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اتمام حجت
پیام روحانی به غربی ها در سالگرد برجام: 

تا زمانی که طرف های مذاکرات ما در برجام به تعهدات خود پایبند باشند ما نیز پایبند خواهیم ماند

سخنگوی وزارت خارجه: هدف آمریکا و بعضی کشورهای کوچک منطقه آن است که اجازه ندهند ایران از مزایای برجام استفاده کند

 تفرقه مسلمین 
اصلی ترین هدف دشمن

وجود  سخت  جنگ  و  نرم  جنگ  بین  تفاوت هایی 
دارد. در جنگ سخت معموال سرزمین ها هستند که 
تصرف می شوند، اما در جنگ نرم افکار و اندیشه های 
مسلمانان است که آسیب می بیند و تحت تأثیر قرار 

می گیرد. 
و  محسوس  ویرانی ها  و  آسیب ها  سخت  جنگ  در 
بازسازی  دوباره  سرمایه گذاری  با  و  است  ملموس 
آثار تخریب و استحاله  می شود؛ ولی در جنگ نرم 
افکار و اعتقادات در کوتاه مدت محسوس نیست و با 
سرمایه گذاری هم جبران نمی شود. مسئله مهم اینکه 
در جنگ نرم انسان ها دواطلبانه می پذیرند که تحت 
تأثیر افکار کشور دیگر یا دیدگاهی که قصد تحمیل 

خود را دارد، واقع شوند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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»آگهی مزایده«
نوبت اول

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد تعدادی از مستحدثات خود شامل 
سوله و کارگاه فروشگاه های شهرک کارگاهی امیرکبیر واقع در خیابان امام خمینی، کیلومتر 8 جاده اصفهان- تهران، خیابان 
عطاءالملک و واحدهای کارگاهی فروشگاهی مجتمع تجاری کارگاهی قصر صنعت واقع در خیابان زینبیه، کیلومتر دو جاده 
اصفهان- حبیب آباد را به صورت نقد یا نقد و اقساط از طریق مزایده به فروش رساند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 
1396/11/01 تا پایان وقت اداری مورخه 1396/11/15 اقدام به واریز مبلغ 700.000 ریال بابت هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه 
حساب سپرده کوتاه مدت شماره 7002140948 نزد بانک شهر شعبه حکیم و به دبیرخانه سازمان واقع در کنار گذر غربی 
بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پالک 5، طبقه سوم و یا 
ساختمان اداری شهرک کارگاهی امیرکبیر واقع در خیابان امام خمینی، خیابان عطاء الملک مراجعه نموده و اسناد مزایده را 

دریافت نمایند. تلفن تماس 33866029 و 33862521
1- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخه 1396/11/16 می باشد. 

2- پیشنهادات در تاریخ 1396/11/18 بازگشایی می شود.
3- ارائه سپرده شرکت در مزایده طی ضمانت نامه یا فیش بانکی الزامی است. 

4- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
5- هزینه انتشار آگهی به نسبت به عهده برندگان مزایده است. 

 سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان
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کنش سروش صحت به   وا
شوخی با احسان علیخانی

 نگاهی به فیلم »خانه کاغذی«
 ساخته مهدی صباغ زاده

خانه پوشالی

کیمیای وطن بررسی کرد:  

 قدرت حفظ آرامش 
در مواقع بحرانی
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یادداشت

افول هژمون؟
نفیسهالهدادی

کارشناسارشدعلومسیاسی
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ــکاو ــپدرآمری ــلترام ــردیمث ــدنبیخ ــارویکارآم ب
اندیشــمندان از بســیاری وی، سیاســتزده اقدامــات
ــکا ــیچیــنپــسازآمری افــولهژمــونوادعــایهژمون

ــد. ــرحکردن رامط
ــساز ــلپ ــتبینالمل ــردازانسیاس ــیاریازنظریهپ بس
ــدکــهآنچــه ــنعقیدهان ــرای فروپاشــیشــورویســابقب
هژمونــیایــاالتمتحــدهآمریــکاوســلطهتــاماینکشــور
ــی ــاهزمان ــکدورهکوت ــدهمیشــود،دری ــانخوان ــرجه ب
قابــلتصــورخواهــدبــودوفضــایتکقطبــیبــهمــدت
طوالنــی،نمیتوانــدادامــهیابــدوطــولدورانــیکــهنظــام
ــک ــکوتحــتســلطهی ــکنظــامهژمونی ــل،ی بینالمل
بازیگــربــهنظــرمیرســد،بــهشــرایطیوابســتهاســتکــه
ــدتدســت ــاتطوالنیم ــهایازثب ــهدرج ــوانب درآنبت
یافــتتــامنجــربــهنوعــیموازنــهقــوادرجهــانشــود.

براســاسنظریــهثبــاتهژمونیــکبرایبــهوجــودآوردنو
توســعهکامــلاقتصــادلیبرالــیبــازارجهانــییــکهژمون،
یعنــییــکقــدرتحاکــمنظامــیواقتصــادیمــوردنیــاز
ــا ــیب ــادجهان ــون،اقتص ــولهژم ــورتاف ــتودرص اس
بحرانهــایمختلــفمواجــهمیشــود.بنابرایــنآنچــهدر
بحــثهژمونیــکهمــوارهمطــرحاســت،ســرمایهداریو
ــن ــنچنی ــزچی ــوننی ــهتاکن ــریاقتصــادیاســتک برت

ویژگــیایراداشــتهاســت.
مدنظــر را ســرمایهداری بحــث نیــز حاضــر نوشــتار
ــداندوراز ــنچن ــایچی ــنادع ــت.بنابرای ــراردادهاس ق
ــدیدی ــایش ــابحرانه ــکاب ــاآمری ــتنیســت؛ام واقعی
مواجــهشــدهاســتکــهازجملــهایــنبحرانهــا،وضعیــت
مالــیکشــور،بدهــیوکســریبودجــهاســتکــهاز2008
ــات ــکاریومالی ــروبی ــشفق ــت.افزای ــدهاس ــازش آغ
وهمچنیــنکاهــشقــدرتوامدهــیبانکهــا،فقــط
نمونــهایازوضعیــتنابســامانآمریــکارادرعرصــه
داخلــینشــانمیدهــد.اعتراضــاتپیدرپــیمــردم

ــت. ــادیآمریکاس ــداقتص ــاعب ــداوض ــکامؤی آمری
ازســویدیگــربــاآغــازریاســتجمهــوریترامــپ،آمریــکا
ــه ــرازهم ــد.مهمت ــیش ــزواوبیتوجه ــیان ــارنوع دچ
افــکارعمومــیجهانــیازترامــپحمایــتنکــردهاســت.
ازســویدیگــرتــاشچیــندرکســبرتبــهاولجهانــی
افزایــشیافتــهاســت.بــاایــنتوضیحــاتمیتــوان

ــنید. ــکاراش ــرآمری ــایآخ ــداینفسه ص

کوتاه از سیاست
 اتمام حجت روحانی 

در سالگرد برجام
رئیسجمهــوریدردیــداربــاســفیرجدیــدقبــرس،
برجــامرادرزمینــهصلــحثبــاتوتوســعهمنطقــهبســیار
ــای ــهطرفه ــیک ــازمان ــت:ت ــردوگف ــیک ــمارزیاب مه
مذاکــراتمــادربرجــامبــهتعهــداتخــودپایبنــدباشــند

ــد. ــممان ــدخواهی ــزپایبن مــانی
حجتاالســاموالمســلمینحســنروحانــیروزشــنبهدر
دیــداربــاپتــروست.ناکوزیــس،ســفیرجدیــدقبــرسبــا
تأکیــدبــرلــزومتوســعهروابــطبانکــیتهــرانونیکوزیــاو
نقــشآندرارتقــایســطحمناســباتاقتصادیدوکشــور
ــد ــطنیازمن ــهرواب ــرایتوســعههمهجانب ــرد:ب ــحک تصری
ــور ــتیموهمانط ــوبهس ــیمطل ــباتبانک ــودمناس وج
کــهامــروزبــابســیاریازکشــورهایاروپایــیومنطقــهای
ــد ــطمیتوان ــوعرواب ــنن ــم،ای همکاریهــایبانکــیداری

بیــنتهــرانونیکوزیــاهــمتوســعهیابــد.
ــراینکــهجمهــوری ــاتأکیــدب رئیسجمهــوریدرادامــهب
ــهو ــعهدرمنطق ــحوتوس ــانصل ــرانخواه ــامیای اس
جهــاناســت،گفــت:معتقدیــممشــکلقبــرسازطریــق
گفتوگــوقابــلحــلوفصــلاســتوایــرانازاســتقال

ــد. ــتمیکن ــرسحمای ــیقب ویکپارچگ
ــزدر ــرس،نی ــدقب ــفیرجدی ــس،س ــروست.ناکوزی پت
ــر ــاتقدی ــماســتوارنامهخــودب ــسازتقدی ــدارپ ــندی ای
ازمواضــعاصولــیایــراندربــارهقبــرسگفــت:قبــرساز
ــه ــراندرزمین ــوریاســامیای ــمجمه ــشبســیارمه نق
ــاآگاه ــانکام ــهوجه ــتدرمنطق ــحوامنی ــجصل تروی

اســتوآنراســتودنیمیدانــد.
ــدف ــاه ــرانونیکوزی ــزود:ته ــرساف ــدقب ــفیرجدی س
ــات ــشوثب ــح،آرام ــراریصل ــدوآنبرق مشــترکیدارن
درمنطقــهاســتومعتقدیــمبرجــامبایــدپابرجــابمانــد
ــدبــهگســترشصلــحوثبــاتدر وایــنقــراردادمیتوان

ــد. منطقــهکمــککن
ــهتوســعه ــراهتمــامکشــورشنســبتب ــدب ــاتأکی ویب
روابــطبــاجمهــوریاســامیایــرانگفــت:قبــرسمصمم
اســتدرکلیــهزمینههــاوازجملــهمناســباتبانکــی،

ــاتهــرانگســترشدهــد. روابــطخــودراب

هزینه یک میلیون دالری آمریکا 
برای ایجاد اغتشاش در ایران

نوشــت: انگلیســی مطــرح روزنامهنــگار و نویســنده
بررســیمجموعــهایازاســنادرســمیازتحقیقــاتکنگــره
ــای ــهکمکه ــوطب ــهمرب ــایبودج ــاگزارشه ــهت گرفت
برونمــرزیآمریــکانشــانمیدهــدایــاالتمتحــده
ــراتسیاســیعمــده ــهایجــادتغیی ــدب کمــاکانعاقهمن
ــنکشــوررادرمــدارمنافــع ــدای ــابتوان ــراناســتت درای
آمریــکاقــراردهــد.رویکــرددولــتآمریــکابهرهگیــریاز
ناآرامیهــایسیاســیوســایربحرانهــا،ازجملــهبحــران
آب،بحرانهــایزیســتمحیطی،انــرژیواقتصــادی
ــران ــهحکومــتای ــکارعمومــیعلی ــهمنظــوربســیجاف ب

راشــاملمیشــود.

 جعبه سیاه سانچی 
هفته آینده باز می شود

علیرضــاایــروش،سرکنســولجمهــوریاســامیایــراندر
شــانگهای،گفــت:جعبــهســیاهســانچیبایــدبــاحضــور
نماینــدهایــرانکــهازســازمانبنــادرودریانــوردیاســت،
نماینــدهکشــورســوئدبــهعنــوانســازندهجعبــهســیاهو

نماینــدگانذیربــطدیگــربــازشــود.
ویافــزود:درخواســتمــاایــناســتکــهجعبــهســیاه
ــون ــزتاکن ــانی ــهچینیه ــودک ــازش ــتی،ب ــردوکش ه

درخواســتمــاراردنکردهانــد.
سرکنســولجمهــوریاســامیایــراندرشــانگهایاز
احتمــالبازشــدنجعبــهســیاهدوکشــتیدرهفتــهآینــده

ــرداد. خب

مصلحــت تشــخیص مجمــع رئیــس
مشــکات از دشــمنان گفــت: نظــام
ــار ــالفش ــرایاعم ــورمانب ــادیکش اقتص
ــران ــتای ــریازپیشــرفتهایمل وجلوگی
سوءاســتفادهمیکننــدکــهبایــدهمــه
مســئوالنبــرایحــلایــنمشــکاتو
اقــدام مــردم معیشــتی گرفتاریهــای

ــد. ــلکنن عاج
جلســهمجمــعتشــخیصمصلحــتنظــام
صبــحدیــروز)شــنبه(بــهریاســتآیــتهللا
شــاهرودی، هاشــمی محمــود ســید
رئیــسمجمــعتشــخیصمصلحــتنظــام،

تشــکیلشــد.
ــنجلســه،آیــتهللاهاشــمی ــدایای درابت
شــاهرودیمســئلهاقتصــادومعیشــت
اصلــی اولویتهــای از یکــی را کشــور

کشــوردانســتوبــااشــارهبــهجنــگ
ــهنظــام ــکاعلی ــروزآمری ــهام اقتصــادیک
گرفتــه پیــش در اســامی جمهــوری
اســت،اظهــارداشــت:امــروزدشــمنان
بــه را کشــورمان اقتصــادی مشــکات
عنــوانزمینــهایبــرایاعمــالفشــارو
جلوگیــریازپیشــرفتهایملــتایــران
و میدهنــد قــرار سوءاســتفاده مــورد
ضــرورتداردهمــهمســئوالنکشــوربــرای
حــلمعضــاتاقتصــادیوگرفتاریهــای
ــد. ــلکنن ــدامعاج ــردماق ــتیم معیش

ــام ــینظ ــتهایکل ــهسیاس ــهب ویتوج
رادرقانونگــذاریواجــرابســیارمهــم
دانســتوگفــت:بایــددرتدویــنآییننامــه
نظــارتمجمــع،موضــوعضمانــتاجرایــی

بــهجــدمدنظــرقــرارگیــرد.

آیــتهللاهاشــمیشــاهرودیسیاســتهای
ــامت ــامس ــوزهنظ ــیرادرح ــیاباغ کل
کشــوربــهعنــواننمونــهایازسیاســتهای
حیاتــیکشــورکــهبــاجــانوزندگــیمــردم
و داد قــرار توجــه مــورد دارد، ســروکار
ــرآنشــد. خواســتارنظــارتمســتمرب

رئیــسمجمــعتشــخیصمصلحــتنظــام
ــورمان ــیکش ــتههایعلم ــهداش ــهب توج
ــدو ــتارش ــمخواس ــبقدی ــوزهط رادرح
افــزود:توجــهبــهطــبســنتیبــهمعنــای
بیتوجهــیبــهیافتههــاوپیشــرفتهای
پزشــکیروزنیســت؛بلکــهمقصــوداحیــای
طــبقدیــموتبدیــلآنبــهعلــمروزو

ــناســت. مکمــلپزشــکینوی
ویهمچنیــنازالطــافودعــایخیــر
آحــادمــردمدرجریــانبیمــاریاخیــر

خــود،تقدیــروتشــکرکــرد.
مجمــع دبیــر جلســه، ایــن ادامــه در
ارائــه بــا نظــام مصلحــت تشــخیص
ــال ــهس ــهبودج ــیالیح ــیازبررس گزارش
97درکمیســیوننظــارتگفــت:براســاس
ــد ــی،مجمــعمیبای ــد7آییننامــهنظارت بن

بهویــژه پیشــنهادی، لوایــح و طرحهــا
قوانیــنبرنامــهوبودجــهراازجهــتانطبــاق
بــاسیاســتهایکلــینظــامهمزمــان
ــن ــرایای ــهب ــدک ــسبررســیکن ــامجل ب
منظــورجلســاتکمیســیوننظــارتدر

ــت. ــدهاس ــازش ــهآغ دبیرخان
شــورای مجلــس همــکاری رضایــی
ــوب ــاکمیســیوننظــارترامطل اســامیب
ارزیابــیکــردودرتوضیــحســازوکارنظــارت
رســیدگی جریــان در افــزود: مجمــع

ــه ــواردیک ــس،م ــعومجل ــانمجم همزم
سیاســتهای بــا مغایــر کمیســیون در
کلــیتشــخیصدادهشــود،درمجلــس
ــس ــهپ ــیک ــودودرصورت ــاحمیش اص
ازتصویــبنهایــِیمجلــس،مــواردیاز
ــساز ــد،پ ــدهباش ــیمان ــاباق مغایرته
طــرحوتصویــبدرجلســهشــورایمجمــع
ــد. ــدش ــامخواه ــاناع ــوراینگهب ــهش ب
ــرایــنگــزارش،همچنیــندرجلســه ــاب بن
عالــی هیئــت اعضــا، رأی بــا دیــروز
نظــارتمجمــعتشــخیصمصلحــتنظــام
بــهمنظــورنظــارتبــرُحســناجــرای
سیاســتهایکلــینظــام،اباغشــدهاز
ســویرهبــرمعظــمانقــاب،تشــکیلشــد

واعضــایآنانتخــابشــدند.
ــسو ــررئی ــاوهب ــنرأی،ع ــاسای براس
دبیــر،آقایــان:نبــوی،ایروانــی،مظفــر،
مصباحــیمقــدم، انصــاری، وحیــدی،
میرســلیم،آقامحمــدی،توکلــی،باهنــر،
و نجفآبــادی دّری دانشجعفــری،
ــت ــنهیئ ــایای ــواناعض ــهعن ــیب رئیس

نظــارتانتخــابشــدند.

آیت هللا  هاشمی شاهرودی: 

مسئوالن کشور برای حل مشکالت 
اقتصادی اقدام فوری کنند

ــا ــرزب ــتانالب ــهاس ــفرب ــانس ــریدرجری ــحاقجهانگی اس
ــه ــدکارخان ــطتولی ــاد،خ ــینظرآب ــهرکصنعت ــوردرش حض
ــاحو ــوز(راافتت ــین)چیت ــمپرش ــاطع ــیآب ــعغذای صنای
ــای ــارتازبخشه ــدنوتج ــت،مع ــرصنع ــراهوزی ــههم ب

ــرد. ــدک ــهبازدی ــنکارخان ــفای مختل
معــاوناولرئیسجمهــوراظهــارداشــت:مــابایــدبــهایرانــی
ــر ــهه ــمووظیف ــرکنی ــدرنفک ــرفتهوم ــعهیافته،پیش توس
ــهای ــهگون ــهب ــتک ــناس ــورای ــهکش ــدب ــیعاقهمن ایران
تــاشکنــدتــافرزنــدانایــنکشــور،آینــدهمناســبیرابــرای
ــه ــترســیدنب ــنکشــورظرفی ــهای ــدک ــدوبدانن خــودببینن

توسعهرادارد.
وییکــیازاقدامــاتمهــمبــرایتوســعهایــرانراتوجــهبــه
ــش ــهبخ ــراینک ــدب ــاتأکی ــتوب ــیدانس ــشخصوص بخ

ــهمعنــایواقعــیکلمــهمیــداندارتوســعه خصوصــیبایــدب
ایــرانباشــد،تصریــحکــرد:هــرحرکتــیکــهفعالیــتبخــش
خصوصــیراکُنــدیــابــرایفعالیــتاومانــعایجــادکنــد،اگــر
ــاراســت،حتمــاحرکتــی نخواهیــمبگوییــمحرکتــیخیانتب

درتضادبامنافعملیکشوراست.
ــاد ــاایج ــهب ــراینک ــدب ــاتأکی ــورب ــاوناولرئیسجمه مع
ــکات ــیاریازمش ــرمایهگذاریبس ــرایس ــبب ــترمناس بس
کشــورحــلوفصــلخواهــدشــد،گفــت:متأســفانهبرخــی
افــرادمســائلکشــوررابــزرگوحلنشــدنیجلــوهمیدهنــد؛
امــاحــلمســائلکشــوربهســادگیانجامپذیــراســتواگــر
ــرمایهگذاری ــرایس ــنوآرامب ــیام ــورفضای ــئوالنکش مس
ــع ــادیازمشــکاتمرتف ــد،بخــشزی ــمکنن درکشــورفراه

خواهــدشــد.

