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جهاد فرهنگی 
هفتــم ذی الحجــه مصــادف اســت بــا ســالروز شــهادت 
حضــرت امــام محمــد باقــر)ع(، شــکافنده علــوم؛ ایــن 
شــهادت را خدمــت همــه پیــروان امامــت و والیــت و 
عالقه منــدان بــه علــم و معرفــت تســلیت می گوییــم 
و اشــاره ای خواهیــم داشــت بــه تالش هــای فرهنگــی 

آن امــام همــام. 
امام باقر)ع( در دوره ای امامت خویش را آغاز كردند 
كــه جامعــه اســالمی در وضــع فرهنگــی نابســامانی 
بــه ســر می بــرد و عرصــه فرهنگــی جامعــه گرفتــار 
چالش هــای عمیــق عقیدتــی و درگیری هــای مختلــف 
فقهــی میــان فــرق اســالمی شــده بــود. فروكــش كردن 
تنش هــای سیاســی پــس از واقعــه عاشــورای ســال 61 
هجــری، همچنیــن شكســت بعضــی احــزاب سیاســی 

ماننــد »عبداللـّـه  بــن زبیــر«...

امیدهایوالیبالایران
قهرمانجهانشدند

امید به آینده والیبال ایران
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پراید به فروش پایانی رسید
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اطالعیه 
مراسم بزرگداشت مقام شهیدان رجائی و باهنر 

و شهید مدافع حرم  محسن حججی
 همزمان با هفته دولت 

با سخنرانی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 
کامران  قای دکتر شریعتمداری به دعوت دکتر  جناب آ

نماینده محترم مردم شریف اصفهان
زمان : روز سه شنبه 7 شهریورماه بعد از نماز مغرب

مکان: میدان طوقچی - مسجد مصلی

انقالب ادامه دارد
رهبرمعظمانقالباسالمیدردیدارسهساعتهباطالبحوزهعلمیهاستانتهران:

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در دیــدار ســه  ســاعته بــا 
طالب حوزه  علمیه اســتان تهران، برداشــت برخی افراد 
و نویســندگان مبنــی بــر تمام شــدن مبــارزه و انقــالب 
اســالمی را نادرســت و »خیانــت بــه انقــالب« خواندنــد 
و خاطرنشــان کردنــد: انقــالب، هنجارهــای گذشــته را بــه 

هــم می ریــزد و هنجارهــای جدیــدی را بــه وجود مــی آورد و 
تداوم انقالب به معنای حفظ هنجارهای جدید اســت. 
ایشــان حفــظ و تــداوم هنجارهــای انقالبــی را دشــوار و 
نیازمنــد مبــارزه دانســتند و افزودنــد: دســت هایی کــه 
ــد، در  ــا اصــل انقــالب مخالفــت و کارشــکنی می کردن ب

مقابــل تــداوم هنجارهــای انقالبــی نیــز همین گونــه عمل 
نیازمنــد  انقــالب  پیــروزی  امــا همچنان کــه  می کننــد؛ 
مبــارزه بــود، تثبیــت هنجارهــای انقــالب و ایجــاد جامعــه 

ــارزه اســت.  ــد مب اســالمی نیازمن
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه مراحــل 

تمدن ســازی افزودنــد: بــر اســاس حرکــت انقالبــی، نظام 
اســالمی بــه وجــود آمــد و ایــن توفیقــات بســیار مهــم 
حاصل شــد؛ اما تا رســیدن به نقطه مطلوب و تشــکیل 
دولــت اســالمی و جامعــه اســالمی فاصلــه زیــادی وجــود 
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بینالملل
رسانه کره شمالی: کل آمریکا را 

غرق می کنیم
رســانه حکومتــی کــره شــمالی در ســرمقاله 
کــره  بــه  آمریکایی هــا  اگــر  نوشــت:  خــود 
 شــمالی تجــاوز کننــد، کل آمریــکا غــرق خواهــد 

شد.
بــه نوشــته خبرگــزاری یونهــاپ، روزنامــه رودانــگ 
حاکــم کــره  حــزب  بــه  متعلــق  ســین مون 
شــمالی در ســرمقاله دوشــنبه خــود بــه مناســبت 
68ُامیــن ســالگرد تاســیس نیــروی دریایــی ایــن 
کشــور نوشــت: در صــورت حملــه آمریــکا، نیــروی 
دریایــی کــره شــمالی تمــام خــاک آمریــکا را زیــر 

آب دفــن خواهــد کــرد. 
ــره  ــر ک ــر رهب ــخنان اخی ــه س ــرمقاله ب ــن س ای
ــون  ــود اکن ــه ب ــه گفت ــت ک ــاره داش ــمالی اش ش
ــه  ــی ک ــر زمان ــت در ه ــادر اس ــمالی ق ــره ش ک
خواســت، خنجــر نابــودی بــه پشــت کــره جنوبــی 

ــد.  ــکا  وارد کن و آمری
کــره شــمالی همــواره معتــرض بــه رزمایش هــای 
نظامــی مشــترک آمریــکا و کــره جنوبــی در 
ــام  ــکی انج ــای موش ــت و آزمایش ه ــه اس منطق

می دهــد. 

عربستان ۶۰ بار منطقه »میدی« 
یمن را بمباران کرد

ــش از  ــروز بی ــاف ســعودی دی ــای ائت جنگنده ه
69 بــار بــه چهــار اســتان یمــن حملــه کردنــد کــه 
ــی  ــه اهال ــی ب ــی و جان ــی آن خســارات  مال در پ

ایــن مناطــق وارد شــده اســت.
خبرگــزاری دولتــی یمــن »ســبا« بــه نقــل از یــک 
منبــع نظامــی گــزارش داد کــه جنگنده  هــای 
ســعودی بیــش از 60 بــار منطقــه »میــدی« 
ــار  ــن و دو ب ــرب یم ــع در غ ــه واق ــتان حج اس
منطقــه »بنی بــارق« در منطقــه نهــم اســتان 

ــد. ــاران کردن ــاء را بمب صنع
ــق  ــز مناط ــار نی ــش ب ــعودی ش ــای س جنگنده ه
ــار نیــز  مختلــف صــراوح اســتان مــارب و یــک ب
منطقــه العطفیــن واقــع در بخــش کتــاف اســتان 

صعــده را بمبــاران کردنــد.
ــه  ــی را علی عربســتان همچنیــن سلســله حمات
ــه  ــام داده و س ــارب انج ــده و م ــتان صع دو اس
ــتان  ــه اس ــه الجعمل ــه در منطق ــل النمص ــار پ ب
بمبــاران  را  یمــن  شــمال  در  واقــع   صعــده 

کرد.

 آزادسازی ۴ منطقه دیگر 
در شرق حمص سوریه

ارتــش ســوریه و نیروهــای هم پیمانشــان موفــق 
ــه را از  شــدند در شــرق اســتان حمــص ۴ منطق

ــد. ــس بگیرن ــش پ ــت های داع تروریس
وبــگاه خبــری المصــدر گــزارش داد کــه نیروهــای 
ــة البلعــاس،  ســوری موفــق شــدند مناطــق خرب
مشــرفة حویســیس، خربــة أبــو الطــوس و خربــة 
طویلــة البلعــاس واقــع در غــرب »جبــل شــاعر« 

را آزاد کننــد.
در جریــان عملیــات نیروهــای مقاومــت چندیــن 

داعشــی کشــته و زخمــی شــدند.

کاخ سفید در حال فشار بر جامعه 
اطالعاتی در موضوع برجام است

یــک روزنامــه غربــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
مقامــات  بــر  فشــار  حــال  در  ســفید  »کاخ 
ــام  ــض برج ــام نق ــرای اع ــکا ب ــی آمری اطاعات
از ســوی ایــران اســت«، از هشــدار اعضــای 
ــاکام  ــه ن ــاره تکــرار تجرب ــی درب جامعــه اطاعات
 دولــت جــورج بــوش در قبــال عــراق خبــر 

داد.
در حالــی کــه گمانه زنی هــا دربــاره مواضــع 
ادامــه  ترامــپ  دونالــد  دولــت  برجامــی 
داده  خبــر  انگلیســی  روزنامــه  یــک  دارد، 
کــه بــا توجــه بــه فشــار کاخ ســفید بــر 
جامعــه  ایــن  آمریــکا،  اطاعاتــی  جامعــه 
نگــران تکــرار تجربــه دولــت جــورج بــوش 
در موضــوع توســل بــه اطاعــات ســاختگی 
ــراق  ــی ع ــتار جمع ــاح  کش ــه س ــاره برنام  درب

است.
اطاعاتــی  مقامــات  داد:  گــزارش  گاردیــن 
ــا  ــکا تحــت فشــار کاخ ســفید هســتند ت آمری
توجیهــی بــرای اعــام نقــض برجــام از ســوی 
ــه  ــه گفت ــه ب ــی ک ــد؛ اقدام ــت کنن ــران درس ای
آمریکایــی  تحلیلگــران  و  ســابق  مقامــات 
ــی  ــه اطاعات ــردن جامع ــه سیاســی ک شــبیه ب
 در نمونــه تهاجــم بــه عــراق )ســال 2003( 

است.

نتانیاهو: ایران برای نابودی 
 اسرائیل در لبنان و سوریه 

مراکز موشک سازی می سازد 
رژیــم  نخســت وزیر  نتانیاهــو«،  »بنیامیــن 
صهیونیســتی بــا تکــرار ادعاهــای بی پایــه گفــت 
کــه ایــران در حــال ســاخت مراکــزی در ســوریه 
ــه زن  ــک های نقط ــد موش ــرای تولی ــان ب و لبن
اســرائیل علیــه  آن هــا  از  اســتفاده   جهــت 

است.
ــدار  ــاز دی ــو در آغ ــرز، نتانیاه ــزارش رویت ــه گ ب
خــود بــا »آنتونیــو گوتــرش«، دبیــر کل ســازمان 
ملــل متحــد، بــار دیگــر مدعــی شــد کــه ایــران 
بــرای  اعام شــده اش  هــدف  راســتای  در 
نابــودی اســرائیل، در حــال تبدیــل ســوریه بــه 

ــک »ســنگر نظامــی« اســت.  ی
وی گفــت: )ایــران( در حــال ســاخت مراکــزی 
ــد موشــک های  ــرای تولی ــان ب در ســوریه و لبن

نقطــه زن در راســتای آن هــدف اســت. 
ــد  ــرائیل نمی توان ــه اس ــت ک ــزی اس ــن چی ای
آن را بپذیــرد. ایــن چیــزی اســت کــه ســازمان 

ملــل نبایــد قبــول کنــد.

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

جهاد فرهنگی 
ســبب یکپارچگــی حاکمیــت بنی امیــه شــده بــود و ناگزیــر 
بســیاری از دانشــمندان از صحنــه سیاســی دور شــده بودند 
ــا  ــی ب ــف علم ــای مختل ــترده ای در زمینه ه ــت گس و حرک
بحــث و بررســی دربــاره مســائل گوناگــون آغــاز شــده بــود. 
ایــن رویکــرد گســترده بــه مســائل فقهــی و بحــث تبــادل 
ــا و  ــش مکتب ه ــه و پیدای ــن بره ــی در ای ــای علم نظره
ســبک های مختلــف علمــی پــس از مدت هــا رکــود، 
ــع نقــش  ــه واق ــم بخشــید؛ ب ــازار عل ــه ب ــی ب ــق فراوان رون
افــکار  ایــن دوره در روشن ســازی  امــام در  درخشــان 
عمومــی دانشــمندان اســامی و به ویــژه خــردورزان شــیعه 

ــت.  ــری اس ــت و برت ــیار دارای اهمی بس
ــزایی  ــم و بس ــر)ع( گام مه ــام باق ــنگری های ام ــا روش ب
ــش  ــد و جنب ــته ش ــیعه برداش ــن آراء ش ــتای تبیی در راس
تحســین برانگیزی در میــان دانشــمندان شــیعی پدیــد 

آمــد.
ــود و  ــوده یه ــکار آل ــر اف ــان خط ــن دوران و همزم در همی
ــات  ــه، ُغ ــه، قدری ــه، جبری ــه مرجئ ــات فرق ــیطره نظری س
ــا  ــات فکــری شــیعه را ب و دیگــر انحرافــات فرهنگــی، حی
خطــر روبــه رو کــرده بــود کــه بــه راســتی مرجعیــت علمــی 
شایســته ای چــون امــام باقــر)ع(، تفکــرات خطرنــاک ایــن 

ــزوی ســاخت.  ــب توجهــی من ــا حــد جال ــرق را ت ف
ــا  ــه ب ــارزه و مقابل ــور مب ــه منظ ــر)ع( ب ــد باق ــام محم ام
انحرافــات فکــری و نجــات تشــیع از تهاجــم گســترده 
ــه  ــر عرص ــه ب ــاعدی ک ــرایط نامس ــاح ش ــن و اص منحرفی
فرهنــگ اســامی ســایه افکنــده بــود، بــا تاشــی جــّدی و 
گســترده نهضتــی بــزرگ را در زمینــه علــم و پیشــرفت های 
آن طراحــی کردنــد کــه بــه تأســیس یــک دانشــگاه بــزرگ 

ــد.  و برجســته اســامی انجامی
زدودن  جهــت  در  درس  حــوزه  برقــراری  بــا  امــام 
ــول  ــارف و اص ــی مع ــم مبان ــی و تحکی ــای علم چالش ه
نــاب اســامی بــا کج اندیشــی ها بــا تکیــه بــر آیــات 
ــی و  ــواب فقه ــام اب ــرده و تم ــارزه ک ــرآن مب ــر ق رهنمونگ
اعتقــادی را از دیــدگاه قــرآن بررســی کردنــد و بــه پــرورش 
ــزرگ  دانشــمندان و فرهیختــگان عصــر خــود و جنبــش ب
ــه دانشــمندی  ــه ای ک ــه گون علمــی کمــر همــت بســتند؛ ب
چــون »جابــر بــن یزیــد جعفــی« و »ابواســحاق ســبیعی«و 
ــتند  ــرگاه می خواس ــر ه ــمندان دیگ ــه« و دانش ــو ُزرع »اب
ــام  ــان ام ــد، از زب ــان آورن ــه می ــم ب ــاب عل ــخنی در ب س
ــد. ــرح نمی کردن ــزی مط ــود چی ــد و از خ ــخن می گفتن س

ایشــان بــا تکیــه بــر قــرآن رهبــری شــیعه و تقویــت مبانــی 
پیــروی از آن را معرفــی می کردنــد و می کوشــیدند تــا 
ــر  ــی ب ــی و مبتن ــری اله ــوت، ام ــد نب ــز مانن ــت را نی امام

قــرآن تبییــن کننــد. 
ــته ای را در  ــمندان برجس ــر)ع(، دانش ــام باق ــن ام همچنی
رشــته های گوناگــون معــارف چــون فقــه، حدیــث، تفســیر 
و دیگــر شــاخه های علــوم اســامی تربیــت کردنــد کــه هــر 

ــد.  ــه شــمار می رفتن ــه ای در دانــش ب یــک وزن
ــا درایــت و هوشــیاری تمــام توانســتند شــکافی را  امــام ب
ــرت در  ــرآن و عت ــن ق کــه در گــذر ســال های متمــادی بی
باورهــای دینــی بخــش عظیمــی از مــردم پدیــد آمــده بــود، 

از میــان بردارنــد. 
ــان سیاســی  ــر)ع( خفق ــام باق ــت ام ــش از دوران امام پی
بــه انــدازه ای بــود کــه در بعضــی از ادوار انتقــال آموزه هــای 
نــاب اســامی فقــط از طریــق دعــا و نیایــش یــا در قالــب 
آموزش هــای دینــی بــه چنــد پیشــکار و خدمتگــزار کــه بــا 

امــام حشــر و نشــر داشــتند، صــورت می گرفــت. 
ــود  ــل وج ــه دلی ــر)ع( ب ــام باق ــر ام ــان، عص ــن می در ای
ــه  ــدازه ای ب ــا ان شــرایط سیاســی خــاص اوضــاع حاکــم ت
ــان  ــا ایش ــی را داد ت ــع علم ــراری مجام ــازه برق ــام اج ام
بتواننــد اســتعدادهای نهفتــه ای را کــه در جامعــه اســامی 
ــا ایــن همــه نبایــد تصــور  وجــود داشــت، تربیــت کننــد؛ ب
کــرد کــه امــام هیچ گونــه محدودیتــی در ایــن راســتا 
ــکاری و  ــه و پنهان ــت تقی ــا رعای ــان ب ــه ایش ــتند؛ بلک نداش
عــدم برانگیختــن حساســیت دســتگاه، ایــن معنــا را عملی 
کردنــد و بــا وجــود تنگناهــای خــاص سیاســی و فرهنگــی 
توانســتند افــراد زیــادی بالــغ بــر ۴62 نفــر و از آن جملــه 
زراره بــن اعیــن، محمــد بــن مســلم ثقفــی، ابوبصیــر، لیــث 
بــن الَبخَتــرّی مــرادی و بــزرگان دیگــری چــون جابــر بــن 
ــالم،  ــن س ــام ب ــن، هش ــن اعی ــران ب ــی، حم ــد جعف یزی
ــه  ــد ک ــت کنن ــب را تربی ــن تغل ــان ب ــن یســار، اب ــل ب فضی
هــر کــدام از عالمــان بنــام و دارای رتبــه ای عالــی بودنــد و 
بســیاری دیگــر از بــزرگان و فرهیختــگان ایــن عصــر را نیــز 

ــرد.  ــام ب ــوان ن می ت
پی ریــزی تدویــن حدیــث نیــز در دوره امامــت امــام 
محمــد باقــر)ع( صــورت گرفــت و محدثیــن دســت بــه کار 
ــث  ــذا احادی ــت شــدند؛ ل ــل بی ــث اه ــت احادی نشــر و ثب
امــام باقــر و امــام صــادق بیشــتر از بقیــه امامــان در 

ــت.   ــرار گرف ــترس ق دس
مبــارزه بــا شــیوه های نادرســت اجتهــاد، یکــی از اقدامــات 
مهــم فرهنگــی امــام پنجــم اســت کــه در جــای خــود بایــد 
ــترده  ــای گس ــن تاش ه ــود. همچنی ــه ش ــه آن پرداخت ب
ــاب در  ــق امــام باقــر)ع( در نشــر معــارف اســام ن و عمی
جهــت ســوق دادن امــت بــه ســوی فرهنــگ انتظــار امــام 

آخرین)عــج( بــود. 
ایشــان در تبییــن ایــن فرهنــگ بــر آن بودنــد تــا بــا روشــن 
کــردن زوایــای پنهــان فــرج آل محمــد)ص( و پاســخ دادن 
ــری  ــور او را ام ــت و ظه ــون، غیب ــش های گوناگ ــه پرس ب
خــدادادی و خــارج از اختیــار معرفــی کــرده و نیــز منتظــران 

را بــه انتظــار ظهــور او ترغیــب کننــد. 
»ام هانــی ثقفیــه« می گویــد: بامــداد خدمــت ســرورم 
ــرورم!  ــم: س ــیدم و گفت ــر)ع( رس ــی الباق ــن عل ــد ب محم
آیــه ای از کتــاب خــدا بــر دلــم خطــور کــرده و مــرا پریشــان 

ــوده اســت.  ســاخته و خــواب از چشــمم در رب
فرمودند: بپرس ای امّ هانی! 

ــر:  ــِس( )تکوی ــوار الکُّن ــِس الَج ــا ُاقِســم ِبالُخنَّ ــم: )َف گفت
۱۵ و ۱6( 

فرمودنــد: ای امّ هانــی! خــوب مســئله ای پرســیدی. او 
ــان  ــن دودم ــدی ای ــت. او مه ــان اس ــودی در آخرالزم مول
اســت و بــرای او غیبتــی خواهــد بــود کــه اقوامــی در 
 آن گمــراه می شــوند و گروهــی نیــز هدایــت می یابنــد 
و خوشــا بــر تــو اگــر او را دریابــی و خوشــا بــه حــال کســی 

کــه او را دریابــد.
خاصــه اینکــه بیــان ابعــاد جهــاد فرهنگــی امــام باقــر)ع( 

ــا دارد. ــه کتاب ه ــاز ب نی

ــت  ــامی برداش ــاب اس ــم انق ــر معظ  رهب
بــر  مبنــی  نویســندگان  و  افــراد  برخــی 
تمام شــدن مبــارزه و انقــاب اســامی را 
نادرســت و »خیانــت بــه انقــاب« خواندنــد 
و گفتنــد: انقــاب، هنجارهــای گذشــته را بــه 
ــه  ــدی را ب ــزد و هنجارهــای جدی هــم می ری
وجــود مــی آورد و تــداوم انقــاب بــه معنــای 

ــت. ــد اس ــای جدی ــظ هنجاره حف
ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
انقــاب اســامی، صبــح دیــروز و در آســتانه 
ــه در  ــدارس علمی ــی م ــال تحصیل ــاز س آغ
ــا و  ــی از فض ــا جمع ــاعته ب ــداری 3 س دی
طــاب حــوزه  علمیــه اســتان تهــران، بــا 
اشــاره بــه امتیــازات و ویژگی هــای دوران 
حاکمیــت نظــام اســامی بــرای انجــام 
رســالت و وظایــف اصلــی روحانیــت تأکیــد 
نســل های  به ویــژه  بشــر  امــروز  کردنــد: 
ــو  ــای ن ــد حرف ه ــدت نیازمن ــه ش ــوان ب ج
ــی  ــو و جذاب ــای ن هســتند و اســام حرف ه
ــت دارد  ــه و سیاس ــان، جامع ــه انس در زمین
کــه اگــر بــه گــوش جهانیــان رســانده شــود، 
ــت. ــد داش ــیاری خواه ــده بس ــا پذیرن قطع

ــدار  ــن دی ــه ای در ای ــت هللا خامن حضــرت آی
بــا ابــراز خرســندی از دیــدار بــا طــاب جــوان 

ــده  ــوب و امیدوارکنن ــخنان خ ــنیدن س و ش
افزودنــد: شــما طلبه هــای جــوان  آنــان 
بوســتان  قدکشــیده  نهال هــای  همچــون 
ــرفت های  ــتید و پیش ــت هس ــت و والی امام
عملــی  توانایی هــای  افزایــش  و  فکــری 
ــان  شــما موجــب شــگفتی پرورش دهندگانت
خواهــد شــد و خشــم دشــمنان را برخواهــد 

ــت. انگیخ
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه 
آیــه ای از قــرآن کریــم مبنــی بــر خشــم کفــار 
از رویش هــای برجســته اســامی گفتنــد: 
اگــر دشــمناِن اســام و حاکمیــت قــرآن از 
ــا خشــمگین  ــت و حرکــت م وجــود، قاطعی
ــودن خــود شــک  ــد ب ــد در مفی نباشــند، بای

کنیــم.
ــت  ــامی روحانی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
انبیــا  رســالت  و  وظیفــه  ادامه دهنــده  را 
برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد: همان گونــه 
کــه انبیــا بــه دنبــال ایجــاد زمینــه ای بــرای 
حاکمیــت جهان بینــی توحیــدی و ایجــاد 
حیــات طیبــه بودنــد، مهم تریــن وظیفــه 
رســالت  همیــن  ایفــای  نیــز  روحانیــت 

ــت. اس
ــد: ایجــاد  ــه ای گفتن ــت هللا خامن حضــرت آی

حیــات طیبــه قطعــا معارضانــی خواهــد 
داشــت، همان گونــه کــه در مقابــل انبیــا 
نیــز معارضــان وجــود داشــتند؛ بنابرایــن 
ــاش  ــرای کار و ت ــد خــود را ب ــت بای روحانی
پرزحمــت و بلندمــدت و در عیــن حــال 
ــاده  ــش، آم ــدگار و نتیجه بخ ــذار، مان تأثیرگ

ــد. کن
ایشــان بــه تشــکیل نظــام اســامی در ایــران 
و امتیــازات ایــن دوران بــرای انجــام وظیفــه 
روحانیــت اشــاره کردنــد و افزودنــد: »حاکــم 
بــودن فضــای اســامی بــر جامعــه«، یکــی 
در  آن  بــر  ایــن ویژگی هاســت؛ عــاوه  از 
ســطح جهانــی نیــز یــک خــأ فکــری ناشــی 
ــرات  ــودن تفک ــه ب از ســرخوردگی از بی نتیج
مارکسیســتی و لیبرالیســتی وجــود دارد کــه 
ــر  ــو تفک ــای ن ــه حرف ه ــرای ارائ ــه را ب زمین

اســامی فراهــم کــرده اســت.
تأکیــد  اســامی  انقــاب  معظــم  رهبــر 
و  نــو  حرف هــای  بتوانیــم  اگــر  کردنــد: 
انســان،  درخصــوص  را  اســام  جــذاب 
ــان و  ــوش جهانی ــه گ ــت ب ــه و سیاس جامع
ــا  ــانیم، قطع ــوان برس ــل های ج ــژه نس به وی

مــورد قبــول قــرار خواهنــد گرفــت.
ــایل  ــود وس ــه ای وج ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــه  ــر ب ــانه ای فراگی ــی و رس ــای ارتباط و ابزاره
را  مجــازی  فضــای  شــکل گیری  واســطه 
دوران کنونــی  ویژگی هــای  از  دیگــر  یکــی 
ــام  ــش اس ــام حیات بخ ــاندن پی ــرای رس ب
برشــمردند و گفتنــد: یکــی دیگــر از امتیــازات 
ایــن دوران، کثــرت ســؤال ها و شــبهه ها 
در ذهن هاســت کــه همیــن زیــاد بــودن 
ــن پاســخ ها  ــرای یافت ــا را ب ســؤال ها، ذهن ه
فعــال و زمینــه را بــرای عبــور از مرزهــای علــم 

ــرد. ــد ک ــم خواه فراه
همان گونــه کــه  تأکیــد کردنــد:  ایشــان 
متوقــف  نبایــد  شــبهه ها  و  ســؤال ها  در 
بمانیــم، در یافتــن پاســخ نیــز بایــد بــه 
صحیــح  و  منطقــی  پاســخ های  دنبــال 

برویــم.

بخــش  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
بعضــی  بــه  خــود  ســخنان  از  دیگــری 
مطالــب مطرح شــده از جانــب طــاب، در 
ــوص  ــی را درخص ــاره و نکات ــدار اش ــن دی ای

آن هــا بیــان کردنــد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی طــاب را بــه 
»جــدی  گرفتــن درس و بحــث علمــی« 
ــد:  ــن خصــوص گفتن ــد و در ای ــه کردن توصی
شــرط تأثیرگــذاری در جامعــه، افزایــش 
اســت؛  ارتقــای نصــاب علمــی  و  ســواد 
ــاب  ــه در نص ــوار ک ــام بزرگ ــه ام همچنان ک
کامــل علمــی قــرار داشــت، توانســت مبــارزه 
و حرکــت عظیــم انقــاب را بــه ثمــر برســاند.

ایشــان الزمــه پیشــنهادهای اصاحــی بــرای 
»عملــی  بــودن«  را  علمیــه  حوزه هــای 
برنامــه  افزودنــد:  و  برشــمردند  آن هــا 
درواقــع کشــیدِن راه و جــاده بــه ســمت 
ــاس  ــر اس ــد ب ــن بای ــت؛ بنابرای ــد اس مقص
واقعیت هــا تنظیــم و موانــع احتمالــی و 
پیش بینــی  و  آن گنجانــده  در  راه حل هــا 

ــود. ش
ــاط  ــع نق ــه ای راه رف ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــوب را در  ــع مطل ــه وض ــیدن ب ــف و رس ضع
گــرو عــزم راســخ، حرکــت پرانگیــزه و مبــارزه 
مبــارزه  خاطرنشــان کردنــد:  و  دانســتند 
یعنــی تــاش و مجاهــدت، همفکــری و 

ــدن. ــکل ش متش

ایشــان برداشــت برخــی افــراد و نویســندگان 
مبنــی بــر تمام شــدن مبــارزه و انقــاب 
اســامی را نادرســت و »خیانــت بــه انقــاب« 
انقــاب  خاطرنشــان کردنــد:  و  خواندنــد 
ــزد و  ــم می ری ــه ه ــته را ب ــای گذش هنجاره
هنجارهــای جدیــدی را بــه وجــود مــی آورد و 
تــداوم انقــاب بــه معنــای حفــظ هنجارهای 

ــد اســت. جدی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای حفــظ و تــداوم 
هنجارهــای انقابــی را دشــوار و نیازمنــد 
مبــارزه دانســتند و افزودنــد: دســت هایی 
کــه بــا اصــل انقــاب مخالفــت و کارشــکنی 
می کردنــد، در مقابــل تــداوم هنجارهــای 
ــد؛  ــل می کنن ــه عم ــز همین گون ــی نی انقاب
ــد  ــاب نیازمن ــروزی انق ــه پی ــا همچنان ک ام
ــاب و  ــای انق ــت هنجاره ــود، تثبی ــارزه ب مب
ــد  ــان نیازمن ــه اســامی همچن ــاد جامع ایج

ــارزه اســت. مب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه 
ــر اســاس  ــد: ب مراحــل تمدن ســازی افزودن
حرکــت انقابــی، نظــام اســامی بــه وجــود 
آمــد و ایــن توفیقــات بســیار مهــم حاصــل 
ــوب  ــه مطل ــه نقط ــیدن ب ــا رس ــا ت ــد؛ ام ش
جامعــه  و  اســامی  دولــت  تشــکیل  و 
ــا  ــود دارد و م ــادی وج ــه زی اســامی، فاصل
ــدون شــک در ایــن راه در حــال حرکــت و  ب

ــتیم. ــرفت هس پیش
رهبــر معظــم انقــاب اســامی همــه طــاب 
ــادت و انــس  ــوا و ورع و عب ــه تق جــوان را ب
ــد و  ــد کردن ــه مؤک ــا توصی ــرآن و دع ــا ق ب
گفتنــد: بدانیــد ایــن مســیر بیشــتر از تبلیــغ 
زبانــی، نیازمنــد تبلیــغ عملــی اســت و ابتــدا 

ــد از خودمــان آغــاز کنیــم. بای
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در پایــان تأکیــد 
و  علمــی  مباحثــه  و  درس  اگــر  کردنــد: 
ذهن هــای فعــال باتقــوا همــراه شــوند، 
ــه  ــا ک ــی م ــی و مذهب ــه علم ــا جامع قطع
ــه  ــده ای ب ــود، آین ــده می ش ــت نامی روحانی

ــت. ــد داش ــروز خواه ــر از ام ــب بهت مرات

ادامه از صفحه اول

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا)ص( :

2۴ ساعته از آسمان ایران 
حفاظت می کنیم

ــد  ــرارگاه پدافن ــده ق ــرزاد اســماعیلی، فرمان ــر ف امی
ــری ای  ــت خب ــا)ص(، در نشس ــی خاتم االنبی هوای
کــه در آســتانه دهــم شــهریورماه )روز پدافنــد 
بعضــی  بــه  اشــاره  بــا  شــد،  برگــزار  هوایــی( 
ــار داشــت:  ــرارگاه اظه ــن ق ــد ای دســتاوردهای جدی
ــرای  ــوره ب ــامانه دومنظ ــک س ــما«، ی ــامانه »س س
تعییــن وضعیــت آب و هــوا و اســتفاده جهــت 

ســامانه های پدافنــدی اســت کــه در ۴00 نقطــه 
اســتقرار دارد و در آینــده در کل کشــور مســتقر 

می شــود.
وی همچنیــن ادامــه داد: ســامانه »صامــت ١« 
ــا هــدف یکپارچه ســازی  ــرارگاه ب ــر دســتاورد ق دیگ
ســامانه های شــنود الکترونیــک اســت و ایــن 
می دهــد کــه  یکپارچــه  شــبکه  بــه  را  امــکان 
ــداف  ــند و اه ــم آگاه باش ــنود از ه ــایت های ش س

ــد. ــف کنن را کش
وی خاطرنشــان کــرد: ســامانه ســوم، ســامانه 
ــه  ــار در منطق ــن ب ــرای اولی ــه ب »ســمیع« اســت ک

ــت. ــده اس ــد ش ــران تولی ــن رادار در ای ای

ــف  ــی کش ــامانه توانای ــن س ــت: ای ــماعیلی گف اس
ــط دارد و  ــاع متوس ــیریابی را در ارتف ــداف و مس اه
ــازمان  ــن س ــی بی ــرل هوای ــه کنت ــت یکپارچ مدیری
ــن رادار  ــد. ای ــد را ایجــاد می کن ــی و پدافن هواپیمای
بومــی توســط پدافنــد طراحــی و تولیــد شــده و در 
ــداد  ــعه، تع ــم توس ــاله شش ــه ۵ س ــای برنام انته

بیشــتری از آن تولیــد می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه مــا 2۴ ســاعته و بــدون تعطیلی 
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــاع می کنی ــران دف ــمان ای از آس
ــه  ــی ک ــاندیم - در حال ــاف را نش ــرواز ایس ــر پ اگ
ــه  ــر در غائل ــوند - و اگ ــف ش ــد کش ــر نمی کردن فک
دســتگیری ملوانــان، جنگنده هــای آمریکایــی را 

کــه قصــد ورود از آب هــای خلیــج فــارس داشــتند، 
ــوان  ــل ت ــه دلی ــتیم، ب ــه داش ــا نگ ــرون از مرزه بی
ــد و پهپادهــای هوافضــای  موشــکی و راداری پدافن

ــود. ســپاه ب
ــال  ــت: از س ــی گف ــد هوای ــرارگاه پدافن ــده ق فرمان
٩٣، ایکائــو لقــب امن تریــن آســمان منطقــه را بــه 
ــوری  ــن از افتخــارات جمه ــران داده و ای آســمان ای

ــران اســت. اســامی ای
ــران  ــه ای ــوری ب ــر کش ــرد: ه ــد ک ــماعیلی تاکی اس
ــد، اگــر آمدنــش دســت خــودش باشــد  ــه کن حمل
ــا خــودش نخواهــد  ــا ب ــه نیســت، رفتنــش قطع ک

ــود. ــون می ش ــا مدف ــود و در اینج ب

امنیت
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،،
راه  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
بــه  رســیدن  و  نقــاط ضعــف  رفــع 
وضــع مطلــوب را در گــرو عــزم راســخ 
حرکــت پرانگیــزه و مبــارزه دانســتند 
و خاطرنشــان کردنــد: مبــارزه یعنــی 
و  همفکــری  مجاهــدت،  و  تــاش 

شــدن. متشــکل 

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با طالب حوزه  علمیه استان تهران:

برای تداوم و حفظ انقالب، باید مبارزه کرد 
اگر دشمنان از ما خشمگین نباشند، باید در مفید بودن خود شک کنیم

اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور، در 
معارفــه  و  تودیــع  مراســم 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
ــه  ــک هفت ــا تبری ــات ب اطاع
ــاد  دولــت و گرامــی داشــتن ی
باهنــر  و  رجایــی  شــهیدان 
اظهــار امیــدواری کــرد: بتوانیــم 
راه  ادامه دهنــده  و  قــدردان 

ــیم. ــهدا باش ــه ش هم
رئیس جمهــور  اول  معــاون 
بــا اشــاره بــه حضــور خانــواده 
شــهید مدافــع حــرم محســن 

حججــی در ایــن مراســم، تصریــح کــرد: شــهید حججــی 
عزیــز از شــهدای گرانقــدری اســت کــه در دوران ویــژه ای 
بــه شــهادت رســید و نحــوه شــهادت او و اقتــدار و 
صابتــی کــه در چنــگال تروریســت ها و دشــمنان از 
خــود نشــان داد، همــه مــا را بــه یــاد روزهــای ســخت 

ــت. ــینی انداخ ــورای حس عاش
معــاون اول رئیس جمهــور در ادامــه ســخنان خــود 
در  را  دولــت  اولویت هــای  و  برنامه هــا  بعضــی 
ــی از  ــت: یک ــمرد و گف ــات برش ــاوری اطاع ــوزه فن ح
ــوده  ــک ب ــت الکترونی ــتقرار دول ــت اس ــای دول برنامه ه
و هــدف از ایــن اقــدام ایــن اســت کــه مــردم دسترســی 

آســان و لحظــه ای بــه انــواع خدمــات داشــته باشــند و 
از ایــن طریــق ارائــه خدمــات 
هــم ارزان تــر و هــم بــا کیفیــت 
خواهــد  انجــام   بهتــری 

شد.
وی شفاف ســازی و ســامت 
اقتصــاد را از دیگــر اهــداف 
اســتقرار دولــت الکترونیــک 
بــر  تاکیــد  بــا  و  برشــمرد 
ــور  ــد از کش ــاد بای ــه فس اینک
گفــت:  شــود،  ریشــه کن 
فســاد بایــد از نظــام اقتصــادی 
و اداری ایــران برچیــده شــود؛ امــا متاســفانه امــروز 
ــم،  ــه تصــور آن را نمی کردی فســاد در بعضــی ســطوح ک
ــات  ــن تخلف ــه ای ــوط ب ــات مرب ــرده و اطاع ــوخ ک رس
ــم ــو خواهی ــان الزم بازگ ــه در زم ــت ک ــار ماس  در اختی

کرد.
ــت الکترونیــک شــرایطی  ــه کــرد: دول جهانگیــری اضاف
را مهیــا می کنــد کــه خدمــات بــا ســالم ترین روش 
ــن  ــن رفت ــه باعــث از بی ــرد ک ــرار گی ــار مــردم ق در اختی
فســاد در نظــام اداری می شــود و هــدف اصلــی نظــام و 
مســئوالن کشــور نیــز ایــن اســت کــه رضایــت را در چهــره 

مــردم مشــاهده کننــد. 

ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــی، رئی ــر صالح علی اکب
بــه تشــریح دســتاوردهای 
دولــت  در  ســازمان  ایــن 
برنامه هــای  و  یازدهــم 
 جدیــد آن در دولــت دوازدهم 

پرداخت.
ــه ایــن  صالحــی در پاســخ ب
ســوال کــه ســال گذشــته 
در  ســرمایه گذاری هایی 
رآکتــور  ســاخت  بخــش 
انجــام شــد، در حــال حاضــر 
ســاخت ایــن رآکتورهــا در 

ــر  ــال حاض ــت: در ح ــرار دارد، گف ــه ای ق ــه مرحل چ
ــد  ــور جدی ــام کار روی دو رآکت ــال انج ــیه در ح روس
ــرار  ــان ق ــا آن ــا ب ــای م ــر رایزنی ه ــا ب ــه بن ــت ک اس
ــر  ــز ب ــروژه را نی ــن پ ــی ای ــن مال اســت بخــش تامی

ــرد.  ــده بگی عه
اخیــرا نیــز مــا نامــه ای امیدوارکننــده از روس هــا 
بــرای  اولیــه  آمادگی هــای  دریافــت کردیــم کــه 
همــکاری آغــاز شــده اســت. در همیــن راســتا مــا بــا 
ــه در آن بحــث  ــی داشــتیم ک ــم مذاکرات ــا ه چینی ه
تامیــن مالــی از ســوی چیــن نیــز مــورد تاکیــد قــرار 

ــت. گرف

رآکتــور  طراحــی  و  بازســازی  بــا  رابطــه  در  وی   
اراک تصریــح کــرد: رونــد 
رآکتــور  ایــن  بازســازی 
نیــز در دســت اجراســت و 
اجــرای  در  زمانــی  نظــر  از 
ایــن طــرح جلــو هســتیم 
و خوشــبختانه قــرارداد بــا 
شــد  منعقــد  نیــز  چیــن 
ــران را  ــرایط ای ــا ش ــه آن ه ک
پذیرفتنــد و مــا بــا حوصلــه و 
صبــر توانســتیم ایــن قــرارداد 

را بــه امضــا برســانیم.  
ــان رســیده و  ــه پای ــور ب ــن رآکت طراحــی مفهومــی ای
ــتاندارد  ــر اس ــد و مه ــی کرده ان ــا آن را بازبین چینی ه
ــه  ــی پای ــن طراح ــد. همچنی ــز زده ش ــد آن نی و تایی
نیــز پــس از طراحــی مفهومــی توســط ســازمان 
ــی  ــاءهللا ط ــه ان ش ــت ک ــورت گرف ــی ص ــرژی اتم ان
ــد  ــت خواه ــز دریاف ــد را نی ــر تایی ــی مه ــدت کوتاه  م

کرد. 
پــس از دو مرحلــه ای کــه عنــوان کــردم، مــا وارد 
ــه ســوم یعنــی طراحــی جزئــی خواهیــم شــد  مرحل
کــه برنامه ریزی هــای الزم نیــز در ایــن زمینــه انجــام 

شــده اســت.

معاون اول رئیس جمهور:

فساد در سطوحی که تصور آن را نمی کردیم، رسوخ کرده است 
رئیس سازمان انرژی اتمی:

در بازسازی رآکتور اراک، جلوتر از حد انتظار بوده ایم

ــان  ــردم اصفه ــده م ــالک، نماین ــد س احم
علنــی  نطــق میــان دســتور صحــن  در 
مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه رمــز موفقیــت 
مقــام  از  تبعیــت  اســامی  ملت هــای 
ــا  معظــم رهبــری  اســت، اظهــار داشــت: ب
ــت  ــرای برون رف ــب و ب ــه مصائ ــود هم وج
از شــرایط کنونــی کشــور از قبیــل رکــود 
اقتصــادی و ۱9 بحــران پیــش رو، رمــز 
ــش  ــدن و افزای ــی مان ــا انقاب ــت م موفقی
ــت  ــور حاکمی ــول مح ــزون ح ــان روزاف ایم
دینــی، یعنــی رهبــر معظــم انقــاب اســت.

ــودن 08  ــش ب ــه در پی ــا اشــاره ب ســالک ب
شــهریورماه مصــادف بــا انفجــار دفتــر 
نخســت وزیری توســط منافقــان و شــهادت 

ــر و روز  ــی و باهن ــه شــهیدان رجای مظلومان
»مبــارزه بــا تروریســم« گفــت: از دادگاه 
ــرای  ــه ب ــم ک ــامی می خواهی ــاب اس انق
دفــاع از حقــوق شــهدا و ملــت ایــران 
ــه  ــوز مختوم ــه هن ــهریور را ک ــده 8 ش پرون

ــد. ــی کنن ــاره بررس ــت، دوب نیس
بــه  خطــاب  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
ــز  ــر پرهی ــد ب ــن تأکی ــور و ضم رئیس جمه
گفــت:   فتنــه  عناصــر  به کارگیــری  از 
فتنه گــران خــط قرمــز مــا هســتند؛ اگرچــه 
بعضــی از تریبون هایــی چــون مجلــس 
ــده و  ــام ش ــه تم ــه فتن ــد ک ــام می کنن اع
ــده ای  ــم و ع ــه نگویی ــخنی از فتن ــر س دیگ
بــه دنبــال رفــع حصــر ســران فتنــه هســتند 

ــه نظــام مقــدس  ــات ســنگینی ب کــه ضرب
اعتبــار جمهــوری  و  اســامی  جمهــوری 
زدنــد،  بین المللــی  ســطح  در  اســامی 
ــد،  امــوال مــردم و بیت المــال را آتــش زدن
ــب  ــد مراق ــد؛ بای ــت کردن ــت و جنای خیان
باشــیم کــه فتنــه بزرگ تــری در پیــش 

ــم. داری
نماینــده مــردم اصفهــان بیــان داشــت: االن 
در مقــام مقایســه کودتــای ترکیــه و برخــورد 
اردوغــان بــا مخالفــان و فتنــه 78 و 88 
نیســتم؛ امــا ســران فتنــه حســب ظاهــر در 
حصــر هســتند؛ در حالــی کــه خبــر داریــم 
ــه کســانی  ــاه هســتند و ب در آســایش و رف
کــه بــه دنبــال رفــع حصــر هســتند، توصیــه 
می کنــم کــه دســت بکشــند؛ چــرا کــه 
ســران فتنــه اگــر محاکمــه شــوند، شــرایط 
ــع  ــه نف ــی ب ــری اســت و شــرایط فعل دیگ

ــان اســت. آن

از  یکــی  بــه  اســتناد  بــا  ســالک 
فرمایش هــای رهبــر معظــم انقــاب گفــت: 
مســئوالن بایــد جریــان عظیــم نیــروی 
انقــاب را تقویــت کننــد و بــه گونــه ای 
عمــل نکننــد کــه جریــان انقابــی تضعیــف 
ــای  ــل آن در محیط ه ــان مقاب شــده و جری
ــی  ــات دین ــگاهی و تبلیغ ــی، دانش فرهنگ

تقویــت شــوند.
نماینــده مــردم اصفهــان اظهــار داشــت: 
کــردن  تک رقمــی  رئیس جمهــور  آقــای 
تــورم بــه چــه قیمتــی صــورت گرفتــه 

اســت؟ 
ــا  ــردم نه تنه ــد م ــت و خری ــدرت معیش  ق
ــا ســختی های  ــان ب ــه آن ــه، بلک ــر نرفت باالت
ــد و  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــادی دس زی
خــوب اســت ســری بــه زندگــی محرومــان 
گفتمان درمانــی  کــه  بدانیــد  و  بزنیــد 

ــدارد. ــده ای ن فای

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

مسئوالن باید جریان عظیم نیروی انقالب را تقویت کنند  



کوتاه اخبار 
آگهی فروش کلیه ۳۰۰ کارگر

بنــری در مســیر کارخانــه مــس چهارگنبد- ســیرجان 
ســردِر  کــه  بزرگــی  بنــر  می کنــد؛  خودنمایــی 
ــده و روی آن  ــب ش ــد نص ــس چهارگنب ــع م مجتم
ــه چشــم  ــه ب ــروش کلی ــی ف ــه ای حــاوی آگه جمل
می خــورد: »بــه دلیــل فقــر مالــی، تعــدادی از 
ــود را  ــه خ ــد، کلی ــس چهارگنب ــع م ــان مجتم کارکن

بــه  فــروش می رســانند.« 
تــا  شــده  نوشــته  شــماره ای  هــم  آن  انتهــای 
پــل برقــراری ارتباطــی باشــد بــا کارگرانــی کــه 
می خواهنــد بــرای فــروش کلیــه اقــدام کننــد. 
ایــن آگهــی متعلــق بــه یــک گــروه کارگــر اســت کــه 
ــد دســته جمعی کلیــه خــود  ــد حاضرن اعــام کرده ان

ــد.  ــاش کنن ــن مع ــا تأمی ــند ت را بفروش
مــس چهارگنبــد، کارخانــه ای اســت کــه در زمســتان 
فــرآوری  و سال هاســت  تأســیس شــده   ۱۳۸۲
مــس را بــر عهــده دارد؛ در ســال های اولیــه، معــدن 
ــا  ــاز اســتخراج می شــده اســت؛ ام ــه صــورت روب ب
در حــال  حاضــر عمــر معــدن روبــاز بــه اتمــام 
رســیده و اســتخراج بــه روش زیرزمینــی آغــاز شــده 
ــش  ــه بخ ــه ب ــن کارخان ــر ای ــال  حاض ــت. در ح اس
خصوصــی متعلــق اســت و حــدود ۳۰۰ کارگــر دارد.

پراید به فروش پایانی رسید
ــازی  ــروه خودروس ــروش گ ــی و ف ــاون بازاریاب مع
ســایپا گفــت: پــس از اعــام زمــان توقــف تولیــد 
افزایــش  خــودرو  ایــن  بــرای  تقاضــا  پرایــد، 
یافــت. بنابرایــن طــرح فــروش پایانــی پرایــد 
برنامه ریــزی شــده تــا مصرف کننــدگان واقعــی 

ــد.  ــودرو را بخرن ــن خ ای
ــار  ــری اظه ــت خب ــروز در نشس ــی زاده دی ــا تق رض
کــرد: بــه محــض آنکــه برنامــه توقــف تولیــد پرایــد 
اعــام شــد، تقاضــای خریــد ایــن خــودرو افزایــش 
یافــت؛ بــه گونــه ای کــه نمایندگی هــای فــروش تــا 

ــد.  آذرمــاه ایــن خــودرو را پیش خریــد کردن
وی بــا بیــان اینکــه تقاضــای خریــد پرایــد از ســوی 
افزایــش  شــدت  بــه  فــروش  نمایندگی هــای 
یافــت کــه ایــن کار بــا انگیــزه ســرمایه گذاری 
صــورت می گرفــت، خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن 
ــه نمایندگی هــای فــروش در  ــد ب مــا فــروش پرای
سراســر کشــور را متوقــف کــرده و طــرح فــروش 
ــی  ــی را اجرای ــدگان نهای ــه مصرف کنن ــتقیم ب مس

ــم.  کردی
ــازی  ــروه خودروس ــروش گ ــی و ف ــاون بازاریاب مع
ســایپا ادامــه داد: ایــن طــرح از روز سه شــنبه 
آغــاز شــده و بــر اســاس آن تنهــا مصرف کننــدگان 
نهایــی بــه ازای هــر کــد ملــی امــکان خریــد یــک 
دســتگاه خــودروی پرایــد را دارنــد تــا ایــن خــودرو 

ــد.  ــطه ها نرس ــت دالالن و واس ــه دس ب
طــاب،  و  دانشــجویان  افــزود:  تقــی زاده 
ــای  ــراد جوی ــتگان و اف ــوان، بازنشس ــای ج زوج ه
ایــن  در  خــودرو  ایــن  خریــد  اولویــت  در  کار 
طــرح هســتند؛ بــه گونــه ای کــه متقاضیــان از 
طریــق اینترنتــی ثبت نــام می کننــد و پــس از 
ــف  ــودرو تخفی ــه خ ــای مربوط ــتعام از نهاده  اس

می یابد. 
ــود  ــان ده ب ــد زی ــد پرای ــه تولی ــان اینک ــا بی  وی ب
و هــر دســتگاه پرایــد تولیــدی زیــان ســه تــا چهــار 
ــه  ــن ب ــرد: بنابرای ــار ک ــی دارد، اظه ــون تومان میلی
دنبــال آن هســتیم کــه هرچــه زودتــر تولیــد پرایــد 
ــا و ســاینا را جایگزیــن آن کنیــم. را متوقــف و تیب

کوتاه از اقتصاد
استفاده از قراردادهای ارفاقی 

برای حل مشکل سرمایه گذاران
ــی از  ــت قضای ــه حمای ــت کمیت نشس کیمیای وطن
ســرمایه گذاری اســتان اصفهــان بــا حضــور رئیــس کل 
ــی  ــی و امنیت ــاون سیاس ــتان، مع ــتری، دادس دادگس
سرپرســت  و  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  اســتاندار، 
ــاق  ــات ات ــل اســتان در ســالن اجتماع ــای عام بانک ه

بازرگانی اصفهان برگزار شد. 
احمــد خســروی وفــا، رئیــس کل دادگســتری اســتان 
ــاد  ــال اقتص ــت: در س ــت گف ــن نشس ــان، در ای اصفه
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال همــه بخش هــای جامعــه 
بــر اســاس فرامیــن رهبــری بایــد در ایــن مســیر 
ــتغال  ــد و اش ــش روی تولی ــع پی ــد و موان ــت کنن حرک
بــا هم افزایــی بیــن دســتگاه های حاکمیتــی و بخــش 

خصوصــی برطــرف شــود. 
ــی  ــای ارفاق ــا قرارداده ــا ب ــت ت ــا خواس وی از بانک ه
بخشــی از مشــکل ســرمایه گذاران و مدیــران واحدهــای 
تولیــدی را برطــرف کــرده و بــه جریــان تولیــد واقعــی 

کمــک کننــد. 
ــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه فصل الخطــاب همــه  وی ب
ــتری از  ــزود: دادگس ــد، اف ــون باش ــد قان ــا بای بخش ه
ــه انجــام  ــت همه جانب ــی بانک هــا حمای فعالیــت قانون
می دهــد؛ ولــی نســبت بــه دریافــت ســود غیرمتعــارف 

ــت.  ــاوت نیس ــدی بی تف ۳9 درص
خســروی وفــا خواســتار تعامــل دوطرفــه بانک هــا 
ــا دادگســتری شــد و گفــت: حمایــت دســتگاه قضــا  ب
از بانک هــا در جریــان پرونده هــا دوطرفــه بــوده و 
حمایــت از تولیــد و اشــتغال، دغدغــه دســتگاه قضایــی 

ــت.  ــتان اس اس
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان، در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه اینکــه کمیتــه 
حمایــت قضایــی از ســرمایه گذاری اســتان اصفهــان در 
کشــور رتبــه نخســت را از نظــر تعداد جلســه و رســیدگی 
بــه مســائل و مشــکات فعــاالن اقتصــادی دارد، افــزود: 
چتــر حمایــت قضایــی از ســرمایه گذاران می توانــد 
زمینــه جــذب ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی را 

بــرای اســتان فراهــم کنــد. 
ــذار در  ــل اثرگ ــی از عوام ــی را یک ــاد بانک ــرخ زی وی ن
تعطیلــی بعضــی از واحدهــای تولیــدی دانســت و 
گفــت: برخــی از تســهیات بانکــی بــا رقــم ۳9 درصــد 
بــرای دریافت کننــده محاســبه می شــود کــه ایــن عــدد 
بــه  هیــچ  عنــوان قابــل پرداخــت و وصــول بــرای شــبکه 

بانکــی نیســت.

