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عالءالدین بروجردی:

کز نظامی هیچ ارتباطی  مرا
 با برجام ندارند

رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس گفــت: ممکــن اســت افــراد بیگانــه در قالــب 

بازرســان آژانــس دنبــال دسترســی بــه اطالعــات...

الریجانی در جمع کارکنان مجلس:

ایران برای خوشامد دیگران 
مواضع خود را تغییر نمی دهد 

رئیــس مجلــس شــورای اســالمی گفــت: ایــران بــا 
اقــدام  بــه کشــورهای دیگــر  تعریــف خــود نســبت 
می کنــد و در ایــن مســیر جوهــره کار بــاارزش اســت...
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 ساعات کاری متروی اصفهان
افزایش می یابد
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وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

تولید ریل ملی برای دولت از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است

 رتبه نخست ذوب آهن اصفهان
 در افزایش قیمت سهام 
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از سوی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در دولت یازدهم، توسط بخش 

خصوصی و مشارکت مردمی صورت گرفت: 

گذاری 8 هزار میلیاردی  سرمایه 
در اجرای طرح های آبفا

|صفحه 12

طرح »تکاپو« با هدف ایجاد 
اشتغال در اصفهان اجرا می شود
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کشور  گشت حجاج ایرانی به  باز
از امروز آغاز می شود

|صفحه 7

|صفحه 11

صفحه 4

با حضور فرمانده انتظامی استان انجام شد؛

 امحای ۱۴۰تن کاالی قاچاق
 در اصفهان

حقوقفراموششده
نگاهی به معضالت معلوالن

بازاریابی فرهنگ، ضرورتی انکارناپذیر
همان طــور کــه در نوشــته قبلــی بیان شــد »بازاریابی 
فرهنــگ عبــارت اســت از مجموعــه فعالیت هایــی که 
اجــزا و عناصــر یــک فرهنــگ را از صاحــب و دارنــده 
آن بــه ســایر افــراد چــه افــرادی بــا همــان فرهنــگ 
)همانند وابســتگان، اوالد، هم نســل ها و نســل های 
بعــد از خــود( یــا افــرادی از ســایر فرهنگ هــا منتقــل 
نمــوده و عناصــر آن فرهنــگ را در ایشــان نهادینــه 
کــرده یــا جایگزیــن عناصــر قبلــی آن هــا می کنــد.« 

بازاریابــی فرهنــگ  کــه   اســتدالل شــد  در ضمــن 
بــه طــور مســتقیم عملــی و شــدنی نیســت؛ بــرای 
یعنــی  فرهنگــی  بازاریابــی  از  بایــد  منظــور  همیــن 
ــان  ــی کــه جری »مجموعــه ای از فعالیت هــای بازرگان
یــا خدمــات فرهنگــی و هنــری را از تولیــد  کاالهــا 
مصرف کننــده  از  اعــم  نهایــی  مصرف کننــده  تــا 
درون فرهنگــی یــا برون فرهنگــی هدایــت می کنــد« 

گرفــت... کمــک 

دکتر علی رشیدپور
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

بررسی دالیل موفقیت های فوتبال ایران

فراتر از پیروزی
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آلودیگهواومکزییکها
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قاچــاق  خارجــی  کاالهــای  انــواع  تــن   14۰ گذشــته،  روز 
کشف شــده بــه ارزش 7۵ میلیــارد ریــال در محوطــه لشــکر 
14 امــام حســین)ع( بنــا بــر دســتور مقــام معظــم رهبــری مبنــی 
بــر امحــاء کاالهــای قاچاقــی کــه مشــابه آن در داخــل تولیــد 
می شــد، در مراســمی بــا حضــور فرمانــده انتظامــی و دیگــر 

مســئوالن اســتان اصفهــان بــه آتــش کشــیده شــد...
آمادگی نجف آباد برای 

استقبال از شهید حججی
|صفحه 4



بینالملل
درسکوتسنگینسازمانهایبینالمللی
زندهسوزیمسلمانانمیانمار

ــلمانان  ــت مس ــاریافته از وضعی ــای انتش گزارش ه
میانمــار بــار دیگــر ســکوت ســازمان های بین المللــی 
را دربــاره ظلمــی کــه بــر ایــن افــراد مــی رود، آشــکار 

کــرد. 
آوارگــی  و  زنده ســوزی  و  دســته جمعی  کشــتار 
ــر و  ــای اخی ــا در روزه ــلمان روهینگی ــزاران مس ه
ــای  ــانه ها و دولت ه ــب رس ــی عجی ــکوت همگان س
ــی  ــه نظــم جهان ــار دیگــر واقعیــت ظالمان ــان، ب جه
موجــود را بــه همــه ســتمدیگان جهــان نمایــان کــرد.

ــار  ــت میانم ــر، دول ــای اخی ــا و هفته ه ــی روزه  ط
ــه محــل  ــب ب ــا اعتمادبه نفســی عجی ــار دیگــر و ب ب
ــن کشــور  ــن ای زندگــی مســلمانان در اســتان راخی
ــت  ــی وار دس ــیوه های داعش ــا ش ــرده و ب ــورش ب ی
بــه کشــتار آن هــا زده و خانــه  و کاشانه شــان را نیــز 
ــون  ــی آن تاکن ــه در پ ــت ک ــیده  اس ــش کش ــه آت ب

ــر آواره شــدند. ــر کشــته و هــزاران نف صدهــا نف
 پایــگاه »تلگــراف« در گزارشــی بــا اشــاره بــه 
ــه  ــار ب ــی میانم ــای نظام ــیانه نیروه ــه وحش حمل
ــل از  ــه نق ــا ب ــلمانان روهینگی ــی مس ــل زندگ مح
ــش  ــن آت ــار ضم ــش میانم ــت: ارت ــاهدان نوش ش
کــودکان  دیوانــه وار  مســلمانان  خانه هــای   زدن 
را ســربریدند و افــراد زیــادی را زنــده در آتــش 

ســوزاندند.
 تلگــراف بــا بیــان اینکــه هم اکنــون یــک نسل کشــی 
تمام عیــار در میانمــار در جریــان اســت، افــزود: 
ــتان  ــر در اس ــوادث اخی ــاهدان ح ــه ش ــه ک آن گون
نظامــی  نیروهــای  می دهنــد  گــزارش  راخیــن 
میانمــار روز جمعــه هفتــه گذشــته بــه مــکان 
زندگــی مســلمانان یــورش بردنــد و گروهــی از 

مــردان را زنــده در آتــش ســوزاندند.
»عبدالرحمــان« از مســلمانان روهینگیــا درخصــوص 
ــار در  ــش میانم ــی ارت ــونت و بی رحم ــزان خش می
ــده در  ــرادرم را زن ــت: ب ــراف گف ــا تلگ ــو ب گفت وگ
آتــش ســوزاندند و پیکــر تکه تکــه  شــده دیگــر 
اعضــای خانــواده ام را در مزرعه هــای پیرامــون پیــدا 

ــم. کردی
ــه کشــتار دســته جمعی  ــر اینک ــد ب ــن تأکی وی ضم
خانــواده وی تنهــا بخــش کوچکــی از خشــونت های 
ــی  ــای محل ــار و بودایی ه ــت میانم ــه دول بی رحمان
ــش  ــان ارت ــزود: نظامی ــت، اف ــلمانان اس ــه مس علی
از برادرزاده هایــم را بــه شــکل  میانمــار دو تــن 
فجیعــی بــه قتــل رســاندند و ســر آن هــا را از تنشــان 
جــدا کــرده  بودنــد؛ در حالــی کــه یکــی از آن هــا تنهــا 

۶ ســال داشــت و دیگــری ۹ ســال.
ــت  ــونت های دول ــا از خش ــن گزارش ه ــق آخری طب
میانمــار علیــه مســلمانان تاکنــون بیــش از 400 
ــل رســیده اند و  ــه قت ــا ب ــر از مســلمانان روهینگی نف

ــده اند. ــز آواره ش ــر نی ــزاران نف ه
تازه تریــن  در  ملــل  ســازمان  راســتا  همیــن  در 
ــک  گــزارش خــود روز دوشــنبه اعــام کــرد طــی ی
هفتــه گذشــته، بیــش از 87 هــزار نفــر از مســلمانان 
میانمــار از تــرس خشــونت های دولــت میانمــار بــه 

ــد. ــرار کرده ان ــگادش ف ــور بن کش

کرهشمالیدرتدارکآزمایش
موشکقارهپیما

وزارت دفــاع کــره جنوبــی اعــام کــرد کــه شــواهدی 
را مبنــی بــر آمــاده شــدن کــره شــمالی بــرای 
ــوع  ــاال از ن ــه احتم ــتیک ک ــک بالس ــلیک موش ش

ــت. ــرده اس ــایی ک ــد، شناس ــز باش ــا نی قاره پیم
خبرگــزاری یونهــاپ نیــز گــزارش داد کــه مذاکــرات 
ــاو  ــزام ن ــتای اع ــنگتن در راس ــئول و واش ــان س می
هواپیمابــر و جنگنده هــای راهبــردی آمریــکا بــه 

ــره در حــال انجــام اســت. ــره ک شــبه  جزی
ــک  ــه ی ــرد ک ــام ک ــمالی اع ــره ش ــنبه ک روز یکش
ــرده  ــش ک ــت آزمای ــا موفقی ــی را ب ــب هیدروژن بم

ــت. اس
آزمایــش روز یکشــنبه ششــمین آزمایش هســته ای 
ــاد  ــه اعتق ــه ب ــد ک ــه حســاب می آی کــره شــمالی ب
کارشناســان چندیــن مرتبــه قوی تــر از پنجمیــن 

آزمایــش هســته ای ایــن کشــور اســت. 
زیرزمینــی  آزمایــش  از  حاصــل  زمین لرزه هــای 
ایــن بمــب هیدروژنــی در کشــورهای همســایه  کــره 

شــمالی هــم احســاس شــده اســت.

ترکیهاجازهپیوستنبه
اتحادیهاروپاراندارد

دولــت آلمــان روز دوشــنبه اعــام کــرد کــه ترکیــه در 
موقعیتــی نیســت کــه بتــوان بــه ایــن کشــور اجــازه 

پیوســتن بــه اتحادیــه اروپــا را داد.
یــک  اخیــرا در  آنــگا مــرکل  در همیــن حــال 
نورنبــرگ گفــت:  در شــهر  اقتصــادی  همایــش 
بازداشــت   شــهروندان  آلمانــی در ترکیــه هیــچ پایــه 
ــه همیــن دلیــل نیــز مــا بایــد  ــدارد و ب و اســاس ن

ــم. ــان دهی ــش نش ــه واکن قاطعان
مــرکل نیــز تاکیــد کــرد کــه در شــرایط کنونــی 
مناســب نیســت کــه مذاکــرات بیشــتری بــا ترکیــه 
ــی  ــه گمرک ــن کشــور در اتحادی ــاره مشــارکت ای درب

ــود. ــام ش ــا انج اروپ
ــدام  ــان ک ــه آلم ــاره ک ــن ب ــال او در ای ــن ح ــا ای ب
واکنــش قاطعانــه ای را بایــد نشــان دهــد، توضیــح 
بیشــتری نــداد. آخریــن بازداشــت ها چنــد روز 

ــا رخ داد. ــهر آنتالی ــش در ش پی

عاموسیادلین:ترامپ
سریعبهکرهشمالیحملهکند
ــات  ــین اطاع ــس پیش ــن«، رئی ــوس یادلی »عام
ــپ  ــد ترام ــه دونال ــتی، ب ــم صهیونیس ــش رژی ارت
ــد  ــر می توان ــرد اگ ــه ک ــکا توصی ــور آمری رئیس جمه

ــد. ــه کن ــمالی حمل ــره ش ــه ک ــریع تر ب ــه س هرچ
ــی  ــبکه رادیوی ــک ش ــا ی ــه ب ــی مصاحب ــن ط یادلی
اســرائیل بــا اشــاره بــه آزمایــش بمــب هیدروژنــی 
ــی  ــکا از توانای ــر آمری ــت: اگ ــگ گف ــر پیونگ یان اخی
ــه  ــد هرچــه ســریع تر حمل الزم برخــوردار اســت، بای

ــد. ــام ده ــره شــمالی انج ــه ک پیشــگیرانه ای علی

سرمقاله
بازاریابیفرهنگ

ضرورتیانکارناپذیر
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دکتر علی رشیدپور

ــل اهمیــت یافتــن  ــد عمده تریــن دالی ــد دی حــال بای
بازاریابــی فرهنــگ در مجمــوع کدامنــد و جامعــه مــا 
ــدازه  ــا چــه ان ــرد و ت ــه ســر می ب ــی ب در چــه وضعیت
ــش  ــم و دان ــوزه از عل ــن ح ــری از ای ــد بهره گی نیازمن

اســت. 
ــددی  ــوارد متع ــه م ــی از آن اســت ک بررســی ها حاک
وجــود دارنــد کــه نیــاز بــه بهره گیــری از علــم بازاریابــی 
در حــوزه فرهنــگ را اجتناب ناپذیــر کرده انــد کــه 
ــر هســتند: ــه شــرح زی بعضــی از مهم تریــن آن هــا ب

- سیاســت تولیــد فرهنــگ؛ نادیــده گرفتــن و تخریب 
زیســتگاه های  در  انســان کــه  طــرف  از  فرهنــگ 
اقتصــادی و اجتماعــی یــا تنازعــات مدنــی و مذهبــی 
ریشــه دارد، سیاســت های منفــی هســتند؛ در حالــی 
کــه سیاســت های مثبــت جهــت حفــظ و تولیــد 
ــد  ــت ـ نیازمن ــتر اس ــت آن بیش ــه اهمی ــگ ـ ک فرهن

ــانتاگاتا، 2008(  ــت. )س ــتری اس ــه بیش توج
مهم تریــن عامــل ضــرورت یافتــن توجــه بــه فرهنــگ 
 تمرکــز جوامــع و دولت هــای مربوطــه بــر حفــظ 
و بــه طــور ارجح تــر تولیــد فرهنــگ در سیاســتگذاری 

فرهنگــی در ســال های اخیــر اســت.
- رونــد رو بــه رشــد تولیــد و مصــرف کاالهــا و 
ــارت  ــس تج ــار کنفران ــق آم ــی؛ طب ــات فرهنگ خدم
ــل متحــد )یونســکو( )2005(  و توســعه ســازمان مل
ارزش جهانــی بــازار صنایــع فرهنگــی و خــاق حــدود 
1/3 تریلیــون دالر بــوده و طبــق برآوردهــا ظــرف ســه 
ــهم  ــد. س ــون دالر می رس ــرز 7/1 تریلی ــه م ــال ب س
ایــن صنایــع در تولیــد ناخالــص جهانــی طبــق گزارش 
ــوده  ــش از 7 درصــد ب ــی بی ــک جهان ســال 2003 بان

اســت. 
محصــوالت  فرهنگــی  تجــارت  »گــزارش  طبــق 
یونســکو«،   1۹۹4-2003 ســاله  ده  دوره  فرهنگــی 
تجــارت کاالهــای فرهنگــی ظــرف ده ســال، دو برابــر 
شــده اســت؛ یعنــی از 3۹/3 میلیــارد دالر در ســال ۹4 
بــه 5۹/2 میلیــارد دالر در ســال 2003 افزایــش یافتــه 
ــدودی از  ــداد مح ــه تع ــازار ب ــن ب ــد ای ــت. هرچن اس
کشــورهای بــا درآمــد بــاال اختصــاص داشــته اســت.

 طبــق همیــن گــزارش بریتانیــا بــا 8/5 میلیــارد دالر 
ایــاالت متحــده آمریــکا بــا 7/۶ میلیــارد دالر و چیــن 
بــا 5/3 میلیــارد دالر، بزرگ تریــن صادرکننــدگان 
در  بودنــد. ســهم کشــورهای  کاالهــای فرهنگــی 
حــال توســعه حــدود 1 درصــد گــزارش شــده اســت. 

)ســعیدآبادی 1387(
ــن  ــگ؛ در تدوی ــر زیربخــش فرهن - تمرکــز دولت هــا ب
اخیــر شــاهد  در ســال های  بودجه هــای ســالیانه، 
افزایش ســهم بخــش فرهنــگ در بودجه ریزی ســالیانه 
 بســیاری از کشــورهای پیــش رو و حتــی توجــه 
و برنامه ریــزی جــدی تعــداد فراوانــی از کشــورها بــرای 
ارتقــای ســهم ایــن بخــش در بودجــه ســالیانه بودیم.

- اشــتغال درون زا و پایــدار؛ از دیگــر مــوارد می تــوان 
بــه تمرکــز بــر حــوزه ایجــاد اشــتغال اشــاره کــرد کــه 
خــود چنــد دلیــل دارد؛ اول درون زا بــودن و عــدم 
ــگان؛ دوم  ــه بیگان ــدک ب ــتگی ان ــا وابس ــتگی ی وابس
ــرای  ــن ب ــاده بســیار پایی ســرانه ســرمایه گذاری و نه
ــا  ــایر حوزه ه ــا س ــه ب ــغل در مقایس ــر ش ــاد ه ایج
ــازار مناســب  به ویــژه صنعــت و کشــاورزی و وجــود ب

ــی. ــوالت فرهنگ ــرای محص ــی ب ــی و خارج داخل
- اثرگــذاری بی نظیــر بــر ســایر حوزه هــا به ویــژه 
حوزه هــای اقتصــادی، سیاســی و بین الملــل و مقولــه 
دیپلماســی فرهنگــی؛ حرفــه ای و تخصصــی شــدن در 
ــی  ــهیات فراوان ــی تس ــگ و فرهنگ ــی فرهن بازاریاب
را بــرای اثربخشــی فعالیــت در همــه  حوزه هــای 
دیگــر فراهــم مــی آورد کــه بارزتریــن نمونــه آن مقولــه 
 سیاســت خارجــی و دیپلماســی فرهنگــی اســت 
دیپلماســی  ابــزار  از  بتوانــد  چنانچــه کشــوری  و 
ــک  ــدون ش ــد ب ــتفاده کن ــی اس ــه خوب ــی ب فرهنگ
ــی را  ــای بین الملل ــه عرصه ه ــت در هم ــه موفقی زمین

ــی آورد. ــم م ــود فراه ــرای خ ب
در ســال های اخیــر مباحــث متعــددی در کشــور 
ــه حراســت و حفاظــت از فرهنــگ غنــی  مــا از جمل
اســامی ایرانی، جلوگیــری از تهاجــم و شــبیخون 
ــی  ــای دین ــدور ارزش ه ــرم، ص ــگ ن ــی و جن فرهنگ
از  بهره گیــری  جوامــع،  ســایر  بــه  فرهنگــی  و 
دیپلماســی فرهنگــی در عرصــه بین الملــل، اقتصــاد 
مقاومتــی، اشــتغال زایی و تمرکــز بــر اقتصــاد درون زا، 
ــی و  ــارکت و دموکراس ــگ مش ــردن فرهن ــه ک نهادین
ــف  ــطوح مختل ــری در س ــمار دیگ ــای بیش مقوله ه
ــب  ــا اغل ــت؛ ام ــده  اس ــرح ش ــدی مط ــور ج ــه ط ب
در میانــه راه نیمــه کاره رهــا شــده اند کــه شــاید 
ــی در  ــن رهاســازی و ناکام ــی ای ــل اصل ــی از عل یک
دســترس نبــودن یــا بهــره  نگرفتــن از ابــزار مناســب 
باشــد و بــه نظــر می رســد یکــی از مؤثرتریــن ابزارهــا 
بــرای دســتیابی بــه موفقیــت در همــه مــوارد مذکــور 
ــوزه  ــی در ح ــم بازاریاب ــه عل ــاد ب ــاور و اعتق ــم ب ه
فرهنــگ )البتــه بــا رعایــت ماحظــات اساســی حوزه 
ــتفاده از  ــی اس ــدی و توانای ــم توانمن ــگ( و ه فرهن

ــت. آن اس
ادامه دارد... .

ادامه از صفحه اول
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ــور  ــا حض ــامی ب ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
ــروطه  ــاالر مش ــس در ت ــان مجل ــع کارکن در جم
ــم و  ــر خ ــد غدی ــیدن عی ــک فرارس ــن تبری ضم
ــزاری  ــرای برگ ــس ب ــان مجل ــی از کارکن قدردان
دوره  دوازدهمیــن  تحلیــف  باشــکوه  مراســم 
ــات رأی  ــس و جلس ــوری در مجل ــت جمه ریاس
اعتمــاد بــه کابینــه گفــت: مراســم تحلیــف ایــن 
دوره، ویژگی هایــی ارزشــمند بــرای کل نظــام 

ــت. داش
غفلتازموضوعفلسطینبهعلت

بههمریختگیشرایطمنطقهاست
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه 
شــرایط  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا 
منطقــه آشــفته اســت، عنــوان کــرد: بســیاری از 
ــی  ــات امنیت ــار معض ــامی دچ ــورهای اس کش
ــاره  ــان درب ــن می ــتند و در ای ــتی هس و تروریس
موضــوع فلســطین کــه بــرای مســلمانان بســیار 
مهــم بــوده، در نــگاه برخــی سیاســتمداران غفلت 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
قدرتمنــد  کشــورهای  بعضــی  افــزود:  وی 
منطقــه ای و فرامنطقــه ای خیاالتــی داشــتند 

تــا بــا مانورهــای سیاســی، ایــن موضــوع را 
ــی  ــزوای سیاس ــار ان ــران دچ ــه ای ــد ک ــا کنن الق
ــه هــم  ــرای ایــن موضــوع هزین شــده و حتــی ب
ــوع  ــل ن ــه دلی ــران ب ــد ای ــا بگوین ــد ت می پردازن
مواضــع خــود در قبــال فلســطین، ســوریه، یمــن، 
بحریــن و مبــارزه بــا تروریســم منــزوی شــده و 
القــا کننــد کــه کشــورهای جهــان مواضــع ایــران 

نمی پســندند. را 
هنوزهمازفلسطینحمایتمیکنیم

ســابقه  و  قدمــت  بــه  اشــاره  بــا  الریجانــی 
تاریخــی ایــران گفــت: مســئوالن ســایر کشــورها 
ــذا  ــد؛ ل ــران را می فهمن ــودن و قدمــت ای ــن ب که
می داننــد مــا حکومتــی قدیمــی هســتیم کــه از 
ــر دموکراســی زیســته ایم؛  ــی ب گذشــته دور مبتن
ــه  ــا ب ــوت م ــرش دع ــا و پذی ــور آن ه ــذا حض ل
علــت احتــرام بــه منــش سیاســی ملــت ایــران 

ــت. ــوده اس ب
ــا  رئیــس مجلــس شــورای اســامی در ادامــه ب
ــی  ــامی دموکراس ــوری اس ــه در جمه ــان اینک بی
ــم،  ــال کردی ــان دنب ــن خودم ــا تفســیر و تبیی را ب
ــرام  ــر احت ــه خاط ــچ گاه ب ــا هی ــان داشــت: م بی

ــران از مواضــع خــود نگذشــته  ــه دیگ ــه ب و عاق
اجــرا  آن هــا  میــل  مطابــق  را  دموکراســی  و 
ــت  ــوز هــم از فلســطین حمای ــا هن ــم؛ م نکرده ای
می کنیــم؛ چنانچــه در مراســم تحلیــف نیــز 
بســیاری از احــزاب و مســئوالن جریــان مقاومــت 
فلســطینی و لبنانــی حضــور داشــتند که بســیاری 
ــای  ــد و حرف ه ــول ندارن ــا را قب از کشــورها آن ه
ــر  ــود را ب ــش خ ــا من ــذا م ــد؛ ل ــی می زنن گزاف

ــم. ــال می کنی ــود دنب ــب خ ــاس مکت اس
مواضعخودراداریم

وی اضافــه کــرد: جمهــوری اســامی نســبت 
ــا  ــه ب ــار ک ــر در میانم ــای اخی ــات ماه ه ــه جنای ب
ــده،  ــه ش ــی مواج ــه بین الملل ــکوت در صحن س
ــه یمــن، ســوریه  موضع گیــری کــرده و نســبت ب
ــه  ــی ب ــم و حت ــود را داری ــع خ ــن مواض و بحری
آن هــا کمــک می کنیــم تــا در مبــارزه با تروریســم 
موفــق شــوند. در ایــن مســیر نیــز شــهدای مدافع 
ــا  ــه صرف ــتند ک ــا هس ــر م ــادی از تفک ــرم، نم ح
ــم. ــل می کنی ــه عم ــم و در صحن ــرف نمی زنی ح
حاضرهستیمبرایپایبندیبرمواضع

مکتبیخوددرعرصهبینالمللیتک
بمانیم

رئیــس نهــاد قانونگــذاری کشــورمان در ادامــه بــا 
ــه  ــه ب ــورهایی ک ــه کش ــب ک ــن مطل ــادآوری ای ی
دنبــال منافــع زودگــذر خــود هســتند، مواضــع مــا 
ــه  را نمی پســندند، گفــت: ایــن کشــورها گاهــی ب

مــا می گوینــد از مواضــع خــود کوتــاه بیاییــم تــا 
در دنیــا تــک نمانیــم؛ در ایــن زمینه بایــد گفت در 
حــوزه مســائل ســوریه در ابتــدا تــک هــم ماندیــم 
و حتــی برخــی گروه هــای مجاهــد نیــز بــا روش 
ــا  ــد؛ ام ــی می کردن ــزرگ همراه ــورهای ب کش
مــا بــا پایبنــدی بــر عقیــده خــود تــک ماندیــم 
و در نهایــت نیــز همــگان متوجــه شــدند 

ــود. مواضــع و نظــرات ایــران درســت ب

خــود  تعریــف  بــا  ایــران  داد:  ادامــه  وی 
ــد  ــدام می کن ــر اق ــه کشــورهای دیگ نســبت ب
ــت  ــاارزش اس ــره کار ب ــیر جوه ــن مس و در ای
و ایــران بایــد روی موضــوع مردم ســاالری 
بــه جــد ایســتادگی کنــد و در ایــن زمینــه 
تخفیفــی صــورت ندهــد کــه از جوهــره اصلــی 

ــام معظــم  خــود جــدا می شــود؛ چنانچــه مق
رهبــری معتقدنــد »اصــل«، »مشــارکت جــدی 
ــث  ــت و باع ــت اس ــه پرقیم ــوده ک ــردم« ب م
ایجــاد احتــرام بــرای کشــورمان در عرصــه 
ــدار ایجــاد  ــت پای ــی می شــود و امنی بین الملل

می کنــد.
وزراخودراوقفکشورکنند

ــار  ــا وق ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام الریجان
طــی  درســت  را  خــود  مســیر  سیاســی 
سیاســی،  وقــار  الزمــه  افــزود:  کردیــم، 
ــه  ــت ک ــنجیده اس ــده و س ــی پیچی دیپلماس
ــه  ــی ب ــی و تقنین ــای اجرای ــد در بخش ه بای
ــذا امیدواریــم دســتاوردهای  آن توجــه کــرد؛ ل
ــی و  ــات، پشــتوانه داخل حاصل شــده از انتخاب
حمایت هــای خارجــی، همگــی کمــک کننــد تــا 

ــود. ــر ش ــردم بهت ــع م وض
رئیــس قــوه مقننــه رأی اعتمــاد مجلــس بــه 
کابینــه دوازدهــم را بــه علــت تســریع در انتظام 
ــار داشــت: امــروز شــیوه  امــور دانســت و اظه
قدردانــی از اهتمــام عمومــی مــردم و مجلــس 
ایــن اســت کــه وزرا خــود را وقــف کشــور کــرده 
ــای  ــارج از بحث ه ــادی را خ ــائل اقتص و مس
سیاســی و ســایق مختلــف حــل کننــد کــه در 
ایــن حــوزه مجلــس مطالبه گــر و ناظــر جــدی 
ــردم  ــارات م ــون و انتظ ــق قان ــا مطاب ــت ت اس

عمــل شــود.
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ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
اســت  ممکــن  مجلــس گفــت:  خارجــی 
ــه  ــس ب ــان آژان ــب بازرس ــه در قال ــراد بیگان اف
دنبــال دسترســی بــه اطاعــات نظامــی و 
توانمندی هــای مــا در عرصــه غیرهســته ای 
این بــاره  در  اطاعاتــی  بخواهنــد  و  باشــند 

ــد. ــب کنن کس
عاءالدیــن بروجــردی، نماینــده مــردم بروجرد 
در مجلــس شــورای اســامی، در گفت وگــو 
ــا  ــارس، ب ــزاری ف ــی خبرگ ــگار پارلمان ــا خبرن ب
اشــاره بــه اظهــارات اخیــر نماینــده آمریــکا در 
ــم  ــل، گفــت: مشــکل اساســی تی ســازمان مل
ایــن  آمریــکا،  فعلــی  رئیس جمهــور  کاری 

ــائل  ــیاری از مس ــه بس ــبت ب ــه نس ــت ک اس
جهانــی و از جملــه برجــام، بیگانــه و بی اطــاع 

هســتند.
وی افــزود: همــه راه هــای نظارتــی در ارتبــاط بــا 
مراکــز هســته ای ایــران کامــا روشــن و احصــا 
ــق تنظیم شــده  ــر اســاس تواف شــده اســت و ب
بازدیدهایــی را از  بازرســان آژانــس تاکنــون 
مراکــز هســته ای ایــران داشــته اند و در تمامــی 
گزارش هــای آژانــس نیــز مــا شــاهد درج ایــن 
ــی از  ــچ تخلف ــران هی ــه ای ــم ک ــارت بوده ای عب
ضوابــط آژانــس نداشــته و بســیار دقیــق عمــل 

کــرده اســت.
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی

ــار داشــت:  آمریکایی هــا  خارجــی مجلــس اظه
ــل نداشــتن  ــه دلی ــد ب چــون احســاس می کنن

ــام  ــرای برج ــه اج ــران در عرص ــا ای ــاط ب ارتب
ــار حضــور بســیاری از  ــده هســتند و در کن بازن
ــا  ــران آن ه ــادی ای ــه اقتص ــورها در عرص کش
ســهمی را بــرای خــود تعریف شــده نمی بیننــد 
کــه حضــور داشــته باشــند، بــه دنبــال بــر هــم 
زدن صحنــه اجرایــی برجــام و رفــع تحریم هــا 

ــتند. ــه هس ــن زمین ــل در ای ــاد خل و ایج
ــت  ــن جه ــه همی ــرد: ب ــه ک ــردی اضاف بروج
ــی  ــال بهانه جوی ــه دنب ــب ب ــا مرت آمریکایی ه
هســتند و فشــارهایی را بــه مســئوالن آژانــس 

بین المللــی انــرژی اتمــی وارد می کننــد.
وی افــزود: مراکــز نظامــی مــا ســاختار خــاص 
ــا مســائل  ــه ارتباطــی ب خــود را دارد و هیچ گون
ــه اجــازه  ــدارد و هــر گون هســته ای و برجــام ن
بــرای بازدیــد از مراکــز نظامــی منــوط بــه 
ــی اســت.  ــت مل ــی امنی ــم شــورای عال تصمی
ــت  ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی

ایــران  داشــت:  اظهــار  مجلــس  خارجــی 
ــد در  ــر تعه ــاوه ب ــه ع ــا کشــوری اســت ک تنه
ــه  ــم ب ــتوانه عظی ــک پش ــه NPT از ی عهدنام
نــام فتــوای مقــام معظــم رهبــری در تحریــم 

ــت. ــوردار اس ــته ای برخ ــاح هس س
اســت  ممکــن  کــرد:  تاکیــد  بروجــردی 
ــه  ــس ب ــان آژان ــب بازرس ــه در قال ــراد بیگان اف
دنبــال دسترســی بــه اطاعــات نظامــی و 
توانمندی هــای مــا در عرصــه غیرهســته ای 
ــن مــورد  ــی را در ای ــد اطاعات باشــند و بخواهن
کســب کننــد؛ طبیعــی اســت چنیــن اقدامــی 

ــود. ــد ب ــاز نخواه مج
وی در پایــان افــزود:  کمیســیون امنیــت ملــی 
و سیاســت خارجــی مجلــس طبــق روال و در 
قالــب کمیتــه هســته ای خــود بازدیــد از مراکــز 
ــام را  ــی برج ــل اجرای ــد مراح ــته ای و رص هس

ــد.  ــام می ده انج

رئیسکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس:

مراکز نظامی هیچ ارتباطی با برجام ندارند 

واکنش۳سردارسپاهبهاظهارات
مداخلهجویانهیکمقامآمریکایی

ِهلــی  نیکــی  زیاده خواهانــه  و  مداخله جویانــه  اظهــارات 
ــد از  ــاره بازدی ــد، درب ــل متح ــازمان مل ــکا در س ــده آمری نماین
ــی  ــران توســط کارشناســان آژانــس بین الملل مراکــز نظامــی ای
ــا  ــه موجــب برجــام، طــی روزهــای گذشــته ب ــرژی اتمــی ب ان
واکنش هــای زیــادی از ســوی مقامــات کشــورمان همــراه                                                                                 

ــود. ب
در ایــن میــان 3 ســردار ســپاه پاســداران انقــاب اســامی نیــز 
ــش  ــی واکن ــام آمریکای ــن مق ــه ای ــارات مداخله جویان ــه اظه ب

ــم.  ــرور می کنی ــا را م ــه آن ه ــه در ادام ــد ک نشــان دادن

بازدیدازاماکننظامیایرانامکانندارد
ــری«، ســخنگوی  ســردار ســرتیپ پاســدار »ســید مســعود جزای
ارشــد نیروهــای مســلح، بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن گفته هــا از یــک 
طــرف بــه لحــاظ حقوقــی و مفــاد توافق نامــه برجــام و از طــرف 
دیگــر بــه لحــاظ امنیــت ملــی کشــور فاقــد وجاهــت اســت، گفت: 
جمهــوری اســامی ایــران و نیروهــای مســلح در چارچــوب تدابیــر 
و سیاســت ها و برنامه هــای از پیــش تعیین شــده اقدامــات 
دفاعــی خــود را پیــش می برنــد و در ایــن راه تحــت تاثیــر 

ــد. ــرار نمی گیرن ــازی  ق ــدات و جوس تهدی
ــل برجــام حــرف  ــه از مکم ــرد: کســانی ک ــد ک ــه تاکی وی در ادام
می زننــد، بداننــد مکمــل برجــام همانــا اجــرای تعهــدات از ســوی 

ــده اســت. ــکا و ســایر کشــورهای مذاکره کنن آمری

مراکزنظامی،ناموسنیروهایمسلحهستند
ــازمان  ــس س ــرور«، رئی ــین غیب  پ ــرتیپ »غامحس ــردار س س
بســیج مســتضعفین، در جمــع خبرنــگاران دربــاره ادعــای 
بازرســی از مراکــز نظامــی ایــران اظهــار داشــت: مراکــز نظامــی، 
مراکــز  از  بازرســی  و  مســلح هســتند  نیروهــای  نامــوس 
ــام                    ــه نظ ــوط ممنوع ــزو خط ــی و ج ــد خاص ــع قواع ــی تاب نظام

ــت. اس
وی خاطرنشــان کــرد: همــه مســئوالن کشــور هــم اعــام 
کرده انــد کــه ایــن موضــوع جــزو خطــوط ممنوعــه نظــام بــوده 
و غربی هــا هــم می داننــد کــه طــرح ایــن ادعــا، تعارفــی بیــش 
ــاب  ــال انق ــر از اضمح ــز کمت ــچ چی ــه هی ــا ب ــت و آن ه نیس

ــتند. ــی نیس ــامی راض اس

آمریکاییهامیدانندجمهوریاسالمی،اجازه
بازدیدازمراکزنظامیاشرانخواهدداد

ــه، در  ــی فقی ــده ول ــی نماین ــاور عال ــی، مش ــدهللا جوان ــردار ی س
ــی«  ــی هیل ــه »نیک ــارات مداخله جویان ــه اظه ــاره ب ــا اش ــپاه ب س
نماینــده آمریــکا در ســازمان ملــل، در دیــدار بــا یوکیــا آمانــو، مدیر 
کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، اظهــار کــرد: آمریکایی هــا 
از همــان ابتــدا یــک ســناریویی را در نظــر داشــتند و امــروز هــم 
بــر مبنــای همــان ســناریو قصــد دارنــد برجــام را زیــر پــا بگذارنــد.
وی ضمــن یــادآوری اظهــارات ترامــپ در دوران رقابت هــای 
انتخاباتــی کــه بارهــا مطــرح کــرده بــود برجــام را زیــر پــا 
می گــذارد، گفــت: امــروز می بینیــم دولتمــردان آمریکایــی در 

بــه همــان صحبت هــا هســتند. حــال عینیت بخشــی 

امنیت

،،
ایــران بــا تعریــف خــود نســبت بــه 
کشــورهای دیگــر اقــدام می کنــد و در 
این مسیر جوهره کار باارزش است و 
ایــران بایــد روی موضــوع مردم ســاالری 

بــه جــد ایســتادگی کنــد

سخنگویسازمانانرژیاتمی:

خبرهای خوبی به مردم خواهیم داد 

ــی، در  ــرژی اتم ــازمان ان ــخنگوی س ــدی، س ــروز کمالون به
ــانه از  ــاب رس ــی از اصح ــد جمع ــور دو روزه بازدی ــان »ت پای
مجتمــع غنی ســازی شــهید احمــدی  روشــن )نطنــز( و 
مرکــز هســته ای اراک )متشــکل از مجتمــع آب  ســنگین 
ــت:  ــداب اراک(« گف ــی خن ــور تحقیقات ــداب اراک و رآکت خن
ــم  ــر از نماینده هــای رســانه های مه ــا حضــور حــدود 30 نف ب

ــد. ــام ش ــز انج ــن مراک ــدی از ای ــور بازدی کش
ــا تولیــدات آب  ــد آشــنایی ب ــن بازدی وی افــزود: هــدف از ای
ســنگین کشــور بــود. اینجــا مشــاهده کردنــد کــه تولیــدات آب 
ــام  ــال انج ــی در ح ــه خوب ــعه ب ــای توس ــنگین و برنامه ه س
اســت. همچنیــن از رآکتــور و مراحــل مختلــف آن کــه قــرار 

اســت ســاخته شــود، بازدیــد انجــام شــد.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: اطاعاتــی کــه دادیم 
ــودش  ــدی خ ــا در زمان بن ــه کاره ــد ک ــان ده ــد نش می توان
ــه نحــو احســن در حــال انجــام اســت و نکتــه مهــم ایــن  ب
ــه افــکار عمومــی منتقــل شــود کــه  ــام ب اســت کــه ایــن پی
ــارج از کشــور  ــای هســته ای برخــاف آنچــه در خ فعالیت ه
ــه ای در حــال  ــچ وقف ــدون هی ــه شــود، ب ممکــن اســت گفت
ــا  ــا توقــف ی پیشــروی اســت و هیــچ مــوردی نداریــم کــه ب

ــز خبرهــای خــوب و  ــده نی ــه رو باشــد و در آین ــم کاری روب ک
ــم داد. ــه مــردم خواهی ــری ب بهت

وی افــزود: در ارتبــاط بــا کارخانــه آب ســنگین در ســال های 
ــا 40  ــا 30 ت ــن کارخانه ه ــا ای ــده و عموم ــاخته ش ــر س اخی
ســال عمــر دارد . کشــورهای عمــده تولیدکننــده آب ســنگین 
ــدازی  ــد راه ان ــای جدی ــه کارخانه ه ــتند ک ــن هس ــر ای ــه فک ب
کننــد؛ امــا کارخانــه مــا وضعیــت و تولیــد خوبــی دارد. مهــم 
ــنگین  ــای آب س ــوزه فرآورده ه ــا وارد ح ــه م ــت ک ــن اس ای

شــده ایم.
ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی گفــت: رآکتــور آب ســنگین 
ــال پیشــروی  ــدی پیش بینی شــده در ح ــر اســاس زمان بن ب
ــه  ــه ب ــا باشــد ک ــر بن ــت برگشــت پذیری اگ اســت. در وضعی
رآکتــور قبــل برگردیــم، بیــن حــدود یــک ســال تــا یــک ســال 
ــا  ــه هــدف م ــا ن ــاره آن را بســازیم؛ ام ــم دوب ــم می توانی و نی
ایــن اســت کــه ایــن کار را انجــام دهیــم و نــه اینکــه چنیــن 
ــه  ــام ب ــوردن برج ــم خ ــه ه ــت ب ــی در وضعی ــیری حت مس
وجــود می آیــد؛ چــرا کــه آن هــا می داننــد کــه ادامــه ایــن کار 
بــرای آن هــا نیــز محاســنی دارد و ایــن موضــوع را از قاعــده 

کلــی برگشــت بــه وضعیــت ســابق مســتثنی کرده انــد.

دیــوان محاســبات کشــور ضمــن ارایــه توضیحاتــی درباره 
مصاحبــه ای پیرامــون اینکــه مدیــران نجومــی بگیــر تبرئه 
شــده اند و چنــد نفــر از مدیــران بــه دیــوان عدالــت اداری 
ــه از آن هــا مســترد شــده را  ــی ک ــا پول ــرده ت شــکایت ک
پــس بگیرنــد، تکذیبیــه و توضیحاتــی ارائــه کــرده اســت.

ــت: در  ــده اس ــه آم ــن اطاعی ــر، در ای ــزارش مه ــه گ ب
ــط  ــه توس ــای مطروح ــب ادع ــن تکذی ــتا ضم ــن راس ای
یکــی از نماینــدگان عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و 
محاســبات مجلــس شــورای اســامی مبنــی بــر مختومه 
ــی دارد  ــعار م ــی اش ــای نجوم ــده حقوق ه ــودن پرون نم
دیــوان محاســبات کشــور متعاقــب طــرح موضــوع 
ــر  ــات رهب ــام از فرمایش ــا اله ــی و ب ــای نجوم حقوق ه
معظــم انقــاب )مدظله العالــی( بــا درک صحیــح از 
شــرایط حاکــم بــر جامعــه، در عالی تریــن ســطوح، قبــل 
از شــروع فرآینــد رســیدگی نســبت بــه تشــکیل جلســات 
متعــدد و کارشناســی و تخصصــی اقــدام و ظــرف مــدت 
کوتاهــی دریافت کننــدگان را مجــاب بــه اســترداد وجــوه 

ــود. ــه نم ــاب های خزان ــه حس ب
در بخــش دیگــری از ایــن اطاعیــه آمــده اســت: 

ــتقل  ــده مس ــر پرون ــد، ه ــن فرآین ــت در ای ــی اس بدیه
ــرار  ــی ق ــیدگی و ارزیاب ــورد رس ــر م ــای دیگ از پرونده ه
ــا  ــود را ب ــه خ ــد، وظیف ــر واح ــرد و ه ــا می گی ــه ی گرفت
ــام  ــه انج ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــه ای و ب ــتقال حرف اس
ــای  ــی از پرونده ه ــه در بخش ــاند ک ــا می رس ــانیده ی رس
رســیدگی شــده بــا توجــه بــه شــرایط و قوانیــن حاکــم 
بــر پرداخــت، تخلــف احــراز و محکــوم شــده اســت و در 
ــر آن  ــه قوانیــن حاکــم ب ــا توجــه ب ــز ب بخــش دیگــر نی
تبرئــه گردیــده اســت. در نهایــت آرائــی کــه پــس از طــی 
مراحــل حسابرســی و تنظیــم دادخواســت در هیئت هــای 
مستشــاری )کــه منتخــب کمیســیون برنامــه و بودجــه و 
محاســبات مجلــس شــورای اســامی می باشــند( صــادر 
ــه  ــتند ب ــت مس ــا محکومی ــه ی ــم از تبرئ ــردد، اع می گ
ــل  ــور قاب ــبات کش ــوان محاس ــون دی ــواد 28 و 2۹ قان م
ــیدگی  ــن و رس ــتان و محکومی ــرف دادس ــراض از ط اعت
مجــدد توســط حاکــم شــرع )رئیــس محکمــه تجدیــد 
ــاده 2۹  ــره 1 م ــه تبص ــتند ب ــه مس ــد ک ــر( می باش نظ
ــه  ــوه قضائی ــرم ق ــس محت ــون منصــوب رئی ــان قان هم

اســت.
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ــکن  ــت مس ــدن قیم ــک ش ــاره، نزدی ــازار اج ــاب در ب الته
ــد مســکن در  ــورم و افزایــش نســبی تقاضــای خری ــه ت ب
ــکن  ــش مس ــون بخ ــد هم اکن ــان می ده ــتطاعت نش اس

ــرده اســت.  ــدا ک ــق را پی ــه دوره رون ــی ورود ب آمادگ
ــت  ــکن تح ــازار مس ــد ب ــان می ده ــن نش ــواهد و قرائ ش
تأثیــر ســه عامــل در حــال ورود بــه دوران پیش رونــق 
اســت کــه نشــانه های آن در دو بخــش اجاره بهــا و قیمــت 

مســکن بــروز یافتــه اســت. 
بررســی های میدانــی حاکــی از آن اســت کــه اجــاره بهــا در 
تابســتان بیــن ۱۰ تــا ۳۰ درصــد در مناطــق مختلــف شــهر 
ــاه  ــکن در مردادم ــت مس ــه و قیم ــش یافت ــران افزای ته
رشــد ۶.۲ درصــدی را نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 
تجربــه کــرده کــه تنهــا ۱.۵ درصــد پایین تــر از نــرخ تــورم 
عمومــی قــرار دارد. بــا اینکــه مســکن بــه دوره پیش رونــق 
ــا توجــه  ــد ب خــود نزدیــک می شــود، کارشناســان معتقدن
بــه عواملــی همچــون کاهــش مهاجــرت، اســکان جمعیــت 
و مــازاد ۴.۷ میلیــون مســکن خالــی و نیمه خالــی در 
کشــور، جهــش قیمــت مســکن بعیــد بــه نظــر می رســد. 
حــال حســام عقبایــی، رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک، 
معتقــد اســت: نیمــه دوم ســال جــاری پایــان دوره رکــود 
مســکن خواهــد بــود؛ امــا جهــش قیمــت نخواهیــم 
داشــت. پیش بینــی مــن ایــن اســت کــه افزایــش قیمــت 
مســکن در حــد ۱۰ درصــد متناســب بــا نــرخ تــورم اتفــاق 

بیفتــد.

تدابیربانکمرکزیبرای
بانکهایمتخلف

ــام مســئول در نظــام بانکــی از حضــور بازرســان  یــک مق
ــک  ــت: بان ــر داد و گف ــی خب ــعب بانک ــوس در ش نامحس
مرکــزی بــا اعــزام بازرســان نامحســوس بــه شــعب، 
کنتــرل اجــرای بخشــنامه کاهــش نــرخ ســود را بــه دســت 

ــه اســت.  گرفت
یــک مقــام مســئول بانکــی در گفت وگــو بــا مهــر بــا 
اشــاره بــه تخلــف بعضــی شــعب بانکــی حتــی در روزهــای 
آغازیــن اجــرای بخشــنامه بانــک مرکــزی بــرای کاهــش 
بــه ۱۵ درصــد و  بلندمــدت  نــرخ ســود ســپرده های 
ــه  ــت ک ــور نیس ــت: این ط ــد گف ــه ۱۰ درص ــدت ب کوتاه م
ــنامه  ــن بخش ــرای ای ــی، از اج ــام بانک ــعب نظ ــه ش هم
ــار تدابیــر  ــد؛ چــرا کــه بانــک مرکــزی ایــن ب ــاز زنن ســر ب
ســختگیرانه ای را بــرای بانک هــای متخلــف در نظــر گرفتــه 
ــر و انفصــال  ــر مدی ــا تغیی ــه آن ممکــن اســت ت کــه دامن
ــرای بانــک کشــیده  ــم دیگــر ب ــا برخــی جرائ از خدمــت ت

شــود. 
وی می افزایــد:  عــاوه بــر اینکــه معاونــت نظــارت بانــک 
ــرای  ــی را در اج ــام بانک ــرد نظ ــت عملک ــه دق ــزی، ب مرک
ــان  ــد، بازرس ــد می کن ــود رص ــرخ س ــش ن ــنامه کاه بخش
ــک  ــا از نزدی ــد ت ــزام می کن ــه شــعب اع نامحسوســی را ب
ــد. ــزارش دهن ــات را گ ــد و تخلف ــرد را مشــاهده کنن عملک

فناوری

نسخهبهروزرسانیشدهتلگرامآمد
بــرای   )۴.۳ )نســخه  تلگــرام  به روزرسانی شــده  نســخه 
کاربــران گوشــی های اندرویــد و IOS منتشــر شــد. نخســتین 
قابلیــت تلگــرام ۴.۳ مشــخص شــدن گروه هایــی اســت کــه 
ــوان  ــه عن ــود دارد؛ ب ــما وج ــه ش ــوط ب ــی مرب ــا پیام در آن ه
 )mention( مثــال اگــر در یــک گــروه کســی شــما را خطــاب
 ،)reply( کــرده یــا در پاســخ بــه شــما چیــزی نوشــته اســت
ــد. الزم  ــر از طریــق یــک نوتیفیکیشــن اعــام می کن ــه کارب ب
ــرای گروه هــای تلگــرام  ــا ب ــن ویژگــی تنه ــه ذکــر اســت ای ب
ــه همــراه یــک عامــت @ در لیســت  اســت و آن گــروه را ب
ــا دریافــت  گفت وگوهــا مشــاهده خواهیــد کــرد. همچنیــن ب
ــد  ــه جدی ــتفاده از دکم ــا اس ــد ب ــانی می توانی ــن به روزرس ای
@، در میــان پیام هایــی کــه خطــاب یــا در پاســخ بــه شــما 

ــوید.  ــا ش ــده اند، جابه ج ــال ش ارس
ــرام، سروســامان  ــر نســخه به روزرسانی شــده تلگ ــت دیگ قابلی
ــران  ــد کارب ــخه جدی ــن نس ــت. در ای ــه استیکرهاس دادن ب
ــا اســتفاده از  می تواننــد اســتیکرهای مــورد عاقــه خــود را ب
ــران قــادر خواهنــد  یــک ســتاره، عامــت گــذاری کننــد. کارب
بــود در قالــب یــک پنــل جدیــد کــه بــرای اســتیکرها تعبیــه 
ــده  ــه و عامت گذاری ش ــورد عاق ــتیکرهای م ــه اس ــده، ب ش

خــود دســت یابنــد.

سامسونگگلکسیجی7پالس
معرفیشد

ــاس  ــی ۷ پ ــی ج ــمی از گلکس ــور رس ــه  ط ــونگ ب سامس
رونمایــی کــرد کــه دومیــن گوشــی سامســونگ بــا دوربیــن 
ــد روز  ــا چن ــی تنه ــن گوش ــود. ای ــوب می ش ــه محس دوگان
ــن گوشــی  ــی شــد و دومی ــوت ۸ معرف ــس از گلکســی ن پ
ــن  ــتم دوربی ــه از سیس ــود ک ــوب می ش ــونگ محس سامس
دوگانــه اســتفاده می کنــد. خبــر بــد اینکــه گلکســی جــی ۷ 
پــاس گوشــی ارزان قیمتــی نخواهــد بــود و طبــق اطاعــات 
البتــه  دارد.  دالر   ۳۹۰ معــادل  قیمتــی  مشخص شــده، 
سامســونگ اعــام کــرده کســانی کــه ایــن گوشــی را تــا قبــل 
ــیم  ــون بی س ــک هدف ــد، ی ــد کنن ــهریور پیش خری از ۲۶ ش
ــت  ــم دریاف ــه ارزش ۷۵ دالر ه ــونگ ب ــس سامس ــو فلک ی

ــد کــرد.  خواهن
گلکســی جــی ۷ پــاس، یــک گوشــی رده میانــی محســوب 
می شــود. ایــن مــدل از پردازنــده ای ۸ هســته ای هلیــو پــی 
ــز اســتفاده می کنــد  ــا فرکانــس ۲.۴ گیگاهرت ۲۰ مدیاتــک ب
ــی ۳۲  ــن گوش ــی ای ــه  داخل ــت رم دارد. حافظ و ۴ گیگابای
 SD ــرو ــه میک ــه از کارت حافظ ــه البت ــت ک ــت اس گیگابای
ــام  ــه ای تم ــاس بدن ــی ۷ پ ــد. ج ــتیبانی می  کن ــم پش ه
ــه،  ــن دوگان ــک دوربی ــه در پشــت آن، ی ــی دارد ک آلومینیوم
متشــکل از یــک حســگر ۱۳ مگاپیکســلی و لنــزی با نســبت 
کانونــی f/۱.۷ اســت و در دوربیــن دوم، یــک حســگر ۵ 
ــرار دارد.  ــی f/۱.۹ ق ــبت کانون ــا نس ــزی ب ــلی و لن مگاپیکس
بــرای عکاســی ســلفی، سامســونگ دوربینــی بــا حســگر ۱۶ 
مگاپیکســلی در بــاالی نمایشــگر جــی ۷ پــاس تعبیــه کرده 
ــونگ  ــد سامس ــی جدی ــخصات گوش ــر مش ــت. از دیگ اس
ــوپر  ــاوری س ــا فن ــی ب ــگری ۵.۵ اینچ ــه نمایش ــوان ب می ت
امولــد و دقــت فــول اچ دی در کنــار باتــری ۳۰۰۰ میلی آمپــر 
ســاعتی، حســگر اثــر انگشــت، پشــتیبانی از دو ســیم کارت، 

ــد ۷.۰ اشــاره کــرد. دســتیار صوتــی بیکســبی و اندروی

بــا وجــود بحــران منابــع آبــی، صــادرات 
ــی  ــا حواش ــی ب ــبزی و صیف ــوالت س محص
زیــادی همــراه اســت؛ چــرا  انتقــادات  و 
ــای  ــه معن ــر ب کــه صــادرات محصــوالت آب ب
آمــار  اســاس  بــر  اســت.  آب  صــادرات 
ســاالنه ۵ میلیــارد متــر مکعــب آب مجــازی 
حاصــل از صــادرات محصــوالت آب بــر صــادر 
ــا سیاســت ارتقــای  می شــود کــه ایــن امــر ب

بهــره وری آب منافــات دارد. 
عیســی کانتــری، وزیــر اســبق کشــاورزی در 
ایــن بــاره معتقد اســت در شــرایطی کــه ایران 
بــا محدودیــت منابــع آبــی و بحــران روبــه رو 
اســت، خودکفایــی محصــوالت آب بــر نظیــر 

گنــدم نبایــد بــه هــر قیمتــی تمــام شــود.
صادراتمحصوالتآببر

بــه گــزارش افکارنیــوز، رضــا نورانــی، رئیــس 
کشــاورزی،  محصــوالت  ملــی  اتحادیــه 
ــادرات  ــت ص ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ب
محصــوالت آب بــر اظهــار کــرد: وزارتخانــه برای 
کاهــش تولیــد محصــوالت آب بــر در حــد نیاز 
داخــل بایــد برنامه ریــزی درســتی انجــام 

ــد.  ده
ــه آنکــه  ــا توجــه ب ــی در ادامــه افــزود: ب نوران
در  باغــی  و  جالیــزی  محصــوالت  تولیــد 
امــا  اســت،  امکان پذیــر  فصــول  تمامــی 
ــل  ــد در فص ــوالت بای ــه محص ــد این گون تولی
ــه آب دارد،  ــری ب ــاز کمت ــاه نی ــه گی ــار ک به

ــرد.  ــورت پذی ص
رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت کشــاورزی 
درخصــوص صــادرات هندوانــه تصریــح کــرد: 
بــا وجــود کیفیــت بــاالی هندوانــه در کشــور، 
نبــود بســته بندی مناســب موجــب شــده کــه 
ایــن محصــول از ســایر کشــورها بــا نرخ هــای 

بیشــتری در بــازار قطــر بــه فــروش برســد.