نچیــروانبارزانــیکــهبــااســتعفایمســعودبارزانــی
ازپســتریاســتاقلیــمکردســتانبــهمــردشــماره
ــت، ــدهاس ــلش ــراقتبدی ــتانع ــمکردس ــکاقلی ی
ــهتهــرانمیآیــد. امــروزدررأسهیئتــیبلندپایــهب
درایــنســفرکــهبــاهمراهــیقبــادطالبانــی،معــاون
نخســتوزیراقلیــمکردســتان،انجــاممیشــود،
ــی، ــی،امنیت ــائلسیاس ــارهمس ــردیدرب ــتک هیئ
اقتصــادیوفرهنگــیبــامســئوالنکشــورمانتبــادل

نظــرخواهنــدکــرد.
ــهکشــورهای ــمب ــره ــهپیشت ــیک ــروانبارزان نچی
ــد ــاشمیکن ــیســفرهاییداشــتهاســت،ت اروپای
ــرات ــزاریمذاک ــهبرگ ــدب ــدادرامتقاع ــتبغ حکوم
ــا ــیم ــیمســائلومشــکاتف ــهوچارهیاب دوطرف

بیــنکنــد.
ــداد، ــراندربغ ــفیرای ــجدی،س ــرجمس ــرای پیشت
ــراندر ــوریاســامیای ــهجمه ــودک ــردهب ــامک اع
راســتایعادیســازیروابــطاقلیــمکردســتانو
ــت. ــردهاس ــاشک ــراقت ــزیع ــتمرک حکوم

ــن ــراق،ای ــژهدرع ــران،بهوی ــهایای ــگاهمنطق جای
ــه ــتک ــتاندادهاس ــمکردس ــهاقلی ــدواریراب امی
تهــرانهمچــونگذشــتهکــههمــکاروحامــیاکــراد
ــز ــارنی ــنب ــت،ای ــودهاس ــفب ــایمختل دربرههه
ــژهدر ــدادبهوی ــابغ ــاراب ــدمشــکاتآنه ــاشکن ت
ــاتسراســریکــه شــرایطپیــشازبرگــزاریانتخاب
ــدوحــدتبیشــتریهســتند،حــل ــانیازمن عراقیه

ــد. وفصــلکن

 ایجاد مانع برای بخش خصوصی 
در تضاد با منافع ملی کشور است

 »بارزانی« 
امروز به تهران می آید

سیاسـت2

،،
آیــتهللاهاشــمیشــاهرودی توجــه 
بــه سیاســت های کلــی نظــام را در 
قانون گــذاری و اجــرا بســیار مهــم 
دانســت و گفــت: بایــد در تدویــن 
آیین نامــه نظــارت مجمــع، موضــوع 
ضمانــت اجرایــی مدنظــر قــرار گیــرد
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سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 تفرقه مسلمین 
اصلی ترین هدف دشمن 

مــردممعمــوالدرجنــگســختمقاومــتوایســتادگی
میکننــدوســختیآنرابــهجــانمیخرنــد؛امــا
درجنــگنــرمبــهلحــاظفرهنگــیحــاالچــهدربعــد
ــردآندر ــدخ ــهدربع ــام،چ ــاناس کانآندرجه
ــود ــتمیش ــوریحرک ــامی،ط ــورهایاس ــنکش بی
کــهافــرادکشــورهاداوطلبانــهمعیارهــایغربــیرا
بپذیرنــدوایــنشــایداصلیتریــنچالشــیاســتکــه
ــهدلیــل ــلاتحــاداســامیقــراردارد.اینجــاب درمقاب
ــود، ــهآندادهمیش ــهب ــیک ــودنوبزک غیرملموسب
مقاومــتکمتــردیــدهشــدهوگاهــیبــدونتوجــهبــه
ــود. ــهمیش ــیپذیرفت ــرمبهراحت ــمن ــوایتهاج محت
غــرببــاجنــگنــرمدردوبعــدعمــلمیکنــد؛
ــه ــقارائ ــانمســلمانانازطری ــافمی اولایجــاداخت
اندیشــههاییکــهموجــبتفرقــهمیشــودودوم
ــاایــن ــانکشــورهایمســلمانت تشــدیداختــافمی

ــوند. ــدنش ــورهامتح کش
چنــدحرکــتعمــدهراغربیهــادرهمیــنچهارچــوب
ــد. ــالمیکنن ــامدنب ــاناس ــهجه ــرم،علی ــگن جن
فرقهســازیمذهبــی،سیاســیوایجــادگروههــای
ــای ــاقرائته ــعب ــهدرواق ــبهنظامیک ــتیش تروریس
ــق ــرایتحق ــناشــاعهدادهمیشــود.ب ــفازدی مختل
ــی ــیوسیاس ــایدین ــاوقبیلهه ــدف،فرقهه ــنه ای
ایجــادمیشــوند؛مثــلبابیگــری،وهابیــتوگروههــای
دیگــریکــهامــروزمطــرحهســتند.گروههــایتفکیری
کــهتفکــرخــاصخــودرادارنــد.وهابیــت،گروههــای
اخوانــیکــهشــاخهایازســلفیگریهســتند،گولنهــا
وِفــرقمختلــفدیگــریکــهبــهنحــویازســویجهان
غــربایجــادوتقویــتمیشــوندوهــدفایــناســت
کــهمســلمانانوکشــورهایمســلمانمتحــدنشــوند.
دامــنزدنبــهدرگیریهــایقومــیومذهبــیکــه
متأســفانهدربعضــیازکشــورها،خــودمســلمانان
ــهمذهــب ــنب ــاتوهی ــدوب ــهآنراپذیرفتهان داوطلبان
دورشــدن و تفرقــه ایجــاد باعــث و آغــاز مقابــل

میشــود. یکدیگــر از مســلمانان
درگیریهــایمیــانکشــورهایمســلمانازجملــه
ــه، ــراقوترکی ــر،ع ــتانوقط ــه،عربس ــوریهوترکی س
پاکســتانوافغانســتانوموضــوعهــالشــیعی،باعث
ــوندو ــکنش ــمنزدی ــهه ــلمانانب ــهمس ــودک میش
ــرماســت. ــگن ــدافجن ــتاه ــانموفقی ــنهم ای

یــکرویکــرددیگــرغــرب،نخبهپــروریبــاهــدفنفــوذ
ــی ــیازروشــنفکراندین ــدطیف ــاشمیکنن اســت.ت
رادرچهارچــوباهــدافومســائلخــودبپروراننــد؛
جوایــزیراطراحــیمیکننــدوبــهایــننخبــگان
دادهمیشــود.اینهــارادردنیــامطــرحمیکننــد،
داوطلبانــهکشــورهایاســامیازایــنافــرادبــرای
ســخنرانیومشــورتدعــوتمیکننــد.کتابهــای
اینهــادرکشــورهایاســامیتوزیــعوتبلیــغمیشــود؛
درحالــیکــههــدفپشــتپــردهپــروژهنخبهپــروری،
ــلمانانو ــانمس ــافدرمی ــاداخت ــثایج ــانبح هم

ــاناســاماســت. جه
ــامواجــههســتیم؛ ــوعچالشه ــنن ــاای ــاب ــروزم ام
ــن ــاای ــهب ــرایمقابل ــدب ــیرابای ــهراهکارهای ــاچ ام

چالشهــادنبــالکنیــم؟
ــد ــهبای ــیآنک ــت؛یک ــدهاس ــرحش ــیمط راهکارهای
ــرهدر ــردنمذاک ــیوجایگزینک ــتدیپلماس ــهتقوی ب
ــای ــکدردنی ــود.بیش ــهش ــهپرداخت ــلمنازع مقاب
امــروزهرجــاجنگــیاتفــاقبیفتــد،حتمــادیپلماســی
خــوبعمــلنکــردهاســت.هرجــااختافاتــیتشــدید
ــد. ــلکردهان ــفعم ــاضعی ــادیپلماته ــود،حتم ش
درســیرهنبــویهــممیبینیــمکــهپیامبــراکــرم)ص(
ــل ــاطــرفمقاب ــی،ب ــرجنگ ــشازه ــوالپی هــممعم
ــره ــانمذاک ــرایش ــیازنظ ــد؛یعن ــومیکردن گفتوگ
مقــدمبــرجنــگبــود.نامههایــیرامیفرســتادند
وســفراییرااعــزاممیکردنــد؛پیامبــراکــرم)ص(
بیــشازصــدنامــهنوشــتندکــهدرواقــعبــرایدعــوت
ــح ــادصل ــگوایج ــریازجن ــاجلوگی ــامی ــهاس ب
ــیدیپلماســی ــدعمل ــنبع ــاهمی ــاواقع ــرم ــود.اگ ب
پیامبــرراامــروزدردنیــاترویــجکنیــم،میتوانیــمایــن
ــاناســاموشــخصآن ــهجه ــهعلی شــائبههاییراک
ــگ ــاجن ــامب ــهاس ــراینک ــیب ــتمبن ــرتاس حض
وشمشــیرپیشــرفتکــرده،خنثــیکنیــموایــن
ــری ــاممعظــمرهب ــیمق ــهبهتازگ ــیاســتک موضوع

بــرآنتأکیــدفرمودهانــد.
ــن ــتقبالنشــدهوای ــگاس ــچگاهدراســامازجن هی
ــوس ــهنف ــهدراســامب ــیاســتک ــلاهمیت ــهدلی ب
ــری ــنهن ــیچنی ــود.دیپلماس ــانهادادهمیش انس
دارد.هنــردیپلماســی،تــاشبــرایکاهــشاختافــات
ــاداســامی ــیدیپلماســیدرمســیراتح اســتووقت
قــرارگیــرد،چنانچــهبهخوبــیاســتفادهشــود،میتوانــد

تقریــبوتفاهــمایجــادکنــد.
مســئلهفلســطیناآلنمهمتریــنگفتمانــیاســت
ــژه ــرد؛بهوی ــورتگی ــدیص ــدرویآنکارج ــهبای ک
ــیو ــئلهاصل ــروزمس ــپ،ام ــردیترام ــانابخ ــهب ک
عمومــیجهــاناســامشــدهودنیــایاســامآمادگــی
ــع ــدازمنب ــهرادارد.بای ــتایمقابل ــیدرراس هماهنگ
ــه ــودک ــتفادهش ــیاس ــیدیپلماس ــرم،یعن ــدرتن ق
محــوراصلــیآن،رســانهاســت.آشــناییوبهکارگیــری
رســانههایمختلــفمکتــوبومجــازی،امــریاســت
ــهمســلمانان ــاناســامراب ــدصــدایجه کــهمیتوان
ــردم ــهم ــنصــداب ــرای ــهاگ ــابرســاندک ــردمدنی وم
جهــانبرســد،طرفــدارانزیــادیداردوگفتمــاندینــی
ــتیز ــرکاتانسانس ــلتح ــددرمقاب ــانیمیتوان وانس
بایســتدووضعیــتنابســامانامــروزرابســامانکنــد.
داعــشامــروزدرعیــنحالــیکــهیــکتهدیــداســت
ــروزبیشــتر ــونام ــکفرصــتاســت؛چ ــای ــرایم ب
جهــاناســام،چــهشــیعهچــهســنی،بــرایمقابلــهبــا
تکفیریــونبــاهــماتفــاقنظــردارنــد؛ایــنموضوعــی
اســتکــهمیتوانــدبــهعنــوانیــکگفتمــانمشــترک
مــورداســتفادهواقــعشــودومحــوریبــرایگفتوگــو
قــرارگیــرد.امیدواریــمدرســایهایــنقبیــلفعالیتهــا
بتوانیــمهرچــهبیشــتر،شــاهداتحــادواتفــاقدرجهان

اســامباشــیم.

ادامه از صفحه اول

رئیــسکمیتــهمســتقلمحیــطزیســتمجمــعتشــخیص
ــون ــهدرقان ــراینک ــدب ــاتأکی ــامب ــتنظ مصلح
ــرایافزایــش ــاکپیشبینیهــایالزمب هــوایپ
ــت، ــدهاس ــهش ــرگرفت ــیدرنظ ــتاجرای ضمان
گفــت:ســازمانحفاظــتمحیــطزیســتبــه
ــکان ــون،ام ــرایقان ــناج ــرحس ــرب ــوانناظ عن

دارد. را دســتگاهها از شــکایت
ــت، ــاونتوســعهمدیری ــتیازدهــم،مع ــهدردول ــیک محمــدمجاب
حقوقــیوامــورمجلــسســازمانمحیــطزیســتدرجریــانرونــد
تصویــبالیحــههــوایپــاکبــود،ضمــناشــارهبــهمهمتریــندلیــل
ــون ــبقان ــعآلودگــیهــوایکشــور،ضــرورتتصوی ناکامــیدررف
هــوایپــاکراتشــریحکــردودرنهایــتبــهمــواردپیشبینیشــده
درایــنقانــونبــهمنظــورایجــادضمانــتاجرایــیآنپرداخــت.

مجابــیبــابیــاناینکــهطــیســالهایگذشــتهاقدامــات
ــعآلودگــیهــواانجــامشــدهاســت،گفــت: ــرایرف مشــخصیب
بعضــیازایــناقدامــات،موفقیتآمیــزبــود،بعضــیدیگــر
متوقــفشــدواقدامــاتدیگــرنیــزرونــدمناســبینداشــته
اســت.بــهبیــانســادهترنســبتبــهموضــوعآلودگــیهــواطــی
ــهصــورت ــفب ــسمختل ــاومجال ســالهایگذشــتهدردولته

ــت. ــدهاس ــوردش ــلیقهایبرخ س

ــالشــدهایــن ــاکدنب ــونهــوایپ ــارکــرد:آنچــهدرقان ویاظه
ــاره اســتکــهتکلیــفهــریــکازدســتگاههادرب

موضــوعمشــخصشــود.
ــع ــطزیســتمجم ــهمســتقلمحی ــسکمیت رئی
تشــخیصمصلحــتنظــامدرادامــهدرپاســخبــه
پرسشــیمبنــیبــراینکــهآیــابــرایقانــونهــوای
ــده ــیش ــیپیشبین ــیکاف ــتاجرای ــاکضمان پ
اســت،گفــت:بــرایاینکــهیــکقانــونضمانــتدرســتیبــرایاجرا
داشــتهباشــد،چنــداتفــاقبایــدبیفتــد؛اولایــنقانــونبایدتوســط
دســتگاههایاصلــیپیگیــریوآییننامههــایمربــوطبــهآن
تهیــهوابــاغشــود.براســاسایــنقانــونچندیــنآییننامــهبایــد
تهیــهشــودکــهتهیــهمهمتریــنآنهــابــرعهــدهســازمانحفاظــت
محیــطزیســتاســت.واضــحاســتکــهبایــدتــاپیــشازاتمــام
ســالجــاریکلیــهآییننامههــایمربــوطبــهقانــونهــوایپــاک

تهیــهشــودوبــهتصویــبهیئــتدولــتبرســد.
ــرایایجــادضمانــتاجرایــی ویافــزود:عنصــراساســیدیگــرب
ــه ــراینمون ــاراتالزماســت؛ب ــناعتب ــاک،تأمی ــوایپ ــونه قان
درایــنقانــونبــهافزایــشوســایلنقلیــهعمومــیاشــارهشــده
ــن ــرایای ــیالزمب ــال97پیشبین ــهس ــددربودج ــتوبای اس

ــرد. موضــوعصــورتگی

ــاره ــااش ــه،ب ــورخارج ــخنگویوزارتام ــمی،س ــرامقاس به
بــهدســتاوردهایاقتصــادیبرجــامگفــت:
اگــرنگاهــیدقیــقبــهبرجــامداشــتهباشــیم،
ــددســتاوردهایآنبســیاراســت؛ ــمدی خواهی
ــدهاســت. ــتش ــرصحب ــاکمت ــارهآنه ــادرب ام
اوضمــنتأکیــدبــراینکــهبیشــترســعی
میشــودضعفهــاوکمبودهــایبرجــامیــا

هــرآنچــهنیســتونبــودهاســترابــهبرجــامنســبتدهنــد،
گفــت:درحــوزهحملونقــلدریایــیبامشــکلاساســیمواجه
بودیــم.کشــتیهایایــراندرهیــچبنــدرینمیتوانســتند
توقــفکننــدوپهلــوبگیرنــدیــااصــوالامــکانبیمــهآنهــاهــم
ــم ــراندرتحری وجــودنداشــتوکامــاخطــوطکشــتیرانیای
کامــلبــود؛درحالــیکــهپــسازبرجــام،مشــکاتبیمــهای
ــد. ــومیگیرن ــاپهل ــیدربندره ــتیهابهراحت ــدوکش ــلش ح
ــهقراردادهــای ــیکشــورتوانســتب درحــوزهحملونقــلهوای
جدیــدیدســتیابــدوتعــدادیهواپیمــابخــردوازامکانــات

ــد. ــنحــوزهاســتفادهکن کشــورهایدیگــردرای
اواضافــهکــرد:درســطحبانکهــایبــزرگمشــکاتیوجــود
داردوازطرفــیتخطیهــایآمریــکاازبرجــاموجنــگروانــی
ــام ــایبرج ــمازمزای ــتنتوانی ــدهاس ــثش ــرانباع ــهای علی

ــم. ــودوانتظــارمیرفــت،اســتفادهکنی ــرارب ــهکــهق آنگون
ویادامــهداد:هــدفآمریکاوبعضیکشــورهای
کوچــکونگــرانمنطقــهآناســتکــهاجــازه
ندهنــدایــرانازمزایــایبرجــاماســتفادهکنــد.
آنــانقــدرتایــرانوتوانایــیمــردمایــرانرادر
دورانتحریــمدیدنــدوحــاالنگــراندورانپــس
ازتحریــمهســتندکــهایــرانبتوانــدبــاگامهــای
ــان ــردوبیشــکآن ــراربگی ــریق ــگاهرفیعت ــریدرجای بلندت
درایــنمرحلــهبــازشکســتخواهنــدخــورد.آنــاندههــادالرو
بیشــترهزینــهمیکننــدکــهایــرانیــکدالرســودنبــرد؛ولــی

نمیتواننــدبــهایــنبــازیادامــهدهنــد.
ــران ــودای ــدخ ــدکاریکنن ــانمیخواهن ــزود:آن ــمیاف قاس
ــود ــرانسیاســتهایخ ــهای ــاهزین ــدوب ــرککن ــامرات برج
راپیــشببرنــد.خوشــبختانهبــاخــردیکــهدرجامعــهایرانــی
ــت. ــوردهاس ــتخ ــونشکس ــتهاتاکن ــنسیاس ــت،ای هس
ــم ــرانه ــادای ــوددراقتص ــکاتموج ــیازمش ــابعض قطع
ربطــیبــهبرجــامنــداردوایــنمشــکاتراهکارهــایخــاص
خــودرادارد.مــابایــدتــوانکشــوررادرمدیریــت،برنامهریــزی،
همبســتگیملــیوافزایــشبهــرهوریوتولیــدملــیبیشــتر

کنیــم.

بهرامی:

آمریکا می خواهد کاری کند خود ایران برجام را ترک کند
مجابی: 

سازمان محیط زیست، حق شکایت از دستگاه ها را دارد

عبــاسجعفــریدولتآبــادی،دادســتان
عمومــیوانقــابتهــران،درحاشــیههمایش
تخصصــیبررســیآســیبهایاجتماعــیو
تأمیــنامنیــتعمومــیدرجمــعخبرنــگاران
بــااشــارهبــهاهــدافایــنهمایــشگفــت:
یکــیازمســائلیکــهدردســتگاههااهمیــت
بســزاییداردهمــکاریوهماهنگــیاســتو
درتمامــیجلســاتبــرایــنموضــوعتأکیــد
میشــود.ایــنجلســهنیــزبــههمیــن
ــداران،بخشــداران، ــاحضــورفرمان ــورب منظ
رؤســایدادگاههــایبخــشومعاونــان
برگــزارودرنتیجــهآننیــزگــزارشکوتاهــی
دربــارهآســیبهایاجتماعــیازبعضــی

استانهاارائهشد.
دادســتانعمومــیوانقــابتهراندرپاســخ
بــهپرسشــیمبنــیبــراینکــهبهتازگــی
مســئلهفســاددرشــهرداریتهــرانمطــرح
ــد، ــاتآنبگویی ــارهجزئی ــتدرب ــدهاس ش

تصریــحکــرد:اولاینکــهمــندراینجــا
ازمســئوالنگلــهدارم.مســئوالناگــربــه
ــهمراجــع ــدب ــدابای فســادیمیرســند،ابت
ــی ــدازهکاف ــهان ــد.ب ــوربگوین ــمیکش رس
روانوافــکارمــردمرابــااخبــاریکــهبــدون
ــم، ــرارمیدهی ــرانق ــاردیگ ــاتدراختی اثب
پریشــانمیکنیــم.بنــدهروزچهارشــنبه
نامــهایبــهآقــاینجفــی)شــهردارتهــران(

نوشتموازایشانمستنداتخواستم.
ویافــزود:ازهمیــنتریبــونبــههمــه
مســئوالناعــاممیکنــمکــهطــرحواعــام
مــواردفســادبــدوندلیــلواثبــاتوبــدون
ــکال ــلاش ــمیمح ــعرس ــبدرمرج تصوی
میشــوند رنجیدهخاطــر مــردم اســت.

ــه ــموســپسب ــواردیرابگویی ــام ــهم ک
آقایــان بنابرایــن دنبــالدلیــلبرویــم؛
اگــر تهــران شــهردار ازجملــه مســئول
ــد،اول ــیدارن ــرایفســاددرجای ــیب دالیل
بــهدســتگاهقضایــی،بازرســیکلکشــورو

ــد. ــامکنن ــتانیاع دادس

بــرهمیــناســاسنیــزهمانطــورکــه
ــتاز ــدفوری ــهقی ــهایب ــینام ــم،ط گفت
ایشــانخواســتهایمکــهایــنکارانجــام

ــود. ش
جعفــریدولتآبــادیتأکیــدکــرد:ازهمیــن
ــم ــاعمیدهی ــئوالناط ــهمس ــههم ــاب ج
ــایرســمیفســادی ــاداازتریبونه ــهمب ک

رااعامکنندکهثابتنشدهباشد.
دادســتانعمومــیوانقــابتهــراندرادامــه
ــانچی ــتیس ــهکش ــلیتحادث ــنتس ضم
تصریــحکــرد:پرونــدهقضایــیدرایــن
زمینــهمفتــوحاســت.براســاسقانــون
ــه ــمچنانچ ــامیتوانی ــامیم ــازاتاس مج
بــرایاتبــاعایرانــیدرخــارجازکشــور

حوادثــیرخدهــد،ایــنموضــوعراپیگیری
کنیــم.بــهدلیــلآنکــهازحادثهدورهســتیم
ــهدســت ــلآنراب ــداطاعــاتودالی وبای
آوریــم،بــاهمــکاریدادســتانیکلووزارت
امــورخارجــهحقــوقجانباختــگانپیگیــری

خواهدشد.
ویدرپایــاندربــارهآخریــنوضعیــت
پرونــدهحــوادثاخیــرتصریــحکــرد:ســعی
کردیــمدرتهــرانبــهســرعتعمــلکنیــم.
درحــالحاضــربازداشــتیهایمــاکمتــراز
20نفــراســت.بــرای۵۴نفــرکیفرخواســت
ــه ــیک ــامتهمان ــم.ازروزاولب صــادرکردی
ــدو ــامش ــاتانج ــد،ماق ــدانبودن درزن
دغدغــهداشــتیمکــهایــنموضــوعبــه
ســرعتتعییــنتکلیــفشــودوانشــاءهللا
ــان ــاممتهم ــارهتم ــاریدرب ــهج ــاهفت ت
حــوادثاخیــرتعییــنتکلیــفصــورت

ــرد. گی

دادستان تهران:
اعالم موارد فساد بدون اثبات، محل اشکال است

ترامپ با کدام تست سالمت روانی 
سنجیده  شد؟

بعضــیازپرســشهایآزمــونســامتروانترامــپاز
ــد ــهچن ــودهک ــیب ــنپرســشهایروانشناس ابتداییتری
نمونــهآنبــهشــرحزیــراســت:نــامحیواناتــیماننــدشــیر
وکرگــدنرازیــرعکسهــایآنهــابنویســید.چنــدعــددرا
بــهترتیــبوســپسبرعکــسبشــمارید.آیــامیتوانیــددر
میــانحیوانــاتزیــرشــیرراپیــداکنیــد؟ایــنپرســشها،
بخشــیازآزمــونبــهاصطــاحتشــخیصســامتروانو
ســنجشســامتحافظــهدونالــدترامــپ،رئیسجمهوری
ــه ــودوپــسازانجــامایــنآزمایشهــایبچگان ــکاب آمری
پزشــککاخســفیداعــامکــرداومشــکلروانــینــدارد!