 کلید فاینانس در جیب 
12 بانک ایرانی

معــاون اداره تأمیــن اعتبــار ارزی بانــک مرکــزی از 
ــی  ــره جنوب ــی ک ــارد یوروی ــس ۸ میلی گشــایش فاینان
ــر داد و گفــت: پروژه هــا  ــی خب از ســوی ۱۲ بانــک ایران
پــس از تائیــد شــورای اقتصــاد بــه طــرف کــره ای 

معرفــی می شــوند. 
حمیــد قنبــری بــا تشــریح جزئیــات فاینانــس ۸ 
میلیــارد یورویــی کره ای هــا بــرای اقتصــاد ایــران گفــت: 
بــر اســاس قــراردادی کــه میــان ایــران و کــره  جنوبــی 
بــه امضــا رســیده، خــط اعتبــاری بــرای تأمیــن مالــی 
ــه  ــر گرفت ــران در نظ ــی ای ــدی و عمران ــای تولی پروژه ه
شــده و بــر اســاس آن، پروژه هــا توســط طــرف ایرانــی 
مشــخص شــده و بــه طــرف کــره ای معرفــی می شــوند. 
ــران،  ــوی ای ــی از س ــد از معرف ــت: بع ــار داش وی اظه
بانــک کــره ای، قــرارداد مخصــوص را بــرای هــر پــروژه 
ــروژه را  ــر پ ــی ه ــن مال ــرده و تأمی ــد ک ــرح، منعق و ط
ــط  ــوع خ ــه مجم ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــورت می ده ص
اعتبــاری کــره کــه معــادل ۸ میلیــارد یــورو اســت، مــورد 

ــرد. اســتفاده قــرار گی

معــاون اقتصــادی مرکــز آمــار ایــران می گویــد 
ــا  ــاس کااله ــر اس ــورم را ب ــرد ت ــر ف ــوال ه معم
خــود کــه  شــخصی  مصرفــی  خدمــات  و 
تعــداد محــدودی اســت، تخمیــن می زنــد؛ 
ــر  ــورم را ب ــران ت ــار ای ــز آم ــه مرک ــی ک در حال
اســاس اطاعــات ۴۵۱ قلــم کاال و خدمــت 
)کــه پوشــش کاملــی از ســبد خانوارهــای 
ایرانــی اســت( و در ۲9۳ منطقــه شــهری )کــه 
ــش  ــور را پوش ــی کل کش ــاظ جغرافیای ــه لح ب

می کنــد.  محاســبه  می دهــد(، 
ــن  ــی بی ــرد: گاه ــار ک ــین زاده اظه ــواد حس ج
ــکافی  ــاره آن ش ــردم درب ــاس م ــورم و احس ت
وجــود دارد و مــردم گاه نــرخ تــورم را بــاور 
نمی کننــد. مــن ســعی می کنــم بــه ایــن 

ــم.  ــخ ده ــؤال پاس س
او توضیــح داد: بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه 
بــرای محاســبه شــاخص قیمــت مصرف کننــده 
شــهری، اطاعــات مربــوط بــه ۴۵۱ قلــم از 
کاالهــا و خدمــات مصرفــی خانوارهــای شــهری 
جمــع آوری می شــود کــه مــاک انتخــاب ایــن 
ــت  ــب اهمی ــتن ضری ــات داش ــا و خدم کااله
جالــب توجــه در ســبد خانــوار و تــداوم مصــرف 
ــال  ــن دو س ــا بی ــط خانواره ــام توس ــن اق ای
ــش  ــام پوش ــداد اق ــن تع ــه ای ــت ک ــه اس پای
ــی  ــات مصرف ــا و خدم ــبد کااله ــی از س کامل

ــتند.  ــور هس ــای کل کش خانواره
ــه  ــران ادام ــار ای ــز آم ــادی مرک ــاون اقتص مع
داد: معمــوال ســبد کاالهــا و خدمــات مصرفــی 
ــر  ــتخوش تغیی ــان دس ــول زم ــا در ط خانواره
می شــود و بعضــی از اقــام از ســبد خــارج 
می شــود؛  اضافــه  جدیــد  اقــام  و  شــده 
همچنیــن وزن هــای اقــام تغییــر می کنــد. 
ــد  ــر چن ــرات ه ــن تغیی ــردن ای ــرای لحــاظ ک ب
ــت  ــاخص قیم ــه ش ــال پای ــار س ــک ب ــال ی س

ــوار و  ــا اقــام ســبد خان تغییــر داده می شــود ت
همچنیــن ضرایــب اهمیــت آن هــا بهنگام شــده 
و محاســبات بــه صــورت دقیق تــر انجــام شــود. 
بــه ایــن فعالیــت در اصطــاح تغییــر ســال پایــه 
گفتــه می شــود. بــه همیــن منظــور مرکــز 
ــت  ــه شــاخص های قیم ــران ســال پای ــار ای آم
ــر  ــه ســال ۱۳9۵ تغیی خــود را از ســال ۱۳9۰ ب

می دهــد. 
ــه  ــه چ ــاه ب ــر م ــه ه ــاره اینک ــین زاده درب حس
ــده و  ــه ش ــی مراجع ــه جغرافیای ــداد منطق تع
چنــد مظنــه قیمــت جمــع آوری و پــردازش 
مناطــق  تعــداد  بیــان کــرد:  نیــز  می شــود 
شــهری نمونــه، ۲9۳ منطقــه اســت کــه کل 
کشــور را پوشــش می دهــد و هــر ماهــه حــدود 
ــاع  ــع اط ــت از ۵۵۰۰۰ منب ــه قیم ۲۳۰۰۰۰ مظن

می شــود.  جمــع آوری 

ــت  ــب اهمی ــه ضری ــاره اینک ــن درب وی همچنی
ــی  ــبد مصرف ــف در س ــای مختل ــا وزن کااله ی
ــداد  ــرد: تع ــان ک ــز، بی ــدر اســت نی ــوار چق خان
ــی  ــات مصرف ــا و خدم ــی کااله گروه هــای اصل
خانوارهــای شــهری بــر اســاس طبقه بنــدی 
ضرایــب  اســت کــه  ۱۲ گــروه   ،COICOP

ــت:  ــاس اس ــن اس ــر ای ــا ب ــت آن ه اهمی
ــا،  ــی »خوراکی ه ــروه اصل ــت گ ــب اهمی ضری
درصــد   ۲۵.۵ دخانیــات«  و  آشــامیدنی ها 
اســت و ضریــب اهمیــت کاالهــای غیرخوراکــی 

ــت.  ــد اس ــز ۷۴.۵ درص ــات نی و خدم
در بیــن گروه هــای فرعــی »مســکن، آب، بــرق، 
بــا ۳۵.۶ درصــد  گاز و ســایر ســوخت ها«، 
ــت  ــاخص قیم ــبه ش ــترین وزن در محاس بیش
کاالهــا و خدمــات مصرفــی خانوارهــای شــهری 

را دارد. 
ــبت  ــه نس ــات ب ــا و خدم ــدام از کااله ــر ک ه
وزن آن در ســبد خانــوار، در محاســبه شــاخص 
قیمــت مصرف کننــده مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه و نتایــج را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.

 تورم ذهنی
حســین زاده همچنیــن دربــاره دالیلــی کــه 
می توانــد باعــث شــود تــا تــورم ذهنــی جامعــه 
متفــاوت از تــورم انتشــاراتی مرکــز آمــار ایــران 
ــورم  ــرد ت ــر ف ــوال ه ــت: معم ــن گف باشــد، چنی
را بــر اســاس کاالهــا و خدمــات مصرفــی 
ــت،  ــدودی اس ــداد مح ــه تع ــود ک ــخصی خ ش
ــار  ــز آم ــه مرک ــی  ک ــد؛ در حال ــن می زن تخمی
ایــران تــورم را بــر اســاس اطاعــات ۴۵۱ قلــم 
ــبد  ــی از س ــش کامل ــه پوش ــت )ک کاال و خدم
ــه  ــت( و در ۲9۳ منطق ــی اس ــای ایران خانواره
شــهری )کــه بــه لحــاظ جغرافیایی کل کشــور را 

پوشــش می دهــد( محاســبه می کنــد. 
معــاون اقتصــادی مرکــز آمــار ایــران ادامــه داد: 
معمــوال افــراد در تخمیــن تورم ذهنی خــود وزن 
و ضریــب اهمیــت کاالهــا و خدمــات را مدنظــر 
قــرار نمی دهنــد؛ ولــی مرکــز آمــار ایــران کاالهــا 
و خدمــات را بر اســاس وزنشــان در محاســبات 
ــکن  ــال وزن مس ــوان مث ــه عن ــد؛ ب وارد می کن
ــز ۳.۲ درصــد  ۳۰.۵ درصــد و وزن گوشــت قرم

ــر  ــدام تأثی ــر ک ــود ه ــث می ش ــه باع ــت ک اس
متفاوتــی بــر نــرخ تــورم داشــته باشــد. 

ــی  ــوع گران وی ادامــه داد: معمــوال افــراد هــر ن
و افزایــش قیمــت را بــه معنــی افزایــش نــرخ 
ــای  ــه معن ــد؛ در حالی ک ــر می گیرن ــورم در نظ ت
ــی  ــت؛ یعن ــد قیمت هاس ــرخ رش ــورم ن ــرخ ت ن
ــش  ــای افزای ــه معن ــی ب ــش قیمت ــر افزای ه
ــر ســرعت رشــد  ــه اگ ــورم نیســت؛ بلک ــرخ ت ن
ــورم افزایــش  ــرخ ت ــد، ن قیمت هــا افزایــش یاب
می یابــد؛ بــه عنــوان مثــال اتومبیلــی را در نظــر 
بگیریــد کــه بــا ســرعت ۱۲۰ کیلومتــر بــر ســاعت 
ــده  ــی رانن در حــال حرکــت اســت؛ بعــد از مدت
ــرعت  ــذارد و س ــز می گ ــود را روی ترم ــای خ پ
ــن  ــد. در ای ــاعت می رس ــر س ــر ب ــه 9۰ کیلومت ب
مثــال مــا بــا کاهــش ســرعت مواجــه شــدیم، 
ولــی کمــاکان اتومبیــل در حــال رفتــن بــه جلــو 
اســت. بــه عبارتــی هنــوز هــم ســرعت داریــم، 
ــت؛  ــده اس ــر ش ــل کمت ــا قب ــاس ب ــی در قی ول
ــش  ــورم کاه ــه ت ــی ک ــابه هنگام ــور مش ــه ط ب
ــر  ــا کمت ــد، ســرعت رشــد قیمت ه ــدا می کن پی
ــش  ــان افزای ــا همچن ــی قیمت ه ــود، ول می ش

می یابــد.
 محاسبات نرخ تورم در مرکز آمار 

ایران
حســین زاده ادامــه داد: در محاســبات نــرخ 

ــت  ــرات قیم ــران تغیی ــار ای ــز آم ــورم در مرک ت
کــه ناشــی از تغییــر مشــخصات کاالســت 
و...(  مــارک  وزن،  کیفیــت،  تغییــر  )ماننــد 
ــه  ــر گرفت ــت در نظ ــش قیم ــوان افزای ــه عن ب
نمی شــود و ســعی می شــود در هــر مظنــه 
قیمــت، مشــخصات خــاص قلــم تعریــف 
همــان  بــا  قلمــی  از  دوره  هــر  در  و  شــود 
تــا  قیمت گیــری شــود  ثابــت  مشــخصات 
داده  نشــان  قیمت هــا  واقعــی  افزایــش 
ــوال  ــه معم ــراد جامع ــن اف ــی در ذه ــود؛ ول ش
ایــن نــوع تغییــرات قیمــت )بــه دلیــل تغییــر 
ــه                          ــورم در نظــر گرفت ــوان ت ــه عن مشــخصات( ب

 . د می شــو
ــه  ــران ادام ــار ای ــز آم ــادی مرک ــاون اقتص مع
نــرخ تــورم، یــک  داد: شــاخص قیمــت و 
نماگــر میانگیــن و ســنجه ای بــرای قیمــت 
ســبد مصرفــی متوســط خانوارهاســت؛ بــه 
مختلــف  دهک هــای  چــون  دیگــر  عبــارت 
درآمــدی، ســبدهای مصرفــی متفاوتــی دارنــد 
و ضریــب اهمیــت متفاوتــی هــم بــه کاالهــا و 
ــرای خانوارهــا  ــورم ب ــذا ت ــد؛ ل خدمــات می دهن
در دهک هــای درآمــدی متفــاوت، متفــاوت 
خواهــد بــود؛ لــذا بهتــر اســت تــورم را بــه 
ــری  ــا درک بهت ــرد ت ــه ک ــا ارائ تفکیــک دهک ه

از آن ایجــاد شــود.

معاون اقتصادی مرکز آمار پاسخ داد

چرا مردم کاهش تورم را 
احساس نمی کنند؟

وزیــر ارتباطــات بــا اشــاره بــه شــفافیت بــه عنــوان مهم تریــن 
نکتــه توســعه و پیشــبرد اهــداف تاکیــد کــرد: برنامــه داریــم 
بــا شکســتن زمــان بــه بخش هــای کوتاه مــدت، اهــداف 
ــا را  ــع آن ه ــات را بررســی و موان ــاوری اطاع شــرکت های فن
برطــرف کنیــم تــا آن هــا نیــز بتواننــد درآمدهــای خــود را بــه 

ــد. صــورت شــفاف اعــام کنن
 محمدجــواد آذری جهرمــی دربــاره کاهــش تعرفــه اینترنــت 
اظهــار کــرد: در دنیــا اینترنــت موبایــل گــران اســت؛ بــا وجــود 
ــد در  ــه درآم ــه ب ــه لحــاظ شــاخص نســبت هزین ــا ب ــن م ای
دنیــا در ۱۰ کشــور اول جهــان هســتیم. مشــکل مــا در کشــور، 
اینترنــت ثابــت اســت و در ایــن حــوزه شــاخصی بهتــر از نــودم 

نداریــم. 
بــودن  غیرطبیعــی  می دهــد  نشــان  ایــن  داد:  ادامــه  او 
ــدی  ــل ج ــک معض ــا ی ــرای م ــت ب ــوزه ثاب ــت در ح اینترن

اســت کــه جلــوی رشــد بــازار را می گیــرد. برنامــه مــا اصــاح 
ــم،  ــر کار آمدی ــه س ــان روز اول ک ــت. از هم ــن تعرفه هاس ای
بــر اســاس کارهایــی کــه پیــش از ایــن شــده بــود، کمیتــه ای 
تشــکیل دادیــم و تــاش می کنیــم ظــرف یــک مــاه آینــده بــه 
ایــن موضــوع رســیدگی کنیــم. در برنامــه ۱۰۰ روزه دولــت ایــن 
بــه عنــوان یکــی از وعده هــای دولــت اســت کــه بــه وضعیــت 

ــود.  ــیدگی ش ــا رس تعرفه ه
ــا اشــاره بــه وعــده ایجــاد پنــج شــرکت بین المللــی در  وی ب
ــان  ــگاه مــا ایــن اســت کــه در پای ایــن چهــار ســال گفــت: ن
چهــار ســال بیــن ســه تــا پنــج یونیکــوم داشــته باشــیم. در 
حوزه هــای تجــارت الکترونیــک و خریــد و فــروش آنایــن و 
ســرویس های خدماتــی در حــال حاضــر ایــن ظرفیــت وجــود 
ــم،  ــام دهی ــم انج ــا می توانی ــه م ــی ک ــن کمک دارد. بزرگ تری

ایــن اســت کــه موانــع کســب و کار آن هــا را برطــرف کنیــم.

نایب رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا تاکیــد بــر 
اینکــه احتــکار مســکن در ســال های گذشــته بــه افزایــش 
قیمــت اجاره بهــا دامــن زده اســت، گفــت: بــرای خانــه دار شــدن 
قشــرهای متوســط و ضعیــف جامعــه، بایــد زمینه رشــد ســاخت 
ــازار  ــه ب ــن عرضــه مســکن های ساخته شــده ب و ســاز و همچنی

فراهــم شــود. 
ــازار  ــار از ب ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــی ب ــوی الرگان ــر موس ــید ناص س
مســکن ثبــات نــرخ اجاره بهاســت، اظهــار داشــت: رابطــه میــان 
نــرخ تــورم و قیمــت مســکن در حــال حاضــر معکــوس اســت. 
وی بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن در فصــل نقــل و انتقــاالت مســکن 
افــزود: هــر ســاله درنتیجــه نبــود یــا ضعــف نظارت هــا افزایــش 
ــن  ــی در ای ــاز و کار دقیق ــد س ــد و بای ــا رخ می ده ــرخ اجاره به ن

زمینــه تعییــن شــود. 
نماینــده مــردم فاورجــان در مجلــس بیــان داشــت: تعیین ســاز 

و کار بــرای اجــاره در شــرایطی اســت کــه بــه اعتقــاد کارشناســان 
بــرای انجــام اقدامــی عملــی بــرای کاهــش نــرخ اجاره بهــا، بایــد 
تعادلــی میــان عرضــه و تقاضــا در بحــث مســکن ایجــاد شــود. 

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاخت و ســاز می توانــد تعــادل 
ــا  ــرخ اجاره به ــش ن ــه کاه ــد و ب ــتر کن ــا را بیش ــه و تقاض عرض
بینجامــد، تصریــح کــرد: بــه اعتقــاد کارشناســان چنانچه ســاخت 
و ســاز در کشــور افزایــش یابــد، کاهــش عرضــه جبــران شــده و 

ــد شــد.  ــر خواه ــکان کمت ــا حــد ام ــز ت اجاره نشــینی نی
ــروژه  ــر پ ــکن مه ــرح مس ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب ــوی الرگان موس
ــت:  ــود، گف ــا ب ــازار اجاره به ــا در ب ــش نرخ ه ــرای کاه ــی ب خوب
افزایــش ســاخت و ســاز تأثیــر مســتقیمی بــر کاهــش قیمــت 
مســکن دارد؛ از ایــن رو دولتمــران بایــد طرحــی مشــابه مســکن 
ــه و  ــادل در عرض ــا تع ــد ت ــه کنن ــص آن ارائ ــع نواق ــا رف ــر ب مه

ــد. ــم بزن ــازار را رق ــن ب ــت ای ــود وضعی تقاضــای مســکن، بهب

 ۱۳۵  ۲۵ هزار تن، حجم صادرات پسته ۱0
در سال گذشته

 درصد، کاهش تولید 
نفت آمریکا

درصد، نرخ تورم مردادماه

حجــم صــادرات پســته کشــور در ســال گذشــته 135 هزارتــن 
بــوده اســت.

بــه دلیــل وقــوع طوفــان  هــاروی، ۲5 درصــد تولیــد نفــت 
شــد. تعطیــل  مکزیــک  خلیــج  در  آمریــکا  بانک مرکزی نرخ تورم مردادماه را 1۰ درصد اعالم کرد.
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،،
هر کدام از کاالها و خدمات به نسبت 
ــوار، در محاســبه  وزن آن در ســبد خان
شــاخص قیمــت مصرف کننــده مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه و نتایــج را تحــت 

تأثیــر قــرار می دهــد

ــتمین  ــر بیس ــه برت ــه رتب ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــور مالیات اداره کل ام
جشــنواره شــهید رجایــی اســتان اصفهــان 
در شــاخص های عمومــی و اختصاصــی در 
بیــن کلیــه دســتگاه های اجرایــی اســتان 
ــری، رئیــس  ــان دســت یافــت. اکب اصفه
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان 
در آییــن تجلیــل از دســتگاه های برتــر 
ــگاه  ــل دانش ــه در مح ــان ک ــتان اصفه اس
بــه  اشــاره  بــا  شــد  برگــزار  اصفهــان 
خدمــات ارزنــده دســتگاه در ارائــه خدمــت 

ــزار  ــتگاه های خدمتگ ــر از دس ــت: تقدی ــان داش ــوع بی ــاب رج ــه ارب ب
شایســته مــردم بــه شــکرانه یــک ســال تــاش و خدمــت بــه مــردم 
اســت. وی لیاقــت و شایســتگی خدمــت بــه مــردم شــهیدپرور اســتان 
ــتگاه های  ــرد دس ــی عملک ــزود: ارزیاب ــت و اف ــت دانس را دارای اهمی
ــه در  ــت ک ــه اس ــام پذیرفت ــی انج ــت خاص ــا ظراف ــتان ب ــی اس اجرای
ــت  ــا فعالی ــب ب ــته بندی ها متناس ــا و دس ــی گروه بندی ه ــن ارزیاب ای
ــا  ــه ب ــنواره ک ــن جش ــت. در ای ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتگاه ها در نظ دس
حضــور مدیــران اجرایــی، کارشناســان ارشــد و کارمنــدان دســتگاه های 
اجرایــی برگــزار شــد، دکتــر زرگرپــور اســتاندار اصفهــان از ۱۵ دســتگاه 
ــل و  ــر تجلی ــتگاه های برت ــوان دس ــه عن ــان ب ــتان اصفه ــی اس اجرای
ــر کــرد. ــر نیــز تقدی ــوان دســتگاه برت ــه عن از اداره کل امــور مالیاتــی ب
اســتاندار اصفهــان در ایــن مراســم بــا گرامیداشــت هفته دولــت و یاد و 
خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر گفــت: هفتــه دولــت، هفتــه همدلــی 

مــردم و مســئوالن اســت. 
رســول زرگرپــور افــزود: در ایــن هفتــه بــا تبییــن اقدامــات و خدمــات 

دولــت، مــردم بیــش از پیــش بــه دولــت نزدیــک می شــوند. 
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره 
ــتگاه ها در  ــی دس ــی و ارزیاب ــهید رجای ش
ــزاری  ــن جشــنواره گفــت: هــدف از برگ ای
و  آگاهــی ســازمان ها  ایــن جشــنواره، 
دســتگاه های اجرایــی از نقــاط ضعــف 
ــا بررســی ایــن  ــا ب و قــوت خــود اســت ت
ــاط  ــه برطــرف شــدن نق ــاط، نســبت ب نق
ضعــف و تقویــت شــاخص های مثبــت 
اهتمــام ورزنــد. اســتاندار اصفهــان ارزیابی 
عملکــرد را بهتریــن راهبردهــا بــرای دســتگاه های اجرایــی دانســت و 
افــزود: ارزیابــی عملکــرد، اهــداف و برنامــه هــر ســازمان را مشــخص 
ــت  ــی مدیری ــر اصل ــدی و عناص ــای کلی ــی از فعالیت ه ــد و یک می کن

ــد. ــمار می آی ــه ش ب
 وی عملکــرد ســازمان ها و دســتگاه های اجرایــی را در زندگــی مــردم 
تاثیرگــذار دانســت و گفــت: عملکــرد ســازمان ها و دســتگاه های 
اجرایــی بــا کیفیــت زندگــی مــردم گــره خــورده و هرگونــه تــاش بــرای 
ــی  ــت زندگ ــود کیفی ــی، بهب ــتگاه های اجرای ــازمان ها و دس ــای س ارتق

مــردم را بــه همــراه دارد. 
ارزش تریــن ســرمایه های  بــا  عنــوان  بــه  کارمنــدان  از  زرگرپــور 
ــرد و تصریــح کــرد: راضــی  ــام ب ســازمان ها و دســتگاه های اجرایــی ن
نگهداشــتن کارمنــدان ارتبــاط مســتقیمی بــا بهبــود کیفیــت و عملکــرد 

ســازمان ها و دســتگاه های اجرایــی دارد.
 شــایان ذکــر اســت در جریــان ایــن جشــنواره از دو نفــر از کارمنــدان 

اداره کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان نیــز تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ــر از  ــت: کمت ــرژی گف ــرق و ان ــور ب ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
یــک درصــد ســبد هزینــه خانــوار 
ــی  ــرق مصرف ــه ب ــوط ب ــران مرب در ای
اســت؛ در حالــی کــه در تمــام جهــان 
هزینه هــای بــرق بیــش از ۴ تــا ۵ 

هزینه هاســت.  ســایر  درصــد 
بــه گــزارش وزارت نیــرو، هوشــنگ 
شــدن  برابــر   ۱۰ دربــاره  فاحتیــان 
اخیــر،  بــرق در ســال های  قیمــت 
ضمــن رد ایــن مطلــب، بــرق را در 

ــرد  ــوان ک ــان عن ــری در جه ــور دیگ ــر کش ــر از ه ــران ارزان ت ای
ــی در  ــای فرهنگ ــی فعالیت ه ــل ناکام ــی از دالی ــزود: یک و اف
آمــوزش فرهنــگ مدیریــت مصــرف در کشــور ارزان بــودن بــرق 

ــت.  اس
ــا دارای ۷۷  ــک کشــور م ــه هم این ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ــت:  ــت، گف ــی اس ــده نیروگاه ــت نصب ش ــگاوات ظرفی ــزار م ه
ــه ۸۰ هــزار مــگاوات افزایــش خواهــد  ــزان ب ــن می ــه زودی ای ب

یافــت. 
ــداث  ــه اح ــان اینک ــا بی ــرو ب ــرژی وزارت نی ــرق و ان ــاون ب مع
نیــروگاه و توســعه شــبکه های بــرق بــرای زیرســاخت های 
ــول ۴  ــزود: در ط ــت، اف ــروری اس ــری ض ــور ام ــی کش اساس
ــت  ــه ظرفی ــگاوات ب ــزار م ــم ۸ ه ــت یازده ــاش دول ــال ت س
نیروگاهــی کشــور افــزوده شــد و در کنــار ایــن ظرفیــت جدیــد 
۵۴ پســت ۱۳۲ کیلوولــت، ۳۰ پســت ۲۳۰ کیلوولــت و ۲۰ پســت 

ــت. ــده اس ــاد ش ــت ایج ۴۰۰ کیلوول

 ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه در طــرح توســعه ظرفیــت 
بــادی  تجدیدپذیــر  نیروگاه هــای 
و خورشــیدی کــه در اوایــل دولــت 
ــوده  ــگاوات ب ــر از ۲۰۰ م ــم کمت یازده
و هم اکنــون تــا دو برابــر افزایــش 
داشــته، افــزود: تــا پایــان امســال 
نیــروگاه  مــگاوات   ۵۰۰ حــدود 
ــد.  ــد ش ــدار خواه ــر وارد م تجدیدپذی
فاحتیــان بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــگاوات  ــون ۶۰۰ م ــت تاکن ــه دول هفت
نیــروگاه جدیــد وارد شــبکه سراســری شــده، افــزود: در زمــان 
حاضــر آمادگــی داریــم تــا نیــروگاه ســیرجان واقــع در کرمــان به 
ظرفیــت ۶۲۴ مــگاوات را کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۷۱ میلیــون 
یــورو بــه اتمــام رســیده، وارد مــدار کنیــم. بــا ورود ایــن نیــروگاه 
جدیــد، ۱۵۰ ایســتگاه بــرق ۴۰۰، ۲۳۰، ۱۳۲ و ۶۳ کیلوولــت کــه 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۲۰۰ میلیــارد تومــان بــه اتمــام رســیده و 
ــرد.  ــرار می گی ــرداری ق ــورد بهره ب ــز، م ــاح اســت نی ــاده افتت آم
ــت  ــه دول ــزود: در هفت ــرو اف ــرژی وزارت نی ــرق و ان ــاون ب مع
ــا  ــز ب ــم نی ــروگاه ق ــدان، نی ــیدی هم ــروگاه خورش ــز نی ــه ج ب
ظرفیــت ۲.۷ مــگاوات بــا اعتبــاری بالــغ بــر 9 میلیــون یــورو بــه 

می رســد.  بهره بــرداری 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ۴ ســال گذشــته تلفــات شــبکه توزیع 
نیــروی بــرق کشــور بــا تــاش پرســنل خــدوم صنعــت بــرق از 
۱۵.۲ درصــد بــه ۱۱ درصــد کاهــش یافتــه، افــزود: ایــن یــک کار 

بــزرگ جهــادی در قالــب پروژه هــای اقتصــاد مقاومتــی بــود.

 درخشش اداره امور مالیاتی اصفهان 
در جشنواره شهید رجایی

 کمتر از یک درصد هزینه خانوار 
مربوط به برق است

خشکپاک
شــرکت آذر میشــو خشــکپاک بــا نــام تجــاری خشــکپاک بــا بهره بــرداری از مجهزتریــن 
ــذار صنعــت بســته بندی  ــران، بنیانگ ــی در ای ــواد غذای ــدی و بســته بندی م ــه  تولی کارخان
ــا تــاش روزافــزون و داشــتن بیــش از ۲۵ ســال ســابقه  خشــکبار و حبوبــات اســت. ب
ــر  ــره ای معتب ــش از ۵۰۰ فروشــگاه زنجی ــر از بی ــی برت ــن شــرکت جایگاه درخشــان، ای
ــوان شــرکتی برجســته در صنعــت بســته بندی مــواد غذایــی  ــه عن ــدا کــرد و ب کشــور پی
موقعیــت خــود را حفــظ نمــود و عــاوه بــر اختصــاص دادن ســهم عمــده ای از بــازار داخلی 

توانســت بــه بازارهــای خارجــی نیــز راه یابــد.
شــایان ذکــر اســت ایــن شــرکت در طــی چنــد ســال اخیــر موفــق بــه تولیــد انبــوه آلبالــو 
ــا طعــم طبیعــی شــده کــه از افتخــارات کشــور محســوب می شــود و  ــوم ب خشــک وکی

مــورد عاقــه خــاص مشــتریان اســت.
ــان و  ــت کارشناس ــا هم ــی، ب ــتانداردهای جهان ــا اس ــگام ب ــرکت هم ــن ش ــن ای همچنی
ــای ISO 9۰۰۱ از  ــذ گواهینامه ه ــه اخ ــق ب ــاش موف ــان پرت ــی و کارکن ــان ایران متخصص
ــتاندارد  ــان اس ــت و نش ــی بهداش ــت و ایمن ــت کیفی ــان و HACCP در مدیری ــل آلم نوب

ــت. ــده اس ــران ش ــی ای بین الملل

تولید ملی

احتکار مسکن، عامل مهم افزایش نرخ اجاره بها اصالح تعرفه های اینترنت تا یک ماه آینده

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۶,۴۷۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۳,۷۶۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی

  $ ۱,۲۹۷.۱

  اونس جهانی طال 

۱۱,۹۴۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم

۱۲,۲۲۵,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

۱,۲۱۰,۴۳۰ ریال  

  گرم طال 

۵,۲۴۴,۰۰۰ ریال  

  مثقال طال 

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال  

سکه یک گرمی 



کوتاه از نصف جهان
نماز جمعه اصفهان در هفته جاری 

برگزار نمی شود
ــه  ــان، ب ــه اصفه ــاز جمع ــزاری نم ــتاد برگ ــام س ــر اع ــا ب بن
ــخ  ــه در تاری ــا روز جمع ــان ب ــد ســعید قرب ــارن عی ــت تق عل
ــود. ــزار نمی ش ــه برگ ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــهریورماه، نم 10 ش

ــان از ســاعت 7:30  ــد ســعید قرب ــاز عی ــب نم ــن ترتی ــه ای ب
ــان  ــی)ره( اصفه ــام خمین ــزرگ ام ــای ب ــه در مص روز جمع
ــارن روز  ــا تق ــواره ب ــت هم ــی اس ــد. گفتن ــد ش ــزار خواه برگ
ــا روز  ــان ب ــد ســعید قرب ــن عی ــر و همچنی ــد ســعید فط عی
جمعــه، نمــاز جمعــه در سراســر کشــور برگــزار نشــده و نمــاز 

ــود. ــه می ش ــد اقام عی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

رگ های عمرانی فضاهای درمانی 
اصفهان ترمیم شده است

ــر  ــت: اگ ــان گف ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس
ــد یــک عمــل  ــی را همانن ــی فضاهــای درمان اقدامــات عمران
ــی ایــن  ــی  ترمیــم شــده؛ ول عــروق بدانیــم، رگ هــای عمران
ــن  مجموعــه اکســیژن و قلــب می خواهــد کــه بخشــی از ای

ــتگی دارد. ــا بس ــت و بودجه ه ــه دول ــردش کار، ب گ
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از تســنیم، طاهــره چنگیز 
ــگاه  ــامت دانش ــران و س ــنواره عم ــه جش ــن افتتاحی در آیی
ــی  ــات عمران ــت: اقدام ــار داش ــان اظه ــکی اصفه ــوم پزش عل
ــت؛  ــروق اس ــی ع ــد جراح ــکی همانن ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــبکه ها  ــامت و ش ــش س ــران بخ ــه مدی ــه کاری ک مجموع
انجــام دادنــد، ایــن بــود کــه در حیــن ارائــه خدمــت و بــدون 
تعطیل کــردن خدمــت ترمیم هــا و مرمت هــا صــورت گرفــت 

کــه کار بســیار ســختی بــود.
وی افــزود: مجموعــه اقدامــات صورت گرفتــه در 4 ســال 
گذشــته جــای تحســین دارد. اگــر اقدامــات را هماننــد یــک 
عمــل عــروق بدانیــم، رگ هــای عمرانــی  ترمیــم شــده؛ ولــی 
ایــن مجموعــه اکســیژن و قلــب می خواهــد؛ بخشــی از ایــن 
ــا بســتگی دارد و بخشــی  ــت و بودجه ه ــه دول ــردش کار ب گ

از آن نیــز بــه مــا.

 جایگاه ویژه نیروی انتظامی 
در استان اصفهان

ــده  ــا فرمان ــدار ب ــان، در دی ــتاندار اصفه ــور، اس ــول زرگرپ رس
ــر دو  ــی و باهن ــرد: شــهیدان رجای ــار ک انتظامــی اســتان اظه
ــامی  ــاب اس ــخ انق ــدگار در تاری ــه و مان ــوه، نمون ــر اس مدی
ــی  ــت کوتاه ــوار دوره مدیری ــهید بزرگ ــن دو ش ــتند. ای هس
داشــتند؛ امــا اقدامــات آن هــا روحیــه کار جهــادی را  در 
ــا  ــان ب ــتاندار اصفه ــذاری کرد.اس ــامی پایه گ ــوری اس جمه
ــگ و  ــی اســتان هماهن ــده ســابق انتظام ــه فرمان ــان اینک بی
ــوان  ــود، عن ــت و شــورای تامیــن در اســتان ب ــا دول همــراه ب
کــرد: ســردار آقاخانــی در طــول مدیریــت چهــار ســاله خــود، 

ــود آورد. ــه وج ــتان ب ــطح اس ــی در س ــت خوب امنی
ــران،  ــس از ته ــف پ ــای مختل ــان از جنبه ه ــت: اصفه وی گف
امنیتی تریــن اســتان کشــور اســت و بــه همیــن دلیــل 
جایــگاه نیــروی انتظامــی بــه عنــوان مظهــر اقتــدار و امنیــت 
کشــور در ایــن اســتان بســیار ویــژه اســت و بایــد حفظ شــود.

 خرید و فروش دام 
در استان اصفهان با مجوز 

ــان،  ــتان اصفه ــکی اس ــر کل دامپزش ــدی، مدی ــهرام موح ش
ــه  ــوار از جمل ــتان های همج ــی از اس ــت: در بعض ــار داش اظه
اســتان قــم مــوارد بــروز بیمــاری تــب برفکــی افزایــش پیــدا 
کــرده اســت.وی افــزود: بــه ایــن ترتیــب بــه دامــداران خــود 
ــا  ــروش دام ت ــد و ف ــا از خری ــم ت ــدی داری توصیه هــای مؤک
اطــاع ثانــوی از اســتان قــم و بعضــی اســتان های همجــوار 
ــد. ــوان شــده اند، خــودداری کنن ــب برفکــی عن ــون ت ــه کان ک

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان بیــان کــرد: همچنیــن 
بایــد از حمــل و نقــل دام بــدون گواهــی بهداشــتی از 
اســتان های دیگــر و همچنیــن از داخــل اســتان اصفهــان بــه 

جــد خــودداری شــود.
موحــدی همچنیــن اظهــار داشــت: هرگونــه خریــد و فــروش 
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــوز اداره کل دامپزش ــا مج ــد ب دام بای

صــورت گیــرد.

انتقال ۵۸ متکدی شهر اصفهان  به 
مرکز فضیلت 

تخلفــات شــهری شــهرداری  رفــع  و  پیشــگیری  مدیــر 
اصفهــان گفــت: در چهارمیــن طرح جمــع آوری متکدیــان، ۵۸ 
ــت  ــز فضیل ــه مرک ــان جمــع آوری و ب متکــدی از شــهر اصفه
انتقــال داده شــدند.مجتبی کاظمــی اظهــار کــرد: طــرح 
ــدت 10  ــه م ــاه ب ــه دوم مردادم ــان از نیم ــع آوری متکدی جم

ــد. ــاز ش روز آغ
ــدی  ــز ۵۸ متک ــرح نی ــن ط ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
جمــع آوری و بــه مرکــز فضیلــت انتقــال داده شــدند، افــزود: 

ــدند. ــع آوری ش ــهر جم ــطح ش ــرد از س 11 زن و 47 م

پیش بینی برداشت 7 هزار تن گالبی 
در اصفهان 

ــا  ــان ب ــاد کشــاورزی اســتان اصفه ــی جه ــور باغبان ــر ام مدی
اشــاره بــه اینکــه خشکســالی مهم تریــن عامــل محدودکننــده 
ــی  ــت: پیش بین ــت، گف ــتان اس ــی اس ــای گاب ــد باغ ه تولی
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــی از باغ ه ــن گاب ــزار ت ــود 7 ه می ش
برداشــت شــود.احمدرضا رئیــس زاده در ارتبــاط بــا برداشــت 
گابــی در ســطح اســتان اظهــار داشــت: برداشــت گابــی کــه 
از ســطح ۸۲3 هکتــار باغ هــای بــارور اســتان و بــا برداشــت 

ارقــام زودرس آغــاز شــد تــا پایــان شــهریور ادامــه دارد.
ــزار  ــدود 7 ه ــود ح ــی می ش ــه پیش بین ــان اینک ــا بی وی ب
تــن گابــی از باغ هــای اســتان برداشــت شــود، اضافــه کــرد: 
ســطح کل باغ هــای گابــی اســتان ۹0۲ هکتــار اســت کــه 7۹ 

هکتــار آن بــه مرحلــه باردهــی نرســیده اســت.

پــس از انعقــاد قــرارداد در قالــب مــدل 
مالــی بیــع متقابــل در ســال ۹۲ میــان 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
ــرای  ــون اج ــه پیرام ــوالد مبارک ــرکت ف و ش
شــبکه فاضــاب در ازای تخصیــص پســاب 
ــعاب  ــذاری انش ــدی واگ ــش صددرص افزای
طــی ســال های ۹۲ تــا ۹۵ صــورت گرفــت.

مدیــر آب و فاضــاب مبارکــه گفــت: تــا 
پایــان ســال ۹1 حــدود 7۲۸1 انشــعاب 
شهرســتان  در  مشــترکین  بــه  فاضــاب 
ــه  ــی ک ــود؛ در حال ــده ب ــذار ش ــه واگ مبارک
پــس از انعقــاد قــرارداد بیــع متقابــل میــان 
شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــا شــرکت 
ــبکه  ــرای ش ــای اج ــر مبن ــه ب ــوالد مبارک ف
فاضــاب در ایــن شهرســتان تــا پایــان 
ــعاب  ــره انش ــدود 1۵۲۲۸ فق ــال ۹۵، ح س

ــد. ــذار ش ــترکین واگ ــه مش ــاب ب فاض
ــرارداد  ــه داد: در ق ــتاکی ادام ــیف اله بس س
بیــع متقابــل میــان شــرکت آبفــای اســتان 
ــد  ــال ۹۲ منعق ــه در س ــه ک ــوالد مبارک و ف
شــد مقــرر گردیــد ۲۲0 کیلومتــر شــبکه 
فاضــاب در شــهرهای مبارکــه و کرکونــد 

اجــرا شــود. 
مدیــر آب و فاضــاب مبارکــه تصریــح کــرد: 
ایــن در حالــی اســت کــه از ســال 6۸ تــا ۹۲ 
حــدود 70 کیلومتــر شــبکه فاضــاب یعنــی 
حــدود ۲4 درصــد از کل شــبکه اجــرا شــده 
ــد 76  ــرر ش ــرارداد مق ــن ق ــا در ای ــود؛ ام ب
ــده  ــاب باقی مان ــبکه فاض ــد از کل ش درص
عملیاتــی شــود. همچنیــن احــداث 6 فقــره 
ایســتگاه پمپــاژ بــه منظــور انتقــال فاضــاب 
بــه تصفیه خانه هــای فاضــاب کرکونــد و 

مبارکــه در دســتورکار قــرار گرفــت.
وی افــزود: تــا پایــان ســال ۹۵ تنهــا 6 
کیلومتــر از شــبکه فاضــاب شــهر کرکونــد و 
16 کیلومتــر از شــبکه فاضــاب شــهر مبارکــه 
اجرایــی نشــده بــود کــه خوشــبختانه طــی 
نیــز  پروژه هــا  ایــن  اجــرای  قــراردادی 

ــد. ــی ش عملیات
بســتاکی افــزود: همچنیــن احــداث ۲ فقــره 
ایســتگاه پمپــاژ در شــهر کرکونــد و احــداث 
ــز در  ــاژ در شــهر مبارکــه نی 4 ایســتگاه پمپ

حــال انجــام اســت.
ــاژ  ــتگاه پمپ ــداث ایس ــوص اح وی درخص
در شــهر کرکونــد بیــان داشــت: احــداث 
ایســتگاه پمپــاژ در شــهر کرکونــد و نیــز 
ــع شــهر  ــه ســورچه و ســیاه بوم از تواب محل

ــت. ــرار گرف ــتورکار ق ــد در دس کرکون
مدیــر آبفــای شهرســتان مبارکــه اعــام 
در  فاضــاب  پمپــاژ  ایســتگاه   4 کــرد: 
دهنــو،  محــات  در  مبارکــه  شهرســتان 
اســماعیل ترخــان و دیزیچــه، نهچیــر و 

اســت. احــداث  صفائیــه در حــال 

ــه در حــال حاضــر  ــان اینک ــا بی بســتاکی ب
خــط انتقــال پســاب و نیــز احداث ایســتگاه 
ــه  ــه ب ــه فاضــاب مبارک ــاژ از تصفیه خان پمپ
ــت  ــال اجراس ــه در ح ــوالد مبارک ــرکت ف ش
اعــام کــرد: بــه منظــور انتقــال پســاب 
ــط  ــرای خ ــه، اج ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ب
انتقــال پســاب از تصفیه خانــه فاضــاب بــه 
ــرار  ــتورکار ق ــه در دس ــوالد مبارک ــرکت ف ش
گرفــت کــه هم اکنــون ۸0 درصــد پیشــرفت 

فیزیکــی داشــته و احــداث ایســتگاه پمپــاژ 
ــا  ــز ب ــه نی ــاب مبارک ــه فاض در تصفیه خان
6۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی در حــال 

ــت. اجراس
وی خاطرنشــان ســاخت: در ســال جــاری 
بــا حضــور وزیــر نیــرو اجــرای شــبکه 
فاضــاب شــهرهای دیزیچــه و زیباشــهر 
ــرکت  ــرارداد ش ــی ق ــه ط ــد ک ــاز ش ــز آغ نی
ــوالد  ــا ف ــان ب آب و فاضــاب اســتان اصفه
مبارکــه در قالــب مــدل مالــی بیــع متقابــل 
مقــرر گردیــد در شــهر دیزیچــه حــدود 
و  اجــرا  فاضــاب  شــبکه  کیلومتــر   10۹
دو فقــره ایســتگاه پمپــاژ احــداث و ۵۸ 
کیلومتــر شــبکه فاضــاب در زیباشــهر اجــرا           

ــود.  ش
پیش بینــی  اســت کــه  حالــی  در  ایــن 
فاضــاب  شــبکه  تکمیــل  بــا  می شــود 
مبارکــه و کرکونــد و اجــرای شــبکه فاضــاب 
ــدود 10  ــهر، ح ــه و زیباش ــهرهای دیزیچ ش
هــزار نفــر از مــردم ایــن مناطــق تحــت 

ــد. ــرار گیرن ــاب ق ــبکه فاض ــش ش پوش

با مشارکت بخش خصوصی صورت گرفت:

 افزایش صددرصدی واگذاری 
انشعاب فاضالب در شهرستان مبارکه

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

 مجیــد فلســفی منش، رئیــس شــبکه دامپزشــکی برخــوار 
در جمــع اصحــاب رســانه گفــت: در راســتای کنتــرل بهداشــت و 
ســامت عمــوم مــردم، پنــج مــکان مجــاز جهــت ذبــح دام هــای 
قربانــی تحــت نظــارت بازرســان بهداشــتی دامپزشــکی و ناظــران 

ذبــح شــرعی تعییــن شــده اســت.
رئیــس شــبکه دامپزشــکی برخــوار بــا اشــاره بــه فعالیــت گــروه 
بازرســی افــزود: پیــش از عیــد قربــان نیــز در مراکــز عرضــه دام، 
ــامت دام  ــا از س ــد ت ــا می کنن ــه دام ه ــه معاین ــدام ب ــران اق ناظ

اطمینــان حاصــل شــود.
ــال  ــل و انتق ــر نق ــی ب ــروی انتظام ــارت نی ــه نظ ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــامانه قرنطین ــق س ــرد: از طری ــح ک ــتان تصری ــه شهرس دام ب

ــر ســامت دام انجــام می شــود؛  ــای الزم ب دامپزشــکی نظارت ه
ــوز  ــا مج ــط ب ــوار فق ــاط برخ ــه نق ــز در کلی ــل دام نی ــل و نق حم
دامپزشــکی و از طریــق ســامانه یکپارچــه قرنطینــه دامــی 
امکان پذیــر اســت. وی اظهــار داشــت: کشــتار در معابــر و ســطح 
شــهر توســط شــهروندان بــدون نظــارت کارشناســان دامپزشــکی، 
احتمــال خطــر انتقــال بیماری هــای مشــترک بیــن دام و انســان 
را افزایــش می دهــد؛ عــاوه بــر ایــن از جنبــه روان شناســی نیــز 
ذبــح دام در معابــر عمومــی و منــازل در برابــر چشــم کــودکان و 

ــذارد. ــان می گ ــر روح و روان آن ــی ب ــر منف ــاردار تأثی ــان ب زن
فلســفی منش از مــردم خواســت تــا در ایــن روز ســامت جامعــه 
را بــه خطــر نیندازنــد و بــه منظــور جلوگیــری از هرگونــه مشــکات 
بهداشــتی در مناطــق و جایگاه هــای خــاص ذبــح دام بــا نظــارت 

کارشناســان دامپزشــکی، مراســم قربانــی را انجــام دهنــد.

ــع وزارت  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــامت  ــران و س ــنواره عم ــت در جش بهداش
ــار  ــان اظه ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
داشــت: در برنامه هــای عمرانــی کــه در 
ــر ایــن  وزارت بهداشــت داشــتیم، تــاش ب
بــود تــا شــرایط بهتــر شــود؛ البتــه اقدامــات 
بســیاری هنــوز مانــده، امــا بــا تــاش 
ــی صــورت  ــات بســیار خوب دوســتان اقدام
ــه در  ــی ک ــات خوب ــی از اقدام ــه و یک گرفت
ایــن دوره داشــتیم، توســعه تخت هــای 

ــود. ــتانی ب بیمارس
ســید علــی صدرالســادات گفــت: شــاخصی 
ــتان در  ــت بیمارس ــرای تخ ــران ب ــه در ای ک

نظــر گرفتــه شــده، رضایت بخــش نیســت؛ 
تخــت  هــزار   ۲1 طــرح  هدف گیــری 
بیمارســتانی تعــداد زیــادی نبــود؛ امــا 
ــود و امــروز بیــش  اقــدام بســیار بزرگــی ب
آمــاده  بیمارســتانی  تخــت  هــزار   ۲3 از 
ــزار  ــرح ۲1 ه ــان از ط ــت. هدفم ــده اس ش
ــتان های  ــل بیمارس ــعه و تکمی ــی توس تخت
ــر  ــال ب ــش از 10 س ــه بی ــود ک ــام ب نیمه تم

ــد. ــده بودن ــن مان روی زمی
ــزار  ــرح ۲1 ه ــرد:  در ط ــان ک وی خاطرنش
ســاخت  شــاهد  بیمارســتانی  تخــت 
 3۵ طــی  درمانــی  پــروژه  بزرگ تریــن 
تخت هــای  و  بوده ایــم  گذشــته  ســال 

افزایــش  درصــد   ۲۵ مــا  بیمارســتانی 
یافته انــد. اعتبــاری کــه بــرای ایــن کار 
از  بخشــی  کــه  بــود  ایــن  داشــته ایم 
مــا گذاشــته  اختیــار  در  افــزوده  ارزش 
شــد و از اعتبــارات مــاده 37 اســتفاده                 

کردیــم.
صدرالســادات تصریــح کرد: ۲۲ بیمارســتان 
بــا بیــش از ۲00 تخــت از دســتاوردهای 
ــرداری از  ــت؛ بهره ب ــوده اس ــرح ب ــن ط ای
ــا  ــن 100 ت ــت بی ــا ظرفی ــتان ب 4۵ بیمارس
بیمارســتان های  تکمیــل  و  تخــت   ۲00
ایــن  دســتاوردهای  دیگــر  از  نیمه تمــام 
طــرح اســت. بــا پروژه هایــی کــه در حــوزه 

طــرح تحــول بــوده، ۲0 هــزار و ۵۹7 تخــت 
ــل  ــعه و تکمی ــب توس ــتانی در قال بیمارس
داده  تحویــل  بیمارســتانی  تخت هــای 

ــت. ــده اس ش
ــع وزارت  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع
ــد  ــود رون بهداشــت بیــان کــرد: اگــر قــرار ب
گذشــته را دنبــال کنیــم، می بایــد 104 هــزار 
تخــت در بیمارســتان ها داشــته باشــیم؛ 
امــا امــروز 1۲1 هــزار تخــت آمــاده داریــم. 
ــه از  ــت ک ــن اس ــا ای ــارات م ــی از افتخ یک
شــمال  تــا  نقطــه کشــور  جنوبی تریــن 
ــوازن در  ــات رخ داده و ت ــن اتفاق کشــور ای

ــت. ــرار اس ــتان ها برق اس
فعــال  تخت هــای  تعــداد  گفــت:  وی 
اســتان اصفهــان 6 هــزار و 60۹ تخــت فعــال 
ــه 3 هــزار و 66۲ تخــت فرســوده  اســت ک
در اســتان داریــم. اقدامــات خوبــی کــه 

ــه  ــورت گرفت ــت ص ــزار تخ ــرح ۲1 ه در ط
ایــن اســت کــه یــک هــزار و ۸۵ تخــت در 

ــت.  ــده اس ــذار ش ــان واگ ــتان اصفه اس
پــس از طــرح ۲1 هــزار تختــی، اقــدام 
ســامت  تحــول  طــرح  در  مهمــی کــه 
بهســازی  و  احــداث  گرفــت  صــورت 
ــژه و  ــای وی ــداث کلینیک ه ــس، اح اورژان
کلینیــک توســعه بلوک هــای زایمانــی بــود.

ــوزه  ــرد: در ح ــان ک ــادات خاطرنش صدرالس
بهداشــت اقدامــات جالــب توجهــی صــورت 
گرفتــه و در طــرح تکمیــل و توســعه شــبکه 
ــرانه  ــای س ــاهد ارتق ــور، ش ــت کش بهداش
فضــای بهداشــتی از 4۵ متــر مربــع بــه 7۵ 
ــته  ــال گذش ــم. در 4 س ــع بوده ای ــر مرب مت
3 هــزار و 400 خانــه بهداشــت جدیــد و 
ــز ســامت روســتایی را احــداث  36۵ مرک

کرده ایــم.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

مســابقات والیبــال در دومیــن المپیــاد فرهنگی ورزشــی 
کارکنــان وزارت بهداشــت پــس از هفــت روز رقابــت 
ــا  ــت ب ــرکت کننده در نهای ــای ش ــان تیم ه ــنگین می س
قهرمانــی تیــم دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان بــه کار 

ــان داد. خــود پای
رقابت هــای والیبــال در دومیــن المپیــاد فرهنگی ورزشــی 
ــاه  ــوان از 30 مردادم ــژه بان ــان وزارت بهداشــت وی کارکن
روز  هفــت  گذشــت  از  پــس  و  کــرد  بــه کار  آغــاز 
ــت  ــال، در نهای ــم والیب ــان 3۲ تی ــنگین می ــت س رقاب
ــام نخســت  ــوم پزشــکی کاشــان مق ــم دانشــگاه عل تی
ــگاه های  ــم دانش ــرد و تی ــب ک ــابقات را کس ــن مس ای

ــام  ــه مق ــب ب ــه ترتی ــزد ب ــیراز و ی ــکی ش ــوم پزش عل
نایب قهرمانــی و ســومی رســیدند.

والیبالیســت های کاشــانی در ۲ ســت پیاپــی بــا نتایــج 
۲۵ بــر 17 و ۲۵ بــر ۲1 توانســتند تیــم شــیراز را شکســت 

دهنــد تــا بــر روی ســکوی اول مســابقات بایســتند.
ــا  ــان، ب ــال کاش ــم والیب ــت تی ــی، سرپرس ــرا غام زه
اعــام اینکــه در ســال گذشــته مقــام دوم را کســب 
کــرده بودیــم، خاطرنشــان کــرد: بــرای حضــور قدرتمنــد 
ــی را  ــات منظم ــی، تمرین در مســابقات و کســب قهرمان

ــم. ــزار کردی برگ
غامــی افــزود: نقــش مربــی متخصــص و باتجربــه در 
موفقیــت و پیــروزی بســیار مهــم اســت و تیم کاشــان از 
مربــی درجــه یــک و بــا دانشــی برخــوردار بــوده اســت.