صادراتمحصوالتسبزیوصیفی
توجیهاقتصادیندارد

مســعود اســدی، رئیــس تشــکل های بخــش 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب ــاورزی، گف کش
بحرانــی آب کشــور، تولیــد محصــوالت آب بــر 
ــاز  ــد نی ــد در ح ــی بای ــبزی و صیف ــر س نظی
داخــل باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت صــادرات 

ــدارد.  ــه اقتصــادی ن توجی

ــی  ــب توجه ــزان جال ــاالنه می ــزود: س وی اف
آب مجــازی حاصــل از تولیــد محصــوالت 
ــدف صــادر می شــود؛  ــای ه ــه بازاره ــر ب آب ب
ــورهای  ــه کش ــادرات آب ب ــه ص ــی ک در حال
همســایه درآمــد بیشــتری بــرای کشــور دارد. 
اســدی بــا اشــاره بــه ضــرورت اجــرای الگــوی 
کشــت بیــان کــرد: سال هاســت وزارت جهــاد 
ــا مشــکل  ــه کشــاورزان ب کشــاورزی و جامع
نبــود الگــوی کشــت روبــه رو هســتند کــه ایــن 
ــاء  ــد، امح ــاد تولی ــوارد ازدی ــی م ــر در برخ ام
ــی و  ــع آب ــودی مناب ــت ناب محصــول و درنهای

اقتصــاد کشــاورزان را بــه همــراه دارد.
ضرورتاصالحالگویآب

کشــاورزی  بخــش  تشــکل های  رئیــس 
امــکان  آنکــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه 
ــا  ــوی دولتی ه ــت از س ــوی کش ــرای الگ اج
وجــود نــدارد، وزارتخانــه ایــن امــر را بایــد بــه 

کنــد.  واگــذار  تشــکل ها 
ــوی  ــاح الگ ــرورت اص ــه ض ــاره ب ــا اش وی ب
صــادرات  از  هــدف  گفــت:  کشــور  در  آب 
محصــوالت کشــاورزی، ایجــاد ارزش افــزوده 
باالســت؛ از ایــن رو صــادرات محصــوالت 

کم آب بــر امــری ضــروری اســت.
خودکفاییگندم

ســؤال کــه  ایــن  بــه  پاســخ  در  اســدی 
انتقاداتــی بــه خودکفایــی گنــدم مطــرح 
اســت، تصریــح کــرد: بنــا بــه فرمایــش 

ــی  ــر خودکفای ــی ب ــری مبن ــام معظــم رهب مق
ــد  ــدم، نبای ــر گن محصــوالت اســتراتژیک نظی
ــاالی آن در  ــرخ ب ــزان آب مصرفــی و ن ــه می ب
ــرد؛  ــه ک ــی توج ــای جهان ــا نرخ ه ــه ب مقایس
چــرا کــه وابســتگی بــه بیگانــگان امنیــت ملی 

را بــه خطــر می انــدازد.
خوداتکایی محصوالت کشاورزی نباید 

به هر قیمتی تمام شود
ــاورزی  ــیون کش ــس کمیس ــران، رئی کاوه زرگ
اتــاق تهــران، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه 
محدودیــت منابــع آبــی بــر خوداتکایــی و 
نبایــد  خودکفایــی محصــوالت کشــاورزی، 

پافشــاری کــرد.

وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا عمــده 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی ســبزی و 
صیفــی هســتند، تصریــح کــرد: صــادرات یــک 
روال دائمــی نــدارد؛ چــرا کــه برنامه ریــزی 
ــم و  ــادرات نداری ــد و ص ــرای تولی ــی ب مدون
پــس از برداشــت محصــول در زمینــه عرضــه 
بــه بازارهــای صادراتــی تصمیم گیری هــای 

الزم اتخــاذ می شــود.
ــت  ــه موقعی ــه ب ــا توج ــد: ب ــادآور ش ــران ی زرگ
ــال صــادرات  ــه دنب ــد ب ــی کشــور نبای جغرافیای
ــر و خــام کشــاورزی باشــیم؛  محصــوالت آب ب
بلکــه بایــد محصــوالت دارای ارزش افــزوده بــاال 
ــم. ــرار دهی ــی خــود ق را در زمــره ســبد صادرات

نگاهیبهصادراتمحصوالتسبزیوصیفی

حراج آب مجازی

ــا بیــان اینکــه ســازمان  ــون صنایــع غذایــی ایــران ب عضــو کان
حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان در کنتــرل قیمت هــا 
موفــق نبــوده و روش هــای دولتــی در ایــن خصــوص اثرگــذار 
نیســت، خواســتار واگــذاری مقولــه نظــارت بــر کنتــرل 
ــی  ــای صنف ــدی و اتحادیه ه ــای تولی ــه انجمن ه ــا ب قیمت ه

شــد. 
علــی موحــد با اشــاره بــه اباغیــه جدید محمــد شــریعتمداری 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، مبنــی بــر حــذف درج قیمــت 
ــع  ــم کاالی صنای ــت قل ــدگان هف ــوی تولیدکنن ــرف از س مص
ــرو،  ــه ای کنس ــوالت کارخان ــواع محص ــامل ان ــه ش ــی ک غذای
ــته بندی  ــل بس ــا و عس ــور، مرب ــی، ش ــس، ترش ــوت، س کمپ
ــا  ــوی محمدرض ــز از س ــن نی ــش از ای ــرد: پی ــار ک ــت، اظه اس
نعمــت زاده اباغیــه ای دربــاره حــذف برچســب قیمــت کاالهای 
منتخــب محصــوالت شــیرینی، کیــک و شــکات، انــواع 

چیپــس و اســنک و محصــوالت ســلولزی و بهداشــتی در 
سراســر کشــور ابــاغ شــد کــه ایــن طــرح در ادامــه آن بــوده و 

ــت ســه هســتند.  ــا اولوی ــی ب ــای کاالی ــه گروه ه ــوط ب مرب
ــه  ــده ب ــط تولیدکنن ــت توس ــدن قیم ــه داد: درج نش وی ادام
ــت و  ــگاه ها نیس ــط فروش ــت توس ــدن قیم ــای درج نش معن
کلیــه فروشــندگان از عمــده و خــرد موظــف هســتند بــر روی 

ــد.  ــب کنن ــت نص ــب قیم کاال برچس
عضــو کانــون صنایــع غذایــی ایــران تصمیــم اتخاذشــده دربــاره 
ــدگان را  ــه توســط تولیدکنن ــت محصــوالت مربوط حــذف قیم
اقدامــی درســت ارزیابــی کــرد و گفــت: در کارخانه هــای دنیــا 
ــده  ــط تولیدکنن ــی توس ــوالت خارج ــذاری محص ــز قیمت گ نی
تعییــن نمی شــود و فروشــگاه های مربوطــه بــر اســاس بارکــد 
ــار  ــد و در اختی ــذاری می کنن درج شــده محصــوالت را قیمت گ

ــد.  ــرار می دهن ــدار ق خری

دریافــت  و  مراجعــه  بــرای  تماســی  شــما  بــا  اگــر 
بــر  مبنــی  شــده،  گرفتــه  دولتــی  ســیم کارت های 
ــایر  ــه س ــف تعرف ــق آن نص ــاس از طری ــه تم ــه تعرف اینک
سیم کارت هاســت، بدانیــد کــه بــا روش جدیــد کاهبــرداران 

شــده اید.  روبــه رو 
می گوینــد  تماس هایــی  از  اپراتورهــا  مشــترکان  برخــی 
کــه بــه آن هــا توصیــه می کنــد ضمــن مراجعــه بــرای 
 ،۴G ســیم کارت های  بــا   ۳G ســیم کارت های  تعویــض 
ســیم کارت های دولتــی دریافــت کننــد کــه تعرفــه اش 

نصــف تعرفه هــای کنونــی اســت. 
ــور اول،  ــل اپرات ــر عام ــی، مدی ــد صدوق ــتا وحی ــن راس در ای
ــاری  ــی و اعتب ــیم کارت های دائم ــه س ــرخ مکالم ــت: ن گف
مشــخص و بــرای ســیم کارت های دولتــی و خصوصــی 
یکســان اســت. البتــه گاهــی بســته هایی در قالــب مکالمــه 

ــرای  ــه ب ــا ســرویس های دیگــر اعــام می شــود ک همــراه ی
مشــترکان تفاوتــی نــدارد و دولتــی یــا خصوصــی یــک قیمت 

اســت. 
ــن  ــه ممک ــی ک ــرویس های خاص ــاره س ــن درب او همچنی
ــح  ــود، توضی ــه ش ــرکت ها ارائ ــی از ش ــرای بعض ــت ب اس
بــرای  ســازمانی  ســرویس های  گاه  مــا  می دهــد: 
شــرکت های خصوصــی و دولتــی ارائــه می کنیــم کــه 
امــا  می گیرنــد؛  خــاص  ســرویس های  کارکنانشــان 
ــن ســرویس ها  ــام هســتند و ای ــروه ع ــک گ ــم ی ــا ه آن ه
ــی  ــن در صورت ــت. بنابرای ــاص نیس ــروه خ ــک گ ــرای ی ب
ــرای  ــد تعرفه هــای نصــف ب ــی مانن ــا عناوین ــه تماســی ب ک
ــه  ــید ک ــد، آگاه باش ــت کردی ــی دریاف ــیم کارت های دولت س
ــیم کارت های  ــه س ــف تعرف ــه اش نص ــه تعرف ــیم کارتی ک س

ــدارد. ــود ن ــد، وج ــر باش دیگ
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،،
سال هاســت وزارت جهــاد کشــاورزی 
و جامعــه کشــاورزان بــا مشــکل نبــود 
الگــوی کشــت روبــه رو هســتند کــه 
ایــن امــر در برخــی مــوارد ازدیــاد تولیــد 
امحــاء محصــول و درنهایــت نابــودی 
منابــع آبــی و اقتصــاد کشــاورزان را بــه 

همــراه دارد.

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــریعتمداری، وزی ــد ش  محم
در اولیــن برنامــه کاری خــود پــس از معارفــه، در ذوب آهــن 
اصفهــان حضــور یافــت تــا طــی نشســتی ضمــن گفت وگــو 
بــا مســئوالن ایــن شــرکت، از خــط تولیــد ریــل ملــی بازدیــد 

. کند
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تأســیس ذوب آهــن 
اصفهــان را یــک تحــول بــزرگ صنعتــی بــرای مــردم ایــران 
دانســت کــه نقــش مهمــی در توســعه صنعــت کشــور ایفــا 

ــرده اســت. ک
وی بــا اشــاره بــه مشــکات کارخانــه ذوب آهــن گفــت: تــا دو 
مــاه آینــده بایــد برنامــه روشــنی بــرای برطــرف کــردن ایــن 
مشــکات ارائــه شــده و بخشــی از ایــن برنامه هــا نیــز بیــن 

مجموعه هــای مرتبــط شــروع شــود.
ــی  ــا همراه ــت: در دنی ــار داش ــریعتمداری اظه ــد ش محم
تکنولــوژی، دانــش و صنعــت ســبب اتفاقــات خوبــی شــده 
ــکات  ــد مش ــر می توان ــن ام ــم و ای ــاهد آن بوده ای ــه ش ک
واحدهــای صنعتــی بزرگــی همچــون ذوب آهــن را نیــز حــل 

کنــد.
وی افــزود: متأســفانه شــاهد نبــود تــوازن در توســعه فــوالد 
بوده ایــم کــه در جلســه ای بــا مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه 
ایــن موضــوع انتقــاد شــده اســت؛ ایشــان اعتقــاد داشــتند 

کــه نبــود تــوازن نبایــد وجــود داشــته باشــد.
ــم  ــرد: امیدواری ــان ک ــارت بی ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
مشــکات ذوب آهــن از منظــر وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
پیگیــری شــود کــه بایــد بــا برنامه ریــزی زمان بندی شــده ای در 

ایــن راه گام برداشــت.
وی خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در ایــن راه بایــد وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نیــز کمک کننــده باشــد و 

پیگیری هــای الزم را انجــام دهــد.
ــا  ــا کاهــش هزینه ه ــد ب ــه بای ــان اینک ــا بی شــریعتمداری ب

ایــن واحــد را فعــال نگــه  داریــم، گفت: ایــن مجموعــه دارای 
مدیــر عامــل باتجربــه ای اســت و تقویــت فعالیــت اجرایــی 
نیــز بایــد در دســتورکار قــرار داده شــود. مــا نیــز در حیطــه 

ــم. ــاش الزم را انجــام می دهی اختیاراتمــان تمــام ت
ــه  ــنی ارائ ــه روش ــد برنام ــده بای ــاه آین ــا دو م ــت: ت وی گف
شــده و بخشــی از ایــن برنامه هــا نیــز بیــن مجموعه هــای 

مرتبــط شــروع شــود.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت تصریــح کــرد: بایــد مالــک 
ــرای برطــرف  ــد و ب ــه کار توجــه کن ــز بیــش از گذشــته ب نی

ــه عمــل آورد. کــردن مشــکات اقدامــات الزم را ب
تولیدریلملیبرایدولتازاهمیتویژهای

برخورداراست
ــد  ــدن و تجــارت از خــط تولی ــر صنعــت، مع ــن وزی همچنی

ــرد. ــد ک ــان بازدی ــورد ذوب آهــن اصفه ــل در ن ری
ــار  ــگاران اظه ــا خبرن ــو ب ــد و در گفت وگ ــن بازدی وی در ای
داشــت: هــدف از حضــور در ذوب آهــن ایــن بــود کــه بگوییــم 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در کنــار ذوب آهــن اســت و 
از هیــچ کوششــی بــرای حــل مشــکات آن دریــغ نمی کنــد.

وی افــزود: تولیــد ریــل، اقدامــی بــزرگ اســت کــه توســط 
ذوب آهــن انجــام شــد و ایــن امــر بــرای دولــت از اهمیــت 

ویــژه ای برخــوردار اســت.
ــرای فــروش  ــی ب ــان اینکــه راهکارهای ــا بی شــریعتمداری ب
ریــل ذوب آهــن بــه راه آهــن اندیشــیده شــده، گفــت: تولیــد 
ریــل نه تنهــا بــه حــل مشــکات ذوب آهــن کمــک می کنــد 
ــی در کشــور اســتفاده  ــل ایران بلکــه موجــب می شــود از ری

کنیــم؛ کاری کــه در راســتای توســعه تولیــد ملــی اســت.
ــر  ــد وزی ــان بازدی ــان در جری ــر عامــل ذوب آهــن اصفه مدی
صنعــت، معــدن و تجــارت از ایــن کارخانــه گزارشــی را دربــاره 

ــرد. ــه ک ــده ارائ ــای انجام ش فعالیت ه
ــان  ــد، معاون ــت و بازدی ــن نشس ــت در ای ــر اس ــایان ذک ش

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت همچــون مهدی کرباســیان 
ــور  ــاون ام ــرقینی مع ــدرو، س ــل ایمی ــت عام ــس هیئ رئی
ــه  ــور، حجت ال ــه مذک ــی وزارتخان ــع معدن ــادن و صنای مع
میرزایــی معــاون امــور اقتصــادی و برنامه ریــزی وزارت 
ــتاندار  ــور اس ــول زرگرپ ــی، رس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
اصفهــان، کامــران نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
ــتان  ــدار شهرس ــجاد فرمان ــن س ــامی، محس ــورای اس ش
لنجــان و تنــی چنــد از مســئوالن ســازمان صنعــت، معــدن و 

ــتند. ــور داش ــارت حض تج
صادراتذوبآهنبه585هزارتنرسید

احمــد صادقــی، مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان، بــا اشــاره 
بــه افزایــش صــادرات ذوب آهــن نســبت بــه دو ســال 
گذشــته، گفــت: ۵۸۵ هــزار تــن محصــول از ذوب آهــن طــی 

۵ مــاه اول امســال صــادر شــد.
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــا حضــور وزی وی در نشســتی ب
ــن  ــه ذوب آه ــادرات کارخان ــه ص ــاره ب ــا اش ــارت ب تج
اظهــار داشــت: در دو ســال گذشــته افزایــش صــادرات 
را در ایــن شــرکت شــاهد بودیــم؛ ایــن در حالی اســت 
ــراق و  ــه کشــورهای ع ــن صــادرات ب ــش از ای ــه پی ک
ــه  ــون ب ــا هم اکن ــت؛ ام ــورت می گرف ــتان ص افغانس
کشــورهای عمــان بــه مقــدار ۱۷۵ هــزار تــن، بــه 
ــن  ــه افغانســتان ۸۱ هــزار ت ــن، ب امــارات ۱۰۹ هــزار ت
ــول  ــادرات محص ــن ص ــزار ت ــز ۶۸ ه ــد نی ــه تایلن و ب

داشــته ایم.
ــه ۵۸۵  ــا ب ــادرات م ــع ص ــه جم ــان اینک ــا بی وی ب
هــزار تــن می رســد، گفــت: در ۵ ماهــه ســال ۹۶، 

 ۸۰ درصــد برنامه هــای مــا در صــادرات محقــق شــده 
است.

مدیــر عامــل شــرکت ذوب آهــن بــا بیــان اینکــه 
ــم، افــزود:  ــه تولیــد تمام شــده را پاییــن آورده ای هزین
هزینــه تمام شــده محصــوالت ذوب آهــن از ۱۸۷۸ 
ــه حاصــل  ــه ک ــان کاهــش یافت ــه ۱۲۵۰ توم ــان ب توم
ــت. ــی اس ــی و تکنیک ــف مدیریت ــای مختل فعالیت ه

ــن  ــی ذوب آه ــکل اصل ــت: مش ــار داش ــی اظه صادق
مربــوط بــه مســائل مالــی اســت کــه بخــش عمــده 
آن حاصــل بازنگشــتن ســرمایه در طــرح تــوازن بــوده 

اســت.
تــوازن ۴ هــزار  در طــرح  افــزود: ذوب آهــن  وی 
میلیــارد تومــان هزینــه کــرد؛ امــا بــه دلیــل جداشــدن 

ــد. ــر مان ــه بی ثم ــن هزین ــبا ای ــد س واح
مدیــر عامــل ذوب آهــن گفــت: بــرای حــل مشــکات 
پیشــنهاد  مختلفــی  راه حل هــای  شــرکت  ایــن 
داده ایــم کــه می توانــد موجــب شــکوفایی دوبــاره 

ــود. ــور ش ــوالد کش ــت ف ــادر صنع ــن م ای
ــی چــدن  ــد کنون ــار داشــت: تولی ــی اظه احمــد صادق
ــن اســت  ــزار ت ــون و ۶۰۰ ه ذوب آهــن حــدود ۲ میلی
کــه امــکان افزایــش آن بــه ۳ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن 
بــا ۵۶ میلیــون یــورو ســرمایه گذاری وجــود دارد و در 

ایــن زمینــه اقدامــات الزم آغــاز شــده اســت.
رســول زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، نیــز در ایــن 
نشســت خاطرنشــان کــرد: بــرای برطــرف کــردن 
ــام  ــه و تم ــته ای ارائ ــد بس ــن بای ــکات ذوب آه مش

نــکات آن از منظرهــای مختلــف بررســی شــود.
وی افــزود: ایــن بســته بایــد توســط وزارت هــای 
تامیــن  و  رفــاه  تجــارت، کار،  و  معــدن  صنعــت، 

اقتصــاد و دارایــی بررســی شــود. اجتماعــی و 

رتبهنخستذوبآهناصفهاندرافزایشقیمت
سهام

ــزی  ــادی و برنامه ری ــور اقتص ــاون ام ــی، مع ــه میرزای حجت ال
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، در دیــدار بــا وزیــر صنعت، 
ــت:  ــان گف ــن اصفه ــئوالن ذوب آه ــا مس ــارت ب ــدن و تج مع
ذوب آهــن اصفهــان موفــق شــد رتبــه نخســت را در افزایــش 
قیمــت ســهام در گــروه فــوالدی کشــور بــه خــود اختصــاص 

دهــد.
ســهام  بــاالی  ارزش  کــرد:  اظهــار  میرزایــی  حجت الــه 
ذوب آهــن و حرکــت رو بــه رشــد ایــن شــرکت موجــب ایجــاد 
صــف خریــد بــرای ایــن ســهام شــده و بیشــترین معاملــه در 

ــن شــرکت اســت. ــه ســهام ای ــق ب ــورس متعل ــازار ب ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی مع
ــی  ــه  نوع ــور و ب ــوالد کش ــدار ف ــاد اقت ــان نم ــن اصفه ذوب آه
مــادر تولیــد فــوالد در کشــور اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــت  ــور فعالی ــوالد کش ــه ف ــه در عرص ــی ک ــرکت های بزرگ ش
می کننــد، همگــی از تــوان و دانــش کارکنــان و بازنشســتگان 

ذوب آهــن اصفهــان بهــره برده انــد.
ــاون،  ــه وزارت تع ــت همه جانب ــر حمای ــد ب ــا تأکی ــی ب میرزای
کار و رفــاه اجتماعــی از ذوب آهــن اصفهــان خاطرنشــان کــرد: 
ــت  ــل از دول ــای قب ــان در دولت ه ــن اصفه ــه ذوب آه مجموع
تدبیــر و امیــد بــا شــوک های اقتصــادی بزرگــی مواجــه بــوده 
اســت کــه بــا وجــود ایــن موضــوع توانســته اســت بــه فعالیت 

و پیشــرفت خــود ادامــه  دهــد.
ــادی  ــی و اقتص ــار اجتماع ــه آث ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
ذوب آهــن بــر چنــد اســتان به ویــژه اســتان هایی کــه معــادن 
ــزاق  ــت: ارت ــت، گف ــهود اس ــیار مش ــد، بس ــنگ دارن ــال س زغ
ــن مجتمــع  ــت ای ــه فعالی خانواده هــای بســیاری در کشــور ب
بــزرگ صنعتــی وابســته اســت؛ لــذا ضــرورت دارد کــه همگــی 

ــم. ــرای حفــظ و پیشــرفت ایــن شــرکت تــاش کنی ب

وزیرصنعت،معدنوتجارت:

تولید ریل ملی برای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
رتبهنخستذوبآهناصفهاندرافزایشقیمتسهام

کالهبرداری جدید به اسم »سیم کارت دولتی« سازمان حمایت در کنترل قیمت ها موفق نبوده است
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غیــور، فرمانــدار اردســتان گفــت: دغدغــه ای کــه در 
موضــوع آب اردســتان وجــود داشــته و مــی توانــد 
ــده شهرســتان باشــد بحــران  ــرای آین ــدی متصــور ب تهدی
ــت از  ــورای حفاظ ــه ش ــور در جلس ــت.علیرضا غی آب اس
منابــع آب در فرمانــداری اظهــار کــرد: بایــد تــاش شــبانه 
روزی از طــرف اداره هــا و ارگان هــای متولــی در اردســتان 
صــورت گیــرد تــا شــاهد اتفــاق جبــران ناپذیــری در 

خصــوص کمبــود آب نباشــیم.
فرمانــدار اردســتان گفــت: دغدغــه ای کــه در موضــوع آب 
شهرســتان وجــود داشــته و مــی توانــد تهدیــدی متصــور 

بــرای آینــده شهرســتان باشــد بحــران آب اســت.
ــرو  ــه از وزارت نی ــی ک ــه برنامه های ــان اینک ــا بی ــور ب غی
ــه  ــر مصــرف کــردن آب نهادین ــرای کمت ــا ب ــاغ شــده ت اب
ــمند  ــور هوش ــب کنت ــوع نص ــرد: موض ــح ک ــود، تصری ش
ــای  ــه اداره ه ــوده ک ــرب ب ــای آب ش ــرای چاه ه ــد ب جدی
ــدار اردســتان  مرتبــط در ایــن زمینــه همــکاری کنند.فرمان
خاطرنشــان کــرد: ارگان هــای متولــی شــکل پیــاده ســازی 
اباغیه هــا ی وزارت نیــرو را همچــون شــهرهای همجــوار 
انجــام داده و نخواهیــم کــه بیشــتر از آن موضــوع انجــام 
ــم  ــعی کنی ــده و س ــرآورده ش ــم ب ــارات ه ــا انتظ ــود ت ش

ــیم. ــته باش ــا داش ــد طرح ه ــرا و رون ــبی در اج تناس
وی تاکیــد کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت دنیــا کــه به ســوی 
بحــران آب پیــش مــی رود کشــور ما بــه ســوی فاجعه ای 
عظیــم در حرکــت اســت و مــی طلبــد تــا نــگاه و برخــورد 
علمــی در اذهــان همــه مســئوالن و مــردم تســری پیــدا 
ــه  ــه ب ــا توج ــیم.غیور ب ــاهد باش ــرل آب را ش ــد و کنت کن
فاجعــه ای کــه بــرای اســتان در راه اســت، افــزود: اخبــار 
ــال  ــر احتم ــال دیگ ــا ۱۵ س ــنویم و ت ــی ش ــی را نم خوب
ــر  ــه خاط ــان ب ــتان اصفه ــت اس ــی از جمعی ــه نیم اینک
کمبــود آب مهاجــرت کننــد وجــود دارد.فرمانــدار اردســتان 
ــی کــه  ــا وضعیــت موجــود آب اســتان در صورت ــزود: ب اف
جمعیــت موجــود حداقــل ســه میلیــون تــا ســه میلیــون 
و ۵۰۰ هــزار نفــر آن مهاجــرت کننــد مــی تــوان میــزان آب 
ــاز  ــر مج ــای غی ــرد: چاه ه ــد ک ــرد.وی تاکی ــرل ک را کنت
زیــادی در منطقــه اردســتان وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه 
ــی  ــوز خروج ــوص هن ــن خص ــدد در ای ــه های متع جلس
خوبــی را شــاهد نبــوده ایــم و کار خاصــی صــورت نگرفتــه 

اســت.

چهارمین جشنواره ملی نعنا در 
فین کاشان 

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ــهرداری  ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــز ارتباط ــر مرک مدی
ــا ۱۵ و ۱۶  ــی نعن ــن جشــنواره مل ــت :چهارمی کاشــان گف

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــن کاش ــهریور در فی ش
ــن  ــزاری چهارمی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــی ب ــی فرج محمدعل
جشــنواره ملــی نعنــا اظهارکــرد: چهارمیــن جشــنواره ملــی 
ــاورزی در  ــامت و کش ــگری س ــرد گردش ــا رویک ــا ب نعن
فیــن کاشــان طــی روزهــای ۱۵ و ۱۶ شــهریور مــاه برگــزار 
مــی شــود.   وی بــا اشــاره بــه شــعار »اقتصــاد مقاومتــی، 
ــه  ــال توج ــای امس ــت: از برنامه ه ــتغال« گف ــد و اش تولی
بــه ابعــاد اقتصــاد مقاومتــی، طــب ســنتی  و حمایــت از 
ــات  ــز ارتباط ــت.مدیر مرک ــی اس ــرمایه های داخل کاال وس
ــن  ــان کــرد: ای ــل شــهرداری کاشــان بی و امــور بیــن المل
ــگران و  ــتادان، پژوهش ــور اس ــا حض ــش دو روزه ب همای
ــدد  ــای متع ــی نهاده ــم افزای ــا ه ــوری و ب ــات کش مقام
شــهری برپــا خواهــد شــد.فرجی افــزود:  تشــکیل 
کارگاه هــای آموزشــی، بازدیــد از کشــتزارهای نعنــا و 
گردشــگری ، بازدیــد از کارگاه هــای تولیــد عرقیجــات 
گیاهــی و تجلیــل از کشــاورزان از جملــه برنامه هــای ایــن 

ــی رود. ــه شــمار م جشــنواره ب

افتتاح نیروگاه خورشیدی در 
فالورجان

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

ــذاری  ــرمایه گ ــا س ــیدی ب ــووات خورش ــروگاه ۲۰۰ کیل نی
اشــترجان  صنعتــی  شــهرک  در  خصوصــی  بخــش 

رســید. بهره بــرداری  بــه  فاورجــان  شهرســتان 
نیــروگاه خورشــیدی بــدون ســازه های فلــزی بــا اســتفاده 
از ۴۰۰ عددپانــل خورشــیدی ۲۵۰ وات در مســاحت ۷۰۰ 
متــر مربــع بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۵میلیــارد ریــال افتتــاح 
شــد.فاز اول ایــن نیــروگاه بــا ظرفیــت ۱۰۰ کیلــووات، 
ســالیانه ۱۸۰ مــگاوات ســاعت انــرژی تولیــد مــی کنــد و 
ــه  ــی نماید.ک ــری م ــن گاز CO۲ جلوگی ــار ۱۲۶ ت از انتش
فــاز دوم ایــن نیــروگاه نیــز در بهمــن مــاه جــاری افتتــاح 

مــی شــود.

فرش شهرضا قابلیت برند شدن 
دارد

ــت:  ــدن و تجــارت شــهرضا گف ــت، مع ــس اداره صنع رئی
ــهرضا،  ــتباف ش ــرش دس ــاله ف ــابقه ۸۰ س ــت و س قدم
ــام  ــار خوش ن ــی، تج ــی و بین الملل ــای مل ــود چهره ه وج
ــی  ــازار جهان ــوع، ب ــا ســابقه و طــرح و نقشــه های متن و ب
خوبــی را بــرای برنــد شــدن ایــن محصــول ایجــاد کــرده 

اســت.
ابراهیــم خاتمــی بــا اشــاره بــه موقعیــت شهرســتان 
ــام  ــهرضا در تم ــتان ش ــت: شهرس ــار داش ــهرضا، اظه ش
کشــاورزی،  تجــارت،  معــدن،  صنعــت،  حوزه هــای 
مؤسســات آموزشــی و هنــری و ســایر فعالیت هــای 

اقتصــادی فعــال اســت.
و  آبــی  کــم  مشــکات  دلیــل  بــه  افــزود:  وی 
ــل اشــباع  ــه دلی ــر و ب ــد ســاله اخی خشکســالی های چن
بــودن بخــش تجــارت از نظــر تعــداد واحــد صنفــی، 
ایــن  فعالیــت  شــاخص ترین  و  توســعه  رویکــرد 
ــه  ــی اســت ک ــدی و صنعت ــای تولی شهرســتان فعالیت ه
ــرار  ــون توجــه مســؤوالن اســتانی و شهرســتانی ق در کان
ــترش و  ــتای گس ــود را در راس ــاش خ ــام ت ــه و تم گرفت

برداشــته اند. آن  مشــکات  رفــع 

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

۱۴۰ تــن انــواع کاالهــای خارجــی قاچــاق 
کشف شــده بــه ارزش ۷۵ میلیــارد ریــال 
در محوطــه لشــکر ۱۴ امــام حســین)ع( 
بنــا بــر دســتور مقــام معظــم رهبــری مبنــی 
بــر امحــاء کاالهــای قاچاقــی کــه مشــابه آن 
در داخــل تولیــد می شــد، در مراســمی بــا 
حضــور فرمانــده انتظامــی و دیگــر مســئوالن 
ــد.  ــیده ش ــش کش ــه آت ــان ب ــتان اصفه اس

فرمانــده  معصوم بیگــی،  مهــدی  ســردار 
ــم  ــن مراس ــان، در ای ــتان اصفه ــی اس انتظام
بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت بــرای مقابلــه بــا 
کاالی قاچــاق در حــوزه تمرکــز بــر ورودی هــا و 
انبارهــای دپــوی امــوال وارداتــی در دســتورکار 
اســت، اظهــار کــرد: بایــد توجــه داشــته 
باشــیم کــه قاچــاق کاال، نقطــه مقابــل تحقــق 

ــی اســت. اقتصــاد مقاومت
ــردم در  ــه م ــه وظیف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق کاال، نخریــدن ایــن 
کاالهاســت، افــزود: خریــد کاالهــای قاچــاق 
ــه  ــد ک ــت می کن ــاق کاال را تقوی ــه قاچ چرخ
ایــن امــر موجــب خوابیــدن چرخه هــای 

تولیــد می  شــود.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه در کشــور ۲۰ میلیــون و در اســتان 
و  دانش آمــوز  میلیــون  یــک  اصفهــان 
ــه  ــرد: چنانچ ــه ک ــود دارد، اضاف ــجو وج دانش
ــده فرزندانشــان باشــند،  ــر آین ــه فک ــردم ب م

نبایــد از کاالی قاچــاق اســتفاده کننــد.
 نقش مردم در مبارزه با قاچاق کاال

ســردار معصوم بیگــی نقــش مــردم را در 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال بســیار مهــم و اثرگــذار 
می خواهیــم  اگــر  کــرد:  اظهــار  و  عنــوان 
معضــل بیــکاری از جامعــه مــا ریشــه کن 
ــد،  ــدا کن ــق پی ــد رون ــاد و تولی ــود و اقتص ش
تولیــدات  از  مــردم  اســتفاده  آن  راه  تنهــا 

ــت. ــی اس داخل

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه حفــظ  
دیگــر حساســیت های  از  مــردم  ســامت 
مــورد توجــه درخصــوص کاالی قاچــاق اســت، 
ابــراز داشــت: در ایــن راســتا یــادآور می شــویم 
ــم  ــا مه ــرای م ــردم ب ــه م ــامت هم ــه س ک
بعضــی  اســاس  بــر  نمی تــوان  و  اســت 
ــار  ــاق را در اختی ــای قاچ ــرات کااله اظهارنظ

مــردم کم بضاعــت قــرار داد.
 ناقص کردن چرخه قاچاق

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب ــردار معصوم بیگ س
ناقــص کــردن چرخه قاچــاق کاال در دســتورکار 
ویــژه نیــروی انتظامــی اســت، تصریــح کــرد: 
همچنیــن عــزم جزمــی وجــود دارد کــه کاالی 

قاچــاق بــه چرخــه مصــرف برنگــردد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
جامــع، کامــل و مانــع خواهــد بــود، گفــت: از 
ایــن رو در پنــج ماهه نخســت امســال کشــف 
پرونده هــای بــاالی ۱۰۰ میلیــون تومــان ارزش 
ــش  ــد افزای ــش از ۵۰ درص ــاق بی کاالی قاچ

داشــته و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.
 تقویت قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه ارزش ریالــی کاالهــای کشف شــده 
قاچــاق در پنــج ماهــه نخســت امســال ۵۳۳ 
ــن  ــزود: در ای ــوده اســت، اف ــال ب ــارد ری میلی
بــازه زمانــی یــک هــزار و ۷۰۰ پرونــده در حــوزه 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال تشــکیل شــده اســت. 
وی از تقویــت قــرارگاه مبــارزه با قاچــاق کاالی 

ــتگاه های  ــت دس ــا حمای ــی ب ــن فرمانده ای
ــتان  ــس اس ــت: پلی ــر داد و گف ــتان خب اس
بــر ســه حــوزه گلوگاه هــا و ایســتگاه های 
و محل هــای  انبارهــا  بازرســی،  و  ایســت 
دپــوی کاالی قاچــاق در ســطح اســتان و 
ــز  ــازار متمرک ــر ب ــوی ب ــرل ق ــارت و کنت نظ

ــد. ــد ش خواه

ــان  ــروی انتظامــی اســتان اصفه ــده نی فرمان
بــا قدردانــی از پشــتیبانی دســتگاه قضــا 
ــا کاالی قاچــاق عنــوان  درخصــوص مبــارزه ب
کــرد: تعزیــرات حکومتــی، نیــروی انتظامــی 
و همــه ارگان هــای مربوطــه همــکاری خوبــی 
ــز  ــی نی ــروی انتظام ــد و نی ــر دارن ــا یکدیگ ب
خــط مقــدم مبــارزه بــا کاالی قاچــاق را 

ــت. ــده اس ــده دار ش عه
وی همــکاری گســترده ســپاه و بســیج را 

ــته  ــاق کاال شایس ــا قاچ ــارزه ب ــه مب در عرص
ــی کــه  ــان کــرد: اطاعات ــر دانســت و بی  تقدی
بســیج درخصــوص کاالهــای قاچــاق بــه 
ــوده اســت.  ــه کــرد، بســیار اثرگــذار ب ــا ارائ م
را  رویکردهــای جدیــدی  قاچاقچیــان کاال 
اتخــاذ کرده انــد و انبارهــای جدیــدی را بــرای 
دپــوی کاالی خــود در نظــر گرفته انــد کــه 
اشــراف پلیــس روی ایــن انبارها وجــود دارد.

 نتیجه برخورد با کاالی قاچاق 
آتش زدن است

سیاســی  معــاون  عقدایــی،  رضــا  ســید 
اســتاندار اصفهــان، نیــز در ایــن مراســم  
و  دســتگاه ها  همــه  از  قدردانــی  ضمــن 
ــف  ــال در حــوزه کشــف و توقی ــای فع نهاده
ــوده  ــر فرم ــا ب ــرد: بن ــار ک ــاق اظه کاالی قاچ
ــه برخــورد بــا  ــاب نتیج ــم انق رهبــر معظ
کاالی قاچــاق آتــش زدن اســت و مــا امــروز 

ــم. ــرا کردی ــر را اج ــن ام ای
ــواع  ــن ان ــروز ۱۴۰ ت ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ابــراز  کاالی قاچــاق امحــا شــده اســت، 
داشــت: ارزش ریالــی ایــن کاالهــا ۷۵ میلیارد 

ــت. ــال اس ری
معــاون سیاســی اســتاندار اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه ایــن کاالهــا شــامل پوشــاک، ســیگار، 
اســت،  آرایشــی  لــوازم  انــواع  و  تنباکــو 
تصریــح کــرد : ۲۷ میلیــارد ریــال از ایــن 
کاالهــا ســیگار و تنباکــو و ۴۸ میلیــارد ریــال 

ــوده اســت.  ــا ب ــر کااله ــز دیگ نی

با حضور فرمانده انتظامی استان انجام شد

امحاء ۱۴۰ تن کاالی قاچاق در اصفهان

ــل از واحــد رســانه شــرکت  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
نمایشــگاه  اصفهــان،  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
بین المللــی تکنولــوژی ســرامیک کشــور در اولیــن دوره برگــزاری 
خــود میزبــان شــرکت هایی از اســتان های اصفهــان، یــزد، 
تهــران، قزویــن، خراســان رضــوی، ســمنان و کرمــان و نمایندگــی 
چیــن،  اســپانیا،  ایتالیــا،  محصــوالت کشــورهای  فــروش 
انگلســتان، ترکیــه و آلمــان در فضایــی بــه مســاحت ۸۰۰۰ متــر 

ــود.  ــد ب ــع خواه مرب
مشــارکت کنندگان ایــن نمایشــگاه همگــی از تأمین کننــدگان 
ــدگان ماشــین آالت خــط  ــی، تولیدکنن ــه و مــواد معدن مــواد اولی
ــال،  ــاپ دیجیت ــتگاه های چ ــاب، دس ــدگان لع ــد، تولیدکنن تولی
خدمــات  و  مشــاور  شــرکت های  طراحــی،  شــرکت های 
اتوماســیون  خدمــات  ارائه دهنــده  شــرکت های  مهندســی، 

صنعتــی، شــرکت های پخــت ســوم و شــرکت های تولیــد نســوز 
ــی و  ــا تخصص ــی کام ــار در فضای ــن ب ــرای اولی ــه ب ــتند ک هس
ــرامیک و  ــت س ــای روز صنع ــه و تکنولوژی ه ــواد اولی ــژه، م وی

ــد.   ــش می گذارن ــه نمای ــود را ب ــاخه کاری خ ش
ــره  ــن کنگ ــا چهارمی ــان ب ــگاه همزم ــن نمایش ــت ای ــی اس گفتن
سراســری صنعــت کاشــی، ســرامیک و چــاپ دیجیتــال برگــزار 

می شــود. 
ــهریورماه در  ــا ۱۸ ش ــخ ۱۵ ت ــه در تاری ــره ک ــن کنگ ــی ای میزبان
محــل ســالن همایش هــای اتــاق بازرگانــی برگــزار خواهــد شــد، 
ــای  ــق رایزنی ه ــان رســیده و از طری ــه اصفه ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

ــان شــده اســت.  ــان همزم ــا نمایشــگاه اصفه انجام شــده ب
ــاده  ــده آم ــای یادش ــا ۲۱ روزه ــاعت ۱۶ ت ــگاه از س ــن نمایش ای

بازدیــد مســئوالن، متخصصــان و عاقه منــدان اســت.

محمــد حســینی، معــاون اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای 
ــا تــب  دامــی اصفهــان، اظهــار داشــت: همــواره در طــول ســال ب
برفکــی مواجــه هســتیم و خوشــبختانه در اصفهــان وضعیــت ایــن 

بیمــاری بــه مرحلــه اورژانــس نرســیده اســت.
وی بیــان داشــت: در حــال حاضــر شــش کانــون تــب برفکــی در 
ــان و ...  ــار و فاورج ــان، خوانس ــگان، لنج ــتان های گلپای شهرس

شناســایی شــده اســت.
دامــی  بیماری هــای  مدیریــت  و  بهداشــت  اداره  معــاون 
ــرل  ــور کنت ــه منظ ــرد: ب ــه ک ــان اضاف ــتان اصفه ــکی اس دامپزش
تــب برفکــی طــرح واکسیناســیون دام را هــر چهــار مــاه یک بــار 

ــم. ــی کردی اجرای
وی اعــام کــرد:  تاکنــون حــدود ۲۵۰ هــزار گاو و ۷۰۰ هــزار 

گوســفند را واکســینه کردیــم.

ــب  ــروز ت ــی در ب ــل مختلف ــه عوام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب حس
برفکــی مؤثــر اســت، تصریــح کــرد: جابه جایی هــای دام و رعایــت 
ــب  ــروز ت ــی ب ــل اصل ــا، از عوام ــت در دامداری ه ــردن بهداش نک

برفکــی اســت.
ــات  ــی جلس ــب برفک ــرل ت ــتای کنت ــه در راس ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــن زمین ــران در ای ــت بح ــا مدیری ــد و ب ــزار ش ــددی برگ متع
ــن ســال ها آمــوزش را اصــل  ــه داد:  در ای ــم، ادام جلســه ای داری
قــرار دادیــم و بــه منظــور کاهــش تــب برفکــی دوره هــای آمــوزش 

گذاشــته شــد.
وی گفــت: در حــال حاضــر اســتان قــم، کاشــان و آران و بیــدگل 
بــا بیمــاری تــب برفکــی درگیــر هســتند کــه بــه دلیــل نزدیکــی بــا 
اســتان اصفهــان، ایــن هشــدار بــرای اســتان هــم هســت و بایــد 

ایــن بیمــاری را کنتــرل کــرد.

بــرای شــهر اصفهــان ۳ خــط قطــار شــهری در نظــر گرفتــه شــده 
ــمال  ــط ۲ ش ــوب، خ ــه جن ــمال ب ــیر ش ــک مس ــط ی ــت؛ خ اس
شــرقی بــه غــرب و خــط ۳ از جنــوب بــه غــرب اســت. همچنیــن 
ــه  ــامانه ب ــن س ــق ای ــز از طری ــراف نی ــهرهای اط ــی از ش بعض

ــوند. ــل می ش ــان متص ــرو اصفه ــوط مت خط
در حــال حاضــر عملیــات ۳ فــاز از خــط یــک متــرو حــد فاصــل 
ایســتگاه قــدس در خیابــان امــام خمینــی)ره( تــا میــدان آزادی 
تکمیــل شــده و در اختیــار شــهروندان قــرار گرفتــه اســت و قــرار 

اســت تــا پایــان ســال، ایــن خــط بــه صفــه برســد.
محمــد نورصالحــی، سرپرســت ســازمان قطــار شــهری اصفهــان 
ــات احــداث ۴ ایســتگاه  ــد: عملی ــاره می گوی ــن ب ــه، در ای و حوم
در مســیر خــط یــک باقــی مانــده کــه بایــد هرچــه ســریع تر ایــن 

مهــم راه انــدازی شــود.

ــاوران،  ــز مش ــد تمرک ــر بای ــال حاض ــد: در ح ــد می کن وی تاکی
پیمانــکاران و مدیــران مجــری طــرح بــر تعییــن و تأمیــن 
ــل  ــرعت تکمی ــش س ــود و افزای ــکات موج ــل مش ــح، ح مصال

ــد. ــاخت باش س
ــتگاه  ــهری از ایس ــار ش ــون قط ــه هم اکن ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
قــدس در خیابــان امــام خمینــی)ره( تــا میــدان آزادی در اختیــار 
شــهروندان قــرار گرفتــه، ادامــه می دهــد: در حــال حاضــر 
ــدس  ــیر ق ــا ۱۵ در مس ــح ت ــاعت ۷ صب ــان از س ــروی اصفه مت
ــاش  ــا ت ــد؛ ام ــانی می کن ــهروندان خدمت رس ــه ش ــا آزادی ب ت
بــر ایــن اســت کــه ایــن زمــان بــه ســاعت ۶ صبــح تــا ۲۰ برســد.

ــش  ــرای کاه ــزی ب ــد: برنامه ری ــان می کن ــی خاطرنش نورصالح
ــان  ــش مدت زم ــه و افزای ــا ۱۰ دقیق ــرو ت ــی مت ــرفاصله زمان س

بهره بــرداری تــا ســاعت ۲۰ صــورت می گیــرد.

M.Toghyani@eskimia.ir
مهناز طغیانیبرخوار 

و دیگــر  امنیــت ســبد غذایــی گوشــتی  برخــوار  فرمانــدار 
ــات  ــاش و زحم ــل ت ــردم را حاص ــی م ــام دام ــای خ فرآورده ه
شــبانه روزی کارکنــان دامپزشــکی دانســت و گفــت: امــروز وظیفه 
خطیــری بــر عهــده دامپزشــکی گذاشــته شــده و آن هــم حفــظ 

ــی اســت. ــت غذای امنی
اســفندیار بــا اشــاره بــه جایــگاه دامپزشــکی در حفــظ و حراســت 
ــا  ــواع بیماری ه ــا ان ــه ب ــزود: مقابل ــور اف ــی کش ــت دام از صنع
و به ویــژه کنتــرل بیماری هــای مشــترک بیــن انســان و دام 

ــد. ــا می کن ــور ایف ــادی کش ــعه اقتص ــزایی در توس ــش بس نق
از متولیــان واقعــی ســامت دانســت و  را  وی دامپزشــکی 
تصریــح کــرد: نظــارت بــر بهداشــت مــواد غذایــی، کنتــرل اماکــن 

پــرورش دام و مراکــز عرضــه فرآورده هــای خــام دامــی، نقــش 
ــر دامپزشــکی را در تامیــن ســامت غــذا، بهداشــت و  انکارناپذی
ــا  ــدار برخــوار ب در نهایــت ســامت جامعــه نشــان می دهد.فرمان
ــتان در  ــاص شهرس ــای خ ــا و نیازمندی ه ــمردن ظرفیت ه برش
حــوزه دامپزشــکی از جملــه فعالیــت بیــش از یکصــد مجموعــه 
دامپــروری بــر اهمیــت تقویــت امکانــات و حمایــت از خدمــات 
شــبکه دامپزشــکی به ویــژه بــا رویکــرد پیشــگیرانه تأکیــد کــرد.

ــن  ــز در ای ــتان نی ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــس ش ــه رئی در ادام
ــی و  ــوزه نظارت ــبکه در ح ــن ش ــرد ای ــریح عملک ــا تش ــه ب جلس
ــی نقــش اساســی در  ــت غذای ــن امنی ــت: تامی ــه ای گف قرنطین
حفــظ اســتقال جامعــه دارد. بــا کنتــرل بیماری هــای مختلــف 
دامــی، شــاهد افزایــش محصــوالت دامــی و کیفیــت تولیــدات 

ــود. ــم ب خواهی

 برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی 
تکنولوژی سرامیک کشور در اصفهان

معاون اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اصفهان خبر داد:

شناسایی شش کانون تب برفکی در اصفهان
فرماندار برخوار مطرح کرد:

توجه ویژه به دامپزشکی، الزمه ارتقای سالمت غذایی

سرپرست سازمان قطار شهری اصفهان و حومه: 

ساعات کاری مترو افزایش می یابد

مدیر کل تعاون اصفهان خبر داد: 
اجرای طرح »تکاپو« با هدف 

ایجاد اشتغال در اصفهان 
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح »تکاپــو« 
ــن  ــر اســاس ای ــت: ب ــا هــدف ایجــاد اشــتغال گف ب
ــه شناســایی شــده  ــک منطق ــای ی طــرح، قابلیت ه
ــمت  ــه آن س ــرمایه گذاران ب ــکاران و س ــپس بی و س

می شــوند.  هدایــت 
محســن نیرومنــد در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه 
ــه  ــار داشــت: اشــتغال در هم موضــوع اشــتغال اظه
دولت هــا از مباحــث مهــم بــه شــمار مــی رود؛ زمانــی 
بــرای ایجــاد اشــتغال، مســکّن پرداخــت تســهیات 
مطــرح بــود، امــا در دوره ای ایــن نتیجــه حاصــل شــد 

کــه ایــن پرداخت هــا کافــی نیســت.
نتیجــه  ایــن  بــه  زمانــی  دولت هــا  افــزود:  وی 
ــده  ــول کمک کنن ــتقیم پ ــق مس ــه تزری ــیدند ک رس

ــت، ســتاد تســهیل را ایجــاد  ــروز دول ــا ام اســت؛ ام
ــد. ــل کن ــه ای ح ــکل را ریش ــا مش ــرده ت ک

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
روش  بــه  نمی تــوان  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان 
ــتاد  ــت: س ــه داد، گف ــول ادام ــکّنی پ ــت مس پرداخ
تســهیل ۱۱۵۰ واحــد را بررســی و مشــکات مختلــف 
آن هــا را رفــع کــرده اســت؛ بــه همیــن دلیــل تعــداد 

زیــادی از صنایــع توانســته اند ســرپا بایســتند.
وی بــا بیــان اینکــه وضعیــت اقتصــاد در حــال حاضر 
مطلــوب نیســت، افــزود: نــرخ بیــکاری اصفهــان ۲.۲ 
ــا اســتانی  ــا تنه ــر اســت؛ ام ــه کشــور باالت نســبت ب
کــه کارگــروه اشــتغال آن بــا حضــور خــود اســتاندار 
تشــکیل می شــود، اصفهــان اســت؛ بــه ایــن معنــی 
کــه تمــام تاش هــا بــرای برطــرف کــردن مشــکات 

در اســتان اصفهــان در حــال انجــام اســت.
نیرومنــد خاطرنشــان کــرد: بــرای رفــع بیــکاری 
بــه برنامه ریــزی بلندمــدت نیــاز اســت؛ گاهــی 
دولت هــا مســکّن تزریــق می کردنــد، امــا چــون 

ــت؛  ــن می رف ــار آن از بی ــود، آث ــدار ب ــن روش ناپای ای
ایــن در حالــی اســت کــه اشــتغال بایــد پایــدار بماند.
وی بــا اشــاره بــه تهیــه ۵ بســته بــرای برطــرف کــردن 
مشــکات اشــتغال گفــت: بســته توانمندســازی 
ــوزه  ــا ح ــط ب ــای مرتب ــی از طرح ه ــروی کار، یک نی
ماســت کــه بــرای ایجــاد اشــتغال بــه کار بــرده 

می شــود.  
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
ــنامه  ــا بخش ــتغال را ب ــکل اش ــت: مش ــان گف اصفه

ــکوفایی  ــه ش ــرد؛ بلک ــل ک ــوان ح ــتورکار نمی ت و دس
ممکــن  اصولــی  اقدامــات  انجــام  بــا  اقتصــاد 
می شــود؛ در ایــن راســتا طــرح تکاپــو، طرحــی 
خــوب و برگرفتــه از تحقیقــات، انجــام شــده اســت.
طــرح  ایــن  اســاس  بــر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
قابلیت هــای یــک منطقــه شناســایی و ســپس 
بیــکاران و ســرمایه گذاران بــه آن ســمت هدایــت 
ــه  ــد ب ــول را نبای ــم پ ــا معتقدی ــت: م ــوند، گف می ش
دســت کســی داد کــه یــا شــغل خــود را از بیــن بــرده 

ــرد.  ــن بب ــر را از بی ــی دیگ ــغل کس ــا ش ی
وی افــزود: در طــرح تکاپــو ۱۲ رشــته پرظرفیــت 
ــام  ــید و تم ــب رس ــه تصوی ــتغال ب ــروه اش در کارگ
ــرح  ــن ط ــاس ای ــر اس ــد ب ــی بای ــهیات پرداخت تس
انجــام شــود.وی دربــاره حفاظــت از منافــع کارگــران 
خاطرنشــان کــرد: یکــی از خواســته های دیرینــه 
ــا  ــفید امض ــا س ــه قرارداده ــوده ک ــن ب ــران ای کارگ
را  قراردادهایــی  چنیــن  مرجعــی  هیــچ  نشــود؛ 
ــی  ــد رســیدگی طوالن ــد و رون نمی توانســت تاییــد کن

ــود. ب
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه در ایــن راســتا مــاه گذشــته 
از دو ســامانه رونمایــی شــد، افزود: نخســت ســامانه 
ثبــت قــرارداد بــود؛ بــر ایــن اســاس کارفرمــا زمانــی 
ــت شــده  ــه ثب ــد ک ــرارداد اســتناد کن ــه ق ــد ب می توان
ــان  ــا پای ــامانه ت ــن س ــا در ای ــت قرارداده ــد. ثب باش
از  سوء اســتفاده  تــا  می شــود  اجبــاری  ســال 

ــود. ــرف ش ــا برط ــفید امض ــای س قرارداده

زرگرپــور، اســتاندار اصفهــان، گفــت: خــروج از 
اقتصــاد تک محصولــی بــا توانایــی شــگفت آور 
خــرد  ســرمایه های  تجمیــع  و  تعاونی هــا 

ــتقیم دارد.  ــاط مس ارتب
رســول زرگرپــور در آییــن افتتــاح متمرکــز 
و  اصفهــان  اســتان  در  تعاونــی  طــرح   ۶۸
ــا  ــر ب ــای برت ــنواره تعاونی ه ــن جش دوازدهمی
ــد  ــورد تاکی ــی م ــاد مقاومت ــه اقتص ــان اینک بی
ــت  ــتورکار دول ــری و در دس ــم رهب ــام معظ مق
اســت، اظهــار کــرد: اقتصــاد مقاومتــی بــه 
معنــای تکیــه بــر خــود بــوده و بنــا بــر فرمــوده 

ــت. ــری درون زاس ــم رهب ــام معظ مق

ــاد  ــه اقتص ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار اصفه اس
مقاومتــی بــر روی بازارهــای جهانــی نیــز 
ــح کــرد: اقتصــاد مقاومتــی  تمرکــز دارد، تصری
بــرای ایجــاد ارزش افــزوده، توجــه ویــژه ای بــه 
صــادرات دارد کــه همــان رویکــرد دوم اقتصــاد 

ــت. ــری اس ــی برون نگ ــی، یعن مقاومت
ــه تمامــی  ــه نظــر می رســد ک ــه داد: ب وی ادام
در  می توانــد  نحــوی  بــه  ویژگی هــا  ایــن 
بخــش تعــاون در کشــور محقــق شــود و 
می شــود بخشــی از مســئولیت خــروج از ایــن 

ــرد. ــذار ک ــاون واگ ــش تع ــه بخ ــه را ب ورط
زرگرپــور بــا اشــاره بــه تنــوع فعالیــت تعاونی ها 

نســبت بــه بخــش خصوصــی خاطرنشــان 
کــرد: ایــن ویژگی هــا را شــاید بتــوان ناشــی از 
موضعــی، بومــی و محلــی بــودن آن ها دانســت 
جغرافیایــی  حــوزه  می شــود  موجــب  کــه 
بیشــتری داشــته باشــند و بنابرایــن حوزه هــای 

ــد. ــش دهن ــری را پوش متنوع ت
ــا  ــه تعاونی ه ــان اینک ــا بی ــان ب اســتاندار اصفه
توانایــی تمرکــز بــر روی محصــوالت بومــی 
را دارنــد، عنــوان کــرد: از جملــه زمینه هــای 
مهمــی کــه تعاونی هــا می تواننــد در آن وارد 
عمــل شــده و موفــق شــوند، می تــوان بــه 
ــرآوری میوه هــای  ــران، ف ــا، زعف صــادرات خرم

پــرورش  دارویــی،  تولیــد گیاهــان  مــازاد، 
حیوانــات خانگــی و حتــی تولیــدات عشــایری 

ــرد. ــاره ک اش
وی بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری دولــت 
ــر  ــزی ه ــاط مرک ــت و در نق ــش صنع در بخ
اســتان اســت، خاطرنشــان کــرد: تعاونی هــا 
ــرای خــروج از اقتصــاد  ــه ب ــی ایجــاد زمین توانای
تک محصولــی را دارنــد و بــا تجمیع ســرمایه های 
ــاد  ــده اقتص ــای مغفول مان ــه بخش ه ــرد، ب خ

می پردازنــد.
ــا  ــا ب ــه تعاونی ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب زرگرپ
ــل  ــای قاب ــن عملکرد ه ــخصات و ای ــن مش ای
قبــول، حــدود ۵ درصــد از اقتصــاد ســهم 
ــام  ــد مق ــه تاکی ــه ب ــا توج ــزود: ب ــد، اف دارن
معظــم رهبــری درخصــوص ســهم ۲۵ درصدی 

تعاونی هــا در اقتصــاد، فاصلــه زیــادی بــا آنچــه 
ــم. ــت، داری ــر اس ــا مدنظ در برنامه ه

مدیــر ارشــد اجرایــی اســتان اصفهــان بــا 
ــر  ــون نف ــه در حــال حاضــر ۱۰ میلی ــان اینک بی
در ایــران عضــو تعاونی هــا هســتند، تاکیــد 
کــرد:  ســال گذشــته از بخــش تعــاون اســتان 
درخواســت شــد کــه روالــی را کــه درخصــوص 
آسیب شناســی و پیگیری مشــکات در شــورای 
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی وجــود 
دارد، دربــاره بخــش تعــاون نیــز پیگیــری کننــد 
کــه بالــغ بــر هفــت جلســه کارگروه هــای 
ــه  ــن رابط ــو در ای ــورای گفت وگ ــف در ش مختل
تدویــن  مفیــدی  مجموعــه   و  کردنــد  کار 
تصویــب  بــه  در شــورای گفت وگــو  و   شــد 

رسید.