راز بازداشت ولیدبن طالل
دلیــلواقعــیبازداشــتولیدبنطــال،ثروتمندترین
شــخصیتخاورمیانــهابعــاددیگریغیرازمســئله
فســادداردکــهازجملــهایــندالیــلایــناســتکــه
ویســهامزیــادیدربســیاریازشــرکتهای
آمریکایــیازجملــهتوییتــردارد؛امــامســئلهمهمتر
ایــناســتکــهویروابــطقــویبــابــاراکاوبامــا،

رئیسجمهــورســابقآمریــکاداشــتهاســت.
روابــطبــدمیــانترامــپوولیدبنطــالبــه
جایــیرســیدهبــودکــههــردودرتوییتــراظهاراتــی
راعلیــهیکدیگــرمنتشــرمیکردنــد.ولیــد،ترامــپ
ــد. ــواهمیدان ــزبجمهوریخ ــرایح ــیب راننگ

شرط اردن برای رژیم صهیونیستی
دولــتاردنبازگشــاییســفارترژیمصهیونیســتی
ــهجــای ــریب ــنســفیردیگ ــهتعیی ــانراب درام
»عنیــاتشــاین«مشــروطکــردهاســتکــه
تلآویــونیــزبــاایــنشــروطموافقــتکــرده

ــت. اس
رژیــم نخســتوزیر نتانیاهــو، بنیامیــن
صهیونیســتینیــزبــهصــورتتلویحــیبــهموافقت
ــن ــردوضم ــارهک ــرطاردناش ــاش ــمب ــنرژی ای
ــاره ــهزودیدرب قدردانــیازشــاین،افــزودکــه»ب
اینکــهچــهکســیســفیر)اســرائیلدراردن(

میکنیــم.« تصمیمگیــری میشــود،

اتفاقی بزرگ برای ارتش سوریه
نیروهــایارتــشســوریهدرادامــهعملیاتگســترده
خــوددرحومــهادلــبســرانجامتوانســتندوارد
فــرودگاهاســتراتژیکابوالظهــورشــوندکهدراشــغال

ــرارداشــت. ــروهتروریســتیجبههالنصــرهق گ
بــه همپیمانــان و ارتــش نیروهــای ورود
شــدید درگیریهــای ســایه در فــرودگاه ایــن
و النصــره جبهــه تروریســتی گروههــای بــا
الحزبالترکســتانیصــورتگرفتــهاســت.ایــن
گروههــاازایــنفــرودگاهبــهعنــوانپایــگاهنظامــی
ــود ــتیخ ــاتتروریس ــازحم ــرایآغ ــیب ومحل

میکردنــد. اســتفاده

هشدار الوروف به واشنگتن
الوروفدربــارهاســتراتژینظامــیجدیــدآمریکاگفت:
واشــنگتنبایــدبدانــدثباتبــدونهمکاریباروســیه
ــیهدررأس ــیروس ــتمل ــودوامنی ــقنمیش محق
ــات ــارهاتهام ــنکشــوراســت.ویدرب ــاتای اهتمام
ــه ــاعلی ــارهدورزدنتحریمه ــهروســیهدرب ــکاب آمری
کــرهشــمالیبــافــروشنفــتبــهایــنکشــورگفــت:
ــا ــارهدورزدنتحریمه ــمیدرب ــکایترس ــکاش آمری
ارائــهنکــردهاســت؛بنابرایــنآنهــاهیــچدلیلــیندارند.
وزیــرخارجــهروســیهافــزود:روســیهآمــادهمذاکــرهبا
واشــنگتنبــاوجــوداتهامــاتاخیــرایــنکشــورعلیــه

روســیهوچیــناســت.

بین الملل



فناوری

 اینستاگرام در حال آزمایش 
دو قابلیت جدید

 هم اکنــون شــبکه اجتماعــی اینســتاگرام بــه دنبــال 
اضافــه کــردن دو قابلیــت جدیــد و کاربــردی ارســال 
ــتر  ــظ بیش ــتوری و حف ــمت اس ــی در قس ــای متن پیام ه

ــت.  ــران اس ــخصی کارب ــم ش حری
گرچــه خبــر اضافــه شــدن ایــن قابلیــت جدیــد بــه 
ــه گــوش  ــی ب ــران ژاپن اینســتاگرام توســط برخــی از کارب
ــا  ــری از اروپ ــای دیگ ــاال گزارش ه ــا ح ــود، ام ــیده ب رس
ــد  ــه نشــان می ده ــا رســیده اســت ک ــه دســت م ــز ب نی
تعــداد  افزایــش  و  حــال گســترش  در  اینســتاگرام 
محــدود کاربرانــی اســت کــه پیشــتر برایشــان ایــن 
ــود،  ــترس ب ــی در دس ــور آزمایش ــه ط ــد ب ــت جدی قابلی
ــد بســیاری از  ــز همانن ــد نی ــت جدی ــن ویژگــی و قابلی ای
گزینه هــای پیــش روی کاربــران در بخــش اســتوری 
هماننــد بومرنــگ، پخــش زنــده )الیــو( و غیــره در 
قــرار  اینســتاگرام  اســتوری های  پاییــن   قســمت 
خواهــد گرفــت کــه پــس از انتخــاب ایــن گزینــه، کاربــران 
قــادر خواهنــد بــود متــن مــورد نظــر خــود را نوشــته و از 
ســایر امکانــات تغییــر رنــگ و انــدازه و ســایز فونــت بــه 
کاربــرده شــده و همچنیــن تغییــر رنــگ پشــت زمینــه و 

ــوند.  ــد ش ــم بهره من ــتیکر ه ــب و اس ــزودن برچس اف
 WaBetaInfo اســاس گزارشــی کــه وب ســایت   بــر 
منتشــر کــرده اســت، اینســتاگرام در حــال آزمایــش یــک 
ــکان  ــران ام ــه کارب ــه ب ــر و جــذاب اســت ک ــت دیگ قابلی
ــتوری  ــری از اس ــر دیگ ــه کارب ــی ک ــا هنگام ــد ت می ده
آن هــا اســکرین شــات )عکــس( می گیــرد و آن را در 
ــق  ــاق از طری ــن اتف ــد، از ای ــره می کن ــود ذخی ــی خ گوش
ــان اینســتاگرام آگاه شــوند.  ــا اع ــک نوتیفیکیشــن ی ی

کدام اپلیکیشن،  بیشترین مصرف 
اینترنت را دارد؟

ــه  ــه ب ــت ک ــد اس ــرای اندروی ــنی ب GlassWire اپلیکیش
کمــک آن می توانیــد میــزان مصــرف اپلیکیشــن ها از 

ــد.  ــت کنی ــاهده و مدیری ــت را مش اینترن
اینترنتــی وای فــای و  ارتبــاط  از هــر دو   GlassWire
ــدام  ــه از ک ــارغ از آنک ــد و ف ســیم کارت پشــتیبانی می کن
ــد،  ــتفاده می کنی ــود اس ــی خ ــاط اینترنت ــرای ارتب ــک ب ی
 ایــن برنامــه قــادر اســت مصــرف آن را تحــت نظــر 

بگیرد. 
نکتــه  جالبــی کــه در GlassWire وجــود دارد گــراف زنــده 
ــد  ــه، می توانی ــرای برنام ــا اج ــه ب ــوری ک ــه ط ــت ب اس
ــرف  ــغول مص ــه مش ــان لحظ ــه در هم ــی را ک برنامه های

ــد.  ــک هســتند،  مشــاهده کنی ترافی
همچنیــن در ایــن برنامــه گزارش هــای روزانــه و هفتگــی 
بــه مــرور تهیــه و تنظیــم می شــوند و در نهایــت بــا ترکیــب 
 آن هــا، گزارش هــای ماهانــه و حتی ســاالنه در اختیار شــما 

قرار می گیرد.

اخبار اقتصادی
 کاهش قدرت خرید کارگران 

در 10 سال اخیر
یــک کارشــناس حــوزه کار می گویــد قــدرت خریــد مــردم و 
کارگــران نســبت بــه ۱۰ ســال گذشــته نــه تنهــا ثابــت مانــده 
ــه  اســت،  بلکــه در برخــی از مــوارد کاهــش یافتــه اســت. ب
ــازار   کار،  ــد و ب ــق تولی ــرای رون ــد ب ــت بای ــاد وی دول اعتق
بنگاه هــای اقتصــادی را حمایــت و ســبد معیشــت کارگــران 

را تقویــت کنــد. 
علــی اکبــر لبافــی اظهــار کــرد: امــروز بــا دو چالــش اساســی 
در کشــور مواجــه هســتیم، یکــی بحــث قــدرت خریــد مــردم 
ــازار مصــرف هــم نشــان داده و  ــه خــود را در ب ــران ک و کارگ

دیگــری قیمــت تمــام شــده تولیــد، 
ادامــه داد: آمــار و اطاعــات نشــان می دهــد کــه  وی 
از ســال ۱۳۸۰ تاکنــون ظرفیــت تولیــد دو برابــر شــده 
اســت، ولــی نســبت بــه ۱۰ ســال قبــل قــدرت خریــد 
مــردم و کارگــران نــه تنهــا ثابــت مانــده،   بلکــه بعضــًا 
ــی  ــه اســت. ایــن وضعیــت موجــب خال کاهــش هــم یافت
ــک  ــد در ی ــا نتوانن ــا شــده اســت ت ــت بنگاه ه ــدن ظرفی مان
ظرفیــت تکمیلــی کار کننــد و طبیعــی اســت کــه در ظرفیــت 
ــول  ــده محص ــام ش ــت تم ــدی قیم ــا ۵۰ درص ــن ۳۰ ت  پایی

افزایش می یابد. 
وی خاطرنشــان کــرد: متأســفانه در داخــل هــم قــدرت 
ــا  ــه ۱۰ ســال قبــل ب ــدارد، چــون نســبت ب خریــدی وجــود ن
کاهــش مواجــه هســتیم. در نتیجه امــکان حضــور در بازارهای 
داخلــی و حتــی خارجــی، عمــًا بــه وجــود نمی آیــد، لــذا در 
تعییــن مــزد هــم بایــد بنــگاه اقتصــادی و هــم قــدرت خریــد 
را در نظــر گرفــت. او ادامــه داد: هیچ کــدام از دولت هــا و 
ــت  ــدرت معیش ــود ق ــرای بهب ــدی را ب ــرح جدی وزرای کار ط
ــه  ــد و ب ــه نکرده ان ــا ارتقــای دســتمزد آن هــا ارائ کارگــران و ی

ــد. ــل عمــل مــی کنن ــه ســال های قب همــان روی

 شرایط جدید بازنشستگی 
کارمندان دولت

بــر اســاس الیحــه دائمــی شــدن قانــون مدیریــت خدمــات 
ــر  ــت تغیی ــدان دول ــتگی کارمن ــرایط بازنشس ــوری، ش کش

خواهــد کــرد. 
و  اصــاح  الیحــه  اخیــر  روزهــای  در  جمهــور   رئیــس 
دائمــی نمــودن قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری را 
ــی  ــت ط ــتخدامی، جه ــازمان اداری و اس ــنهاد س ــه پیش ب
ــس شــورای اســامی  ــس مجل ــه رئی ــی ب تشــریفات قانون
ــه  ــن الیح ــاده ۱۰۳  ای ــاس م ــر اس ــت. ب ــرده اس ــم ک تقدی
شــرایط بازنشســتگی کارمنــدان دولــت تغییــر خواهــد کــرد، 
ــودن ۳۰  ــا دارا ب ــد ب ــتگاه ها می توانن ــال دس ــوان مث ــه عن ب
ــدان  ســال ســابقه خدمــت و حداقــل ۵۰ ســال ســن کارمن
خــود را بازنشســت کننــد. بــا مــدرک تحصیلــی باالتــر و بــا 
در خواســت کارمنــد و موافقــت دســتگاه امــکان خدمــت تــا 

ــد.  ــد ش ــود خواه ــز وج ــال نی ۳۵ س
ــز دســتگاه ها موظــف  ــاده نی ــن م ــر اســاس تبصــره ۳ ای ب
شــدند کارمنــدان شــاغل در مشــاغل تخصصی و بــا دارا بودن 
7۰ ســال ســن را بــا هــر میــزان ســابقه خدمــت بازنشســت 
کننــد. گفتنــی اســت، شــرایط جدیــد بازنشســتگی کارمنــدان 
دولــت در صــورت تصویــب مــاده قانونــی مذکــور در مجلــس 

شــورای اســامی اعمــال خواهــد شــد.

ــچ  ــر گ ــد ذخای ــه ۱۰ درص ــه اینک ــه ب ــا توج ب
جهــان در ایــران قــرار گرفتــه، بایــد واحدهــای 
فــرآوری گــچ کشــور بــرای تولیــدات داخلــی و 
همچنیــن تصــرف بازارهــای منطقــه ای بیــش 
ــن در  ــد، ای ــد می کردن ــود را روزآم ــن خ از ای
حالــی اســت کــه حــال و روز ایــن واحدهــای 
ــن  ــت پایی ــا ظرفی ــدی خــوب نیســت و ب تولی
ــد.  ــد می کنن ــچ تولی ــاال، گ ــرخ تمام شــده ب و ن
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  آمــار  براســاس 
کارخانه هــای  اســمی  ظرفیــت  تجــارت، 
تولیــد گــچ کشــور ۳۱ میلیــون تــن اســت 
کــه هم اکنــون ۳۸۰ واحــد تولیــد گــچ بــا 
اشــتغال حــدود ۳ هــزار و ۶۰۰ نفــر،  مشــغول 
بــه فعالیــت هســتند. تولیــد گــچ در ســال ۹۵،  
ــه  ــه نســبت ب ــوده ک ــن ب ــون ت حــدود ۱۰ میلی
ــت.  ــته اس ــی نداش ــاوت چندان ــال ۹۴،  تف س
ــزان ۲۸۲  ــه می ــال ۹۵ ب ــچ در س ــادرات گ ص
هــزار تــن بــوده کــه نســبت بــه صــادرات آن در 
ــته  ــش داش ــد کاه ــدود ۶۵ درص ــال ۹۴ ح س

ــت. اس
 نیمی از واحدهای فرآوری گچ،  

سنتی هستند
ــت  ــاره وضعی ــب، درب ــران جی ــزارش ای ــه گ ب
واحدهــای فــرآوری گــچ در ایــران، مدیــر دفتــر 
صنایــع معدنــی غیرفلــزی وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت در گفت وگــو بــا صمــت، 
ــچ  ــدی گ ــای تولی ــداد واحده ــرد: تع ــار ک اظه
ــمی ۳۱  ــت اس ــا ظرفی ــد ب ــور،  ۳۸۰ واح کش
میلیــون تــن اســت کــه از آن تعــداد حــدود ۱۵۰ 

واحــد ســنتی و نیمه صنعتــی هســتند.

ــده  ــرد: عم ــان ک ــری، خاطرنش ــیف هللا امی س
واحدهــای تولیدکننــده گــچ در کشــور کــه 
ــت،   ــن اس ــزار ت ــاالی ۵۰ ه ــا ب ــت آن ه ظرفی
ــان،  ــینی خراس ــچ ماش ــامل گ ــب ش ــه ترتی ب
ســپیدگچ ســاوه، ســپیدگچ خراســان، شــرکت 
ــح  ــی صال ــی ســلفچگان، تعاون ــی معدن صنعت
ــچ  ــن ســمنان وگ ــچ جبل متی ــچ ســمنان، گ گ

ــت. ــمنان اس ــچ س ــش و گ ــارس کوم پ
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهدافــی کــه بــرای 
صنعــت گــچ کشــور در نظــر گرفتــه شــده، 
عنــوان کــرد: برنامه هــا و اهــداف کوتاه مــدت و 
میان مــدت بــرای صنعــت گــچ در نظــر گرفتــه 
ــوان  ــا می ت ــن برنامه ه ــه ای ــه از جمل ــده ک ش
بــه بازســازی و نوســازی صنایــع گــچ بــا 
بهــره وری انــرژی بــاال و میــزان مصــرف پاییــن 
بــه لحــاظ ماشــین آالت و تجهیــزات تولیــد   و 
جهت گیــری به ســمت تولیــد محصــوالت و 
فرآورده هــای صنایــع پایین دســتی گــچ ماننــد 
پنل هــای گچــی و دیوارهــای پیش ســاخته 

گچــی،  اشــاره کــرد. 
ایــن  بــه  پاســخ  در  مقــام مســئول  ایــن 
ــا چــه مشــکاتی  پرســش کــه صنعــت گــچ ب
ــود  ــرد: نب ــار ک ــان اســت، اظه ــه گریب دســت ب
بازســازی  بــرای  مالــی  تــوان  و  نقدینگــی 
بــاال  تولیــدی،  واحدهــای  نوســازی  و 
بــودن نــرخ بهــره تســهیات بانکــی بــرای 
انــرژی  نــرخ  نوســان های  تولیدکننــدگان، 
ناشــی از سیاســت های یارانه هــای دولــت، 
هزینــه بــاالی حمل ونقــل جــاده ای، دسترســی 
ــور  ــی کش ــبکه ریل ــه ش ــتن ب ــب نداش مناس

و رکــود در صنعــت ساخت وســاز در کشــور 
ــای  ــه واحده ــت ک ــکاتی اس ــن مش مهم تری

فــرآوری گــچ بــا آن روبــه رو هســتند.
 واحدهایی که باید روزآمد شوند

دربــاره مشــکاتی کــه واحدهــای فــرآوری گــچ 
ــون،  ــل اقبالی ــتند، ابوالفض ــه رو هس ــا آن روب ب
ــع و معــادن  ــره انجمــن صنای عضــو هیئت مدی
گــچ ایــران بیــان کــرد: به دلیــل پراکندگــی 
معــادن گــچ در سراســر ایــران، واحدهــای 
ــده  ــور پراکن ــطح کش ــز در س ــچ نی ــرآوری گ ف
هســتند. البتــه در چنــد منطقــه ماننــد ســاوه، 
قــم، مشــهد و ســمنان واحدهــای گــچ، تجمــع 

ــد.  بیشــتری دارن
 اقبالیــون دربــاره وضعیــت صنعت گــچ در ایران، 
توضیــح داد: حــدود ۴۰ ســال پیــش کــه 
فنــاوری گــچ وارد کشــور شــد، از آخریــن 
فناوری هــای روز آن زمــان اســتفاده شــده 
ــن  ــه در ای ــت ک ــن اس ــوع ای ــا موض ــود، ام ب
ایــن  بــرای  فنــاوری  هیچ گونــه  ســال ها 
ــا گذشــت  ــز ب ــک نی ــت وارد نشــده و این صنع
ــن  ــزات و ماشــین آالت ای ــان بســیار، تجهی زم
چنــدان  کــه  شــده اند،  فرســوده  صنعــت 
ــت  ــازه و باکیفی ــد محصــوالت ت ــه تولی ــادر ب ق

ــود.  ــد ب نخواهن
موضــوع  دیگــر  ســوی  از  داد:  ادامــه  وی 
ایــن اســت کــه ذائقــه مشــتری به دلیــل 
ــرده  ــر ک ــازی تغیی ــازی و صنعتی س سبک س
و محصوالتــی کــه در داخــل کشــور تولیــد 
می شــود بــا کاهــش تقاضــا روبــه رو شــده 

ــت.  اس

ــازی هایی  ــرای انبوه س ــز ب ــر نی ــوی دیگ از س
ــود،  ــام می ش ــا انج ــق تعاونی ه ــه از طری ک

بــه  دنبــال گــچ باکیفیــت هســتند.
وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه صنعــت 
گــچ به طــور صددرصــد در دســت بخــش 
خصوصــی اســت، اظهــار کــرد: صنعــت گــچ 
دسترســی بــه منابــع مالــی چنــدان نداشــته 
و وجــود کارخانه هــای زیــاد گــچ، ســبب 
ایجــاد رقابــت بیــن ایــن واحدهــا شــده 

ــت.  اس
ایــن عضــو هیئت مدیــره انجمــن صنایــع 
ــوی  ــه داد: از س ــران، ادام ــچ ای ــادن گ و مع
دیگــر از زمانــی کــه افزایــش بهــای ســوخت 
ــل  ــاد و مــازوت و گازوئی ــاق افت ــران اتف در ای
گــران شــد، بســیاری از کارخانه هــا بــه دلیــل 
افزایــش بهــای انــرژی،  قــادر نبودنــد کاالی 
باکیفیت تــری تولیــد کننــد تــا هــم بــازار 
داخــل را تأمیــن کننــد و هــم بــازار صادراتــی 

ــد.  خــود را گســترش دهن

ــن  ــا ای ــادآور شــد: پیشــنهاد م ــان ی وی در پای
ــم  ــط ه ــک و متوس ــع کوچ ــه صنای ــت ب اس
ــرا  ــود،  زی ــه ش ــزرگ توج ــع ب ــد صنای همانن
ــی  ــمت صنایع ــه س ــرمایه گذاری ب ــتر س بیش
ماننــد پتروشــیمی، فــوالد و صنایــع بــزرگ 
رفتــه کــه البتــه ایــن صنایــع مهــم و ضــروری 
به شــمار می رونــد،  امــا بایــد بــه صنایــع 
ــژه داشــته  ــم توجــه وی کوچــک و متوســط ه
ــک  ــته ی ــال گذش ــان س ــد پای ــیم. هرچن باش
و  وزارت صنعــت، معــدن  در  اتفــاق خــوب 
تجــارت افتــاد و براســاس طرحــی صنایــع 
معدنــی غیرفلــزی از صنایــع فلــزی جــدا و این 
ــگاه  ــع در جای ــن صنای ــه ای ــر ســبب شــد ب ام
ــع را  ــن صنای ــد درد ای ــود. بای ــه ش ــود توج خ
به درســتی تشــخیص داد تــا بتــوان راهکارهــای 
مناســبی بــرای درمــان آن هــا تجویز کــرد. البته 
ــا  ــن واحده ــرای ای ــت ب ــا از دول درخواســت م
ــوان  ــد بت ــه بای ــت، بلک ــای وام نیس ــا اعط تنه
ــرد. ــد ک ــا را روزآم ــن کارخانه ه ــزات ای تجهی

وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت یکی از معضات اساســی 
 واحدهــای تولیــدی را نــرخ ســود بــاالی بانکــی عنــوان و 
اعــام کــرد: واحدهــای تولیــدی بــا نــرخ ســود ۲۳ 
درصــد بــا مشــکل مواجــه می شــوند و بازدهــی واحدهــا، 

ــت.  ــود نیس ــزان س ــن می ــخ گوی ای پاس
بــه گــزارش ایســنا، محمــد شــریعتمداری گفــت: صنعــت 
کشــور بــا همــه محدودیت هــا، رونــد رو بــه رشــد خــود 

را ادامــه داده اســت. 
وی افزود: رشــد صدور مجوزهای تأســیس نشــان از میل 
 بــه ســرمایه گذاری در کشــور دارد، بــه طــوری کــه امســال 

۲۳ درصد نسبت به سال گذشته، رشد داشته ایم. 
ــه وضعیــت واحدهــای تولیــدی کشــور  شــریعتمداری ب
ــدی  ــای تولی ــد از واحده ــرد: ۵۰ درص ــام ک ــاره و اع اش
کشــور بــا ظرفیتــی بیــش از ۵۰ درصــد فعالیــت دارنــد. 