 فعالیت پنج اکیپ ثابت و سه اکیپ سیار 
ذبح دام عید قربان در برخوار

 طالی مسابقات والیبال به 
تیم دانشگاه علوم پزشکی کاشان رسید

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اعالم کرد:

آماده سازی بیش از ۲۳ هزار تخت بیمارستانی در ۴ سال گذشته 

مدیر آموزش و پرورش اردستان:
اوقات فراغت، عامل هدایت و 

تربیت دانش آموزان است
H.Farokhi@eskimia.ir

حمید فرخیاردستان

عیســی شــفیعی، مدیــر آمــوزش و پــرورش اردســتان، در 
ــوزان  ــت دانش آم ــات فراغ ــه اوق ــن اختتامی ــم جش مراس
در محــل کانــون شــهید مفتــح اردســتان اظهــار کــرد: یکــی 
ــرت  ــب حض ــا ح ــا در دنی ــال م ــرش اعم ــروط پذی از ش
ــت  ــه برک ــه ب ــدوارم هم ــه امی ــی علیه الســام اســت ک عل
ــرو راســتین ائمــه              ــم رهــرو و پی روزهــای پیــش رو بتوانی

باشــیم. 
ــه الزم  ــت: توج ــتان گف ــرورش اردس ــوزش و پ ــر آم مدی
ــت  ــم و ارزشــی در تربی ــات فراغــت از مســائل مه ــه اوق ب
جوانــان و نوجوانــان در جامعــه، به ویــژه دانش آمــوزان 

ــت. اس
ــت  ــات فراغ ــردن اوق ــر ک ــازی و پ ــزود: فرهنگ س وی اف

ــوم  ــی و عل ــوم تربیت ــان عل ــه کارشناس ــورد توج ــیار م بس
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــطح جه ــی در س اجتماع

شــفیعی تاکیــد کــرد: یکــی از راه هــای کاهــش آســیب های 
ــان فرهنگ ســازی و  ــی در جه ــی و فســاد اجتماع اجتماع
ــرای قشــر نوجــوان و جــوان  ــات فراغــت ب ــردن اوق ــر ک پ

هــر جامعــه اســت.
مدیــر آمــوزش و پــرورش اردســتان بــا بیــان اینکــه مــا باید 
بتوانیــم بــرای اوقــات فراغــت بــه صــورت بهینه و شایســته 
ــد  ــت بای ــات فراغ ــرد: اوق ــح ک ــم، تصری ــزی کنی برنامه ری
هدفمنــد باشــد تــا دانش آمــوزان در یــک فضــای آرام و بــا 

اختیــار، اســتعداد درونــی خــود را شــکوفا کننــد.
ــات  ــای اوق ــیار زیب ــن بس ــی از محاس ــن یک وی همچنی
بــودن آن دانســت کــه جوانــان  را اختیــاری  فراغــت 
می تواننــد بــا مشــورت اولیــا نســبت بــه انتخــاب کاس هــا 

ــد. ــدام کنن ــت در آن اق و فعالی
ــل و  ــا می ــات فراغــت ب ــه اینکــه اوق ــا اشــاره ب شــفیعی ب
اراده، عشــق و عاقــه صــورت می گیــرد، افــزود: می تــوان از 
فرصــت کــم اســتفاده بهینــه را بــرد و اولیــن امتیاز اســتفاده 

مطلــوب از اوقــات فراغــت جلوگیــری از هــرز رفتــن نیــرو و 
ــت. ــن خاقیت هاس هدررفت

ــرورش اردســتان تعــداد دانش آمــوزان  ــر آمــوزش و پ مدی
اردســتان را حــدود ۵ هــزار نفــر اعــام کــرد و افــزود: اگــر 
ــاعت از  ــم روزی ۸ س ــتان بخواهی ــد روز کاری تابس در ص
دانش آمــوزان در کاس هــای اوقــات فراغــت اســتفاده 
ــه  ــود ک ــت می ش ــاعت وق ــون س ــدود 4 میلی ــم، ح کنی
ــا  ــرای آن ه ــن ب ــئوالن و والدی ــت مس ــه هم ــوان ب می ت

ــام داد. ــی انج ــای بزرگ کاره
ــیر  ــون شمش ــت را همچ ــات فراغ ــت اوق ــفیعی اهمی ش
دولبــی فــرض کــرد کــه می تــوان هــم بــرای اصــاح 
جــوان و هــم بــرای ضایــع کــردن وقــت و اســتعداد او قــدم 

ــت. برداش
مدیــر آمــوزش و پــرورش اردســتان گفــت: اوقــات فراغــت 
ــد آن را  ــه می توانن ــت ک ــن اس ــتان والدی ــه ای در دس هدی
خــوب طراحــی کننــد و از آن بهــره ببرنــد و می تــوان گفــت 
اوقــات فراغــت هــم عامــل هدایــت و هــم عامــل تربیــت 

ــوزان اســت. ــرای رشــد دانش آم ب

ــاون، کار  ــر کل تع ــد، مدی محســن نیرومن
ــتی  ــان، در نشس ــی اصفه ــاه اجتماع و رف
ــا  ــت ب ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــری ب خب
ــاون، کار و  ــوزه تع ــف ح ــه وظای ــاره ب اش
ــت  ــت: حمای ــار داش ــی اظه ــاه اجتماع رف
از فرصت هــای شــغلی پایــدار، مشــاغل و 
تــاش بــرای جلوگیــری از تعطیــل شــدن 
یــا تعویــق زمــان تعطیلــی واحدهــا، از 
ــاه  ــاون، کار و رف ــف حــوزه تع ــه وظای جمل

ــت. ــی اس اجتماع
و  تســویه  از  جلوگیــری  افــزود:  وی 
ــه  ــا ک ــفیدامضا در واحده ــای س قرارداده
بــه یــک بیمــاری تبدیــل شــده، از جملــه 
ــود  ــتورکار خ ــه در دس ــت ک ــی اس اقدامات
قــرار داده ایــم و بدیــن وســیله تمــام 
قراردادهــای کار بایــد در ایــن ســامانه 
ثبــت شــود؛ در غیــر ایــن صــورت قــرارداد 
مربوطــه از نظــر مــا بــدون ارزش اســت و 

در مراجــع نیــز نمی تواننــد بــه آن اســتناد 
ــد. کنن

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
اصفهــان دربــاره بیمــه کارگران ســاختمانی 
تصریــح کــرد: کارگــران ســاختمان بیشــتر 
از ســایر افــراد در معــرض خطــر قــرار 
ــه شــمار  ــراد ب ــن اف ــد و از ضعیف تری دارن
کاگــران  بیمــه  رو  ایــن  از  می رونــد؛ 
ســاختمانی را در برنامــه کار خــود قــرار 
ــر کار،  ــد وزی ــاس نوی ــر اس ــم و ب داده ای
تمــام کارگــران ســاختمانی تــا پایــان ســال 
جــاری تحــت بیمــه قــرار خواهنــد گرفــت.

ــی  ــوزش عمومــی و همگان ــزود: آم وی اف
جملــه  از  نیــز  و کارفرمایــان  کارگــران 
اقدامــات دیگــری اســت کــه در دســتورکار 

قــرار گرفتــه اســت؛ به گونــه ای کــه خــاف 
ســال گذشــته همــه کارگــران و کارفرمایــان 
موظــف بــه شــرکت در ایــن دوره هــا و 
ــه  ــدن ســاعات آموزشــی هســتند ک گذران
کاهــش ۲1 درصــدی حــوادث از آثــار ایــن 

ــه  شــمار مــی رود. ــم خــوب ب تصمی
بــر واحدهــا  نظــارت  نیرومنــد دربــاره 
ــودن  ــه محــدود ب ــا توجــه ب ــرد: ب ــان ک بی
تعــداد بازرســان در بازدیــد از واحدهــا، در 
هــر واحــد از میــان کارگــران یــک نفــر بــه 
عنــوان مامــور یــا پلیــس ایمنــی انتخــاب 
ــه  ــن راســتا کســانی ک شــده اســت؛ در ای
تحصیلکــرده ایــن رشــته هســتند، انتخــاب 
ســپری کردن  از  پــس  و  می شــوند 
دوره هــای بلند مــدت آموزشــی و تاییــد 

صاحیــت، بــه  صــورت روزانــه موظــف بــه 
ــورت  ــتند و در ص ــت ها هس ــی لیس بررس
مشــکل بازرســان آن هــا را بــه واحــد 

مربوطــه ارســال می کننــد.
ــج  ــر اســاس نتای وی خاطرنشــان کــرد: ب
بــه دســت آمــده پرداخــت تســهیات 
ایجــاد  ســبب  نمی توانــد  تنهایــی  بــه 
اقــدام  مهم تریــن  و  شــود  اشــتغال 
اســت؛  اقتصــاد  شــکوفایی  آن  بــرای 
ــد  ــان می ده ــارب نش ــه تج ــه ای ک به گون
هرچــه پــول بــرای ایجــاد اشــتغال تزریــق 
شــود، درصــد بســیار کمــی از آن بــه ثمــر 

می رســد.
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع مدی
ماهــه   ۸ در  داشــت:  اظهــار  اصفهــان 

ــت  ــاه نخس ــته و 4 م ــال گذش ــی س پایان
ــکایت  ــزار و ۸30 ش ــاری، 31 ه ــال ج س
 ۲3۹ و  هــزار   ۹ بــرای  و  شــده  اخــذ 
شــکایت رای صــادر شــده کــه نشــان 
می دهــد مــا یــک اداره شــبه قضایــی 
ــوده و موظــف هســتیم تمــام شــکایات  ب
را بررســی و بــرای آن هــا رأی صــادر کنیــم.

ــکاری  ــا آمــار بی وی همچنیــن در رابطــه ب
ــکاری اســتان  ــرخ بی ــان گفــت: ن در اصفه
آمارهــای مختلفــی دارد؛ نــرخ بیــکاری 
اصفهــان در ســال 13۹۵، 14.6 درصــد 
و کشــور 1۲.4 بــوده اســت. بیشــترین 
نــرخ بیــکاری بــه ترتیــب در لنجــان 1۸.6 
ــد  ــش از 17 درص ــهر بی ــد، شاهین ش درص
ــن  و خوانســار 16.3 درصــد اســت. کمتری
نــرخ بیــکاری متعلــق بــه شهرســتان های 
آران و بیــدگل بــا ۵.۹ درصــد، نطنــز بــا 6.۵  

ــوار 7.1 درصــد اســت. درصــد و برخ
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 شهرضا در جایگاه پنجم 
تولید مرغ در استان 

ــور  ــع کش ــن صنای ــی از بزرگ تری ــداری، یک ــت مرغ صنع
ــردش، آن را در  ــاد و ســرمایه در گ ــه ارزآوری زی اســت ک

ــرار داده اســت. ــت ق ــد از صنعــت نف ــگاه دوم بع جای
مدیــر جهــاد کشــاورزی شــهرضا گفــت: ایــن شهرســتان 
ــگاه  ــا تولیــد ســاالنه ۲3۵ هــزار مــرغ تخمگــذار در جای ب

ــد ایــن محصــول قــرار دارد. پنجــم اســتان در تولی
عبدالرضــا تاکــی عنــوان کــرد: در حــال حاضــر 1۵۲ 

دارد. وجــود  شــهرضا  شهرســتان  در  مرغــداری 

 عضویت کاراته کای گلپایگانی 
در تیم ملی

رئیــس اداره ورزش و جوانــان گفــت: کاراتــه کای گلپایگانــی 
ــب  ــپانیا در ترکی ــی اس ــابقات جهان ــرکت در مس ــرای ش ب
تیــم ملــی جوانــان جمهــوری اســامی ایــران قــرار                   

ــت. گرف
اظهــار داشــت: قاســم خوبــرو  محمدرضــا شمســی 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی، در اردوهــای انتخاب ــه کای گلپایگان کارات
نفــر اول در وزن 61 کیلوگــرم بــه موفقیــت دســت یافــت.

وی افــزود: ایــن کاراتــه کای گلپایگانــی بــرای شــرکت در 
مســابقات جهانــی اســپانیا در ترکیــب تیــم ملــی جوانــان 

جمهــوری اســامی ایــران قــرار گرفــت.

بازسازی آتشکده ساسانی نطنز 
دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  سرپرســت 
و گردشــگری نطنــز گفــت: بــا تخصیــص اعتبــارات 
ــه  بازســازی بناهــای تاریخــی آتشــکده ساســانی نطنــز ب

ــید. ــان رس پای
ــارات  ــص اعتب ــا تخصی ــرد: ب ــار ک ــر اظه ــین یزدانمه حس
ملــی، بازســازی بناهــای تاریخــی آغــاز شــده کــه یکــی از 

ایــن بناهــا، آتشــکده ساســانی نطنــز اســت.
ــای 4 طاقــی کــه 1۸00 ســال  ــای زیب وی افــزود: ایــن بن
عمــر دارد، بــه مــرور زمــان 3 طــاق خــود را از دســت داده 
ــاق از  ــده، ۲ ط ــازی های انجام ش ــا بازس ــون ب ــود و اکن ب

ایــن 4 طاقــی زیبــا بازســازی شــده اســت.

 بهره برداری از ۱۰ طرح کشاورزی 
در دهاقان 

رئیــس اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان دهاقــان گفــت: 
در هفتــه دولــت 10طــرح کشــاورزی بــه بهره بــرداری 

می رســد. 
ــامل4  ــا ش ــن طرح ه ــت: ای ــار داش ــور اظه ــر صفرپ امی
پــروژه آب و خــاک و امــور فنی مهندســی، 3 پــروژه 
ــروژه  ــی و 6 پ ــدات دام ــروژه تولی ــی، 3 پ ــدات گیاه تولی
امــور عشــایر هســتند کــه در هفتــه دولــت در ایــن 

می رســند. بهره بــرداری  بــه  شهرســتان 

 نایب قهرمانی نجف آباد 
در کونگ فو

رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجف آبــاد گفت: 
در آخریــن دوره رقابت هــای قهرمانــی کونگ فــوی اســتان 
اصفهــان کــه در پنــج رده ســنی بــه میزبانی دهاقــان به کار 
خــود پایــان داد، تیــم اعزامــی شهرســتان بــا کســب یــک 
عنــوان قهرمانــی، ســه نایب قهرمانــی و یــک برنــز تیمــی 
ــازی  ــاظ امتی ــتان از لح ــکوی دوم اس ــر س ــوع ب در مجم

یستاد. ا
ســید محمــد طباطبایــی اظهــار داشــت: در بخــش 
انفــرادی نونهــاالن، تیــم نجف آبــاد ســه نشــان طــا، یــک 
ــان  نقــره و یــک گردن آویــز برنــز کســب کــرد و در نوجوان
هــم ســه نفــر از ورزشــکاران ســکوهای اول تــا ســوم را در 

ــد. ــه دســت آوردن ــف ب اوزان مختل

 تحویل دادن ۱۰ طرح آموزشی 
به آموزش و پرورش اصفهان 

10 طــرح آموزشــی همزمــان بــا هفتــه دولــت امســال بــه 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان تحویــل داده شــد. 

محمدحســین ســجاد، مدیــر کل نوســازی مــدارس 
ــری  ــاظ کارب ــه لح ــا را ب ــن پروژه ه ــان، ای ــتان اصفه اس
نمازخانــه  چندمنظــوره،  ســالن های  مدرســه،  شــامل 
و کتابخانــه عنــوان کــرد کــه در شــهرهای بهارســتان، 

شــده اند. واقــع  نجف آبــاد  و  مبارکــه  فاورجــان، 

 مرمت مقبره کاوه آهنگر 
در روستای مشهد کاوه چادگان 

سرپرســت میــراث فرهنگــی شهرســتان چــادگان گفــت: 
مرمــت مقبــره کاوه آهنگــر در روســتای مشــهد کاوه 
ــا  ــن بن ــان رســید و ای ــه پای ــت ب ــه دول ــا هفت ــان ب همزم
ــت. ــاده اس ــگران آم ــدان و گردش ــد عاقه من ــرای بازدی ب

نورالــه عبدالهــی افــزود: ایــن بنــا متعلــق بــه دوره ایلخانی 
و بــا قدمــت 700ســاله، از قدیمی تریــن بناهــای تاریخــی 
بــر جــای مانــده در شهرســتان اســت کــه بــا 300 میلیــون 

ریــال هزینــه مرمــت شــد.

ساماندهی خرید و فروش کاالها و 
اجناس دست دوم در اصفهان 

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از ســاماندهی خریــد 
و فــروش کاالهــا و اجنــاس دســت دوم در ایــن اســتان 

خبــر داد. 
ســردار  مهــدی معصوم بیگــی افــزود: ســاماندهی خریــد 
و فــروش کاالهــا و اجنــاس دســت دوم در اســتان 
اصفهــان بــا اجــرای طرحــی بــا عنــوان »بــه ســوی 

تقاضــای صفــر« انجــام می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی فروشــندگان توجــه 
چندانــی بــه منشــور خریــد و فــروش لــوازم دســت 
طــرح،  ایــن  بــه  بی توجهــی  گفــت:  ندارنــد،  دوم 
بــا  را  دوم  و کاالهــای دســت  اجنــاس  فروشــندگان 
مشــکل مواجــه می کنــد؛ زیــرا بــا ثبــت نشــدن ایــن نــوع 
ــوب  ــرقتی محس ــوال س ــه، ام ــامانه مربوط ــا در س  کااله

می شوند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان: 

کارگران ساختمانی اصفهان تا پایان امسال بیمه می شوند 

،،
در ســال جــاری بــا حضــور وزیــر نیــرو 
اجــرای شــبکه فاضــاب شــهرهای 

ــز آغــاز شــد دیزیچــه و زیباشــهر نی
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کوتاه اخبار 
 دستگیری 8 سارق 

در چهارمحال و بختیاری 
جانشــین فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: مأمــوران پلیــس آگاهــی شــهرکرد، فارســان، کیــار 

ــه دســتگیری 8 ســارق شــدند. ــق ب ــگ، موف و کوهرن
ســرهنگ فضــل هللا برزویــی با اشــاره بــه اعتراف ســارقان 
ــیکلت و  ــودرو، موتورس ــل خ ــرقت داخ ــره س ــه ۱۱ فق ب
مغــازه افــزود: متهمیــن جهــت ســیر مراحــل قانونــی در 

اختیــار مرجــع قضایــی قــرار گرفتنــد.

ثبت دهمین وقف شهرستان تفت 
حجت االســام محمدعلــی فــاح، رئیــس اداره اوقــاف و 
امــور خیریــه شهرســتان تفــت، از ثبــت یــک مــورد وقــف 
جدیــد در ایــن شهرســتان بــه نیــت افطــاری مــاه مبــارک 

رمضــان خبــر داد.
وی افــزود: ثبــت دهمیــن وقــف در ســال جــاری توســط 

خانــم »اشرف الســادات کانتــرزاده« انجــام شــد.
 وقــف جدیــد شــامل زمینــی بــه مســاحت 400 مترمربــع 
اســت کــه بــه نیــت افطــاری دادن مــاه مبــارک رمضــان 
در مســجد و حســینیه مشــیر روســتای طزرجــان وقــف 

 شــده اســت.

 اجتماع بزرگ غدیریون 
در شهرکرد

حجت االســام ســید مصطفــی  هاشــمی، دبیــر اجرایــی 
بنیــاد بین المللــی غدیــر چهارمحــال و بختیــاری، در 
دهــه  گرامیداشــت  برنامه هــای  هماهنگــی  جلســه 
فرمانــداری  در  غدیرخــم،  عیــد  و  والیــت  و  امامــت 
ــر  ــون خب ــزرگ غدیری ــاع ب ــزاری اجتم ــهرکرد از برگ ش
ــهریورماه  ــزرگ ۱3 ش ــاع ب ــن اجتم ــرد: ای ــار ک داد و اظه
ســال  جــاری در مصــای امــام  خمینــی شــهرکرد برگــزار 

می شــود.

شهادت مأمور نیروی انتظامی یزد 
در ایرانشهر

در درگیــری صبــح دیــروز مأمــوران پلیــس آگاهــی 
ایرانشــهر بــا اشــرار مســلح، ســتوان دوم محمــد دهقــان 

ــد. ــل آم ــع شــهادت نائ ــه درجــه رفی ب
ــزد، متأهــل  شــهید ســتوان دوم محمــد دهقــان اهــل ی
ــتان  ــه اس ــته ب ــاه گذش ــت. وی م ــد اس و دارای دو فرزن
سیســتان و بلوچســتان جهــت خدمــت عملیاتــی منتقــل  

شــده بــود.

 کاهش 30 درصدی قاچاق کاال 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــر کل گمــرک چهارمحــال و بختیــاری از کاهــش 
30 درصــدی قاچــاق کاال از نظــر ارزش ریالــی از گمــرک 

ــر داد. ــال خب ــت امس ــاه نخس ــتان در 5 م اس
ــته در  ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی ــه دادی ب ــماعیل ال اس
همیــن مــدت ۱4۱ فقــره قاچــاق کاال بــه ارزش 53 
میلیــارد ریــال از ســوی گمــرک اســتان شناســایی شــد، 
اظهــار کــرد: از ابتــدای امســال تــا پایــان مردادماه امســال 
۱07 فقــره بــه ارزش 35 میلیــارد ریــال شناســایی شــد.
بــه گفتــه وی درآمدهــای ملــی گمــرک اســتان در 
ــا پایــان  ســال گذشــته 50 درصــد و از ابتــدای امســال ت

مردادمــاه، 20 درصــد افزایــش داشــته اســت.

افتتاح سیزده طرح کشاورزی و 
دامپروری در کرمان 

ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه ــعودی، مدی ــد مس احم
کرمــان، گفــت: همزمــان بــا هفتــه دولــت ســال جــاری 
۱3 طــرح کشــاورزی و دامپــروری در ایــن شهرســتان بــا 
اعتبــار بیــش از ۱6۱ میلیــارد ریــال و بــا ایجــاد ۱۱4 شــغل 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــود و ب ــاح می ش افتت
ــاری  ــرح آبی ــه ط ــامل س ــا ش ــن طرح ه ــزود: ای وی اف
تحــت فشــار، دو واحــد گلخانــه، دو واحــد پــرورش 
ــار واحــد  گاو شــیری، دو واحــد مرغــداری گوشــتی، چه
ــود  ــز، ک ــد ســوهان و گ ــی تولی ــی و تکمیل ــع تبدیل صنای
هیومیــک اســید، مغــز و شکســت پســته، مغــز و خــال 

پســته اســت.

یزد، قطب سوارکاری کشور 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــان اس ــر کل ورزش و جوان مدی
ــت:  ــرورش اســب گف ــه پ ــن اســتان در زمین ــت ای ظرفی
ــزد  ــتان ی ــب در اس ــرورش اس ــگاه پ ــش از 400 باش بی

فعالیــت دارد.
مســعود شــریعتین گفــت: یــزد بــه عنــوان قطــب 
بیشــترین  و  شــده  شــناخته  کشــور  ســوارکاری 
باشــگاه های پــرورش اســب کشــور نیــز در ایــن اســتان 

هســتند. فعالیــت  مشــغول 
وی بــا بیــان اینکــه باشــگاه های پــرورش اســب در 
ــه  ــد، ادام ــج می برن ــددی رن ــکات متع ــتان از مش اس
داد: اســتان یــزد ظرفیــت زیــادی در توســعه ایــن رشــته 
ــت  ــه حمای ــاز ب ــعه آن نی ــرای توس ــا ب ــی دارد؛ ام ورزش

ــت. ــتان اس ــئوالن اس مس

فعالیت دوباره مرکز پزشکی هسته ای 
چهارمحال و بختیاری 

ــز پزشــکی هســته ای چهارمحــال  ــر عامــل مرک مدی
ــز در  ــن مرک ــاره ای ــت دوب ــاز فعالی ــاری از آغ و بختی

ــر داد. ــه جــاری خب هفت
غامرضــا روســتایی بــا یــادآوری اینکــه توقــف 
فعالیــت مرکــز پزشــکی هســته ای اســتان بــه دلیــل 
نبــود پزشــک فنــی بــوده، افــزود: بــا معرفــی و تایید 
متخصــص پزشــک هســته ای، مشــکل نبود پزشــک 
ــده  ــاز ش ــت آن آغ ــل و فعالی ــز، ح ــن مرک ــی ای فن

اســت.
ــتان  ــته ای اس ــکی هس ــز پزش ــه داد: مرک وی ادام
آمــاده پذیــرش بیمــاران همــه روزه از ســاعت 8 
صبــح تــا 8 شــب اســت و انجــام اســکن نیــز طبــق 

ــرد. ــورت می گی ــز ص ــن مرک ــته در ای روال گذش

ــش  ــات وح ــی و حی ــای طبیع ــود جنگل ه وج
ــای  ــه ظرفیت ه ــزد از جمل ــق ی ــی مناط در بعض
بخــش گردشــگری ایــن اســتان اســت کــه 
می توانــد  ســال،  مختلــف  فصل هــای  در 
مخاطبــان خــاص خــود را بــرای ســفر بــه ایــن 
منطقــه در قلــب ســرزمین پهنــاور ایــران داشــته 

ــد. باش
ــم  ــتان خات ــم شهرس ــان اکوتوریس ــن می در ای
ــتان  ــرح اس ــق مط ــن مناط ــه جذاب تری از جمل
اســت کــه هنــوز زیــاد شــناخته نشــده و چنــدان 
هــم مــورد اســتقبال گســترده گردشــگران قــرار 

نگرفتــه اســت.
ــم  ــان طبیعــت بکــر شهرســتان خات ــن می در ای
پوشــش  طبیعــی،  جنگل هــای  از  تلفیقــی 
گیاهــی کم نظیــر، منابــع آبــی فــراوان و وحــوش 
زیســتگاه  تنهــا  کــه  اســت  منحصربه فــرد 
آن هــا در اســتان قــرار دارد و بعضــی از ایــن 
زیســتگاه ها بــه عنــوان پایلــوت )آزمایشــی( 

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــوری در نظ کش
بــاغ  و  شــادی  بــاغ  طبیعــی  جنگل هــای 
معــدن کــه در دهســتان چاهــک و در روســتای 
تاریــخ  از  نمــادی  اســت،  واقــع  بختیــاری 
دیرینــه عشــایر و مردمــان ایــن منطقــه اســت؛ 
عشــایری ســختکوش کــه بیشــترین جمعیــت 

ــی  ــتان زندگ ــن شهرس ــتان در ای ــا در اس آن ه
می کنــد.

بــه گفتــه مســئوالن ســاالنه بیــش از ۱2 
بناهــای  و  اکوتوریســم  از  گردشــگر  هــزار 
امــا  می کننــد.  بازدیــد  خاتــم  تاریخــی 
نبــود زیرســاخت ها موجــب می شــود تــا 
گردشــگران از ســفر بــه ایــن مناطــق جــذاب و 
دیدنــی اســتان تــا حــدودی خــودداری کننــد.

کــه  شــادی  بــاغ  حفاظت شــده  منطقــه 
ــز و  ــو، کل و ب ــی، آه ــوزن زرد ایران ــوان گ می ت
ــر  ــن ه ــد، چشــمان تیزبی ــش را در آن دی می

گردشــگری را خیــره می کنــد.

 اکوتوریسم خاتم نیازمند سرمایه گذاری 
است

یکــی  می گویــد:  خاتــم  مرکــزی  بخشــدار 
شهرســتان  مغفول مانــده  ظرفیت هــای  از 
اکوتوریســم اســت؛ در حالــی کــه طبیعــت بســیار 
ــوان پیشــانی ســبز اســتان  ــه عن ــه ب ــای منطق زیب

می شــود. شــناخته  یــزد 
تنــوع  بــه  اشــاره  بــا  کاظمی نســب  محمــد 
زیســت محیطی شهرســتان در حوزه هــای منابــع 
ــد:  ــادآور ش ــوش ی ــاورزی، دام و وح ــی، کش طبیع
هــر یــک از ایــن حوزه هــا بــه تنهایــی ظرفیت هــای 
ــگر  ــذب گردش ــرای ج ــوان ب ــه می ت ــادی دارد ک زی
طبیعــی در ایــن رابطــه کار کــرد کــه ســبب رشــد و 

ــد. ــد ش ــگری خواه ــت گردش ــکوفایی صنع ش
در  بخشــداری  انجام شــده  اقدامــات  بــه  وی 
ــه  ــت: از جمل ــرد و گف ــاره ک ــگری اش ــوزه گردش ح
فعالیت هایــی کــه بــرای ارتقــای ایــن صنعــت 
ــوان  ــد، می ت ــام ش ــد انج ــر و امی ــت تدبی در دول
بــه افتتــاح یــک ســفره خانه ســنتی، اقامتــگاه 
بوم گــردی  اقامتــگاه  و  روســتایی  بوم گــردی 

عشــایری اشــاره کــرد.
 مشکل نبود زیرساخت های گردشگری 

در شهرستان 
کاظمی نســب بــر ایــن بــاور اســت: ارتقــای ســطح 

زیرســاخت ها در شهرســتان در حــال انجــام 
ــه ایجــاد ســفره خانه ســنتی،  اســت؛ از جمل
ــردی عشــایری و روســتایی. ــگاه بوم گ اقامت

ــرمایه گذاران  ــتقبال س ــرد: اس ــح ک وی تصری
از فعالیــت در بخــش گردشــگری شهرســتان 
ــم  ــن بخــش در خات ــا ای موجــب می شــود ت

رونــق دوچندانــی  داشــته باشــد.
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  مســئول 
دســتی و گردشــگری خاتــم دربــاره توســعه و 
ــن زیرســاخت های صنعــت گردشــگری  تأمی
اظهــار کــرد: ایــن شهرســتان کــه در حــد 
ــرار  ــان ق ــارس و کرم ــتان های ف ــل اس فاص
ــر در مســیر گردشــگری  دارد و از همــه مهم ت
ــد در  ــت، می توان ــع اس ــارگاردمیمند واق پاس
جــذب گردشــگران داخلــی و خارجــی مؤثــر 

باشــد.
ــن  ــد ای ــد: هرچن ــادآور ش ــی ی ــد یزدان محم

شهرســتان از لحــاظ مســافت فاصلــه نســبتا 
ــی از  ــا یــزد مرکــز اســتان دارد، ول ــی ب طوالن
ــای  ــگری و ابنیه ه ــای گردش ــاظ جاذبه ه لح
تاریخــی نگیــن اســتان بــه شــمار مــی رود.

وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه اینکه شــهر یزد 
ثبــت جهانــی شــده، فرصت هــا را بایــد بــرای 
دیگــر شــهرهای اســتان از جملــه شهرســتان 
خاتــم فراهــم کــرد تــا پتانســیل های آن 
بــه خوبــی معرفــی و موجــب رونــق بخــش 

گردشــگری شــود.
یزدانــی اظهــار کــرد: صنعــت گردشــگری 
ــه  ــه توج ــاز ب ــت و نی ــوز نوپاس ــم هن در خات
بیشــتر و فعالیــت ســرمایه گذاران در ایــن 

دارد. شهرســتان 
هــرات مرکــز شهرســتان 40 هــزار نفــری 
ــه 240 کیلومتــری شــهر یــزد  خاتــم در فاصل

ــت. ــع اس واق

 اکوتوریسم، ظرفیتی برای 
افزایش درآمد گردشگری خاتم 

ســجادی پور، رئیــس اداره کل جهــاد کشــاورزی اســتان 
یــزد، گفــت: کشــت محصــوالت پرآبخــواه در ســطح اســتان 
ــزد در حــال حاضــر 32  ــم اســت. اســتان ی ــزد بســیار ک ی
ــاغ  ــورت ب ــه ص ــد ب ــی دارد و 68 درص ــت زراع ــد کش درص
اســت کــه توجیــه اقتصــادی بــاغ بیشــتر از کشــت زراعــی 

اســت.
وی گفــت: در شهرســتان خاتــم کشــت زراعــی اســت؛ ولــی 
در حــال حاضــر حــدود ۱4 هــزار هکتــار بــاغ پســته وجــود 
ــی  ــت آب ــل محدودی ــه دلی ــت ب ــوی کش ــن الگ ــه ای دارد ک

موجــود بــه ایــن ســمت و ســو کشــیده شــده اســت. 
ســجادی پور اظهــار کــرد: رویکــرد کشــت اســتان یزد بیشــتر 
بــه ســمت محصــوالت کم آبخواهــی ماننــد زعفــران، گیاهــان 
ــج کشــت  ــان، مرزنگــوش و تروی ــی، لیمــو، گل گاوزب داروی

ــار  ــه ای مــی رود. اگــر آم ــا کشــت های متراکــم گلخان ــه ی ب
ــوع کشــت در شهرســتان ها  ــن ن ــه ای ــل را ک ســه ســال قب
وجــود نداشــت، بــا ســال های اخیــر کــه ایــن نــوع کشــت 
ــتان های  ــژه شهرس ــتان ها به وی ــام شهرس ــواه در تم کم آبخ
ــه صــورت جــدی در حــال انجــام اســت  ــم و ابرکــوه ب خات
مقایســه کنیــم، برداشــت ۱0 برابــری محصــول بــا کمتریــن 
میــزان مصــرف آب را شــاهد هســتیم کــه راندمــان مصــرف 

آب را در اســتان یــزد در پــی خواهــد داشــت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد یــادآور شــد: 
ــد در  ــن تولی ــزار ت ــون و 550 ه ــک میلی در حــال حاضــر ی
بخــش کشــاورزی اســتان یــزد داریــم کــه 330 هــزار تــن 
تولیــدات دام و طیــور و 420 هــزار تــن محصــوالت گلخانه ای 

اســت.
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لــوازم  محمولــه  کشــف  از  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــور  ــال در مح ــارد ری ــه ارزش 3 میلی ــاق ب ــپزخانه قاچ آش

لــردگان - بروجــن خبــر داد. 
ــت:  ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــام زاده ب ــاس غ ســردار غام عب
ــاق  ــل کاالی قاچ ــر حم ــی ب ــری مبن ــب خب ــال کس ــه دنب ب
ــتان های  ــمت اس ــه س ــتان ب ــی اس ــای مواصات از محوره
ــتورکار  ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوع ب ــور، موض ــزی کش مرک
ــرار  ــن ق ــتان بروج ــی شهرس ــی انتظام ــوران فرمانده مام

ــت.  گرف
ــی در  ــت و بازرس ــات ایس ــی عملی ــوران ط ــزود: مام وی اف
محــور لــردگان - بروجــن بــه یــک دســتگاه کامیــون کشــنده 

حامــل بــار مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد. 
ــن  ــه داد: در بازرســی از ای ــی ادام ــام ارشــد انتظام ــن مق ای
خــودرو 2 هــزار و 400 عــدد انــواع لــوازم آشــپزخانه قاچــاق 
بــه ارزش 3 میلیــارد ریــال کشــف و یــک نفــر نیــز دســتگیر 

شــد. 
ســردار غــام زاده بــه کشــف محمولــه تیــغ خودتــراش 
یک بــار مصــرف )ژیلــت( قاچــاق بــه ارزش 4 میلیــارد ریــال 

ــرد. ــردگان اشــاره ک ــه ل در محــور یاســوج ب
ــا  ــارزه ب ــوران مب ــرد: مام ــوان ک ــر عن ــن خب ــام ای ــا اع وی ب
ــام  ــس از انج ــتان پ ــی اس ــس آگاه ــاق کاال و ارز پلی قاچ
ــی  ــی ط ــام قضائ ــی مق ــا هماهنگ ــق ب ــی دقی کار اطاعات
ــردگان  ــه ل ــات ایســت و بازرســی در محــور یاســوج ب عملی
یــک دســتگاه کامیــون کشــنده حامــل بــار را متوقــف کردنــد. 

تاکنــون 42 هــزار و 400 تــن گنــدم مــازاد بــر نیاز کشــاورزان 
اســتان چهارمحــال و بختیاری خریداری شــده اســت. 

جان محمــد هللا یــاری، مدیــر تعــاون روســتایی چهارمحــال 
ــون، 42  ــاه امســال تاکن ــاری، گفــت: از 20 خردادم و بختی
ــاز کشــاورزان اســتان  ــر نی هــزار و 400 تــن گنــدم مــازاد ب
ــا قیمــت هــر کیلوگــرم ۱3 هــزار ریــال خریــداری شــده  ب

اســت.
ــابه  ــدت مش ــه در م ــت ک ــی اس ــن در حال ــزود: ای وی اف
ــد  ــدم در اســتان خری ــن گن ــل، 3۱ هــزار و ۱40 ت ســال قب

ــی شــد. تضمین
ــم 5  ــون ه ــاه تاکن ــرد: از ۱6 خردادم ــه ک ــاری اضاف هللا ی
هــزار و 453 تــن جــو بــا قیمــت هــر کیلوگــرم ۱0 هــزار و 
300 ریــال از کشــاورزان چهارمحــال و بختیــاری خریــداری 

شــده اســت.
ــا  ــتان ب ــو در اس ــد ج ــال خری ــه امس ــان اینک ــا بی وی ب
کاهــش 50 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
همــراه بــوده اســت، ادامــه داد: ســال گذشــته تــا همیــن 
ــداری  ــاورزان خری ــو از کش ــن ج ــزار و 686 ت ــان ۱0 ه زم

ــود. شــده ب
هللا یــاری گفــت: در طــرح خریــد تضمینــی، بهــای گنــدم و 
جــو بــه صــورت آنایــن محاســبه شــده و حداکثــر پــس 
ــه حســاب  از گذشــت یــک هفتــه توســط بانــک عامــل ب

ــود. ــز می ش ــاورز واری کش
گفتنــی اســت در ســال زراعــی جــاری 60 هــزار هکتــار از 
ــزار  ــدم و 24 ه ــت گن ــه کش ــتان ب ــاورزی اس ــی کش اراض

ــت. ــه کشــت جــو اختصــاص یاف ــزارع ب ــار از م هکت

ســید محمــد میرمحمــدی، اســتاندار یــزد، در جلســه ســتاد 
ــا  ــزد ب ــتان ی ــی اس ــاد مقاومت ــت اقتص ــردی و مدیری راهب
ــا  ــه ب ــت ک ــتان هایی اس ــی از اس ــزد یک ــه ی ــه اینک ــاره ب اش
ــا،  ــه آماره ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــی روبه روس ــکل کم آب مش
اســتان یــزد رتبــه برتــر را در بیــن اســتان های دیگــر در 

صرفه جویــی مصــرف آب در کشــور دارد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه در اســتان یــزد، صنایــع بــه دنبــال 
اســتفاده از دســتگاه هایی هســتند کــه مصــرف آب را کاهــش 
دهــد، افــزود: صنایــع بــا ایــن کار هــم در صرفه جویــی 
در هزینه هــای  اینکــه  و هــم  آب کمــک خواهنــد کــرد 

ــود. ــم ب ــمگیری خواهی ــش چش ــاهد کاه ــان ش جاری ش
رئیــس ســتاد راهبــردی و مدیریــت اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــان ارائ ــتگاه ها در زم ــرد: دس ــان ک ــزد خاطرنش ــتان ی اس

آمارهــای خــود دقــت الزم را داشــته باشــند؛ مگــر می شــود 
کــه اســتانی در کشــور در صرفه جویــی آب رتبــه اول را داشــته 
ــه رو شــود. ــم روب ــف ه ــای مختل ــن هجمه ه ــا ای باشــد و ب

ــتفاده  ــال سوءاس ــه دنب ــی ب ــه داد: برخ ــزد ادام ــتاندار ی اس
ــتند؛  ــا هس ــران ارگان ه ــب مدی ــرای تخری ــا ب ــن آماره از ای
پــس الزم اســت نســبت بــه ایــن امــر توجــه داشــته                        

ــید. باش
میرمحمــدی اظهــار داشــت: اگــر بخواهیــم مغازه هــای 
ــروش را  ــد و ف ــان خری ــرده و جری ســنتی را مقاوم ســازی ک
بــه نقــاط مرکــز شــهر منتقــل کنیــم، بایــد تمــام ظرفیت هــای 
خیابان هــا، ترافیــک، تــردد و ... را مــورد بررســی قــرار دهیــم 
و زمانــی کــه مشــاهده شــد منطقــه مدنظــر ظرفیــت ایــن کار 

را دارد، طــرح اجرایــی آن را ارائــه کنیــم.

استانها

رئیس اداره جهاد کشاورزی استان یزد مطرح کرد:

خاتم و ابرکوه، پیشرو در کشت گیاهان کم آبخواه 
مدیر تعاون روستایی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

خرید تضمینی بیش از ۴۲ هزار تن گندم 

فرمانده انتظامی استان چهارمحال بختیاری خبر داد:

توقیف کاالی قاچاق به ارزش 3 میلیارد ریال
استاندار یزد مطرح کرد:

استان یزد، رتبه نخست کشور در زمینه صرفه جویی آب

گنبد جبلیه، تنها بنای سنگی کرمان
گنبــد جبلیــه در منتهی الیــه شــرقی کرمــان در نزدیکــی دو قبرســتان 
صاحب الزمــان و ســید حســین قــرار دارد. ایــن گنبــد بــزرگ و عجیــب 
از ســنگ و گــچ بنــا شــده کــه از دســت تطــاول روزگار د ر امــان مانــده 
ــه گنبــد گبــری نیــز شــهرت  اســت. ایــن گنبــد هشــت ضلعــی کــه ب

دارد، تمامــا از ســنگ اســت. 
از تاریــخ بنــا و دالیــل ســاخت ایــن گنبــد مطلبــی ذکــر نشــده اســت. 
ــی از  ــره یک ــا مقب ــکده ی ــکان آتش ــن م ــه ای ــد ک ــان معتقدن ایرانی
زرتشــتیان بــوده و برخــی نیــز اعتقــاد دارنــد کــه مــزار ســید محمــد 
تباشــیری اســت؛ ولــی ایــن مطلــب اخیــر را در بعضــی نقــاط تکذیــب 
ــد را  ــن گنب ــد ای ــن بران ــر هیل ــی نظی ــگران اروپای ــد. پژوهش می کنن
متعلــق بــه ســلجوقیان می داننــد؛ ولــی ایــن موضــوع چنــدان درســت 
بــه نظــر نمی رســد؛ چــرا کــه »جبلــی« تحریــف شــده کلمــه »گبــری« 
ــده  ــدل ش ــه »ج« ب ــی »گ« ب ــتقاق فارس ــد اش ــق قواع ــت و طب اس
ــد  ــن کلمــه کــه آن را گنب ــد را از ای ــن گنب ــن رو قدمــت ای  اســت؛ از ای
»گبــر« نیــز گفته انــد، می تــوان بــه پیــش از اســام مربــوط دانســت؛ 

ــدارد.  ــق ن ــا ســبک آتشــکده ها تطاب گرچــه ســبک آن ب

برخــی احتمــال داده انــد کــه ایــن بنــا مربــوط بــه اواخــر دوره ساســانی 
ــل  ــا اینکــه در اوای ــر و مرمــت شــده ی ــل اســام تعمی باشــد کــه اوای
اســام بــا الهــام از معمــاری ساســانی بنــا گردیــده  اســت. ایــن بنــا در 
دوره هایــی )از جملــه دوره ســلجوقی بــه دســتور محمــد بــن الیــاس( 

تعمیــر شــده اســت.
گنبــد جبلیــه در ســال ۱3۱6 توســط وزارت فرهنــگ در فهرســت آثــار    
ملــی بــه ثبــت رســید و در ســال ۱383 پــس از مرمــت بــه گنجینــه 
جبلیــه )کتیبه هــای تاریخــی( تبدیــل شــد. از کتیبه هــای موجــود در 
ــر بافــت  ــدر اشــکان راب ــه مســجد آب ــه کتیب ــوان ب ــه می ت ــن گنجین ای

اشــاره کــرد.
اگرچــه تاریــخ دقیقــی از ایــن بنــا در دســت نیســت، ولــی بی شــک 
یکــی از بی بدیل تریــن بناهــای شــهر کرمــان اســت؛ چــرا کــه در طــول 
تاریــخ معمــاری ایــران، بســیاری از بناهــا ســاخته شــده اند کــه معمــار 
ــی  ــار تجرب ــه جــا نگذاشــته و ب ــام و نشــانی را از خــود ب ــا هرگــز ن بن
دانــش خــود را بــه شــاگردانش بی هیــچ چشمداشــتی منتقــل کــرده 

اســت. 
ایــن بنــا نیــز همچــون بســیاری دیگــر بــرای اســتفاده آدمیــان در طول 

تاریــخ ســاخته شــده و بــه یــادگار باقــی مانده اســت.

#دیدنی_ها

کوتاه از استان ها
 خام فروشی تنها استفاده از 

معادن جنوب کرمان 
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان کرمــان گفــت: 
بــا وجــود بی نظیــر بــودن معــادن اســتان تاکنــون 
اســتفاده بهینــه ای از ظرفیت هــای معدنــی اســتان 

ــت.  ــده اس نش
ــن شــده  ــر ای ــد ب ــه ششــم تاکی ــت: در برنام رودری گف
کــه اســتفاده از معــادن بــه  شــکل خــام نباشــد و چرخــه 

تولیــد و فــرآوری بــه طــور کامــل انجــام شــود.
ــواد  ــی م ــد از خام فروش ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــری شــود  ــان جلوگی ــارج از اســتان کرم ــه خ ــی ب معدن
ــش  ــه بخ ــی ب ــه متک ــی ک ــن الگوی ــرد: تبیی ــار ک اظه
خصوصــی باشــد و بتوانــد در کنــار بخــش دولتــی بحــث 
مدیریــت مناطــق مختلــف را در اســتان دنبــال کنــد، بــه 

ــرار دارد. ــتورکار ق ــدی در دس ــورت ج ص

 آغاز به کار نمایشگاه ازدواج 
در یزد 

نمایشــگاه و جشــنواره ازدواج بــا حضــور مســئوالن 
اســتانی در یــزد آغــاز بــه کار کــرد. 

شــریعتی مســئول اداره کل ورزش و جوانــان اســتان یــزد 
بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه امــر ازدواج در جامعــه 
ــه  ــرای ازدواج آســان در جامع ــد ب ــا بای ــروز م ــت: ام گف
تــاش کنیــم؛ زیــرا روزبــه روز ایــن زمــان و ســن ازدواج 

ــان بیشــتر می شــود. ــرای جوان ب
ــاد  ــن نمایشــگاه ســازمان های مردم نه ــزود: در ای وی اف
فعــال در زمینــه ازدواج حضــور دارنــد کــه دســتاورد ها و 

ــد. ــه می کنن ــه ارائ ــن زمین فعالیت هــای خــود را در ای

 صادرات خوراک آبزیان 
به خارج از کشور 

ذبیــح هللا غریــب، مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال 
و بختیــاری، گفــت: از ابتــدای امســال 3 هــزار و ۱00 تــن 
ــن  ــراق و ۱00 ت ــور ع ــه کش ــتان ب ــی از اس ــوراک ماه خ

شــیر خشــک بــه کشــور امــارات صــادر شــد.
نیــز 4 هــزار و 687  افــزود: در ســال گذشــته  وی 
تــن خــوراک آبزیــان از چهارمحــال و بختیــاری بــه 
کشــور های عــراق، آذربایجــان و قرقیزســتان صــادر                                                                                 

ــد. ش
غریــب اضافــه کــرد: 75 تــن ماهــی منجمــد بــه کشــور 
عــراق، ۱۱ تــن ماهــی تــازه و 522 تــن شــیر خشــک بــه 
کشــور امــارات از دیگــر اقــام صادرشــده ایــن اســتان در 

ســال ۹5 بــود.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
در کرمان

ــرورش  ــوزش و پ ــر کل آم ــی، مدی ــن بیگ محمدمحس
اســتان کرمــان، گفــت: در ســال تحصیلــی ۹5-۹6، 203 
ــوزان  ــن دانش آم ــژه والدی ــی وی ــزار و ۹6 دوره آموزش ه
بــا  مقابلــه  فرزندپــروری،  در ســرفصل های  اســتان 
ــی  ــای زندگ ــی و مهارت ه ــاد و آســیب های اجتماع اعتی
آســیب های  از  مراقبــت  و  پیشــگیری  راســتای  در 

ــت. ــده اس ــزار ش ــی برگ اجتماع
وی افــزود: در آمــوزش و پــرورش اســتان بــا همــکاری 
ــری در  ــای مؤث ــف، گام ه ــتگاه های مختل ــل دس و تعام
راســتای پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی برداشــته 

شــده اســت.

 افتتاح موزه مشروطه 
در چهارمحال و بختیاری

مصطفــی  هادی پــور، معــاون میــراث فرهنگــی اداره 
کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: مــوزه مشــروطه واقــع در 
قلعــه تاریخــی ســردار اســعد بختیــاری در شــهر جونقــان 
بــه مناســبت هفتــه دولــت، فــردا سه شــنبه 7 شــهریور 

افتتــاح می شــود.
ــی،  ــیای مردم شناس ــامل اش ــوزه ش ــن م ــزود: ای وی اف
ادوات و ابــزار  دوران مشــروطیت از جملــه ســاح و 
تپانچه هــا، تصاویــر و اســناد تاریخــی دوره قاجاریــه، 
ضراب خانه هــای  و  قاجــار  پادشــاهان  ســکه های 
مختلــف کشــور، فــرش علی مردان خــان بختیــاری، 
و  هم ر زمانــش  و  جنــگ  ســردار  عکس هــای  قــاب 

تندیس هــای مشــاهیر اســتان اســت.

راه اندازی3 درمانگاه توانبخشی 
در کرمان 

ــان  ــر اســتان کرم ــال احم ــت ه ــان جمعی ــاون درم مع
ــگاه تخصصــی توانبخشــی  ــدازی ســه درمان گفــت: راه ان
نیــز در دســتورکار جمعیــت هــال  احمــر اســتان کرمــان 
قــرار دارد کــه مربــوط بــه بیمــاران ســکته مغــزی، بیماران 
دچــار قطــع عضــو و بیمــاران مبتــا بــه اختــاالت بلــع، 

ــود. ــار می ش ــان و گفت ده
ــت درمــان  ــار داشــت: معاون ــد اشــرف گنجویی اظه مجی
هــال  احمــر در بخــش بهداشــت و درمــان اضطــراری در 

زمــان حــوادث بــزرگ فعالیــت می کنــد.
ــا  ــرای م ــه ب ــتانداردی ک ــق اس ــت: طب ــان داش وی بی
تعریــف شــده، بایــد در اســتان کرمــان هفــت تیــم 
مراقبــت پایــه داشــته باشــیم کــه ایــن تیم هــا تشــکیل 

شــده اند.

 برخورد قانونی با 
پدیده سگ گردانی در یزد 

سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع 
جــرم دادگســتری یــزد از برخــورد قانونــی بــا پدیــده 

ــر داد. ــزد خب ــگ گردانی در ی س
ــازات  ــه مج ــاره ب ــا اش ــری ب ــریعت پناه وزی ــی ش عل
ــفانه  ــت: متأس ــا گف ــر و پارک ه ــگ گردانی در معاب س
ــورت  ــه  ص ــری ب ــن کیف ــان قوانی ــان و مقنن حقوقدان
اخــص مجازاتــی را بــرای افــرادی کــه در معابــر 
یــا پارک هــا یــا مکان هــای عمومــی اقــدام بــه 
ســگ گردانی می کننــد در نظــر نگرفته انــد؛ البتــه 
ــن عمــل  ــودن ای ــی آن شــایع نب ــل اصل یکــی از دالی
نادرســت و غیراخاقــی و غیرشــرعی در جامعــه و 

ــت. ــامی اس ــوری اس ــام جمه نظ

جووانــی تتــی، ســرمایه گذار ایتالیایــی، در 
حاشــیه ســفر بــه شهرســتان کوهرنــگ گفــت: 
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــه اس ــفر ب از س
به ویــژه کوهرنــگ بســیار شــگفت زده هســتم. 
فکــر می کــردم فقــط یــک منطقــه کوهســتانی 
اســت؛ امــا خیلــی تفــاوت داشــت؛ یــک 
منطقــه ســبز، آب تمیــز، هــوای تمیــز و 

صنعتــی دارای مردمــی میهمان پذیــر.
زمینــه فرصت هــای  در  اینجــا  افــزود:  وی 
ســرمایه گذاری توانمندی هــای زیــادی دارد؛ 
آب بســیار تمیــزی دارد؛ بــه آب کــه نــگاه 
کــردم، یکــی از بهتریــن آب هــای دنیــا را 
دیــدم کــه حتــی در اروپــا نمونــه آن را ندیــدم و 
ــاد خارجــی،  ــه جــذب ســرمایه گذاری زی زمین
ــه آب در  ــود دارد ک ــا وج ــرای ایتالی ــژه ب به وی

ــرار دارد. ــا ق ــت م اولوی

دیلرتــو از دیگــر ســرمایه گذاران ایتالیایــی هــم 
ــا  ــوازی بختیاری ه ــکر از میهمان ن ــن تش ضم
اظهــار داشــت: دو کشــور ایــران و ایتالیــا 
تمــدن  و  فرهنــگ  در  درخشــانی  ســوابق 
باســتانی در حــوزه خلیــج فــارس ایــران و 

ــد. ــا دارن ــه در ایتالی ــای مدیتران ــوزه دری ح
ــا ســرمایه گذاران  ــادآور شــد: ایتالیایی ه وی ی
نــکات  دنیــا هســتند؛  در سراســر  خوبــی 
بیزینســی برایشــان اهمیــت زیــادی دارد؛ 
ــه  ــه ای ک ــازار منطق ــال در آن ب ــوان مث ــه عن ب
بایــد بــرای ســرمایه گذاری فراهــم شــود، 
ــل  ــرف مقاب ــور ط ــی کش ــتم های قانون سیس
و  مالیاتــی  ســرمایه گذاری،  فرآینــد  بایــد 
ــه  ــد ک ــهیل کن ــده را تس ــت از تولیدکنن حمای

ــریع تر  ــه س ــه هرچ ــد ک ــک می کن ــی کم خیل
ــود. ــام ش ــداف انج اه

ــی  ــادل فرهنگ ــعه تب ــرمایه گذار توس ــن س ای
و توریســم را بیــن دو کشــور خواســتار شــد و 
تصریــح کــرد: مــا همــکاری خــود را بــا ایــران 
آغــاز کرده ایــم و تفاهم نامه هــای فرهنگــی 
ــی امضــا شــده اســت؛  ــا مقامــات ایران ــز ب نی
ــذب  ــه ج ــی زمین ــادالت فرهنگ ــه تب ــرا ک چ
ســرمایه گذار و توریســم را فراهــم می کنــد.