#خبر _گردی

استاندار اصفهان مطرح کرد:

تعاونی ها، زمینه ساز خروج از »اقتصاد تک محصولی« 

،،
اگــر می خواهیــم معضــل بیــکاری از 
جامعــه مــا ریشــه کن شــود و اقتصــاد 
و تولیــد رونــق پیــدا کنــد، تنهــا راه آن 
اســتفاده مــردم از تولیــدات داخلــی 

اســت

هشت بهشت
آمادگی نجف آباد برای استقبال از 

شهید حججی
ــزاری مراســم  ــت: در آســتانه برگ ــاد گف شــهردار نجــف آب
ــع حــرم محســن  ــی تشــییع پاســدار شــهید مداف میلیون
بخش هــای  در  شــهرداری  تــوان  تمامــی  حججــی، 
مختلــف بــه میــدان آمــده تــا فضــای عمومــی شــهر بــرای 

ــود. ــاده ش ــی، آم ــتقبال تاریخ ــن اس چنی
مســعود منتظــری عمــده فضاســازی های در دســت 
اجــرا را مربــوط بــه مســیر تشــییع پیکــر از میــدان بســیج 
ــا محــل یادمــان شــهدا دانســت و ادامــه داد: بیــش از  ت
ــه ۳۰  ــک ب ــی، نزدی ــر مربع ــزرگ دوازده مت ــر ب ــد بن یکص
ــه تصاویــر شــهید  طــرح از گنبــد امــام رضــا کــه مزیــن ب
شــده، ۵۰ حجلــه بــزرگ و صدهــا پرچــم کشــور در ابعــاد 
مختلــف، بخشــی از فضاســازی تــدارک دیــده شــده بــرای 

ایــن مراســم هســتند.
وی بــا اشــاره بــه مزیــن شــدن بخــش عمــده ای از 
فکر¬هــای متحــرک ســطح شــهر بــه تصاویــر ایــن شــهید 
ــش از  ــت: بی ــان داش ــرم بی ــع ح ــهدای مداف ــر ش و دیگ
۲۰۰ فضــای مختــص تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی نیــز 
در حــال تعویــض بــا بنرهــای ویــژه ایــن مراســم هســتند 
ــزرگ  ــه ب ــا الل ــب دهه ــاخت و نص ــز کار س ــان نی و همزم
روی چراغ هــای روشــنایی بلــوار طالقانــی و مســیر تشــییع 

ــه اســت. ــرار گرفت شــهید در دســتور کار ق

»میثم محمدی« سکاندار 
شهرداری زرین شهر شد

از چنــدی پیــش شــاهد تکاپــو و پروســه نفس گیــر 
گزینه هــای  توانمنــدی  و  کاری  رزومه هــای  بررســی 
ــوی  ــهر از س ــن ش ــهردار زری ــاب ش ــرای انتخ ــدد ب متع
شــورای شــهر بودیــم تــا جایــی کــه هــر روز اخبــار جدیــدی 

می رســید. به گــوش  نهایــی  انتخــاب گزینه هــای  از 
براســاس نظرخواهــی کــه از اعضــاء شــورای اســامی 
زریــن شــهر شــده بــود و بــا توجــه بــه جمــع بندی هــای 
انجــام شــده، مصاحبه هــای حضــوری وبررســی ســوابق و 
اعــام آمادگــی افــراد جهــت فعالیــت در ســمت شــهردار 
ــنهادی،  در  ــه پیش ــدود ۳۰ گزین ــن ح ــهر از بی ــن ش زری
ــوی  ــهر از س ــن ش ــهردار زری ــاب ش ــی انتخ ــه علن جلس
اعضــای شــورای پنجــم، میثــم محمــدی توانســت ازمیــان 
۷ رای اعضــاء شــورای اســامی زرن شــهر، ۷ رای موافــق 
را بــرای تکیــه بــر صندلــی مدیریــت شــهری زریــن شــهر 

ــه دســت آورد ب
محمــدی متولــد ۱۳۵۷ در شهرســتان نجــف آبــاد اســت و 
پیــش از ایــن بــه عنــوان شــهردار ســده لنجــان و مســئول 
واحــد عمــران شــهرداری زریــن شــهر فعالیــت مــی کــرد/

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی 
۱۰ کیلوواتی در اصفهان 

نیــروگاه خورشــیدی بــا ظرفیــت۱۰ کیلــو وات بــا هزینــه ای 
اســتان  شــرکت گاز  در  ریــال  میلیــون   ۷۱۰ از  بیــش 
اصفهــان احــداث و بــا حضــور مدیرعامــل بــرق منطقــه ای، 
ــان و  ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ــل ش مدیرعام
ــرداری رســید. ــره ب ــه به مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ب
ــدود ۲۸۵وات  ــل ح ــی پن ــوان تجمع ــا ت ــروگاه  ب ــن نی ای
پنــل  هــر  ابعــاد  بــا  خورشــیدی  پنــل   ۳۵ دارای 
۱۶۴۰در۱۰۰۰در۴۰ میلــی متــر بــا وزن ۱۷ کیلوگــرم تشــکیل 
ــب  ــع نص ــر مرب ــر ۱۵۰مت ــغ ب ــاحتی بال ــه در مس ــده ک ش

ــت. ــده اس ش

پروازهای برگشت حجاج به فرودگاه 
اصفهان 

مدیــرکل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان گفــت: بازگشــت 
پروازهــای حجــاج اســتان های اصفهــان و چهارمحــال 
ــرودگاه شــهید بهشــتی  ــه ف ــاری از روز چهارشــنبه ب بختی

انجــام خواهــد شــد.
ــت:  ــار داش ــر، اظه ــن خب ــام ای ــا اع ــدی ب ــن امج حس
عملیــات بازگشــت پروازهــای حــج تمتــع ســال ۹۶ 
فــرودگاه اصفهــان از روز چهارشــنبه ۱۵ شــهریورماه آغــاز و 

ــت. ــد داش ــه خواه ــهریور ادام ــا ۲۴ ش ت
ــی  ــان پذیرای ــرودگاه اصفه ــدت ف ــن م ــزود: در ای وی اف
۶۳۶۵ زائــر بیــت هللا الحــرام از شــهرهای جــده و مدینــه 
خواهــد بود.مدیــرکل فــرودگاه اصفهــان یــادآور شــد: 
ایــن تعــداد زائــر بــا ۲۴ پــرواز و در قالــب ۴۴ کاروان کــه 
تعــداد ۴۱ کاروان از اســتان اصفهــان و ۳ کاروان از اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری وارد فــرودگاه بیــن المللــی شــهید 

ــد شــد. ــان خواهن بهشــتی اصفه

بهره مندی بیش از ۵۳ هزار مددجوی 
اصفهانی از خدمات درمانی 

مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان گفــت: ۵۳ هــزار 
ــم از  ــی اع ــز درمان ــات مراک ــی از خدم ــوی اصفهان مددج
ــتان،  ــگاه، بیمارس ــص، درمان ــی و متخص ــکان عموم پزش
ــداد  ــه ام ــا کمیت ــرارداد ب ــرف ق ــه ط ــک و داروخان کلینی
ــد شــدند. حمیدرضــا شــیران از وجــود ۴۵۰ مرکــز  بهره من
ــار  ــر داد و اظه ــاد خب ــن نه ــا ای ــرارداد ب ــرف ق ــی ط درمان
داشــت: در حــال حاضــر ۵۳ هــزار و ۲۱۲ بیمه شــده 
ــی و  ــکان عموم ــم از پزش ــی اع ــز درمان ــات مراک از خدم
ــه، کلینیــک و  ــگاه، بیمارســتان، داروخان متخصــص، درمان
ــرداری پزشــکی  پاراکلینیــک، آزمایشــگاه و مراکــز تصویرب

می شــوند. بهره منــد 
وی بــا اشــاره بــه خدمــات متنــوع درمانــی کمیتــه امــداد 
ــت  ــاص تح ــاران خ ــه بیم ــات الزم ب ــه خدم ــزود: ارائ اف
بــه  مددجویــان  درمانــی  هزینــه  پرداخــت  حمایــت، 
ــوزش  ــای آم ــزاری کارگاه ه ــف، برگ ــی مختل ــز درمان مراک
ــن  ــوار و همچنی ــت خان ــوان سرپرس ــرای بان ــت ب بهداش
ارتقــای شــاخص های بهداشــتی مددجویــان از جملــه 
ــوزه  ــان در ح ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــای کمیت فعالیت ه

ــت. ــوده  اس ــان ب ــت و درم بهداش
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کوتاه اخبار 
 برگزاری اجتماع غدیریون 

در شهرکرد 
بــزرگ  اجتمــاع  خــم،  غدیــر  ســعید  عیــد  آســتانه  در 

می شــود.  برگــزار  شــهرکرد  در  »غدیریــون« 
همزمــان بــا دهــه امامــت و والیــت و در آســتانه عیــد ســعید 
ــام  ــون« در مصــای ام ــزرگ »غدیری ــاع ب ــر خــم، اجتم غدی

ــود.  ــزار می ش ــهرکرد برگ ــی)ره( ش خمین
ــت  ــی، تولی ــم رئیس ــید ابراهی ــام س ــخنرانی حجت االس س
آســتان قــدس رضــوی، شــعرخوانی و مداحــی از بخش هــای 

ایــن برنامــه اســت.

کشت پاییزه گل محمدی در فرادنبه 
ابراهیــم شــیرانی، مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیــاری، گفــت: کشــت پاییــزه گل محمــدی در ســطح ۱۶ 
هکتــار از اراضــی شــهر فرادنبــه در شهرســتان بروجــن انجــام 

شــد.
ــال  ــه نه ــزار اصل ــت ۳۵ ه ــا کاش ــرح ب ــن ط ــزود: ای وی اف
ــون  ــارد و ۴۰۰ میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب ــار بال ــا اعتب ــی و ب گلدان
ریــال اجــرا شــد. شــیرانی قیمــت هــر اصلــه نهــال را ۴۰ هــزار 
ریــال اعــام و اضافــه کــرد: ۱۵ هــزار ریــال از ایــن مبلغ توســط 
جهــاد کشــاورزی بــه صــورت یارانــه اختصــاص یافتــه اســت.

 رفسنجان، شهر بدون قلیان 
حمیــد مانــوری، فرمانــدار رفســنجان، در مراســم گرامیداشــت 
روز بهــورز گفــت: در زمینــه جمــع آوری قهوه خانه هــا و مراکــز 
ــوی  ــهر از س ــن ش ــد و ای ــادی ش ــاش زی ــان ت ــه قلی عرض

یونســکو بــه عنــوان شــهر بــدون قلیــان معرفــی گردیــد. 
ــه اول  ــا نیم ــی ت ــت قلیان فروش ــای هف ــزود: قلیان ه وی اف
ــد  ــه منعق ــه ای ک ــا تفاهم نام ــود و ب ــع آوری می ش ــر جم مه
شــده اســت، بــه زودی ایــن شــهر از وجــود قلیان فروشــی نیــز 

می شــود. پاک ســازی 

دستگیری 4 سارق در کرمان 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان بــا اشــاره به دســتگیری 
۴ ســارق و کشــف ۱7 فقــره ســرقت توســط مامــوران انتظامی 

ایــن فرماندهی خبــر داد. 

ــس در  ــوران پلی ــن مام ــت: همچنی ــش گف ــرهنگ روانبخ س
بازرســی از مخفیــگاه مجرمــان دستگیرشــده، مقــداری امــوال 
مســروقه را کشــف و ۳8 متهــم تحــت تعقیــب مقــام قضایــی 

را نیــز دســتگیر کردنــد.
ــاط  ــتقرار در نق ــا اس ــی ب ــوران انتظام ــرد: مام ــح ک وی تصری
ــم،  ــه مزاح ــیله نقلی ــتگاه وس ــده ۴8 دس ــش تعیین ش از پی
ــایش  ــلب آس ــات س ــه موجب ــدارک را ک ــدون م ــف و ب متخل

ــد. ــف کردن ــد، توقی ــم می کردن ــهروندان را فراه ش

 ویزیت رایگان بیماران نیازمند 
در جنوب کرمان 

ــد، رئیــس جمعیــت هــال احمــر قلعه گنــج،   عبــاس ارجمن
ــر  ــت هــال احم ــان جمعی ــگان توســط داوطلب ــت رای از ویزی
قلعه گنــج و کهنــوج در روســتاهای گلدشــت، ســورتاک و 
چارتایــی از توابــع بخــش چــاه دادخــدا شهرســتان قلعه گنــج 

ــر داد. خب
ــت  ــع س ــز توزی ــگان نی ــت رای ــر ویزی ــاوه ب ــزود: ع وی اف
بهداشــتی از قبیــل شــامپو، حولــه، مســواک، پــودر رختشــویی 

ــز  انجــام شــد. و شــانه نی

 آغاز برداشت انگور 
از باغ های ارنان مهریز 

مدیــر جهــاد  کشــاورزی دهســتان ارنــان گفــت: کار برداشــت 
ــاز شــد.  ــز آغ ــان مهری انگــور از باغ هــای ارن

ــاد  کشــاورزی دهســتان  ــر جه ســید علیرضــا حســینی، مدی
ارنــان شهرســتان مهریــز، پیش بینــی کــرد کــه امســال بیــش 
ــت  ــتان برداش ــن دهس ــتان های ای ــور از تاکس ــن انگ از ۱۵۰ ت

شــود.
 حســینی گفــت: ایــن دهســتان دارای ۱۵ هکتــار ســطح زیــر 
کشــت انگــور اســت کــه پنــج هکتــار آن غیربــارور و بقیــه بارور 

. ست ا

برگزاری مسابقه کاله بوقی در بافق 
بافــق مســابقه  در حاشــیه دومیــن جشــنواره تابســتانه 
ــاحلی  ــای س ــن ورزش ه ــب در زمی ــر اس ــوار ب ــی س کاه بوق

ــد.  ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ــار ای ــگاه آبش تفرج
ســید علــی نــوروززاده، شــهردار بافــق، بــا بیــان اینکــه مســابقه 
ــرای دومیــن ســال متوالــی در ایــن شهرســتان  کاه بوقــی ب
ــان  ــور و هیج ــر از ش ــابقه پ ــن مس ــت: ای ــد، گف ــزار ش برگ
قدمتــی دیرینــه در تاریــخ دارد کــه امــروز احیــا شــده اســت.

ــا بیــان اینکــه ســوارکاران برتــر در ایــن مســابقه   نــوروززاده ب
طبــق امتیــاز ســنجیده شــدند، تصریــح کرد: ســعید عباســیان 
ــا کســب بیشــترین امتیــاز بــر ســکوی  ــا اســب گادیاتــور ب ب

قهرمانــی ایــن دوره از مســابقات ایســتاد.

 اجرای طرح تفکیک زباله 
در روستاهای یزد 

طــرح تفکیــک زبالــه در روســتاهای یــزد در روســتای اکرمیــه 
یــزد آغــاز شــد. 

شــوراهای  و  روســتایی  امــور  دفتــر  کل  مدیــر  یارمنــد، 
ــازی و  ــدف فرهنگ س ــا ه ــرح ب ــن ط ــت: ای ــتانداری، گف اس
ــر و  ــای ت ــک زباله ه ــدأ و تفکی ــه از مب ــک زبال ــوزش تفکی آم

ــت. ــده اس ــاز ش ــزد آغ ــه ی ــتای اکرمی ــک در روس خش
ــده نزدیــک ایــن طــرح در  ــد افــزود: قــرار اســت در آین یارمن

ــز اجــرا شــود. تمامــی روســتاهای اســتان نی

کشف ۵۸ کیلو و ۶۳۰ گرم تریاک در 
محور شیراز به بستک

ــاک در عملیــات مشــترک پلیــس  ــو و ۶۳۰ گــرم تری ۵8 کیل
اســتان های چهارمحــال و بختیــاری و فــارس کشــف و 
ضبــط شــد. ســرهنگ رســتم بهرامــی، رئیــس پلیــس 
ــت: در  ــاری گف ــال و بختی ــدر چهارمح ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــس  ــا پلی ــتان ب ــی اس ــوران انتظام ــترک مأم ــات مش عملی
ــودروی  ــتگاه خ ــک دس ــارس، ی ــدر ف ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــد. ــف ش ــتک متوق ــه بس ــیراز ب ــور ش ــا در مح ــواری ران س

ــازی  ــر کل راه و شهرس ــمی، مدی ــم قاس قاس
چهارمحــال و بختیــاری، در نشســت خبــری در 
جمــع اصحــاب رســانه بــا اشــاره بــه اینکــه اداره 
 کل راه و شهرســازی بــه  عنــوان بزرگ تریــن 
اداره اجرایــی در ســال های گذشــته کارهــای 
بســیار بزرگــی در حــوزه راه و ســاختمان انجــام 
داده اســت، اظهــار کــرد: در حــوزه مســکن مهــر 
از تعــداد 22 هــزار واحــد مســکن مهــر حــدود 
۱۴ هــزار واحــد در چهــار ســال گذشــته تکمیــل 

و بــه متقاضیــان تحویــل داده شــده اســت.
وی ادامــه داد: زیرســاخت های مســکن های 
مهــر چهارمحــال و بختیــاری از جملــه ســاخت 
مــدارس، مراکــز درمانــی، کانتــری، مســاجد و 
ــط اداره  کل راه و  ــا توس ــدی خیابان ه جدول بن
ــه  ــن هزین ــده و همچنی ــاده ش ــازی آم شهرس
ــم از  ــر اع ــکن مه ــاخت های مس ــایر زیرس س
آب، بــرق و گاز توســط ایــن اداره بــه ادارات 
ذی ربــط جهــت انجــام پرداخــت شــده اســت.

چهارمحــال  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
اســاس  بــر  اینکــه  بیــان  بــا  بختیــاری  و 
اداری،  ســاختمان های  ساخت وســاز  قانــون 
ــدارس و  ــه  جــز م ــی ب ــز درمان ورزشــی و مراک
ســاختمان های اطاعاتــی بــر عهــده ایــن اداره 

 کل اســت، افــزود: در چهــار ســال گذشــته 
ــاختمان های  ــع س ــر مرب ــزار مت ــدود 2۴۰ ه ح
مجموعه هــای  و  درمانــی  مراکــز  اداری، 
ورزشــی در اســتان ســاخته شــده اســت.

قاســمی بــا اشــاره بــه پروژه هــای بــزرگ 
ساخته شــده توســط اداره  کل راه و شهرســازی 
در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: فرهنگســرای 
بــزرگ شــهرکرد، بیمارســتان چلگــرد، مالخلیفه 
و بروجــن، ســاختمان اداری پزشــکی قانونــی، 
امــور مالیاتــی و ثبــت اســناد، از مهم تریــن 
پروژه هــای ســاختمانی در چنــد ســال گذشــته 

بــوده اســت.
وی از پیشــرفت 9۴ درصــدی پــروژه ســاخت و 
تجهیــز بیمارســتان بروجــن خبــر داد و اضافــه 
کــرد: ایــن پــروژه از دولــت قبــل بــا هزینــه ای 
بالــغ بــر ۵ میلیــارد تومــان آغــاز شــده و تاکنون 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــان ب ــارد توم حــدود ۳۰ میلی
ــود  ــی می ش ــت و پیش بین ــده اس ــه ش هزین

ــرداری برســد. ــه بهره ب ــا دو مــاه آینــده ب ت
و  چهارمحــال  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
ــای  ــه طــول بزرگراه ه ــان اینک ــا بی ــاری ب بختی
اســتان ۳۵۰ کیلومتــر اســت، خاطرنشــان کــرد: 
در چهارســال گذشــته 2۴۰ کیلومتــر جــاده 
احــداث و تکمیــل شــده و همچنیــن ۱۶۳ 
ــر  ــع خط ــتان رف ــز در اس ــز نی ــه حادثه خی نقط

ــت. ــده اس ش
قاســمی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه راه آهــن 
چهارمحــال و بختیــاری، یکــی از مهم تریــن 
نیازهــای اســتان اســت، افــزود: مذاکــرات 
ــن  ــات ای ــام مطالع ــا انج ــه ب ــی در رابط نهای
پــروژه انجــام گرفتــه و در صــورت اجرایــی 
شــدن ایــن پــروژه ۶ هــزار شــغل ایجــاد 
ــه   ــرای اســتان ب ــای بســیاری ب می شــود؛ مزای
همــراه دارد و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن پــروژه 

ــه   ــاز دارد، ب ــار نی ــارد اعتب حــدود ۱8 هــزار میلی
علــت مشــکات اقتصــادی موجــود در کشــور 
ــا  ــوع پروژه ه ــن ن ســرمایه گذاری های کان در ای

ــت. ــه اس ــادی مواج ــک زی ــا ریس ب
و  راه  کل  اداره   اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
شهرســازی آمادگــی کامــل بــرای اجــرای طــرح 
مســکن اجتماعــی را دارد، تصریــح کــرد: ایــن 
ــرای  ــگان ب ــن رای ــذاری زمی ــی واگ اداره آمادگ
ــه  ــن جامع ــای پایی ــکن دهک ه ــاخت مس س
را بــا همــکاری بــا ارگان هایــی از جملــه کمیتــه 
 امــداد و بنیــاد مســکن دارد تــا از ایــن طریــق 
ــع  ــه مرتف ــف جامع مشــکات قشــرهای ضعی

شــود.
و  چهارمحــال  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
بختیــاری از اتمــام پــروژه مســکن مهــر در 
چهارمحــال و بختیــاری در مهرمــاه ســال  جــاری 
خبــر داد و افــزود: یــک هزار و ۱۰۰ واحد مســکن 
ــل  ــان تحوی ــه متقاضی ــاری ب ــال  ج ــر در س مه
داده شــده و حــدود ۵۰۰ واحــد باقی مانــده 

تــا مهرمــاه تکمیــل می شــود و اســتان مــا 
ــروژه  ــور پ ــتان در کش ــومین اس ــوان س ــه  عن ب

ــاند. ــام می رس ــه اتم ــر را ب ــکن مه مس
قاســمی اضافــه کــرد: مطالعــات اجــرای پــروژه 
آزادراه لــردگان بــه ایــذه و شــهرکرد بــه اصفهــان 
ــا  انجــام شــده و همچنیــن قــرارگاه خاتم االنبی
بــرای ســرمایه گذاری اعــام آمادگــی کــرده 
ــم  ــروژه عظی ــن دو پ ــرای ای ــرای اج ــت؛ ب اس

ــتیم. ــرمایه گذار هس ــذب س ــد ج نیازمن
تخصیــص  اینکــه  بیــان  بــا  پایــان  در  وی 
ــار  ــازی در چه ــه اداره  کل راه و شهرس ــار ب اعتب
در  شــده، گفــت:  برابــر   ۴ ســال گذشــته 
ــی  ــیار بزرگ ــات بس ــال ها اقدام ــن س ــول ای ط
ــه حجــم وســیع  ــا توجــه ب ــه و ب صــورت گرفت
پروژه هــای اجرایــی، اداره  کل راه و شهرســازی 
حــدود ۱۰۰ میلیــارد تومــان بابــت راه روســتایی، 
نقــاط  رفــع  فرعــی،  و  اصلــی  جاده هــای 
حادثه خیــز و نصــب عائــم در جاده هــا بــه 

پیمانــکاران بدهــی دارد. فــارس

مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 سرمایه گذاری قرارگاه خاتم االنبیا 
در پروژه  آزاد راه لردگان به ایذه
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ســاختمان شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی چهارمحــال 
ــتانی در  ــتانی و شهرس ــئوالن اس ــور مس ــا حض ــاری ب و بختی
ــر  ــای 882 مت ــع و زیربن ــر مرب ــه مســاحت 292 مت ــی ب زمین

ــاح شــد. ــع افتت مرب
علــی گرجــی در آییــن افتتــاح ســاختمان شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســامی اســتان اظهار کــرد: تبلیغــات از ارکان شــورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســامی اســت که رســالت سیاســتگذاری 
را در روزهــای مختلــف بــر عهــده داشــته و توانســته در انجــام 

رســالت خطیــر تاش هــای فراوانــی انجــام دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نهــاد، نهــادی عمومــی و غیردولتی 
اســت، افــزود: مخاطبــان ایــن نهــاد قشــرهای مختلــف مــردم 

ــدی را در  ــر و مفی ــای مؤث ــت گام ه ــته اس ــه توانس ــتند ک هس
ــردارد. ــا ب ــرای برنامه ه ــبت ها و اج ــام مناس تم

ــال و  ــامی چهارمح ــات اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش رئی
بختیــاری اضافــه کــرد: شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســامی 
اســتان از مردادمــاه ســال گذشــته تاکنــون ۵ هــزار و ۶۰۰ عنــوان 
ــر از  ــزار نف ــون و ۵۰۰ ه ــک میلی ــه ی ــرده ک ــزار ک ــه برگ برنام

ــد.  ــتفاده کردن ــا اس برنامه ه
برگــزاری  منظــور  بــه  نهــاد  ایــن  خاطرنشــان کــرد:  وی 
ــه  ــا ب ــوده ت ــت ب ــد حمای ــامی نیازمن ــاب اس ــای انق برنامه ه

اهــداف مدنظــر دســت یابــد. 
گرجــی گفــت: ســاخت ایــن ســاختمان در زمینــی بــه مســاحت 
292 متــر مربــع بــا زیربنــای 882 متــر از تیرمــاه ســال گذشــته 

آغــاز شــد و دوشــنبه ۱۳ شــهریور بــه بهره بــرداری رســید. 
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بــا حضــور قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی هــزار و ۱2۰ 
ــه  ــاری ب واحــد مســکن مهــر در اســتان چهارمحــال و بختی

بهره بــرداری رســید.
ــی  ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ ــه مع ــه ک ــن افتتاحی در ای
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری، مدیــر کل راه و شهرســازی 
و دیگــر مســئوالن اســتانی نیــز حضــور داشــتند، هــزار و 9۶ 
ــهر،  ــد در فرخ ش ــهرکرد، ۳ واح ــر در ش ــکن مه ــد مس واح
یــک واحــد در شــهر فارســان  و 2۰ واحــد احداث شــده 
ــا  ــهرهای ب ــامی در ش ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــط بنی توس

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــر ب ــزار نف ــر 2۵ ه ــت  زی جمعی
احمــد اصغــری مهرآبــادی در حاشــیه ایــن افتتاحیــه گفــت:  

از 22 هــزار و ۱۵7 واحــد مســکن مهــر احداث شــده در 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری تــا بــه امــروز 2۱ هــزار و ۵7۴ 

واحــد تکمیــل و بــه مالــکان تحویــل داده شــده اســت .
مهرآبــادی در ادامــه افــزود: ۵8۳ واحــد باقی مانــده در 
مراجــع قضایــی دارای پرونــده هســتند کــه در صــورت رفــع 
اختافــات قضایــی موجــود، اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
پــس از اســتان های زنجــان و یــزد، ســومین اســتانی 
خواهــد بــود کــه اختتامیــه پرونــده مســکن مهــر را جشــن 

ــت.  ــد گرف خواه
وی خاطرنشــان کــرد: عملیــات زیربنایــی و روبنایــی بیشــتر 
ــاجد،  ــم از مس ــور اع ــطح کش ــر در س ــکن مه ــات مس مح
ــه پایــان رســیده و  مــدارس، مراکــز بهداشــتی و کانتــری ب

ــت. ــده اس ــل داده ش ــردار تحوی ــای بهره ب ــه ارگان ه ب

ــه اســترالیا  ــم چنانچ ــی داری ــت: آمادگ ــان گف اســتاندار کرم
ــش  ــر افزای ــا یکدیگ ــادی را ب ــکاری اقتص ــد، هم ــل باش مای
ــم. ــزار کنی ــور برگ ــترک را در دو کش ــگاه مش ــم و نمایش دهی

ــفیر  ــز، س ــان بیگ ــا آی ــتی ب ــینی در نشس ــا رزم حس علیرض
اســترالیا در ایــران، بــا بیــان اینکــه کشــور اســترالیا در ســال 
9۱، تعــداد  7۰۰ نفــر از اســتان کرمــان را پذیــرش کــرده، اظهــار 
ــان طــی ۳8 ســال  ــژه اســتان کرم ــا به وی داشــت: کشــور م
گذشــته، بیشــترین مهاجــرت افغان هــا را داشــته و بــا وجــود 
ــتی و ... ،  ــی، بهداش ــف آموزش ــای مختل ــت هزینه ه پرداخ

رفتــاری بشردوســتانه بــا ایــن مهاجــران داشــته اســت.
ــه دلیــل مهاجــرت  اســتاندار کرمــان ادامــه داد: کشــور مــا ب
در  مختلــف  هزینه هــای  بــر  عــاوه  افغان هــا  گســترده 
ــادی را  ــای زی ــوزش، هزینه ه ــت و آم بخــش ســامت، امنی

ــت. ــگ داده اس ــش فرهن در بخ
وی بیــان کــرد: شــما در کشــور خــود دربــاره پذیــرش 
مهاجــران کشــورهای مختلــف، ســختگیری انجــام می دهیــد؛ 
ــم  ــون ۳۰۰ هــزار افغانســتانی در کرمــان داری ــا مــا هم اکن ام
و  ۳۰ هــزار دانش آمــوز افغانســتانی در مــدارس ایــران 
درس می خواننــد و ســرانه یک هــزار و 2۰۰ کاس درس را 
ــره  ــف به ــی مختل ــای آموزش ــد و از فرصت ه ــباع می کنن اش

می برنــد.
رزم حســینی گفــت: در کنــار همــه ایــن امکاناتــی کــه مهاجران 
ــی  ــغلی مختلف ــای ش ــد، فرصت ه ــتفاده می کنن ــان اس افغ
را کــه یــک ایرانــی می توانــد اســتفاده کنــد، بــه   دســت 
می آورنــد و بــا توجــه بــه وضعیــت بیــکاری جوانــان مــا ایــن 

ــم.  ــا می پردازی ــه م ــری اســت ک ــه دیگ ــم هزین ه

ــه  مدیــر کل اســتاندارد اســتان یــزد گفــت: از اول دی مــاه هرگون
فرآورده هــای کنجــدی بــدون نشــان اســتاندارد از بــازار جمــع آوری 

شــده و واحدهــای متخلــف نیــز پلمــب خواهنــد شــد. 
ماجــدی، مدیــر کل اســتاندارد اســتان یــزد گفــت: در حــال 
حاضــر بخــش عمــده ای از واحدهــای فــرآوری محصــوالت 
ــدون نشــان اســتاندارد هســتند و در فضایــی  کنجــدی اســتان ب
ــد  ــن کنج ــد روغ ــه تولی ــدام ب ــتاندارد اق ــتی و غیراس غیربهداش

می کننــد.
ماجــدی افــزود: ایــن واحدهــا تــا اول دی مــاه بایــد بتوانند نشــان 
اســتاندارد را دریافــت کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت ایــن واحدهــا 

پلمــب و جــواز فعالیــت آن هــا باطــل خواهــد شــد.
وی بــا بیــان اینکــه آموزش هــای الزم بــه منظــور استانداردســازی 
ــه  ــهریورماه ارائ ــا در ش ــه واحده ــدی ب ــای کنج ــد فرآورده ه تولی

خواهــد شــد، افــزود: پــس از ایــن آموزش هــا واحدهــای 
ــکات مدنظــر، محصــوالت خــود  فــرآوری بایــد ضمــن رعایــت ن
ــازار  ــه ب را در شــرایط و فضــای بهداشــتی و اســتاندارد تولیــد و ب

ارائــه کننــد.
مدیــر کل اســتاندارد اشــاره کــرد: از اول دی مــاه هــر گونــه 
ــان  ــدون نش ــد ب ــن کنج ــه روغ ــدی و از جمل ــای کنج فرآورده ه
ــازار جمــع آوری و واحدهــای متخلــف نیــز پلمــب  اســتاندارد از ب

ــد. ــد ش خواهن
ماجــدی همچنیــن بــا اشــاره بــه برنامــه استانداردســازی 
واحدهــای تولیــد تیرچــه بلــوک تــا پایــان امســال گفــت: در حــال 
ــا مجــوز صنفــی  ــا ب ــوک تنه ــد تیرچــه بل  حاضــر واحدهــای تولی
و بــه صــورت دســتی تیرچــه بلــوک تولیــد می کننــد و هیچ کــدام 

نشــان اســتاندارد ندارند.

استانها

افتتاح ساختمان شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
چهارمحال و بختیاری 

 آماده افزایش همکاری اقتصادی 
کرمان و استرالیا هستیم

 بهره برداری از هزار و 120 واحد مسکن مهر 
در چهارمحال و بختیاری 

 واحدهای فرآوری کنجد بدون نشان استاندارد 
پلمب می شوند 

آبشار وروار )رود فرق( جیرفت 
ــان  ــتان کرم ــی در اس ــت جغرافیای ــت در موقعی ــار وروار جیرف آبش
واقــع اســت.  ایــن آبشــار کــه از رود »فــرق« سرچشــمه می گیــرد 
از زیباتریــن جاذبه هــای گردشــگری شهرســتان عنبرآبــاد محســوب 
ــن آبشــار کــه در شــمال شــرقی  ــه ای ــرای دسترســی ب می شــود. ب
ــت -  ــاده جیرف ــیر ج ــد از مس ــرار دارد، بای ــاد ق ــتان عنبرآب شهرس
ــه  ــر ب ــاد حــدود 2۰ کیلومت ــرد و از دوراهــی جهادآب ــور ک ــوج عب کهن

ســمت مردهــک و روســتای رود فــرق رفــت.
ــه از  ــرار دارد ک ــه ای ق ــی آب رودخان ــه خروج ــرق در دهان  رود ف
منطقــه جبال بــارز جنوبــی و به ویــژه قلــه علم شــاه سرچشــمه 
آبشــار ســرازیر می شــود. فاصلــه روســتای رود  از  می گیــرد و 
تــا آبشــار حــدودا ۱۰ کیلومتــر اســت کــه کوه هــای دو  فــرق 
ــور  ــع از عب ــد مان ــا شــیب بســیار تنــدی کــه دارن ــه ب طــرف رودخان
می شــوند و تنهــا راه عبــور از مســیر رودخانــه اســت کــه آن هــم بــه 
ــت  ــوار و وجــود ســنگ های گرانی ــد و ناهم ــل شــیب بســیار تن دلی
ــل  ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــت می ش ــدی حرک ــبب کن ــزرگ س ــیار ب بس
طــی کــردن ایــن مســافت ۱۰ کیلومتــری حــدود ســه ســاعت طــول 

می کشــد.  
در کنــار ایــن آبشــار بــزرگ وجــود قلعه هــای تاریخــی بــرای 
عاقه منــدان ابنیــه تاریخــی، فرصــت مناســب دیگــری فراهــم 
کــرده کــه از آثــاری همچــون قلعــه فــرق و قلعــه ســاالر رضــا نیــز 

ــد. ــد کنن بازدی
ــه   سرســبزی بی نظیــر و پوشــش گیاهــی خــاص ایــن منطقــه را ب

ــل کــرده اســت.  ــن مکان هــای گردشــگری کرمــان تبدی بکرتری
 ایــن آبشــار پرصابــت در دامنــه قلــه »علم شــاه« کــه بــا ۳7۴۱ متــر 
بلندتریــن قلــه جبــال بــارز محســوب می شــود، واقــع شــده اســت. 

هــر ســاله تعــداد زیــادی از کوهنــوردان و طبیعت دوســتان بــه 
بلندی هــای آن عــزم ســفر می کننــد.  ایــن منطقــه و  مقصــد 
مســیر دسترســی بــه ایــن آبشــار و قلــه علم شــاه به ویــژه در 
اســفندماه، همــراه بــا تضادهــای بی نظیــری چــون باغ هــای لبریــز 
ــی  ــیع و رؤیای ــت وس ــات، دش ــگ مرکب ــی رن ــای نارنج از میوه ه
ــد  ــار بلن ــروش آبش ــه، خ ــنگی رودخان ــتر س ــس، بس ــای نرگ گل ه
وروار و در باالدســت، بــرف و یــخ قلــه علم شــاه اســت و ایــن 
ــت  ــقان طبیع ــب عاش ــی نصی ــم روز راهپیمای ــر از نی ــه، در کمت هم

می شــود.  و کوه یــاران 

# دیدنی_ها

کوتاه از استان ها
حدنگاری اراضی کشاورزی 

چهارمحال و بختیاری
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 
از اجــرای طــرح حدنــگاری )کاداســتر( در راســتای تثبیــت 
مالکیت هــای شــرعی و قانونــی افــراد در دولــت دوازدهــم 

خبــر داد.
ذبیــح هللا غریــب گفــت: در حــال حاضــر ایــن طــرح در ۴۰ 
هــزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی شهرســتان های شــهرکرد 

و فارســان در حــال انجــام اســت.
وی اظهــار کــرد: اجــرای طــرح کاداســتر در راســتای رفــع 
ــتین  ــکان نخس ــاورزی و خرده مال ــی کش ــات اراض تداخ

ــود. ــام می ش ــتان انج ــن اس ــار در ای ب

صادرات محصوالت الستیک یزد 
به جهان 

ــان  ــت: کارآفرین ــزد گف ــتیک ی ــع الس ــل صنای ــر عام مدی
ــن  ــد بهتری ــا تولی ــده اند ب ــق ش ــزد موف ــتان ی ــر اس برت
ــرف  ــور را برط ــتیک کش ــاز الس ــد نی ــتیک ها، ۱2 درص الس

ــد.  کنن
ســتوده، مدیــر عامــل صنایــع الســتیک یــزد، گفــت: 
مجتمــع تولیــد محصــوالت الســتیک یــزد  در حــال 
حاضــر ســاالنه ســه و نیــم میلیــون حلقــه الســتیک تولیــد 
می کنــد کــه از ایــن میــزان، ۵ درصــد بــه خــارج از کشــور 

صــادر می شــود.
ســتوده افــزود: کارآفرینــان برتــر اســتان یــزد موفــق 
ــاز  ــن الســتیک ها، ۱2 درصــد نی ــد بهتری ــا تولی شــده اند ب
ــد  ــتیک های تولی ــد. الس ــرف کنن ــور را برط ــتیک کش الس
اســتان اکنــون از بهتریــن برندهــای الســتیک کشــور شــده 
و جایــگاه خوبــی در کشــور و خــارج از کشــور پیــدا کــرده 

اســت.

کرمان، میزبان جشنواره ملی 
هنرهای تجسمی 

ــی  ــنواره مل ــان جش ــهریورماه، میزب ــا 2۳ ش ــان 2۰ ت کرم
ــود.  ــد ب ــمی خواه ــای تجس هنره

ــمی  ــای تجس ــی هنره ــنواره مل ــن جش ــت و چهارمی بیس
خاقیت هــای  عرصــه  در  رقابــت  هــدف  بــا  جوانــان 
هنــری، ارتقــای ســطح تخصصــی هنرجویــان و بــا هــدف 
شناســایی، تربیــت و معرفــی جوانــان متعهــد در رده ســنی 
ــزار  ــان برگ ــهریور در کرم ــا 2۳ ش ــال، 2۰ ت ــا 2۴ س ۱۵ ت

می شــود. 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــزاده، مدی ــد علی محم
اســتان کرمــان، بــا بیــان اینکــه ایــن جشــنواره امســال در 
کرمــان برگــزار می شــود، افــزود: آثــار شــرکت کنندگان بــه 
صــورت اینترنتــی از سراســر ایــران بــه تهــران ارســال شــده 
و بــه طــور متوســط حــدود 2۰۰ نفــر بــرای شــرکت در ایــن 

ــوند. ــاب می ش ــنواره انتخ جش

راه اندازی کارگاه دائمی 
باستان شناسی در شهرکرد 

ــی اداره کل  ــراث فرهنگ ــاون می ــور، مع ــی  هادی پ مصطف
میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: کارگاه دائمــی باستان شناســی بــا 
یافته هــای  ســاماندهی  و  پژوهــش  مطالعــه،  هــدف 
بــه دســت آمــده از کاوش هــا و بررســی  محوطه هــای 
ــدازی  ــهرکرد راه ان ــی ش ــوزه باستان شناس ــی، در م تاریخ

شــد.
ــایر  ــفال ها و س ــی س ــیم فن ــی و ترس ــزود: طراح وی اف
ــن  ــای ای ــر فعالیت ه ــی از دیگ ــای باستان شناس یافته ه

ــود. ــد ب کارگاه دائمــی خواه
هادی پــور اضافــه کــرد: ایــن کارگاه بــه چندیــن دســتگاه رایانه 
همــراه بــا لــوازم ســخت افزاری جانبــی و نرم افزار هــای 

تخصصــی، تجهیــزات و وســایل فنــی مجهــز می شــود.

افزایش 2۳ درصدی کشف جرائم 
سایبری در چهارمحال و بختیاری

رئیــس پلیــس فتــای چهارمحــال و بختیــاری از افزایــش 
ــه مــدت  کشــف 2۳ درصــدی جرائــم ســایبری نســبت ب

مشــابه ســال قبــل در اســتان خبــر داد.
مرتضــی عســکری اظهــار کــرد: فضــای ســایبری بــه 
بحــث  در  به ویــژه  نویــن  امکانــات  بعضــی  واســطه 
مهم تریــن  از  بعضــی  توانســته  مالــی  و  اقتصــادی 
دنیــای  در  موجــود  پاگیــر  و  دســت  محدودیت هــای 
فیزیکــی را از میــان ببــرد و بســیاری از امــور را آســان کنــد؛ 
ــه ای  ــد زمین ــادش می توان ــیار زی ــد بس ــار فوای ــا در کن ام
ــرای  ــی ب ــایبری و فضای ــای س ــروز ناهنجاری ه ــرای ب ب

جــوالن دادن افــراد ســودجو و کاهبــردار باشــد.

 تایید کشف بزرگ ترین 
معدن سنگ آهن دنیا در یزد 

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: بیــش از 2 میلیــارد 
تــن ذخیــره ســنگ آهــن جدیــد در یــزد کشــف شــد. ایــن 
ــر  ــا بی نظی ــار در کشــور و دنی ــره و عی معــدن از لحــاظ ذخی

اســت. 
ــان  ــا بی ــدن و تجــارت، ب ــت، مع ــر صنع شــریعتمداری، وزی
اینکــه دربــاره ایــن کشــف بایــد اقدامــات دیگــری نیــز انجام 
شــود، افــزود: ایــن اقــدام ارزشــمند کــه معــادل کل ذخیــره 
ــه ارمغــان آورده،  شناسایی شــده ســنگ آهــن را در کشــور ب

نقطــه امیــدی بــرای فعالیت هــای معدنــی کشــور اســت.
ــزد  ــر کل صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان ی علمــدار، مدی
گفــت: ایــن معــدن در اردکان قــرار دارد و از لحــاظ ذخیــره و 

ــر اســت. ــا بی نظی ــار در کشــور و دنی عی
علمــدار افــزود: آنومالــی 2۱ آ، تــوده ای ژئوفیزیکــی بــا 
ــه  ــورد مطالع ــه م ــی در س ــه ژئوفیزیک ــت 8۴۰۰ نقط برداش

ــت. ــده اس ش

 رفع تصرف بیش از 9 هکتار 
از اراضی ملی کرمان 

دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان از رفــع تصــرف 
ــی  ــاورزی در ط ــی و کش ــی مل ــار از اراض ــش از 9 هکت بی
ــدا  ــر داد. دادخ ــان خب ــهر کرم ــته در ش ــاه گذش ــک م ی
ســاالری گفــت: ایــن کار بــه منظــور رعایــت و حفــظ حقــوق 
ــرض  ــواری و تع ــده زمین خ ــا پدی ــارزه ب ــال و مب بیت الم
بــه منابــع طبیعــی در دســتورکار ایــن دادســتانی قــرار دارد.

سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره کل میــراث 
ــال  ــدای س ــت: از ابت ــزد گف ــتان ی ــی اس فرهنگ
جــاری تاکنــون بیــش از ۴2 هــزار گردشــگر 

ــد.  ــفر کرده ان ــزد س ــتان ی ــه اس ــی ب خارج
محمدرضــا نصیــری از ورود بیــش از ۴2 هــزار 
گردشــگر خارجــی در پنــج  ماهــه نخســت ســال 
ــار در  ــن آم ــر داد و گفــت: ای ــزد خب ــه ی جــاری ب
مــدت مشــابه ســال گذشــته ۳9 هــزار و 89۰ نفــر 
بــوده کــه رشــد ۵  درصــدی در ایــن حــوزه را نشــان 

می دهــد.
ــه اینکــه عمــده ایــن گردشــگران  ــا اشــاره ب وی ب
از کشــورهای اروپایــی و نیــز از کشــورهای شــرق 
ــا  ــی می شــود ت ــزود: پیش بین آســیا هســتند، اف

ــه  ــر ب ــزار نف ــدود ۱۴۰ ه ــاری ح ــال ج ــان س پای
ــال  ــه س ــبت ب ــه نس ــد ک ــفر کنن ــزد س ــتان ی اس
گذشــته رشــدی معــادل 2۰ درصــدی پیش بینــی 

می شــود.
سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان یــزد اقامــت گردشــگران خارجی 
ــاخت ها  ــوع زیرس ــا در موض ــن اولویت ه را از اولی
خوانــد و اظهــار داشــت: در ایــن راســتا بایــد 
اقدامــات اساســی صــورت گیــرد؛ بــه  گونــه ای کــه 
در جهــت رفــاه حــال گردشــگران بایــد هتل هــای 

چهــار و پنــج ســتاره در اســتان ســاخته شــود.
ــام مســئول زیرســاخت های حمل ونقــل  ــن مق ای
را یکــی از عمده تریــن زیرســاخت ها دانســت 

ــاه حــال گردشــگران  ــت رف ــرد: در جه ــان ک و اذع
داخلــی و خارجــی درصــدد بهبــود حمل ونقــل 
ــث  ــز بح ــتیم و نی ــی هس ــی و زمین ــی، ریل هوای
زیرســاخت های ایجــاد مجتمع هــای بیــن  راهــی 
و خدمــات عمومــی نیــز مدنظــر قــرار گرفتــه 

اســت.
در  ســتاره  پنــج  هتــل  پنــج  ســاخت  از  وی 
شهرســتان های اردکان، میبــد و یــزد خبــر داد 
و تصریــح کــرد: بحــث بهســازی و بازســازی 
ســرویس های بهداشــتی بیــن  راهــی، بافــت 
تاریخــی شــهر یــزد و مجتمع هــای خدمــات 
ــی  ــی و خارج ــگران داخل ــه گردش ــه ب ــی ک رفاه
اســتان کمــک کنــد نیــز، در دســتور کاری مــا قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــر اینکــه موضــوع تبلیغــات  ــد ب ــا تأکی ــری ب نصی
و اطاع رســانی از اهمیــت خاصــی بــرای ورود 
ــد  ــه اســتان برخــوردار اســت، تأکی گردشــگران ب
کــرد: بــه ایــن معنــا کــه بــه نحــوی کامــل 
ــود و  ــانده ش ــگران شناس ــه گردش ــزد ب ــتان ی اس
فرهنگ ســازی الزم در ایــن زمینــه بــرای پذیــرش 

ــرد. ــورت گی ــگر ص گردش
سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان یــزد در پایــان خاطرنشــان کــرد: 
ــه  ان شــاءهللا شــاهد افزایــش ورود گردشــگران ب
ــل  ــتا تعام ــن راس ــه در ای ــیم ک ــزد باش ــتان ی اس
ــط  ــه دســتگاه های مرتب ــل هم و همبســتگی کام
امنیــت  تــا ضمــن  را می طلبــد  بــا موضــوع 
ــرای  ــر ب ــه خدمــات بهت گردشــگران در بحــث ارائ

ــیم. ــگام باش ــگران پیش گردش

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد خبر داد:

ورود بیش از 42 هزار گردشگر خارجی به یزد 

،،
مدیر کل راه و شهرسازی چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: مطالعــات اجــرای 
و  ایــذه  بــه  لــردگان  آزادراه  پــروژه 
 شــهرکرد بــه اصفهــان انجــام شــده 
و همچنیــن قــرارگاه خاتم االنبیــا بــرای 
ســرمایه گذاری در ایــن پــروژه اعــام 

آمادگــی کــرده اســت



محمدعلــی صدیقــی  گیالنــی، رئیــس انجمــن بــاروری و 
نابــاروری ایــران، دربــاره تاریخچــه انجمــن بــاروری و ناباروری 
ایــران اظهــار کــرد: ایــن انجمــن ۲۶ ســال پیــش بــا همــکاری 
متخصصــان زنــان، جنین شناســی و ارولــوژی تاســیس شــد.

ــته ای  ــن رش ــاروری بی ــاروری و ناب ــوزه ب ــرد: ح ــان ک وی بی
محســوب می شــود و انجمــن بــاروری و نابــاروری ایــران 
ــه  ــوده ک ــراه ب ــیب هایی هم ــراز و نش ــا ف ــال ها ب ــن س در ای
خوشــبختانه امــروزه بــا هیئت مدیــره جدیــد وضعیــت رو بــه 

ــود اســت. بهب
رئیــس انجمــن بــاروری و نابــاروری ایــران افــزود: در انجمــن 
ــر عضــو هســتند؛  ــران حــدود ۳۷۰ نف ــاروری ای ــاروری و ناب ب
ــاروری  ــاروری و ناب ــال در حــوزه ب ــکاران فع ــداد هم ــه تع البت

بیشــتر از تعــداد اعضــای انجمــن اســت.