ــرز  ــزود: اســتان الب ــدن و تجــارت اف ــر صنعــت، مع وزی
نیــز هفتمیــن پایــگاه صنعتــی کشــور بــه شــمار مــی رود 
ــه  ــن اســتان  ۱ هــزار و ۲۵۶ پروان و ســال گذشــته در ای

ــت.  ــده اس ــادر ش ــد ص ــرداری جدی بهره ب
ــه  ــته از رتب ــاه گذش ــد م ــی چن ــرز ط ــه داد: الب وی ادام
 ۲7 پرداخــت تســهیات رونــق تولیــد بــه رتبــه اول کشــور 

ارتقا یافته است. 
وی افــزود: بــر همیــن اســاس انتظــار مــی رود کاهــش 
 نــرخ بهــره متناســب بــا تــورم در شــورای پــول و اعتبــار 
مطــرح شــود. شــریعتمداری یکــی از مشــکات اســتان 
البــرز را مســتثنی نشــدن از شــعاع ۱۲۰ کیلومتــر عنــوان و 
اعــام کــرد: البــرز نیــز بایــد بــا رعایــت الزامــات زیســت 
محیطــی،  ماننــد قــم از شــعاع ۱۲۰ کیلومتــری مســتثنی 

شــود.

ــقف  ــه س ــان اینک ــا بی ــران، ب ــی ای ــاق بازرگان ــس ات نائب رئی
ــه اجــرای  خواســته های فعــاالن اقتصــادی در حــال حاضــر ب
ــی  ــی برخ ــه تازگ ــت: ب ــه، گف ــل یافت ــوب تقلی ــن مص قوانی

تصمیمــات و بخشــنامه ها، هفتگــی تغییــر می کننــد. 
ــت:  ــر گف ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــاح ورزی در گفت وگ ــین س حس
ــه ای  ــه گون ــب و کار ب ــای کس ــران و فض ــاد ای ــت اقتص وضعی
اســت کــه متأســفانه، ســقف خواســته ها و آرزوهــای فعــاالن 
اقتصــادی در ایــران، بــه اجــرای قوانیــن موجــود محــدود شــده 
اســت. وی افــزود: ایــن روزهــا فعــاالن اقتصــادی، تشــکل ها، 
ــاز،  ــچ امتی ــادی، هی ــای اقتص ــی و بنگاه ه ــای بازرگان اتاق ه
تســهیات و حمایت هایــی را از دولــت و مجلــس انتظــار 
ــه  ــه مصران ــد، بلک ــب نمی کنن ــتگذاران طل ــد و از سیاس ندارن
ــوزه  ــا ح ــط ب ــن مرتب ــل قوانی ــح و کام ــرای صحی ــای اج تمن
کســب و کار از جملــه قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و 

کار و رفــع موانــع تولیــد را دارنــد. وی تصریــح کــرد: در مــاده 
ــف  ــر تکلی ــی ب ــب و کار مبن ــط کس ــود محی ــون بهب ۲ و ۳ قان
ــکل ها  ــی از تش ــه نظرخواه ــی ب ــتگاه های اجرای ــی دس تمام
ــن و  ــن قوانی ــاح و تدوی ــی در اص ــش خصوص ــاالن بخ و فع
مقــررات، بخشــنامه ها و دســتورالعمل ها و دســتور مؤکــد 
ــم از  ــن حک ــق ای ــرای دقی ــر اج ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
قانــون متأســفانه کمــاکان، ماشــین تولیــد بخشــنامه ها، 
در  و کار  مخــل کســب  آئین نامه هــای  و  دســتورالعمل ها 
ــه گفتــه ســاح ورزی، در حالی کــه  حــال کار کــردن اســت،  ب
مــاده ۲۴ قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار، دولــت 
ــی  ــی نه ــات ناگهان ــی را از أخــذ تصمیم و دســتگاه های اجرای
ــه  ــده، بلک ــق نش ــر محق ــن ام ــا ای ــه تنه ــفانه ن ــرده، متأس ک
مداخــات، بیشــتر و تصمیمــات گاهــی هفتگــی تغییــر 

می کنــد.

3 قتصـــاد ا

فناوری قدیمی، گچ را به خاک سیاه نشاند
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محمد نصر اصفهانی
کارشناس عمران و ساختمان

 آب 
آب یــک قســمت کلیــدی بــرای 
ترکیــب  اســت  بتــن  تولیــد 
ــیژن  ــم اکس ــک ات ــا ی ــدروژن ب ــم هی ــیمیایی دو ات ش
اوربیتال هــای  یــا  موجــب تشــکیل یــک مولکــول 
ــب  ــی موج ــار الکتریک ــاوت در ب ــود. تف ــدی می ش  پیون
پیوند هــای تــک جفتــی روی مولکــول آب می شــود 
تــا بــر روی پیوند هــای مقیــد ســایر مولکول هــای 
ــر آب  ــی  از ه ــه طــور  تقریب ــذا  ب آب جــذب شــوند، ل
 طبیعــی آشــامیدنی فاقــد طعــم و بــوی مشــخص 
بتــن  ســاخت  در  اختــاط  بــرای   می تــوان 
 اســتفاده کــرد.از آب هــای که مناســب بــودن آن هــا مورد 
 ، کربنات هــا  دارای  مثــا   ( اســت،   تردیــد 
ســولفات ها   ، کلرید هــا   ، قلیایــی  بی کربنات هــای 
، نمک هــای آهــن ، فاضاب هــای صنعتــی شــکر، 
می تــوان  شــرطی  بــه   )... و  جلبک هــا   ، روغن هــا 
ــای  ــه مکعب ه ــرد ک ــتفاده ک ــن اس ــاخت بت ــرای س ب
بــا آن  ماتــی )۸A-CSA.A۲۳.۲( ســاخته شــده 
ــه  ــل ۹۰% نمون ــا حداق ــادل ب ــاوت ۲۸ روزه ای مع از مق
ــا قابــل  ــا آب شــناخته شــده ی شــاهد ســاخته شــده ب

ــردد  ــنهاد می گ ــاوه پیش ــد.به ع ــوردار باش ــول برخ قب
  ۱۹۱  ASTM C آزمایش هــای  بتــن  زمــان گیــرش 

ــود . ــام ش انج
 نسبت آب به سیمان 

نســبت آب به مواد ســیمانی به شــکل ســاده از تقســیم 
جــرم آب بــه جــرم مــاده ســیمانی بــه دســت می آیــد 
، ایــن نســبت در طــرح اختــاط بایــد کمتریــن مقــدار 
الزم بــرای ســازگاری بــا شــرایطی کــه بتــن پیش بینــی 

شــده در معــرض آن قــرار می گیــرد، باشــد.
در  کــه  مــوادی  کل  اســاس  بــر    W/C  نســبت 
واکنش هــای پیونــدی شــرکت می کننــد، می باشــد 
  W/CM ــه ــل ب ــبت تبدی ــردد نس ــنهاد می گ ــذا پیش ل
ــواد ســیمانی  ــده م ــه CM  نشــان دهن ــد. ک ــر یاب تغیی
ــیمیایی و... ــی ، ش ــای معدن ــد افزودنی ه ــت، مانن اس

ــیمانی  ــواد س ــه م ــبت آب ب ــتروژنی نس ــن اکس در بت
حداکثــر بــا توجــه بــه دســتگاه ویبــره روی صفــه 
ویبریشــن پلیــت و فشــار دســتگاه ویبــره بر روی ســاید 
ــا ۲۸  ــدم ت ــر ۲۵ ص ــر، حداکث ــره روی باف ــا و ویب باره
صــدم می باشــد کــه ایــن میــزان در کلیــه کتــب فنــی 
مهندســی، ایــده آل تریــن آب مصرفــی بــرای بتــن 

می گــردد. تعییــن 
تصویر ویبریشن پلیت ، بافر و ساید بارها

 آیا میدانید 
ــه  ــبت آب ب ــه نس ــه ب ــا توج ــتروزنی ب ــن اکس در بت
ســیمان) ۲۵ صــدم( می تــوان باالتریــن مقاومــت 
ــر  ــور مســتقر ب ــا دســتگاه ویبرات ــم را ب ــن تراک و بهتری
روی نمونــه در حــال ســاخت دریافــت کــرد و بــا 
ــانتی متر  ــول ۳/۲۰ س ــا ط ــی ب ــه بتن ــن روش قطع ای
ــت  ــوالد جه ــدون ف ــانتی متر را ب ــت ۶۰ س ــرض ثاب و ع
مسلح ســازی تولیــد نمــود کــه مقاومــت خمشــی 
و فشــاری آن بــه میزانــی اســت کــه جابه جایــی 
ــتگی  ــدون شکس ــی ب ــر جهت ــب آن در ه ــه و نص  قطع

صورت می گیرد. 
ابعاد قطعات تولید شده به روش اکستروژن
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ــان  ــا بی ــران ب ــه ته ــاوران رایان ــف فن ــه صن رئیــس اتحادی
ــی های  ــت گوش ــتری قیم ــرای رجیس ــد از اج ــه بع اینک
ــت: ســودآوری  ــا ۲۵ درصــد رشــد داشــت، گف ــل ت موبای
ایــن بخــش بــه انــدازه ای بــوده کــه یکــی از شــرکت های 
تأمیــن اجتماعــی نیز بــه واردات آیفــون روی آورده اســت.
بــه گــزارش تســنیم، ســیدمهدی میرمهــدی، ضمــن 
ابــراز تأســف از عــدم دقــت در اجــرای طــرح رجیســتری 
از  یکــی  اخیــرًا  کــرد:  اظهــار  همــراه،   گوشــی های 
مســئوالن ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 
در گفت وگویــی کــه بــا یکــی از رســانه ها داشــتند، گفتنــد 
کــه گوشــی هایی کــه بعــد از اجــرای رجیســتری در 
ــی  ــا ربط ــه م ــده اند، ب ــال ش ــی غیرفع ــبکه های ارتباط ش
ــدند. ــور می ش ــت وارد کش ــیر درس ــد از مس ــدارد و بای ن

رئیــس اتحادیــه صنــف فنــاوران رایانــه تهــران بــا تأکیــد 
ــردم  ــار م ــی از کن ــن راحت ــه همی ــوان ب ــه نمی ت ــر اینک ب
ــد  ــرای خری ــه ب ــه ای ک ــان هزین ــا توم رد شــد و میلیارده
ــت:  ــت، گف ــده گرف ــت را نادی ــده اس ــه ش ــی هزین گوش
ــوده کــه مجــوز واردات  مگــر غیــر از دولــت کســی هــم ب
گوشــی را صــادر کنــد؟! پــس، اگــر واقعــًا گوشــی 

قاچــاق تشــخیص داده شــده و االن در راســتای اجــرای 
رجیســتری قــادر بــه دریافــت خدمــات نیســت، حاکمیت 
بایــد بــرود و یقــه فروشــنده و واحــد صنفــی مربوطــه را 
کــه اقــدام بــه فــروش گوشــی قاچــاق کــرده، بگیــرد نــه 

ــد. ــازی کن ــا مــردم ب اینکــه ب
طــرح،   ایــن  اجــرای  اول  روز  از  تصریــح کــرد:  وی 
ــرا  ــاد،  زی ــی خواهــد افت ــن اتفاقات هشــدار دادم کــه چنی
ــه  ــزی ک ــا آن چی ــان ب ــدگان، وارداتش ــده ای از واردکنن  ع

اعام کرده اند، متفاوت است.
افــراد  ایــن  توســط  نهایتــًا گوشــی کــه  افــزود:   او 
وارد کشــور شــده و بــه دســت مصرف کننــده رســیده 
اســت، اکنــون بــا توجــه بــه اینکــه قاچــاق تشــخیص داده 
ــن  ــای تلف ــات از اپراتوره ــت خدم ــه دریاف ــادر ب شــده، ق
همــراه نیســت،  نمی شــود کــه در ایــن شــرایط بــه مــردم 

ــد. ــی ها را دور بریزن ــم گوش بگویی
میرمهــدی دربــاره وضعیــت حاکــم بــر بــازار تلفــن 
همــراه بعــد از اجــرای رجیســتری نیــز عنــوان کــرد: بعــد 
ــد  ــا ۲۵ درص ــی ت ــش قیمت ــرح، افزای ــن ط ــرای ای از اج
ــی  ــًا واردات برخ ــتیم و عم ــاهد هس ــازار را ش ــن ب در ای

واردکننــدگان  بــرای  بــه کشــور  همــراه  گوشــی های 
ــت. ــده اس ــودآور ش س

ــورد را در  ــک م ــن ی ــما همی ــرد: ش ــان ک ــر نش وی خاط
نظــر بگیریــد کــه واردات گوشــی بــه کشــور، بــه انــدازه ای 
ســودآور شــده کــه یکــی از شــرکت های ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی بــه عنــوان واردکننــده رســمی آیفــون بــه کشــور 
ــدگان مجــوز از  معرفــی شــده و اســم آن در لیســت دارن
ســوی ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 

آمــده اســت.

و  ارزشــمند  فلــزات  کارشناســان  پیش بینــی  طبــق 
هفتگــی  طــای  نظرســنجی  در  کــه  ســرمایه گذارانی 
ــد، عــدم شــفافیت در واشــنگتن و  کیتکونیــوز شــرکت کردن
ضعــف ارزش دالر آمریــکا همچنــان از قیمــت طــا در هفتــه 

ــرد.  ــد ک ــت خواه ــاری حمای ج
طــا، روز جمعــه تحت تأثیــر افــت ارزش دالر در آســتانه 
احتمــال تعطیلــی دولــت آمریــکا، بخشــی از ضــرر روز 
گذشــته را جبــران کــرد. هــر اونــس طــا بــرای تحویــل در 
ــا  ــکا ۵.۹۰ دالر ی ــازار آمری ــه ب ــات روز جمع ــه در معام فوری
۰.۴ درصــد افزایــش یافــت و در ۱۳۳۳.۱۰ دالر بســته شــد، 
در حالــی کــه روز پنج شــنبه،  ۱۲ دالر یــا ۰.۹ درصــد ســقوط 

ــن  ــه بزرگتری ــود ک ــده ب ــته ش ــرده و در ۱۳۲7.۲۰ دالر بس ک
ــود.  ــم دســامبر ب کاهــش قیمــت از هفت

دالر آمریــکا،  روز جمعــه رشــد مایمــی داشــت و شــاخص 
رقیــب،  شــش  از  ســبدی  برابــر  در   ICE آمریــکا  دالر 
ــید.  ــد رس ــه ۹۰.۶۲۹ واح ــرد و ب ــد ک ــد رش ــدود ۰.۲ درص ح
 بــا ایــن همــه، حــدود ۰.۴ درصــد کاهــش هفتگــی را 
ــبت  ــران نس ــی معامله گ ــل نگران ــه دلی ــرد. دالر ب ــت ک ثب
ــا  ــه ب ــان هفت ــات پای ــت تعطی ــی دول ــال تعطیل ــه احتم ب

ــت.  ــده اس ــه ش ــی مواج ــارهای نزول فش
ــازار کــه در نظرســنجی طــای وال  از میــان ۱7 کارشــناس ب
ــت  ــش قیم ــد افزای ــد، ۴۱.۲ درص ــرکت کردن ــتریت ش اس

ــمند  ــز ارزش ــن فل ــت ای ــش قیم ــد کاه ــا و ۳۵.۳ درص ط
ــوان  ــد عن ــه ۲۳.۵ درص ــی ک ــد، در حال ــی کردن را پیش بین

ــد.  ــد مان ــت خواه ــا ثاب ــد، قیمت ه کردن
در مقابــل، از میــان ۸۴۵ ســرمایه گذاری کــه در نظرســنجی 
آنایــن کیتکونیــوز شــرکت کردنــد، ۶۱.۸ درصــد نســبت بــه 
ــد،  ــن بودن ــاری خوش بی ــه ج ــا در هفت ــش قیمت ه افزای
ــد  ــی کردن ــا را پیش بین ــش قیمت ه ــد کاه ــا ۲۸.۹ درص ام

و ۹.۳ درصــد نیــز نظــری نداشــتند. 
ــل  ــی از عوام ــمند، یک ــزات ارزش ــران فل ــه تحلیل گ ــه گفت ب
اصلــی کــه انتظــار مــی رود از افزایــش قیمــت طا پشــتیبانی 

کنــد، ضعــف ارزش دالر آمریــکا اســت.

سرپرســت دفتــر حمایتــی و توانمندســازی وزارت رفــاه 
ــت:  ــد کاال، گف ــبد جدی ــع س ــات توزی ــام جزئی ــا اع ب
ظــرف یکــی دو مــاه آینــده تــا قبــل از عیــد، ســبد جدیــد 

ــود.  ــع می ش توزی
بــه گــزارش ایلنــا،  مریم الســادات میرمالک ثانــی در 
رابطــه بــا توزیــع ســبد حمایــت غذایــی گفــت: تاکنــون 
ســبد حمایتــی و کاال در ۸ مرحلــه توزیــع شــده و از 
ــار انجــام  ــا ۲ ب ــاه ۹۳ به طــور متوســط، ســالی ۱ ت تیرم

شــده اســت.
ــان  ــاه رمض ــبد کاال در م ــال ۹۶ س ــه داد:  در س وی ادام
توزیــع شــد و در ماه هــای آینــده کــه البتــه زمــان دقیــق 
ــا  ــده ت ــاه آین ــی دو م ــرف یک ــت، ظ ــخص نیس آن مش

ــود.  ــد داده می ش ــبد جدی ــد س ــل از عی قب
میرمالک ثانــی در مــورد نحــوه دریافــت ایــن ســبد 
گفــت:  افــراد مشــمول بــه بهزیســتی و کمیته امــداد 
باشــند،  داشــته  را  شــرایط  اگــر  و  مراجعــه کننــد 
ــه و  ــرار گرفت ــا ق ــن نهاده ــد تحــت پوشــش ای می توانن

ســبد را بگیرنــد، البتــه افــرادی کــه مســتمری بگیر ایــن 
ــت  ــت دریاف ــورد خدم ــک م ــط ی ــا نیســتند و فق نهاده

کرده انــد،  هــم می تواننــد ســبد کاال بگیرنــد. 

سرپرســت دفتــر حمایتــی و توانمندســازی وزارت رفــاه 
تصریــح کــرد: در پــی مشــکات دوره قبــل، وزارت 
ــاد  ــی ایج ــد الکترونیک ــد فرآین ــرح جدی ــرای ط ــاه ب رف
ــه کارت  ــبد ب ــادل س ــه مع ــورت ک ــن ص ــه ای ــرده ب ک
ــغ واریــز می شــود، ایــن  ــوار، مبال ــه سرپرســت خان یاران
ــزار  ــقف ۱۲۰ ه ــا س ــان ت ــزار توم ــف ۳۰ ه ــغ از ک مبال
ــان،  ــزار توم ــره ۲۰ ه ــوار تک نف ــرای خان ــان اســت ب توم
ــه ازای  ــاال ب ــه ب ــر ب ــه نف ــان، س ــزار توم ــره ۶۰ ه دو نف
ــان،   ــزار توم ــقف ۱۲۰ ه ــا س ــان ت ــزار توم ــر ۱۰ ه ــر نف  ه

پرداخت می شود. 
وی اظهــار داشــت: کارت یارانــه سرپرســت خانوارهــا 
شــارژ می شــود،  ایــن افــراد می تواننــد بــه فروشــگاه ها 
ــران ۹ فروشــگاه انتخــاب  ــه در ته ــا ک ــرارداد م طــرف ق
ــه و  ــکا و ... مراجع ــهروند، ات ــاه، ش ــب رف ــده در قال ش
کاالهــای خــود را خریــداری کننــد. افــراد در خریــد کاال 
ــن فروشــگاه های  ــه ای ــد ب ــا بای ــد،  ام آزادی عمــل دارن

ــد.  طــرف قــرارداد مراجعــه کنن

تأمین اجتماعی، واردکننده رسمی آیفون شد

خوش بینی بازار به صعود قیمت طال

جزئیات توزیع سبد جدید کاال

بتن اکستروژن )4( 

تصمیمات ناگهانی، بزرگ ترین مشکل کسب وکار کشورانتقاد وزیر صنعت از سود بانکی



هشتبهشت
با حضور به موقع آتش نشانان 
ساکنان مجتمع ۱۲ واحدی در 
اصفهان از مرگ نجات یافتند

ــط عمومــی ســازمان آتش نشــانی شــهرداری  ــر رواب مدی
اصفهــان از اطفــای حریــق در پارکینــگ مجتمع مســکونی 
۵ طبقــه در خیابــان مخابــرات شــهر اصفهــان خبــر داد و 
گفــت: ســاعت 12:00 بامــداد 30 دی مــاه بــا اعــام خبــر 
حریــق خــودرو در پارکینــگ مجتمــع مســکونی بافاصلــه 
ســتاد فرماندهــی اکیپ هــای عملیاتــی ایســتگاه های 6، 
18، 16 و 19 بــه همــراه تجهیــزات مربوطــه و دو دســتگاه 

خــودروی نردبــان بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
محمــد شــریعتی افــزود: حریــق مذکــور در یــک دســتگاه 
خــودرو در پارکینــگ مجتمــع مســکونی رخ داد و بــا توجه 
بــه تراکــم جمعیــت در نیمه شــب تمامــی ســاکنان دچــار 
دودگرفتگــی شــده بودنــد؛ خوشــبختانه آتش نشــانان بــا 
ــق  ــان دقای ــق در هم ــای حری ــرای اطف ــل ب ــرعت عم س
ــاط  ــه نق ــق ب ــرایت حری ــد و از س ــدام کردن ــی اق ابتدای

دیگــر جلوگیــری بــه عمــل آمــد.

 نصب مخازن غیرایمن 
در اتومبیل های اصفهانی ها

مدیــر امــور فنــی مراکــز معاینــه فنــی شــهرداری اصفهــان 
ــی ان جی  ــازن گاز س ــتر مخ ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
نصب شــده در خودروهــای اصفهانی هــا غیرایمــن اســت، 
ــزار دســتگاه خــودروی  ــا 90 ه ــن 80 ت ــه بی ــت: روزان گف

ــد. ــردد می کنن ــان ت ــوز در اصفه دوگانه س
خادمــی بــا بیــان اینکــه ایــن مخــازن تحــت فشــار 200 
بــار قــرار گرفته انــد، گفــت: بیشــتر ایــن مخــازن بــه طــور 

کارگاهــی نصــب شــدند و خطرنــاک هســتند. 
ســنجش  مرکــز   2 فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مرکــز  پنــج  و  چشــمی  بازدیــد  و  ســی ان جی  گاز 
هیدرواســتاتیک در شــهر اصفهــان گفــت: بازدیــد چشــمی 
و تســت هیــدرو اســتاتیک پــس از 6 ســال بــه صــورت 

ــود.  ــام ش ــار انج ــک ب ــال ی ــه س ــر س ه
ــای دوره ای  ــام آزمایش ه ــزوم انج ــه ل ــاره ب ــا اش وی ب
خودروهــای  افــزود:  ســی ان جی  مخــازن  روی  بــر 
ــن  ــند، ضم ــته باش ــی نداش ــه فن ــه معاین ــوز ک دوگانه س
ــد  ــز نخواهن ــه ســوخت گیری نی ــاز ب ــون، مج ــال قان اعم

ــود. ب

  راهیابی 30 فیلمنامه به 
جشنواره ملی حسنات

ــنات  ــاه حس ــم کوت ــی فیل ــنواره مل ــن جش ــر هفتمی دبی
فیلمنامــه  بخــش  بــه  ارســالی  اثــر   ۵۵0 از  گفــت: 
دبیرخانــه ایــن جشــنواره بــا داوری اعضــای هیئــت 
انتخــاب، 30 اثــر موفــق بــه راهیابــی بــه بخــش مســابقه 

ــدند.  ــنواره ش ــن جش ای

رســول صدرعاملــی تهــران و اصفهــان را پیشــتاز راهیابــی 
بــه بخــش مســابقه ایــن جشــنواره در بخــش فیلمنامــه 
ــلطانی،  ــه س ــان، عطی ــرو ثقفی ــزود: خس ــت و اف دانس
ســیاوش گلشــیری، مجیــد صدیقــی و مریــم موحدیــان، 
از اعضــای هیئــت انتخــاب بخــش فیلمنامــه ایــن دوره از 

جشــنواره حســنات هســتند.