در همیــن زمینــه دکتــر علــی کاظمــی، نماینــده 
مــردم کوهرنــگ، اردل، فارســان و کیــار در 
مجلــس شــورای اســامی گفــت: امســال 
در برنامــه ششــم در زمینــه اشــتغال قــرار 
ــی از  ــم؛ یک ــورت دهی ــی را ص ــت اقدامات اس

ــذب  ــه ج ــن زمین ــات در ای ــن اقدام مهم تری
ســرمایه گذار )داخلــی و خارجــی( اســت؛ لــذا 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــرایط را ب ــد ش ــدا بای ابت

ــم. ــم کنی فراه
ــه  ــان داشــت: چشــمه دیم ــی بی ــر کاظم دکت
دارای یکــی از بهتریــن آب هــای جهــان بــا 
کیفیــت باالســت  کــه کیفیــت آن توســط 

ســرمایه گذاران ایتالیایــی تاییــد شــد.
نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: بــا توجــه بــه ســابقه فرهنگــی و تمدنی 
کــه دو کشــور دارنــد، بیــن اســتان چهارمحــال 
ــت  ــا و در جه ــتانی از ایتالی ــاری و اس و بختی
معرفــی بیشــتر فرهنــگ دو کشــور توافقنامــه 
خواهرخواندگــی امضــا خواهــد شــد تــا در 
ــتان را  ــی اس ــای فرهنگ ــال برنامه ه ــول س ط

ــا در معــرض نمایــش قــرار دهیــم. در ایتالی

سرمایه گذاری ایتالیایی ها در کوهرنگ

،،
 وجــود جنگل هــای طبیعــی و حیــات 
وحــش در بعضــی مناطــق یــزد از جملــه 
ایــن  ظرفیت هــای بخــش گردشــگری 
استان است که در فصل های مختلف 
ســال، می توانــد مخاطبــان خــاص خــود 
را بــرای ســفر بــه ایــن منطقــه در قلــب 

ســرزمین پهنــاور ایــران داشــته باشــد



ــه  ــان اینک ــا بی ــور ب ــتاری کش ــام پرس ــازمان نظ ــس کل س رئی
ــان  ــد درم ــر در فرآین ــکار یکدیگ ــار و هم ــتار، ی ــک و پرس پزش
هســتند، گفــت: ارائــه خدمــات مراقبتــی بــه بیمــار تکمیل کننــده 

ــت.  ــان اس ــه درم حلق
دکتــر علی محمــد آدابــی بــا بیــان اینکــه پزشــک بــدون پرســتار 
نمی توانــد خدمــات کامــل درمانــی را ارائــه دهــد، اظهــار داشــت: 
بــرای کامــل شــدن پروســه درمــان یــا خــود پزشــک یــا فــردی 
مثــل وی بایــد خدمــات مراقبتــی را بــرای بیمــار انجــام دهــد کــه 

در همــه دنیــا پرســتار شایســتگی انجــام آن را دارد.
وی افــزود: پرســتاران ســطوح مختلــف تخصصــی را طــی 
می کننــد و بــه نســبت در رده هــای متفــاوت شــغلی قــرار 

 . نــد می گیر
دکتــر آدابــی بــا بیــان اینکــه میــزان تعامــل پزشــک و پرســتار در 

بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی مختلــف متفــاوت اســت، ادامــه 
داد: در بســیاری از بیمارســتان ها تعامــل و همــکاری خوبــی 
میــان پزشــک و پرســتار وجــود دارد؛ بــاور پزشــک بــه همراهــی و 
مراقبــت پرســتار، ســبب موفقیــت چشــمگیر در پروســه درمــان و 

ــود.  ــار می ش ــودی بیم بهب
وی بــا بیــان اینکــه البتــه در بعضــی بیمارســتان ها چنیــن 
ــگاه پرســتار در نظــام  ــا مشــخص شــدن جای ــزود: ب نیســت، اف
ســامت، کیفیــت مراقبــت هــم افزایــش می یابــد. دکتــر آدابــی 
ــروژه  اســت،  ــک پ ــار ی ــود بیم ــد بهب ــه فرآین ــه اینک ــاد ب ــا اعتق ب
خاطرنشــان کــرد: در ایــن پــروژه، بخشــی از کار توســط پزشــک 
ــک  ــان پزش ــد درم ــه رون ــود؛ در ادام ــام می ش ــص انج متخص
ــد  ــه پرســتار واگــذار کن ــر اســت بخــش دیگــری از کار را ب ناگزی
تــا پرســتار بــا دانــش تخصصــی خــود آن را بــه انجــام برســاند.

 دکتــر ســید علــی مرعشــی، رئیــس مرکــز پزشــکی هــال احمــر، 
بــا بیــان اینکــه بهداشــت فــردی بــه  کار بــردن دســتورات ســاده 
بهداشــتی اســت، اظهــار داشــت: همــه افــراد رعایــت دســتورات 
بهداشــتی را بــر اســاس تجربــه یــا آمــوزش یــاد می گیرنــد و بــر 

ــد. ــل می کنن اســاس آن عم
وی افــزود: زائــران بــرای جلوگیــری از بیمــاری و انتشــار آن بایــد 
ــکات بهداشــتی و دســتورکار های تاکیدشــده توســط پزشــکان  ن

را رعایــت کننــد.
مرعشــی گفــت: زائــران بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند 
کــه شست وشــوی مکــرر دســت ها در پیشــگیری از بیماری هــای 

تنفســی، گوارشــی و بیماری هــای دیگــر ضــروری اســت.
ــتن  ــاه نگهداش ــل کوت ــی مث ــت نکات ــرد: رعای ــار ک ــی اظه مرعش
ناخن هــا، نظافــت و شست وشــوی پاهــا، اســتحمام روزانــه 

ــران در زمــان حــج  ــرای حفــظ تندرســتی زائ ــاس ب و نظافــت لب
بســیار الزامــی بــوده و رعایــت ایــن اصــول بــه ســامت ایــن افراد 

ــد. ــک می کن ــج کم ــان ح در زم
ــز  ــب لی ــد مراق ــتحمام بای ــگام اس ــران هن ــرد: زائ ــد ک وی تاکی
خــوردن خــود باشــند؛ زیــرا همــه ســاله تعــداد جالــب توجهــی از 
آن هــا در زمــان اســتحمام در وان یــا کــف حمــام لیــز می خورنــد 
پــا،  پیچ خوردگــی  خون مردگــی،  مغــزی،  ضربــه  دچــار  و 

شکســتگی اســتخوان و ... می شــوند.
مرعشــی بــا بیــان اینکــه یکــی از موضوعــات مهــم تغییــر عــادات 
ــم  ــه تحــت رژی ــی ک ــت: زائران ــان حــج اســت، گف ــی در زم غذای
ــر  ــود را تغیی ــی خ ــه غذای ــد برنام ــتند، نبای ــاص هس ــی خ غذای
دهنــد؛ همچنیــن بایــد از تهیــه غــذا از بیــرون از کاروان یــا 

ــد. ــودداری کنن ــاق خ ــتن آن در ات نگهداش

رئیس سازمان نظام پرستاری:

پزشکوپرستارجدانشدنیاند
رئیس مرکز پزشکی هالل احمر:

زائرانحجتوصیههایغذاییوبهداشتیراجدیبگیرند

دفع سموم بدن با نوشیدن این شربت
گاب دارای خــواص متعــددی اســت کــه در ایــن مطلــب بــه بعضــی از این 
خــواص اشــاره شــده اســت؛ از جملــه نوشــیدن »شــربت گاب و عســل« 

موجــب طــراوت بــدن و دفــع ســموم از بــدن می شــود. 
ــه در  ــت ک ــنتی اس ــب س ــرف در ط ــیدنی های پرمص ــی از نوش گاب، یک
ــراد  ــه بیشــتر اف ــن ب ــه خنکــی دارد؛ بنابرای ــا حــدودی رو ب ــه ت ــع میان طب

ــدارد. ــی ن ــه خاص ــود و عارض ــه می ش ــرف آن توصی مص
ــی پوســت های حســاس و  ــی و صاف ــی، نرم ــث خنک ــد باع گاب می توان
ــه تعــادل  تحریک شــده شــود، پوســت های چــرب را پاک ســازی کنــد و ب

ند. برسا
ــی  ــا جوان ــه آن ه ــد و ب ــا کن ــی را احی ــت های معمول ــد پوس گاب می توان

و زیبایــی ببخشــد .
گاب در طــب ســنتی ایرانــی دارای خــواص فراوانــی اســت کــه مهم تریــن 
آن آرام بخــش بــودن آن اســت کــه بــه همیــن دلیــل در مراســم عــزاداری 

هــم از آن اســتفاده می شــود.
ــوات از گاب  ــوگواری ام ــزاداری و س ــم ع ــه در مراس ــی ک ــی از دالیل یک
ــه  ــده را ک ــراد مصیبت دی ــزاج اف ــه م ــت ک ــن اس ــد، ای ــتفاده می کنن اس

معمــوال دچــار اســترس، بی خوابــی و پرفعالیتــی و درنتیجــه حــرارت بــاال 
ــب و  ــرای قل ــز ب ــوی آن نی ــرد؛ ب ــل می ب ــی و تعدی ــه خنک ــده اند، رو ب ش

ــت. ــکین دهنده اس ــش و تس ــد، آرام بخ ــز مفی مغ
ــوال در  ــه معم ــتها را ک ــت، اش ــه و گواراس ــند ذائق ــورد پس ــم گاب م طع
هنــگام بــروز اســترس و غــم مختــل می شــود، تحریــک می کنــد و باعــث 

ــز می شــود. ــق و حنجــره و صــدا نی تســکین حل
 گاب بــه دلیــل داشــتن آنتی اکســیدان ها و ویتامین هــای گوناگــون، 
می توانــد از بــروز نشــانه های پیــری پیشــگیری کــرده و پوســت را تغذیــه 

کنــد.
گاب دارای خــواص ضدعفونی کننــده طبیعــی، ضــد التهابــی و ضــد 

ــت. ــز هس ــری نی باکت
ــواب  ــل از خ ــب قب ــر ش ــر گاب، ه ــب بی نظی ــدی از مواه ــرای بهره من  ب
مقــداری گاب را بــه صــورت و پوســت خــود بیفشــانید؛ همچنیــن 
نوشــیدن شــربت گاب و عســل موجــب طــراوت بــدن و دفــع ســموم از 
ــد  ــب، کب ــده، قل ــوی مع ــرم اســت و مق ــدن می شــود. طبیعــت گاب گ ب
ــع  ــن مای ــد؛ ای ــاب می آی ــه حس ــوی ب ــی ق ــوده و آرام بخش ــاب ب و اعص
خوشــبو و معطــر تــا حــدودی تحریک کننــده جریــان خــون بــوده و بافــت 

ــد. ــک می کن ــد تحری ــلول های جدی ــد س ــه تولی ــت را ب پوس

ــروزه  ــت: ام ــران گف ــی ای ــن فیزیوتراپ ــو انجم عض
ــی  ــات نخاع ــاران ضایع ــان بیم ــده درم ــا عم در دنی
ــت های  ــژه فیزیوتراپیس ــی به وی ــم توانبخش ــه تی ب
می شــود.  ســپرده  آموزش دیــده  و  متخصــص 

مجیــد داســتانی اظهــار داشــت: زمانــی کــه فــردی 
در اثــر یــک عامــل خارجــی یــا داخلــی دچــار 
ــه می شــود  ــی شــود، گفت ــاب نخاع ــه طن آســیب ب

ــت. ــده اس ــی ش ــه نخاع ــار ضایع ــرد دچ ف
وی بــه مهم تریــن عوامــل آســیب نخاعــی کــه 
شــامل تصادفــات جــاده ای، ســقوط از ارتفــاع و 
ــت:  ــرد و گف ــی هســتند، اشــاره ک ــای نخاع توموره
بــا توجــه بــه عملکــرد سیســتم طنــاب نخاعــی کــه 
ــن  ــی بی ــی و حرکت ــات حس ــال اطاع ــامل انتق ش

ــرل  ــز کنت ــز مرک ــا مغ ــدن ب ــای ب ــا و احش اندام ه
ــا توجــه  ــه طنــاب نخاعــی ب بــدن اســت، آســیب ب
ــی  ــار بســیار متفاوت ــد آث ــه ســطح آســیب می توان ب
ــته  ــال داش ــه دنب ــرگ ب ــا م ــس ت ــش ح را از کاه

باشــد.
ــواع  ــریح ان ــه تش ــه ب ــت در ادام ــن فیزیوتراپیس ای
ــل  ــات کام ــزود: در ضایع ــت و اف ــات پرداخ ضایع
تمامــی  عملکردهــای حســی و حرکتــی در ســطح 
پایین تــر از آســیب از بیــن مــی رود و بــه دلیــل 
قطــع کامــل ارتبــاط مغــز بــا انــدام و احشــا احتمــال 
بازگشــت عملکــرد تقریبــا نزدیــک بــه صفــر اســت.
وی گفــت: در ضایعــات ناقــص، ممکن اســت بســته 
بــه میــزان آســیب قســمتی از عملکردهــای حســی 

ــت  ــه بازگش ــی ک ــد. در صورت ــی بمان ــی باق و حرکت
ــاق  ــی اتف ــدت کوتاه ــار در م ــت بیم ــس و حرک ح
ــی  ــار دارای  پیش آگاه ــه می شــود بیم ــد، گفت بیفت

مناســبی جهــت درمــان اســت.
داســتانی درخصــوص بــروز علــل ضایعــات نخاعــی 
ــه  ــده ب ــیب های واردش ــب آس ــت: اغل ــار داش اظه
طنــاب نخاعــی ناشــی از آســیب های ضربــه ای 
اســت کــه در کشــور مــا بــا توجــه بــه ســطح 
ــل  ــن عام ــوان ای ــاده ای می ت ــات ج ــاالی تصادف ب
ــت. ــی دانس ــات نخاع ــل ضایع ــن عام را اصلی تری

وی بــه عــوارض ناشــی از آســیب های نخاعــی 
حــس  رفتــن  بیــن  از  افــزود:  و   اشــاره کــرد 
و حرکــت در زیــر ناحیــه آســیب، بی اختیــاری ادرار 
ــی،  ــتم جنس ــرد در سیس ــص عملک ــوع، نق و مدف
ــم  ــون، زخ ــار خ ــطح فش ــا س ــط ب ــکات مرتب مش
بســتر، مشــکات تنظیــم ســطح دمــای بــدن، 

ترومبــوز ورید هــای عمقــی، مشــکات حــاد و 
ــن تنفســی، مشــکات روحــی و افســردگی و  مزم
ــوارض  ــن، از ع ــی از راه نرفت ــتخوان ناش ــی اس پوک

آســیب های نخاعــی اســت.
داســتانی بــه درمــان ضایعــات نخاعــی اشــاره کرد و 
گفــت: بخشــی از درمان هــا در زمــان رخــداد حادثــه 
ــام  ــه انج ــده ضایع ــت ایجادکنن ــه عل ــه ب ــا توج ب
می شــود و پــس از بــه ثبــات رســیدن شــرایط 
ــه  ــود ک ــاز می ش ــی آغ ــای توانبخش ــار درمان ه بیم
جراحــی در مــوارد وجــود شکســتگی یــا برداشــتن 
تومــور، درمان هــای دارویــی، درمــان اختــاالت 
مثانــه و روده، مراقبــت و آمــوزش بــه خانــواده 
ــری از زخــم بســتر، اســتفاده  ــت جلوگی ــار جه بیم
درمــان  و  لــزوم  در صــورت  وســایل کمکــی  از 

ــت. ــاوره ای اس ــکی و مش روان پزش
مقولــه  بــه  ایــران  فیزیوتراپــی  انجمــن  عضــو 

توانبخشــی و فیزیوتراپــی اشــاره کرد و افــزود: امروزه 
ــی  ــات نخاع ــاران ضایع ــان بیم ــده درم ــا عم در دنی
ــت های  ــژه فیزیوتراپیس ــی به وی ــم توانبخش ــه تی ب
متخصــص و آموزش دیــده در درمــان ایــن ضایعــات 
درمان هــا  بــه ســرفصل  ســپرده می شــود. وی 
تحریــکات  از  اســتفاده  افــزود:  و  اشــاره کــرد 
الکتریکــی، اســتفاده از روش هــای تســهیل عصبــی 
ــی  ــن درمان ــای تمری ــی، اســتفاده از روش ه  عضان
و تجویــز وســایل کمکــی مناســب بــا شــرایط بیمــار، 

ــن ســرفصل ها می شــود. شــامل ای
داســتانی در پایــان گفــت: این بــاور کــه فیزیوتراپی در 
ایــن بیمــاران تنهــا شــامل اســتفاده از دســتگاه های 
ــا اشــتباه  ــاوری کام ــی اســت، ب ــک الکتریک تحری
ــامل  ــب ش ــی مناس ــان فیزیوتراپ ــک درم ــت؛ ی اس
اســتفاده از درمــان ترکیبــی به ویــژه روش هــای 

ــت. ــی اس ــهیل عصبی عضان تس

#طب_سنتی

امروز سه شنبه 07 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 514 روزنامه6 سالمت

عضو انجمن فیزیوتراپی عنوان کرد:

درمانضایعاتنخاعیبافیزیوتراپی

تازههایپزشکی

چربی دور شکمی، ریسک ابتال به 
سرطان را افزایش می دهد

ــه ســینه  ــوع ســرطان از جمل ــا چندیــن ن چاقــی ب
روده بــزرگ، پروســتات، رحــم و کلیــه مرتبــط 

ــت.  اس
نتایــج یــک مطالعــه جدیــد نشــان داده اســت کــه 
ــد  ــب تولی ــکم موج ــراف ش ــی در اط ــی اضاف چرب
ــک  ــد ی ــه می توان ــود ک ــتری می ش ــن بیش پروتئی
ــلول  ــک س ــه ی ــل ب ــرطانی را تبدی ــلول غیرس س

ــد. ســرطانی کن
یافته هــا نشــان می دهــد تنهــا داشــتن اضافــه وزن 
راه درســتی بــرای تعییــن ریســک بیماری نیســت.

جیمــی برنــارد، سرپرســت تیــم تحقیق در دانشــگاه 
ایالتــی میشــیگان، در این بــاره می گویــد: »مطالعــه 
مــا نشــان می دهــد شــاخص تــوده بدنــی یــا 
BMI، بهتریــن نشــانگر ریســک ابتــا بــه ســرطان 
 نیســت؛ بلکــه چاقــی دور شــکمی و به ویــژه میــزان 
پروتئیــن موســوم به »فیبروباســت رشــد فاکتــور ۲« 
ــرطانی  ــرای س ــری ب ــانه بهت ــد نش )FGF۲( می توان

شــدن ســلول ها باشــد.«
ــاال  ــه ب ــود دارد؛ الی ــکمی وج ــی ش ــه چرب دو الی
ــی زیرپوســتی شــناخته می شــود  ــوان چرب ــه عن ب
ــه  کــه درســت زیــر پوســت اســت. الیــه زیــر آن ب
نــام چربــی احشــایی، چربــی ای اســت کــه بســیار 

ــر اســت. مضرت
ــرار  ــه ق ــورد مطالع ــی را م ــق موش های ــم تحقی تی
دادنــد کــه بــا رژیــم غذایــی پرچــرب تغذیــه شــده 
ــی،  ــر چرب ــه پرخطرت ــن الی ــد ای ــد و دریافتن بودن
ــا  ــه ب ــن FGF۲ در مقایس ــادی پروتئی ــزان زی می

ــد. ــد می کن ــتی تولی ــی زیرپوس چرب
تحریــک  موجــب   FGF۲ دریافتنــد  آن هــا 
ــن  ــل پروتئی ــه در مقاب ــود ک ــلول ها می ش ــی س برخ
آســیب پذیر هســتند و موجــب رشــد آن هــا بــه شــکل 

تومــور می شــوند.
ــایی  ــی احش ــت چرب ــن باف ــق همچنی ــم تحقی تی
زنانــی را کــه عمــل هیســترکتومی )درآوردن رحــم( 
انجــام داده بودنــد، جمــع آوری کردنــد و دریافتنــد 
ــن  ــتر پروتئی ــی بیش ــحات چرب ــی ترش ــه وقت ک
ــا،  ــه موش ه ــال ب ــان انتق ــتند، در زم FGF۲ داش
را  ســرطانی  تومورهــای  بیشــتری  ســلول های 

ــد. ــکیل دادن تش
بــه گفتــه برنــارد »ایــن نتایــج نشــان می دهــد کــه 
چربــی بــه دســت آمــده از هــر دو مــوش و انســان 
می توانــد ســلول غیرتومــوری را تبدیــل بــه ســلول 

تومورســاز بدخیــم کنــد.«
وی در ادامــه می افزایــد: »فاکتورهــای متعــدد 
ــون  ــر هورم ــوند نظی ــی آزاد می ش ــری از چرب دیگ
اســتروژن کــه می تواننــد بــر خطــر ابتــا بــه 
ســرطان تاثیــر بگذارنــد؛ امــا بســیاری از ایــن 
مطالعــات تنهــا قــادر بــه نشــان دادن یــک ارتبــاط 

ــتند.« ــرطان نیس ــتقیم س ــت مس ــوده و عل ب
بــه گفتــه برنــارد ژنتیــک هــم در ایــن زمینــه نقــش 

دارد.

تغذیه

مواد غذایی پرانرژی برای سالمندان
ســالمندان بــه دلیــل شــرایط ســنی و نداشــتن 
تحــرک زیــاد و درنتیجــه کاهــش میــزان ســوخت و 
ســاز، نیــاز بــه دریافــت کالــری کمتــری دارنــد؛ مگــر 
اینکــه بــدن آن هــا نیــاز بــه میــزان بیشــتری از مــواد 

ــظ ســامتی داشــته باشــد.  ــرای حف مغــذی ب
ــر اســاس مــواد  انتخــاب بیشــتر کالــری دریافتــی ب
مغــذی می توانــد بــه اطمینــان یافتــن از ســطوح 
انــرژی مثبــت و ســامت عمومــی ســالمندان کمــک               

کنــد.
 میوه ها و سبزیجات

میوه هــا و ســبزیجات در هــر وعــده مصرفــی نســبت 
بــه ســایر مــواد غذایــی میــزان کالــری کمــی دارنــد. 
در آن هــا میــزان فراوانــی کربوهیــدرات و فیبــر وجــود 
دارد کــه فیبــر باعــث بهبــود کنتــرل اشــتها و عملکــرد 
سیســتم گوارشــی می شــود و کربوهیــدرات نیــز 

منبــع اصلــی انــرژی در بــدن اســت. 
بــر اســاس توصیــه دانشــگاه تافتــس ایــاالت متحــده 
ســالمندان بایــد از ســبزیجاتی بــا رنــگ روشــن 
ــی  ــن از میوه های ــج و همچنی ــی و هوی ــد بروکل مانن
ماننــد ملون هــا و انــواع توت هــا بــرای دریافــت 

ــد. ــتفاده کنن ــذی اس ــواد مغ ــه م بهین
 غالت کامل

برخــاف غــات تصفیه شــده از جملــه آرد گنــدم 
غنی شــده و ســفید، غــات کامــل مــواد مغــذی 

ارزشــمند خــود را از دســت نمی دهنــد. 
مصــرف روزانــه ۲۸ تــا ۸۵ گــرم از غــات کامــل 
ــای  ــه بیماری ه ــا ب ــر ابت ــش خط ــه کاه ــد ب می توان
مزمــن ماننــد قلبــی و دیابــت نــوع ۲ کمــک کنــد؛ از 
ــر را  ــول عم ــش ط ــر وزن و افزای ــرل بهت ــی کنت طرف

ــال دارد.  ــه دنب ب
ــزان  ــل می ــات کام ــبزیجات، غ ــوه و س ــد می همانن
ارزشــمندی از کربوهیدرات هــای پیچیــده را بــرای 
ــر  ــی ب ــر کم ــا تاثی ــرا آن ه ــد؛ زی ــم می کن ــدن فراه ب

قنــد خــون می گذارنــد. 
ــات تصفیه شــده  ــای غ ــه ج ــل ب ــات کام مصــرف غ
انــرژی  ســطح  ایجــاد  بــه  منجــر  می توانــد 
بهتــر  بنابرایــن  مثبت تــری شــود.  و  تثبیت شــده 
 ۱۰۰ غــات کامــل  نان هــای  از  ســالمندان  اســت 
ــی، ذرت  ــرک معمول ــر پ ــو دوس ــات، ج ــد و غ درص
ــج  ــوب و برن ــو نیم ک ــوا، ج ــار ه ــت فش ــوداده تح ب

قهــوه ای اســتفاده کننــد.
 ماهی آب های سرد

ــار از  ــرد سرش ــود در آب س ــای موج ــن ماهی ه روغ
اســیدهای چــرب امــگا ۳ اســت کــه ایــن چربی هــای 
ــت  ــی دریاف ــواد غذای ــق م ــوان از طری ــالم را می ت س
کــرد. رژیــم غذایــی سرشــار از اســیدهای چــرب امــگا 
ــق و  ــود خل ــز، بهب ــرد مغ ــه، کارک ــود حافظ ــا بهب ۳ ب
ــاط                                                          ــت در ارتب ــرژی مثب ــطوح ان ــه س ــو و درنتیج خ

اســت. 
ماهی هایــی ماننــد ســالمون، ماهــی پهــن بــزرگ  
ــی و ســاردین  ــزل آال، خال مخال ــوت، شــاه ماهی، ق هالیب

ــتند. ــگا ۳ هس ــرب ام ــیدهای چ ــار از اس سرش

زیبایی

روغن هایی برای تقویت مو )2(
 بــرای تقویــت و جلوگیــری از ریــزش مــو روغن هــای 
گیاهــی را امتحــان کنیــد؛ شــاید بــرای شــما مفیــد 

بــود و دیگــر نگــران ریــزش مــوی خــود نبودیــد.
 روغن نارگیل

روغــن نارگیــل، یــک روغــن طبیعــی اســت کــه از 
ــود. از  ــه می ش ــل تهی ــوه نارگی ــل می ــت داخ گوش
ــای  ــودن روغــن در دم ــع ب ــارز آن مای نشــانه های ب
ــن اســت.  ــی و جامــد شــدن در دمــای پایی معمول
ــون  ــند؛ چ ــه می شناس ــا هم ــن را تقریب ــن روغ ای
ــه مــواد آرایشــی  ــه تهی ــادی در زمین کاربردهــای زی
دارد. روغــن نارگیــل، یکــی از بهتریــن روغن هــا در 
زمینــه رطوبــت بخشــیدن بــه پوســت و مــو و رفــع 

خشــکی پوســت و موســت.
نارگیــل رایحــه ای مطبــوع و قــدرت نفوذپذیــری 
زیــادی دارد. ایــن روغــن کمبــود پروتئین هــای مــو 
ــر  ــب ضخیم ت ــد و موج ــران می کن ــدی جب ــا ح را ت
شــدن آن هــا می شــود؛ عــاوه بــر این هــا بــا 
ــع از  ــا مان ــه موه ــانی ب ــت و آبرس ــش رطوب افزای
موخــوره شــدن و آســیب دیدگی و شــکنندگی آن هــا 

می شــود.
ــن  ــن روغ ــد، ای ــر داری ــف س ــز ک ــت ری ــر پوس اگ
بــه شــما کمــک می کنــد. بــرای از بیــن بــردن 
ــن  ــد حــدود ۲ قاشــق غذاخــوری روغ شــوره ها بای
نارگیــل را بــه طــور کامــل روی پوســت کــف ســرتان 
ــن کار  ــر ای ــه بهت ــرای نتیج ــه ب ــد؛ البت ــاژ دهی ماس
ــا  را هنــگام خــواب انجــام دهیــد و اجــازه دهیــد ت
ــد و صبــح کامــا  صبــح روی ســر شــما باقــی بمان
آن را بشــویید؛ بهتــر اســت دســت کم هفتــه ای 

ــد. ــام دهی ــن کار را انج ــار ای یک ب
 روغن زیتون

روغــن  روغــن،  دســترس ترین  در  و  آشــناترین 
زیتــون اســت. بــه عبارتــی  مــادر روغن هــای مفیــد 
ــد  ــن می توان ــن روغ ــت. ای ــت و موس ــرای پوس ب
ــا  ــده موه جــای بســیاری از محصــوالت حالت دهن
ــق در  ــور عمی ــه ط ــد ب ــه می توان ــرا ک ــرد؛ چ را بگی
موهــا نفــوذ کــرده و آن هــا را مرطــوب و بــه حالــت 
ــد  ــا ح ــون ت ــن زیت ــد. روغ ــک  کن ــان کم گرفتنش
ــه  ــرد و  ب ــن می ب ــا را از بی ــکی موه ــادی خش زی
ــرای کســانی کــه موهــای خشــکی  همیــن دلیــل ب

ــد اســت. ــد، بســیار مفی دارن
ــا نــازک  آنتی اکســیدان موجــود در روغــن زیتــون ب

ــد.  ــارزه می کن شــدن و ریــزش موهــا مب
ــر  ــد، اگ ــون بخری ــن زیت ــد روغ ــی می خواهی وقت
ــد،  ــه کنی ــت آن را تهی ــا کیفی ــوع ب ــد ن ــد داری قص
دقــت کنیــد اولیــن روغنــی کــه در اثــر فشــار از زیتون 
خــارج می شــود، مرغوب تریــن و باکیفیت تریــن 

ــت. آن اس
ایــن روغــن بــدون حــرارت دادن یــا اضافــه کــردن 
ــه شــده و دارای طعــم و مــزه  مــاده شــیمیایی تهی
قــوی اســت. رنــگ آن هــم ســبز یــا زرد تیــره اســت.

هرچــه رنــگ روغــن  زیتــون  روشــن تر باشــد، 
ــت. ــر اس ــت آن کمت کیفی

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سی و یکم: توجه به نیازهاى فرزند )7(
از  خیال پــردازى  و  تخیل گرایــى  تخیــل، 
ویژگى هــاى ایــن دوره نســبى اســت. تخیــل 
موجــب تقویــت نیــروى ذهــن و اندیشــه و بــروز 
ــى اســت. در اینجــا  خاقیت هــاى فکــرى و عمل
الزم اســت پــدر و مــادر و مربیــان امــکان تقویــت 
قــوه تخیــل و جهــت دادن بــه آن را فراهــم آورنــد.

 از برچســب زدن و گفتــن واژه هــای دروغگــو، 
فریبــکار و... خــوددارى کنیــد. بهتریــن کار اینکــه 
کــودک را بــه مطالعــه داســتان هاى تخیلــى 
ــه  ــى را ک ــاى تخیل ــا کتاب ه ــد و مث ــوق دهی س
آن  در  فکــرى  و  اعتقــادى  اخاقــى،  انحــراف 
ــى هــم از  ــد کــه خیل ــه کنی نیســت، برایــش تهی
آن خوشــش خواهــد آمــد؛ کتاب هایــى مثــل 
ســفر بــه اعمــاق زمیــن، ۲۰۰۰ فرســنگ زیــر دریــا                 

و ... .
بایــد توجــه داشــت کــه جــوان نیازمنــد عــزت و 
کرامــت اســت و بــراى ایــن منظــور والدیــن بایــد 
ــه آرا و  ــد و ب ــا او مشــورت کنن ــى ب ــور زندگ در ام
ــد؛  ــرام بگذارن ــز دوســتانش احت ــات او و نی نظری
ــاس  ــیار حس ــتانش بس ــوان روى دوس ــرا ج زی
ــوند و از  ــت ش ــا او دوس ــد ب ــعى کنن ــت و س اس
ــش در دوران  ــرار دادن او و مامت ــورد ســؤال ق م
ــاى  ــورت زمینه ه ــن ص ــد؛ در ای ــى بپرهیزن جوان
الزم بــراى تحقــق قابلیت هــا و خاقیت هــاى 

ــد. ــم مى آی ــى وی فراه ــمى و روح جس
ــراى  ــان ب ــى انس ــاى روان ــن دوره قابلیت ه در ای
ــد  ــی می یاب ــش فزون ــب دان ــى و کس علم خواه
و بــه همیــن دلیــل در روایــت بــه آن پرداختــن و 
توجــه خــاص مبــذول داشــتن توصیــه شــده و از 
آن بــه عنــوان مناســب ترین زمــان بــراى تربیــت 
ــارور ســاختن و شــکوفا کــردن اســتعدادهاى  و ب

انســانى یــاد گردیــده اســت.
در حدیثــى کــه در ســطور قبــل بــه آن اشــاره شــد 
)انــا قلــب الحــدث کاالرض...(، قلــب جــوان 
ــه  ــده ک ــبیه ش ــاعدى تش ــیار مس ــن بس ــه زمی ب
هرگونــه بــذر در آن واقــع شــود رشــد مى کنــد، چه 
بــذر خــوب و چــه بــذر بــد؛ هــر بــذرى در آن جاى 
گرفــت، جــاى بــذر دیگــرى در آن باقــى نخواهــد 
ــه  ــن دوره ب ــراى ای ــد ب ــن بای ــذا والدی ــد؛ ل مان
آمــوزش اصــول اساســى و مــورد نیــاز فرزندشــان 
ــى،  ــى اله ــد و جهان بین ــا توحی ــد و او را ب بپردازن
الگوهــاى راســتین مثــل پیامبــر)ص( و امامــان 
شــیوه هاى  قــرآن،  واقعیت هــا،  معصــوم)ع(، 
ارتبــاط بــا دیگــران، جایگاه هــاى لغــزش انســان، 
از خــدا و اســتفاده  دعــا و شــیوه خواســتن 
کتــاب  از فرصت هــا آشــنا ســازند. از  درســت 

»اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای رحمــت

ــود  ــا وج ــه ب ــتند ک ــیاری هس ــودکان بس  ک
ضریــب هوشــی بــاال در یادگیــری بعضــی 
می شــوند.  مواجــه  مشــکل  بــا  دروس  از 
والدیــن نیــز از ایــن رفتــار کودکشــان تعجــب 
ــه راســتی ریشــه  ــد کــه ب ــد و نمی دانن می کنن
مشــکل کجاســت؟ ایــن کــودکان اغلــب دچــار 
اختــال یادگیــری هســتند؛ اختالــی کــه اگــر 
به موقــع تشــخیص داده و درمــان شــود، فــرد 
ــی کــه  را از آســیب های شــدید روحــی و روان
در ســال های آینــده ممکــن اســت بــه آن هــا 
دچــار شــود، در امــان نگــه مــی دارد؛ بنابرایــن 
آگاهــی والدیــن و معلمــان از نشــانه های 

ــال، ضــروری اســت. ــن اخت ای
 میزان شیوع اختالل یادگیری در 

جوامع مختلف
شــهین بحرینی، کارشــناس ارشــد روان شناسی 
اختــال  شــیوع  میــزان  دربــاره  بالینــی، 
یادگیــری در کشــور اظهــار کــرد: میــزان شــیوع 
ایــن اختــال بیــن ۵ تــا ۱۵ درصــد در جوامــع 

مختلــف متفــاوت اســت.
ــر  وی بیــان کــرد: اختــال یادگیــری عــاوه ب
اینکــه ســبب افــت تحصیلــی دانش آمــوز 
می شــود، زمینــه را بــرای بــروز اختــاالت 
دیگــر همچــون اختــاالت رفتــاری، اضطــراب، 
افســردگی، فــرار از مدرســه و نداشــتن رغبــت 

ــد. ــم می کن ــز فراه ــدن نی ــه درس خوان ب

 سال های اولیه زندگی، زیربنای 
یادگیری در سراسر زندگی فرد

ــی  ــن کارشــناس ارشــد روان شناســی بالین ای
بــا بیــان اینکــه ســال های اولیــه زندگــی 
زیربنــای یادگیــری را در سراســر زندگــی فــرد 
ــودکان در  ــر ک ــزود: اگ ــد، اف ــکیل می ده تش
ــا اختــال یادگیــری مواجــه  دوران دبســتان ب
به موقــع  آن هــا  مشــکل  ایــن  و  باشــند 
ــا  ــان ب ــود، زم ــان نش ــخیص داده و درم تش
ارزش یادگیــری بــرای افــراد شــاید بــرای 

ــرود. ــت ب ــه از دس همیش
افــراد  نخســتین  کــرد:  تاکیــد  بحرینــی 
هســتند؛  والدیــن  بــا کــودک  تمــاس  در 
ــن  ــانه های ای ــا از نش ــی آن ه ــن آگاه بنابرای
دچــار  اســت. کــودک  ضــروری  اختــال 
اختــال یادگیــری در مســیر رشــد و یادگیــری 
مهارت هــا نســبت بــه ســایر دانش آمــوزان 
کندتــر اســت؛ البتــه ایــن بــه ایــن معنا نیســت 
ــی  ــه عقب ماندگ ــا ب ــردی مبت ــن ف ــه چنی ک

ــت. ــی اس ذهن
 اختالل یادگیری خاص

وی عنــوان کــرد: کــودکان دچــار اختــال 
یادگیــری دارای هــوش طبیعــی هســتند، 
بــا  دروس  از  بعضــی  یادگیــری  در  ولــی 

می شــوند.  مواجــه  مشــکل 
اختــال  یادگیــری،  اختــال  بــه  امــروزه 

یادگیــری خــاص گفتــه می شــود کــه اختــال 
یادگیــری خاص شــامل اختــال یادگیــری در 
خوانــدن، نوشــتن و ریاضیــات اســت. کــودک 
ــی  ــد در یک ــری می توان ــال یادگی ــار اخت دچ
ــا مشــکل  ــا هــر ســه مــورد ب از ایــن مــوارد ی

ــه باشــد. مواج
بالینــی  روان شناســی  ارشــد  کارشــناس 
تصریــح کــرد: کــودکان دچــار اختــال یادگیری 
ممکــن اســت در مدرســه الفــاظ ناشایســتی را 
از ســوی دانش آمــوزان دیگــر و معلمــان خــود 
ــر شکســت های  ــودکان در اث ــن ک بشــنوند. ای
زیــادی کــه در مدرســه تجربــه می کننــد، 
تحملشــان در برابــر ناکامــی کاهــش می یابــد 
و مضطــرب و نگــران می شــوند. همچنیــن 
ــزوی و گوشــه گیر شــده  گروهــی از آن هــا من
ــگرانه از  ــای پرخاش ــا رفتار ه ــی از آن ه و برخ

ــد. ــان می دهن ــود نش خ
بحرینــی اظهــار کــرد: کــودکان دچــار اختــال 
یادگیــری بــه علــت تجربــه شکســت های 
زیــاد در زندگــی اعتمادبه نفــس پایینــی پیــدا 
می کننــد، وابســته بــه دیگــران می شــوند 
ــت  ــری را از دس ــه یادگی ــت ب ــزه و رغب و انگی

می دهنــد.
 ناکارآمدی کالس های خصوصی در 
درمان کودکان دچار اختالل یادگیری

اختــال  دچــار  بیــان کــرد: کــودکان  وی 

دیــداری،  ادراک  در  معمــوال  یادگیــری 
شــنیداری، توجــه، تمرکــز و هجــی کــردن 
کلمــات مشــکات خاصــی را نشــان می دهنــد 
کــه والدیــن در اغلــب ایــن مــوارد بــرای 
برطــرف کــردن این مشــکات، کودکشــان را به 
کاس هــای خصوصــی گوناگــون می فرســتند 
و فشــار زیــادی را بــه کــودک وارد می کننــد؛ در 
حالــی کــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
کــه کاس هــای جبرانــی و معلمــان خصوصی 
مداخلــه درمانــی مناســبی بــرای کــودکان 

ــت. ــری نیس ــال یادگی ــار اخت دچ
 عوامل مؤثر در بروز اختالل یادگیری

ــی  ــن کارشــناس ارشــد روان شناســی بالین ای
ــروز  ــر در ب ــوز عوامــل مؤث ــان اینکــه هن ــا بی ب
ــد  ــری شناســایی نشــده، تاکی ــال یادگی اخت
کــرد: طبــق تحقیقــات محققــان کــودکان 
در  مشــکاتی  یادگیــری  اختــال  دچــار 
ــد.  ــود دارن ــه ای خ ــانی و آهیان ــمت پیش قس
ــوان گفــت  ــه طــور دقیــق نمی ت ــوز ب البتــه هن
کــه آیــا مشــکل در قســمت پیشــانی و آهیانــه  
ــال  ــا اخت ــده ی ــری ش ــال یادگی ــث اخت باع
یادگیــری بــه تدریــج بــه ایــن ۲ منطقــه 

ــت. ــانده اس ــیب رس آس
بحرینــی تصریــح کــرد: طبــق تحقیــق دیگــری 
نشــان داده شــده کــه نیم کــره چــپ کــودکان 
دچــار اختــال یادگیــری هنــگام مطالعــه 
و فعالیت هــای ذهنــی ماننــد حــل کــردن 
مســائل، فعالیــت کمتــری نســبت بــه ســایر 
اختالــی  یادگیــری  اختــال  دارد.  افــراد 
ایــن  طــوری  کــه  بــه  اســت؛  ژنتیکــی 
ــواده  ــر خان ــدان دیگ ــب در فرزن ــال اغل اخت
نیــز دیــده می شــود. در اختــال یادگیــری 
کروموزوم هــای 6، ۳، ۲، ۱۵ و ۱۸ دخالــت 
دارنــد. ژنــی در ایــن کروموزوم هــا وجــود دارد 

ــت. ــذار اس ــز تاثیرگ ــد مغ ــه در رش ک
 جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر 

اختالل یادگیری
ــال  ــروز اخت ــم از ب ــا نمی توانی ــت: م وی گف
یادگیــری پیشــگیری کنیــم؛ امــا با تشــخیص 
بــروز  از  می توانیــم  بهنــگام  مداخلــه  و 
ــرد،  ــرای ف ــه ب ــری ک ــیب های جبران ناپذی آس
خانــواده و اجتمــاع پیــش می آینــد، جلوگیــری 

کنیــم.
ــی  ــن کارشــناس ارشــد روان شناســی بالین ای

ــه  ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــرد: ای ــوان ک عن
کــودکان دچــار اختــال یادگیــری در اثــر 
ضربــه خفیــف بــه مغزشــان در دوران جنینــی 

ــند.  ــده باش ــار ش ــال دچ ــن اخت ــه ای ب
ــته  ــن داش ــه طرفی ــد غلب ــالم بای ــودک س ک
اختــال  دچــار  کــودک  در  ولــی  باشــد؛ 
یادگیــری دیــده می شــود کــه بــه طــور مثــال 
دســت چــپ آن هــا بــا گــوش راستشــان 
فعــال اســت؛ بنابرایــن مــا بایــد در ایــن 

کــودکان برتــری طرفــی را ایجــاد کنیــم.
 درمان قطعی اختالل یادگیری 

ممکن است؟
بحرینــی تاکیــد کــرد: اختــال یادگیــری 
بــا  مــا  ولــی  اســت؛  دائمــی  اختالــی 
می توانیــم  بهنــگام  مداخلــه  و  تشــخیص 
ــه ای  ــطح بهین ــه س ــودک را ب ــای ک مهارت ه
ــی  ــراد زندگ ــایر اف ــون س ــه همچ ــانیم ک برس
طبیعــی داشــته باشــد. مــا اکنــون می توانیــم 
کــودکان در معــرض خطــر ابتــا بــه یادگیــری 
را در دوران پیــش از دبســتان شناســایی کنیم؛ 
بنابرایــن در ایــن صــورت شــاید بتــوان گفــت 
کــه می تــوان ایــن اختــال را بــه طــور کامــل 

ــرد. ــان ک درم

ــودکان  ــش ســن ک ــا افزای ــادآور شــد: ب وی ی
ــش  ــا کاه ــری در آن ه ــال یادگی ــدت اخت ش
ــر ها  ــال در پس ــن اخت ــوال ای ــد و معم می یاب
مشــاهده  بیشــتر  دختــران  بــه  نســبت 

می شــود. 
کــودکان دچــار اختــال یادگیــری بایــد بــرای 
ــه  ــد ک ــه کنن ــی مراجع ــه درمانگران ــودی ب بهب
ــگاهی  ــات دانش ــتن تحصی ــر داش ــاوه ب ع
دوره هــای تخصصــی ویــژه در زمینــه اختــال 

ــده باشــند. ــز گذران ــری را نی یادگی

،،
کارشــناس ارشــد روان شناســی بالینــی 
گفــت: اختــال یادگیــری بــا شناســایی 
کــودکان در معــرض خطــر ابتــا بــه ایــن 
دبســتان  از  پیــش  دوران  در  اختــال 

اســت درمان پذیــر 

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی:

زمانطالییبرایتشخیصاختاللیادگیری
اختالل یادگیری را با تشخیص بهنگام در نطفه خفه کنید
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فعالیت های قرآنی به هدف تبدیل 
نشود

رئیــس مؤسســه »گل واژه هــای قــرآن و عتــرت بهارســتان« 
تحقــق  قرآنــی،  فعالیت هــای  از  اصلــی  هــدف  گفــت: 
ــت و  ــی اس ــردی و اجتماع ــی ف ــرآن در زندگ ــای ق آموزه ه
نبایــد بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه خــود ایــن فعالیت هــا بــه 

ــود. ــل ش ــدف تبدی ه
علــی شــهریاری، رئیــس مؤسســه »گل واژه هــای قــرآن 
ــه اینکــه ســبک و ســیاق  ــا اشــاره ب و عتــرت بهارســتان«، ب
و ســایق متفاوتــی در ســطح کشــور وجــود دارد، اظهــار 
ــود  ــی، نب ــع گســترش فعالیت هــای قرآن ــرد: یکــی از موان ک
یکپارچگــی میــان نهادهــای متولــی فعالیت هــای قرآنــی در 
کشــور اســت و ایــن نهادهــا در انجــام وظیفــه خــود ســردرگم 
ــا  ــدت در فعالیت ه ــی و وح ــه یکپارچگ ــوز ب ــتند و هن هس

دســت نیافته انــد.
وی بیــان کــرد: گاه مشــاهده می شــود کــه بودجه هــای 
هنگفتــی بــه مراکــزی کــه دارای ارتباطــات خــاص هســتند، 
ــای  ــه فعالیت ه ــی ک ــات قرآن ــا مؤسس ــرد؛ ام ــق می گی تعل
ــیر  ــی در مس ــکات مال ــت مش ــه عل ــد، ب ــازنده ای دارن س

فعالیت هــای خــود بــا مشــکل مواجــه می شــوند.
شــهریاری افــزود: یکــی از مشــکات پیــش  روی فعالیت های 
قرآنــی، شــیوه اداره و مدیریــت ایــن فعالیت هــا بــه ســبک 
ــد  ــوزه بای ــن ح ــئوالن ای ــران و مس ــذا مدی ــت؛ ل ــم اس قدی
بــه گونــه ای آمــوزش ببیننــد کــه بتواننــد در بلندمــدت، 
فعالیت هــای قرآنــی را بــا توجــه بــه مقتضیــات روز جامعــه 
ــد. ــی نمانن ــنتی باق ــای س ــیر قالب ه ــد و اس ــت کنن مدیری

متوجــه  کــه  آســیب هایی  جملــه  از  داد:  ادامــه  وی 
ــدن  ــول مان ــه مغف ــوان ب ــت، می ت ــی اس ــای قرآن فعالیت ه
ــه ای  ــه گون ــرد؛ ب ــاره ک ــا اش ــن فعالیت ه ــی ای ــالت اصل رس
کــه جامعــه هنــوز در ظواهــر قرآنــی درجــا می زنــد؛ در 
حالــی کــه هــدف اصلــی از روخوانــی و روان خوانــی قــرآن و 
فعالیت هایــی از ایــن دســت، عمــل بــه آموزه هــای قــرآن در 

ــت. ــی اس ــیر زندگ ــول مس ط
وی اضافــه کــرد: هــدف از پرداختــن بــه فعالیت هایــی 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــرآن ای ــظ ق ــیر و حف ــاوت، تفس ــون ت چ
ــوط  ــای مرب ــم و آموزه ه ــت یابی ــی دس ــی قرآن ــبک زندگ س
بــه زندگــی اجتماعــی را در ســاختار فرهنگــی جامعــه 
ــات  ــد در مقدم ــن مســیر نبای ــذا در ای ــم؛ ل درون ســازی کنی
ــکاری  ــی، راه ــای قرآن ــج هنره ــه تروی ــرای نمون ــا زد؛ ب درج
می شــود؛  محســوب  قرآنــی  آموزه هــای  انتقــال  بــرای 
ــه  ــد ب ــی، بای ــای قرآن ــا فعالیت ه ــه ب ــه در رابط ــن اینک ضم
نظــر کارشناســان و متخصصــان ایــن حــوزه اهمیــت دهیــم.

شــهریاری تصریــح کــرد: بــرای تحقــق آموزه هــای قرآنــی در 
جامعــه، نیــاز بــه یــک نقشــه جامــع یــا چشــم انداز قرآنــی 
واحــد در کشــور داریــم تــا بــر اســاس آن آســیب ها، تهدیــدات 
ــی و نحــوه مدیریــت  و فرصت هــای حــوزه فعالیت هــای قرآن
آن هــا شناســایی و بررســی شــود و ســپس عملیــات اجرایــی 

بــرای تحقــق آن هــا صــورت گیــرد.
ــتان«  ــرت بهارس ــرآن و عت ــای ق ــه »گل واژه ه ــر مؤسس مدی
افــزود: ایــن نقشــه جامــع بایــد بــه گونــه ای تدویــن شــود کــه 
بتوانــد بــا اســتفاده از روش هــای نویــن، پاســخگوی ســایق 
مختلــف در جامعــه باشــد و در رابطــه بــا فعالیت هــای 

قرآنــی، انگیــزه ایجــاد کنــد.

گردشگری
با استقبال استاندار

 رئیس سازمان میراث  فرهنگی 
وارد استان یزد شد

ــتی و  ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
گردشــگری بــا اســتقبال اســتاندار و ســایر مســئوالن 

ــد. ــزد ش ــی ی ــهر جهان ــتانی وارد ش اس
 علی اصغــر مونســان، معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس 
ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری، 
دوشــنبه 6 شــهریور 96 بــا اســتقبال رســمی ســید محمــد 
ــر کل  ــزدی مدی ــه دانش ی ــتاندار، فاطم ــدی اس میرمحم
ــئوالن  ــر از مس ــی دیگ ــتان و جمع ــی اس ــراث  فرهنگ می

اســتانی، وارد شــهر جهانــی یــزد شــد.
ــتی و  ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــازمان می ــس س رئی
ــزد،  ــتان ی ــه اس ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــگری در س گردش
تعریــف  بــرای ســاماندهی،  برنامه ریــزی  بــا هــدف 
ظرفیت هــای  بررســی  و  گردشــگری  مســیرهای 
گردشــگری از بافــت تاریخــی ایــن شــهر جهانــی بازدیــد 

ــرد. ــد ک خواه
معــاون رئیس جمهــوری افتتــاح اقامتــگاه بوم گــردی 
نقــره را در برنامــه ســفر خــود دارد و از پــروژه مــوزه 

ــرد. ــد ک ــد خواه ــزد بازدی ــهر ی ــا در ش صدرالعلم
مونســان همچنیــن در جلســه شــورای اداری اســتان یــزد 
کــه بــا حضــور اســتاندار برگــزار می شــود، شــرکت خواهــد 

. کرد

خالقیت در طراحی، ضرورت 
توسعه صنایع  دستی است

ــود.  ــه روز ش ــتی ب ــع  دس ــد صنای ــک می کن ــی کم طراح
ــد و در  ــاز دارن ــر نی ــه یکدیگ ــتی ب ــع  دس ــی و صنای طراح
همــه جــای دنیــا از ارتبــاط بیــن ایــن دو رشــته صحبــت 

می شــود.
ــگاه  ــتمین نمایش ــری بیست وهش ــتاد خب ــل از س ــه  نق ب
ــت  ــتی، گسس ــع  دس ــی صنای ــگاه مل ــی نمایش بین الملل
صنایــع  دســتی از طراحــی، آســیب های جــدی بــه صنایــع 
 دســتی وارد کــرده و یکــی از جلوه هــای ایــن آســیب، 

ــع  دســتی اســت. ــد در صنای ــرار و تقلی تک
ــع   ــوزه صنای ــان ح ــر کارشناس ــق و دیگ ــن نامورمطل  بهم
ــتی  ــع  دس ــای صنای ــرار در طراحی ه ــا از تک ــتی باره دس
انتقــاد کرده انــد؛ چــرا کــه ایجــاد طرح هایــی خــاق اســت 
ــن  ــا ای ــد ب ــن نســل جدی ــاط بی ــد باعــث ارتب ــه می توان ک

آثــار شــود.
 در ایــن راســتا بیست وهشــتمین نمایشــگاه ملــی صنایــع  
دســتی از اول تــا هفتــم شــهریورماه از ســاعت 10 تــا 19 در 
محــل دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی تهــران در حــال 
برگــزاری اســت. برخــی از هنرمنــدان حاضــر در نمایشــگاه 
ملــی صنایــع  دســتی تــاش کرده انــد خاقیــت و نــوآوری 
را بــا آثارشــان تلفیــق کننــد تــا آثارشــان هــم زیبــا باشــند 

و هــم کاربــردی. 

