای و عمده تری
فــرش، صنایــع دســتی، گردشــگری و کشــاورزی 

ــت. اس

کاهش سرانه خاموشی در کشور
ــد  در دولــت یازدهــم ۴.۵ میلیــون مشــترک جدی
ــرق کشــور اضافــه شــد و  ــه مجموعــه صنعــت ب ب
ــه ازای  ســرانه خاموشــی در ابتــدای دولــت نیــز ب
هــر مشــترک از 3 دقیقــه در روز بــه ۲.۵۵ دقیقــه 

در پایــان کار دولــت کاهــش یافــت. 
در دولــت یازدهــم اقدامــات متعــددی در صنعــت 
بــرق صــورت گرفــت؛ بــه طــوری کــه ۸۰۰۰ مــگاوات 
ظرفیــت  و  شــد  مــدار  وارد  جدیــد  نیــروگاه 
نیروگاه هــای کشــور بــه ۷۷ هــزار مــگاوات رســید. 
ــات  ــدی تلف ــش ۴.۵ درص ــاهد کاه ــن ش همچنی

ــم.  ــرق بودی ــع ب شــبکه توزی
عامــل  مدیــر  آرش کــردی،  راســتا  همیــن  در 
توانیــر، درخصــوص  مــادر تخصصــی  شــرکت 
ــت یازدهــم گفــت:  ــه در دول اقدامــات صورت گرفت
ــدی  ــول ۹۷.۵ درص ــاهد وص ــته ش ــال گذش در س
ــم  ــن رق ــه ای ــم ک ــرق بوده ای ــت ب ــات صنع مطالب
نیــز در طــی ۱۰ ســال اخیــر در ایــن صنعــت 

بی نظیــر بــوده اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه بــا اخــذ سیاســت های جدیــد 
ــرق  ــازار ب ــای ب ــش هزینه ه ــرای کاه ــاش ب در ت
بوده ایــم، خاطرنشــان کــرد: شــاخص های خــروج 
ــش  ــدت کاه ــه ش ــز ب ــتاندارد نی ــس اس از فرکان
یافتــه و نزدیــک بــه اســتاندارد کشــورهای رده اول 

و اروپایــی هســتیم.

کوتاه اخبار 
بدهی ۴ هزار میلیاردی دولت به 

سیستم دارویی کشور
مدیــر کل نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر وزارت 
بهداشــت از بدهــی ۴ هــزار میلیــارد تومانــی دولــت 
بــه سیســتم دارویــی کشــور خبــر داد و گفــت: بــرای 
۶۰ شــرکت مجــوز پخــش دارو و تجهیــزات پزشــکی 

صــادر شــده اســت. 
اصــل در چهارمیــن کنفرانــس  اکبــر عبداللهــی 
ــارد  ــزار میلی ــی ۴ ه ــران از بده ــش ای ــت پخ صنع
ــر  ــی کشــور خب ــه سیســتم داروی ــت ب ــی دول تومان
داد و گفــت: امیدورایــم بخشــی از ایــن مشــکل 

حــل و کوچک تــر شــود. 
ــون  ــه در حــوزه دارو اکن ــن در شــرایطی اســت ک ای
ــتاهای  ــه از روس ــت ک ــورهایی اس ــزو کش ــران ج ای
دورافتــاده در سیســتان و بلوچســتان تــا شــهرهای 
بــزرگ کشــور، دارو را بــه یــک قیمــت مصــوب بــه 

ــاند.  ــان می رس ــت متقاضی دس
مدیــر کل نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر وزارت 
بنکــداری  سیســتم  اکنــون  افــزود:  بهداشــت 
ناصرخســرو بــه سیســتم منظــم پخــش دارو تبدیل 
شــده و اشــتغال زیــادی ایجــاد کــرده اســت؛ ایــن 
ــه حــدود ۶۰ شــرکت، مجــوز  در شــرایطی اســت ک
پخــش سراســری دارو و تجهیــزات پزشــکی را 
دارنــد کــه از ایــن رقــم ۵۲ شــرکت فعــال هســتند. 
ــوزه  ــال در ح ــرکت های فع ــن ش ــه داد: ای وی ادام
پخــش دارو ۱۱۰ انبــار دارنــد کــه در مجمــوع ۱۲ تــا 

ــد.  ــاد کرده ان ــغل ایج ــزار ش ۱3 ه
ایــن مقــام مســئول در وزارت بهداشــت ادامــه داد: 
ــی  ــش خوب ــش نق ــرکت های پخ ــال ش ــه ح ــا ب ت
ــد و  ــا کرده ان ــامت ایف ــای س ــع فرآورده ه در توزی

ــع کار آن هــا شــویم. ــد مان نبای

 برداشت زعفران نوبرانه 
از ۱۰ مهرماه

نایب رئیــس شــورای ملــی زعفــران از افزایــش 
ــازار  ــرخ در ب ــای س ــت ط ــدی قیم ــدود 3 درص ح
ــر  ــت ه ــل قیم ــون حداق ــت: هم اکن ــر داد و گف خب
ــان و  ــون و ۷۰۰ هــزار توم ــران 3 میلی ــرم زعف کیلوگ
ــان  ــزار توم ــون و ۶۰۰ ه ــت آن ۵ میلی ــر قیم حداکث

اســت. 
غامرضــا میــری از افزایــش ۲ تــا 3 درصــدی 
ــار داشــت:  ــر داد و اظه ــازار خب قیمــت زعفــران در ب
قیمــت هــر کیلوگــرم زعفــران در حــال حاضــر 
حداقــل 3 میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان و حداکثــر ۵ 

ــت.  ــان اس ــزار توم ــون و ۶۰۰ ه میلی
ــل  ــاره دالی ــران درب ــی زعف ــس شــورای مل نایب رئی
افزایــش قیمــت طــای ســرخ بــا اشــاره بــه بحــث 
عرضــه و تقاضــا افــزود: کســانی کــه زعفــران را 
ــاه  ــی 3 م ــد، ط ــرده بودن ــو ک ــود دپ ــازل خ در من
گذشــته بخــش عمــده آن را وارد بــازار کردنــد و تنهــا 
ــده؛ ضمــن اینکــه بخــش  مقــداری از آن باقــی مان
ــه  ــازار عرض ــه ب ــاورزان ب ــط کش ــم توس ــی ه اندک

می شــود. 
میــری بــا بیــان اینکــه برداشــت زعفــران نوبرانــه از 
۱۰ مهرمــاه آغــاز می شــود، افــزود: برداشــت رســمی 
محصــول نیــز از ۲۰ مهرمــاه در کشــور آغــاز خواهــد 

شــد. 
وی دربــاره قیمــت طــای ســرخ در روزهــای آینــده 
ــث  ــه بح ــتگی ب ــز بس ــه چی ــرد: هم ــی ک پیش بین
عرضــه و تقاضــا دارد؛ در حــال حاضــر هــم صــادرات 
و هــم مصــرف داخــل کــم شــده اســت؛ چــرا کــه 
ــد  ــح می دهن ــی ترجی ــی و داخل ــداران خارج خری
زعفــران نــو بخرنــد؛ بنابرایــن منتظــر برداشــت 

ــتند. ــد هس ــول جدی محص

فــوالد  اجتماعــی  مســئولیت های  راســتای  در 
ــی  ــایش و ایمن ــن آس ــور تأمی ــه منظ ــه و ب مبارک
هرچــه بیشــتر اهالــی حســن آباد، کلنــگ عملیــات 
ــا  ــتا ب ــن روس ــل در ای ــدای ری ــازی ص محصورس
مشــارکت و ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه بــه 

ــد. ــن زده ش زمی
 پایبندی فوالد مبارکه به مسئولیت های 

اجتماعی
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در ایــن مراســم 
ــه،  ــتان مبارک ــداری شهرس ــت فرمان ــه سرپرس ک
بخشــدار مرکــزی، معــاون اجــرای پروژه هــای 
توســعه و مدیــران مهندســی صنایــع و روابــط 
عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه، اعضــای شــورای 
از  جمعــی  و  حســن آباد  روســتای  اســامی 
اهالــی ایــن روســتا حضــور داشــتند، دکتــر جــواد 
شهرســتان  فرمانــداری  سرپرســت  ســلطانی، 
مبارکــه، ضمــن قدردانــی از مدیریــت شــرکت فوالد 
مبارکــه، اجــرای ایــن پــروژه را اقدامــی مؤثــر بــرای 
ــی  تأمیــن هرچــه بیشــتر امنیــت و آســایش اهال
روســتای حســن آباد دانســت و گفــت: فــوالد 
مبارکــه همــواره بــه مســئولیت های اجتماعــی 
ــوده  ــد ب ــه پایبن ــا منطق ــل ســازنده ب خــود و تعام
اســت. وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای ایــن پــروژه 
ــه در  ــکونی ک ــازل مس ــازی من ــر ایمن س ــاوه ب ع
ــی از  ــوت ناش ــد، از ص ــرار دارن ــن ق ــم راه آه حری

تــردد واگن هــا جلوگیــری می کنــد، افــزود: فــوالد 
به ویــژه زمینه هــای  مبارکــه در همــه  زمینه هــا 
اجتماعــی  و  خدماتــی  آموزشــی،  فرهنگــی، 
منطقــه  در  و گســترده ای  مفیــد  فعالیت هــای 
ــی دارد.  ــه جــای تشــکر و قدردان داشــته اســت ک

ســلطانی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
توجــه فــوالد مبارکــه بــه ســامت جســمی و 
ــر از  ــی دیگ ــود را یک ــانی خ ــروی انس ــی نی روح
ویژگی هــای بــارز مدیریــت فــوالد مبارکــه دانســت 
ــر  ــم تأثی ــن مه ــک ای ــدون ش ــرد: ب ــح ک و تصری
شــگرفی در ارتقــای بهــره وری این ســازمان داشــته 
اســت؛ به ویــژه اینکــه مــا شــاهد آن هســتیم کــه 
بخشــی از نیــروی انســانی فــوالد مبارکــه را همیــن 

ســاکنان و اهالــی بومــی روســتای حســن آباد 
تشــکیل می دهنــد.

 آرامش و رضایتمندی مردم، یکی از 
اولویت های شرکت فوالد مبارکه

ــعیدبخش،  ــد س ــم احم ــن مراس ــه  ای در ادام
معــاون اجــرای پروژه هــای توســعه  فــوالد 
مبارکــه، آرامــش و رضایتمنــدی مــردم منطقــه 
ــوان  ــه عن ــوالد مبارک ــای ف ــی از اولویت ه را یک
در  به ویــژه  و  ادوار  در همــه   افــزود:  و  کــرد 
ــوالد  ــرکت ف ــی ش ــت عال ــر مدیری ــال حاض ح
ــه  ــل منطق ــعه و تکام ــر توس ــواره ب ــه هم مبارک
ــه و همچنیــن  و انجــام پژوهــش در ایــن زمین
تأکیــد  مرتبــط  پروژه هــای  ســریع   اجــرای 

می کند. 
وی در تشــریح مشــخصات ایــن پــروژه تصریح 
تکنولــوژی جدیــد  از  پــروژه  ایــن  کــرد: در 
انکســار صــوت اســتفاده می شــود کــه در آن از 
دیوارهایــی بــه طــول یــک کیلومتــر و متشــکل 
ــای  ــا پارامتره ــوالدی ب ــای گســترده  ف از ورق ه
ــدت  ــراز ش ــش ت ــور کاه ــه منظ ــباتی، ب محاس
صــوت ناشــی از حرکــت قطــار در منطقــه  
مســکونی مجــاور تــا ۱۰ دســیبل اســتفاده 
خواهــد شــد کــه در نــوع خــود بی نظیــر اســت. 
معــاون اجــرای پروژه هــای توســعه  فــوالد 
مبارکــه بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه بــا چنیــن 

متریالــی بــرای اولیــن بــار اســت کــه در کشــور 
اجــرا می شــود، گفــت: بــا توجــه بــه کارآمــدی 
ــک  ــوان ی ــه عن ــوان آن را ب ــرح، می ت ــن ط ای

ــرد.  ــو در کشــور مطــرح ک الگ
وی از شــرکت مهندســی دژپــاد صنعــت ســازه 
ــرد و  ــاد ک ــرح ی ــن ط ــری ای ــوان مج ــه عن ب
افــزود: نظــارت بــر ایــن پــروژه کــه طــی ۹ مــاه 
ــرای  ــد اج ــده  واح ــر عه ــد، ب ــد ش ــرا خواه اج
پروژه هــای جنبــی فــوالد مبارکــه خواهــد بــود. 
شــروع  کــرد:  خاطرنشــان  ســعیدبخش 
مطالعــات و طراحــی آن بــه وســیله  واحــد 
مهندســی کارخانــه در ۵ مــاه انجــام شــده و در 
ــاور و  ــارک مج ــی ســاکنان و پ ــن ایمن آن تأمی
همچنیــن حفــظ ایمنــی لوکوموتیــو و واگن هــا 
نیــز مدنظــر قــرار گرفتــه اســت؛ ضمــن اینکــه 
ــال و  ــیفونی انتق ــیر س ــت مس ــض و مرم تعوی
ــال  ــه کان هدایــت آب هــای ســطحی محوطــه ب
 آب مجــاور ترانشــه نیــز پیش بینــی شــده 

است.

 تعامل سازنده با حسن آباد
در ادامــه  ایــن مراســم چــاوش زاده، بخشــدار مرکــزی 
شهرســتان مبارکــه، نیــز یــادآور شــد: خوشــبختانه این 
ــی  ــات اهال ــت از مطالب ــالی اس ــد س ــه چن ــروژه ک پ
ــه  ــوالد مبارک ــا همــت ف ــون ب ــوده، اکن ــن روســتا ب ای
بــه نتیجــه رســید و توافــق شــد کــه در حریــم راه آهــن 
ــی  ــا اهال ــه ب ــوالد مبارک اجــرا شــود. وی همــکاری ف
ــوالد  ــت: ف ــرد و گف ــی ک ــت ارزیاب ــن روســتا را مثب ای
ــگاه،  ــاخت ورزش ــا س ــز ب ــن نی ــش از ای ــه پی مبارک
ــن آباد  ــتای حس ــبز در روس ــای س ــل ورودی و فض پ

ــا ایــن روســتا داشــته اســت. تعامــل ســازنده ای ب
ــکاری  ــت هم ــر اهمی ــد ب ــن تأکی ــاوش زاده ضم  چ
میــان منطقــه و صنعــت افــزود: تــداوم ارتبــاط 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا منطقــه و برگــزاری جلســات 
ــد  ــرای پیون ــری ب ــرایط بهت ــئوالن، ش ــا مس ــم ب منظ
صنعــت بــا جامعــه فراهــم می کنــد و بــه یقیــن 
ــه  ــا مشــکات هــر دو طــرف ب کمــک خواهــد کــرد ت
ــه  ــر ب ــه زودت ــود و هرچ ــل ش ــازنده تری ح ــو س نح

ــم. ــت یابی ــدار دس ــعه  پای توس

در راستای مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه انجام شد:

آغاز عملیات ایمن سازی راه آهن 
روستای حسن آباد

ــاز  ــود را آغ ــد کار خ ــر و امی ــت تدبی ــه دول ــال ۱3۹۲ ک در س
ــات  ــازی در مح ــازی و بهس ــای نوس ــداد پروژه ه ــرد، تع ک
ــه  ــون ب ــود کــه هم اکن ــی شــهری ۴۰ مــورد ب هــدف بازآفرین

ــت.  ــیده اس ــروژه رس ۶۸۰ پ
محمدســعید ایــزدی، معــاون وزیــر راه و شهرســازی، بــا اعام 
ــود،  ــع خ ــار مناب ــم در کن ــر بتوانی ــرد: اگ ــار ک ــر اظه ــن خب ای
منابــع بخــش خصوصــی را قــرار دهیــم، می توانیــم بگوییــم 
ــش  ــویق بخ ــرای تش ــا ب ــویق م ــزار تش ــم. اب ــق بوده ای موف
خصوصــی، ابتــدا ایــن اســت کــه ایــن بخــش را بــه رســمیت 
ــا  ــی ب ــع مال ــز مناب ــا تجهی ــد ب بشناســیم. توســعه گر می توان
مشــارکت اهالــی وارد عمــل شــود و ســاخت و ســاز انجــام 
دهــد. تجــارب خوبــی هــم داریــم کــه گســترده نیســت؛ امــا 
ــعه گران  ــه توس ــد ک ــان می ده ــدود نش ــارب مح ــان تج هم
می تواننــد نقــش کلیــدی در توســعه و بهســازی داشــته 

باشــند کــه امیدواریــم در اولیــن جلســه شــورای پــول و اعتبار 
ایــن اقــدام نهایــی شــود. ایــزدی تصریــح کــرد: مــا در بحــث 
مدیریــت زمیــن کار می کنیــم. متاســفانه در ســال های قبــل 
ــی جــدی  سیاســتی در مدیریــت زمیــن نداشــتیم کــه خائ

ــم.  ــن را اجــرا کنی ــد سیاســت های زمی ــذا بای اســت؛ ل
ــت  ــت را مدیری ــای دول ــی از ابزاره ــم یک ــدی ه ــر آخون دکت
ــژه در  ــدی به وی ــورت ج ــه ص ــد ب ــه بای ــد ک ــن می دانن زمی
مناطــق هــدف مــا مــورد توجــه قــرار گیــرد. مــا نقــش جدیــد 
دولــت را تعریــف می کنیــم. نمی خواهیــم مثــل گذشــته 
رقیــب بخــش خصوصــی باشــیم و بــه یــک پیمانــکار بــزرگ 
تبدیــل شــویم؛ بلکــه ســعی مــا در ســاختار جدیــد، حمایــت 
ــه  ــزاری اســت ک ــن هــم اب از بخــش خصوصــی اســت. زمی
در اختیــار دولــت اســت و بایــد در اختیــار بخــش خصوصــی 

قــرار گیــرد.

ــتغال  ــه اش ــاغ »برنام ــاه از اب ــدود دو م ــت ح ــود گذش ــا وج ب
ــوز  ــی، هن ــتگاه های اجرای ــه دس ــه کلی ــال ۹۶« ب ــر در س فراگی
اعتبــارات اجــرای ایــن طــرح از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه 
تخصیــص پیــدا نکــرده اســت. برنامــه اشــتغال فراگیــر بــه عنــوان 
سیاســت مرجــع دولــت در حــوزه اشــتغال زایی در ســال ۹۶ 
ــر اســاس آن اشــتغال زایی ۹۷۱ هــزار  ــه ب محســوب می شــود ک
ــر  ــت. ب ــده اس ــذاری ش ــاری هدف گ ــال ج ــی س ــر ط و ۷۰۰ نف
اســاس برنامــه اشــتغال فراگیــر، ســازمان برنامــه و بودجه کشــور 
ــا ۱۵ تیرمــاه در چارچــوب آیین نامه هــای  ــود حداکثــر ت مکلــف ب
اجرایــی تبصره هــای قانــون بودجــه ۹۶، نســبت بــه اعــام 
زمان بنــدی تخصیــص منابــع و تأمیــن اعتبــار الزم بــرای اجــرای 
ــی«،  ــط کار واقع ــوزی در محی ــای »کارورزی«، »مهارت آم طرح ه
ــه  »مشــوق های کارفرمایــی« و »توســعه رســته های منتخــب« ب
میــزان ۵ هــزار میلیــارد ریــال اقــدام کنــد؛ امــا همچنــان اعتبــارات 

بودجــه ای اجــرای برنامــه اشــتغال فراگیــر از ســوی ایــن ســازمان 
ــه  ــرای برنام ــتای اج ــت در راس ــت. دول ــه اس ــص نیافت تخصی
ــر را در  ــرای ۹۷۱ هــزار و ۷۰۰ نف ــر، اشــتغال زایی ب اشــتغال فراگی
ســال جــاری هدف گــذاری کــرده کــه قــرار اســت ۶۵۱ هــزار و ۹۰۰ 
شــغل از محــل فعالیت هــای مرتبــط بــا بخش هــای اقتصــادی، 
ــا مداخــات  ــط ب ــای مرتب ــق فعالیت ه ــزار شــغل از طری ۲۲۸ ه
ظرفیت ســاز  و  اشــتغال زا  طرح هــای  جملــه  از   سیاســتی 
ــی  ــای حمایت ــزار و ۸۰۰ شــغل در حــوزه نهاده ــن ۹۱ ه و همچنی
ــاره آخریــن  ــه یــک منبــع آگاه درب ایجــاد شــود. در همیــن زمین
ــه  ــوان برنام ــه عن ــر ب ــتغال فراگی ــه اش ــرای برنام ــت اج وضعی
ــه رغــم  ــرای اشــتغال زایی در ســال ۹۶ گفــت: ب ــت ب مرجــع دول
ــه  ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــوی وزی ــه از س ــال نام ارس
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، هنــوز اعتبــارات اجــرای ایــن 

ــن نشــده اســت. طــرح تأمی

 28  درصد کاهش 20
مسافران هتل ها

 میلیون تومان، قیمت پراید 
در عراق

درصد نیروی اضافه در دولت

نایب رئیــس اتحادیــه هتل آپارتمــان داران و میهمان پذیــران 
مشــهد گفــت: امســال در هتل هــا شــاهد کاهــش مســافر 

بیــن 10 تــا 20 درصــد بودیــم.

قیمــت  عــراق  در  ایــران  ســابق  بازرگانــی  رایــزن  گفتــه  بــه 
 2۸ )حــدود  دالر   ۷۵00 حــدود  عــراق  در  پرایــد  خــودروی 

اســت. تومــان(  هــزار   ۵00 و  میلیــون 

در  گفــت:  کشــور  اســتخدامی  و  اداری  ســازمان  رئیــس 
کالن شــهرها و مناطــق بهره منــد بیــن 1۵ تــا 20 درصــد نیــروی 

اضافــه در دولــت داریــم.
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،،
در راســتای مسئولیت های اجتماعی 
فــوالد مبارکــه و بــه منظــور تأمیــن 
بیشــتر  هرچــه  ایمنــی  و  آســایش 
اهالــی حســن آباد، کلنــگ عملیــات 
محصورســازی صــدای ریــل در ایــن 
روســتا بــا مشــارکت و ســرمایه گذاری 

فــوالد مبارکــه بــه زمیــن زده شــد

محصوالت غذایی انجمن
شــرکت مــواد غذایــی انجمــن در کشــور ایــران شــهر اشــتهارد – شــرکت صنعتــی اشــتهارد و بــا مســاحتی 
وســیع تأســیس شــده اســت. ایــن شــرکت در ســال ۱3۵۷ بــه منظــور تولیــد انــواع مــواد غذایــی بــه 
بهره بــرداری رســید. تولیــدات ایــن شــرکت در ابتــدا شــامل انــواع زعفــران بــود کــه بــه تدریــج و بــا توجــه 
بــه نیــاز مشــتریان و نیــز سیاســت های توســعه شــرکت عــاوه بــر محصــول فــوق در زمینــه تولیــد انــواع 
ــو و  ــوه، آب لیم ــواع آب می ــا، ان ــات، کنســرو و شــیرینی ها، مرباه خشــکبار، شــورجات، ترشــی ها، حبوب

همچنیــن رب گوجه فرنگــی، میوه هــا و ســبزیجات خشــک نیــز بــه فعالیــت پرداخــت. 
مدیریــت محصــوالت غذایــی انجمــن بــا بــاور ایــن دو شــعار کــه »کیفیــت مســیر ماســت، نــه مقصــد 
مــا« و همــواره حــق بــا مشــتری اســت، خــط و مشــی کیفیــت و ایمنــی خــود را بــا اطمینــان از جلــب 
رضایــت مشــتری بــا برآورده ســازی کیفیــت مطلــوب و تأثیرگــذار بــر زندگــی مشــتری قــرار داده اســت. 
ــی  ــازار داخل ــت در ب ــل رقاب ــرار دارد: عرضــه محصــول قاب ــر ق ــد نظ ــر م ــداف زی ــور اه ــن منظ ــرای ای ب
ــف، حضــور ســاالنه در نمایشــگاه های خارجــی،  ــه کشــورهای مختل و خارجــی، صــادرات محصــوالت ب
ــتمر از  ــی مس ــدی، نظرخواه ــوالت تولی ــان و محص ــداوم کارکن ــرل م ــتی و کنت ــکات بهداش ــت ن رعای
مشــتریان و ارزیابــی ایــن نظریــات بــرای بهبــود مســتمر، حفــظ کیفیــت محصــوالت مطابــق بــا الزامــات 

ــت. ــت کیفی ــتم مدیری ــظ سیس ــازی و حف ــتری، پیاده س ــی و مش ــی مل قانون

تولید ملی

رونــد حــذف برنامه هــای ایرانــی 
ســفارش  و  تاکســی یاب  ماننــد 
ــتور  ــن از اپ اس ــد آنای ــذا و خری غ
از روز پنجشــنبه دوم شــهریور آغــاز 
شــد. اگرچــه پیــش از ایــن نیــز از 
ســال گذشــته اپــل چندیــن بــار بــه 
حــذف اپلیکیشــن های ایرانــی از 
فروشــگاه آنایــن خــود اقــدام کرده 
ــانه های  ــوع در رس ــن موض ــود. ای ب

خارجــی نیــز بازتــاب داشــت. نیویورک تایمــز در گــزارش خــود 
ــه صــورت  ــران ب ــل در ای ــه شــرکت اپ ــا اینک نوشــته اســت: ب
ــیاری  ــای بس ــا ایرانی ه ــت، ام ــی نیس ــمی دارای نمایندگ رس
از محصــوالت آن نظیــر گوشــی های هوشــمند آیفــون، آی پــد، 
آی پــاد و ســایر محصــوالت و ســرویس های آن اســتفاده 
از  ایرانــی  اپلیکشــن های  و  برنامه هــا  و حــذف  می کننــد 
فروشــگاه اپ اســتور، مشــکات و محدودیت هایــی بــرای 

ــرد.  ــا ایجــاد خواهــد ک آن ه
شــرکت اپــل در پیغامــی بــه بعضــی شــرکت های برنامه نویــس 
ــکا  ــای آمری ــن تحریم ه ــتای قوانی ــرد: در راس ــام ک ــران اع ای
ــران  ــای ای ــد برنامه ه ــل نمی توان ــتور اپ ــران، اپ اس ــه ای علی
ــا  ــد ی ــای ده ــود ج ــون را در خ ــی های آیف ــه گوش ــوط ب مرب
ــه  ــن ب ــش از ای ــع بی ــد. درواق ــا کن ــع آن ه ــه توزی ــدام ب اق

ــود.  ــی داده نمی ش ــم سرویس ــت تحری ــورهای تح کش
ــا  ــو ب ــز در گفت وگ ــن شــرکت، نی ــر، ســخنگوی ای ــام نئومای ت
ــا از  ــرده، ام ــد ک ــب را تأیی ــن مطل ــورک تایمــز صحــت ای نیوی

ــار نظــر بیشــتر خــودداری کــرده اســت.  اظه

اپلیکیشــن های  حــذف  از  پــس 
ایرانــی از اپ اســتور، برخــی کاربــران 
ایرانــی اعتــراض خــود را در فضــای 
مجــازی اعــام کردنــد. محمدجــواد 
آذری جهرمــی، وزیــر ارتباطــات و 
فنــاوری اطاعــات، نیــز در واکنــش 
ــر  ــه توئیت ــر در صفح ــن خب ــه ای ب
ســهم  درصــد   ۱۱ نوشــت:  خــود 
بــازار گوشــی ایــران متعلــق بــه 
ــک  ــروزه ی ــده ام ــوق مصرف کنن ــه حق ــرام ب ــل اســت. احت اپ
اصــل اســت کــه اپــل رعایــت نکــرده. حــذف اپ هــا را پیگیــری 

حقوقــی می کنیــم.
ــران در  ــردم ای ــت و م ــدام دول ــن شــرایطی شــاید اق  در چنی
ــادی  ــر زی ــی تأثی ــن های ایران ــذف اپلیکیش ــه ح ــش ب واکن
ــات و  ــر ارتباط ــه وزی ــور ک ــی همان ط ــد. از طرف ــته باش داش
فنــاوری اطاعــات وعــده داده، پیگیــری حقوقــی ایــن موضــوع 
ــران  ــن کارب ــر ای ــرف دیگ ــت و از ط ــوردار اس ــت برخ از اهمی
ــا  ــد ب ــاب کنن ــد انتخ ــه بای ــتند ک ــمند هس ــی های هوش گوش
بســتن درهــای اپ اســتور روی اپلیکیشــن های ایرانــی آیــا بــاز 
هــم بــه خریــد و اســتفاده از محصــوالت شــرکت اپــل ادامــه 
می دهنــد یــا بــه سیســتم های اندرویــدی مهاجــرت خواهنــد 

کــرد؟
بــه ممنوعیــت  ارتباطــات همچنیــن روز یکشــنبه   وزیــر 
ــه  ــا ب ــت: م ــرد و گف ــاره ک ــل اش ــی در اپ ــن های ایران اپلیکش
ــم  ــم و امیدواری ــورد پایبندی ــن م ــی در ای ــررات بین الملل مق

ــند.  ــد باش ــی پایبن ــررات بین الملل ــه مق ــم ب ــا ه آن ه

ایرانی ها اپل را تحریم می کنند؟

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

خطــوط تلفــن همــراه، یکــی از پرکاربردتریــن 
خطــوط تلفنــی حــال حاضــر اســت و تقریبــا 
همــه افــراد از همــه قشــرهای جامعــه از آن 

ــد.  ــتفاده می کنن اس
ــا  ــن خطــوط ب ــا ای ــرای آشــنایی بیشــتر ب ب
خانــم مهنــدس فرشــته صبایی، رئیــس اداره 
ــرات اســتان  مشــتریان ســیار شــرکت مخاب
اصفهــان، بــه گفت وگــو نشســتیم. آنچــه 

می خوانیــد حاصــل ایــن گفت وگوســت.
 خطوط اعتباری چیست؟

خطــوط اعتبــاری، خطوطــی هســتند کــه 
دارای ودیعــه نیســتند؛ درواقع بــرای دریافت 
ــی را  ــا مبلغ ــا تنه ــیم کارت م ــوع س ــن ن ای
بــرای  و  می پردازیــم  ســیم کارت  بــرای 
هــر بــار مکالمــه یــا دیگــر ســرویس ها 
 بــه میــزان دلخــواه ســیم کارت را شــارژ 

می کنیم.

 چرا خطوط اعتباری ارائه شد؟
شــروع خطــوط تلفــن همــراه بــا خطــوط دائمی 
بــود؛ امــا در ســال های بعــد بــا توجــه بــه گــران 
بــودن خطــوط اعتبــاری و تمایــل مشــتریان بــه 
ــاری  ــوط اعتب ــوط، خط ــه خط ــتن این گون داش
ــه شــد. در حــال  ــه مشــتریان ارائ همــراه اول ب
حاضــر هــر دقیقــه مکالمــه بــا ایــن خطــوط ۶۷ 

تومــان اســت.
 اختالف هزینه خطوط اعتباری و دائم

در خطــوط اعتبــاری همان گونــه کــه گفتــه شــد 
هــر دقیقــه مکالمــه ۶۷ تومــان اســت؛ در حالی 
ــه ۵۷  ــه مکالم ــر دقیق ــم ه ــه در خطــوط دائ ک

تومــان اســت.
 استقبال مردم از چه خطوطی بیشتر 

است؟
بــودن خطــوط  رایــگان  دلیــل  بــه  قاعدتــا 
اعتبــاری، اســتقبال از ایــن خطــوط بیشــتر 
اســت. خطــوط اعتبــاری در حــال حاضــر ۵ 
هــزار تومــان اســت کــه ۵۰۰ تومــان شــارژ اولیــه 

دارد و بــا اولیــن شــارژ هــم ۵۰۰۰ تومــان شــارژ 
ــن  ــود؛ ای ــت می ش ــترک پرداخ ــه مش ــه ب هدی
یعنــی اینکــه مشــترک ۵۰۰۰ تومــان بــرای 
ســیم کارت پرداخــت کــرده، امــا در عــوض ۵۵۰۰ 
ــن  ــه ای ــرده اســت. ب ــت ک ــان شــارژ دریاف توم
ترتیــب ســیم کارت اعتبــاری رایــگان عرضــه 
می شــود. البتــه بــا طــرح اقســاط خریــد 
ــم  ــم ه ــوط دائ ــتقبال از خط ــم اس ــوط دائ خط

ــت. ــده اس ــاد ش زی
 انواع خطوط اعتباری

ــاری: ایــن  ۱- ســیم کارت های دانشــجویی اعتب
نــوع ســیم کارت جمعه هــای رایــگان و مکالمــه 
ــه  ــا 3۰ درصــد تخفیــف ارائ بیــن دانشــجویی ب

می کنــد.
نــوع  ایــن  انارســتان:  ســیم کارت های   -۲
ســیم کارت مخصــوص دانش آمــوزان اســت 
از  ایــن گــروه  بــه  را  پــاک  اینترنــت  کــه 

می کنــد. ارائــه  مشــتریان 
3- سیم کارت اعتباری معمولی

خطوط اعتباری همراه اول

۱۰3
خطوط اعتباری

اداره مشتریان سیار
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 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۵,۸۹۰ ریال 

  یوان چین 

۹,۱۵۰ ریال 

  رینگیت مالزی 

۱۰,۳۲۰ ریال 

  ریال عربستان

۱۰,۵۲۶ ریال 

  درهم امارات

۱۱,۳۴۰ ریال 

  لیر ترکیه 

۵۰,۳۹۰ ریال 

  پوند انگلیس 

۴۵,۴۶۰ ریال 

  یورو 

۳۸,۵۰۱ ریال 

  دالر آمریکا 

هــر چنــد ســازمان راهــداری در طــول ماه هــای 
گذشــته بارهــا اعــام کــرده برنامه ریزی هایــی 
را بــه منظــور نوســازی نــاوگان عمومــی کشــور 
ــت  ــن راســتا از حمای ــد و در ای ــی می کن اجرای
نیــز  نفــت  وزارت  همچــون  بخش هایــی 
اســتفاده خواهــد شــد، امــا بــه نظــر می رســد 
هنــوز فرآینــد نوســازی نــاوگان بــه طــور جــدی 
ــی  ــدن مقدمات ــم ش ــه فراه ــده و ب ــاز نش آغ

وابســته اســت. 
 داوود کشــاورزیان، رئیــس ســازمان راهــداری 
اخیــرا گفتــه یکــی از فاکتورهــای مهــم در 
رونــد اجرایــی طــرح نوســازی، بحــث واقعــی 
ــه در  ــرا ک ــت؛ چ ــوخت اس ــت س ــدن قیم ش
صــورت تحقــق نیافتــن ایــن موضــوع، مالــکان 

ــرای  ــی ب ــت چندان ــوده رغب ــای فرس خودروه
انجــام ایــن کار نخواهنــد داشــت. اضافــه کردن 
هزینــه خودروهــای فرســوده متناســب بــا 
ســوخت مصرفــی و آلودگــی در محیط زیســت 
ــن  ــن ابزارهــا در ای ــد یکــی از اصلی تری می توان
حــوزه باشــد. بــا وجــود آنکــه رئیــس ســازمان 

نکــرده  اعــام  دقیــق  طــور  بــه  راهــداری 
ــوخت  ــرخ س ــش ن ــرای افزای ــزی ب برنامه ری
ــا آن  در شــرایطی کــه دولــت در ســطح کان ب
مخالفــت کــرده، چگونــه پیگیــری خواهــد شــد 
و حتــی تــا زمــان تصویــب ایــن موضــوع چــه 
ــا آنچــه  ــد داشــت، ام ــه ای وجــود خواه برنام

در حــال حاضــر بیشــترین اهمیــت را دارد، 
ــی  ــاوگان عموم ــب توجــه در ن فرســودگی جال
ــران اســت کــه از ســوی  ــاری و مســافری ای ب
ــتوراتی در  ــه دس ــداری ب ــازمان راه ــس س رئی
ــا  ــه ت ــتوراتی ک ــود؛ دس ــول می ش ــده موک آین
نرســیدن آن هــا احتمــاال همچنــان جاده هــای 
ایــران، محلــی بــرای جــوالن خودروهــای 

ــد. ــی می مان ــوده باق فرس

تا سوخت گران نشود، خودروها نو نمی شوند



کوتاه از نصف جهان
 بهره برداری از 25 طرح 

آب روستایی در اصفهان 
ــتایی  ــاب روس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
اســتان اصفهــان از افتتــاح و بهره بــرداری 25 
طــرح آبــی روســتایی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 
از  باقی مانــده  روزهــای  در  تومــان  11میلیــارد 

ــر داد. ــال خب ــت امس ــه دول هفت
ایــن  کــرد:  اظهــار  قرائتــی  محمدحســین 
 8 از  بهره بــرداری  و  افتتــاح  شــامل  طرح هــا 
ــبکه،  ــازی ش ــاح و بهس ــانی، 12 اص ــرح آبرس ط
تصفیه خانــه   2 و  آب شــیرین کن  مجموعــه   3

ــت. اس
عملیاتــی  طرح هــا  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
همچــون اصــاح و بهســازی 86 کیلومتــر شــبکه 
آبــی، احــداث 10 کیلومتــر خــط انتقــال، ســاخت 
مخــزن آب در مجمــوع بــه حجــم 2 هــزار و 300 
متــر مکعــب و راه انــدازی ایســتگاه پمپــاژ انجــام 

می شــود.
بــه گفتــه مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب 
روســتایی اســتان اصفهــان 35 هــزار نفــر جمعیــت 
روســتایی در اردســتان، خوروبیابانــک، تیــران و 
کــرون، شــهرضا، فاورجــان، دهاقــان، فریــدن، 
لنجــان، کاشــان و اصفهــان از ایــن طرح هــا بهره منــد 

می شــوند.

بهره برداری از 70 طرح بهزیستی 
استان اصفهان 

ــه  ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــتی اس ــر کل بهزیس مدی
ــار 33  ــا اعتب ــرح ب ــت 70 ط ــه دول ــبت هفت مناس
میلیــارد و 13 میلیــون ریــال در اســتان افتتــاح شــد 

ــید.  ــرداری رس ــه بهره ب و ب
ســعید صادقــی افــزود: ایــن طرح هــا در حوزه هــای 
اجتماعــی، پیشــگیری، توانبخشــی، مشــارکت ها 
و پشــتیبانی و بــا مشــارکت خیــران و بخــش 
خصوصــی در اســتان اصفهــان بــه بهره بــرداری 

ــت. ــیده اس رس
ــرح  ــامل 16 ط ــا ش ــن طرح ه ــرد: ای ــار ک وی اظه
اشــتغال زایی در شاهین شــهر، بوییــن، لنجــان و 
اصفهــان، 17 واحــد مســکن مددجویــی در اصفهــان 
و گلپایــگان و نیــز مراکــز اقامتــی میان مــدت و 
مهد هــای کــودک اســت کــه در ســایر نقــاط اســتان 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ب

بهره برداری از 48 طرح عشایری 
در استان اصفهان 

مدیــر کل امــور عشــایر اســتان اصفهــان از افتتــاح 
ــک  ــر ی ــغ ب ــار بال ــا اعتب ــایری ب ــرح عش 48 ط
ــه  ــا هفت ــان ب ــتان همزم ــان در اس ــارد توم میلی

ــر داد.  ــت خب دول
مختــار اســفندیاری در نشســتی خبــری، عمــده این 
طرح هــا را شــامل پروژه هــای احــداث راه عشــایری، 
تامیــن آب شــرب، توســعه گردشــگری و بوم گــردی، 
سوخت رســانی و مباحــث فرهنگی آموزشــی عنــوان 

کرد.
ــارات  ــان از اعتب ــون توم ــه وی 890 میلی ــه گفت ب
ایــن طرح هــا از محــل اعتبــارات دولتــی اســتانی 
و بقیــه از آورده هــای شــخصی ســرمایه گذاران 

اســت.

 بهره برداری از 10 پروژه گازرسانی 
در استان اصفهان 

اصفهــان  اســتان  شــرکت گاز  عامــل  مدیــر 
ــرکت گاز  ــتاوردهای ش ــن دس ــوص آخری درخص
خدمات رســانی  ارتقــای کیفیــت  راســتای  در 
پروژه هــای  همچنیــن  و  مشــترکین  بــه 
آمــاده افتتــاح در ایــن هفتــه بیــان داشــت: 
شــرکت  ایــن  خــدوم  کارکنــان  همــت  بــه 
و  توســعه  گازرســانی،  خدمــات  راســتای  در 
ســطح  ارتقــای  و  گاز  شــبکه های  نگهــداری 
رضایتمنــدی مشــترکین، ده پــروژه گازرســانی 
 360 و  میلیــارد  بــر 47  بالــغ  هزینــه ای  بــا 
ــی  ــاده کلنگ زن ــرداری و آم ــال بهره ب ــون ری  میلی

می شود. 
ســید مصطفــی علــوی بــا اشــاره بــه اینکــه 
هم اکنــون 99.5 درصــد جمعیــت کل اســتان 
ــهری و 95  ــای ش ــد خانواره ــادل 99.6 درص مع
نعمــت گاز  از  روســتایی  خانوار هــای  درصــد 
طبیعــی برخــوردار هســتند، گفــت: بــرای تأمیــن 
گاز ایــن میــزان جمعیــت بیــش از یــک میلیــون 
و 8 هــزار عــدد انشــعاب نصــب شــده و 26 هــزار 
کیلومتــر شــبکه  گذاری در ســطح اســتان صــورت 

ــه اســت. پذیرفت

خانه باغ تاریخی شاکر، برترین 
اقامتگاه بوم گردی استان اصفهان 
جــواد صدیقیــان، رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
 صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان آران 
ــت:  ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــدگل، در جم و بی
ــت  ــه بررســی های کارشناســان معاون ــا توجــه ب ب
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــگری اداره کل می گردش
ــان  ــان در می دســتی و گردشــگری اســتان اصفه
ــه  ــاکر ب ــاغ ش ــردی، خانه ب ــگاه بوم گ 208 اقامت
بوم گــردی اســتان  اقامتــگاه  برتریــن  عنــوان 
اصفهــان معرفــی شــده و در هفتــه گردشــگری و 
روز جهانــی جهانگــردی در مراســمی از مدیریــت 
تقدیــر  خانه بــاغ شــاکر  بوم گــردی  اقامتــگاه 

خواهــد شــد.

ســامانه پایــگاه نقــاط GPS یــا همــان »ســامانه 
تعییــن موقعیــت شــهر اصفهــان« راه انــدازی شــد 
و ایــن ســامانه دارای 4 ایســتگاه دائمی در ســطح 

شــهر اســت.
از حــدود 25 ســال پیــش اداره نقشــه برداری 
ــان  ــران شــهری شــهرداری اصفه ــت عم در معاون
فعالیــت خــود را بــا 10 اکیــپ نقشــه برداری آغــاز 
ــی  ــون اساس ــل 44 قان ــاغ اص ــس از اب ــرد. پ ک
تعــداد اکیپ هــای نقشــه برداری کاهــش یافــت؛ 
از ایــن رو اســتفاده از مهندســان مشــاور خصوصی 

در دســتورکار ایــن اداره قــرار گرفــت.
نقشــه برداری  اداره  وظایــف  شــرح  جملــه  از 
معاونــت عمــران شــهرداری اصفهــان تهیــه و 
کنتــرل  نقشــه برداری،  دســتورکار های  ابــاغ 
ــات  ــام عملی ــات احج ــی صورت جلس ــد نهای تأیی
بازدیــد  عمرانــی،  پروژه هــای  در  نقشــه برداری 
و  نقشــه برداری  عملکــرد  نحــوه  از  مســتمر 
مشــاوران و تهیــه اســناد و مــدارک جهــت برگزاری 
مناقصه هــای مرتبــط بــا نقشــه برداری اســت.

مقــدم  اکبــر  بــا  را  این بــاره گفت وگویــی  در 
عمــران  معاونــت  نقشــه برداری  اداره  رئیــس 
شــهرداری اصفهــان، انجــام داده ایــم کــه در ادامــه 

نیــد. می خوا

 حوزه کاری شما ویژه است؛ به 
خصوص در زمان اجرای پروژه؛ لطفا ما را 

از حوزه کاری خودتان مطلع کنید. 
شــهری  عمــران  معاونــت  مهــم  وظایــف  از 
شــهرداری نظــارت بــر حســن انجــام کار و کیفیــت 
پروژه هــای عمرانــی اســت. در همیــن راســتا اداره 
نقشــه برداری وظیفــه کنتــرل نقــاط هندســی 
پروژه هــا یــا مختصــات نقــاط پروژه هــا را بــر 

عهــده دارد.
در ایــن زمینــه کارهــای زیــادی در ایــن اداره انجام 
می شــود کــه از جملــه می تــوان بــه احــداث 
نقــاط جی.پــی.اس، برداشــت وضعیــت موجــود، 
ــام،  ــبه احج ــی، محاس ــه های اجرای ــن نقش تعیی
ــای  ــا انته ــل ت ــان و پروفی ــترها، پ ــرل بس کنت

ــرد. ــروژه اشــاره ک مراحــل پ
 از نظر توانمندی در چه جایگاهی قرار 

دارید؟ 
اتفــاق بســیار خوبــی کــه در ســطح شــهر اصفهــان 
هم اکنــون در حــال انجــام اســت، ایجــاد ســامانه 
پایــگاه نقــاط GPS یــا همــان »ســامانه تعییــن 
موقعیــت شــهر اصفهــان« اســت کــه ایــن ســامانه 
شــامل 4 ایســتگاه دائمــی در ســطح شــهر اســت 
ــه ای طراحــی شــده کــه در چهــار نقطــه  ــه گون و ب

شــهر اصفهــان بتوانــد هم پوشــانی کاملــی را 
داشــته باشــد.

ــه 12  ــهرداری منطق ــی در ش ــتگاه دائم ــن ایس ای
ــه 13  ــان، شــهرداری منطق ــرب اصفه شــمال و غ
جنــوب و غــرب، شــهرداری منطقــه 14 شــمال و 
ــام  ــی ام ــای بین الملل شــرق و ســالن همایش ه
خامنــه ای )مدظلــه العالــی( نیــز، جنــوب و شــرق 

ــد. ــش می ده ــان را پوش اصفه
زمانــی کــه ایــن چهــار ایســتگاه بــه صــورت 
همزمــان مشــغول جمــع آوری اطاعــات ماهــواره 
هســتند، ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه هــر کاربری 
را در ســطح شــهر بــا اســتفاده از گیرنده هــای 

ــیم. ــته باش ــت داش ــن موقعی ــد تعیی جدی
اداره  در  کــه  اســت  ماهــی  دو  اتفــاق  ایــن 
نقشــه برداری معاونــت عمــران شــهرداری اصفهــان 
ــن  ــنل ای ــدی پرس ــه توانمن ــه ب ــا توج ــاده و ب افت
ــا  ــده ب ــه ش ــه تهی ــی ک ــتگاه های خوب اداره و دس
ــم  ــدا کردی ــن را پی ــکان ای ــران، ام ــت مدی حمای
کــه در ســطح شــهر اصفهــان بــه صــورت آنایــن 
تعییــن مختصــات و موقعیــت را داشــته باشــیم.

 اینکه اداره نقشه برداری معاونت 
عمران شهرداری اصفهان در خط مقدم 

اجرا و ادامه پروژه هاست، شکی نیست؛ 
اما آیا وقتی جانمایی پروژه ها انجام شد 
کار این اداره در پروژه هم تمام شده یا 
اینکه آن پروژه هنوز زیر نظر این اداره 

است؟ 
اســاس کلیــه پروژه هــای عمرانــی چــه در ســطح 

شــهر و چــه در ســطح دنیــا، نقشــه برداری اســت.
ــی  ــه بردارها در پروژه های ــه نقش ــن دغدغ مهم تری
کــه نظــارت دارنــد، ایــن اســت کــه ایســتگاه های 
ــه قــوت  ــروژه ب ــان پ ــا پای نقشــه برداری از آغــاز ت

خــود باقــی بمانــد.

ــن اســت  ــی ای ــا ماهیــت پروژه هــای عمران عمدت
ــه برداری  ــتگاه های نقش ــه ایس ــال اینک ــه احتم ک
از بیــن بــرود زیــاد اســت؛ ســامانه ای کــه در 
بخــش قبــل اعــام شــد عــاوه بــر اینکــه 
ایجــاد  یکپارچــه در ســطح شــهر  ســامانه ای 
ــه  ــد ک ــا می ده ــه م ــکان را ب ــن ام ــد، ای می کن
ــروژه حــذف  ــر ایســتگاهی از پ ــه، ه ــر لحظ در ه
ــار  ــات ب ــخصات و مختص ــان مش ــا هم ــود ب ش
دیگــر ایجــاد می شــود و ایــن در رونــد اجــرا، 
 کمیــت، کیفیــت پــروژه و تحویــل آن اثــر زیــادی                               

دارد.

خوشــبختانه بــا توجــه بــه توانمنــدی کــه در اداره 
نقشــه برداری وجــود دارد بــا دســتگاه های جدیــد 
ــال کار  ــن قســمت در ح ــه در ای و پیشــرفته ای ک
ــر لحظــه  ــه در ه ــم ک ــکان را داری ــن ام اســت، ای
ــه آن را روش  ــد ک ــای جدی ــه روش ه ــم ب بتوانی
ــم، مختصــات  ــی« می نامی ــت آن ــن موقعی »تعیی
ــال         ــد، اعم ــاز باش ــه نی ــروژه ک ــای پ ــر ج را در ه

کنیــم.
 شما به سیستمی اشاره کردید که 

در آن سرعت به خوبی لحاظ می شود؛ 
این سیستم چه مزایایی برای پروژه هایی 
دارد که نیاز است با سرعت احداث و به 

شهروندان تحویل داده شود؟ 
گاهــی  شــهر  عمرانــی  پروژه هــای  انجــام  در 
پیــش می آیــد کــه مــا بــه ســرعت زیــاد از نظــر 
نقشــه برداری نیــاز داریــم؛ مثــا گاهــی قــرار 
اســت نقشــه ای در اســرع زمان در مســیری پیاده 
ــد پیــش رود.  ــا بســیاری از مراحــل بتوان شــود ت
ــکان را  ــن ام ــی ای ــت آن ــن موقعی ــتم تعیی سیس
می دهــد کــه نقشــه پــروژه را لودشــده در گیرنــده 
دســتگاه داشــته باشــیم؛ ایــن سیســتم مختصات 
را همزمــان از کیبــورد اســتخراج و حــدود 5 ثانیــه 
جی.پی.اس هــای  بــا  را  نقشــه ها  دســتگاه 
جهانــی منطبــق و فیکــس می کنــد و مختصــات 
تــا دقــت ســانتیمتر را بــه مــا ارائــه می دهــد کــه 
ایــن باعــث می شــود کارآیــی اجــرای پروژه هــای 
ســطح شــهر بــا ســرعت بســیار زیــادی افزایــش 

یابــد.