با گران فروشی برخورد می شود
ــد  ــاره درص ــان درب ــتان اصفه ــاف اس ــاق اصن ــس ات رئی
ــروش و  ــاوت قیمــت در فروشــگاه های عمده ف مجــاز تف
ــه افزایــش  ــروش گفــت: خرده فروشــان مجــاز ب خرده ف
ســود براســاس ضرایــب ســود تعیین شــده توســط حــوزه 
مالیاتــی کشــور هســتند و در صــورت مشــاهده افزایــش 
ــورد  ــی برخ ــا گران فروش ــوزه ب ــن ح ــارج از ای ــت خ قیم

می شــود.
ــه  ــرای هم ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب ــول جهانگی رس
ــن  ــه ای ــف شــده ک ــب ســود تعری مشــاغل درصــد ضری
درصــد کشــوری بــوده و مشــاغل براســاس ایــن درصدهــا 
مالیــات می پردازنــد، افــزود: بــرای بعضــی مشــاغل 
ــی و  ــرت، خراب ــل وجــود پ ــه دلی ــد میوه فروشــان ب مانن
ــزی  ــد، چی ــه می کنن ــه عرض ــی ک ــدن میوه های خشک ش
ــف شــده اســت.  ــب ســود تعری حــدود 30 درصــد ضری
وی افــزود: جــدای از بازرســان اتحادیه هــا، بازرســان 
اتــاق اصنــاف هــم در دو شــیفت و برخــی مــوارد در 
زمان هــای ویــژه ســال بــه صــورت ســه شــیفته بــه رصــد 

بــازار می پردازنــد.

مرکز پایش و کنترل کیفیت هوای 
شهر اصفهان راه اندازی می شود

شــهردار اصفهــان در برنامــه رادیویــی »ســام اصفهــان« 
ــرل  ــش و کنت ــز پای ــه زودی مرک ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
اصفهــان  در  تهــران  از  پــس  شــهر  هــوای  کیفیــت 
راه انــدازی می شــود، گفــت:  توســعه متــرو از راهکارهــای 
ــهروندان  ــت و از ش ــای هواس ــش آالینده ه ــر در کاه مؤث
می خواهــم  بــرای مســافرت های درون شــهری بــا هــدف 
کاهــش آلودگــی هــوای اصفهــان از متــرو، اتوبــوس 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــایل حم ــوان وس ــه عن ــی ب و تاکس

ــد. اســتفاده کنن
قــدرت هللا نــوروزی افــزود: براســاس مطالعــات علمــی و 
ــده  ــع انتشــاردهنده آالین دانشــگاهی در نظــر داریــم مناب
ــن  ــود. همچنی ــخص ش ــن و مش ــان تعیی ــوای اصفه ه
دو دانشــگاه در اصفهــان در حــال بررســی عوامــل ایجــاد 

ــق در هــوای شــهر هســتند. ریزگردهــا و ذرات معل

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

ســوم  تونــل  ســد  ســریع تر  هرچــه  »بایــد 
کوهرنــگ  بــه اتمــام برســد تــا بتــوان 2۵0 
میلیــون متــر مکعــب، بــه زاینــده رود اضافــه 

کــرد.«
اســتاندار اصفهــان اولیــن نشســت خبری خــود را 
بــا رســانه ها پــس از 80 روز آمدنــش بــه اصفهــان 
بــه گونــه ای برگــزار کــرد کــه تأخیــر حضــورش در 
ــه از ســر اهمــال کاری، بلکــه  جمــع رســانه ها را ن
ــتان  ــائل اس ــدی در مس ــک جمع بن ــه ی ــه ب عاق
ــه  ــرای جلوگیــری از هرگون ــه ب ــوان کــرد و البت عن
 ۵ نشســت  یــک  در  گفته هایــش  در  شــائبه 
ــر و  ــا صب ــگاران ب ــه پرســش های خبرن ســاعته ب

ــه پاســخ داد.  حوصل
وی در صحبت هــای خــود بــه ایــن مســئله اشــاره 
داشــت کــه بــرای تحقــق و پیگیــری ســه هــدف 
میدانــی بــه اصفهــان آمــده اســت و در مدتــی کــه 
ــرد، پیگیــر مســئله  ــه ســر می ب در ایــن اســتان ب
آب، محیــط زیســت و اشــتغال ایــن اســتان بــوده 

. ست ا
محســن مهرعلیــزاده در تمامــی صحبت هــای 
خــود بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه پیگیری 
ــت  ــاورزی و صنع ــرب، کش ــرای ش ــئله آب ب مس
از مهم تریــن اولویت هایــی اســت کــه بــه آن 
پرداختــه و یک ســوم وقــت خــود را بــر ســر 
مســئله آب اســتان و احیــای زاینــده رود ســپری 

ــرده اســت.    ک

ایجــاب  آبــی  منابــع  کمبــود  و  کم بارشــی ها 
ــرایطی  ــر ش ــرای ه ــتان ب ــت اس ــد مدیری می کن
ــد دســت روی  ــزی داشــته باشــد و نبای برنامه ری

ــت. ــت گذاش دس
 مصرف آب در اصفهان زیاد است

ــه فعالیت هــای خــوب اســتاندار  ــا اشــاره ب وی ب
پیشــین )رســول زرگرپــور( دربــاره پیگیــری 
مســئله آب اصفهــان تصریــح کــرد: بایــد هرچــه 
ــه اتمــام  ســریع تر ســد تونــل ســوم کوهرنــگ  ب
ــه  ــر مکعــب ب ــون مت ــوان 2۵0 میلی ــا بت برســد ت
زاینــده رود اضافــه کــرد. جلســات متعــدد بــا 
پیمانــکار ایــن پــروژه برگــزار شــده تا مقدمــات کار 
انجــام شــود و بــا جلســه ای کــه در تهــران برگــزار 
خواهــد شــد، اجــرای پــروژه بــه زودی در زمســتان 

کلیــد می خــورد.
اســتاندار اصفهــان بــه  ضرورت ســاماندهی مســیر 
رودخانــه، مصــرف بهینــه در ابعــاد مختلــف و 
ــت  ــده در صنع ــاب های تصفیه ش ــتفاده از پس اس
بــه  جــای آب تــازه اشــاره کــرد و  گفــت: مصــرف 
آب در اصفهــان زیــاد اســت و بیــش از 327 
میلیــون متــر مکعــب آب در ســال از 900 میلیــون 
زاینــده رود در شــهر  متــر مکعــب ورودی آب 

ــود. ــرف می ش ــان مص اصفه
 راه اندازی پارک پتروشیمی و پنجره 

واحد سرمایه گذاری
مهرعلیــزاده ســپس بــه اقدامــات خــود در حــوزه 
ــا  ــه ب ــه جلســاتی ک ــا اشــاره ب اشــتغال رفــت و ب
اســت، شــده  برگــزار  ســرمایه گذاران   حضــور 

ــن  ــا عناوی ــتغال ب ــته اش ــودن دو دس  از مدنظرب
اشــتغال  و  فــوری  زودبــازده  اشــتغال های 
پایــدار و درازمــدت ســخن بــه میــان آورد و 
ــارک پتروشــیمی در شــرق  ــدازی پ ــزود:  راه ان اف
اصفهــان در آینــده نزدیــک نیــز گامــی بــرای 
ایجــاد فرصت هــای اقتصــادی و اشــتغال در 
ــرای  منطقــه و غــرب اســتان اســت. همچنیــن ب
تســهیل در امــور بخــش خصوصــی پنجــره واحــد 
ســرمایه گذاری در آینــده نزدیــک بــرای توســعه و 
روان ســازی فعالیــت بخــش خصوصــی راه اندازی 
می شــود؛ ایــن گام، روشــی مناســب بــرای مبــارزه 
ــا آنچــه بوروکراســی بســیار ســنگین در اســتان  ب

ــت. ــود،  اس ــاد می ش ی
وی بــه  ضــرورت فعال ســازی بخــش خصوصــی 
ــرد  ــرد – ب ــئله ب ــن مس ــت: ای ــرد و گف ــد ک تأکی
اســت. اگــر ســرمایه بخــش خصوصــی اســتفاده 
شــود افزایــش اشــتغال، کار، تولیــد، رفــاه و 
ــرای  ــت ب ــد دول ــه درآم ــردم و اضاف ــت م معیش

مدیریــت امــور ایجــاد می شــود.
توزیــع متــوازن منابــع و  اســتاندار اصفهــان، 
امکانــات در ســطح اســتان را از اقدامــات جــدی 
دانســت و در زمینــه توصیــه خــود بــه فــوالد 
ــل  ــر عام ــاره مدی ــر درب ــرای تجدیدنظ ــه ب مبارک
ــد  ــر می کنن ــی فک ــت: برخ ــپاهان گف ــگاه س باش
اســتاندار یعنــی میرزابنویــس؛ ولــی بایــد بداننــد 
ــت اســت؛ مســائل  ــی دول ــده عال اســتاندار نماین
ــه  ــه و هم ــی  و اقتصــادی، هم فرهنگــی، اجتماع
ــد ورزش،  ــواردی مانن ــاط دارد و م ــت ارتب ــه دول ب

ــت. ــه اس ــم جامع ــائل مه ــه مس ازجمل
 وی همچنیــن بــا اشــاره بــه لــزوم اتمــام پــروژه 
ــا  ســالن اجــاس و مصلــی در اصفهــان گفــت: ب
ــوان همایش هــای  تکمیــل ســالن اجــاس می ت

علمــی، ادبــی، فرهنگــی، صنعتــی و اقتصــادی را 
ــر برگــزاری جلســات  ــه  مق ــان را ب برگــزار و اصفه
ــل  ــا تکمی ــن ب ــرد. همچنی ــل ک ــی تبدی بین الملل
مصلــی می تــوان آن را بــه یــک مرکــز گردشــگری 
ــه جاذبه هــای تاریخــی  ــا توجــه ب ــل کــرد. ب تبدی
وجــود  از  دارد،  وجــود  منطقــه  ایــن  در  کــه 
بیشــتر  ایــن محــل  در  گردشــگران خارجــی 

بهره منــد شــویم.
 تشکیل شورای مشورتی جوانان و 

افزایش دفاتر کنسولگری ها در اصفهان
مهرعلیــزاده از اعتقــاد راســخ بــه حضــور جوانــان و 
بانــوان در عرصه هــای مدیریتــی ســخن بــه میــان 
ــورای  ــوان »ش ــا عن ــورایی ب ــکیل ش آورد و از تش
مشــورتی جوانــان« در اســتانداری اصفهــان خبــر 
داد و گفــت: ایــن شــورا بــا حضــور نزدیــک بــه 3۵ 
ــده مشــاوره  ــه بن ــد شــد و ب ــر تشــکیل خواه نف
ــال افزایــش  ــه دنب ــا ب ــن م ــد داد. همچنی خواهن
ــان  ــر کنســولگری ها در اســتان اصفه تعــداد دفات
ــی  ــای خارج ــا ورود رؤس ــم ب ــا بتوانی ــتیم ت هس
ــده  ــهر های خواهرخوان ــا ش ــاط ب ــای ارتب زمینه ه
ــای  ــه راه ه ــم اینک ــم و ه ــم کنی ــتر فراه را بیش
ــهر  ــن ش ــه ای ــی را ب ــرمایه گذاران خارج ورود س

افزایــش دهیــم.
 طلب شهرداری اصفهان زیاد نیست؛ 

بلکه بیشتر بدهکار است
اســتاندار اصفهــان دربــاره بدهــی دولــت بــه 
شــهرداری ها گفــت: در جلســه ای خطــاب بــه 
ــای خــود از  ــا طلب ه ــام شــد ت شــهرداری ها اع
ــه معــاون عمرانــی اســتاندار اصفهــان  دولــت را ب
ــب  ــه طل ــی در زمین ــاون عمران ــد و مع ــام کنن اع
کــرده  پیگیــری  دســتگاه ها  از  شــهرداری ها 
الزم صــورت گیــرد؛  پرداخت هــای  تــا   اســت 

ــه  ــت، بلک ــاد نیس ــان زی ــهرداری اصفه ــب ش طل
ــه ســه چهارم  ــک ب ــکار اســت و نزدی بیشــتر بده
بودجــه یــک ســال را بدهــکار اســت. بایــد کمــک 
ــرف  ــان برط ــهرداری اصفه ــکل ش ــا مش ــم ت کنی
شــود کــه البتــه وضعیــت اصفهــان بهتــر از دیگــر 

شــهرهای کشــور اســت.
ــوان  ــان عن ــروی اصفه ــت مت ــاره وضعی وی درب
از بخــش  کــرد: در پــروژه متــروی اصفهــان 
خصوصــی غافــل شــده ایم؛ بایــد در متــرو از 
بخــش خصوصــی اســتفاده بیشــتری شــود.

 ۱5 میلیارد تومان برای 
موزه دفاع مقدس

مهرعلیــزاده بــا اشــاره بــه تکمیــل باغ مــوزه دفــاع 
ــاع  ــوزه دف ــروژه  باغ م ــرد: پ ــح ک ــدس تصری مق
ــا  ــود تاش ه ــا وج ــان ب ــتان اصفه ــدس اس مق
ــا از  ــد ت ــرر ش ــت. مق ــده اس ــل نش ــوز تکمی هن
ــه  ــان ب ــارد توم ــا 1۵ میلی ــف جمع ــع مختل مناب
ــاز  ــدوارم ف ــه امی ــد ک ــروژه اختصــاص یاب ــن پ ای
ــدس  ــاع مق ــه دف ــروژه در هفت ــن پ ــت ای نخس

ــود. ــاح ش افتت
مدیــران  انتصــاب  دربــاره  اصفهــان  اســتاندار 
اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: تمــام تاشــم را بــه 
کار خواهــم گرفــت تــا از افــراد بــا لیاقت اســتفاده 
کنــم و در انتصاباتــی کــه تاکنــون داشــته ام، ایــن 

ــت کــردم.  را رعای
وی در ادامــه اظهــار داشــت: تــا آنجایــی کــه نیــاز 
ــتان  ــارج اس ــای کاری از خ ــود، نیروه ــده ش دی
ــون  ــا تاکن ــوند؛ ام ــکاری می ش ــه هم ــوت ب دع
بیشــتر انتصابــات از داخــل اســتان بــوده و دربــاره 
ــن پــس  دو نفــر جوســازی صــورت گرفــت؛ از ای
هــم اگــر نیــاز باشــد، نیروهایــی از تهــران خواهیم 

ــود.  ــم ب ــاط نخواهی ــاره محت آورد و در این ب

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

ســوختگی  ســوانح  بیمارســتان  رئیــس 
اصفهــان گفــت: بیمــاران ســوختگی در طــرح 
تحــول ســامت آســیب دیدنــد؛ زیــرا قــرار بود 
جــزو بیمــاران خــاص و صعب العــاج لحــاظ 

ــاد. ــن اتفــاق نیفت شــوند کــه متأســفانه ای
فریــدون عابدینــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ســالیانه وزارت بهداشــت بودجــه ای ویــژه 
کــه  می پرداخــت  ســوختگی  بیمــاران 
 94 ســال  از  حمایت هــا  ایــن  متأســفانه 
بســیار کاهــش یافتــه اســت، افــزود: امســال 
۵ درصــد آمــار پذیــرش ســوختگی ها نســبت 
ــت و  ــه اس ــش یافت ــته کاه ــال گذش ــه س ب
ایــن مســئله بــه دلیــل افزایــش هزینه هــای 
ــوده  ــتان ب ــن بیمارس ــرش ای ــی در پذی درمان

ــت. اس

ــت  ــی دول ــای مال ــن حمایت ه  تحقق نیافت
افزایــش  ســبب  تاکنــون،   94 ســال  از 
بــرای  ســوختگی  درمــان  هزینه هــای 

بیمــاران شــده اســت.
وی بــا اشــاره به اینکه در بیمارســتان ســوانح 
ــه دلیــل اینکــه هزینه هــا زیــاد  ســوختگی ب
اســت و بیمــار از عهــده آن برنمی آیــد، بیمــار 
در نیمــه راه و پــس از دریافــت درمان هــای 
ناقــص از بیمارســتان مرخــص می شــود، 
گفــت: ایــن بیمــاران در ردیــف بیمــاران 
خــاص و صعب العــاج محســوب نشــده اند 
متقبــل  را  آنــان  هزینه هــای  بیمــه   تــا 

شود.

ــه  ــزان مطالب ــه می ــام اینک ــا اع ــی ب عابدین
ــوز وزارت بهداشــت  ــه هن ــا در ســال 9۵ ک م
پرداخــت نکــرده بیــش از یــک میلیــارد 
ــرح  ــه ط ــی ک ــت: از زمان ــت،  گف ــان اس توم
تحــول نظــام ســامت آغــاز شــد، دو مصوبــه 
مجلــس دربــاره اجــرای ایــن طــرح بــه اجــرا 
درنیامــد و بــر همیــن اســاس اعتباراتــی کــه 
ــاران  ــت از بیم ــتای حمای ــود در راس ــرار ب ق
ســوختگی و تصادفــی تخصیــص یابــد، بــه 

ــد. ــز نش ــاب ها واری حس
 آمار غلط می دهند تا اعتبار بگیرند

ســوختگی  ســوانح  بیمارســتان  رئیــس 
اصفهــان بــه عمــده مشــکات بیمــاران 

ــی از  ــزود: برخ ــرد و اف ــاره ک ــوختگی اش س
مراکــز درمانــی، بیمــاران ســوختگی را در کنار 
ســایر بیمــاران در »آی ســی یو« بســتری 
بیمــاران  بــه  بگوینــد مــا  می کننــد کــه 
ــن راه  ــم و از ای ســوختگی خدمــات می دهی

ــه بیمــاران ســوختگی را  ــوط ب ــارات مرب اعتب
دریافــت کننــد؛ در صورتــی کــه بایــد بیمــاران 
ــتری  ــه بس ــاق ایزول ــک ات ــوختگی در ی س

ــوند. ش
عابدینــی همچنیــن از ارائــه خدمــات درمانی 
در بیمارســتان های دولتــی ماننــد امیــن یــا 
درمان هــای  قالــب  در  عیســی بن مریم 
پــای  زخــم  بــرای  لوکــس  یــا  نویــن 
بیمــاران دیابتــی بــه برخــی از پیمانــکاران یــا 
ــزود:  ــر داد و اف ــی خب ــای خصوص بخش ه
در  روش هــا  این گونــه  شــاهدیم  امــروز 
ــغ می شــود. متأســفانه  ــم تبلی ــون ه تلویزی
ــای  ــم پ ــان زخ ــرای درم ــا ب ــن روش ه ای
ــدارد و  ــی ن ــوب علم ــچ چهارچ ــی هی دیابت
این گونــه  جلــوی  بهداشــت  وزارت  بایــد 
ــن  ــیاری از ای ــرا بس ــرد؛ زی ــات را بگی اقدام

درمان هــا پوشــش بیمــه ای نــدارد.

مســئول اداره پیش بینــی هواشناســی اســتان 
اصفهــان گفــت: جزیــره حرارتی شــهری شــرایطی 
اســت کــه دمــای ســطح زمیــن و دمــای جــو در 
مناطــق شــهری نســبت بــه اطــراف افزایــش پیدا 
می کنــد. ایــن اختــاف دمــا بســتگی بــه مــکان 
و زمــان دارد و در شــب بســیار مشــهودتر اســت.