روســتای  ویــژه  جغرافیایــی  موقعیــت 
ــو  ــای دهســتان کچ ــه کوه ه ســرهنگ آباد در دامن
و طــراوت و ســبزی آن باعــث شــده کــه از دیربــاز 
ــه ای ییاق نشــین در شهرســتان  ــوان منطق ــه عن ب
ــر  ــن ام ــرد. همی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــتان م اردس
باعــث شــده کــه در ســال های قبــل ایــن روســتا 
از روســتاهای پرجمعیــت و حاصلخیــز شهرســتان 

ــد. ــتان باش اردس
سهام الســلطنه  توســط  ســرهنگ آباد  کوشــک 
عــرب عامــری در حــدود ســال 1299 قمــری 
ــرای  ــن شــاه قاجــار ب ــا دوره ناصرالدی مصــادف ب
پذیرایــی از شــاهزاده های قاجــاری ســاخته شــده 

اســت.
ــه چهــل ســتون  ــادی ب ایــن کاخ کــه شــباهت زی
ــاد شــیراز دارد، مجموعــه  ــاغ عفیف آب اصفهــان و ب
کاملــی از یــک بنــای شــاهانه اســت و بــرای 
شــکارگاه نیــز بــه دلیــل کوهســتانی بــودن منطقــه 

ــت. ــده اس ــتفاده می ش اس
ــن  ــرهنگ آباد، زیباتری ــتون س ــل س ــارت چه عم
کاخ تاریخــی کویــر باقی مانــده از دوران قاجــار 
ــر  ــتمل ب ــه مش ــاخت آن ک ــدف از س ــت و ه اس
ــه  ــتر جنب ــت، بیش ــکارگاه اس ــک و ش ــک کوش ی

ــت. ــوده اس ــی ب تفرجگاه
ایــن کاخ دارای ســقف های چوبــی و تزئینــات 
ســنگی اســت شــبیه بــه آنچــه در عالی قاپــو 

ــود  ــا وج ــود و ب ــاهده می ش ــتون مش ــل  س و چه
اینکــه بــه  عنــوان کوشــک و شــکارگاه بــه فرمــان 
ــورد  ــچ گاه م ــی هی ــده، ول ــا ش ــلطنه بن سهام الس

ــت. ــرار نگرف ــتفاده او ق اس

گچبری هــای ایــن کاخ در نــوع خــود بی نظیــر 
ــی های  ــه و نقاش ــای مجموع ــت. آیینه کاری ه اس
ــا  ــت و معــرق ت موجــود و نقــش چوب هــا از منب
ــا  ــه صــورت عالــی در بن تــراش ســنگ های کاخ ب
اســتفاده شــده اســت. همچنیــن ایــن کاخ دارای 
20 ســتون ســنگی اســت و 3 ایــوان جنوبــی، 
ــای  ــا نم ــکوه ب ــای باش ــن بن ــی ای ــرقی و غرب ش
ــه و  ــه رودخان ــه ترتیــب مشــرف ب ــا ب ســنگی زیب

ــزار و کوهســتان اســت. چمن

ــه  ــی ک ــای چوب ــتفاده از تیرک ه ــا اس ــقف ها ب س
ــده  ــانده ش ــتند، پوش ــزی هس ــش فل دارای روک
روی  نیــز  مانــدگاری  بســیار  حجاری هــای  و 
ســنگ های مرمــر ایــن مجموعــه بــه یــادگار 

ــت. ــده اس مان
شاه نشــین مجموعــه تاریخــی ســرهنگ آباد در 3 
ــی آن نیــز  ــوان جنوب طبقــه احــداث شــده و در ای
ــا پوشــش فلــزی احــداث  یــک اســتخر بــزرگ ب
شــده اســت. تنهــا ســقف کاخ و شاه نشــین 
دارای پوشــش فلــزی اســت و دیگــر بخش هــای 
ــل  ــه  دلی ــه ب ــارت از خشــت ســاخته شــده ک عم
همیــن پوشــش فلــزی نیــز مجموعــه کاخ نســبت 

ــده اســت. ــا ســالم مان ــر بخش ه ــه دیگ ب
قرینــه  بادگیــر   2 دارای  ســرهنگ آباد  عمــارت 
اســت کــه یکــی از آن هــا بــه  طــور کامــل تخریــب 
ــده  ــت. قاع ــده اس ــالم مان ــری س ــده و دیگ ش
بادگیــر موجــود در عمــارت تاریخــی ســرهنگ آباد 
ــد.  ــر می رس ــه 10 مت ــاع آن ب ــت و ارتف ــر اس 2 مت
معمــاری بادگیرهــا بــه گونــه ای اســت کــه در 
ارتفــاع 7 متــری، شــکل دایــره ای بادگیــر تبدیــل 
بــه یــک 8 ضلعــی شــده و از همــان جــا بادگیــر 

ــود. ــیم می ش ــه تقس ــه 2 طبق ب
در  اردســتان  ســرهنگ آباد  تاریخــی  عمــارت 
ــع احــداث شــده  ــر مرب مســاحتی حــدود 600 مت
و کوشــک اصلــی آن 3 طبقــه و 1500 متــر زیربنــا 

دارد. ایــن مجموعــه 3 بخــش دیگــر نیــز دارد 
کــه در منتها الیــه شــرقی مجموعــه واقــع شــده و 
مشــتمل بــر حمــام و ســکونتگاه خدمــه و اصطبــل 
اســت. در منتها الیــه غربــی نیــز بادگیرخانــه و 
ــن  ــه همچنی ــن مجموع ــرار دارد. ای ــین ق شاه نش
دارای جریــان آب اســت کــه از کنــار آن عبــور 

می کنــد.
ایــن کاخ شــامل تــاالر کاخ بــا ترکیبی از ســازه های 
ــی،  ــات نقاش ــی و تزئین ــری و چوب ــتی، آج خش
آیینــه کاری و نقاشــی پشــت شیشــه و قراول خانه، 
ــل و آســیاب  ــی، اصطب ــای دیده بان ــام، برج ه حم

اســت.
در کاخ ســرهنگ آباد بــرای شــرب و چرخــش 
قنــات  آب  از  درختــان،  آبیــاری  و  آســیاب 
ســرهنگ آباد اســتفاده می شــده اســت کــه از 
وســط بــاغ عبــور می کــرد و بــه اطــراف چهلســتون 
ــاط  ــا )وســط حی ــا می بخشــید و در حوض ه صف
خلــوت و حــوض ایــوان عمــارت چهلســتون( 
جــای می گرفتــه و محــور اصلــی شــکل دهنده 

ــت. ــوده اس ــاغ ب ــای ب فضاه

ــی  ــی و واقع ــورت انتزاع ــه دو ص ــم ب ــان ه گیاه
زینت بخــش ایــن بــاغ بوده انــد. بیشــتر تزئینــات 
در ایــن بــاغ الهام گرفتــه از گیاهــان اســت. آنچــه 
ــی  ــاغ باق ــن ب ــی در ای ــش گیاه ــروزه از پوش ام
مانــده شــامل درختــان قطــور و کهــن چنــار ـ 
کــه عمدتــا در دو طــرف محــور آب )جــوی و 
ــد ـ و  ــرار دارن ــخص ق ــف مش ــتخر( و دو ردی اس
ــه  ــی ک ــت؛ باغچه بندی های ــرو ... اس ــن س چندی
در گذشــته عمدتــا نظــم پوشــش گیاهــی را در این 

مجموعــه تعریــف می کرده انــد.
معمــاری ایــن مجموعــه تلفیقــی از معمــاری 
ــه  ــت؛ ب ــوی اس ــبک دوره صف ــه و س دوره قاجاری
طــور مثــال ایــوان عمــارت اصلــی بــا ســتون های 
ــده  ــاخته ش ــتون س ــوان چهلس ــبیه ای ــی ش  چوب
ــات  ــره ای شــکل و تزئین ــای نیم دای ــا از قوس ه ی
رایــج در دوره قاجــار اســتفاده شــده اســت و 
ــدرت  ــا ق ــه ب ــاص دوره قاجاری ــای خ ــوع فض تن
ــوع  ــد و در ن ــری می کن ــر جلوه گ ــه تمام ت ــر چ ه
ــه هــای موفــق معمــاری دوره  خــود یکــی از نمون

ــت. تســنیم ــه اس قاجاری

 آشنایی با کوشک 
سرهنگ آباد اصفهان

ابالغیه
شماره اباغنامه: 9610106794400581

شــماره پرونــده 9609986794400380 شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   960381 شــعبه:  بایگانــی 
96/5/22 مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: 
ــخ  ــکان تاری ــول الم ــاب زاده مجه ــت ارب حج
اصفهــان  حضــور  محــل   96/7/12 حضــور 
چهــارراه شــیخ صــدوق چهــار راه وکا مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف 
تاریــخ حضــور: 96/7/12 ســاعت حضــور: 
8:30 در خصــوص دعــوی بهــرام چهریــان بــه 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش طرفی

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
مجتمــع    14 شــعبه  دفتــر   16214 الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  دو  شــماره 

ابالغیه
شماره اباغنامه: 9610106805300076

شــماره پرونــده: 9609986805300662 شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   960662 شــعبه:  بایگانــی 
96/5/14 مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: 
ســعید مرغــی بامــری فرزنــد محمــد مجهــول 
ــنبه  ــور 96/7/12 چهارش ــخ حض ــکان تاری الم
اص کنارگــذر  محــل حضــور   9:30 ســاعت 
اتوبــان شــهید خــرازی حدفاصــل خیابــان 
شــماره  مجتمــع  طاهــر  میــرزا  و  آتشــگاه 
تاریــخ حضــور:  اختــاف  3 شــورای حــل 
ــوص  ــور: 9:30 در خص ــاعت حض 96/7/12 س
دعــوی ســید روح الــه میرعنایــت بــه طرفیــت 
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــوید.  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
ــماره 3  ــع ش ــر 53 مجتم ــف 15215 دفت م ال

ــان  ــتان اصفه شهرس

ابالغیه
شماره اباغنامه: 9610106805300073

شــماره پرونــده: 9609986805300660 شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   960660 شــعبه:  بایگانــی 
96/5/14 مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: 
محمــد مــرادی فــر فرزنــد یارمحمــد مجهــول 
ــنبه  ــور 96/7/12 چهارش ــخ حض ــکان تاری الم
ســاعت 8:30 محــل حضــور اص کنارگــذر 
اتوبــان شــهید خــرازی حدفاصــل خیابــان 
شــماره  مجتمــع  میرزاطاهــر  و  آتشــگاه 
تاریــخ حضــور:  اختــاف  3 شــورای حــل 
ــوص  ــور: 8:30 در خص ــاعت حض 96/7/12 س
دعــوی ســید روح الــه میرعنایــت بــه طرفیــت 
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
ــر 53 مجتمــع  شــماره 3  ــف 15216 دفت م ال

ــان  شهرســتان اصفه

ابالغیه
 9610106805300075 اباغنامــه:  شــماره 
 9609986805300661 پرونــده:  شــماره 

شــماره بایگانــی شــعبه: 960661 تاریــخ تنظیم: 
ــاغ شــونده حقیقــی:  96/5/14 مشــخصات اب
مجهــول  علــی  فرزنــد  مختــاری  عبــاس 
المــکان تاریــخ حضــور 96/7/12 چهارشــنبه 
ــان  ــذر اتوب ــور اص کنارگ ــل حض ــاعت 9 مح س
ــگاه و  ــان آتش ــرازی حدفاصــل خیاب شــهید خ
ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــر مجتم میرزاطاه
اختــاف تاریــخ حضــور: 96/7/12 ســاعت 
حضــور: 9 در خصــوص دعــوی ســید روح الــه 
ــرر  ــت مق ــت شــما در وق ــه طرفی ــت ب میرعنای
ــن شــعبه حاضــر  ــوق جهــت رســیدگی در ای ف

ــوید .  ش
ــع  شــماره 3  ــر 53 مجتم ــف 15217 دفت م ال

ــان  شهرســتان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960580 خواهــان 
بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت آقــای دانشــور 
دادخواســتی مبنــی بــر مطالبــه محمدرضــا 
ــی-  ــی بابوکان ــن ابراهیم ــد – رامی ــی ون موس
مســعود اســماعیلی دهقــی بــه طرفیــت جــواد 
اســماعیلی دهقــی تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز         مــورخ 96/7/12 
اســت.  تعییــن گردیــده  10 صبــح  ســاعت 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــاده  ــه م حســب تقاضــای خواهــان مســتندا ب
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
ــاف  ــع حــرم شــورای حــل اخت شــهدای مداف
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
 8 شــعبه  دفتــر  الــف  /م   15213 شــماره: 
مجتمــع شــماره 2 شــهدای مدافــع حــرم  

اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960325 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــژاد  ــوی ن ــی موس ــد عل ــید محم ــان س خواه
ــت  ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ــی ب ــتی مبن دادخواس
وقــت  و  نمــوده  تقدیــم  قاســمی  ابراهیــم 
 96/7/15 مــورخ  روز      بــرای  رســیدگی 
ــت.  ــده اس ــن گردی ــر تعیی ــاعت 3:30 عص س
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــاده  ــه م حســب تقاضــای خواهــان مســتندا ب
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
ــاف  ــع حــرم شــورای حــل اخت شــهدای مداف
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 

وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی تلقــی شــده  و 
تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد. جهــت 
ــه  ــه شــعبه مراجع اســتماع شــهادت شــهود ب
ــعبه  ــد در ش ــی داری ــهود و معارض ــه ش چنانچ
شــهادت  اســتماع  جهــت  نمائیــد.  حاضــر 
ــهود  ــه ش ــه چنانچ ــعبه مراجع ــه ش ــهود  ب ش

ــد . ــر نمای ــعبه حاض ــد در ش ــی داری معارض
شماره: 17272 /م الف 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960448 خواهــان 
بــر:  مبنــی  دادخواســتی  نریمانــی  ســعید 
مطالبــه وجــه چــک بــه میــزان 14.000.000 
بــه  دادرســی   خســارات  بانضمــام  ریــال 
طرفیــت ابراهیــم شــبانی تقدیــم نمــوده و 
مــورخ  روز شــنبه   بــرای  رســیدگی  وقــت 
96/7/15 ســاعت 8:30 تعییــن گردیــده اســت. 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل  ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات
ــع در  ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــت رس از وق
خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه 
ــاختمان  ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل روی مدرس
صبــا – پــاک 57 کــد پســتی 8165756441 
ــان – شــعبه 45  ــاف اصفه شــورای حــل اخت
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد.  ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 17284 /م الــف  مدیــر دفتــر شــعبه 

45 شــورای حــل اختــاف اصفهــان

ابالغیه
شماره اباغنامه: 9610106794400575

 9609986794400396 پرونــده  شــماره 
تاریــخ   960397 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
ــونده  ــاغ ش ــخصات اب ــم: 96/5/22 مش تنظی
حقیقــی: میعــاد چوپانــی مجهــول المــکان 
ــاعت 9:30  ــنبه س ــور 96/7/15 ش ــخ حض تاری
محــل حضــور اصفهــان چهــارراه شــیخ صــدوق 
مدافــع  شــهدای  مجتمــع  وکا  راه  چهــار 
ــور:  ــخ حض ــاف تاری ــل اخت ــورای ح ــرم ش ح
ــوص  ــور: 9:30 در خص ــاعت حض 96/7/15 س
دعــوی محمــد خشــوعی اصفهانــی و محســن 
خشــوعی اصفهانــی بــه طرفیــت شــما در وقــت 
ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف مق

ــوید .  ــر ش حاض
دفتــر شــعبه 14 مجتمــع   الــف 16205   م 

اصفهــان  شهرســتان  دو  شــماره 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960422 خواهــان 
حمیــد پــژوه نیــا دادخواســتی مبنــی بــر: 
ــم  ــعید داوری تقدی ــت س ــه طرفی ــه  ب مطالب

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز      مــورخ 
گردیــده  تعییــن   9:30 ســاعت   96/7/15
ــه  مجهــول المــکان بــودن  اســت. باعنایــت ب
خوانــده مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده 
قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
اربــاب  اول خیابــان   در خیابــان ســجاد- 
– روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
ســاختمان صبــا – پــاک 57 کــد پســتی 
اختــاف  حــل  شــورای   8165756441
اصفهــان – شــعبه 6 مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ 
قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی 

ــد.  ــد ش ــاذ خواه اتخ
شــماره: 16200 /م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 6 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960588 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــادی  ــواد فخــری میرآب ــد ج ــان محم خواه
ــه  ــارت ب ــه خس ــی برمطالب ــتی مبن دادخواس
مطلــق  بانضمــام  ریــال   89.000.000 مبلــغ 
ــر  ــدی ف ــت شــاهرخ نق ــه طرفی خســارت   ب
و شــیرین نقــدی فــر تقدیــم نمــوده و وقــت 
ــورخ 96/7/15  ــنبه  م ــرای روز ش ــیدگی ب رس
ســاعت 10 صبــح تعییــن گردیــده اســت. 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 
ــب  ــی، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائم 
ــور در  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای را اخ
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شماره: 16240 /م الف 

ــورای  ــماره 2 ش ــع ش ــعبه 5 مجتم ــر ش دفت
ــان ــاف اصفه ــل اخت ح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960393 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــتی  ــی دادخواس ــان خان ــدی قرب ــان ه خواه
مبنــی بــر: مطالبــه  بــه طرفیــت حســین 
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــکوهی تقدی ش
ســاعت   96/7/15 مــورخ  روز        بــرای 
8:30 صبــح تعییــن گردیــده اســت. باعنایــت 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــول المــکان ب ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
ــا  ــور – جنــب ســاختمان صب ــی پ مدرســه نیل
 8165756441 پســتی  57 کــد  پــاک   –
ــعبه 6  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد.  ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 16199 /م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 6 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960615 خواهــان 
محمــود میرزایــی دادخواســتی مبنــی بــر 
جهانگیــری  محمــد  طرفیــت  بــه  مطالبــه 
بلطاقــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز      مــورخ 96/7/16 ســاعت 9 صبــح 
تعییــن گردیــده اســت. باعنایــت بــه  مجهــول 
تقاضــای  خوانــده حســب  بــودن  المــکان 
خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 قانــون آئیــن 
ــر  ــد منتش ــب در جرای ــی، مرات ــی مدن دادرس
ــن  ــه ای ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب ــا خوان ت
شــعبه واقــع در اصفهــان خ شــیخ صــدوق 
شــهدای  مجتمــع  وکا   چهــارراه  شــمالی 
مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف مراجعــه 
را  ضمائــم  و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و 
در  عــدم حضــور  در صــورت  نمایــد.  اخــذ 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
الــف دفتــر شــعبه 7   شــماره: 17235 /م 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960397 خواهــان 
ــر:  ــی ب ــان دادخواســتی مبن ــت هللا نکوئی عنای
مطالبــه مبلــغ 174.000.000 ریــال بابــت دو 
ــوش  ــعود خ ــت مس ــه طرفی ــفته ب ــره س فق
نمــوده  تقدیــم  رشــیدیان  بــدری   – نــواز 
و وقــت رســیدگی بــرای روز         مــورخ 
ــده  ــن گردی ــر تعیی ــاعت 17 عص 96/7/16 س
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
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان-
ــاب - مجتمــع شــماره  1   ــان ارب ــدای خیاب ابت
شــورای حــل اختــاف اصفهــان مراجعــه و 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس
نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 
رســیدگی ابــاغ قانونــی تلقــی شــده و تصمیــم 

ــد.  ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
شماره: 17251 /م الف

ــماره دو  ــع ش ــعبه 24 مجتم ــر ش ــر دفت  مدی
ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

ابالغیه
شماره اباغنامه: 9610106796300980

 9609986796300282 پرونــده:  شــماره 
تاریــخ   960282 شــعبه:  بایگانــی  شــماره 

ابــاغ  مشــخصات   96/5/23 تنظیــم: 
تهرانــی  نائینــی  محمــد  حقیقــی:  شــونده 
 96/7/16 تاریــخ حضــور  المــکان  مجهــول 
یکشــنبه ســاعت 8:30 محــل حضــور اص 
چهــارراه شــیخ صــدوق چهــارراه وکا مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف 
تاریــخ حضــور: 96/7/16 ســاعت حضــور: 
ده  مــراد  علــی  دعــوی  در خصــوص   8:30
ــوق  ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی دار ب
حاضــر شــعبه  ایــن  در  رســیدگی   جهــت 

 شوید . 
ــر 33 مجتمــع  شــماره 2  ــف 16266 دفت م ال

شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960204 خواهــان 
بــر  مبنــی  دادخواســتی  زاده  آدم  امیرالــه 
ــت شــکوه یوســفی صــدر و  ــه طرفی ــه ب مطالب
محمــد یوســفی صــدر تقدیــم نمــوده و وقــت 
رســیدگی بــرای روز       مــورخ 96/7/17 
ــت.  ــده اس ــن گردی ــر تعیی ــاعت 16:15 عص س
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــه مــاده  حســب تقاضــای خواهــان مســتندا ب
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی تلقــی شــده  و 

ــد شــد. ــم مقتضــی اتخــاذ خواه تصمی
 شــماره: 17259 /م الــف دفتــر شــعبه 39  

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960203 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
دادخواســتی  زاده  آدم  امیرالــه  خواهــان 
ــان  ــت احمد هادی ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ــی ب مبن
وقــت  و  نمــوده  تقدیــم  صفر هادیــان  و 
رســیدگی بــرای روز        مــورخ 96/7/17 
ســاعت 16 عصــر تعییــن گردیــده اســت. 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــه مــاده  حســب تقاضــای خواهــان مســتندا ب
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب 
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان خ 
شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا  مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در 
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی تلقــی شــده  و 

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض تصمی
شــماره: 17258 /م الــف دفتــر شــعبه 39  

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

ابالغ وقت رسیدگی
 9610100350504523 اباغنامــه:  شــماره 
شــماره پرونــده: 9609980350500159 شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   960198 شــعبه:  بایگانــی 
خدیجــه  شــاکی   / خواهــان    96/5/14
موســویان  ســیدرضا  وکالــت  بــا  اســعدی 
ــم  ــده / مته ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
ــه  ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــوری ب ــذرا عش ع
چــک تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه 
شــعبه 5 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
خیابــان  اصفهــان  در  واقــع  اصفهــان 
نیکبخــت  شــهید  خیابــان  بــاال  چهاربــاغ 
ــان  ــتان اصفه ــتری کل اس ــاختمان دادگس س
طبقــه دوم اتــاق 221 ارجــاع و بــه کاســه 
9609980350500159 ثبــت گردیــده کــه وقــت 
رســیدگی آن 96/7/17 ســاعت 11:30 تعییــن 
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــه ب شــده اســت ک
بــودن خوانــده / متهــم و درخواســت خواهــان 
/ شــاکی و بــه تجویــز مــاده 73 قانــون آییــن 
ــاب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
ــی  ــد کثیراالنتشــار آگه ــت در یکــی از جرای نوب
مــی شــود تــا خوانــده / متهــم پــس از نشــر 
آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــردد. گ
دادگاه حقوقــی  الــف منشــی  /م   15247  
شــعبه 5 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 

ــی ــر جال ــان – ناص اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960634 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــت  ــا وکال ــینی ب ــی س ــن قربان ــان حس خواه
آقــای علــی شــیرزاده دادخواســتی مبنــی 
ــی  ــی فان ــت عل ــه طرفی ــه وجــه  ب ــر: مطالب ب
جمالــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز      مــورخ 96/7/17 ســاعت 9 
ــه   ــت ب ــت. باعنای ــده اس ــن گردی ــح تعیی صب
ــب در  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – 
پــاک 57 کــد پســتی 8165756441 شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه     مراجعــه 
ضمائــم  و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  و 
عــدم حضــور  صــورت  در  نمایــد.  اخــذ  را 
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی 
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد. 
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محمد جوادقاسمیاستاددانشگاه 

ــا مفاهیــم مشــابه آن  اگرچــه شــهادت ب
کــه در دنیــا مطــرح شــده بــه هیچ وجــه 
قابــل مقایســه نیســت، امــا  بــرای رفــع 
بعضــی از شــبهات بــد نیســت بــه برخــی 
ــهادت  ــان ش ــی می ــای اساس از تفاوت ه
و انتحــار کــه در اســام بــه عنــوان تهلکــه 

ــه: شــمرده شــده، اشــاره کنیــم؛ از جمل
ــکار  ــن راه ــوان آخری ــه عن 1- شــهادت ب
ــرای حفــظ اســام از  و از روی اضطــرار ب
ــه  ــاد ب خطــر حتمــی اســت و نوعــی جه
ــی خــدا  ــر نظــر ول ــد کــه زی شــمار می آی
و بــا فرمــان امــام معصــوم یــا جانشــین 

عملیــات  امــا  می پذیــرد؛  انجــام  او 
راهــکار  اولیــن  عنــوان  بــه   انتحــاری 
و بــه دســتور نظــام ســلطه بــرای کشــتار 
عمومــی و ایجــاد رعــب و وحشــت و 

جنــگ روانــی انجــام می گیــرد.
و  شــرعی  مقصــد  دارای  شــهادت   -2
دنیــوی  نتایــج  دارای  و  بــوده   عقلــی 
ــات  ــا عملی ــت؛ ام ــیار اس ــروی بس و اخ
انتحــاری مخالــف شــرع و عقــل بــوده و 
امــری خطرنــاک و وحشــت آفرین بــرای 

بشــریت اســت.
3- انفــاق مــال و جــان و شــهادت طلبی 
در حقیقــت نجــات از تهلکــه گمراهــی 
و تباهــی فــرد و جامعــه اســت؛ امــا 

عملیــات انتحــاری پرتــاب خــود و جامعه 
ــت. ــودی اس ــت و ناب در وادی  هاک

الهــی  اولیــاء  محبــوب  شــهادت   -4 
ــه و  ــا تهلک ــت؛ ام ــردان خداس ــر م و هن
ــه  ــدان ب ــدا و معتق ــوض خ ــار مبغ انتح

ــت. ــی اس ــن اله ــاد و دی مع
ــان  ــهود و عرف ــی از ش ــهادت حاک 5- ش
و حضــور آگاهانــه شــهید در مســیر و 
شــناخت دو اردوگاه حــق و باطــل اســت؛ 
ــت  ــری و جهال ــار در اوج بی خب ــا انتح ام
فــرد  کورکورانــه  تعصبــات  روی  از  و 

انتحــاری اتفــاق می افتــد.
6- شــهادت عامــل تقویــت اردوگاه حــق 
و عامــل افتخــار مظلومــان و موجــب 

ــا  ــت؛ ام ــتکبار اس ــران اس ــت س عصبانی
ــل و  ــت اردوگاه باط ــب تقوی ــار موج انتح
رضایــت جبهــه اســتکبار و خشــم و نفــرت 

ــردم اســت. خــدا و م
 کارکردهای روحیه شهادت طلبی 
حوزه هــای  در  شــهادت طلبی  روحیــه 
کارکردهــای  دارای  می توانــد  مختلــف 

ــه:  ــد؛ از جمل ــیار باش بس
1- در حـوزه هـــای تربیتـــی؛ می توانــد 
بهتریــن شــیوه بــرای رشــد معنــوی 
و مقابلــه بــا نفــس امــاره و مفاســد 
ــد  ــوان باش ــر ج ــژه در قش ــی به وی اخاق
کــه می تــوان بــه عنــوان نمونــه بــه دوران 

ــرد.  ــاره ک ــدس اش ــاع مق دف
شــهدا نقــش الگودهی و خوشایندســازی 
تربیــت دینــی را ایفــا می کننــد و بایــد بــا 
اســتفاده از ابزارهــای آموزشــی همچــون 

فیلــم، طراحــی، نقاشــی و طراحــی از 
ایــن روحیــه بهــره جســت.

2- در حوزه هــای اجتماعــی؛ می تــوان 
گســترش حیــات طیبــه انســانی، ایثــار و 
ــت و  ــختی ها، محب ــل س ــت، تحم گذش
ــردم را  ــه م ــانی ب ــی و خدمت رس همراه
ــه در همــه قشــرها  توســط همیــن روحی

احیــا کــرد.
اقتــدار  سیاســی؛  حـوزه هـــای  در   -3
ملــی، وحــدت و انســجام ملــی، بصیــرت 
ــی،  ــتیزی، تحول گرای ــی، استکبارس عموم
بــه  امــر  اصاحگــری،  تکلیف گرایــی، 
ــه  ــه ب ــن روحی معــروف و... از ثمــرات ای

شــمار می آیــد.
ــش  ــری؛ افزای ــای نظامیگ 4- در حوزه ه
امنیــت ملــی،  بازدارنـدگـــی،  قـــدرت 

اقتــدار، اســتقامت و پایــداری ... .

تفاوت روحیه شهادت طلبی با روحیه جنگی یا انتحار

،،
آیینه کاری های مجموعه و نقاشی های 
موجــود و نقــش چوب هــا از منبــت و 
معــرق تــا تــراش ســنگ های کاخ بــه 
صــورت عالــی در بنــا اســتفاده شــده 

اســت
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ــد  ــورانی فرزن ــرج س ــای ای ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ــت در  ــف و دخال ــام ورود عن ــه اته ــرج هللا  ب ف
ــن  ــرف ای ــروع از ط ــه نامش ــت و رابط ــر وکال ام
شــعبه در پرونــده کالســه 960420/ج 102 تحــت 
تعقیــب اســت و وقــت رســیدگی آن بــرای تاریخ 
1396/07/15 ســاعت 09:30 تعییــن گردیــده و با 
توجــه بــه اینکــه ابــالغ احضاریــه به وی بواســطه 
مجهــول بــودن محــل اقامــت مشــارالیه ممکــن 
ــاده 174  ــرای م ــیله در اج ــد بدینوس ــی باش نم
قانــون آییــن دادرســی کیفــری مراتــب بــه 
نامبــرده ابــالغ تــا در تاریــخ فــوق در شــعبه 102 
ــر  ــود حاض ــاع از خ ــت دف ــوار جه ــی برخ جزای
ــی  ــدام قانون ــور اق ــدم حض ــورت ع ــردد در ص گ

معمــول خواهــد شــد.
شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش
5/37/546/م الــف بــه تاریــخ 96/06/04

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه آقــای علــی اصغــر یداللهــی  بــه 
اتهــام خیانــت در امانــت  از طــرف ایــن دادســرا 
تحــت تعقیــب اســت و ابــالغ احضاریــه بــه 
ــت او  ــل اقام ــودن مح ــوم نب ــطه معل وی بواس
ــاده  ــرای م ــیله در اج ــده بدینوس ــن نگردی ممک
174 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری مراتــب 
بــه نامبــرده ابــالغ تــا ظــرف یــک مــاه از تاریــخ 
انتشــار آگهــی در شــعبه اول دادیــاری دادســرای 
عمومــی و انقــالب شهرســتان برخــوار جــت 
پاســخگویی بــه اتهــام خویــش حاضــر شــود در 
صــورت عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تایــخ 
ــد  ــول خواه ــی معم ــدام قانون ــی اق انتشــار آگه

شــد.
و  عمومــی  دادســرای  دادیــاری  اول  شــعبه 

برخــوار انقــالب 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

ــخ 96/06/04 ــه تاری ــف ب 5/37/548/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهــان: شــبنم آقاگــدی دادخواســتی بــه 
ــادی زاده  ــا ه ــای علیرض ــده: آق ــت خوان طرفی
بــه خواســته مطالبــه خســارات دادرســی –

تاخیــر  مطالبهخســارت   – خواســته  تامیــن 
تادیــه مطالبــه وجــه چــک تقدیــم دادگاه هــای 
ــت  ــه جه ــوده ک ــوار نم ــتان برخ ــی شهرس عموم
رســیدگی بــه شــعبه 101 دوم دادگاه عمومــی 
حقوقــی شهرســتان برخــوار ارجــاع و بــه کالســه 
ثبــت  ح/2   960071-  9609983751400070
ــیدگی آن 1396/08/06  ــت رس ــه وق ــده ک گردی
بــه  و  اســت  تعییــن شــده   11:00 و ســاعت 
ــم و  ــودن خوانده/مته ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
درخواســت خواهــان /شــاکی و بــه تجویــز مــاده 
73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــس  ــم پ ــده /مته ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه دادگاه  ــاد آن ب ــالع از مف ــی و اط ــر آگه از نش
ــود  ــل خ ــانی کام ــالم نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس نس
و در وقــت مقــرر جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

ــخ 96/06/04 ــه تاری ــف ب 5/37/547/م ال

دادنامه
کالســه پرونــده : 95/812 شــماره دادنامــه : 
ــعبه 4   ــیدگی ش ــع رس 316-1396/05/29 مرج
ــی  ــالف خواهــان : فاطمــه نب شــورای حــل اخت
ــه نشــانی  ــوری ب ــم پریســا غف ــت خان ــه وکال ب
ــازان جنــب دادگســتری  ــوار جانب ــاد بل دولــت آب
ــه  ــنگی ب ــی کهریزس ــاس برات ــده : عب پ 1خوان

ــه ــته مطالب ــکان خواس ــول الم ــانی مجه نش
ــا  ــی ب ــه نب ــوی فاطم ــوص دع ــه در خص دادنام
وکالــت پریســا غفــوری  بطرفیــت عبــاس براتــی 
دادخواســتی بخواســته مطالبــه مبلــغ 200000000 
ریــال وجــه  یــک فقــره چــک بــه شــماره 
ــاه  ــک رف ــده بان 922016/031605-95/10/30 عه
بــا احتســاب هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد 
تقدیمــی خواهــان  و مالحظــه   دادخواســت 
ــدم  ــوی و گواهــی ع مصــدق چــک مســتند دع
علیرغــم  خوانــده  ایــن کــه  و  آن  پرداخــت 
ــی در شــورا حاضــر  ــی و انتظــار کاف ــالغ قانون اب
نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ــی ننم و اعتراض
ــان  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ خوی
را وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه 
مــواد 249 قانــون تجــارت و 1291 و 1301 قانــون 
مدنــی و 198و 519 و 522 قانــون آئین دادرســی 
مدنــی خوانــدگان را متضامنــا بــه پرداخــت مبلــغ 
ــغ  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب 200000000 ری
ــق  ــی و ح ــه دادرس ــت هزین ــال باب 2550000 ری
الوکالــه بــه مبلــغ 6000000 ریــال و نیــز پرداخــت 
ــک  ــدور چ ــخ ص ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم 
ــک  ــوی بان ــی از س ــاخص اعالم ــاس ش ــر اس ب
ــبه  ــکام محاس ــرای اح ــط اج ــه توس ــزی ک مرک
خواهــد شــد و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه 
قانونــی در حــق خواهــان محکــوم مینمایــد 
ــی اســت و ظــرف بیســت روز  رای صــادره غیاب
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا 
و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 

ــی باشــد.  ــوار م ــی در دادگســتری برخ خواه
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

ــخ 01 /96/06 ــه تاری ــف ب 5/37/374/م ال

دادنامه
کالســه پرونــده : 96/85 شــماره دادنامــه : 
ــعبه 4   ــیدگی ش ــع رس 279-1396/05/22 مرج
شــورای حــل اختــالف برخــوار خواهــان : محمــد 
رضــا آقابراتــی بــه نشــانی خــورزوق بلــوار قائــم 
مقــام فراهانــی شــرکت خورشــید بــار ســپاهان  
ــول  ــه نشــانی مجه ــر محمــدی  ب ــده : امی خوان
المــکان خواســته مطالبــه دادنامــه در خصــوص 
دعــوی محمدرضــا آقابراتــی بطرفیــت امیــر 
محمــدی دادخواســتی بخواســته مطالبــه مبلــغ 
60000000 ریــال وجــه  یــک فقــره چک به شــماره 
ــا  ــک صــادرات ب ــده بان 623049-96/02/17 عه
ــر  ــارت تاخی ــی و خس ــه دادرس ــاب هزین احتس
تادیــه و بــدوا تامیــن خواســته در خصــوص 
دادخواســت  مفــاد  بــه  نظــر  دعــوی  اصــل 
ــک  ــدق چ ــه  مص ــان  و مالحظ ــی خواه تقدیم
ــدم پرداخــت آن و  ــی ع ــوی و گواه مســتند دع
ایــن کــه خوانــده علیرغــم ابــالغ قانونــی و انتظار 
ــه  ــبت ب ــده و نس ــر نگردی ــورا حاض ــی در ش کاف
ــوده و  ــراد و اعتراضــی ننم ــان ای خواســته خواه
ــه ننمــوده  ــت ذمــه خویــش ارائ ــر برائ ــی ب دلیل
ــت تشــخیص  ــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثاب ل
ــارت  ــون تج ــواد 249 قان ــه م ــتندا ب داده و مس
و  و 198و 519  مدنــی  قانــون   1301 و   1291 و 
ــدگان  ــی خوان ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 522 قان
ــال  ــغ 60000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــا ب را متضامن
ــال  ــغ 1695000 ری ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
ــخ  ــا تاری ــه از تاریــخ صــدور چــک ت ــر تادی تاخی
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
ــه  ــک مرکــزی ک شــاخص اعالمــی از ســوی بان
توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد و 
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی در حــق 
ــی  ــد رای صــادره غیاب خواهــان محکــوم مینمای
اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل 
واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه 

ــاد مــی باشــد.  ــت آب عمومــی دول
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

ــخ 04 /96/06 ــه تاری ــف ب 5/37/544/م ال

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
ــوار  ــتان برخ ــرای شهرس ــکام دادس ــرای اح اج
پرونــده کالســه  خصــوص  در  دارد  نظــر  در 
ــید  ــای س ــع آق ــه نف ــکام ب ــرای اح 961114 اج
ــا  ــی آق ــه عل ــی علی ــادات کازرون ــا س غالمرض
بــزاز بــه خواســته جلســه مزایــده ایــی در تاریــخ 
منظــور  بــه  صبــح   10:00 ســاعت   96/08/06
ــی از  ــی 1446 فرع ــالک ثبت ــی پ ــروش تمام ف
ــاد یــک واحــد  ــت آب ــی بخــش 16 دول 102 اصل
آپارتمــان بــه مســاحت 78 متــر بــه آدرس 
ــکن  ــه- مس ــی الهی ــزاده نرم ــاد امام ــت آب دول
مهــر بلــوک 31 طبقــه اول واحــد 3 ملکــی آقــای 
ــغ  ــال مبل ــده در قب ــف ش ــزاز توقی ــا ب ــی آق عل
550000000 ریــال کــه توســط کارشــناس بــه مبلــغ 
550000000 ریــال ارزیابــی گردیــده و فعــال در 
تصــرف محکــوم علیــه اســت برگــزار مــی نمایــد. 
طالبیــن مــی تواننــد یــک هفتــه قبــل از مزایــده 
جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر اجــرای احــکام 
ــده در  ــد مزای ــه نماین ــوار مراجع ــرای برخ دادس
روز مقــرر در دفتــر اجــرا از مبلــغ ارزیابــی شــده 
شــروع و ملــک بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت 

ــد .  ــد ش ــه خواه ــد فروخت ــنهاد نمای را پیش
دادســرای  کیفــری  احــکام  اجــرای  مدیــر 

برخــوار انقــالب  و  عمومــی 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/545/م الــف بــه تاریــخ 96/06/04
اریخ ارسال آگهی : 96/06/05

آگهی مزایده
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه 9500205

ششــدانگ پــالک ثبتــی 878 فرعــی از 24 
اصلــی واقــع در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان 
ــه  ــر کوچ ــان امیرکبی ــان خیاب ــانی کاش ــه نش ب
ــت 53109 در صفحــه  ــل ثب ــه ذی ــی ک ــک مل بان
نــام مهــدی  بــه  امــالک  357 دفتــر 378 
ــده  ــت و ســند مالکیــت صــادر گردی بخشــی ثب
بــا حــدود و مشــخصات شــماال پــی اســت 
بطــول 7/90 متــر بــه کوچــه بــن بســت شــرقا در 
ســه قســمت اول بــه طــول 1/80 متــر بــه شــبکه 
بعــرض دوازده متــر دوم پــی اســت بطــول 
8/30 متــر بکوچــه بعــرض شــش و یــک دهــم 
ــه طــول 24/95 متــر  ــوار ب ــه دی ــا پــی ب مترغرب
بــه شــماره 877 فرعــی و طبــق نظــر کارشــناس 
رســمی ششــدانگ پــالک فــوق، در حــال حاضــر 
ــال و  ــت ده س ــا قدم ــاختمان ب ــورت س ــه ص ب
عرصــه بمســاحت 232 متــر مربــع و زیرزمیــن 
بســماحت 170 متــر مربــع و همکــف بمســاحت 
ــاحت 38  ــه مس ــگ ب ــع و پارکین ــر مرب 170 مت
متــر مربــع، مصالــح مصرفــی: آجــر، نمــا و 
ــوک،  ــا، ســقف تیرچــه بل ــاط ســازی آجرنم حی
کــف ســرامیک و امتیازهــای شــهری آب و بــرق 
و گاز کــه بنابــر اظهــار کارشــناس محتــرم پــالک 
در طــرح قدیــم درجــه 2 تپــه هــای ســیلک واقع 
ــغ 9/300/000/000  ــه مبل ــا ب ــد و جمع ــی باش م
ریــال ارزیابــی و قطعــی گردیــده ملکــی نامبــرده 
ــماره 36364-  ــی ش ــند رهن ــق س ــه طب ــاال ک ب
اســناد رســمی 123  دفترخانــه   1394/07/16
ــان  ــعبه کاش ــینا ش ــک س ــن بان ــان در ره کاش
ــی 12 روز  مســتقر شــده اســت، از ســاعت 9 ال
ســه شــنبه مــورخ 1396/07/11 در واحــد اجــرای 
ــر  ــوار باهن ــع در بل ــان واق ــمی کاش ــناد رس اس
نبــش میــدان جهــاد محــل اداره ثبــت اســناد و 
ــه مزایــده گــزارده مــی شــود. مزایــده  امــالک ب
از مبلــغ پایــه 9/300/000/000 ریــال شــروع و بــه 
هرکــس کــه خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت 

ــه  ــه مــی شــود. الزم ب ــدا فروخت پیشــنهادی نق
ــه  ــوط ب ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب
ــق  ــعاب و ح ــق انش ــم از ح ــرق و گاز اع آب، ب
ــده دارای  ــه مزای اشــتراک و مصــرف در صورتیک
آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و 
ــده  ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش ع
ــده  ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک اع
ــت  ــده اس ــده مزای ــده برن ــد بعه ــده باش ــا نش ی
ضمــن آنکــه پــس از مزایــده در صــورت وجــود 
ــای  ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج م
فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد 
مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده مصــادف 
ــده  ــردد، مزای ــه گ ــمی غیرمترقب ــل رس ــا تعطی ب
اولیــن روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان 
ســاعت و مــکان مقــرر خواهــد بــود. مــورد 
مزایــده طبــق اعــالم بســتانکار فاقــد بیمــه مــی 
ــه  ــت در روزنام ــک نوب ــی در ی ــن آگه ــد. ای باش
کثیراالنتشــار مــورخ 1396/06/11 درج و منتشــر 

مــی گــردد.
رییس اداره ثبت کاشان سلمانی 

1023/ م الف

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان   ــه 960432خواه ــده کالس ــوص پرون درخص
عزیــزی  داراب   -2 عزیــزی  احســان   -1
ــت  ــه طرفی ــه ب ــر مطالب ــی ب ــتی مبن دادخواس
اســمعیل طالبیــان بروجنــی تقدیــم نمــوده 
روز………….  بــرای  رســیدگی  اســت.وقت 
مورخــه 96/7/12 ســاعت 9صبــح تعییــن گردیده 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ب
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــر تاخوان منتش
در خیابــان ســجاد-اول  واقــع  ایــن شــعبه 
ــور- ــی ب ــه نیل ــروی مدرس ــان ارباب-روب خیاب

جنــب ســاختمان صبــا پالک57-کدپســتی 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــع ش 8165756441مجتم
اصفهــان –شــعبه شــورای حــل اختــالف اصفهان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم 
ــت  ــور وق ــدم حض ــورت ع ــد.در ص ــذ نمای را اخ
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
شــماره  17276/ م الــف   مدیردفتــر شــعبه32 

حــل اختــالف اصفهــان

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده  کالســه960662خواهان   درخصــوص 
ــر  ــی ب ــن الشــهید دادخواســتی مبن محســن اب
ــید  ــور جمش ــت منص ــه طرفی ــه ب ــه وج مطالب
ونــد تقدیــم نمــوده اســت.وقت رســیدگی بــرای 
ــن  ــح تعیی ــاعت 9صب ــه 96/7/12 س روز مورخ
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــا توجــه ب ــده ب گردی
ــب در  ــان مرات ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
جرایــد منتشــر تاخوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
ــجاد-اول  ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
ــور- ــی ب ــه نیل ــروی مدرس ــان ارباب-روب خیاب

جنــب ســاختمان صبــا پالک57-کدپســتی 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــع ش 8165756441مجتم
اصفهــان –شــعبه 9 شــورای حــل اختــالف 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمایــم را اخــذ نمایــد.در صــورت عــدم حضــور 
ــم  ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش ــیدگی اب ــت رس وق

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ مقتض
شــماره  17268/ م الــف مدیردفتــر شــعبه9 

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالســه960300خواهان   پرونــده  درخصــوص 
فرانــک بویــری دادخواســتی مبنــی بــر مطالبــه 
تقدیــم  بابایــی  حمیــد  طرفیــت  بــه  نفقــه 
ــرای روز مورخــه  نمــوده اســت.وقت رســیدگی ب
ــده  ــن گردی ــح تعیی ــاعت 10:30صب 96/7/12 س
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ب
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــر تاخوان منتش
این شــعبه واقــع در خیابان محتشــم کاشــانی –

جنــب بیمــه ایران-مجتمــع شــماه یــک اصفهان 
مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم 
ــت  ــور وق ــدم حض ــورت ع ــد.در ص ــذ نمای را اخ
رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــی ش ــاذ م اتخ
ــع  ــعبه 4 مجتم ــف دفترش ــماره  14110/ م ال ش

شــماره یــک حــل اختــالف اصفهــان

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالســه960400خواهان   پرونــده  درخصــوص 
محمــد امیــد اشــکبوس  دادخواســتی مبنــی بــر 
مطالبــه بــه طرفیــت  ناصــر پــوالد ونــد  تقدیــم 
نمــوده اســت وقــت رســیدگی بــرای روز مورخــه 
96/7/11 ســاعت 9:30صبــح تعییــن گردیــده 
ــده  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ب
ــد  ــب در جرای ــان مرات ــای خواه ــب تقاض حس
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــر تاخوان منتش
ــان – ــذر اتوب ــار گ ــانی کن ــه نش ــعبه ب ــن ش ای

ــع  ــگاه و خ میرزاطاهر-مجتم ــل خ اتش حدفاص
شماره3شــورای حــل اختــالف اصفهــان مراجعــه 
ــذ  ــم را اخ ــت و ضمای ــی دادخواس ــخه ثان و نس
ــددر صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی  نمای
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ــالغ ش اب

مــی شــود.
شــماره  17271/ م الــف دفترشــعبه 52 شــورای 

حــل اختــالف اصفهــان
 

 دادنامه 
شماره  دادنامه : 9609970350500552

تاریــخ تنظیــم : 96/4/15 شــماره پرونــده : 
ــی شــعبه :  9509980350500915 شــماره بایگان
951052 پرونــده کالســه 9509980350500915 
ــتان  ــی شهرس ــی حقوق ــعبه 5 دادگاه  عموم ش

ــان :  ــی شــماره  خواه ــان  تصمیمــی نهای اصفه
ــا  ــی فرمــان حضــرت امــام )ره(  ب ســتاد اجرای
نمایندگــی  آقــای محمــد غفــاری فارســانی  
بــه نشــانی اســتان اصفهــان   فرزنــد علــی 
شهرســتان اصفهــان  شــهر اصفهــان  حکیــم 
ــالک  ــاد پ ــان حســین آب ــد ای خیاب ــی ابت نظام
ــتاد  ــاوی س ــی و دع ــه دوم  اداره حقوق 40 طبق
اجرایــی فرمــان  حضــرت امــام )ره( در اســتان 
اصفهــان خوانــدگان 1- آقــای محمــود  مهــر بــد  
ــاختمان  ــی س ــان  خ فردوس ــانی اصفه ــه نش ب
امیــر واحــد 304   2- خانــم شــیرین حکمتیــان 
ــول  ــی مجه ــی همگ ــر  امام ــای منوچه 3- آق
ــا  ــم مهیــن الســادات  امیــن ب المــکان 4- خان
ــه  ــد اســکندر ب وکالــت عباســعلی  رفیعــی فرزن
ــش  ــی  نب ــت   غرب ــان خ نیکبخ ــانی اصفه نش
بــن بســت کیهــان   پــالک 137 طبقــه دوم  
خواســته : ابطــال  ســند رســمی ) موضــوع ســند 
ــه  گردشــکار:  ــال وکالتنام ــک اســت ( و ابط مل
ــم  ــده خت ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج دادگاه ب
مبــادرت  زیــر  بشــرح  و  اعــالم  را  رســیدگی 
بصــدور رأی مــی نمایــد رأی دادگاه در خصــوص 
دادخواســت ســتاد اجرائــی فرمان حضــرت امام 
بطرفیــت آقــای محمــود مهربــد، مهین الســادات 
ــی  ــر امام ــان، منوچه ــیرین حکمتی ــی ، ش امین
بــه خواســته ابطــال ســند انتقــال شــماره 11831 
مــورخ 8/29/ 1364 و ابطــال وکالــت نامــه 
شــماره 43212 مــورخ 1375/4/27 و ابطــال 
ســند انتقــال شــماره 61848 مــورخ 83/12/16 
دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده حســب 
 1373/9/5 مــورخ   32066 شــماره  دادنامــه 
ــی  ــون اساســی تمام ــژه اصــل 49 قان دادگاه وی
ــی  ــادات امین ــن الس ــم مهی ــوهر خان ــوال ش ام
ــدان  ــر و فرزن ــه همس ــوهر ب ــه ش ــی ک و اموال
در  و  شــود  مــی  مصــادره  نمــوده  منتقــل 
خصــوص اموالــی کــه بنــام همســر و فرزندانش 
ــد و  ــرده ان ــل نک ــل او تحصی ــی باشــد و از قب م
ــرده  ــت نک ــور مراجع ــه کش ــه ب ــاظ اینک ــه لح ب
ــک آن صــادر شــده اســت  ــه تملی ــم ب ــد حک ان
ــاج  ــوم ح ــناس مرح ــر کارش ــب اظهارنظ و حس
زیــن العابدیــن امینــی تمامیــت ســه حبــه 
ــه  ــاد و دو حب ــاع از هفت ــه مش ــع جب ــه رب و س
قریــه دارک پــالک 43 اصلــی در دفترخانــه 
شــماره یــک در مورخــه 1336/12/26 بنــام 
مهیــن الســادات امینــی منتقــل نمــوده اســت و 
متعاقــب آن و بــه موجــب تقســیم نامــه شــماره 
ــن  ــالک 43 بی ــورخ 1344/10/29 پ 64749 م
مالکیــن افــراز کــه پــالک هــای افــرازی 43/8 و 
43/18 قریــه دارک در ســهم اختصاصــی خانــم 
ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــادات امین ــن الس مهی
ــا پــالک 43/18 بــه موجــب  قطعــه مفــروزی ب
ــورخ 64/8/29  ــماره 11831 م ــی ش ــند قطع س
ــه  ــی ب ــادات امین ــن الس ــم مهی ــرف خان از ط
ــان  ــرف ایش ــان و از ط ــیرین حکمتی ــم ش خان
بنــام محمــود مهربــد انتقــال شــده اســت آنچــه 
مســلم اســت اینکــه ملــک متنــازع فیــه از طرف 
همســر خانــم امینــی بــه ایشــان منتقــل نشــده 
و از شــمول قســمت اول دادنامــه مصــادره اموال 
خــارج اســت زیــرا ملــک متنــازع فیــه از طــرف 
پــدر خانــم مهیــن الســادات امینــی بــه ایشــان 
منتقــل شــده و از قبــل همســر ایشــان انتقــال 
ــار نظــر کارشــناس  نشــده اســت و حســب اظه
ملــک متنــازع فیــه در ســال 1336 بنــام خوانده 
ــراز آن و  ــس اف ــان پ ــل و ایش ــف اول منتق ردی
ــه  ــال 1364 ب ــی در س ــهم اختصاص ــن س تعیی
ــت  ــه اس ــک را فروخت ــر مل ــوق الذک ــرح ف ش
ــورخ  ــوی در م ــوع دع ــه موض ــه دادنام درحالیک
ــط  ــک توس ــذاری مل ــد از واگ 1373/9/5 و بع
خانــم مهیــن الســادات امینــی صــورت گرفتــه و 
مســلمًا احــکام مربــوط بــه مصــادره بــه ماقبــل 
ــل  ــد آن قاب ــا بع ــه م ــته و ب ــری نداش آن تس
تســری اســت و حســب اظهــار نظــر کارشــناس 
در زمــان انجــام معاملــه خانــم مهیــن الســادات 
امینــی ممنــوع المعاملــه نبــوده و اســتعالم 
بعمــل آمــده از طــرف دادگاه حکایــت از ممنــوع 
المعاملــه بــدون ایشــان نمــی باشــد لــذا دادگاه 
دعــوی خواهــان را غیــر ثابــت تشــخیص و 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 197 قان ــه م مســتندًا ب
ــادر و  ــان ص ــوی خواه ــه رد دع ــم ب ــی حک مدن
اعــالم مــی نمایــد. رأی صــادره حضــوری و 
ظــرف بیســت روز قابــل تجدیدنظــر در محاکــم 

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــر اس تجدیدنظ
عمومــی  دادگاه   5 شــعبه   17289 الــف  م 

اصفهــان  ســتان  شــهر  حقوقــی 

دادنامه 
 9609970350100545  : دادنامــه  شــماره  
تاریــخ تنظیــم : 96/4/12 شــماره پرونــده : 
9209980350100515 شــماره بایگانــی شــعبه 
ــن  ــد مهی ــای مجی ــا:1. آق : 920515 خواهــان ه
ــد  ــرور فرزن ــن پ ــی مهی ــای مجتب ــرور 2. آق پ
مرتضــی بــا وکالــت آقــای مهــدی ناظمــی 
ــان  ــان خیاب ــه نشــانی اصفه ــی ب ــد عل زاده فرزن
ــروی شــرکت زمــزم مجتمــع  ــاال روب ــاغ ب چهارب
کاویــان طبقــه 4 واحــد 410 و آقــای محمدرضــا 
عبــدی فرزنــد حیــدر بــه نشــانی اصفهــان 
ــان فردوســی مجتمــع پزشــکی فردوســی  خیاب
آقــای مرتضــی   .1 طبقــه ســوم خوانــدگان: 
مهیــن پــرور 2. خانــم ســهیال فاضــل نــوری 3. 
ــاب امیــن 4. آقــای ســید محمدرضــا  ــم رب خان
ــروغ  ــم ف ــن 5. خان ــن العابدی ــد زی ــن فرزن امی
الســادات امیــن فرزنــد زیــن العابدیــن 6 اقــای 
حمیــد معیــری 7. خانــم مهیــن الســادات امین 
8 خانــم ســاناز معیــری 9. خانــم فخرالســادات 

ــکان ــول الم ــانی مجه ــه نش ــی ب ــن همگ امی
ــر  ــرح زی ــالم و بش ــیدگی را اع ــم رس دادگاه خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای دادگاه
ــد  ــی و مجی ــان مجتب ــوای آقای در خصــوص دع
هــر دو مهیــن پــرور بــا وکالــت آقــای محمدرضــا 