رئیس اداره نقشه برداری معاونت عمران شهرداری اصفهان خبر داد:

تعیین مختصات و موقعیت 
»GPS پروژه های شهری با »سامانه

H.Farokhi@eskimia.ir
حمید فرخیاردستان

پنــج طــرح آبیــاری کم فشــار همزمــان بــا ســومین روز 
ــرداری  ــه بهره ب ــت در شهرســتان اردســتان ب ــه دول هفت

رســید. 
مدیــر جهــاد کشــاورزی اردســتان گفــت: بــرای اجــرای 
بــه مســاحت 445  زمینــی  در  آبیــاری  طرح هــای 
ــال از  ــون ری ــارد و 852 میلی ــادل 44 میلی ــار، مع هکت

ــت. ــده اس ــه ش ــی، هزین ــهیات بانک ــل تس مح
علی اکبــر صالــح افــزود: بــا اجــرای ایــن طرح هــا 
بــرای 40 نفــر شــغل ایجــاد شــد و 40 خانــوار از مزایــای 

ــدند. ــد ش آن بهره من
ــا 45 درصــد  ــن طرح ه ــا اجــرای ای ــرد: ب ــار ک وی اظه

در مصــرف آب، صرفه جویــی و از ُافــت ســطح آب هــای 
زیرزمینــی کاســته شــد.

وی خاطرنشــان کــرد: 8 حلقــه چــاه ســال گذشــته در 
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــا صــرف 116 میلی ــن شهرســتان ب ای
ــرار  ــار ق ــار و کم فش ــت فش ــاری تح ــش آبی ــر پوش زی

ــت. گرف
مدیــر جهــاد کشــاورزی اردســتان همچنیــن از تشــکیل 
ــح  ــر داد و تصری ــد خب ــن پیون ــر در ای ــده دیگ 12 پرون
کــرد: می کوشــیم بــا افزایــش اعتبــارات، چاه هــای 

ــم. ــز کنی ــار مجه ــتم کم فش ــه سیس ــتری را ب بیش
شهرســتان اردســتان دارای 220 حلقــه چــاه کشــاورزی 
هوشــمند  کنتــور  از  نیــز  آن هــا  همــه  اســت کــه 

برخوردارنــد. 

ــرای  ــت: ب ــان گف ــتان اصفه ــط اس ــت محی ــروه بهداش ــر گ مدی
ــه  ــان عرض ــود قلی ــه خ ــد در چایخان ــه بخواهن ــی ک چایخانه داران

ــود دارد. ــی وج ــت قانون ــد، محدودی کنن
ــای دوره  ــی از اعض ــارات یک ــه اظه ــاره ب ــا اش ــی ب ــدی رفیع مه
ــت  ــا وضعی ــه ب ــان در رابط ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــم ش پنج
ــهر در  ــورای ش ــرد: ش ــار ک ــان اظه ــتان اصفه ــه داران اس چایخان
ــی  ــوارد قانون ــرای اداره ای م ــد ب ــه بخواه ــت ک ــی نیس جایگاه
وضــع کنــد و قانــون منــع اســتعمال دخانیــات در اماکــن عمومــی 
از ســوی قانونگــذاران در مجلــس شــورای اســامی وضــع شــده 

اســت.
ــات در  ــتعمال دخانی ــع اس ــون من ــاس قان ــر اس ــزود: ب وی اف
اماکــن عمومــی بــا چایخانه هایــی کــه در اصفهــان قلیــان عرضــه 
می کردنــد، برخــورد صــورت گرفتــه اســت؛ در حــال حاضــر هیــچ 

ــه  ــان عرض ــه قلی ــی ک ــایی چایخانه های ــرای بازگش ــکلی ب مش
ــال  ــه دنب ــا ب ــه صرف ــدی ک ــر واح ــدارد و ه ــود ن ــد، وج نمی کنن
ــد،  ــته باش ــان را نداش ــه قلی ــد عرض ــد و قص ــای باش ــه چ عرض

می توانــد فعالیــت کنــد.
ــه  ــد در چایخان ــه بخواهن ــی ک ــرای چایخانه داران ــت: ب ــی گف رفیع
خــود قلیــان عرضــه کننــد، محدودیــت قانونــی وجــود دارد؛ ماک 
تعامــل بهداشــت محیــط اســتان بــا نهادهــا و دســتگاه های 

ــون اســت. ــر اســاس قان مختلــف ب
وی در پایــان تصریــح کــرد: جلوگیــری از عرضــه قلیــان در 
چایخانه هــا در اصفهــان تصمیــم یــک شــخص یــا نهــاد نیســت 
بلکــه اجــرای قانــون اســت و ایــن موضــوع که چــرا این قانــون در 
شــهر تهــران اجــرا نشــده، بــه مــا ارتباطــی نــدارد و بایــد از افــراد 

ــه شــود.  ــط آن مطالب ذی رب

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

بهــروز گرانمایــه، سرپرســت شــهرداری کاشــان، در آییــن معارفــه 
بیــان کــرد: مهنــدس ناظــم رضــوی ظرفیــت شــهرداری را 

ــرد. ــره ب ــی به ــه خوب ــرد و از آن ب ــایی ک شناس
ــی  ــت قبل ــه بودجــه شــهرداری در دوره مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
ــم  ــش حج ــرد: افزای ــح ک ــت، تصری ــش یاف ــر افزای ــار براب چه

ــد. ــدی ش ــب رضایتمن ــان موج ــی در کاش ــات عمران عملی
سرپرســت شــهرداری کاشــان افــزود: در شــرایط خــاص و 
و  طــرف مشــکات  یــک  از  می بریــم؛  بــه ســر  حساســی 
انتظــارات مــردم از  از طــرف دیگــر  هجمه هــای مخالــف و 
ــود. ــد  می ش ــتباه رص ــر گام اش ــه و ه ــش یافت ــهرداری افزای ش

ــدل  ــد م ــی بای ــرایط فعل ــه در ش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــه ب گرانمای

ــد  ــا بای ــرد: هزینه ه ــان ک ــر نش ــم، خاط ــر دهی ــی را تغیی مدیریت
ــه کاره در  ــای نیم ــام پروژه ه ــود و اتم ــت ش ــایی و مدیری شناس
اولویــت اســت. وی ادامــه داد: بــا تغییــر مدیریــت بی نظمــی در 
ــم اداری و  ــه ســریع تر نظ ــد هرچ ــن بای ــاد شــده؛ بنابرای کار ایج

ــردد. ــت طبیعــی بازگ ــه حال ــب ب ــت سلســله مرات رعای
سرپرســت شــهرداری کاشــان بــا اشــاره بــه اینکــه آرامــش بایــد بــه 
جامعــه برگــردد، گفــت: آرامــش مــردم بــا شــعار دادن برنمی گــردد؛ 
مــردم دلواپــس و نگــران وضعیــت شــهر هســتند و ایــن وظیفــه 

ماســت بــا تکمیــل پروژه هــا اتفاقــات خوبــی را رقــم بزنیــم. 
گرانمایــه ضمــن تقدیــر از ظرفیــت و تــوان مدیــران ارشــد شــهری 
بیــان کــرد: ذره ای بــه تــوان مجموعــه شــک نــدارم و بــا همدلــی 
و همراهــی کــه در شــورای اســامی شــهر وجــود دارد، امیدواریــم 

شــاهد رشــد و پیشــرفت شــهر باشــیم.

V.Vatankhahan@eskimia.ir
وحید وطن خواهانشاهین شهر

ــن  ــان ضم ــتان اصفه ــمند اس ــودکان هوش ــه ک ــر مؤسس  مدی
ــبات  ــز محاس ــن مرک ــوان اولی ــه عن ــه ب ــن مؤسس ــی ای معرف
ذهنــی بــا چرتکــه در ایــران بــا مجــوز رســمی از وزارت آموزش و 
ــی  ــد هســتند دانش آموزان ــرورش گفــت: خانواده هــا عاقه من پ
تربیــت کننــد کــه از نظــر درســی نمونــه باشــند و همچنیــن در 

تعامــات اجتماعــی خــوب عمــل کننــد. 
عرفــان خوش نظــر دربــاره محاســبات ذهنــی بــا چرتکــه اظهــار 
داشــت: آمــوزش محاســبات ذهنــی بــا چرتکــه ویــژه رده 
ســنی 5 – 12 ســال اســت و بــه واســطه برگــزاری کاس هــای 
آمــوزش چرتکــه، دو نیم کــره مغــز دانش آمــوز فعــال شــده و 
درنتیجــه دانش آمــوز در تمامــی دروس پیشــرفت چشــمگیری 

خواهــد داشــت.
 وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دانش آمــوزان در کاس هــای چرتکــه 
یــاد می گیرنــد یــک چرتکــه در ذهــن خــود تصــور کننــد 
افــزود: ایــن عمــل بــا عــث تقویــت حافظــه دیــداری و حافظــه 

بلندمــدت دانش آمــوز می شــود.
بــه  در کاس هــای چرتکــه  خوش نظــر خاطرنشــان کــرد: 
مهارت هــای حافظــه دیــداری،  شــنیداری، دقــت، تمرکــز، 
افزایــش اعتمادبه نفــس، قــدرت یادگیــری و خاقیــت پرداختــه 

می شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: در حــال 
ــز در سراســر  ــش از 100 مرک ــه در بی ــای چرتک حاضــر کاس ه
اســتان اصفهــان در مــدارس دولتــی، غیرانتفاعــی، کانون هــای 
فرهنگی تربیتــی و پیش دبســتانی ها در حــال برگــزاری اســت.

مدیر جهاد کشاورزی اردستان خبر داد:

بهره برداری از 5 طرح آبیاری در اردستان 
سرپرست شهرداری کاشان:

اتمام پروژه های نیمه کاره در اولویت است 

مدیر گروه بهداشت محیط استان اصفهان:

عرضه قلیان در چایخانه ها محدودیت قانونی دارد 
 اولین مرکز آموزش محاسبات ذهنی ریاضی 

با استفاده از چرتکه در اصفهان

سفری به عصارخانه شاهی اصفهان
عصارخانــه شــاهی اصفهــان بــا مســاحت تقریبــی 500 متــر مربــع 
ــگری  ــی و گردش ــم تاریخ ــار مه ــی از آث ــع، یک ــر مرب ــای 850 مت و زیربن
ــا  ــازار قنادی ه ــان، ب ــش  جه ــدان نق ــه در می ــت ک ــان اس ــتان اصفه اس
ابتــدای بــازار مخلــص، روبــه روی بــازار مرکــزی طــا قــرار دارد. ایــن بنــا 
ــا  ــان ب ــاس اول و همزم ــاه عب ــری در دوره ش ــری قم ــال 1021 هج در س

ــا شــد. ــان بن ــزرگ اصفه ــازار ب احــداث ب
در ســال 1349 بــه دلیــل صنعتــی شــدن ایــن حرفــه، ادامــه کار مقــرون 
ــا  ــد؛ ت ــل ش ــال تعطی ــدت 30 س ــه م ــه ب ــود و عصارخان ــه نب ــه صرف ب
اینکــه در ســال 1379 ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان 
ــال 1380  ــداری و در س ــی آن خری ــک اعیان ــن مال ــه را از آخری عصارخان
ــا  ــه مرمــت و ســاماندهی آن کــرد کــه دو ســال کشــید. ایــن بن اقــدام ب
ــگران  ــد گردش ــرض دی ــده و در مع ــوزه درآم ــکل م ــه ش ــا ب ــن روزه ای

ــه اســت. ــرار گرفت ــان ق اصفه
ــیاب  های  ــه آس ــران ب ــم ای ــهرهای قدی ــه( در ش ــه )حصارخان عصارخان
ــواردی  ــردن م ــرد ک ــرای خ ــا ب ــه از آن ه ــد ک ــاق می ش ــی اط مخصوص

ــد.  ــتفاده می  ش ــال آن اس ــل و امث ــه و فلف ــنگ و زردچوب ــون س چ

عصارخانــه عبــارت از محوطــه  ای بــود کــه در وســط آن دو قطعــه ســنگ 
گــرد بــر روی هــم قــرار داشــت و ایــن دو قطعــه ســنگ از یــک طــرف بــا 
ــا اســب  ــا قاطــر ی ــا شــتر ی ــا، مثــل االغ ی ــه یــک رأس چهارپ اهرمــی ب
متصــل بــود. بــا حرکــت کــردن حیــوان کــه بــه صــورت دورانــی صــورت 
ــردش  ــا گ ــد و ب ــت درمی آم ــه حرک ــی آســیاب ب ــت، ســنگ روی می  گرف
ایــن ســنگ، مــوادی کــه بــه وســط ســنگ مزبــور ریختــه می شــد، نــرم 
می گردیــد. قســمت مرکــزی عصارخانــه در یــک طبقــه بــا ارتفــاع حــدود 
11 متــر بــوده و در آن ســه فضــای گنبــدی شــکل بــا مقطــع کجــاوه ایجــاد 
ــه ســبک طــاق و چشــمه اســت و نورگیرهــای  شــده اســت. ســقف ها ب
ســقف، روشــنایی عصارخانــه را تامیــن می کننــد. دلیــل ســاخت ســقف 
گنبــدی شــکل خنــک نگهداشــتن محــل بــرای نگهــداری روغــن موجــود 
در عصارخانــه بــوده اســت. دیوارهــا و ســقف خشــتی اســت و بــه دلیــل 
ــاخته  ــره س ــات و پنج ــازی، تزئین ــدی، قاب س ــدون کاربن ــری آن، ب کارب
شــده اند. فضــای اصلــی دارای پنــج قســمت پیشــخوان،  بارانــداز، 
شــترخوان، گرمخانــه و تیرخانــه بــوده اســت. بــه غیــر از عصارخانه شــاهی 
ــتان های  ــتان و شهرس ــن اس ــری در ای ــای دیگ ــته عصارخانه ه در گذش
اطــراف وجــود داشــته کــه در حــال حاضــر اثــری از هیــچ کــدام از آن هــا 

نیســت.

مدیــر کل گمــرک اصفهــان گفــت: میــزان 
صــادرات اســتان اصفهــان در 5 ماهــه نخســت 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
از لحــاظ وزن 15 درصــد و از حیــث ارزش 17 

درصــد افزایــش داشــته اســت. 
اســداله احمــدی ونهــری اظهــار داشــت: در 5 
ــم  ــان 582 قل ــتان اصفه ــه 1396، از اس ماه
کاال بــه ارزش یــک میلیــون و 780 هــزار تــن 
و بــه ارزش 618 میلیــون و 63 هــزار دالر، بــه 
ــه  ــده ک ــادر ش ــان ص ــور جه ــد 87 کش مقص
ــل از  ــدت مشــابه ســال قب ــا م در مقایســه ب
لحــاظ وزن 15 درصــد و از حیــث ارزش 17 

ــش داشــته اســت. درصــد افزای
از  را  صادراتــی  کاالهــای  عمده تریــن  وی 
اســتان اصفهــان محصــوالت پتروشــیمی بــه 
ــوالد  ــن آالت و ف ــون دالر، آه ارزش 168 میلی
بــه ارزش 159 میلیــون دالر و فــرش بــه ارزش 
58 میلیــون دالر برشــمرد و افــزود: مهم تریــن 
کشــورهای مقصــد کاالهــای صادراتــی اســتان 
اصفهــان عــراق بــا 170 میلیــون دالر و 28 
درصــد، امــارات متحــده عربــی بــا 104 میلیون 

ــون  ــا 98 میلی دالر و 17 درصــد، افغانســتان ب
دالر و 16 درصــد، پاکســتان بــا 48 میلیون دالر 
ــون دالر و 5  ــا 28 میلی ــن ب ــد و چی و 8 درص
درصــد ســهم از کل صــادرات اســتان هســتند.

مدیــر کل گمــرک اصفهــان بیــان کــرد: در 
راســتای اجــرای اقتصــاد مقاومتــی و دولــت 
ــتان  ــدگان اس ــادرات تولیدکنن ــک ص الکترونی
ــل تشــریفات گمرکــی و از  ــا حداق ــان ب اصفه
ــدون  ــی ب ــور گمرک ــع ام ــق ســامانه جام طری

نیــاز بــه مراجعــه حضــوری انجــام می پذیــرد.
وی گفــت: 38 هــزار و 686 تــن کاال بــه 
بــه  دالر  هــزار  و 335  میلیــون  ارزش 180 
ــه  ــه در مقایس ــده ک ــان وارد ش ــرک اصفه گم
بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از نظــر وزن 26 
ــش  ــث ارزش 50 درصــد افزای درصــد و از حی
ــار داشــت:  ــه اســت.احمدی ونهــری اظه  یافت
در راســتای برنامه هــای اقتصــاد مقاومتــی 
ــا راه انــدازی و اســتفاده از ســامانه پنجــره  و ب

درصــدی  افزایــش 59  شــاهد  فرامــرزی، 
ــتیم.  ــان هس ــتان اصفه ــرکات اس ــد گم درآم
ایــن اداره کل بــا داشــتن 138 کارمنــد در پنــج  
ــارد و  ــر 874 میلی ــغ  ب ــه اول 1396، بال ماه
994 میلیــون ریــال درآمــد کســب و بــه خزانه 

ــرده اســت. ــز ک واری
وی درخصــوص مهم تریــن کاالهــای وارداتــی 
گمــرک اصفهــان طــی 5 ماهــه 1396 گفــت: 
ــی  ــین آالت مکانیک ــامل ماش ــن واردات ش ای
29 درصــد، ماشــین آالت برقــی 16 درصــد، 
اجــزا و قطعــات منفصلــه ماشــین آالت 14 

ــوده اســت. ــه 3 درصــد ب درصــد و پنب

#اصفهان_گردی
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 »عیسی بهمنی« 
شهردار شاهین شهر شد

عیســی بهمنــی بــا رأی اعضای 
شــورای اســامی شاهین شــهر 
بــه عنــوان شــهردار ایــن خطــه 

انتخــاب شــد. 
پــس از کــش و قوس هــای 
ــورای  ــنبه ش ــر ش ــراوان عص ف
شــهر شاهین شــهر، عیســی 
ــهردار  ــمت ش ــه س ــی را ب بهمن

شاهین شــهر انتخــاب کردنــد.
بر همین اساس عیسی بهمنی که سابقه مدیریت کل امور 

روستایی و شوراهای استان و معاونت مسکن و شهرسازی 
اصفهان را در کارنامه خود دارد و از گزینه های اصلی شورا 

برای تصدی شهرداری بود، با کسب چهار رأی موفق شد بر 
کرسی پردرآمدترین شهرداری استان اصفهان تکیه بزند. 

 »رحیم جافری« در سمت 
شهردار شهرضا ابقا شد

رئیــس پنجمیــن دوره شــورای 
از  شــهرضا  شــهر  اســامی 
در  جافــری  رحیــم  ابقــای 
ســمت شــهردار ایــن شــهر 

داد. خبــر 
ــرد:  ــار ک ــور اظه ــدی صالح پ مه
ــن  ــردم در پنجمی ــن م منتخبی
دوره شــورای اســامی شــهر 
شــهرضا در نخســتین جلســه خــود بــا دســتورکار تعییــن 
ــا  ــبی آراء، ب ــت نس ــا اکثری ــهر، ب ــن ش ــده ای ــهردار آین ش
ابقــاء رحیــم جافــری در ســمت شــهردار شــهرضا موافقــت 
کردنــد.وی در ادامــه افــزود: ایــن مصوبــه شــورای اســامی 
ــرای مطابقــت  ــات ب ــد ســایر مصوب ــد همانن ــز بای شــهر نی
بــا قانــون بــه کمیتــه تطبیــق شهرســتان و پــس از آن بــه 

ــان ارســال شــود. اســتانداری اصفه

افتتاح پروژه های برق برخوار با 
اعتباری بالغ بر ۶۳50 میلیون ریال

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

ــای  ــدادی از پروژه ه ــت: تع ــوار گف ــرق برخ ــور ب ــر ام مدی
ــا  ــت ب ــه دول ــوار در هفت ــرق برخ ــور ب ــاح ام ــاده افتت آم
ــرداری  ــه بهره ب ــال ب ــون ری ــر 6350 میلی ــغ ب ــاری بال اعتب
رسید.مســعود اســکندری ضمــن گرامیداشــت هفتــه 
دولــت افــزود: احــداث شــبکه 20 کیلوولــت و نصــب 
ــوار  یــک دســتگاه ترانســفورماتور 100 کیلوولــت آمپــر در بل
فرزانــگان دســتگرد، احــداث شــبکه 20 کیلوولــت و نصــب 
ــان  ــر در خیاب ــت آمپ ــفورماتور 50 کیلوول ــتگاه ترانس 1 دس
مطهــری دولت آبــاد و احــداث شــبکه 20 کیلوولــت و 
ــر در  ــت آمپ ــفورماتور 100 کیلوول ــتگاه ترانس ــب 1 دس نص
شــهرک سیدالشــهدا شــهر ســین از جملــه اقدامــات اداره 

ــت. ــت اس ــه دول ــوار در هفت ــرق برخ ــور ب ام
وی اظهــار داشــت: دو دســتگاه ترانســفورماتور 100 کیلوولت 
آمپــر یکــی در محــدوده بلــوار جانبــازان دولت آبــاد و یکــی 

در خیابــان والیــت فقیــه خــورزوق نصــب شــده اســت.

بازدید از کارگاه های اقتصاد 
مقاومتی فالورجان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

ســازندگی  بســیج  مســئوالن  و  فرمانــدار  حضــور  بــا 
ــتان  ــی شهرس ــاد مقاومت ــای اقتص ــان از کارگاه ه فاورج

ــد. ــل آم ــه عم ــد ب ــان بازدی فاورج
در ایــن کارگاه هــا کــه بــا همــکاری بســیج ســازندگی 
ــدازی شــده، بیــش از 40 نفــر  شهرســتان فاورجــان راه ان
و حــدود 6 نفــر از بهبودیافتــگان هــم در کشــت قــارچ بــه 

ــدند. ــه ش کار گرفت
زینتــی،  ســنگ های  تــراش  شــامل  کارگاه هــا  ایــن 
ــی در  ــای خیاط ــنتی، کارگاه ه ــی و س ــای صنعت گلخانه ه
کلیشــاد و ســودرجان و پیربکــران، کشــت قــارچ و پــرورش 

ــت. ــترمرغ اس ش

افتتاح 1۳ طرح در بخش کشاورزی 
نطنز 

ــز  ــاورزی نطن ــاد کش ــر جه ــادی، مدی ــا مهدی ب عبدالرض
ــت و گرامیداشــت  ــه دول ــا هفت ــار داشــت: همزمــان ب اظه
یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر، 13 طــرح عمرانی 
و تولیــدی در بخــش کشــاورزی شهرســتان نطنــز بــه 

می رســد. بهره بــرداری 
وی تصریــح کــرد: ایــن طرح هــا شــامل شــش طــرح در 
ــه  ــوان ب ــه آن می ت ــه از جمل ــت ک ــاک اس ــوزه آب و خ ح
لوله گــذاری )آبیــاری کــم فشــار( و مرمــت قنــوات اشــاره 
ــرف آب در  ــت مص ــدف مدیری ــا ه ــا ب ــن طرح ه ــرد؛ ای ک
بخــش کشــاورزی و احیــای منابــع آبــی )قنــوات( بــا ارائــه 

تســهیات و نیــز جــذب اعتبــارات انجــام گرفتــه اســت.

.توسعه و گسترش گردشگری 

عشایری در سمیرم
ــس  ــی مجل ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــخنگوی کمیس س
شــورای اســامی عنــوان کــرد: گردشــگری عشــایری بایــد 
توســعه یابــد و احیــا شــود و هــر چــادر عشــایری می توانــد 
ــایری،  ــی عش ــتی و زندگ ــوع دس ــای متن ــه کاره ــا ارائ ب

ــد. شــرایط حضــور گردشــگران را در ســمیرم ایجــاد کن
اصغــر ســلیمی، نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس 
ــراوان  ــای ف ــه ظرفیت ه ــاره ب ــا اش ــامی، ب ــورای اس ش
گردشــگری طبیعــی ایــن شهرســتان اظهــار داشــت: بایــد 
اعتبــارات و تســهیات الزم درخصــوص بوم گــردی، احیــای 
بافت هــای گردشــگری روســتایی و بسترســازی در اختیــار 
ســمیرم قــرار گیــرد. ســلیمی آثــار طبیعــی گردشــگری را 
ــد از  ــه بای ــت ک ــمیرم دانس ــی س ــنامه های فرهنگ شناس
ایــن قابلیت هــا در توســعه ایــن شهرســتان بیــش از دیگــر 

ــرد. ــتفاده ک ــا اس بخش ه

مدیر کل گمرک اصفهان خبر داد: 

رشد ۱۷ درصدی صادرات استان اصفهان 

،،
سیســتم تعییــن موقعیــت آنــی ایــن 
امــکان را می دهــد کــه نقشــه پــروژه را 
لودشــده در گیرنده دســتگاه داشــته 

باشیم



5 امروز دوشنبه 06 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 513 روزنامه

کوتاه اخبار 
 افتتاح دو طرح کشاورزی 

در شهرستان بن 
حمیدرضــا دانــش، معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار کــرد: همزمــان 
ــا  ــاورزی ب ــرح کش ــت، دو ط ــت دول ــه گرامیداش ــا هفت ب
ــال و  ــتاندار چهارمح ــی امنیتی اس ــاون سیاس ــور مع حض

ــاح شــد. ــن افتت ــاری در شهرســتان ب بختی
دانــش ادامــه داد: ایــن دو طــرح در زمینــه آبیــاری بارانــی 
ــیخ  ــنک و ش ــتاهای کرس ــی روس ــار از اراض و در ۲۷ هکت
ــا  ــال ب ــون ری ــزار و 958 میلی ــک ه ــار ی ــا اعتب ــبان ب ش
ــرداری  ــه بهره ب ــوار ب ــدی ۱۳ خان ــر و بهره من ــتغال ۶ نف اش

رســید.

 درخشش کاراته کاهای کرمانی 
در مسابقات قهرمانی کشور 

بانــوان کاراتــه کای کرمانــی بــا کســب ۳ مــدال رنگارنــگ در 
مســابقات قهرمانــی کشــور کــه بــه میزبانــی اســتان البــرز 

برگــزار شــده بــود، خــوش درخشــیدند. 
مســابقات قهرمانــی کشــور بانــوان ســبک wskf رده ســنی 
ــتان  ــرکت کننده از۲0 اس ــدود 450 ش ــا ح ــال ب ــر ۱8س زی

کشــور بــه میزبانــى اســتان البــرز برگــزار شــد.
بــه  شــرکت کننده   ۱0 بــا  کرمانــی  بانــوان  پایــان  در 
مربیگــری صاحب الزمانــی، موفــق شــدند ۳ مــدال از ایــن 

رقابت هــا کســب کننــد.

 افتتاح کلینیک تخصصی 
بیمارستان امام رضا)ع( اردل 

اردل  امــام رضــا)ع(  بیمارســتان  کلینیــک تخصصــی 
همزمــان بــا ســومین روز هفتــه دولــت بــا حضور اســتاندار 
ــد.  ــاح ش ــراه افتت ــت هم ــاری و هیئ ــال و بختی چهارمح

ــی  ــک تخصص ــاح کلینی ــن افتت ــلیمانی در آیی ــم س قاس
ــات  ــرد: عملی ــار ک ــا)ع( اردل اظه ــام رض ــتان ام بیمارس
ــار  ــا اعتب ــاز و ب ــته آغ ــال گذش ــرح در س ــن ط ــی ای اجرای
۱5 میلیــارد ریــال از محــل اعتبــارات طــرح تحــول نظــام 

ــد. ــاح ش ــامت افتت س

 واژگونی و آتش گرفتن خودرویی 
در رودبار 

رئیــس فوریت هــای پزشــکی جیرفــت از مصــدوم شــدن 
ســه نفــر در حادثــه واژگونــی پیــکان وانــت و آتــش گرفتــن 
آن در روســتای قاســم آباد شهرســتان رودبــار جنــوب خبــر 

داد. 
ابراهیــم محمــدی، رئیــس فوریت هــای پزشــکی جیرفــت 
گفــت: حادثــه واژگونــی خــودرو پیــکان کــه منجــر 
ــای   ــر ج ــدوم ب ــد، ۳ مص ــودرو ش ــن خ ــش گرفت ــه آت ب

ــت. گذاش
وی افــزود: یکــی از مصدومــان بــه محــض آتــش گرفتــن 
خــودرو محــل حادثــه را تــرک کــرد و ۲ نفــر دیگــر توســط 

کــد اعزامــی رودبــار بــه بیمارســتان انتقــال داده شــدند.

 برگزاری اولین جشنواره روناس 
در اردکان 

محمدرضــا نصیــری، سرپرســت معاونت گردشــگری اســتان 
ــه  ــای صورت پذیرفت ــاس برنامه ریزی ه ــر اس ــت: ب ــزد، گف ی
جشــنواره های  اســتان،  معاونــت گردشــگری  طــرف  از 
مختلفــی بــه منظــور معرفــی آداب و رســوم مناطــق تاریخــی 
راســتا  در همیــن  برگــزار می شــود؛  اســتان  و طبیعــی 
ــا  ــاد اردکان ب ــاس در روســتای ترک آب ــن جشــنواره رون اولی

ــد. ــام ش ــتان اردکان انج ــداری شهرس ــکاری فرمان هم

 ایجاد 4600 فرصت شغلی 
در کرمان

جعفــر رودری، رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان کرمــان، بــا اشــاره بــه پیش بینــی ایجــاد ۲۷ هــزار 
ــعه  ــث توس ــوی مثل ــرای الگ ــی اج ــغلی در پ ــت ش فرص
ــار کــرد: در  ــی در اســتان کرمــان اظه اقتصــادی و همگرای
حــال حاضــر 4 هــزار و ۶00 شــغل در پــی اجرایــی شــدن 
ــطح  ــادی در س ــای اقتص ــای معین ه ــا و طرح ه پروژه ه
ــل  ــود از مح ــی می ش ــه پیش بین ــده ک ــاد ش ــتان ایج اس
اجرایــی شــدن تمامــی ایــن پروژه هــا، ۲۳ هــزار فرصــت 
شــغلی مســتقیم و 80 هــزار فرصــت شــغلی غیرمســتقیم 

در اســتان ایجــاد شــود.

 کشف کاالی قاچاق به ارزش 
200 میلیون ریال در بروجن

کشــف  از  بروجــن  شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
کاالی قاچــاق بــه ارزش ۲00 میلیــون ریــال در محــور                    

داد. خبــر  بروجــن   - لــردگان 
ــری  ــب خب ــی کس ــرد: در پ ــار ک ــکری اظه ــی ش غامعل
ــتان  ــه شهرس ــاق ب ــری کاالی قاچ ــر ورود مقادی ــی ب مبن
بروجــن، رســیدگی بــه موضــوع در دســتورکار پلیــس ایــن 

ــت. ــرار گرف شهرســتان ق
ــا انجــام  ــه ب ــری ۱4 فرادنب ــوران کانت ــه داد: مأم وی ادام
ــل  ــژو حام ــواری پ ــتگاه س ــک دس ــی، ی ــات پلیس اقدام

ــد. ــف کردن ــایی و آن را متوق ــاق را شناس کاالی قاچ

جلوگیری از استقرار اتباع غیرمجاز 
در یزد 

اســتاندار یــزد بــا بیــان اینکــه بســیاری از آســیب های 
اجتماعــی بــه دلیــل حضــور اتبــاع خارجــی غیرمجــاز اســت، 
گفــت: همــه دســتگاه ها بایــد بــه طــور جــدی مراقبــت کننــد 
تــا از اســتقرار اتبــاع خارجــی غیرمجــاز در اســتان جلوگیــری 
شــود و ایــن امــر، محــور اساســی سیاســت مــا در مواجهــه 

بــا اتبــاع خارجــی در یــزد اســت.
ــاد  ــه ضــرورت ایج ــاره ب ــا اش ــدی ب ــد میرمحم ســید محم
ــاع  ــاماندهی اتب ــوع س ــه موض ــی ب ــی و بین الملل ــگاه مل ن
خارجــی در یــزد اظهــار کــرد: خروجــی جلســات مربــوط بــه 
ســاماندهی اتبــاع بایــد منجــر بــه رفــع مشــکات، آســیب ها 

ــا ایــن حــوزه شــود. و مســائل مرتبــط ب

 محمدرضــا صحتــی، مدیــر عامــل توزیــع 
ــت در  ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــزد، ب ــرق ی ب
جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: در حــال حاضر 
اســتان یــزد دارای ۶۳0 هــزار و 545 مشــترک 
بــرق اســت کــه بیشــترین آن هــا یعنــی 
ــکیل  ــی تش ــترکان خانگ ــد را مش 8۱.۲ درص

می دهنــد. 
ــزار  ــش از ۱0 ه ــود بی ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
بــرق  توزیــع  مشــترک صنعتــی شــرکت 
اســتان کــه 50 درصــد از فــروش انــرژی 
ایــن شــرکت را بــه خــود اختصــاص داده انــد، 
خاطرنشــان کــرد: البتــه بــا احتســاب صنایــع 
ــرق  ــرکت ب ــترک ش ــه مش ــتان ک ــزرگ اس ب
ــروش  ــزان ف ــه ای اســتان هســتند، می منطق
بــرق صنعتــی اســتان بــه بیــش از ۷0 درصــد 

می رســد. 
ــر  ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــه ی وی در ادام
ــی و  ــتان خانگ ــرق اس ــروش ب ــد ف ۲۲ درص
۱۶ درصــد نیــز مربــوط بــه بخــش کشــاورزی 

اســت. 
شــدید  بــه گرمــای  اشــاره  بــا  صحتــی 
هــوای اســتان در روزهــای ۱5 خــرداد تــا 

ــار امســال اســتان را  ۱5 شــهریورماه، پیــک ب
۱408 مــگاوات خوانــد و تصریــح کــرد: البتــه 
بیشــترین پیــک مصــرف شــرکت توزیــع 
ــون 8۱۷  ــاری تاکن ــال ج ــتان در س ــرق اس ب
مــگاوات بــوده کــه کمتــر از پیش بینــی 845 

ــت.  ــوده اس ــال ب ــرای امس ــی ب مگاوات

صورت گرفتــه  اقدامــات  بعضــی  بــه  وی 
جهــت کاهــش پیــک مصرف امســال اســتان 
اشــاره کــرد و از اهــم آن هــا طــرح تعطیــات 
و تعمیــرات صنایــع، طــرح ذخیــره  عملیاتــی 

صنایــع و طــرح دیــزل ژنراتــور صنایــع و 
همچنیــن در بخــش کشــاورزی نیــز همکاری 

ــمرد.  ــزدی را برش ــاورزان ی ــوب کش مطل
مدیــر عامــل توزیــع بــرق اســتان خاطرنشــان 
ــبکه  ــات ش ــش تلف ــرای کاه ــاش ب ــرد: ت ک
توزیــع بــرق، نصــب 50 هــزار کنتــور هوشــمند 
بــرای چاه هــای کشــاورزی، اجــرای سیســتم 
ــا  ــبکه ب ــازی ش ــروع هوشمند س AMT و ش
ــال  ــمند در س ــور هوش ــزار کنت ــب 400 ه نص
۱۳95، تکمیــل و بهره بــرداری از ۳00 مــگاوات 
نیــروگاه تولیــد پراکنــده و اتمــام برق رســانی 
بــه کلیــه روســتاهای ۱0 تــا ۲0 خانــوار از 
ــه اقدامــات در راســتای تحقــق اقتصــاد  جمل

ــی اســت.  مقاومت
وی تهیــه و پیگیــری طرح هــای کاهــش 
تلفــات از محــل خــاص بــه مبلــغ ۱۱۲ میلیــارد 
ریــال و تهیــه طرح هــای کاهــش تلفــات 
جدیــد بــه مبلــغ ۲۲0 میلیــارد ریــال را از 
ــات  ــش تلف ــرای کاه ــتان ب ــای اس برنامه ه
ــا  ــبختانه ب ــت: خوش ــرد و گف ــر ک ــبکه ذک ش
طــرح  ابتــدای  از  صورت گرفتــه  اقدامــات 
ــاهد  ــتان، ش ــات در اس ــش تلف ــادی کاه جه

کاهــش تلفــات از 9.5 درصــد در ســال ۱۳9۱ 
بــه ۷.۲ درصــد در ســال گذشــته بوده ایــم کــه 
ــرای  ــم ۶.۷ درصــد ب ــا رق ــد ت ــد بای ــن رون ای

ــد.  ــه یاب اســتان ادام
ــای هوشــمند  ــاره نصــب کنتوره ــی درب صحت
ــح داد:  ــز توضی ــتان نی ــام( در اس ــرح فه )ط
در ســال  ایــن طــرح  از  اســتان  ســهمیه 
گذشــته، 800 کنتــور هوشــمند بــوده؛ ولــی بــا 
ــون 4000  ــا تاکن ــتقبال یزدی ه ــه اس ــه ب توج
ــور نصــب شــده کــه از ایــن تعــداد ۳۲00  کنت
مــورد صنعتــی، ۷00 مــورد کشــاورزی و بقیــه 

ــت.  ــوده اس ــاری ب اداری و تج
ایــن مســئول دربــاره توســعه انرژی هــای 
بحــث  در  اســتان گفــت:  در  تجدیدپذیــر 
ــون 4۷۳  ــووات تاکن ــر ۱0 کیل نیروگاه هــای زی
ــه ظرفیــت جمعــا ۳ مــگاوات  مــورد مجــوز ب
صــادر شــده کــه از ایــن مقــدار ۱۳9 مــورد بــا 
ــل  ــبکه متص ــه ش ــووات ب ــت ۶8۱ کیل ظرفی

شــده اند. 
ــرق در روســتاهای  ــاره نعمــت ب ــی درب صحت
ــر اینکــه هیــچ روســتای  ــا تاکیــد ب اســتان ب
بــاالی ۱0 خانــوار اســتان فاقــد بــرق نیســت، 
عنــوان کــرد: از مجمــوع 9۷۳ روســتای دارای 
بــرق  دارای  روســتا   9۲۱ اســتان،  ســکنه 
هســتند؛ بــه طــوری کــه پوشــش اســتان در 

ــت.  ــد اس ــوزه 99.۷۲ درص ــن ح ای
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه 
اقدامــات صورت گرفتــه در جهــت کاهــش 
ــت:  ــرد و گف خاموشــی های اســتان اشــاره ک
ــاهد  ــون ش ــال ۱۳89 تاکن ــبختانه از س خوش
ــتان  ــی های اس ــرخ خاموش ــد ن ــش رون کاه
ــتیم؛  ــته هس ــال گذش ــه 0.۱۷ در س از 0.59 ب
ــزدی در  ــه طــوری کــه االن هــر مشــترک ی ب
ــن در  ــی دارد و ای ــه خاموش ــال، 88 دقیق س
حالــی اســت کــه متوســط کشــوری بــرای هر 

ــت.  ــه اس ــاالی 800 دقیق ــترک، ب مش

مدیر عامل توزیع برق یزد خبر داد:

برخورداری 99.72 درصدی 
روستاهای یزد از نعمت برق

مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان یــزد 
گفــت: صنایــع کوچــک، ۶0 درصــد از اشــتغال صنعتــی اســتان 

ــد.  ــه خــود اختصــاص داده ان ــزد را ب ی
ســید مســعود عظیمــی در نشســت کمیتــه برنامه ریــزی 
ــتان  ــن شهرس ــداری ای ــل فرمان ــه در مح ــد ک ــتان میب شهرس
ــی  ــهرک های صنعت ــت ش ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــد،  ب ــزار ش برگ
اســتان یــزد گفــت: در حــال حاضــر در شهرســتان میبــد چهــار 
ــداد،  ــن تع ــه از ای ــده ک ــاد ش ــی ایج ــه صنعت ــهرک و ناحی ش
ــی  ــه صنعت ــد ۲ و ناحی ــاد، میب ــی جهان آب ــهرک های صنعت ش
شــمس آباد در حــال واگــذاری زمیــن و اســتقرار ســرمایه گذار 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از مهم تریــن عوامــل توســعه صنعتــی 
ــرای ســرمایه گذاران  فراهــم کــردن زیرســاخت های مناســب ب

اســت، افــزود: در راســتای پیشــبرد اهــداف متعالــی اقتصــاد 
ــت  ــات ریاس ــه منوی ــه ب ــتغال و توج ــد و اش ــی، تولی مقاومت
محتــرم جمهــوری، نیازمنــد توجــه بــه حــوزه صنعــت و تأمیــن 
ــاز تأمیــن زیرســاخت ها هســتیم. ــع مــورد نی بخشــی از مناب

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بیــش از 9۲ درصــد از صنایــع 
ــد و ۶0  ــکیل دادن ــط تش ــک و متوس ــع کوچ ــتان را صنای اس
ــع  ــوزه صنای ــش در ح ــن بخ ــود در ای ــتغال موج ــد اش درص
کوچــک اســت؛ ایــن اعــداد نشــان دهنده اهمیــت ایــن بخــش 
ــهرک ها و  ــه ش ــئوالن ب ــژه مس ــگاه وی ــت و ن ــاد اس از اقتص

ــد. ــی را می طلب ــی صنعت نواح
عظیمــی افــزود: بــا مذاکراتــی کــه صــورت گرفتــه، نزدیــک بــه 
ــه  ــهرک و ناحی ــار ش ــن چه ــرای ای ــار ب ــال اعتب ــارد ری ۶ میلی

شهرســتان میبــد در نظــر گرفتــه شــد.

بــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  یــزد  شــهردار 
ــامی  ــران اس ــار ای ــه و کن ــزاری در گوش خدمتگ
تــاش بی وقفــه می کنــم، گفــت: شــهرداری یــزد 
برایــم افتخــار اســت و تــاش می کنــم برندهــای 

ــم.  ــت کن ــزد را تقوی ــهری ی ــگری و ش گردش
دوره  در  داشــت:  اظهــار  جمالی نــژاد  مهــدی 
خدمتــم در اصفهــان تــاش داشــتم بــا شــناخت 
ــا را  ــاق و پوی ــهری خ ــان، ش ــای اصفه ظرفیت ه
ــع موضــوع دوچرخه ســواری  ــم و درواق ایجــاد کن
در اصفهــان، ایجــاد شــهری خــاق و شــهری 
اقدامــات  از  بخشــی  تنهــا  کــودک  دوســتدار 

انجام شــده در اصفهــان بــود.
وی بــه احــداث پمــپ بنزین هــای دوســتدار 

ــرد و  ــاره ک ــز اش ــان نی ــت در اصفه ــط زیس محی
افــزود: بــر ایــن بــاورم کــه جــذب ســرمایه گذار و 
مشــارکت بــا بخــش خصوصــی، می توانــد یــزد را 

ــد. ــا کن ــش پوی ــش از پی بی
 مشارکت بخش خصوصی در پروژه های 

شهری، آورده های بسیاری را به همراه 
دارد

جمالی نــژاد تصریــح کــرد: یــزد دارای جاذبه هــای 
گردشــگری بســیاری اســت کــه تاکنــون توانســته 
گردشــگران بســیاری را از داخــل و خــارج کشــور 
ــن  ــد در ای ــه بای ــد ک ــب کن ــود جل ــمت خ ــه س ب
زمینــه فعالیتــی دوچنــدان داشــت؛ از ســوی 
دیگــر مشــارکت شــهرداری ایــن کانشــهر بــا 

ــد  ــا، می توان بخــش خصوصــی در ســایر بخش ه
ــه همــراه  ــرای مــا ب ــی بســیاری ب آورده هــای مال

داشــته باشــد.
 پروژه های عمرانی

شــهردار یــزد بیــان داشــت: یــزد دارای قرابت هــای 
بســیاری بــا اصفهــان اســت و از ایــن نظــر 
ــن  ــی در ای ــب توجه ــای جال ــوان فعالیت ه می ت
شــهر داشــت؛ چنانچــه از ایــن شــهر بــا نــام شــهر 
ــاب  ــات، شــهر آتــش و آفت دوچرخه هــا، شــهر قن
و حســینیه ایــران یــاد می شــود و بــه طــور قطــع 
ــوان در هــر یــک از ایــن عناویــن، اقداماتــی  می ت
در خــور و شایســته ایــن شــهر جهانــی انجــام داد.

در  مــن  تــاش  کــرد:  تصریــح  جمالی نــژاد 

ایــن کانشــهر  در  نیــز  عمرانــی  عرصه هــای 
ــای  ــوان پروژه ه ــا بت ــد ت ــبانه روزی باش ــد ش بای
بســیاری را در ایــن شــهر اجرایــی کــرد؛ بی شــک 
ــا  ــده ی ــن مان ــر زمی ــی ب ــای عمران ــام پروژه ه تم
طرح هــای قابــل اجــرا در ایــن کانشــهر را در 
ســریع ترین زمــان ممکــن اجرایــی خواهــم کــرد.
 وقت گذاشتن برای شهر، مالک انتخاب 

همکاران
و  محــات  قلــب  ســمت  بــه  حرکــت  وی 
در  را  عمرانــی  پروژه هــای  و  طرح هــا  اجــرای 
ــکات و  ــر ن ــزد از دیگ ــهر ی ــات کانش ــب مح قل
ــرد: در  ــح ک ــت و تصری ــود دانس ــای خ برنامه ه
برنامــه کاری خــود از مدیرانــی بهــره خواهــم 
ــه فکــر کار باشــند و بی شــک  ــا ب جســت کــه تنه
ــه انتخــاب خواهــم  ــگاه حزبــی دســت ب ــدون ن ب
ــان و  ــاب معاون ــرای انتخ ــاب ب ــاک انتخ زد؛ م
ــت  ــذاری و هم ــزان وقت گ ــزد می ــم در ی همکاران

ــت. ــهر اس ــرای ش ــان ب آن
ــان داشــت: بی شــک راه توســعه  ــزد بی شــهردار ی
شــهری از میــان همدلــی و وحــدت میــان کارکنان 
ــذرد  ــم در شــورای شــهر می گ شــهرداری و عزیزان
و بایــد بــرای ایــن مهــم تاشــی بی وقفــه داشــته 
ــهروندان  ــی ش ــی و همراه ــه همدل ــم.وی ب باش
ــا شــهرداری نیــز اشــاره کــرد و گفــت: بی شــک  ب
بــا همیــن همدلی هــا و همراهی هاســت کــه 
ــی  ــای عمران ــوان پیشــرفت، اجــرای پروژه ه می ت

بیشــتر و توســعه شــهری را رقــم زد.
 شهرداری شیشه ای

اتــاق  موضــوع  بــه  همچنیــن  جمالی نــژاد 
و  اشــاره کــرد  یــزد  شــهرداری  در  شیشــه ای 
ــه  ــهروندان ب ــادی ش ــوار بی اعتم ــد دی ــت: بای گف
ــا  ــن موضــوع تنه ــه ای ــرد ک ــاه ک شــهرداری را کوت
ــا اجــرای شــهرداری شیشــه ای محقــق خواهــد  ب

ــد. ش

مهــرداد میرزائیــان، رئیــس ســازمان مدیریــت حمــل و 
نقــل بــار و مســافر شــهرداری شــهرکرد، بــا اشــاره بــه نحــوه 
ــت تاکســی های بی ســیم و هوشــمند در ســطح شــهر  فعالی
ــبز در  ــگ س ــه رن ــه ب ــی هایی ک ــرد: تاکس ــار ک ــهرکرد اظه ش
ســطح شــهر بــرای حمــل و نقــل مســافران فعالیــت می کننــد 
توســط دو مرکــز ۱800 بــرای تاکســی های بی ســیم و  ۱۳۳ 
ــت می شــوند. ــت تاکســی های هوشــمند مدیری ــرای فعالی ب

ــال  ــیم از س ــی های بی س ــز تاکس ــه مرک ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن  عنــوان کــرد:  شــد،  راه انــدازی  شــهرکرد  در   ۱۳89
تاکســی ها از طریــق دکل هــای نصب شــده در ســطح شــهر بــا 
مرکــز ســامانه ۱800 در ارتبــاط هســتند و حــدود ۱۱۳ تاکســی 
ــدام  ــافران اق ــی مس ــه جابه جای ــهر ب ــطح ش ــیم در س بی س

می کننــد.

میرزائیــان ادامــه داد: تاکســی های هوشــمند نیــز از آبان مــاه 
ســال ۱۳95 در شــهرکرد راه انــدازی شــدند و حــدود ۱۱0 
ــزار  ــت و نرم اف ــق اینترن ــمند از طری ــی  هوش ــتگاه تاکس دس
ــر روی تبلت هــای  طراحی شــده توســط شــرکت بومــی کــه ب
ــز ۱۳۳  ــامانه مرک ــا س ــده، ب ــمند نصب ش ــی  های هوش تاکس

ــاط هســتند. در ارتب
ــور  ــار در کش ــرای اولین ب ــزار ب ــن نرم اف ــرد: ای ــه ک وی اضاف
طراحــی و  اســتفاده شــده اســت؛ راننــدگان و اپراتورهــای 
تاکســی های هوشــمند بــه هیــچ عنــوان بــه اطاعــات 
مســافران کــه بــر روی ســرور ذخیــره شــده، دسترســی 
ــا مرکــز ۱۳۳ تمــاس برقــرار  ــی کــه شــخص ب ــد و زمان ندارن
ــرای راننــده ارســال             ــام فامیلــی مســافر ب می کنــد، آدرس و ن

می شــود.