صدیقــی  گیالنــی عنــوان کــرد: راه انــدازی رشــته های فلوشــیپ 
ــران،  ــل در ای ــد مث ــوژی و Ph.D تولی ــان، آندرول ــاروری زن ناب
یکــی از مهم تریــن پیشــرفت های حــوزه بــاروری و نابــاروری 

اســت.
رئیــس انجمــن بــاروری و نابــاروری ایــران تصریــح کــرد: در 
حــال حاضــر همکاری هــای تنگاتنگــی بیــن وزارت بهداشــت 
و انجمــن بــاروری و نابــاروری ایــران بــرای تدویــن و اصــالح 
مقــررات مربــوط بــه اهــدای جنیــن و تاســیس مراکــز 

ــاروری انجــام شــده اســت. ناب
ــی از  ــان، یک ــگاه روی ــد: پژوهش ــادآور ش ــی ی ــی  گیالن صدیق
ــاروری محســوب  ــر و باســابقه کشــور در حــوزه ناب ــز برت مراک
می شــود. متاســفانه انجمــن بــاروری و نابــاروری ایــران هنــوز 

در زمینــه انجــام تحقیقــات وارد عمــل نشــده اســت.

ــر بهداشــت، درمــان  ســید حســن قاضــی زاده  هاشــمی، وزی
و آمــوزش پزشــکی ایــران، در حاشــیه نشســت کمیتــه 
ــه در  ــر ک ــای غیر واگی ــرل بیماری ه ــگیری و کنت ــی پیش مل
وزارت بهداشــت برگــزار شــد، در جمــع خبرنــگاران  اظهــار کــرد: 
ــه  ــال ب ــور، ابت ــا در کش ــای م ــن  گرفتاری ه ــی از مهم تری یک
بیماری هــای غیر واگیــر به ویــژه  فشــار خــون و دیابــت اســت؛ 
ــده  ــاال و کنترل نش ــون ب ــار خ ــال فش ــه دنب ــا ب ــرا طبیعت زی
ــزی  ــی و مغ ــی و درنتیجــه ســکته های قلب مشــکالت عروق

ــد. ــود می آی ــه وج ب
وی افــزود: ابتــال بــه ســرطان و بیماری هــای تنفســی  
ــه  ــه در زمین ــن وزارتخان ــا در ای ــر نگرانی ه ــز از دیگ ــن نی مزم
ــه آغــاز  ــا توجــه ب ــن ب ــر اســت؛ بنابرای بیماری هــای غیر واگی
تالش هــای چشــمگیر  در اجــرای برنامه هــای پیشــگیرانه  

ماننــد ا یراپــن انتظــار مــی رود کــه بــا پیشــگیری، تشــخیص ، 
کنتــرل و درمــان بهنــگام ایــن بیماری هــا، بــار تلفــات ناشــی 

ــد. ــه طــرز چشــمگیری  کاهــش یاب از آن هــا ب
ــردم و  ــترده م ــور گس ــر حض ــد ب ــا تأکی ــت ب ــر بهداش وزی
همــکاری آن هــا بــا دولــت و وزارت بهداشــت برای پیشــگیری 
از ابتــال بــه بیماری هــای غیرواگیــر  گفــت: بــه یقیــن  اجــرای 
برنامه هــای پیشــگیری و تشــخیص همچــون ایراپــن  صرفــا  
از ســوی دولــت جوابگــو نیســت؛  زیــرا موفقیت  در پیشــگیری 
ــر  ــول عم ــش  ط ــر  و افزای ــای غیرواگی ــه بیماری ه ــال ب از ابت
مفیــد زندگــی، حمایــت همگانــی  و مشــارکت  جــدی مــردم 
را می طلبــد  و مــردم عزیــز کشــورمان بــه خوبــی آثــار ناشــی 
ــان  ــا آن را در اطرافی ــد ی ــر را می دانن ــای غیر واگی از بیماری ه

ــد؛ پــس از عمــق ماجــرا آگاه هســتند .  خــود دیده ان

 تالش وزارت بهداشت برای تدوین 
مقررات اهداء جنین 

واژه های خطرناک در طب سنتی 
ــم  ــاره یکــی از آســیب های مه ــی، درب ــور، متخصــص طــب ایران ناصــر رضایی پ
طــب ســنتی ایرانی از جملــه بعضــی توصیفــات و واژگان غلو آمیــز در رونــد ارائــه 
نســخه های عجیــب درمانــی و حتــی پیشــگیری در ایــن طــب اظهــار داشــت: 
ــازی،  ــای مج ــای فض ــایت ها و گروه ه ــژه س ــانه ها، به وی ــع در رس ــی مواق خیل
ــگیری و  ــخه های پیش ــف نس ــرای توصی ــری ب ــب خب ــه در مطال ــم ک می بینی
ــی، روشــی  ــان قطع ــی چــون »معجــزه، درم ــی، از واژگان ــان در طــب ایران درم
ــم  ــوان کن ــد عن ــه بای آســان و ســاده، شــگفت انگیز و...« اســتفاده می شــود ک
چنیــن توصیفاتــی بــه دلیــل افــراط و تفریــط در بزرگ نمایــی یــا کوچک شــمردن 
درمــان، در رویکــرد علمــی و حکیمانــه طــب ایرانــی مــردود شــمرده می شــوند.

ــه  ــد مراجعــه ب ــد بدانن ــح کــرد: مــردم بای ــی تصری ــن متخصــص طــب ایران ای
یــک متخصــص طــب ایرانــی در ســالمتکده های طــب ایرانــی، بهتریــن اقــدام 
ــار  ــراد چه ــه اف ــال بســیار شــنیده اید ک ــن ســالمت آن هاســت؛ مث ــرای تضمی ب
مــزاج دارنــد؛ در حالــی  کــه این گونــه نیســت و هــر کــدام از افــراد بشــر، مــزاج 
خــاص خــود را دارنــد و طبقه بنــدی 9گانــه مزاج هــای اصلــی تنهــا بــرای فهــم 
بهتــر ایــن مفاهیــم ایجــاد شــده اســت؛ ضمــن آنکــه تفکیــک مــزاج مــادرزادی 
ــد  ــالمتی می کن ــاس س ــر دارد و در آن احس ــرد در حال حاض ــه ف ــی ک از مزاج

بســیار مهــم  اســت.
وی تصریــح کــرد: بنابرایــن بــه هیــچ عنــوان نبایــد بــه زعــم یــک نســخه طــب 
ســنتی همــه افــراد بــه آن عمــل کننــد. نکتــه مهــم دیگــر آن اســت کــه همــه 
بیماری هــا ناشــی از ســوءمزاج نیســتند و انــواع دیگــری از بیمــاری نیــز وجــود 
دارد کــه بســیاری از مدعیــان طــب ســنتی توجــه و شــناختی از آن هــا ندارنــد و 
تــالش می کننــد همــه بیماری هــا و حتــی همــه خــواص درمانــی گیاهــان را بــا 

مــزاج توجیــه کننــد کــه کامــال خطــا و ناشــی از ناآگاهــی اســت.
ــی کــه داروهــای شــیمیایی مصــرف  ــوان کــرد: همچنیــن بیماران ــور عن رضایی پ
ــرا  ــد؛ زی ــی دقــت کنن ــه مصــرف گیاهــان داروی ــد بیشــتر در زمین ــد، بای می کنن
ــا متخصــص طــب ایرانــی، می توانــد باعــث  مصــرف داروهــا بــدون مشــورت ب
ــار  ــه بیم ــر ب ــای جبران ناپذی ــی و زیان ه ــای داروی ــوارض، تداخل ه ــاد ع ایج

شــود. 
ایــن متخصــص طــب ســنتی ایــران در پایــان خاطرنشــان کــرد: مــردم دقــت 
کننــد کــه افــراط و تفریــط در پزشــکی جایــی نــدارد؛ بنابرایــن هــر توصیــه ای کــه 
عنــوان شــود تنهــا و تنهــا طــب ســنتی خــوب اســت و الغیــر، یــا تنهــا پزشــکی 
نویــن خــوب اســت و الغیــر، از رویکــرد علمــی دور اســت؛ زیــرا پزشــکی نویــن و 
طــب ایرانــی می تواننــد در کنــار هــم بهتریــن نتایــج را در بهداشــت، پیشــگیری 

و درمــان بیماری هــا، بــرای مــردم و جامعــه حاصــل کننــد.

یلــدا فرویــد، کارشــناس ارشــد مشــاوره توانبخشــی 
گفــت: والدیــن بایــد در برخــورد بــا کــودکان قلــدر 
بــا اقتــدار و عاطفــه عمــل کــرده و نبایــد وی را بــه 

حــال خــود ر هــا کننــد. 
یلدا فروید، کارشــناس ارشــد مشــاوره توانبخشــی 
دربــاره  خبرنــگاران  باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در 
کــودکان قلــدر اظهــار کــرد: ایــن کــودکان معمــوال 
ــه  ــد ک ــعی می کنن ــواره س ــتند و هم ــو هس زورگ
ــه  ــان را ب ــرف خودش ــان، ح ــن همساالنش در بی

ــانند. ــی بنش کرس
وی بیــان کــرد: کــودکان قلــدر تمایــل دارنــد 
نقــش رهبــری گــروه را بــر عهــده گیرنــد و حــق 
انتخاب بیشــتری داشــته باشــند. آن ها احســاس 
می کننــد برتــر از ســایر کــودکان هســتند. برخــی 

ــد و  ــدری می کنن ــن قل ــودکان از ســنین پایی از ک
ــا  ــار آن ه ــن رفت ــن اســت ای ــا بزرگســالی ممک ت

ــه داشــته باشــد. ادام
توانبخشــی  مشــاوره  ارشــد  ایــن کارشــناس 
افــزود: برخــی از کــودکان پــس از ۲ تا ۳ ســالگی 
دوســت دارنــد اســتقالل طلبی داشــته باشــند؛ از 
ــه  ــد و گفت ــی کنن ــت زورگوی ــن اس ــن رو ممک ای
ــن  ــن ای ــات برســانند؛ بنابرای ــه اثب خودشــان را ب
رفتــار آن هــا لزومــا بــه معنــای قلــدری نیســت.

ــا دوران  ــوان کــرد: برخــی از کــودکان ت فرویــد عن
نوجوانــی نیــز زورگویــی می کننــد و حرف خودشــان را 
بــه کرســی می نشــانند؛ ایــن رفتــار آن هــا طبیعــی 
ــان را  ــروه همساالنش ــا از گ ــرد آن ه ــت و ط نیس
موجــب می شــود. کــودکان قلــدر همــواره تمایــل 

دارنــد خواسته هایشــان اجــرا شــود و دســتور 
بدهنــد.

وی تاکیــد کــرد: امــروزه برخــی از نوجوانــان 
ــز  ــات تهدیدآمی ــازی از کلم ــای مج ــز در فض نی
اســتفاده و از ایــن طریــق قلــدری می کننــد؛ 
بنابرایــن والدیــن بایــد بــر رفتــار فرزندانشــان در 
شــبکه های اجتماعــی بــه شــکل صحیــح کنتــرل 
ــا محبــت  داشــته باشــند و آموزش هــای الزم را ب
ــت از  ــتفاده درس ــاره اس ــا درب ــه آن ه ــه ب و عاطف

ــد. ــازی بدهن ــای مج فض
توانبخشــی  مشــاوره  ارشــد  ایــن کارشــناس 
ــه  ــد ک ــادر می بین ــه م ــی ک ــرد: در صورت ــه ک توصی
فرزنــدش قلــدری می کنــد، بایــد بــا نهایــت 
ــازی  ــرد و اجــازه ب آرامــش دســت کــودک را بگی

بــه وی ندهــد. البتــه بایــد ایــن کار را بــه گونــه ای 
ــه شــخصیت کــودک خدشــه  انجــام دهــد کــه ب

ــود. وارد نش
ــودک  ــه ک ــد ب ــن بای ــرد: والدی ــح ک ــد تصری فروی
قلــدر بگوینــد کــه زمانــی می توانــد در گــروه 
ــازه  ــز اج ــودکان نی ــایر ک ــه س ــه ب ــد ک ــازی کن ب

ــد. ــان کنن ــان را بی ــر خودش ــه نظ ــد ک بده
الگــوی  شــکل گیری  در  والدیــن  وی گفــت: 
ــا  ــد. آن ه ــری دارن ــدان نقــش مؤث ــی فرزن تربیت
بایــد ســعی کننــد کــه جــو خوبــی در خانــه 
ــل  ــه عم ــدار و عاطف ــا اقت ــد و ب ــا باش حکمفرم
بایــد در عیــن حالــی کــه از  کننــد. کــودک 
ــرد  ــه و آرامــش می گی ــت، عاطف ــش محب والدین
بتوانــد روی صحبت هــای آن هــا نیــز حســاب 

ــد. ــاز کن ب
توانبخشــی  مشــاوره  ارشــد  ایــن کارشــناس 

ــت  ــودکان اهمی ــا ک ــن ب ــار والدی ــرد: رفت ــار ک اظه
ــه  ــع ب ــن در جم ــیاری از والدی ــزایی دارد. بس بس
کــودک می گوینــد کــه بــرو حقــت را بگیــر یــا اگــر 
کودکــی شــما را کتــک زد، او را بــزن؛ در حالی کــه 
ایــن رفتــار والدیــن اشــتباه اســت و ســبب 

تقویــت قلــدری در کــودکان می شــود.
ــه  ــد ک ــن می بینن ــر والدی ــرد: اگ ــان ک ــد بی فروی
واکنــش  بایــد  می کنــد،  قلــدری  کودکشــان 
ــه حــال خــودش  ــد وی را ب ــد و نبای نشــان بدهن
ــال  ــه ح ــدر را ب ــودک قل ــر ک ــرا اگ ــد؛ زی ــا کنن ر ه
خــود ر هــا کنیــم، ممکــن اســت ایــن رفتــار در وی 

ــدگار شــود. مان
ــه فرزندانشــان  ــد ب ــن بای ــوان کــرد: والدی وی عن
دفــاع کــردن از خودشــان را آمــوزش بدهنــد. البته 
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه کــودک در برخــورد با 

کــودکان قلــدر مقابلــه بــه مثــل کنــد. 

#طب_سنتی

سالمت6

ترفند هایی برای کنترل کودکان قلدر 

دانستنیها

اعداد طالیی برای کنترل سالمت 
ــداد  ــن اع ــالمت از ای ــر س ــر ب ــرل بهت ــتن کنت ــرای داش ب

ــید.  ــته باش ــی داش آگاه
 نیاز روزانه به کالری

معمــوال زنــان بــرای داشــتن ســالمت مناســب، روزانــه بــه 
۲۰۰۰ و مــردان بــه حــدود ۲55۰ کالــری نیــاز دارنــد. از ایــن 
ــه،  ــا 4۰۰ کالــری از وعــده صبحان میــزان بهتــر اســت ۳۰۰ ت
ــری از  ــا ۷۰۰ کال ــری از وعــده ناهــار و ۶۰۰ ت ــا ۶۰۰ کال 5۰۰ ت
ــر  ــز ه ــده نی ــه میان وع ــود. دو، س ــن ش ــام تامی ــده ش وع
کــدام می تواننــد حــاوی 1۰۰ تــا ۲۰۰ کالــری انــرژی باشــند.

 دور کمر
بــرای دانســتن میــزان تاثیرگــذاری وزن بــر ســالمت قلــب، 
ــع  ــن راه هاســت. تجم ــر یکــی از بهتری ــری دور کم اندازه گی
ــه  ــی، مقاومــت ب چربی هــا در شــکم ریســک حمــالت قلب
انســولین و ســندرم متابولیــک را افزایــش می دهــد. بــرای 
ــر از  ــدازه دور کم ــش ان ــا افزای ــالمت ب ــرات س ــان، خط زن
حــدود 89 ســانتیمتر و در مــردان بــا افزایــش بیشــتر از 1۰1 

ــد. ــش می یاب ــانتیمتر افزای س
HDL و LDL کلسترول های 

ــت دارد  ــون اهمی ــترول خ ــوع کلس ــتن مجم ــا دانس نه تنه
ــطح  ــد LDL و س ــترول ب ــطح کلس ــت س ــر اس ــه بهت بلک
کلســترول خــوب HDL را نیــز بدانیــم. مجمــوع کلســترول 
ــد.  ــر باش ــر لیت ــول ب ــی م ــر از 5.۲ میل ــت کمت ــر اس بهت
میــزان مطلــوب کلســترول LDL کمتــر از ۳.5 میلــی مــول 
ــا  ــر ی ــر لیت ــی مــول ب ــر و کلســترول HDL 1.۳ میل ــر لیت ب

بیشــتر اســت.
 فشار خون

فشــار خــون یــا نیرویــی کــه خــون بــه دیــواره ســرخرگ  ها 
ــا  ــش ی ــول روز افزای ــی در ط ــور طبیع ــه ط ــد، ب وارد می کن
کاهــش می یابــد. اگــر وقتــی فشــار خــون افزایــش 
می یابــد همچنــان بــاال باقــی بمانــد، خطراتــی ماننــد 
ــی  ــکته را درپ ــی و س ــای قلب ــرایین، بیماری ه ــب ش تصل

دارد.
فشــار خــون 9۰.14۰ میلیمتــر جیــوه یــا بیشــتر، بــاال درنظــر 
گرفتــه می شــود و فشــار خــون بیــن 8۰.1۲۰ و 89.1۳9 نیــز 

فــرد را در خطــر فشــار خــون بــاال قــرار می دهــد.
 تری  گلیسیرید

ــد در  ــه می توانن ــا ک ــکلی از چربی ه ــیریدها )ش تری گلیس
ــی  ــا و کربوهیدرات های ــره شــوند( از چربی ه ســلول ها ذخی
کــه مصــرف می کنیــم، ســاخته می شــوند. بــاال بــودن 
میــزان ایــن چربــی در جریــان خــون بــا بیماری هــای 
عــروق کرونــر به ویــژه در زنــان مرتبــط اســت. ســطح 
طبیعــی تری گلیســیریدها در خــون کمتــر از 1.۷  میلی مــول 

بــر لیتــر اســت.
 ضربان قلب صبحگاهی

ــوان  ــه عن ــتراحت ب ــت اس ــب در حال ــان قل ــرل ضرب کنت
ــب  ــه آگاهــی از ســالمت قل ــح ب ــگام صب نخســتین کار هن
کمــک می کنــد. ضربــان قلــب حالــت اســتراحت بــه طــور 

ــه اســت.  ــار در دقیق ــا 9۰ ب ــن ۶۰ ت ــی بی طبیع
کســانی کــه ورزش می کننــد بــه دلیــل داشــتن ماهیچه هــای 
قلــب ســالم تر، ضربــان قلــب پایین تــری دارنــد؛ امــا اگــر 
ــر  ــت، بهت ــن اس ــان پایی ــان قلبت ــد و ضرب ورزش نمی کنی

اســت بــا پزشــک مشــورت کنیــد.

تغذیه

صبحانه کودکان فراموش نشود
روزبــه روز بــه بــاز شــدن مــدارس نزدیــک 
می شــویم و بــه زودی دوبــاره بایــد فرزندانمــان 
را بــرای ادامــه تحصیــل راهــی مــدارس کنیــم. 
بــا شــروع ســال تحصیلــی جدید ممکن اســت 
ــیفت  ــژه در ش ــان )به وی ــود زم ــل کمب ــه دلی ب
ــی  ــان کم ــه فرزندانم ــه دادن ب ــح( صبحان صب
ــق  ــی موف ــا حت ــود ی ــه رو ش ــکل روب ــا مش ب
او تهیــه  بــرای  نشــویم صبحانــه ای ســالم 
ــازی  ــا آگاه س ــن روزه ــبختانه ای ــم. خوش کنی
ــه  ــوت گرفت ــه ق ــت صبحان ــا از اهمی خانواده ه
ــه  ــدواری دارد. وعــده صبحان ــن جــای امی و ای
ــان مــواد مغــذی  ــد کمــک کنــد فرزندت می توان
ــر  ــاز دارد، راحت ت ــه در طــول روز نی ــی را ک اصل

ــد. جــذب کن
عــالوه بــر ایــن حقیقــت کــه صبح هــای رفتــن 
ــی  ــه مدرســه هــم والدیــن و هــم کــودک کل ب
ــی را  ــد حتمــا زمان ــد، بای ــرای انجــام دارن کار ب
ــان  ــویم فرزندانم ــن ش ــا مطمئ ــم ت ــرار دهی ق
ــد  ــل می کنن ــیرکننده می ــالم و س ــه س صبحان
تــا بــرای صبــح بــه انــدازه کافــی انــرژی 

ــند. ــته باش داش
 چرا صبحانه مهم ترین وعده روز 

است؟
از قدیــم گفته انــد کــه صبحانــه مهم تریــن 
ــه  ــا صبحان ــع ب ــک روز اســت و درواق ــده ی وع
اســت کــه اولیــن غــذا را در روز وارد بــدن 
ــم. خوابیــدن باعــث می شــود ســوخت  می کنی
و ســاز بدنتــان کنــد شــود و هیــچ چیــز ماننــد 
ــه آن  ــرعت را ب ــاره س ــد دوب ــه نمی توان صبحان

ــد. بازگردان
امــا همیشــه ایــن را بــه خاطــر داشــته باشــید 
بــه همــان انــدازه کــه خــوردن صبحانــه اهمیــت 
دارد ســالم بــودن آن نیــز مهــم اســت؛ بنابرایــن 
ــد  ــوی مانن ــی ســالم و مق ــد انتخاب ســعی کنی
غــالت کامــل، محصــوالت لبنــی طبیعــی ماننــد 

ماســت و تخم مــرغ و میــوه داشــته باشــید. 
کــه  فرآوری شــده ای  غــالت  از  اســتفاده 
سرشــار از قنــد هســتند، باعــث می شــود قنــد 
ــس از  ــد و پ ــش یاب ــدت افزای ــه ش ــون ب خ
ــن  ــود؛ در چنی ــت ش ــار اف ــی دچ ــدت کوتاه م
احســاس  دوبــاره  ســریع  خیلــی  حالتــی 

می کنیــد. گرســنگی 
آبرســانی مناســب بــرای کل سیســتم های بــدن 
ضــروری اســت؛ به ویــژه بــرای عملکــرد مغــز. 
ــد.  ــد در طــول روز اســتفاده کنی ــات را بای مایع
ــود  ــا خ ــه ب ــان همیش ــوید فرزندت ــن ش مطمئ
یــک بطــری آب دارد؛ به ویــژه در روزهایــی کــه 

هــوا گــرم اســت.
مــوز، انگــور، ســیب و توت هــا از منابــع عالــی 
ــه  ــده همیش ــرای میان وع ــتند. ب ــرژی هس ان
ــد  ــن مانن ــع پروتئی ــی از مناب ــا یک ــا را ب میوه ه

ــد.  ــب کنی ــر ترکی ــا پنی ــا ی آجیل ه

زیبایی

 بهای سنگین داشتن 
بینی عروسکی

ــدازه  ــش از ان ــا جراحــی پالســتیک بی ــی ب ــر بین اگ
ــس  ــال پ ــی دو س ــی یک ــاید ط ــود ش ــک ش کوچ
ــده  ــا در آین ــد؛ ام ــش نیای ــکلی پی ــی، مش از جراح
ــی ایجــاد  ــه در دریچــه بین ــی ک ــل تنگی های ــه دلی ب
می شــود، گرفتگــی شــدید بینــی ایجــاد می شــود و 

ــد.  ــته باش ــی داش ــس خوب ــد تنف ــرد نمی توان ف
ــا  ــوژی، ب ــص راینول ــاعدی، متخص ــک س ــر باب دکت
بیــان مطالــب فــوق افــزود: 5۰ درصــد مقاومــت راه 
ــس  ــل تنف ــی از عم ــع نیم ــی و درواق ــی از بین هوای
ــک  ــرد. کوچ ــورت می پذی ــو ص ــن عض ــق ای از طری
شــدن انــدازه بینــی مشــکالت زیــادی بــرای فــرد بــه 

ــراه دارد. هم
ــانی  ــت کشس ــن، قابلی ــش س ــا افزای ــن ب همچنی
ــی و عضــالت  ــوک بین ــد و ن پوســت کاهــش می یاب
قابلیــت ارتجاعــی خــود را از دســت می دهنــد؛ 
درنتیجــه زمانــی کــه مســن می شــویم، تغییــرات در 
ــی  ــی جراح ــر در جوان ــده و اگ ــاد ش ــان ایج بینی م
بینــی عروســکی کــرده باشــیم، برایمــان دردسرســاز 

می شــود.
جراحــی  نتیجــه  داد:  ادامــه  متخصــص  ایــن 
نمــای  یــک  آینــده،  در  عروســکی  بینی هــای 
فوق العــاده زشــت و نازیبــا بــرای فــرد بــوده کــه بــه 

نیســت. تحمل کردنــی  عنــوان  هیــچ 
در صورتــی کــه فــرد بخواهــد بینــی عروســکی 
خــود را کــه دچــار آســیب شــده دوبــاره عمــل کنــد، 
نمی توانیــم بــرای عمــل دوبــاره او از بینــی خــود فــرد 
ــود  و نســوج او اســتفاده کنیــم و مجبــور خواهیــم ب
ــا از  از غضــروف گــوش، غــالف عضلــه گیجگاهــی ی

ــده فــرد اســتفاده کنیــم. دن
ایــن فلوشــیپ جراحــی در ارتبــاط بــا بــزرگ کــردن 
ــت:  ــق ژل گف ــق تزری ــب از طری ــدازه ل ــش از ان بی
تزریــق بیــش از انــدازه ژل در لــب عــالوه بــر نمــای 
غیرعــادی کــه ایجــاد می کنــد، گاهــی از مــوارد 
ــب  ــالت ل ــی عض ــرد طبیع ــت کارک ــن اس ــز ممک نی
ــد  ــئله می توان ــن مس ــن ای ــد؛ همچنی ــل کن را مخت

ــود. ــب ش ــت ل ــبب عفون س
ــر  دکتــر ســاعدی تاکیــد کــرد: البتــه در مــوارد نادرت
اگــر تزریــق ژل در لــب بــا تکنیــک درســت صــورت 
ــیاه  ــب و س ــروق ل ــدن ع ــته ش ــث بس ــرد، باع نگی
ــب و از دســت دادن ایــن عضــو  شــدن بخشــی از ل

از بــدن می شــود.
اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران دربــاره 
ــز  ــق پروت ــزود: تزری ــز اف ــه نی ــردن گون ــته ک برجس
ــته  ــب نداش ــرد تناس ــورت ف ــا ص ــه ب ــول ک غیرمعم
باشــد، مشــکل آفرین اســت کــه یکــی از آن هــا 
جابه جایــی پروتــز اســت؛ زیــرا اگــر جســم خارجــی 
ــی  ــبب جابه جای ــم، س ــورت کنی ــار وارد ص ــا فش را ب
آن می شــود. اگــر پروتــز خیلــی بــزرگ بــرای گونــه 
اســتفاده شــود نیــز، عــالوه بر نمــای غیرعادی ســبب 
ــع می شــود و  ــز و تجمــع مای ــر پروت ایجــاد فضــا زی

ــد. ــه می کن ــت و آبس ــتعد عفون ــرد را مس ف

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و سوم: آداب و رسوم )2(
ــه  ــى دارد و ب ــه خراف ــوم جنب ــى از آداب و رس بعض
ــه نفــع  ــن و ب ــد دی ــى و مــورد تأیی هیچ وجــه عقالن
عقــل جمعــى یــک ملــت نیــز نیســت؛ بلکــه باعــث 
از بیــن بــردن چهــره یــک ملــت مى  شــود؛ البتــه و 
صــد البتــه کــه پــدر و مادرها بایــد از آداب و رســومى 
کــه ارزش تکاملــى دارنــد و از عوامــل مهــم تربیتــى 
فرزنــد  تربیــت  جهــت  در  مى  شــود  محســوب 

اســتفاده کننــد.
مــوالى متقیــان فرموده انــد: »َو ال َتْنُقــْص ُســنًَّة 
ــْت  ــِة َو اْجَتَمَع ــُدوُر هــِذِه ااُلمَّ ــا ُص ــَل ِبه ــًة َعِم صالَِح

ــُة«  ــا الرَّعیَّ ــْت َعَلْیه ــُة َو َصَلَح ــا ااُلْلَف ِبه
»هرگــز آداب و ســنت پســندیده اجتماعــى را طــرد 
نکــن؛ آدابــى کــه پیشــوایان ایــن امــت بــه آن عمــل 
کرده انــد و ملــت اســالم بــا آن انــس و خــو گرفتنــد 

و امــور رعیــت بــه وســیله آن اصــالح مى شــود.
آنچــه در امــر ســنت ها و آداب و رســوم مکلــف 
هســتیم، ایــن اســت کــه آداب پســندیده اجتماعــى 
را تبییــن کنیــم و فرزندانمــان را بــه انجــام و عمــل 
بــه آن هــا تشــویق و ترغیــب نماییــم و تمامــى 
ــنن از  ــه آن آداب و س ــم ک ــه کار بندی ــمان را ب تالش
جامعــه طــرد نشــود. آدابــى پســندیده و قابل اســت 

کــه: 
ــان)ع( و  ــر)ص(، امام ــت )پیامب ــوایان ام 1- پیش

ــد.   ــل کرده ان ــه آن عم ــن( ب ــزرگان دی ب
۲- امــت اســالمى بــا آن انــس گرفته انــد و آن آداب 

ــت دارند. را دوس
۳- آن آداب و رســوم و ســنت ها قــدرت و توانایــى 
خــود را در اصــالح جامعــه نشــان داده و مــردم بــه 

ــه راه صــواب هدایــت شــده اند. وســیله آن هــا ب
ــوان  ــه عن ــا ب ــه م ــت ک ــننى اس ــا آداب و س این ه
ــغ آن هســتیم و  ــه تبلی ــف ب ــان مکل ــاء و مربی اولی
ــه  ــى ب ــم؛ ول ــرمایه گذارى کنی ــا س ــد روى آن ه بای
ــه ســنت ها متوســل  ــراى عمــل ب ــار و... ب زور و اجب
ــد گذاشــت؛  ــر جــاى نخواه ــى ب ــر مثبت شــدن تأثی

بلکــه بایــد:
اول اینکــه والدیــن خــود عامــل بــه آن آداب باشــند. 
ــختگیرى  ــد و از س ــهل بگیرن ــه آداب را س دوم اینک
ــل  ــرى و عم ــراى یادگی ــه ب ــوم اینک ــد. س بپرهیزن

ــد. فرزندانشــان ایجــاد انگیــزه کنن
ــوم  ــختگیرى در آداب و رس ــه س ــر اینک ــرف آخ ح
تقبیــح شــده اســت و بچه هــا نیــز روى آن حســاس 
هســتند؛ مواظــب باشــیم چیــزى را بــه بچه هایمــان 
ــه جنــس آن،  ــه رنــگ لبــاس، ن تحمیــل نکنیــم؛ ن
ــن  ــم ای ــه او بفهمانی ــه ب ــر اینک ــدل آن؛ مگ ــه م ن
ــوارى چــون  ــراد بزرگ ــا شــخصیت اف ــا ... ب مــدل ی
کتــاب »اصــول تربیــت«،  تــو مناســبت نــدارد. از 

انتشــارات همــای رحمــت
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درد قفســه ســینه، یــک عالمــت شــایع بیــن 
کــودکان و نوجوانــان اســت کــه خوشــبختانه 

معمــوال علــت آن قلبــی نیســت.
ــودکان  ــن ســنی درد قفســه ســینه ک میانگی
ــی ممکــن اســت  14-11 ســالگی اســت؛ ول
در هــر ســنی حتــی در 4 ســالگی نیــز دیــده 

شــود.
ــایع  ــی ش ــبختانه درد قلب ــودکان خوش در ک
نیســت؛ بیشــتر دردهــای قلبــی کــه در 
ــود،  ــاس می ش ــینه احس ــه س ــه قفس ناحی
ــم  ــر ســنی ه ــد و از ه ــی دارن منشــأ غیرقلب

می توانــد شــروع شــود.
در افــراد بالــغ و بزرگســاالن، درد قفســه 
ــی دارد؛ امــا در  ــی و قلب ســینه دلیــل عضالن
کــودکان، کمتــر مربــوط بــه مشــکالت قلبــی 

ــت.  اس
معمــوال دردهــای عضالنی-اســکلتی در یــک 
ناحیــه مشــخص بــوده و بــا حرکــت، نفــس 
عمیــق و بــا فشــار دســت شــدت درد بیشــتر 
می شــود. اغلــب چنــد ثانیــه تــا چنــد دقیقــه 
طــول می کشــد، ولــی گاهــی ممکــن اســت 
ــب و  ــه ت ــی ک ــد؛ در صورت ــز باش ــی نی طوالن
عالیــم تنفســی وجــود نداشــته باشــد، اگــر با 

دم، درد ســینه بیمــار تشــدید شــود، احتمــال 
علــت عضالنی اســکلتی بســیار زیــاد اســت.

ــب  ــص قل ــوق تخص ــان، ف ــاره دهق ــر به دکت
و اطفــال، در گفت وگــو بــا ایمنــا تاکیــد 
ــردی  ــه س ــوا رو ب ــه ه ــی ک ــد: هنگام می کن
بــرود، ماهیچه هــای اطــراف قلــب دچــار 

می شــود. گرفتگــی 
دکتــر بهــاره دهقــان می افزایــد: حرکت هــای 
ورزش کــردن  هنــگام  ناگهانــی کــودکان 
ممکــن اســت عضــالت جلــوی قلــب را 
ــه اشــتباه   ــودک ب ــرده و ک ــی ک ــار گرفتگ دچ
احســاس کنــد کــه قلــب او درد گرفته اســت.

ــد: 9۰ درصــد از درد قفســه  ــار می کن وی اظه
ســینه در کــودکان امــری عــادی اســت و 1۰ 
درصــد از ایــن کــودکان ممکــن اســت دارای 
ــات  ــا معاین ــه ب ــند ک ــی باش ــکل خاص مش

پزشــکی تشــخیص داده می شــود.
ــه  ــال درد قفس ــب و اطف ــص قل ــوق تخص ف
ســینه در کــودکان را یکــی از شــکایات عمــده 
ــی  ــد: زمان ــه می ده ــد و ادام ــن می دان والدی
کــه والدیــن متوجــه درد قفســه ســینه 
مضطــرب  می شــوند،  خــود  کــودک  در 
می شــوند و احســاس می کننــد ایــن درد 

ــه قلــب طفــل اســت؛ در حقیقــت  ــوط ب مرب
در بیشــتر مــوارد ایــن عارضــه مربــوط بــه درد 
بیــن دنــده و عضــالت بیــن  دنــده ای کــودک 

اســت. 
ــودک از  ــه ک ــی ک ــد: زمان ــح می کن وی تصری
درد قفســه ســینه شــکایت دارد، ابتــدا بایــد 
ــس  ــن نف ــدت درد و همچنی ــت و ش وضعی

کشــیدن او بررســی شــود. 
 ضربه و سرماخوردگی از جمله 
عوامل ایجاد درد قفسه سینه در 

کودکان
دکتــر دهقــان ضربــه و ســرماخوردگی را 
ــینه  ــه س ــاد درد قفس ــل ایج ــه عوام از جمل
می کنــد:  اضافــه  و  می دانــد  کــودکان  در 
ــز  ــی نی ــای روحــی و روان ــات و درده هیجان
نقــش  عارضــه  ایــن  بــروز  در  می توانــد 

ــد.  ــته باش داش
درد  قلبــی  علــل  می شــود:  یــادآور  وی 
ــاد شــایع  ــودکان اگرچــه زی قفســه ســینه ک
نیســت، ولــی بســیار مهــم اســت؛ بعضــی از 
ــت  ــن اس ــودکان ممک ــی ک ــای قلب بیماری ه
بــا درد قفســه ســینه ظاهــر شــود کــه شــامل 
ــواره  ــاب دی ــرال، الته ــه میت ــی دریچ افتادگ

قلــب )میوکاردیــت(، التهــاب پرده هــای قلب 
)پریکاردیــت(، افزایــش ضخامــت دیــواره 
ــن  ــی بط ــداد خروج ــا انس ــراه ب ــب هم قل
چــپ، تنگــی دریچــه آئــورت، نامنظمی هــای 
ضربــان قلــب، اختــالل در خونرســانی عــروق 

ــر اســت. کرون
کرونــر  عــروق  خونرســانی  در  اختــالل 
بیمــاری  از  ناشــی  اغلــب  بزرگســاالن  در 
ارترواســکلروزیس )تصلــب شــرائین( اســت؛ 
ــه بیمــاری  در حالــی کــه در کــودکان در زمین
ــروق  ــواره ع ــاب در دی ــی الته کاوازاکــی )نوع
ــای  ــوم(، ناهنجاری ه ــت نامعل ــا عل ــی ب قلب
ارتبــاط  یــا  کرونــر  عــروق  مــادرزادی 

اســت. عــروق کرونــر  شــریانی وریدی 
ــش  ــا طپ ــراه ب ــینه هم ــه س ــر درد قفس اگ
ــا ســنکوپ باشــد، اغلــب  قلــب، ســرگیجه ی

ــت. ــی اس ــاری قلب ــل بیم ــه دلی ب
ــد  ــال تاکی ــب و اطف ــن فــوق تخصــص قل ای
ــا ورزش  ــی معمــوال ب ــد: دردهــای قلب می کن
شــروع و بــا اســتراحت بهتــر می شــوند، 
شــدید  بســیار  و  دارد  فشــارنده   ماهیــت 
و منتشــر اســت و ممکــن اســت بــا تعریــق، 

تهــوع و تنگــی نفــس همــراه باشــد.
ــودکان  ــوی درد قفســه ســینه ک ــل ری وی عل
ــان را شــامل آســم، ســرفه مزمــن،  و نوجوان
هــوا  مجــاری  عفونــت  ریــوی،  عفونــت 
)برونشــیت(، وجــود جســم خارجــی در ریــه 

و بــه نــدرت بدخیمی هــا خوانــد.
ــل  ــه عل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــر دهق دکت
گوارشــی درد قفســه ســینه مربــوط بــه 
مــری  بــه  معــده  محتویــات  بازگشــت 
)رفالکــس(، التهــاب مــری )ازوفاژیــت(، 
التهــاب معــده )گاســتریت( و گاه جســم 
قفســه  درد  می افزایــد:  اســت،  خارجــی 
 ســینه ناشــی از اضطــراب شــدید در کــودکان 
و نوجوانــان بــه دلیــل تنفس هــای تنــد 
اســت کــه باعــث تغییــر در ترکیبــات گازهــای 
خونــی )الکالــوز تنفســی( و منقبــض شــدن 

عــروق کرونــر و درد می شــود.
 بررسی علل روحی روانی درد قفسه 

سینه کودکان ضروری است
ــی  ــیون( ناش ــریع )هیپرونتیالس ــس س تنف
ــد  ــک می توان ــالت پانی ــا حم ــراب ی از اضط
همــراه بــا درد قفســه ســینه، تنفــس ســخت، 

ــد. ــت ها باش ــز دس ــرگیجه و گزگ س

معمــوال علــت درد در ایــن بیمــاران اسپاســم 
دیافراگــم، اتســاع معــده ناشــی از بلــع زیــاد 
هــوا و اسپاســم عــروق کرونــر ناشــی از 

ــوز تنفســی اســت. الکال
ــی  ــل روحی روان ــر عل ــه فک ــد ب ــی بای زمان
باشــیم کــه ســایر علــل جســمانی درد قفســه 
ســینه قبــال از طریــق بررســی کامــل رد شــده 

باشــد.
دکتــر دهقــان معتقــد اســت درد قفســه 
بــا  معمــوال  بزرگ تــر،  بچه هــای  ســینه 
ســایر مشــکالت جســمی و اختــالل خــواب 

ــت. اس
در  روحی روانــی  زمینــه  می گویــد:  وی 
دخترخانم هــا  در  به ویــژه  نوجوانــان 
شــایع تر بــوده و اغلــب بــه دنبــال یــک 
ــا تشــخیص اخیــر یــک  اســترس روحــی ی
بیمــاری جســمی در آن هــا دیــده می شــود.

ــد  ــب و عــروق تاکی ــن فــوق تخصــص قل ای
منشــأ  بــا  ســینه  قفســه  درد  می کنــد: 
روحی روانــی در خانواده هایــی کــه ســابقه 
ــی از  ــرا یک ــا اخی ــد ی ــی دارن ــاری قلب بیم
ــی  ــاری قلب ــت بیم ــه عل ــا ب ــتگان آن ه بس

فــوت کــرده، شــایع تر اســت.

ــه  ــن عارض ــی ای ــای درمان ــه راهکاره وی ب
درد  درمــان  می کنــد:  تصریــح  و  اشــاره 
ــت  ــه عل ــتگی ب ــینه بس ــه س ــه قفس ناحی
زمینــه ای دارد و بعــد از تشــخیص علــت 
ــام  ــتا انج ــان راس ــان در هم ــه ای درم زمین
می کنــد:  اضافــه  دهقــان  می شــود.دکتر 
پــس از بررســی بیمــار در بیشــتر مواقــع 
ــن  ــار و والدی ــه بیم ــل ب ــان کام دادن اطمین
دربــاره اینکــه بیمــاری مهمــی وجــود نــدارد، 
در کاهــش درد و اضطــراب آن هــا بســیار 

ــت. ــر  اس مؤث

،،
درد قفســه ســینه یــک عالمــت شــایع بین 
کودکان و نوجوانان اســت که خوشــبختانه 

معموال علت آن قلبی نیســت

درد قفسه سینه، یک عالمت شایع در بین کودکان و نوجوانان است

۹۰ درصد دردهای قفسه سینه کودکان، منشأ غیرقلبی دارد

 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران

بیماری های غیرواگیر،  مهم ترین  گرفتاری  ایران 
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ــه  ــی چ ــای کنون ــی بحران ه ــل اصل ــی از عوام یک
بحران هــای فــردی و چــه اجتماعــی، نداشــتن 
شــناخت دقیــق از دنیــا و دلبســتگی بــه آن اســت. 

ــه«  ــا رأس کل خطیئ ــب الدنی »ح
بحران هــای فــردی ماننــد قــدرت و شــهرت طلبی ها، 
ــادها در  ــا و فس ــد و باری ه ــت طلبی ها، بی بن ریاس
ــد  ــی مانن ــای اجتماع ــاد و ... ، بحران ه ــه ابع هم
ــاق کاال،  ــی، قاچ ــای نجوم ــر، حقوق ه ــاق، فق ط
رانت خــواری،  ربــا،  رشــوه،  نامعقــول،  واردات 
راحت طلبــی عمومــی، بی توجهــی بــه ارزش هــا 

و ...  .
و  تأمــل  وارســتگی،  فــوق  بحران هــای  درمــان 
تدبــر و توجــه کاربــردی بــه جمــات ده گانــه مــوال 
امیرمؤمنــان علیه الســام در معرفــی دنیاســت کــه 

ــه:  ــه ای اســت ک ــا خان ــد: دنی فرمودن
1- آغاز آن سختى و مشقت 

2- و پایانش نیستى و فناست
3- در حال آن حساب 

4- و در حرامش عقاب است
5-کســى کــه در دنیــا ثروتمنــد شــود، مــورد انــواع 

ــرد ــرار مى گی ــا ق ــا و فتنه ه آزمایش ه
6- و کسى که فقیر گردد، محزون مى شود 

7- کســى کــه بــه ســرعت بــه دنبــال دنیــا بــدود، 
ــد ــه آن نمى رس ب

8-و کســى کــه آن را رهــا ســازد، بــه او روى 
مى کنــد اطاعــت  وى  از  و  مــى آورد 

 دو نکته بسیار عجیب 
َرْتُه َو َمْن َأْبَصَر ِإَلْیَها َأْعَمْته«  »َمْن َأْبَصَر ِبَها َبصَّ

ــه« و  ــب مفســران »نهج الباغ ــه غال ــه اى ک دو نکت
ــه را  ــده نهج الباغ ــى« گردآورن ــید رض ــوم »س مرح
بــه اعجــاب واداشــته و سرمســت از شــراب طهــور 

خــود ســاخته اســت:
 9- آن کــس کــه بــا دنیــا بنگــرد، بــه او بصیــرت و 

ــد  ــى مى بخش بینای
ــش  ــرد، نابینای ــا بنگ ــه دنی ــه ب ــس ک 10- و آن ک

مى ســازد
آیــا نکته های طایــی فوق در تفکر اســام آمریکایی 
 و اســام لیبرال، اســام ســرمایه داران خدانشــناس 
و مرفهیــن بــی درد یــا اســام مقدس نماهــای 
متحجــر، اســام قعــود و اســارت و ذلــت، اســام 
ــاری  ــد و ب ــت، اســام بی بن ــا رهبانی دنیاپرســتی ی
و بی تفاوتــی، بیحالــی و افســردگی کــه امــروز 
می دهنــد،  ســوق  ســمت  آن  بــه  را  جامعــه 

دارد؟ جایگاهــی 
دیــدگاه مــا نســبت بــه دنیــا چــه مقــدار بــه دیــدگاه 

امیرمؤمنــان علیه الســام نزدیــک اســت؟
ــه  ــا ب ــا دنی ــا ب ــره شــویم ی ــا خی ــه دنی ــد ب ــا بای آی
اهــداف عالــی انســانی برســیم؟ تفــاوت میــان این 

دو دیــدگاه چقــدر اســت؟ 

گردشگری
رئیس اتاق بازرگانی کرمان:

 خالق تجربه، برنده 
رقابت گردشگری است

رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمــان، ایــن اســتان را 
ــرد:  ــار ک ــادی دانســت و اظه ــوی زی ــای معن صاحــب برنده

امــروزه گردشــگری، خلــق تجربه هــای جدیــد اســت.
 ســیدمهدی طبیــب زاده، رئیــس اتــاق بازرگانــی کرمــان 
صبــح 13 شــهریور 96 در دومیــن همایــش نماینــدگان 
اطاع رســانی و گردشــگری ایــران در خــارج از کشــور کــه بــا 
حضــور محمدرضــا محب خدایــی معــاون گردشــگری، حســن 
ــور خارجــه  ــر ام ــی وزی ــاون کنســولی و پارلمان قشــقاوی مع
و علیرضــا رزم حســینی اســتاندار کرمــان برگــزار شــد، اظهــار 
کــرد: پتانســیل های گردشــگری فــراوان تاریخــی، طبیعــی و 
فرهنگــی در اســتان کرمــان وجــود دارد کــه بایــد بــه  گونــه ای 
ارزیابــی شــود کــه از آن هــا بــه  منظــور توســعه گردشــگری بــه  

درســتی اســتفاده کنیــم.
او ادامــه داد: در دولــت تدبیــر و امیــد در اســتان کرمــان اراده 
ــن  ــده و در ای ــاد ش ــگری ایج ــعه گردش ــرای توس ــدی ب ج
ــا  ــی ب ــش خصوص ــی بخ ــی و همگام ــاهد همراه ــه ش زمین

دولــت بوده ایــم.
ــتاندار  ــرد اس ــان رویک ــتان کرم ــی اس ــاق بازرگان ــس ات رئی
کرمــان را رونــق گردشــگری دانســت و افــزود: فعالیت هــای 
اســتاندار کرمــان بــرای رونــق گردشــگری جــدی اســت و در 
هــر جلســه ای بــر مرمــت و بازســازی اماکــن تاریخی اســتان 

تأکیــد دارنــد.
راســتای جــذب  در  اســتان کرمــان  آمــاده شــدن  از  او 
گردشــگری خبــر داد و عنــوان کــرد: بــا صــرف داشــتن 
امکانــات، گردشــگری رشــد نمی یابــد و بایــد از حضــور 
ــگری  ــق گردش ــرای رون ــا ب ــی در دنی ــطح عال ــاوران س مش

اســتفاده کنیــم.
طبیــب زاده کرمــان را صاحــب برندهــای معنــوی زیــادی 
دانســت و اظهــار کــرد: امــروزه گردشــگری خلــق تجربه هــای 
جدیــد اســت؛ بــه گونــه ای بایــد رفتــار کنیــم کــه گردشــگر بــا 

حضــور در کرمــان یــک تجربــه جدیــد بــه دســت آورد.
او ضریــب اشــغال هتــل کپــری قلعه گنــج را بیشــتر از 
ســایر هتل هــای اســتان دانســت و اظهــار کــرد: مســیرهای 
ــود دارد  ــان وج ــتان کرم ــادی در اس ــی زی ــگری طای گردش
ــرای  ــه جدیــدی ب کــه بایــد ذی نفعــان ایــن مســیرها، تجرب

ــد. ــق کنن ــگران خل گردش
وی ســرعت و وســعت خدمــات را از مزایــای رقابتــی دانســت 
و تصریــح کــرد: اســتان کرمــان صنایــع  دســتی و نمادهــای 
ــف اســتانداردهای  ــا تعری ــد ب گردشــگری خاصــی دارد و بای
بین المللــی در حــوزه گردشــگری مزیــت رقابتــی ایجــاد 

کنیــم.
او گردشــگری را یکــی از ظرفیت هــای بــزرگ اســتان کرمــان 
دانســت و عنــوان کــرد: اتــاق بازرگانــی کرمــان آمادگــی 
ــا  ــه دنی ــان را ب ــی جاذبه هــای گردشــگری اســتان کرم معرف

دارد.

ــای  ــه نیازه ــا اشــاره ب ــت ب پژوهشــگر حــوزه امام
معنــوی کــه در وجــود انســان نهفتــه اســت، احیــای 
روز غدیــر را بــه عنــوان عامــل اســتمرار عالــم ملــک 

و ملکــوت بــرای بشــریت ضــروری دانســت.
یکــی از باورهــای غلطــی کــه در زمینــه غدیــر مطرح 
اســت، ایــن موضــوع اســت کــه غدیــر یــک مســئله 
تاریخــی و تنهــا مربــوط بــه سلســله ســادات 
اســت. ترویــج ایــن گمــان نادرســت دربــاره غدیــر 
ــرور  ــه م ــی را ب ــزرگ اله ــوت ب ــن دع ــد ای می توان
ــام  ــازد. حجت االس ــاک س ــان پ ــه مردم از اندیش
ــت، در  ــدی، پژوهشــگر حــوزه امام ســیدعلی احم

ــن شــبهه پاســخ داد. ــه ای ــا ب ــا ایکن ــو ب گفت وگ
احمــدی بــا اشــاره بــه ضــرورت پرداختــن بــه واقعه 
غدیــر، بــه بیــان دالیــل اهمیــت توجــه و احیــاء آن 
ــانی در  ــر انس ــرد: ه ــار ک ــت و اظه ــه پرداخ واقع
ــه  ــه مــادی و یــک جنب وجــود خــودش یــک جنب
ــک  ــد جســمانی و ی ــک ُبع ــی ی ــوی دارد؛ یعن معن
ُبعــد روحانــی در وجــود خــود دارد. در دنیــای فعلــی 
مســائل مــادی بخــش بزرگــی از دغدغه هــای 
مــردم را فراگرفتــه و مســائل اقتصــادی و اجتماعی 
باعــث شــده کــه مســائل معنــوی کم رنــگ شــود؛ 
امــا نبایــد از ایــن جنبــه غافــل بــود کــه اگــر جنبــه 
معنــوی و روحانــی مــا تکمیــل نشــود و بــه غنــای 
خــودش نرســد، آن جنبــه مــادی و جســمانی 
هرچنــد بــه غنــا و کمــال خــودش برســد، امــا پــوچ 

و توخالــی اســت. 