بــه گــزارش ایســنا، حســن خدابخــش بــا بیــان 
اینکــه جزیــره حرارتــی ســطحی و جــّوی اســت، 
افــزود: جزیــره حرارتــی جــّوی دو دســته اســت؛ 
یکــی تــا ارتفــاع زیســتگاه انســان و گیــاه و 
دیگــری جزیــره گرمایــی کــه تــا الیــه مــرزی رخ 
می دهــد. ایــن جزیــره مــرزی موجــب تغییراتــی 
به ویــژه در الیــه مــرزی کــه در ارتفــاع یــک تــا دو 

ــود. ــرار دارد، می ش ــری ق کیلومت
 وی افــزود: تغییــرات دمایــی در جزیــره گرمایــی 
ــز  ــت آن نی ــت و عل ــدیدتر اس ــن ش ــطح زمی س
ســاختمان ها، خیابان هــا و گســترش فضــای 
شــهری اســت کــه ظرفیــت گرمایــی زیــاد و 
قــدرت بازتــاب تابــش نــور کمتــری دارنــد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه در ســطوح بیابانــی یــا ســبز 
افزایــش دارد و ظرفیت هــای  بازتــاب  قــدرت 

ــر اســت. ــز کمت ــی نی گرمای

ــهری  ــق ش ــه در مناط ــان اینک ــا بی ــش ب خدابخ
ــش  ــرد: افزای ــح ک ــت، تصری ــر اس ــت کمت رطوب
ــر آالینده هــا و مســئله  ــر اث ــه ای ب گازهــای گلخان
ناشــی از خودروهــا، ســوخت های فســیلی و 
مصــرف انــرژی در منــازل موجــب افزایــش 
جزایــر گرمایــی شــده اســت و در شــب موجــب 
ــاد  ــی، ایج ــده گرمای سیرکاســیون ناشــی از پدی
ــمت  ــه س ــراف ب ــق اط ــوا از مناط ــای ه جریان ه
مراکــز شــهرها و تمرکــز آالینده هــا در مراکــز 

شــهرها، به ویــژه در اوایــل روز می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه دو عامــل در مســئله ابرهــا و 
بارندگــی مطــرح اســت، تأکیــد کــرد: در مســئله 
ــی  ــت اصل ــم، دو عل ــته تراک ــت و هس ــر رطوب اب
ــر  ــتند. اگ ــاران هس ــای ب ــکیل قطره ه ــرای تش ب
رطوبــت محــدود باشــد، بارورنشــدن طبیعــی ابــر 

ــود. ــث می ش ــارش را باع ــود ب ــه نب و درنتیج
خدابخــش اظهــار کــرد: از ســوی دیگــر اگــر 
و  گرمایــی  جزایــر  باشــد،  قــوی  سیســتمی 

ــای  ــم شــهری موجــب بارش ه هســته های تراک
ــاری در مناطــق شــهری می شــوند؛  بیشــتر و رگب
یعنــی بــرای سیســتم های بــا رطوبــت زیــاد 
ــرای  ــود و ب ــار ش ــاد رگب ــب ایج ــد موج می توان
بــارش  موجــب کاهــش  سیســتم های کــم 

می شــود.
وی بــه موضــوع آب هــای زیرزمینــی و روزمینــی 
ایــن آب هــا،  اشــاره کــرد و گفــت: کاهــش 
اســت  ممکــن  روســطحی  آب هــای  به ویــژه 
ــد  ــی شــود. هرچن ــر گرمای ــت جزای موجــب تقوی
تاکنــون روی ایــن موضــوع کار علمــی انجــام 
ــش  ــب افزای ــد موج ــا می توان ــت؛ ام ــده اس نش

ــود. ــی ش ــاف دمای اخت

رئیس بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان:

بیماران سوختگی در طرح تحول سالمت آسیب دیدند

مسئول اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان: 

جزایر گرمایی موجب کاهش بارش در اصفهان شده است

معاون ذوب آهن اصفهان:
 وزارت راه، ریل سازان خارجی را 

ترجیح می دهد
بــا وجــود آنکــه پیــش از ایــن قــرار بــود شــرکت ذوب آهــن اصفهــان 
و وزارت راه و شهرســازی بــرای توســعه شــبکه ریلــی بــا یکدیگر وارد 
ــی و فــروش شــرکت ذوب آهــن  ــاون بازاریاب همــکاری شــوند، مع
اصفهــان می گویــد: وزارت راه و شهرســازی ترجیــح می دهــد ریــل 

را از ســازندگان خارجــی بخــرد.
بــه گــزارش ایســنا، احســان دشــتیانه بــا بیــان اینکــه وزارت 
راه و شهرســازی مشــکل تأمیــن نقدینگــی دارد، اظهــار کــرد: 
کشــورهای خارجــی بــه صادرکننــدگان ریــل فاینانــس می دهنــد و 
متأســفانه وزارت راه نیــز عمدتــا تمایــل دارد بــه جــای اینکــه ســراغ 
ــن  ــرای تأمی ــا ب ــن فاینانس ه ــد، از ای ــی بیای ــدگان داخل تأمین کنن

ــد. ــاز خــود اســتفاده کن نی
وی افــزود: در حــوزه محصــوالت آهنــی و فــوالدی نمی تــوان 
ــد  ــط بای ــام داد و فق ــی انج ــای مال ــق ابزاره ــات را از طری معام

پرداخــت بــه صــورت نقــدی باشــد؛ زیــرا هــم صنایــع فــوالدی و هم 
معادنــی کــه مــواد اولیــه از آنهــا خریــداری می شــود، حجــم زیــادی 
از درآمــد خــود را صــرف پرداخــت حقــوق نیــروی انســانی و کارگران 
خــود می کننــد و بــه همیــن دلیــل نمی تواننــد محصــوالت خــود را 

در ازای ابــزاری ماننــد اوراق مشــارکت بــه فــروش برســانند.
معــاون بازاریابــی و فــروش شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره 
بــه تنهــا قــرارداد فــروش ریــل موجــود بــه وزارت راه و شهرســازی 
ــا  ــل ب ــن ری ــرارداد تأمی ــار کــرد: در حــال حاضــر فقــط یــک ق اظه
وزارت راه وجــود دارد کــه حجــم آن 40 هــزار تــن اســت و در آینــده 

نزدیــک تحویــل داده خواهــد شــد.
وی تولیــد ریــل را فرآینــدی زمان بــر توصیــف کــرد و گفــت: امنیــت 
و کیفیــت در تولیــد ریــل اهمیــت بســیار زیــادی دارد و بــرای تولیــد 
ــه  ــت ک ــادی هس ــخت گیرانه زی ــتانداردهای س ــول اس ــن محص ای
ــرعت  ــوع س ــن موض ــت و همی ــی اس ــا و منطق ــا بج ــه کام البت

ــد. ــش می ده ــل را کاه ــل ری تحوی
 صادرات ذوب آهن، مرز یک میلیون تن را رد می کند

ــا  ــان ت ــه صــادرات شــرکت ذوب آهــن اصفه ــا اشــاره ب دشــتیانه ب

پایــان ســال جــاری بیــان کــرد: هدف گــذاری ذوب آهــن اصفهــان 
ــا پایــان امســال یــک میلیــون تــن بــوده اســت  بــرای صــادرات ت
کــه بایــد بگویــم تــا همیــن لحظــه رقــم صــادرات ایــن شــرکت بــه 
9۵0 هــزار تــن رســیده اســت و قطعــا تــا پایــان امســال از رقــم یــک 

میلیــون تــن صــادرات عبــور خواهــد کــرد.
ــران را  ــاد ای ــد اقتص ــه می توان ــزی ک ــا چی ــرد: تنه ــح ک وی تصری
ــر صــادرات  ــرا تمرکــز و تأکیــد ب نجــات دهــد، صــادرات اســت؛ زی
ــه ســطح  نه تنهــا کیفیــت و اســتانداردهای محصــوالت داخلــی را ب
ــی کــرده  ــا را هــم بین الملل ــی می رســاند، بلکــه بنگاه هــای م جهان

ــد. ــش می ده ــارت کشــور را افزای ــوان تج اســت و ت
معــاون بازاریابــی و فــروش شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اعــام ســوددهی ذوب آهــن در روزهــای اخیــر گفــت: در حــوزه 
بــازار داخلــی اولیــن کاری کــه انجــام شــد، مدیریــت محصــوالت و 
بــازار بــوده اســت کــه اجــازه ندادیــم بــازار محصــوالت دچــار التهــاب 
شــود. همچنیــن اجــازه ورود ســرمایه های ســرگردان نیــز بــه ایــن 
بــازار داده نشــده اســت و تمــام تــاش بــر ایــن بــود کــه محصــوالت 

بــه دســت مصرف کننــده برســد.

ــان  ــا بی ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات نایب رئی
ــی  ــرکت وینس ــا  ش ــل تحریم ه ــه دلی ــه ب اینک
ــا  ــات ب ــه تعام ــر نتیج ــال منتظ ــه و توت فرانس
ــر  ــن رو موانعــی ب ــکا هســتند، گفــت: از ای آمری
ــرودگاه  ــعه ف ــرای توس ــرمایه گذاران ب ــر راه س س

ــت. ــده اس ــاد ش ــان ایج اصفه
مصطفــی رناســی دربــاره آخریــن وضعیــت 
در  فرانســه  وینســی  ســرمایه گذاری شــرکت 
ــهید  ــی ش ــرودگاه بین الملل ــعه ف ــتای توس راس

بهشــتی اصفهــان اظهــار داشــت: قــرار بــود ایــن 
ــی  ــی یــک ماهــه تصمیمات شــرکت در مدت زمان
بــرای توســعه فــرودگاه اصفهــان بگیــرد و بــرای 

ــود. ــان ش ــازم اصفه ــروژه ع ــن پ ــرای ای اج
وی بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل تحریم هــا و 
تأییدنشــدن لغــو تحریم هــای ایــران توســط 
ترامــپ، شــرکت وینســی فرانســه و توتــال منتظر 
ــزود:  ــتند، اف ــکا هس ــا آمری ــات ب ــه تعام نتیج
ــرمایه گذاران  ــر راه س ــر س ــی ب ــن رو موانع از ای

ــده  ــاد ش ــان ایج ــرودگاه اصفه ــعه ف ــرای توس ب
ــت. اس

ــح  ــان تصری ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات نایب رئی
ــرودگاه  ــعه ف ــرمایه گذاران از توس ــوز س ــرد: هن ک
ــا  ــد ت ــا منتظرن ــدند؛ ام ــرف نش ــان منص اصفه

ــه نتیجــه برســد. ــرب ب ــران و غ ــط ای رواب
راه  ســر  بــر  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
ــه قصــد ســرمایه گذاری  شــرکت های خارجــی ک

ایــران را دارنــد، موانعــی ایجــاد نشــود. در 

ــی  ــرکت های اروپای ــه ش ــان اینک ــا بی ــی ب رناس
ــران  ــرمایه گذاری در ای ــه س ــد ب ــیار عاقه من بس
ایــن  در  مانع تراشــی هایی  گفــت:  هســتند، 

راســتا صــورت می گیــرد.
ــان اینکــه یکــی از محورهــای توســعه  ــا بی وی ب
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــگری اس ــان گردش اصفه
فــرودگاه اصفهــان از وضعیــت خوبــی، به ویــژه در 

ــت. ــوردار نیس ــی برخ ــای بین الملل پروازه
ــان  ــا بی ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات نایب رئی
وضعیــت  بهبــود  بــرای  نخســت  اینکــه گام 
فــرودگاه اصفهــان ارتباطــات اســت، خاطرنشــان 
ــای  ــا پروازه ــود ت ــبب می ش ــات س ــرد: ارتباط ک
مســتقیم بــه شــهرهای دنیــا داشــته باشــیم کــه 

فــرودگاه اصفهــان می توانــد ایــن پتانســیل مهــم 
را داشــته باشــد.

ــعه  ــرمایه گذاری و توس ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
ــق و توســعه  ــد در رون ــان می توان ــرودگاه اصفه ف
گردشــگری اصفهــان و کل منطقــه مؤثــر باشــد، 
اضافــه کــرد: همچنیــن اصفهــان، معین فــرودگاه 
تهــران اســت؛ از ایــن رو در مواقعــی کــه مشــکلی 
بــرای فــرودگاه امــام خمینــی)ره( یــا مهرآباد رخ 
دهــد، اصفهــان، پشــتیبان ایــن فرودگاه هاســت.

رناســی گفــت: الزم اســت فــرودگاه اصفهــان 
توســعه  راســتای  در  تــا هــم  یابــد  توســعه 
گردشــگری مؤثــر باشــد و هــم در مواقــع اضطــرار 

بــه کل کشــور خدمات رســانی کنــد.

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

واگذاری زمین های شهرک های 
 صنعتی آران به کارمندان 

تخلف است
صــدور  در  دقــت  بیــدگل  و  آران  دادگســتری  رئیــس 
مجوزهــای ســاخت و ســاز را مهــم دانســت و گفــت: 
ــی  ــدان ادارات دولت ــه مســئوالن و کارمن ــن ب ــذاری زمی واگ
ــی  ــرد قانون ــت و پیگ ــف اس ــی تخل ــهرک های صنعت در ش

ــال دارد. ــه دنب ب
ــک  ــش از تمل ــه پی ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــروز ب ــن تاج اف محس
قانونــی اراضــی نبایــد هیــچ اقــدام عمرانــی صــورت گیــرد، 
ضــرورت نظــارت بــر عملکــرد مالــی شــهرداری ها را یــادآور 
ــر  ــی ب ــارت دقیق ــد نظ ــهر بای ــوراهای ش ــزود: ش ــد و اف ش

ــند. ــته باش ــهرداری ها داش ــی ش ــرد مال عملک
وی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت برخــی افــراد بــا اســتفاده 
شــهرداری  فضــای  از  سوءاســتفاده  بــه  فرصت هــا  از 
ــه کــرد: تــاش  ــه اعضــای شــورای شــهر توصی ــد، ب بپردازن

ــود. ــاه ش ــهرداری کوت ــای ش ــت دالالن از فض ــد دس کنی

صادرات۲0 درصدی محصوالت 
گلخانه ای تیران و کرون  

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

چهــار هــزار تــن محصــوالت گلخانــه ای شهرســتان تیــران و 
ــه خــارج از کشــور صــادر می شــود. کــرون ب

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان تیــران و کــرون در 
ــان اینکــه بیــش از 100  ــا بی ــای وطــن ب ــا کیمی ــو ب گفت وگ
هکتــار از زمین هــای کشــاورزی شهرســتان تیــران و کــرون 
بــه کشــت گلخانــه ای اختصــاص دارد، گفــت: میــزان تولیــد 
ــزار  ــالیانه 20 ه ــتان س ــن شهرس ــه ای ای ــوالت گلخان محص
ــه ای  ــه ســالیانه 20 درصــد محصــوالت گلخان ــن اســت ک ت
ــور  ــارج از کش ــه خ ــتان ب ــن شهرس ــاورزی ای ــش کش بخ

صــادر می شــود.
ــدی شــامل  ــزود: محصــوالت تولی ــدی اف محســن حاج عاب
فلفــل، خیــار، بادمجــان، گل هــای شــاخه بریده، گوجــه 
درشــت و گوجــه زیتونــی اســت کــه بــه کشــورهای حاشــیه 
ــادر  ــتان ص ــتان و تاجیکس ــکو، قزاقس ــارس، مس ــج ف خلی
ــهیات  ــال تس ــارد ری ــش از100 میلی ــال بی ــود. امس می ش
بانکــی بــرای احــداث گلخانــه بــه متقاضیــان ارائــه شــده و 
ــرارداد و جــذب  ــد ق ــه اول معرفــی عق ــن شهرســتان رتب ای
تســهیات بانکــی را بــرای فعالیت هــای کشــاورزی در بیــن 

شهرســتان های اصفهــان دارد.
وی بــا بیــان اینکــه شهرســتان تیــران و کــرون رتبــه نخســت 
راه انــدازی گلخانه هــای صنعتــی را در اســتان اصفهــان دارد، 
ــش  ــردار در بخ ــزار بهره ب ــتان 12 ه ــن شهرس ــزود: در ای اف
ــه  ــرای س ــتند و ب ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــاورزی مش کش
ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در بخــش  ــر ب هــزار نف
گلخانــه ای فرصــت شــغلی ایجاد شــده اســت. خوشــبختانه 
بــا اجــرای طرح هــای تغییــر الگــوی کشــت و اجــرای 
روش هــای نویــن آبیــاری، افزایــش چشــمگیری در تولیــد 

ــته ایم. ــاورزی داش ــش کش بخ

کاشانی ها »درّین« را برای 
استشمام هوای پاک انتخاب کردند

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

ــد  ــه مقص ــی ب ــت خانوادگ ــن کوه گش ــد و چهاردهمی یکص
ــا  ــاک  ب ــی هــوای پ ــه مناســبت روز مل ــن ب روســتای دّری
اســتقبال چشــمگیر شــهروندان برگــزار شــد. در ایــن 
کوه گشــت، شــرکت کنندگان ضمــن پیمــودن مســافت 
ــش  ــی و نرم ــرکات ورزش ــام ح ــه انج ــری، ب ــه کیلومت س

صبحگاهــی پرداختنــد.
علــی رســول زاده، رئیــس شــورای اســامی شــهر کاشــان در 
ــی و ورزشــی را ســتود و  ــت فرهنگ ــن حرک ــن، ای ــن آیی ای
ــج نشــاط و شــادابی در ســطح جامعــه  آن را موجــب تروی
دانســت و گفــت: مشــارکت خانواده هــا در برنامه هــای 
ــگ  ــن فرهن ــدن ای ــب نهادینه ش ــی موج ــی و ورزش فرهنگ

در جامعــه می شــود.
مرتضــی والــی زاده، مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی ورزشــی 
ــعه  ــازمان را توس ــن س ــرد ای ــز رویک ــان نی ــهرداری کاش ش
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــای همگان ــت از ورزش ه و حمای
به ویــژه  شــرکت کنندگان  توســط  طبیعــت  پاک ســازی 
نونهــاالن و کــودکان، نمونــه ای از فعالیت هــای فرهنگــی 

اســت.  

 اخراج بیش از ۲ هزار شاغل 
از کارخانه های شاهین شهر  

ــده مــردم شاهین شــهر، میمــه و برخــوار در مجلــس  نماین
اشــتغال  خدمــات  و  اداره کار  آمــار  براســاس  گفــت: 
شاهین شــهر از آغــاز امســال تاکنــون بــه علــت رکــود 
و ورشکســتگی، بیــش از 2 هــزار نفــر از کارخانه هــا و 
شــرکت های خصوصــی اخــراج شــده اند. ادامــه ایــن رونــد 
بــه ســرخوردگی، ناامیــدی، تأخیــر در ازدواج و احتمــال 
افزایــش معضــات اجتماعــی در بیــن جوانــان منجــر 

ــد. ــد ش خواه
حســینعلی حاجی دلیگانــی بازدیــد اخیــر خــود از 3 واحــد 
ــندگی  ــگاهی، ریس ــزات پاالیش ــده تجهی ــی تولیدکنن صنعت
ــمال  ــی ش ــهرک صنعت ــاب دار در ش ــزی لع ــات فل و قطع
شهرســتان شاهین شــهر و میمــه را دالیلــی بــر اثبــات 
ایــن موضــوع بیــان کــرد و گفــت: مدیــران عامــل ایــن ســه 
شــرکت  کمبــود نقدینگــی، افزایــش واردات بی رویــه خارجی 
ــر در پرداخــت حقــوق  و ورود کاالی قاچــاق را عوامــل تأخی

ــد. ــوان کرده ان ــانی عن ــروی انس ــل نی ــران و تعدی کارگ

در تخصیص امکانات به شهرضا 
مهاجرت ها نادیده گرفته شده است

کمــال خــدادادی نایب رئیــس شــورای شــهر شــهرضا 
ــهرضا،  ــه ش ــزات ب ــات و تجهی ــص امکان ــت: در تخصی گف
جمعیــت ایــن شهرســتان مــاک قــرار می گیــرد و تــردد و 
مهاجرت هــای روزانــه کــه شهرســتان های اطــراف در بحــث 
ــد،  ــا دارن ــتان م ــه شهرس ــکی ب ــی و پزش ــات درمان خدم

ــود. ــه می ش ــده گرفت نادی

نایب رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

تحریم ها، توسعه فرودگاه اصفهان را با مشکل مواجه کرده است

استاندار اصفهان در نخستین نشست خبری خود با رسانه ها اعالم کرد:

 در پروژه متروی اصفهان 
از بخش خصوصی غافل شده ایم
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کوتاه اخبار 

نصب چهار دستگاه کنتور 
الکترومغناطیسی بر روی چاه های 

آب شرب گنبدکاووس
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

 مدیــر امــور آب و فاضــاب منطقــه گنبــدکاووس از 
نصــب چهــار دســتگاه کنتــور الکترومغناطیســی بــر روی 

ــر داد. ــد خب ــهر گنب ــرب ش ــای آب ش چاه ه
کنتــور  دســتگاه  دو  افــزود:  ابراهیمــی  احمــد 
الکترومغناطیــس ســایز 200 میلیمتــر بــر روی چــاه 
دســتگاه کنتــور  دو  و  بــوران  عــرب   3 و   1 شــماره 
الکترومغناطیــس ســایز 150 میلیمتــر بــر روی چاه هــای 
شــماره 15 و 19 ایگــدر نصــب و راه انــدازی شــده اســت.

ــر  ــس ب ــور الکترومغناطی ــب کنت ــرد: نص ــح ک وی تصری
ــاه را  ــی چ ــق دب ــری دقی ــکان اندازه گی ــا ام روی چاه ه

به طــور آنایــن فراهــم می کنــد.
گنبــدکاووس  منطقــه  فاضــاب  و  آب  امــور   مدیــر 
اظهــار داشــت: بــرآورد میــزان تولیــد آب جهــت ارزیابــی 
هدررفــت شــبکه های توزیــع، یکــی از نیازهــای اساســی 
بخــش مدیریــت مصــرف اســت و با نصــب ایــن کنتورها 
اطاعــات دقیقــی از مقــدار آب ورودی بــه شــبکه و 
ــزان آب  ــا می ــزان هدررفــت ب مصــرف آن و مقایســه می

ــد. ــه دســت می آی ــد شــده ب تولی
ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه ایــن کنتورهــا از محــل 
اعتبــارات تبصــره 3 خریــداری شــده اســت، گفــت: برای 
ــه  ــال هزین ــون ری ــدود 400 میلی ــب آن، ح ــد و نص خری

ــت. ــده اس ش

۶۹ روستای آذربایجان شرقی به 
شبکه  آبرسانی متصل می شود

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی آذربایجــان 
شــرقی از افتتــاح پروژه هــای آبرســانی بــه ۶9 روســتای 

اســتان در دهــه مبــارک فجــر امســال خبــر داد.
ــاب  ــرکت آب و فاض ــی ش ــط عموم ــزارش  رواب ــه گ ب
روســتایی آذربایجــان شــرقی، علــی صمدنــژاد  بــا 
اعــام ایــن خبــر، اظهــار داشــت: ایــن پروژه هــا شــامل 
چهــار مجتمــع آبرســانی بــه نام هــای فــاز دوم مجتمــع 
یخفــروزان، تأمیــن آب آشــامیدنی مجتمــع شــهید 
محمــدی )قاشــقچی(، تأمیــن آب آشــامیدنی فــاز دوم 
مجتمــع کرامــه – اوچ تپــه و تأمیــن آب آشــامیدنی فــاز 

ــت. ــراز اس ــع آقب دوم مجتم
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: ســایر پروژه هــا شــامل 
بازســازی شــبکه و تأسیســات آبرســانی تأمیــن آب 
 آشــامیدنی روســتایی حفــر و تجهیــز چــاه پمپــاژ 
ــه در  ــت ک ــتایی اس ــن روس ــیرین ک ــی و آب ش بین راه
ــکان،  ــا، مل ــکو، جلف ــهر، اس ــر، آذرش ــتان های اه شهرس
ــه،  ــد، میان ــر، ســراب، هشــترود، هوران ــن، کلیب خداآفری

ــود. ــاح می ش ــاب افتت ــاق و بن ــد، جاراویم مرن
و  آب  شــرکت  مدیر عامــل  و  هیئت مدیــره  رئیــس 
ــه  ــار هزین ــرقی اعتب ــان ش ــتایی آذربایج ــاب روس فاض
شــده بــرای ایــن پروژه هــا را نزدیــک بــه 140 میلیــارد و 
133 میلیــون ریــال عنــوان کــرد و گفــت: بــا بهره بــرداری 
از ایــن پروژه هــا، 10 هــزار و 9۶7 خانــوار بــا جمعیتــی در 
ــالم و  ــامیدنی س ــر از آب آش ــزار و 511 نف ــدود 35 ه ح

ــوند. ــوردار می ش ــتی برخ بهداش

پرداخت ۵۰ درصد از دیون 
بازنشستگان اردبیل

معــاون هماهنگــی برنامــه و بودجــه ســازمان مدیریــت و 
برنامه ریــزی اســتان اردبیــل، محمــد حســین قلی زاده در 
جلســه بررســی مشــکات بازنشســتگان اســتان اردبیــل 
ــتان  ــتگان اس ــون بازنشس ــات دی ــت: معوق ــار داش اظه
اردبیــل کــه از ســال گذشــته انباشــت شــده بــود، در حــال 
ــت  ــد آن پرداخ ــون 50 درص ــه  اکن ــت ک ــت اس پرداخ
شــده و ســعی و تــاش مــا بــر ایــن اســت تــا 50 درصــد 
مابقــی را نیــز تــا پایــان امســال بــه طــور کامــل پرداخــت 
 کنیــم تــا حســاب معوقــات دیــون بازنشســتگان اردبیــل 

تسویه شود.
بــرای  شــده  انجــام  اقدامــات  بــا  رابطــه  در  وی 
ــدارک  ــال ت ــت: در ح ــل، گف ــتان اردبی ــتگان اس بازنشس
ــرای  ــد ب ــه امی ــدازی خان ــرای راه ان ــا ب و انجــام رایزنی ه
بازنشســتگان هســتیم کــه در صــورت موافقت مســئوالن 
ــات رفاهــی  ــه خدم ــه منظــور ارائ ــه ب ــن خان اســتان، ای
ــه قشــر بازنشســتگان اســتان اردبیــل در  و اجتماعــی ب

آینــده ای نزدیــک راه انــدازی می شــود.
حســین قلی زاده تصریــح کــرد: هم اکنــون 47 هــزار 
ــه  ــود دارد ک ــل وج ــتان اردبی ــطح اس ــته در س بازنشس
بازنشســته طبــق آمارگیــری صنــدوق  ایــن تعــداد 
ــده  ــت ش ــل ثب ــتان اردبی ــتمری اس ــتگان مس بازنشس

ــت. اس

اولویت استان البرز، برطرف کردن 
بیکاری است

ــرز  ــت اســتان الب ــه اولوی ــان اینک ــا بی ــرز ب اســتاندار الب
ــت  ــاه نخس ــش م ــت: در ش ــت، گف ــکاری اس ــع بی رف
ــته  ــور را داش ــکاری کش ــم بی ــه پنج ــرز رتب ــال 9۶ الب س
اســت و مهاجــرت علی رغــم تهدیدهایــی کــه دارد، ولــی 

ــرز اســت. ــرای اســتان الب ــز ب ــی نی فرصــت خوب
ــع  ــه صنای ــاح کارخان ــن افتت ــی در آئی ــی نجف محمدعل
غذایــی در  نظرآبــاد، اظهــار داشــت: چنــد طــرح صنعتی، 
ــا  ــار 32 میلیــارد تومــان ب ــا اعتب دارویــی و کارآفرینــی ب
ظرفیــت 1 هــزار و 880 نفــر اشــتغال دیــروز افتتــاح شــد.