عبــدی و مهــدی ناظمــی زاده بــه طرفیــت 
1- ســیدمحمدرضا امیــن 2- ربــاب امیــن 
3-فــروغ الســادات امیــن 4-مهیــن الســادات 
امیــن 5- فخرالســادات امیــن 6- مرتضــی 
ــدگان  ــزام خوان ــته ال ــه خواس ــرور ب ــن پ مهی
ــاع  ــه مش ــت 18 حب ــمی تمام ــال رس ــه انتق ب
از عرصــه و اعیــان 72 حبــه ششــدانگ پــالک 
ــی 1012/22  ــی 1012/4 و 1012/17 ال ــای ثبت ه
بخــش 2 ثبــت اصفهــان در یکــی از دفاتــر 
ــارات  ــق خس ــام مطل ــه انضم ــمی ب ــناد رس اس
ردیــف  خوانــده  اینکــه  بــه  نظــر  دادرســی 
ششــم در پــالک هــای ثبتــی موضــوع دعــوی 
ــه  ــع نام ــب بی ــه موج ــته و ب ــی نداش مالکیت
ــوع  ــک موض ــاه 2536 مل ــفند م ــورخ 5 اس م
دعــوی را خریــداری نمــوده و بــه خواهــان هــا 
ــه  ــی ب ــوا توجه ــذا دع ــت ل ــوده اس ــل نم منتق
مشــارالیه نداشــته و دادگاه مســتندا بــه بنــد 4 
مــاده 84 و مــاده 89 از قانــون آئیــن دادرســی 
ــه  ــبت ب ــا نس ــوای خواهانه ــرار رد دع ــی ق مدن
ــد.  ــده موصــوف صــادر و أعــالم مــي نمای خوان
امــا در خصــوص خواســته خواهانهــا را نســبت 
بــه خوانــده ردیــف اول )ســیدمحمدرضا امیــن( 
و ردیــف چهــارم )مهیــن الســادات امیــن( نظــر 
ــمی  ــناس رس ــه کارش ــب نظری ــه حس ــه اینک ب
دادگســتری در امــور ثبتــی و بــه موجــب احکام 
ــورخ  ــماره 33066 م ــه ش ــی 39 ب دادگاه اصل
73/9/5 و 32066 مــورخ 1373/9/5 ســهم 
االرث خوانــدگان موصــوف مصــادره گردیــده 
ــه مشــاع ســهم  ــک پنجــم حب ــزان 7 و ی و می
االرث خوانــدگان ردیــف ســوم و پنجــم )فــروغ 
الســادات امیــن و فخرالســادات امیــن( باقــی 
مانــده اســت لــذا تــا زمانــی کــه دادنامــه هــای 
ــر انتقــال  ــی ب ــده موجب موصــوف نقــض نگردی
ــای  ــر ردیفه ــوق الذک ــدگان ف ــهم االرث خوان س
و در موقعیــت  نــدارد  اول و چهــارم وجــود 
فعلــی دعــوای خواهانهــا نســبت بــه خوانــدگان 
یــاد شــده قابلیــت اســتماع نداشــته و مســتندا 
ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 2 از قان ــه م ب
قــرار عــدم اســتماع دعــوای خواهانهــا را صــادر 
ــایر  ــوص س ــا در خص ــد. ام ــی نمای ــالم م و اع
خوانــدگان ردیفهــای دوم و ســوم و پنجــم 
دادگاه بــا توجــه بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی  
ــورخ  ــای م ــه ه ــع نام ــدق  بی ــت مص رو نوش
ــراد و  ــون از ای ــه مص 2536/12/5)96/4/30 ک
اعتــراض  خوانــدگان  باقــی مانــده اســت و نیــز 
ــف  ــان  ردی ــتظهاری  خواه ــوگند اس ــان س اتی
اول  بــه لحــاظ  طــرح دعــوا  بــر علیــه میــت و 
بــا عنایــت بــه اینکــه بداللــت اصلــی حاکمیــت 
ــزوم در قراردادهــا طرفیــن مــی  اراده و اصــل ل
بایســتی بــه تعهــدات قــراردادی یکدیگــر پــای 
بنــد باشــند و تنظیــم ســند انتقــال نیــز از 
نتایــج عرفــی مبیــع مــی باشــد دعــوا خواهــان 
ــته و  ــت دانس ــه صح ــرون ب ــا را  وارد و مق ه
مســتندا بــه مــواد 10و219و220و221و222و223 
از قانــون مدنــی و مــواد ، 519 و 520 ، 198و 
502 503 و 515 از قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
حکــم بــر الــزام خوانــدگان مذکــور بــه حضــور در 
ــم  ــک پنج ــزان 7 و ی ــال می ــه و انتق دفترخان
ــوی  ــوع دع ــای موض ــالک ه ــاع از پ ــه مش حب
بــه صــورت بالمناصفــه در حــق خواهانهــا و 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ 3000000 ری ــت مبل پرداخ
ــه  ــه دادرســی و حــق الوکال کارشناســی و هزین
ــا  ــق خواهانه ــه در ح ــا تعرف ــق ب ــل مطاب وکي
ــت  ــد. رای محکومی ــی نمای ــالم م ــادر و اع ص
ــی و ظــرف مــدت 20 روز پــس از  صــادره غیاب
ــس از ان ظــرف 20  ــل واخواهــی و پ ــالغ قاب اب
روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم محتــرم 
باشــد.  مــی  اصفهــان  اســتان  تجدیدنظــر 
ــدت 20  ــای صــادره حضــوری و ظــرف م قراره
ــی در  ــل تجدیدنظرخواه ــالغ قاب ــس از اب روز پ
ــان  ــتان اصفه ــر اس ــرم تجدیدنظ ــم محت محاک

مــی باشــد . 
م الــف 17291 دادرس شــعبه 1 دادگاه عمومــی 

حقوقــی اصفهــان فــرزاد حبیبــی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
بــه موجــب رای  شــماره  اینکــه  بــه  نظــر 
  96/1/31 مورخــه   139660302026001481
هیــات قانــون تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی 
ــمی  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی  و س اراض
پــالک   تحــت   خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
ــروز  و  ــی مف ــی از 13889 اصل ــماره 11 فرع ش
ــع  ــی  مذکورواق ــماره اصل ــده از ش ــزی  ش مج
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  در مالکیــت  آقــای 
ــد غالمرضــا مســتقر  ــد  فرزن محمــود  ذکاوتمن
گردیــد  و پرونــده ثبتــی فاقــد  ســابقه تحدیــد 
ــره  ــتناد  تبص ــه اس ــذا ب ــد ل ــی باش ــدود م ح
ــق   ــر  و طب ــوق الذک ــون ف ــاده 13 قان ــل  م ذی
تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود  ملــک مرقــوم  
در روز چهــار شــنبه مورخــه 96/6/29 ســاعت 9 
ــد  ــل خواه ــه عم ــح  در محــل شــروع  و ب صب
ــه  ــه کلی ــی  ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــد  و ب آم
مالکیــن و مجاوریــن  اعــالم مــی گــردد تــا در 
روز و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابنــد و 
اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن مطابــق  مــاده 
20  قانــون ثبــت  از تاریــخ تنظیــم صــورت 
ــا 30 روز  ــد  حــدود و فقــط  ت مجلــس  تحدی
پذیرفتــه خواهــد شــد  و معتــرض طبــق مــاده 
ــخ  ــد  از تاری ــت بای ــون ثب ــه قان ــن نام 86 آئی
ــک  ــن اداره  ظــرف ی ــه ای ــراض ب تســلیم  اعت
مــاه  دادخواســت  خــود را بــه مرجــع ذیصــالح 
قضائــی تســلیم  و گواهــی  تقدیــم دادخواســت  
را اخــذ  و بــه ایــن واحــد ثبتــی  ارائــه نمایــد .  
در غیــر اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده 
ــه   ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی توان ــی  وی م قانون
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را 
ــد  و  ــلیم نمای ــت تس ــه اداره  ثب ــت  و ب دریاف
اداره ثبــت  بــدون توجــه  بــه اعتــراض عملیــات 

ــا رعایــت  مقــررات ادامــه میدهــد .  ثبتــی را ب
تاریخ انتشار 96/6/7

م الــف  17262 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 
امــالک شــمال اصفهــان ایروانــی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی  ــالک ثبت ــگ  پ ــش دان ــت ش ــند مالکی س
 16 بخــش  اصلــی     -411 از  2526فرعــی 
ــا  ثبــت در صفحــه 131 دفتــر 341- امــالک ب
شــماره چاپــی 728878- بنــام آقــای مجیــد 
حســینعلی زاده  خراســانی  فرزنــد کریــم  بــه 
ش ش 1288- ثبــت و صــادر و تســلیم شــده 
ــال  186060  ــند انتق ــب س ــه  بموج ــت ک اس
ــان  ــه 11 اصفه ــر خان ــورخ 1394/4/14  دفت م
بــه نامبــرده انتقــال شــده  و ایشــان بــا 
درخواســت کتبــی بــه شــماره وارده 26017228 
استشــهادیه  بــرگ  دو  و   96/5/10 مــورخ 
محلــی کــه امضــا شــهود آن ذیــل شــماره 
7295 مــورخ 96/5/7 بــه گواهــی دفتــر خانــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــذا مدع ــیده ل ــان رس 4- اصفه
ــود  ــی مفق ــت جابجای ــت آن بعل ــند مالکی س
ــند  ــدور س ــت ص ــت و در خواس ــده  اس گردی
مالکیــت المثنــی ملــک فــوق را نمــوده اســت 
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی 
ذیــل مــاده 120 آئیــن نامــه قانون ثبــت در یک 
نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعی 
ــا  ــه ملــک مرقــوم ی ــه نســبت ب انجــام معامل
ــزد خــود مــی باشــد  ــت ن وجــود ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 
ــه اصــل  ــا ضمــن ارائ روز اعتــراض خــود راکتب
ــن  ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی س
ــا مراتــب  ــد ت اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای
ــه  ــت ب ــس و اصــل ســند مالکی صــورت مجل
ــر ظــرف  ــردد اگ ــده ســند مســترد گ ــه کنن ارائ
ــا در صــورت  مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید ی
اعتــراض اصــل ســندمالکیت یــا ســند معاملــه  
ــی   ــه صــدور ســند المثن ــدام ب ــه نشــود اق ارائ

ــررا خواهــد شــد . ــق مق طب
 . م الــف 17666 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد 

و امــالک شــمال اصفهــان  - ایروانــی  

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی  ــالک ثبت ــگ پ ــش دان ــت ش ــند مالکی س
2736 فرعــی  از 411- اصلــی   بخــش 16 
ثبــت در صفحــه 506 دفتــر 331- امــالک بــا 
ــره  ــم زه ــام خان ــی 794407- بن شــماره چاپ
حســینعلی زاده خراســانی فرزنــد عبدالرحیــم   
ــت و صــادر و تســلیم  ــه ش ش 3424- ثب ب
شــده کــه  بموجــب ســند تقســیم نامــه 
ــر  ــورخ 1377/6/21  دفت ــماره   15583 م ش
خانــه 103- اصفهــان بــه نامبــرده انتقــال 
ــماره  ــی  ش ــذ خروج ــان اخ ــده  ودر جری ش
دفتــر الکترونیــک 139620302026010268 را 
ــت  ــا درخواس ــان ب ــت و ایش ــوده اس ــذ نم اخ
کتبــی بــه شــماره وارده 26017229 مــورخ 
ــه  ــی ک ــهادیه محل ــرگ استش 96/5/10 و دو ب
ــورخ  ــماره 7295 م ــل ش ــهود آن ذی ــا ش امض
96/5/7 بــه گواهــی دفتــر خانــه 4- اصفهــان 
رســیده لــذا مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
ــت  ــده  اس ــود گردی ــی مفق ــت جابجای آن بعل
ــی  و در خواســت صــدور ســند مالکیــت المثن
ــه  ــب ب ــذا مرات ــوده اســت ل ــوق را نم ــک ف مل
ــاده  ــل م ــی ذی ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص اس
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام 120 آئی
آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــا  ــه ملــک مرقــوم ی ــه نســبت ب انجــام معامل
ــزد خــود مــی باشــد  ــت ن وجــود ســند مالکی
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت 10 
ــه اصــل  ــا ضمــن ارائ روز اعتــراض خــود راکتب
ــن  ــه ای ــه ب ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی س
ــا مراتــب  ــد ت اداره تســلیم و رســید اخــذ نمای
ــه  ــت ب ــس و اصــل ســند مالکی صــورت مجل
ــر ظــرف  ــردد اگ ــده ســند مســترد گ ــه کنن ارائ
ــا در صــورت  مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید ی
اعتــراض اصــل ســندمالکیت یــا ســند معاملــه  
ــی   ــه صــدور ســند المثن ــدام ب ــه نشــود اق ارائ

ــد . .  ــد ش ــررا خواه ــق مق طب
م الــف 17667 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 

امــالک شــمال اصفهــان  - ایروانــی  

نظریه کارشناسی 
نظریــه کارشناســی  پیوســتی بــه خوانــده  
ــن  ــماعیل  فروت ــای اس ــکان  آق ــول الم مجه
فرزنــد علــی  در پرونــده کالســه 960181ح 
6 ویــژه نیابــت موضــوع دعــوی خواهــان  هــا 
ــهر  ــم ش ــت خان ــا وکال ــری  ب ــم آذر اصغ خان
بانــو بیگــی  بخواســته مطالبــه  نظــر بــه اینکــه 
در پرونــده  قــرار ارجــاع  بــه کارشناســی صــادر 
و آقــای احمــد صالحــی ســیچانی بعنــوان 
ــن  ــه ای ــه  وی ب ــاب  و نظری ــناس انتخ کارش
دادگاه  واصــل گردیــده اســت لــذا مراتــب 
یــک نوبــت  در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار  
اصفهــان  درج و آگهــی  بــه خوانــدگان مجهــول 
المــکان  مذکــور ابــالغ مــی گــردد  ظــرف 3 روز 
ارز تاریــخ نشــر آگهــی  بــا مراجعــه بــه دفتــر 
ــی   ــت دادگاه حقوق ــژه نیاب ــرا وی ــعبه 6 اج ش
اصفهــان  واقــع در خ شــهید نیکبخــت  و 
چنانچــه  کارشناســی   نظریــه  مالحظــه 
ــه  ــوم ارائ ــا در فرجــه مرق ــد  کتب ــاری دارن  اظه

نمایند . 
م الــف 16220 دادورز شــعبه 6 اجــرای احــکام 

مدنــی اصفهــان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی  ــالک ثبت ــگ پ ــش دان ــت ش ــند مالکی س
2542 فرعــی  از 411- اصلــی   بخــش 16 
ثبــت در صفحــه 425 دفتــر 331- امــالک بــا 
ــام آقــای عبــاس  شــماره چاپــی 629202- بن

حســینعلی زاده خراســانی فرزنــد عبدالرحیــم   
ــلیم  ــادر و تس ــت و ص ــه ش ش 496- ثب ب
شــده کــه  بموجــب ســند تقســیم نامــه 
شــماره   15583 مــورخ 1377/6/21  دفتــر 
خانــه 103- اصفهــان بــه نامبــرده انتقــال 
ــماره  ــی  ش ــذ خروج ــان اخ ــده  ودر جری ش
ــک 139620302026010266 را  ــر الکترونی دفت
ــا درخواســت  اخــذ نمــوده اســت و ایشــان ب
ــورخ  ــماره وارده 26017230 م ــه ش ــی ب کتب
96/5/10 و دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
امضــا شــهود آن ذیــل شــماره 7295 مــورخ 
96/5/7 بــه گواهــی دفتــر خانــه 4- اصفهــان 
رســیده لــذا مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
آن بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده  اســت 
و در خواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ملــک فــوق را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه 
ــاده  ــل م ــی ذی ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص اس
ــون ثبــت در یــک نوبــت  120 آئیــن نامــه قان
ــی  ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م آگه
ــوم  ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــی  ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــرف  ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری باش
ــن  ــا ضم ــود راکتب ــراض خ ــدت 10 روز اعت م
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــد  ــذ نمای ــن اداره تســلیم و رســید اخ ــه ای ب
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد 
اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
ــا  ــراض اصــل ســندمالکیت ی در صــورت اعت
ســند معاملــه  ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور 

ــررا خواهــد شــد . ــق مق ــی  طب ســند المثن
 . م الــف 17668 رئیــس منطقــه ثبــت 
اســناد و امــالک شــمال اصفهــان  - ایروانــی  

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی  ــالک ثبت ــگ پ ــت شــش دان ســند مالکی
ــش 16  ــی   بخ ــی  از 411- اصل 2883 فرع
ثبــت در صفحــه 223 دفتــر 338- امــالک با 
شــماره چاپــی 690973- بنــام آقــای عبــاس 
حســینعلی زاده خراســانی فرزنــد عبدالرحیم   
ــلیم  ــادر و تس ــت و ص ــه ش ش 496- ثب ب
شــده کــه  بموجــب ســند تقســیم نامــه 
شــماره   15583 مــورخ 1377/6/21  دفتــر 
خانــه 103- اصفهــان بــه نامبــرده انتقــال 
ــماره  ــی  ش ــذ خروج ــان اخ ــده  ودر جری ش
ــک 139620302026010260 را  ــر الکترونی دفت
ــا درخواســت  اخــذ نمــوده اســت و ایشــان ب
ــورخ  ــماره وارده 26017231 م ــه ش ــی ب کتب
96/5/10 و دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
امضــا شــهود آن ذیــل شــماره 7295 مــورخ 
96/5/7 بــه گواهــی دفتــر خانــه 4- اصفهــان 
رســیده لــذا مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
آن بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده  اســت 
و در خواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ملــک فــوق را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه 
ــاده  ــل م ــی ذی ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص اس
ــون ثبــت در یــک نوبــت  120 آئیــن نامــه قان
ــی  ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م آگه
ــوم  ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــی  ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــرف  ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری باش
ــن  ــا ضم ــود راکتب ــراض خ ــدت 10 روز اعت م
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــد  ــذ نمای ــن اداره تســلیم و رســید اخ ــه ای ب
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد 
اگــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
ــا  ــراض اصــل ســندمالکیت ی در صــورت اعت
ســند معاملــه  ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور 
ســند المثنــی  طبــق مقــررا خواهــد شــد . . 
م الــف 17669 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و 

امــالک شــمال اصفهــان  - ایروانــی  

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــی  ــالک ثبت ــگ پ ــت شــش دان ســند مالکی
2541 فرعــی  از 411- اصلــی   بخــش 16 
ثبــت در صفحــه 422 دفتــر 331- امــالک بــا 
شــماره چاپــی 629201- بنــام آقــای عبــاس 
حســینعلی زاده خراســانی فرزنــد عبدالرحیم   
ــلیم  ــادر و تس ــت و ص ــه ش ش 496- ثب ب
شــده کــه  بموجــب ســند تقســیم نامــه 
شــماره   15583 مــورخ 1377/6/21  دفتــر 
خانــه 103- اصفهــان بــه نامبــرده انتقــال 
ــماره  ــی  ش ــذ خروج ــان اخ ــده  ودر جری ش
ــر الکترونیــک 139620302026010259 را  دفت
ــا درخواســت  اخــذ نمــوده اســت و ایشــان ب
ــورخ  ــماره وارده 26017227 م ــه ش ــی ب کتب
96/5/10 و دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه 
امضــا شــهود آن ذیــل شــماره 7295 مــورخ 
96/5/7 بــه گواهــی دفتــر خانــه 4- اصفهــان 
رســیده لــذا مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت 
آن بعلــت جابجایــی مفقــود گردیــده  اســت 
و در خواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ملــک فــوق را نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه 
ــاده  ــل م ــی ذی ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص اس
ــون ثبــت در یــک نوبــت  120 آئیــن نامــه قان
ــی  ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش ــی م آگه
ــوم  ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس ــام معامل انج
ــی  ــود م ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــرف  ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش ــد از تاری باش
ــن  ــا ضم ــود راکتب ــراض خ ــدت 10 روز اعت م
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــد  ــذ نمای ــن اداره تســلیم و رســید اخ ــه ای ب
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد 
ــید  ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق ــرف م ــر ظ اگ
ــراض اصــل ســندمالکیت  ــا در صــورت اعت ی
ــه  ــدام ب ــود اق ــه نش ــه  ارائ ــند معامل ــا س ی
ــد ــررا خواه ــق مق ــی  طب  صــدور ســند المثن

 شد .
 . م الــف 17665 رئیــس منطقــه ثبــت 
اســناد و امــالک شــمال اصفهــان  - ایروانــی  
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توپ و تور

بیست و یک روز بعد
ــر  ــا یکدیگ ــمی ب ــدار رس ــد از دی ــه ۲۱ روز بع ــه فاصل ب
ذوب آهــن و پیــکان در تعطیــات لیــگ برتــر در قالــب 

ــد. ــم می رون ــاف ه ــه مص ــتانه ب ــابقه ای دوس مس
  تیم هــای ذوب آهــن و پیــکان درصــدد بودنــد تــا 
پیــش از شــروع فصــل در دیــداری دوســتانه در تهــران 
ــی  ــه قرعه کش ــس از آنک ــد. پ ــم برون ــاف ه ــه مص ب
حکــم بــه رویارویــی ذوب آهــن و پیــکان در هفتــه 
ســوم لیــگ برتــر داد، بــازی تدارکاتــی آن هــا لغــو شــد؛ 
ــه  ــرا کادر فنــی دو تیــم، برگــزاری دیــدار دوســتانه ب زی
فاصلــه تنهــا یــک مــاه پیــش از مصــاف رســمی را بــه 
ــتانه  ــی دوس ــق رویاروی ــه توفی ــد. اگرچ ــاح ندیدن ص
در دوران آماده ســازی پیش فصــل بــه ذوب آهــن و 
پیــکان دســت نــداد، امــا آن هــا در اولیــن وقفــه لیــگ 
ــی جــام  ــی از انتخاب ــم مل ــدار تی ــه خاطــر دو دی ــه ب ک
ــده  ــود آم ــه وج ــابقات ب ــیه در مس ــی ۲۰۱۸ روس جهان
تصمیــم دارنــد تــا دیــدار تدارکاتــی لغوشــده بیــن خــود 
را پــس از ۵۰ روز تجدیــد کننــد. بــه ایــن ترتیــب پیــکان 
ــر  ــدون گل براب ــاوی ب ــد از تس ــن ۲۱ روز بع و ذوب آه
یکدیگــر در ورزشــگاه شــهدای شــهر قــدس، در قالــب 
ــدار  ــد. دی ــم می رون ــاف ه ــه مص ــی ب ــداری تدارکات دی
دوســتانه قبلــی قــرار بــود در تهــران برگــزار شــود، امــا 

ــود. ــان خواهــد ب ــازی پیــش رو اصفه ــان ب میزب

 صادقیان – سپیدرود 
انتقالی که سرنگرفت

پــس از حــرف و حدیث هــای فــراوان مبنــی بــر 
پیوســتن صادقیــان بــه تنهــا تیــم شــمالی لیــگ برتــر،  
هافبــک ســابق پرسپولیســی ها بــا مســئوالن تیــم 

ــید.  ــق نرس ــه تواف ــت ب ــپیدرود رش س
ــام  ــد پی ــوان می ش ــن عن ــش از ای ــه پی ــی ک  در حال
ــه  ــت ب ــپیدرود رش ــم س ــئوالن تی ــا مس ــان ب صادقی
توافــق نهایــی دســت یافتــه و پــس از عقــد قــرارداد بــا 
ــدان  ــه می ــگ ب ــای لی ــد در بازی ه ــم می توان ــن تی ای
بــرود اوضــاع بــه گونــه دیگــری رقــم خــورد و برخــاف 
ــان  ــع سرخ پوش ــه جم ــی ب ــن، راه ــن بازیک ــار ای انتظ
رشــت پیــدا نکــرد. بــا اســتناد بــه اخبــار رســیده از تیــم 
ســپیدرود، مســئوالن ایــن تیــم پــس از گفت وگوهــای 
ســابق  هافبــک  بــا   نتوانســتند  درنهایــت  بســیار 
پرسپولیســی ها توافــق کننــد و بدیــن ترتیــب صادقیــان 
ــر از  ــه دوران بازیگــری خــود را در تیمــی غی ــد ادام بای

ــد. ــپیدرود بگذران س

کریمی در دایره کی روش
دعــوت از علــی کریمــی بــا وجــود بــدون تیــم بــودن او 
حاکــی از قــرار گرفتــن ایــن  هافبــک اصفهانــی در دایــره 

منتخبــان ویــژه کارلــوس کــی روش اســت. 
پیــش از ایــن هــم کارلــوس کــی روش نشــان داده بــود 
ــاد  ــه آن هــا اعتق ــی کــه ب ــه آن دســته از بازیکنان کــه ب
راســخی دارد، فرصــت بیشــتری می دهــد و بــرای 
ــودن آن هــا را هــم تحمــل  ــدون تیــم ب مدتــی حتــی ب

می کنــد.

ورزش بانوان
سرمربی تیم فوتسال بانوان:

ریسک بازی های داخل سالن آسیا 
باالست

ســرمربی تیــم فوتســال بانــوان گروه بنــدی مســابقات داخــل 
ــام  ــم تم ــرد: تی ــان ک ــوان و بی ــخت عن ــیا را س ــالن آس س
ــه کار خواهــد بســت.  ــرای کســب نتیجــه ب تــاش خــود را ب
ملــی  تیــم  آماده ســازی  رونــد  دربــاره  شــهرزاد مظفــر 
ــای داخــل ســالن  ــرای حضــور در بازی ه ــوان ب فوتســال بان
آســیا گفــت: در حــال حاضــر تــا ۱۸ شــهریورماه در اردو 
هســتیم و پــس از آن نیــز دو مرحلــه اردو روزهــای ۱۱ تــا ۱۶ و 
۱۹ تــا ۲۱ کــه متصــل بــه اعــزام اســت، برگــزار خواهیــم کــرد. 
ــان خــوب اســت و ۱۴ بازیکنــی کــه  شــرایط آمادگــی بازیکن

ــد.  ــور دارن ــوند، در اردو حض ــزام می ش اع
ســرمربی تیــم ملــی فوتســال بانــوان کســب نتیجــه در 
ــی  ــل پیش بین ــتان را قاب ــالن ترکمنس ــل س ــای داخ بازی ه
ندانســت و افــزود: فوتســال اصــا قابــل پیش بینــی نیســت 
ــت.  ــخت اس ــی س ــز پیش بین ــم نی ــر تی ــرایط حاض و در ش
بازی هــا بســیار  از  ایــن دوره  انجام شــده در  گروه بنــدی 
ــام  ــوان اع ــش بان ــم در بخ ــت. ۹ تی ــب اس ــب و غری عجی
آمادگــی کرده انــد کــه تیم هــا در ســه گــروه ســه تیمــی قــرار 
دارنــد کــه از هــر گــروه تنهــا تیــم نخســت بــه همــراه بهتریــن 
ــت  ــا حال ــن بازی ه ــرد. بنابرای ــد ک ــود خواه ــم دوم صع تی
حذفــی دارد و اگــر یــک تیــم در بــازی نخســت خــود نتیجــه 
را واگــذار کنــد، احتمــاال از گردونــه بازی هــا حــذف می شــود. 
ــا بســیار حســاس  ــت بازی ه ــت: وضعی ــه گف ــر در ادام مظف
ــم  ــد دوره هــای گذشــته از هــر گــروه دو تی اســت. اگــر مانن
ــدی  ــن گروه بن ــا ای ــا ب ــود؛ ام ــر ب ــد، ریســک کمت ــاال می آم ب

ــت. ــا باالس ــک بازی ه ریس

 برای مردان والسکو می آورند 
برای زنان مایدا

ــار  ــرات و کن ــا تغیی ــه ب ــی پای ــای مل ــی پیشــین تیم ه مرب
گذاشــته شــدن بازیکنــان قدیمــی موافــق اســت؛ امــا مدعی 
ــه  ــان اســتفاده می شــود ک ــال زن ــرادی در والیب اســت از اف
هیــچ جایــی در والیبــال مــردان ندارنــد. نســرین خزانــی بــا 
اشــاره بــه حضــور والســکو در والیبــال مــردان خاطرنشــان 
ــرای  ــد، ب ــکو را می آورن ــردان والس ــال م ــرای والیب ــرد: ب ک
زنــان مایــدا! مایــدا بــه درد والیبــال بانــوان نمی خــورد؛ بایــد 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــوان بیاورن ــرای بان کســی را در حــد والســکو ب

تیــم را تــکان دهــد. 
در مســابقات بــا هدایــت مایــدا ششــم شــدیم، با شــعبانیان 
ــی  ــا مرب ــت. ب ــری نداش ــچ تاثی ــدیم و هی ــم ش ــز شش نی
مــردان نیــز اعــزام شــدیم عنــوان نهمــی، دهمــی، یازدهمــی 
و دوازدهمــی را کســب کردیــم؛ پــس حضــور ایــن کادر هیــچ 
تأثیــر مثبتــی نداشــت. خزانــی ادامــه داد: امیــدوارم نوعــی 
حرکــت در والیبــال زنــان ایجــاد شــود تــا از ایــن وضعیــت 

نجــات یابیــم.
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تیــم ملــی والیبــال نوجوانــان ایــران در 
دیــدار فینــال رقابت هــای جــام جهانــی 
والیبــال موفــق شــد تیــم قدرتمنــد روســیه 
را 3 بــر ۱ شکســت دهــد و بــر قلــه والیبــال 

ــتد.  ــان بایس جه
ایــن  در  ایــران  والیبــال  بلندقامتــان 
رقابت هــا در ۲۴ ســت حریفــان خــود را 
شکســت دادنــد و تنهــا در 3 ســت مغلــوب 

ــدند.  ش
ــای  ــران در دیداره ــوان ای ــان نوج ملی پوش
قبلــی )دور مقدماتــی( موفــق بــه شکســت 
ایتالیــا )3 بــر ۲(، مکزیــک )3 بــر ۰(، 
چیــن )3 بــر ۰( و جمهــوری چــک )3 بــر 
ــل اول و  ــدار مراح ــد و در دی ــده بودن ۰( ش
دوم پلــی آف نیــز ترکیــه و برزیــل را 3 بــر ۰ 

ــد.  ــت داده بودن شکس
تیــم ایــران در مرحلــه نیمه نهایــی نیــز کــره 

جنوبــی را 3 بــر ۰ از پیــش رو برداشــت. 
محمــد وکیلــی، ســرمربی تیم ملــی والیبال 
ــا  ــابقه ب ــدای مس ــران، در ابت ــان ای نوجوان
روســیه از ترکیــب مهدی جلوه، امیرحســین 
ــی  ــواه، مرتض ــد فاحت خ ــه، امیرمحم توخت
شــریفی، امیرحســین اســفندیار، پوریــا یلــی 

ــرد. ــتفاده ک ــور اس ــا حضرت پ و محمدرض

 ست اول
ــم  ــت دو تی ــت رقاب ــت نخس ــدای س در ابت
ــد  ــروع ش ــر ش ــه یکدیگ ــک ب ــیار نزدی بس
و ایــن رونــد تــا امتیــاز ۱3 نیــز ادامــه 
داشــت؛ امــا ایــران کم کــم بــا تمرکــز 
موفــق بــه افزایــش امتیــازات خــود نســبت 
ــت  ــه وق ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــیه ش ــه روس ب
ــران  ــه ای ــه ۱۴ ب ــی دوم ۱۶ ب اســتراحت فن
رســید. در نهایــت ایــن ســت بــا درخشــش 
بازیکنــان ایــران ۲۵ بــر ۲۰ بــه ســود ایــران 

ــت. ــان یاف پای

 ست دوم
در ســت دوم نیــز روس هــا تــاش زیــادی 
بــرای کســب امتیــازات بیشــتر از ایــران 

ــای  ــه صــورت پایاپ ــت ب ــا رقاب داشــتند؛ ام
ــت.  ــش رف پی

ــاز  ــد امتی ــا چن ــر ۴ روس ه ــاز ۴ ب در امتی
متوالــی بــه دســت آوردنــد و محمــد وکیلــی 
ــت  ــرد. وق ــت ک ــتراحت درخواس ــت اس وق
اســتراحت نخســت ســت دوم نیــز ۸ بــر ۶ 

بــه روســیه رســید. 
در ادامــه تیــم ایــران فاصلــه امتیــازات 
خــود را بــا روســیه کاهــش داد و وقــت 
اســتراحت دوم ۱۶ بــر ۱۲ بــه ایــران رســید. 
امــا روس هــا در ادامــه مســابقه بســیار 
بــا  امتیــاز ۲۲  تــا  سرســختی کردنــد و 
ایــران پیــش آمدنــد. درنهایــت ایــن ســت 
نیــز ۲۵ بــر ۲3 بــه ســود ایــران تمــام شــد 
تــا نوجوانــان کشــورمان بــرای قهرمانــی در 
ــت  ــک س ــاز ی ــه امتی ــاز ب ــا نی ــان تنه جه

ــند. ــته باش ــر داش دیگ
 ست سوم

ــم  ــه تی ــاز ب در ســت ســوم نخســتین امتی
ــه از  ــر ۱ توخت ــاز ۱ ب ــید. در امتی ــران رس ای
ناحیــه مــچ پــا مصــدوم شــد تــا تیــم 
ــض  ــود و فی ــه رو ش ــکل روب ــا مش ــران ب ای
وقــت  شــد.  زمیــن  وارد  امام دوســت 
اســتراحت فنــی نخســت ایــن ســت ۸ بــر 

ــید.  ــیه رس ــه روس ۵ ب
در امتیــاز ۹ بــر ۸ بــه ســود روســیه، توختــه 

بــه بــازی برگشــت. در امتیــاز ۱۲ بــر ۸ بــه 
ــتراحت  ــت اس ــی وق ــیه، وکیل ــود روس س
درخواســت کــرد. وقــت اســتراحت دوم 

ــه روســیه رســید.  ــر ۱۲ ب ــی ۱۶ ب فن
در نهایــت تیــم ایــران نتیجــه ایــن ســت را 
۲۵ بــر ۲۱ واگــذار کــرد تــا مســابقه از نظــر 
ست شــماری ۲ بــر ۱ بــه ســود ایــران تمــام 
ــماره  ــن ش ــوف، بازیک ــوان کوزنتک ــود. ای ش
یــک روســیه، نقــش زیــادی در برتــری 

ایــن تیــم در ایــن ســت داشــت.
 ست چهارم

ــورت  ــه ص ــز ب ــارم نی ــاس چه ــت حس س
ــان  ــد و بازیکن ــری ش ــک پیگی ــیار نزدی بس
روســیه درمجمــوع در دفــاع عملکــرد خوبــی 
داشــتند؛ بــه گونــه ای کــه در ایــن تکنیــک و 
در ســه ســت قبلــی ســه برابــر تیــم ایــران 
امتیــاز گرفتــه بودنــد. وقــت اســتراحت 
فنــی نخســت ایــن ســت ۸ بــر ۶ بــه 

روســیه رســید. عملکــرد داور هــم اعتــراض 
دو تیــم را بــه دنبــال داشــت. ایــران ۲ 
امتیــاز متوالــی بــه دســت آورد تــا دو تیــم 

ــوند.  ــر ش ــاز ۸ براب در امتی
ــر ۱۴  ــز ۱۶ ب ــی دوم نی وقــت اســتراحت فن
ــاده  ــان آم ــا ملی پوش ــید ت ــران رس ــه ای ب
قهرمانــی باشــند. در نهایــت ایــن ســت 
ــا  ــام شــد ت ــران تم ــه ســود ای ــر ۲۰ ب ۲۵ ب
ایــران بــرای دومیــن بــار قهرمــان رده ســنی 

ــود.  ــان ش ــان جه نوجوان
ایــن  در  ایــران  قهرمانــی  نخســتین 
ــه دســت آمــد و  رقابت هــا در ســال ۲۰۰7 ب
پــس از ۱۰ ســال ایــن قهرمانــی تکــرار شــد. 
گفتنــی اســت رئیس جمهــور کشــورمان 
در پیامــی قهرمانــی تیــم ملــی والیبــال 
نوجوانــان کشــورمان را در مســابقات قهرمانی 
ــزرگ  ــت ب ــه مل ــان ب ــان جه ۲۰۱7 نوجوان

ــت. ــک گف ــران تبری ای

امیدهای والیبال ایران، قهرمان جهان شدند

امید به آینده والیبال ایران

ــرد  ــاره عملک ــه داوران، درب ــس کمیت ــان، رئی ــدون اصفهانی فری
ــرد: نســبت  ــان ک ــر بی ــگ برت ــی لی ــه ابتدای ــج هفت داوری در پن
ــم.  ــاهد بودی ــری را از داوران ش ــرد بهت ــته عملک ــال گذش ــه س ب
ــته و  ــا گذاش ــود را روی آن ه ــر خ ــل تأثی ــای پیش فص کاس ه
تمرکــز و جای گیــری داوران در صحنه هــای حســاس بیانگــر 
ایــن پیشــرفت اســت. البتــه در ۴۰ دیــداری کــه برگــزار شــد، تنهــا 
ــذار  ــازی تاثیرگ ــه ب ــا روی نتیج ــات داوره ــدار، تصمیم در دو دی

بــود.
دیدارهــای  در  داوران  اشــتباه  تصمیمــات  داد:  ادامــه  او   
پرســپولیس- ســیاه جامگان و اســتقال – اســتقال خوزســتان 
در نتیجــه ایــن دو دیــدار تاثیرگــذار بــود. قطعــا بــا چنیــن داورانی 
برخــورد خواهــد شــد و جریمه هایــی بــرای آن هــا در نظــر گرفتــه 
ــه داوران  ــه کمیت ــه در آیین نام ــی ک ــق بندهای ــا طب ــود. م می ش

ــا آن هــا برخــورد خواهیــم کــرد. آمــده ب

ــان  ــر در دپارتم ــن کامرانی ف ــین حس ــاره جانش ــان درب اصفهانی
ــا  داوری هــم بیــان کــرد: گزینه هایــی مطــرح شــده کــه هنــوز ب
آن هــا هیــچ صحبتــی نشــده اســت. در طــول ایــن هفتــه بایــد 
ــا دبیــر کل فدراســیون فوتبــال جلســه ای برگــزار و گزینه هــای  ب
نام هــای  بــا  نیــز  آن  از  پــس  بررســی کنیــم.  را  موجــود 
مطرح شــده صحبــت می کنیــم تــا اگــر بــا شــخصی بــه نتیجــه 
رســیدیم، در ســریع ترین زمــان ممکــن او را بــه عنــوان رئیــس 
دپارتمــان داوری معرفــی کنیــم. فکــر می کنــم ایــن فرآینــد تــا 

ــگ انجــام شــود.  ــاره لی پیــش از شــروع دوب
وی در پایــان بــا تأییــد برگزاری کاس هــای داوری فیفــا در تهران 
ــا مســاعدت  ــت: ب ــا حضــور مدرســان روســی و انگلیســی گف ب
ــن  ــزاری ای ــوز برگ ــدیم مج ــق ش ــاکت موف ــای س و پیگیری ه
ــری و  ــگ برت ــم. حــدود 3۰ داور لی ــران بگیری ــا را در ته کاس ه

لیــگ یکــی نیــز در ایــن کاس هــا شــرکت خواهنــد کــرد.

ــی کشــتی آزاد گفــت: شــورای  ــی تیم هــای مل عضــو شــورای فن
ــی  ــای جهان ــی در رقابت ه ــم مل ــف تی ــج ضعی ــاره نتای ــی درب فن
تشــکیل جلســه خواهــد داد تــا تمــام ابعــاد ایــن موضوع بررســی 

شــود. 
ــده در  ــه کسب ش ــا نتیج ــه قطع ــان اینک ــا بی ــر ب ــور برزگ منص
رقابت هــای جهانــی پذیرفتــه نیســت، گفــت: موضــوع در جلســه 
شــورای فنــی بــا توجــه بــه گــزارش کادر فنــی بررســی می شــود. 
وی ادامــه داد: تیــم اعزامــی بــه رقابت هــای جهانــی تیــم بیــرون 
ــود و فدراســیون و شــورای فنــی  ــی ب ــد انتخاب آمــده از دل فرآین
ــم  ــاز ه ــتادند و ب ــد ایس ــن فرآین ــای ای ــی، پ ــراه کادر فن ــه هم ب
می ایســتند. فرامــوش نکنیــم کاری کــه کشــورهای مقتــدر 
ــی  ــا به تازگ ــد، م ــاز کردن ــل آغ ــال قب ــل س ــا از چه ــتی دنی کش

ــم.  ــروع کردی ش
دارنــده مــدال طــای جهــان تأکیــد کــرد: در هــر حال کشــتی گیران 

ــی  ــان پور و حت ــین خانی، احس ــری، حس ــل نصی ــه ای مث باتجرب
امیــر محمــدی و پیمــان یاراحمــدی بــا وجــود تجربــه حضــور در 
میادیــن مهــم بین المللــی، اصــا در حــد انتظــار کشــتی نگرفتنــد 
کــه ایــن موضــوع در شــورای فنــی بــا جدیــت بررســی خواهد شــد. 
ــی  ــه کادر فن ــور ک ــرد: همان ط ــد ک ــک تاکی ــان المپی نایب قهرم
در تاکتیــک و تکنیــک مبــارزه نفــرات بازنــده نقــش داشــته، در 
ــد  ــی هــم نقــش داشــته و توانســته رون ــت حســن یزدان موفقی
ــده  ــد. دارن ــظ کن ــف حف ــود را در اوزان مختل ــت خ ــن موفقی ای
مــدال طــای جهــان در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــاز هــم تاکیــد 
می کنــم تمامــی ابعــاد ایــن ناکامــی توســط شــورای فنــی 
ــارات  ــت افتخ ــک شکس ــا ی ــد ب ــی نبای ــود؛ ول ــی می ش بررس
کسب شــده در ســال های اخیــر در کشــتی فرامــوش شــود. بایــد 
از ایــن نتایــج بــه بهتریــن شــکل بــرای برطــرف کــردن نقایــص 

ــرد. اســتفاده ک

ورزش

،،
تیــم ملــی والیبــال نوجوانــان ایــران در 
دیــدار فینــال رقابت های جام جهانی 
والیبــال موفــق شــد تیــم قدرتمنــد 
روســیه را 3 بــر 1 شکســت دهــد و بــر 

قلــه والیبــال جهــان بایســتد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹۶۰۶3۵ خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
ــی  ــای عل ــت آق ــا وکال ــینی ب ــی س ــن قربان حس
ــه   ــه وج ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــیرزاده دادخواس ش
بــه طرفیــت بهــزاد ســیانی تقدیــم نمــوده و وقــت 
ــاعت  ــورخ ۹۶/7/۱7 س ــرای روز      م ــیدگی ب رس
۹:3۰ صبــح تعییــن گردیــده اســت. باعنایــت 
ــب در  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
ــجاد- اول  ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
ــور  ــی پ ــه روی مدرســه نیل ــاب – روب ــان  ارب خیاب
– جنــب ســاختمان صبــا – پــاک ۵7 کــد پســتی 
ــان –  ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شــورای حــل اختــاف اصفه
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــعبه     مراجع ش
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد شــد.  ــم مقتضــی اتخــاذ خواه تصمی
شــماره: ۱۶۲۵۹ /م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۶ 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۶۰۶33 خواهــان 
ــی  ــای عل ــت آق ــا وکال ــینی ب ــی س ــن قربان حس
ــه   ــه وج ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــیرزاده دادخواس ش
ــوده و  ــم نم ــم زاده تقدی ــاد کری ــت عم ــه طرفی ب
وقــت رســیدگی بــرای روز      مــورخ ۹۶/7/۱7 
اســت.  تعییــن گردیــده  صبــح   ۸:3۰ ســاعت 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابان ســجاد- 
اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پور 
– جنــب ســاختمان صبــا – پــاک ۵7 کــد پســتی 
ــان –  ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شــورای حــل اختــاف اصفه
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ــعبه ۶ مراجع ش
ــور  ــدم حض ــورت ع ــد. در ص ــذ نمای ــم را اخ ضمائ
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــد شــد.  ــم مقتضــی اتخــاذ خواه تصمی
شــماره: ۱۶۲۵۵ /م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۶ 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۶7۹۴۸۰۰۴۹۰

پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۶7۹۴۸۰۰۲3۰ شــماره  شــماره 
بایگانــی شــعبه: ۹۶۰۲3۰ تاریخ تنظیــم: ۹۶/۵/۲۱ذ 
ابــاغ شــونده حقیقــی: محســن  مشــخصات 
جوهــری مجهــول المــکان تاریــخ حضــور ۹۶/7/۱7 
دوشــنبه ســاعت ۱۶:3۰ محــل حضــور اص خیابــان 
ســجاد خیابــان آیــت الــه اربــاب روبــه روی 
مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا پــاک 
حضــور:  ۹۶/7/۱7ســاعت  حضــور:  تاریــخ   ۵7
۱۶:3۰ در خصــوص دعــوی علــی اکبــر وکیلــی 
نــژاد بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
الــف ۱۶۱7۹ دفتــر ۱۸ مجتمــع  شــماره ۱  م 

اصفهــان  شهرســتان 

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۰3۶۹۲۰۱3۹۰

شــماره   ۹۵۰۹۹۸۰3۵۰۱۰۰۰۰۱ پرونــده:  شــماره 
بایگانــی شــعبه: ۹۶۰۴۱۹ تاریــخ تنظیــم: ۹۶/۴/۱۰ 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: مجید هــادی 
پــور فرزنــد یــدهللا مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 
۹۶/7/۱7 دوشــنبه ســاعت ۱۰ محــل حضــور اص 
خیابــان چهاربــاغ بــاال چهــارراه نظــر مجتمــع 
ــخ  ــان تاری ــتان اصفه ــر اس ــای تجدیدنظ دادگاه ه
حضــور: ۹۶/7/۱7 ســاعت حضــور: ۱۰ در خصــوص 
دعــوی ســیدرضا شــاهزیدی بــه طرفیــت شــما در 
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه 

حاضــر شــوید . 
ــر ۱۰ دادگاه تجدیدنظــر اســتان  ــف ۱۱۱۴۱ دفت م ال

اصفهــان

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۶7۹۴۲۰۰۴۹3

شــماره پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۶7۹۴۲۰۰۵۱۲ شــماره 
بایگانــی شــعبه: ۹۶۰۵۱۵ تاریــخ تنظیــم: ۹۶/۵/۵ 
ــدی  ــی: ۱- مه ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب مش
عباســی  عبــاس   -۲ علینــاز  فرزنــد  عباســی 
ــور  ــخ حض ــکان تاری ــول الم ــران مجه ــد مه فرزن
ــور  ــل حض ــاعت ۹:3۰ مح ــنبه س ۹۶/7/۱7 دوش
اص چهــارراه شــیخ صــدوق چهــارراه وکا مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف 
ــور: ۹:3۰  ــاعت حض ــور: ۹۶/7/۱7 س ــخ حض تاری
در خصــوص دعــوی محســن داودنیــا بــه طرفیــت 
ــیدگی در  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ش

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
م الــف ۱۴۰۸3 دفتــر ۱۲ مجتمــع  شــماره ۲ 

اصفهــان  شهرســتان 

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۶7۹3۸۰۰۸۹3

ــماره  ــده: ۹۶۰۹۹۸۶7۹3۸۰۰۶3۴ ش ــماره پرون ش
تنظیــم:  تاریــخ   ۹۶۰۶3۴ شــعبه:  بایگانــی 
۹۶/۵/۲۲ مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: 
شــهرام عالــی پــور فرزنــد خســرو مجهــول المکان 
ــاعت ۱۱:3۰  ــنبه س ــور ۹۶/7/۱7 دوش ــخ حض تاری
محــل حضــور اص چهــارراه شــیخ صدوق چهــارراه 
وکا مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل 
اختــاف تاریــخ حضــور: ۹۶/7/۱7 ســاعت حضور: 
میرزائــی  دعــوی محمــود  در خصــوص   ۱۱:3۰
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ب

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
الــف ۱۶۲۴3 دفتــر ۸ مجتمــع  شــماره ۲  م 

اصفهــان  شهرســتان 

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۶7۹۴۲۰۰۴۹۶

شــماره پرونــده: ۹۵۰۹۹۸۶7۹۴۲۰۱۵۶۲ شــماره 
تنظیــم:  تاریــخ   ۹۵۱۵۶۴ شــعبه:  بایگانــی 
ــی: ۱-  ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب ۹۶/۵/7مش
ــد  ــی فرزن ــروز آقاکریم ــژاد ۲- اف ــرزاد فروهرن ف

ســیف الــه مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 
۹۶/7/۱7 دوشــنبه ســاعت ۱۱ محــل حضــور اص 
چهــارراه شــیخ صــدوق چهــارراه وکا مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف 
 ۱۱ تاریــخ حضــور: ۹۶/7/۱7 ســاعت حضــور: 
ــی  ــی رضــا حاجــی رضائ ــوی عل در خصــوص دع
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ب

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
الــف ۱۴۰۸۲ دفتــر ۱۲ مجتمــع  شــماره ۲  م 

اصفهــان  شهرســتان 

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۶7۹۴۸۰۰۴۸۲

شــماره پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۶7۹۴۸۰۰3۵۹ شــماره 
بایگانــی شــعبه: ۹۶۰3۵۹ تاریخ تنظیــم: ۹۶/۵/۲۱ 
حســن  حقیقــی:  شــونده  ابــاغ  مشــخصات 
خداتــرس قمصــری مجهــول المــکان تاریــخ 
 ۱۶:3۰ ســاعت  شــنبه  ســه   ۹۶/7/۱۸ حضــور 
محــل حضــور اص خیابــان ســجاد خیابــان آیــت 
ــب  ــور جن ــی پ ــه روی مدرســه نیل ــاب روب ــه ارب ال
حضــور:  تاریــخ   ۵7 پــاک  صبــا  ســاختمان 
خصــوص  در   ۱۶:3۰ حضــور:  ۹۶/7/۱۸ســاعت 
دعــوی مســعود میرلوحــی فاورجانــی بــه طرفیت 
ــیدگی در  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ش

ــوید.  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
 ۱ شــماره  مجتمــع    ۱۸ دفتــر   ۱۶۱۹۲ الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان 

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره اباغنامــه: ۹۶۱۰۱۰۶۸۲۵3۰7۰۰7 شــماره 
ــی  ــماره بایگان ــده: ۹۶۰۹۹۸۶۸۲۵3۰۰۴۹۹ ش پرون
  ۹۶/۵/۲۸ تنظیــم:  تاریــخ   ۹۶۰۵7۰ شــعبه: 
خواهــان / شــاکی ایمــان شــاهنگی دادخواســتی 
بــه طرفیــت خوانــده / متهــم غــام غفــوری 
دســتجردی بــه خواســته اعســار از پرداخــت هزینه 
دادرســی تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی به شــعبه 3۱ 
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع 
در اصفهــان خیابــان چهاربــاغ بــاال خیابــان شــهید 
اســتان  دادگســتری کل  نیکبخــت ســاختمان 
اصفهــان طبقــه اول اتــاق ۱۲۱ ارجــاع و بــه کاســه 
ــیدگی آن  ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی ۹۶۰۵7۰ ثب
۹۶/7/۱۹ ســاعت ۹ صبــح تعییــن شــده اســت که 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده / متهــم 
و درخواســت خواهــان / شــاکی و بــه تجویــز مــاده 
ــی  ــای عموم ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی 73 قان
و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
ــر  ــس از نش ــم پ ــده / مته ــا خوان ــود ت ــی ش م
ــه  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــاع از مف ــی و اط آگه
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقرر 

فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد. 
ــعبه  ــی ش ــی دادگاه حقوق ــف منش ۱7۲۸۵ /م ال
ــان ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق 3۱ دادگاه عموم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۶۰3۱7 خواهــان 
بــر:  مبنــی  دادخواســتی  حمــدزاده  مرتضــی 
مطالبــه  بــه طرفیــت رقیــه صالحــی تقدیــم نموده 
و وقــت رســیدگی بــرای روز       مــورخ ۹۶/7/۱۹ 
ســاعت ۱7 تعییــن گردیــده اســت. باعنایــت 
ــب در  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
ــجاد- اول  ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
ــور  ــه روی مدرســه نیلــی پ ــاب – روب ــان  ارب خیاب
– جنــب ســاختمان صبــا – پــاک ۵7 کــد پســتی 
۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ شــورای حــل اختــاف اصفهــان – 
شــعبه        مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.  تصمی
ــر شــعبه ۲۶  ــر دفت ــف مدی شــماره: ۱۵۲۶۸ /م ال

ــان شــورای حــل اختــاف اصفه

ابالغ وقت رسیدگی
اباغنامــه: ۹۶۱۰۱۰۰3۵۰۱۰۵۰۴۲ شــماره  شــماره 
پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۰3۵۰۱۰۰۲7۸ شــماره بایگانــی 
شــعبه: ۹۶۰3۵۴ تاریخ تنظیــم: ۹۶/۵/۱۲  خواهان 
ــت  ــه طرفی ــی دادخواســتی ب ــی بن ــه امان معصوم
ــد مرتضــی  ــژوه فرزن ــده علیرضــا حکمــت پ خوان
ــارات  ــک و خس ــه چ ــه وج ــته مطالب ــه خواس ب
دادرســی و تأخیــر تأدیــه و بــدوًا اعســار از پرداخــت 
هزینــه دادرســی تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
ــان واقــع در  ــه شــعبه اول دادگاه حقوقــی اصفه ب
ــهید  ــان ش ــاال خیاب ــاغ ب ــان چهارب ــان خیاب اصفه
اســتان  دادگســتری کل  نیکبخــت ســاختمان 
اصفهــان طبقــه 3 اتــاق 333 ارجــاع و بــه کاســه 
ــت رســیدگی  ــه وق ــده ک ــت گردی ۹۶۰3۵۴ ح ۱ ثب
آن ۹۶/7/۱۹ ســاعت ۸:3۰ تعییــن شــده اســت که 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده / متهــم 
و درخواســت خواهــان / شــاکی و بــه تجویــز مــاده 
ــی  ــای عموم ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی 73 قان
و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
ــر  ــس از نش ــم پ ــده / مته ــا خوان ــود ت ــی ش م
ــه  ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــاع از مف ــی و اط آگه
و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقرر 

فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد.
ــعبه اول دادگاه  ــر ش ــر دفت ــف مدی  ۱۵۲۲۶ /م ال

ــی ــان – ناظم ــی اصفه ــی حقوق عموم

ابالغیه
شــماره اباغنامــه: ۹۶۱۰۱۰۶7۹7۱۰۰33۲ شــماره 
پرونــده: ۹۶۰۹۹۸۶7۹7۱۰۰۱۰3 شــماره بایگانــی 
 ۹۶/۵/۲۲ تنظیــم:  تاریــخ   ۹۶۰۱۰3 شــعبه: 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: میثــم رجبــی 
ــخ حضــور ۹۶/7/۲۲ شــنبه  ــول المــکان تاری مجه
ســاعت ۱۶:3۰ محــل حضــور اص خیابــان ســجاد 

خیابــان آیــت الــه اربــاب روبــه روی مدرســه نیلــی 
ــخ  ــاک ۵7 تاری ــا پ ــاختمان صب ــب س ــور جن پ
در   ۱۶:3۰ حضــور:  ســاعت   ۹۶/7/۲۲ حضــور: 
ــه طرفیــت  ــا ب خصــوص دعــوی امیرحســین صف
ــیدگی در  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ش

ــوید.  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
م الــف ۱۶۲۴۵ دفترشــعبه ۴۱ مجتمــع  شــماره ۱ 

شهرســتان اصفهــان 

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۶7۹۵3۰۰۴3۹

ــماره  ــده: ۹۶۰۹۹۸۶7۹۵3۰۰377 ش ــماره پرون ش
بایگانــی شــعبه: ۹۶۰3۸۰ تاریــخ تنظیــم: ۹۶/۵/۲۱ 
ــا  ــی: ۱- علیرض ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب مش
ــه  ــی 3- فرزان ــزدی بابوکان عطــران ۲- اســداله ای
حضــور  تاریــخ  المــکان  مجهــول  مســجودی 
۹۶/7/۲۲ شــنبه ســاعت ۱7:3۰ محــل حضــور اص 
خیابــان ســجاد خیابــان آیت الــه اربــاب روبه روی 
مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا پــاک 
۵7 تاریــخ حضــور: ۹۶/7/۲۲ســاعت حضــور: 
۱7:3۰ در خصــوص دعــوی مریــم متولــی امامــی 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ب

ــن شــعبه حاضــر شــوید.  رســیدگی در ای
م الــف ۱۶۱۹۶ دفترشــعبه ۲3 مجتمــع  شــماره ۱ 

شهرســتان اصفهــان 

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۶7۹۵3۰۰۴۴۴

ــماره  ــده: ۹۶۰۹۹۸۶7۹۵3۰۰37۸ ش ــماره پرون ش
بایگانــی شــعبه: ۹۶۰3۸۱ تاریخ تنظیــم: ۹۶/۵/۲۲ 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: محســن 
المــکان تاریــخ حضــور  مهــدی زاده مجهــول 
۹۶/7/۲۲ شــنبه ســاعت ۱7:۰۰ محــل حضــور 
ــاب  ــه ارب ــت ال ــان آی ــجاد خیاب ــان س اص خیاب
ــب ســاختمان  ــور جن ــی پ ــه روی مدرســه نیل روب
صبــا پــاک ۵7 تاریــخ حضــور: ۹۶/7/۲۲ســاعت 
حضــور: ۱7:۰۰ در خصــوص دعــوی محســن کرمــی 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ــت ش ــه طرفی ب

ــوید.  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ــیدگی در ای رس
م الــف ۱۶۲۲۸ دفترشــعبه ۲3 مجتمــع  شــماره ۱ 

شهرســتان اصفهــان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 ۲۵ ش   ۸۰/۹۶ پرونــده کاســه  خصــوص  در 
خواهــان مهــدی ســعادت دادخواســتی مبنــی بــر: 
الــزام بــه انتقــال ســند یکدســتگاه ســواری پیــکان 
بــه شــماره ۶۵۲ د ۲۱ ایــران ۴۴ بانضمــام مطلــق 
ــم  ــری تقدی ــد جعف ــت مجی ــه طرفی ــارات ب خس
ــورخ  ــرای روز       م ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق نم
۹۶/7/۲۲ ســاعت ۴ عصــر تعییــن گردیــده اســت. 
باعنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جرایــد منتشــر 
تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه 
آتشــگاه-  خیابــان  اصفهان-ابتــدای  در  واقــع 

اختــاف  حــل  شــورای   ۲ شــماره  مجتمــع 
اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی تلقــی شــده و 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.  تصمی
شــماره: ۱۶۲۲۶ /م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ــع ش ۲۵ مجتم

ــان اصفه

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۰3۶۹۲۰۱3۹۸

ــماره  ــده: ۹۴۰۹۹۸۰3۵۱3۰۱۰۴۸ ش ــماره پرون ش
تنظیــم:  تاریــخ   ۹۵۰7۸3 شــعبه:  بایگانــی 
۹۶/۴/۱۰ مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: 
بمانعلــی خیشــاوه فرزنــد حســین مجهــول 
المــکان تاریــخ حضــور ۹۶/7/۲۲ شــنبه ســاعت 
۱۰ محــل حضــور اص خیابــان چهاربــاغ بــاال چهار 
راه نظــر مجتمــع دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان 
ســاعت   ۹۶/7/۲۲ حضــور:  تاریــخ  اصفهــان 
حضــور: ۱۰ صبــح جهــت ارزیابــی دالیــل طرفیــن 
و مواجهــه حضــوری بیــن طرفیــن جهــت ایضــاح 
ــت  ــه طرفی ــما ب ــوی ش ــوص دع ــه در خص قضی
ــوق جهــت  ــرر ف مســعود ســنجری در وقــت مق

ــن شــعبه حاضــر شــوید .  رســیدگی در ای
م الــف ۱۱۱۴۰ دفتــر شــعبه ۱۰  دادگاه تجدیدنظــر 

اســتان اصفهــان 

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۶۸37۰۰3۵۹۹

ــماره  ــده: ۹۶۰۹۹۸۶۸37۰۰۰۲7۱ ش ــماره پرون ش
بایگانــی شــعبه: ۹۶۰3۰۱ تاریــخ تنظیــم: ۹۶/۵/7 
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: چنگیــز 
ســرویاس فرزنــد یدالــه مجهــول المــکان تاریــخ 
حضــور ۹۶/7/۲۲ شــنبه ســاعت ۱۰ محــل حضور 
اص خیابــان چهاربــاغ بــاال خیابــان شــهید 
نیکبخــت ســاختمان دادگســتری کل اســتان 
اصفهــان طبقــه ۲ اتــاق ۲۰3 تاریــخ حضــور: 
خصــوص  در   ۱۰ حضــور:  ســاعت   ۹۶/7/۲۲
ــما در  ــت ش ــه طرفی ــی ب ــید فضل ــوی مهش دع
وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 
شــعبه حاضــر شــوید. درضمــن حضورتــان جهــت 
معرفــی بــه پزشــکی قانونــی الزامــی مــی باشــد 

ــد. ــی نمایی ــز معرف ــود را نی ــذا داور خ ــی ه عل
م الــف ۱۵۲۵۸ دفترشــعبه ۱۰ دادگاه خانــواده 

ــان  ــتان اصفه شهرس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه ۹۶۰۱۶۱ خواه ــده کاس ــوص پرون در خص
ــی  ــتی مبن ــادی دادخواس ــرام آب ــدهللا زارع به عب
بــر مطالبــه چــک بــه طرفیــت شــهناز کشــاورزی 
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ســه 
صبــح   ۱۱ ســاعت   ۹۶/7/۲۵ مــورخ  شــنبه  
ــول  ــه  مجه ــت ب ــت. باعنای ــده اس ــن گردی تعیی
المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهان 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــتندا ب مس

تــا  منتشــر  جرایــد  در  مراتــب  مدنــی، 
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه این شــعبه 
ــمالی  ــدوق ش ــیخ ص ــان خ ش ــع در اصفه واق
ــرم  ــع ح ــهدای مداف ــع ش ــارراه وکا  مجتم چه
شــورای حــل اختــاف مراجعــه و نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت 
عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی 
 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

شد.
 ۱۲ شــعبه  دفتــر  الــف  /م   ۱۵۲۰۹ شــماره: 
مجتمــع شــماره ۲  شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان

ابالغیه
شماره اباغنامه: ۹۶۱۰۱۰۶7۹۴۸۰۰۴۶۶

ــماره  ــده: ۹۶۰۹۹۸۶7۹۴۸۰۰۱۰۲ ش ــماره پرون ش
تنظیــم:  تاریــخ   ۹۶۰۱۰۲ شــعبه:  بایگانــی 
ــی:  ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب ۹۶/۵/۱7مش
مجهــول  ونــد  حســن  صادقــی  مصطفــی 
المــکان تاریــخ حضــور ۹۶/7/۲۶ چهارشــنبه 
ــان ســجاد  ســاعت ۱۶ محــل حضــور اص خیاب
ــه  ــه روی مدرس ــاب روب ــه ارب ــت ال ــان آی خیاب
ــاک ۵7  ــا پ ــاختمان صب ــب س ــور جن ــی پ نیل
ــور: ۱۶  ــاعت حض ــور: ۹۶/7/۲۶ س ــخ حض تاری
در خصــوص دعــوی جلیــل پیــکار بــه طرفیــت 
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در 

ــوید .  ــر ش ــعبه حاض ــن ش ای
م الــف ۱7۲۶۴ دفترشــعبه ۱۸ مجتمــع  شــماره 

۱ شهرســتان اصفهــان 

گواهی حصر وراثت
خانــم رضــوان خدابنــده  بــه شــماره شناســنامه 
شــماره ۱ بــا اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت 
و رونوشــت  شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 
ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره ۹۶ / ۲۲۰ تقدی بش
چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان 
حســن مردانــی شــماره شناســنامه ۲۹ در تاریــخ 
۲۸ / ۵ / ۱3۹۶ درگذشــته و ورثــه وی در هنــگام 
حســین  محمــد   –  ۱ از  عبارتنــد  درگذشــت 
مردانــی فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 7 – 
ــد ۲-  ــا متوفــی فرزن ۰۰۲77۸ - ۶۲۲ نســبت ب
رضــوان خدابنــده  شــماره شناســنامه ۱ نســبت 
بــا متوفــی همســر 3- محمــد مهــدی مردانــی  
فرزند حســن شــماره شناســنامه ۴ – 73۹۱73 
ــم  ــد ۴- خان ــی فرزن ــا متوف ــبت ب - ۱۲7 نس
ــبت  ــنامه ۱ نس ــماره شناس ــدم  ش ــان مق رحم
ــا انجــام تشــریفات  ــک ب ــادر این ــی م ــا متوف ب
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد 

ــد . گردی
ــت شــاهین شــهر -  ــژه حصــر وراث  شــعبه وی

آزاد ۱۱۵3 /م الــف

درس گرفتن از ناکامی های کشتی تاوان اشتباه داوری در دیدار سرخابی ها



پیشهناد فیلم

خانوم

کارگردان: تینا پاکروان
نویسنده: تینا پاکروان، لیال الریجانی

ــیف جمالی،  ــی س ــا، تق ــه آ پناهی ه ــران: پانت بازیگ
ســیامک انصــاری، امیــن حیایــی، شــقایق فراهانی، 

اندیشــه فوالدونــد، اشــکان خطیبــی
 خالصه داستان فیلم

فیلــم، روایــت ســه زن از ســه نقطــه تهــران از شــمال 
ــم  ــن فیل ــوم«، اولی ــم »خان ــوب اســت. فیل ــا جن ت
ــم  ــن فیل ــروان اســت. ای ــا پاک ــد ســینمایی تین بلن
ــاره آخریــن نســل زنانــی اســت  ســه اپیــزودی درب

کــه هنــوز دوســت دارنــد خانــوم خطــاب شــوند. 
در اپیــزود اول زنــی جــوان )شــقایق فراهانــی( 
تــالش می کنــد کــه همســرش )ســیامک انصــاری( 

ــد.  ــران بمان در ای
در اپیــزود دوم آهنگســازی جــوان )اشــکان خطیبــی( 
ــه ای اش  ــار حرف ــکل اعتب ــه ال ــاد ب ــل اعتی ــه دلی ب
را از دســت داده و مشــکالت مالــی دارد و همســر 
آزار  را  فوالدونــد(  )اندیشــه  فیلمنامه نویســش 

می دهــد. 
ــت و دو  ــل اس ــه متأه ــری ک ــوم کارگ ــزود س در اپی
ــج شــده و همســرش  ــد دارد، از دو دســت فل فرزن
بــا کار در بیمارســتان خــرج زندگــی را می دهــد. 
فیلــم »خانــوم« در بخــش نــگاه نــو ســی و دومیــن 
ــت  ــت و توانس ــور داش ــر حض ــم فج ــنواره فیل جش
ــه آ  ــرای پانت ــر زن را ب ــن بازیگ ــم افتخــار بهتری دیپل

ــان آورد. ــه ارمغ ــا ب پناهی ه
ــه  ــت ک ــی اس ــم ایران ــن فیل ــوم« اولی ــم »خان فیل
ــر و  ــران تقدی ــکو ای ــی یونس ــیون مل ــط کمیس توس

ــت. ــده اس ــت ش حمای
بــه  وزارت کار  توســط  »خانــوم«  فیلــم  عوامــل 
دلیــل نــگاه شــرافتمندانه بــه طبقــه کارگــر و نقــش 
کارگــری کــه پانتــه آ پناهی هــا آن را ایفــا کــرده، 

ــدند. ــر ش تقدی
ــراه  ــه هم ــوم« ب ــم »خان ــی در فیل ــقایق فراهان ش
مــادر )فهیمــه رحیم نیــا( و پــدرش )بهــزاد فراهانــی( 
فیلــم  ایــن  در  حیایــی  امیــن  دارد.  حضــور 
کم دیالوگ تریــن نقــش تاریــخ فعالیــت خــود را 

ــت. ــرده اس ــازی ک ب

حرف و نقل

 آخریــن قســمت از برنامــه تلویزیونــی »خندوانــه« 
۲۸ شــهریورماه بــا حضــور نــگار جواهریــان روی آنتــن 

شــبکه نســیم مــی رود.
 آثــار برگزیــده  دهمیــن جشــنواره  ســینما حقیقــت 
از ســوی خانــه  مســتند اصفهــان روزهــای ۷ تــا ۹ 
شــهریورماه در نگارســتان امــام خمینــی)ره( اکــران 

می شــود.
ــا اتمــام   مجموعــه تلویزیونــی »مرواریــد ســرخ« ب
ســریال »لبــه تاریکــی« از پنجشــنبه )۹ شــهریورماه( از 

ــم پخــش می شــود. شــبکه آی فیل
ــد  ــه نق ــان اینک ــا بی ــه« ب ــه »زاوی ــده برنام  تهیه کنن
ــه  ــدارد، گفــت: در برنام ــز خاصــی ن ــه خــط قرم عالمان
»زاویــه« دیدگاه هــای عالمانــه مطــرح می شــود و 
ــی  ــای جناح ــی و رقابت ه ــای سیاس ــای جنجال ه ج

نیســت.
 در حالــی کــه کمتــر از ۱۰ روز بــه پایــان بــازه زمانــی 
ــی  ــوود باق ــتانی  هالی ــه تابس ــرای گیش ــده ب تعریف ش
ــرای اولیــن  مانــده اســت، مجمــوع فــروش فیلم هــا ب
بــار از ســال ۲۰۰۶ تاکنــون بــه رقمــی کمتــر از ۴ میلیــارد 
دالر )۳.۶ میلیــارد دالر( رســیده اســت کــه در مقایســه 
بــا گیشــه تابســتانی ســال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ بــه ترتیــب بــا 

۱۳.۴ و ۱۳.۸ درصــد نــزول همــراه بــوده اســت.
 دبیــر نهمیــن جشــن مســتقل انیمیشــن ســینمای 
ایــران بــا اشــاره بــه اینکــه در این مراســم ۲ بزرگداشــت و 
گرامیداشــت برگــزار می شــود، تاکیــد کــرد مهلــت ارســال 

آثــار تــا ۱۱ شــهریورماه تمدیــد شــد.
»پاهــای  ســریال  نویســنده  کایــدان،  بابــک   
ــادی در  ــر  ه ــط منوچه ــا توس ــن روزه ــه ای ــرار« ک بی ق
ــر  ــن اث ــای ای ــاره ویژگی ه ــت، درب ــاخت اس ــال س ح
ــت  ــقانه اس ــه ای عاش ــرار«، قص ــای بی ق ــت: »پاه گف
کــه در بســتری اجتماعــی روایــت می شــود. ژانــر ایــن 
ســریال که در ۶۰ قســمت نوشــته شــده، ملودرام اســت 
و مــا فضایــی عاشــقانه را بیــن چنــد رابطــه می بینیــم.

»ماجــان«  ســینمایی  فیلــم  نمایــش  پروانــه   
تهیه کنندگــی  بــه کارگردانــی رحمــان ســیفی آزاد و 
محمدمهــدی عســکرپور صــادر شــد. در فیلــم »ماجان« 
مهتــاب کرامتــی، فرهــاد اصالنــی، ســیما تیرانــداز، 
بهنــوش بختیــاری، علیرضــا اســتادی، بابــک انصــاری، 
بازیگــران  احــدی،  محمدمهــدی  نوجــوان:  بازیگــر 
ــای  ــه ایف ــی ب ــن و ســارا میرای ــان برزی خردســال: عرف

می پردازنــد. نقــش 
ــروز  ــت: در ســینمای ام ــر گف ــد پورمخب  پســر احم
ــه  ــه ب ــد ک ــط می خواهن ــزار را فق ــا گل ــال محمدرض امث
ــه حســابم  ــول را ب ــد اول پ ــدگان می گوی همــه تهیه کنن
واریــز کنیــد، بعــد ســر صحنــه حاضــر می شــوم. 
ســینمای امــروز امثــال محمدرضــا گلــزار را می خواهــد 
نــه پــدر مــن را و درود و صــد درود بــه محمدرضــا گلــزار 

ــگ اســت. ــه در کارش زرن ک
ــا  ــرک، ب ــاعر ت ــن، ش ــین آکی ــعار حس ــده اش  گزی
عنــوان »هیروشــیما طــور دیگری زیباســت«، بــا ترجمه 
وحیــد ضیایــی و آیدیــن ضیایی توســط انتشــارات هزاره 

ققنــوس راهــی بــازار نشــر شــده اســت.
ــی و  ــای آیین ــگر هنره ــمی پژوهش ــن هاش  محس
ــود  ــای خ ــت ه ــن فعالی ــازه تری ــریح ت ــنتی در تش س
ــه و  ــیقی تعزی ــی موس ــک کارگاه تخصص ــزاری ی از برگ
تدویــن گوشــه هــای فرامــوش شــده ردیــف موســیقی 
ــر داد. ــک خب ــده ای نزدی ــی در آین ــه نمایش ــن گون ای
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کمتــر از ۲۴ روز تــا پایــان شــهریورماه فرصــت 
باقــی مانــده اســت. هرچنــد بــرای مــا 
غیرمحصل هــا شــهریور و مهــر و آذر فــرق 
چندانــی بــا هــم نــدارد، امــا دانش آمــوزان و 
دانشــجویان بســیاری هســتند کــه بایــد قــدر 

ایــن فرصت هــای باقی مانــده را بداننــد. 
ــن روزهــای تعطیــالت تابســتانی  ــن آخری ای
ــرای مطالعــه غیردرســی  فرصــت مناســبی ب
اســت. بــه همیــن بهانــه در کتابگــردی امــروز 
چنــد کتــاب خــوب را بــه شــما معرفــی 
ــذت  ــم از خواندنشــان ل ــم و امیدواری می کنی

ببریــد.
 چند روایت درخشان از یک مرد

کتــاب »چنــد روایــت درخشــان از یــک مــرد« 
ــبز  ــوره س ــر س ــوی نش ــی از س ــه به تازگ ک
روانــه بــازار کتــاب شــده، بــه زندگــی یکــی از 
خلبانــان شــجاع کشــورمان در دوران هشــت 

ــردازد.  ــدس می پ ــاع مق ــال دف س
کتــاب »چنــد روایــت درخشــان از یــک مــرد« 
بــه قلــم مهــرداد رضایی فــر بــه زندگــی 
شــهید سرلشــکر خلبــان محســن درخشــان 

می پــردازد. 
در آخریــن پــرواز، بالگــرد کبــرا کــه خلبانانش 
محســن درخشــان و احمــد پیشــگاه هادیان 
بودنــد، هــدف اصابــت گلولــه قــرار می گیــرد. 
خلبــان درخشــان و خلبــان  هادیــان چــاره ای 
جــز فــرود اضطــراری در اطــراف شــهر ندارند. 
ــارج  ــتعل خ ــرد مش ــان از بالگ ــر دو خلب ه
ــد.  ــه ســویی می رون ــک ب ــر ی می شــوند و ه
امــا  می یابــد،  نجــات  خلبــان  هادیــان 
ــیر  ــرار اس ــیله  اش ــه وس ــان ب ــان درخش خلب
ــا گــردن در خــاک  می شــود. او را ایســتاده ت
ــیرین  ــع ش ــدن مای ــا مالی ــد و ب فرومی کنن
ــه ســر و صــورت، رهایــش می کننــد. فــردا  ب
ــراغش  ــه س ــکنجه ب ــه ش ــرای نتیج ــه ب ک
و  انــدک رمقــی در ســر  می آینــد، هنــوز 

صــورت متالشی شــده او از هجــوم حشــرات 
وجــود دارد کــه بــا گلولــه ای او را خــالص 

می کننــد و بــه شــهادت می رســانند. 
بــه »شــهید  خلبــان محســن درخشــان 
ایســتاده« معــروف می شــود. کتــاب »چنــد 
ــر اســاس  روایــت درخشــان از یــک مــرد )ب
ــن  ــان محس ــکر خلب ــهید سرلش ــی ش زندگ
درخشــان(« بــا شــمارگان ۲ هــزار نســخه در 
۲۶۰ صفحــه بــه بهــای ۱۴ هــزار و ۸۰۰ تومــان 
از ســوی انتشــارات »ســوره ســبز« بــه بــازار 

ــاب عرضــه شــده اســت. کت
 انسان خردمند؛ تاریخ مختصر بشر

ــه  ــال ۲۰۱۴ ب ــد« س ــان خردمن ــاب »انس کت
ــه  ــی ب ــدت کوتاه ــه و در م ــی ترجم انگلیس
ــد.  ــر ش ــه و منتش ــر ترجم ــان دیگ ــی زب س
ــای  ــت کتاب ه ــا در فهرس ــر مدت ه ــن اث ای
ــرح  ــای مط ــرار داشــت. چهره ه ــروش ق پرف
جهانــی ماننــد بــاراک اوبامــا و بیــل گیتــس 
ــه  ــاب توصی ــن کت ــدن ای ــه خوان دیگــران را ب

ــد.  کردن
ایــن کتــاب بــه تاریــخ تحــول بشــر اولیــه بــه 
بشــر خردمنــد امــروزی می پــردازد و در انتهــا 
پیش بینــی جالبــی از عاقبــت بشــر خردمنــد 

دارد کــه در جــای خــود قابــل تأمــل اســت. 
ــر  ــخ مختص ــد؛ تاری ــان خردمن ــاب »انس کت
ــوح هــراری ترجمــه  ــووال ن بشــر« نوشــته ی
ــت ۵۸  ــه و قیم ــن در ۶۲۱ صفح ــک گرگی نی
ــاب در  ــازار کت ــون در ب ــان هم اکن ــزار توم ه

ــت. ــترس اس دس
 آسید کاظم و تیغ و تُرنا

ــا«  ــغ و ُترن ــم و تی ــید کاظ ــنامه »آس نمایش

محمــود  نمایشــنامه های  مجموعــه  از 
ــمارگان  ــا ش ــه ب ــتادمحمد در ۱۳۰ صفح اس
۱۰۰۰ نســخه و قیمــت ۱۱۵۰۰ تومــان در نشــر 

ــت.  ــده اس ــازار ش ــی ب ــمه راه چش
در   ۱۳۲۹ ســال  در  اســتادمحمد  محمــود 
محلــه دروازه دوالب تهــران بــه دنیــا آمــد. وی 
فعالیــت نمایشــی خــود را در نوجوانــی پــس 
ــتیم و  ــد آس ــتادش محم ــا اس ــنایی ب از آش
ســپس نصــرت رحمانــی و عبــاس نعلبندیان 
ــد و  ــژن مفی ــای بی ــازی در نمایش ه ــا ب و ب
عضویــت در آتلیــه تئاتــر آغــاز کــرد و در ســال 
ــش »شــهر قصــه«  ــازی در نمای ــا ب ۱۳۴۷ ب

بــه شــهرت رســید.

ــش  ــال ۱۳۴۸ در نمای ــن در س  وی همچنی
ــور  ــرج ان ــی ای ــه کارگردان ــه« ب »نظــارت عالی

ــای نقــش پرداخــت.  ــه ایف ب
ــال  ــر در س ــه تئات ــالل آتلی ــس از انح وی پ
ــا  ــرد و در آنج ــفر ک ــاس س ــه بندرعب ۱۳۵۰ ب
تشــکیل  را  »پتــوروک«  نمایشــی  گــروه 

داد. وی در ســال ۱۳۵۱ دوبــاره بــه تهــران 
بازگشــت. 

نوشــتن  از  پــس  اســتادمحمد  محمــود 
ــه  ــال ۱۳۶۴ ب ــدد در س ــنامه های متع نمایش
ــال ۱۳۷۷  ــرد. وی در س ــرت ک ــادا مهاج کان
دوبــاره بــه ایــران بازگشــت و فعالیــت هنــری 
خــود را از ســر گرفــت. او در صبــح پنجشــنبه 
ســوم مــرداد ۱۳۹۲ بــه دلیــل ســرطان کبد در 
بیمارســتان جــم تهــران درگذشــت. بــه گفتــه 
ــر و  ــه ناگزی ــدرش را ب دختــرش داروهــای پ
بــه دلیــل گرانــی دارو در اثــر نوســانات قیمت 

ارز قطــع کردنــد.
 پیچ

رمــان »پیــچ« از زهــرا شــاهی در ۱۶۳ صفحه 
ــت ۱۴۵۰۰  ــخه و قیم ــمارگان ۱۰۰۰ نس ــا ش ب
تومــان در نشــر چشــمه منتشــر شــده اســت. 
ــری  ــچ« نوشــته زهــرا شــاهی، اث ــان »پی رم
اســت دربــاره زنــی کــه نمی توانــد دنیــا را بــه 
ــان  ــن رم ــود درآورد. شــاهی در ای ــک خ تمل
ــای  ــاد موقعیت ه ــود و ایج ــی طنزآل ــا زبان ب
گاه متناقــض، رابطــه خاصــی میــان زن و 
شــوهر آرمانگــرای عجیبــش ایجــاد کــرده کــه 

ــود دارد.  ــی در آن وج ــی از بالتکلیف جنس
رمــان بــا جســت وجوی قهرمانــش آغــاز 
می شــود، بــرای فرارفتــن از زندگــی روزمــره؛ 
زندگــی ای کــه او تــالش می کنــد در آن بــرای 
خــود گوشــه و فضــای فــردی بیابــد و نفــس 
عمیق تــری بکشــد؛ بــرای همیــن شــروع 
ــرو و  ــان و مت ــی در خیاب ــه عکاس ــد ب می کن
همیــن امــر قــرار اســت ماجرایــی را بــرای او 

ــد... . رقــم بزن

ســخنگوی شــورای صنفــی نمایــش از ثبــت قــرارداد چنــد 
فیلــم جدیــد بــرای اکــران در ســینماها خبــر داد. 

ششــم  جلســه  مصوبــات  دربــاره  فرجــی  غالمرضــا 
شــهریورماه شــورای صنفــی نمایــش بیــان کــرد: در ایــن 
ــرای  ــق ب ــم »شــکالتی« ســهیل موف ــرارداد فیل جلســه ق
ــش  ــان نمای ــس از پای ــی« پ ــرگروه »زندگ ــران در س اک
فیلــم »خفگــی« ثبــت شــد. همچنیــن قــرارداد دو فیلــم 
»ماجــان« رحمــان ســیفی آزاد در ســرگروه اســتقالل پــس 
ــژن  ــارمین« بی ــن و ش ــم »م ــس« و فیل ــم »نرگ از فیل
ــم »ســاعت ۵  ــس از فیل ــدس پ شــیرمرز در ســرگروه ق

ــت رســید. ــه ثب عصــر« ب
او دربــاره دو فیلــم »ماجــان« و »مــن و شــارمین« توضیح 
 داد: پیــش از ایــن قــرارداد دو فیلــم »ایتالیاایتالیــا« 
و »خالتــور« ثبــت شــده بــود؛ امــا بــا توجــه بــه همزمانــی 

ــز و شــاد  ــه فضــای طن ــر ســینمایی ک ــن دو اث ــران ای اک
ــم  ــن شــد کــه دو فیل ــر ای ــرار ب ــاه محــرم، ق ــا م ــد ب دارن
»ماجــان« و »مــن و شــارمین« در گروه هــای ســینمایی 
آن هــا جایگزیــن شــوند و اکــران دو فیلــم دیگــر بــه بعــد 

موکــول شــد.
ــه  ــه ب ــا توج ــم »تابســتان داغ« ب ــه داد: فیل فرجــی ادام
اینکــه فیلــم »پــا تــو کفــش مــن نکــن« بــا یــک هفتــه 
تأخیــر در ســینما ماندانــا اکــران شــده بــود، از چهارشــنبه 
همیــن هفتــه )۸ شــهریورماه( در همیــن ســینما اکــران 

می شــود. 
همچنیــن دو فیلــم »زیــر ســقف دودی« و »رگ خــواب« 
شــهریورماه   ۷ سه شــنبه  روز  شــورا  آیین نامــه  طبــق 
آخریــن روز اکــران خــود را در ســینماهای تهــران بــر 
ــرد. ــد ک ــپری خواهن ــران س ــه اک ــقف ۱۰ هفت ــاس س اس

ــای  ــه کارگاه ه ــان اینک ــا بی ــتان نویس، ب ــدی، داس ــته احم فرش
داستان نویســی بــه تــب نوشــتن دامــن می زننــد، می گویــد: بــه 
نظــر می رســد نوعــی بی اهمیتــی دولتــی پشــت ســر آن هاســت؛ 

ــی اســت.  ــگار کالس داستان نویســی، کالس گل چین ان
ــدن  ــنده ش ــتن و نویس ــب نوش ــاره ت ــتان نویس درب ــن داس ای
اظهــار کــرد: ایــن اتفــاق بــه خــودی خــود، اتفــاق بــدی نیســت. 
ــِب  ــِن ت ــاال رفت ــا ب ــه ب ــتن در مقایس ــب نوش ــت ت ــوان گف می ت
ــب  ــهرت، ت ــرت و ش ــول، مهاج ــب پ ــد ت ــر مانن ــای دیگ چیزه
ســالم تری اســت؛ زیــرا افــراد درونیــات خــود را بیــان می کننــد. 
 او افــزود: فضــای مجــازی مجالــی بــه آدم هــا داده تــا خاطرات و 
افــکار شــخصی خــود را در آنجــا بنویســند و بــه اشــتراک بگذارنــد. 
در واقــع فضــای مجــازی بــه دفتــر خاطــرات برخــی تبدیــل شــده 

ست.  ا
ــاب  ــا بیــان اینکــه برون گرایــی شــدیدی در جامعــه ب احمــدی ب

ــودن  ــرای آزم ــت ب ــی اس ــازی، فرصت ــای مج ــت: فض ــده، گف ش
ــراد از  ــه اف ــی ک ــر واکنش های ــرف دیگ ــراد. از ط ــی اف برون گرای
ــتن  ــه نوش ــا ب ــب آن ه ــث ترغی ــد، باع ــت می کنن ــران دریاف دیگ

می شــود. 
ــب  ــک ت ــوع ی ــن موض ــم ای ــر می کن ــرد: فک ــان ک  او خاطرنش
جهانــی اســت و نرم افــزار ایــن امــکان را بــه افــراد داده تــا 

دیدگاه های شــان را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد. 
ایــن نویســنده بــا تأکیــد بــر اینکــه تــب نویســنده شــدن و تــب 
نوشــتن دو بحــث جداگانــه هســتند و نبایــد آن هــا را یکــی 
ــد  ــتن می کن ــه نوش ــروع ب ــی ش ــرد: هرکس ــار ک ــت، اظه دانس
ــوان نویســنده تقســیم بندی  ــل عن ــی در فضــای مجــازی ذی حت
ــداد  ــم. تع ــدا کنی ــم ج ــا را از ه ــت آن ه ــر اس ــا بهت ــود؛ ام می ش
ایــن افــراد کــه دفتــر خاطراتشــان را پیــش روی مــا بــاز می کننــد 
خیلــی زیــاد شــده و عنــوان »نویســنده« مناســب آن هــا نیســت.
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نمایشــنامه »آســید کاظــم و تیــغ و 
تُرنــا« از مجموعــه نمایشــنامه های 
محمود اســتادمحمد در ۱۳۰ صفحه 
بــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت 
۱۱۵۰۰ تومــان در نشــر چشــمه راهــی 

ــازار شــده اســت ب

کتابگردی

چند روایت درخشان از یک مرد

آگهی 8 مناقصه عمومی شماره های 96/1011، 96/1012، 96/1013، 96/1014، 96/1015، 96/1016، 96/1017، 96/1018
و به شماره سامانه ستاد 200961442000012، 200961442000013، 200961442000014، 200961442000015، 200961442000016، 200961442000017، 

200961442000019 ،200961442000018
شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

شرایط و الزامات ورود به مناقصه مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )شرکت در مناقصه( ریال موضوع مناقصه شماره مناقصه

- دارا بودن حداقل 2 مورد ساخت کاال در موضوع مناقصه در 5 سال گذشته در نیروگاه های 100 مگاوات به باال همراه با ارائه گواهی رضایتمندی 400.000.000 خرید بسکت ژونگسترم 96/1011

- ارائه گواهینامه رضایتمندی کتبی معتبر از شرکتهای طرف قرارداد طی 5 سال گذشته حداقل به میزان 5 قرارداد مشابه الزامی است.
- کلیه شرکتهای مناقصه گر الزاما می بایستی دارای رزومه فعال و سابقه ای بالغ بر 10 سال در ساخت و مونتاژ تابلوهای برق را داشته 

باشند. ارائه مدرک و مستندات معتبر الزامی است.
- بازدید از مکان نصب تابلوها و تجهیزات در نیروگاه قبل از ارائه قیمت الزامی است.

350.000.000 خرید تابلوهای فشار ضعیف رینگ مصرف داخلی 96/1012

- شرکت های مناقصه گر می بایستی سابقه تامین رله مورد نظر را طی 5 سال گذشته حداقل به میزان 5 قرارداد مشابه ارائه نمایند. 346.000.000 خرید انواع رله  96/1013

1- کلیه شرکت های مناقصه گر الزاما بایستی نماینده رسمی فعال و مستقیم یکی از شرکت های Siemens یا Schneider یا ABB باشند 
و یا خود سازنده داخلی کلید، دارای گواهینامه تایپ تست از آزمایشگاه های معتبر بین المللی و یا تحت لیسانس شرکت های اروپایی مذکور 

باشند.
2- شرکت های مناقصه گر می بایستی سابقه تامین کلید کوبیکل مورد نظر را دارا بوده و الزاما سابقه RETROFIT کلیدهای مشابه طی 5 

سال گذشته حداقل به میزان 5 قرارداد مشابه ارائه نمایند.
3- ارائه گواهینامه رضایتمندی )کتبی( معتبر از شرکت های طرف قرارداد در شرط 2 فوق الزامی است.

4- بازدید از مکان نصب تابلوها و تجهیزات در نیروگاه قبل از ارائه قیمت الزامی می باشد.

242.500.000 خرید انواع بریکر 96/1014

600.000.000 پره های ردیف اول فری توربین هسا 96/1015

600.000.000 پره های ثابت ردیف 9و10 کمپرسور هسا 96/1016

- داشتن حداقل دو مورد تامین کاال مشابه با درخواست به همراه ارائه رضایت مندی های مربوط الزامی می باشد. در 
صورتی که شرکت قبال توسط شرکت تولید نیروی برق اصفهان و یا شرکت مدیریت تولید برق اصفهان مورد تایید قرار 

گرفته باشد، نتایج ارزیابی آن مقدم است.
200.000.000 خرید فیلتر النه زنبوری 96/1017

500.000.000 کویل استیم ایر هیتر 96/1018
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود )تماس با کارفرما در صورت 

لزوم در ساعات اداری با شماره ۰۳۱-۳۷۸۷۱۷۸۵(

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۵ لغایت پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۶/۹
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره ۲۱۷۵۰۹۰۲۳۲۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه برق اسالم آباد کد ۳۱۱۹ به نام شرکت تولید نیروی برق اصفهان

مهلت و محل تحویل پاکتهای مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۶/۶/۱۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور 
به آدرس: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن - بلوار شفق - جاده نیروگاه - جنب ساختمان معاونت بهره برداری - شرکت تولید نیروی برق اصفهان - امور تدارکات و قراردادها تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکتهای مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۶/۲۲ سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان
سایر شرایط مناقصه: ۱- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ و ساعت اعالم شده )۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۶/۶/۱۹( ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- اطالعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: ۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۲۱، دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸-۰۲۱ )اطالعات تماس 

دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر« موجود است.(

۴- سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.
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نامه های سیمین و جالل
جالل عزیزم...

M.Ghasemi@eskimia.ir
مریم قاسمیگروه فرهنگ

از ســوی دیگــر نویســنده بــودن آل احمــد و 
دانشــور دغدغــه مشــترک دیگــری را فراهــم 
آورده کــه همــان »نوشــتن« باشــد و اصوال ســفر 
ــرای شــرکت  ــکا در ایــن دوره ب ــه آمری دانشــور ب
و  خــالق  نویســندگی  آمــوزش  دوره هــای  در 

ــا  ــوده اســت. در بعضــی نامه ه جمال شناســی ب
ــه ای  ــه گون ــث را ب ــورد بح ــب م ــور مطال دانش

ــت: ــرده اس ــزارش ک ــق گ ــا دقی تقریب
ــه  ــا داد ب ــه م ــن ب ــه باگدی ــی ک »...درس مهم
عقیــده مــن، صداقــت در آفرینــش هنــری بــود 
و خــود خــود بــودن و گفــت اگــر هــم در زندگــی 
عــادی دروغ می گوئیــد کــه بهتــر اســت نگوئیــد، 
ــد و  ــانی نکنی ــید و الپوش ــادق باش ــر ص در هن

ــت  ــّر محبوبی ــید. س ــت باش ــده روراس ــا خوانن ب
هــر نویســنده ای در صداقــت اوســت و تــو فکــر 
می کنــم از ایــن نظــر چیــزی کــم نداشــته 
باشــی... ؛ امــا ایــن ســؤال برایــم مطــرح اســت 
کــه مگــر تخیــل و رؤیــا و نفــس خالقیــت یــک 
امــر مــن درآوردی نیســت؟ در نامــه نوشــتن آدم 
راســتش را می گویــد، در خبرنــگاری روزنامــه 
هــم همین طــور، در تاریخ نویســی و نوشــتن 

خاطــرات هــم، ولــی در نوشــتن یــک داســتان به 
هــر جهت از خــودش درمــی آورد... مــن در زندگی 
مشــترکمان چندیــن مقالــه آبــدار نوشــتم و چند 
کتــاب چــاپ زدم. چندیــن داســتان نوشــتم کــه 
تــو نپســندیدی و چقــدر بــا مــن ور رفتــی تــا بــه 
مــن بفهمانــی کــه ســاخت داســتان چقــدر مهــم 
ــا  ــاه تنه ــتان کوت ــک داس ــه در ی ــت و اینک اس
بایســتی از دیــد یکــی از قهرمان هــا یــا منحصــرا 

از دیــد نویســنده نــگاه کــرد و اینکــه نبایــد دیــد 
نویســنده و دیــد آن قهرمــان و یــا دیدهــای 
چنــد قهرمــان بــا هــم قاطــی بشــوند. البتــه این 
ــی  ــد و عین ــه دی اســتاد ســرفه کن هــم راجــع ب
بــودن و ذهنــی بــودن و روایــت کــردن و فــرق 
ــا  ــی از آن ه ــگ بعض ــق هماهن ــا تلفی ــا ی آن ه
دو ســه جلســه درس داد و گفته هــای تــو را 

ــرد.« )ص 200( ــل ک تکمی

تئاتر
 اجرای نمایش »کله پوک ها« 

در فرشچیان
بــه  »کله پوک هــا«  نمایــش کمــدی  کیمیای وطن

تــا ۱۳ شــهریورماه  کارگردانــی مجیــد کاشی فروشــان 
ساعت ۲۰:۳۰ در تاالر فرشچیان روی صحنه می رود.

ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
»کله پوک هــا«  نمایــش کمــدی  اصفهــان،  شــهرداری 
ــینما و  ــر س ــازی بازیگ ــن حج ــی صدرالدی ــا نقش آفرین ب
ــه کارگردانــی مجیــد کاشی فروشــان از ســی  تلویزیــون و ب
ــا ۱۳ شــهریورماه  ــه و ت ــه رفت و یکــم مردادمــاه روی صحن

ــد.  ــش درمی آی ــه نمای ب
ــلطان آبادی و  ــد س ــی احم ــه تهیه کنندگ ــش ب ــن نمای ای
بازیگــری حســن محمــدی، لیــال قربانــی، دانیــال عطریان، 
ــی،   ــهاب غزال ــژاد، ش ــکیال نصری ن ــی، ش ــوش صالح کیان
ــعودی روی  ــادی مس ــدم و  ه ــوش مق ــر، رادن ــه رنجب هال
ــک  ــه ی ــنامه ک ــن نمایش ــای ای ــی رود. ماجراه ــه م صحن
ــاق  ــاده اتف ــی اســت، در روســتایی دورافت ــدی اجتماع کم

می افتــد. لئــون تولچینســکی معلــم ۳۰ ســاله ای کــه بــرای 
تدریــس وارد روســتا می شــود، پــس از برخــورد بــا اهالــی 
روســتا متوجــه می شــود کــه آن هــا همگــی نفریــن شــدند 
ــد. او  ــام می دهن ــه انج ــل و وارون ــالف عق ــی خ و کارهای
عاشــق دختــر یکــی از اهالــی روســتا می شــود؛ امــا 
بــه زودی متوجــه می شــود کــه فقــط بیســت و چهــار 
ســاعت فرصــت دارد تــا نفریــن را بی اثــر کنــد، وگرنــه خــود 
نیــز نفریــن خواهــد شــد. عالقه منــدان بــرای تهیــه بلیــت 
ــه  ــر مراجع ــوای مه ــه ســایت ن ــد ب ــن نمایــش می توانن ای

ــد. ــا شــماره ۰۹۱۳۹۱۲۶۵۳۱ تمــاس بگیرن ــا ب ــد ی کنن

سینما
 »زرد« دو جایزه از جشنواره 

فیلم روسیه دریافت کرد
کامــران مجیــدی، تهیه کننــده فیلــم ســینمایی »زرد« 
ــوان  ــت و عن ــخن گف ــاه س ــم در مهرم ــن فیل ــران ای از اک
کــرد: ایــن اثــر ســینمایی دو جایــزه از جشــنواره فیلــم هنر 

روســیه دریافــت کــرده اســت. 
کامــران مجیــدی، تهیه کننــده ســینما دربــاره فعالیت هــای 
جدیــدش گفــت: در حــال حاضــر مشــغول انجــام کارهــای 
ــی  ــی مصطف ــه کارگردان ــینمایی »زرد« ب ــم س ــران فیل اک
ــم  ــن فیل ــا ای ــق برنامه ریزی ه ــه طب ــتیم ک ــی زاده هس تق

قــرار اســت مهرمــاه روی پــرده بــرود. 
وی افــزود: بــه نظــرم مهرمــاه زمــان مناســبی بــرای اکــران 
ایــن فیلــم اســت؛ البتــه یــک فیلــم اگــر خــوب باشــد، در 
هــر زمــان کــه بــه نمایــش درآیــد، می توانــد مخاطبــان را 

بــه خــود جلــب کنــد. 
ــش  ــرد: پخ ــار ک ــش اظه ــان صحبت های ــدی در پای مجی
ــران اســت؛  ــده شــرکت پخــش فیلمی ــر عه ــم ب ــن فیل ای
جشــنواره  مســابقه  بخــش  در  »زرد«  اینکــه  ضمــن 

بین المللــی فیلــم هنــر روســیه حضــور داشــت کــه 
خوشــبختانه توانســت دو جایــزه اصلــی جشــنواره در 
بخــش بهتریــن فیلــم و بهتریــن فیلمنامــه را از آن خــود 

ــد.  کن
ــهرام  ــان، ش ــرداد صدیقی ــات، مه ــاره بی ــرام رادان، س به
حقیقت دوســت، بهــاره کیان افشــار، آناهیتــا درگاهــی، 
علیرضــا اســتادی، امیرعلــی نبویــان، متیــن ســتوده، 
مرتضــی تقــی زاده، علــی صالحــی، شــهروز دل افــکار، 
ــری در  ــین مه ــدوی و حس ــاد مه ــی، فره ــین نائین حس

»زرد« بــه ایفــای نقــش می پردازنــد. 

نوبت دوم

دول ارکا�ن �ج

ماه در جنگل
کارگردان سیامک شایقی
نویسنده سیامک شایقی

بازیگران الدن مستوفی، آزیتا 
حاجیان، فربد فرهنگ، مهسا 

طهماسبی، رزگار خاطری 

گذر موقت
کارگردان افشین هاشمی
نویسنده افشین هاشمی

بازیگران اسماعیل محرابی 
 مسعود کرامتی، پانته آ بهرام 

شبنم فرشادجو، شقایق فراهانی 

پریناز
کارگردان بهرام بهرامیان

نویسنده بابک کایدان
بازیگران فاطمه معتمدآریا، طناز 
طباطبایی، مصطفی زمانی، فرهاد 

آئیش، حمید فرخ نژاد

کارگاه های داستان نویسی به تب نوشتن دامن می زنند ثبت قرارداد فیلم های جدید در سینما

کتاب )نامه های ادبی( کوچه پس کوچه های  در 
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استقرار تدریجی رتبه بندی معلمان 

از سال آینده
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــه پرســش هایی دربــاره توزیــع 
نیــروی انســانی، زمــان اجــرای طــرح رتبه بنــدی معلمــان، 
ارتقــای معیشــت فرهنگیــان، هدایــت تحصیلــی، اســتقرار 
ــخ  ــی پاس ــه درس مل ــل برنام ــی و تکمی ــت آموزش عدال

داد. 
ــا بیــان اینکــه کوچک تریــن اتفــاق در  محمــد بطحایــی ب
نظــام آموزشــی بــه یکبــاره در میلیون هــا خانــواده ایرانــی 
اثــر می گــذارد، گفــت: تحــوالت بایــد بــا کار کارشناســی و 
علــم کافــی صــورت بگیــرد و جســارت و خطرپذیــری هــم 

در آن وارد شــود. 
وی افــزود: زیرنظــام برنامــه درســی در ســند تحــول 
بنیادیــن، جــزو اولیــن زیرنظام هایــی بــود کــه تهیــه شــد. 
برنامــه درس ملــی چارچــوب روشــنی بــرای برنامه هــای 
ــرده  ــخص ک ــول مش ــند تح ــر س ــی ب ــا مبتن ــی م  درس
و لــوازم مــورد نیــاز بــرای اجــرای برنامــه در ایــن زیرنظــام 

آمــده اســت. 
وی درخصــوص زمــان اجــرای رتبه بنــدی گفــت: امیــدوارم 
ــرای همیشــه،  ــار ب ــک ب ــب آن ی ــه الیحــه و تصوی ــا ارائ ب
ــدی ســال  ــد مــن ســی و ان ــه مانن ــی ک دغدغــه همکاران
در آمــوزش و پــرورش بودنــد، برطــرف شــود و نظــام 
تصــور  باشــیم.  داشــته  سازماندهی شــده  و  علمــی 
ــار مشــکل شــویم؛  ــی دچ ــع مال ــث مناب ــم از حی نمی کن
زیــرا دولــت بــه شــدت بــر آن تاکیــد دارد. اگــر در موعــد 
مقــرر پیش نویــس را آمــاده کنیــم شــاید از ســال آینــده 

ــم. ــتقر کنی ــج مس ــه تدری ــدی را ب ــم رتبه بن بتوانی

حذف یارانه دهک های باال
 رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( از مجلــس 
و دولــت خواســت یارانــه دهک هــای بــاال را حــذف کننــد.  
ــدگان در  ــه نماین ــزارش ب ــه گ ــرای ارائ ــه ب ــاح ک ــز فت پروی
ــود،  ــه ب ــی روز دوشــنبه مجلــس حضــور یافت جلســه علن
گفــت: از مجلــس و دولــت انتظــار داریــم در یــک اقــدام 
انقالبــی در ایــن مقطــع حســاس نســبت بــه حــذف 
ــن  ــک پایی ــد ده ــه چن ــش یاران ــاال و افزای ــای ب دهک ه

ــد.  ــدام کنن اق
ــی  ــت مالیات ــال معافی ــن اعم ــر ای ــالوه ب ــت: ع ــاح گف فت
نســبت بــه کســانی کــه بــه کمیتــه امــداد کمــک می کننــد، 
ــه  ــتایی ب ــه روس ــان بیم ــه مددجوی ــه پای ــت بیم بازگش
کمیتــه امــداد، توســعه بیمــه اجتماعــی و قوانیــن حمایتی 
ویــژه نســبت بــه زنــان سرپرســت خانــوار از دیگــر 

ــت.  ــس اس ــا از مجل ــته های م خواس
وی بــا بیــان اینکــه در ســال ۹۵، ۹۷ درصــد از ردیــف 
اعتبــاری کمیتــه امــداد توســط دولــت پرداخــت شــده بود، 
ــود  ــا وج ــت ب ــه دول ــد ک ــان می ده ــر نش ــن ام ــت: ای گف
تنگناهــا، وظیفــه اش را در ایــن زمینــه بــه درســتی انجــام 

ــت.  داده اس
ــه مناطــق محــروم و  ــار ب ــه تخصیــص اعتب ــاح در ادام فت
مــرزی را اولویــت کمیتــه امــداد عنــوان کــرد و افــزود: در 
راســتای چابک ســازی نیــروی انســانی اقدامــی کردیــم و 
اکنــون کمیتــه امــداد نســبت بــه دو ســال قبــل ۲۰ درصــد 
ــه اســت. ــر شــده و هزینه هــای آن کاهــش یافت کوچک ت

کوتاه حوادث 
 قتل وحشیانه کودک 5 ساله 

در فریمان
فرمانــده انتظامــی شهرســتان فریمــان از قتــل مشــکوک 

»فاطمــه« دختــر ۵ ســاله فریمانــی خبــر داد. 
ســرهنگ علی اکبــر قربانــی گفــت: پــس از اطــالع از 
ــا  وقــوع حادثــه کارکنــان ایــن مرکــز بــه محــل اعــزام و ب
ــدند.  ــه رو ش ــه روب ــودک در خان ــن ک ــان ای ــد نیمه ج جس
ــرد:  ــان ک ــان خاطرنش ــتان فریم ــس شهرس ــس پلی رئی
ــودک  ــن ک ــای ای ــالن طاله ــا قات ــل ی ــه می شــود قات گفت

بی دفــاع را گرفتــه و وی را بــه قتــل رســانده اند.
ــوان  ــه عن ــر ب ــک نف ــون ی ــت: هم اکن ــان گف  وی در پای

ــت. ــده اس ــتگیر ش ــه دس ــن حادث ــون ای مظن

 دزد فراری با شلیک گلوله 
کشته شد

ــگام گشــت در  ــری نصــر هن ــوران کالنت ــروب شــنبه مأم غ
حاشــیه پــل گیشــا با ســه مــرد جــوان هنگام ســرقت لــوازم 
داخــل یــک خــودروی پــژو روبــه رو شــدند. همــان موقــع دو 
ــاده  ــای پی ــا پ ــس ب ــوران پلی ــدن مأم ــا دی ــر از دزدان ب نف
فــرار کردنــد و ســومین ســارق هــم ســوار بــر یــک پرایــد بــه 
ســرعت فــرار کــرد. مأمــوران نیــز بــه تعقیــب خــودرو پرایــد 
پرداختنــد و بــه ســارق فــراری دســتور ایســت دادنــد؛ امــا او 
بــدون توجــه بــه اخطــار پلیــس وارد بزرگــراه شــیخ فضل هللا 
شــد. مأمــوران گشــت هــم بــه  دنبالــش وارد بزرگــراه شــدند 
ــرارش  ــه ف ــا ســارق ب ــد. ام ــی شــلیک کردن ــر هوای و دو تی
ــردن او دو  ــف ک ــرای متوق ــوران ب ــه مأم ــا اینک ــه داد ت ادام
تیــر بــه ســمت خــودرو شــلیک کردنــد و چنــد لحظــه بعــد 
راننــده، کنتــرل خــودرو را از دســت داد کــه پــس از تصــادف 
بــا یــک خــودروی ســمند در برخــورد بــا دیــواره آهنــی کنــار 
ــده  ــاالی ســر رانن ــی مأمــوران ب ــراه واژگــون شــد. وقت بزرگ
ــورده  ــه او خ ــت ب ــا از پش ــی از تیره ــد یک ــیدند، دیدن رس
ــرس  ــور بازپ ــس از حض ــت. پ ــده اس ــش ش ــث مرگ و باع
کشــیک قتــل و مأمــوران پلیــس آگاهــی در محــل حادثــه 
و انجــام تحقیقــات مقدماتــی، جســد بــه پزشــکی قانونــی 
انتقــال یافــت و بــرای مشــخص شــدن نحــوه به کارگیــری 
ــتور  ــی آذر دس ــرس مناف ــوران، بازپ ــوی مأم ــلحه از س اس

ــرد. ــادر ک ــی را ص ــی های تخصص بررس

زمان جلسه بعدی دادگاه پرونده 
فساد نفتی مشخص شد

ــی از  ــاد نفت ــده فس ــان پرون ــی از متهم ــع یک ــل مداف وکی
برگــزاری جلســه ســیزدهم در هفتــه آینــده خبــر داد و گفــت: 
جلســه ســیزدهم بــه صــورت علنــی و در روز دوشــنبه هفتــه 
ــم دادگاه  ــه دوازده ــان جلس ــود. در پای ــزار می ش ــده برگ آین
رســیدگی بــه اتهامــات دو تــن از همدســتان بابــک زنجانــی، 
قاضــی مقیســه بــا اعــالم اینکــه ایــن جلســه آخرین جلســه 
ــات  ــه دفاعی ــت بقی ــان خواس ــود، از وکالی متهم ــد ب خواه
ــن  ــه ای ــد ک ــه دهن ــه دادگاه ارائ ــه ب ــب الیح ــود را در قال خ
موضــوع بــا اعتــراض وکال مواجــه شــد و رئیــس دادگاه هــم 

بررســی موضــوع برگــزاری جلســه بعــد را مطــرح کــرد.