وی افــزود: پشــتوانه ایــن جنبــه معنــوی و روحانــی 
ــه  ــت؛ چراک ــر اس ــئله غدی ــان، مس ــود انس در وج
غدیــر، اســتمرار مســئله رســالت و نبــوت همــه انبیا 
و اولیــا به ویــژه رســول خاتــم)ص( تــا روز قیامــت 
اســت. درواقــع آن معنویــت و تکامــل دینــی و 
عقانــی بــه برکــت وجــود ائمــه)ع( و وجــود خــط 
ارتباطــی میــان بنــدگان بــا پــروردگار بــه بــار خواهــد 

نشســت.
ــوی و  ــای معن ــود، غن ــع ش ــر قط ــط اگ ــن خ  ای
روحانــی مــا از بیــن مــی رود و وقتــی غنــای 
ــا از بیــن رفــت، زندگــی مــا  ــی م ــوی و روحان معن
هرچنــد هــم بــه غنــا و تکامــل مــادی خــود برســد، 

ــت. ــوچ اس ــا و پ ــی بی معن ــک زندگ ــا ی ام
ــراد  ــه اف ــد ک ــروزه شــما می بینی ــه داد: ام وی ادام
بــا تحصیــات زیــاد بــه بهانــه معنویــت بــه ســمت 
انــواع ِفــرق گرایــش پیــدا می کننــد. اگــر مــا 
بــه انــواع مذاهــب و گروه هایــی کــه در جهــان 
فعالیــت می کننــد، مراجعــه کنیــم، درخواهیــم 
ــد  ــا ســعی دارن ــن گروه ه ــه بخشــی از ای ــت ک یاف
بــه نــام معنویــت، مــردم را بــه ســوی خــود جــذب 
کننــد. طبیعــی اســت کــه مــردم هــم متمایــل بــه 
معنویــت و غنــای روحانــی هســتند. اگــر ایــن خــط 
ــع  ــال قط ــد متع ــر و خداون ــان بش ــتقیم می مس
ــه  ــریت ب ــرای بش ــوی ب ــای معن ــز غن ــود، هرگ ش

ــد. ــد آم ــت                      نخواه دس
احمــدی اضافــه کــرد: از ســوی دیگــر، اگــر بــه آیــه 

ــه  ــغ و آی ــه تبلی ــه آی ــم ک ــگاه کنی ــر ن ــریفه غدی ش
اکمــال اســت، در آیــه تبلیــغ خداونــد متعــال بحــث 
غدیــر را بــه مثابــه تمــام رســالت پیامبر اکــرم)ص( 
قــرار داده اســت. فرمــوده اســت اگــر ایــن مســئله 
را بیــان نکنــی، انــگار هیــچ مســئله ای را نگفتــه ای: 
ْغــَت رَِســاَلَتُه«؛ ایــن  »َو ِإْن َلــْم َتْفَعــْل َفَمــا َبلَّ
درخصــوص آیــه تبلیــغ کــه جایــگاه غدیــر را نشــان 
می دهــد. در آیــه اکمــال نیــز بــه ایــن نــکات اشــاره 
می کنــد کــه در روز غدیــر، دیــن کامــل شــده، 
نعمــت تمــام شــده و دیــن اســام مــورد رضایــت 

پــروردگار قــرار گرفتــه اســت. 
ــی از  ــه یک ــم ب ــن می خواه ــرد: م ــح ک وی تصری
ــئله  ــم مس ــم و آن ه ــاره کن ــه اش ــن آی ــکات ای ن
اکمــال نعمــت اســت. مــا در ســوره مبارکــه ضحــی 
می بینیــم کــه خداونــد متعــال می فرماینــد: »َو 
ْث«؛ »و از نعمــت پــروردگار  ــا ِبِنْعَمــِة َربِّــَک َفَحــدِّ َأمَّ
خویــش ]بــا مــردم[ ســخن گــوی.« )ضحــی: آیــه 
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بزرگ تریــن نعمــت بــرای مــا بــه حکــم آیــه اکمال، 
والیــت امیرالمؤمنیــن)ع( و واقعــه غدیــر خــم 
ــه اســام و  ــه هــر کســی ک ــن وظیف اســت؛ بنابرای
قــرآن را پذیرفتــه ایــن اســت کــه روز غدیــر را زنــده 
ــث«  ــی، آن را »تحدی ــر قرآن ــه تعبی ــگاه دارد و ب ن

ــد.  ــی بازگــو و اعــام کن ــد؛ یعن کن
ــم کــه  ــاد بزنی ــان فری ــرای تمــام عالمی ــد ب ــا بای م
در روز غدیــر ایــن اتفــاق بــه وقــوع پیوســته اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: اگــر می گذاشــتند ایــن 
رونــد خافــت الهــی ســیر خــودش را پیــدا 
کنــد و حکومــت دســت کســانی قــرار بگیــرد کــه 
پیامبــر)ص( از ناحیــه پــروردگار آن هــا را معرفــی 
کــرده اســت، نه تنهــا دیانــت و ایمــان مــردم 
مســائل  حتــی  درمی یافــت،  را  خــود  غنــای 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی نیــز بــه تکامــل 

می رســید. خــود 
 ایــن وضعیتــی کــه امــروز در جامعــه می بینیــم، 
ــه  ــت؛ بلک ــش نیس ــرن پی ــک ق ــه ی ــوط ب مرب
ســابقه آن بــه هــزار و چهارصــد ســال پیــش 
ــت  ــه دس ــد ک ــی می رس ــه آن زمان ــردد. ب بازمی گ
اهــل حــق را از رســیدن بــه مناصــب خــود کوتــاه 
ــود،  ــاه ش ــق کوت ــل ح ــت اه ــی دس ــد. وقت کردن
بــه تبــع، اهــل باطــل می آینــد و جایشــان را 

می گیرنــد. 
ــل  ــرد: اه ــوان ک ــه عن ــت در ادام ــگر امام پژوهش
ــا آن اندیشــه باطــل  باطــل کــه بیاینــد ســر کار، ب
خــود حکومــت می کننــد. نتیجــه حکومــت اهــل 
باطــل ایــن اســت کــه باطــل را بــه جــای حــق بــه 

مــردم معرفــی می کننــد؛ یعنــی در جامعــه تمــام 
ــج داده  ــی تروی ــکل های مختلف ــه ش ــات ب محرم
ــس از  ــرن پ ــم ق ــر از نی ــه کمت ــود. چنانچ می ش
ــات  ــرم)ص( بســیاری از محرم ــات رســول اک وف
خــاف  اعمــال  و  شــراب خواری  مثــل  الهــی 
عفــت، نــه از ســوی مــردم عــادی، بلکــه از خلفــای 
پیامبــر)ص( و کســانی کــه خــود را جانشــین 
پیامبــر)ص( معرفــی می کردنــد، مشــاهده شــد.

وی در پایــان گفــت: اگــر بــه دلیــل فاصلــه گرفتــن 
ــی و  ــائل دین ــی در مس ــن انحرافات ــر، چنی از غدی
ــن در  ــه یقی ــد، ب ــه وجــود آم ــه ب ــادی جامع اعتق
زمینــه اقتصــادی نیــز اقتصــادی ناکارآمــد و 
ــی  ــائل سیاس ــت. در مس ــم داش ــرف خواهی منح
ــس  ــد. پ ــم دی ــراف خواهی ــم انح ــی ه و اجتماع
توجــه بــه غدیــر از چنــد جهــت بــر تمــام مردمــان 
ــای  ــون غن ــت: چ ــیعیان الزم اس ــی غیرش و حت
معنــوی مــا وابســته بــه غدیــر اســت؛ ارتبــاط مــا 
بــا عالــم ملکــوت در گــرو غدیــر اســت؛ کلیــد حــل 
مشــکات فرهنگــی و اجتماعــی مرهــون توجــه به 

غدیــر اســت.

پژوهشگر حوزه امامت پاسخ داد:

آیا غدیر فقط یک مسئله تاریخی است؟

رئیــس ســازمان حــج و زیــارت گفــت: نخســتین پــرواز 
بازگشــت حجــاج جمهــوری اســامی ایــران بــه کشــور 
ــرودگاه  ــهریورماه از ف ــروز 14 ش ــاعت ام ــن س در اولی

ــود. ــام می ش ــده انج ج
ــار  ــج اظه ــم ح ــان موس ــه پای ــاره ب ــا اش ــدی ب  محم
ــان موســم حــج ســال جــاری  ــه پای ــا توجــه ب کــرد: ب
ــا ســامت همــه حجــاج  و الحمدللــه بازگشــت تــوام ب
از منــا بــه مکــه مکرمــه در روز گذشــته، پروازهــای 
ســاعات  آغازیــن  از  بــه کشــور  حجــاج  بازگشــت 
ــاز  ــده آغ ــرودگاه ج ــهریور از ف ــنبه 14 ش ــح سه ش صب

می شــود.
وی افــزود: همزمــان از امــروز خــروج حجــاج از مکــه 
ــده  ــرودگاه ج ــوره و ف ــه من ــمت مدین ــه س ــه ب مکرم

انجــام می شــود.

ــاره  ــا اش ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــاون وزی مع
بــا مســئوالن ســازمان  ایجادشــده  بــه هماهنگــی 
ــرای  ــتان ب ــج عربس ــتان و وزارت ح ــی عربس هواپیمای
ــتفاده از  ــت و اس ــای بازگش ــام پروازه ــریع در انج تس
تســهیات بیشــتر فــرودگاه مدینــه تصریــح کــرد: 
طبــق برنامه ریــزی انجام شــده بازگشــت بخشــی از 
ــر  ــا 19 شــهریور عــاوه ب ــه پیــش از 14 ت حجــاج مدین
ــز انجــام ــوره نی ــه من ــرودگاه مدین ــرودگاه جــده، از ف  ف

می شود. 
ــاش  ــرد: ت ــد ک ــارت  تاکی رئیــس ســازمان حــج و زی
ــر کــه از دو  ــا پروازهــای منظم ت می شــود کــه حجــاج ب
فــرودگاه جــده و مدینــه منــوره بــه مقصــد 20 فــرودگاه 
ــه  ــامت ب ــهولت و س ــه س ــود، ب ــام می ش ــور انج کش

ــد. میهــن بازگردن

ــعید  ــد س ــای عی ــت: در روزه ــنجان گف ــدار رفس فرمان
ــی  ــا عل ــاج آق ــه ح ــه ای از خان ــم، ویژه برنام ــر خ غدی
رفســنجان بــه عنــوان بزرگ تریــن خانــه خشــتی 

ــی رود. ــیما م ــبکه های س ــن  ش ــر روی آنت ــران ب ای
ــای  ــی برنامه ه ــه هماهنگ ــوری در جلس ــد مان حمی
عیــد غدیــر در شهرســتان رفســنجان اظهــار داشــت: در 
روزهــای مبــارک عیــد غدیــر، برنامه هــای متنوعــی در 

ــی شــده اســت. شهرســتان پیش بین
وی افــزود: بــه  مناســبت عیــد غدیــر از پنجشــنبه هفته 
ــه  ــه ای از خان ــدت ســه شــب ویژه برنام ــه م جــاری ب
حــاج آقاعلــی، بزرگ تریــن خانــه خشــتی ایــران، بــر 

ــی رود. ــیما م ــبکه های س ــن  ش روی آنت
ــن  ــی ای ــن معرف ــه ضم ــن برنام ــه داد: در ای وی ادام
ــه  ــته ب ــی پس ــت مل ــا ثب ــه ب ــی، در رابط ــای تاریخ بن

نــام رفســنجان صحبــت شــده و ایــن مســتند از 
شــبکه های ســه ســیما، تهــران و کرمــان پخــش 

 می شــود.
اســب  نمایــش  برگــزاری  از  رفســنجان  فرمانــدار 
ــه  ــه روز ب ــدت س ــه م ــاری ب ــه ج ــنبه هفت از پنجش
ــح  ــت: صب ــر داد و گف ــز خب ــر نی ــد غدی ــبت عی مناس
جمعــه هفتــه جــاری همایــش بــزرگ پیــاده روی 
خانوادگــی در روســتای گلوســاالر برگــزار می شــود.

مانــوری ادامــه داد: همایــش پیــاده روی خانوادگی در 
روســتای گلوســاالر همــراه بــا جوایــز متعــدد از جملــه 
پنــج کمک هزینــه کربــای معلــی، 15 کمک هزینــه 
 مشــهد مقــدس و جوایــز ارزشــمند دیگــر اســت 
ــرای  ــی را ب ــاد و مفرح ــای ش ــم فض ــعی می کنی و س

ــم. ــاد کنی ــا ایج خانواده ه

پخش برنامه عید غدیر از  بزرگ ترین خانه خشتی ایران بازگشت حجاج ایرانی به کشور از امروز آغاز می شود

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب  
ــع  ــماره 31/9711 واق ــاک ش ــاختمان    پ س
در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ــد  ــی فرزن ــی  افاران ــد رمضان ــام احم ــی بن ثبت
ــت  ــه عل ــت اســت وب ــان ثب ــی در جری ــاد عل ن
ــده  ــل نیام ــت بعم ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ع
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 
15 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده 
متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
روز ســه شــنبه  مــورخ 96/7/4 ســاعت 9  
ــذا  ــد ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــل ش در مح
بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و 
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
اعتراضــات  یابنــد  در محــل حضــور  مقــرر 
ــاده  ــق م ــاک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری
20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد  تحدیــد حــدود ت
ــون  ــده قان ــاده واح ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ش
تعییــن تکلیــف  پرونده هــای معترضــی  ثبــت 
ــخ  تســلیم  ــاه از تاری ــک م ــرض ظــرف ی معت
ــم  ــا تقدی ــتی ب ــن اداره بایس ــه ای ــراض  ب اعت
ــی  ــاح  قضای ــع ذیص ــه مراج ــت  ب دادخواس
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن 

ــد ..  ــلیم نمای اداره تس
 96/6/14 : انتشــار  تاریــخ  الــف 18368  م 
حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب 

ــان اصفه

آگهی مزایده اموال غیر منقول
ــان  ــعبه 6 اصفه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
ــوص  ــده ای در خص ــه مزای ــر دارد جلس در نظ
ج/6لــه   960652 اجرایــی کاســه  پرونــده 
ــان  ــی زاغی ــد عل ــه محم ــری و علی ــرم نص اک
مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 6/505/000/000 ریــال 
ــی و  ــای اجرای ــه و هزینه ه ــوم ب ــت محک باب
حــق االجــرای دولتــی در روز پنــج شــنبه 
ــل  ــح در مح ــاعت 10 صب ــه 96/7/13 س مورخ
ــه  ــان طبق ــتری اصفه ــکام دادگس ــرای اح اج
زیرزمیــن اتــاق 15 جهــت فــروش 9/656 
ــی 15194/559  ــاک ثبت ــدانگ پ ــه ازشش حب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان ملکــی مشــاع آقــای 
ــری مســکونی  ــا کار ب ــان  ب ــی زاغی محمــد عل
بــه نشــانی  منــدرج در نظریــه کارشناســی بــه 
ــه  ــرف مالکان ــون در تص ــه اکن ــر ک ــرح ذی ش
ــه مــی باشــد توســط کارشــناس  محکــوم علی
ــی   ــل ارزیاب ــه شــرح ذی رســمی دادگســتری ب
شــده و نظریــه وی مصــون  از تعــرض طرفیــن  
واقــع گردیــده  برگــزار نمایــد . طالبیــن خریــد 
مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه مزایده 
بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدیــد و 
باســپردن 10٪ قیمــت پایــه بــه حســاب ســپرده 
دادگســتری بــه شــماره 2171290210008 در 
جلســه مزایــده شــرکت نماینــد پیشــنهاد 
ــده  ــده مزای ــت برن ــن قیم ــده باالتری دهن

خواهــد بــود تســلیم ملک مــورد مزایــده پس از 
پرداخــت تمــام بهــای آن صــورت خواهــد گرفت 
ــه  ــده محکــوم علی ــر عه ــی ب هزینه هــای اجرای
ــده در  ــک مــورد مزای مــی باشــد.  اوصــاف مل
خصــوص ارزیابــی ملــک مــورد نظــر بــه شــماره 
ــت 127849  ــماره ثب ــک 15194/559 و ش مل
بخــش 5 ثبــت اصفهــان هیــأت کارشناســی در 
ــان  ــی زاغی ــد عل ــای محم ــان آق ــت خواه معی
ــان  ــان خیاب ــه آدرس اصفه ــور ب ــک مذک از مل
حمــزه اصفهانــی نبــش خیابــان عامــه امینــی 
و  بازدیــد   4-8  158854373 کدپســتی 
معاینــه و انــدازه گیــری کــرده و نتایــج حاصــل 
از آن را بــه شــرح زیــر بــه آگاهــی مــی رســاند.

ــه  ــک قطع ــت از ی ــر عبارتس ــورد نظ ــک م  مل
زمیــن مســکونی - تجــاری بــه مســاحت 
ــر 340/30  ــت براب ــند مالکی ــق س ــه طب عرص
متــر مربــع کــه در منتهــی الیــه جنوبــی ضلــع 
غربــی دوبــاب مغــازه تجــاری یــک طبقــه 
ــع و در  ــر مرب ــدود 59 مت ــاحت کل ح ــه مس ب
ــاری  ــر فش ــا آج ــی ب ــن دیوارکش ــراف زمی اط
ــر  ــاع حــدود 205 مت ــه ارتف ــدون بندکشــی ب ب
ــزی  ــوار و یــک درب فل ــزی روی دی ــرده فل و ن
 . اســت  احــداث گردیــده  زمیــن  بــه  ورود 
مغازه هــا بــا قدمــت بیــش از ســی ســال 
احداثــی از دیــوار باربــر و ســقف طــاق ضربــی 
کــف مغــازه از ســرامیک و دیوارهــا کاشــیکاری 
و کاغــذ دیــواری شــده، درب ورودی از شیشــه 
ســکوریت و درب فلــزی آکاردئونــی و دارای 
ــر اســاس  ــرق مــی باشــد. ب انشــعابات آب وب
تصویــر ســند مالکیــت ارائــه شــده توســط 
ــه  ــت ب ــی در اداره ثب ــات ثبت ــان و مطالع خواه
میــزان چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه 
ــان  ــت خواه ــور در مالکی ــک مذک ــان مل و اعی
آقــای محمــد علــی زاغیــان مــی باشــد.هیأت 
کارشناســی بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و در نظــر 
گرفتــن کلیــه شــرایط حاکــم بــر ارزیابــی ارزش 
کل ششــدانگ عرصــه و اعیانــی ملــک مذکــور 
ــال  ــا را در ح ــاری مغازه ه ــوق تج ــامل حق ش
حاضــر بــه مبلــغ بــه عــدد 48/500/000/000 
ــارد  ــت میلی ــل و هش ــروف چه ــه ح ــال و ب ری
ــرآورد و اعــام مــی  ــال ب ــون ری و پانصــد میلی

دارد. 
م الــف16201  دادورز شــعبه ششــم اجــرای 

ــان  ــی  اصفه ــکام مدن اح

آگهی مزایده اموال منقول«
ــواده  ــعبه 13 خان ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
اصفهــان در نظــر دارد جلســه مزایــده ای در 
ــه 960718خ  ــی کاس ــده اجرای ــوص پرون خص
علیــه  و  ســجادی  ســادات  اعظــم  لــه   13
امیرحســین علــی نیــا مبنــی بــر مطالبــه 
ــه ، در روز ســه شــنبه، مورخــه 96/7/13  مهری
اجــرای  محــل  در  صبــح   8/30 ســاعت  
احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن 
توقیفــی  امــوال  فــروش  جهــت   15 اتــاق 

کــه توســط کارشــناس رســمی دادگســتری 
ــه وی  ــده نظری ــی ش ــل ارزیاب ــرح ذی ــه ش ب
از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده  مصــون 
ــه  ــت پای ــپردن 10 ٪ قیم ــا س ــد. ب ــزار نمای برگ
ــماره  ــه ش ــتری ب ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ب
2171290210008 در جلســه مزایــده شــرکت 
نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت 
برنــده مزایــده خواهــد بــود تســلیم ملــک 
ــای  ــام به ــت تم ــس از پرداخ ــده پ ــورد مزای م
هزینه هــای  گرفــت.  خواهــد  صــورت  آن 
اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.

اوصــاف ملــک مــورد مزایــده  1. یــک ســهم از 
شــرکت تعاونــی چنــد منظــوره هشــت بهشــت 
ــه ارزش 17.000.000  ــت 8292 ب ــماره ثب ــه ش ب
ــی  ــراه دائم ــن هم ــط تلف ــک خ ــال . 2-ی ری
بــه شــماره 09131105428 بــدون احتســاب 
 8000000 ارزش  بــه  ریــال(  بدهــی)147.000 
ــه  ــرده ب ــره مف ــج عم ــش ح ــک فی ــال،. ی ری
شــماره 17122440792 مــورخ 90/6/26 بــه 

ریــال.3   19.000.000 ارزش 
م الــف 17252 مدیــر و دادورز اجــرای احــکام 

حقوقــی  اصفهــان – حســن منصــوری 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 960458 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان محســن کریمــی  دادخواســتی مبنــی 
ــم  ــات  تقدی ــوب بی ــت ای ــه طرفی ــه ب برمطالب
ــنبه  ــرای روز دوش ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق نم
مــورخ 96/7/17 تعییــن  گردیــده اســت . 
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــل از  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای مرات
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در کنــار 
ــرزا  ــان خــرازی مابیــن آتشــگاه و می گــذر اتوب
ــماره  ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
ــعبه  ــان – ش ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح 3  ش
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ....... مراجع
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  

ــد. ــد ش ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض و تصمی
 51 شــعبه  دفتــر  الــف  18419م  شــماره: 
مجتمــع شــماره 3 شــهر ســتان اصفهــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه و فوقانــی  مســکونی پــاک 
شــماره 3907 فرعــی از 40/80 واقــع در بخــش 
ــه  ــات ب ــق رای هی ــه طب ــان  ک ــت اصفه 14 ثب
ــروز و   ــا مف ــد رض ــمی  فرزن ــاس قاس ــام عب ن
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
ــت  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ح
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 
ــح  در محــل شــروع و  96/7/4 ســاعت 9 صب
ــه موجــب ایــن  ــذا ب ــه عمــل خواهــد آمــد، ل ب

ــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد  آگهــی ب
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ک
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــا  ــدی ت ــم صــورت مجلــس تحدی ــخ تنظی تاری

ــد.  ــد ش ــه خواه 30 روز پذیرفت
 96/6/14  : انتشــار  18539تاریــخ  الــف  م 
رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

اصفهــان – حیــدری

آگهی حصر وراثت
خانــم زهــره محمــدی مشــکان بــه شناســنامه 
ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 15 ب
ایــن شــورا درخواســت گواهــی  از   656/96
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان اســماعیل کریمــی مشــکانی بــه 
شــماره شناســنامه 34 در تاریــخ 96/05/29 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دایم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه زهــره محمــدی مشــکان فرزنــد اســماعیل 
بــه ش.ش 15 همســر، رمضانعلــی کریمــی 
مشــکانی فرزنــد علــی عســکر بــه ش.ش 13 
پــدر، زهــرا کریمــی مشــکانی فرزنــد اســماعیل 
بــه ش.ش 1250328731، فاطمــه کریمــی 
ش.ش  بــه  اســماعیل  فرزنــد  مشــکانی 
1250529522، محمــد علــی کریمــی مشــکانی 
ــه ش.ش 1250654947  ــماعیل ب ــد اس فرزن
فرزنــدان و الغیــر. اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب مقدمات
و یــک مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه شــورا تقدی ــاه ب م

خواهــد شــد.
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
ــف ــور 1075/ م ال ــین پ ــه حس ــان، فاطم کاش

اجرائیه
شماره اجرائیه9610426793800019

شماره پرونده 9609986793800025
شــماره بایگانی شــعبه : 960025 تاریخ  تنظیم: 
96/6/7  مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام 
محمــد حســن  مســتقیم نائینــی فرزنــد احمــد      
نشــانی: خ اســتانداری  روبــروی فرشــادی 
نبــش کــو فلســطین تجهیــزات  نقشــه بــرداری 
محکــوم  مشــخصات      42 پ  فراســنج 
ــول  ــانی: مجه ــاری     نش ــن افش ــه هوم علی
المــکان  محکــوم بــه: بموجــب درخواســت 
ــماره  ــماره و ش ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک اج
 9609976793801174 مربوطــه  دادنامــه  
ــه پرداخــت  ــه  محکــوم اســت  ب محکــوم علی
مبلــغ 22960000 ریــال  بابــت اصــل خواســته و 
پرداخــت 704000 ریــال بابــت  هزینــه دادرســی  
و هزینــه نشــر آگهــی  بــه مبلــغ 120000. ریــال و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 

ــوف 95/11/15-357795  ــک موص ــید  چ رس
ــوم  ــق محک ــم در ح ــرای  حک ــخ اج ــا تاری ت
ــرا    .    ــق االج ــر ح ــم عش ــت نی ــه و پرداخ ل
ــاغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی محک
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــه : 1- ظــرف ده روز مف اجرائی
اجــرا گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــی( .2- ترتیب مدن
بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
ــه  ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان اجرایی
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمت 
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه 
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
ــخاص  ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک اموال
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد 8و3 قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )1394 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــام کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ) م
مــاده 20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی 1394( 5- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده 21 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره 1 مــاده 3 قانــون نحــوه اجــرای 

ــی 1394( ــت مال محکومی
مجتمــع  هشــتم   شــعبه   18423 الــف  م 
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اجرائیه
ــماره  ــه9610426793800020 ش ــماره اجرائی ش
شــماره   9609986793800024 پرونــده 
بایگانــی شــعبه : 960024 تاریــخ  تنظیــم: 
96/6/7  مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 
ــام محمــد حســن  مســتقیم نائینــی فرزنــد  ن
احمــد      نشــانی: خ اســتانداری  روبــروی 

فرشــادی نبــش کــو فلســطین تجهیــزات  
نقشــه بــرداری فراســنج پ 42    مشــخصات 
محکــوم علیــه  مســلم رحمانــی نشــانی: 

ــکان  ــول الم مجه
محکــوم بــه: بموجــب درخواســت اجــرای 
حکــم مربوطــه بــه شــماره و شــماره دادنامــه  
محکــوم   9609976793801424 مربوطــه 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــت  ب ــوم اس ــه  محک علی
و  اصــل خواســته  بابــت  ریــال    48000000
هزینــه  بابــت   ریــال   1320000 پرداخــت 
ــغ  ــه مبل ــی  ب ــر آگه ــه نش ــی  و هزین دادرس
120000. ریــال و پرداخــت خســارت تاخیــر 
ــخ ســر رســید  چــک موصــوف  ــه از تاری تادی
تاریــخ  تــا   95/11/15-1461/586966/59
و  لــه  محکــوم  حــق  در  حکــم  اجــرای  
پرداخــت نیــم عشــر حــق االجــرا    .   محکــوم 
ــه  ــاغ اجرائی ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل علی
ــرا  ــع اج ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف : 1- ظ
گــذارد ) مــاده34 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی( .2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد . 3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای 
ــی روز  ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی مف
کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار 
و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول 
، بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان 
وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا 
و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا 
ــق  ــخصات دقی ــراه مش ــه هم ــی دارد ب خارج
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی حســابهای مذک
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت 
ــر دیگــر در  ــوع تغیی ــاالت و هــر ن ــل و انتق نق
ــل از  ــال  قب ــک س ــان ی ــور از زم ــوال مذک ام
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــی  ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک در خواس
اجــرای  نحــوه  قانــون  مــواد 8و3  شــود) 
محکومیــت مالــی 1394(  .4- خــودداری 
محکــوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال 
ــس  ــم ، حب ــرای حک ــرار از اج ــور ف ــه منظ ب
تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 
34 قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده 
20 ق.م.ا و مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای 
ــال  ــال م ــی 1394( 5- انتق ــت مال محکومی
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــه هــر نحــو ب ــه دیگــری ب ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــه نحــوی ک ــن ب ادای دی
ــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب  ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــردو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
قانــون   21 مــاده   ( شــود.  مــی  مجــازات 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 1394(. 
ــت  ــس از مهل ــوال پ ــورت ام ــه ص 6- چنانچ
ــه از  ــه شــود آزادی محکــوم علی ســی روز ارائ

ــه  ــوم ل ــه موافقــت محک ــوط ب ــدان من زن
ــا معرفــی کفیــل توســط  ــا تودیــع وثیقــه ی ی
محکــوم علیــه خواهــد بــود.) تبصــره 1 مــاده 
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 3 قان

)1394
الــف 18422 شــعبه هشــتم  مجتمــع  م 
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دادنامه 
کاســه پرونــده : 960076 شــماره دادنامــه 
 96/5/21 مــورخ   9609976794101532  :
مرجــع رســیدگی : شــعبه 11شــورای حــل 
ــاتنی  ــن  نش ــن امی ــان حس ــاف  خواه اخت
پــارک  جنــب  ســوم  آبشــار  خ  اصفهــان 
شــهدای شــهرداری  انتهــای کوچــه آبشــار 
وکیــل : محمــد تقــی امیــن آدرس : اصفهــان 
ــک  ــاز ی ــر ف ــع کوث ــاال مجتم ــاغ ب ــار ب خ چه
ــد  ــده محم ــد 602   خوان ــارم واح ــه چه طبق
راز خواهنــده   مجهــول المــکان  شــورا بــا 
ــده و اخــذ نظریــه  ــه محتویــات پرون عنایــت ب
را  رســیدگی  ختــم  شــورا  اعضــا  مشــورتی 
ــه صــدور  ــادرت ب ــی مب ــه شــرح آت ــام و ب اع
رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
ــن  ــن امی ــوی حس ــوص دع ــاف در خص اخت
ــت  ــه طرفی ــن ب ــی امی ــد تق ــت محم ــا وکال ب
محمــد راز خواهنــده  بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ 25000000 ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 
ــه  ــت   ب ــک مل ــده بان 1495/073620/55 عه
انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و 
گواهــی عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال 
ــده و  ــه خوان ــتغال ذم ــور در اش ــه ظه ــه ک علی
ــه آن دارد  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه اس
ــده علــی رغــم ابــاغ قانونــی در  و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
محکمــه  و  مســتند  دفاعیــات  و  الیحــه 
ــوی  ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف ــندی در مق پس
ــه ننمــوده اســت  ــراز و ارای خواهــان از خــود اب
لــذا دعــوی خواهــان علیــه خوانــده ثابــت بــه 
ــه اســتناد مــواد 310و313  نظــر میرســد کــه ب
ــون  ــارت و 198و515و519و522 قان ــون تج قان
ــه محکومیــت  ــی حکــم ب آئیــن دادرســی مدن
ــال   ــغ 25000000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــت  ــال باب ــت اصــل خواســته و 1550000 ری باب
هزینــه دادرســی و 120000 ریــال هزینــه  نشــر 
آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 
ــخ  ــا تاری ــوف 92/12/27ت ــک موص ــید چ رس
اجــرای حکــم در حــق خواهــان صــادر و اعــام 
مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی 
در  نظــر  قابــل تجدیــد  روز  بیســت  ظــرف 
محاکــم عمومــی حقوقــی اصفهــان  می باشــد 
م الــف 18441 قاضــی شــعبه 11 شــورای 

ــان ــاف اصفه ــل اخت ح
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آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی ثبت 

سمیرم
   شــماره961704031437436—26/05/1396 
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد 
اســتناد  بــه  امــاک شهرســتان ســمیرم  و 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی و اســناد 
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه 
ــق  ــذا طب ــده اســت . ل ــان محــرز گردی متقاضی
مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــمی و  ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض
ــخصات  ــی آن مش ــه اجرای ــن نام ــاده 13 آئی م
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان و ام متقاضی
ــف  ــف ال ــوم درردی ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب زی
ــه 15 روز آگهــی مــی شــود  ــه فاصل ــت ب دو نوب
و ردیــف ب دریــک نوبــت در صورتــی کــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــد میتواننــد از 
ــه مــدت 2 مــاه  تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ب
ــه مــدت یــک  ــف ( و ب ــه ردیــف ) ال نســبت ب
ــراض خــود  ــف ) ب ( اعت ــه ردی ــاه نســبت ب م
ــتان  ــاک شهرس ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب را ب
ســمیرم تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف  
ــراض  ــلیم  اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم 
نماینــد ، بدیهــی اســت در صــورت انقضــای 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک م

ــد . ــد ش ــت صادرخواه ــند مالکی ــررات س مق
        ردیف الف :

 139660302014000530 شــماره  رای  1-برابــر 
مورخــه 1396/02/16آقــای هوشــنگ هاشــمپور 
ســهراب  فرزنــد   1209645157 ش.م  بــه 
ــاحت 187   ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
متــر مربــع قســمتی از پــاک 2358 فرعــی از 
1 اصلــی واقــع در ســمیرم خیابــان مولــوی بــه 
موجــب مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت صفــر 

منصــورزاده  .
رای شــماره 139660302014000532  2-برابــر 
مورخــه 1396/02/16 آقــای ابوالقاســم رئیســی 
ــد  ــه ش.م 1209728321 فرزن ــهبازی ب ــاغ ش ب
زمیــن  قطعــه  یــک  ششــدانگ  حســین 
مزروعــی   بــه مســاحت 283893   متــر مربــع 
ــمیرم  ــع در س ــی واق ــماره 212 اصل ــاک ش پ
بــه  بخــش 16ســمیرم    مزرعــه گبرقوئــی 
موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف عطاءالــه 

ــه. ــن اولی ــت از مالکی نیکبخ
3-برابــر رای شــماره 139660302014000874 
ســعید  ســید  آقــای   1396/03/10 مورخــه 
ــید  ــد س ــه ش.م 1209893101 فرزن ــی ب فاطم
حبیــب   ششــدانگ یکبــاب خانــه تحتانــی 
ــع  ــر مرب ــاحت272/71  مت ــه مس ــی  ب و فوقان
پــاک شــماره 2241فرعــی از 1 اصلــی واقــع در 
ــه  ــه موجــب مبایع ــدس  ب ــان ق ســمیرم خیاب
ــه  ــن اولی ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی. ــا دهان ــود رض محم
 139660302014000919 شــماره  رای  4-برابــر 
شــیر  رســول  1396/03/13آقــای  مورخــه 
احمــدی بــه ش.م 1200023846 فرزنــد منصور 
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
ــدانگ 5394   ــاحت شش ــه مس ــاغ  ب ــه ب قطع
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره ثبتــی178 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه روچــه معــروف 
بــه قلعــه قــدم ازســهم مشــاعی مالــک اولیــه 

منصــور شــیر احمــدی.
 139660302014000920 شــماره  رای  5-برابــر 
شــیر  منصــور  1396/03/13آقــای  مورخــه 
احمــدی بــه ش.م 1209817993 فرزنــد ابراهیم 
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
ــدانگ 8193  ــاحت شش ــه مس ــاغ  ب ــه ب قطع
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره ثبتــی178 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه روچــه ازســهم 
مشــاعی مالــک اولیــه منصــور شــیر احمــدی.

 139660302014000921 شــماره  رای  6-برابــر 
شــیر  منصــور  1396/03/13آقــای  مورخــه 
احمــدی بــه ش.م 1209817993 فرزنــد ابراهیم 
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
ــدانگ 5394   ــاحت شش ــه مس ــاغ  ب ــه ب قطع
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره ثبتــی178 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه روچــه ازســهم 
مشــاعی مالــک اولیــه منصــور شــیر احمــدی.

 139660302014000922 شــماره  رای  7-برابــر 
شــیر  رســول  1396/03/13آقــای  مورخــه 
احمــدی بــه ش.م 1200023846 فرزنــد منصور 
مــوازی ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
ــدانگ 8193   ــاحت شش ــه مس ــاغ  ب ــه ب قطع
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره ثبتــی178 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه روچــه ازســهم 
مشــاعی مالــک اولیــه منصــور شــیر احمــدی.

 139660302014001155 شــماره  رای  8-برابــر 
ــه  ــلطانی ب ــای داود س ــه 1396/03/29آق مورخ
ش.م 1209642603 فرزنــد مهــراب موازی ســه 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 95000  متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک شــماره40 اصلــی واقــع 
ــه  ــب مبایع ــدبه موج ــه حس ــمیرم مزرع در س
نامــه عــادی از طــرف آقــای مهــراب ســلطانی  .                               
 139660302014001156 شــماره  رای  9-برابــر 
مورخــه 1396/03/29آقــای ســلیمان ســلطانی 
بــه ش.م 1209568268 فرزنــد مهــراب مــوازی 
ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک قطعــه 
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 95000  
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره40 اصلــی 
واقــع در ســمیرم مزرعــه حســدبه موجــب 
ــراب  ــای مه ــرف آق ــادی از ط ــه ع ــه نام مبایع

ــلطانی  . س

شــماره 139660302014001157  رای  10-برابــر 
ــاری  ــای ســرافراز بختی مورخــه 1396/03/29آق
ــد  ــه ش.م 1209209373 فرزن ــدی ب ــل محم ت
بمانعلــی مــوازی پنج دانگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه باغ بــه مســاحت ششــدانگ 7054 
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره388 
اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه چونــه بــه 
ــان  ــادی از طــرف آقای ــه ع ــه نام موجــب مبایع

ــور. ــی پ ــه زال ــا ال ــود و عط کاکاجــان و محم
 139660302014001160 شــماره  رای  11-برابــر 
ــاری  ــای ســرافراز بختی مورخــه 1396/03/29آق
 1209209373 ش.م  بــه  محمــدی  تــل 
ــاع  ــگ مش ــج دان ــوازی پن ــی م ــد بمانعل فرزن
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 13733.6 متــر مربــع قســمتی 
ــع در ســمیرم  ــی واق ــاک شــماره388 اصل ازپ
مزرعــه چونــه بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی 

ــور. ــی پ ــادر زال ــرف به از ط
 139660302014001161 شــماره  رای  12-برابــر 
مورخــه 1396/03/29خانــم آذیــن بختیــاری 
 1200124391 ش.م  بــه  محمــدی  تــل 
ــاع  ــگ مش ــک دان ــوازی ی ــرافراز م ــد س فرزن
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 13733.6 متــر مربــع قســمتی 
ــع در ســمیرم  ــی واق ــاک شــماره388 اصل ازپ
مزرعــه چونــه بــه موجــب مبایعــه نامه عــادی از 

ــدی. ــل محم ــار ت ــرافراز بختی ــرف س ط
13-برابــر رای شــماره 139660302014001162 
مورخــه 1396/03/29خانــم آذیــن بختیــاری 
 1200124391 ش.م  بــه  محمــدی  تــل 
ــاع  ــگ مش ــک دان ــوازی ی ــرافراز م ــد س فرزن
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 7054 متــر مربــع قســمتی ازپــاک 
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره388 اصل ش
چونــه بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــدی. ــل محم ــار ت ــرافراز بختی س
14- برابــر رای شــماره 139660302014001164 
نســتورنیکبخت  1396/03/29آقــای  مورخــه 
فرزنــد   1209142945 ش.م  بــه  بیــده 
نصرالــه مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع 
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 3597 متــر مربــع قســمتی ازپــاک 
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره333 اصل ش
ــی از  ــورت ارث ــده  بص ــه بی ــا قری ــای علی پادن

طــرف نصرالــه نیکبخــت .
15-برابــر رای شــماره 139660302014001168 
مورخــه 1396/03/29 خانــم لطافــت نیکبخــت 
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــک  ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــم دان ــوازی نی م
ــدانگ 3597  ــاحت شش ــه مس ــاغ ب ــه ب قطع
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
قریــه بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

ــده . ــتورنیکبخت بی ــای نس ــرف آق ط
 139660302014001170 شــماره  رای  16-برابــر 
نســتورنیکبخت  1396/03/29آقــای  مورخــه 
ــه  ــد نصرال ــه ش.م 1209142945 فرزن ــده ب بی
مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه باغ بــه مســاحت ششــدانگ 2264 
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
ــه  ــرف نصرال ــی از ط ــورت ارث ــده بص ــه بی قری

ــت . نیکبخ
 139660302014001171 شــماره  رای  17-برابــر 
مورخــه 1396/03/29 خانــم لطافــت نیکبخــت 
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــک  ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــم دان ــوازی نی م
قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 2264 متر 
ــی  ــماره333 اصل ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس مرب
ــه  ــا قری ــای علی ــه پادن ــمیرم مزرع ــع در س واق
بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــده. ــای نســتورنیکبخت بی آق
18-برابــر رای شــماره 139660302014001172 
نســتورنیکبخت  1396/03/29آقــای  مورخــه 
ــه  ــد نصرال ــه ش.م 1209142945 فرزن ــده ب بی
مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
ششــدانگ 1980 متــر مربــع قســمتی ازپــاک 
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره333 اصل ش
پادنــای علیــا قریــه بیــده بصــورت ارثــی از طرف 

ــه نیکبخــت . نصرال
19-برابــر رای شــماره 139660302014001173 
مورخــه 1396/03/29 خانــم لطافــت نیکبخــت 
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــک  ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــم دان ــوازی نی م
قطعــه زمیــن مزروعــی به مســاحت ششــدانگ 
1980 متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
قریــه بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

طــرف آقــای نســتورنیکبخت بیــده.
20-برابــر رای شــماره 139660302014001174 
نســتورنیکبخت  1396/03/29آقــای  مورخــه 
ــه  ــد نصرال ــه ش.م 1209142945 فرزن ــده ب بی
مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه باغ بــه مســاحت ششــدانگ 9759 
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــا  ــای علی ــه پادن ــع در ســمیرم مزرع ــی واق اصل
ــه  ــرف نصرال ــی از ط ــورت ارث ــده بص ــه بی قری

ــت. نیکبخ
21-برابــر رای شــماره 139660302014001175 
مورخــه 1396/03/30 خانــم لطافــت نیکبخــت 
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــک  ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــم دان ــوازی نی م
قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 9759 متر 
ــی  ــماره333 اصل ــاک ش ــمتی ازپ ــع قس مرب
ــه  ــا قری ــای علی ــه پادن ــمیرم مزرع ــع در س واق
بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف 

ــده. آقــای نســتورنیکبخت بی

22-برابــر رای شــماره 139660302014001176 
مورخــه 1396/03/30 خانــم لطافــت نیکبخــت 
ــه  ــد صدرال ــه ش.م 1209143305 فرزن ــده ب بی
ــگ مشــاع ازششــدانگ یــک  ــم دان مــوازی نی
ــدانگ 10572  ــاحت شش ــه مس ــاغ ب ــه ب قطع
متــر مربــع قســمتی ازپــاک شــماره333 
ــای علیــا  اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه پادن
قریــه بیــده بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از 

ــده.    ــای نســتورنیکبخت بی طــرف آق
ــماره 139660302014001177  ــر رای ش 23-براب
نســتورنیکبخت  1396/03/30آقــای  مورخــه 
ــه  ــد نصرال ــه ش.م 1209142945 فرزن ــده ب بی
مــوازی پنــج و نیــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  متــر   10572
ــه  ــع در ســمیرم مزرع ــی واق شــماره333 اصل
ــی از  ــورت ارث ــده بص ــه بی ــا قری ــای علی پادن

ــت. ــه نیکبخ ــرف نصرال ط
24-برابــر رای شــماره 139660302014001180 
مورخــه 1396/03/30آقــای مصطفــی الهــی بــه 
ش.م 1209711605 فرزنــد احمــد علــی مــوازی 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت ششــدانگ 173 متــر مربــع 
ــی  ــی از 1 اصل ــاک 2358 فرع ــمتی از پ قس
واقــع در ســمیرم خیابــان مولــوی بــه موجــب 
مبایعــه نامــه عــادی از طــرف اصغــر منصــورزاده  
25-برابــر رای شــماره 139660302014001181 
ــمی  ــمیه هاش ــم س ــه 1396/03/30خان مورخ
ش.م 1209888300 فرزنــد علیرضــا مــوازی

یکبــاب  ازششــدانگ  دانــگ مشــاع   ســه 
خانــه بــه مســاحت ششــدانگ 173 متــر 
مربــع قســمتی از پــاک 2358 فرعــی از 1 
ــه  ــوی ب ــان مول ــع در ســمیرم خیاب ــی واق اصل
موجــب مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت صفــر 

منصــورزاده  .
ــماره 139660302014001186  ــر رای ش 26- براب
مورخــه 1396/03/30آقــای اســداله ربیعــی 
فرادنبــه بــه ش.م 4650561221 فرزنــد نورالــه 
در نــه)9( حبــه مشــاع از)72( هفتــاد دو حبــه 
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ــع  ــر مرب ــدانگ 146646.9 مت ــاحت شش مس
قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقع در ســمیرم 
مزرعــه تــل خروســی از مالکیت مشــاعی ســند 
شــماره 133437مــورخ 1394/10/28 دفتــر 80 

بروجــن  .
  27-  برابر رای شــماره 139660302014001187 
مورخــه 1396/03/30آقــای اســداله ربیعــی 
فرادنبــه بــه ش.م 4650561221 فرزنــد نورالــه 
ــاد دو  ــاع از)72( هفت ــه مش ــش)6( حب در ش
حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
بــه مســاحت ششــدانگ 231462.50 متــر 
ــع  ــی واق ــاک 232 اصل ــمتی از پ ــع قس مرب
ــت  ــی از مالکی ــل خروس ــه ت ــمیرم مزرع در س
133437مــورخ  شــماره  ســند  مشــاعی 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
ــر رای شــماره 139660302014001188  28- براب
ــی  ــه ربیع ــح ال ــای فت مورخــه 1396/03/30آق
فرزنــد   4650574455 ش.م  بــه  فرادنبــه 
نورالــه در نــه)9( حبــه مشــاع از)72( هفتــاد دو 
حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
متــر   146646.9 مســاحت ششــدانگ  بــه 
ــه اســتثنا اراضــی ملــی محــاط داخــل  مربع)ب
مــورد تقاضابــه مســاحت9000متر مربــع پــاک 
3 فرعــی( قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقــع 
ــت  ــی از مالکی ــل خروس ــه ت ــمیرم مزرع در س
133437مــورخ  شــماره  ســند  مشــاعی 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
29- برابــر رای شــماره 139660302014001190 
ــی  ــه ربیع ــح ال ــای فت مورخــه 1396/03/30آق
فرزنــد   4650574455 ش.م  بــه  فرادنبــه 
از)72(  مشــاع  حبــه  شــش)6(  در  نورالــه 
هفتــاد دو حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 231462.50 
متــر مربــع قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقع 
ــت  ــی از مالکی ــل خروس ــه ت ــمیرم مزرع در س
133437مــورخ  شــماره  ســند  مشــاعی 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
30- برابــر رای شــماره 139660302014001191 
الــه  حشــمت  1396/03/30آقــای  مورخــه 
ربیعــی فرادنبــه بــه ش.م 4650591661 فرزنــد 
از)72(  مشــاع  حبــه  شــش)6(  در  نورالــه 
هفتــاد دو حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 231462.50 
متــر مربــع قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقع 
ــت  ــی از مالکی ــل خروس ــه ت ــمیرم مزرع در س
133437مــورخ  شــماره  ســند  مشــاعی 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
ــماره 139660302014001193  ــر رای ش 31- براب
الــه  حشــمت  1396/03/30آقــای  مورخــه 
ربیعــی فرادنبــه بــه ش.م 4650591661 فرزنــد 
نورالــه در نــه)9( حبــه مشــاع از)72( هفتــاد دو 
حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
متــر   146646.9 مســاحت ششــدانگ  بــه 
ــه اســتثنا اراضــی ملــی محــاط داخــل  مربع)ب
مــورد تقاضابــه مســاحت9000متر مربــع پــاک 
3 فرعــی( قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقــع 
ــت  ــی از مالکی ــل خروس ــه ت ــمیرم مزرع در س
133437مــورخ  شــماره  ســند  مشــاعی 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
ــر رای شــماره 139660302014001194  32- براب
مورخــه 1396/03/30آقــای نصرالــه ربیعــی 
فرادنبــه بــه ش.م 4650567361 فرزنــد نورالــه 
ــاد دو  ــاع از)72( هفت ــه مش ــش)6( حب در ش
حبــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی 
بــه مســاحت ششــدانگ 231462.50 متــر 
ــه اســتثنا اراضــی ملــی محــاط داخــل  مربع)ب
مــورد تقاضابــه مســاحت9000متر مربــع پــاک 
3 فرعــی( قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقــع 

ــت  ــی از مالکی ــل خروس ــه ت ــمیرم مزرع در س
133437مــورخ  شــماره  ســند  مشــاعی 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
33 - برابــر رای شــماره 139660302014001195 
مورخــه 1396/03/30آقــای نصرالــه ربیعــی 
فرادنبــه بــه ش.م 4650567361 فرزنــد نورالــه 
در نــه)9( حبــه مشــاع از)72( هفتــاد دو حبــه 
ــه  ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
مســاحت ششــدانگ 146646.9متــر مربــع 
)بــه اســتثنا اراضــی ملــی محــاط داخــل مــورد 
تقاضابــه مســاحت9000متر مربــع پــاک 3 
فرعی(قســمتی از پــاک 232 اصلــی واقــع 
ــت  ــی از مالکی ــل خروس ــه ت ــمیرم مزرع در س
133437مــورخ  شــماره  ســند  مشــاعی 

1394/10/28 دفتــر 80 بروجــن  .
ــر رای شــماره 119613966030201400  34- براب
مورخــه 1396/03/30آقــای حمیــد رضــا نــادری 
ــد علــی حســین  بــه ش.م 1209098857 فرزن
ششــدانگ یکبــاب خانه بــه مســاحت 178.45 
متــر مربع قســمتی از پــاک 2343 فرعــی از 1 
اصلــی واقــع در ســمیرم خیابــان قــدس کوچــه 
شــهید ابراهیــم طائــی بــه موجب ســند رســمی 

.  1396/02/31-211
ــر رای شــماره 139660302014001197  35- براب
ــهبازی  ــن ش ــای بهم ــه 1396/03/30آق مورخ
بــه ش.م 1209085496 فرزنــد اســداله مــوازی 
ــار دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  چه
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 3000 متــر مربــع 
ــع در  ــی واق ــماره98 اصل ــاک ش ــمتی ازپ قس
ســمیرم مزرعــه حناعلیچــه  بــه موجــب مبایعه 

نامــه عــادی ازطــرف اســداله شــهبازی.
36 برابــر رای شــماره 139660302014001198 
ــهبازی  ــه ش ــم فاطم ــه 1396/03/30خان مورخ
عباســعلی  فرزنــد   1209598299 ش.م  بــه 
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــوازی دو دان م
قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 3000 متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک شــماره98 اصلــی 
بــه  واقــع در ســمیرم مزرعــه حناعلیچــه  
موجــب مبایعــه نامــه عــادی ازطــرف اســداله 

ــهبازی.                                           ش
37- برابــر رای شــماره 9119913966030201400 
ــن  ــد جهانبی ــای محم ــه 1396/03/30آق مورخ
عبدالکریــم  فرزنــد  بــه ش.م 1209636026 
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
ــای  ــاک ه ــمتی از پ ــع قس ــر مرب 242.90 مت
ــع در  ــی واق ــی از 1 اصل ــی 1181 و 1191فرع ثبت
ــوار  ــی بل ــا کرمان ــرزا رض ــان می ــمیرم خیاب س
ابــن ســینا بــه موجــب ســند رســمی 41864-

1396/03/28 دفتــر شــش ســمیرم  .
38- برابــر رای شــماره 139660302014001204 
ــی  ــم آقائ ــای ابوالقاس ــه 1396/03/30آق مورخ
بــه ش.م 1209393042 فرزنــد شــعبانعلی 
ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه  مــوازی 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
ششــدانگ 4207.25 متــر مربــع قســمتی 
ــمیرم  ــع در س ــی واق ــماره214 اصل ــاک ش ازپ
مزرعــه آقــداش بــه موجــب مبایعــه نامــه 
عــادی  مــع الواســطه از مالکیــت  رســمی 

ــی.  ــی آقائ موس
ــر رای شــماره 139660302014001205  39- براب
مورخــه 1396/03/30خانــم کفایــت کاوســی بــه 
ــوازی  ــاز م ــی ب ــد عل ش.م 6299569001 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  12527.95متــر 
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره214 اصل ش
آقــداش بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی  مــع 
ــی. ــی آقائ ــمی موس ــت رس ــطه از مالکی الواس
ــماره 139660302014001206  ــر رای ش 40- براب
مورخــه 1396/03/30خانــم مهنــاز شــیخی 
هونجانــی بــه ش.م 4723403086 فرزنــد 
تحتانــی  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  علــی 
و فوقانــی بــه مســاحت 239  متــر مربــع 
قســمتی ازپــاک 4222فرعــی از  ا اصلــی 
واقــع در ســمیرم بلــوار ابــن ســینا  بــه موجــب 
ــای رســمی 18010مورخــه 79/05/01 و  ســند ه

ســمیرم.  6 41811-1396/03/20دفتــر 
ــماره 139660302014001207  ــر رای ش 41- براب
مورخــه 1396/03/30خانــم کفایــت کاوســی بــه 
ــوازی  ــاز م ــی ب ــد عل ش.م 6299569001 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  متــر   4207.25
ــه  ــمیرم مزرع ــع در س ــی واق ــماره214 اصل ش
آقــداش بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی  مــع 
ــی. ــی آقائ ــمی موس ــت رس ــطه از مالکی الواس
ــر رای شــماره 139660302014001208  42- براب
ــی  ــم آقائ ــای ابوالقاس ــه 1396/03/30آق مورخ
بــه ش.م 1209393042 فرزنــد شــعبانعلی 
ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه  مــوازی 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی
ــمتی  ــع قس ــر مرب ــدانگ 12527.95 مت شش
ــمیرم  ــع در س ــی واق ــماره214 اصل ــاک ش ازپ
مزرعــه آقــداش بــه موجــب مبایعــه نامــه 
عــادی  مــع الواســطه از مالکیــت رســمی 

ــی. ــی آقائ موس
43- برابــر رای شــماره 139660302014001245 
مورخــه 1396/03/31آقــای عبــاس منصــورزاده 
بــه ش.م 1209071401 فرزنــد نصیــر ششــدانگ 
یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  متــر   6726.10
شــماره57 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه 
آخــروم از مالکیــت رســمی ســعید منصــورزاده 

ــه. ــک اولی مال
44- برابــر رای شــماره 139660302014001246 
بختیــار  جــواد  1396/03/31آقــای  مورخــه 
 1209161443 ش.م  بــه  محمــدی  تــل 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــی م ــد قدمعل فرزن

ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 5763 متــر مربــع قســمتی ازپاک 
ــل  ــتای ت ــمیرم روس ــع در س ــی واق 381 اصل
ــادی از  ــه ع ــه نام ــب مبایع ــه موج ــد ب محم
ــل محمــدی. ــار ت ــی بختی طــرف آقــای قدمعل
45- برابــر رای شــماره 139660302014001247 
بختیــار  جــواد  1396/03/31آقــای  مورخــه 
 1209161443 ش.م  بــه  محمــدی  تــل 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــی م ــد قدمعل فرزن
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 1275 متــر مربــع قســمتی ازپــاک 
382 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه بــاغ قائــد 
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف آقــای 

ــدی. ــل محم ــار ت ــی بختی قدمعل
46- برابــر رای شــماره 139660302014001248 
بختیــار  جــواد  1396/03/31آقــای  مورخــه 
ــد  ــه ش.م 1209161443 فرزن ــدی ب ــل محم ت
قدمعلــی مــوازی ســه دانــگ و شــصت و پنــج 
صــدم دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه 
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 8320 متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک 389 اصلــی واقــع در 
ســمیرم مزرعــه کــره کــره بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی از طــرف آقــای قدمعلــی بختیــار 

ــدی. ــل محم ت
47- برابــر رای شــماره 139660302014001249 
بختیــار  جــواد  1396/03/31آقــای  مورخــه 
 1209161443 ش.م  بــه  محمــدی  تــل 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــوازی س ــی م ــد قدمعل فرزن
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 2137 متــر مربــع قســمتی ازپــاک 
382 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه بــاغ قائــد 
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف آقــای 

ــدی. ــل محم ــار ت ــی بختی قدمعل
ــر رای شــماره 139660302014001250  48- براب
ــه  ــار ب مورخــه 1396/03/31آقــای جعفــر بختی
ــوازی  ــی م ــد قدمعل ش.م 1209906341 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 1275متــر مربــع 
قســمتی ازپــاک 382 اصلــی واقع در ســمیرم 
ــه  ــه نام ــب مبایع ــه موج ــد ب ــاغ قائ ــه ب مزرع
ــل  ــار ت ــی بختی ــای قدمعل ــرف آق ــادی از ط ع

محمــدی.
ــماره 139660302014001251  ــر رای ش 49- براب
ــه  ــار ب مورخــه 1396/03/31آقــای جعفــر بختی
ــوازی  ــی م ــد قدمعل ش.م 1209906341 فرزن
ــاع  ــگ مش ــدم دان ــج ص ــی پن ــگ و س دو دان
ــاحت  ــه مس ــاغ ب ــه ب ــک قطع ــدانگ ی ازشش
ششــدانگ 8320 متــر مربــع قســمتی ازپــاک 
389 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه کــره کــره 
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی از طــرف آقــای 