و  هــزار  از 3  بیــش  البــرز  افــزود:  البــرز  اســتاندار 
ــی  ــز علم ــداد مراک ــه در تع ــی  دارد ک ــد صنعت 500 واح
بــا  را داشــته و  و دانش بنیــان رتبــه هفتــم کشــور 
ــود  ــی خ ــگاه اصل ــه جای ــم ب ــد امیدواری ــرد جدی  رویک

دست یابد.
نجفــی بــا بیــان اینکــه در زمینه تولیــدات و صــادرات مواد 
ــه اول کشــور را دارد، گفــت:  ــرز رتب غذایــی و دارویــی الب
ــد و در  ــت دارن ــرز فعالی ــتان الب ــی در اس ــد مل 150 برن
 موضــوع ســرمایه گذاری هولدینگ هــای بزرگــی در البــرز 

فعال است.

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

بهره منــدی  و  مقاوم ســازی  وضعیــت 
بــا  آق قــا  شهرســتان  روســتائیان 
مســکن بنیــاد  مدیــر  خســروی،   حضــور 

بخشــدار  آق قــا،  و  گــرگان  شهرســتان های 
مرکــزی شهرســتان، مدیــران ادارات بهزیســتی و 
ــوراهای  ــای ش ــاران و اعض ــداد و دهی ــه ام کمیت

ــد.  ــی ش ــتاها بررس ــامی روس اس
آقــای خســروی در ابتــدای ایــن جلســه ضمــن 
ــت  ــه جه ــا ب ــزی آق ق ــدار مرک ــکر از بخش تش
ابــراز  جلســه،  ایــن  برگــزاری  و  هماهنگــی 
ــی  ــورت تخصص ــه ص ــه ب ــن جلس ــتند: ای داش
ــکونی  ــای مس ــازی واحده ــه مقاوم س ــوط ب مرب

ــازهای  ــاخت و س ــری از س ــتایی و جلوگی روس
غیر مجــاز اســت کــه از وظایــف اصلــی دهیــاران 
ــه  ــاران ب ــتند: دهی ــراز داش ــان اب ــد. ایش می باش
 عنــوان متولیــان اصلــی روســتاها، در قبــال مردم 
ــردم  ــب م ــوان منتخ ــه عن ــتند و ب ــئول هس مس
نقــش بســزایی در ترویــج فرهنــگ مقاوم ســازی 
ــوادث  ــروز ح ــا ب ــئولیت ب ــن مس ــه ای ــد ک دارن
غیر مترقبــه در چنــد مــاه اخیــر در ســطح کشــور 
ــت  ــایی و ثب ــا شناس ــم ب ــتان،آ ن ه ــی اس و حت
دو  آق قــا  شهرســتان  در  فعــال  گســل های 

ــت.  ــدان اس چن
نحــوه  تشــریح  بــا  خســروی  آقــای 
مناطــق  در  مــردم  وضعیــت  و   زندگــی 
ــه زده کرمانشــاه افــزود: همــه شــاهدیم کــه  زلزل

بــه هیــچ کــدام از واحدهای مســکونی روســتایی 
ــرده  ــتفاده ک ــازی اس ــهیات مقاوم س ــه از تس ک
ــه  ــده و از هم ــارتی وارد نش ــچ خس ــد، هی بودن
ــار  ــا االن در کن ــن خانواده ه ــای ای ــر اعض مهم ت
هــم زندگــی می کننــد و داغــدار عزیزانشــان 
ــد.  ــی ندیده ان ــی و مال ــارت جان ــتند و خس نیس
ــود  ــت موج ــی از وضعی ــراز نگران ــا اب ــان ب ایش
آق قــا،  شهرســتان  در  روســتایی  واحدهــای 
ــراه  ــه هم ــتان را ب ــازی در شهرس ــه مقاوم س رتب
بندرترکمــن و گمیشــان را در رتبه ســه شهرســتان 
آخــر اعــام کردنــد و از دهیــاران خواســتند 
از امــروز بــه طــور جــدی در بحــث ترویــج 
مقاوم ســازی و تشــویق مــردم و حتــی تشــریح 
حــوادث،  بــروز  صــورت  در  مــردم  وضعیــت 

 نســبت بــه ایــن امــر مهــم و جلوگیــری از 
جــدی  اقــدام  غیر مجــاز  ساخت و ســازهای 
خصــوص  ایــن  در  را  خــود  دیــن  و  کننــد 
خــود،  روســتای  مــردم  بــه   نســبت 
ایــن جلســه، مهنــدس  ادامــه  در  ادا کننــد. 
معاونــت  تســهیات  کارشــناس  محســنی، 
بازســازی و مســکن روســتایی بنیادمســکن 
ــم و  ــش فیل ــت و نمای ــه پاورپون ــا ارائ ــتان ب اس
ــت واحدهــای روســتایی  ــار، وضعی عکــس و آم
شهرســتان را تشــریح کردنــد و از اختصــاص 
ــای  ــه واحده ــی ب ــون ریال ــهیات 200 میلی تس
ــا  ــا ب ــتان آق ق ــتایی در شهرس ــکونی روس مس
 کارمــزد 5 درصــد  و بازپرداخــت 15 ســاله بــدون 

سپرده گذاری و نوبت خبر دادند.

اهوازمحمد سامت دوم
M.Salamat@eskimia.ir

مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت: بــا تمهیدات 
ــوق  ــال و ف ــک ســال گذشــته، شــبکه انتق اندیشــیده شــده در ی
ــترکین  ــت و مش ــوردار اس ــی برخ ــداری باالی ــرق از پای ــع ب توزی

ــار نباشــند. ــه خاطــر پدیــده گــرد و غب نگــران قطعــی بــرق ب
ــال  ــن س ــران بهم ــد از بح ــرد: بع ــار ک ــت بزرگ اظه ــود دش محم
ــواز و شهرســتان های  ــرق در اه ــی ب ــا قطــع مقطع ــه ب گذشــته ک
دیگــر اســتان همــراه شــد، شــرکت بــرق منطقــه ای همــه 
ــبانه روزی  ــاش ش ــا ت ــا ب ــت ت ــه کار گرف ــود را ب ــای خ ظرفیت ه
ــار  ــرد و غب ــده گ ــل پدی ــع را در مقاب ــوق توزی ــال و ف ــبکه انتق ش

ــد. ــاوم کن مق
وی ادامــه داد: ایــن تمهیــدات اندیشــیده شــده، امــروز نتیجــه داد 

و بــا وجــود گــرد و غبــار باالتــر از وضعیــت ســال گذشــته، شــبکه 
انتقــال و فــوق توزیــع بــرق منطقــه ای بــا خطــری جــدی مواجــه 

نشــد.
مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بــه اقدامــات 
انجــام شــده در یــک ســال گذشــته نیــز اشــاره کــرد و افــزود: از 
ــزات  ــی تجهی ــش عایق ــه پوش ــوان ب ــات می ت ــن اقدام ــه ای جمل
ــز  ــت ها و نی ــوی پس ــع، شستش ــوق توزی ــال و ف ــت های انتق پس
تعویــض زنجیــره مقره هــای ســرامیکی بــا ســیلیکونی و همچنیــن 

ــرد. ــاره ک ــت ها اش ــب پس ــوی مرت شستش
غبــار  و  پدیــده گــرد  وقــوع  بــا  هم زمــان  اســت،   گفتنــی 
ــرق منطقــه ای  کم ســابقه جمعــه 29 دی مــاه، پرســنل شــرکت ب
خوزســتان در آمادگــی کامــل بــه ســر می بــرد تــا در صــورت وقــوع 
خاموشــی احتمالــی در کمتریــن زمــان ممکــن آن را برطــرف کنند.

گیانمریم معبدی
M.Mabadi@eskimia.ir

 ســمینار اموزشــی ارتقــای ســامت زنــان شــاغل بــا حضــور  
ــان  ــور زن ــران در ام ــی گاز ای ــرکت مل ــل ش ــاور مدیرعام مش
ــتان در  ــی اس ــتگاه های اجرای ــاورین دس ــواده و مش و خان

ــان، برگــزار شــد. ــط عمومــی گاز گی ســالن همایــش رواب
در ایــن ســمینار، مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــان 
ــان  ــی زن ــای توان افزای ــزاری دوره ه ــتقبال از برگ ــن اس ضم
ــه  ــی جامع ــن اصل ــان رک ــرد: زن ــان ک ــر نش ــاغل، خاط ش

ــتند. هس
ــات  ــان، موجب ــت زن ــه موفقی ــان اینک ــا بی ــر ب ــین اکب حس
ــواده و جامعــه را فراهــم  مــی آورد، افــزود: ایــن  رشــد خان
ســمینارها منتــج از برنامــه عملیاتــی ســند راهبــردی امــور 

ــت. ــت اس ــواده وزارت نف ــان و خان زن
ــی گاز  ــرکت مل ــل ش ــاور مدیرعام ــی، مش ــه پاداش در ادام
ــان  ــور زن ــت ام ــان اهــداف و رســالت و مأموری ــا بی ــران ب ای
در صنعــت نفــت، گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده در امــور 

ــه نمــود. ــی گاز را ارائ ــان شــرکت مل زن
ــای  ــل ارتق ــی از قبی ــک روزه، موضوعات ــمینار ی ــن س در ای
ســامت زنــان  و خانــواده بــا رویکــرد خــود مراقبتــی، ارتقای 
ــا آشــنایی  ــان ب ــای ســامت زن ــی کاری، ارتق ــت زندگ کیفی
ــایع  ــرطان های ش ــی از س ــناخت یک ــای ش ــا و راه ه داروه
در بانــوان توســط اســتادان ، دکتــر گیتــی افــروز پوراحمــدی 
ــر  ــت، دکت ــواده وزارت نف ــان و خان ــور زن ــی ام ــاور علم مش
طاهــره جعفــری، دکتــر شــیدا معتمدی و شــیدا ســجادی از 

حــوزه بهداشــت صنعــت نفــت ارائــه شــد.

استانها

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

پایداری شبکه برق خوزستان، علی رغم آلودگی شدید هوا
مدیر عامل گاز  استان گیالن در سمینار ارتقای سالمت بانوان شاغل مطرح کرد:

بانوان رکن اصلی جامعه هستند

شهردار همدان گفت:
 تجهیزات آتش نشانی همدان

بروز رسانی می شود
شــهردار همــدان گفــت: علی رغــم کمبودهــای مالــی کــه متوجــه مدیریــت شــهری اســت، امــا 

ــم. ــزات آتش نشــانی انجــام می دهی ــرای بروز رســانی تجهی ــاش خــود را ب ت
عبــاس صوفــی اظهــار داشــت: ســالروز حادثــه پاســکو، روز ایثــار و از خودگذشــتگی شــهدای 

آتش نشــانی اســت کــه جــان خــود را بــرای نجــات جــان دیگــران ایثــار کردنــد.
بــه گــزارش تســنیم، وی تصریــح کــرد: آتش نشــانی یکــی از حســاس ترین شــغل های حــوزه 
مدیریــت شــهری اســت کــه مــردم هــم پــس از وقــوع فاجعــه پاســکو، بیــش از پیــش بــا 

ــان آشــنا شــدند. ــای آن آتش نشــانان و ایثارگری ه
 نصب تندیس فرشته نجات در مقابل ایستگاه آتش نشانی

ــل ایســتگاه آتش نشــانی  ــس فرشــته نجــات در مقاب ــه تندی ــان اینک ــا بی ــدان ب شــهردار هم
شــماره 19 همــدان نصــب شــده اســت،  افــزود: نصــب ایــن تندیــس در ایــن نقطــه از شــهر 

ــیم. ــته باش ــاد داش ــه ی ــانان را ب ــای آتش نش ــواره ایثارگری ه ــا هم ــد ت ــک می کن کم
صوفــی گفــت: خوشــبختانه در حــوزه آتش نشــانی همــدان٬ فعالیت هــای خوبــی انجــام گرفتــه 

اســت، امــا بــرای رســیدن بــه باالتریــن حــد اســتانداردها نیــاز بــه تــاش بیشــتری اســت.
ــود  ــا وج ــد ب ــت، بای ــان اس ــان ها در می ــان انس ــات ج ــه نج ــی ک ــرد: در جای ــح ک وی تصری

ــه  ــانان ک ــاز آتش نش ــورد نی ــزات م ــیم و تجهی ــاش نکش ــت از ت ــم دس ــع ه ــود مناب کمب
ــه ســاختمان های بیــش از 10 طبقــه اســت را  ــرای دسترســی ب ــان ب  مهم تریــن آن، تهیــه نردب

فراهم کنیم.
شــهردار همــدان بابیــان اینکــه متأســفانه در هریــک ســاعت ســه حادثــه در ســطح شــهر رخ 
ــدی  ــا ح ــاختمان ها را ت ــی س ــی و ایمن ــای عموم ــطح آموزش ه ــد س ــزود: بای ــد،  اف می ده

افزایــش دهیــم کــه دیگــر هیــچ حادثــه ای رخ ندهــد.
صوفــی گفــت: امیدواریــم بــا کمــک حــوزه اســتانداری،  بتوانیــم وســایل مــورد نیــاز 
آتش نشــانان کــه مهم تریــن آن ماشــین های پیشــرو و نردبــان اســت را تهیــه کنیــم.

 ساخت برج آموزشی برای آتش نشانان
وی بــا بیــان اینکــه ســاخت بــرج آموزشــی بــرای آتش نشــانان در بودجــه دیــده شــده اســت٬ 
ــیم و  ــه ای نباش ــچ حادث ــوع هی ــاهد وق ــتانداردها، ش ــردن اس ــاال ب ــا ب ــم ب ــزود: امیدواری اف

ــد. ــش نیای ــانان پی ــرای آتش نش ــی ب عملیات
مدیــرکل بحــران اســتانداری همــدان نیــز در ایــن مراســم اظهــار داشــت: جایــگاه آتش نشــانان، 
ــراد  ــک اف ــه کم ــات ب ــن لحظ ــخت ترین و بحرانی تری ــه در س ــت چرا ک ــی اس ــگاه واالی جای

می رونــد و ایثار گــری می کننــد.
ــا و  ــطح آموزش ه ــش س ــا افزای ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــاش می کنی ــت: ت ــی گف ــردان طالب علیم
ــدر  ــم و ق ــش دهی ــوادث را کاه ــزان ح ــانان، می ــاز آتش نش ــورد نی ــزات م ــانی تجهی بروز رس

آتش نشــانان را بدانیــم.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
کاهش ۴۰۰۰ مگاوات ساعت تلفات 

برق در برازجان
ــهر،  ــتان بوش ــرق اس ــروی ب ــع نی ــرکت توزی ــاون ش مع
ــای  ــرای طرح ه ــد اج ــی رون ــودی در بررس ــادق زنده ب ص
برقرســانی در دشتســتان بــا تأکیــد بــر توجــه بــه کاهــش 
ــه  ــت: هرچ ــار داش ــهر اظه ــتان بوش ــرق در اس ــات ب تلف
ــرژی و  ــان ان ــد، راندم ــش یاب ــرژی کاه ــات ان ــزان تلف می

ــد. ــا می یاب ــبکه ارتق ــداری ش پای
وی بــا بیــان اینکــه میــزان تلفــات انــرژی بــرق در اســتان 
بوشــهر در ســال گذشــته بــه 13.5 درصــد رســیده، افــزود:  
ــای  ــرای طرح ه ــا اج ــهر ب ــتان بوش ــرق در اس ــات ب تلف

ــد. ــش می یاب ــال  کاه ــف، امس مختل
ــع نیــروی  ــزی و مهندســی شــرکت توزی معــاون برنامه ری
ــرح  ــرای 2۶ ط ــر اج ــد ب ــا تأکی ــهر ب ــتان بوش ــرق اس  ب
ــرح  ــرای 2۶ ط ــت: اج ــان گف ــهر برازج ــانی در ش برق رس
ــرق برازجــان شــامل طرح هایــی  حــوزه کاهــش تلفــات ب
ــبکه  ــاح ش ــی و اص ــع هوای ــت توزی ــب پس ــه نص از جمل
فرســوده از طریــق تعویــض ســیم مســی بــه کابــل 
ــت. ــار اس ــال اعتب ــارد ری ــد 31 میلی ــدار، نیازمن خود نگه

ایجاد اشتغال پایدار، نسخه عالج 
معیشت محرومان

آیــت هللا ســیدابراهیم رئیســی در نشســت برنامه ریــزی 
ــدس و ــتان ق ــئوالن آس ــور مس ــا حض ــتغال ب ــاد اش  ایج

هیئت امنــای کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اظهــار 
داشــت: نســخه عــاج بــرای معیشــت محرومــان و 
مســتضعفان، ایجــاد اشــتغال، رونــق اقتصــادی و توانمنــد 

ــت. ــر اس ــن قش ــردن ای ک
ــه  ــی ک ــا زمان ــت: ت ــوی گف ــدس رض ــتان ق ــت آس تولی
ــق  ــی محق ــاد مقاومت ــد و اقتص ــق نیاب ــی رون ــد مل تولی
نشــود، قطعــًا کمک هــای آســتان قــدس، کمیتــه امــداد، 
مؤسســات خیریــه و خیــران تنهــا التیام بخــش و مرهمــی 
ــکل،  ــه مش ــا ریش ــود، ام ــد ب ــتضعفان خواه ــر آالم مس ب

ــت. ــت پابرجاس ــی محرومی یعن
رئیســی بیــان کــرد: آســتان قــدس امکانــات کمیتــه 
ــاش  ــداد ت ــه ام ــکاری کمیت ــا هم ــا ب ــدارد، ام ــداد را ن ام
ــًا از  ــدان را عموم ــه نیازمن ــانی ب ــش امدادرس ــم بخ داری
طریــق بســترهای موجــود در کمیتــه امــداد دنبــال کنیــم 
و رویکردهــای اصلــی آســتان قــدس را بــه اقدامــات 
ایجــاد  و  محرومــان  توانمندســازی  یعنــی  اساســی، 
ــد  ــتضعفان و درآم ــرای مس ــط ب ــرد و متوس ــاغل خ مش
ــرای خانواده هــای بی بضاعــت، معطــوف ســازیم. ــت ب ثاب

 فرسودگی 3۵ درصد از 
کالس های مدارس یزد

ــزد گفــت:  ــن مدرسه ســاز اســتان ی رئیــس مجمــع خیری
35 درصــد از کاس هــای مــدارس اســتان یــزد فرســوده 

اســت و بــه بازســازی نیــاز دارد.
ــاب  ــک ب ــی ی ــم کلنگ زن ــش در مراس ــین رادمن امیرحس
اردکان گفــت:  احمدآبــاد  آموزشــگاه خیــری در شــهر 
ــه بیســت ســال  ــب ب ــن مدرسه ســاز قری ــه خیری مجموع
ــزار و  ــدت 2 ه ــن م ــت و در ای ــده اس ــه ایجادش ــت ک اس
228 خیــر را شناســایی و ســازمان دهی کــرده اســت. ایــن 
ــارد  ــر 38 میلی ــون،  بالغ ب ــاری تاکن ــال ج ــن در س خیری

ــد. ــک کرده ان ــع کم ــن مجم ــه ای ــان ب توم
وی افــزود: حــدود 10 هــزار کاس درس در اســتان وجود دارد 
کــه 35 درصــد از ایــن کاس هــا فرســوده شــده اســت و 
بــه بازســازی نیــاز دارد. در اســتان یزد بــه 300 مدرســه نیاز 

اســت کــه بتوانیــم مــدارس فرســوده را بازســازی کنیــم.
رئیــس هیئت مدیــره مجمــع خیریــن مدرسه ســاز اســتان 
یــزد بــا اشــاره بــه رشــد 7 درصــدی دانش آمــوزان اســتان 
گفــت: مــا بــا کمبــود فضــای آموزشــی روبــرو هســتیم و 
نیــاز اســت کــه ۶0 بــاب مدرســه در بافــت و شــهرک های 
ــم  ــه امیدواری ــود ک ــاخته ش ــکونی س ــداث مس جدیداالح
ــا  ــوند و م ــدم ش ــتا پیش ق ــن راس ــوار در ای ــن بزرگ خیری

بایــد قــدردان ایــن عزیــزان باشــیم.