کنش    وا

وزیر بهداشت   
در دوران جشنواره زدگی، استقبال زیاد از جشنواره فیلم 

سالمت نشان می دهد که سوژه های زیادی است که کار 
کردن روی آن ها به توانمندتر کردن مردم کمک می کند. 

درست است که در حوزه هایی مانند صنعت و جاده 
مشکالتی داریم، اما اگر جوان ترین افراد را در حوادث 
و سوانح از دست می دهیم، باید بپذیریم که در حوزه 

فرهنگ و رفتار مشکالتی داریم. در حوزه سالمت روان 
و آسیب های اجتماعی قوای سه گانه و فرهنگ حاکم 

بر رفتار شخصی، خانوادگی و اجتماعی، مقصر هستند و 
الزم است آثاری ساخته شود که نتیجه آن توانمندشدن 

مردم باشد.

حسام الدین شریف نیا، عضو هیئت مدیره 
انجمن داروسازان   

بیمارستان های دولتی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان 
به پخش دارو و لوازم پزشکی بدهی دارند. البته 
خوشبختانه هنوز این تأخیر در پرداخت مطالبات 

مشکلی در توزیع دارو در بین بیمارستان ها و 
داروخانه ها ایجاد نکرده است. باید هرچه زودتر این 

مشکل برطرف شود تا شرکت های پخش دارویی 
بیش از این با کمبود منابع مالی مواجه نشوند. از 

طرفی باید توجه کرد که نقش و خدمات داروسازان در 
نظام سالمت بسیار پررنگ است؛ اما تعرفه خدمات 

داروسازی مبلغی در حدود ۲۲۰۰ تومان است که از شأن 
داروساز به دور است.

وزیر آموزش و پرورش   
سند تحول بنیادین برخالف برخی از اسناد باالدستی 

کامال عملیاتی است. هر فردی در مسند وزارت آموزش 
و پرورش است با استفاده از این سند می تواند 

برنامه های خود را تنظیم کند. بخش اول باعث تحول 
در متن و محتوای آموزشی و پرورشی می شود؛ آنچه 

در مدارس آموزش می دهیم با خواسته ما فاصله 
دارد و تکیه بر محفوظات و حافظه محوری است. 

دانش آموزان با رتبه های باال از نظر نمره فارغ التحصیل 
می شوند، اما گاه در زندگی از حل کوچک ترین مسائل 

ناتوان هستند. بخش دوم نیز مربوط به برنامه ها و 
روش اداره و مدیریت آموزش و پرورش است که باید 

تغییر کند.

معاون امور زنان و خانواده   
معتقدم در حوزه زنان برای پیشبرد امور نباید وارد 
تقابل شویم؛ حتما باید وارد تعامل شویم. تا امروز 
همه پیشرفت هایی که در حوزه زنان اتفاق افتاده با 

استدالل، با منطق و با تالش هایی که توسط خود زنان 
صورت گرفته، محقق شده است. ما امروز یک قشر 
تحصیلکرده بزرگ از زنان توانمند داریم که مطالبات 

روشنی دارند. به طور طبیعی هیچ دولتی نمی تواند این 
جریان اجتماعی را نادیده بگیرد. ما باید در این زمینه ها 

تالش کنیم و مسائل را با تعامل با مجلس شورای 
اسالمی، قوه قضائیه، دانشگاه ها، حوزه های علمیه و 

مراجع تقلید پیش ببریم.

شرط پسران مقتول برای بخشش خواننده رپ

اولیــاء دم پرونــده مــرگ پیرمــرد در درگیــری بــا خواننــده رپ، 
بــا مراجعــه بــه دادســرا اعــالم کردنــد در صورتــی کــه حمیدرضــا 
واقعیــت را بگویــد، دربــاره بخشــش او تصمیم گیــری می کننــد. 

آن هــا از مــادر ایــن خواننــده نیــز شــکایت کردنــد. 
 حمیدرضــا ۲4 ســاله و خواننــده رپ، ۲4 مــرداد امســال 
در جریــان درگیــری بــا شــوهر مــادرش در خانــه خیابــان 
ــات  ــان تحقیق ــد. او در جری ــرگ وی ش ــه م ــر ب ــدرا منج مالص
قضایی پلیســی اعــالم کــرد بــود زمانــی کــه متوجــه شــده 
ــرای  ــوهر او رخ داده، ب ــادرش و ش ــان م ــوا می ــری و دع درگی
ترســاندن پیرمــرد بــه خانــه او رفتــه کــه بــا وی درگیــر و منجــر 

ــت.  ــده اس ــرد ش ــرگ پیرم ــه م ب
روز یکشــنبه ایــن خواننــده رپ بــرای ادامــه تحقیقــات به شــعبه 
ســوم بازپرســی دادســرای جنایــی تهــران منتقــل شــد و مــورد 
ــار هــم اعــالم کــرد ناخواســته  تحقیقــات قــرار گرفــت و ایــن ب

باعــث مــرگ شــوهر مــادرش شــده اســت. 
ــه  ــادرم رابط ــوهر م ــا ش ــن ب ــت: م ــده گف ــی پرون ــه قاض او ب
ــرد.  ــاری می ک ــادرم بدرفت ــا م ــی ب ــا وی کم ــی داشــتم؛ ام خوب
آن روز زمانــی کــه متوجــه شــدم دوبــاره بــا مــادرم درگیــر شــده 
و کتکــش زده، ناراحــت شــدم و بــرای ترســاندن وی بــه خانــه 
آن هــا رفتــم کــه میــان مــا درگیــری رخ داد و نفهمیــدم چطــور 
ــه  ــال ب ــا انتق ــد و ب ــد ش ــش ب ــادرم حال ــوهر م ــه ش ــد ک ش

ــرد.  ــوت ک ــد از ســه روز ف بیمارســتان بع
ــی پشــیمانم و  ــرد. خیل ــزود: مــن قصــد نداشــتم او بمی وی اف
می خواســتم فقــط او بترســد. از فرزنــدان ایــن مــرد می خواهــم 
کــه شــرایط مــرا درک کننــد. مــن هــم یــک پســرم و زمانــی کــه 
ــی ناراحــت  متوجــه شــدم مــادرم را شــوهرش کتــک زده، خیل
شــدم. نمی توانســتم قبــول کنــم کــه او مــادرم را کتــک بزنــد. کار 
مــن خیلــی اشــتباه بــود و نبایــد بــا پدرشــان درگیــر می شــدم. 
ــم می دانســت  ــول ـ خــودش ه ــی از پســران مقت ســهیل ـ یک

ــد. ــد و او را کتــک می زن ــوا می کن ــادرم دع ــا م ــدرش ب پ
ــد  ــهرهای فنالن ــی از ش ــه در یک ــاله ک ــهیل 31 س ــه س در ادام
ــاکن  ــه س ــاس ک ــاله اش توم ــرادر 48 س ــد و ب ــی می کن زندگ
 برلیــن آلمــان اســت، در شــعبه بازپرســی حاضــر شــدند 

و درخواست خود را به قاضی پرونده اعالم کردند. 
ابتــدا ســهیل، پســر کوچــک خانــواده بــه بازپــرس جنایــی گفت: 
مــن در فنالنــد زندگــی می کنــم. خواهــرم ســمیرا هــم در فنالنــد 
زندگــی می کنــد؛ امــا بــرادرم تومــاس در برلیــن اســت. پــدرم در 
آلمــان مغــازه عتیقه فروشــی داشــت. روزی کــه او فــوت کــرد، در 
ایــران نبــودم و از طریــق دوســت خانوادگی مــان متوجــه مــرگ 

ــی  ــا و حت ــا م ــدرم ب ــدم. پ ــران آم ــه ای ــد ب ــدم و روز بع او ش
ــوز  ــرد و هن ــار می ک ــی رفت ــه خوب ــواده اش ب ــا و خان حمیدرض
نمی دانــم چطــور شــده کــه او فــوت کــرده اســت. مــا هنــوز بــه 
ــان را  ــده، جســد پدرم ــران نیام ــه ای ــان ب خاطــر اینکــه خواهرم
ــم  ــکایت داری ــادرش ش ــا و م ــا از حمیدرض ــم. م ــن نکرده ای دف

کــه باعــث مــرگ پــدرم شــدند. 
وی افــزود: مــا می خواهیــم فقــط حقیقــت دربــاره مــرگ پدرمان 
مشــخص شــود. اگــر واقعا عمــدی در کار بوده، مشــخص شــود. 
ــا پــدرم  حمیدرضــا و مــادرش بایــد بگوینــد چطــور شــده کــه ب
دعــوا کردنــد و او بــه قتــل رســیده اســت. آن هــا اگــر واقعیــت را 
بگوینــد، مــا حمیدرضــا را می بخشــیم؛ امــا اگــر واقعیــت ماجــرا 
را برایمــان نگوینــد، مــا نیــز نمی توانیــم او و مــادرش را ببخشــیم 
ــرد.  ــم ک ــا برخــورد خواهی ــا آن ه ــون ب ــق قان ــع از طری و آن موق
منتظــر جــواب پزشــکی قانونــی هســتیم تــا علــت مــرگ پدرمان 
را مشــخص کنــد. پــدرم حتــی چنــد ســال قبــل، قصــد جدایــی 

از مــادر حمیدرضــا را داشــت کــه بــاز منصــرف شــد. 
ــی  ــود و آلمان ــد نب ــی بل ــه فارس ــم ک ــاس« ه ــه »توم در ادام
ــت  ــرد و خواس ــد ک ــرادرش را تائی ــای ب ــی زد، گفته ه ــرف م ح
کــه واقعیــت ماجــرای مــرگ پــدرش مشــخص شــود تــا بتوانــد 
ــرد.  ــم بگی ــاص او تصمی ــا قص ــا ی ــش حمیدرض ــاره بخش درب
ــرای  ــد ب ــت کردن ــده درخواس ــی پرون ــن از قاض ــا همچنی آن ه
ســاعاتی پلمــب در خانــه پدری شــان بــاز شــود تــا آن هــا بتواننــد 
ــه وی را  ــق ب ــر او و ســند مغــازه متعل کفــن پدرشــان، ســند قب
در کشــور آلمــان بردارنــد کــه بــا خواســته آن هــا موافقــت شــد.

در ادامــه جلســه بازپرســی، مــادر حمیدرضــا بــه قاضــی 
ــول آشــنا شــدم  ــا مقت ــش ب ــن 14 ســال پی ــت: م ــده گف پرون
ــم را داشــت  ــن و فرزندان ــوای م ــردم. او همیشــه ه و ازدواج ک
و خوبی هــای او را در زندگی مــان فرامــوش نمی کنــم. او بــا 
ــی اش  ــا بچه هــای دو همســر قبل ــود و ب دیگــران هــم خــوب ب
هــم رابطــه خوبــی داشــت. مــن در مــرگ شــوهرم هیــچ نقشــی 
نداشــته ام. شــوهرم شــب اول در بیمارســتان حتــی هوشــیاری 
داشــت. شــوهرم بــه حمیدرضــا کــه خواننــده بــود، خیلــی افتخار 
ــود  ــراه خ ــی هم ــرم را در گوش ــس پس ــی عک ــرد. او حت می ک
داشــت و در ایــران و آلمــان بــه افــراد نشــان مــی داد و می گفــت 
ایــن پســرم اســت و بــه اینکــه او خواننــده بــود، افتخــار می کــرد. 
مــن یــک مــادرم و برایــم خیلــی ســخت اســت کــه پســرم را در 
ایــن وضــع می بینــم. در پایــان جلســه بازپرســی، بــرای متهــم 
ــه  ــه او ب ــرار شــد ک ــرار بازداشــت موقــت صــادر و ق ــل ق ــه قت ب

زنــدان رجایــی شــهر کــرج منتقــل شــود.

ــای  ــا چهره ه ــری ب ــه می نگ ــهر را ک ــه ش ــر گوش ه
ــوی  ــه می ش ــی مواج ــگ و لعاب ــرده و پررن بزک ک
ــره  ــر روی چه ــتر ب ــاید بیش ــا ش ــن روزه ــه ای ک

ــد! ــی می کن ــوان خودنمای ــران نوج دخت
اگــر گشــتی در اماکــن و پاســاژهای تجــاری شــهر 
زده باشــید یــا اینکــه بــرای گشــت و گــذار یــا قــدم 
ــاهد  ــید ش ــه باش ــهر رفت ــای ش ــه خیابان ه زدن ب
رشــد قارچ گونــه مغازه هــای لــوازم آرایشــی در 
ــه ایــن موضــوع کــه  ــود؛ ب ســطح شــهر خواهیــد ب
تعــدد ایــن مغازه هــا در ســطح شــهر درســت اســت 
یــا خیــر، کاری نداریــم؛ »بــه قــول معــروف هرچــه 
تقاضــا بیشــتر باشــد، عرضــه هــم بیشــتر خواهــد 
ــاد از  ــه اســتفاده زی ــود.« بحــث در اینجاســت ک ب
ــوازم آرایشــی )کــه عمــده آن هــا اســتاندارد هــم  ل
ــه  ــرده، بلک ــر ک ــان را درگی ــا جوان ــتند(، نه تنه نیس
بــه نوعــی نوجوانــان را نیــز مــورد هجمــه قــرار داده 
و بــر روی چهــره دخترکانــی کــه هنــوز معصومیــت 
ــته  ــش بس ــد، نق ــوج می زن ــا م ــی در آن ه و کودک
ــوازم  ــتفاده از ل ــرا اس ــه چ ــد ک ــد فهمی ــت. بای اس
آرایشــی بــه ایــن ســرعت در بیــن نوجوانــان و 

ــت؟  ــده اس ــایع ش ــن ش ــران کم س دخت
ــرای آگاهــی از ایــن موضــوع و اینکــه چــرا بایــد  ب
دختــران کم ســن و نوجــوان نیــز بــه اســتفاده 
ــن از  ــا دو ت ــد، ب ــی روی آورن ــوازم آرایش ــاد از ل زی
همشــهریان گفت وگویــی را انجــام داده ایــم کــه در 

ادامــه می خوانیــد.
 ضعف فرهنگی و اعتقادی، عاملی 

آسیب زا به شمار می آید
کارشناســی  تحصیــالت  دارای  اکبــری  ســما 
حســابداری درخصــوص علــل رواج آرایــش در 
دختــران کم ســن و ســال و نوجــوان بــه مــا گفــت: 
ضعــف فرهنــگ، اعتقــادات خانوادگــی و بی توجهی 
ــل  ــه عوام ــدان از جمل ــت فرزن ــه تربی ــن ب والدی

ــت.  ــه اس ــن زمین ــیب زا در ای آس
از  برخــی  متاســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــف کــه مجــال بحــث  ــل مختل ــه دالی خانواده هــا ب
ــود را  ــران خ ــی دخت ــه نوع ــا نیســت، ب آن در اینج
آزاد گذاشــتند کــه نمونــه آن را همــه روزه در خیابــان 

و ســطح شــهر می بینیــم.
وی دلیــل دیگــر ایــن امــر را نداشــتن اعتمادبه نفــس 
عنــوان کــرد و ادامــه داد: متاســفانه دختــران کم ســن 
ــش  ــش و پوش ــه آرای ــد ک ــر می کنن ــوان فک و نوج
ــروف  ــول مع ــه ق ــه و ب ــا را موج ــب، آن ه نامناس
ایــن  البتــه  »بــاکالس« نشــان می دهــد کــه 
ــت.  ــس اس ــود اعتمادبه نف ــی از کمب ــوع ناش موض

خانــم اکبــری ارتبــاط بــا دوســتان و همســاالنی را 
کــه بــه آرایــش و پوشــش نامتعــارف توجــه دارنــد، 
ــه  ــن مقول ــه ای ــی دیگــر در روی آوردن فــرد ب عامل
ــه  ــه دلیــل اینکــه ب دانســت و افــزود: متاســفانه ب
قــول معــروف می خواهنــد از دوســتان خــود عقــب 
نماننــد و جــّو دوســتانه آن هــا را راحت تــر بپذیــرد، 

ــد. ــن کار می زنن ــه ای دســت ب
 تغییرات جسمی و روحی نوجوانان

محمــد ترکمــان، دکتــری تخصصــی روان شناســی 
بــا عنــوان اینکــه نوجــوان تغییــرات گســترده ای را از 
ــح  ــد، تصری ــه می کن نظــر جســمی و روحــی تجرب
کــرد: دوره نوجوانــی از ده تــا دوازده ســالگی آغــاز 
پایــان  ســالگی   ۲1 تــا   ۲۰ حــدود  و  می شــود 

می پذیــرد. 
ــار اینکــه در نســل حاضــر  ــا اظه محمــد ترکمــان ب
ــی افزایــش پیــدا کــرده، خاطرنشــان  ســن نوجوان
ــاه نوجوانــی  ــه مدتــی کوت کــرد: در گذشــته افــراد ب
کــه  معنــی  ایــن  بــه  می کردنــد؛  تجربــه  را 
ــالی، وارد  ــدک س ــت ان ــا گذش ــی ب ــس از کودک پ
ــک  ــته در ی ــراد در گذش ــدند. اف ــالی می ش بزرگس
ــی تشــکیل  ــان دوران نوجوان ــا هم ســن خــاص ی
زندگــی می دادنــد و مســئولیت زندگــی را عهــده دار 

می شــدند. 

وی بــا اظهــار اینکــه هــر فــرد واکنــش جداگانــه ای 
را بــه ایــن مرحلــه از زندگــی نشــان می دهــد، 
ــرد  ــی ف ــه آمادگ ــا ب ــن واکنش ه ــرد: ای ــح ک تصری
بــرای رویارویــی بــا بلــوغ مربــوط اســت و در 
ــن آمادگــی وجــود نداشــته باشــد،  ــی کــه ای صورت

ــراه دارد.  ــه هم ــی را ب ــای منف ــار و واکنش ه آث
ایــن دکتــری تخصصــی روان شناســی تصریــح 
ــی  ــه خوب ــرات ب ــن تغیی ــا ای ــر نوجــوان ب ــرد: اگ ک
آشــنا باشــد، راحت تــر و بــدون دغدغــه ایــن دوران 

ــرد.  را طــی خواهــد ک

ــال  ــه دنب ــه نوجــوان ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ترکم
گرفتــن نقش هــای دوره بزرگســالی اســت، ادامــه 
ــتقالل و  ــه اس ــل ب ــت، می ــت وجوی هوی داد: جس
ــن دوران اســت.  ــر مشــخصات ای ــت از دیگ فردی

وی بــا بیــان اینکــه آرایــش نامتعــارف کــه در چهــره 
برخــی از دختــران کم ســن و ســال جلــوه می کنــد، 
بــه دنبــال جســت وجوی فردیــت و اســتقالل فــرد 
ــت  ــت )دس ــران هوی ــه داد: بح ــد، ادام رخ می ده
ــت منســجم و راســخ(، مشــکلی  ــه هوی ــن ب نیافت
اســت کــه نوجــوان را بــه روی آوردن بــه اقدامــات و 

کارهــای نامتعــارف تشــویق می کنــد. 
ــن  ــی مهم تری ــی روان شناس ــری تخصص ــن دکت ای
شــده  ســبب  را کــه  نوجوانــی  دوران  ویژگــی 
نوجــوان تــا حــد زیــادی بــه پوشــش خــود 
ــرد  ــوان ک ــی« عن ــود مرکزبین ــد، »خ ــت ده  اهمی
و ادامــه داد: توجــه بیــش از حــد بــه ظاهــر عامــل 

ایــن خودمرکزبینــی اســت.
 نبود الگوسازی مناسب رسانه ای

وی بــا اظهــار اینکــه رســانه ها در الگودهــی بــه 
ــد  ــد، تاکی ــل نکرده ان ــق عم ــوان موف ــوان و نوج ج
ــار موفــق نقشــی  کــرد: رســانه ها در نگــرش و معی
چشــمگیر دارنــد و بایــد ایــن نقــش رســانه مــورد 

تاکیــد جامعــه قــرار گیــرد.
 ترکمــان مصرف گرایــی را یکــی دیگــر از دالیــل 
ــوازم  ــه ل ــران کم ســن و نوجــوان ب روی آوردن دخت
آرایشــی و اســتفاده زیــاد از آن عنــوان کــرد و 
ــر هــدف رســانه  ــه داد: از نظــر مباحــث کالن ت ادام
ــه ســمت  تبلیــغ مــواد مصرفــی شــده و جامعــه ب

ــت. ــه اس ــوق یافت ــی س مصرف گرای
 ارتباط مناسب بین والدین و فرزندان

ــم  ــی مه ــن را اصل ــا والدی ــب ب ــاط مناس وی ارتب
عنــوان کــرد و ادامــه داد: زمانــی کــه نوجــوان ارتبــاط 
مناســب بــا والدیــن داشــته باشــد، از ارتبــاط بــرای 

ــرد. ــره بگی ــد به ــب می توان ــار مناس ــای رفت الق
 ترکمــان افــزود: والدیــن بــه جــای نصیحــت، 
دنیــای  بایــد  تنبیــه و تحقیــر فــرد  قضــاوت، 
ــن  ــا ای ــود را ب ــاط خ ــد و ارتب ــی را درک کنن نوجوان

دنیــا افزایــش دهنــد. 
وی والدیــن را بــه بــاال بــردن درک و اطالعــات 
درخصــوص دوره نوجوانــی تشــویق کــرد و ادامه داد: 
ــق بحــث هدایت شــده و پرســش و پاســخ  از طری
ــود  ــتباه خ ــدام اش ــه اق ــوان را متوج ــت، نوج درس

کنیــم.
 ارزش های خانوادگی

ــوان  ــا عن ــی ب ــی روان شناس ــری تخصص ــن دکت ای

اینکــه بایــد ارزش هــای خانوادگــی را گوشــزد کــرد 
افــزود: معرفــی  داد،  انجــام  را  اعتمادســازی  و 
در  او  بــه  نوجــوان،  بــه  گزینه هــای جایگزیــن 
گذرانــدن ایــن دوران کمــک می کنــد تــا بــه جــای 
ــای  ــه گزینه ه ــل ب ــی، می ــوازم آرایش ــتفاده از ل اس
دیگــر بــرای کســب جذابیــت و مجبــوب بــودن در 

ــود.  ــت ش ــراد در وی تقوی ــن اف بی
ویژگی هــای  از  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــر  ــن ام ــه ای ــرا ک ــرد؛ چ ــف ک ــرد تعری ــری ف ظاه
ــرد.  ــد ک ــتر خواه ــوان را بیش ــس نوج اعتمادبه نف
ــد  ــد جهــت بای ــا ایــن تفاســیر ایــن بحــث از چن ب
ــا  ــن ب ــرد: اول اینکــه والدی ــی قــرار گی مــورد ارزیاب
شــناخت درســت از دوره نوجوانــی بــه درکــی عمیــق 
ــوی  ــه الگ ــا ارائ ــا ب ــد ت ــت یابن ــن دوران دس از ای
نادرســت و غیرمتعــارف بــه نوجــوان، وی را بــه 

چهــره خــود حســاس نکــرده و درنتیجــه ایــن امــر، 
ــی روی آورد. ــالم آرایش ــه اق ــر ب ــوان کمت نوج

دوم اینکــه رســانه ملــی بــه ارائــه الگــو بــه نوجــوان 
بپــردازد و مــالک جذابیــت را زیبایــی معرفــی 
نکنــد؛ از طرفــی دیگــر خانــواده بایــد بــر اســتفاده از 
ماهــواره و فضــای مجــازی کنتــرل داشــته باشــند؛ 
ــه نوجــوان و  ــی ک ــر از چیزهای ــه یکــی دیگ چــرا ک
به ویــژه دختــران را بــه ظاهــر حســاس کــرده، 
همیــن گســترش ماهــواره و فضــای ناامــن مجازی 

اســت. 
ــش حــس  ــا افزای ــد ب ــن بای ــر والدی از ســوی دیگ
اعتمادبه نفــس در دختــران کم ســن و نوجوانــان، 
آن هــا را بــه ســایر ویژگی هــای مثبــت خــود ســوق 
ــه  ــن ناهنجــاری فرهنگــی را در جامع ــا ای ــد ت دهن

شــاهد نباشــیم.

،،
ایــن دکتــری تخصصــی روان شناســی 
مهم تریــن ویژگــی دوران نوجوانــی را 
که ســبب شــده نوجوان تا حد زیادی 
دهــد،  اهمیــت  خــود  پوشــش  بــه 

»خودمرکزبینــی« عنــوان کــرد

بامــداد بیســت و نهــم اردیبهشــت گذشــته هنــگام رقــص 
خنجــر در مجلــس عروســی در روســتای آبــروان مشــهد 
ــگل  ــروان و تن ــتای آب ــان روس ــن جوان ــی بی ــاجره ای لفظ مش
ــان کــه  ــان تعــدادی از مهمان ــان ناگه ــن می شــور رخ داد. در ای
ســاعتی قبــل مشــروب خــورده و در حالــت مســتی بودنــد، بــا 
بهانــه »ناســزاگویی« بــه جــان یکدیگــر افتادنــد و لحظاتــی بعــد 
نزاعــی خونیــن جــای رقــص و پایکوبــی را در مجلــس مردانــه 
ــوا  ــر را در ه ــه خنج ــه تیغ ــال ک ــام دانی ــه ن ــی ب ــت. جوان گرف
می چرخانــد بــه چنــد نفــر حملــه ور شــد و عــده دیگــری نیــز بــا 
چاقوهــای وحشــتناک بــه جــان یکدیگــر افتادنــد. در غوغــای 
ایــن درگیــری ناگهــان جــوان ۲4 ســاله ای بــه نــام ســیدرضا بــر 
اثــر اصابــت چاقــو بــه قفســه ســینه اش نقــش بــر زمیــن شــد 
ــود، از  ــرادر عــروس ب ــان ب و دو نفــر دیگــر نیــز کــه یکــی از آن
ناحیــه صــورت و دســت مجــروح شــدند؛ امــا بــا مــرگ جــوان 
۲4 ســاله تعــداد دیگــری از مهمانــان چــوب و ســنگ و آجــر بــه 
ســوی دانیــال پــرت کردنــد و او نیــز بــه شــدت مجــروح شــد. 
بــا گــزارش ایــن حادثــه خونین بــه نیروهــای انتظامــی و قاضی 
ویــژه قتــل عمد، تحقیقــات شــبانه دربــاره این جنایــت هولناک 
آغــاز شــد. قاضــی کاظــم میرزایــی کــه در ســاعات اولیــه بامــداد 
ــه  ــور یافت ــروان حض ــتای آب ــوع در روس ــی موض ــرای بررس و ب
بــود، دســتور دســتگیری عامــالن شــرکت کننده در نــزاع منجــر 
بــه قتــل را صــادر کــرد و بدیــن ترتیــب کارآگاهــان اداره جنایــی 
پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی چنــد تــن از متهمــان پرونــده 

را دســتگیر و بــه پلیــس آگاهــی هدایــت کردنــد. 
دانیــال )یکــی از متهمــان( پــس از بهبــودی نســبی و در اولیــن 
جلســه بازپرســی بــه قاضــی شــعبه ۲11 دادســرای عمومــی و 
انقــالب مشــهد گفــت: بــرادر عــروس یکــی از دوســتانم را بــه 
مجلــس عروســی دعــوت کــرده بــود کــه او هــم مــا را بــا خــود 
ــرون  ــان فــردی از بی ــی ناگه ــگام رقــص و پایکوب ــا هن ــرد؛ ام ب
ناســزا گفــت کــه مــن هــم ناراحــت شــدم و چاقــوی کماندویــی 
ــل  ــای مقاب ــی از طرف ه ــه یک ــه ای ب ــرون کشــیدم و ضرب را بی
زدم؛ امــا وقتــی دیــدم افــراد دیگــری دنبــال مــن می دونــد، بــا 
ــد و  ــا روی ســرم ریختن ــی آن ه ــردم؛ ول ــی ک ــو قدرت نمای چاق

مــرا بــا بیــل و ســنگ زدنــد! 
ــرد،  ــکار می ک ــل را ان ــکاب قت ــه ارت ــی ک ــوان در حال ــن ج ای
گفــت: فــردی را کــه مــن بــا خنجــر کماندویــی مجــروح کــردم 
ــه  ــدم! البت ــودم دی ــمان خ ــا چش ــود و او را ب ــتان ب در بیمارس
دیگــر دوســتانم نیــز چاقــو داشــتند؛ امــا نمی دانــم چــه کســی 

ــزاع اســتفاده کــرد.  ــو در ن از چاق
دانیــال بــا صــدور قــرار قانونــی روانــه زنــدان شــد، امــا 
تحقیقــات بــرای شناســایی ضــارب اصلــی ادامــه یافــت. 
ــا دســتور  ــی نیــز کــه ب ــود کــه پزشــکی قانون ــی ب ایــن در حال
قاضــی میرزایــی بــه انجــام آزمایش هــای تخصصــی روی 
خنجــر کماندویــی پرداختــه بــود، نظــر داد کــه خون هــای 
ــا اعــالم  ــه مقتــول ۲4 ســاله نیســت. ب ــوط ب روی خنجــر مرب
نظــر پزشــکی قانونــی بررســی فیلم هــای مجلــس عروســی و 
تحقیقــات تخصصــی در دســتورکار کارآگاهــان اداره جنایــی قرار 
گرفــت و ســرگرد ســلطانیان )رئیــس دایــره قتــل آگاهــی( بــه 
جمــع آوری اســناد و مــدارک دیگــری در ایــن پرونــده پرداخــت. 
در حالــی کــه تحقیقــات در ایــن بــاره ادامــه داشــت، تعــدادی 
از شــاهدان درگیــری فــردی بــا موهــای حنایــی را عامــل ایــن 

جنایــت اعــالم کردنــد. آنــان در اظهــارات خــود گفتنــد: فــردی 
کــه موهــای حنایی رنــگ داشــت و لبــاس معــروف بــه 
ــا  ــه زد! ب ــرد و ضرب ــاال ب ــش را ب ــود، چاقوی ــی پوشــیده ب پلنگ
ایــن اظهــارات قاضــی میرزایــی دســتور دســتگیری ایــن جــوان 
ــه  ــراف ب ــن اعت ــز ضم ــم نی ــن مته ــا ای ــرد، ام ــم صــادر ک را ه
داشــتن چاقــو در صحنــه نــزاع گفــت: مــن ضربــه ای زدم امــا 
آنجــا شــلوغ بــود؛ وقتــی گفتنــد فــردی چاقــو خــورده و افتــاده، 

ــرار کــردم.  مــن هــم از آن محــل ف
بررســی صحنه هــای فیلــم عروســی نشــان مــی داد کــه 
چاقویــی کــه جــوان ۲4 ســاله بــا آن بــه قتــل رســیده، دســت 
ــی  ــات میدان ــا در تحقیق ــوده؛ ام ــن ب ــه ت ــرت ب ــردی سویش ف
ــور«  ــوی مذک ــن »چاق ــد؛ بنابرای ــف نش ــی کش ــن چاقوی چنی
تنهــا حلقــه گمشــده ایــن پرونــده جنایــی بــود تــا اینکــه قاضــی 
میرزایــی از کارآگاهــان خواســت بــرای یافتــن ایــن چاقــو بــه 
ــل  ــان وارد عم ــن دســتور کارآگاه ــا ای ــد. ب جســت وجو بپردازن
شــدند و پــس از چنــد روز موفــق شــدند چاقــوی خون آلــودی 

ــد.  ــدا کنن ــی پی ــل عروس ــراف مح ــای اط را در بیابان ه
ــی  ــان چاقوی ــن هم ــر پزشــکان مشــخص شــد ای ــا اظهارنظ ب
ــت؛  ــیده اس ــل رس ــه قت ــا آن ب ــاله ب ــوان ۲4 س ــه ج ــت ک اس
بــه همیــن دلیــل دامنــه تحقیقــات دوبــاره بــه روســتای 
ــی  ــا راهنمایی هــای قضای ــروان کشــیده شــد و کارآگاهــان ب آب
ــیده  ــرت پوش ــه سویش ــد ک ــی برآمدن ــت وجوی جوان  در جس

بود. 
ــام دارد، شناســایی شــد و  در نهایــت ایــن جــوان کــه ایمــان ن
در بازجویی هــای تخصصــی بــه وارد آوردن ضربــه ای بــه قفســه 
ســینه جــوان ۲4 ســاله اعتــراف کــرد. او کــه در حضــور قاضــی 
کاظــم میرزایــی و مقابــل دوربیــن قــوه قضائیــه صحنــه جنایت 
ــم  را بازســازی می کــرد، گفــت: آن شــب مشــغول رقــص بودی
کــه مــن سویشــرتم را از تنــم درآوردم و بــه یکــی از دوســتانم 
ــی  ــه مکان ــتانم ب ــدادی از دوس ــا تع ــل از آن ب ــی قب دادم؛ ول
ــن  ــوی م ــا چاق ــی ب ــد؛ ول ــروب خوردن ــا مش ــه آن ه ــم ک رفتی
کالباس هــا را بریدنــد! ســپس مــن چاقویــم را برداشــتم و بــه 
مجلــس عروســی آمدیــم. وقتــی دعــوا شــروع شــد مــن کنــار 
پســرخاله ام قــرار گرفتــم و در یــک لحظــه بــا چاقــو ضربــه ای 
ــرخاله ام  ــال پس ــن ح ــیدرضا زدم! در ای ــینه س ــه س ــه قفس ب
ــد،  ــرده بودن ــه تجمــع ک ــرادی ک ــرد و اف ــاال ب ــز دســتش را ب نی
فکــر کردنــد کــه »محمدرضــا« چاقــو را بــه جــوان ۲4 ســاله زد؛ 
چــرا کــه او موهــای حنایــی و لبــاس پلنگــی داشــت و بیشــتر 

جلــوی دیــد مــردم بــود. 
قتــل(  بــه  )متهــم  ایمــان  صریــح  اعترافــات  پــی  در   
ماجــرا  حقیقــت  خواســت  محمدرضــا  از  قضایــی   مقــام 
ــد.  ــی را تشــریح کن ــود در مراحــل بازجوی ــای خ و پنهانکاری ه
ــادرش  ــا م ــرخاله ام ب ــت: پس ــه گف ــز در ادام ــم نی ــن مته ای
ــر  ــوی دیگ ــت. از س ــواده اس ــر خان ــد و تک پس ــی می کن زندگ
ــن  ــده گرفت ــه عه ــا ب ــود و قصــد داشــتم ب او پســرخاله مــن ب
ــازی  ــع قهرمان ب ــم و درواق ــن وحشــت رهــا کن ــل، او را از ای قت
ــر  ــه، دیگ ــو رفت ــز ل ــه چی ــدم هم ــی دی ــا وقت ــاورم؛ ام دربی

ــم.  ــه بده ــم ادام ــه پنهانکاری های ــتم ب نتوانس
ــه دســتور قاضــی  ــل ب ــه قت ــن بازســازی صحن ــان یافت ــا پای ب
ــده  ــن پرون ــا ای ــدند ت ــدان ش ــه زن ــان روان ــی« متهم »میرزای

ــد. ــی کن ــود را ط ــی خ ــل قانون ــر مراح ــی دیگ جنای

عروسی به عزا تبدیل شد

نگاهی به پدیده آرایش در دختران نوجوان

دخترکان رنگی
گزارش

رشد عجیب سفر ایرانیان به ترکیه
بــر اســاس آمارهــا تعــداد گردشــگران ایرانــی در مــاه ژوئیــه 
از حــدود 134 هــزار نفــر در ابتــدای تابســتان ســال قبــل بــه 
۲۵4 هــزار نفــر در ابتــدای تابســتان ســال جــاری رســیده 
اســت. ســهم ایــران نیــز در ایــن دو ســال از 3/84 درصــد 
بــه ۵ درصــد از کل گردشــگران خارجــی ترکیــه رســیده 

اســت. 
یکــی از دالیــل رونــد رو بــه رشــد ســفر گردشــگران ایرانــی 
)کــه در حــال شکســتن یــک رکــورد ســاالنه اســت(، 
سیاســت های نادرســت تعییــن برابــری نــرخ ارز غیرواقعــی 
ــاه  ــه در ۶ م ــه ک ــه ترکی ــان ب ــفرهای ایرانی ــار س ــت. آم اس
نخســت ســال ۲۰1۷ بــه بیــش از یــک میلیــون نفــر رســیده 
بــود، همچنــان بــه مســیر صعــودی خــود ادامــه می دهــد. 
ــر اســاس جدیدتریــن گــزارش وزارت گردشــگری ترکیــه،  ب
ــاه  ــتین م ــه در نخس ــه ترکی ــفرکرده ب ــان س ــداد ایرانی تع
ــه اول  ــن ده ــازه بی ــه )ب ــی ژوئی ــا تابســتان، یعن ــارن ب مق
تیــر تــا دهــه اول مــرداد امســال( بــه حــدود ۲۵4 هــزار نفــر 
رســید و از ایــن نظــر در رتبــه پنجــم پــس از روســیه، آلمــان، 

بریتانیــا و گرجســتان قــرار گرفــت. 
ــا احتســاب ایــن آمــار جدیــد، تعــداد گردشــگران ایرانــی  ب
بازدیدکننــده از ترکیــه در ۷ مــاه نخســت ســال  جــاری 
میــالدی از مــرز یــک میلیــون و ۲۶۰ هــزار نفــر گذشــت و 
ــون  ــه ۲ میلی ــداد ب ــن تع ــیدن ای ــاره رس ــا درب پیش بینی ه
ــاه ســال،  ــا احتســاب ۷ م ــرد. ب ــت ک ــر در ســال را تقوی نف
ایــران پــس از روســیه، آلمــان و گرجســتان و باالتــر از 
بلغارســتان در رتبــه چهــارم مبــادی برتــر گردشگرفرســت بــه 

ــه اســت.  ــرار گرفت ــه ق ترکی
ــه در  ــت ک ــواه آن اس ــده گ ــای منتشرش ــه آماره ــی ب نگاه
مــاه ژوئیــه، ترکیــه پذیــرای حــدود ۵ میلیــون و ۷۶ هــزار 
گردشــگر خارجــی بــوده کــه از ایــن میــان گردشــگران روس 
بــا بیــش از 83۵ هــزار نفــر در رتبــه نخســت قــرار گرفته انــد 
ــور  ــن کش ــه ای ــر ب ــزار نف ــدود ۶81 ه ــز ح ــا نی و آلمانی ه
ــای  ــی رود در ماه ه ــار م ــد انتظ ــر چن ــد. ه ــتاده بودن فرس
ــه  ــن ترکی ــده بی ــای پیش آم ــه تنش ه ــه ب ــا توج ــده ب آین
و آلمــان درخصــوص مــوارد حقــوق بشــری، از میــزان ورود 
گردشــگران آلمانــی بــه ایــن کشــور کاســته شــود. پــس از 
ایــن دو کشــور بریتانیــا بــا ۲۷8 هــزار نفــر و گرجســتان بــا 
ــه  ۲۶۵ هــزار نفــر رتبه هــای برتــر مبــادی گردشگرفرســت ب
ترکیــه را تشــکیل داده انــد و پــس از آن هــا نیــز ایــران قــرار 
ــاه، ۵ درصــد از کل  ــن م ــران در ای ــه اســت. ســهم ای گرفت
ــی  ــن در حال ــت؛ ای ــوده اس ــه ب ــی ترکی ــگران خارج گردش
ــا 48/  ــان 41/ 13، بریتانی ــیه 4۶/ 1۶، آلم ــه روس ــت ک اس
۵ و گرجســتان ۲۲/ ۵ درصــد از کل گردشــگران ورودی 
ــد. از ســوی دیگــر، آمــار  ــه ایــن کشــور را تشــکیل داده ان ب
گردشــگران ایرانــی در ایــن مــاه نســبت به ســال ۲۰1۶ رشــد 
۹۰ درصــدی را تجربــه کــرده و از حــدود 134 هــزار نفــر بــه 
ــم  ــن رق ــال ۲۰1۵ ای ــت. در س ــیده اس ــر رس ــزار نف ۲۵4 ه
حــدود ۲1۰ هــزار نفــر بــوده اســت. ســهم ایــران نیــز در ایــن 

ــه ۵ درصــد رســیده اســت. دو ســال از 84/ 3 درصــد ب
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ترفندهایخانهداری
نکاتی ساده برای داشتن 
کفش هایی تمیز و مرتب

 واکس زدن کفش
همیشــه پیــش از واکــس زدن کفش هــا، گــرد و غبــار آن 
را بــا یــک دســتمال پــاک کنیــد. اگــر واکــس شــما تمــام 
ــک اســفنج روی  ــا ی ــون را ب ــن زیت ــد روغ شــده می توانی
کفــش خــوب بمالیــد، بعــد بــا دســتمال اضافــی روغــن 
ــد    ــز خواهن ــراق و تمی ــما ب ــای ش ــد. کفش ه ــاک کنی را پ

شــد.
 طریقه خشک کردن کفش

کفش هــای چرمــی را هیــچ گاه در آفتــاب یــا کنــار بخــاری 
یــا شــومینه خشــک نکنیــد؛ بلکــه داخــل آن را بــا روزنامــه 
ــه شــود و  ــت داخــل آن گرفت ــا رطوب ــد ت ــر کنی خشــک پ
ــس  ــا واک ــش ی ــدن، روی آن را پولی ــک ش ــد از خش بع

بزنیــد.
 گشادکردن کفش کتانی

اگــر کفش هــای کتانــی شــما تنــگ شــده، کفش هــا 
ــا  ــید ت ــور بپوش ــد و همان ط ــس کنی ــا خی ــویید ی را بش
خشــک شــود؛ در ایــن صــورت انــدازه و فــرم پــای شــما 

می گیــرد. را 
 پاک کردن شوره آب از کفش

ــه ســرکه  ــا اســفنج آغشــته ب ــن مشــکل ب ــرای حــل ای ب
ــه ــد. بیتوت ــاک کنی ســفید کفشــتان را پ

سالمباشیم
آیا مخدر تأثیری بر کاهش درد 

میگرن دارد؟
کارشناســان آمریکایــی معتقدنــد بســیاری از مــوارد اســتفاده 
ــه  ــا ب ــاران مبت ــط بیم ــدر توس ــاوی مخ ــکّن های ح از مس

ــی، غیرضــروری اســت. ســردردهای میگرن
کارشناســان در ایــن مطالعــه دریافته انــد از نزدیــک بــه ۲۹۰۰ 
ــه پزشــک  ــی ب ــان ســردرد میگرن ــرای درم ــه ب ــی ک آمریکای
مراجعــه کرده انــد، بــرای ۱۵ درصــد مســکّن های حــاوی 
ــوع  ــی اســت کــه ایــن ن ــز شــده و ایــن در حال مخــدر تجوی
از داروهــای مســکّن، بایــد بــه عنــوان آخریــن گزینــه درمانــی 

بــرای ایــن بیمــاران در نظــر گرفتــه شــوند.
ــه در  ــن مطالع ــان ای ــتون«، از کارشناس ــر »الری چارلس دکت
دانشــکده پزشــکی دانشــگاه میشــیگان، گفــت: مســکّن های 
حــاوی مخــدر نه تنهــا نســبت بــه داروهــای مخصــوص 
میگــرن کمتــر تاثیرگــذار هســتند، بلکــه بــرای فــرد خطــر هــم 
دارنــد. همچنیــن مصــرف مــداوم ایــن مســکّن ها می توانــد 
ــدن  ــر ش ــی و مزمن ت ــردردهای میگرن ــتر س ــرار بیش ــه تک ب
ــد  ــا می توانن ــن داروه ــن، ای ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــک کن آن کم
ــه کارشناســان،  ــه گفت ــرد هــم بشــوند. ب ــاد در ف باعــث اعتی
ــش از  ــرف بی ــن مص ــای مزم ــل میگرن ه ــایع ترین دلی ش
حــد مسکّن هاســت. ایــن مســکّن ها بایــد در شــرایط بســیار 
نــادر و مواقعــی کــه فــرد تحمــل درد را نــدارد یــا بــا داروهــای 

ــنا ــوند. ایس ــرف ش ــود، مص ــان نمی ش ــرن درم ــول میگ معم

سبکزندگی
جامع اضداد

ــل  ــه اه ــان هایی ک ــه انس ــد ک ــن می پندارن ــده ای چنی ع
ــه  ــد در صحن ــان و خلوت گزینی ان ــد، عرف ــادت و تهج عب
انســان های  نیــز  و  ندارنــد  مؤثــر  اجتمــاع حضــوری 
ــه لطیفــی برخــوردار نیســتند. حماســی و قاطــع، از روحی

ــوف  ــت و قاطعیــت، رئ ــی در عیــن صاب امــا انســان قرآن
ــیر در روز  ــون ش ــبانگاهی چ ــد ش ــن تهج ــت و در عی اس
ــرد و  ــت را نمی پذی ــرآن رهبانی ــرد. ق ــمنان می غ ــر دش ب
در عیــن حــال قطــع ارتبــاط بــا خالــق را نیــز رد می کنــد؛

از یک ســو بــر جهــاد و شــهادت، هجــرت و امــر بــه معروف 
ــجاعت و  ــدی ش ــر کلی ــوان عناص ــه عن ــر ب ــی از منک و نه
ــو  ــر س ــد و از دیگ ــد می کن ــه تأکی ــر در جامع ــور مؤث حض
مؤمنانــی را می ســتاید کــه شــب ها بــه نجــوای بــا 

می پردازنــد. معبودشــان 
ــْد ِبــِه َناِفَلــًه  ْیــِل َفَتَهجَّ قــرآن از یک ســو نجــوای »َو ِمــَن الَّ
ــوْا  ــگ »َوَقاِتُل ــر بان ــوی دیگ ــد و از س ــر می ده ــک« س لَّ
ــن  ــز چنی ــی آورد و حســین)ع( نی ــه« برم ــرِِکیَن کَآفَّ اْلُمْش
ــود؛ آمیــزه ای از حماســه و دالوری و شــجاعت و عرفــان  ب

ــت.  و معنوی
دعــای عرفــه  امــام حســین)ع( سراســر زمزمه هــای 
ــْت  ــْن کاَن ــی َم ــش اســت: اِله ــود خوی ــا معب ــه او ب عارفان
ــاوی؛  ــاویه مس ــون مس ــف الیک ــاوی فکی ــُنُه مس َمحاِس
ــه  ــت، چگون ــدی اس ــش ب ــه خوبی های ــی ک ــا کس خدای

بدی هایــش بــدی نباشــد. کــرب و بــا

 سیگار، عامل خستگی و 
ضعف جسمی

کارشناســان ســامت معتقدنــد افــراد مســنی که ســیگار 
 می کشــند نســبت بــه همســاالن غیرســیگارِی خــود بــه 

ــتند. ــر هس ــر و کم بنیه ت ــمی ضعیف ت ــاظ جس لح
ــه  ــراد مســنی ک ــار داشــتند: اف پزشــکان انگلیســی اظه
ــا همســاالن خــود کــه  ســیگاری هســتند در مقایســه ب
در گذشــته ســیگار می کشــیده و اکنــون آن را تــرک 
کرده انــد یــا هرگــز از محصــوالت دخانــی اســتفاده 

نکرده انــد، از نظــر جســمی ضعیف تــر هســتند.
ــه روی  ــه مطالع ــی ب ــکان انگلیس ــی پزش ــن بررس در ای
ــدت  ــس از م ــه پ ــد ک ــاال پرداختن ــه ب ــراد ۶۰ ســال ب اف
چهــار ســال مشــخص شــد ســیگاری ها ۶۰ درصــد 
ــند. ــیگار نمی کش ــه س ــتند ک ــرادی هس ــر از اف ضعیف ت

بــه گفتــه متخصصــان دانشــگاه کالــج لنــدن افــرادی کــه 
ــا افزایــش خطــر  ــد ب در گذشــته ســیگار را تــرک کرده ان
ضعــف و سســتی روبــه رو نیســتند و ایــن یافتــه نشــان 
ــی  ــر دوران زندگ ــی در اواخ ــیگار حت ــرک س ــد ت می ده

هــم مفیــد اســت.
ــوه  ــور بالق ــه ط ــیگار ب ــرک س ــد: ت ــد کردن ــا تاکی آن ه
ــر  ــزان ضعــف و سســتی در ســنین باالت ــد از می می توان

ــد. بکاه
 ضعــف و کم بنیــه شــدن بــا افزایــش ســن همــراه بــوده 

و اجتناب ناپذیــر اســت. جــام جــم

خانواده

زندگیامروز سه شنبه 07 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 514 روزنامه
دریچه

 ۲۱ کشته و زخمی در پی انفجار انتحاری روز گذشته در بازار 
شرق بغداد

 به دنبال وقوع طوفان هاروی، سیلی کم سابقه شهر تگزاس 
آمریکا را زیر آب برد.

بثینه الریمی، دختربچه یمنی، در حمله هوایی جنگنده های 
سعودی تمامی اعضای خانواده اش را از دست داده است. این 

کودک از چند ناحیه در استخوان جمجمه و دیگر نقاط بدن دچار 
شکستگی و به مغزش ضربه وارد شده است. 

  پنجاه و هشتمین دوره مسابقات زورآزمایی انگشتی در جنوب 
آلمان برگزار شد. 

کشفیات پلیس آگاهی اصفهان در اجرای طرح مقابله با 
خریداران و فروشندگان اموال مسروقه. عکس: ایمنا 

 دیدار طالب حوزه های علمیه استان تهران
با رهبر معظم انقالب 

جدولسودوکو-شماره80

حدیثروز

گومزازبرزیل کائو کارتون-ترامپونژادپرستی-اثر
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در بیســتمین جشــنواره شــهید رجایــی بــرای چهارمیــن ســال پیاپــی، شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان اصفهــان توانســت رتبــه برتــر را در شــاخص های ارزیابــی عملکــرد در میــان 

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــتان ب ــی اس ــتگاه های اجرای دس
بــا حضــور اســتاندار و مدیــران ارشــد بیســتمین جشــنواره شــهید رجایــی اســتان اصفهــان بــا 
هــدف تقدیــر از برگزیــدگان خدمــت و دســتگاه های اجرایــی برتــر ســال ۹۵ اســتان اصفهــان 

برگــزار شــد.
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایــی در ســال 
ــر  ــه برت ــی، رتب ــتگاه اجرای ــان 7۲ دس ــد در می ــق ش ــی، موف ــال پیاپ ــن س ــرای چهارمی ۹۵ ب

شــاخص های عمومــی را در گــروه شــرکت ها، بانک هــا و بیمه هــا کســب کنــد.
ــه  ــگران عرص ــر از تاش ــایی و تقدی ــور شناس ــه منظ ــاله ب ــه س ــی هم ــهید رجای ــنواره ش جش
خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و ملــت شــریف ایــران اســامی و نهادینــه کــردن 
ــر  ــق تقدی ــف از طری ــی در ســطوح مختل ــود عملکــرد دســتگاه های اجرای ــا و بهب ــگ ارتق فرهن
ــون مدیریــت خدمــات  ــا اســتفاده از آیین نامــه اجرایــی مــواد 8۱ و 8۲ قان ــود.و تشــویق آن هــا ب ــزار می ش ــه برگ ــته و تابع ــرکت های وابس ــات، ش ــازمان ها، مؤسس ــن س ــوری در بی کش

ــود و بالندگــی ســازمان  ــرای بهب ــدی مســتمر ب ــوان فرآین ــه عن ــی عملکــرد ب ــن ارزیاب همچنی
ــا اســتفاده از منابــع  امــری ضــروری اســت و ســازمان هایی در ایــن فرآینــد موفق ترنــد کــه ب
انســانی ســازمان، کســب رضایــت اربــاب رجــوع و توجــه بــه بهبــود مســتمر کیفیــت خدمــات 

بــه بهتریــن نتایــج نائــل شــوند.
کســب رتبــه برتــر شــاخص های عمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در ســال ۹۵ 
در حالــی حاصــل شــد کــه در ســنوات اخیــر مشــکات کمبــود آب و نیــز چالش هــای موجــود 
در منابــع مالــی مانــع از توســعه و ارتقــای خدمــات ایــن شــرکت بــه مــردم در ســطح اســتان 
نشــد؛ بــه گونــه ای کــه مســئوالن امــر تمــام تــاش خــود را جهــت غلبــه بــر مشــکات بــه خــرج 
داده و موفــق بــه ارائــه خدمــات پایــدار بــه مشــترکان شــدند. همچنیــن در بیســتمین جشــنواره 
ــوان برگزیــدگان  ــه عن شــهید رجایــی مهنــدس رضــا رضایــی و مهنــدس ســعید ابوطالبیــان ب
خدمــت در ســال ۹۵ در میــان کارکنــان 7۲ دســتگاه اجرایــی اســتان مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.

 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در بیستمین جشنواره شهید رجایی استان درخشید