قدمعلــی بختیــار تــل محمــدی.
ــماره 139660302014001252  ــر رای ش 50- براب
ــه  ــار ب مورخــه 1396/03/31آقــای جعفــر بختی
ــوازی  ــی م ــد قدمعل ش.م 1209906341 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 2137 متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک 382 اصلــی واقــع در 
ســمیرم مزرعــه بــاغ قائــد بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی از طــرف آقــای قدمعلــی بختیــار 

ــل محمــدی. ت
51- برابــر رای شــماره 139660302014001253 
ــه  ــار ب مورخــه 1396/03/31آقــای جعفــر بختی
ــوازی  ــی م ــد قدمعل ش.م 1209906341 فرزن
ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
بــاغ بــه مســاحت ششــدانگ 5763 متــر 
مربــع قســمتی ازپــاک 381 اصلــی واقــع 
ــه موجــب  ــد ب ــل محم در ســمیرم روســتای ت
مبایعــه نامــه عــادی از طــرف آقــای قدمعلــی 

ــدی. ــل محم ــار ت بختی
ــر رای شــماره 139660302014001705  52- براب
ــه  ــی الهــی ب مورخــه 1396/05/02آقــای جانعل
ش.م 1209625644 فرزنــد کرمعلــی موازی دو 
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن 
مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 8388 متــر 
ــع قســمتی ازپــاک شــماره240 فرعــی از  مرب
38 اصلــی واقــع در ســمیرم مزرعــه اخرومــک 
بــه موجــب مبایعــه نامــه عــادی  مــع الواســطه 
ــن  ــی مالکی ــم طغرائ ــر و عبدالهاش ازمحمدباق

اولیــه.
ــر رای شــماره 139660302014001706  53- براب
ــه  مورخــه 1396/05/02آقــای محســن الهــی ب
ــوازی  ــی م ــد جانعل ش.م 1209884690 فرزن
ــار دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  چه
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ششــدانگ 
ازپــاک  قســمتی  مربــع  متــر   8388
در  واقــع  اصلــی  از 38  فرعــی  شــماره240 
ســمیرم مزرعــه اخرومــک بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی  مــع الواســطه ازمحمدباقــر و 

ــه. ــن اولی ــی مالکی ــم طغرائ عبدالهاش
ردیف ب:

1-برابــر رای شــماره 139360302014004692 
ــی  ــد قهرمان ــای صم ــه 1393/07/27آق مورخ
منــش بــه ش.م 1209711540 فرزنــد علــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــر شش اکب
196  متــر مربــع مجــزی گردیــده از پــاک 
1434 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در ســمیرم 
امــام  مســجد  جنــب  مطهــری  خیابــان 
حســن)ع( بــن بســت طــور بــه موجــب مبایعه 
ــکندر  ــه اس ــطه ازورث ــع الواس ــادی م ــه ع نام
کریمــی کــه در آگهــی قبلــی اشــتباها بــاغ درج 

ــردد. ــی گ ــی م ــد آگه ــون تجدی ــده اکن گردی
شــماره  اصاحــی  2-برابــررای 
139660302014001768 مورخــه 1396/05/04 
ش.م  بــه  افشــاری  گلعــذار  خانــم 
یــک  مــوازی  زیــاد  فرزنــد   2371372153
ــاغ  ــه ب ــک قطع ــگ مشــاع از ششــدانگ ی دان
ــع  ــر مرب ــه مســاحت ششــدانگ 28087  مت ب
از پــاک 448  اصلــی واقــع در  قســمتی 

ســمیرم مزرعــه کــره دان  بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی ازطــرف اســفندیار فارســیمدان کــه 
ــه  ــرده س ــام ب ــهام ن ــی س ــی قبل در رای و آگه
دانــگ درج گردیــده بــود اکنــون تجدیــد آگهــی 

ــردد. ــی گ م
3-برابر رای اصاحی شــماره  9660302014001780 
مورخــه 1396/05/05 آقــای جهــان پور قاســمی 
بــه ش.م 2371219215 فرزنــد بخشــی موازی 
پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 
ــر  ــدانگ 28087  مت ــاحت شش ــه مس ــاغ ب ب
مربــع قســمتی از پــاک 448  اصلــی واقــع در 
ســمیرم مزرعــه کــره دان  بــه موجــب مبایعــه 
نامــه عــادی ازطــرف اســفندیار فارســیمدان کــه 
ــه  ــرده س ــام ب ــهام ن ــی س ــی قبل در رای و آگه
دانــگ درج گردیــده بــود اکنــون تجدیــد آگهــی 
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رئیس ثبت اسناد و اماک سمیرم

آگهی مزا بد نوبت دوم
شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
شهرســتان ناییــن در نظــر دارد امــوال توقیفــی 
ــه  ــوم علی ــه محک ــق ب ــل متعل ــروحه ذی مش
شــرکت تعاونــی تولیــدی آجریــن آالچیــق 
ناییــن را در پرونــده 044 960ح اجرایــی جهــت 
ــه رضــا گلچــی از  ــات محکــوم ل وصــول مطالب
ــه کارشناســی  ــا قیمــت پای ــده و ب ــق مزای طری
لــذا  برســاند  فــروش  بــه  شــده  تعییــن 
متقاضیــان خریــد مــی تواننــد در روزپنجشــنبه 
ــل  ــح در مح ــاعت 10 صب ــه 96/07/6 س مورخ
ــن  ــی نایی ــی دادگاه عموم اجــرای احــکام مدن
ــد  ــرکت نماین ــده ش ــه مزای ــر و در جلس حاض
برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن مبلــغ 
را پیشــنهاد نمایــد متقاضیــان خریــد بایســتی 
ــل از جلســه  ــغ کارشناســی را قب 10 درصــد مبل
دادگســتری  ســپرده  حســاب  بــه  مزایــده 
ــور  ــش مذک ــا در دســت داشــتن فی ــز و ب واری
ــده مزایــده نیــز  در جلســه شــرکت نماینــد برن
ــل از  ــنهادی را قب ــه پیش ــی وج ــتی مابق بایس
ــپرده  ــاب س ــه حس ــده ب ــخ مزای ــاه از تاری یکم
ــان  ــور متقاضی ــد حض ــز نمای ــتری واری دادگس
خریــد در جلســه الزامــی بــوده و طالبیــن 
مــی تواننــد پنــج روز قبــل از مزایــده از امــوال 
توقیفــی واقــع در ناییــن کیلومتــر 11 جــاده 
بنویــد شــرکت آجریــن آالچیــق و بــا هماهنگــی 
ــن  ــم امی ــد قاس ــی فرزن ــل زندوان ــای جلی آق
امــوال بازدیــد نمایند ) شــماره حســاب ســپرده 
دادگســتری 2171290283004 نــزد بانــک ملــی  
1-یکدســتگاه  توقیفــی  امــوال  مشــخصات 
پــرس آجــر ســاخت شــرکت ســینا پــرس 
مــدلc 219 ســال ســاخت 1390 و شــماره 
ســریال 90081 نصــب شــده در محــل شــرکت و 
متصــل بــه جریــان کارخانــه بــه تنهائــی شــامل 
ــس و  ــور ، گیربک ــل الکتروموت ــات از قبی ملحق
ــی  ــه کارشناس ــت پای ــا قیم ــزات ب ــایر تجهی س
جهــت مزایــده 420/000/000 ریــال معــادل چهل 

ــان  ــون توم و دو میلی
م الــف 224 دایــره اجــرای احــکام مدنــی 

دادگاه عمومــی حهوفــی نائیــن

آگهی ابالغ اجرائیه 
محکــو م لــه : محمــد کاوه فرزنــد  احمــد 
ــگاه کاوه   ــت  فروش ــوار  بعث ــن بل ــاکن  نایی س
ــادی  ــم آب ــر  کری ــری برزگ ــه : کب ــوم علی محک
فرزنــد کرامــت  مجهــول المــکان  کاســه 
: 382/95ش 2 موضــوع محکــوم  پرونــده 
ــی  ــب رای غیاب ــه موج ــب  ب ــه طل ــه  مطالب ب
شــماره 10 مــورخ 96/1/14 صــادره از شــعبه  
ــوم  ــن  محک ــاف نایی ــل اخت ــورای ح دوم ش
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
ــه  ــک ب ــره چ ــه دو فق ــال در وج 8320000 ری
شــماره هــای 746357و746358 بــه عنــوان 
اصــل خواســته  و مبلــغ 1098200 ریــال بــه 
ــان  ــغ 90000 توم ــه دادرســی و مبل ــوان هزین عن
بــه عنــوان هزینــه نشــر آگهــی و پرداخــت 
ــید  ــر رس ــخ س ــه  از تاری ــر تادی ــارت تاخی خس
چــک لغایــت اجــرای  حکــم در حــق محکــوم 
ــت  ــه باب ــوم ب ــه  و پرداخــت 5 درصــد  محک ل
ــذا نظــر  نیــم عشــر دولتــی  در حــق دولــت  ل
بــه اینکــه محکــوم علیــه مجهــول المــکان  مــی 
ــه اســتناد  باشــد مــوارد منــدرج  در اجرائیــه  ب
ــای  ــی دادگاهه ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی  بــرای یکبــار 
در یکــی از روزنامــه هــای  کثیــر االنتشــار  آگهی 
مــی گــردد تــا محکــوم علــه پــس از رویــت  و 
ظــرف ده روز نســبت بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه  
اقــدام نمایــد  در غیــر اینصــورت وفــق مقــررات 
قانونــی  و از طریــق دایــره اجــرای احــکام 

ــد .  ــد ش ــام خواه ــی انج ــات اجرائ عملی
م الــف 217 ســودخانی رئیــس شــعبه دوم 

ــن  ــاف نایی ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ اجرائیه 
محکــو م لــه : محمــد کاوه فرزنــد  احمــد 
بعثــت  فروشــگاه  بلــوار   ناییــن  ســاکن  
کاوه  محکــوم علیــه : محمــد علــی ابراهیمــی 
ــه  ــکان  کاس ــول الم ــه  مجه ــد ال ــد اس فرزن
پرونــده : 406/95 ش  2 موضــوع محکــوم 
ــی  ــب رای غیاب ــه موج ــب  ب ــه طل ــه  مطالب ب
شــماره 8 مــورخ 96/1/14 صــادره از شــعبه  
ــوم  ــن  محک ــاف نایی ــل اخت ــورای ح دوم ش
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
197000000 ریــال در وجــه یــک فقــره چــک بــه 
 93/7/12 مــورخ   1523/816601/21 شــماره 
ــغ 3890000  ــته  و مبل ــل خواس ــوان اص ــه عن ب
ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی و مبلــغ 

90000 تومــان بــه عنــوان هزینــه نشــر آگهــی و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر 
ــق  ــم در ح ــرای  حک ــت اج ــک لغای ــید چ رس
ــوم  ــد  محک ــت 5 درص ــه  و پرداخ ــوم ل محک
ــت نیــم عشــر دولتــی  در حــق دولــت   ــه باب ب
ــول  ــه مجه ــوم علی ــه محک ــه اینک ــر ب ــذا نظ ل
المــکان  مــی باشــد مــوارد منــدرج  در اجرائیــه  
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــه اســتناد م ب
دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی  
ــر  ــار در یکــی از روزنامــه هــای  کثی ــرای یکب ب
ــه  ــا محکــوم عل االنتشــار  آگهــی مــی گــردد ت
ــه  ــبت ب ــرف ده روز نس ــت  و ظ ــس از روی پ
اجــرای مفــاد اجرائیــه  اقــدام نمایــد  در غیــر 
ــق  ــی  و از طری اینصــورت وفــق مقــررات قانون
دایــره اجــرای احــکام عملیــات اجرائــی انجــام 

ــد .  ــد ش خواه
ــعبه دوم  ــس ش ــودخانی رئی ــف 215 س م ال

ــن  ــاف نایی ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ اجرائیه 
محکــو م لــه : محمــد کاوه فرزنــد  احمــد 
ــت  فروشــگاه کاوه   ــوار  بعث ــن بل ســاکن  نایی
محکــوم علیــه : لیــا پــور مکــی فرزنــد عیســی 
ــده : 388/95  ــکان  کاســه پرون ــول الم مجه
ــب   ــه طل ــه  مطالب ــوم ب ــوع محک ش  2 موض
بــه موجــب رای غیابــی شــماره 3 مــورخ 
96/1/14 صــادره از شــعبه  دوم شــورای حــل 
ناییــن  محکــوم علیــه محکــوم  اختــاف 
اســت بــه پرداخــت مبلــغ 5660000 ریــال 
در وجــه دو فقــره چــک بــه شــماره هــای  
و   93/12/25 مــورخ    1395/960363/32
بــه   93/7/5 مــورخ   1395/960333/32
 1071600 مبلــغ  و  خواســته   اصــل  عنــوان 
ریــال بــه عنــوان هزینــه دادرســی و مبلــغ 
90000 تومــان بــه عنــوان هزینــه نشــر آگهــی و 
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر 
ــق  ــم در ح ــرای  حک ــت اج ــک لغای ــید چ رس
ــوم  ــد  محک ــت 5 درص ــه  و پرداخ ــوم ل محک
ــت نیــم عشــر دولتــی  در حــق دولــت   ــه باب ب
ــول  ــه مجه ــوم علی ــه محک ــه اینک ــر ب ــذا نظ ل
المــکان  مــی باشــد مــوارد منــدرج  در اجرائیــه  
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73 قان ــه اســتناد م ب
دادگاههــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی  
ــر  ــار در یکــی از روزنامــه هــای  کثی ــرای یکب ب
ــه  ــا محکــوم عل االنتشــار  آگهــی مــی گــردد ت
ــه  ــبت ب ــرف ده روز نس ــت  و ظ ــس از روی پ
اجــرای مفــاد اجرائیــه  اقــدام نمایــد  در غیــر 
ــق  ــی  و از طری اینصــورت وفــق مقــررات قانون
دایــره اجــرای احــکام عملیــات اجرائــی انجــام 

ــد .  ــد ش خواه
م الــف 216 ســودخانی رئیــس شــعبه دوم 

ــن  ــاف نایی ــل اخت ــورای ح ش

آگهی ابالغ اجرائیه 
محکــو م لــه : محمــد کاوه فرزنــد  احمــد 
ــت  فروشــگاه کاوه   ــوار  بعث ــن بل ســاکن  نایی
محکــوم علیــه : مرضیــه رمضانــی فرزنــد 
ــده :  درویــش  مجهــول المــکان  کاســه پرون
384/95 ش  2 موضــوع محکــوم بــه  مطالبــه 
طلــب  بــه موجــب رای غیابــی شــماره 9 مــورخ 
96/1/14 صــادره از شــعبه  دوم شــورای حــل 
اختــاف ناییــن  محکــوم علیــه محکــوم اســت 
بــه پرداخــت مبلــغ 1700000 ریــال در وجــه 
یــک فقــره چــک بــه شــماره 460860  مــورخ 
ــغ  ــته  و مبل ــل خواس ــوان اص ــه عن 93/2/1 ب
ــی و  ــه دادرس ــوان هزین ــه عن ــال ب 1002000 ری
ــر  ــه نش ــوان هزین ــه عن ــان ب ــغ 90000 توم مبل
ــه  از  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی و پرداخ آگه
تاریــخ ســر رســید چــک لغایــت اجــرای  حکــم 
در حــق محکــوم لــه  و پرداخــت 5 درصــد  
محکــوم بــه بابــت نیــم عشــر دولتــی  در حــق 
ــه  ــوم علی ــه محک ــه اینک ــر ب ــذا نظ ــت  ل دول
مجهــول المــکان  می باشــد مــوارد منــدرج  در 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــه اســتناد م ــه  ب اجرائی
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در 
امــور مدنــی  بــرای یکبــار در یکــی از روزنامــه 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار  آگه ــر االنتش ــای  کثی ه
محکــوم علــه پــس از رویــت  و ظــرف ده روز 
نســبت بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه  اقــدام نماید  
در غیــر اینصــورت وفــق مقــررات قانونــی  و از 
طریــق دایــره اجــرای احــکام عملیــات اجرائــی 

انجــام خواهــد شــد . 
ــعبه دوم  ــس ش ــودخانی رئی ــف 218 س م ال

ــن  ــاف نایی ــل اخت ــورای ح ش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب  مغازه   
ــع در بخــش 14  ــاک شــماره 31/9713 واق پ
ــام  ــده ثبتــی بن ــق پرون ــان کــه طب ثبــت اصفه
ــاد علــی در  احمــد رمضانــی  افارانــی فرزنــد ن
جریــان ثبــت اســت وبــه علــت عــدم حضــور 
ــه  ــا ب متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بن
دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون 
ــرده متقاضــی  ــق تقاضــای نامب ــر طب ثبــت و ب
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز ســه شــنبه  
ــروع  ــل ش ــاعت 9  در مح ــورخ 96/7/4 س م
و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن 
ــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار  آگهــی ب
ــرر در محــل  ــه در روز و ســاعت مق ــردد ک میگ
حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
امــاک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی 
ــره 2  ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه روز پذیرفت
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونــده 
ــت معتــرض ظــرف یــک  هــای معترضــی  ثب
مــاه از تاریــخ  تســلیم اعتــراض  بــه ایــن اداره 
ــه مراجــع  ــم دادخواســت  ب ــا تقدی بایســتی ب
ذیصــاح  قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت 

ــد ..  ــن اداره تســلیم نمای ــه ای را اخــذ و ب
تاریخ انتشار : 96/6/14 

حیــدری رییــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب 
ــف 18367 ــان م ال اصفه
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توپ و تور
ایمان موسوی رسما به ذوب آهن 

پیوست
ســید ایمــان موســوی، مهاجــم گچســارانی فوتبــال 
ایــران، بــا عقــد قــراردادی یــک ســاله رســما بــه 
تیــم  مهاجــم فصــل گذشــته  پیوســت.  ذوب آهــن 
اکســین البــرز کــه ســابقه حضــور در تیم هــای اســتقالل، 
نفــت تهــران، گســترش فــوالد و فجــر سپاســی شــیراز را 
در کارنامــه خــود دارد، بــا حضــور در دفتــر ســعید آذری 
و عقــد قــراردادی یــک ســاله بــه تیــم فوتبــال ذوب آهــن 

ــت. ــان پیوس اصفه

منتظری 4 ماه خانه نشین شد
ــرد: دوران  ــالم ک ــتقالل اع ــگاه اس ــکی باش ــاون پزش مع
دوری مدافــع اســتقالل از میادیــن 4 مــاه خواهــد بــود. 
پژمــان منتظــری کــه در تمریــن هفتــه گذشــته اســتقالل 
ــد روز پیــش عمــل  ــوه اش شکســت، چن اســتخوان ترق
جراحــی کــرد و بــا ایــن حســاب تــا 4 مــاه نمی توانــد در 

تمرینــات شــرکت کنــد. 
امیــن نــوروزی بــا تأییــد ایــن خبــر گفــت: متأســفانه از 
ــم  ــر تی ــروز بدشانســی هایی گریبانگی ــا ام ــگ ت ــاز لی آغ
ــه  ــد ب ــه بای ــد ک ــه وجــود آم ــی ب شــد و مصدومیت های
آن می پرداختیــم. بعضــی مصدومیت هــا بــه صــورت 
ــری  ــل آســیب دیدگی منتظ ــاد؛ مث ــاق افت مســتقیم اتف
کــه از ناحیــه کتــف مصــدوم شــد. او ســال گذشــته یــک 
جراحــی ســنگین انجــام داد و ایــن بــار هــم از نزدیــک 
ــرد  ــی ک ــت جراح ــد و در نهای ــیب دی ــه آس ــان ناحی هم
کــه بــا پیشــنهاد پزشــک جــراح منتظــری، ایــن بازیکــن 

ــت. ــد داش ــت خواه ــاه دوره نقاه ــت کم 4 م دس

 صعود شگفت انگیز ایران 
در رنکینگ جهانی

تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران با صعــود در مــاه اخیر 
بــه رده دوم جایــگاه بهتریــن تیم هــای فوتبــال ســاحلی 
جهــان رســید. تیــم ملی فوتبــال ســاحلی ایــران، قهرمان 
ــوب در  ــج خ ــب نتای ــد از کس ــته بع ــن رش ــیا در ای آس
مــاه آگوســت، توانســت در رده بنــدی بهتریــن تیم هــای 

جهــان بــا چنــد پلــه صعــود بــه جایــگاه دوم برســد. 
ایــن اولیــن بــار اســت کــه تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی 
ایــران توانســته بــه ایــن رده از جــدول بهتریــن تیم هــای 
فوتبــال ســاحلی جهــان صعــود کنــد. تیــم ملــی فوتبــال 
ســاحلی ایــران در رنکینــگ بهتریــن تیم هــای جهــان در 
ــا  ــه ب ــر از خــود دارد ک ــل را باالت ــا برزی حــال حاضــر تنه
4563 امتیــاز در رده اول بهترین هــای فوتبــال ســاحلی 
ــی  ــه تیم ــیه، س ــی و روس ــال، تاهیت ــور دارد. پرتغ حض
هســتند کــه پایین تــر از تیــم ملــی ایــران و در رده هــای 
ســوم تــا پنجــم قــرار دارنــد. گفتنــی اســت تاکنــون هیچ 
ــب  ــه کس ــق ب ــران موف ــی ای ــای ورزش ــدام از تیم ه ک

ــی نشــده اند. ــن جایگاهــی در ســطح جهان چنی
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دامون رشیدزادهگروه ورزش

آخریــن بــازی ایــران در راه رســیدن بــه جــام 
ــه  ــالف همیش ــا برخ ــید و م ــی فرارس جهان
بــدن هیــچ  می توانیــم خیلــی راحــت و 
استرســی بــازی تیــم کشــورمان را مقابل یک 

ــینیم.  ــا بنش ــه تماش ــی ب ــف عرب حری
تــا یــک دهــه قبــل اگــر گفتــه می شــد 
ایــران می توانــد بــدون کمتریــن فشــار و 
چنــد بــازی مانــده بــه انتهــای رقابت هــا بــه 
جــام جهانــی صعــود کنــد، خیلــی از مــا بــه 
ایــن جملــه می خندیدیــم و آن را رؤیایــی 

می دانســتیم.  محــال 
ــی  ــه جــام جهان ــرای صعــود ب ــار ب مــا هــر ب
نیازمنــد معجــزه بودیــم؛ معجزاتی کــه گاه رخ 
ــی داد؛  ــم رخ نم ــات ه ــی اوق ــی داد و خیل م
امــا حــاال پــس از گذشــت حــدود 10 ســال، 
ــا  ــای م ــر رؤی ــی دیگ ــام جهان ــه ج ــن ب رفت
ــود  ــای ایرانی هــا صع ــروز رؤی نیســت و از ام
بــه دور دوم مســابقات جــام جهانــی اســت. 
ــا  ــا، خیلی ه ــن رؤیاه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ب
تــالش کردنــد. اگرچــه ثبــات فدراســیون 
ــاق  ــن اتف ــم ای ــل مه ــی از دالی ــال یک فوتب
بــوده اســت، امــا دو فاکتــور مهــم بیشــترین 
نقــش را در موفقیت هــای امــروز فوتبــال مــا 

داشــته اند.

 بازیکنان
و  مهدوی کیــا  فوتبــال  دوران  پایــان  بــا 
ــچ  ــا هی ــران تقریب ــال ای ــی، فوتب ــی کریم عل
نماینــده ای در ســطح اول فوتبــال جهــان 
ــم  ــال ه ــور فوتب نداشــت و ســتاره های نوظه
میلیــاردی  ارقــام  بــا  می دادنــد  ترجیــح 
ــر از  ــد و ه ــوپ بزنن ــی ت ــای داخل در تیم ه
ــرد  ــت می ک ــان اف ــه فوتبالش ــم ک ــی ه گاه
فــارس  خلیــج  حاشــیه  بــه کشــورهای 
می رفتنــد تــا بلکــه در ســال های بعــد از 

ــند.  ــاه باش ــال در رف فوتب

از  بســیاری  بــرای  ســاده تر  بیــان  بــه 
ســتاره های فوتبــال ایــران، رفــاه مالــی از 
پیشــرفت در فوتبــال مهم تــر بــود. امــا در ایــن 

ــد  ــم گرفتن ــد ســتاره جــوان تصمی ــان چن می
ایــن  شــنا کننــد.  آب  جریــان  برخــالف 
ــران  ــاردی ای ــای میلی ــد پول ه ــتاره ها قی س
ــا  ــی اروپ ــد و راه ــی را زدن ــای عرب و لیگ ه
شــدند؛ ســردار آزمــون، علیرضــا جهانبخــش، 
کریــم انصاری فــرد و چندیــن بازیکــن دیگــر 
ــال  ــا کالس فوتب ــه اروپ ــن ب ــا رفت ــران ب ای
بازیکنــان  ایــن  و  دادنــد  ارتقــا  را  ایــران 
امــروزه الگــوی خیلــی از جوانــان و نوجوانــان 

ــتند. هس
 کارلوس کی روش

ــدون  ــران ب ــای ای ــور موفقیت ه ــن فاکت دومی
شــک بــه دســت مــردی رقــم خــورد کــه نامی 
آشــنا در دنیــای فوتبــال اســت. کارلــوس 
فرگوســن  الکــس  دســتیار  کــی روش، 
ــار  ــد پرافتخ ــال مادری ــی رئ ــانه ای، مرب افس
ــران  ــی پرتغــال راهــی ای ــم رؤیای ــق تی و خال
ــم بی ســر و ســامان آن روزهــای  ــا تی شــد ت

ــاند.  ــیا برس ــال آس ــه فوتب ــه قل ــا را ب م
کــی روش در ایــن راه بــا مشــکالت بســیاری 
ــود،  ــان حس ــاالری، مربی ــد؛ بازیکن س جنگی
زیرســاخت ها  نبــود  مالــی،  مشــکالت 
انگیــزه  از  دیگــر،  مشــکالت  بســیاری  و 

ــرد. ــم نک ــت ک ــرای موفقی ــی روش ب ک
 البتــه کــی روش در ایــن راه حمایــت 80 
ــه  ــه ب ــا خــود داشــت ک ــی را ب ــون ایران میلی

ــتند.  ــاور داش ــدت او را ب ش
و  ســختگیری ها  همــان  بــا  کــی روش 
ــا  ــم، ام ــم نامنظ ــش، تی ــای عجیب اخالق ه
بااســتعداد ایــران را به دژ تســخیرناپذیر آســیا 
تبدیــل کــرد؛ دژی کــه حــاال عبــور کــردن از آن 
آرزوی بســیاری از تیم هــای آســیایی اســت. 
را  چیــزی  ایــران  فوتبــال  در  کــی روش 
ایرانــی  بــود مربیــان  دیــد کــه ســال ها 
نمی دیدنــد؛ او اســتعداد نــاب فوتبــال ایــران 
را کشــف کــرد. او فهمیــد کــه بازیکنــان ایرانی 
ــر  ــد ه ــند، می توانن ــان باش ــت فرم ــر تح اگ

ــد.  ــن کنن ــی را ممک غیرممکن

کــی روش ســال ها پیــش بــا همیــن فلســفه 
فوتبــال پرتغــال را متحــول کــرده بــود و طــی 
8 ســال موفــق شــد فلســفه فوتبالــی خــود را 

وارد ژن فوتبــال ایــران کنــد. 
امــروز تیــم ایــران فراتــر از یــک تیــم فوتبــال، 
ــا  ــه ت ــت ک ــی اس ــد از بازیکنان ــی متح روح
پــای جــان بــرای موفقیــت تــالش می کننــد.

تمــام ایــن دســتاوردها می توانــد تــا ســال ها 
ــه  ــرطی ک ــه ش ــا ب ــد؛ ام ــته باش ــه داش ادام
ــیم؛  ــد باش ــی روش معتق ــفه ک ــه فلس ــا ب م
فلســفه ای کــه در آن نظــم، احتــرام و تــالش 

ــروزی اســت. ــر از پی فرات

بررسی دالیل موفقیت های فوتبال ایران

فراتر از پیروزی

ــودن  بدنســاز ســابق باشــگاه اســتقالل می گویــد: نامشــخص ب
ــران  ــال در ای ــان فوتب ــور بازیکن ــکان حض ــواب و م ــاعت خ س

ــود.  ــان می ش ــت بازیکن ــش مصدومی ــث افزای باع
ــل  ــتقالل و دلی ــاد اس ــان زی ــاره مصدوم ــا درب ــی هللا صالح نی ول
ــه کســی برنخــورد؛  ــم ب ــدوارم صحبت های ــن امــر گفــت: امی ای
ولــی متاســفانه تمرینــات فوتبــال مــا امــروزه بــر اســاس اصــول 
نیســت. دســت کم ۹5 درصــد باشــگاه ها، اصولــی تمریــن 
نمی کننــد. همــه بــه دنبــال نتیجه گیــری هســتند و ایــن باعــث 
می شــود کــه آســیب دیدگی بازیکنــان بیشــتر شــود. متاســفانه 
برخــی در اتــاق بازیکنــان داروخانــه راه انداخته انــد. ایــن مســئله 
در همــه رده هــای فوتبــال اســت و مختــص بــه تیم هــای بــزرگ 
هــم نیســت. مگــر می شــود بــا گذشــت پنــج هفتــه از شــروع 

لیــگ، یــک تیــم ایــن همــه مصــدوم داشــته باشــد؟ 
ــا  ــه آن ه ــی ب ــه کس ــه چ ــه ک ــان رفت ــی یادش ــفانه برخ متاس

ــان را  ــده اند، خودش ــی ش ــه مرب ــاد داد و االن ک ــازی را ی بدنس
بدنســاز می داننــد.

 او افــزود: آن زمانــی کــه مــن کار می کــردم، بــا رده هــای 
مختلــف ملــی و باشــگاهی کار کــردم و کمتریــن آســیب دیدگی 
ــتراحت  ــال اس ــان اص ــت بازیکن ــوم نیس ــتیم. االن معل را داش
دارنــد یــا نــه. معلــوم نیســت بازیکنــان کــی می خوابنــد و کجــا 
می رونــد. کجــا در زمــان مــا تــا ایــن حــد پارگــی ربــاط وجــود 

داشــت؟ 
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه حضــور میــک درمــوت را در 
اســتقالل چطــور ارزیابــی می کنــد، بیــان کــرد: قــرار نیســت هــر 
فــرد خارجــی در ایــران موفــق باشــد. بدنســاز اتفاقــا بایــد ایرانی 
ــال  ــد. امث ــی را می شناس ــن ایران ــه بازیک ــون روحی ــد؛ چ باش
ــه  مــا بیکاریــم، چــون بلــد نیســتیم در اتــاق بازیکنــان داروخان

درســت کنیــم.

ــی  ــزات ورزشــی در حال ــوازم و تجهی ــی ل نمایشــگاه بین الملل
ــی و  ــه اوج بی نظم ــد ک ــاح ش ــر ورزش افتت ــور وزی ــا حض ب
بی تدبیــری را می شــد در روز نخســت آن مشــاهده کــرد. 

نمایشــگاه های  از  یکــی  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــی  ــا حضــور شــرکت های داخل ــی کــه همــه ســاله ب بین الملل
و خارجــی در تهــران برگــزار می شــود، »نمایشــگاه بین المللــی 
ــرای  ــه ب ــزات ورزشــی« اســت؛ نمایشــگاهی ک ــوازم و تجهی ل
ــد همیشــه ســر و صــدای  ــد آن هــم مانن ــزاری دوره جدی برگ
ــای  ــی و ناهماهنگی ه ــا بی نظم ــاز آن ب ــا آغ ــد؛ ام ــادی ش زی

ــود.  ــراه ب ــادی هم زی
شــانزدهمین دوره نمایشــگاه بین المللــی و تجهیــزات ورزشــی 
از دیــروز دوشــنبه بــه طــور رســمی در محــل شبســتان مصــالی 
امــام خمینــی)ره( آغــاز شــد. طبــق برنامــه از قبــل اعالم شــده 
قــرار بــود افتتــاح رســمی ایــن نمایشــگاه ســاعت 10 صبــح و با 

حضــور وزیــر ورزش انجــام شــود؛ امــا آمــاده نبــودن نمایشــگاه 
منجــر بــه تأخیــر ایــن مراســم، حتــی بــا وجــود حضور مســعود 
ســلطانی فر در محــل نمایشــگاه شــد. فقــط چنــد دقیقــه بــه 
افتتــاح نمایشــگاه باقــی مانــده بــود، امــا تقریبــا هیــچ یــک از 
غرفه هــا کامــل نشــده بودنــد؛ بــه گونــه ای کــه آمــاده میزبانــی 
از بازدیدکننــدگان باشــند. در بیشــتر غرفه هــا هنــوز جعبه هــا و 
کارتن هایــی کــه محصوالتشــان در آن هــا قــرار داشــت، دیــده 
می شــد. در راهروهــای ســالن برگــزاری نمایشــگاه بیشــتر از 
هــر چیــز، ســطل زبالــه کــه محتویــات آن بــه بیــرون ریختــه 
شــده بــود، ســطل های رنــگ کــه ظاهــرا از رنگ آمیــزی چنــد 
ــا  ــراه ب ــود هم ــده ب ــا مان ــه ج ــا ب ــش ســالن و غرفه ه روز پی
ــا  ــالن و غرفه ه ــی س ــه برق کش ــوط ب ــای مرب ــیم و کابل ه س
دیــده می شــد و البتــه کارگرانــی کــه مشــغول نظافــت و آمــاده 

کــردن نمایشــگاه بودنــد!

ورزش

،،
تــا یــک دهــه قبــل اگــر گفتــه می شــد 
کمتریــن  بــدون  می توانــد  ایــران 
فشــار و چنــد بــازی مانــده بــه انتهــای 
رقابت هــا بــه جــام جهانــی صعــود 
کنــد، خیلــی از مــا بــه ایــن جملــه 
می خندیدیــم و آن را رؤیایــی محــال 

می دانســتیم 

اخطار اجرائیه
مشــخصات محکــوم لــه: آقــای بابــک 
محمــدی فرزنــد حســن بــه نشــانی دولــت 
آبــاد بلــوار طالقانــی روبــروی بســیج شــهید 
مشــخصات  محمــدی  طــالی  بهشــتی 
محکــوم علیــه: محمــود یوســفی بــه نشــانی 
ــماره 26  ــب رای ش ــکان بموج ــول الم مجه
ــل  ــورای ح ــوزه دوم ش ــخ ۹6/01/30 ح تاری
ــه  ــوم علی ــوار محک ــتان برخ ــالف شهرس اخت
محکــوم اســت بــه : پرداخــت مبلــغ 30000000 
ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 1150000 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و تاخیــر تادیــه 
از تاریــخ ۹5/10/8 لغایــت اجــرای حکــم در 
حــق محکــوم لــه مــاده 34 قانون شــوراهای 
حــل اختــالف : چنانچــه محکــوم علیــه، 
ــی از  ــد و اموال ــت نکن ــه را پرداخ ــوم ب محک
ــع  ــای ذینف ــا تقاض ــد ب ــت نیای ــه دس وی ب
و دســتور قاضــی مراتــب جهــت اعمــال 
محکومیت هــای  ء  اجــرا  نحــوه  قانــون 
ــه اجــراء احــکام دادگســاری اعــالم   مالــی ب

می شود.
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک 

برخــوار شهرســتان 

اخطار اجرائیه
ــوری  ــان غف ــه: احس ــوم ل ــخصات محک مش
بــا وکالــت امیــر حســین مهردادامرالهــی بــه 
ــب  ــازان جن ــوار جانب ــت آباد-بل ــانی دول نش
علیــه:  محکــوم  مشــخصات  دادگســتری 
محتــرم شــهیدی کربکنــدی بــه نشــانی 
ــماره 46  ــب رای ش ــکان بموج ــول الم مجه
تاریــخ ۹5/10/06 حــوزه برخــوار محکــوم 
در  حضــور   : بــه  اســت  محکــوم  علیــه 
ــواری  ــمند س ــند س ــال س ــه و انتق دفترخان
ــه شــماره 53- 176 د 82 و نیــز پرداخــت  ب
هزینــه  بابــت  ریــال   88750000 مبلــغ 
بــه  وکیــل  الوکالــه  حــق  و  دادرســی  ی 
ــه و  ــوم ل ــق محک ــال درح ــغ 3000000 ری مبل
همچنیــن هزینهــی حــق االجــرا بــر عهدهــی 
صــادره  رای  باشــد  مــی  علیــه  محکــوم 
ــوراهای  ــون ش ــاده 34 قان ــت. م ــی اس غیاب
حــل اختــالف : چنانچــه محکــوم علیــه، 
ــی از  ــد و اموال ــت نکن ــه را پرداخ ــوم ب محک
ــع  ــای ذینف ــا تقاض ــد ب ــت نیای ــه دس وی ب
و دســتور قاضــی مراتــب جهــت اعمــال 
محکومیت هــای  ء  اجــرا  نحــوه  قانــون 
ــه اجــراء احــکام دادگســاری اعــالم  مالــی ب

 می شود.
ــک  ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

ــوار ــتان برخ شهرس

دادنامه
شــماره  : ۹6/68 ش3ح  پرونــده کالســه 
ــیدگی  ــع رس ــه 118-۹6/04/14 مرج دادنام
ــاد  ــب آب ــالف حبی ــل اخت ــورای ح : ش

ــد غالمعلــی  خواهــان: محمــود مهــوری فرزن
بــا وکالــت رضــا فــروزان مهــر وکیــل رســمی 
ــده:  ــاد خوان ــت آب ــاکن دول ــتری س دادگس
میثــم کلوشــانی فرزنــد- بــه نشــانی مجهــول 
المــکان موضــوع :مطالبــه وجــه بــه انضمــام 
کلیــه هزینــه دادرســی وحــق الوکالــه وکیــل 
و تاخیــر تادیــه شــورا بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 

ــد. ــادرت بهصــدور رای مــی نمای ــل مب ذی
دعــوی خواهــان  در خصــوص  رای شــورا 
محمــود مهــوری فرزنــد غالمعلــی بــا وکالــت 
رضــا فــروزان مهــر وکیــل رســمی دادگســتری 
بــه  کلوشــانی  میثــم  خوانــده  بطرفیــت 
خواســته مطالبــه وجــه یــک فقــره چــک بــه 
شــماره 320700 مــورخ ۹5/05/25 بمبلــغ 
81000000 ریــال )هشــتاد و یــک میلیــون 
ریــال( عهــده بانــک ملــی بــه انضمــام کلیــه 
هزینه هــای دادرســی وحــق الوکالــه وکیــل و 
تاخیــر تادیــه بــه نظــر بــه شــرح دادخواســت 
تقدیمــی وکیــل خواهــان و اصــول مســتندات 
اســت ارائــه شــده از طــرف وی وی و اینکــه 
ــق  ــده از طری ــوت خوان ــالغ و دع ــف اب باوص
نشــر آگهــی هیچگونــه الیحــه دفاعیــه مبنــی 
ــن  ــه ای ــش ب ــه خوی ــتغال ذم ــدم اش ــر ع ب
شــورا ارائــه ننمــوده اســت لــذا خواســته 
ــته و  ــخیص دانس ــت تش ــان وارد و ثاب خواه
بــا اســتناد مــواد 310 و 313 قانــون تجــارت و 
مــواد 1۹8 و 51۹ قانــون آئین دادرســی مدنی 
و مــاده واحــده و اســتحضاریه و الحــاق یــک 
تبصــره بــه مــاده قانــون صــدور چــک مصوب 
چــک مصــوب 76/03/10 مجمــع تشــخیص 
ــغ  ــت مبل ــده را پرداخ ــام خوان ــت نظ مصلح
ــور و  ــک مذک ــه چ ــت وج ــال باب 81000000 ری
مبلــغ 1۹57500 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
و مبلــغ 2۹00000 ریــال حــق الوکالــه وکیــل و 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک موصــوف 
چــک موصــوف )۹5/05/25( لغایــت زمــان 
وصــول بــا توجــه بــه نــرخ شــاخص تــورم در 
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
ــت روز  ــرف بیس ــت و ظ ــی اس ــادره غیاب ص
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا 
ــل اعتــراض  و ســپس ظــرف بیســت روز قاب
دادگاههــای  در  خواهــی  نظــر  تجدیــد  و 
برخــوار شهرســتان  حقوقــی  و   عمومــی 

 می باشد. 
ــک   ــماره ی ــع ش ــوم مجتم ــعبه س ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار 
 

دادنامه
پرونــده کالســه : ۹6/60 شــماره دادنامــه 
حــل  شــورای   4 شــعبه   ۹6/05/08-245
اختــالف خواهــان : فیــض محمــد عربــی بــا 
وکالــت امیــر حســین مهــرداد امــر الهــی بــه 
ــب  ــازان جن ــوار جانب ــاد بل ــت آب ــانی دول نش
حمیدرضــا  خوانــده:  برخــوار  دادگســتری 

ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــنایی ب ــاه س ش
ــه گردشــکار: پــس از جــری  خواســته مطالب
ــات  ــه محتوی ــا توجــه ب ــی ب تشــریفات قانون
ــورا  ــا ش ــورتی اعض ــر مش ــذ نظ ــده و اخ پرون
ــر  ــرح زی ــه ش ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس خت
مبــادرت بــه صــدور رای مــی گــردد. رای شــورا 
در خصــوص دعــوی فیــض محمــد عربــی بــا 
وکالــت امیــر حســین مهــرداد امــر الهــی بــه 
طرفیــت حمیدرضــا شــاه ســنائی به خواســته 
مطالبــه مبلــغ 30000000 ریــال وجــه یــک 
فقــره چــک بــه شــماره 14۹5/84021۹/51-
ــی و  ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس ۹4/02/20 ب
تاخیــر تادیــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر 
بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان 
ــتند  ــک مس ــدق چ ــر مص ــه تصوی و مالحظ
ــن  ــدم پرداخــت آن و ای ــی ع ــوی و گواه دع
کــه خوانــده علیرغــم ابــالغ قانونــی و انتظــار 
کافــی در شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه 
خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده 
و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه 
ننمــوده لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت 
تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 24۹ 
قانــون تجــارت و 12۹1 و 1301 قانــون مدنــی 
ــی  ــن دادرس ــون آئی و 1۹8 و 51۹ و 522 قان
مدنــی خوانــده را بــه پرداخت مبلــغ 30000000 
ــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 370000  ری
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 1000000 ریــال 
حــق الوکالــه وکیــل و نیــز پرداخــت خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور چــک تــا 
تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم 
بــر اســاس شــاخص اعالمــی از ســوی بانــک 
مرکــزی کــه توســط اجــرای احــکام محاســبه 
خواهــد شــد در حــق خواهــان محکــوم مــی 
ــرف  ــت و ظ ــی اس ــادره غیاب ــد . رای ص نمای
ــی  ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
در همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز 
ــتری  ــی در دادگس ــر خواه ــد نظ ــل تجدی قاب

برخــوار مــی باشــد. 
ــک   ــماره ی ــع ش ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش دفت

ــوار  ــتان برخ شهرس

دادنامه
پرونــده کالســه : ۹6/20 شــماره دادنامــه 
دادنامــه  شــماره  حقوقــی  ســوم  شــعبه 
ــورای  ــیدگی : ش ــع رس 85-۹6/03/27 مرج
خواهــان:  آبــاد  حبیــب  اختــالف  حــل 
ــد  ــچه فرزن ــری کمش ــن مظاه ــد حس محم
ــرداد  ــین  مه ــت امیرحس ــا وکال ــی ب قدیرعل
ــل رســمی دادگســتری ســاکن  ــی وکی امراله
ــب  ــازان جن ــوار جانب ــوار بل ــاد برخ ــت آب دول
دادگســتری دفتــر وکالــت خوانــدگان: 1- 
مجتبــی ســفیدگر فرزنــد محمــد ســاکن 
نطنــز خ اصلــی پمــپ بنزیــن گلســتان 5 
منــزل شــخصی 2- کــورش باباپــور دهلــزی 
فرزنــد حســین بــه نشــانی مجهــول المــکان 

حضــور  بــه  خوانــدگان  الــزام   : موضــوع 
ــمی  ــال رس ــه و انتق ــر خان ــدگان در دفت خوان
و  دادرســی  انضمــام هزینــه  بــه  خــودرو 
حــق الوکالــه وکیــل شــورا بــا توجــه بــه 
ــده ختــم رســیدگی را اعــالم  ــات پرون محتوی
ــدور رای  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش و ب
مــی نمایــد . رای شــورا در خصــوص دعــوی 
ــد  ــری فرزن ــن مظاه ــد حس ــان محم خواه
ــرداد  ــین مه ــت امیرحس ــا وکل ــی ب ــر عل قدی
امرالهــی وکیــل رســمی دادگســتری بطرفیــت 
خوانــدگان 1- مجتبــی ســفید گــر فرزنــد 
محمــد 2- کــورش بالبــا پــور دهلــزی فرزنــد 
ــه  ــدگان ب ــزام خوان ــته ال ــه خواس ــین ب حس
ــه و انتقــال ســند رســمی  حضــور در دفترخان
خــودرو بــه شــماره انتظامــی 14-4۹۹-51 و 
ــه  ــه دادرســی وحــق الوکال ــه انضمــام هزین ب
وکیــل نظــر بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی 
وکیــل خواهــان و مبایعــه نامــه عــادی مــورخ 
۹5/10/01 حکایــت از انجــام معاملــه بیــن 
ــده  ــه خوان ــد و اینک ــدل گردی ــن رد و ب طرفی
ردیــف دوم )کــورش باباپــور دهلــزی( بــا 
ــی  ــق نشــر آگه ــوت از طری ــالغ دع وصــف اب
هیچگونــه الیحــه دفاعیــه پیرامــون خواســته 
وکیــل خواهــان بــه ایــن شــورا ارائــه ننمــوده 
اســت و بــا عنایــت بــه اســتعالم شــماره 
1472/13/۹6 مــورخ ۹6/03/03 از پلیــس 
خواســته  لــذا  برخــوار  شهرســتان  راهــور 
خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص دانســته و 
با اســتناد مــواد 210 و 21۹ و 220 قانون مدنی 
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــواد 1۹8 و 51۹ قان و م
ــده ردیــف دوم )کــورش باباپــور  مدنــی خوان
ــه و  ــور در دفترخان ــه حض ــزام ب ــزی( ال دهل
تنظیــم ســند رســمی و انتقــال مالکیــت 
پرداخــت  همچنیــن  و  موصــوف  خــودرو 
مبلــغ 68750 ریــال هزینــه دادرســی و مبلــغ 
100000 ریــال حــق الوکالــه وکیــل در حــق 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد ضمنــا در 
خصــوص دعــوی خواهــان بطرفیــت خوانــده 
ــه  ــا توج ــفیدگر( ب ــی س ــف اول )مجتب ردی
ــود را  ــوی خ ــان دع ــل خواه ــه وکی ــه اینک ب
مســترد نمــوده اســت قــرار رد دعــوی صــادر 
مــی گــردد رای صــادره در خصــوص خوانــده 
ردیــف دوم غیابــی اســت و ظــرف 20 روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا 
و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل اعتــراض و 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه هــای عمومــی 
ــد .  ــی باش ــوار م ــتان برخ ــی شهرس و حقوق
یــک  شــماره  مجتمــع  شــورا  قاضــی 

برخــوار شهرســتان 

دادنامه
شــاکی: آقــای احســان جمالــی فرزنــد 
مرتضــی بــا وکالــت آقــای نبــی الــه لطفــی 
فرزنــد علــی بــه نشــانی اصفهــان بلــوار 
ــاورزی  ــوار کش ــیمین بل ــه راه س ــد از س بع

آقــای  متهــم:   7 پ  قزلبــاش  کوچــه 
بــه  ابراهیــم  فرزنــد  خســروی  محمــد 
 -1 اتهام هــا:  المــکان  مجهــول  نشــانی 
خیانــت در امانــت 2- جعــل و اســتفاده 
از  مــال  تحصیــل   -3 معجــول  ســند  از 
طریــق نامشــروع رای دادگاه در خصــوص 
ــی  ــی ماربین ــان جمال ــای احس ــکایت آق ش
شــرکت  عامــل  مدیــر  مرتضــی  فرزنــد 
ــی  ــای نب ــت آق ــا وکال ــپاهان ب ــفاصدر س ش
ــروی  ــد خس ــای محم ــه آق ــی علی ــه لطف ال
ــغ  ــل مبل ــر تحصی ــر ب ــم دائ ــد ابراهی فرزن
3۹50662۹5 ریــال از طریــق نامشــروع و 
ــح  ــن توضی ــول بدی ــند مجع ــتفاده از س اس
ــرکت  ــور در ش ــوان ویزیت ــه عن ــم ب ــه مته ک
ــش دارو  ــت پخ ــپاهان جه ــدر س ــفا ص ش
مشــغول کار بــوده اســت و نحــوه کار وی 
ــروش  ــس از ف ــه پ ــوده ک ــورت ب ــن ص بدی
دارو و اخــذ وجــوه آن بــه حســابدار شــرکت 
تحویــل مــی نمــوده و رســید آن را اخــذ مــی 
ــوق  ــغ ف ــن کار مبل ــه در حی ــت ک ــرده اس ک
ــع  ــه نف ــداده و ب ــل شــرکت ن ــر را تحوی الذک
خــود برداشــت و جهــت اثبــات ادعــای خــود 
ــد دادگاه  ــه مــی نمای ــی ارائ رســیدهای جعل
بــا بررســی مجمــوع محتویــات پرونــده 
ــط  ــی توس ــت تنظیم ــر خواس ــه کیف از جمل
دادســرای عمومــی و انقــالب شهرســتان 
برخــوار شــکایت شــاکی و اســناد و مــدارک 
بــا  ارائــه شــده و نظریــه کارشناســان و 
توجــه بــه اقــرار متهــم مبنــی بــر عــدم 
ــوه  ــال از وج ــغ ۹810154۹ ری ــت مبل پرداخ
ــن و  ــایر قرائ ــاکی و س ــه ش ــده ب ــذ ش اخ
مــارات بزهــکاری نامبــرده را محــرز و مســلم 
دانســته و بــا اســتناد بــه مــاده 536 قانــون 
ــال 1375 و  ــوب س ــالمی مص ــازات اس مج
ــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن  مــاده 2 قان
ارتشــاء و اختــالس و کالهبــرداری و رعایــت 
مجــازات  قانــون   134 مــاده   3 تبصــره 
اســالمی مصــوب ســال ۹2 متهــم موصــوف 
را بابــت تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع 
عــالوه بــر پرداخــت مبلــغ 3۹50662۹5 
ــیزده  ــل س ــه تحم ــاکی ب ــق ش ــال در ح ری
مــاه و نیــم حبــس بابــت اســتفاده از ســند 
مجعــول بــه تحمــل یــازده مــاه حبــس کــه 
مجــازات اشــد قابــل اجــرا مــی باشــد و در 
ــر  ــی ب ــم مبن خصــوص اتهامــات دیگــر مته
ــه  ــه اینک ــت نظــر ب ــت در امان ــل و خیان جع
ــه  ــکایت از ناحی ــل ش ــزه جع ــورد ب اوال در م
ذینفــع )حســابدار شــرکت( طــرح نگردیــده 
اســت و در خصــوص بــزه خیانــت در امانــت 
بــزه علــی حــده ای در مانحــن فیــه متصــور 
نیســت بــه اســتناد اصــل 37 قانون اســاس 
رای بــر برائــت وی صــادر و اعــالم مــی نماید 
رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پس 
ــعبه  ــن ش ــی در همی ــل واخواه ــالغ قاب از اب

ــد .  ــی باش م

دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو برخوار
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

5/37/574/م الــف بــه تاریــخ ۹6/06/11

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم در نظــر 
ــه ۹6002۹و  ــده کالس ــا پرون ــاط ب دارد در ارتب
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ۹600۹۹ ح  ششــدانگ ی
شــماره پــالک 1/4853 ملکــی آقای حســین 
ــع عرصــه و  ــه متــراژ 730 متــر مرب داودی  ب
200 متــر مربــع اعیــان  بــه انضمــام 80 متــر  
ــیمان  ــر و س ــح  آج ــا مصال ــان ب ــع اعی مرب
ــای   ــا درب و پنجره ه ــن  ب ــر آه ــقف تی و س
فلــزی و امتیــاز  آب و بــرق و گاز  کــه طبــق 
دادگســتری   رســمی  شــناس   کار  نظــر 
ارزیابــی  ریــال   2020000000 میــزان  بــه 
ــری  ــان مطه ــع در خیاب ــت  واق ــده اس گردی
ــغ  ــده از مبل ــذا مزای ــذارد ل ــده بگ ــه مزای را ب
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــروع و ب ــی ش کارشناس
پیشــنهادی بــه فــروش خواهــد رســید ضمنــا 
مبلــغ ده درصــد از قیمــت مزایــده بــه صــورت 
وجــه نقــدی فــی المجلــس بــه عنــوان 
ــه صنــدوق دادگســتری  ســپرده دریافــت و ب
ــده  ســپرده مــی شــود و مابقــی وجــه از برن
ــر  ــکام حداکث ــرای اح ــر اج ــا نظ ــده ب مزای
ــد شــد  ــاه اخــذ خواه ــک م ــت ی ظــرف مهل
مابقــی  برنــده مزایــده  . در صورتــی کــه 
وجــه مزایــده را ظــرف مهلــت مقــرر نپــردازد  
ســپرده او پــس از کســر هزینــه اجرایــی بــه 
نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد  از کســانیکه 
ــند  ــی باش ــده م ــرکت در مزای ــه ش ــل ب مای
دعــوت مــی شــود در روز ســه شــنبه  مــورخ 
ــح در محــل اجــرای  ۹6/7/11 ســاعت 10 صب
احــکام دادگســتری ســمیرم حضــور بــه 
ــل  ــد قب ــی توانن ــان م ــانند متقاضی ــم رس ه
از تاریــخ فــوق در واحــد اجــرای احــکام 
حضــور یافتــه و از خصوصیــات و مشــخصات 
 مــال مذکــور در نظریــه کارشــناس مطلــع

 شوند .
م الف 1173 اجرای احکام حقوقی 

دادگستری شهرستان سمیرم 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
کالســه پرونــده : ۹6/2۹۹ ش 3 ح وقــت 
عصــر   16 ســاعت   ۹6/07/24 رســیدگی 
خواهــان : مجتبــی قربانــی بــه نشــانی 
حســین  ش  خ  عاشــورا  میــدان  ســین 
قربانــی ک شــقایق بــا وکالــت رضــا فــروزان 
مهــر خوانــده: ســید محمــد فواضلــی فرزنــد 
رحیــم بــه نشــانی مجهول المــکان خواســته: 
تســلیم  دادخواســتی  خواهــان  مطالبــه 
نمــوده کــه جهــت  عمومــی  دادگاه هــای 
رســیدگی بــه شــعبه 3 حقوقــی برخــوار 
)شــورای حــل اختــالف حبیــب آبــاد( ارجــاع 
ــده  ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــده و و ق گردی

ــده  ــودن خوان ــول المــکان ب ــت مجه بعل
ــتور دادگاه  ــان و دس ــت خواه ــه در خواس ب
ــون آئیــن دادرســی  و بتجویــز مــاده 73 قان
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
. تــا  کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود 
خوانــده از تاریــخ نشــر آخریــن آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــدو  ــت نمای ــم  را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور 
بهــم رســاند چنانچــه بعــدا ابالغــی بوســیله 
آگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و 

ــود.  ــد ب ــدت آن ده روز خواه م
ــک  ــماره ی ــع ش ــوم مجتم ــعبه س ــر ش دفت

شهرســتان برخــوار  داوری - برخــوار

برگ اخطاریه
ــت  ــی دوس ــو عل ــونده : بان ــار ش ــام اخط ن
ــه نشــانی مجهــول المــکان   ــد آقایــی ب فرزن
ــعبه اول   ــهرداری ش ــاالر ش ــور ت ــل حض مح
شــورای حــل اختــالف برخــوار برخــوار وقــت 
حضــور ۹6/0۹/05 ســاعت 06:00 عصــر علــت 
ــر  ــای اصغ ــوی آق ــوص دع ــور: در خص حض
ــته  ــه خواس ــما ب ــت ش ــه طرفی ــان ب صادقی
ی مطالبــه بــه شــرح دادخواســت در وقــت 
مقــرر شــورا مراجعــه نماییــد در صــورت غیــر 

ــد شــد. ــررات انجــام خواه ــق مق وف
یــک   شــماره  مجتمــع  اول  دفترشــعبه 

داوری-برخــوار برخــوار   شهرســتان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه  ــتی ب ــدی  دادخواس ــول محم ــای رس آق
خواســته الــزام بــه انتقــال ســند بــه طرفیــت 
ــه ایــن شــورا تســلیم کــه  مهــدی مومنــی ب
بــه کالســه ۹6/204  ثبــت و بــرای ۹6/0۹/11 
ــن شــده  ــت رســیدگی تعیی ســاعت 17  وق
اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول 
المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 73 
مراتــب  مدنــی  دادرســی  آئیــن  قانــون 
ــر  ــای کثی ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ی
ــده  ــع و نشــر میشــود و از خوان االنتشــار طب
ــت  ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع مذک
و  دادخواســت  ثانــی  نســخه  دریافــت 
ضمائــم بــه دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت 
ــر  ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف مق
شــود. در صــورت عــدم حضــور دادخواســت 
ابــالغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه بعــدا نیــازی 
ــت درج و  ــک نوب ــط ی ــد فق ــی باش ــه آگه ب

مــدت آن ده روز اســت
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک 

شهرستان  برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 5/37/562/م الف به
 تاریخ ۹6/06/04

نمایشگاه »آشفتگی« ورزش در اتاق بازیکنان داروخانه راه انداخته اند

کوتاه اخبار 
 امیدوارم آینده سازان به 

عرصه رقابت بازگردد
ــال  ــت: امس ــن گف ــوان ذوب آه ــال بان ــم فوتب ــرمربی تی س
قصــد داریــم بازیکنــان بومــی را بــه خدمــت بگیریــم و بــرای 
ــابقات  ــدان مس ــی وارد می ــا چهارم ــکوی اول ت ــب س کس

شــویم. 
بازیکنــان  بــه  پیشــنهاد  دربــاره  مدایــم زاده  مــژگان 
آینده ســازان میهــن بــرای حضــور در ذوب آهــن افــزود: 
ــازان را  ــم آینده س ــان تی ــه بازیکن ــه هم ــم ک ــت داری دوس
ــت  ــم از ظرفی ــم بتوانی ــار داشــته باشــیم و امیدواری در اختی
آن هــا اســتفاده کنیــم و خوشــحال می شــوم در تیــم مــا کار 
کننــد؛ امــا بازیکنــان آینده ســازان در کل یــک تیــم هســتند 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــه م ــد. دغدغ ــاده کار می کنن و فوق الع
اسپانســری قــوی از تیــم آینده ســازان میهــن حمایــت کنــد. 
ــوان اســت  ــگ بان ــوی در لی ــای ق آینده ســازان، یکــی از رقب
ــورس  ــت و ک ــه رقاب ــه عرص ــم ب ــی محک ــدوارم خیل و امی

ــردد. ــی برگ قهرمان

اقدام خیرخواهانه حامد حدادی
ارزشــمندترین بازیکــن بســکتبال آســیا بــا حضــور در 
آسایشــگاه معلــوالن فیاض بخــش، لبــاس خــود را بــه 

ــرد.  ــدا ک ــی اه ــن حام انجم
ــت  ــه اس ــاد و داوطلبان ــازمانی مردم نه ــی، س ــن حام انجم
ــه اعتمــاد عمومــی و جــذب کمک هــای نقــدی،  ــر پای کــه ب
معنــوی و بشردوســتانه نیکــوکاران و حمایــت نیروهــای 
ــد  ــالش می کن ــی ت ــان بوم ــر همراه ــه ب ــا تکی متخصــص ب
ــز فضاهــای  ــا ضمــن ســاخت، بازســازی، توســعه و تجهی ت
ــتیبانی و  ــارت و پش ــن نظ ــی و همچنی ــی و فرهنگ آموزش
ــاده و محــروم  ــم آن هــا در مناطــق بســیار دورافت ارتقــاء دائ
ــی  ــطح کیف ــاء س ــی و ارتق ــد فرهنگ ــل، رش ــکان تحصی ام
ــان ایــن مناطــق فراهــم  ــرای کــودکان و نوجوان آمــوزش را ب
ــرای  ــب ب ــای مناس ــه فرصت ه ــا را ب ــی آن ه آورد و دسترس
ــخصی  ــای ش ــروز توانایی ه ــی و ب ــی و فرهنگ ــد آموزش رش
میســر کــرده و از اســتعدادهای ایــن مناطــق در جهــت ارتقاء 
ــد  ــالم و کارآم ــه ای س ــاخت جامع ــاد زیرس ــگ و ایج فرهن
اســتفاده کنــد. حــدادی در بازگشــت از لبنــان و طــی ســفر 
بــه مشــهد، بــا حضــور در آسایشــگاه معلــوالن فیاض بخــش 
ــن انجمــن اهــدا کــرد.  ــه ای لبــاس خــود را در کاپ آســیا ب
ــرکت کننده در  ــان ش ــر ملی پوش ــط دیگ ــاس توس ــن لب ای

ــود. کاپ آســیا امضــا شــده ب

 صعود مالیی به رتبه دوم 
رنکینگ فدراسیون جهانی

جدیدتریــن رنکینــگ فدراســیون جهانــی جــودو پــس 
ــودو  ــی ج ــابقات جهان ــن دوره مس ــی و یکمی ــان س از پای
ــده وزن  ــی نماین ــعید مالی ــه س ــد ک ــالم ش ــتان اع در لهس
ــز  ــدال برن ــب م ــد از کس ــران بع ــودو ای ــرم ج 81- کیلوگ
مســابقات جهانــی در رده دوم رنکینــگ فدراســیون جهانــی 
قــرار گرفــت. مالیــی در ایــن وزن پــس از جــودوکار روســی 
بــا کســب 2۹12 امتیــاز در رتبــه دوم قــرار دارد و نماینــدگان 
ــا پنجــم  ــد، روســیه و مجارســتان در رتبه هــای ســوم ت هلن

ــد. ــرار دارن ق



پیشهناد فیلم

از رئیس جمهور پاداش نگیرید!