استانها

 صنایع کوچک، 60 درصد از اشتغال صنعتی یزد را 
به خود اختصاص داده اند 

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری مطرح کرد:

فعالیت 223 تاکسی هوشمند و بی سیم در شهرکرد

شهردار یزد:

برندهای گردشگری و شهری را در یزد تقویت خواهیم کرد

طاق های سنگی جونقان معروف به »خان اوی«
طاق هــای ســنگی جونقــان واقــع در 8 کیلومتــری شــهر جونقــان 
ــهرکرد - اردل(  ــیر ش ــش )مس ــش ورک ــه درک ــدای تنگ و در ابت
ــداث  ــن اح ــکه چی ــورت خش ــه ص ــاده ب ــیوه ای خارق الع ــا ش ب

شــده اند. 
در ایــن مــکان بــا اســتفاده از تــراش ســنگ ها و بــا بهره گیــری از 
ــاع ۲/5  ــر، ارتف ــا عمــق ۷ مت ــن نخ کشــی طاق هــای قوســی ت ف
و عــرض ۳ متــر ســاخته شــده کــه طــی قــرون متمــادی در برابــر 
زلزله هــای فــراوان و ســایر عوامــل طبیعــی تخریب گــر، مقاومــت 
کردنــد و بخشــی از بنــا بــه دســت عوامــل انســانی تخریــب شــده 

. ست ا
 طاق های سنگی 

ــه  ــان اوی« ب ــه »خ ــه ب ــان ک ــنگی جونق ــای س ــه طاق ه مجموع
معنــی کاروانســرای آبــی معــروف بــوده و در گویــش ترکــی 
ــه 8  ــت، در فاصل ــان اس ــه خ ــی خان ــه معن ــان اوی ب ــی خ محل
کیلومتــری جنــوب جونقــان و در ابتــدای دره تنگــه درکــش 
ــه  ــاده ب ــا شــیوه ای خارق الع ورکــش )مســیر شــهرکرد – اردل( ب

صــورت خشــکه چین و بــا اســتفاده از روش نخ کشــی بــه شــکل 
گهــواره ای بــاز بــا نمــای هالــی ســاخته شــده و از اهمیــت خاصــی 
برخــوردار اســت. ایــن طاق هــای قوســی تــا عمــق ۷ متــر و ارتفــاع 
۲/5 متــر و عــرض ۳ متــر ســاخته شــده کــه طــی قــرون متمادی 
ــر  ــی تخریبگ ــل طبیع ــایر عوام ــراوان و س ــای ف ــر زلزله ه در براب
مقاومــت کرده انــد. ایــن اثــر در مدخــل راه باســتانی تنــگ درکــش 
ورکــش بــه عنــوان کاروانسرا-پاســگاه-راهدارخانه جاده هــا مــورد 
اســتفاده قــرار می گرفتــه؛ قدمــت ایــن بنــا بــه زمــان ساســانی تــا 

ایلخانــی مربــوط اســت.
طاق هــای ســنگی جونقــان بــه اســتناد پرونــده ثبتــی اثــر و بررســی 
دوره  بــه  منطقــه  در  انجام شــده  باستان شناســی  کاوش هــای 
تاریخــی ساســانی و اتابکــی بــا ســبک معمــاری پارتــی بــه صــورت 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــور س ــک چین قط ــنگ چین های خش س
ــرا  ــرد کاروانس ــتانی و کارب ــاری کوهس ــی معم ــا ویژگ ــا ب ــن بن ای
بســیار  ورکــش کــه گذرگاهــی  درکــش  تنــگ  نزدیکــی  در 
صعب العبــور اســت، واقــع شــده. در ایــن منطقــه چندیــن فصــل 
 کاوش نجات بخشــی باستان شناســی و بررســی انجــام شــده

 است.

#دیدنی_ها

کوتاه از شهرستان ها
 ۳۵ هزار واحد صنفی 

در چهارمحال و بختیاری
ــدن  ــت، مع ــازمان صنع ــس س ــی، رئی ــم امام نعی
ــه  ــاره ب ــا اش ــاری، ب ــال و بختی ــارت چهارمح و تج
 وجــود ۳5 هــزار واحــد صنفــی در چهارمحــال 
و بختیــاری اظهــار داشــت: از ایــن تعــداد ۳۱ هــزار 

واحــد صنفــی فعــال هســتند.
وی عنــوان کــرد: واحدهــای صنفــی ای نیــز در 
ســطح اســتان فعالیــت می کننــد کــه بــدون پروانــه 

ــتند. ــب هس کس
ــار داشــت: بخــش صنفــی چهارمحــال  امامــی اظه
بخش هــای  مهم تریــن  از  یکــی  بختیــاری،  و 
اشــتغال زای چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار 

مــی رود.

تفت، میزبان اولین جشنواره 
کشوری اسب های خالص ایرانی

ــب  ــی اس ــابقات زیبای ــن دوره مس ــت و دومی بیس
ــی  ــن دوره قهرمان ــو و اولی ــران رده ایکاه ــرب ای ع
ــا عنــوان جــام  کشــور اســب های خالــص ایرانــی ب
ــی شهرســتان تفــت در  ــه میزبان ــی« ب ــو عقیل »کین

ــود. ــزار می ش ــزد برگ ــتان ی اس
عبــاس ســپهر، دبیــر هیئــت ســوارکاری شهرســتان 
تفــت و مســئول برگــزاری ایــن دوره جشــنواره 
ــت از  ــور حمای ــه منظ ــازنده ب ــی س ــزاری رقابت برگ
ــا  ــه دنی ــاندن آن ب ــی و شناس ــل ایران ــب اصی اس
را مهم تریــن هــدف از برگــزاری ایــن جشــنواره 
ــنبه 8  ــنواره روز چهارش ــزود: جش ــرد و اف ــام ک اع
شــهریورماه جــاری در محــل مجموعــه ورزشــی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــت برگ ــهر تف آزادی ش

 افتتاح سردخانه و سورتینگ 
در جیرفت 

ــا ظرفیــت ۲ هــزار  ــور( ب ســردخانه و ســورتینگ )ن
تــن در روســتای دولت آبــاد جیرفــت افتتــاح شــد. 
ــاد  ــازمان جه ــس س ــوی، رئی ــوب موس ــید یعق س
کشــاورزی جنــوب کرمــان، در حاشــیه ایــن افتتــاح 
گفــت: اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــی واقعــی و 
ــدن  ــی ش ــال اجرای ــه در ح ــن منطق ــل در ای در عم

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه در جنــوب کرمــان 49 ســردخانه 
ــح  ــود دارد، تصری ــن وج ــزار ت ــت ۱50 ه ــا ظرفی ب
کــرد: بایــد ایــن ظرفیــت بــه 500 هــزار تــن برســد.

 آغاز برداشت گردو 
از باغ های چهارمحال و بختیاری 

ابراهیــم شــیرانی، مدیــر امــور باغبانــی جهــاد 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری، از آغاز برداشــت 
گــردو از 5 هــزار هکتــار بــاغ بــارور اســتان خبــر داد و 
گفــت: ایــن برداشــت تــا پایــان مهرمــاه ادامــه دارد.

وی بــا بیــان میانگیــن برداشــت ۱/4 تــن گــردو در 
ــن  ــزار ت ــرد: امســال ۷ ه ــی ک ــار پیش بین ــر هکت ه

ــود. ــت ش ــا برداش ــن باغ ه ــول از ای محص
شــیرانی بــا اشــاره بــه کیفیــت زیــاد گــردوی 
چهارمحــال و بختیــاری بــه دلیــل آب و هــوای 
ایــن  درصــد   50 داد:  ادامــه  منطقــه  مناســب 
ــد و  ــتان می رس ــل اس ــرف داخ ــه مص ــول ب محص
بقیــه بــه اســتان های همجــوار صــادر می شــود.

پلمب 8 واحد قهوه خانه غیرمجاز 
در یزد

ــزد از  ــتان ی ــی اس ــت عموم ــس امنی ــس پلی رئی
ــر  ــزد خب ــه غیرمجــاز در ی پلمــب 8 واحــد قهوه خان

داد.
ســرهنگ رضــا رضایــی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: 
بــا توجــه بــه گزارش هــای رســیده مبنــی بــر 
فعالیــت قهوه خانه هــای غیرمجــاز تــا پاســی از 
ــوران اداره نظــارت  ــزد، مأم شــب در ســطح شــهر ی
بــر اماکــن عمومــی بررســی موضــوع را در دســتورکار 

ــد. ــرار دادن ق
ــذ  ــی و اخ ــی قضای ــه هماهنگ ــاره ب ــن اش وی ضم
مجــوز الزم در ایــن رابطــه افــزود: مأمــوران در یــک 
اقــدام برنامه ریزی شــده، 8 قهوه خانــه غیرمجــاز 

ــد. را شناســایی و پلمــب کردن

رفسنجان، بزرگ ترین ذخیره گاه 
ژنتیک پسته دنیاست

کشــاورزی  جهــاد  مدیــر  رضایــی،  حســین 
ــا بیــان اینکــه تنــوع رقمــی پســته در  رفســنجان، ب
ــدود 55  ــت: ح ــت، گف ــاد اس ــتان زی ــن شهرس ای
ــت  ــوان گف ــه می ت ــم ک ــته داری ــم دار پس ــم اس رق
بزرگ تریــن ذخیــره ژنتیکــی دنیــا در رفســنجان 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بعضــی اماکــن راندمــان 
ــت،  ــتر اس ــم بیش ــکا ه ــای آمری ــد از کالیفرنی تولی
ــه باغ هــا بهتریــن شــرایط  تصریــح کــرد: در این گون
ــوب  ــه خ ــد و پای ــت کردن ــداث رعای ــی را در اح فن
ــده و  ــام ش ــان انج ــرای درخت ــی ب ــه خوب و فاصل
تغذیــه خوبــی بــرای درختــان صــورت گرفتــه اســت؛ 
ــورت  ــرگ ص ــش ب ــار آزمای ــاالنه دو ب ــن س همچنی

می گیــرد.

 برداشت 10 هزار تن غوره 
در چهارمحال و بختیاری

باغبانــی جهــاد  امــور  مدیــر  ابراهیــم شــیرانی، 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری، اظهــار کــرد: در 
ســال جــاری ۱0 هــزار تــن غــوره از ســطح 4 هــزار و 
ــارور چهارمحــال و بختیــاری  900 هکتــار تاکســتان ب

برداشــت شــد.
 وی افــزود: هــر ســاله ۶۲ هــزار تــن انگــور از 
کــه  می شــود  برداشــت  اســتان  تاکســتان های 
دوســوم آن بــه صــورت غوره اســت. 98 درصــد انگور 
ــیاه،  ــه س ــکری و بقی ــم عس ــتان رق ــدی در اس تولی
ــت. ــی اس ــره و یاقوت ــه، مه ــی، بی دان ــز، قزوین قرم

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
قانــون  اجرایــی  دســتگاه های  مســئوالن 
ــات  ــد، در اختاف ــرار دهن ــود ق ــاک خ را م
احتمالــی بــه واقعیت هــا بپردازنــد و بــه 

ــد. ــن نزنن ــا دام ــات بیج تعصب
قاســم ســلیمانی دشــتکی در جمــع مــردم 
دشــتک از توابــع شهرســتان اردل اظهــار 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــرد: نظ ک
ــادی  40 ســال گذشــته، خدمــات بســیار زی
ــت. ــه داده اس ــران ارائ ــای ای ــرای اعت را ب

وی بــا بیــان اینکــه شــهدا حــق بزرگــی بــر 
گــردن مــردم و مســئوالن دارنــد، گفــت: 
بخش هــای  در  امــروزه  اســامی  ایــران 

مختلــف عمرانــی، اقتصــادی، اجتماعــی، 
فرهنگــی، علمــی، سیاســی و ... در دنیــا 
حــرف بــرای گفتــن دارد و تمامــی دولت هــا 
بــرای پیشــرفت کشــور تاش هــای مطلوبــی 

ــد. ــام داده ان انج
ــئوالن  ــه مس ــت اینک ــا درخواس ــلیمانی ب س
دســتگاه های اجرایــی چهارمحــال و بختیــاری 
را مــاک خــود قــرار دهنــد، در  قانــون 
واقعیت هــا  بــه  احتمالــی  اختافــات 
بپردازنــد و بــه تعصبــات بیجــا دامــن نزننــد، 
گفــت: بــا ایــن اقــدام می تــوان بــه راحتــی 
ــه  ــوط ب ــداف مرب ــه اه ــتیابی ب ــرایط دس ش
پیشــرفت همه جانبــه و پویــا را فراهــم کــرد.

بیــان  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
داشــت: تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام و 
اجــرای پروژه هــای مــورد نیــاز جدیــد در نقــاط 
ــاری و  ــال و بختی ــور، چهارمح ــف کش مختل
شهرســتان اردل، جــزو برنامه هــای اولویــت دار 

ــود. ــوب می ش ــم محس ــت دوازده دول
ــت  ــان اینکــه دول ــا بی ســلیمانی دشــتکی ب
ــت،  ــع مدیری ــدت توزی ــن م ــم در ای یازده
ــف  ــای مختل ــات و طرح ه ــارات، امکان اعتب
را مــورد توجــه جــدی قــرار داد، افــزود: 
رعایــت تــوازن منطقــه ای و اجــرای آمایــش 
از  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  ســرزمین 
مهم تریــن خواســته های مدیریــت ارشــد 

ــت. ــتان اس اس
وی ادامــه داد: بــه  منظــور تســریع در اهــداف 
مدیریــت  اســتان،  و  کشــور  توســعه ای 
یازدهــم  دولــت  در  اســتان  ایــن  ارشــد 
ــق  ــی و مناط ــتانی، بخش ــفر شهرس ۱۷۶ س
ــه  محــروم در ســطح اســتان انجــام داده ک
ــه  شــده  ــک هــزار و 45 مصوب ــه ی منجــر ب
بختیــاری  و  چهارمحــال  است.اســتاندار 
فــوالد  نخســت  مرحلــه  از  بهره بــرداری 
ــدازی  ــاراز، راه ان ــاح ورق ت سفیددشــت، افتت
ــه چــادر مشــکی پــس از ۲4 ســال،  کارخان
ــک  ــده المپی ــی دهک ــات اجرای ــاز عملی آغ
گردشــگری، شــروع ســاخت آهــک هیدراتــه 
ــواز را  ــهرکرد – اه ــان – ش ــن اصفه و راه آه
ــم در  ــت یازده ــای دول ــن طرح ه از مهم تری

ــمرد. ــتان برش اس

استاندار چهارمحال و بختیاری:

مسئوالن دستگاه های اجرایی، قانون را مالک خود قرار دهند

،،
مدیر عامل توزیع برق اســتان یزد با 
اشــاره بــه افتتــاح 66 طــرح حــوزه بــرق 
اســتان در هفتــه دولــت اظهــار کــرد: 
خوشــبختانه بــا اقدامــات مناســب 
از  درصــد   99.72 صورت گرفتــه، 
روســتاهای اســتان از نعمــت بــرق 

برخــوردار هســتند 



ــی  ــن میکروب شناس ــس انجم ــادی، رئی ــدی فیض آب محمدمه
ایــران، در آســتانه برگــزاری هجدهمیــن کنگــره بین المللــی 
میکروب شناســی ایــران کــه قــرار اســت از ۷ تــا ۹ شــهریور 
در ســالن ابــن ســینای دانشــکده پزشــکی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران برگــزار شــود، گفــت: متأســفانه موضــوع کنتــرل 
عفونت هــای بیمارســتانی، گفتمــان غالــب در کشــورمان نیســت.

وی بــا تأکیــد بــر اهمیــت دانــش میکروب شناســی در تشــخیص 
و کنتــرل عفونت هــای بیمارســتانی اظهــار کــرد: در بعضــی از 
جا هــا کــه بــر اســتفاده از دانــش میکروب شناســی تأکیــد دارنــد 
وضعیــت خوبــی داریــم؛ امــا متأســفانه در اغلــب بیمارســتان های 

کشــور هنــوز جــاری نشــده اســت.
ــی از  ــناس را یک ــا میکروب ش ــردن ب ــورت نک ــادی مش فیض آب
ــای  ــرل عفونت ه ــخیص و کنت ــده تش ــروز کالف پیچی ــل ب دالی

بیمارســتانی عنــوان کــرد و ادامــه داد: مقــررات و آیین نامه هایــی 
در ایــن خصــوص وجــود دارد کــه می بایــد اصــالح شــود؛ از جملــه 
اینکــه مدیــران بیمارســتان ها از اســتخدام میکروب شــناس منــع 

شــده اند.
بــه  اشــاره  بــا  ایــران  میکروب شناســی  انجمــن  رئیــس 
ــرای  ــد ب ــورت تهدی ــه ص ــه ب ــد ک ــد و نوپدی ــای بازدی بیماری ه
ــای  ــزود: عفونت ه ــود، اف ــی می ش ــران تلق ــل ای ــور هایی مث کش
ــتر  ــد و گاه بیش ــا ۱۵ درص ــن ۵ ت ــا بی ــور م ــتانی در کش بیمارس
شــیوع دارد. وی تصریــح کــرد: تشــخیص ســریع تر عفونت هــای 
ــه دســت میکروب شــناس صــورت می گیــرد؛ امــا  بیمارســتانی ب
ــور در  ــان از حض ــه میکروب شناس ــه اینک ــه ب ــا توج ــفانه ب متأس
ــود و  ــی می ش ــد طوالن ــن رون ــده اند، ای ــع ش ــتان ها من بیمارس
ــد. ــش می یاب ــتانی افزای ــای بیمارس ــزان عفونت ه ــه می درنتیج

ــذای  ــت: غ ــران گف ــی ای ــع غذای ــن صنای ــس انجم رئی
ــرطان و  ــروز س ــی در ب ــل مهم ــت فود، عام ــاده و فس آم

می شــود.  محســوب  غیرواگیــردار  بیماری هــای 
ــی  ــع غذای ــزی، رئیــس انجمــن صنای محمدحســین عزی
ایــران، اظهــار کــرد: فرآورده هــای گوشــتی بــه دلیــل 
داشــتن مــواد نگهدارنــده باعــث افزایــش چربــی و 

کلســترول بــد خــون می شــوند.
ــژه  ــان کــرد: مصــرف فرآورده هــای گوشــتی و به وی وی بی
همبرگــر بــه دلیــل مــواد نگهدارنــده موجــود در درازمــدت 
ــروز ســرطان در افــراد شــود؛ امــا ایــن  ــد باعــث ب می توان
مســئله بــه طــور قطــع بــه پزشــکان ثابــت نشــده اســت؛ 
نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه  مصــرف همبرگــر و 
ــی  ــده و  چرب ــه وزن ش ــی و اضاف ــبب چاق ــت فود س فس

ناشــی از آن باعــث گرفتگــی عــروق و شــریان های اصلــی 
خــون می شــود کــه کار خون رســانی را بــا اختــالل مواجــه 

می کنــد.
رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران عنــوان کرد: بــه طور 
کلــی فســت فود و مــواد غذایــی ماننــد همبرگــر از چربــی 
باالیــی برخوردارنــد و می تواننــد ســطح کلســترول خــوب 
ــد  ــددی را مانن ــکالت متع ــد و مش ــش دهن ــون را کاه خ

ــد. بیماری هــای قلبــی و عروقــی در افــراد ایجــاد کنن
ــاز  ــگ غیرمج ــرد: اســتفاده از اســانس و رن ــار ک وی اظه
در فســت فود ها ممکــن اســت خطــر ابتــال بــه انــواع 
بیماری هــای غیرواگیــردار را زیــاد کنــد و در درازمــدت 
ــل   ــر تبدی ــای خط ــی از  فاکتوره ــه یک ــت ب ــن اس ممک

ــود. ش

رئیس انجمن میکروب شناسی ایران هشدار داد:

آمار باالی عفونت های بیمارستانی در کشور
رئیس انجمن صنایع غذایی ایران مطرح کرد:

بیماری های غیرواگیردار در کمین طرفداران فست فود 

آویشن از منظر طب سنتی
آویشــن، یکــی از گیاهــان دارویــی اســت کــه در خانــواده نعنــا قــرار می گیــرد؛ امــا 
ــه  راحتــی قابــل تشــخیص اســت. دامنــه اســتفاده از آویشــن  ــا ب ــا نعن تفاوتــش ب
واقعــا وســیع و چشــمگیر اســت و تعــداد گونه هــای آن هــم بــه بیــش از ۴۰۰ گونــه 
می رســد. مصریــان باســتان از آویشــن بــرای مومیایــی کــردن مــردگان و یونانیــان 
باســتان هــم از آن بــه  عنــوان بخــور خوش بــو اســتفاده می کرده انــد. امــروزه 
دانشــمندان، اطالعــات بســیار زیــادی دربــاره آویشــن دارنــد و ایــن گیــاه دارویــی بــه 

یکــی از اجــزای اصلــی در پخــت غذاهــا تبدیــل شــده اســت.
 مقابله با آکنه 

اگــر از خریــدن و اســتفاده محصــوالت ضدآکنــه خســته شــده اید و هیــچ نتیجــه ای 
ــت  ــن، خاصی ــد. آویش ــه کنی ــن توج ــه آویش ــت ب ــر اس ــد، بهت ــا نمی گیری از آن ه
ضدباکتریایــی ویــژه ای دارد و بــه  گفتــه محققــان در آینــده می تــوان از آن بــه  عنــوان 

یکــی از ترکیبــات ضدآکنــه اســتفاده کــرد.
 تسکین و توقف سرفه 

عصــاره آویشــن کــه از بــرگ آن گرفتــه می شــود، معمــوال بــه  عنــوان نوعــی درمــان 
ــر نشــان  ــه  کار مــی رود. یکــی از مطالعــات اخی ــا ســرفه ب ــه ب ــرای مقابل طبیعــی ب
ــایر  ــم س ــرفه و ه ــم س ــک، ه ــا پیچ ــن ب ــای آویش ــب برگ ه ــه ترکی ــد ک می ده

عالئــم برونشــیت را تســکین می دهــد. دفعــه بعــدی کــه بــه گلــودرد و ســرفه مبتــال 
شــدید، حتمــا چــای آویشــن بنوشــید.

 تقویت سیستم ایمنی بدن
ــه   دریافــت همــه ویتامین هــای مــورد نیــاز بــدن از طریــق مــواد غذایــی، آن هــم ب
صــورت روزانــه،  واقعــا کار ســختی اســت. خوشــبختانه آویشــن سرشــار از ویتامیــن 
C اســت و همچنیــن منبــع خوبــی بــرای دریافــت ویتامیــن A محســوب می شــود. 
اگــر احســاس کردیــد کــه در حــال مبتــال شــدن بــه ســرماخوردگی هســتید، مصــرف 
ــار این هــا،  ــد. در کن ــودی ســریع تر شــما کمــک کن ــه بهب ــد ب چــای آویشــن می توان

آویشــن حــاوی ایــن عناصــر نیــز هســت: مــس، فیبــر، آهــن و منگنــز.
 خوشبوکننده 

امــروزه بیشــتر محصــوالت ارگانیــک و طبیعــی مراقبــت از پوســت حــاوی آویشــن 
ــا توجــه بــه خاصیت هــای ضدقارچــی و ضدعفونی کننــده آویشــن، ایــن  هســتند. ب
گیــاه در تهیــه دهان شــویه ها نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. آویشــن حتــی در 

تولیــد دئودورانت هــای طبیعــی نیــز کاربــرد دارد.
 تقویت کننده خلق وخو 

عصــاره آویشــن معمــوال بــرای عطردرمانــی و کســب آرامــش مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد و ایــن کاربــرد بیــش از همــه بــه نوعــی ترکیــب فعــال در آویشــن بــه نــام 

کارواکــرول ارتبــاط دارد.

نماینــده انجمــن ســکته مغــزی ایــران در یــزد بــا 
اشــاره بــه اینکــه شــیوع ســردردهای میگرنــی در 
ــان ۱۰ درصــد شــایع  ــا 2۰ درصــد و در آقای خانم    ه
ــبک  ــالح س ــا اص ــوان ب ــرد: می ت ــار ک ــت، اظه اس

زندگــی و تغذیــه، ایــن بیمــاری را کنتــرل کــرد.
ــی  ــردرد یک ــه س ــان اینک ــا بی ــی« ب ــه تقوای »اله
از شــایع ترین علــل مراجعــه بــه متخصصــان 
ــی دو  ــه  طــور کل مغــز و اعصــاب اســت، گفــت: ب
ــه وجــود دارد؛  ــه و ثانوی ــوع ســردرد شــامل اولی ن
در ســردرد اولیــه بــا وجــود اینکــه مریــض در 
ــی  ــچ اختالل ــاس درد دارد، هی ــر احس ــه س ناحی
وجــود                    او  گــردن  و  جمجمــه  ســاختمان  در 

ــدارد. ن

نیــز  ثانویــه  نــوع  ســردردهای  دربــاره  وی 
ــوع از  ــه آن ن ــه ب ــردردهای ثانوی ــرد: س ــوان ک عن
ســردردهایی گفتــه می شــود کــه علــت آن مشــکل 
ــت. ــردن اس ــا گ ــر ی ــی در س ــاختاری اساس س

ــه  ــردردهای ثانوی ــه س ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب تقوای
مغــزی،  تومورهــای  قبیــل  از  علــل مختلفــی 
ــار  ــز دارد، اظه ــه ای در مغ ــا لخت ــت ی آبســه، عفون
کــرد: عوامــل مختلفــی ممکــن اســت علــت ایــن 
ســردردها باشــد کــه درصــد پایین تــری را شــامل 
می شــود؛ ولــی بــه لحــاظ وجــود اختــالل از 

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی
ــاس  ــر اس ــه ب ــه این ک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــه  ــورت گرفت ــان ص ــطح جه ــه در س ــی ک مطالعات

اســت، میگــرن در بیــن زنــان ۱8 درصــد و در 
میــان مــردان 6 درصــد شــیوع دارد، افزود: شــیوع 
ــن خانم هــا 2۰  ــران بی ــی در ای ســردردهای میگرن
ــه  ــت ک ــایع اس ــد ش ــان ۱۰ درص ــد و در آقای درص
ایــن میــزان شــیوع بــه دلیــل تغییــرات هورمونــی 

ــد. ــاق می افت ــوغ اتف ــد از بل ــتر بع بیش
ــا بیــان اینکــه  ایــن متخصــص مغــز و اعصــاب ب
ســن شــیوع میگــرن معمــوال در دوران بلــوغ آغــاز 
ــا در  ــرن در خانم ه ــرد: میگ ــح ک ــود، تصری می ش
دوران یائســگی کاهــش یــا بهبــود پیــدا می کنــد؛ 
ولــی در عیــن حــال درصــد بســیار کمــی از افــراد 
حتــی بعــد از ایــن دوران نیــز دچــار میگــرن 

ــوند. می  ش

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه تقریبــا ۹۰ درصــد 
ســردردها از نــوع ســردردهای اولیــه اســت، افزود: 
از  می تــوان  اولیــه  ســردردهای  شــایع ترین  از 

ــاد کــرد. میگــرن و ســردردهای تنشــی ی
نیــز  میگرن    هــا  دســته بندی  دربــاره  تقوایــی 
گفــت: دو نــوع میگــرن شــامل میگــرن کالســیک 
و غیرکالســیک داریــم؛ در میگــرن کالســیک قبــل 
ــی  ــرات بینای ــار دچــار تغیی از شــروع ســردرد بیم
می شــود و ایــن تغییــرات بــه صــورت جرقه هــای 

ــد.  ــروز می  کن ــی ب ــرات بینای ــور و تغیی ن
در میگرن هــای غیرکالســیک کــه شــیوع بیشــتری 
دارد، ســردرد بــدون هیــچ عالئــم پیش درآمــدی و 

بــه طــور ناگهانــی شــروع می شــود.
ــا  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ تقوای
اشــاره بــه اینکــه ژنتیــک نقــش مهمــی در ایجــاد 
ــح کــرد: حــدود  ــی دارد، تصری ســردردهای میگرن

8۰ تــا ۹۰ درصــد افــرادی کــه میگــرن دارنــد، بــه 
ــد. ــود اشــاره می کنن ــی خ ســابقه فامیل

ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــه عوامــل محیطــی 
مؤثــر در بــروز میگــرن اشــاره کــرد و افــزود: 
ــری نســبت  عوامــل محیطــی گاه نقــش پررنگ ت
ــن  ــا اصــالح ای ــه ب ــد ک ــی دارن ــل ژنتیک ــه عوام ب
ــالت  ــیاری از حم ــوان بس ــی می ت ــل محیط عوام
ــا کاهــش  ــرد ی ــن ب ــی را از بی ســردردهای میگرن

داد.
وی دربــاره نقــش تغذیــه بــه عنــوان یــک عامــل 
تشــدیدکننده در میگــرن نیــز اظهــار کــرد: اســتفاده 
از مــواد غذایــی فرآوری شــده، محصــوالت حــاوی 
غذاهــای  ســس ها،  انــواع  نگهدارنــده،  مــواد 
ادویه هــا،  ترشــی ها،  نوشــابه،  کنسروشــده، 
ســیگار و مشــروبات الکلــی باعث تشــدید ســردرد 

می شــود.

#طب_سنتی
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نماینده انجمن سکته مغزی ایران در یزد مطرح کرد:

اصالح سبک زندگی و تغذیه، تنها راه کنترل سردردهای میگرنی

تازههایپزشکی

امید تازه برای مردان نابارور
ــه  ــری ک ــوش ن ــد دانشــمندان از م ــی جدی  در تحقیق
ــا  ــه دنی ــالم ب ــوش س ــود، م ــازا ب ــی ن ــر ژنتیک از نظ
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــرای مردان ــاق ب ــن اتف ــد. ای آورده ان
همیــن مشــکل ژنتیکــی نابــارور هســتند، امیــدی تــازه 

ــت.  اس
جنســیت مــا بــر اســاس کروموزوم هــای ایکــس 
و ایگــرگ تعییــن می شــود. معمــوال دخترهــا دو 
ــک  ــس و ی ــک ایک ــرها ی ــس و پس ــوزوم ایک کروم
ایگــرگ دارنــد؛ امــا تقریبــا از هــر ۵۰۰ پســر یــک نفــر با 
یــک کرومــوزوم اضافــی ایکــس یــا ایگــرگ بــه دنیــا 
ــه  ــه در مجل ــد ک ــی جدی ــاس تحقیق ــر اس ــد. ب می آی
ــد  ــوزوم می توان ــده، 3 کروم ــام ش ــکا انج ــوم آمری عل
تشــکیل اســپرم بالــغ را مختــل کنــد و باعــث نابــاروری 

شــود.
ــک  ــیس کری ــه فرانس ــمندان در مؤسس ــون دانش اکن
ــذف  ــا ح ــه ب ــد ک ــد یافته ان ــی جدی ــتان روش انگلس
ــا  ــه دنی ــارور ب ــوزاد ب ــی، ن ــی اضاف ــوزوم جنس کروم

می آیــد.
ــوش  ــت گ ــی کوچــک از باف ــدا تکه های ــروه ابت ــن گ ای
موشــی را بــا دو ایکــس و یــک ایگــرگ و موشــی را بــا 
یــک ایکــس و دو ایگــرگ برداشــتند، آن هــا را کشــت 
دادنــد و ســلول های بافــت همبنــد معــروف بــه 

فیبروبالســت ها را جمــع آوری کردنــد.
ســپس فیبروبالســت ها را بــه ســلول های بنیــادی 
برگرداندنــد و دیدنــد کــه در ایــن فرآینــد بعضــی 
ســلول ها کرومــوزوم جنســی اضافــی خــود را از دســت 

ــد. دادن
بــا یــک روش موجــود آن هــا از نشــانه های شــیمیایی 
ــا ســلول های بنیــادی را  ــد ت مشــخصی اســتفاده کردن
ــا ایــن قابلیــت را داشــته  ــه ســمتی هدایــت کننــد ت ب

باشــند کــه بــه اســپرم تبدیــل شــوند.
بــا تزریــق ایــن ســلول ها بــه یــک مــوش، ایــن 
ــن  ــدند. از ای ــل ش ــغ تبدی ــپرم بال ــه اس ــلول ها ب س
ــد  ــرای تولی ــل کمکــی ب ــد مث ــق تولی اســپرم ها از طری

ــد. ــتفاده ش ــارور اس ــالم و ب ــد س فرزن
تاکایوکــی هیروتــا از مؤسســه فرانســیس کریــک 
از  امــکان داد کــه  بــه مــا  ایــن رویکــرد  گفــت: 
موش هــای نابــارور بــا دو ایکــس و یــک ایگــرگ و دو 

ــم. ــد کنی ــد تولی ــس فرزن ــک ایک ــرگ و ی ایگ
دریافــت کــه  ایــن گــروه  ابتدایــی  آزمایشــی  در 
ــت های  ــده از فیبروبالس ــادی تولید ش ــلول های بنی س
ــک  ــس و ی ــر )دو ایک ــندروم کالین فلت ــا س ــی ب مردان
ــی خــود را از  ــوزوم جنســی اضاف ــز کروم ــرگ( نی ایگ

ــد. ــت دادن دس
ایــن پژوهشــگران گفتنــد: اگــر ایــن یافته هــا بــه 
شــکلی مطمئــن قابــل انتقــال بــه انســان باشــد، 
ــا  ــر ی ــندروم کالین فلت ــا س ــی ب ــرای مردان ــت ب درنهای
ــکان  ــن ام ــتند، ای ــازا هس ــه ن ــرگ ک ــندروم دو ایگ س
ــا  ــی و ب ــل کمک ــد مث ــا تولی ــه ب ــد ک ــود می آی ــه وج ب
اســتفاده از ایــن تکنیــک بچــه دار شــوند. بــا ایــن حــال 
پیــش از آنکــه ایــن روش بتوانــد در انســان اســتفاده 

ــاز اســت. ــه پژوهــش بیشــتری نی شــود، ب

تغذیه

آثار منفی حذف صبحانه
صبحانــه  شــنیده اید کــه  حــال  بــه  تــا  احتمــاال 
ــر  ــت. اگ ــول روز اس ــی در ط ــده غذای ــن وع مهم تری
ــول  ــد در ط ــا می  خواهی ــد ی ــش وزن داری ــد کاه قص
ــد  ــد، بای ــز کنی ــود تمرک ــر روی کار خ ــی ب ــه خوب روز ب
ــه را بیــش از پیــش درک نماییــد. اهمیــت ایــن جمل
افــرادی کــه هــر روز صبحانــه میــل می  کننــد، در 
ــذف  ــه را ح ــده صبحان ــه وع ــرادی ک ــا اف ــه ب مقایس
ــر  ــن ام ــل ای ــک دلی ــتند. ی ــر هس ــد، کم وزن  ت می  کنن
ایــن اســت کــه بــا خــوردن صبحانــه ســوخت و ســاز 
ــوب حــذف  ــار نامطل ــد. آث ــدا می  کن ــش پی ــدن افزای ب
وعــده صبحانــه بــر عملکــرد بــدن بــه شــرح زیر اســت:
1- کاهش انرژی بدن و عملکرد ضعیف ذهنی

افــرادی کــه وعــده صبحانــه را حــذف می  کننــد، 
عملکــرد ذهنــی خوبــی نخواهنــد داشــت. ایــن افــراد 
ــد، از  ــت می یابن ــری دس ــای کاری کمت ــه موفقیت  ه ب
ــا  ــر هســند و در تصمیم گیری  ه ــی ضعیف  ت لحــاظ بدن

ــد. ــل می  کنن ــر عم کندت
وقتــی وعــده صبحانــه را حــذف می  کنیــد، بــدن شــما 
ــدار  ــه مق ــود ب ــه خ ــای روزان ــام عملکرده ــرای انج ب
کافــی انــرژی نخواهــد داشــت. درنتیجــه شــروع 
بــه مصــرف قنــد ذخیره شــده در بافت  هــا می کنــد 
ــروز احســاس خســتگی و  ــه ب ــت منجــر ب ــه درنهای ک

می  شــود. خواب آلودگــی 
ســوخت اصلــی مغــز، گلوکــز )نوعــی قنــد( اســت کــه 
در صــورت مصــرف نکــردن غــذا، در بــازه زمانــی ۴ تــا 6 

ســاعت مصــرف می  شــود. 
گلوکــز در کبــد بــه شــکل گلیکــوژن ذخیــره و در طــول 

ــود.  ــرف می  ش ــنگی مص دوره گرس
2- گرسنگی شما افزایش می  یابد

ــد  ــه می  خورن ــی کــه افــرادی کــه صبحان یکــی از دالیل
بهتــر می  تواننــد وزن خــود را در محــدوده مناســب 
ــه  ــوردن صبحان ــا خ ــه ب ــت ک ــن اس ــد، ای ــظ کنن حف

گرســنگی رفــع می  شــود.
وقتــی وعــده صبحانــه را حــذف می  کنیــد، معــده 
ــر  ــی ب ــتد مبن ــز می  فرس ــه مغ ــی را ب ــما پیام های ش
ــی  ــده ناش ــای مع ــما درده ــده و ش ــودن مع ــی ب خال
ــان،  ــرد. در طــول زم ــد ک ــه خواهی از گرســنگی را تجرب
ــما                   ــش وزن ش ــه افزای ــر ب ــد منج ــر می  توان ــن ام ای

ــود. ش
3- کاهش سوخت و ساز بدن

ــا  ــدن ب ــه ب ــرعتی ک ــی س ــدن، یعن ــاز ب ــوخت و س س
ــف را  ــای مختل ــی از غذاه ــری دریافت ــرعت کال آن س
ــه  ــرای عملکردهــای روزان ــرژی آن ب می  ســوزاند و از ان

اســتفاده می  کنــد. 
ــی  ــد، یعن ــتر باش ــدن بیش ــاز ب ــوخت و س ــه س هرچ
ــوازند و  ــده را می  س ــای خورده ش ــریع  تر غذاه ــدن س ب
همیــن امــر بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا وزن خــود 

را در محــدوده ســالم حفــظ کنیــد.
ــش  ــک آت ــوان ی ــه عن ــدن ب ــاز ب ــوخت و س ــه س ب
شــعله ور نــگاه کنیــد. اگــر بــه طــور مــداوم بــه آتــش 
هیــزم بیفزاییــد، بــه طــور مــداوم می  توانیــد از گرمــای 

آن بهره منــد شــوید. 

زیبایی

روغن هایی برای تقویت مو )1(
بــرای تقویــت و جلوگیــری از ریــزش مــو روغن هــای 
ــد  ــرای شــما مفی ــد؛ شــاید ب گیاهــی را امتحــان کنی

بــود و دیگــر نگــران ریــزش مــوی خــود نبودیــد.
 روغن بادام تلخ

یکــی از روغن هــای رایــج و خــوب بــرای چــرب 
کــردن موهــا در آقایــان و لطیــف کــردن پوســت های 
خشــک روغــن بــادام اســت. ایــن روغــن بــه راحتــی 
ــن  ــود در ای ــای موج ــت. پروتئین ه ــترس اس در دس
روغــن بــه بازســازی ســطح پوســت کمــک می کننــد.

ــوینده  ــوالت ش ــا محص ــن را ب ــن روغ ــت ای ــر اس بهت
ــد. ــتر آن را ببینی ــی بیش ــا اثربخش ــد ت ــوط کنی مخل

البتــه روغــن بــادام بــه تنهایــی هــم می توانــد موهــا را 
درخشــان، چــرب و مقــاوم کنــد. یادتــان باشــد بــرای 
مــو بهتــر اســت از روغــن بــادام تلــخ و بــرای پوســت 

از روغــن بــادام شــیرین اســتفاده کنیــد.
 روغن هفت مغز

ترکیبــی از روغــن هفــت مغــز گیــاه، یکــی از بهتریــن 
روغن هــای تقویتــی اســت. ایــن روغــن شــامل بــادام 
ــد  ــته، کنج ــیاه دانه، پس ــدق، س ــیرین، فن ــخ و ش تل
و کرچــک اســت کــه تک تــک آن هــا از بهتریــن 

هســتند.  تقویت کننده هــا 
و  مغــذی  مــواد  بیشــترین  مغــز  هفــت  روغــن 
ضــروری پوســت و مــو را در خــود دارد و یکــی از 

موســت. تقویــت  بــرای  انتخاب هــا  بهتریــن 
 روغن زرده تخم مرغ

ــواع  ــن و ان ــادی پروتئی ــدار زی ــاوی مق ــرغ ح تخم م
ویتامین هــا از جملــه ویتامیــن A ،B و D و امــالح 
معدنــی اســت. روغنــی کــه از زرده آن تهیــه می شــود 
بــرای تقویــت مــو مفیــد اســت. ترکیــب ایــن روغــن 
بــه همــراه ریشــه گیــاه دارویــی بــه نــام »کنــدوش« 
عمــل رشــد و تقویــت مــو را ســرعت می بخشــد 
و خاصیــت ضــد ریــزش نیــز دارد. 6۰ سی ســی 
روغــن زرده تخم مــرغ را بــه همــراه ۱۰ گــرم کنــدوش 
ــف  ــی مختل ــل زمان ــوط و در فواص ــده مخل آسیاب ش

ــد. اســتفاده کنی
 روغن مورد

قدیمی تریــن  از  یکــی  بــه  متعلــق  مــورد  بــرگ 
ــی  ــان داروی ــن گیاه ــه از مهم تری ــت ک ــی اس درختان
ــو  ــت م ــت تقوی ــم جه ــی رود و از قدی ــمار م ــه ش ب
ــل  ــی مث ــرب خارج ــل مخ ــد. عوام ــتفاده می ش اس
ــل  ــیت زا مث ــل حساس ــا و عوام ــا و باکتری ه قارچ ه
بــه  مــو  در رنگ هــای  مــواد شــیمیایی موجــود 
اشــکال مختلفــی باعــث تخریــب پوســت می شــود. 
ــه صــورت  التهــاب، شــوره، خــارش و تضعیــف مــو ب
خشــکی، موخــوره و ریــزش مــو از عــوارض ایــن 

ــت. ــی اس ــل بیرون عوام
ــفابخش  ــبز و ش ــای س ــن برگ ه ــه از ای ــی ک روغن
تهیــه می شــود بــه نــام روغــن مــورد دارای ترکیبــات 
متعــددی اســت و درمجمــوع دارای خــواص ضدقــارچ 
و اغلــب باکتری هــای بیمــاری زا بــوده و بــا مهــار رشــد 
و نمــو ایــن میکروارگانیســم ها از آثــار تخریبــی آن هــا 

بــر ســطح پوســت و پیــاز مــو جلوگیــری می کنــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سی و یکم: توجه به نیازهاى فرزند )6(
اگــر برخــورد نامناســب بــا ایــن بى ثباتــى عاطفــى 
بشــود، نتایــج بــدى را بــه دنبــال خواهــد داشــت 
و شــاید فرزنــد مــا را بــه پریشــانى عاطفــى 

ــاند. بکش
دوران جوانــى، دوره اى اســت کــه فرزنــد نیــاز 
ــد در  ــته باش ــازه داش ــد اج ــى دارد؛ بای ــه تنهای ب
ــد،  ــر کن ــده خــود فک ــه آین گوشــه اى بنشــیند و ب
بــه تحــوالت جســمى اش فکــر کنــد، بــه تحــوالت 
ــه  ــزى ک ــا چی ــى اش بیندیشــد؛ تنه روحــى و روان
ــه  ــت ک ــن اس ــرد ای ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م بای
والدیــن نگذارنــد ایــن تنهایــى طوالنــى شــود؛ بــه 
هــر بهانــه اى پــس از دقایقــی، یــک ارتبــاط کالمــى 
برقــرار کــردن خــوب اســت؛ همچنیــن پذیرایــى بــا 

ــوه و...  . ــاى و می چ
مســائل  مقابــل  در  فــرد  معمــوال  جوانــى  در 
واکنــش شــدید از خــود بــروز مى دهــد کــه حلــم 
ــع  ــد. درواق ــن را مى طلب ــر والدی ــارى و صب و بردب
دوره ای نیســت کــه بتوان بــه او تحکــم و او را وادار 
ــر  ــان ام ــان، زم ــن زم ــرد؛ اصــال ای ــه آرامــش ک  ب
و نهــى نیســت؛ جــوان امــر و نهــى را نمى پذیــرد، 
مــا نگوییــم آقــا بزرگــى گفته انــد و کوچکــى، 
ــه،  ــن مرحل ــه، ای ــدى؛ ن ــد و فرزن ــدرى گفته ان پ
مرحلــه بردبــارى والدیــن اســت و آمــوزش جــوان 
 بــا اســتدالل و منطــق و آن هــم بــا شــناخت 
و انتخــاب زمــان مناســب بــراى ایــن آمــوزش و به 
کار بســتن شــیوه مناســب؛ نــه شــیوه امــر و نهــى 
مؤثــر اســت و نــه شــیوه پنــد و انــدرز و موعظــه؛ 
ــژه کــه در حضــور دیگــران هــم باشــد؛ بلکــه  به وی
شــیوه اســتداللى و زمانــى درســت اســت کــه 
آرامــش الزم صــورت گرفتــه و جــوان مى توانــد بــه 
خوبــى از عقــل و خــرد و اندیشــه اش بهــره  بــرد.

در مــورد نیــاز بــه تنهایــى ایــن نکتــه الزم بــه بیــان 
ــز  ــردن و تمرک ــر ک ــراى فک ــى ب ــه تنهای ــت ک اس
ــد  ــه مى توان ــت ک ــمند اس ــى ارزش ــه فرصت اندیش
ــال داشــته باشــد و جــوان  ــه دنب ــار مثبتــى را ب آث
مــا را در رویارویــى بــا مشــکالت توانمنــد و آمــاده 
کنــد و از طرفــى اعتمــاد او نســبت بــه مــا جلــب 
شــود و اگــر در ایــن مــورد محدودیــت ایجــاد شــد، 
ــت  ــى برداش ــوءظن و بدبین ــاس س ــى احس نوع
از  و  مى شــود  والدیــن گریــزان  از  و  مى کنــد 
طرفــى باعــث ضعــف او در رویارویــى بــا مشــکالت 

خواهــد شــد.
همچنیــن در ایــن دوره ســنى الزم اســت والدیــن 
 بــا ایجــاد رابطــه گــرم و مســتحکم عاطفــى 
و تفاهــم و حســن ســلوک بــا فرزندشــان از بــروز 
کتــاب  ــد. از  ــرى کنن ــى جلوگی زمینه هــاى انزواطلب

»اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای رحمــت

در دنیــای امــروز دیدگاه هــای ســالمت چشــم اندازی 
انتظــارات غیرپزشــکی  بــه  یافتــه و  وســیع تر 

ــژه ای معطــوف شــده اســت.  توجــه وی
ــا،  ــل از ایمن ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
رشــد انتظــارات و توجــه مــردم بــه ایمنــی، کیفیت 
ــالمتی  ــام س ــاد نظ ــت ایج ــار جه ــت، فش و عدال
پاســخگو را در برابــر عملکــرد بیشــتر کــرده اســت.
ــن اهــداف و  ــت در تدوی ــرار دادن موضــوع عدال ق
ــا  ــالمت، نه تنه ــای س ــی نظام ه ــوب تحلیل چارچ
ــا اســتراتژی هایی کــه بیانگــر تعهــد بــه عدالــت  ب
اســت، توجیه شــدنی اســت، بلکــه شــواهد بیانگــر 
ــز  ــف نی ــع مختل ــراد در جوام ــه اف ــت ک ــن اس ای
اهمیــت زیــادی بــه موضــوع عدالــت داده و آن را 

ــد. ــرار می دهن ــت ق در اولوی
طــرح تحــول نظــام ســالمت، طرحــی بــرای 
ــه  ــت ک ــران اس ــالمت ای ــتم های س ــود سیس بهب
از ۱۵ اردیبهشــت ۱3۹3 در دولــت یازدهــم در 
بیمارســتان های وزارت بهداشــت آغــاز بــه کار کــرد. 
تحــول در نظــام ســالمت بــا ســه رویکــرد حفاظت 
مالــی از مــردم، ایجــاد عدالــت در دسترســی بــه 
خدمــات ســالمت و نیــز ارتقــای کیفیــت خدمــات 

ــت. ــال اجراس در ح
مقــام  ابالغــی  ســالمت  سیاســت های کلــی 
ــی  ــر همگان ــی( ب ــه العال ــری )مدظل ــم رهب معظ
ــل  ــش کام ــان و پوش ــه درم ــه پای ــاختن بیم س
نیازهــای پایــه درمــان توســط بیمه هــا بــرای آحــاد 
جامعــه و کاهــش ســهم مــردم از هزینه هــای 
درمــان تاکیــد ویــژه ای دارد تــا آنجــا کــه بیمــار جز 
ــته  ــری نداش ــج دیگ ــه و رن ــاری، دغدغ ــِج بیم رن

باشــد.
ــرد  ــتر از عملک ــه بیش ــی هرچ ــرای آگاه ــروز ب ام
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و خدمــات 
را  ســالمت، گفت وگویــی  حــوزه  در  ارائه شــده 
ــب  ــوق تخصــص قل ــی، ف ــد صانع ــر حمی ــا دکت ب
و عــروق، قائم مقــام ریاســت دانشــگاه علــوم 
ــره ســازمان  ــان و عضــو هیئت مدی پزشــکی اصفه
نظــام پزشــکی اصفهــان، انجــام داده ایــم کــه 

مشــروح آن در ادامــه از نظرتــان می گــذرد.
 گزارشی از عملکرد دانشگاه علوم 

پزشکی ارائه دهید که در بخش بهداشت 
و سالمت چه اقداماتی انجام شده است؟ 
پیــش از شــروع دولــت یازدهــم بــه دلیــل وجــود 
ــرای بســیاری از  ــی و اقتصــادی، ب مشــکالت مال
ــر  ــا آن درگی ــردم ب ــه م ــی ک ــای مزمن بیماری ه

ــان کامــل وجــود نداشــت. ــد، امــکان درم بودن
ــی  ــواع بیماری های ــی، ان ــای قلب ــا بیماری ه ــا ب م
کــه نیــاز بــه جراحــی داشــت، بیماری هــای 
ایــن  درمــان  زیــاد  هزینه هــای  و  ارتوپــدی 
از  انباشــتی  بــا  بودیــم؛  مواجــه  بیماری هــا 
بیماری هــای نیازمنــد درمــان کــه بالتکلیــف بــود.