کارگردان: کمال تبریزی
نویسنده: رضا مقصودی

ــن  ــو، حس ــد آقال ــیانی، احم ــا پس ــران: آتی بازیگ
معجونــی، بهمــن زرین پــور، آشــا محرابــی

 خالصه داستان فیلم
یکــی از مدیــران ارشــد بــه صــورت کامــا اتفاقــی بــه 
ســفر حــج مــی رود و در ایــن ســفر اتفاقاتــی برایش 
می افتــد کــه ظاهــرش خوشــایند نیســت؛ امــا همــه 
ایــن اتفاقــات ناخوشــایند باعــث می شــود بــه معنــا 

و مفهومــی از ســفر دســت پیــدا کنــد.
فیلــم ســینمایی »از رئیس جمهــور پــاداش نگیرید«، 
دوازدهمیــن ســاخته کمــال تبریــزی اســت. کمــال 
ــران، نقــش  ــرکار ســینمای ای ــردان پ ــزی، کارگ تبری
ــوان وزیــر امــور خارجــه در فیلــم  ــه عن کوتاهــی را ب
ــرده  ــازی ک ــد«، ب ــاداش نگیری ــور پ »از رئیس جمه

اســت. 
پــاداش  رئیس جمهــور  »از  ابتــدا  فیلــم  ایــن 
ــاداش«  ــه »پ ــپس ب ــت و س ــام داش ــد« ن نگیری
تغییــر نــام داد؛ امــا دوبــاره توانســت نــام اول خود را 
بــه دســت آورد و بــا نــام »از رئیس جمهــور پــاداش 

ــود.  ــی ش ــران عموم ــد« اک نگیری
بــه  نگیریــد«  پــاداش  رئیس جمهــور  »از  فیلــم 
ــاد  ــت. زنده ی ــش نداش ــازه نمای ــال اج ــدت 7 س م
احمــد آقالــو، آخریــن نقشــش را در فیلــم »از 
کــرده  بــازی  نگیریــد«  پــاداش  رئیس جمهــور 

ــت.  اس
»از رئیس جمهــور پــاداش نگیریــد«، قصــه آشــنای 
قــرار گرفتــن یــک آدم در موقعیــت اشــتباهی بــرای 
رســیدن بــه یــک تحــول اســت؛ امــا بــا نمونه هــای 
ــش  ــه کارگردان ــوی آشــنا در کارنام ــن الگ خــوب ای

فاصلــه دارد.

حرف و نقل

ــای  ــر هنره ــر کل دفت ــوروزی، مدی ــد مان  مجی
ــی  ــا آمادگ ــرد: م ــد ک ــاد، تاکی ــمی وزارت ارش تجس
داریــم فعالیت هــای اجرایــی در حــوزه هنرهــای 
ــپاریم. ــی بس ــای تخصص ــه انجمن ه ــمی را ب تجس

ــرزا  ــنده »می ــردان و نویس ــی، کارگ ــدی پتک  مه
فرفــره« کــه نمایش خــود را در هجدهمین جشــنواره 
نمایش هــای آیینــی و ســنتی بــه صحنــه بــرده 
اســت، اظهــار کــرد: بایــد ســالن نمایش هــای آیینــی 
و ســنتی بــه هــر قیمتــی، بــدون بهــای بلیــت و حتی 
ــر شــود؛  ــام ُپ ــات از تماشــاگر ع ــا گذاشــتن امکان ب
ــا نمایش هــای آیینــی  ــد ب چــرا کــه مــردم عــام بای
آشــتی کننــد و بداننــد کــه مشــکات تئاتــر فقــط بــا 

ــان خواهــد شــد. ــی درم ــای ایران نمایش ه
سرشــناس  نویســنده  حســینی،  خالــد   
ــا« کــه  ــاره داســتان »دعــای دری افغانســتانی تبار درب
ــان کــردی« نوشــته  ــام از ماجــرای »آی ــا اله آن را ب
و ارتباطــش بــا بحــران مهاجــرت حــرف زده اســت.
ــه  ــی ک ــرح آمریکای ــاعر مط ــبری، ش ــان اَش  ج
تمــام جوایــز مهــم ادبــی کشــورش را کســب کــرده 
بــود و بــا »تی.اس.الیــوت« مقایســه می شــد، 

درگذشــت.
ــینمایی  ــهرک س ــر ش ــادی، مدی ــال فیض آب  کم
ــد  ــهرک و رون ــن ش ــاره ای ــی، درب ــی غزال تلویزیون
ــا در برنامه هــای  بازســازی و گســترش آن گفــت: م
خــود توســعه لوکیشــن های ایــن شــهرک را داریــم و 
ایــن کار را از طریــق پروژه هــای در حــال تولیــد انجــام 
می دهیــم و درواقــع آن هــا را تشــویق می کنیــم کــه 
لوکیشــن های مانــدگاری را بــا قدمــت ۳۰ تــا ۴۰ 

ســال بــرای شــهرک بــه یــادگار بگذارنــد.
ــه  ــش »اگ ــردان نمای ــژاد، کارگ ــمانه زندی ن  س
ــی  ــاخانه خصوص ــود در تماش ــرار ب ــه ق ــری« ک بمی
»هامــون« در شــهر رشــت اجــرا شــود، اعــام کــرد 
کــه اداره کل ارشــاد اســتان گیــان بــا بســتن راه هــای 
تعامــل و گفت وگــو، مجــوز اجــرای ایــن اثــر را صــادر 

نکــرد.
ــه  ــیم« ب ــن روی س ــینمایی »راه رفت ــم س  فیل
کارگردانــی احمدرضــا معتمــدی و تهیه کنندگــی 
ــش  ــه نمای ــاری ب ــال ج ــعدی از آذر س ــعید س س
عمومــی درمی آیــد. دســت اندرکاران ایــن فیلــم 
هم اکنــون در حــال رایزنــی بــا ســرگروه های ســینما 
هســتند و بــا توجــه بــه برنامه ریــزی بــه عمــل آمــده 
ــران و  ــینماهای ته ــاری در س ــال ج ــل آذر س از اوای

ــود. ــی می ش ــران عموم ــتان اک شهرس
ــا  ــر« ب ــار دیگ ــک ب ــه »ی ــد برنام ــری جدی  س
اجــرای احمــد نجفــی از مهرمــاه روی آنتــن مــی رود؛ 
ســری اول ایــن برنامــه مســائل هنــری و اجتماعــی 
ــار  ــد »یــک ب ــال می کــرد؛ امــا در ســری جدی را دنب

دیگــر« بــه دنبــال موضوعــات اقتصــادی اســت.
 فیلــم »احتمــال باران اســیدی« بهتــاش صناعی ها 
به شــبکه نمایــش خانگی می آید. شــمس لنگــرودی، 
مریــم مقــدم، پوریــا رحیمــی ســام و ارســان عبدالهی، 
بازیگــران اصلــی ایــن فیلــم و روح اله بــرادری و ســمیرا 

بــرادری، تهیه کنندگان آن هســتند.

کوتاه اخبار 

 نشان ایسفا به امیر نادری 
اهدا می شود

نشــان ایســفا در هشــتمین جشــن مســتقل فیلــم کوتــاه 
ــادری اهــدا می شــود.  ــر ن ــه امی ب

امیــر توده روســتا، دبیــر هشــتمین جشــن مســتقل فیلــم 
ــن  ــتمین جش ــی هش ــن پایان ــم آیی ــت: مراس ــاه، گف کوت
مســتقل فیلــم کوتــاه سه شــنبه ۱۴ شــهریور ســاعت ۱۹:۳۰ 
در ســالن ســینما تئاتــر کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 

ــزار می شــود.  ــان وزراء( برگ ــان )خیاب نوجوان
وی تاکیــد کــرد: ایــن مراســم بــا رونمایــی از تندیــس جدید 
ــه  ــا ب ــن تندیس ه ــاز می شــود. ای ــاه آغ ــم کوت جشــن فیل
برگزیــدگان رشــته های مختلــف در هشــتمین جشــن 
ــم  ــه مراس ــود. در ادام ــدا می ش ــاه اه ــم کوت ــتقل فیل مس
نشــان ایســفا نیــز در ایــن دوره از جشــن بــه امیــر نــادری 

ــود. ــدا می ش اه

 هنرسرای خورشید، میزبان 
گروه موسیقی »هنگام«

بــه  »هنــگام«  موســیقی  گــروه  کیمیای وطن
سرپرســتی محمدشــریف توکلــی، ۱۴ و ۱5 شــهریورماه در 

محل هنرسرای خورشید به اجرای برنامه می پردازد. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بــه  هنــگام  موســیقی  گــروه  اصفهــان،  شــهرداری 
ــه روی  ــی ب ــریف توکل ــی محمدش ــتی و خوانندگ سرپرس
صحنــه اجــرا مــی رود. دفتــر تخصصــی موســیقی ســازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان ۱۴ و ۱5 شــهریورماه 
ســاعت 2۰:۳۰ میزبــان گــروه موســیقی »هنــگام« اســت. 
ــال اژدری  ــار، دانی ــه ت ــار و س ــده ت ــری نوازن ــرزاد کبی ف
نوازنــده ویولــن و کمانچــه، فرهــاد رســتمی نوازنــده گیتار و 
داوود قهــرودی نوازنــده ســازهای کوبــه ای از جملــه عوامــل 
گــروه هســتند کــه در هنرســرای خورشــید واقــع در خیابان 
کاوه، پــل شــهید چمــران، جنــب شــهرداری منطقــه 7 بــه 

ــد.  ــه می پردازن ــرای برنام اج
ــه بلیــت  ــرای حضــور در ایــن برنامــه و تهی ــدان ب عاقه من
می تواننــد بــه ســایت نــوای مهــر navayemehr.ir مراجعــه 

کــرده یــا بــا شــماره ۳۴5۹۳56۰ تمــاس حاصــل کننــد.

سه بازیگر زن در چهارراه استانبول
ــه نویســندگی و  ــارراه اســتانبول« ب ــم ســینمایی »چه فیل
کارگردانــی مصطفــی کیایــی، آخریــن مراحــل پیش تولیــد 
ــم  ــرداری فیل ــه زودی فیلمب ــذارد و ب ــر می گ ــت س را پش
در تهــران آغــاز می شــود. ســحر دولتشــاهی، ماهــور 
الونــد و رعنــا آزادی ور، جدیدتریــن بازیگرانــی هســتند کــه 
حضورشــان در »چهــارراه اســتانبول« قطعــی شــده اســت. 
پیــش از ایــن بهــرام رادان و محســن کیایــی بــرای بــازی 
در فیلــم قــرارداد بســته بودنــد. ســحر دولتشــاهی در 
ســومین تجربــه همــکاری اش بــا مصطفــی کیایــی بعــد از 
فیلم هــای »عصــر یخبنــدان« و »بارکــد« جلــوی دوربیــن 

ــی رود.  ــتانبول« م ــارراه اس »چه
ماهــور الونــد و رعنــا آزادی ور نیــز نخســتین همکاری شــان 
فیلــم  ایــن  تجربــه می کننــد.  ایــن کارگــردان  بــا  را 

ــت.  ــی اس ــینمایی کیای ــاخته س ــمین س شش

تئاتر

 عبدالرضا اکبری »شال و انگشتر« را 
روی صحنه می برد

ــی در  ــر نمایش ــن اث ــی ای ــرای عموم ــتر« از اج ــال و انگش ــردان »ش کارگ
تماشــاخانه ســنگلج خبــر داد و عنــوان کــرد ایــن نمایــش از خاطــره مهــدی 
ــی وام  ــت حوض ــش تخ ــده نمای ــدان شناخته ش ــی از هنرمن ــری یک مص

گرفتــه شــده اســت. 
عبدالرضــا اکبــری، بازیگــر ســینما و تلویزیــون کــه در ایــن دوره از جشــنواره 
نمایش هــای آیینــی و ســنتی بــا 2 نمایشــنامه در مقــام نویســنده و یــک 
اثــر در مقــام کارگــردان حضــور دارد، دربــاره اجــرای عمومــی ایــن آثــار بــه 
خبرنــگار مهــر گفــت: نمایــش »درخونــگاه« نوشــته مــن و کارگردانــی پنــدار 
اکبــری کــه شــنبه ۱۱ شــهریورماه در جشــنواره بــه صحنــه رفــت، پیــش از 
ایــن در حــوزه هنــری اجــرای عمومــی شــده بــود؛ امــا نمایــش »شــال و 
انگشــتر« را کــه کارگردانــی آن را نیــز بــر عهــده دارم، قــرار اســت بعــد از اجــرا 

در جشــنواره، آذرمــاه در تماشــاخانه ســنگلج بــه صحنــه ببــرم. 
وی ادامــه داد: در صــورت امــکان عاقه منــدم ایــن نمایــش را در جشــنواره 
تئاتــر فجــر نیــز اجــرا کنــم و اگــر ایــن اتفــاق رخ دهــد، امســال بــرای مــن 
ــی  ــه کم ــی اســت ک ــاق خوب ــن اتف ــود و ای ــد ب ــری خواه ــک ســال تئات ی
ــودم را  ــا خ ــد از مدت ه ــود بع ــون الزم ب ــوم؛ چ ــر دور ش ــای تصوی از دنی
بازســازی کنــم. اکبــری یــادآور شــد: مــن همیشــه بــه نمایش هــای ســنتی 
ــودش را دارد  ــیاق خ ــبک و س ــون س ــتم؛ چ ــادی داش ــه زی ــی عاق ایران
ــی اســت و  ــی هــم فن ــودن، خیل ــن ســاده ب ــه در عی و نمایشــی اســت ک

ــی دارد. لحظــات جذاب

تلویزیون

 احتمال تغییر دوباره لوکیشن اصلی 
سریال »۸۷ متر«

مدیــر تولیــد مجموعــه تلویزیونــی »۸7 متــر« از احتمــال تغییــر دوبــاره لوکیشــن 
اصلــی ایــن ســریال خبــر داد. 

ــن  ــریال در لوکیش ــتر س ــه بیش ــل اینک ــه دلی ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــن آقاکریم حس
اصلــی یعنــی خانــه خانــواده پورَدَورانی هــا و خلیلی هــا اتفــاق می افتــد، بــا نظــر 
کارگــردان مجموعــه، لوکیشــن خانــه از منطقــه چاردیــواری اشــرفی اصفهانــی بــه 

ــد.  ــر می کن ــران تغیی ــر ته ــدان نیلوف می
او ادامــه داد: بــه دلیــل همیــن تغییــرات در حــال حاضــر در حــال تصویربــرداری 
ســکانس های خیابانــی بــا حضــور علــی دهکــردی، دیبــا زاهــدی و فریبــا کامــل 

 . هستیم
ــری، آژانــس تاکســی  ــر بارب ــوان کــرد: دفت ــر تولیــد ســریال »۸7 متــر« عن مدی
ســرویس و دفتــر وکالــت از جملــه لوکیشــن هایی بودنــد کــه در روزهــای گذشــته 

فیلمبــرداری در آنجــا بــه انجــام رســیده اســت. 
ــام  ــه ن ــواده ب ــاره دو خان ــتان آن درب ــی و داس ــک درام اجتماع ــر«، ی »۸7 مت
ــر  ــراه همســر، دو دخت ــه هم ــی ب ــی اســت. علیرضــا پورَدَوران ــی و خلیل پورَدَوران
و پســرش، خانــه ای را از یــک فروشــنده بــه نــام فــرج ناصــری می خرنــد؛ امــا 
ــام رجــب  ــه ن ــه فــرد دیگــری ب ــه ب روز اسباب کشــی متوجــه می شــوند کــه خان
ــه همــراه پســر، همســر و دو دختــرش  خلیلــی فروختــه شــده اســت. رجــب ب
صبــح زودتــر از پورَدَورانی هــا بــه خانــه رســیده اند و وسایلشــان را در خانــه 
گذاشــته اند؛ امــا بــا رســیدن خانــواده پورَدَورانــی، ماجــرای کاهبــرداری مشــخص 

می شــود.

سینما

 تدوین مستند »استاد حریرچیان« 
به پایان رسید

ــت  ــه روای ــان ب ــر اصفه ــی تئات ــتند دوران طای ــن مس تدوی کیمیای وطن
استاد هوشنگ حریرچیان و نگاهی به زندگی این هنرمند به پایان رسید. 

از  یکــی  اســتاد حریرچیــان،  زندگینامــه  از  مســتند  فیلــم  تصویربــرداری 
پیشکســوتان تئاتــر اصفهــان، بــه کارگردانــی ســتایش ساســانی نژاد و بــه 
ــود، ۱6  ــده ب ــاز ش ــاه آغ ــر تیرم ــه از اواخ ــان ک ــا قهرم ــی محمدرض تهیه کنندگ

ــید.  ــان رس ــه پای ــاه ب مردادم
ســتایش ساســانی نژاد، کارگــردان ایــن مســتند، در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن 
عنــوان کــرد: هنرمنــدان مــا نیــازی بــه معرفــی ندارنــد؛ امــا مــا نیــز دینــی بــر 

ــم.  ــر کنی ــه تقدی ــن پیشکســوتان این گون گردنمــان اســت کــه از ای
ساســانی نژاد ادامــه داد: هــدف از ســاخت ایــن فیلــم فقــط تقدیــر و تشــکر از 
ایــن هنرمنــد عزیــز بــوده و نیــز بــه تصویــر کشــیدن دوران طایــی تئاتــر اصفهان؛ 

امیــدوارم توانســته باشــم مطلــب خــود را برســانم. 
وی افــزود: لوکیشــن های ایــن فیلــم مســتند بســیار متنــوع بــوده اســت. محلــه 
پــدری اســتاد فرشــچیان، بــازار علــی قلــی آقــا، بازارچــه بیدآبــاد، حمــام علــی 
قلــی آقــا و قبرســتان ارامنــه اصفهــان، بخشــی از ایــن لوکیشــن ها بــوده اســت. 
محمدرضــا قهرمــان، تهیه کننــده ایــن فیلــم نیــز در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن 
ــوده کــه تمــام  ــوع ب ــرداری ایــن فیلــم مســتند از آن جهــت متن گفــت: تصویرب
ــن  ــرای ای ــر کشــیده شود.بزرگداشــتی ب ــه تصوی ــد ب ــن هنرمن ــاد زندگــی ای ابع
هنرمنــد و پیشکســوت اصفهانــی بــه زودی در دانشــگاه فرهنــگ و هنــر اصفهــان 

برگــزار خواهــد شــد.

V.Sadeghi@eskimia.ir
وحید صادقیگروه فرهنگ

ــتند از  ــای مس ــر فیلم ه ــروری ب ــش و م بازنمای
7 تــا ۹ شــهریورماه بــا همــکاری دفتــر تخصصــی 
ســینمای ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان، مرکــز گســترش ســینمای مســتند 
ــام  ــار ام ــر آث ــم و نش ــه تنظی ــی، مؤسس و تجرب
خمینــی)ره( و بــا همــکاری خانــه مســتند اصفهان 
در نگارســتان امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد. ایــن 
ــن  ــب دهمی ــای منتخ ــش فیلم ه ــه بازنمای برنام
ــت. ــمار می رف ــه ش ــت ب ــینما حقیق ــنواره س جش

ــه  ــم »جمع ــه ســه فیل ــن برنام در روز نخســت ای
ــاه«  ــان م ــه پنه ــوزرا« و »نیم ــی«، »رئیس ال قال

ــران شــد. اک
 قالی شویان مشهد اردهال، صحنه 

نبرد و دعا
ــم  ــن مراس ــده در ای ــتند پخش ش ــتین مس نخس
ــدی  ــی مه ــه کارگردان ــی« ب ــه قال ــام »جمع ــه ن ب

ــود. ــدی ب اس
بررســی  بــه  کارگــردان  فیلــم  ابتــدای  در   
تاریخــی ســاخت مشــهد اردهــال و چگونگــی 
بــه خاکســپاری ســلطان  علی بن محمــد باقــر 
می پــردازد و اینکــه مخالفــان چگونــه او را بــه 
شــهادت رســاندند و دوســتداران پــس از شــهادت، 
وی را در یــک قالــی پیچیــده و او را در محــل 

مشــهد اردهــال کنونــی دفــن کردنــد.
داده  نمایــش  ســفید  و  ســیاه  تــم  در  فیلــم 
ــش  ــد بخ ــه چن ــم را ب ــردان، فیل ــود. کارگ می ش
ــن  ــش جش ــدا بخ ــت؛ در ابت ــرده اس ــیم ک تقس
آبریــزان را نمایــش می دهــد کــه عــده ای زن، 
مــرد، کــودک و خردســال را نمایــش می دهــد 
کــه در حــال وضــو گرفتــن یــا بــازی کــردن بــا آب 

ــتند. هس
ــود.  ــدگان می ش ــش یاری دهن ــت بخ ــپس نوب س
در اینجــا کارگــردان ســعی دارد بــه نوعــی مراســم 
آغازیــن قالی شــویان مشــهد اردهــال را نشــان 

دهــد. 
در فیلــم مــردان و زنانــی را می بینیــم کــه بــا پــای 

ــهد  ــی مش ــف راه ــای مختل ــا چوب ه ــاده و ب پی
اردهــال هســتند.

ــام دارد. در اینجــا  بخــش بعــدی فیلــم »نبــرد« ن
فیلــم بــا نشــان دادن چوب هایــی کــه در هــوا 
ــه  ــی ب ــردن قال ــرای ب ــه ب ــی ک ــد و مردان می رقصن
ســمت چشــمه تــاش می کننــد، تــاش دارد 
ــه  ــا آییــن مذهبــی و مردمــی خطــه کاشــان را ب ت

نمایــش درآورد.
 دعای باران و پایان مراسم قالی شویان

ــد  ــاران« ادامــه می یاب ــا بخــش »دعــای ب ــم ب فیل
و بــاز کارگــردان بــه همــان چشــمه ابتــدای فیلــم 
ــد  ــی را نشــان می ده ــان و مردان ــردد و زن بازمی گ
ــا  ــم ب ــتند و فیل ــا هس ــدن دع ــال خوان ــه در ح ک
ــان  ــه پای ــاران ب ــارش ب ــرق و ب ــد و ب ــدای رع ص

می رســد.
ــی  ــوان واقع گرای ــی می ت ــه راحت ــم ب ــن فیل در ای
و اســتفاده از زبــان روایــی را مشــاهده کــرد. 
ــار از  ــه جــای گفت ــن در آن ســعی شــده ب همچنی
متــن در برخــی مــوارد اســتفاده شــود؛ حتــی بــه 
نظــرات جــال آل احمــد دربــاره جشــن آبریــزان و 
قیــاس ایــن برنامــه با جشــن ایرانیــان اشــاره و در 
بعضــی قســمت ها نیــز صحبتــی از بهــرام بیضایــی 

و نظــرات او شــده اســت.
 »جمعه قالی«، نمایش ریشه های 

مذهبی و بومی
ــعی  ــی س ــه عبارت ــی« ب ــه قال ــتند »جمع در مس
ــه  ــه ریشــه های مذهبــی و هــم ب ــا هــم ب شــده ت
ریشــه های بومــی ایــن آییــن پرداختــه شــود؛ 
ــار  ــود در اختی ــا وج ــه ب ــت ک ــه اینجاس ــا نکت ام
بــودن منابــع مکتــوب و مســتدل در این بــاره، 
ــن  ــت خــود را از ای ــه روای ــم گرفت فیلم ســاز تصمی
ــق  ــن طری ــه ای ــد و ب ــه کن ــی ارائ ــم مذهب مراس
ــش  ــه نمای ــری ب ــان هن ــود را در بی ــتقال خ  اس

بگذارد.
 »رئیس الوزرا« و بررسی زندگی 

قوام السلطنه
در ادامــه ایــن برنامــه، فیلــم »رئیس الــوزراء« 
ســاخته محمدرضــا  هاشــمیان بــه نمایــش درآمــد 

کــه دربــاره زندگــی سیاســی قوام الســلطنه و 
ــای  ــرای اعط ــا ب ــا روس ه ــتی او ب ــتان دوس داس

ــت. ــمال اس ــت ش ــاز نف امتی
ــود  ــاز می ش ــی آغ ــتر تاریخ ــک بس ــم در ی فیل
ــلطنه  ــوام الس ــان ق ــی زم ــوادث تاریخ ــه ح و ب
ــت  ــاز نف ــب امتی ــرای کس ــا ب ــاش روس ه و ت

می پــردازد. شــمال 
ایــن  ســاخت  بــا  کارگــردان  عبارتــی  بــه 
فیلــم ســعی کــرده تــا بــا نمایــش کاراکتــر 
تاریخــی  بســتر  یــک  در  »قوام الســلطنه« 
شــخصیت و طــرز تفکــر او را بــه تماشــاچی 
نشــان دهــد کــه بــرای ایــن کار بــا بیــان روایــی و 
بــا چهــار زاویــه دیــد بــه بررســی ایــن شــخصیت 

پرداختــه اســت.
و  شــمال  نفــت  بخــش  ابتــدا  در  فیلــم 
فعالیت هــای قوام الســلطنه را بــرای واگــذاری 
ایــن امتیــاز بــه روس هــا نشــان می دهــد.

اســت  آذربایجــان  فیلــم، کارزار  دوم  بخــش 
و حــوادث تاریخــی آن دوران به ویــژه نقــش 
ــی  ــه زمان ــن بره ــه وری در ای ــر پیش ــید جعف س
را توضیــح می دهــد. درواقــع در ایــن بخــش 
ورود پیشــه وری بــه حــزب دموکــرات و همچنیــن 
قیام هــای مختلــف در آذربایجــان بــرای اســتقال 

ــت. ــده اس ــان ش ــل آن بی کام
 توطئه جنگی و رابطه آمریکایی 

قوام السلطنه
بخــش ســوم بــا نــام »توطئــه جنگــی« بــوده و 
ــش  ــژه جنب ــف به وی ــای مختل ــه قیام ه در آن ب
جنــگل و جمهــوری خودمختــار مهابــاد پرداختــه 

شــده اســت.
نــام  بــا  فیلــم  پایانــی  و  چهــارم  بخــش 
»رابطــه آمریکایــی« بــه بررســی شــخصیت 
قوام الســلطنه کــه محــور اصلــی ایــن فیلــم 
ــر  ــه الی تصاوی ــه و فیلمســاز در الب ــوده، پرداخت ب
ــه  ــده از آن روزگار، ب ــا مان ــه ج ــای ب و عکس ه
از  تحلیلــی  و  تاریخــی  واقعیت هــای  دنبــال 

وضعیــت کشــور در آن زمــان اســت.
ــود را  ــی خ ــت روایت ــدأ حرک ــوزرا«، مب »رئیس ال
از مجــرای نفــت شــمال و تاش هــای شــوروی 
ــع ارزشــمند  ــه مناب ــدازی ب ــرای چنگ ان ســابق ب
ملــی در خطــه شــمال ایــران آغــاز کــرده و 
نقــش قــوام را در ایــن واقعــه بررســی می کنــد. 
ــوری  ــام جمه ــه وری و اع ــه پیش ــه غائل در ادام
خودمختــار در ایــن منطقــه را بــه عنــوان تمهیــد 
شــوروی بــرای رســیدن بــه مقاصــد اســتعماری 
ــش  ــا نق ــد؛ ام ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــود م خ
قــوام را در ایــن معــادالت فراتــر از واقعیــات 

تاریخــی پررنــگ می ســازد.
 »نیمه پنهان ماه« و نقش زنان در 

دوره مشروطه
ــا  پــس از اســتراحت، ســومین فیلــم برگزیــده ب
عنــوان »نیمــه پنهــان مــاه« بــه کارگردانــی آزاده 

بیزارگیتــی بــه نمایــش گذاشــته شــد.
ــات  ــن جم ــا ای ــردان ب ــم، کارگ ــدای فیل در ابت

جنبــش  در  »زنــان  می کنــد:  آغــاز  را  فیلــم 
ــد و  ــا بودن ــد؟ کج ــه کردن ــران چ ــروطیت ای مش
چــه ســهمی در ایــن نخســتین نهضــت مردمــی 
خاورمیانــه داشــتند؟ چــرا هیــچ اثــری از حضــور 
 زنــان در تاریخ نــگاری مشــروطه بــه چشــم 

نمی آید؟«
کارگــردان ایــن فیلــم پــس از آن، دلیــل پژوهش 
و ســاخت ایــن فیلــم را نبــود مســتندی تاریخــی 
ــد کــه او  ــان دوران مشــروطه می دان ــه زن در زمین
را بــه بازخوانــی تاریــخ ایــن دوران ترغیــب کــرده 

 . ست ا
او در ایــن زمینــه در خــود فیلــم می گویــد: »بــاور 
دارم کــه بازخوانــی دوبــاره تاریــخ، مــا را بــه فهــم 
ــه  ــازی حافظ ــم و بازس ــه ترمی ــر و ب آن نزدیک ت
ــاره  ــی دوب ــد. بازخوان ــک می کن ــان کم جمعی م
ــت تری  ــر و درس ــه درک واقعی ت ــا را ب ــخ م تاری
ــد  ــان می ده ــا نش ــه م ــاند و ب ــخ می رس از تاری
کــه می شــود و می تــوان تاریــخ را جــور دیگــری 
ــان را  ــِخ فاتح ــه تاری ــی ک ــت. نگاه ــز نگریس نی
ــاِن  ــخ مردم ــه تاری ــد، جــوری ک جســت وجو نکن
بی تاریــخ باشــد و تاریــخ زنــان و مــردان گمنــام 

ســرزمینم را روایــت کنــد.«
ــار  ــان قاج ــر از زن ــد تصوی ــا چن ــتند ب ــن مس ای
ادامــه می یابــد؛ زنانــی کــه بــه گفتــه خــود 
در  حضــور  و  تحصیــل  ادامــه  از  کارگــردان 
مجامــع عمومــی منــع بودنــد و تنهــا در ســاعات 
ــران می توانســتند در  ــی دیگ ــا همراه خاصــی، ب

خیابان هــای شــهر قــدم بزننــد.
دولت آبــادی،  یحیــی  نقــش  بــه  فیلــم  در 
ــی و  ــت هللا طباطبای کســایی، اعتمادالســلطنه، آی
ــه  ــان ب ــرای ورود زن ــگاران ب بســیاری از روزنامه ن

دوره مشــروطه اشــاره می شــود.

 »انیس الدوله«، سوگلی ناصرالدین 
شاه و نقش سیاسی او در دوره قاجار

نقــش  بــه  شــاه  دربــار  در  کارگــردان 
ناصرالدیــن  شــاه  ســوگلی  »انیس الدولــه«، 
ــات سیاســی  ــه اقدام ــد ک قاجــار اشــاره می کن
مهمــی را در دوران خــود انجــام داد؛ ضمــن 
اینکــه تنهــا زنــی از دربــار قاجاربــود کــه موفــق 

ــرود. ــا ب ــفر اروپ ــه س ــاه ب ــا ش ــد ب ش
در بخــش دیگــری از فیلــم بــه نقــش زنــان در 
ــان بــه بخــش  زمــان تحریــم تنباکــو و ورود آن

ــه  ــی ک ــه اشــاره می شــود؛ زنان سیاســی جامع
بــه علــت تحریــم تنباکــو و بــه منظــور اعتــراض 
بــه ایــن قضیــه بــه خیابان هــا ریختنــد و حتــی 
ــه شــهادت  ــادی ب ــان زی در ایــن اعتراضــات زن

رســیدند. 
البتــه ایــن مبــارزات بــه اینجــا خاتمــه نیافــت 
ــان  ــا ورود زن ــز ب ــد در تبری ــن رون ــه ای و ادام
مســلح بــه رهبــری »زینــب پاشــا« بــه میــدان 

ــه خــود گرفــت. ــگ دیگــری ب ــارزه رن مب
فیلــم در جــای دیگــری بــه نقــش زنــان حــرم 
به ویــژه انیس الدولــه در مبــارزات می پــردازد 
کــه تبعیــت او از میــرزای شــیرازی منجــر جمــع 
کــردن و شکســتن تمــام قلیان هــای دربــار 
پادشــاهی و تحریــم آن در داخــل حــرم حتــی 
ــت  ــد و در نهای ــاه ش ــود ش ــرای خ ــع آن ب من
ایــن کار موجــب لغــو تحریــم توســط شــخص 
او                                                                   خــود  دســت خط  بــه  و  ناصرالدین شــاه 

شــد.
 احتکار گندم و مبارزه زینب پاشا در 

تبریز
ماجــرای احتــکار گنــدم و ورود زنــان بــه عرصــه 
ــم اســت  ــز بخــش دیگــری از فیل ــارزات نی مب
کــه ورود زنــان معتــرض بــه حــرم عبدالعظیــم 
ــدم را  ــه گن ــرای دســتیابی ب ــان ب ــارزات آن و مب

نشــان می دهــد. 
ــه  ــال ۱276 ب ــارزه در س ــن مب ــه ای ــی دامن حت
ــتی  ــه سرپرس ــی ب ــه گروه ــد ک ــز می رس تبری
ــرده و  ــه ک ــه حمل ــار غل ــه انب ــب پاشــا« ب »زین
ــا  ــان برداشــتن آن ه ــار، خواه ــا محاصــره انب ب
ــن آتش ســوزی، ۱6  ــن راه ضم هســتند و در ای
ــا  ــب پاش ــا زین ــند؛ ام ــهادت می رس ــه ش زن ب
موفــق می شــود آتــش را خامــوش کنــد و 
گنــدم را بــه دســت خانواده هــای محــروم 
برســاند و آنــان را از رنــج گرســنگی نجــات 

ــد. ده
 ۱2۸5 ســال  در  مشــروطه  فرمــان  صــدور 
ــه خــود  ــم را ب شمســی بخــش دیگــری از فیل
ــش  ــان نق ــن فرم ــا ای ــد. ب ــاص می ده اختص
حتــی  و  شــد  پررنگ تــر  جامعــه  در  زنــان 
بخــش زنــان شــورای ملــی کار خــود را در ایــن 
ــن  ــرگ مظفرالدی ــا م ــا ب ــرد؛ ام ــاز ک دوران آغ
شــاه و جانشــینی محمدعلی شــاه مجلــس بــه 

تــوپ بســته می شــود.
در ادامــه مشــروطه خواهان بــه اعــدام محکــوم 
ــز  ــه تبری ــه ب ــاب ک ــن انق ــه در ای ــوند ک می ش
نیــز کشــیده شــد، زنــان زیــادی شــرکت 
ــرد 2۰  ــن نب ــخ در ای ــه گواهــی تاری داشــتند و ب

ــیدند. ــهادت رس ــه ش زن ب
در ادامــه فیلــم، روایتگــر زنــان مبــارزی همچون 
ــگاری  ــان روزنامه ن ــد و زن آذرا، اســتفیک، آناهی
کــه ۴ ســال بعــد از انقــاب مشــروطه دســت 
ــر  ــد، همچــون دکت ــه می زنن ــه انتشــار روزنام ب
ــر  ــم امی ــش و مری ــه دان ــر روزنام ــال مدی کح

مدیــر روزنامــه شــکوفه اســت.

فرهنگ و هنر10

بازگشت »دانکرک« به صدر 
گیشه سینمای جهان

درام جنگــی جدیــد »کریســتوفر نــوالن« پــس از چند 
ــه صــدر فهرســت پرفروش ترین هــای گیشــه  ــه ب هفت
بین الملــل ســینمای جهــان رســید. بــه گزارش ایســنا 
بــه نقــل از اســکرین، فیلــم »دانکــرک« ایــن هفتــه 
در ۶۰ کشــور جهــان بــه اکــران خــود ادامــه داد؛ امــا 
بــه لطــف فــروش ۳۰ میلیــون دالری در ســینماهای 
ــروش  ــع ف ــش، جم ــه نمای ــن هفت ــن در اولی چی
ــا  ــاند ت ــون دالر رس ــه ۳۶.۵ میلی ــود را ب ــی خ خارج
ــرار  ــان ق ــینمای جه ــل س ــه بین الم ــدر گیش در ص
گیــرد. ایــن فیلــم جنگــی تاکنــون ۲۸۰ میلیــون دالر 

در گیشــه بین المللــی فروختــه و فــروش جهانــی آن 
نیــز )گیشــه بین الملــل + گیشــه آمریــکای شــمالی( 
بــه رقمــی بالــغ بــر ۴۵۸ میلیــون دالر رســیده 
ــاس  ــر اس ــرک« را ب ــم »دانک ــوالن«، فیل ــت. »ن اس
ــس  ــت آیمک ــا فرم ــودش و ب ــته  خ ــه نوش فیلمنام
ــت. در  ــرده اس ــن ب ــل دوربی ــری مقاب ۶۵ میلیمت
ایــن فیلــم چهره هــای مطرحــی از جملــه »تــام 
ــم »بازگشــته« و   هــاردی« بازیگــر نامــزد اســکار فیل
»مــارک رایلنــس« بازیگــر برنــده اســکار فیلــم »پــل 
ــتان  ــد و داس ــش کرده ان ــای نق ــوس ها«، ایف جاس
ــات نجــات معجزه آســای نیروهــای  ــاره عملی آن درب
انگلیســی و متفقیــن از بنــدر »دانکــرک« فرانســه در 
ــا ۶۹.۷  ــا ب ــینماهای بریتانی ــت. س ــال ۱۹۴۰ اس س

میلیــون دالر همچنــان بهتریــن بــازار خارجــی فیلــم 
»دانکــرک« اســت و پــس از آن چیــن بــا ۳۰ میلیــون 
دالر، کــره جنوبــی بــا ۲۱.۷ میلیــون دالر، فرانســه بــا 
۱۹.۸ میلیون دالر، اســترالیا )۱۷.۷(، اســپانیا )۹.۸(، 
ــر  ــون دالر دیگ ــا ۷.۳ میلی ــان ب ــد )۷.۸( و آلم هلن
بازارهــای پرفــروش ایــن فیلــم جنگــی هســتند.فیلم 
ابرقهرمانــی »زن شــگفت انگیز« بــه کارگردانــی »پتــی 
ــروش  ــود ف ــران خ ــد اک ــه رون ــا ادام ــز« ب جنکین
ــه بیــش  ــب ب ــه ترتی ــی خــود را ب ــل و جهان بین المل
از ۴۰۳ و ۸۱۲ میلیــون دالر رســانده و در ایــن میــان 
ــازار  ــن ب ــون دالر بهتری ــا ۸۹ میلی ــن ب ســینمای چی
ــون دالر  ــا ۳۳.۵ میلی ــل ب ــوده و برزی ــم ب ــن فیل ای
و بریتانیــا بــا ۲۸ میلیــون دالر دیگــر بازارهــای موفــق 

ایــن فیلــم هســتند. امــا فیلــم »والریــن و شــهر هزار 
ــردان  ــون« کارگ ــوک بس ــد »ل ــاخته جدی ــیاره« س س
ــون  ــه کــردن فــروش ۱۲.۳ میلی ــا اضاف فرانســوی ب
 ۱۷۰.۷ بــه  را  خــود  بین المللــی  فــروش  دالری، 
میلیــون دالر ارتقــا داد. انیمیشــن »مــن نفرت انگیــز 
۳« نیــز در آخریــن اکــران خــود در ۶۰ کشــور جهــان 
ــت و  ــون دالر فروخ ــت و ۹.۹ میلی ــرده رف ــه روی پ ب
جمــع فــروش خارجــی اش را بــه رقــم ۷۳۶ میلیــون 
دالر افزایــش داد. بــا احتســاب ۲۵۸ میلیــون دالری 
کــه ایــن انیمیشــن در ســینماهای آمریــکا فروختــه، 
ــه  ــز ۳« ب ــن نفرت انگی ــی »م ــروش جهان ــع ف جم
ــک  ــرز ی ــه زودی از م ــیده و ب ــون دالر رس ۹۹۴ میلی

میلیــون دالر عبــور خواهــد کــرد.

،،
ســال  در  مشــروطه  فرمــان  صــدور 
از  دیگــری  بخــش  شمســی   1285
فیلــم را بــه خــود اختصــاص می دهد. 
بــا ایــن فرمــان نقــش زنــان در جامعــه 
پررنگ تــر شــد و حتــی بخــش زنــان 
شــورای ملــی کار خــود را در ایــن دوران 

آغــاز کــرد
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 اکران فیلم هایی با تم مذهبی 
در نگارستان امام خمینی)ره( اصفهان

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

سه فرشته سفیدپوش
نویسنده فاطمه دانشور جلیل 

پریا منصوربیگی و رقیه مهری
قیمت 9 هزار و 500 تومان

نشر سوره سبز

ژانر و  هالیوود
نویسنده استیو نیل

قیمت 30 هزار تومان
نشر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

مدخل شعر معاصر فارسی
نویسنده شهریار خسروی

قیمت 28 هزار تومان
نشر فاطمی
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ساماندهی کودکان کار و خیابانی
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور از 
ســاماندهی کــودکان کار و خیابانــی در ۶ مــاه دوم ۹۶ با 
ــر داد.  ــاد خب ــران و ســازمان های مردم نه ــت خی حمای
ــازمان  ــت: س ــار داش ــد اظه ــعودی فری ــب هللا مس حبی
بــر اســاس قانــون و برنامه هــای توســعه وظایــف 

ــی دارد.  ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــددی در ح متع
ــتی  ــازمان بهزیس ــزی س ــه برنامه ری ــاره ب ــا اش وی ب
کشــور در حــوزه ســاماندهی کــودکان خیابانــی، در 
ــزی  ــه برنامه ری ــن زمین ــرد: در ای ــان ک ــهرها بی کالن ش
بــرای توســعه اورژانــس اجتماعــی در شــهرهای بــاالی 

ــر شــده اســت.  ــزار نف ۵۰ ه
فریــد ادامــه داد: در ۶ مــاه دوم ســال ۹۶ برنامــه 
ویــژه ای بــرای ســاماندهی کــودکان کار و خیابانــی 
ظرفیــت  از  امــر  ایــن  در  شــده کــه  پیش بینــی 
شــهرداری ها، ســازمان های فعــال در حــوزه اجتماعــی 

ــد.  ــد ش ــتفاده خواه ــران اس و خی
بــه گفتــه معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی 
آســیب های  و  تشــکیل کارگــروه کاهــش  کشــور، 
اجتماعــی از برنامه هــای پیش بینی شــده در حــوزه 
ــی  ــرد: اعتبارات ــه ک ــود. وی اضاف ــد ب ــی خواه اجتماع
بــرای ســاماندهی کــودکان کار و خیابانــی از ســوی 
بهزیســتی و وزارت رفــاه پیش بینــی شــده کــه در 

اختیــار اســتان ها قــرار می گیــرد.

سازمان بیمه سالمت مستقل بماند
وزیــر بهداشــت ضمــن تاکیــد بــر لــزوم حفــظ اســتقالل 
ــع  ــه مناب ــم ک ــت: معتقدی ــالمت گف ــه س ــازمان بیم س
ــد  ــدرت خری ــا ق ــوند ت ــع ش ــا جم ــد یکج ــه ای بای بیم
افزایــش یابــد کــه البتــه ایــن بــه معنــی ادغــام 

بیمه هــا نیســت. 
دکتــر ســید حســن  هاشــمی در مراســم معارفــه رئیس 
جدیــد ســازمان بیمــه ســالمت بــا اشــاره بــه همراهــی 
ــی از  ــل بخش ــرای ح ــت ب ــا وزارت بهداش ــس ب مجل
مشــکالت ایــن حــوزه اظهــار کــرد: مــا قبــول داریــم کــه 
ــت  ــده خدم ــده و دریافت کنن ــع ارائه کنن ــوق و مناف حق
از یکدیگــر جداســت. امــروز کــه ســازمان بیمه ســالمت 
از نظــر موقعیتــی بــه وزارت بهداشــت ملحق شــده، الزم 
اســت کــه اســتقالل خــود را حفــظ کنــد، حقــوق خریدار 
خدمــت را در رأس کارهــای خــود قــرار دهــد و مســتقل 

ــود.  ــت ش ــگاه ها مدیری ــتان ها و دانش از بیمارس
ــروی  ــن نی ــا بهتری ــه م ــه اینک ــا توجــه ب ــزود: ب وی اف
ــه  ــده بیم ــتادیم، آین ــالمت فرس ــه س ــه بیم ــود را ب خ
ــه  ــم ک ــاور داری ــال ب ــن ح ــود. در عی ــد ب ــوب خواه خ
ــد یکجــا جمــع شــوند. البتــه ایــن  ــع بیمــه ای بای مناب
بــه معنــی ادغــام بیمه هــا نیســت؛ بلکــه منابــع آن هــا 
ــد  ــدرت خری ــا ق ــد ت ــرار گیرن ــدوق ق ــک صن ــد در ی بای

ــد.  ــش یاب افزای
ــن موضــوع  ــه کــرد: ای ــر بهداشــت همچنیــن اضاف وزی
ــه  ــور ب ــگاه رئیس جمه ــرد؛ ن ــج صــورت می گی ــه تدری ب
ــم  ــد مجلــس اســت. امیدواری ــز مانن ــن موضــوع نی ای
کــه در آینــده بــا وجــود همــه گرفتاری هــا شــرایط بهتــر 

شود.

جامعه
ثبت نام بیش از ۷ میلیون 

دانش آموز ابتدایی
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا اشــاره 
بــه ثبت نــام بیــش از ۷ میلیــون دانش آمــوز در مقطــع 
ابتدایــی گفــت: امســال بــا توجــه بــه تقویــم زمانــی، جشــن 

ــود.، ــزار می ش ــهریور برگ ــا ۲۹ ش غنچه ه
ــده  ــر گرفته ش ــای در نظ ــاره برنامه ه ــم زاده درب ــوان حکی رض
ــدارس  ــایی م ــبت بازگش ــه مناس ــی ب ــوزان ابتدای دانش آم
ــر  ــزار نف ــون و ۳۰۵ ه ــا ۶ شــهریورماه ۷ میلی ــرد: ت ــار ک اظه
در مقطــع ابتدایــی ثبت نــام کرده انــد کــه در مرحلــه اول 
نام نویســی، ۲ میلیــون و ۷۷۳ هــزار و ۹۴۱ نفــر و در مرحلــه 
ــق  ــوز موف ــزار و ۶۵۴ دانش آم ــون و ۷۳۳ ه ــک میلی دوم ی

ــدند.  ــام ش ــه ثبت ن ب
وی افــزود: امســال بــا توجــه بــه تفویــض اختیــار اســتان ها، 
هــر منطقــه ای برنامــه ویــژه ای در نظــر می گیــرد؛ امــا 
ــدارس در  ــازی م ــرای شاداب س ــی را ب ــه توصیه های مجموع

ــم.  ــرار داده ای ــی ق ــت ابتدای ــال معاون پروت
معــاون آمــوزش ابتدایــی وزیــر آمــوزش و پــرورش تصریــح 
کــرد: بــا توجــه بــه توانمندی هایــی کــه معاونت هــای ابتدایــی 
برنامه هــای  می کنیــم  پیش بینــی  دارنــد،  اســتان ها  در 

بازگشــایی مــدارس بــی هیــچ مشــکلی برگــزار شــود. 
ــای  ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــرح ک ــم زاده مط حکی
انجام شــده جشــن شــکوفه ها ۳۱ شــهریورماه برگــزار خواهــد 
ــروه  ــن گ ــرای ای ــم ب ــبی ه ــای مناس ــد و برنامه ریزی ه ش

ــه شــده اســت.  ســنی در نظــر گرفت
ــادآور  ــرورش ی ــر آمــوزش و پ ــی وزی معــاون آمــوزش ابتدای
ــدارس  ــایی م ــای بازگش ــه روزه ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب ش
مصــادف بــا بعضــی مناسبت هاســت، بنابرایــن در نظــر 
ــرای  ــهریورماه ب ــال در ۲۹ ش ــا امس ــن غنچه ه ــم جش داری

نوآمــوزان پیش دبســتانی برگــزار شــود.