در 6 ماهــه اول دولــت یازدهــم، بررســی های 
کاملــی بــر روی نیازهــای اولیــه بهداشــت و درمان 
ــن طــرح تحــول  ــه تدوی کشــور انجــام و منجــر ب
ســالمت شــد. در اوایــل ایــن طــرح دولــت مکلــف 
شــده بــود 3 میلیــون نفــر را تحــت پوشــش بیمــه 
ــه اســتقبال  ــا توجــه ب ــه ب ــد ک ــرار ده ســالمت ق
مــردم از طــرح تحــول، ایــن عــدد بــه ۱۱ میلیــون 

نفــر رســید کــه عــدد بســیار بزرگــی اســت.

ــه  ــود ک ــن ب ــام ای ــه نظ ــای دیرین ــی از آرزوه یک
بیمــه همگانــی را کامــل و ۱۰۰ درصــد مــردم را 
ــل  ــق کام ــا تحق ــد؛ ام ــرار ده ــش ق ــت پوش تح
ــادی  ــیار زی ــای بس ــرف هزینه ه ــتلزم ص آن مس
تحــول  طــرح  اجــرای  اول  ســال  در  اســت. 
ســالمت مقــرر شــد جمعیــت روســتایی 3 درصــد 
ــق  ــد ح ــهری 6 درص ــت ش ــتری و جمعی در بس

درمــان را بپردازنــد.
ــم ۱۵۰۰  ــت یازده ــر در دول ــوب دیگ ــای خ از کاره
خدمــت جدیــد درمانــی اســت کــه در کشــورهای 
دیگــر هــم متــداول بــود و به طــرح بیمــه همگانی 
اضافــه شــد؛ بســیاری از داروهــا کــه زیــر پوشــش 
ــا مشــکالت  ــر پوشــش رفــت ت ــود، زی بیمه هــا نب

عمــده بیمــاران رفــع شــود.
کار بســیار خــوب دیگــر در دولت یازدهم، بازســازی، 
بیمارســتان های  هتلینــگ  ارتقــای  و  نوســازی 
دولتــی و خصوصــی و مراکــز بهداشــتی و درمانــی 
ــود. در  و تحــول در نحــوه خدمات رســانی آن هــا ب
ــا  ــه ب ــی از وزارت بهداشــت مکاتب ــن راســتا حت ای
ــه  ــد ک ــام ش ــکی انج ــوم پزش ــگاه های عل دانش
هــر مقــدار در ایــن راســتا هزینــه شــد، هزینه هــا 
ــق شــد.  ــم محق ــن مه ــم و ای را پرداخــت می کنی
ــگ  ــد در رنکین ــف بودن ــم موظ ــتان ها ه بیمارس

ــد. ــا دهن ــی را ارتق خــود شــرایط درمان
ــت  ــای کیفی ــر، ارتق ــر در ۴ ســال اخی ــدام دیگ اق
بــود کــه  ســال ها  بــود؛  پزشــکی  تجهیــزات 
رادیولــوژی،  دســتگاه های  مثــال  عنــوان  بــه 
ــده  ــکن و ام.آر.آی نخری ــی، سی.تی.اس آنژیوگراف
ــتان ها  ــز اس ــط در مراک ــود فق ــر ب ــا اگ ــم ی بودی
ــی  ــر حت ــال اخی ــد س ــا در چن ــت؛ ام ــرار داش ق
در شهرســتان ها دســتگاه های سی.تی.اســکن، 
رادیولــوژی، ام.آر.آی و دیگــر تجهیــزات مــورد نیــاز 
پزشــکی را ارتقــا دادیــم کــه بــرای خدمت رســانی 

ــود. ــر ب ــیار مؤث ــردم بس ــایش م و آس
واقعی تــر کــردن تعرفــه خدمــات پزشــکی دیگــر 

اقدامــی بــود کــه بــه خوبــی محقــق شــد.
 دانشگاه علوم پزشکی با مراکز علمی 
و تحقیقاتی نظیر رویان ارتباط مستقیم 

دارد؟ 
بلــه؛ مــا خوشــحال هســتیم کــه اســتان اصفهــان 
ــه بخــش پژوهــش در کشــور پیشــگام  در ورود ب

بــوده اســت.
خصوصــی  مؤسســه  یــک  رویــان،  مؤسســه 
ــت و  ــش اس ــی آن پژوه ــدف اصل ــه ه ــت ک اس

ــر مؤسســات  ــه ســرعت در سراســر کشــور دیگ ب
امیدواریــم  و  پیــدا کــرد  افزایــش  خصوصــی 
ــش  ــتر در بخ ــه بیش ــالمت ک ــش س ــران بخ خی
ــرح  ــق ط ــا تحق ــد، ب ــارکت می کردن ــان مش درم
ســالمت، بــه بخــش پژوهــش هــم بپردازنــد تــا 

ــیم. ــتری باش ــوالت بیش ــاهد تح ش
ــدود ۵۰  ــان ح ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل در دانش
ــم  ــف داری ــته های مختل ــی در رش ــز تحقیقات مرک

ــا مصــوب هســتند. ــه بســیاری از آن ه ک
تاکنــون تعــداد زیــادی مقــاالت علمــی و کاربــردی 
توســط همــکاران مــا در دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تهیــه و چــاپ شــده اســت.
ــگ  ــان در رنکین ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
دانشــگاه  پژوهــش،  و  تحقیقــات  بین المللــی 

ــت. ــور اس ــوم کش س
 طرح های آینده دانشگاه علوم پزشکی 

در حیطه بهداشت و سالمت چیست؟ 
انباشــت  بــا  تحــول  طــرح  اجــرای  در  مــا 
ــل  ــال های قب ــده از س ــا مان ــه ج ــای ب بیماری ه
ــه درمــان  ــه همیــن دلیــل مقول ــم؛ ب مواجــه بودی
در اولویــت قــرار گرفــت و اقدامــات خوبــی در ایــن 

ــد. ــام ش ــتا انج راس
ــای  ــول فعالیت ه ــرح تح ــر ط ــال آخ ــی دو س ط
آموزشــی پیشــنهاد شــد کــه در حــال انجــام 

ــت. اس
ــان ســال ۹6 پایگاه هــای  ــا پای مکلــف هســتیم ت
و  محــروم  مناطــق  روســتاها،  در  را  پزشــکی 
حاشــیه شــهرها احــداث کنیــم؛ البتــه بــرای 
ــات الزم  ــز اقدام ــوده نی ــای کارآزم ــن نیروه تعیی

ــت. ــده اس ــام ش انج
 کارنامه پزشک خانواده را چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
هــر فــرد ایرانــی در ایــن مراکــز در حــال احــداث 
ــداد  ــه تع ــد ک ــد ش ــالمت خواه ــده س دارای پرون
افــراد تحــت نظــارت  از  ۱۵۰ آیتــم بهداشــتی 
کارشناســان بهداشــتی کــه در ایــن مراکــز مســتقر 
خواهنــد شــد، مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
کارشناســان بهداشــت روان و تغذیــه در ایــن 
پزشــکی مســتقر خواهنــد شــد. پایگاه هــای 

ــردم و  ــای م ــزو آرزوه ــه ج ــرا را ک ــتم اج سیس
ــی  ــور عملیات ــال در کل کش ــت، امس ــس اس مجل
خواهیــم کــرد تــا اگــر مریضــی از طریــق پزشــک 
ــه  ــود، ب ــی ش ــرا معرف ــتم اج ــه سیس ــواده ب خان
ــره   ــی به ــات درمان ــه خدم ــگان از کلی ــورت رای ص

ــه کار خــود  ــه بخــش خصوصــی هــم ب ــرد. البت ب
ــد داد. ــه خواه ادام

 در هفته ای که پشت سر گذاشتیم 
با حضور وزیر بهداشت دو طرح بزرگ 
بهداشتی و درمانی در استان اصفهان 

افتتاح شد؛ یکی شهرک سالمت و دیگری 
بیمارستان میالد؛ در این ارتباط بیشتر 

توضیح دهید؟ 
شــهرک ســالمت بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 
در ۵ فــاز تعریــف شــده که فــاز اول آن 32 کلینیک 
فــوق تخصصــی بــزرگ دارد کــه می توانــد بــه 
مــردم اســتان و حتــی توریســت های کشــورهای 
همســایه خدمت رســانی کنــد. فــاز اول آن افتتــاح 

شــد و در اختیــار مــردم قــرار گرفــت.
ــر  ــدی، احــداث بیمارســتان و دیگ ــای بع در فازه

ــت. ــده اس ــف ش ــی تعری ــای درمان پروژه ه
بخــش  هــم،  میــالد  بیمارســتان  ســاخت  در 
ــه در  ــد ک ــان وارد ش ــه درم ــه زمین ــی ب خصوص
حــال حاضــر یکــی از به روزتریــن و آبرومندتریــن 
ــی رود و در  ــمار م ــه ش ــور ب ــتان های کش بیمارس
زمینــه درمــان و تشــخیص ســرطان، بخــش زنــان 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــب فعالی ــان و قل و زایم

 به نظر شما تعداد بیمارستان های 
تحت پوشش تأمین اجتماعی استان 

اصفهان جوابگوی نیازهای مردم است؟ 
بی شــک تعــداد بیمه شــدگان ســازمان تامیــن 
اجتماعــی زیــاد هســتند و که اگــر تامیــن اجتماعی 
ــش  ــدگانش را پوش ــد بیمه ش ــی بخواه ــه تنهای ب
دانشــگاه  لــذا  نیســت؛  امکان پذیــر  دهــد، 
ــد و  ــک می کن ــتا کم ــن راس ــکی در ای ــوم پزش عل
همان گونــه کــه بــه بیمه شــدگان طــرح تحــول 
ســالمت ارائــه خدمــت می کنیــم، در خدمــت 

ــتیم.  ــز هس ــی نی ــن اجتماع ــدگان تامی بیمه ش

،،
تحــول در نظــام ســامت بــا ســه رویکــرد 
ــی از مــردم، ایجــاد عدالــت  حفاظــت مال
و  ســامت  بــه خدمــات  در دسترســی 
نیــز ارتقــای کیفیــت خدمــات در حــال 

اجراســت

قائم مقام ریاست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

احداث پایگاه های پزشکی در مناطق محروم استان 
امسال سیستم اجرا در کل کشور عملیاتی می شود
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خلق وخوی اشرافی، سقوط و 

نابودی جامعه را در پی دارد
اســتاد  قاســمی،  عبدالرســول  حجت االســام 
حــوزه علمیــه اصفهــان، بــا بیــان اینکــه رواج 
خلق وخــوی اشــرافی، ســقوط و نابــودی یــک 
جامعــه را در پــی دارد، گفــت: مســئوالن و صــدا و 
ســیما بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند 
کــه بــا رفتــار و برنامه هــای خــود، اشــرافیگری را 
بــه  عنــوان یــک الگــو در جامعــه مطــرح نســازند.

اســتاد  قاســمی،  عبدالرســول  حجت االســام 
حــوزه  علمیــه اصفهــان، اظهــار کــرد: واضح تریــن 
لفظــی کــه قــرآن در رابطــه بــا اشــرافیگری بــه کار 
ــی  ــرده، »مترفیــن« اســت و یکــی از ویژگی های ب
کــه بــرای ایــن دســته ذکــر می کنــد، ایــن اســت 
کــه بــه دلیــل دنیاطلبــی و تعــارض با منافعشــان، 

ــا و ســخنان حــق می ایســتند. ــل انبی در مقاب
وی خاطرنشــان کــرد: اشــرافیگری، نوعــی خلــق  و 
ــی  ــور از آن، حالت خــو محســوب می شــود و منظ
ــدا  ــا پی ــه زخــارف دنی ــراد نســبت ب ــه اف اســت ک
و  داشــتن ســرمایه  وگرنــه صــرف  می کننــد؛ 
اشــرافیگری  بــر  دلیلــی  نمی تــوان  را  ثــروت 

ــت. دانس
ــی در  ــر کس ــزود: اگ ــمی اف ــام قاس حجت االس
مقابــل حــق بایســتد، حاضــر اســت هــر جنایتــی 
انجــام دهــد؛ از قبیــل کشــتن پیامبر خــدا و ایجاد 
گمراهــی و انحــراف در میــان مــردم. بزرگ تریــن 
ــد.  ــان بودن ــن قومش ــز مترفی ــا نی ــمنان انبی دش
ــد خلق وخــوی خــود  ایــن دســته چــون نمی توانن
ــق  ــا از طری ــد ت ــاش می کنن ــد، ت ــار بگذارن را کن
ــه  ــبیه ب ــز ش ــایرین را نی ــد، س ــا تهدی ــع ی تطمی
خــود ســازند و اجــازه ندهنــد کــه در مقابــل آن هــا 
قــرار بگیــرد؛ بلکــه در تاشــند جامعــه بــه تبعیــت 

از آن هــا بپــردازد.
ــرای  ــکار ب ــن راه ــه عمده تری ــان اینک ــا بی وی ب
یــک  در  اشــرافیگری  خلق وخــوی  کاهــش 
جامعــه تربیــت افــراد اســت، گفــت: اگــر تربیــت 
ــت اراده او  ــالی و تقوی ــا بزرگس ــی ت ــرد از کودک ف
ــواده مــورد  ــز اصــاح فرهنــگ جامعــه و خان و نی
توجــه قــرار گیــرد، بهتریــن راهــکار بــرای مقابلــه 

ــی رود.  ــمار م ــه ش ــرافیگری ب ــده اش ــا پدی ب
ــاد  ــن و ایج ــع قوانی ــر وض ــر نظی ــای دیگ راهکاره
امــوال  مصــادره  همچــون  محدودیت هایــی 
احتکارکننــدگان نیــز مــورد توجــه اســت. اگــر افــراد 
ــن  ــز چنی ــند، هرگ ــته باش ــتی داش ــت درس تربی

ــرد. ــد ک ــدا نخواهن ــه ای پی روحی
ایــن اســتاد حــوزه ادامــه داد: افــراد دارای روحیــه 
اشــرافیگری یــا در خانــواده ای رشــد کرده انــد 
ــا  ــوده ی ــم ب ــر آن حاک ــه ای ب ــن روحی ــه چنی ک
برعکــس، جــّو غالــب آن در تضــاد بــا خلق و خــوی 
اشــرافیگری بــوده اســت؛ بــه عبــارت دیگــر فــرد 
در یــک وضعیــت فاکت بــار و بدبختــی رشــد 
کــرده و تصمیــم گرفتــه تــا در آینــده، خــود را بــه 

ــد. ــل کن ــه اشــراف تبدی عضــوی از طبق

گردشگری
آبشار شیخ علی خان

آبشــار شــیخ علــی خــان در ۴۰ کیلومتــری شــهر چلگرد 
مرکــز شهرســتان کوهرنــگ قــرار دارد. آب ایــن آبشــار 
از ارتفاعــات اطــراف روســتا سرچشــمه می گیــرد. 
 فاصلــه ایــن آبشــار زیبــا از شــهرکرد حــدود ۹۲ کیلومتر 

است. 
ــوز  ــرش، هن ــن آبشــار برخــاف زیبایی هــای بی نظی ای
بــرای گردشــگرانی کــه بــرای اولیــن بــار از جاذبه هــای 
کوهرنــگ بازدیــد می کننــد، ناشــناخته مانــده اســت.

ــاری  ــال و بختی ــای چهارمح ــه ج ــار، در هم ــل به فص
آب هــای جــاری و چشــمه های خروشــانی وجــود 
دارد کــه طبیعــت بکــر و زیبــای ایــن اســتان را بیــش 
شــادابی  و  لطافــت  می کنــد.  دیدنی تــر  پیــش  از 
قــدرت  و  زیبایــی  از  هــوا، گوشــه ای  وصف ناپذیــر 
الیــزال خداونــد را بــه بنــدگان نشــان می دهــد و قــدم 
زدن در ایــن هــوای پــاک، روح و جــان آدمــی را جــا 

می بخشــد.
آبشــار شــیخ علــی خــان و دشــت ها و تپه هــای 
اطــراف آن، یکــی از جاذبه هــای زیبــای ایــن شهرســتان 
اســت. درســت اســت فصــل بهــار بهتریــن فصــل بــرای 
ــه حســاب می آیــد  دیــدن آبشــار شــیخ علــی خــان ب
امــا فصــل زمســتان و هنگامــی کــه آبشــار از ســرما یــخ 

ــز جذابیــت خاصــی دارد. ــد نی می زن
ــن  ــا ای ــگ ت ــز شهرســتان کوهرن ــرد مرک از شــهر چلگ
ــود  ــا وج ــت و ب ــه اس ــر فاصل ــدود ۵ کیلومت ــار ح آبش
ــور  ــان مح ــیخ علی خ ــه، ش ــودن منطق ــتانی ب کوهس

ــبی دارد. ــی مناس ارتباط
ــن  ــه ای ــی ک ــچ تابلوی ــوی، هی ــه می ش ــرد ک وارد چلگ
جاذبــه را معرفــی کنــد، مشــاهده نمی کنــی و در مســیر 
۸۵ کیلومتــری شــهرکرد بــه چلگــرد نیــز تابلویــی کــه 
ایــن جاذبــه را بــرای گردشــگران معرفــی کنــد، نیســت.
در کنــار آبشــار نیــز بــرای گردشــگران و مســافران 
ــه ســاخت  ــا ب ــا نشــده و تنه ــات اســتراحت مهی امکان

ــت. ــده اس ــا ش ــیمانی اکتف ــکوی س ــد س چن
ــن  ــه ای ــد ب ــرای بازدی ــه ب ــافرانی ک ــیاری از مس  بس
روســتا می آینــد، بــرای نشســتن و توقــف کوتــاه 
زیــرا سایه ســاری  نیــز دچــار مشــکل می شــوند؛ 
ایــن جاذبــه وجــود                        بــرای اســتراحت در اطــراف 

ــدارد. ن
صنعــت  دســت اندرکاران  توجــه  بــا  اســت  امیــد 
گردشــگری و مســئوالن محلــی، شــاهد رونــق بیــش 
ــود وضعیــت  ــا و بهب ــه بکــر و زیب ــن منطق از پیــش ای

ــیم. ــردم باش ــی م رفاه
بــرای رســیدن بــه ایــن آبشــار زیبــا الزم اســت ابتــدا از 
شــهرکرد بــه ســمت سورشــجان و از آنجــا بــه ســمت 
ــمت  ــه س ــان ب ــاده فارس ــپس ج ــد. س ــان بروی فارس
ــه  ــرد ب ــهر چلگ ــد از ش ــد و بع ــه دهی ــرد را ادام چلگ
ســمت روســتای زیبــای ســر آقــا ســید و آبشــار شــیخ 

علــی خــان برویــد.

ــاری از آن  ــال و بختی ــد چهارمح ــر می رس ــه نظ ب
ــته  ــود نخواس ــه خ ــت ک ــی اس ــت مکان های دس
زیبایی هایــش را بــه رخ بکشــد کــه اگــر غیــر 
ــر  ــرش س ــا در براب ــام زیبایی ه ــود، تم ــن ب از ای
ــای  ــه زیبایی ه ــد. از جمل ــرود می آوردن ــم ف تعظی
ــت. ــید« اس ــرآقا س ــتای »س ــتان، روس ــن اس ای
روســتای »ســرآقا ســید« در ارتفــاع ۲۵۰۰ متــری 
از ســطح دریــا و در یکــی از دامنه هــای قلــه 
شهرســتان  مرکــزی  بخــش  در  »هفت تنــان« 
کوهرنــگ و در فاصلــه حــدود 13۰ کیلومتــری 
شــهرکرد در اســتان چهارمحــال و بختیــاری واقــع 

ــت. ــده اس ش
و  بــزرگ  روســتایی  »سرآقاســید«،  روســتای 
ــرار دارد و  ــد ق ــی بلن ــه کوه ــه در دامن ــت ک زیباس
پنجــره تمــام خانه هایــش بــه منظــره ای بــاز 
ــر  ــا نظی ــی در دنی ــر هتل ــه پنجــره کمت می شــود ک

ــت.  ــته اس ــش گذاش ــه نمای آن را ب
در اینجــا عمــا حیــاط محصــوری وجــود نــدارد؛ در 
ــی، وارد کوچــه و پشــت بام  ــاز می کن ــه ب ــاق را ک ات

ــان می شــوی... .  همســایه مهرب
زیبــا  روســتاهای  از  بســیاری  ماننــد  اینجــا 
ــری از  ــاوه خب ــه ع ــدارد؛ ب ــود ن ــگری وج گردش

امکانــات و پــول و رفــاه هــم نیســت! 

ــه  ــرای ب ــیدن ب ــختی کش ــه س ــتا ب ــی روس اهال
ــد  ــادت کرده ان ــان ع ــه ن ــک لقم ــت آوردن ی دس
و پوســت دســت و صــورت زنانشــان از نمــک 
چــروک شــده اســت؛ امــا زیبایــی اش چیــز 
دیگــری اســت؛ از معمــاری بی نظیــرش کــه حــرف 
می زنــی، بی اختیــار دلــت غنــج مــی رود. آســمان 
ــت  ــتاره اس ــدر پرس ــو؛ آن ق ــه نگ ــب هایش را ک ش
ــی ات را  ــب های زندگ ــام ش ــی تم ــه آرزو می کن ک
ــی را  ــفری طوالن ــت س ــد زحم ــی. بای ــا بگذران آنج
بــه جــان بخــری تــا بتوانــی بــه بهشــت ســر آقــا 

ســید برســی.
 سرآقاسید 

ــتان  ــتاهای دهس ــید، از روس ــرآقا س ــتای س روس
موگویــی اســت. ایــن روســتا بــا معمــاری زیبــا و 
ســنتی پلکانــی یکی از روســتاهای شــگفت کشــور 

اســت. 
ــاخته  ــت و گل س ــتا از خش ــن روس ــای ای خانه ه
ــود  ــه وج ــی را ب ــاده و صمیم ــی س ــده و فضای ش
بــه  رو  خانه هــا  تمــام  درهــای  اســت.  آورده 
طبیعــت ســبز و البتــه امامــزاده »آقــا ســید« بــاز 
می شــوند. بیشــتر خانه هــای ســر آقــا ســید 
بــدون پنجــره هســتند و درهــا تنهــا منفــذ خانه هــا 

ــد. ــمار می آین ــه ش ب

ــه  ــت ک ــه ای اس ــه گون ــتا ب ــن روس ــاری ای معم
حیــاط هــر خانــه، پشــت بام خانــه زیریــن اســت. 
ــد و  ــه هــم متصلن ــروار ب ــه صــورت زنجی ــازل ب من

ــم اســت. ــا حاک ــر آن ه پیوســتگی خاصــی ب
 موقعیت جغرافیایی

ــرض  ــی ۵۲ و ع ــول جغرافیای ــا ط ــتا ب ــن روس ای
جغرافیایــی ۴۰ متــر در ارتفــاع ۲۵۰۰ متــری از 
ســطح دریــا قــرار دارد. در تابســتان جمعیــت 
ــی حــدود 3 هــزار  ــر خــود یعن ــه حداکث روســتا ب
نفــر و در زمســتان حداکثــر بــه ۵۰۰ نفــر می رســد.

 پیشینه روستا
ســر آقــا ســید، روســتایی بــا معمــاری کوهپایــه ای 
و پلکانــی اســت کــه بــه ماســوله  زاگــرس شــهرت 
دارد؛ امــا بــا وجــود حفــظ اصالــت، نامــش در بیــن 
ــده  ــنیده ش ــر ش ــران کمت ــی ای ــتاهای پلکان روس

اســت.
ــی  ــای ییاق ــی از اتراقگاه ه روســتا در گذشــته یک
ــود. مــردم روســتای ســر آقــا  عشــایر بختیــاری ب
ســید، بــا گویــش بختیــاری ســخن می گوینــد. اگر 
در اردیبهشــت و خــرداد از روســتا گــذر کنیــد هنــوز 
ــق  ــه از مناط ــایری را ک ــوچ عش ــد ک ــم می توانی ه
ــاری  ــال و بختی ــه چهارمح ــتان ب ــیر خوزس گرمس

ــید. ــاهد باش ــد، ش می رون

قدمــت روســتا را چنــد صــد ســال تخمیــن زده اند؛ 
امــا ســند موثقــی بــرای ایــن ادعــا وجــود نــدارد.

 وجه تسمیه
دلیــل  بــه  نیــز  روســتا  ایــن  تســمیه  وجــه 
امامــزاده ای اســت کــه مقبــره آن در پاییــن روســتا 
ــع  ــورت مجتم ــه ص ــتا ب ــون روس ــرار دارد و چ ق
پلکانــی در بــاالی ایــن امامــزاده بــه وجــود آمــده 
ــد. ــن روســتا ســرآقا ســید می گوین ــه ای اســت، ب

 فرهنگ و زبان
ایــل  طایفــه  از  سرآقاســید  روســتای  مــردم 
ــاری  ــری بختی ــان ل ــه زب چهارلنــگ هســتند کــه ب
صحبــت می کننــد. فرهنــگ روســتا همچنــان 
پــس از گذشــت ســال ها ثابــت مانــده و ســنت و 

ــت. ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــودن خ ــی ب بوم
بــه  و  امامی انــد  مــردم روســتا شــیعه دوازده 
معجــزه اعتقــاد دارنــد. نکتــه جالــب دربــاره 
دارای  آن هــا  همگــی  اســت کــه  ایــن  آن هــا 
ــل »دادور« و »ســید« هســتند؛ چــون خــود  فامی

ــه ســیدآقا عیســی می داننــد. مــردم  را منتســب ب
اعتقــاد عجیــب و فراوانــی بــه ایــن امامــزاده دارنــد 
ــای شــگفت انگیزی از معجــزات ایشــان  و نمونه ه

را نقــل می کننــد. 
در داخــل امامــزاده َعَلمــی وجــود دارد کــه معتقدند 
آقــا ســید عیســی هنــگام جنگیــدن و دعــوت 
ــم را در دســت  ــه اســام همــواره ایــن عل مــردم ب
ــن روســتا و روســتاهای  ــردم ای داشــته اســت. م
ــد و  ــادی دارن ــاد زی ــم اعتق ــن عل ــه ای ــراف ب اط
ــالی و  ــاری و خشکس ــیوع بیم ــگام ش ــژه هن به وی
طلــب بــاران بــه ایــن علــم توســل پیــدا می کننــد 
و بــا گردانــدن آن در نقــاط مختلــف، حــل مشــکل 
خــود را اســتدعا دارنــد. روبــه روی ایــن روســتا بــر 
ــود  ــت وج ــکل هش ــه ش ــه  ای ب ــوه، خیم ــب ک قل
دارد. مــردم معتقدنــد آقــا ســید عیســی بــا پرتــاب 
ــه مــردم نشــان داده و امــروزه  ــه را ب ــزه ای، قبل نی
ــق  ــن طری ــود را از ای ــه خ ــن روســتا قبل ــردم ای م

گردشــگری می شناســند. 

در این روستا، شب ها ستاره می بارد

 سرآقا سید، بهشتی محروم 
از امکانات

ــه  ــور محرک ــهدا، موت ــاد ش ــت: ی ــنجان گف ــه رفس ــام جمع ام
جامعــه اســت و خیابان هــا، مــدارس و مراکــز مــا بــه نــام شــهدا 
ــرز و  ــن م ــای ای ــا در جای ج ــن یادواره ه ــت و بهتری ــن اس مزی

ــود. ــزار می ش ــوم برگ ب
ــنجان  ــه رفس ــام جمع ــور، ام ــاس رمضانی پ ــام عب  حجت االس
ــت:  ــتان گف ــن شهرس ــد ای ــهدای کارمن ــادواره ش ــتین ی در نخس
ــاد  ــه ی ــت ک ــان اس ــد، حقش ــهید دادن ــه ش ــی ک ــه گروه های هم
ــان  ــرای آن ــی داشــته شــده و ب ــرای همیشــه گرام و نامشــان ب

ــزار شــود. ــادواره برگ ی
ــن  ــاب هســتند. ای ــام و انق ــرای نظ ــه ب ــزود: شــهدا هم وی اف
شــهدا بــا رفتــن بــه میدان هــای نبــرد و اهــدای خــون مطهرشــان 
نظــام را حفــظ کردنــد و ارمغــان خــون شــهدا پیشــرفت کشــور 
اســت؛ بــه طــوری  کــه در صنایــع دفاعــی در جهــان حــرف 

داریــم؛ اگــر دشــمن مــا را تحریــم می کنــد چــون تــوان دیــدن 
ــور  ــران را ندارد.حجت االســام رمضانی پ توانمندی هــای مــردم ای
ــن  ــگ ای ــت جن ــرد: طبیع ــار ک ــرآن اظه ــات ق ــه آی ــاره ب ــا اش ب
ــد  ــاد می کن ــان جه ــا ج ــان ب ــد؛ انس ــته می ده ــه کش ــت ک  اس
و جــان را در راه خــدا می دهــد و بــه بهشــت مــی رود کــه 
وعــده ای اســت کــه خــدا هــم در انجیــل، هــم در تــورات و هــم در 
قــرآن داده و تمــام ســود ایــن معاملــه بــرای بنــدگان خداســت.
ــه  ــی جامع ــوراک فرهنگ ــمه خ ــهدا سرچش ــاد ش ــت: ی وی گف
اســت؛ هرچــه خــوراک فرهنگــی می خواهیــد در ایــن یادواره هــا 
 پیــدا می شــود؛ یــاد شــهدا، موتــور محرکــه جامعــه اســت 
و خیابان هــا، مــدارس و مراکــز مــا بــه نــام شــهدا مزیــن اســت 
ــزار  ــوم برگ ــرز و ب ــن م ــای ای ــا در جای ج ــن یادواره ه و بهتری

می شــود.

ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــر کل می مدی
ــه در  ــت حصــار ساســانی شــهر کوهپای ــاز مرم ــان از آغ اصفه
ــت  ــه دول ــا هفت ــان ب ــان همزم ــرق اصفه ــی ش ــور تاریخ مح

ــر داد. خب
فریــدون الهیــاری بــا اعــام ایــن مطلــب افــزود: ایــن دیــواره 
ــر اســاس نظــر  کــه تمامــا از خشــت خــام تشــکیل شــده، ب
ــانیان  ــه دوران ساس ــق ب ــی متعل ــراث  فرهنگ ــان می کارشناس
اســت کــه متأســفانه در طــول ادوار گذشــته بخش هایــی از آن 
بــه  طــور کامــل ویــران شــده و بخش هــای باقی مانــده نیــز در 
اثــر نفــوذ تدریجــی آب و ســایر عوامــل طبیعــی نیــاز بــه مرمت 

اساســی داشــته اســت.
او عنــوان کــرد: هم اینــک از ایــن حصــار تاریخــی حــدود یــک 
کیلومتــر باقــی مانــده کــه مرمــت آن بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰۰ 

میلیــون ریــال همزمــان بــا هفتــه دولــت آغــاز شــده اســت.
ــدیدی  ــیب های ش ــه آس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــد ک ــاری تأکی الهی
ــده،  ــل ش ــته متحم ــال های گذش ــی س ــوار در ط ــن دی ــه ای ک
ــدود گل در  ــنگ و ان ــا س ــدی آن ب ــت پیون ــک کار مرم هم این
ــده و  ــاز ش ــوار آغ ــای دی ــا و کنگره ه ــت برج ه ــتای مرم راس
ســپس در مرحلــه بعــدی تمامــی ایــن حصــار یــک کیلومتــری 

ــود. ــت می ش ــل مرم ــور کام ــه ط ب
ــی  ــز تمدن ــن مراک ــی از کهن تری ــه، یک ــی کوهپای ــهر تاریخ ش
ــق  ــتاها و مناط ــود روس ــت. وج ــان اس ــرق اصفه ــور ش مح
تاریخــی بــا نام هایــی همچــون اســپارت و فارفــان و همچنیــن 
وجــود یــک آتشــکده تاریخــی در ایــن محــور و حصــار تاریخــی 
شــهر کوهپایــه، نشــان از قدمــت تاریخــی ایــن محــور در دوران 

پیــش از اســام و ســپس دوران اســامی دارد.

امام جمعه رفسنجان:

یاد شهدا، موتور محرکه جامعه است
همزمان با هفته دولت صورت می گیرد:

آغاز مرمت حصار ساسانی شهر کوهپایه

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: رســول عباســیان 
ــه  ــا وکالــت خانــم آذر میدخــت باقــری ب ب
نشــانی اصفهــان ســی و ســه پــل ابتــدای 
چهــار بــاغ بــاال مجتمــع بــاران طبقــه ســوم 
واحــد 1۵ محکــوم علیهــم : ســعیده خامــه 
بــه نشــانی مجهــول المــکان  محکــوم بــه 
ــخ  ــه تاری ــماره ۲1۴ ب ــب رأی ش ــه موج : ب
۹۵/۰۸/۰۹ حــوزه برخــوار شــورای حــل 
ــوم  ــه محک ــوم علی ــوار محک ــاف برخ اخت
اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 1۰۲۹۰۰۰۰ ریــال 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 17۵۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ ۴۸۰۰۰۰ 
ــز خســارت  ــه و نی ــت حــق الوکال ــال باب ری
تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چکهــا لغایــت 
ــه رای  ــوم ل ــق محک ــکام در ح ــرای اح اج
صــادره غیابــی اســت و هزینــه حــق االجــرا 
ــد.  ــی باش ــه م ــوم علی ــده ی محک ــر عه ب
ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 1۹ آئی ــه اســتناد م ب
ــعه  ــوم توس ــه س ــون برنام ــاده 1۸۹ قان م
اقتصــادی اجتماعــی فرهنگــی محکــوم 
ــن  ــاغ ای ــس از اب ــت پ ــف اس ــه مکل علی
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــی ظ ــار اجرای اخط
ــرای  ــی ب ــا ترتیب ــذارد و ی ــرا بگ ــع اج بموق
پرداخــت محکــوم بــه و یــا انجــام تعهــد و 
مفــاد رای بدهــد در غیــر اینصــورت پرونــده 
جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای احــکام 
تحویــل  محــل  دادگســتری  یــا  دادگاه 

خواهــد شــد. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 

شهرســتان برخــوار
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
ــخ  ــه تاری ــف ب ــامی ۵/37/۵3۵/م ال اس

۹6/۰6/۰1

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: محمــود قربانــی 
ــاک ۴1۴  ــو ۲۲ پ ــان مین ــتان خیاب بهارس
محکــوم علیهــم : اعظــم تقــی زاده بــه 
ــه :  ــوم ب ــکان  محک ــول الم ــانی مجه نش
ــخ  ــه تاری ــماره 17۵ ب ــب رأی ش ــه موج ب
حــل  شــورای  دوم  حــوزه   ۹6/۰3/۲۰
ــوم  ــه محک ــوم علی ــوار محک ــاف برخ اخت
اســت بــه : تنظیــم ســند رســمی و انتقــال 
ســند خــودرو ســمند بــه شــماره لنتظامــی 
673 ل ۹6 ایــران ۴3 و پرداخــت مبلــغ 
ــی در  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ۲7۵۰۰۰ ری
حــق محکــوم لــه مــاده 3۴ قانــون اجــرای 
ــه محکــوم  احــکام : همیــن کــه اجرائیــه ب
ــف  ــه مکل ــوم علی ــاغ شــد ، محک ــه اب علی
ــع  ــه موق ــرا ب ــاد آن اســت ظــرف ده روز مف
ــرای پرداخــت  ــی ب ــا ترتیب ــذارد  ی اجــرا بگ
محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد 
کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــی ک ــد و در صورت ــر باش از آن میس

خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد 
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مذب ــرف مهل ــد ظ بای
ــه قســمت اجــرا تســلیم  ــی خــود را ب دارای
ــام  ــا اع ــدارد صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ کن

ــد.   نمای
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک 

شهرســتان برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

۵/37/۵36/م الــف به تاریــخ ۹6/۰6/۰1

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان 
ــده  ــوص پرون ــر دارد در خص ــوار در نظ برخ
ــع  ــه نف ــکام ب ــرای اح ــه ۹۴۰۰۴۲ اج کاس
ســمیه بنائیــان علیــه عبدالرضــا معمــار بــه 
ــخ  ــی در تاری ــده ای ــه مزای ــته جلس خواس
ــه منظــور  ۹6/۰7/۰3 ســاعت ۰۹:۰۰ صبــح ب
فــروش چهــار دانــگ منــزل دو طبقــه واقــع 
در دســتگرد بلــوار توحیــد کوچــه شــهید 
پوردائــی بــن بســت مهــر پ 36 بــه متــراژ 
عرصــه ۲۴۰ متــر مربــع و ۲33 متــر مربــع 
ــغ  ــه مبل ــناس ب ــط کارش ــه توس ــی ک اعیان
یــک میلیــارد ریــال ارزیابــی گردیــده و 
فعــا در تصــرف آقــای معمــار اســت برگــزار 
نمایــد. طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز قبــل 
از مزایــده جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر 
اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار مراجعه 
نماینــد مزایــده در روز مقــرر در دفتــر اجــرا 
از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع و ملــک بــه 
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ــی ک کس
نمایــد فروختــه خواهــد شــد . الزم بــه 
ذکــر اســت خریــدار مــی بایســتی 1۰ درصــد 
ــه  ــس ب ــی المجل ــده را ف ــورد مزای ــغ م مبل

ــد. ــز نمای ــتری واری ــاب دادگس حس
مدیــر اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه 

حقوقــی  برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

۵/37/۵3۴/م الــف بــه تاریخ ۹6/۰6/۰1

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان 
ــده  ــوص پرون ــر دارد در خص ــوار در نظ برخ
ــع  ــه نف ــکام ب ــرای اح ــه ۹۴۰۰۴۲ اج کاس
ســمیه بنائیــان علیــه عبدالرضــا معمــار بــه 
ــخ  ــی در تاری ــده ای ــه مزای ــته جلس خواس
ــه منظــور  ۹6/۰7/۰3 ســاعت ۰۹:۰۰ صبــح ب
فــروش ســه دانــگ مغــازه دو طبقــه واقــع 
در دلیــگان بلــوار ولــی عصــر روبروی بســیج 
پ 7۴36 ب متــراژ عرصــه ۲۰ متــر مربــع و 
۴۰ متــر مربــع اعیانــی که توســط کارشــناس 
بــه مبلــغ 1۹۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ارزیابــی گردیــده و 
فعــا در تصــرف آقــای معمــار اســت برگــزار 
نمایــد. طالبیــن مــی تواننــد پنــج روز قبــل 

از مزایــده جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر 
اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار مراجعه 
نماینــد مزایــده در روز مقــرر در دفتــر اجــرا 
از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع و ملــک بــه 
ــنهاد  ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ــی ک کس
نمایــد فروختــه خواهــد شــد . الزم بــه ذکــر 
اســت خریــدار مــی بایســتی 1۰ درصــد مبلغ 
مــورد مزایــده را فــی المجلــس بــه حســاب 

دادگســتری واریــز نمایــد.
مدیــر اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه 

حقوقــی  برخــوار
شــماره نامــه اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

۵/37/۵33/م الــف بــه تاریخ ۹6/۰6/۰1

دادنامه
ــد  ــان فرزن ــگ زن ــم آزاده چن ــاکی : خان ش
حســن بــه نشــانی دولــت آبــاد خ جانبــازان 
ــم:  ــی پ 33 مته ــاس فتاح ــهید عب خ ش
ــر  ــی اکب ــد عل ــد ســعادت فرزن ــای حمی آق
ــام:  ــه اته ــکان ب ــول الم ــانی مجه ــه نش ب
تــرک انفــاق دادنامــه بــه تاریــخ ۹۵/۰7/۲۴ 
در وقــت مقــرر فــوق العــاده شــعبه 1۰۲ 
دادگاه کیفــری دو شهرســتان برخــوار بــه 
تصــدی امضــاء کننــده ذیــل تشــکیل اســت 
و پرونــده کاســه ۹۵۰۹۵7 تحــت نظــر قــرار 
دارد دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل 
ــد رای دادگاه  ــدور رای نمای ــه ص ــادرت ب مب
در خصــوص اتهــام آقــای حمیــد ســعادت 
ــاق  ــرک انف ــر ت ــر ب ــر دائ ــی اکب ــد عل فرزن
چنــگ  آزاده  خانــم  شــکایت  موضــوع 
زنــان فرزنــد حســن دادگاه بــا بررســی 
محتویــات پرونــده از جملــه کیفــر خواســت 
عمومیــو  دادســرای  توســط  تنظیمــی 
انقــاب شهرســتان برخــوار شــکایت شــاکیه 
شــهادت شــهود و عــدم حضــور متهــم جهت 
ارائــه دفــاع موثــر بــزه انتســابی را محــرز و 
ــاده ۵3  ــتناد م ــه اس ــته و ب ــلم دانس مس
ــوب 13۹1  ــواده مص ــت از خان ــون حمای قان
ــال  ــک س ــل ی ــه تحم ــوف را ب ــم موص مته
حبــس محکــوم نمــوده و اعــام مــی دارد 
ــت روز از  ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه  ظرف 
بیســت روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظــر 
ــتان  ــر اس ــد نظ ــم تجدی ــی در محاک خواه

ــی باشــد. ــان م اصفه
دفتر شعبه 1۰۲ دادگاه کیفری دو برخوار

ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
اســامی ۵/37/۵31/م الــف بــه تاریــخ ۰1 

۹6/۰6/

دادنامه
جوانبخــت  ســعید  آقــای   : خواهــان 
ــت  ــا وکال ــعادت هللا ب ــد س ــی فرزن قهفرخ
ــه  ــی ب ــد تق ــرز فرزن ــا رنگ ــای محمدرض آق

نشــانی اصفهــان خ جــی شــرقی نرســیده به 
ســه راه شــریعتی فوقانــی آشــپزی موعــود 
خوانــده: آقــای محمــد ســعید نریمانــی 
فرزنــد ولــی الــه بــه نشــانی مجهــول المکان 
ــک ۲-  ــه چ ــترداد الش ــته ها: 1- اس خواس
مطالبــه خســارت دادرســی 3- تاییــد فســخ 
قــرار داد )مالــی( رای دادگاه در خصــوص 
ــا  ــت ب ــعید جوانبخ ــای س ــت آق دادخواس
ــت  ــرز بطرفی ــا رنگ ــای محمدرض ــت آق وکال
ــته  ــی بخواس ــعید نریمان ــد س ــای محم آق
تنفیــذ فســخ قولنامــه مــورخ ۹3/۰۹/۰۴ بــه 
اســتناد خیــار غبــن و اســترداد چهــار فقــره 
مورخــه  بــه شــماره های ۸۰۸۲7۰  چــک 
۹3/1۰/۰1 و ۸۰۸۲171 مورخــه ۹3/11/3۰ و 
 ۸۰۸۲7۴ و   ۹۴/۰۲/3۰ مورخــه   ۸۰۸۲73
مورخــه ۹3/۰3/3۰ همگــی عهــده بانــک 
ســپه دادگاه بــا عنایــت بــه دادخواســت 
ــر مصــدق قــرارداد تظمینــی  تقدیمــی تصوی
ــه تامیــن دلیــل کارشناســی  فیمابیــن نظری
رســمی دادگســتری کــه مصــون از اعتــراض 
باقــی مانــده و اظهارنامــه ارســالی از ســوی 
ــرار اد و  ــر اعــام فســخ ق ــی ب خواهــان مبن
ــده در  شــهادت شــهود و عــدم حضــور خوان
ــه  ــال هرگون ــدم ارس ــی و ع ــه دادرس جلس
ــوای  ــر دع ــذا دادگاه بنظ ــه فل ــه دفاعی الیح
مطروحــه را وارد تشــخیص و بــه اســتناد 
ــی و  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 1۰ قان م
مــواد 3۹6 و ۴۴۹ قانــون مدنــی و ۵1۵ و 
ــم  ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ۵1۹ قان
بــه تاییــد فســخ قــرار داد و محکومیــت بــه 
ــه  ــق الوکال ــی و ح ــه دادرس ــت هزین پرداخ
ــه و  ــق تعرف ــل و خســارت دادرســی وف وکی
اســترداد چهــار فقــره چــک موصــوف درحــق 
هئاهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد. در 
ــی  ــان مبن ــر خواســته خواه خصــوص تغیی
ــترداد  ــای اس ــک بج ــه چ ــترداد وج ــر اس ب
ــه  ــت ب ــا عنای ــته ب ــوع خواس ــا موض چک ه
ــس از  ــوی پ ــوه دع ــر نح ــن تغیی ــه ای اینک
جلســه اول دادرســی مطــرح گردیــده اســت 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده ۹۸ قان ــق م و طب
مدنــی بایــد تــا پایــان جلســه اول دادرســی 
ــس  ــد و پ ــی گردی ــن موضــوع مطــرح م ای
قابلیــت  دادرســی  اول  پایــان جلســه  از 
اســتماع نــدارد فلــذا مســتندا بــه مــاده 
۲ قانــون آییــن دادرســی مدنــی قــرار عــدم 
اســتماع دعــوی صــادر و اعــام مــی گــردد. 
رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پس 
ــرف  ــپس ظ ــی و س ــل واخواه ــاغ قاب از اب
ــد نظــر  ــل تجدی ــس از آن قاب بیســت روز پ
 خواهــی در دادگاه تجدیــد نظــر مرکــز اســتان

 است.
ــی  ــی حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــر ش دفت

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

۵/37/۵۲6/م الــف به تاریــخ 31 /۹6/۰۵

دادنامه
ــه:  ــماره دادنام ــه: ۹۵/۵۰۸ ش ــده کاس پرون
336-۹6/۰۵/31 شــعبه ۴ شــورای حــل 
خــدادادی  محمــد  خواهــان:  اختــاف 
 -3 فریبــا   -۲ 1-فرنگیــس  خوانــده: 
ــد  ــی برومن ــاس همگ ــر عب ــا۴- امی قمرآق
بــه خواســته: الــزام بــه انتقــال رســمی 
یــک قطعــه زمیــن گردشــکار : پــس از 
جــری تشــریفات قانونــی بــا توجــه بــه 
ــورتی  ــر مش ــذ نظ ــده و اخ ــات پرون محتوی
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه 
شــرح زیــر صــدور رای مــی گــردد رای شــورا 
در خصــوص دعــوای محمــد خــدادادی 
بــه طرفیــت 1-فرنگیــس ۲-فریبــا 3- 
ــد  ــی برومن ــاس همگ ــر عب ــا ۴-امی قمرآق
بــه خواســته الــزام بــه انتقــال رســمی یــک 
قطعــه زمیــن بــه شــماره پــاک اصلــی 
ــا حــدودات:  ۴3 بــه صــورت مفروزالرعیــه ب
ــرقا  ــوی آب ش ــه ج ــا ب ــاده جنوب ــماال ج ش
بــه زمیــن حســین قدیــری و غربــا بــه 
انضمــام  بــه  غامحســین  رضــا  زمیــن 
مطلــق خســارات دادرســی بــا ایــن توضیــح 
ــه  کــه وفــق قوالنامــه مــورخ ۸6/۰۴/1۹ ورث
مرحــوم محمــد مهــدی برومنــد یــک قطعــه 
ــا مشــخصات فــوق را بــه خواهــان  زمیــن ب
فروختــه انــد و وفــق اســتعام شــماره 
  ۹۴/۰7/۰۹ مــورخ   13۹۴/۲7/1۰7۴۹۸
ــگ  ــک دان ــگ از ی ــع دان ــک رب ــت ی تمام
مشــاع از یــک طــاق از 3۰ طــاق پــاک ۴3 
ــیم  ــاس تقس ــر اس ــان ب ــش 16 اصفه بخ
ــه  ــر خان ــماره ۲۵37/۴/۴1۰11 دفت ــه ش نام
1۰ اصفهــان ســهام مشــاعی فــوق بــه ورثــه 
مرحــوم محمــد مهــدی برومنــد واگــذار 
شــده اســت و ملــک در جریــان ثبــت مــی 
ــه کارشناســی  ــاع موضــوع ب ــا ارج باشــد. ب
ــر  ــا 1۴۰۰ مت ــر ب ــوق براب ــاعی ف ــهام مش س
ــود  ــه موج ــه مفروزالرعی ــا حص ــه ب ــوده ک ب
ــه  ــه در قولنام ــن اینک ــاق دارد ضم ــز انطب نی
مســتند دعــوا نیــز در ســطر 1 از بخــش 
توضیحــات مســاحت ملــک 1۴۰۰ متــر قیــد 
ــک  ــد مل ــر چن ــذا ه ــت . علیه ــده اس گردی
در جریــان ثبــت مــی باشــد لکــن نظــر بــه 
ــون  ــواد ۴6 و ۴7 قان ــق م ــک وف ــه مل اینک
ــی اســت و  ــی ثبت ــت دارای اســناد انتقال ثب
مــواد مزبــور تجویــز و بــا شــرایطی حکــم بــه 
ثبــت اجبــاری اســناد انتقالــی در خصــوص 
مــال غیــر منقــول داده انــد و خوانــدگان نیــز 
در جلســه رســیدگی حاضــر نشــده و ایــرادی 
ــد و  ــوده ان ــوا ننم ــتند دع ــه مس ــه قولنام ب
نظریــه کارشناســی نیــز مصــون از اعتــراض 
مانــده اســت بــا اســتحضار از اصــل صحــت 
قــرار دادهــا دعــوای خواهــان را در خصــوص 
ــتندا  ــته مس ــال وارد دانس ــند انتق ــت س ثب
بــه مــواد ۴6 و ۴7 قانــون ثبــت و مــواد 
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 1۹۸ و ۵1۹ قان

ــه  ــی حکــم ب ــون مدن ــواد ۲1۹ و ۲۲۰ قان و م
محکومیــت خوانــدگان بــه حضــور در احــد از 
دفاتــر اســناد رســمی و تنظیــم ســند و انتقال 
ــا مشــخصات  ــن ب ــه زمی ــک قطع رســمی ی
مفــروزی عرفــی فــوق بــا تبدیــل بــه ســهام 
مشــاعی بــه میــزان یــک ربــع دانــگ از یــک 
دانــگ مشــاع از یــک طــاق از 3۰ طــاق پاک 
ــت  ــز پرداخ ــان و نی ــش 16 اصفه ۴3 از بخ
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب ــغ 17۵۰۰۰ ری مبل
ــق  ــت ح ــال باب ــغ 6۰۰۰۰۰ ری ــت مبل و پرداخ
ــگ ردد و  ــام می ــادر و اع ــل ص ــه وکی الوکال
ــس از  ــرف ۲۰ روز پ ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
ــعبه و ۲۰  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب اب
ــد نظــر خواهــی  ــل تجدی ــس از آن قاب روز پ
در دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان برخوار 

مــی باشــد.
ــک  ــارم مجتمــع شــماره ی ــر شــعبه چه دفت

ــوار ــتان برخ شهرس
داوری - برخوار

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

شهرســتان  دادگســتری  احــکام  اجــرای 
برخــوار در خصــوص پرونــده کاســه ۹6/67۵  
)اجــرا ش ح( اجــرای احــکام کــه در آن 
مصطفی هاشــمی  ســید  علیــه  محکــوم 
ــت 16۰۲۹۸677  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس محک
ریــال در حــق آقــای امیــر آقاعلیــان و مبلــغ 
ــی  ــراء دولت ــق اج ــت  ح ــال باب ۸۰1۵۰۰۰ ری
در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در تاریــخ 
۹6/۰7/۰۲ ســاعت ۰۹:3۰  صبــح در محــل 
دادگســتری برخــوار در دفتــر اجــرای احــکام 
برگــزار نمایــد طالبیــن خریــد میتواننــد پنــج 
روز قبــل از مزایــده از امــوال واقــع در پارکینک 
شــهدای دولــت آبــاد بازدیــد نماینــد. مزایــده 
از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع و برنده کســی 
اســت کــه حداقــل ده درصــد مبلــغ ارزیابــی 
شــده را در زمــان مزایــده بــه همــراه داشــته 
باشــد و باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد.
1-یــک دســتگاه یخچــال ویترینــی اســتیل 
ــغ  ــه مبل ــی ب ســه درب ۲/۵*۲ متــری ایران
17۰۰۰۰۰۰ ۲- یــک دســتگاه یخچــال ویترینی 
فروشــگاهی ۲ متــری ایرانــی بــه مبلــغ 
۹۰۰۰۰۰۰ ریــال 3- یــک دســتگاه تــرازوی 
ــغ  ــه مبل ــی ب ــزرگ دیجیتال ــگاهی ب فروش
7۰۰۰۰۰۰ ریــال ۴- یــک دســتگاه چــرخ 
گوشــت ایرانــی بــزرگ بــه مبلــغ ۵۰۰۰۰۰۰ 

ــال ری
مدیر اجرای احکام شهرستان برخوار

داوری - برخوار

آگهی حصر وراثت
آقــای حســینعلی معینــی دارای شناســنامه 
بــه  دادخواســت  بــه شــرح  شــماره 6۸ 
ــن  ــت( از ای ــه ۴63/۹6 ش ح 1 )وراث کاس

دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
اقدس هاشــمیان کربکنــدی بــه شــماره 
  13۹۵/۰۵/13 تاریــخ  در   ۵۰ شناســنامه 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ورث
ــد  ــی فرزن ــینعلی معین ــه:1- حس ــت ب اس
جــواد  ش.ش 6۸ )همســر متوفــی(  )۲( 
مهــدی معینــی کربکنــدی ش.ش 3۸3 
)3( محمــد ش.ش 1663 )۴( حســن 
ش.ش ۲۹۲ )۵( مجتبــی ش.ش 17۲۵ 
فریبــا   )7(  ۸۲۹۴ ش.ش   ژالــه   )6(
ش.ش  ۴6۲3  همگــی معینــی فرزنــد 
ــا  ــک ب ــی( این ــدان متوف حســینعلی )فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا هــر کــس  ــد ت ــور را آگهــی مــی نمای مزب
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــم  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی آگه

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــاف  رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اخت

برخــوار 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
اســامی ۵/37/۵۴1/م الــف بــه تاریــخ  

13۹6 /۰6/۰۲

آگهی حصر وراثت
خانــم طاهــره ســیفی  دارای شناســنامه 
شــرح  بــه   1۲۹۰736۴۸۰ شــماره 
ش   ۴6۲/۹6 کاســه  بــه  دادخواســت 
ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان نرگــس خاتــون 
مشــهدی بــه شــماره شناســنامه ۲77۴ 
ــی  ــگاه دائم ــخ 13۹۵/۰۵/۲۴  اقامت در تاری
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــه:1-  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب الف
ســعید ش.ش ۵1۰۰۰۰۹۴۲1 )۲( علیرضــا 
ش.ش 1۲۸31۰6۹6۵ )3( طیبــه ش.ش 
1۲۸31۰7۲36 )۴( فاطمــه ش.ش 7۴۸ 
 )6(  1۲۹۰۸۹76۸۹ ش.ش  ســمیه   )۵(
زهــرا ش.ش  ۵1۰۰137۲۴1 )7( طاهــره 
ش.ش  1۲۹۰736۴۸۰  همگــی ســیفی 
خرزوقــی فرزنــد علــی )فرزنــدان متوفــی( 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــا  ــور را آگهــی مــی نمایــد ت درخواســت مزب
ــه  ــا وصیتنام ــر کــس اعتراضــی دارد و ی ه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
نخســتین آگهــی ظــرف یک مــاه بــه دادگاه 
تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
ــاف  رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اخت

برخــوار 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
ــخ   ــه تاری ــف ب ــامی ۵/37/۵۴۰/م ال اس

13۹6 /۰6 /۰۲
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پرونــده کالســه 9509983657201047 شــعبه 
1 دادگاه خانــواده شهرســتان کاشــان)2حقوقی 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق( 
9609973657200748 خواهــان: خانــم زهــرا 
محمدحســینی فرزنــد محمــد بــه نشــانی 
کاشــان خ راه آهــن ک ش داروغــه نبــش 
ــینی  ــای حس ــزل آق ــالح من ــد ف ــهید احم ش
خوانــده: آقــای محمــود پــوالدی فرزنــد غــالم 
ــهید  ــهر ش ــان گلش ــانی خراس ــه نش ــول ب رس

آوینــی 39پ14 فعــال مجهــول المــکان
خواســته: طــالق بــه درخواســت زوجــه گــردش 
محتویــات  و  اوراق  بررســی  بــا  دادگاه  کار: 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.رای 
دادگاه در ارتبــاط بــا دادخواســت تقدیمــی 
ــد  ــد محم ــینی فرزن ــرا محمدحس ــط زه توس
اهــل افغانســتان بــه طرفیــت محمــود فــوالدی 
فرزنــد غــالم رســول اهــل افغانســتان)مجهول 
المــکان( بــه خواســته صــدور حکــم تفریــق و 
طــالق و خســارات دادرســی دادگاه بــا عنایــت 
بــه فتوکپــی مصــدق ســند عــادی ازدواج 
ــه  ــه ضمیم ــد 87/9/27 ک ــوع عق ــخ وق تاری
ــه  ــارات خواهــان ک ــه اظه ــا توجــه ب اســت و ب
علــت درخواســت خــود را تــرک زندگــی و 
ــال  ــدت چهارس ــه م ــده ب ــط خوان ــه توس نفق
اعــالم و بــه ایــن خاطــر یــک ســکه از مهریــه 
ــه و  ــار داشــته نفق ــوده و اظه ــذل نم خــود را ب
ــد  ــی نمای ــذل م ــز ب ــود را نی ــوق خ ــایر حق س
ــدارد و  ــی ن ــم ادعای ــه ه ــه جهیزی ــع ب و راج
باتوجــه بــه اظهــارات شــهود معرفــی شــده کــه 
حکایــت از صحــت ادعاهــای مطروحــه داشــته 
و بــه لحــاظ اینکــه خوانــده علیرغــم دعــوت از 
طریــق روزنامــه در جلســات رســیدگی و داوری 
حاضــر نشــده و داور زوجــه و داور تعیینــی 
بــرای زوج ضمــن تاییــد ادعــای خواهــان 
عقیــده بــر جدایــی و طــالق داشــته انــد فلــذا 
بــا کســب نظــر قاضــی محتــرم مشــاور مبنــی 
ــه اســتناد مــواد 1 و  ــر صــدور حکــم طــالق ب ب
4 و 20 و 24 و 26 و 29 و 33 قانــون حمایــت 
خانــواده مصــوب ســال 91 و مــواد 156 و 
163 قانــون احــوال شــخصیه اهــل تشــیع 
ــع(  ــوع باین)خل ــم طــالق از ن افغانســتان حک
صــادر مــی نمایــد. مجــری بــا در نظــر گرفتــن 
ــده(  ــالم ش ــعبه اع ــه ش ــن) ک ــب زوجی مذه
وفــق مقــررات مربــوط  آنــان  از  و دعــوت 
ــد  ــدام خواه ــواده اق ــت خان ــون حمای ــه قان ب
ــور  ــتنکاف زوج از حض ــورت اس ــود و در ص نم
جهــت اجــرای صیغــه طــالق مجــری مربوطــه 
ــود.  ــه ایــن منظــور خواهــد ب نماینــده دادگاه ب
راجــع بــه مهریــه خواهــان قبــال طــی دادنامــه 
شــماره 982 مــورخ 94/07/28 اتخــاذ تصمیــم 
شــده اســت. زوجیــن فرزنــدی نداشــته و 
ــه  ــی نتیج ــکی قانون ــه پزش ــاس نظری ــر اس ب
آزمایــش حاملگــی زوجــه منفــی اســت. مدت 
اعتبــار حکــم طــالق صــادره جهــت اجــرای آن 
ــا  ــالغ رای فرجامــی ی ــخ اب ــاه از تاری شــش م
ــن  ــوده و ای ــی ب ــت فرجامخواه ــای مهل انقض
رای غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز پــس از 
تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی از ناحیــه خوانــده 
در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف بیســت روز 
ــای  ــی در دادگاه ه ــر خواه ــد نظ ــل تجدی قاب

ــی باشــد. ــان م ــد نظــر اســتان اصفه تجدی
ــان،  ــواده کاش ــعبه اول دادگاه خان ــس ش ریی

ــف ــواخی 1005/ م ال ــاس ش عب

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان آقــای غالمرضــا 
هاشــمی ســن ســی دادخواســتی بــه خواســته 
 -210651 شــماره  چــک  ریــال   200/000/000
95/03/10 بــه طرفیــت حســین اســدی فرزنــد 
اســداله بــه مجتممــع شــوراهای حــل اختــالف 
کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه 
دوم حقوقــی شــورای حــل اختــالف بــه کالســه 
 96/07/04 تاریــخ  بــرای  و  ثبــت   123/96
ســاعت 3/30 وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده 
از آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول 
المــکان بــوده لــذا بــه تجویــز مــاده 73 
ــی  ــای عموم ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی قان
ــه نامبــرده  و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب ب
ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر در جلســه 
ــی  ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ــر ش ــی حاض دادرس
توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت 
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم 
ــار  ــد. انتش ــه نماین ــورا مراجع ــر ش ــه دفت آن ب
ایــن آگــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده در 
صــورت عــدم حضــور، شــورا تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــد نم اتخــاد خواه
حــل  دوم شــورای  دفتــر شــعبه  مســیول 

الــف م   /573 اختــالف کاشــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
علیرضــا  آقــای  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــتی ب ــعادت دادخواس س
5 فقــره چــک معــادل جمعــا 426230000 
ــر  تقاضــای رســیدگی و صــدور حکــم مبنــی ب
محکومیــت خوانــده بنــام وحیــد قیــم فرزنــد 
ــی  ــی و قانون ــارات دادرس ــه خس ــی- و کلی عل
ــس  ــه پ ــم ک ــان تقدی ــتری کاش ــه دادگس را ب
ــه  ــی ب ــم دادگاه حقوق ــه شــعبه نه از ارجــاع ب
کالســه 960013 ثبــت و بــرای روز 1396/07/12 
ســاعت 9 صبــح وقــت رســیدگی تعییــن 
ــر  ــوق الذک ــده ف ــه خوان ــا ک ــده ا ز آنج گردی
ــاده  ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ــول المــکان ب مجه
هــای  دادگاه  دادرســی  آییــن  قانــون   73
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب بــه 
نامبــردگان ابــالغ مــی گــردد کــه در وقــت مقرر 
در جلســه دادگاه حاضــر شــوند. ضمنــا نامبــرده 

مــی توانــد تــا قبــل از جلســه رســیدگی جهــت 
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم 
ــد. انتشــار  ــه نماین ــر دادگاه مراجع ــه دفت آن ب
ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب شــده 
تصمیــم  دادگاه  حضــور،  عــدم  صــورت  در 

ــود. ــد نم ــاد خواه ــی اتخ مقتض
عمومــی  دادگاه  نهــم  شــعبه  دفتــر  مدیــر 
ــف ــار 1017/ م ال ــش ی ــان- پی ــی کاش حقوق

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 253/18 
مترمربــع بــه شــماره پــالک ثبتــی 2121 فرعــی 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 36 اصل از 1162 فرع
یــک حــوزه ثبتــی قمصــر کــه طبــق ســوابق و 
ــی  ــرم صایب ــم اک ــام خان ــه ن ــی ب ــده ثبت پرون
بیدگلــی فرزنــد حمــزه در جریــان ثبــت اســت 
و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روز 
ســه شــنبه مــورخ 96/07/06 ســاعت 9 صبــح 
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
و  یابنــد  در محــل حضــور  آگهــی  ایــن  در 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد 

شــد..
تاریخ انتشار:96/06/06   1001/ م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
مســاحت  بــه  باغچــه  و  خانــه  یکبــاب 
ــی  ــالک ثبت ــه شــماره پ ــع ب 1630/25 مترمرب
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 49 اصل 2752 فرع
ــوابق  ــق س ــه طب ــر ک ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ی
و پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای ســیدعلی 
موســویان قمصــری و خانــم اکــرم متقــی 
ــت اســت  ــان ثب ــه( در جری قمصری)بالمناصف
و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل 
نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت 
ــق تقاضــای  ــون ثبــت و طب ــر مــاده 15قان اخی
نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در 
ــاعت 9  ــورخ 96/06/28 س ــنبه م ــه ش روز س
ــد  ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح صب
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ــذا ب ــد، ل آم
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30روز پذیرفتــه 

ــد. ــد ش خواه
تاریخ انتشار: 96/06/06

ــر،  ــالک قمص ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ریی
ــف ــی 998/ م ال ــا طویل رض

      آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی   

شــماره  رای  برابــر 
 1396/2/16 139660302014000537مورخــه 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ســمیرم 
متقاضــی  بالمعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات 
آقــای نــواز فرهادپــور فرزنــد جنجــال  بــه 
ملــی  شــماره  1765و  شناســنامه  شــماره 
4650227682 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی  بــه مســاحت 189035مترمربــع 
قســمتی از پــالک  413 اصلــی واقــع در مزرعه 
تنــگ خرســی بخــش یــک ثبتــی ســمیرم بــه 
10862مورخــه1393/08/15  ســند  موجــب  
دفتــر 43 بروجــن لــذا بــه منظــور اطــالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز 
آگهــی میشــود در صورتیکــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــند ، میتوانن ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض 
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ 
رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در 
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد/.
  تاریخ انتشارنوبت اول    1396/5/21
  تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/06/06

   محمــد زمانــی   کفیــل  اداره ثبــت اســناد و 
امــالک شهرســتان ســمیرم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه بــه موجــب رای  شــماره 
تعییــن  قانــون  هیــات   96/1/7-26000010
و  اراضــی   ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  
ســاختمانهای فاقــد سندرســمی ششــدانگ 
ــع   ــه  بمســاحت  99/70 متــر مرب ــاب خان یکب
پــالک ثبتــی  شــماره 13672 فرعــی از 15182 
اصلــی مفــروز  و مجــزی  شــده از شــماره 
از 15182  هــای 15182 اصلــی  و 4فرعــی 
اصلــی  واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  در 
مالکیــت  آقــای امیــد  رجبــی  منــش فرزنــد 
محســن مســتقر گردیــد  و بلحــاظ  اینکــه  
پرونــده ثبتــی  مربــوط بــه پــالک  اولیــه  
ــذا  ــد  ل ــدود میباش ــد ح ــابقه تحدی ــد س فاق
ــون  ــاده 13 قان ــل  م ــره ذی ــتناد  تبص ــه اس ب

فــوق الذکــر  و طبــق  تقاضــای مالــک تحدیــد 
حــدود  ملــک مرقــوم  در روز ســه شــنبه 
مورخــه 96/6/28 ســاعت 8 صبــح  در محــل 
شــروع  و بــه عمــل خواهــد آمــد  و بــه موجــب 
ــن   ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی  ب ــن آگه ای
ــرر   ــاعت مق ــا در روز و س ــردد ت ــی گ ــالم م اع
در محــل حضــور  یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 
ــت   ــون ثب ــاده 20  قان ــق  م ــن مطاب و مجاوری
ــد   ــس  تحدی ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی از تاری
ــد  ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــط  ت ــدود و فق ح
شــد  و معتــرض طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت بایــد  از تاریــخ تســلیم  اعتــراض 
ــن اداره  ظــرف یــک مــاه  دادخواســت   ــه ای ب
ــی تســلیم   ــه مرجــع ذیصــالح قضائ خــود را ب
و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و 
بــه ایــن واحــد ثبتــی  ارائــه نمایــد .  در غیــر 
اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی  
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت  
ــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  و اداره ثبــت   و ب
ــات ثبتــی را  ــه اعتــراض عملی ــدون توجــه  ب ب

ــد .  ــه میده ــررات ادام ــت  مق ــا رعای ب
م الــف  17283 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 

و امــالک شــمال اصفهــان ایروانــی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 950614 خواهــان 
مبنــی  دادخواســتی  صالحــی  احمدرضــا 
ــم  ــوی تقدی ــادر عل ــت ن ــه طرفی ــزام ب ــر: ال ب
ــده  ــن گردی ــی تعیی ــه کارشناس ــوده؛ نظری نم
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــت ب ــت. باعنای اس
خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان- رســیدگی ب

ــان آتشــگاه- مجتمــع شــماره 2  ابتــدای خیاب
شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــالغ قانونــی تلقــی شــده و تصمیــم 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
ــعبه  ــر ش ــر دفت ــف مدی ــماره: 17260 /م ال ش
14 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل اختــالف 

ــان اصفه

آگهی احضار متهم 
آقــا/ خانــم  علــی کمــال زارع فرزنــد صــدرهللا 
در پرونــده شــماره 960347 ب16 ایــن شــعبه 
ــق نامشــروع  ــال از طری ــل م ــام تحصی ــه اته ب
تحــت تعقیــب  قــرار داریــد. بــه ایــن وســیله 
بــر اســاس مــاده 174 قانــون آئیــن دادرســی 
ــرف  ــود ظ ــی ش ــالغ م ــما اب ــه ش ــری ب کیف
یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در ایــن شــعبه 
حاضــر شــوید. در غیــر اینصــورت پــس از 
ــه موضــوع رســیدگی و  ــرر ب ــت مق انقضــا مهل
اظهــار نظــر مــی شــود. متهــم مجهــول المــکان 

مــی باشــد 
 /م الــف 17282 بازپــرس / دادیــار شــعبه 16 

دادســرای اصفهــان

دادنامه 
دادنامــه:  شــماره   960395 کالســه: 
96/5/30 مــورخ:   9609976794401081

مرجــع رســیدگی: شــعبه 14 شــورای حــل 
محمدرضــا  خواهــان:  اصفهــان  اختــالف 
شــهریاری فــر  نشــانی: خیابــان بــاغ دریاچــه 
کوچــه شــهید جــوادی کوچــه آذر ابتــدای 
ــل  ــاختمان مقاب ــدادادی س ــهید خ ــه ش کوچ
ــانی:                 ــل:         نش ــه دوم وکی ــالک 15 طبق پ
نشــانی:  مرادیــان   رســتم  خوانــده: 
مجهــول المــکان وکیــل:            نشــانی:             
الحســاب  علــی  مبلــغ  مطالبــه  خواســته: 
کارشناســی  نظــر  طبــق  ریــال   100.000.000
باعنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
ــیدگی را  ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض ی مش
ــه صــدور  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت ــالم و ب اع
ــد. »رأی قاضــی شــورای حــل  ــی نمای رأی م
ــم  ــای / خان ــالف« درخصــوص دعــوی آق اخت
محمدرضــا شــهریاری فــر  بــه طرفیــت آقــای 
/ خانــم رســتم مرادیــان  بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 100.000.000  ریــال طبــق نظــر کارشناســی 
مــورخ 96/5/14 بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی، باتوجــه بــه محتویــات پرونــده و 
ــان و  ــد خواه ــتندات در ی ــول مس ــای اص بق
ایــن کــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی در 
جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و هیــچ گونــه 
الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی 
در مقــام اعتــراض نســبت بــه دعــوی خواهــان 
از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده لــذا دعــوی 
تشــخیص  ثابــت  خوانــده  علیــه  خواهــان 
داده و بــا اســتناد مــواد 198 و 515 و 519 
ــم  ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آیی و 522 قان
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ب
ــق  ــال طب ــون ری ــه میلی ــصت و ن ــد و ش یکص
نظــر کارشــناس بابــت اصــل خواســته و یــک 
میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال بابــت هزینــه 
ــی  ــر آگه ــناس و نش ــه کارش ــی و هزین دادرس
ــر  ــارت تأخی ــی و خس ــه ی قانون ــق تعرف طب
در تأدیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر 
ــی و  ــادره غیاب ــد. رأی ص ــی نمای ــالم م و اع
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه مــی باشــد و پــس 
ــت واخواهــی ظــرف بیســت روز  از اتمــام مهل
قابــل تجدیدنظــر خواهــی در محاکــم عمومــی 

ــد ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
ــورای  ــعبه 14 ش ــی ش ــف قاض  17275 /م ال

ــان ــالف اصفه حــل اخت

دادنامه 
شــماره   950920 اصلــی:  پرونــده  کالســه 
تاریــخ   9609976794500592 دادنامــه: 
ــده:  ــیدگی کنن ــع رس ــیدگی: 96/5/7 مرج رس
شــعبه 15 شــورای حــل اختــالف اصفهــان

خواهــان: رســول مهرعلیــان  نشــانی: اصفهــان 
میــدان امــام بــازار ســرای گلشــن مغــازه 
امیــر  ســید  خواهــان:  وکیــل  مهرعلیــان 
حجــازی دهاقانــی نشــانی: اصفهــان پــل 
ــزا  ــزا پیت ــب پیت ــعدی جن ــتان س ــزی بوس فل
جلیــل  خوانــده:   3 طبقــه   52 ســاختمان 
احقریــان  نشــانی: مجهــول المــکان خواســته: 
ــه تاریــخ 96/4/20  مطالبــه وجــه گردشــکار: ب
شــعبه 15 باعنایــت بــه محتویــات پرونــده 
ــورتی  ــه ی مش ــذ نظری ــه 950920 و اخ کالس
اعضــای محتــرم شــورا، ضمــن ختــم رســیدگی 
ــرح  ــه ش ــال ب ــد متع ــتعانت از خداون ــا اس ب
ــد.  ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ــادرت ب ــی مب آت
»رأی شــورا« درخصــوص دعــوی آقــای / 
خانــم رســول مهرعلیــان بــا وکالــت ســید 
ــای  ــت آق ــه طرفی ــی ب ــازی دهاقان ــر حج امی
خواســته  بــه  احقریــان   جلیــل  خانــم   /
مطالبــه وجــه چــک شــماره 934945 مــورخ 
ــغ  ــه مبل 95/6/6 عهــده بانــک ســینا جمعــًا ب
25.000.000 ریــال بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی، باعنایــت بــه محتویــات پرونــده و 
ــد خواهــان کــه  ــای اصــول مســتندات در ی بق
ــتحقاق  ــده و اس ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ظه
خواهــان در مطالبــه وجــه خواســته دارد و 
ــی  ــالغ قانون ــم اب ــی رغ ــده عل ــه خوان ــن ک ای
ــچ  ــه و هی ــور نیافت ــیدگی حض ــه رس در جلس
ــی  ــر قانون ــدرک موث ــه و م ــل موج ــه دلی گون
درخصــوص دعــوی مطروحــه مبنــی بــر برائــت 
ــورا  ــوده، ش ــه ننم ــراز و اقام ــش اب ــه خوی ذم
دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت تشــخیص 
داده و مســتندًا بــه مــواد 198 و 515 و 519 
ــم  ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آیی و 522 قان
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ب
ــل  ــت اص ــال باب ــون ری ــج میلی ــت و پن بیس
بابــت  ریــال   1.635.000 مبلــغ  و  خواســته 
ــه از  ــر تأدی ــارت تأخی ــی و خس ــه دادرس هزین
ــان  ــا زم ــک )95/6/6( ت ــید چ ــخ سررس تاری
وصــول براســاس آخریــن شــاخص بانــک 
مرکــزی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رأی 
ــدت 20  ــرف م ــوب و ظ ــی محس ــادره غیاب ص
روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
شــعبه و پــس از انقضــای مهلــت مذکــور، 
ظــرف 20 روز قابــل تجدیدنظــر خواهــی در 
محاکــم عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

ــد.  ــی باش م
17265 /م الــف قاضــی شــعبه 15 شــورای 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه
»مرجــع   960208 پرونــده  کالســه 
شــورای   15 شــعبه  کننــده:  رســیدگی 
حــل اختــالف اصفهــان« شــماره دادنامــه 
دادنامــه:  تاریــخ   9609976794500635
ــی  ــی  جون ــد جوان ــان: حمی 96/5/28 خواه
ــی  ــام خمین ــان ام ــان خیاب ــه نشــانی: اصفه ب
مخابــرات  جنــب  مشــیرالدوله  خیابــان 
تعمیــرگاه جوانــان  خوانــده: اکــرم آقایــی بــه 
نشــانی: مجهــول المــکان خواســته: الــزام بــه 
انتقــال گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده بــه 
ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه کالســه فــوق و طــی 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــی و اخ ــریفات قانون تش
اعضــاء، قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای 
مــی نمایــد. »رای قاضــی شــورا« درخصــوص 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــی جون ــد جوان ــوی حمی دع
ــال  ــه انتق ــزام ب ــته ال ــه خواس ــی ب ــرم آقای اک
ســند یــک دســتگاه خــودروی زانتیــا بــه 
ــدل  ــران 68 م ــی 638ل54 ای ــماره انتظام ش
ــه انضمــام مطلــق خســارات قانونــی.  1384 ب
ــخ  ــده و پاس ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ب
ــر  ــی ب ــور مبن ــس راه ــه از پلی ــتعالم واصل اس
ــودرو  ــک خ ــوان مال ــه عن ــده ب ــی خوان معرف
موضــوع پرونــده، و اســتماع اظهــارات خواهــان 
و  بــه شــرح صورتجلســه مــورخ 96/5/16 
ــن  ــی فیمابی ــادی تنظیم ــه ع ــه قولنام مالحظ
اصحــاب دعــوی، خواســته مطروحــه را ثابــت 
ــوار 219-10- ــه م تشــخیص داده و مســتندًا ب
ــواد  ــی و م ــون مدن 220-221-223-225 قان
دادرســی  آئیــن  قانــون   519 و   515 و   198
مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه 
ــک  ــمی ی ــال رس ــه و انتق ــور در دفترخان حض
دســتگاه خــودرو بــا مشــخصات فــوق و مبلــغ 
ــق  ــی در ح ــه دادرس ــال هزین 407.500.000 ری
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رأی 
صــادره غیابــی محســوب و پــس از ابــالغ 
ظــرف مــدت 20 روز از تاریــخ ابــالغ قابــل 
ــن شــعبه و 20 روز پــس از  واخواهــی در همی
انقضــای مــدت واخواهــی قابــل تجدیــد نظــر 
خواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان 

ــد. ــی باش م
17245 /م الــف قاضــی شــورای حــل اختــالف 

شــعبه 15 حــوزه قضائــی اصفهان

دادنامه
»مرجــع   951748 پرونــده  کالســه 
شــورای   13 شــعبه  کننــده:  رســیدگی 
حــل اختــالف اصفهــان« شــماره دادنامــه 
دادنامــه:  تاریــخ   9609976794300906
96/5/25 خواهــان: بانــک انصــار بــه نمایندگی 
ــان  ــه نشــانی: اصفه ــی ب ــای هــادی میرزای آق
ــاد شــهید  ــب بنی ــادی جن ــان شــمس آب خیاب
ســاختمان مرکــزی بانــک انصــار وکیــل: آقــای 

حمیــد والــی فــر بــه نشــانی: اصفهــان خیابان 
بزرگمهــر روبــه روی بیمارســتان صدوقــی

ــدم  ــری مق ــان امی ــای ایم ــدگان: 1- آق خوان
بــه  صهبــا   صغــری  فاطمــه  خانــم   -2
نشــانی: هــر دو مجهــول المــکان  وکیــل:      
خواســته: مطالبــه یــک فقــره چــک بــه 
ــی  ــو تضامن ــه نح ــال ب ــغ 140.000.000 ری مبل
ــارات  ــق خس ــام مطل ــه انضم ــدگان ب از خوان
ــق  ــی ح ــه دادرس ــم از هزین ــی اع وارده قانون
ــط  ــای مرتب ــه ه ــل و ســایر هزین ــه وکی الوکال
و خســارت تأخیــر تأدیــه بــا عنایــت بــه 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
اعضــاء، شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و 
بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
درخصــوص  شــورا«  قاضــی  »رای  نمایــد. 
دعــوی بانــک انصــار بــه نمایندگــی آقــای 
ــد  ــای حمی ــت آق ــا وکال ــی ب ــادی میرزای ه
والــی فــر بــه طرفیــت 1- آقــای ایمــان 
ــری  ــه صغ ــم فاطم ــدم  2- خان ــری مق امی
صهبــا بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 140.000.000 
ــه شــماره ی  ــره چــک ب ــک فق ــال وجــه ی ری
325571 مــورخ 95/5/6 بــه عهــده ی بانــک 
ســپه بــه انضمــام مطلــق خســارت قانونــی، بــا 
توجــه بــه محتویــات پرونــده و بقــای اصــول 
ــان و صــدور گواهــی  ــد خواه مســتندات در ی
ــال  ــک مح ــط بان ــت توس ــدم پرداخ ــای ع ه
ــدگان  ــه خوان ــور در اشــتغال ذم ــه ظه ــه ک علی
و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه وجــه آن 
ــالغ  ــی رغــم اب ــدگان عل دارد. و ایــن کــه خوان
قانونــی در جلســه حضــور نیافتــه انــد و هیــچ 
ــه  ــات مســتند و محکم ــه الیحــه و دفاعی گون
بــه  نســبت  اعتــراض  مقــام  در  پســندی 
دعــوی خواهــان از خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده 
ــت  ــدگان ثاب ــه خوان ــذا دعــوی خواهــان علی ل
ــواد  ــه م ــتندًا ب ــه مس ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
249 و 313 و 314 قانــون تجــارت و 198 و 
515 و 519 و 522 قانــون ا. د. م حکــم بــر 
ــی  ــورت تضامن ــه ص ــدگان ب ــت خوان محکومی
ــت  ــال باب ــغ 140.000.000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
اصــل خواســته و 550.000 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و حــق الوکالــه ی وکیــل و هزینــه ی 
نشــر آگهــی بــا احتســاب اجــرای احــکام طبق 
تعرفــه ی قانونــی و خســارت تأخیــر در تأدیــه 
ــوف  ــای موص ــک ه ــید چ ــر رس ــخ س از تاری
)95/5/6( لغایــت زمــان اجــرای حکــم در 
ــد.  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
ــس از  ــرف 20 روز پ ــی و ظ ــادره غیاب رأی ص
ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن مرجــع و 
ــراض در  ــل اعت ــس از آن قاب ــرف 20 روز پ ظ
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــرم عموم ــم محت محاک

ــد. ــی باش م
ــورای  ــعبه 13 ش ــی ش ــف قاض  17277/م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه
ــیدگی:  ــع رس ــده 960330 »مرج ــه پرون کالس
ــان«  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 27 ش ش

شــماره دادنامــه 9609976795700763
ــه نشــانی:  ــی ب ــی جون خواهــان: حمیــد جوان
امــام خمینــی خیابــان  اصفهــان خیابــان 
تعمیــرگاه  مخابــرات  جنــب  مشــیرالدوله 
جوانــان  خوانــدگان: 1- حســین بیرانونــد  
ــد   ــد پوالدون ــر  3- حمی ــی ف ــدی کرم 2- مه
ــکان  ــول الم ــر مجه ــه نف ــر س ــانی: ه ــه نش ب
خواســته: الــزام خوانــدگان بــه حضــور در 
دفتــر اســناد رســمی و انتقــال رســمی دو 
ــه  ــدای ب ــواری هیون ــل 1- س ــتگاه اتومبی دس
ــت  ــی 28-929 ل 29  2- وان ــماره انتظام ش
ــی 31-547 ب32   ــماره انتظام ــه ش ــرا ب کاپ
شــورای   27 شــعبه   96/5/14 تاریــخ  بــه 
حــل اختــالف بــه تصــدی امضــاء کننــده 
زیــر تشــکیل اســت، پرونــده کالســه 960330 
مفتــوح و تحــت نظــر مــی باشــد. بــا مالحظــه 
ــا  ــورا ب ــن، ش ــارات طرفی ــده و اظه اوراق پرون
ــه شــرح آتــی  ــد متعــال ب اســتعانت از خداون
مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد. رأی 
شــورا درخصــوص دعــوی آقــای حمیدجوانــی 
حســین   -1 آقایــان  طرفیــت  بــه  جونــی 
ــد  ــر  3- حمی ــی ف ــدی کرم ــد  2- مه بیرانون
ــه  ــدگان ب ــزام خوان ــته ال ــه خواس ــد ب پوالدون
حضــور در دفترخانــه و تنظیــم ســند رســمی و 
انتقــال دو دســتگاه اتومبیــل ســواری هیونــدا 
ــه شــماره انتظامــی 929-28  ــرا ب و وانــت کاپ
31-547 ب32  و   هیونــدا  29 ســواری  ل 
ــن پرداخــت خســارات  ــرا و همچنی ــت کاپ وان
مصــدق  رونوشــت  اســتناد  بــه  دادرســی، 
بــر  قولنامــه مورخــه 1393/12/23 مبنــی 
ــان و  ــط خواه ــوف توس ــودرو موص ــد خ خری
ــه  ــده و جوابی ــات و اوراق پرون بررســی محتوی
اســتعالم از پلیــس راهنمائــی و رانندگــی مبنی 
بــر معرفــی آقــای مهــدی کرمــی فــرد مالــک 
ــت  ــرا در مالکی ــت کاپ ــدا و وان ــواری هیون س
ــودرو  ــک خ ــوان مال ــه عن ــد ب ــد پوالدون حمی
ــان  ــوی خواه ــوی و ......، شــورا دع ــورد دع م
ــتناد  ــه اس ــخیص داده و ب ــت تش را وارد و ثاب
مــواد 198 و 519 ق. آ. د. م. و مــواد 225 
ــه  ــدگان را ب ــی خوان ــون مدن و 220 و 219 قان
حضــور در دفتــر اســناد رســمی و تنظیــم ســند 
رســمی خــودرو مــورد دعــوی و همچنیــن 
هزینــه  ریــال   1.082.500 مبلــغ  پرداخــت 
دادرســی در حــق خواهــان محکــوم مــی 
نمایــد. رأی صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز 
از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
ــد  ــل تجدی شــعبه و ســپس ظــرف 20 روز قاب
ــان  ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک نظ

ــد.  ــی باش م
ــورای  ــعبه 27 ش ــی ش ــف قاض 17248/م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه
ــده 1017/95 »مرجــع رســیدگی  کالســه پرون
کننــده: شــعبه 51 شــورای حــل اختــالف 
مــورخ   1225 دادنامــه  شــماره  اصفهــان« 
ــد  ــی فرزن ــی حمص ــان: عل 95/12/25 خواه
نصــرهللا  نشــانی: خیابــان حافــظ کوچــه 
ــالک  ــی پ ــن بســت ســید مصطف ــی ب کرمان
ــانی: ..........  ــان: ......... نش ــل خواه 97وکی
ــول  ــانی: مجه ــدی  نش ــد احم ــده: احم خوان

المــکان وکیــل: ......... نشــانی: ..........
خواســته: تقاضــای مطالبه مبلــغ 36.200.000 
ریــال بابــت خســارت وارده ناشــی از تصــادف 
مــورخ 95/8/26 و هزینــه دادرســی و هزینــه 
ــا  ــکار: ب ــه   گردش ــر تأدی ــی و تأخی کارشناس
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــای محتــرم شــورا ضمــن 
ختــم رســیدگی بــا اســتعانت از خداونــد 
ــه صــدور  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت متعــال ب
شــورا«  قاضــی  »رأی  نمایــد.  مــی  رأی 
ــد  ــی فرزن ــی حمص ــوی عل ــوص دع درخص
نصــرهللا بــه طرفیــت احمــد احمــدی بــه 
خواســته تقاضــای مطالبــه مبلــغ 36.200.000 
ریــال بابــت خســارات وارده ناشــی از تصــادف 
مــورخ 95/8/26 و هزینــه دادرســی و هزینــه 
کارشناســی و تأخیــر تأدیــه، بــا توجــه بــه این 
ــان و  ــل خواه ــن اتومبی ــادف بی ــه در تص ک
ــق نظــر کارشــناس  ــده کــه طب اتومبیــل خوان
ــده مقصــر اعــالم  ــی تصادفــات کــه خوان عال
ــمی  ــناس رس ــه کارش ــق نظری ــده و طب گردی
ــن  ــی از ای ــارات وارده ناش ــتری، خس دادگس
ــال تعییــن نمــوده  تصــادف را 36.200.000 ری
ــالغ  ــی رغــم اب ــده عل ــن کــه خوان اســت و ای
ــه  ــور نیافت ــیدگی حض ــه رس ــی در جلس قانون
اســت،  ننمــوده  ارائــه  نیــز  ای  الیحــه  و 
ــه  ــرون ب ــوی مطروحــه را مق ــذا شــورا دع فل
ــواد 1 و  ــه م ــا اســتناد ب صحــت دانســته و ب
ــون  ــی و 98 و 519 و 522 قان ــون مدن 2 قان
آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت 
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 36.200.000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 1.725.000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه هــای 
ــه  ــی و هزین ــه قانون ــق تعرف ــی طب ــر آگه نش
پرونــده کالســه  بــه  مربــوط  کارشناســی 
1535/95 شــعبه 32 بــه مبلــغ 1.500.000 
ریــال و همچنیــن خســارت تأخیــر تأدیــه 
کــه محاســبه آن برعهــده اجــرای احــکام 
ــادر  ــان ص ــق خواه ــد در ح ــی باش ــورا م ش
ــی و  ــادره غیاب ــد رأی ص ــی نمای ــالم م و اع
ظــرف مهلــت 20 روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و 20 روز پــس از آن 
قابــل اعتــراض در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد. ــان م اصفه
ــورای  ــعبه 51 ش ــی ش ــف قاض  17249/م ال

ــالف  حــل اخت

دادنامه 
ــه:  ــماره دادنام ــده: 1419/94 ش ــه پرون کالس
مرجــع   95/3/12 رســیدگی:  تاریــخ   200
ــالف   ــل اخت ــورای ح ــعبه 4 ش ــیدگی: ش رس
خواهــان: مرضیــه رحیمــی  نشــانی: اصفهــان 
باهنــر کــوی 29 کوچــه گلبــرگ  خیابــان 
پــالک 14 وکیــل: ناصــر نــادری نشــانی: 
اصفهــان میــدان امــام حســین دروازه دولــت 
روبــه روی مســجد بــاب الرحمــه و خروجــی 
جهــان نمــا خوانــده: ســید مجیــد محمدیــان  
نشــانی: مجهــول المــکان وکیل:        نشــانی:          
ــس از  ــه گردشــکار: پ ــه نفق خواســته: مطالب
ارجــاع پرونــده بــه ایــن شــعبه و ثبــت آن بــه 
کالســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخذ 
نظریــه مشــورتی اعضــاء، قاضــی شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت 
ــی  ــد. »رأی قاض ــی نمای ــدور رأی م ــه ص ب
ــه  ــم مرضی ــوی خان ــوص دع ــورا« درخص ش
ــه  ــادری ب ــا وکالــت آقــای ناصــر ن رحیمــی ب
ــه  ــان ب ــد محمدی ــای ســید مجی ــت آق طرفی
ــخ 93/12/4  ــه از تاری ــه نفق ــته مطالب خواس
ــق  ــت صــدور حکــم و اجــرای رأی متعل لغای
ــق  ــرد مطاب ــد و دیرک ــان و دو فرزن ــه خواه ب
ــک  ــه ی ــوم ب ــاب مق ــی الحس ــاخص عل ش
میلیــون ریــال. نظــر بــه دادخواســت تقدیمــی 
و صــورت جلســه تنظیمــی و ایــن کــه خوانــده 
ــی( در  ــر آگه ــی )نش ــالغ قانون ــف اب ــا وص ب
ــل و  ــده و دلی ــر نش ــیدگی حاض ــه رس جلس
مدرکــی درخصــوص پرداخــت نفقــه و یــا 
ــا اســتناد بــه  نشــوز زوجــه ارائــه ننمــوده و ب
مــواد 1106 و 1107 و 1111 و 1199 ق. م. شــورا 
خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 66.221.000 
ریــال )شــش میلیــون و ششــصد و بیســت و 
دو هــزار و یکصــد تومــان( بابــت نفقــه زوجــه 
از تاریــخ 93/12/4 لغایــت 95/3/10 )صــدور 
حکــم( و بابــت نفقــه فرزنــد مشــترک متیــن 
بــه پرداخــت مبلــغ 18.480.000 ریــال )یــک 
میلیــون و هشــتصد و چهــل و هشــت هــزار 
تومــان( از تاریــخ 94/9/15 لغایــت 95/2/31 
و از تاریــخ 95/3/1 بــه پرداخــت ماهانــه 
مبلــغ 3.300.000 ریــال )ســیصد و ســی هــزار 
ــه  ــت نفق ــتمر و باب ــورت مس ــه ص ــان( ب توم
فرزنــد مانیــا بــه پرداخــت مبلــغ 16.464.000 
ــل و  ــصد و چه ــون و شش ــک میلی ــال )ی ری
ــخ  ــان( از تاری ــد توم ــزار و چهارص ــش ه ش
ــت  ــه پرداخ ــت 95/2/31 و ب 94/9/15 لغای
ــال )دویســت و  ــغ 2.940.000 ری ــه مبل ماهان
نــود و چهــار هــزار تومــان( از تاریــخ 95/3/1 
ــی  ــالم م ــوم و اع ــتمر محک ــورت مس ــه ص ب
ــرف 20 روز  ــی و ظ ــادره غیاب ــد رأی ص نمای
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی و 20 روز پــس 
ــواده  ــم خان ــر در محاک ــل تجدیدنظ از آن قاب

اصفهــان مــی باشــد.

 17281 /م الــف - قاضــی شــورای حــل 
اختــالف شــعبه 4  

دادنامه
ــه :  ــماره دادنام ــده 960375 ش ــه پرون کالس

96/5/30 تاریــخ   9609976794101700
ــالف  مرجــع رســیدگی 11 شــورای  حــل اخت
قهــی   اشــرفی  مهــدی  محمــد  خواهــان 
نشــانی خ احمــد آبــاد  ک خواجــه نظــام 
و  ابراهیــم   زاده   امــام  جنــب  الملــک  
فضــای ســبز  داخــل  کوچــه 1 متــری پ 
مهرابــی   مجهــول  ایمــان  30   خوانــده 
المــکان  خواســته : مطالبــه وجــه ســفته  
شــورا باعنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظــر مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را 
اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــد رای ش ــی نمای رای م
در خصــوص دعــوی  محمــد مهــدی اشــرفی 
ــی  ــان مهراب ــای  ایم ــت آق ــه طرفی ــی   ب قه
خواســته 150000000 ریــال وجــه ســفته  / 
ســفته هــا بــه شــماره خزانــه داری  کل 
ــق  ــام  مطل ــه انضم 399294 و 0646882 ب
خســارات قانونــی  بــا عنایــت بــه بقــای 
اصــول مســتندات   در یــد خواهــان کــه 
ظهــور در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق  
خواهــان  در مطالبــه و جــه خواســته دارد  و 
عــدم حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی  و 
ــه تعــرض  ــدن خواســته از هرگون مصــون مان
ــه را وارد و  ــوی مطروح ــورا دع ــب  ش و تکذی
ثابــت تشــخیص داده لــذا بــه اســتناد مــواد 
307 و 309 قانــون تجــارت و مــواد 198و 
دادرســی  آئیــن  قانــون   522 515و519و 
ــور  ــالب   در ام ــی و و انق ــای عموم دادگاهه
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک مدن
پرداخــت مبلــغ 150000000 ریــال بابــت اصــل 
هزینــه  بابــت  ریــال   2905000 و  خواســته 
دادرســی و 120000 ریــال هزینــه نشــر اگهــی و 
همچنیــن خســارت تاخیــر در تادیــه از تاریــخ 
تقدیــم دادخواســت96/3/29 لغایــت  تاریــخ  
ــرخ  ــاس ن ــر اس ــبه آن ب ــه محاس ــول  ک وص
ــوری  ــزی جمه ــک مرک ــوی بان ــی از س اعالم
ــرم  ــرای محت ــده اج ــر عه ــران ب ــالمی ای اس
احــکام مــی باشــد در حــق خواهــان صــادر 
ــی و  ــادره غیاب ــد رای ص ــی نمای ــالم م و اع
ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
ــام  ــس از اتم ــعبه و پ ــن ش ــی در ای واخواه
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه مهل
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ تجدی
ــاده 115 در  ــتناد م ــد باس ــی باش ــان م اصفه
مــورد قــرار  تامیــن خواســته  قــرار رد دعــوی 

ــود .   ــادر میش ص
ــورای  ــعبه 11 ش ــی ش ــف 17253 قاض م. ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

دادنامه
شماره پرونده : 950877

 9409983728400155 کالســه  پرونــده 
شهرســتان  عمومــی  دادگاه  شــعبه 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  نائیــن 
9509973727102944 شــاکی : آقــای علــی 
شــهریاری محمــدی  فرزنــد محمــد  بــه 
نشــانی  ناییــن بلــوار بعثــت خ مفتــح کوچــه 
4 پ 33 متهــم آقــای  یوســف خانــزاده 
ــانی  ــه نش ــااله  ب ــد ان ش ــن فرزن ــر چی گوگ
ــوذر ک صالحــی واحــد 2 پ  ــوار اب ــران بل ته
10  اتهــام کالهبــرداری  اینترنتــی ) تحصیــل 
مــال از طریــق نامشــروع ( گردشــکار : دادگاه   
ــده  ــا کنن ــدی امض ــه تص ــن  ب ــی نایی عموم
زیــر تشــکیل اســت بــا مالحظــه اوراق و 
محتویــات   پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم 
و بــا اســتعانت  از خداونــد متعــال  بــه شــرح 
ــد  .  ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب ذیــل مب
رای دادگاه  در خصــوص اتهــام آقــای یوســف 
خانــزاده  گوگرچیــن فرزنــد انشــاله دائــر بــه 
تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع  و بــه 
ــت  ــد و بیس ــون  و یکص ــازده میلی ــزان  ی می
ــی  ــای عل ــکایت آق ــوع ش ــال موض ــزار ری ه
شــهریاری  محمــدی  فرزنــد محمــد  نظــر به 
شــکایت شــاکی پرینــت اخــذ شــده  از بانــک 
ــه  ــور  ب ــه مذک ــز  وج ــر واری ــی ب ــی  مبن مل
حســاب متهــم  و نشــر آگهــی  احضــار متهــم 
و عــدم حضــور  وی دادگاه بزهــکار ی متهــم 
را محــرز و مســلم دانســته  مســتندا بــه مــاده 
2 قانــون تشــدید  مجــازات  مرتکبین  ارتشــاء  
ــر   ــالوه ب ــرداری  وی را ع ــالس و کالهب و اخت
رد مــال بــه تحمــل یکســال حبــس تعزیــری  
ــی  و  ــد  رای صــادره غیاب ــی نمای ــوم م محک
ظــرف 20 روز  پــس از ابــالغ  قابــل واخواهــی  
در همیــن شــعبه  و ظــرف 20 روز پــس از آن 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه محتــرم 
ــد .  ــی باش ــان م ــتان اصفه ــر اس ــد نظ تجدی
ــعبه  ــفیعی دادرس ش ــد ش ــف 28 مجی م ال

ــن ــی نایی اول دادگاه عموم

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
نظــر بــه اینکــه آقــای مســعود معینــی فرزنــد 
اکبــر بــه اتهــام مشــارکت در ســرقت از طــرف 
ایــن شــعبه در پرونده کالســه 950996/ج 102 
ــیدگی آن  ــت رس ــت و وق ــب اس ــت تعقی تح
بــرای تاریــخ 1396/07/16 ســاعت 12 تعییــن 
گردیــده و بــا توجــه بــه اینکــه ابــالغ احضاریه 
بــه وی بواســطه مجهــول بــودن محــل اقامت 
مشــارالیه ممکــن نمــی باشــد بدینوســیله در 
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــاده 174 قان ــرای م اج
ــا در  ــالغ ت ــرده اب ــه نامب ــب ب ــری مرات کیف
ــوار  ــی برخ ــعبه 102 جزای ــوق در ش ــخ ف تاری
جهــت دفــاع از خــود حاضــر گــردد در صــورت 
 عــدم حضــور اقــدام قانونــی معمــول خواهــد

 شد.
شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
5/37/532/م الــف بــه تاریــخ 96/06/01
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توپ و تور

جهانبخش به گسترش فوالد 
پیوست

مهاجــم جــوان و آینــده دار صنعــت نفــت آبــادان بــه جمــع 
یــاران بوناچیــچ پیوســت. 

امیــد جهانبخــش، بازیکــن جــوان و آینــده دار تیــم فوتبــال 
ــا حضــور در  ــح روز یکشــنبه ب ــادان، صب ــت آب ــت نف صنع
باشــگاه گســترش فــوالد و توافــق بــا هوشــنگ نصیــرزاده، 
قــرارداد رســمی خــود را بــا آبی پوشــان لیــگ برتــری 
فوتبــال تبریــز امضــا کــرد. جهانبخــش فصــل قبــل 
بازی هــای درخشــانی در تیــم صبــای قــم انجــام داده بــود 
و مــورد توجــه تیم هــای لیــگ برتــری از جملــه اســتقالل و 

ــرار داشــت. پرپســولیس ق

 بازگشت مارکار به 
مجموعه تیم ملی

مــارکار آقاجانیــان بــه عنــوان محــور تشــکیل تیم B ایــران از 
ســوی فدراســیون معرفی شــد. 