132 نفر به دلیل همراه داشتن 
مواد مخدر از حج امسال بازماندند

ــارزه  ــل ســتاد مب ــور بین المل ــا عرضــه و ام ــه ب ــاون مقابل مع
ــزام  ــدای اع ــال از ابت ــه امس ــان اینک ــا بی ــدر ب ــواد مخ ــا م ب
حجــاج کشــور بــه ســرزمین وحــی تاکنــون ۱۳۲ نفــر بــه دلیل 
داشــتن مــواد مخــدر از ســفر بازمانده انــد، گفــت: بازمانــدگان 
ــر  ــی ب ــد مبن ــود و تعه ــاد خ ــرک اعتی ــورت ت ــفر در ص از س
ــه  ــده ب ــال آین ــد س ــدر، می توانن ــواد مخ ــتن م ــراه نداش هم

حــج اعــزام شــوند. 
ــتگیری ها در  ــزان دس ــترین می ــه بیش ــژاد ب ــدهللا  هادی ن اس
ــر  ــرد: ۵8 نف ــح ک ــروازی حــج اشــاره و تصری ۵ ایســتگاه پ
از ایــن افــراد حامــل مــواد مخــدر در ایســتگاه پــروازی 
مشــهد، ۱8 نفــر در ایســتگاه پــروازی امــام خمینــی، ۱۶ نفــر 
ــروازی  ــتگاه پ ــر در ایس ــان، ۱۵ نف ــروازی کرم ــتگاه پ در ایس
ــه  ــد ک ــان بودن ــروازی اصفه ــتگاه پ ــر در ایس ــرگان و ۹ نف گ
پیــش از اعــزام شناســایی شــدند و از خــروج آنــان بــه 

ــد. ــت ش ــتان ممانع عربس

کوتاه حوادث 
 مرد فالگیر، 3 جوینده گنج را 

به دام مرگ کشاند
ســه مــرد کــه بــه توصیــه یــک رمــال بــرای یافتــن گنــج 
شــروع بــه حفــاری در یکــی از خانه هــای شــهر »آبیــک« 
قزویــن کــرده بودنــد، بــه جــای رســیدن بــه گنــج بــه چــاه 
فاضــالب رســیدند و بــه طــرز دلخراشــی در منجــالب غــرق 

شــدند. 
دادســتان آبیــک در شــرح ایــن واقعــه گفــت: مــرد 
ــش  ــرای نجات ــه ب ــت ک ــاری داش ــد بیم ــه فرزن صاحبخان
ــس از  ــال پ ــرد رم ــا م ــرد. ام ــه ک ــال مراجع ــک رم ــه ی ب
ــل  ــه داخ ــت ک ــرد گف ــن م ــه ای ــی، ب ــای درمان توصیه ه
خانــه ات گنجــی پنهــان اســت. بنابرایــن مــرد نگون بخــت 
پــس از مــرگ کــودک بیمــارش تصمیــم گرفت دنبــال گنج 
ــرد.  ــرح ک ــرادرش مط ــا ب ــوع را ب ــم موض ــد ه ــردد. بع بگ
ــتان  ــر از دوس ــا دو نف ــرا را ب ــم ماج ــه ه ــرادر صاحبخان ب
ــد، در میــان گذاشــت. بدیــن  خــود کــه اهــل شــمال بودن
 ترتیــب آن هــا بــه امیــد یافتــن گنــج دســت بــه حفــاری 
در خانــه زدنــد. ایــن ســه نفــر حــدود ۹ روز بــرای یافتــن 
گنــج بــه حفــاری ادامــه دادنــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه 
در فاصلــه چنــد متــری محــل حفــاری چــاه فاضــالب قــرار 
داشــت، ناگهــان دیواره هــای چــاه ریــزش کــرد و یکــی از 
آن هــا بــه داخل فاضالب ســرنگون شــد. ســپس فــرد دوم 
کــه بــرای نجــات دوســتش در حــال تــالش بود، ســرنگون 
ــر وارد  ــرای نجــات آن دو نف ــه ب ــر ســوم هــم ک شــد و نف
چــاه شــده بــود، بــه همــان سرنوشــت گرفتــار شــد و هــر 

ــد.  ــه کوتاهــی جــان باختن ســه در فاصل
ــی  ــت، در بازجوی ــوس اس ــده مینی ب ــه رانن ــه ک صاحبخان
ــت  ــدت ناراح ــه ش ــاق ب ــن اتف ــه از ای ــی ک ــت: در حال گف
ــس  ــم اورژان ــم گرفتی ــرم تصمی ــا همس ــم ب ــده بودی ش
خبــر کنیــم. امــا بــه دلیــل اینکــه گرفتــار نشــویم، از ایــن 
ــاد  ــی اجس ــس از مدت ــه پ ــا اینک ــدیم. ت ــرف ش کار منص
مینی بــوس  داخــل  بــه  و  درآورده  از چــاه  را  مرده هــا 
ــل  ــم و تحوی ــری محــل ببری ــه کالنت ــا ب ــم ت ــل کردی منتق
پلیــس بدهیــم؛ امــا از بیــم گرفتــاری مدتــی بــا ماشــین 
در شــهر دور زدیــم تــا اینکــه همســرم را از ماشــین پیــاده 
کــردم و ســپس اجســاد را تحویــل کالنتــری آبیــک دادم.

خودکشی ناکام زن جوان
ــی  ــه روی یک ــن ب ــا رفت ــه عصــر یکشــنبه ب ــی ک زن جوان
ــا  ــای شــهری مشــهد قصــد خودکشــی داشــت ب از پل ه
اقــدام بــه موقــع اورژانــس اجتماعــی و آتش نشــانی 
نجــات یافــت. ایــن زن کــه کمتــر از ۳۰ ســال داشــت، بــا 
ایســتادن بــر لبــه خارجــی پــل تقاطــع غیرهمســطح صیــاد 
ــه  ــود ب ــن خ ــد انداخت ــاد، قص ــوار وکیل آب ــیرازی در بل ش
پاییــن را داشــت کــه بــه محــض اعــالم مردمــی، اورژانــس 
ایســتگاه  امــداد و نجــات ســه  اجتماعــی، مامــوران 
آتش نشــانی و پلیــس ۱۱۰ در محــل حضــور یافتنــد. 
مامــوران امــداد و نجــات بالفاصلــه تشــک نجــات انداختــه 
و اقدامــات ایمنــی الزم را تدبیــر کردنــد تــا در صورتــی کــه 
زن خــود را پــرت کــرد، آســیب نبینــد. نیروهــای اورژانــس 
ــن زن را  ــا وی توانســتند ای ــو ب ــز در گفت وگ ــی نی اجتماع

ــه پاییــن پــل هدایــت کننــد. توجیــه کــرده و ب

کنش    وا

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست   
نباید مسئله مهم و اساسی آب را قربانی یوزپلنگ کنیم؛ 
اگرچه حفظ این گونه اهمیت بسیاری دارد. تهدید مسئله 
آب برای کشور تهدید بود و نبود کشور و تهدید بود و نبود 

تمدن کشور است. نسل آینده از ذخایر ژنتیک، حیات 
وحش، جنگل ها و... صاحب حق است. اگر سیاست 

توسعه متوازن را به درستی اجرا کنیم، هیچ مشکلی در 
زمینه حفظ محیط زیست و توسعه نخواهیم داشت. در 

غیر این صورت یکی قربانی دیگری خواهد شد.

زهرا متکی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
شهید بهشتی   

ساختار مدیریت بحران در کشور ما ناکارآمد است و 
به نوعی به یک نهاد عالی نظارتی و مشاوره ای تبدیل 

شده است. نقش این سازمان در کشور ما قابل 
قیاس با ساختارهایی مانند آژانس مقابله با بحران در 
آمریکا یا واکنش سریع در ژاپن نیست. این ساختار 
باید اصالح شود. نیاز داریم ارگانی با تمامی اختیارات 
قانونی ایجاد شود؛ ارگانی که اگر در مواردی تشخیص 

داد سطح خطرپذیری برای بخش یا قسمتی از 
سکونتگاه های شهری و روستایی بسیار زیاد است، 

مصوباتش برای نیروی انتظامی، شهرداری ها و 
استانداری ها الزم االجرا شود.

فرمانده نیروی انتظامی   
قشر مهمی از جوانان کشور ساالنه در نیروهای مسلح 
مشغول خدمتند و وظیفه اصلی آن ها حفظ امنیت و 
دفاع از کشور است. ما در این مدت باید برای آن ها 

مهارت آموزی الزم را انجام دهیم. بر اساس تدابیر 
مقام معظم رهبری اقداماتی انجام شده تا در ساعات 

فراغت کارکنان وظیفه به آن ها مهارت های الزم 
آموزش داده شود تا پس از پایان خدمت در جامعه 

مشغول به کار و تولید شوند.

رئیس سازمان امور عشایر   
جمعیت عشایر طی سه دوره سال های ۶۶، ۷۷ و 

8۷ سرشماری شده است که بر اساس آمار جمعیت 
مطلق عشایر تقریبا تغییری نکرده است و در سال 

8۷ جمعیت عشایر یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده 
است. اگر عشایر تک محصول بمانند، در آینده با مشکل 

روبه رو خواهند شد؛ از این جهت است که ما برای 
تولید محصوالت متنوع برنامه ریزی کرده ایم و طرح 
گردشگری، زنجیره تولید گیاهان دارویی، تولید شیر 
و گوشت و ... همه برای رفع این تهدید از سر جامعه 

عشایری است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده   
نقطه مشترک همه افراد و گروه ها اعم از زن و مرد در 

جامعه مسئله خانواده و دغدغه مشترک همه ما تالش 
در جهت یافتن راهکارهای عملیاتی به منظور جلوگیری 
از تزلزل آن است؛ لذا پرداختن به مؤلفه ها و شیوه های 

دوران دفاع مقدس راه حل برون رفت از مشکالت فراروی 
خانواده هاست.

رابطه شوم

پســری کــه جــوان غریبــه ای را در خانــه خواهــرش بــه 
قتــل رســانده و بــا کمــک پــدرش، جســد قربانــی را بــه 
ــه آتــش کشــیده  ــرده و ب ــران ب ــوب ته بیابان هــای جن
بــود بــا حکــم قضــات شــعبه دهــم دادگاه کیفــری یــک 

اســتان تهــران بــه قصــاص محکــوم شــد.
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ۵ آذر ســال ۹۱ بــا 
ــور در  ــام منص ــه ن ــاله ای ب ــر ۲۰ س ــدن پس ــد ش ناپدی
ــت.  ــرار گرف ــهریار ق ــتان ش ــس شهرس ــتورکار پلی دس
پــدر او بــه پلیــس گفــت: پســرم ســاعاتی قبــل از خانــه 
ــه جــا  ــر برنگشــته اســت. هم ــا دیگ ــت، ام ــرون رف بی
ــری از او نیســت. ــچ اث ــا هی ــش گشــته ایم، ام را دنبال

ــای راز  ــرای افش ــالش ب ــکایت ت ــن ش ــال ای ــه دنب  ب
ــد شــدن پســر جــوان آغــاز شــد کــه کارآگاهــان  ناپدی
ــی  ــه بررس ــی ب ــاخه های عملیات ــی از ش ــس در یک پلی
پرداختنــد  منصــور  تلفنــی  تماس هــای  فهرســت 
ــه  ــی ب ــا زن جوان ــی او ب ــه پنهان ــه رابط ــرانجام ب و س
ــام مرجــان پــی بردنــد. شــواهد هــم نشــان مــی داد  ن
مرجــان کــه بــه شیشــه معتــاد شــده، ســه بــار از خانــه 
ــی از  ــه بازجوی ــس ب ــن پلی ــت. بنابرای ــرده اس ــرار ک ف

ــی نرســید. ــه ســر نخ ــا ب ــن زن پرداخــت؛ ام ای
ــر ۲۲  ــه عص ــود ک ــته ب ــرا گذش ــن ماج ــال از ای دو س
مــرداد ۹۳ مــردی بــا پلیــس »حســن آباد« در فشــافویه 
تمــاس گرفــت و از مشــاهده بقایــای جســد ســوخته ای 
در بیابــان خبــر داد. مأمــوران وقتــی بــه محــل مدنظــر 
ــه  ــدند ک ــه رو ش ــردی روب ــد م ــای جس ــا بقای ــد ب رفتن
شــواهد نشــان مــی داد مــدت زیــادی از مرگــش 

گذشــته اســت.
ســپس جنــازه ایــن ناشــناس بــه ســردخانه پزشــکی 
قانونــی انتقــال یافــت و در تحقیقــات بعــدی مشــخص 
ــی  ــدر قربان ــت. پ ــور اس ــه منص ــق ب ــد متعل ــد جس ش
جنایــت، پــس از کشــف جســد پســرش گفــت: طــی 
دو ســالی کــه پســرم ناپدیــد شــده، بســیار فکــر 
ــا هیچ کــس خصومــت نداشــت؛ امــا بــه  کــرده ام. او ب

ــون هســتم. ــرادر مرجــان مظن ــدر و ب پ
ــد  ــازه ای ش ــه ت ــات وارد مرحل ــب تحقیق ــن ترتی بدی
ــا در  ــه آن ه ــا اینک ــدند. ت ــت ش ــر بازداش ــدر و پس و پ
فــاش کردنــد.  را  راز جنایــت  فنــی،  بازجویی هــای 

ــم  ــعبه ده ــده در ش ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــه رس جلس
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران بــه ریاســت قاضــی 
قربــان زاده و بــا حضــور قاضــی غفــاری، مستشــار 
ــس دادگاه  ــه رئی ــاز جلس ــد و در آغ ــزار ش دادگاه، برگ

ــرد. ــان ک ــم را بی ــت مته کیفرخواس
در ادامــه اولیــای دم بــار دیگــر خواســتار قصــاص عامل 
قتــل فرزندشــان شــدند. متهــم اصلــی پرونــده - بــرادر 
مرجــان - وقتــی پــای میــز محاکمــه ایســتاد در دفــاع 
ــتم و  ــور را کش ــی منص ــه تنهای ــن ب ــت: م ــود گف از خ
جنــازه اش را بــه آتــش کشــیدم. پــدرم در ایــن ماجــرا 

دخالتــی نداشــته اســت. 
خواهــرم بــه شیشــه معتــاد شــده و ســه بــار بــه خاطــر 
ــدرم او را  ــن و پ ــود؛ م ــرده ب ــرار ک ــه ف ــور از خان منص
ــم  ــه بودی ــر گرفت ــت نظ ــان تح ــرک داده و در خانه م ت
تــا اینکــه ناگهــان دیدیــم مرجــان دوبــاره از خانــه فــرار 
ــه اش رفتیــم؛ امــا  ــه خان ــدرم ب کــرده اســت. مــن و پ
هرچــه در زدیــم، کســی پاســخ نــداد. مــن از روی دیــوار 
ــه محــض  ــی مرجــان ب ــه خواهــرم شــدم؛ ول وارد خان
دیــدن مــن دســتپاچه شــد و از در حیــاط بیــرون 
ــه  ــه شــدم، ناباوران ــه وارد خان ــه محــض اینک ــد. ب دوی
بــا منصــور روبــه رو شــدم و از روی غیــرت او را بــا 
ــو  ــازه را الی پت ــو کشــتم. بعــد هــم جن ــه چاق دو ضرب

ــتم. ــودرو گذاش ــب خ ــدوق عق ــدم و در صن پیچی
ــافویه  ــای فش ــه بیابان ه ــم ب ــا ه ــدرم او را ب ــن و پ م
بردیــم و مــن بــه تنهایــی جســدش را آتــش زدم تــا راز 

جنایــت پنهــان باقــی بمانــد.
 بارهــا گفتــه ام از قتــل دزد نامــوس پشــیمان نیســتم؛ 
ــود. مرجــان نیــز کــه  چــون منصــور مســتحق مــرگ ب
ــد  ــه یکص ــی ب ــاط پنهان ــام ارتب ــه اته ــن ب ــش از ای پی
ضربــه شــالق محکــوم شــده بــود، پــای میــز محاکمــه 
ــز  ــدر مرجــان نی ــرد و پ ــط ســکوت ک ــا فق ایســتاد؛ ام

ــرد. ــات خــود را رد ک اتهام
ــی های الزم،  ــس از بررس ــی پ ــت قضای ــان هیئ در پای
بــرادر مرجــان را بــه قصــاص و ۱۵ ســال حبــس 

ــد.  ــوم کردن محک
همچنیــن پــدر مرجــان نیــز بــه ۱۵ ســال حبــس 

محکــوم شــد.
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خودتــان را جــای یــک فــرد معلــول بگذاریــد و 
ســعی کنیــد یــک روز صبــح تمــام آن کارهایــی 
را کــه هــر روز انجــام می دهیــد در شــرایط 
ــد  ــر می کنی ــد. فک ــام دهی ــول انج ــک معل ی
ــان  ــدازه می توانیــد کارهــای مدنظرت ــا چــه ان ت
ــرای  ــد ب ــال می توانی ــا اص ــد؟ آی ــام دهی را انج
یــک خریــد ســاده بــه مغــازه مدنظرتــان 
برســید؟ مغــازه مدنظرتــان بــرای ورود معلوالن 
این هــا  از  اســت؟  شــده  مناسب ســازی 
ــور  ــرای عب ــر پیاده روهــای شــهر شــما ب مهم ت
ــا مناســب اســت؟ ــا یــک فــرد نابین ویلچــر ی

همــه این هــا ســواالتی اســت کــه اگــر خــوب 
ــه  ــویم ک ــه می ش ــم، متوج ــر کنی ــه آن فک ب
ــا  ــا ت ــه م ــول در جامع ــرد معل ــک ف زندگــی ی
چــه انــدازه ســخت و دشــوار اســت. متاســفانه 
امکانــات بــرای فعالیــت معلــوالن مــا ناکافــی 
اســت کــه بســیاری از ایــن افــراد خانه نشــین 

هســتند.
 وسایل نقلیه عمومی

ــهردار  ــش ش ــال پی ــن س ــاد دارم چندی ــه ی ب
لنــدن بــا افتخــار اعــالم کــرد کــه تمــام وســایل 
ــوالن  ــرای معل ــهر ب ــن ش ــی ای ــه عموم نقلی
ــول  ــراد معل ــت و اف ــده اس ــازی ش مناسب س
ــهر  ــد در ش ــادی می توانن ــراد ع ــی اف ــه راحت ب

ــد.  ــردد کنن ت
متاســفانه وســایل نقلیــه عمومــی مــا نه تنهــا 
ــه  ــت، بلک ــب نیس ــول مناس ــراد معل ــرای اف ب
افــراد کامــال ســالم هــم در اســتفاده از آن هــا 
هیــچ  تقریبــا  می شــوند.  مشــکل  دچــار 
و  نــدارد  را  ویلچــر  ورود  امــکان  اتوبوســی 
ــه ای اســت  ــه گون ــم ب ــا ه ــای اتوبوس ه پله ه
ــا  ــا واکــر ی کــه افــرادی کــه امــکان حرکــت ب
ــد  ــختی می توانن ــه س ــد، ب ــم دارن ــا را ه عص
ــای  ــد و راهروه ــای بلن ــان پله ه ــود را از می خ

ــانند.  ــی برس ــه صندل ــک ب باری

ــا  ــت؛ ام ــر اس ــی بهت ــا اندک ــت متروه وضعی
طوالنــی  پله هــای  ایســتگاه ها  از  بســیاری 
ــد  ــاد باش ــت زی ــم جمعی ــی ه ــد و وقت دارن

از  بســیاری  بــرای  حرکــت کــردن  عمــال 
معلــوالن بســیار ســخت اســت.

 پیاده رو
اوضــاع و احــوال بیشــتر پیاده روهــای کشــور 
حتــی از وســایل نقلیــه هــم بدتــر اســت. 
حسابشــان  کــه  ناهمــوار  پیاده روهــای 
مشــخص اســت. ایــن نــوع پیاده روهــا حتــی 
بــرای عبــور انســان های ســالم هــم می توانــد 

ــد.  ــن باش خطرآفری
ــور و  ــل عب ــا مح ــم ی ــوار ه ــای هم پیاده روه
مــرور موتورسیکلت هاســت یــا مغــازه داران 
محتــرم آن را بــه عنــوان بخشــی از ملــک 
ــان  ــه دلش ــر آنچ ــد و ه ــب کرده ان ــود غص خ
حتــی  می دهنــد.  قــرار  آن  در  می خواهــد 
در بســیاری از مواقــع اگــر پیــاده رو عــرض 
ــود  ــاهده می ش ــد، مش ــته باش ــبی داش مناس
ــگ  ــه پارکین ــه هزین ــرای اینک ــا ب ــه خیلی ه ک
نپردازنــد یــا اینکــه حــس و حــال پــارک کردن 
ــد، خودروهایشــان را  ــر را ندارن ــی دورت در مکان
می کننــد.  پــارک  پیــاده رو  وســط  دقیقــا 
ــب  ــه نص ــدام ب ــهرها اق ــیاری از ش ــرا بس اخی
ســنگفرش های مخصــوص عبــور نابینایــان 
ــا  ــت؛ ام ــندیده ای اس ــن کار پس ــد؛ ای کرده ان
ایــن ســنگفرش ها حتــی آدم هــای بینــا را 

ــد.  ــکل می کن ــار مش ــم دچ ه
ایــن ســنگفرش ها معمــوال بــدون کارهــای 

مهندســی و تنهــا بــرای خالــی نبــودن عریضــه 
ســرهم بندی می شــود. در بســیاری مــوارد 
ــع  ــنگفرش ها موان ــن س ــط راه ای ــت وس درس
عجیــب و غریبــی قــرار دارنــد کــه دیدنشــان بــا 

دو چشــم ســالم هــم ســخت اســت. 
ــول را  ــذران عج ــوه رهگ ــا انب ــه این ه ــه هم ب
هــم اضافــه کنیــد تــا ببینیــد یــک معلــول بــا 
چــه مشــکالت عجیــب و غریبــی بــرای انجــام 

کارهــای روزمــره مواجــه اســت.
 امکانات تفریحی و ورزشی

معلــوالن نیازمنــد امکانــات تفریحی و ورزشــی 
مناســب خــود هســتند؛ امــا ایــن امکانــات بــه 
قــدری انــدک اســت کــه بــه جــز چنــد شــهر 
ــط و  ــهرهای متوس ــتر ش ــا بیش ــزرگ تقریب ب
ــد  ــر چن ــد. ه ــتن آن بی بهره ان ــک از داش کوچ

ایــران در ورزش معلــوالن، یکــی از قطب هــای 
جهــان بــه شــمار می آیــد، امــا متاســفانه 
ــیار  ــراد بس ــن اف ــرای ای ــی ب ــات ورزش امکان
ناچیــز اســت و اگــر از هــر کــدام از قهرمانــان 
ایــران دربــاره راه رسیدنشــان بــه قهرمانــی 
بپرســید، می بینیــد کــه بــرای رســیدن بــه 
ایــن قهرمانی هــا تــا چــه انــدازه ســختی 

کشــیده اند.
ــده در  ــی فراموش ش ــوالن، حقوق ــوق معل حق
کشــور ماســت. اگــر بخواهیــم خوشــبینانه بــه 
ماجــرا نــگاه کنیــم بایــد گفــت اگــر هــم ایــن 
حقــوق فرامــوش نشــده دســت کم در اولویــت 

کاری مســئوالن قــرار نــدارد. 
امیدواریــم مســئوالن نگاهــی عمیق تــر بــه 

ــند. ــته باش ــوالن داش ــکالت معل مش

و  آمــوزش  وزارت  پشــتیبانی  و  توســعه مدیریــت  معــاون 
پــرورش از توزیــع ۵۵ نوبــت شــیر در مــدارس در ســال 

تحصیلــی پیــش رو خبــر داد. 
حســین فرزانــه دربــاره رونــد توزیــع شــیر در مــدارس در ســال 
تحصیلــی جدیــد اظهــار کــرد: توزیــع شــیر بــه اســتان ها 
ــع  ــته توزی ــال های گذش ــه روال س ــده و ب ــار ش ــض اختی تفوی

می شــود. 
وی دربــاره میــزان بدهــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــه 
ــت:  ــدارس گف ــیر م ــده ش ــای تولیدکنن ــرکت ها و کارخانه ه ش
ــوز  ــده و هن ــی مان ــته باق ــال گذش ــا از س ــی م ــی از بده نیم
ابــالغ اعتبــار نشــده اســت. وعــده تأمیــن اعتبــارات بــرای ســال 

ــد.  ــا داده ان ــه م ــش رو را ب ــی پی تحصیل
فرزانــه بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته خیلــی دیــر ابــالغ اعتبــار 
ــه اینکــه امســال  ــو رفتیــم، در پاســخ ب ــاط جل ــا احتی شــد و ب

ــع خواهــد شــد، گفــت:  ــت در مــدارس توزی ــد نوب شــیر در چن
دفعــات توزیــع شــیر در مــدارس مطابــق ســال تحصیلــی 
ــیر در  ــگان ش ــع رای ــود. توزی ــد ب ــت( خواه ۹۵-۹۴ )۵۵ نوب
ــار بــه طــور آزمایشــی در ســال ۷۹  مــدارس بــرای نخســتین ب
و بــا پوشــش ۴۲۰ هــزار دانش آمــوز اجــرا شــد و همزمــان بــا 
ــون و ۲۰۰ هــزار  اجــرای رســمی طــرح در ســال 8۰، یــک  میلی
ــال های  ــی س ــد. ط ــت کردن ــگان دریاف ــیر رای ــوز ش دانش آم
ــامل  ــه ش ــن برنام ــش ای ــت پوش ــت تح ــا ۹۴، جمعی 8۵ ت
ــطه  ــی، متوس ــتانی، ابتدای ــوزان دوره پیش دبس ــه دانش آم کلی
ــار  ــت. اعتب ــوده اس ــبانه روزی ب ــتان های ش دوره اول و دبیرس
تخصیصــی بــرای توزیــع شــیر در مــدارس از ســال ۹۰ تــا ۹۴ بــه 
ترتیــب ۱۱۷ میلیــارد، ۱۰۰ میلیــارد، ۱۱۷ میلیــارد، ۳۰۵ میلیــارد و 
۲۳۵ میلیــارد تومــان بــوده و طــی ایــن چهــار ســال بــه ترتیــب 

ــت. ــده اس ــع ش ــیر توزی ــت ش ۳۵، ۲۵، ۲۱، ۴۲ و ۵۵ نوب

معــاون توســعه منابــع انســانی و پشــتیبانی ســازمان 
مهلــت  تمدیــد  از  آموزشــی  برنامه ریــزی  و  پژوهــش 
ــه ای و  ــی و حرف ــی، فن ــی دوره ابتدای ــب درس ــام کت ثبت ن

داد.  خبــر  شــهریور   ۱۷ تــا  پیش دانشــگاهی 
ــام و  ــوه ثبت ن ــه نح ــان اینک ــا بی ــی زواره ب ــین طالی حس
دریافــت کتــب درســی دو گونــه اســت، اظهــار کــرد: نخســت 
ــه ای  ــی و حرف ــگاهی و فن ــی، پیش دانش ــب دوره ابتدای کت
اســت کــه ثبت نــام بــرای دریافــت آن هــا از طریــق ســامانه 
اینترنتــی انجــام شــد و از طریــق مــدارس در روز اول مهــر 

ــود.  ــع می ش توزی
ــطه دوم  ــطه اول و متوس ــب دوره متوس ــزود: دوم کت وی اف
اســت کــه از طریــق کتابفروشــی ها توزیــع می شــود. معــاون 
ــش  ــازمان پژوه ــتیبانی س ــانی و پش ــع انس ــعه مناب توس
و برنامه ریــزی آموزشــی بــا بیــان اینکــه در بخــش اول 

ــگاهی  ــه ای و پیش دانش ــی و حرف ــی، فن ــی دوره ابتدای یعن
۷ میلیــون مخاطــب داریــم کــه نزدیــک بــه ۹۹ درصــد آن هــا 
ثبت نــام کرده انــد و مشــکلی بــرای دریافــت کتــاب ندارنــد، 
گفــت: بــرای دانش آموزانــی کــه جــا مانده انــد مهلــت 

ــم.  ــد کردی ــهریورماه تمدی ــا ۱۷ ش ــام را ت ثبت ن
ــه سیســتم ســناد  ــن ســامانه ب ــه داد: ای ــی زواره ادام طالی
اینترنــت وصــل  بــه  تمــام مــدارس  و  متصــل اســت 
می شــوند. حتــی در مناطــق محــروم، ادارات آمــوزش و 
ــران مدارســی کــه  ــا مدی ــد ت ــی فراهــم کردن ــرورش فضای پ
ــام  ــا ثبت ن ــد در آنج ــد، بتوانن ــت ندارن ــه اینترن ــی ب دسترس

ــد.  ــام دهن را انج
ــا ابتــدای مهــر ادامــه دارد؛  وی ادامــه داد: معمــوال توزیــع ت
ــد، کتابفروشــی ها  ــاز هــم دانش آمــوزی جــا بمان امــا اگــر ب
پــس از مهرمــاه هــم موظفنــد کتــب درســی را تحویــل دهند.

تمدید مهلت ثبت نام کتب درسی تا 17 شهریورماهتوزیع 55 نوبت شیر در مدارس در سال تحصیلی جدید

نگاهی به معضالت معلوالن

حقوق فراموش شده

،،
حقوق معلوالن، حقوقی  فراموش شده 
بخواهیــم  اگــر  ماســت.  کشــور  در 
خوشــبینانه بــه ماجــرا نگاه کنیــم، باید 
گفــت اگــر هــم ایــن حقــوق فرامــوش 
کاری  اولویــت  در  نشــده، دســت کم 

مســئوالن قــرار نــدارد

پشــت میــز کارم نشســته بــودم کــه در اتاق مشــاوره 
بــاز شــد و دختــر جوانــی همــراه همــکارم و مــادرش 
وارد شــدند. دختــر کمــی بهــت زده بــود؛ مثــل افــراد 
ــن  ــت: ای ــکارم گف ــت؛ هم ــگ راه می رف ــج و من گی
دختــر از طــرف بیمارســتان بــه اینجــا معرفــی شــده؛ 
گویــا شــب قبــل داخــل پــارک در اثــر مصــرف زیــاد 
الــکل حالــش بــه هــم خــورده و دو نفــر پســر کــه 
ــه  ــوند ک ــه می ش ــی متوج ــد، وقت ــش بودن همراه
حالــش بــد شــده اورژانــس را خبــر کــرده و هــر دو 

ــد. ــرار می کنن ف
ــه  مــادرش کــه اشــک می ریخــت در ایــن لحظــه ب
طرفــم آمــد و گفــت: خانــم بــه خــدا هــر چیــزی کــه 
در حــد توانمــان بــود، برایــش آمــاده کرده ایــم؛ امــا 
انــگار ایــن دختــر بــا بقیــه فــرق دارد؛ اصــال بــا هیــچ 
ــخوان  ــر درس ــد؛ دخت ــرار نمی کن ــاط برق ــس ارتب  ک
و باهــوش و زرنگــی اســت؛ امــا نمی دانــم چــرا بــه 

ایــن روز افتــاده... .
ــود،  ــاکت ب ــه س ــن لحظ ــا ای ــه ت ــوان ک ــر ج دخت
ــغول  ــتان مش ــت و در دبیرس ــالم اس ــت: ۱۵ س گف
تحصیــل هســتم. پــدر و مــادرم بایــد بداننــد کــه در 
ــح و ســرگرمی و هیجــان  ــه تفری ــاز ب ــن ســن نی ای
ــینم و  ــه بنش ــک گوش ــه ی ــم در خان دارم و نمی توان

ــم. ــا باش ــت آن ه هم صحب
از اول فصــل تابســتان بــا تعطیلــی مــدارس تنهاتــر 
ــه  ــا اینک ــرمی رفت ت ــه ام س ــدام حوصل ــدم و م ش
ســیاوش  بــا  تلگرامــی  گروه هــای  از  یکــی  در 
ــرد  ــوب درک می ک ــرا خ ــرف م ــدم. او ح ــنا ش آش
ــه  ــی ب ــود، ول ــاله ب ــوان ۲۰ س ــک ج ــه ی ــا اینک و ب
حرف هــای  بــا  و  مــی داد  نشــان  عالقــه  مــن 
ــذب  ــودش ج ــمت خ ــه س ــرا ب ــزش م محبت آمی
پــدر  چشــم  از  دور  ماهــی  یــک  بــود.   کــرده 
و مــادرم بــا او چــت می کــردم؛ آنقــدر بــه ســیاوش 
وابســته شــده بــودم کــه اگــر یــک روز صدایــش را 

ــت. ــم می ریخ ــه ه ــم ب ــنیدم، اعصاب نمی ش
ــودم،  ــت ب ــال چ ــیاوش در ح ــا س ــه ب ــک روز ک ی
ــم و  ــات کنی ــر را مالق ــا همدیگ ــت ت ــن خواس از م
ــول  ــم قب ــن ه ــویم. م ــنا ش ــم آش ــا ه ــتر ب بیش
کــردم. آن روز بــه طــور پنهانــی و بــه بهانــه ثبت نــام 
ــیاوش  ــا س ــم و ب ــرون رفت ــه بی ــگاه از خان در باش
ــان و پــارک گشــت زدم و بــه ســینما  کلــی در خیاب

ــم. رفت
امــا دیــروز کــه بــرای دومیــن بــار بــا ســیاوش قــرار 
ــک پســر  ــود و ی ــا نب ــم، تنه ــه او را ببین گذاشــتم ک
دیگــری هــم همراهــش آمــده بــود. او گفــت: ایــن 
دوســتم شــهرام اســت. مــن هرچنــد از ایــن کارش 
خوشــم نیامــده بــود، امــا چــون نمی خواســتم 
ــزی  ــورد، چی ــم بخ ــه ه ــیاوش ب ــا س ــتی ام ب دوس
ــیاوش  ــدم. س ــهر چرخی ــا در ش ــا آن ه ــم. ب نگفت
و دوســتش آدم هــای شــاد و شــوخی بودنــد و 
ــب  ــر ش ــه آخ ــا اینک ــد ت ــرا می خنداندن ــابی م حس
بــه پــارک رفتیــم و مشــغول صحبــت و بگــو و بخنــد 

بودیــم کــه ناگهــان بــا پیشــنهاد غیرمنتظــره ای 
ــه رو شــدم. آن هــا یــک بطــری  از طــرف آن هــا روب
مشــروب را کــه بــا خودشــان آورده بودنــد، بــه مــن 
ــد  ــم؛ هرچن ــودم چــکار کن ــده ب ــد؛ مان ــارف کردن تع
ــه  ــا ب ــد می شــد، ام ــم ب ــوی مشــروب حال ــه از ب ک
خاطــر تــرس از دســت دادن ســیاوش و بــرای اینکه 
ــان  ــری را از دستش ــاورم، بط ــم نی ــا ک ــوی آن ه جل
گرفتــم و همــه را تــا تــه سرکشــیدم و آنقــدر خــوردم 
ــدم و  ــزی نفهمی ــر چی ــد و دیگ ــد ش ــم ب ــه حال ک
ــت  ــدم روی تخ ــردم، دی ــاز ک ــمانم را ب ــی چش وقت

ــتم. ــتان هس بیمارس
 مصرف مشروبات الکلی، عامل بسیاری 

از تنش ها و نابسامانی هاست
متاســفانه مصــرف مشــروبات الکلــی در میــان 
جوانــان شــیوع پیــدا کــرده و در حــال حاضــر 
ایــن موضــوع بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
آســیب های اجتماعــی جامعــه جــوان مــا بــه شــمار 

یــد. می آ
ــی  ــول اخالق ــی، اص ــروبات الکل ــر مش ــت تأثی  تح
ــه دســت فراموشــی ســپرده می شــود؛  و انســانی ب
اســت کــه  الکلــی  اثــر مصــرف مشــروبات  در 
جدیــد  نابســامانی های  و  تنش هــا  از  بســیاری 
 در روابــط خانوادگــی و اجتماعــی پدیــد می آیــد 
و بــه تدریــج اختــالالت عصبــی و روانــی گســترش 

ــد. ــش می یاب و افزای
ــان باعــث  ــان و نوجوان ــکل در بیــن جوان مصــرف ال
ــه وجــود آمــدن رفتارهــای مخاطره آمیــزی ماننــد  ب
تــرک  تصادفــات،  و جنســی،  فیزیکــی  تهاجــم 
ــود  ــه و... می ش ــرار از مدرس ــت و ف ــل، غیب  تحصی
ــده  ــرای مصرف کنن ــار مخــرب و نابهنجــاری را ب و آث

ــذارد. ــر جــای می گ ــان او ب و اطرافی
روی  بــر  جســمی  آســیب های  نظــر  از  الــکل 
ــز  ــب، مغ ــوارش، قل ــتگاه گ ــه، دس ــواس پنجگان ح
و... آثــار مخربــی بــر جــای می گــذارد و بــه لحــاظ 
ــادل  ــت تع ــرد را از حال ــز ف ــی نی ــیب های روان آس
خــارج کــرده و باعــث هذیان گویــی، زوال عقــل، 
فراموشــی، افســردگی، اضطــراب، خودکشــی و... 

می شــود.
آثــار اجتماعــی ایــن مــاده خطرنــاک از بیــن رفتــن 
زناشــویی  اختالفــات  ایجــاد  خانــواده،   کانــون 
و ایجــاد اختــالف بیــن والدیــن و فرزنــدان و بــروز 
ــه و...  ــا در جامع ــاد و فحش ــیوع فس ــم و ش جرائ

اســت.
بــا توجــه بــه ایــن حــد از آثــار مخــرب الــکل 
پرخطــر  رفتارهــای  مراقــب  بایــد  خانواده هــا 
ــی  ــی و جوان ــنین نوجوان ــران در س ــران و پس دخت
مشــاوره های  و  توصیه هــا  ارائــه  بــا  و  باشــند 
الزم و وقــت گذاشــتن بــرای آن هــا و پرکــردن 
ــات  ــیب ها و انحراف ــروز آس ــان از ب ــات فراغتش اوق
ــرف  ــه مص ــژه در زمین ــا به وی ــرای آن ه ــی ب اجتماع

الــکل جلوگیــری کننــد.

خطر در کمین دختران و پسران جوان



امامصادق)ع(میفرمایند:
فضیلتپاداشبرطرفکردننیازمؤمنازهزارحجیکه

متاماعمالآنقبولشدهباشدوآزادکردنیکبندهدرراهخدا
وصرفبارهزاراسبدرراهخدابازینوجلامش،بیشرتاست.

   سبک زندگی
توکل

ــت؛  ــوکل اس ــی ت ــد قرآن ــای ارجمن ــر از آموزه ه ــی دیگ یک
ــت  ــر اوس ــه غی ــپردن و دل از هرچ ــدا س ــه خ ــا را ب کاره
برکنــدن؛ بــه یــک مبــدأ خبیــر قــادر تکیــه کــردن و در راه 
او گام برداشــتن؛ چــرا کــه قــرآن خــود فرمــوده اســت: »و 
ــِه َفُهــَو َحْســُبه« »هــر کــس بــر خــدا  َمــن َیَتــَوکَّْل َعَلــی اللَّ

تــوکل کنــد، خــدا او را کافــی اســت.«
ــا، خــدا  ــه کرب ــام حســین)ع( در طــول ســفر خــود ب ام
ــخنرانی  ــن س ــد. در دومی ــود می دانن ــه گاه خ ــا تکی را تنه
ــاده   ــپاه آم ــر دو س ــه ه ــس از آنک ــورا پ ــود در روز عاش خ
نبــرد شــدند، خطــاب بــه ســربازان عمــر ســعد فرمودنــد: 
»ســخن مــرا بشــنوید و عجلــه نکنیــد... پــس ]در[ کارتــان 
بــا شــریکان خــود همداســتان شــوید تــا کارتــان بــر شــما 
مشــتبه ننمایــد؛ پــس دربــاره مــن تصمیــم گرفتــه مهلتــم 

ندهیــد.« 
ــرآن را  ــه ق ــت ک ــی اس ــن آن خدای ــرور م ــد س »بی تردی

ــت.« ــتگان اس ــتدار شایس ــواره دوس ــتاده و هم فرس

حقگویی
ــقُّ  ــُه َلَح ــت: »َو ِإنَّ ــق اس ــخن ح ــود س ــم خ ــرآن کری ق

اْلَیِقیــن«؛ »َوَأنَزْلَنــآ ِإَلْیــَک اْلِکتــاَب ِباْلَحــقِ ّ...«
امــام حســین)ع( نیــز زندگــی و گفتــارش بــر مبنــای حــق 
و راســتی بــود؛ چــرا کــه بــر مبنــای آیــه  تطهیــر امامــان از 

هرگونــه ناحــق و پلیــدی مبــرا هســتند. کــرب و بــا

 اشتباهاترایجدر
یکرابطهعاطفی)2(

 اوتضمینزندگیشمانیست
ــل  ــری تمای ــغ دیگ ــه بال ــر رابط ــویی و ه ــط زناش در رواب
ــه  دیگــری وجــود دارد. یــک  ــه کــردن ب ــه تکی شــدیدی ب
ــاش  ــری و ت ــه دیگ ــرط ب ــد و ش ــتگی بی  قی ــوع وابس ن
بــرای وابســتگی بیشــتر. تکیــه کــردن بــه دیگــران خــوب 
اســت، امــا نــه تــا جایــی کــه نتوانیــد زندگــی بــدون او را 

تصــور کنیــد. 
 خواهانتوجهبیشازاندازهاید

ــت، توجــه و حمایــت در  ــی مراقب بســیاری از آدم هــا معن
رابطــه را اشــتباه می فهمنــد. بیشــتر آدم هــا فکــر می کننــد 
ــودن،  ــترس ب ــه در دس ــی همیش ــه یعن ــت و توج مراقب
پاســخگو بــودن و فراهــم کــردن دائمــی نیازها. رابطه شــما 
نیــاز بــه مراقبــت و توجــه دارد؛ امــا ایــن معنــی اش ایــن 
نیســت کــه او هــر لحظــه پاســخگوی تماس هــای تلفنــی 
شــما باشــد، دائمــا بــه شــما پیــام بدهــد یــا بــه طــور کلــی 

ــد.  ــان را فراهــم کن همــه آمــال و آرزوهــای زندگی ت
 رابطهبدونحفظحریمخصوصی

حریــم  بــه  اینکــه  بــرای  دیگــران  بــه  دادن  اجــازه 
بداننــد  را  رازهایتــان  خصوصی تــان وارد شــوند، همــه 
ــی  ــخصی باق ــای ش ــی و لذت ه ــرای تنهای ــی ب و فرصت
نگذارنــد، حتــی اگــر آن هــا عزیزتریــن آدم هــای زندگی تــان 
ــران ــه ای ــد. روزنام ــیب می زن ــان آس ــه خودت ــط ب ــند، فق باش

   خانواده

زندگیامروز سه شنبه 14 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 520 روزنامه
دریچه

 آغاز طرح مبارزه با قاچاق گل های زینتی - عکس: ایرنا

 روند پیشرفت و تکمیل پروژه پردیس هنر پارک آبشار 
عکس: ایمنا

آیین اختتامیه دوازدهمین جشنواره ملی آش ایرانی شامگاه 
یکشنبه در زنجان برگزار شد. عکس: مهر 

  شلیک روی اسب، قدیمی ترین جشنواره  سنتی مراکش  

مقامات فیلیپینی اعالم کردند که جنگ با تروریست های 
داعشی در منطقه ماراوی در آستانه اتمام است و به زودی 

بزرگ ترین بحران فیلیپین در سال های اخیر حل می شود. 

مقبره دختر امیرکبیر همچنان در اصفهان ناشناخته است. 
مقبره دختر این وزیر و دانشمند ایرانی در اصفهان در یکی از 

اتاق های امامزاده احمد است. عکس: تسنیم 
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حدیث روز
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آلودیگهواومکزییکها
یــه جــا خونــدم کــه مکزیکوســیتی، پایتخــت مکزیکــو موَگــم، یــه زمانــی پیــش اِزیــن، 

کارخونایــی  بردنــی  بیــرون  بــا  ســال  چنــد  عرضــی  در  امــا  بــوده؛  آلــوده  هــواش  خیلــی 

باالبردنــی  آ  مــرو،  و  شــهری  اتوبوســی  توســعه ای  آ  شــهر،  اِز  هــوا  آلوده کننــده 

کیفیتــی بنزیــن، حــاال حتــی جزئــی 10 شــهری اول آلــوده دنیــاَوم نیســت، آ هــواش 

ـپـاک و تمـیـِزس، آ در شــهری کــه 9 میلیــون جمعیــت داِرد، تنفــس می ِشــد!

مکزیکیــا  خــودی  َبعضــی  رو  مکزیکــی  ذرت  کــه  مــا  کــردم  فکــر  خــودم  بــا  منــم 

اِز مکزیکیــا موجــی مکزیکــی راه می ندازیــم،  بهــِر  تــو ورزشــگا فوتباملــون  آ  می پِزیــم، 

کاشــکی ایــن یکــی کارا اِزشــون یــاد می گرفتیــم کــه هــوا اصفانمــون ُخــب و پاکـیـزه ِشــد.  

ملتفت شدین؟ باریِکّل ... خوش رو و خوشگو باشید؛ عزتتون کم َنِشد. 
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دستانم تشنه دستان تو                                                       شانه هایم تکیه گاه خستگی هایت      
کی چشمانت قسم تاابد با تو می مانم                    بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم    به پا

چون می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت 

رضا جان 14 شهریورماه سالروز تولدت مبارک

نوبت اول

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

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به مشاوران واجد 
شرایط واگذار نماید.

برآورد )ریال( محل تامین اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

11.206.470.080 جاری اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضالب منطقه چهار شهر اصفهان 96-2-167

6.557.826.000 جاری اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضالب منطقه دو شهر اصفهان )مرحله دوم( 96-2-168

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/06/25 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/06/26

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

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان)داخلی 337(

طــی  اصفهــان  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
ــا اســتفاده از ظرفیــت بخــش  ــا 95 ب ســال های 92 ت
ــزار و  ــش از 7 ه ــی بی ــارکت مردم ــی و مش خصوص
اجــرای  در  را  ســرمایه گذاری  ریــال  میلیــارد   ۸32
ــتان  ــار اس ــه و کن ــاب در گوش ــای آب و فاض پروژه ه

اصفهــان در دســتورکار قــرار داد.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه در چنــد ســال اخیــر رویکــردی 
را در پیــش گرفتیــم کــه ظرفیــت بالقــوه بخــش 
خصوصــی را در اجــرای پروژه هــای آب و فاضــاب 
بــه صــورت بالفعــل درآوردیــم، اظهــار داشــت: در 
ــم  ــش رفتی ــمت پی ــن س ــه ای ــته ب ــال گذش ــد س چن
ــی  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــای س ــه ظرفیت ه ک
و مشــارکت مردمــی در اســتان شناســایی شــود و 
ــت  ــکاری از ظرفی ــای هم ــردن زمینه ه ــم ک ــا فراه ب
ــرا  ــم؛ زی ــتفاده کردی ــش اس ــن بخ ــرمایه گذاری ای س
مادامــی کــه از توانمنــدی بخــش خصوصــی اســتفاده 
ــم و  ــود را توســعه دهی ــات خ ــم خدم شــود، می توانی
ــد. ــا می یاب ــت ارتق ــرفت و کیفی ــب آن پیش ــه تناس ب

مهنــدس  هاشــم امینــی بــه پروژه هایــی کــه بــا 
مشــارکت  و  خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذاری 
ــی شــد، اشــاره و  ــان عملیات مردمــی در اســتان اصفه

ــی  ــی ط ــه نوع ــم و ب ــت یازده ــرد: در دول ــح ک تصری
ســال های 95-92 شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
تأسیســات  اجــرای  و  تکمیــل  عامــل  اصفهــان 
بــه  لنجــان  و  مبارکــه  شهرســتان های  فاضــاب 
روش ســرمایه گذاری بیــع متقابــل بــا مبلــغ 1215 
ــران  ــاب تی ــات فاض ــرای تأسیس ــال، اج ــارد ری میلی
 546 ســرمایه گذاری  بــا  متقابــل  بیــع  روش  بــه 
ــهر  ــاب ش ــات فاض ــل تأسیس ــال، تکمی ــارد ری میلی
دولت آبــاد بــا روش ســرمایه گذاری بیــع متقابــل 
بــه مبلــغ 140 میلیــارد ریــال، تکمیــل تأسیســات 
ســرمایه گذاری  روش  بــه  نجف آبــاد  فاضــاب 
ــل  ــال، تکمی ــارد ری ــغ 1200 میلی ــه مبل ــل ب ــع متقاب بی
روش  بــه  خــورزوق  شــهر  فاضــاب  تأسیســات 
ــارد  ــغ ۸0 میلی ــه مبل ــل ب ــع متقاب ــرمایه گذاری بی س
ــتگرد  ــهر دس ــاب ش ــات فاض ــل تأسیس ــال، تکمی ری
ــغ ۸0  ــه مبل ــل ب ــع متقاب ــرمایه گذاری بی ــه روش س ب
ــهر  ــاب ش ــات فاض ــل تأسیس ــال، تکمی ــارد ری میلی
دهــق بــه روش ســرمایه گذاری بیــع متقابــل بــه 
ــهر  ــات ش ــل تأسیس ــال، تکمی ــارد ری ــغ 150 میلی مبل
متقابــل  بیــع  ســرمایه گذاری  روش  بــه  گــرگاب 
بــه مبلــغ 30 میلیــارد ریــال، اجــرای تصفیه خانــه 
فاضــاب ورنامخواســت و ســده لنجــان بــه روش 

ــارد  ــغ 360 میلی ــه مبل ــل ب ــع متقاب ســرمایه گذاری بی
ــه  ــهر و دیزیچ ــاب زیباش ــبکه فاض ــرای ش ــال، اج ری
ــه مبلــغ 960  ــه روش ســرمایه گذاری بیــع متقابــل ب ب
ــال، اجــرای زون شــرقی شــبکه فاضــاب  ــارد ری میلی
ــه  ــی تبصــره 3 ب ــا مشــارکت مردم ــاد ب شــهر نجف آب
ــاب  ــبکه فاض ــرای ش ــال، اج ــارد ری ــغ 4۸0 میلی مبل
شــهر کهریزســنگ بــا مشــارکت مردمــی تبصــره 3 بــه 
مبلــغ 150 میلیــارد ریــال، اجــرای تأسیســات فاضــاب 
شــهر نجف آبــاد بــا مشــارکت مردمــی تبصــره 3 
ــه  ــداث تصفیه خان ــال، اح ــارد ری ــغ 1۸5 میلی ــه مبل ب
فاضــاب شــهر دهــق بــا مشــارکت مردمــی تبصــره 3 
بــه مبلــغ 70 میلیــارد ریــال، اجــرای شــبکه فاضــاب 
ــه  ــره 3 ب ــی تبص ــارکت مردم ــا مش ــک ب ــهر تودش ش
ــاب  ــبکه فاض ــرای ش ــال، اج ــارد ری ــغ 150 میلی مبل
شــهر درچــه بــا مشــارکت مردمــی تبصــره 3 بــه 
ــال، بازســازی شــبکه فاضــاب  ــارد ری ــغ 116 میلی مبل
شــهر اصفهــان بــه روش ســرمایه گذاری فاینانــس 
ــاح و  ــال، اص ــارد ری ــغ 1770 میلی ــه مبل ــی ب خارج
فاضــاب  تصفیه خانــه  دایجســترهای  بهســازی 
ــه  ــه روش ســرمایه گذاری BOT ب ــان ب ــوب اصفه جن
ــوگاز  ــروگاه بی ــداث نی ــال و اح ــارد ری ــغ 30 میلی مبل
 120 مبلــغ  بــه   BOO ســرمایه گذاری  روش  بــه 
ــه درمجمــوع 7 هــزار و  ــوده اســت ک ــال ب ــارد ری میلی
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــم س ــال حج ــارد ری ۸32 میلی
خصوصــی و مشــارکت مردمــی در اجــرای پروژه هــای 
آب و فاضــاب در اســتان اصفهــان در دولــت یازدهــم 
ــا  ــن پروژه ه ــه اجــرای ای ــه ای ک ــه گون ــوده اســت؛ ب ب
ــه انتظــار مــی رود  ــرار دارد ک ــان در دســتورکار ق همچن
بــا همــکاری و تعامــل بخــش خصوصــی در آینــده بــه 

برســند. بهره بــرداری 
مدیــر عامــل و رئیــس هیئت مدیــره شــرکت آب و 
ــر  ــاوه ب ــرد: ع ــام ک ــان اع ــتان اصفه ــاب اس فاض
منابــع بخــش خصوصــی در داخــل  و  توانمنــدی 
کشــور انتظــار مــی رود منابــع و ارز خارجــی در شــرایط 
ــا حضــور بیــش  ــرا ب تعریف شــده اســتفاده شــود؛ زی
ــرفت در  ــعه و پیش ــی توس ــش خصوص ــش بخ از پی
ــت  ــال آن رضای ــه دنب ــد و ب ــش می یاب ــه افزای جامع
ــات و  ــه خدم ــردم ب ــاد م ــی آح ــه دسترس ــی ب عموم

ــد. ــا می یاب ــز ارتق ــزات نی تجهی

ازسویشرکتآبوفاضالباستاناصفهاندردولتیازدهم،توسطبخشخصوصیومشارکتمردمیصورتگرفت:

سرمایه گذاری 8 هزار میلیاردی در اجرای طرح های آبفا
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