مــارکار آقاجانیــان دســتیار مــورد اعتمــاد کارلــوس کــی روش 
در دوران حضــور در فوتبــال ایــران بــود؛ امــا پــس از اتفاقــات 
تیــم ملــی در دبــی از ســوی کــی روش ماننــد دیگــر اعضــای 
ایرانــی کادر فنــی کنــار گذاشــته شــد و در دیدارهــای گذشــته 
تیــم ملــی در اردو و مســابقات شــاگردان کــی روش حضــور 
نداشــت. بــا وجــود ایــن بــا شــروع لیــگ مــارکار بــه همــراه 
ــر در  ــگ برت ــای لی ــای بازی ه ــرای تماش ــروز ب ــیانو ک اوس
ــاره بازگشــت  ــا گمانه زنی هــا درب ورزشــگاه حاضــر شــدند ت

او بــه تیــم ملــی قــوت بگیــرد.
 پــس از جلســات متعــدد کــی روش بــا تــاج و ســاکت برای 
تشــکیل تیم هــای B و C فوتبــال ایــران، مــارکار آقاجانیــان 
ــان  ــرای بازیکن ــران ب ــم B ای ــوان محــور تشــکیل تی ــه عن ب
ــه  ــی ک ــی شــد؛ انتخاب ــا 23 ســال معرف در رده ســنی 19 ت
مطمئنــا کارلــوس کــی روش در آن نقــش پررنگــی داشــته و 
بازگشــت ایــن مربــی ســابق تیــم ملــی در ســمتی جدیــد در 
ــد  ــان می ده ــی روش نش ــوس ک ــای کارل ــان برنامه ه جری
کــه برخــی از همــکاران ســابق کــی روش رفته رفتــه در حــال 
ــن  ــن آری ــش از ای ــتند. پی ــی هس ــم مل ــه تی ــت ب بازگش
ــم  ــه از تی ــز ک قاســمی مترجــم کــی روش و دن گاســپار نی
ملــی کنــار گذاشــته شــده بودنــد، بــه کادر فنــی تیــم ملــی 

اضافــه شــدند.

والیبال ایران به نیمه نهایی 
یونیورسیاد رسید

تیــم والیبــال دانشــجویان ایــران بــا پیــروزی مقابــل 
نیمه نهایــی  بــه  اولین بــار  بــرای  چــک  جمهــوری 
یونیورســیاد صعــود کــرد. تیــم والیبــال دانشــجویان ایــران 
روز یکشــنبه در مرحلــه یک چهــارم نهایــی مســابقات 
دانشــجویان جهــان بــه مصــاف تیــم جمهــوری چــک رفت 
و بــا نتیجــه 3 بــر ۰ )2۵ بــر 1۴، 2۵ بــر 23 و 2۵ بــر 2۰( 
ــرای  ــران ب ــب ای ــن ترتی ــه ای حریفــش را شکســت داد. ب
ــی مســابقات دانشــجویان  ــه نیمه نهای ــه مرحل ــار ب اولین ب
ــاف  ــه مص ــی ب ــه نیمه نهای ــران در مرحل ــید. ای ــان رس جه

ــت. ــد رف ــن خواه ــل و اوکرای ــده برزی برن

ورزش بانوان
هوگوپوش اصفهانی به مدال نقره 

جهان رسید
ــورمان،  ــرم کش ــدوکار وزن ۵9- کیلوگ ــر، تکوان ــدا رنجب یل
ــکوی  ــر س ــه ب ــده ترکی ــر نماین ــت براب ــول شکس ــا قب ب
نونهــاالن جهــان  قهرمانــی  رقابت هــای  نایب قهرمانــی 

ــتاد.  ایس
 ســومین دوره مســابقات قهرمانــی نونهــاالن جهــان از روز 
پنجشــنبه 2 شــهریورماه بــا حضــور ۴2۰ تکوانــدوکار )23۰ 
پســر و 19۰ دختــر( از ۴۵ کشــور در ســالن »المپیــک 

ــد.  ــاز ش ــیخ آغ ــان« شرم الش ورزش و جوان
۵9- کیلوگــرم کشــورمان  وزن  نماینــده  رنجبــر  یلــدا 
ــا  ــدا »ایاله ــا، ابت ــن رقابت ه ــره ای ــدال نق ــرای کســب م ب
گولــوزاده« آذربایجانــی را 29 بــر 1۴ از پیــش رو برداشــت؛ 
ســپس برابــر »جولیانــا لیپاتــوآ« از اوکرایــن بــا نتیجــه 13 
بــر 1۰ بــه برتــری رســید. رنجبــر در مرحلــه نیمه نهایــی بــه 
مصــاف »لیلیــا خوزینــا« روس رفــت و 9 بــر ۶ پیــروز شــد. 
او در فینــال برابــر »نــور ارگیــن« از ترکیــه نتیجــه را 1۵ بــر 
۴ واگــذار کــرد و بــه مــدال نقــره رســید. هدایــت دختــران 
کشــورمان بــر عهــده نیلوفــر صفریــان بــه عنــوان ســرمربی 
ــوان  ــه عن ــاز مــژده ب ــه و بهن ــان، راضی و معصومــه محمدی

مربیــان اســت.

بازی ما با حجاب برای همه 
خیره کننده بود

ــه  ــت: اینک ــران گف ــجویان ای ــون دانش ــم بدمینت ــو تی عض
ــش  ــه نمای ــی ب ــای خوب ــاب بازی ه ــا حج ــتیم ب توانس

ــود.  ــده ب ــه خیره کنن ــرای هم ــم، ب بگذاری
ســارا دالوری پــس از حــذف از رقابت هــای دو نفــره 
بدمینتــون بازی هــای یونیورســیاد، بیــان کــرد: بــرای 
ــا حجــاب  ــه چــه صــورت ب ــه ب ــود ک ــده ب ــه خیره کنن هم
توانســتیم بازی هــای خوبــی را بــه نمایــش بگذاریــم. مــا 
بــا فرانســه کــه تیــم دو نفــره تخصصــی آن هــا بــود، بــازی 
ــم دوم و  ــود و در گی ــای ب ــه پایاپ ــم اول نتیج ــم. گی کردی
ــا  ــن و ثری ــی م ــاظ تجرب ــه از لح ــم ک ــر می کن ــوم فک س
آقایــی کــم آوردیــم؛ چــرا کــه بیشــتر تمریناتمــان انفــرادی 

اســت. 
دالوری دربــاره عملکــرد خــود در بخــش انفــرادی بازی هــا  
ــازی  ــادا بود.ب ــر اول کان ــا نف ــن ب ــازی م ــن ب ــت: اولی گف
خــوب و پرفشــاری را انجــام دادیــم؛ امــا چــون اعــزام از 
ســوی دانشــگاه ها و فدراســیون کــم اســت، از لحــاظ 

ــم آوردم.  ــی ک تجرب
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه ایــن چندمیــن رقابتــی 
ــازی  ــره ب ــش دو نق ــی در بخ ــراه آقای ــه هم ــه ب ــت ک اس
ــن  ــدودا ای ــون ح ــته تاکن ــال گذش ــت: از س ــد، گف می کن
ــم.  ــازی کرده ای ــم ب ــا ه ــه ب ــت ک ــی اس ــن رقابت پنجمی
ــازی  ــه اینکــه در مســابقات بلغارســتان هــم ب ــا توجــه ب ب
خوبــی مقابــل روســیه داشــتیم، فکــر می کنــم ایــن تیــم 

ــد.  ــواب می ده ــران دارد ج ــوان ای ــل بان دوب

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــی، ورزش  ــتی فرنگ ــالف کش ــتی آزاد برخ کش
ملــی ایــران محســوب می شــود. تاریــخ ورزش 
ــال  ــزاران س ــش از ه ــه بی ــران ب ــتی در ای کش
پیــش می رســد و مــا در کنــار چنــد کشــور 
ــن ورزش  ــذار ای ــیه پایه گ ــه روس ــر از جمل دیگ

در جهــان محســوب می شــویم. 
ــد  ــف و تمجی ــه تعری ــازی ب ــران نی ــتی ای کش
ــای  ــن تیم ه ــا ضعیف تری ــی ب ــا حت ــدارد و م ن
ــده ایم  ــق ش ــود موف ــتی خ ــخ ورزش کش تاری
ــم.  ــب کنی ــار کس ــتی افتخ ــابقات کش در مس
ایرانی هاســت  خــون  در  ایــران  در  کشــتی 
و گاهــی قهرمــان شــدن در ایــران حتــی از 
قهرمــان شــدن در جهــان هــم ســخت تر اســت؛ 
نمونــه بــارزش هــم همیــن حســن یزدانــی کــه 
ــان را  ــه حریف ــه اش هم ــتی های دالوران ــا کش ب
ــی )اختــالف  ــاز عال ــا امتی ــر ب ــه جــز یــک نف ب
ــه  ــوان ضرب ــه عن ــاز ب ــش از 1۰ امتی ــاز بی امتی

فنــی محســوب می شــود( شکســت داد؛ 
ــرای او ممکــن نیســت و  ــران ب ــه در ای کاری ک
بایــد بــه ســختی از پــس رقبــای قدرتمنــدش 
بــر بیایــد. امــا کشــتی آزاد ایــران بــا همــه ایــن 
عناویــن و افتخــارات روزهــای درخشــانی را 

ســپری نمی کنــد.
کشــتی ایــران در مســابقات جهانــی اخیــر یکی 

از ضعیف تریــن نتایــج خــود را بــه نمایــش 
ــود،  ــی نب ــر طــالی حســن یزدان گذاشــت و اگ
نتایــج ایــران بــه طــور کلــی یــک فاجعــه 
ــا  ــران ب ــتی ای ــرا کش ــا چ ــود؛ ام ــار ب تمام عی
این چنیــن  بی نظیــر  اســتعدادهای  داشــتن 

ــت؟ ــده اس ــت ش ــار اف دچ

 قوانین متغیر
کشــتی مدت هاســت جایــگاه محکمــی در 
ورزش هــای المپیکــی نــدارد و بــه همیــن 
ــعی  ــن س ــر قوانی ــا تغیی ــب ب ــم مرت ــل ه دلی
دارد تــا خــود را بــرای کمیتــه جهانــی المپیــک 
ــب  ــرات مرت ــن تغیی ــد. ای ــوه ده ــذاب جل ج
نتوانســته مشــکالت  بــه حــال  تــا  نه تنهــا 
ــث  ــه روز باع ــه روزب ــد، بلک ــل کن ــتی را ح کش

ــت.  ــده اس ــتی ش ــت کش اف
در  تنهــا  برخــالف گذشــته،  امــروز  کشــتی 
چنــد  و  تشــک  از  بیــرون  بــه  دادن  هــل 
شــده  خــاک کــردن خالصــه  ســاده   فــن 
ــم  ــی را ه ــتی گیران ایران ــوع کش ــن موض و ای
ــا وجــود ایــن  تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. ب
چندانــی  ایرانــی کار  قوانیــن، کشــتی گیران 
ایرانــی  منحصربه فــرد  فنــون  ارائــه  بــرای 

ــد. ندارن
 پول

یکــی از فاکتورهــای مهــم کــوچ کــودکان و 
ــول  ــئله پ ــال، مس ــه فوتب ــی ب ــان ایران نوجوان
اســت. در حالــی کــه بازیکنــان ضعیــف فوتبــال 
در یــک فصــل صدهــا میلیــون تومــان دســتمزد 
در  ایرانــی  نخبــه  می گیرنــد، کشــتی گیران 
بهتریــن حالــت چیــزی بیــش از ۴۰ تــا ۵۰ 
ندارنــد.  درآمــد  ســال  در  تومــان  میلیــون 
ــا  ــده خیلی ه ــث ش ــم باع ــوع ه ــن موض همی
قیــد کشــتی را بزننــد و بــه فوتبــال رو بیاورنــد.

 دانش کشتی
ــان  ــای جه ــره بهترین ه ــی در زم ــان ایران مربی
ــد  ــی مانن ــروزه ورزش ــا ام ــتند؛ ام ــوده و هس ب
کشــتی بــه یــک علــم تمام عیــار تبدیــل شــده 

ــد افــراد متخصــص اســت.  کــه نیازمن
مســئله وزن در کشــتی مــا، یکــی از مشــکالت 
ــوال  ــی معم ــتی گیران ایران ــت. کش ــدی اس ج

ــد و در  پیــش از مســابقات اضافــه وزن دارن
ــا روش هــای ریاضتــی  آســتانه مســابقات ب
ســفت و ســخت اقــدام بــه کــم کــردن وزن 
ــود را  ــوان خ ــی از ت ــا نیم ــد و تقریب می کنن

ــد.  ــت می دهن ــابقات از دس ــل از مس قب
ــال  ــر روز در ح ــن ه ــم تمری ــن عل همچنی
ــا  ــی ب ــان کالس جهان ــت و مربی ــر اس تغیی
ــب  ــاال مرت شــرکت در کالس هــای ســطح ب
ــروزه  ــد. ام ــه روز می کنن ــات خــود را ب اطالع
بســیاری از کشــورها از مربیــان ایرانــی بــرای 
بــاال بــردن ســطح کشــتی و همچنیــن یــاد 
ــد؛  ــتفاده می کنن ــی اس ــون ایران ــن فن گرفت
تجربیــات  از  مــا کمتــر  کــه  حالــی  در 
آمریــکا  و  روســیه  نظیــر  کشــورهایی 

می کنیــم. اســتفاده 
ــت  ــن واقعی ــران ای ــر کشــتی ای ــج اخی نتای
را نشــان می دهــد کــه کشــتی مــا در حــال 
دور شــدن از ســطح اول جهــان اســت و اگــر 

ــگاه  ــت آوردن جای ــه دس ــال ب ــه دنب ــا ب م
واقعــی خــود هســتیم، بایــد بــه فکــر تغییــر 

ــه ای ایــن ورزش باشــیم.  ســاختار پای
ــم و  ــار بگذاری ــرور را کن ــم غ ــاز داری ــا نی م
بــاور کنیــم کــه کشــتی مــدرن نیازمنــد 
و  روان شناســی  تغذیــه،  تمریــن،  علــم، 
بســیاری مــوارد دیگــر اســت. شــناخت مــا 
ــر روســیه  ــای اصلی مــان نظی از کشــتی رقب
ــا  ــی ی ــک کمک مرب ــتن ی ــت؛ داش ــم اس ک
بــه رشــد  تمرین دهنــده روس می توانــد 

ــد.  ــک کن ــا کم ــتی م کش
کشــوری  در  کشــتی  در  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری  یــک  ایــران  ماننــد 
ــد  ــدون تردی ــت و ب ــن اس ــد مطمئ صددرص
هیــچ ریســکی نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل هــم 
ــتی  ــال در کش ــف فوتب ــدازه نص ــه ان ــر ب اگ
ــد  ــا اب ــدون شــک ت ــم ب ســرمایه گذاری کنی
در قلــه کشــتی جهــان باقــی خواهیــم مانــد.

نگاهی به دالیل افت کشتی آزاد ایران

کشتی ایران در پیچ و خم مشکالت

کارلــوس کــی روش، ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران، 
ــم  ــد در اردوی تی ــان جدی ــوت از بازیکن ــه دع ــاره ب ــا اش ب
ملــی گفــت: بازیکنــان جدیــدی را بــه تیــم ملــی دعــوت 
کرده ایــم و خــود را بــرای جــام جهانــی آمــاده می کنیــم. 
ــم  ــابقه تی ــوریه، دو مس ــی و س ــره جنوب ــر ک ــدار براب دی
ملــی ایــران جهــت صعــود بــه جــام جهانــی 2۰1۸ 
ــش از  ــی، پی ــم مل ــه تی ــی ک ــتند و از آنجای ــیه هس روس
ــز  ــرده، تمرک ــود ک ــی صع ــام جهان ــه ج ــازی، ب ــن دو ب ای
خــود را بــر روی اهدافــی کــه پیــش رو داریــم گذاشــته و 
اســتانداردها و رکوردهــای یوزهــای ایرانی )بدون شکســت 
و گل خــورده( را حفــظ می کنیــم. از ســوی دیگــر بــه فکــر 
آینــده تیــم ملــی هســتیم و برنامه ریــزی دقیقــی را بــرای 
آماده ســازی ملی پوشــان جهــت شــرکت در جــام جهانــی 

ــم.  ــاز کرده ای ــیه آغ روس
وی در ادامــه بیــان کــرد: بــا مســابقه مقابــل کــره جنوبــی و 
ســوریه و برگــزاری اردوهــای تدارکاتــی می توانیــم فرصــت 
ــی را  ــازی خوب ــم و آماده س ــت آوری ــه دس ــبی را ب مناس
بــرای جــام جهانــی آغــاز کنیــم تــا بازیکنــان در بازی هــا 

و کمپ هــای تدارکاتــی تجــارب مهمــی را کســب کننــد. 
کارلــوس کــی روش در پایــان دربــاره لیســت اســامی 
آماده ســازی  بــرای  گفــت:  دعوت شــده  بازیکنــان 
جــام جهانــی روســیه از بازیکنانــی همچــون روزبــه 
ــامان  ــک( و س ــن )هافب ــد نورافک ــاع(، امی ــمی )دف چش
ــت  ــن لیس ــم. بنابرای ــتفاده کرده ای ــم( اس ــدوس )مهاج ق
دعوت شــده، اســتراتژی مــا را بــرای کار بــا گروهــی از 3۷ 

بازیکــن نخبــه منعکــس می کنــد. 

ســرمربی پیشــین صبــای قــم گفــت: بــا شــناختی کــه ســرمربی 
ــد  ــاری او درســت نیســت و او بای اســتقالل از تیمــش دارد، برکن

بــه کارش ادامــه دهــد. 
صمــد مرفــاوی درخصــوص شــروع لیــگ هفدهــم و بازی هــای 
۵ هفتــه اول گفــت: خوشــبختانه لیــگ هفدهــم شــروع خوبــی 
داشــته. بازی هــای پــرگل و تســاوی های کمتــر باعــث جذابیــت 

ایــن لیــگ شــده اســت. 
ــدل  ــای اول رد و ب ــادی در هفته ه ــای زی ــرد: گل ه ــد ک وی تاکی
شــده و اعتقــاد دارم اگــر تعطیلــی لیــگ پیــش نمی آمــد مطمئنــا 
بازی هــا جذاب تــر می شــد و می توانســتیم شــاهد گل هــای 

بیشــتری در ایــن مســابقات باشــیم. 
مرفــاوی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا تعطیــالت 21 روزه 
ــد،  ــن باش ــر از ای ــت کمت ــی می توانس ــم مل ــر تی ــه خاط ــگ ب لی

ــت و  ــکی نیس ــت، ش ــاد اس ــی زی ــن تعطیل ــه ای ــت: در اینک گف
ــا  ــد ت ــت می آوردن ــه دس ــه ب ــه رفته رفت ــی ای ک ــا از آمادگ تیم ه
ــم  ــه دســت ه ــا دســت ب ــه م ــا هم حــدودی دور می شــوند؛ ام
داده ایــم تــا تیــم ملــی کشــورمان در جــام جهانــی موفــق باشــد و 
بایــد بــا ســرمربی تیــم ملــی تعامــل کنیــم و امیــدوارم کــه تیــم 
ملــی کشــورم بتوانــد در دو بــازی آینــده هــم مقابــل کــره جنوبــی 
و ســوریه ســربلند ظاهــر شــود و نتایــج خوبــی در جــام جهانــی 

کســب کنــد. 
وی درخصــوص وضعیــت حــال حاضــر اســتقالل گفــت: تغییــرات 
زیــادی در ایــن تیــم صــورت گرفتــه؛ آگاهانــه یــا ناآگاهانه نســبت 
ــم فــرق کــرده اســت. هماهنگــی  ــه فصــل گذشــته شــرایط تی ب
ــم  ــه بخواهی ــرد و اینک ــان می ب ــر زم ــا یکدیگ ــان ب ــن بازیکن ای
اســتقالل را پــس از ۵ هفتــه قضــاوت کنیــم، خیلــی زود اســت.

کی روش:

بازیکنان جدیدی را برای جام جهانی آماده می کنیم
صمد مرفاوی:

برکناری منصوریان درست نیست

ورزش

،،
نتایج اخیر کشتی ایران این واقعیت 
را نشــان می دهــد کــه کشــتی مــا در 
حــال دور شــدن از ســطح اول جهــان 
اســت و اگــر مــا بــه دنبــال بــه دســت 
آوردن جایــگاه واقعــی خود هســتیم، 
بایــد بــه فکــر تغییــر ســاختار پایــه ای 

ایــن ورزش باشــیم

آگهی احضار متهم
ــد  ــه اینکــه حمیــد رضــا صادقــی فرزن نظــر ب
ــتفاده از  ــل و اس ــام جع ــه اته ــی  ب ــرم عل خ
ســند مجعــول  از طــرف ایــن شــعبه در پرونــده 
کالســه 9۶۰۶۷1-ج 1۰2 تحــت تعقیــب اســت و 
وقــت رســیدگی آن بــرای تاریــخ 139۶/۰۷/1۵ 
ســاعت ۰۸:3۰ تعییــن گردیــده و بــا توجــه 
ــطه  ــه وی بواس ــه ب ــالغ احضاری ــه اب ــه اینک ب
مشــارالیه  اقامــت  محــل  بــودن  مجهــول 
ممکننمــی باشــد بدینوســیله در اجــرای مــاده 
ــب  ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون آیی 1۷۴ قان
بــه نامبــرده ابــالغ تــا در تاریــخ فــوق در شــعبه 
1۰2 جزایــی برخــوار جهــت دفــاع از خودحاضــر 
گــردد در صــورت عــدم حضــور اقــدام قانونــی 

معمــول خواهــد شــد.
شعبه 1۰2 دادگاه کیفری دو برخوار

 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــه تاریــخ 9۶/۰۵/31 ــف ب ۵/3۷/۵2۷/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
: 9۶/2۰3 ش 3 ح وقــت  کالســه پرونــده 
عصــر   1۶:3۰ ســاعت   9۶/۰۷/1۵ رســیدگی 
خواهــان : کریــم صادقــی خوانــده: آرمــان 
غالمپــور بــه نشــانی مجهــول المکان خواســته: 
خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای 
عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
شــعبه 3 حقوقــی حبیــب آبــاد )شــورای حــل 
اختــالف حبیــب آبــاد( ارجــاع گردیــده و و قــت 
رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول المکان 
بــودن خوانــده بــه در خواســت خواهــان و 
دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده ۷3 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در 
یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی می شــود 
ــی  ــن آگه ــر آخری ــخ نش ــده از تاری ــا خوان . ت
ــه و  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــاه ب ــک م ــرف ی ظ
ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــدو در  ــم  را دریافــت نمای دادخواســت و ضمائ
وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بهــم 
رســاند چنانچــه بعــدا ابالغــی بوســیله آگهــی 
ــت منتشــر و مــدت  الزم شــود فقــط یــک نوب

ــود.  ــد ب آن ده روز خواه
دفتــر شــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار  - داوری  برخــوار   شهرســتان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
کالســه پرونــده : 9۶/2۷9 ش 3 ح وقــت 
عصــر   1۶:۰۰ ســاعت   9۶/۰۷/1۵ رســیدگی 
خواهــان : زهــرا معتمــدی خوانــده: زهــرا 
ســعیدی فرزنــد محمــد علــی بــه نشــانی 
ــال  ــه انتق ــزام ب ــکان خواســته: ال ــول الم مجه
ــه شــماره انتظامــی ۴3-  ســند خــودرو 2۰۶ ب
تســلیم  دادخواســتی  خواهــان   13 ن   ۵۵1
جهــت  کــه  نمــوده  عمومــی  دادگاه هــای 
رســیدگی بــه شــعبه 3 حقوقــی حبیــب آبــاد 
)شــورای حــل اختــالف حبیــب آبــاد( 

ارجــاع گردیــده و و قــت رســیدگی تعییــن 
شــده بعلــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــتور دادگاه و  ــان و دس ــت خواه ــه در خواس ب
بتجویــز مــاده ۷3 قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود . تــا خوانــده 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــن آگه ــر آخری ــخ نش از تاری
مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت 
و ضمائــم  را دریافــت نمایــدو در وقــت مقــرر 
ــاند  ــم رس ــور به ــیدگی حض ــت رس ــاال جه ب
ــی الزم  ــیله آگه ــی بوس ــدا ابالغ ــه بع چنانچ
ــت منتشــر و مــدت آن  ــک نوب شــود فقــط ی

ده روز خواهــد بــود. 
ــک  ــماره ی ــع ش ــوم مجتم ــعبه س ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار  داوری - برخــوار

آگهی حصر وراثت
آقــای مرتضــی طالبــی  دارای شناســنامه 
شــماره 13 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ۴۶۵/9۶ ش 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــه  ــادروان فاطم ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
منصــوری بــه شــماره شناســنامه ۴۴12 در 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ 139۵/11/۰3  اقامت تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــی  ــه:1- مرتض ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
 133 ش.ش  غالمرضــا   )2(   13 ش.ش 
)3( حســن ش.ش 3 )۴( عبــاس ش.ش 
همگــی    ۵132 مریــم ش.ش   )۵(  ۵۶۴۰
طالبــی حبیــب آبــادی فرزنــد علــی )فرزنــدان 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه ــت مزب درخواس
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ه
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش رئی

ــوار  برخ
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
۵/3۷/۵39/م الــف بــه تاریــخ  139۶/۰۶/۰2

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  صادقیــدارای  الــه  روح  آقــای 
شــماره 9۵ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   1 ح  ۴۶۶/9۶ ش 
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه درخواس
ــین  ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
صادقــی بــه شــماره شناســنامه ۵2۶۸ در 
تاریــخ 139۶/۰۴/3۰  اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
ــه  ــه:1- صدیق ــت ب ــر اس ــوم منحص آن مرح
نوربخــش حبیــب آبــادی فرزنــد صفــر علــی 
ــه  ــی(  )2( روح ال ــر متوف ش.ش 2۰ )همس
 ۴21 ش.ش  الــه  ولــی   )3(  9۵ ش.ش 

ــی  ــه ش.ش 12۷۰۰3۴3۸3 همگ )۴( ریحان
ــدان متوفــی(  ــد حســین )فرزن صادقــی فرزن
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــور را آگه ــت مزب درخواس
ــه از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــس اعتراض ــر ک ه
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص واال گواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

ــوار  برخ
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
۵/3۷/۵۴2/م الــف بــه تاریــخ  139۶/۰۶/۰2

تاریخ ارسال آگهی : 9۶/۰۶/۰۴ 
 

دادنامه 
 9۶۰99۷۰3۵۴3۰۰۸۸۸ دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم 9۶/۵/2۸ شــماره پرونــده : 
9۵۰99۸۰3۶۰۴۰۰1۶۷ شــماره بایگانــی شــعبه 
9۶۰۰۵9 پرونده کالســه : 9۵۰99۸۰3۶۰۴۰۰1۶۷ 
ــان  ــهر اصفه ــری دو ش ــعبه 11۷ دادگاه کیف ش
)11۷( جزایــی ســابق تصمیــم نهایــی شــماره 
آقــای  شــاکی   9۶۰99۷۰3۵۴3۰۰۸۸۸
ــه  ــد لطــف ال ــی فرزن ــی ناژدان مرتضــی دهقان
بــه نشــانی اصفهــان - خ ربــاط اول جابــر 
ــت  ــالک صداق ــرای ام ــب زبانس ــاری جن انص
ــد علــی  متهــم: آقــای محســن بهــارزاده فرزن
ــب  ــام: غص ــکان اته ــول الم ــانی مجه ــه نش ب
عنــوان گردشــکار: دادگاه بــا بررســی محتویات 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
ــد.  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــل مب ذی
رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای محســن 
ــی  ــد عل ــه محمــدی فرزن ــارزاده معــروف ب به
دائــر بــر غصــب عنــوان موضــوع شــکایت 
فرزنــد  ناژوانــی  دهقانــی  مرتضــی  آقــای 
ــادره  ــت ص ــرح کیفرخواس ــه ش ــه ب ــف ال لط
ــا  ــان ب ــالب اصفه ــی و انق ــرای عموم از دادس
عنایــت بــه مندرجــات پرونــده، شــیوه اظهارات 
ــات  ــکایت، تحقیق ــرح ش ــام ط ــاکی در مق ش
انجــام یافتــه، گــزارش حفاظــت اطالعــات 
شــهادت  مــؤدای  اصفهــان،  دادگســتری 
ــم و  ــودن مته ــواری ب ــه مت ــن و نظــر ب مطلعی
عــدم دسترســی بــه وی و بــا التفــات به ســایر 
قرایــن و امــارات موجــود در پرونــده وقــوع بــزه 
از ناحیــه مشــارالیه بــر دادگاه محــرز و مســلم 
ــون  ــاده ۵۵۵ قان ــه م ــتندا ب ــذا مس ــت ل اس
مجــازات اســالمی کتــاب پنجــم تعزیــرات 
حکــم بــر محکومیــت متهــم بــه تحمــل 
ــالم  ــری صــادر و اع ــس تعزی ــک ســال حب ی
ــت  ــرف مهل ــی 9 ظ ــردد رای صــادره غیاب میگ
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از  اب ــت  روز پ بیس
در ایــن دادگاه  و ســپس ظــرف همــان مهلــت 
قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه محتــرم 

ــت.  ــان اس ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ
الــف 1۷231 رئیــس شــعبه 11۷ دادگاه  م 
کیفــری دو اصفهــان- جعفــر زیــن العابدینــی 

 دادنامه 
شماره بایگانی شعبه 9۶۰1۵۴

ــعبه  ــه 9۴۰99۸۰3۵۸2۰۰۶۸9 ش ــده کالس پرون
11۷ دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )11۷ 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق(  جزایــی 
9۶۰99۷۰3۵۴3۰۰۸۷1 شــاکی: خانــم معصومه 
ــه نشــانی شهرســتان  اکبــری فرزنــد حســن ب
اصفهــان خ خــواج عمیــد خ شــهروند روبــروی 
رســتوران تابــان پ 2۴۸ متهــم : آقــای محمــد 
ــانی  ــه نش ــی ب ــد عل ــتانی فرزن ــی شهرس وطن
ــاد  ــزی - نجــف آب ــاد- مرک اصفهان-نجــف آب
ــتم  ــه رس ــمالی - اول کوچ ــری ش - خ منتظ
اتهــام:  ســوم  منــزل   - راســت  نیادســت 
خیانــت در امانــت گردشــکار: دادگاه بــا بررســی 
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــده خت ــات پرون محتوی
وبــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی 
ــای  ــام آق ــوص اته ــد. رای دادگاه در خص نمای
محمــد وطنــی فرزنــد علــی متولــد 13۶3 دایــر 
بــه خیانــت در امانــت نســبت بــه یــک دســتگاه 
ــماره ۵3-۴۸۸ل ۵1  ــه ش ــدا ب ــودروی هیون خ
موضــوع شــکایت خانــم معصومــه اکبــری 
فرزنــد حســن بــه شــرح کیفرخواســت صــادره 
ــا  ــان ب ــالب اصفه ــی و انق ــرای عموم از دادس
عنایــت بــه مندرجــات پرونــده شــیوه اظهــارات 
شــاکی  در مقــام  طــرح شــکایت  تحقیقــات  
انجــام یافتــه مالحظــه رونوشــت امانــت نامــه  
اظهــارات  مــؤدای   9۴/۶/12 مــورخ  عــادی 
شــهود، متــواری بــودن متهــم و عدم دسترســی 
بــه وی و بــا التفــات بــه ســایر قرایــن و امــارات 
موجــود در پرونــده وقــوع بــزه از ناحیــه متهــم 
ــذا مســتندا  در دادگاه محــرز و مســلم اســت ل
اســالمی  قانــون مجــازات  مــاده ۶۷۴  بــه 
کتــاب پنجــم تعزیــرات حکــم بــر محکومیــت 
متهــم بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری 
ــی و  صــادر و اعــالم میگــردد. رای صــادره غیاب
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
ایــن دادگاه و ســپس ظــرف  واخواهــی در 
همــان مهلت قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه 
ــان اســت .  ــر اســتان اصفه ــرم تجدیدنظ محت
دادگاه  رئیــس شــعبه 11۷  الــف 1۷232  م 
ــی ــن العابدین ــر زی ــان جعف ــری دو اصفه کیف

دادنامه 
 9۶۰99۷۰3۵۴3۰۰۸۷2 دادنامــه  شــماره 
تاریــخ تنظیــم 9۶/۵/2۶ شــماره پرونــده : 
9۶۰99۸۰3۵۸۴۰۰۰۵3 شــماره بایگانــی شــعبه 
9۶۰1۵۵ پرونــده کالســه 9۶۰99۸۰3۵۸۴۰۰۰۵3 
ــان  ــهر اصفه ــری دو ش ــعبه 11۷ دادگاه کیف ش
ــماره  ــی ش ــم نهای ــابق( تصمی ــی س )11۷ جزای
آقــای  شــاکی:   9۶۰99۷۰3۵۴3۰۰۸۷2
بــه  علیرضــا  فرزنــد  قاســمی  امیرحســین 
نشــانی اســتان اصفهــان - شهرســتان اصفهــان 
ــاغ فــردوس- گلشــن  - شــهر اصفهــان - خ ب
آقــای  پــالک 39 طبقــه دوم  متهــم:   - 1
ــان  ــانی اصفهان-اصفه ــه نش ــادی ب ــا صی رض

خ فرهنــگ فرهنــگ ســرای درب قهــوه ای 
جــرح  ایــراد  اتهــام:  مهــد کــودک  جنــب 
عمــدی بــا چاقــو گردشــکار: دادگاه بــا بررســی 
ــده ختــم رســیدگی را اعــالم و  ــات پرون محتوی
ــه صــدور رای مــی  ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی ب
ــای  ــام آق ــوص اته ــد. رای دادگاه در خص نمای
ــراد ضــرب و جــرح  ــر ای ــر ب ــادی دای رضــا صی
عمــدی بــا چاقــو موضــوع شــکایت آقــای 
علیرضــا قاســمی فرزنــد قــدرت الــه بــه والیــت 
ــرح  ــه ش ــین ب ــام امیرحس ــه ن ــدش ب از فرزن
کیفرخواســت صــادره از دادســرای عمومــی 
ــات  ــه مندرج ــت ب ــا عنای ــان ب ــالب اصفه و انق
پرونــده شــیوه اظهــارات شــاکی و فرزنــدش در 
مقــام طــرح شــکایت، تحقیقــات انجــام یافتــه، 
نظریــه پزشــکی قانونــی در معاینــه از مصــدوم 
ــه  ــر ب ــی و نظ ــاهد عین ــهادت ش ــؤدای ش ، م
ــه  ــی ب ــدم دسترس ــم و ع ــودن مته ــواری ب مت
ــود  ــن موج ــایر قرای ــه س ــات ب ــا التف وی و ب
ــر  ــه مشــارالیه ب ــزه از ناحی ــوع ب ــده وق در پرون
دادگاه محــرز و مســلم اســت لــذا مســتندا بــه 
مــواد ۵۵9-۷۰9 و ۷1۰ قانــون مجازات اســالمی 
مصــوب 92 و تبصــره و مــاده ۶1۴ قانــون 
مجــازات اســالمی کتــاب پنجــم تعزیــرات 
ــه پرداخــت دو  ــم ب ــت مته ــر محکومی حکــم ب
ونیــم صــدم دیــه کامــل بابــت جــرح متاالحمــه 
قــدام شــانه چــپ و قــدام ســاعد چــپ ظــرف 
مهلــت یــک ســال از زمــان وقــوع بــزه در حــق 
شــاکی و تحمــل شــش مــاه حبــس تعزیــری 
ــی و  صــادر و اعــالم میگــردد رأی صــادره غیاب
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
ایــن دادگاه و ســپس ظــرف  واخواهــی در 
همــان مهلت قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه 
ــت.  ــان اس ــتان اصفه ــر اس ــرم تجدیدنظ محت
رئیــس شــعبه 11۷ دادگاه  الــف 1۷233  م 
ــی ــن العابدین ــر زی ــان جعف ــری دو اصفه کیف

دادنامه 
 9۶1۰1۰۰3۵۴۷۰۴3۸3 نامــه  داد  شــماره 
شــماره پرونــده : 9۶۰99۸۰3۶2۵۰۰۰2۰ شــماره 
ــم :  ــخ تنظی ــعبه : 9۶۰۵۰3 تاری ــی  ش بایگان
ــاد  ــازمان جه ــاکی: س ــان ش 9۶/۵/3۰ اصفه
نشــانی  بــه  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی 
ــم:  ــری مته ــی خ منوچه ــان خ فردوس اصفه
آقــای حســن رمضانــی بــه نشــانی اصفهــان-
میــدان قــدس خیابــان مصلــی خیابان شــهید 
ــاز  ــر غیرمج ــام: تغیی ــالک 9 اته ــور پ کاردانپ
ــکار:  ــا گردش ــی و باغه ــی زراع ــری اراض کارب
دادگاه بــا بررســی محتویــات پرونــده و جامــع 
اوراق آن ختــم رســیدگی را اعــالم وبــه شــرح 
ــد. »رای  ــه صــدور رای مینمای ــادرت ب ــر مب زی
دادگاه« در خصــوص اتهــام اقــای حســن 
رمضانــی مبنــی بــر تغییــر غیرمجازاراضــی 
زراعــی وباغــی از طریــق دیوارکشــی بنــا، پــی 
کنــی و محوطــه ســازی بــه میــزان 1۰9 متــر 
ــع )کــه بهــای هــر متــر ان بعــداز تغییــر  مرب

کاربــری بــه مبلــغ ششــصد هــزار ریال توســط 
کمیســیون تقویــم اراضــی بــه شــرح صفحــه 
هشــت پرونــده تقویــم گردیــده( بــدون اخــذ 
مجــوز از کمیســیون موضــوع تبصــره )1( 
مــاده )1( قانــون حفــظ کاربــری اراضــی 
بااصالحــات   13۷۴ وباغهامصــوب  زراعــی 
بــه کیفرخواســت  نظــر  دادگاه  آن  بعــدی 
انقــالب  و  عمومــی  دادســرای  از  صــادره 
اصفهــان و شــکایت جهــاد کشــاورزی اصفهان 
وصورتجلســه بازدیــد از محــل و گــزارش مرجع 
انتظامــی، مالحظــه تصاویــر موجــود در پرونده 
و معاینــه محلــی وصورتجلســه کمیســیون 
ــس از  ــک پ ــای مل ــع به ــی راج ــم اراض تقوی
تغییــر کاربــری وعــدم حضــور ودفــاع از ناحیه 
وی اعــم از دادســرا و جلســه رســیدگی دادگاه 
بــا وصــف ابــالغ قانونــی وقــت رســیدگی بــه 
ــده بزهــکاری  ــات پرون ایشــان وســایر محتوی
وی را محــرز ومســلم میدانــد لــذا مســتندابه 
مــاده 3 اصالحــی مصــوب 13۸۵ قانــون 
حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی وباغهــا عــالوه 
بــر قلــع وقمــع مســتحدثات بــاال واعــاده بــه 
وضــع ســابق نامبــرده را بــه پرداخــت جــزای 
نقــدی معــادل یــک برابــر بهــای روززمیــن بــا 
ــوده  ــم ب ــورد نظــر مته ــه م ــد ک ــری جدی کارب
ــق  ــال در ح ــغ ۶۵/۴۰۰/۰۰۰ ری ــه مبل ــت ب اس
صنــدوق دولــت محکــوم مــی نمایــد. رای 
ــی وظــرف مــدت 2۰ روز از تاریــخ  دادگاه غیاب
ــی  ــن دادگاه م ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب اب
باشــد و پــس از آن ظــرف مــدت 2۰ روز دیگــر 
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد 

ــان اســت. نظــر اســتان اصفه
م الــف 1۷2۸۸ رئیــس شــعبه 121 دادگاه 
ــاف زاده  ــرداد صی ــان – مه ــری دو اصفه کیف

دادنامه 
 9۶1۰1۰۰3۷۰3۰2۶۷۷  : ابالغنامــه  شــماره 
 9۴۰99۸3۷2۵1۰۰39۸  : پرونــده  شــماره 
 .1   9۶./۵/3۰  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 
ــه  ــد حشــمت ال آقــای مهــدی اســالمی فرزن
ــتان  ــان - شهرس ــتان اصفه ــانی اس ــه نش ب
فریدونشــهر - شــهر فریدونشــهر - روســتای 

ســیبک خیابــان شــهدا اول خیابــان
ــه  ــد ب ــد محم ــی فرزن ــا رحیم ــای رض 2. آق
نشــانی شهرســتان فریدونشــهر خیابــان مدنی 
کوچــه میهــن پ19 مهم:آقایــان رحیــم قنبری 
و عبــاس نصیــری وابراهیــم احمــدی مجهــول 
عمــدی  جــرح  و  ضــرب  المکاناتهام هــا:1. 
محتویــات  بررســی  بــا  دادگاه  گردشــکار: 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم وبــه شــرح 
ــد.  ــی نمای ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــل مب ذی
رای دادگاه در ایــن پرونــده متهــم رحیــم 
قنبــری طــی دادنامــه 9۶۰99۷۰3۷۰3۰۰2۶۷-

9۶/۵/2۸ متهــم اســت بــه ایــراد ضــرب 
ــوق ،  ــکات ف ــه ش ــبت ب ــدی نس ــرح عم و ج
نظــر بــه اظهــارات شــکات فــوق و نیز شــاکیان 

محمــود صالحــی، رامین کریمی، حســین 
جمالــی و محمــد بهشــتی در مراحــل مختلف 
دادرســی و مرجــع انتظامــی و مواجه حضوری 
ــن در  ــارات بعضــی متهمی ــن و اظه ــا متهمی ب
واحــد انتظامــی و دادســرا و ایــن دادگاه، 
ــید  ــش اس ــی و ازمای ــکی قانون ــرات پزش نظ
فســفاتاز و ســایر قرایــن و امــارات موجــود در 
پرونــده و عــدم حضــور متهــم قنبــری و عــدم 
دفــاع در خصــوص بــزه انتســابی و دفاعیــات 
ــت  ــه جه ــی ک ــعید کاظم ــم س ــه مته بالوج
اثبــات ادعــای خــود بــه عــدم حضــور در محل 
وقــوع بــزه در زمــان وقــوع بــه شــهادت شــهود 
اســتناد کــه 3 شــاهد تعرفــه شــده کــه بیــان 
ــورخ  ــه( م ــب )جمع ــنبه ش ــد ش ــته ان داش
9۴/۶/۶ در منــزل حســین برومنــد بــوده 
انــد و متهــم اخیــر ســاعت 11 شــب بــه آنجــا 
آمــده اســت دادگاه عــالوه بــر ایــن کــه بیــان 
دقیــق زمــان و مــکان پــس از گذشــت مــدت 
مدیــدی از وقــوع بــزه توســط شــهود را ظهــور 
در تلقینــی بــودن آن میدانــد، اظهــارات شــهود 
ــان  ــم در زم ــور مته ــی حض ــد ناف ــی توان نم
ــرا  ــزه باشــد زی ــکاب ب ــدم ارت ــزه و ع ــوع ب وق
برابــر گــزارش صفحــه 1 پرونــده شــکات صبح 
مــورخ 9۴/۶/۸ بــه واحــد انتظامــی مراجعــه 
ــوده اســت  ــخ 9۴/۶/۷ ب ــزه در تاری ــوع ب و وق
ــذا دادگاه  ــت . ل ــوده اس ــب ب ــنبه ش ــه ش ک
بــزه انتســابی بــه متهمــان دایــر بــر مشــارکت 
ــدی  ــکات مه ــدی ش ــرح عم ــرب و ج در ض
ــز مشــارکت در  اســالمی و رضــا رحیمــی و نی
ــعید  ــم س ــه مته ــیله نقلی ــا وس ــی ب آدم ربائ
بــه  مســتندا  دانســته  محــرز  را  کاظمــی 
ــازات اســالمی بخــش  ــون مج ــواد ۶21 قان م
تعزیــرات و مــواد ۷۰9-۷1۰-۷1۴ و رعایــت 
مــاده ۴۷9 قانــون مذکــور مصــوب 92/2/1 
ــث  ــت ثل ــه پرداخ ــن را ب ــک از متهمی ــر ی ه
یــک در صــد از دیــه کامــل بابــت خراشــیدگی 
و  راســت  و ســاق  راســت  آرنــج  حارصــه 
ــت  ــل باب ــه کام ــزارم دی ــم ه ــک و نی ــث ی ثل
کبــودی بــازوی چــپ در حــق شــاکی مهــدی 
ــل  ــه کام ــد از دی ــم در ص ــث نی ــالمی و ثل اس
بابــت جراحــت حارصــه قــدام ســاق راســت در 
ــی  حــق رضــا رحیمــی ودر خصــوص آدم ربائ
-9۵۰99۷۰3۷۰3۰  ۰3۸۸ دادنامــه  طــی 

9۵/12/2۶ بــه 1۵ ســال حبــس تعزیــری 
ــری و عبــاس  هریــک از متهمیــن رحیــم قنب
رأی  صــادرو  احمــدی  وابراهیــم  نصیــری 
ــری  ــم قنب صــادره در خصــوص متهمــان رحی
و عبــاس نصیــری وابراهیــم احمــدی غیابــی 
ــل  ــی قاب ــالغ واقع ــس از اب ــرف 2۰ روز پ و ظ
خصــوص  در  و  دادگاه  درایــن  واخواهــی 
محکومیــت ســعید کاظمــی ظــرف 2۰ روز 
 قابــل فرجــام خواهــی در دیــوان عالــی کشــور

 می باشد. 
م الــف 1۷2۸۷ شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری 

یــک اســتان اصفهان



پیشهناد فیلم

متولد 65

کارگردان: مجید توکلی
نویسنده: جمیله دارالشفایی

بازیگــران: هنگامــه حمیــدزاده، پــدرام شــریفی، 
ــی،  ــران ملک ــی، کام ــان امان ــعادت، احس ــم س مری
ــد  ــازی، مجی ــی، الدن ن ــا نعمت ــی، آن ــاب ثروت مهت

ــتادی ــا اس ــی، علیرض رضای
فیلــم ســینمایی »متولــد 65«، اولیــن ســاخته 
فضــای  فیلــم  قصــه  اســت.  توکلــی  مجیــد 
اجتماعی عاشــقانه دارد و دربــاره دختــر و پســر 
دهــه 60 اســت کــه عاشــقانه ها، مناســبات شــهری 
و اجتماعــی و روابــط آن هــا را بــه تصویــر می کشــد. 
»زیــگ زاگ«،  تلویزیونــی  فیلــم  توکلــی  مجیــد 
ــاعی« و  ــرو س ــلطان«، »س ــتند »س ــای مس فیلم ه
»میــم مثــل ســمیرا« و فیلم هــای کوتــاه »دوئــل«، 
ــد«  ــام ش ــت انج ــا موفقی ــش ب ــوک«، »تراکن »پیت
ــانده  ــت رس ــه ثب ــود ب ــی خ ــه کارگردان را در کارنام
اســت. فیلــم »متولــد 65« در بخــش نــگاه نــو ســی 
ــت  ــور داش ــر حض ــم فج ــنواره فیل ــن جش و چهارمی
ــی  ــن کارگردان ــم و بهتری ــن فیل ــش بهتری و در بخ

ــن شــد. ــزد ســیمرغ بلوری ــو نام ــگاه ن بخــش ن
ایــن فیلــم، داســتان دختــر و پســر جوانــی را روایــت 
ــود را در  ــدن، خ ــدار ش ــای پول ــا رؤی ــه ب ــد ک می کن
ــد و  ــف اجتماعــی جــا می زنن شــخصیت های مختل
ــه خواســته های خــود  ــد ب ــق می خواهن ــن طری از ای
برســند! آن هــا بــه طــور اتفاقــی بــه عنــوان خریــدار 
ــه  ــی در ادام ــد، ول ــه می کنن ــه ســاختمانی مراجع ب

ــه رو می شــوند... . ــی روب ــا حقایق ب
ــرگرم  ــت س ــد جه ــر می خواهی ــد 65« را اگ »متول
شــدن تماشــا کنیــد، قطعــا انتخــاب مناســبی 
ــش  ــاید بی ــد و ش ــم خســته تان نمی کن اســت. فیل
ــت  ــا روان اس ــد؛ ام ــر برس ــه نظ ــاده ب ــدازه س  از ان
ــراه                 ــود هم ــا خ ــب را ب ــزش مخاط ــن طنزآمی و لح

می کنــد. 
بعــدی  فیلم هــای  در  پیشــرفت  بــرای  توکلــی 
ــرای  ــر ب ــیری جدی ت ــتن در مس ــا گذاش ــود و پ خ
فیلمســازی قطعــا راهــی دشــوار در پیــش خواهــد 
آن گام هــای  تحقــق  بــرای  بایــد  داشــت کــه 

بلندتــری بــردارد.

حرف و نقل

 نمایــش ســنتی ســیاه بازی »کله پوک هــا« بــه نویســندگی 
ــالن  ــهریورماه در س ــا ۱5 ش ــی ت ــر قیطاس ــی امی و کارگردان

ــی رود. ــه م ــاد روی صحن ــاد نجف آب ــات بنی اجتماع
 کنســرت بــزرگ شــهرام و حافــظ ناظــری ۱6 و ۱۷ 
شــهریورماه در کاخ چهلســتون اصفهــان برگــزار می شــود. 
عالقه منــدان بــرای شــنیدن صــدای ایــن پــدر و پســر 
هنرمنــد می تواننــد بــا تهیــه  بلیــت از ســایت رســا کنســرت، 
روزهــای ۱6 و ۱۷ شــهریور بــه کاخ مجلــل چهلســتون مراجعــه 

ــد. کنن
 دهمیــن نشســت پژوهشــی از سلسله نشســت های 
»آالچیــق« بــا موضــوع »درآمــدی بــر آیکنوگرافــی موســیقی 
ــاعت ۲0:۳0 از  ــهریورماه س ــنبه ۷ ش ــران« سه ش ــر ای در هن

ــود. ــزار می ش ــید برگ ــرای خورش ــوی هنرس س
 هفدهمیــن و هجدهمیــن کاشــی ماندگار توســط ســازمان 
ــرام  ــه داوود رشــیدی و احت ــر ســردر خان ــی ب ــراث فرهنگ می

برومنــد نصــب شــد.
ــتند  ــم مس ــی فیل ــنواره بین الملل ــن دوره جش  یازدهمی
ایــران بــا نــام »ســینماحقیقت« در روزهــای ۱۹ تــا ۲6 آذرمــاه 
۱۳۹6 بــه دبیــری ســید محمدمهــدی طباطبایی نــژاد برگــزار 

می شــود.
ــرام  ــندگی به ــه نویس ــط« ب ــر خ ــه س ــش »نقط  نمای
ــا ۱0 شــهریورماه در  ــاس اصــالوی ت ــی عب ــی و کارگردان همت

تــاالر شــیخ بهایــی شاهین شــهر روی صحنــه مــی رود.
ــران  ــع بازیگ ــه جم ــرزاده ب ــا جعف ــار و مین ــاز ایزدی  پرین
ــینمایی  ــاخته س ــن س ــوک«، هفتمی ــینمایی »خ ــم س فیل
اثــر  هفتمیــن  فیلمبــرداری  پیوســتند.  حقیقــی   مانــی 
ســینمایی حقیقــی در نیمــه دوم شــهریورماه در تهــران آغــاز 

ــد. ــد ش خواه
 محمدعلــی ســجادی، کارگــردان ســینما، دربــاره آخریــن 
وضعیــت فیلــم ســینمایی »طالقــم بــده بــه خاطــر گربه هــا« 
ــیده  ــان رس ــه پای ــر ب ــن اث ــذاری ای ــی صداگ ــت: به تازگ گف
و قــرار اســت احســان آنالویــی ۱5 شــهریورماه ســاخت 
موســیقی آن را آغــاز کنــد. همچنیــن اصــالح رنــگ »طالقــم 
بــده بــه خاطــر گربه هــا« را امیررضــا معتمــدی انجــام 

می دهــد.
 حســین نمــازی، کارگــردان ســینما، دربــاره جدیدتریــن 
مشــغول  حاضــر  حــال  در  خــود گفــت:  فعالیت هــای 
ــاز« هســتم و  بازنویســی فیلمنامــه فیلــم ســینمایی »قمارب
ســعی می کنیــم تــا هفتــه آینــده درخواســت پروانــه ســاخت 

ــم. بدهی
ســریال  پخــش  آی فیلــم،  شــبکه  عربــی  کانــال   
اســدی  بــه کارگردانــی شــهرام   تاریخــی »جالل الدیــن« 
و آرش معیریــان را از سه شــنبه )۷ شــهریور( آغــاز خواهــد               

کــرد.
 معــاون امــور اســتان های صداوســیما در پاســخ بــه 
پرسشــی دربــاره ســریال ۳00 قســمتی مراکــز اســتان ها کــه 
ســال گذشــته از تولیــد آن خبــر داده بــود، گفــت: ســیناپس 
ــه  ــن پور ک ــدون حس ــط فری ــریال توس ــن س ــمتی ای 50 قس
بــه عنــوان نویســنده و کارگــردان در ایــن پــروژه حضــور دارد 
نوشــته شــده اســت. هم اکنــون در حــال فراهــم کــردن 
مقدمــات تولیــد ایــن ســریال در شــهر گیــالن هســتیم کــه 
بعــد از اتمــام پــروژه آقــای حســن پور در شــبکه دو ســیما بــه 

ــم. ــاز می کنی ــرعت کار را آغ س

کوتاه اخبار 
6 شهریور در پردیس سینمایی چهارباغ:
»کوه« امیر نادری با حضور عوامل 

نقد و بررسی می شود
فیلــم »کــوه« اثــر جدیــد امیــر نــادری در حضــور عوامــل 
ســازنده  فیلــم، 6 شــهریورماه در پردیــس ســینمایی 

چهاربــاغ اکــران و نقــد و بررســی می شــود. 
نــادری،  امیــر  اثــر جدیــد  فیلــم ســینمایی »کــوه« 
کارگــردان ایرانــی اســت کــه پــس از گذشــت ســی ســال 
از اکــران آخریــن فیلمــش، آن را بــا همــکاری یــک گــروه 

ــد.  ــران می کن ــران اک ــاخته و در ای ــی س ایتالیای
امیــر نــادری از جملــه کارگردانــان تأثیرگــذار ســینمای موج 
ــو و معناگــرای ایــران اســت و آخریــن فیلمــی کــه از او  ن
در ســینماهای ایــران اکــران شــد، »آب، بــاد، خــاک« بــود. 
وی پــس از آن در ســال ۱۳6۹ بــه آمریــکا مهاجــرت کــرد 
ــن  ــران آخری ــون پــس از گذشــت ســی ســال از اک و اکن
فیلمــش در ایــران، بــا فیلــم »کــوه« کــه در ســال ۲0۱5 بــا 
ــا  ــون ایتالی ــه تلویزی ــی از جمل ــد کمپان ســرمایه گذاری چن

تهیــه شــده، بــه ســینمای ایــران برگشــته اســت. 
ــل و  ــار عوام ــم در کن ــن فیل ــدن ای ــرای دی ــدان ب عالقه من
ــا تهیــه   شــرکت در جلســه  نقــد و بررســی آن می تواننــد ب
بلیــت از ســایت ســینماتیکت دوشــنبه 6 شــهریورماه رأس 
ســاعت ۱۷ بــه پردیــس ســینمایی چهاربــاغ مراجعــه  

کننــد.

 مسابقه بزرگ رادیویی 
»سرّ دلبران« در اصفهان

ــوزه  ــی ح ــر تخصص ــق« ناش ــث راه عش ــارات »حدی انتش
ازدواج و خانــواده در اصفهــان بــه مناســبت ســالگرد ازدواج 
ــت  ــرا)س( و گرامیداش ــرت زه ــی)ع( و حض ــرت عل حض
هفتــه ازدواج اقــدام بــه برگــزاری مســابقه بــزرگ رادیویــی 

ــا عنــوان »ســّر دلبــران« کــرده اســت.  ب
محمدهــادی عســکری، مدیــر عامــل انتشــارات »حدیــث 
ــت: در  ــار داش ــر اظه ــن خب ــالم ای ــن اع ــق«، ضم راه عش
هفتــه ازدواج هــر روز ســؤالی از محتــوای ایــن کتــاب 
از طریــق  مطــرح می شــود و عالقه منــدان می تواننــد 
رادیــو اصفهــان یــا ســایت »انتشــارات حدیــث راه عشــق« 
ــه  ــه کمک هزین ــی س ــه آن در قرعه کش ــخگویی ب ــا پاس ب
ســفر بــه عتبــات عالیــات و کربــالی معلــی شــرکت کننــد. 

تلویزیون
 تولید تاک شو درباره 

زنان سرپرست خانوار
مجیــد زین العابدیــن، مدیــر شــبکه پنــج ســیما 
ــت  ــان سرپرس ــرای زن ــو ب ــک تاک ش ــی ی از طراح

ــر داد. ــج خب ــبکه پن ــوار در ش خان
ــیما،  ــج س ــبکه پن ــر ش ــن، مدی ــد زین العابدی  مجی
ــان  ــبکه بی ــن ش ــز ای ــل پایی ــای فص ــاره طرح ه درب
کــرد: شــروع فصــل پاییــز همزمــان بــا مناســبت مــاه 
محــرم اســت و تالقــی ماه هــای شمســی و قمــری 
باعــث شــده کــه برنامه ریــزی مــا بــرای ایــن فصــل 

ــد.  ــر باش ویژه ت
وی ادامــه داد: از آنجایــی کــه پاییــز بــا هفتــه دفــاع 
ــه  ــم ک ــی کردی ــود، پیش بین ــروع می ش ــدس ش مق
»دســت خط« بــا اجــرای محمدحســین رنجبــران 
حــدود ۱0 برنامــه بــا فرماندهــان ارشــد دفــاع مقدس 
داشــته باشــد. در طراحــی طوالنی مــدت ایــن برنامــه 
ــی و  ــی، فرهنگ ــخصیت سیاس ــا ۱00 ش ــه ب ــت ک اس
اجتماعــی گفت وگــو کنــد کــه االن بــه حــدود ۴0 

ــخ  ــوان تاری ــه عن ــه ب ــن برنام ــیده ایم و ای ــر رس نف
ــن  ــود. همچنی ــالمی کار می ش ــالب اس ــفاهی انق ش
قــرار اســت بــه زودی کتابــی از گفت وگــو بــا بعضــی از 

ــود.  ــی ش ــه رونمای ــن برنام ــخصیت ها در ای ش
مدیــر شــبکه پنــج اظهــار کــرد: همچنیــن برنامــه ای 
ــت  ــن و سرپرس ــان کارآفری ــت زن ــا محوری ــبانه ب ش
ــد  ــی و چن ــو طراح ــک تاک ش ــورت ی ــه ص ــوار ب خان
مســابقه هــم بــرای فصــل زمســتان پیش بینــی 
کرده ایــم کــه قــرار اســت بــا پایــان مــاه محــرم روی 

ــد. ــن برون آنت

سینما
 رقابت »کوپال« 

در دهمین جشنواره آریزونا
»کوپــال« بــه عنــوان تنهــا نماینــده آســیا در بخــش مســابقه 
دهمیــن جشــنواره فیلم هــای زیرزمینــی آریزونــا بــا آثــاری 
ــت  ــکا رقاب ــطین و آمری ــپانیا، فلس ــادا، اس ــس، کان از انگلی

می کنــد. 
ــینمایی  ــم س ــنواره، فیل ــمی جش ــایت رس ــزارش س ــه گ ب
ــه  ــی ک ــم مالی ــی کاظ ــندگی و کارگردان ــه نویس ــال« ب »کوپ
چنــدی پیــش بــه بخــش اصلــی جشــنواره براســوی کانــادا 
ــی  ــار در ششــمین حضــور جهان ــن ب ــود، ای ــوت شــده ب دع
ــای  ــنواره فیلم ه ــن جش ــابقه دهمی ــش مس ــود در بخ خ
درمی آیــد.  نمایــش  بــه  آمریــکا  آریزونــای  زیرزمینــی 
ــار  ــال آث ــر س ــا ه ــی آریزون ــای زیرزمین ــنواره فیلم ه جش
فیلمســازانی را کــه دیدگاه هایــی کامــال مســتقل دارنــد، بــه 

می گــذارد. نمایــش 
 ایــن جشــنواره تــالش دارد تــا ژانرهــای مختلــف فیلم هــای 
ــد و  ــرار ده ــی ق ــورد بررس ــان را م ــر جه ــتقل از سراس مس
بــرای هــر دوره، تعــداد مشــخصی از ایــن آثــار را در بخــش 

اصلــی جشــنواره بــه رقابــت بگــذارد. 
امســال در دهمیــن دوره ایــن رویــداد ۹ روزه، ۱۴ فیلــم 
ــف داســتانی، ترســناک،  ــد ســینمایی از ژانرهــای مختل بلن
مســتند، تجربــی و انیمیشــن از 6 کشــور انگلیــس، کانــادا، 
ــه نمایــش گذاشــته  فلســطین، اســپانیا، آمریــکا و ایــران ب

می شــود. 
ــه اکــران  ــران ب ــال کــه پاییــز امســال در ســینماهای ای کوپ
عمومــی درخواهــد آمــد، اولیــن اثــر ســینمایی کاظــم مالیــی 
اســت کــه ســال گذشــته در بخــش ســودای ســیمرغ ســی و 

پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــه نمایــش درآمــد.

تئاتر

»حرفه ای« کیانیان به کانادا می رود
رضــا کیانیــان از اجــرای نمایــش »حرفــه ای« در کانــادا خبــر 
ــفندماه در  ــاه و اس ــته بهمن م ــال گذش ــه س ــی ک داد؛ نمایش

تهــران اجــرا و اســتقبال خوبــی از آن شــد. 
ایــن هنرمنــد ســینما و تئاتــر ادامــه داد: پــس از اجرایــی کــه 
ــد اجــرای محــدود در  ســال گذشــته در تهــران داشــتیم، چن
مشــهد قبــل از انتخابــات داشــتیم کــه مــورد اســتقبال قــرار 
گرفــت و بــه زودی بــا هماهنگــی دوســتمان مســعود پاکــدل، 
صحنــه  روی  را  تئاترمــان  تورنتــو  و  ونکــوور  در  آبان مــاه 

می بریــم. 
ــح داد:   ــوور توضی ــرای ونک ــروه در اج ــرات گ ــاره تغیی او درب

فقــط متاســفانه خانــم بهــاره رهنمــا نمی توانــد مــا را همراهــی 
کنــد کــه قــرار اســت بازیگــر دیگــری جایگزیــن ایشــان شــود 

کــه هنــوز مشــخص نشــده چــه کســی خواهــد بــود.
ــن روزهایــش گفــت:   ــاره فعالیت هــای ای ــان درب  رضــا کیانی
از آذرمــاه ســال گذشــته مشــغول ســریال »شــهرزاد« هســتم 
ــریالی  ــا س ــم ی ــی در فیل ــه دارد. وقت ــم کار ادام ــوز ه و هن
مشــغول بــازی هســتم، کار دیگــری را قبــول نمی کنــم؛ چــون 
نقشــی را کــه بــازی می کنــم، برایــم تجربــه جدیــدی اســت 
ــد  ــل آن می بای ــه کام ــش و ادام ــه آن نق ــیدن ب ــرای رس و ب
تمــام فکــر و ذکــرم همــان نقــش باشــد؛ وگرنــه کم فروشــی 

کــرده ام. 

او در عیــن حــال گفــت: البتــه جــزو تعهداتمــان و قراردادمــان 
در ســریال »شــهرزاد« هــم هســت کــه در ســریال یــا فیلــم 
ــان  ــه حضورم ــاز ب ــان نی ــر زم ــا ه ــم ت ــازی نکنی ــری ب دیگ

ــود، حاضــر باشــیم. ــوی دوربیــن ب جل
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نخســتین  در  اصفهانــی  خانواده هــای 
روزهــای شــهریورماه در بــاغ غدیــر، میهمــان 
کمیتــه فرهنــگ رســانه بودنــد کــه بــا اجــرای 
برنامه هــای شــاد، خانواده هــا را بــا فرهنــگ 

ــرد. اســتفاده از فضــای مجــازی آشــنا ک
جشــنواره،  ایــن  از  شــب  نخســتین  در 
غدیــر  بــاغ  محوطــه  در  برنامــه ای 
توســط کمیتــه فرهنــگ رســانه ســازمان 
ــا  ــان برپ ــهرداری اصفه ــی ش فرهنگی تفریح
شــد کــه بــا اســتقبال مــردم اصفهــان همــراه 

ــود. ب
 در ایــن برنامــه گــروه تئاتــر »مثبــت رســانه« 
ایــن  در  پرداخــت؛  برنامــه  اجــرای  بــه 
نمایــش محمــود و محبوبــه داســتان طــالق 
عاطفــی و اعتیــاد بــه گوشــی هوشــمند را بــه 

ــد. ــش درآوردن نمای
نمایــش محمــود و محبوبــه بخــش جــذاب 
نمایــش  ایــن  در  بــود.  جشــنواره  ایــن 

ــازی  ــای مج ــه فض ــاد ب ــوع اعتی ــه موض ب
پرداختــه شــد کــه نتیجــه آن دوری زن و 

شــوهر از یکدیگــر اســت.
می شــود  ســبب  بهانه تراشــی ها  گاهــی 
تــا خانواده هــا زمــان کمتــری را بــا هــم 
بگذراننــد و نتیجــه ایــن موضــوع فاصلــه 
بیــن افــراد می شــود. محبوبــه تصمیــم دارد 
ــازی را  ــای مج ــه فض ــود ب ــاد محم ــا اعتی ت
ــد. ــت می کن ــود مقاوم ــا محم ــد؛ ام ــم کن ک

 طالق عاطفی را بشناسیم
مجیــد شــریفی فر، جامعه شــناس اصفهانــی، 
میهمــان دیگــر »مثبــت رســانه« بــود. او طالق 
عاطفــی را مشــکل بــزرگ جامعــه امــروز 
ــروز  ــه ام ــت: در جامع ــان داش ــت و بی دانس
ــا هــم زندگــی می کننــد،  برخــی خانواده هــا ب
ــد و  ــی ندارن ــاط عاطف ــر ارتب ــا یکدیگ ــا ب ام
بزرگ تریــن دلیــل  اجتماعــی  شــبکه های 

ــتند. ــی هس ــای عاطف ــن طالق ه ای
از  اســتفاده  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه قانونگــذاری  ــاز ب شــبکه های اجتماعــی نی

بــرای  قانــون  هنگامی کــه  گفــت:  دارد، 
ــته  ــی گذاش ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش اس
می شــود، همــه خانواده هــا بایــد بــه آن 
اهمیــت دهنــد؛ نمی شــود پــدر قانونــی 
وضــع کنــد، امــا خــودش آن را رعایــت نکنــد.

ــه طــالق  ــان اینک ــا بی ــن جامعه شــناس ب ای
عاطفــی مشــکل کشــورهای جهــان ســومی 
اســت، ادامــه داد: در کشــورهای جهــان 
ــوژی وارد  ــراه تکنول ــه هم ــگ ب ــوم فرهن س
می شــود  امــر ســبب  ایــن  و  نمی شــود 
تــا مشــکالت بزرگــی در ایــن زمینــه بــه 
ــبکه های  ــتفاده از ش ــرای اس ــد؛ ب ــود آی وج
برنامه ریــزی  تــا  اســت  نیــاز  اجتماعــی 
ــورها  ــی از کش ــد. بعض ــته باش ــود داش وج
بیشــتر از مــا مشــکل دارنــد؛ امــا مــا امــروز 

ــتیم. ــی هس ــالق عاطف ــر ط درگی
ــد  ــازی را نیازمن ــای مج ــور در فض وی حض
هدف گــذاری دانســت و تصریــح کــرد: در 
فضــای مجــازی محتــوای ناســالم و اشــتباه 
بســیار بیشــتر از اطالعــات تخصصــی وجــود 
باشــیم  نداشــته  اگــر هدف گــذاری  دارد. 
چنــد  عمــق  بــه  می شــویم  اقیانوســی 
ــد او بیشــتر  ــات نامفی ــه اطالع ســانتیمتر ک
ــک  ــازی ی ــای مج ــش  در فض ــت؛ گزین اس

هنــر محســوب می شــود.
ایــن کارشــناس تربیــت خانــواده در بخــش 
بــه محتــوای  دیگــر صحبت هــای خــود 
گوشــی جوانــان اشــاره کــرد و بیــان داشــت: 
وقتــی کــودک مــا بــه ســن بلــوغ می رســد، 
حــس اســتقالل او غلیــان می کنــد و در 

ــوزه  ــوان او را در ح ــه می ت ــان چگون ــن زم ای
فضــای مجــازی کنتــرل کــرد؛ بی شــک اگــر 
اطالعاتــی کــه جــوان در ایــن ســن نیــاز دارد 
ــاور و  ــذارد، مش ــار او بگ ــواده در اختی را خان

ــود. ــد ب ــده خواه ــده او در آین آگاهی دهن
ــرد و  ــاره ک ــال اش ــای همس ــه گروه ه وی ب
گفــت: اگــر جــوان و نوجــوان نیــاز دارنــد تــا 
در فضــای مجــازی حضــور داشــته باشــند بــا 
ــه  ــی ک ــوی گروه های ــه  س ــا ب ــت آن ه هدای
ــد باشــد، نقــش  ــرای آن هــا مفی ــد ب می توان

هدایتگــری خــود را انجــام دهیــم.

طنــز، یکــی از پرکاربردتریــن زبان هــا در 
ــتندآپ  ــروز اس ــت؛ ام ــکالت اس ــان مش بی
ــیوه های  ــن ش ــی از محبوب تری ــدی، یک کم
ــن  ــعبان پور، کمدی ــد ش ــت. محم ــز اس طن
جــوان اصفهانــی، بــا اجــرای اســتندآپ 
اجتماعــی  شــبکه های  دربــاره  کمــدی 
ــود. او  ــانه« ب ــت رس ــدی »مثب ــان بع میهم

بــه بیــان مشــکالت شــبکه های مجــازی بــه 
ــت. ــز پرداخ ــان طن زب

نخســتین  از  را  ارتبــاط  کــه  شــعبان پور 
فالــوور  بــه  پیگیــری کــرد،  غارنشــینان 
داشــتن در فضــای مجــازی امــروزی رســید 
و تأثیــر فضــای مجــازی را تــا آنجــا دانســت 
کــه برخــی از افــراد در فضــای مجــازی 
آن قــدر تغییــر چهــره داده انــد کــه دیگــر 
 نمی تــوان آن هــا را از عکــس شناسنامه شــان 

شناخت.
ــه  ــود ب ــتندآپ خ ــر اس ــش دیگ وی در بخ
خانوادگــی  تلگــرام  گروه هــای  از  انتقــاد 
پرداخــت؛ ایــن گروه هــا کــه ســبب کــم 
شــدن ارتبــاط در مهم تریــن بخــش اجتمــاع 
شــده، صدمــات جبران ناپذیــری بــه جامعــه 

ــد زد. خواه
ــه  ــن برنام ــذاب ای ــای ج ــر بخش ه از دیگ
مســابقات خانوادگــی بــود. در این مســابقات 
فرصتــی فراهــم شــد تــا مجیــد شــریفی فر 
بــار دیگــر بــا ســؤاالت خــود خانواده هــا را بــه 

در کنــار هــم بــودن تشــویق کنــد.
جشــنواره  نخســتین  اســت  گفتنــی 
اســالمی  انقــالب  دیجیتــال  رســانه های 
اســتان  ســراج  ســازمان  همــکاری  بــا 
ــازمان  ــانه س ــگ رس ــه فرهن ــان، کمیت اصفه
اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــت فضــای مجــازی صــدا و ســیمای  معاون
مرکــز اســتان و خانــه انقــالب اســالمی 
والیــت اصفهــان در بــاغ غدیــر اصفهــان 

برگــزار شــد.

حامــد بهــداد در جدیدتریــن اظهاراتــش مقابــل فریــدون جیرانــی 
از حواشــی اظهاراتــش دربــاره  مســعود کیمیایــی ســخن گفــت و 

بــه ســؤاالت مختلفــی پاســخ داد. 
ــک  ــرا در ی ــه چ ــی ک ــؤال جیران ــه س ــخ ب ــداد در پاس ــد به حام
ــای  ــه آق ــز ب ــرده، گفــت: مــن هرگ ــاد ک ــی انتق ــه از کیمیای برنام
ــرای  ــدم اول را ب ــت ق ــچ وق ــردم. هی ــی نک ــی بی احترام کیمیای
بی احترامــی برنمــی دارم. در بازیگــری نماینــده طبقــه فرودســت 
و کارگــر هســتم کــه بــه آن مــردم می گوینــد. ســوژه حرفــم آقــای 
کیمیایــی نبــود. حــرف بــه اشــتباه بــه آن ســمت کشــیده شــد؛ 
ــاره  ــت درب ــم نمی خواس ــال دل ــا اص ــم، ام ــت گفت ــه درس اگرچ
ایشــان حــرف بزنــم. همیــن اســتاد کــه احترامــش واجــب اســت 
ــت  ــدرم درگذش ــی پ ــد، وقت ــی می زنن ــت و مردانگ و دم از رفاق
حتــی تلفــن بابــت تســلیت نزدنــد؛ در حالــی کــه اســتاد 
مهرجویــی از کــرج بــرای تســلیت گفتــن بــه خانــه مــن آمدنــد و 

اصــال بــاورم نمی شــد کــه اســتاد مهرجویــی در خانــه مــا هســتند.
ــه گالیه هــای جمشــید مشــایخی در جشــن  ــا اشــاره ب ــداد ب  به
انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینما و بــا بیــان اینکــه گالیــه 
حــق شــخصی هنرمنــدان اســت، گفــت: اگــر آقــای مشــایخی در 
ــدان،  ــد؟ منتق ــن کار را بکن ــد، کجــا ای ــاد نزن ــه خــودش فری خان
نویســندگان، ســینماگران، خانــه ســینما، فســتیوال فجــر و...، مــا 
یــک خانــواده محــدود هســتیم و ایــن بســاط را بــرای گســترش 

مهرپــروری بایــد مهیــا کنیــم.
ــای  ــد؛ ندیدن ه ــت می گوی ــایخی درس ــای مش ــه داد: آق  او ادام
مــن و شــما و همــه ســینماگران و منتقــدان در طــی ایــن ســال ها 
باعــث جمــع شــدن گالیه هــا در ســینه ایشــان شــده بــود. نبایــد 
ــد. مــا ســر  ــرک کن می گذاشــتیم آقــای مشــایخی مجلــس را ت
ســفره پیشکســوتان میهمــان هســتیم. بایــد او را بازمی گرداندیــم 

ــم. ــت آن کلیــپ عذرخواهــی می کردی و از او باب

نــگار  کارگردانــی  بــه  نرگــس«  »فصــل  ســینمایی  فیلــم 
آذربایجانــی، ایــن روزهــا روی پــرده سینماســت؛ فیلمــی کــه بــا 
نگاهــی انسان دوســتانه و امیدبخــش بــه موضــوع اهــدای عضــو 

می پــردازد. 
ــاره ایــن فیلــم می گویــد: موضــوع اهــدای  نــگار آذربایجانــی درب
عضــو جــزو دغدغه هــای مــن بــود و همــواره بــه آن فکــر و حــس 
ــاره آن فیلــم ســاخته شــود؛  ــوز الزم اســت درب می کــردم کــه هن
چــون بــرای خیلی هــا هنــوز پذیــرش ایــن امــر مســئله ســخت 
اســت؛ به ویــژه بــرای خانواده هایــی کــه یکــی از عزیزانشــان دچــار 
مــرگ مغــزی می شــوند، هنــوز رضایــت دادن بــرای اهــدای عضــو 
کار بســیار ســختی اســت؛ زیــرا بیشــترِ دالیلــی کــه آن هــا دارنــد 
احساســی و خرافــی اســت؛ بنابرایــن فکــر می کــردم الزم اســت 
فیلمــی ســاخته شــود کــه مــا تأثیــر اهــدای عضــو را بــر زندگــی 
افــرادی ببینیــم کــه عضــوی را گرفته انــد. البتــه آنچــه جرقــه ایــن 

موضــوع را در ذهــن مــن زد، فــوت عســل بدیعــی و اتفاقــی بــود 
ــن  ــه ســراغ ســاخت ای ــل ب ــن دلی ــه همی ــاد؛ ب ــرای او افت ــه ب ک
ــای  ــتیم گیرنده ه ــد داش ــه قص ــه اینک ــه ب ــا توج ــم. ب ــم رفت فیل
ــم  ــی رفت ــراغ خانواده های ــه س ــیم، ب ــر بکش ــه تصوی ــو را ب عض
کــه عضــوی را دریافــت کــرده بودنــد. مــن یــک چیــز مشــترک 
در بیــن همــه ایــن افــراد دیــدم و آن ایــن بــود کــه همــه آن هــا 
ــد و می دانســتند  ــه ســمت مــرگ طــی کــرده بودن مســیری را ب
ــه همیــن دلیــل  ــا زود یــک عضوشــان از بیــن مــی رود؛ ب دیــر ی
خــود را بــه مــرگ نزدیــک می دیدنــد؛ درنتیجــه پــس از دریافــت 
ــی  ــده اند و جهان بین ــد ش ــاره متول ــگار دوب ــد ان ــو می گفتن عض
آن هــا نســبت بــه زندگــی تغییــر کــرده بــود. ایــن افــراد خیلــی 
بیشــتر از آدم هــای معمولــی قــدر لحظه هــا و ثانیه هــای زندگــی 
را می دانســتند و دربــاره زندگــی بــه یــک بلــوغ و تفکــری رســیده 

بودنــد؛ چیــزی کــه شــاید بقیــه آدم هــا ندارنــد.
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ــخ در  ــت تل ــک واقعی ــن  ی ای کیمیای وطن
تاریــخ جامعــه ماســت کــه بــا وجــود گذشــت 
ــزاب  ــکل گیری اح ــال از ش ــد س ــش از یکص بی
در ایــران، هنــوز فعالیــت فعــاالن سیاســی در 
احــزاب  و  ســازمان ها  تشــکل ها،  قالــب 

سیاسی نهادینه نشده است. 
ــه  ــت؛ از جمل ــدد اس ــده متع ــن پدی ــل ای عل
فقــدان فرهنــگ کار جمعــی، عــدم شــکل گیری 
احزابــی کــه پــا را از حلقــه نخبــگان فراتــر 
گذاشــته و در قشــرهای مختلــف مــردم رســوخ 
ــدم  ــه، ع ــر از هم ــز مهم ت ــند و نی ــرده باش ک

پذیــرش جایــگاه و کارکــرد احــزاب توســط 
حاکــم.  دولت هــای 

بــا ایــن همــه و بــا وجــود همــه دشــواری هایی 
ــزاب  ــت اح ــکیل و فعالی ــر راه تش ــر س ــه ب ک
ــق  ــز موف ــی نی ــته، احزاب ــود داش ــی وج سیاس
ــد  ــترش یابن ــر گس ــی فراگی ــه صورت ــده اند ب ش
و نقــش مهمــی در رونــد سیاســی و اجتماعــی 
کشــور ایفــا کننــد. حــزب جمهــوری اســامی در 
زمــره چنیــن احزابــی بــود. مباحثــات مربــوط 
بــه مواضــع حــزب بیشــتر در جلســاتی کــه بــا 
ــد  ــکیل می ش ــزب تش ــذاران ح ــرکت بنیانگ ش
انجــام می گرفــت و بــا تقســیم کاری کــه 
ــع  ــن مواض ــه کار تدوی ــود، ب ــه ب ــورت گرفت ص
پرداختــه می شــد. پــس از آنکــه حاصــل کار در 

کتــاب کــم حجــم »مواضــع مــا« منتشــر شــد، 
فشــردگی مباحــث و مطالــب آن، ارائــه تفصیلی 
آن را ضــروری ســاخت؛ از همیــن رو کاس های 
ــه  صــورت جلســات  مواضــع تفصیلــی حــزب ب
ــه از سراســر  ــی ک ــا شــرکت اعضای هفتگــی و ب
کشــور مشــتاقانه در آن شــرکت می کردنــد، 
ــتی،  ــر بهش ــت هللا دکت ــای آی ــا درس گفتاره ب
آغــاز شــد و پــس از یــازده جلســه، بــا شــهادت 
کــه  مجموعــه ای  مانــد.  ناتمــام  ایشــان، 
ــه  ــازده جلس ــاوی آن ی ــد ح ــه می کنی ماحظ
اســت کــه اینــک پــس از ارتقــاء کیفیــت تصویر 
ــود.  ــم می  ش ــدان تقدی ــه عاقه من ــدا، ب و ص
ــی  ــع تفصیل ــل مواض ــخه کام ــه نس ــرای تهی ب
ــاب  ــد کت ــک جل ــی در ی ــورت چاپ ــه ص ــه ب ک

ــه  ــری در شــش DVD تهی ــه صــورت تصوی و ب
ــه در وبســایت  ــا ک ــه نمایندگی هــای م شــده ب
ــن  ــر ای ــا دفت ــا ب ــد ی ذکــر شــده، مراجعــه کنی
تمــاس   ۰۲۱۲۲۲۶۳۵۰۰ شــماره  بــه  بنیــاد 
بگیریــد. بــرای تهیــه نســخه کامــل کلیــپ بــاال 
کــه بــه صــورت چاپــی در دو جلــد کتــاب و بــه 
ــده  ــه ش ــه DVD تهی ــری در س ــورت تصوی ص
ــر  ــایت ذک ــه در وبس ــا ک ــای م ــه نمایندگی ه ب
شــده، مراجعــه کنیــد یــا بــا دفتــر ایــن بنیــاد 
ــد.  ــاس بگیری ــماره ۰۲۱۲۲۲۶۳۵۰۰ تم ــه ش ب
ــه  ــرای تهی ــی ب ــهروندان اصفهان ــن ش همچنی
ــن  ــماره تلف ــا ش ــد ب ــول می توانن ــن محص ای
۰9۱۳۰۱۵994۱ )ســید حمیــد بهشــتی( تمــاس 

ــد. ــل فرماین حاص

،،
در فضــای مجــازی محتــوای ناســالم 
و اشــتباه بســیار بیشــتر از اطالعــات 
تخصصی وجود دارد. اگر هدف گذاری 
نداشــته باشــیم، اقیانوســی می شویم 
به عمق چند ســانتیمتر که اطالعات 

نامفیــد او بیشــتر اســت

 گزینش  در فضای مجازی 
هنر است

آگهی مزایده عمومی شماره 96/1 

)نوبت اول(
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان در نظر دارد بهره برداری از واحد 
تاکسی بی سیم ۱۳۳ را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا 

شرکت های خدماتی و حمل و نقل واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده 

حداکثر تا تاریخ ۹6/06/۲6 به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس: کاشان – میدان بسیج مستضعفین – کدپستی 8۷۱6۹۴۳۱۴۱

نوبت اول

وا
�ن

مد و نای
خالق اثر گروه دنگ شو

آهنگساز اعضای گروه دنگ شو: 
طاها پارسا )خواننده، نوازنده 

ساکسفون(، میالد باقری )خواننده(و... 
ترانه سرا طاها پارسا

دیوونه بازی
خالق اثر ماکان بند

آهنگساز ماکان بند، آرش 
عدل پرور

ترانه سرا ماکان بند، آرش 
عدل پرور، مهشاد عرب

سی سالگی
خواننده احسان خواجه امیری

آهنگساز علیرضا افکاری، احسان 
نی زن، احسان خواجه امیری

ترانه سرا روزبه بمانی، عاطفه 
حبیبی، پویان بوترابی، افشین 

یداللهی

فوت عسل بدیعی، جرقه ساخت »فصل نرگس« شد اظهارات حامد بهداد درباره  کیمیایی و مشایخی
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هشدار پلیس به مسافران
در  خودمراقبتــی  ناجــا  آگاهــی  پلیــس  جانشــین 
ســفرهای تابســتانه را اقدامــی الزم از ســوی خانواده هــا 
بانک هــا،  در  امانــات  صنــدوق  گفــت:  و  برشــمرد 
ــت.  ــورآالت اس ــپردن زی ــرای س ــب ب ــه ای مناس گزین
ســردار مســعود منفــرد، خودمراقبتــی در ســفرهای 
تابســتانه را اقدامــی الزم از ســوی خانواده هــا برشــمرد 
 و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه در فصــل تعطیلــی مــدارس 
ــن  ــا ای ــه م ــم، توصی ــرار داری ــتانه ق ــفرهای تابس و س
ــی را خانواده هــا فرامــوش  ــه اصــل خودمراقبت اســت ک
ــی  ــراد، کمک ــوی اف ــن کار از س ــه ای ــد ک ــد و بدانن نکنن
ــت.  ــس اس ــه پلی ــا در مجموع ــکاران م ــه هم ــزرگ ب ب
آویختــن  افــزود:  خانم هــا  بــه  توصیــه ای  در  وی 
ــن  ــتانه ممک ــفرهای تابس ــل آن در س ــورآالت و حم زی
ــرای ســرقت از ســوی  ــی ب اســت خــدای ناکــرده عامل
افــراد ســودجو باشــد؛ بــه همیــن دلیــل خانم هایــی کــه 
اشــیای گرانبهــا دارنــد تــا آنجــا کــه می تواننــد از بــردن 

ــد.  ــفرها بپرهیزن ــورآالت در س زی
ــه داد: کســانی  ــام ارشــد پلیــس آگاهــی ادام ــن مق ای
ــورآالت خــود را  ــی قصــد ســپردن زی ــر دلیل ــه ه ــه ب ک
ــه اقــوام  ــد، آن را حتمــا ب ــه امانتــداری بانک هــا ندارن ب
نزدیکــی کــه بــه آن هــا اعتمــاد دارنــد، بســپارند یــا اگــر 
قــرار اســت آن را بــا خــود در طــول ســفر همــراه داشــته 
ــرار  ــرده و از ق ــت ک ــداری آن دق ــا در نگه ــند، حتم باش
ــدوق عقــب خــودرو و رهــا کــردن آن جــدا  دادن در صن

ــد. خــودداری کنن

 داروسازان، رکنی اساسی 
در حوزه سالمت

وزیــر بهداشــت، داروســازان را رکنــی اساســی در حــوزه 
ــد،  ــا در تولی ــدی آن ه ــش ج ــر نق ــد و ب ــامت خوان س

ــد کــرد.  اشــتغال و اقتصــاد کشــور تاکی
ــوان  ــا عن ــی ب ــمی در مطلب ــن  هاش ــید حس ــر س دکت
»روزی بــرای پاسداشــت پیــام آوران ســامتی« در کانال 
ــط روز  ــه فق ــی خــود نوشــت: پنجــم شــهریور ن تلگرام
ــزرگ  ــیمیدان ب ــای رازی، ش ــت محمدبن زکری بزرگداش
ایرانــی، کــه روزی اســت بــرای ارج نهــادن بــه زحمــات 
تاشــگران عرصــه تحقیــق و پژوهــش و همــه آن هایــی 
کــه دانــش و تجربــه و عمــر خویــش را وقــف خدمــت 

ــد.  ــرده و می کنن ــردم ک ــه م ب
چــه فرصــت نیکویــی اســت ایــن روز، برای گرامیداشــت 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه نه تنه ــز کشــور ک ــام داروســازان عزی مق
رکنــی اساســی در حــوزه ســامت و پیــام آوران ســامتی 
ــم  ــردم مره ــای م ــر زخم ه ــود ب ــش خ ــم و دان ــا عل ب
ــتغال  ــد، اش ــدی در تولی ــی ج ــه نقش ــد، بلک  می گذارن
و اقتصــاد میهــن ایفــا می کننــد. ایــن روز را بــه تمامــی 
ــا  ــدوارم ب ــم و امی ــک می گوی ــکاران داروســازم تبری هم
تــوکل بــه پــروردگار متعــال، توجــه بیشــتر بــه حوزه های 
مختلــف دانــش و همــت و کوششــی فزون تــر، بتواننــد 
داروســازی کشــور را بیــش از پیــش رونــق داده و آوازه 
ــه خــارج از مرزهــای میهــن گســترش  ایــن حرفــه را ب

دهنــد.

جامعه
 شیوع بیماری میان حجاج 

گزارش نشده است
مســئول واحــد ســامت کاروان هــای بیمارســتان هــال احمر 
در مکــه بــا اشــاره بــه اینکــه 92 هتــل و محــل اســتقرار زائران 
روزانــه مــورد نظــارت پزشــکان و کارشناســان بهداشــت قــرار 
دارنــد، گفــت: بــه طــور میانگیــن در مطــب هــر هتــل طــی 
هــر شــبانه روز، 300 مــورد ویزیــت بیمــاران انجــام می گیــرد. 
اقدامــات  مجمــوع  دربــاره  دهقــان  حمیدرضــا  دکتــر 
انجام گرفتــه هــال  احمــر بــرای زائــران حــج تمتــع در 
ــل  ــال در مح ــگاه فع ــب و درمان ــرد: 92 مط ــار ک ــه اظه مک
اســتقرار زائــران راه انــدازی شــده و بخــش پاراکلینیــک نیــز 
در بیمارســتان های هــال احمــر فعالیــت خــود را آغــاز 

کرده انــد. 
ــع  ــج تمت ــدای ح ــبختانه از ابت ــت: خوش ــن گف وی همچنی
ــد  ــده و رون ــزارش نش ــران گ ــان زائ ــاری در می ــیوع بیم ش
درمــان زائــران بیمــار بــه دلیــل بیماری هــای تنفســی، 
گوارشــی، عضانــی و ... بــه خوبــی در حــال انجــام اســت. 
دهقــان بــا اشــاره بــه نظــارت و بازدیــد از آشــپزخانه هتل هــا 
ــزی  ــپزخانه مرک ــرد: آش ــوان ک ــران عن ــکان زائ ــل اس و مح
محــل طبــخ غــذا بــرای زائــران اســت کــه ایــن آشــپزخانه بــه 
طــور مــداوم مــورد نظــارت کارشناســان بهداشــت و پزشــکان 

ــرار دارد. ناظــر ق

ورود »بهداشت« به حاشیه شهرها 
مداخله در بحران بود

دکتــر محمدباقــر صابــری زفرقنــدی، روان پزشــک، بــه 
معضــات اجتماعــی کــه ســامت روان جامعــه را تحــت تأثیر 
ــامت  ــام س ــه نظ ــت: آنچ ــرد و گف ــاره ک ــد، اش ــرار می ده ق
ــاد  ــینان ایج ــان حاشیه نش ــتی می ــات بهداش ــاره خدم درب
ــای  ــه در ج ــت ک ــران اس ــه در بح ــی مداخل ــه نوع ــرده، ب ک
خــود الزم و ضــروری اســت؛ امــا در صورتــی کــه بــه درمــان 
ریشــه ای آن پرداختــه نشــود، می توانــد منجــر بــه اســتهاک 

ــی نظــام ســامت شــود.  ــع مال ــوان کارشناســی و مناب ت
وی بــا اشــاره بــه بحــث ســامت روان و تهدیــد آن در جامعــه 
ــروز ناهنجاری هایــی چــون کــودک آزاری گفــت: ســامت  و ب
ــای بهداشــت  ــوده و ارتق ــه ب روان بخشــی از ســامت جامع
ــات  ــه ابعــاد دیگــر ســامت، از ضروری ــار توجــه ب روان در کن

ــه و نظامــی محســوب می شــود.  هــر جامع
ــا شــود کــه امــروزه  ــه الق ــد این گون ــان اینکــه نبای ــا بی وی ب
ســامت روان جامعــه بــه دالیــل سیاســی و غیرسیاســی در 
معــرض تهدیــد قــرار گرفتــه، افــزود: خوشــبختانه توجــه بــه 
مقولــه بهداشــت روان و تــاش بــرای ارتقــای آن از روزهــای 
اول بعــد از انقــاب اســامی مــورد توجــه نظــام ســامت بوده 
ــو خــود را ادامــه  ــه جل ــان حرکــت رو ب ــه همچن و ایــن مقول
ــزان  ــف در می ــای مختل ــن دولت ه ــه یقی ــه ب ــد. البت می ده
توجــه خــود بــه مقولــه ســامت روان دچــار فــراز و فرودهایی 
ــه  ــه ب ــوزه توج ــو در ح ــه جل ــد رو ب ــن رون ــا ای ــد؛ ام بوده ان

ســامت روان همــواره ادامــه داشــته اســت.

کوتاه حوادث 
 قاضی سرشناس

وکیل حمید صفت شد
ــری  ــدی، قاضــی بازنشســته دادگاه کیف ــورهللا عزیزمحم ن
یــک اســتان تهــران کــه در زمــان قضاوتــش 3 هــزار حکــم 
ــده  ــت خوانن ــد صف ــت حمی ــرده، وکال ــادر ک ــاص ص قص

معــروف را بــر عهــده گرفــت. 
عزیزمحمــدی نزدیــک بــه 44 ســال ســابقه قضایــی دارد 
و پیــش از بازنشســتگی ریاســت شــعبه 71 دادگاه کیفــری 
اســتان تهــران را بــر عهــده داشــت. ایــن قاضی بازنشســته 
ــزار  ــه، 4 ه ــر گفت ــه پیش ت ــور ک ــل، آن ط ــای قت پرونده ه
ــزار  ــه 3 ه ــک ب ــرده و نزدی ــیدگی ک ــل را رس ــده قت پرون

حکــم قصــاص صــادر کــرده اســت. 
ــا  ــت را ب ــد صف ــده حمی ــت پرون ــه وکال ــدی ک عزیزمحم
ــه،  ــده گرفت ــر عه ــاش ب ــمی آقب ــکر قاس ــکاری عس هم
پیــش از ایــن وکالــت اولیــاء دم ســتایش قریشــی کودک 
ــاله  ــوان 16 س ــط نوج ــه توس ــتانی را ک ــاله افغانس 7 س

ــده داشــت.  ــر عه ــل رســید، ب ــه قت ــی ب ایران
ــدی  ــه چن ــی اســت ک ــروف ایران ــر مع ــت، رپ ــد صف حمی
ــده خــود بازداشــت  ــام قتــل عمــد پدرخوان ــه اته پیــش ب

ــرد. ــر می ب ــه س ــت ب ــون در بازداش ــد و هم اکن ش

 محکومیت استاد دانشگاه 
به دلیل فریب دختر جوان

ــجو در  ــر دانش ــام آزار دخت ــه اته ــه ب ــگاه ک ــدرس دانش م
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران محاکمــه شــده بــود، با 
تأییــد حکــم دادگاه، بــه تازیانــه و محرومیــت از تدریــس 
ــر  ــکایت دخت ــی ش ــال 94 در پ ــر س ــد. اواخ ــوم ش محک
ــود اســتادش او را پــس از فریــب  دانشــجو کــه مدعــی ب
ــدرس  ــن م ــه ای ــرار داده، بافاصل ــیطانی ق ــورد آزار ش م
ــری  ــتم دادگاه کیف ــعبه هش ــت و در ش ــگاه بازداش دانش
اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی اصغــرزاده و بــا حضــور 
ــی - مستشــار - جلســه  رســیدگی تشــکیل  قاضــی توکل
شــد؛ بــا توجــه بــه نظریــه پزشــکی قانونــی، متهــم از اتهــام 
تعــرض تبرئــه شــد، ولــی بــه اتهــام رابطــه نامشــروع بــه 
99 ضربــه شــاق و محرومیــت از تدریــس محکــوم شــد. 

 مرگ زن و مرد بی خانمان 
در آتش سوزی مغازه متروکه

ــق در  ــت: حری ــران گف ــانی ته ــازمان آتش نش ــخنگوی س س
ــان  ــان دو بی خانم ــت، ج ــان بعث ــه در اتوب ــازه متروک دو مغ
ــاعت 23:35  ــت: س ــار داش ــی اظه ــال ملک ــت. ج را گرف
ــان  ــیه اتوب ــازه حاش ــد مغ ــق در چن ــوع حری ــب وق شنبه ش

ــد.  ــام ش ــانان اع ــه آتش نش ــت ب بعث
ــا حضــور نیروهــای آتش نشــان مشــخص  وی ادامــه داد: ب
شــد حریــق در دو مغــازه متروکــه بــه متــراژ 40 متــر رخ داده 
اســت. بنــا بــر اعــام اهالــی ایــن مغازه هــا متروکــه و پاتوقی 
بــرای حضــور افــراد معتــاد و بی خانمــان شــده بــود. بــه گفته 
ملکــی، آتش نشــانان در نیــم طبقــه بــاالی مغــازه بــا جســد 
ســوخته یــک زن و مــرد بی خانمــان روبــه رو شــدند کــه بــا 

بررســی آن هــا توســط اورژانــس، مرگشــان تائیــد شــد.

کنش    وا

رئیس پلیس راه کشور   
پلیس با کسانی که سامانه »سپهتن« ناوگان حمل 

و نقل مسافربری را دستکاری کنند، به شدت برخورد 
می کند. گفتنی است در سامانه سپهتن، دوربین در 

 GFM داخل خودرو نصب شده و از طریق سیم کارت
و GPRS به طور مداوم اطاعات مربوط به سرعت 
خودرو، ساعت کارکرد و مشخصات گواهینامه راننده 

به مراکز پلیس راهور ناجا ارسال می شود.

مدیر کل دفتر فناوری اطالعات سازمان 
جنگل ها   

بر اساس تکالیف قانونی و اصاح نظام اداری، 24 
خدمت این سازمان از طریق الکترونیکی به مردم 

ارائه خواهد شد که در حال حاضر 6 خدمت به 
صورت الکترونیکی در حال انجام است؛ 3 خدمت 
شامل تمدید پروانه چرا، پاسخگویی و پیگیری از 

طریق سامانه تلفنی 1504 و سامانه پاسخگویی 
و رسیدگی به شکایات از طریق سایت سازمان 

جنگل ها و پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی در 
حال انجام است؛ همچنین 3 خدمت دیگر شامل 

رسیدگی به اعتراضات به اراضی ملی، پاسخ به 
استعام طرح های عمرانی، عمومی و معدن در 

اراضی منابع طبیعی و صدور گواهی مستثنیات در 11 
استان کشور از طریق دفاتر پیشخوان دولت در حال 
انجام است که در آینده نزدیک به سایر استان ها نیز 

تعمیم داده خواهد شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی 
کشور   

با توجه به اینکه ۸5 درصد نیروی کار کشور در 
بخش خصوصی شاغلند، دانش آموختگان نباید 

انتظار داشته باشند که همه در دستگاه های دولتی 
استخدام شوند. سازمان اداری و استخدامی کشور 

در سال دو بار، یکی آخر بهار و دیگری در پاییز 
آزمون استخدامی برگزار می کند؛ البته در پی این 

هستیم که برگزاری آزمون بهاره را به دستگاه دیگری 
غیر از سازمان سنجش واگذار کنیم. بر اساس 

قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان اداری و 
استخدامی کشور موظف به رعایت عدالت استخدامی 

و شایسته ساالری است.

مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده 
وزارت ورزش و جوانان   

وقتی از سن سخن می گوییم، در نگاه اول سن 
تقویمی یا شناسنامه ای به ذهن متبادر می شود؛ ولی 
متاسفانه ابعاد سن در نظر گرفته نمی شود. فرد بعد 

از تولد دوره هایی را سپری می کند که هر یک چالش 
و ظرفیتی را در فرد ایجاد می کند. انسان باید هر دو 

طیف منفی و مثبت را تجربه کند. بر این اساس سن 
بزرگسالی و آغاز جوانی برای دختران از 19 و برای 

پسران از 21 سالگی به بعد تعیین شده و به عبارت 
دیگر آغاز دهه سوم زندگی، آغاز دوره بزرگسالی 

فرد است.

آخرین خبرها از پرونده آتنا اصالنی

ــح روز  ــاد صب ــت پارس آب ــل جنای ــه عام جلســه محاکم
شــنبه در دادگاه کیفــری یــک اردبیــل برگــزار شــد. در این 
ــوص  ــماعیل درخص ــات اس ــه اتهام ــی ب ــه غیرعلن جلس
پرونــده قتــل و آزار و اذیــت آتنــا اصانــی رســیدگی شــد. 
ــل  ــه عام ــا محاکم ــود ت ــان الزم ب ــاعت زم ــدود 5 س ح
ــادی  ــاله پارس آب ــه 7 س ــه دختربچ ــاوز ب ــت و تج جنای

پشــت درهــای بســته بــه پایــان برســد. 
ــان  ــه خواه ــن جلس ــور در ای ــا حض ــا ب ــادر آتن ــدر و م پ
اجــرای حکــم قصــاص بــرای متهــم شــدند و در مقابــل 
متهــم نیــز در دفاعیاتــش قتــل عمــد و تجــاوز بــه ایــن 
دختــر را رد کــرد و مدعــی شــد کــه بــه صــورت غیرعمــد 

ایــن کــودک را کشــته اســت. 
ــه  ــن جلس ــاء دم، در ای ــع اولی ــل مداف ــه وکی ــه گفت ب
آخریــن دفاعیــات متهــم از ســوی قاضــی اخــذ شــد و بر 
اســاس قانــون آییــن  دادرســی، حکــم وی ظــرف مــدت 

یــک هفتــه اعــام خواهــد شــد. 
ــده  ــر عه ــه را ب ــن جلس ــت ای ــینیان ریاس ــی حس قاض
داشــت؛ جلســه ای کــه پیــش از ایــن برگــزاری غیرعلنــی 

ــود.  ــل اعــام شــده ب آن از ســوی دادســتان اردبی
پــدر و مــادر و مادربــزرگ آتنــا همــراه وکیلشــان در ایــن 
جلســه حاضــر شــدند. اســماعیل متهــم 40 ســاله ایــن 
پرونــده هــم بــه همــراه وکیــل مدافعــش در ایــن جلســه 
حضــور یافــت تــا آخریــن دفاعیاتــش را بــه دادگاه ارائــه 
کنــد. متهــم بــه قتــل و تجاوز بــه آتنــا، چنــدی پیش هم 
اظهــارات قبلــی اش را درخصــوص ایــن پرونــده رد کرده و 
مدعــی شــده بــود کــه همــه آن اتهامــات را تحــت فشــار 
بازجویــی قبــول کــرده اســت. اســماعیل هــم تجــاوز بــه 
ــود؛  ــده ب ــر ش ــا را منک ــل آتن ــم قت ــرده و ه ــا را رد ک آتن
اظهاراتــی کــه بــه گفتــه رســول شــجاعی، وکیــل مدافــع 
اولیــاء دم، در جلســه دادگاه هــم کــم و بیــش از ســوی 
 متهــم مطــرح شــد؛ امــا بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده 
ــیدگی و  ــد رس ــری در رون ــد تأثی ــتندات نمی توان و مس

ــم داشــته باشــد.  ــاغ حک اب
وکیــل خانــواده آتنــا در این بــاره می گویــد: بــه هــر حــال 
در پرونده هایــی از ایــن دســت، این گونــه اظهــارات 
ضدونقیــض از ســوی متهــم امــری متــداول و طبیعــی 
اســت؛ امــا ایــن پرونــده بــه قــدری مســتندات و 
ــد باعــث  ــه نظــر مــن نمی توان شــواهد کافــی دارد کــه ب
طوالنی شــدن رســیدگی و تأخیــر در ابــاغ و اجــرای 

ــم شــود. حک
ــم در دادگاه  ــد: مته ــش می گوی ــه صحبت های  او در ادام
قتــل عمــد آتنــا را رد کــرد و مدعــی شــد کــه شــاید باعث 
قتــل غیرعمــد ایــن کــودک شــده باشــد. اســماعیل در 
ــتش را روی  ــه دس ــی ک ــاال زمان ــه احتم ــت ک دادگاه گف
دهــان آتنــا گذاشــته، او مــرده باشــد. او همچنیــن اتهــام 
ــاره ســرقت  ــرد. درب ــم رد ک ــر را ه ــن دخت ــه ای تجــاوز ب
ــا را  ــته آن ه ــد داش ــه قص ــت ک ــز گف ــا نی ــای آتن طاه
ــاند؛  ــر برس ــن دخت ــواده ای ــت خان ــه دس ــی ب ــه طریق ب
امــا شــواهد پرونــده و گــزارش پزشــک قانونــی کــه بــه 
 صراحــت موضــوع تجــاوز بــه ایــن دختــر را تأییــد کــرده 

ــذارد.  ــی نمی گ ــارات باق ــن اظه ــرای ای ــی ب جای
رئیــس دادگاه کیفــری یــک اســتان اردبیــل درخصــوص 
ــل دو زن دیگــر توســط  ــه قت ــکاب ب نتیجــه بررســی ارت
ــه یــک قتــل محــرز شــده  ــکاب ب ــز گفــت: ارت ــل نی قات
و ارتــکاب بــه قتــل دوم در دســت بررســی و پرونــده آن 
فعــا مفتــوح اســت. دادگاه امــروز نیــز تنهــا رســیدگی به 

پرونــده قتــل آتنــا بــود.
ــگاران  ــا خبرن ــی ب ــان جلســه گفت وگوی ــا در پای ــدر آتن پ

ــد: ــروح آن را می خوانی ــه مش ــام داد ک انج
 جلسه دادگاه چطور بود؟

رونــد جلســه خیلــی خــوب بــود. حــدود ســاعت 10 صبح 
بــود کــه جلســه رســمی شــد. مــا درخواســت قصــاص را 
بــه قاضــی اعــام کردیــم. ســواالتی از مــا پرســیده شــد و 
پــس از یــک ســاعت، مــن و همســرم از جلســه دادگاه 

خــارج شــدیم تــا قاتــل دختــرم صحبــت کنــد.
 چرا از جلسه دادگاه خارج شدید؟

بــه مــا گفتنــد ممکن اســت در رونــد رســیدگی و برگزاری 
دادگاه ســواالتی مطــرح شــود کــه بــرای مــن و همســرم 
ناخوشــایند باشــد؛ بــه همیــن دلیــل بــه توصیــه وکیلمان 

از جلســه خــارج شــدیم.
 در این جلسه به اتهامات دیگر این متهم 

رسیدگی نشد؟
ــط  ــه فق ــن جلس ــاع دارم ای ــن اط ــه م ــی ک ــا جای ت
ــرادر زنــی  ــود. البتــه چنــد وقــت پیــش ب ــا ب ــاره آتن درب
ــف  ــماعیل کش ــتگیری اس ــس از دس ــدش پ ــه جس ک
شــد، پیــش مــن آمــد و گفــت بــرای اینکــه ایــن 
شــیطان زودتــر اعــدام شــود، مــا از شــکایت صرف نظــر 

می کنیــم.

ــان در گیــرودار چشــم و  متأســفانه امــروزه بیشــتر جوان
ــا مشــکاتی  ــگام ازدواج ب ــا هن هم چشــمی ها و رقابت ه
از قبیــل جهیزیــه، مهریــه و برگــزاری تشــریفات مراســم 
ــه رو  ــا روب ــنگ اندازی های خانواده ه ــود و س ــی خ عروس
ــان را از هــدف  هســتند؛ پیدایــش ایــن مشــکات، جوان
ــرده و  ــترک دور ک ــی مش ــکیل زندگ ــی تش ــی یعن اصل
بــه بیراهــه می کشــاند. در بعضــی مواقــع کــه بــا وجــود 
ــند،  ــر می رس ــه یکدیگ ــوان ب ــکل دو ج ــه مش ــن هم ای
کمبودهــای ایــن نــوع تشــریفات بــر زندگــی آن هــا تأثیــر 
ــروز دعواهــای بســیار زیــادی بیــن  می گــذارد و باعــث ب
ــی  ــه و اســاس ناهنجــاری و جدای آن هــا می شــود و پای
ــد در  ــه بای ــی آورد؛ درنتیج ــود م ــه وج ــوان را ب زوج ج
ــار را در  ــه اطه ــان و ائم ــیرت امام ــود راه و س ــی خ زندگ

پیــش بگیریــم. 
بابایــی، کارشــناس مذهبــی  حجت االســام حســن 
بــه  اگــر  می گویــد:  این بــاره  در  دانشــگاه،  و  حــوزه 
احادیــث و روایــات نگاهــی بیندازیــم، امــام جــواد)ع( در 
ــان  ــرای دخترت ــد اگــر خواســتگاری ب ــی می فرماین روایت
آمــد کــه در دینــداری و امانــت مــورد تأییــد بــود، 

ــد.  ــه او بدهی ــان را ب دخترت
وی افــزود: بــا وجــود اینکــه بیشــتر مــردم ایــران شــیعه 
هســتند و بــرای شــهادت امــام جــواد گریــه و زاری 
می کننــد، بــه دلیــل تغییــر ذائقــه و ســبک زندگــی 
ــد پســر  حدیــث امــام معصــوم را رد می کننــد و معتقدن

بایــد در کنــار دینــداری و امانــت پــول و ماشــین و خانــه 
هــم داشــته باشــد.

 نقطه هدف دشمن در جنگ نرم 
کانون گرم خانواده است

حجت االســام بابایــی نقطــه هــدف دشــمن را در جنــگ 
نــرم، کانــون گــرم خانواده هــا دانســت و افــزود: دشــمن 
بــرای متاشــی شــدن آن از هــر راهــی اســتفاده می کنــد؛ 
بــه طــوری کــه بــا تشــویق جوانــان بــه دیــر ازدواج کــردن، 
ــاب  ــان و انتخ ــا در ازدواج آس ــه آن ه ــر ذائق ــرای تغیی ب

ــد.  ــی کرده ان ــای بلندمدت ــر، برنامه ریزی ه همس

ــان  ــه جوان ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــن کارشــناس مذهب ای
ــه  ــار)ع( فاصل ــا از ســیره و ســیرت زندگــی ائمــه اطه م

گرفتنــد، افــزود: امــروزه خانواده هــا در تشــریفات و 
ــه عــرف آن را می پســندد،  تجماتــی غــرق شــدند کــه ن
نــه شــرع؛ بــه طــور مثــال زمانــی کــه امــام علــی بــه 
خواســتگاری حضــرت زهــرا رفــت، پیامبــر)ص( از 
ــی؟  ــرم می کن ــه دخت ــزی را مهری ــه چی ــید چ او پرس
ــوان  ــا وســع و ت ــی پســر متناســب ب ــن ســؤال یعن ای
مالــی خــود، مهریــه را تعییــن می کنــد؛ نــه مثــل 
مراســم امــروز کــه خانــواده دختــر بــر اســاس چشــم و 

هم چشــمی رقــم تعییــن می کننــد.
 سن کامجویی و لذت ازدواج را از دست 

ندهید
حجت االســام بابایــی بــا بیــان اینکــه متاســفانه 
ازدواج را تحصیــات قــرار  امــروز مــاک  جوانــان 
می دهنــد، اظهــار کــرد: وقتــی رســول خــدا در حدیثــی 
می گویــد ز گهــواره تــا گــور دانــش بجــوی، پــس 
ــدارد  ــی ن ــه دارد و دلیل ــر ادام ــا آخــر عم ــات ت تحصی
ــر  ــه تأخی ــن موضــوع ازدواج را ب ــه خاطــر ای کــه مــا ب
بیندازیــم؛ از آنجایــی کــه اوج ســن کامجویــی و لــذت 
ــرای  ــان ب ــن زم ــت، بهتری ــال اس ــا 25 س ازدواج 15 ت

ــت.  ــده اس ــخیص داده ش ــواده تش ــکیل خان تش
ــدون پشــتوانه  ــه ب ــد ک حــال پســری را در نظــر بگیری
مالــی و کار ثابــت در ایــن امــر خیــر پیشــقدم شــود و 
بــه خواســتگاری دختــر مــورد عاقــه اش بــرود، امــا بــا 
ســختگیری های افراطــی مثــل عــدم شــناخت طــرف 

مقابــل و تمایــل بــه تجمــات و ظاهرگرایــی روبــه رو 
ــن ســختگیری ها  ــر روان شناســی ای می شــود؛ از نظ
ــود و از  ــوان می ش ــردی ج ــی و دلس ــب دلزدگ موج
ــد  ــادی می توان ــرایط اقتص ــزل ش ــر تزل ــوی دیگ س

عامــل مهمــی در افزایــش آمــار طــاق باشــد.
 الگویی که انسان را به غنای درونی 

می رساند
ــه  ــختگیری ها بیمارگون ــی از س ــت بعض ــد پذیرف بای
هســتند؛ ایــن را ملینــا شــیرانی، دانشــجوی دکتــری 
ــه داد: گاه  ــرد و ادام ــرح ک ــی، مط ــی بالین روان شناس
افــراد بــرای پــر کــردن خألهای خــود و ارزش گذاشــتن 
بــر روی کارهایشــان بــه ازدواج بــه عنــوان ابــزاری نــگاه 
می کننــد کــه رؤیاهایشــان را بــه حقیقــت برســاند و 

از مــردم نمــره قبولــی دریافــت کننــد. 
ــمی ها  ــم و هم چش ــه چش ــان اینک ــا بی ــیرانی ب ش
ــه مراســم عقــد و عروســی ختــم نمی شــود  فقــط ب
ــیری ناپذیری  ــات س ــراد توقع ــن اف ــرد: ای ــار ک اظه
دارنــد و بهتــر اســت پیــش از ازدواج بــه خوددرمانــی 

ــد.  ــد و مشکلشــان را حــل کنن بپردازن
ــا در  ــائل م ــن مس ــی از مهم تری ــه داد: یک وی ادام
ــه  ــت ک ــراد اس ــرای اف ــازی ب ــی، الگوس روان شناس

ــوی  ــان را الگ ــین و امام ــطوره ها، قدیس ــی اس زندگ
افــراد قــرار می دهیــم و ساده زیســتی و الگــوی 
ــا  ــانیم؛ مث ــراد می شناس ــه اف ــی را ب ــت زندگ درس
ــرار دادن  ــو ق ــا الگ ــراد ب ــی اف ــت بعض ــن اس ممک
زندگــی حضــرت زهــرا)س(، هزینــه عقــد و عروســی 
ــد کــه در  ــدان و محرومــان کنن خــود را خــرج نیازمن

ــیدند.  ــی رس ــای درون ــه غن ــت ب ــن حال ای
شــیرانی بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد در زمــان نامــزدی 
ــه  ــبت ب ــد نس ــرعی می توانن ــن ش ــظ موازی ــا حف ب
یکدیگــر شــناخت پیــدا کننــد، گفــت: شــناخت کامــل 
ــد  ــه هــم می توان ــر و فرصــت دادن ب ــراد از یکدیگ اف

ــد.  ــا کن ــاوم را بن پایه هــای یــک زندگــی مق
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه زوج هــای جــوان پــس 
از ازدواج شــیوه و ســنت حضــرت زهــرا و امــام علــی 
ــت: یکــی  ــد، گف ــی خــود پیاده ســازی کنن را در زندگ
از رفتارهــای پســندیده حضــرت زهــرا)س( ســازش 
و درک همســر در زمــان مشــکات اســت؛ مثــا 
ــر  ــی از نظ ــام عل ــه ام ــی ک ــرا زمان ــه زه ــو فاطم بان
اقتصــادی وضعیــت خوبــی نداشــتند، درخواســتی از 
او نمی کردنــد کــه مبــادا غــرور و مردانگــی او را زیــر 

ــد. ســؤال ببرن

ــک  ــال پیام ــی از ارس ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه ای س ــاون بیم مع
ماهانــه بــه همــه بیمه شــدگان ظــرف یکــی، دو مــاه آینــده خبــر 
ــک  ــدگان پیام ــه بیمه ش ــه هم ــاس ب ــن اس ــر ای ــت: ب داد و گف
می دهیــم کــه کارفرمــا بــرای آن هــا چنــد روز کارکــرد حــق بیمــه 
و بــا چــه حقوقــی رد کــرده و چــه میــزان در ســوابق بیمــه ای فــرد 

محاســبه شــده اســت. 
محمدحســن زدا بــا بیــان اینکــه 50 برنامــه عملیاتــی در بخــش 
ــگاه  ــرد: ن ــار ک ــم، اظه ــی داری ــن اجتماع ــازمان تأمی ــه ای س بیم
خــود را بــه ارائــه خدمــات تغییــر دادیــم و تــاش می کنیــم رونــد 
ارائــه تســهیات آســان شــود و دیگــر فــرد بــرای گرفتــن خدمــت 

دوندگــی اداری نکنــد. 
زدا بــا اعــام ایــن خبــر کــه بــرآورد مــا ایــن اســت کــه ۸0 درصــد 
ــم،  ــان امســال کاهــش دهی ــا پای ــه شــعب را ت ــات ب ــار مراجع ب
ــه  ــک ب ــا، ارســال پیام ــای م ــر از پروژه ه ــی دیگ ــرد: یک ــار ک اظه

ــا  همــه بیمه شــدگان در هــر مــاه اســت کــه قصــد داریــم آن را ت
یکــی، دو مــاه آینــده اجرایــی کنیــم؛ بــر ایــن اســاس لیســت های 
بــه  می کنیــم،  دریافــت  کــه  را  بیمــه ای  حــق  پرداخــت 
ــک  ــق پیام ــی از طری ــم؛ یعن ــانی می کنی ــدگان اطاع رس بیمه ش
ــت  ــاه شــما دریاف ــن  م ــه ای ــه حــق  بیم ــم ک ــا می گویی ــه آن ه ب
ــزان اســت.  ــن می ــرد شــما ای ــوق و دســتمزد و کارک شــده، حق

وی ادامــه داد: درواقــع هــم اطاع رســانی می کنیــم و هــم 
ــه  ــا اضاف ــه فهرســت بازرســان م ــون بیمه شــده ب ــه 13 میلی آنک
می شــوند و اگــر کارفرمــای آن هــا حــق بیمــه را ناقــص پرداخــت 
کــرد، دیرکــرد داشــت یــا فــرار بیمــه ای انجــام داد، اقــدام کننــد؛ 
بــه عنــوان مثــال اگــر در یــک کارگاه بــرای 9 نفــر پیامــک ارســال 
شــد، امــا بــرای یــک نفــر پیــام نیامــد، وی می توانــد نــزد کارفرمــا 
بــرود و علــت را جویــا شــود و پیگیری هــای الزم را انجــام دهــد 

تــا بعدهــا هنــگام بازنشســتگی دچــار مشــکل نشــود.

عیســی کانتــری، معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت، مهم تریــن برنامه هــای ســازمان محیــط 
زیســت در دولــت دوازدهــم را تشــریح کــرد و گفــت: آب مهم تریــن 
بحــران کشــور در شــرایط کنونــی اســت. وی بــا بیــان اینکــه کمبــود 
ــت محیطی  ــدات زیس ــن تهدی ــه آب مهم تری ــرف بی روی آب و مص
کشــور بــه شــمار می آینــد، گفــت: از آنجــا کــه وزارت نیــرو در کشــور 
مــا مســئولیت توزیــع منابــع آب را بــر عهــده دارد، محیــط زیســت 
کمتــر بــه ایــن موضــوع پرداختــه و توجــه کــرده اســت؛ در حالــی 
کــه بایــد بحــران آب در اولویــت محیــط زیســت کشــور قــرار گیــرد.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــط زیســت ب  رئیــس ســازمان حفاظــت محی
ــع گیاهــی و  ــن مناب ــن رفت آلودگــی هــوا، فرســایش خــاک، از بی
جانــوری ژنتیکــی کشــور، مدیریــت پســماندها و... دیگــر مســائل 
ــود آب و  ــد کمب ــت: بای ــط زیســت کشــور هســتند، گف ــم محی مه
ــه آن در اولویــت مدیریــت محیــط زیســت کشــور  مصــرف بی روی

قــرار گیــرد. بــه گفتــه کانتــری، میــزان آب هــای تجدیدپذیر کشــور 
ــی  ــن در حال ــر مکعــب رســیده اســت؛ ای ــارد مت ــر 90 میلی ــه زی ب
ــر  ــای تجدیدپذی ــزان آب ه ــه گذشــته، می ــار ده ــه در چه اســت ک
132 میلیــارد متــر مکعــب بــود. بنابرایــن حــدود 42 میلیــارد متــر 

مکعــب آب تجدیدپذیــر کشــور کاهــش یافتــه اســت. 
ــاد  ــم در ایج ــائل مه ــی از مس ــه یک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب کانت
بحــران آب، توســعه بیــش از حــد کشــاورزی اســت، گفــت: محیــط 
ــی کشــاورزی شــده اســت.  زیســت در ســال های گذشــته قربان
کانتــری دربــاره وضعیــت بیابان زایــی و فرســایش خــاک در 
کشــور گفــت: اســتفاده بی رویــه از منابــع طبیعــی کشــور در اوایــل 
انقــاب باعــث از بیــن رفتــن آب، خــاک و پوشــش گیاهــی شــد. 
اتخــاذ سیاســت های نادرســت و برخــورد احساســی دربــاره تولیــد 
جــو و گنــدم و رســیدن بــه خودکفایــی باعــث شــد کــه ســاالنه 2 

میلیــون هکتــار خــاک از بیــن بــرود. 

محیط زیست، قربانی کشاورزی شده استاعالم پیامکی »سوابق بیمه ای« طی ۲ ماه آینده

،،
و  چشــم  اینکــه  بیــان  بــا  شــیرانی 
هم چشمی ها فقط به مراسم عقد و 
عروســی ختــم نمی شــود، اظهار کــرد: 
ســیری ناپذیری  توقعــات  افــراد  ایــن 
دارنــد و بهتــر اســت پیــش از ازدواج به 
خوددرمانــی بپردازند و مشکلشــان را 

حــل کننــد 

 چشم و هم چشمی 
ستون های زندگی را ویران می کند 

متهمــان  دســتگیری  بــه  موفــق  پلیــس  کارآگاهــان 
ســابقه داری شــدند کــه بــا شــگردی خــاص از آگهی دهندگان 
در  مالباختــگان  دیــوار کاهبــرداری می کردنــد.  ســایت 
صــورت شناســایی متهمــان بــه پایــگاه پنجــم مراجعــه کننــد.

ــی  ــس آگاه ــکار پلی ــت آش ــوران گش ــاه مأم ــوم مردادم س
ــه یــک دســتگاه خــودرو  ــاد ب در محــدوده پاســگاه نعمت آب
ــودرو  ــی خ ــی ارکان هویت ــدند و در بررس ــکوک ش 206 مش
اطمینــان پیــدا کردنــد کــه خــودرو 206 دارای ســابقه ســرقت 

ــگاه پنجــم پلیــس آگاهــی اســت.  از پای
بافاصلــه مأمــوران بــه راننــده 206 دســتور ایســت دادنــد؛ امــا 
ــک  ــی ی ــرد؛ وی ط ــل ک ــرار از مح ــه ف ــدام ب ــده 206 اق رانن
تعقیــب و گریــز توســط مأمــوران دســتگیر و خودرو مســروقه 
ــار  ــات در اختی ــه تحقیق ــت ادام ــم جه ــد و مته ــف ش توقی

پایــگاه پنجــم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.
بــا دســتگیری و انتقــال راننــده خــودرو 206 بــه پایــگاه پنجم 
ــدی. ق« )25  ــام »مه ــه ن ــه وی ب ــی، بافاصل ــس آگاه پلی
ســاله( بــه عنــوان یکــی از مجرمیــن حرفــه ای و ســابقه دار 
کــه از ســال 13۸5 تاکنــون بارهــا بــه اتهــام ارتــکاب جرائــم 
مختلــف مرتبــط بــا ســرقت و ضــرب و جــرح عمــدی 
دســتگیر و روانــه زنــدان شــده، مــورد شناســایی قــرار گرفت.

صاحــب خــودرو 206 پــس از حضــور در پایــگاه پنجــم 
ــوان  ــه عن ــدی. ق« ب ــق »مه آگاهــی ضمــن شناســایی دقی
ســارق خــودروش بــه کارآگاهــان گفــت: حــدود یــک هفتــه 
پیــش خــودرو 206 خــود را جهــت فــروش در ســایت دیــوار 
آگهــی کــرده بــودم کــه شــخص ناشناســی بــا شــماره مــن 
ــی  ــدار معرف ــوان خری ــه عن ــودش را ب ــت و خ ــاس گرف تم
ــا  کــرد؛ پــس از توافــق اولیــه درخصــوص قیمــت خــودرو ب
یکدیگــر قــرار ماقــات گذاشــتیم و همیــن شــخص )متهــم 
پرونــده( بــا ظاهــری بســیار آراســته بــه محــل کارم مراجعــه 
کــرد و در آنجــا یکدیگــر را ماقــات کردیــم؛ پــس از بازدیــد 
اولیــه  خــودرو، بــه پیشــنهاد ایــن آقــا و بــه بهانــه اطمینــان از 
ســامت بدنــه  خــودرو بــه یــک مغــازه صافــکاری در همــان 
ــدا ایشــان از  ــم؛ ابت ــه کردی نزدیکــی محــل کار خــود مراجع
ــت  ــکاری رف ــازه صاف ــه داخــل مغ ــاده شــد و ب ماشــین پی
امــا پــس از گذشــت چنــد دقیقــه، زمانــی کــه از وی خبــری 
ــه محــض ورود  ــم؛ ب ــه داخــل مغــازه رفت ــز ب نشــد، مــن نی
بــه داخــل مغــازه، ناگهــان ایــن شــخص ســوار ماشــین مــن 
شــد و در حالــی کــه ســوئیچ خــودرو بــر روی ماشــین قــرار 
داشــت اقــدام بــه ســرقت خــودرو بنــده کــرد و بــه ســرعت 

از محــل متــواری شــد.
ــودن  ــراه ب ــوص هم ــش درخص ــه اظهارات ــه در ادام مالباخت
نفــر دوم بــا متهــم نیــز بــه کارآگاهــان گفــت: زمانــی کــه بــه 
همــراه متهــم قصــد ســوار شــدن بــه خــودرو 206 را داشــتیم، 
راننــده یــک خــودرو پرایــد نیــز پشــت ســر مــا بــه راه افتــاد 
و تــا مقابــل مغــازه صافــکاری آمــد؛ پــس از ســرقت خــودرو 
206، راننــده پرایــد نیــز بــه ســرعت از محــل متــواری شــد و 

بــه همــراه 206 محــل را تــرک کــرد.
ــات، کارآگاهــان در بررســی ســابقه ســرقت  ــاز تحقیق ــا آغ ب
ــه   ــن مالباخت ــه چندی ــد ک ــدا کردن ــاع پی ــودرو 206 اط خ
دیگــر نیــز در طــول مدت زمانــی کــه خــودرو 206 در اختیــار 
ــرح شــکایت از صاحــب  ــه ط ــدام ب ــرار داشــته، اق ــم ق مته

ــه  ــن اشــخاص شناســایی و ب ــه ای ــد؛ بافاصل ــودرو کردن خ
پایــگاه پنجــم پلیــس آگاهــی دعــوت شــدند و تمامــی آن هــا 

ــد. ــایی کردن ــدی. ق« را شناس »مه
ــق  ــوان داشــتند: از طری ــی مشــابه عن ــراد در اظهارات ــن اف ای
ــتیم؛  ــودرو 206 را داش ــک خ ــد ی ــد خری ــوار قص ــایت دی س
ــروش  ــی ف ــده در آگه ــماره درج ش ــا ش ــاس ب ــس از تم پ
خــودرو 206 ]مســروقه[ و در نهایــت بازدیــد خــودرو و توافــق 
بــر ســر قیمــت آن، مبلغــی را )بیــن 3 تــا 4 میلیــون تومــان( 
بــه عنــوان بیعانــه بــه صاحــب خــودرو پرداخــت و قولنامــه 
خریــد خــودرو را تنظیــم کردیــم؛ امــا در همیــن زمــان، 
ــین و از  ــوار ماش ــه ای س ــه بهان ــم( ب ــودرو )مته ــب خ صاح

ــواری شــد. محــل مت
ــاکیان  ــط ش ــایی توس ــس از شناس ــه پ ــده ک ــم پرون مته
بــه  بیــان حقیقــت نداشــت،  چــاره ای جــز اعتــراف و 
صراحــت بــه ســرقت خــودرو 206 و همچنیــن کاهبــرداری از 

خریــداران خــودرو 206 اعتــراف کــرد.
در ادامــه تحقیقــات و بــا شناســایی تعــداد دیگــری از 
ــیوه و  ــن ش ــه همی ــا ب ــه دقیق ــی ک ــاکیان و مالباختگان ش
شــگرد مــورد ســرقت خــودرو قــرار گرفتــه بودنــد، کارآگاهــان 
موفــق بــه شناســایی تعــدادی از شــاکیان در شهرســتان های 
بهارســتان، گلســتان و ربــاط کریــم در شهرســتان کرج شــدند 
کــه توســط متهــم مــورد ســرقت خــودرو قــرار گرفتــه بــوده و 
بــا وجــود کشــف خودروهــای آن هــا بــه صــورت رهاشــده در 
مناطــق غــرب و جنــوب غــرب تهــران، تعــدادی از شــهروندان 
تحــت عنــوان مالباختــه از صاحبــان خودروهــای کشف شــده 
ــن  ــا دعــوت از ای ــد؛ ب ــه طــرح شــکایت کــرده بودن اقــدام ب
ــی  ــی، تمام ــم آگاه ــگاه پنج ــه پای ــگان( ب ــراد )مالباخت اف
ــوان فــردی کــه اقــدام  ــه عن آن هــا متهــم »مهــدی. ق« را ب
بــه فــروش خــودرو بــه آن هــا کــرده و از هــر کــدام مبلغــی 
ــورد شناســایی  ــرده، م ــت ک ــول دریاف ــه پ ــه  بیعان ــه بهان را ب

قــرار دادنــد.
ــم  ــگاه پنج ــس پای ــی، رئی ــد نجف ــرهنگ کارآگاه احمـ س
ــا اعــام ایــن خبــر گفــت:  پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، ب
ــا شناســایی متهــم دوم  ــده و ب ــه پرون در ادامــه رســیدگی ب
پرونــده بــه نــام »مهــران. ع« )24 ســاله(، کارآگاهــان 
ــم در شهرســتان  ــگاه مته ــا شناســایی مخفی ــگاه ب ــن پای ای
اسامشــهر اقــدام بــه دســتگیری وی در داخــل مخفیگاهش 
ــه پایــگاه پنجــم  ــد؛ ایــن متهــم نیــز پــس از انتقــال ب کردن
آگاهــی بــه صراحــت بــه همدســتی و مشــارکت در تمامــی 

ــرد. ــراف ک ــرقت ها اعت س
ــا توجــه بــه ادامــه  ســرهنگ کارآگاه احمــد نجفــی گفــت: ب
تحقیقــات در ایــن پرونــده و بــه منظــور کشــف و شناســایی 
دیگــر جرائــم ارتکابــی متهمیــن و به ویــژه شناســایی دیگــر 
ــدون  ــار ب ــتور انتش ــی، دس ــگان احتمال ــاکیان و مالباخت ش
پوشــش تصاویــر متهمیــن از ســوی بازپــرس محتــرم 
 شــعبه دوم دادســرای ناحیــه 34 تهــران صــادر شــده اســت؛ 
لــذا از کلیــه شــاکیان و مالباختگانــی کــه موفــق بــه 
ــا  ــود ت ــوت می ش ــدند دع ــان ش ــر متهم ــایی تصاوی شناس
ــگاه پنجــم  ــه نشــانی پای ــری شــکایات خــود ب ــرای پیگی ب
پلیــس آگاهــی در خیابــان آزادی - خیابــان زنجــان شــمالی 

ــد. ــه کنن مراجع

دستگیری دو کالهبردار سایت دیوار



ترفندهایخانهداری
 اگــر از تــازه بــودن تخم مــرغ مطمئــن نیســتید، آن هــا را 
درون کاســه بزرگــی از آب بریزیــد؛ اگــر زیــر آب قــرار گرفتند 
ــن  ــه ای ــدند، ب ــج ش ــر در آب ک ــتند و اگ ــازه هس ــی ت یعن
معناســت کــه زیــاد تــازه نیســتند و بایــد ســریع تر مصــرف 

شــوند و اگــر در آب معلــق شــدند، یعنــی تــازه نیســتند.
 بــرای از بیــن بــردن مورچه هــای آشــپزخانه، بایــد النــه 
ــدود  ــن مس ــا وازلی ــوی آن را ب ــرده و جل ــدا ک ــا را پی آن ه

کنیــد.
ــداری  ــم نگه ــار ه ــته ای کن ــورت دس ــه ص ــا را ب  موزه
نکنیــد؛ چــرا کــه آن  هــا گازهایــی را از خــود متصاعــد 
می کننــد کــه باعــث می شــود بــه ســرعت رســیده شــوند و 

ــد.  ــرون آین ــی بی ــت تازگ از حال
 بــرای پیشــگیری از جوانــه زدن ســیب زمینی، درون 

ــد. ــرار دهی ــی ق ــیب درخت ــک س ــا ی ــه آن ه کیس
ــا  ــا ســیب زمینی، آب آن ه ــس از جوشــیدن پاســتا ی  پ
را دور نریزیــد، بلکــه بگذاریــد خنــک شــود؛ ســپس بــا آن 
گیاهــان خــود را آبیــاری کنیــد؛ درون ایــن آب مــواد مغــذی 

وجــود دارد کــه گیاهــان عاشــق آن هســتند.
 خمیردنــدان، پاک کننــده خوبــی بــرای ظــروف نقــره ای 

اســت.
ــا  ــی،  درون آن ه ــروف آلومینیوم ــردن ظ ــراق ک ــرای ب  ب
ــانید.  ــد و بجوش ــی بریزی ــیب درخت ــت س ــداری پوس مق

ــاز ــارس ن پ

سالمباشیم
کشف مهم ترین عامل بروز چاقی

کارشناســان در تازه تریــن بررســی های خــود بــه ایــن 
ــوازن  ــدم ت ــی ع ــی چاق ــت اصل ــه عل ــیدند ک ــه رس نتیج
بیــن مصــرف کالــری و ســوزاندن آن اســت و بــر اســاس 
شــواهد موجــود، کم خوابــی و بی خوابــی می توانــد در 

ــوازن نقــش داشــته باشــد. ــدم ت ــن ع ــروز ای ب
ــی بیــش  ــر بی خواب ــِی در اث ــد چاق ــاور دارن کارشناســان ب
از کــودکان در بزرگســاالن خودنمایــی می کنــد و آن هــا بــا 
الگــوی خــواب ضعیــف و نامنظــم، زمینــه چاقــی را بــرای 

ــد. ــم می کنن ــود فراه خ
ــاعت  ــر در س ــه تغیی ــد ک ــر می دهن ــن تذک ــا همچنی آن ه
بــا اختــال در تولیــد  درونــی بــدن در طوالنی مــدت 
هورمون هــا، موجــب ایجــاد مشــکات جــدی بــرای 

ســامت از جملــه چاقــی می شــود.
ــی 1600  ــا بررس ــدز ب ــگاه لی ــی در دانش ــان انگلیس محقق
ــرای  ــواب ب ــان خ ــن زم ــد: کمتری ــار کردن ــال اظه بزرگس
حفــظ ســامتی بزرگســاالن، 7 ســاعت اســت و کســانی 
 کــه حتــی 6 ســاعت می خوابنــد، در معــرض چاقــی قــرار 

ــد. دارن
دانشــگاه لیــدز، دانشــگاهی در شــهر لیــدز انگلســتان 
اســت؛ ایــن دانشــگاه یکــی از بهتریــن دانشــگاه های 
ــق  ــان طب ــگاه جه ــتمین دانش ــاد و هش ــتان و هفت انگلس

رنکینــگ »QS« در ســال 2015 اســت. شــهر خبــر

سبکزندگی
ایثار

ایثــار، یکــی از جلوه هــای عرفانــی قیــام امــام حســین)ع( 
و بلکــه از زیباتریــن آن هاســت؛ جلــوه ای کــه قــرآن کریــم 
بســیار بــر آن تأکیــد کــرده و در نمودهــای مختلــف ظاهــر 
شــده اســت. شــهادت در راه خــدا و انفــاق مــال کــه 
آیــات بســیاری دربــاره آن هــا نــازل شــده، از ایــن جملــه 
ــه  ــت ک ــار و ازخودگذشــتگی را در لیلة المبی اســت؛ اوج ایث
ــه  ــوان ماحظ ــد، می ت ــر خوابی ــای پیامب ــه ج ــی)ع( ب عل
ــاِس َمــن َیْشــِری َنْفَســُه  کــرد و خداونــد آیــه »َو ِمــَن النَّ
ــه...« را دربــاره  آن بزرگــوار نــازل کــرد. اْبِتَغــاَء َمْرَضــاِت اللَّ

در ســوره  انســان نیــز درخشــش دیگــری از ایــن فــداکاری 
را کــه ناظــر بــر اهــل  بیــت اســت، ماحظــه می کنیــم؛ »َو 
ــِه ِمْســِکیًنا َو َیِتیًمــا َو َأِســیًرا *  َعــاَم َعَلــی  ُحبِّ ُیْطِعُمــوَن الطَّ

ــه...« ِإنََّمــا ُنْطِعُمکـُـْم لَِوْجــِه اللَّ
اســاس قیــام امــام حســین)ع( و یــاران آن بزرگــوار 
ــور  ــر مح ــت، ب ــرت اس ــب آن حض ــه از مکت ــه برگرفت ک
ازخودگذشــتگی اســت. عــدم قبــول بیعــت امــام بــا 
امویــان و از خــود گذشــتن بــرای اثبــات حقیقــت، نمونــه  

ــود. ــوار ب ــار آن بزرگ ــارز ایث ب
ــه  ــاس)ع( ب ــرت ابوالفضل العب ــتیابی حض ــن دس همچنی
آب و نیاشــامیدن آن، جانفشــانی دو تــن از یــاران امام)ع( 
در ظهــر عاشــورا کــه جهــت اقامــه  نمــاز تــن خــود را ســپر 
بــای آن حضــرت ســاختند و بــه شــهادت رســیدند، از ایــن 

دســت اســت. کــرب و بــا

زوال عقل درنتیجه کمبود خواب 
در سالمندان

طبــق نتایــج یــک تحقیــق جدیــد ســالمندانی 
ــند، در  ــته باش ــی نداش ــوب و راحت ــواب خ ــه خ ک

ــتند. ــل هس ــه زوال عق ــا ب ــر ابت ــرض خط مع
یافته هــا نشــان می دهــد کــه مدت زمــان کمتــر 
ــی از خــواب  ــواب REM )حالت ــت خ ــودن در حال ب
کــه فــرد در آن حالــت خــواب می بینــد( و طوالنــی 
شــدن زمــان ورود بــه خــواب REM هــم، می توانــد 

خطــر ابتــا بــه زوال عقــل را افزایــش دهــد.
 REM ــواب ــان خ ــش در مدت زم ــزان کاه ــر می ه
ــوع  ــه هــر ن ــا ۹ درصــد افزایــش ریســک ابتــا ب ب
زوال عقــل و ۸ درصــد افزایــش ریســک ابتــا بــه 

زوال عقــل از نــوع آلزایمــر مرتبــط اســت.
در  تحقیــق  تیــم  سرپرســت  پــاس،  متیــو 
ــد: مراحــل  ــاره می گوی دانشــگاه بوســتون، در این ب
ــی  ــر متفاوت ــت تاثی ــن اس ــواب ممک ــف خ مختل
آلزایمــر  بیمــاری  کلیــدی  ویژگی هــای   بــر 

بگذارد. 
یافته هــای مــا نشــان می دهــد مکانیســم خــواب 
پیش بینی کننــده  عنــوان  بــه  می توانــد   REM
زوال عقــل در نظــر گرفتــه شــود.در ایــن مطالعــه، 
تیــم محققــان ۳21 شــرکت کننده بــاالی 60 ســال 

را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد. جــام جــم

خانواده

زندگیامروز دوشنبه 06 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 513 روزنامه
دریچه

 برداشت گل آفتابگردان در مزارع خوی - عکس: میزان

 خسارات طوفان هاروی در آمریکا

به دنبال صدور محکومیت رهبر یک فرقه مذهبی در هند به دلیل 
ارتکاب دو مورد تجاوز، طرفداران این مرشد در چند ایالت هند به 
خیابان ها ریختند که درنتیجه این اعتراضات ۲۹ نفر کشته شدند 

  نیروهای عراقی بر کل شهر »تلعفر« تسلط یافتند؛  در حالی 
که بخشی از نیروها نیز عازم شهر »العیاضیه« در جوار »تلعفر« 

شده اند.  

انفجار انتحاری و حمله مسلحانه به یک مسجد شیعیان در 
کابل، پایتخت افغانستان، ۳۰ کشته بر جای گذاشت. داعش 

مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. 

هر سال در چنین روزهایی کارکنان باغ وحش لندن اقدام به 
سرشماری و بررسی وضعیت سالمت عمومی حیوانات ساکن 

این باغ وحش می کنند.  

جدولسودوکو-شماره79
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فارس

امامحسینعلیهالسالممیفرمایند:

درخواستهایمردمازمشا،ازنعمتهایاهلیاستبرای

مشا؛ازایننعمتهاملولوخستهنشوید.

حدیثروز

بحار األنوار، ج 74، ص 318

M.Tagheian@eskimia.ir
مجید تقیانشهرکرد

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت نشســت 
ــرق  ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــل ش ــر عام ــری مدی خب
و  خبرنــگاران  بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
اصحــاب رســانه در ســالن جلســات ایــن شــرکت 

ــد. ــزار ش برگ
مجیــد فرهــزاد، مدیــر عامــل ایــن شــرکت، در نشســت 
خبــری خــود ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولــت و 
تشــکر از اصحــاب رســانه کــه در زمینــه اشــاعه فرهنــگ 
فعالیت هــا،  اطاع رســانی   و  مصــرف  مدیریــت 
پشــتیبان محکــم ایــن شــرکت بوده انــد گفــت: در 
هفتــه دولــت ســال جــاری، 55 پــروژه  ایــن شــرکت 
ــاح و  ــال افتت ــارد ری ــر ۸60 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
کلنگ زنــی خواهــد شــد کــه از ایــن تعــداد ۳6 پــروژه 

افتتاحــی و 1۹ پــروژه کلنگ زنــی اســت.
ــرق از  ــرژی ب ــت ان ــه قابلی ــرد: س ــان ک وی خاطرنش
جملــه قابلیــت اطمینــان، ارائــه خدمــات ســهل و آســان 
ــوری و  ــات غیرحض ــای خدم ــاد درگاه ه ــق ایج از طری

ــرای ســرمایه گذاران  ایجــاد زیرســاخت های مناســب ب
و صنایــع در صنعــت بــرق همــه کشــورها، امــری 
ضــروری اســت کــه بــه لطــف خــدای متعــال و همــت 
تاشــگران صنعــت بــرق اســتان دســتاوردهای مطلوبــی 

ــته ایم.  ــه داش ــن زمین در ای
ــه  ــم برنام ــه تنظی ــود ب ــخنان خ ــه س ــزاد در ادام فره
ــاره  ــرکت اش ــن ش ــم انداز 1404 ای ــتراتژیک و چش اس
ــول  ــم انداز ح ــن چش ــداف ای ــه اه ــت: هم ــرد و گف ک
ــا اجــرای  محــور رضایتمنــدی مــردم تنظیــم شــده و ب
ــم انداز در ســال 1404، مراجعــه حضــوری  ایــن چش
مشــترکین بــه شــرکت بــه عــدد صفــر خواهــد رســید و 
ارائــه خدمــات از طریــق درگاه هــای غیرحضــوری انجــام 

می شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: در 
حــال حاضــر 17 پســت فــوق توزیــع بــا ظرفیــت ۸25 
ــت  ــال 400/6۳ کیلوول ــر و دو پســت انتق ــت آمپ مگاول
ــار  ــر ب ــا ظرفیــت ۸50 مگاولــت آمپــر، تاسیســات زی ب

ــد.  ــن می کن ــرکت را تامی ــن ش ای
قابلیــت اطمینــان و پایــداری شــبکه بــه عنــوان یکــی از 

شــاخص های صنعــت بــرق، موضــوع دیگــری بــود کــه 
مهنــدس فرهــزاد در توضیــح آن گفــت: ســطح قابلیــت 
اطمینــان شــبکه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا 
ــخت گذر  ــاط س ــی و نق ــم آب و هوای ــه اقلی ــه ب توج

اســتان بســیار مطلــوب اســت.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان نصب 
ــدر  ــر، احــداث 121 فی 116 هــزار چــراغ روشــنایی معاب
فشــار متوســط، بــرق دار کــردن ۹۹/5 درصد روســتاهای 
اســتان، کاهــش چشــمگیر تلفــات انــرژی از 15/24 بــه 
ــه  ــورد ب 11/۸ درصــد، کاهــش خاموشــی ها از 45۸1 م
2720 و ... را از دیگــر اقدامــات شــاخص ایــن شــرکت 

تــا پایــان ســال ۹5  عنــوان کــرد.
ــت  ــا جه ــایی ظرفیت ه ــه شناس ــاره ب ــا اش ــزاد ب فره
ــطح  ــر در س ــو و تجدیدپذی ــای ن ــتفاده از انرژی ه اس
ــد مقیــاس کوچــک در  اســتان گفــت: دو نیــروگاه مول
ــور  ــه منظ ــر ب ــه دیگ ــداث و 11 موافقت نام ــتان اح اس

ــت. ــده اس ــادر ش ــا ص ــن نیروگاه ه ــداث ای اح
ــز در  ــیدی نی ــای خورش ــداث نیروگاه ه ــزود: اح وی اف

ــه در دســت اقــدام اســت. شــهر طاقانــک و فرادنب
ایجــاد 5 درگاه ارائــه خدمــات غیرحضــوری بــه عنــوان 
یکــی دیگــر از اقدامــات شــاخص ایــن شــرکت مطــرح 
شــد کــه فرهــزاد در ادامــه ســخنان خــود بــه تشــریح 

ایــن درگاه هــا پرداخــت.
خــود گفــت:  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
اســتقبال کشــاورزان از طرح هــای تشــویقی گــذر از 
پیــک بــار تابســتان ســال جــاری، مطلــوب بــوده و 70 
درصــد از مشــترکین متقاضــی ایــن طرح هــا بــه اعــام 

ــد. ــل کردن ــود عم ــکاری خ هم
در پایــان جلســه فرهــزاد ضمــن تشــکر از حضــور 
ــن نشســت   ــگاران و اصحــاب رســانه در ای ــه خبرن هم
ــط عمومــی ایــن شــرکت را گــوش شــنوای  ــر رواب دفت
ــگاران و اصحــاب رســانه  پیشــنهادها و انتقــادات خبرن

ــت.  دانس

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه:

55 پروژه با اعتباری بالغ بر860 میلیارد ریال در هفته دولت 
ســومین ُجنــگ شــادی »لبخنــد آب« در منطقــه برخــوار و شــهر دولت آبــاد بــا حضــور شــهردار، افتتاح وکلنگ زنی می شود

اعضــای شــورای شــهر و بیــش از 4 هــزار نفــر از شــهروندان دولت آبــاد برگــزار شــد.
از  مــردم  اســتقبال کم نظیــر  از  خرســندی  ابــراز  بــا  برخــوار،  آبفــای  مدیــر  مهرجــو، 
ایــن برنامــه آموزشــی گفــت: در برنامــه جنــگ شــادی لبخنــد آب، شــاهد حضــور 
هــزاران نفــر شــامل کــودکان و نوجوانــان، پــدران و مــادران، هســتیم کــه ایــن رویــداد 
بــرای فعــاالن صنعــت آب و فاضــاب کــه بــا انجــام فعالیت هــای فرهنگــی دغدغــه 
اعضــای  تک تــک  چــرا کــه  اســت؛  غنیمــت  دارنــد،  را  آب  بهینــه  مصــرف  ترویــج 
آبفــا بــرای آمــوزش مصــرف بهینــه آب   خانواده هــا جــزء گروه هــای هــدف شــرکت 

هستند.
ــت:  ــاد گف ــهر دولت آب ــد آب در ش ــادی لبخن ــگ ش ــزاری جن ــدف از برگ ــه ه ــاره ب ــا اش وی ب
همــه مــا بایــد بدانیــم کــه بــا کاهــش بارندگی هــا در چنــد ســال اخیــر بــا کمبــود آب روبــه رو 
هســتیم؛ پــس بایــد در مصــرف آب تجدیدنظــر کنیــم و بیاموزیــم آب را بهینــه مصــرف کنیــم؛ 
ــم، درمجمــوع  ــی کنی ــر در مصــرف آب صرفه جوی ــه یــک لیت ــا اگــر هــر کــدام از مــا روزان مث

میلیون هــا لیتــر در مصــرف آب صرفه جویــی می شــود.
مدیــر آبفــای منطقــه برخــوار گفــت: انتظــار مــی رود بــا نمایــش گــروه عروســکی لبخنــد آب 
ــه  ــرا ک ــوزش داد؛ چ ــان آم ــودکان و نوجوان ــه ک ــردن آب را ب ــرف ک ــت مص ــوان روش درس بت
ــه  ــن ب ــود را از ای ــان خ ــودکان و نوجوان ــوند و ک ــوب می ش ــور محس ــازان کش ــا آینده س این ه
بعــد حامیــان آب بداننــد؛ بــه گونــه ای کــه از هــر قطــره آب نگهــداری کننــد و مانــع از هدررفــت 

ایــن مایــه حیاتــی شــوند.

مهرجــو گفــت: شــعار برنامــه لبخنــد آب »زنــده بــاد زندگــی، زنــده بــاد آب« اســت. پــس بایــد 
همــه مــا قــدردان ایــن مایــه حیاتــی بــا مصــرف بهینــه آن باشــیم و از حامیــان آب می خواهیــم 

مصــرف بهینــه آب را در جامعــه رواج دهنــد.
سلســله برنامه جنــگ شــادی لبخنــد آب بــا موضــوع مدیریــت مصــرف بهینــه آب در تابســتان 
ســال جــاری آغــاز شــده و تــا پایــان تابســتان در شهرســتان های اســتان ادامــه دارد کــه جامعــه 
ــواده کامــل را مدنظــر قــرار داده  ــان و کــودکان در قالــب یــک خان هــدف بزرگســاالن و نوجوان

اســت.

 حضور بیش از 4 هزار نفر از شهروندان دولت آباد 
در جُنگ لبخند آب