تأمین برق پایدار برای توسعه 
شهرک های صنعتی ضروری است

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: مقولــه تأمیــن انــرژی بــرق بــرای 
توســعه  از ضروریــات  اشــتغال  و  تولیــد  بسترســازی 

مــی رود. به شــمار  صنعتــی  نواحــی  و  شــهرک ها 
ــل  ــا مدیرعام علیرضــا شــفیع زاده در نشســت مشــترک ب
 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق چهارمحــال و بختیــاری،

ــی  ــهرک ها و نواح ــعه ش ــه توس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک اظه
ــه و  ــای جداگان ــرای فیدره ــت اج ــتان، اهمی ــی اس صنعت
اختصاصــی بــرای تأمیــن بــرق در ایــن بخش هــای مهــم 

ــود. ــف می ش ــادی، مضاع اقتص
ــا اشــاره بــه مشــکات واحدهــای صنعتــی در حــوزه  وی ب
ــدار و همچنیــن شــهرک های صنعتــی در  ــرق پای تأمیــن ب
ــن  ــه تأمی ــزود: مقول ــنایی اف ــبکه های روش ــوص ش خص
انــرژی بــرق بــرای بسترســازی تولیــد و اشــتغال از 
ضروریــات توســعه شــهرک ها و نواحــی صنعتــی به شــمار 

ــی رود. م
ــال و  ــی چهارمح ــهرک های صنعت ــرکت ش ــل ش مدیرعام
بختیــاری، ضمــن قدردانــی از همــکاری بی شــائبه شــرکت 
ــای  ــی و ارتق ــرای طراح ــتان ب ــرق اس ــروی ب ــع نی توزی
ــی،  ــهرک های صنعت ــطح ش ــنایی در س ــبکه های روش ش
گفــت: خوشــبختانه بــا توجــه ویــژه شــرکت توزیــع نیــروی 
ــرق، مراحــل طراحــی فیدرهــای اختصاصــی شــهرک ها  ب
در دســتور کار قــرار گرفــت و امیــد اســت بــا تــداوم 
 همــکاری، ایــن نیــاز زیرســاختی بــه طــور کامــل برطــرف 

شود.

صدور سند مالکیت زمین های ملی 
در بندرعباس

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان 
بندرعبــاس، امیــن ضیایــی گفــت: بیــش از 190 هــزار 
ــاس دارای  ــتان بندرعب ــی در شهرس ــی مل ــار از اراض هکت

ــدند. ــتر ش ــند کاداس س
وی افــزود: ایــن رقــم بیــش از 95 درصــد از اراضــی ملــی و 

منابــع طبیعــی بندرعبــاس را شــامل می شــود.
امیــن ضیایــی گفــت: هــدف از اجــرای طــرح جلوگیــری 
ــت  ــت مالکی از گســترش حاشیه نشــینی در شــهرها، تثبی

ــت. ــواری اس ــات و زمین خ ــری از تصرف ــت و جلوگی دول

اهوازمحمد سامت دوم
M.Salamat@eskimia.ir

ــزی و تحقیقــات شــرکت   معــاون برنامه ری
بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت: ظرفیــت 
اســتان  بــرق  نیــروی  تولیــد  منصوبــه 
ســاعت  مــگاوات   1319۶ خوزســتان، 
ــه در بخــش  ــت منصوب ــه ظرفی می باشــد ک
ــی  ــگاوات و در بخــش حرارت ــی، 81۶9 م آب
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــگاوات اس 5027 م
نیــاز شــبکه سراســری و همچنیــن برنامــه 
ــد  ــدی، کل تولی ــای تولی ــرات واحده تعمی
ــال، 29431  ــه امس ــتان در 9 ماه ــرق اس ب

ــت. ــوده اس ــاعت ب ــگاوات س گی

مهــرداد بــادی موســوی افــزود: ســهم 
ــال  ــدای س ــی از ابت ــرق آب ــای ب نیروگاه ه
تــا پایــان نــه مــاه 9۶ برابــر 9918 گیــگاوات 
ســهم  و  درصــد   33 معــادل،  ســاعت 
نیروگاه هــای حرارتــی و ســیکل ترکیبــی، 
19513 گیــگاوات ســاعت معــادل ۶7 درصــد 

ــت. ــوده اس ــدی ب ــرژی تولی کل ان
نیروگاه هــای  افــزود:  همچنیــن  بــادی 
حرارتــی و گازی اســتان، شــامل رامیــن، 
زرگان، آبــادان، خرمشــهر، بهبهــان، ماهشــهر 
و فجــر هســتند کــه در ســال جــاری 19513 
گیــگاوات ســاعت تولیــد داشــته اند کــه 
ــش  ــط بخ ــد توس ــزان 51 درص ــن می از ای

دولتــی )نیــروگاه رامیــن و ماهشــهر( و 
49 درصــد، توســط نیروگاه هــای بخــش 
خصوصــی تولیــد و بــه شــبکه تحویــل 

ــت. ــده اس گردی
وی اظهارداشــت: نیروگاه هــای حرارتــی و 
گازی اســتان در ایــن دوره بــه طــور متوســط 
ــاعت  ــگاوات س ــش از 70 گی ــر روز بی در ه
بــرق تولیــد و بــه شــبکه تحویــل داده انــد.
پیــک کــرد:  تصریــح   بادی موســوی 
آذر مــاه ســال جــاری، 3288 مــگاوات 
ــدت  ــار در م ــک ب ــه پی ــبت ب ــه نس ــوده ک ب
مشــابه ســال قبــل حــدود،8/4 درصــد 

افزایــش داشــته اســت.

ــی در  ــرژی مصرف ــًا ان ــه داد: ضمن وی ادام
ــگاوات  ــاری، 32111 گی ــاِل ج ــه س ــه ماه ن
ــدود  ــده ح ــان دهن ــه نش ــوده ک ــاعت ب س
ــبت  ــرژی نس ــرف ان ــد مص ــد رش ۶/8 درص
بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل می باشــد.

ــرکت  ــات ش ــزی و تحقیق ــاون برنامه ری مع
تقدیــر  بــا  خوزســتان  منطقــه ای  بــرق 
بابــت  خوزســتان  شــهید پرور  مــردم  از 
انــرژی  مصــرف  مدیریــت  در  همــکاری 
الکتریکــی طــی ســالیان اخیــر، گفــت: 
الکتریکــی  انــرژی  تأمیــن  منظــور  بــه 
و  مشــترکان  کلیــه  بــرای  مطمئــن 
 تأمیــن رفــاه عمومــی، ضــروری اســت

تــا اســتفاده بهینــه از انــرژی الکتریکــی 
ــور  ــه ط ــه ب ــار جامع ــی اقش ــط تمام توس

جــدی َمد نظــر قــرار گیــرد.
ــرق منطقــه ای  وی افــزود: گرچــه شــرکت ب
خوزســتان تمهیــدات الزم جهــت تأمیــن برق 
مطمئــن و پایــدار را بــرای کلیه مشــترکان در 
تمامــی فصــول ســال فراهــم نمــوده، امــا بــه 
منظــور افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه و 
اســتفاده بهینــه از انــرژی الکتریکــی که یکی 
ــی کشــور محســوب  ــع مل ــن مناب از مهم تری
ــرق  می شــود، ضــرورت مدیریــت مصــرف ب
و جابه جایــی مصــارف غیــر ضــروری از 
ــی 23  ســاعات اوج مصــرف ســاعت  20 ال
ــه  ــه ســایر ســاعات شــبانه روز توســط کلی  ب
ضــروری  و  الزم  امــری  مصرف کننــدگان 

شــد. می با

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان:

نیروگاه های خوزستان در 9 ماهه امسال، 29431 گیگاوات ساعت برق تولید کردند
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ــدم  ــی مق ــار نفــت شــهید بهمن رئیــس انب
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه ظرفیــت 
بــاالی ذخیــره ســازی مخــازن در انبــار 
ــودی  ــر موج ــال حاض ــت، در ح ــت رش نف
انبــار مطلــوب اســت و 120 دســتگاه نــاوگان 
آمــاده  شــبانه روز  طــور  بــه  حمل و نقــل 

خدمت رســانی بــه مــردم هســتند.
بارگیــری  میــزان  احســانی،  علیرضــا 
ســوخت طــی شــبانه روز را بــه طور متوســط، 
هفــت میلیــون لیتــر عنــوان کــرد و افــزود: 
 ایــن امــر در قالــب ســه شــیفت کاری

انجام می شود.
ــور  ــه ط ــال را ب ــوخت در س ــع س وی توزی
لیتــر  میلیــارد   2.8 تــا   2.5 متوســط، 
ــک  ــاد آور شــد: ی ــرد و ی ــوان ک ــرآورده عن ف
ــون  ــدار درحــدود 500 میلی ــن مق ــارم ای چه
ــط  ــق خ ــت و گاز از طری ــرآورده نف ــر ف لیت
ــی رشــت  ــروگاه ســیکل ترکیب ــه نی ــه ب لول
ــال  ــوار ارس ــق همج ــه مناط ــن ب و همچنی

می شــود.
ــائل  ــی از مس ــت: یک ــار داش ــانی اظه احس
سوخت رســانی  امــر  در  اهمیــت   حائــز 
پیش بینــی و برنامه ریــزی توزیــع فــرآورده 
ــه و مبــادی   و ارســال آن ازطریــق خــط لول
ــه  ــص ب ــا مخت ــه تنه ــد ک ــط می باش ذی رب

نواحــی داخلــی اســتان نیســت و عــاوه بــر 
سوخت رســانی داخــل اســتان بایــد بتــوان 
آن را بــه مناطــق همجــوار نیــز ارســال کــرد.

موقعیــت  بــه  باتوجــه  افــزود:   وی 
تدارکاتــی بــودن انبــار نفــت رشــت بــه طــور 
متوســط روزانــه 1 میلیــون و 700 هــزار لیتــر 
فــرآورده بــه مناطــق همجــوار )چالــوس( 1 
میلیــون لیتــر به )اردبیــل و خلخــال( و 400 
هــزار لیتــر بــه پنــج بــاب از مجــاری عرضــه 

)زنجــان و قزویــن( ارســال می شــود. 

بهمنــی  شــهید  نفــت  انبــار   رئیــس 
تصریــح  کــرد: طــی نــه مــاه ابتــدای ســال 
9۶، مجموعــًا 1 میلیــارد و 200 میلیــون و 
ــی  ــای نفت ــواع فرآورده ه ــر ان ــزار لیت 39 ه
)بنزیــن موتــور، نفــت ســفید، نفتــگاز و گاز 

ــع شــده اســت کــه  ــع( در اســتان توزی مای
ــته،  ــال گذش ــا س ــه ب ــم در مقایس ــن رق ای

ــش دارد. ــد افزای 2.84 درص
انــواع فرآورده هــای  وی اظهــار داشــت: 
نفتــی توزیــع شــده در نــه مــاه ابتدای ســال 
9۶ عبــارت اســت از 851 میلیــون لیتــر 
ــون و ۶8۶ هــزار  ــور، 293 میلی ــن موت بنزی
ــزار و  ــی، 39 ه ــر نیروگاه ــگاز غی ــر نفت لیت
55۶ تــن گاز مایــع و همچنیــن 30 میلیــون 
ــت  ــب هف ــه در قال ــفید ک ــت س ــر نف لیت
 فقــره کاالبــرگ بــرای خانوارهــای عــادی و 
صعب العبــور اعــام و توزیــع شــده اســت و 
از ایــن مقــدار،  10 میلیــون و 11 هــزار لیتــر 
ــاص  ــهمیه اختص ــد از س ــادل ۶0 درص )مع
یافتــه بــه مناطــق کوهســتانی( در ارتفاعــات 

اســتان توزیــع شــده اســت.
اســتان گیــان  اضافــه کــرد:  احســانی 
و 5۶7  هــزار  دارای 38  درحــال حاضــر 
ــت  ــفید اس ــت س ــده نف ــوار مصرف کنن خان
و عملیــات توزیــع ایــن فــرآورده نفتــی 
توســط 233 فروشــندگی فعــال و ازطریــق 
رودســر، الهیجــان،  )رودبــار،  ناحیــه   9
آســتارا،  صومعه ســرا،  تالــش،  انزلــی، 

فومــن و رشــت( انجــام می شــود.
ــدگان ســوخت  ــن مصرف کنن وی از مهم تری
انبــار نفــت گیــان نیروگاه هــای تأمیــن برق 
ــورت  ــزود: در ص ــرد و اف ــوان ک ــتان عن اس

قعطــی گاز طبیعــی ســه نیــروگاه )ســیکل 
ترکیبــی رشــت، پــره ســر و لوشــان( روزانــه 
11 میلیــون لیتــر نفتــگاز مصــرف می کننــد.

رئیــس انبــار نفــت رشــت گفــت: طــی 
نــه مــاه ابتــدای ســال، 31۶ میلیــون و 
804 هــزار لیتــر نفتــگاز نیروگاهــی بــه 
ارســال  گیــان  اســتان  نیروگاه هــای 
ایــن  و  اســت  شــده  ذخیره ســازی  و 
رقــم نشــان دهنــده رشــد بیــش از 28 
ــال  ــه س ــبت ب ــرآورده، نس ــال ف درصدارس

گذشــته اســت.
احســانی همچنیــن میــزان توزیــع نفتــگاز 
نیروگاهــی را به ترتیــب، 185 میلیون و 280 
هــزار لیتــر بــه نیــروگاه رشــت، 90 میلیــون 
ــر و  ــره س ــروگاه پ ــه نی ــر ب ــزار لیت و 15 ه
ــروگاه  ــه نی ــر ب ــون و 509 هــزار لیت 41 میلی
 لوشــان اعــام کــرد و یــاد آور شــد: بــا 
ــات  ــه، عملی ــورت گرفت ــای ص پیش بینی ه

ارســال و ذخیــره ســازی آن معمــواًل از 
ابتــدای ســال با شــیب مایــم و از شــهریور 
مــاه بــا ســرعت بیشــتری انجــام می گیــرد.

ــد  ــرآورده، فرآین ــت ف ــزود: نگهداش وی اف
پیچیــده ای دارد )ورود، نگهــداری و توزیــع( 
کــه در هــر مرحلــه می بایــد کیفیــت آن 
ــط  ــد ذی رب ــی واح ــورد ارزیاب ــت م ــه دق ب
قرارگیــرد. در ایــن راســتا واحــد کنتــرل 
کیفیــت انبــار ایــن مهــم را تــا تحویــل 

ــده دارد. ــر عه ــد ب ــه مقص ــرآورده ب ف
ــدم  ــی مق ــار نفــت شــهید بهمن رئیــس انب
ــد  گیــان خاطــر نشــان کــرد: پــس از تأیی
طریــق  از  فرآورده هــا  کیفیــت  کنتــرل 
ــا در  ــه فرآورده ه ــی، عرض ــس تدارکات پمپ
الین هــا بارگیــری شــده و ازطریــق 120 
ــتگاه  ــتان و 70 دس ــش اس ــتگاه نفتک دس
نفتکــش مناطــق همجــوار بــه نقــاط تعیین 

شــده، ارســال می شــود.

علیرضا احسانی،رئیس انبار نفت شهید بهمنی مقدم گیالن گفت:

موجودی این انبار مطلوب است

،،
رئیس انبار نفت شهید بهمنی مقدم 
ــه ظرفیــت  ــا توجــه ب اظهــار داشــت: ب
بــاالی ذخیــره ســازی مخــازن در انبــار 
نفــت رشــت، در حــال حاضر موجودی 

انبــار مطلــوب اســت

بررسی وضعیت مقاوم سازی واحدهایی روستایی در شهرستان آق قال



معجزه زنیان در تسکین دندان درد 
اســت،  مفیــد  بســیار  دنــدان  درد  درمــان  بــرای   زنیــان، 
غرغــره کــردن دهــان بــا دمنــوش زنیــان موجــب بهبــود ســامت 

ــدان می شــود. دهــان و دن
زنیــان گیاهــی علفــی، یــک ســاله و بــه ارتفــاع ۳۰ تــا ۹۰ 
ــران و مصــر  ــد، ای ــه در نواحــی شــرقی هن ســانتی متر اســت ک
ــگاران،  ــه گــزارش باشــگاه خبرن ــد، ب ــه صــورت خــودرو می روی ب
در ایــن مطلــب برخــی از خــواص ایــن گیــاه را بیــان می کنیــم.

 بهبود هضم غذا با زنیان
زنیــان حــاوی مقادیــر زیــادی تیمــول اســت، ایــن ترکیب ترشــح 
اســید معــده را تحریــک می کنــد و ســرعت هضــم مــواد غذایی را 
افزایــش می دهــد، از ایــن گیــاه بــرای درمــان ســوهاضمه، نفــخ، 

تهــوع و کاهــش درد کولیــک در نــوزادان اســتفاده می شــود.
 کاهش وزن با زنیان

زنیــان بــا افزایــش سوخت و ســاز بــدن، نقــش مؤثــری در 
دارد. وزن  کاهــش 

 تسکین سردرد با زنیان
ــردرد را  ــی و س ــان بین ــان، احتق ــوش زنی ــار دمن ــاق بخ استنش
ــی و ســردردهای  ــان ســرما خوردگ ــه درم کاهــش می دهــد و ب

ــد. ــایانی می کن ــک ش ــی از آن کم ناش
 رفع حالت تهوع با زنیان

نوشــیدن دمنــوش زنیــان و همچنیــن استنشــاق بخــار آن بــرای 
ــت  ــان خاصی ــت، زنی ــر اس ــیار مؤث ــوع بس ــت ته ــان حال  درم

ضد باکتری دارد

 درمان دندان درد با زنیان
 تیمــول موجــود در زنیــان، ضــد باکتــری اســت، خطــر 
ــه  ــای لث ــد و از بیماری ه ــش می ده ــدان را کاه ــیدگی دن پوس

می کنــد. جلوگیــری 
 تأثیر زنیان در بهبود دیابت

زنیــان، تأثیــر بســزایی در بهبــود دیابــت دارد، بــرای ایــن منظــور 
ــه  ــوری دان ــق چای خ ــک قاش ــد ی ــت بای ــه دیاب ــان ب مبتای
ــل  ــوط و ۳۰ روز آن را می ــیر مخل ــوان ش ــک لی ــان را در ی  زنی

کنند.
 طرز تهیه دمنوش زنیان

بــرای تهیــه دمنــوش زنیــان، بایــد ۲۰ گــرم از دانه هــای زنیــان 
 را در یــک لیتــر آب جــوش بریزیــد و بگذاریــد ۱۰ دقیقــه 
ــن  ــان از ای ــک فنج ــی ی ــده غذای ــر وع ــس از ه ــد، پ َدم بکش

ــید. ــوش را بنوش دمن
 موارد منع مصرف دمنوش زنیان

ــاردار  ــان ب ــان، باعــث انقبــاض رحــم می شــود، بنابرایــن زن زنی
ــت  ــر اس ــن بهت ــد، همچنی ــودداری کنن ــرف آن خ ــد از مص بای
زنیــان در دوران شــیردهی نیــز اســتفاده نشــود، زنیــان در 
بهبــود آنزیم هــای کبــدی مؤثــر اســت،  بــا ایــن حــال، احتمــال  
ــن  ــا مصــرف ای ــدی ب ــواع بیماری هــای کب تشــدید برخــی از ان

ــود دارد. ــاه وج گی
ایــن گیــاه ممکــن اســت ســرعت لختــه شــدن خــون را کاهــش 
ــت  ــر اس ــن بهت ــد، بنابرای ــش ده ــزی را افزای ــر خونری  و خط

۲ هفته پیش از جراحی استفاده از آن را متوقف کنید.

#طب_سنتی

تازههایپزشکیسالمت6
 محققان اصفهانی 

پانسمان بیوپلیمری تولید کردند
ــش  ــه دان ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش محقق
فنــی تولیــد پانســمان هیدروژلــی شــفاف، ترمیــم کننــده 
ــم بیوپلیمــری و مــواد  ــه یــک فیل ــر پای ــی ب و ضدمیکروب
طبیعــی دســت یافتنــد. پانســمان های هیدروژلــی از 
پانســمان های پیشــرفته بــا ژل هیدروفیــل یــا آب دوســت 
بــا پیشــبرد محیطــی مرطــوب بــرای بســتر زخــم هســتند.

نویــن  فناوری هــای  دانشــکده  هیئت علمــی  عضــو   
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بیــان کــرد: ایــن دانــش 
ــجوی  ــد دانش ــی ارش ــه کارشناس ــب پایان نام ــی در قال فن
نــام اصغــر  بــه  ایــن دانشــکده  مهندســی پزشــکی 

اســکندری نیا بدســت آمــده اســت.
ــرح  ــن ط ــای ای ــتاد راهنم ــا،  اس ــد رفیعی نی ــر  محم دکت
ــزود: پانســمان طراحــی  ــوده اســت،  وی اف ــی ب تحقیقات
ــواد  ــده از م ــاخته ش ــد و س ــات جدی ــده، دارای ترکیب ش
طبیعــی و بــا خاصیــت اثــر بخشــی بــاال در بهبــود و ترمیــم 

ســریع زخــم اســت.
ــی  ــمان هیدروژل ــن پانس ــه ای ــه در تهی ــان اینک ــا بی وی ب
ــره مــوم‹ و نشاســته در بســتر  ــد ›ب ــواد طبیعــی مانن از م
بیو پلیمــری اســتفاده شــده اســت، گفــت: از خــواص 
ترمیمــی، ضــد التهابــی و آنتی باکتــری ترکیبــات موجــود 
ــم  ــود زخ ــرعت بهب ــش س ــرای افزای ــمان ب ــن پانس در ای

اســتفاده می شــود.
َبــره  مــوم مــاده ای شــبیه مــوم و از تولیــدات زنبــور عســل 
اســت کــه خــواص بســیاری ماننــد ضــد باکتریایــی، ضــد 
ــی  ــد التهاب ــیدانی، ض ــی اکس ــی، آنت ــد انگل ــی، ض قارچ
و ضــد پوســیدگی دنــدان دارد و همچنیــن بــه عنــوان 
ــتفاده  ــورد اس ــدن م ــی ب ــتم ایمن ــده سیس ــت کنن  تقوی

قرار می گیرد.
ــر  ــان از نظ ــش بنی ــول دان ــن محص ــت: ای ــا گف رفیعی نی
دانــش فنــی، ترکیبــات بــه کار رفتــه، ســازگاری بــا محیــط 
زیســت و هزینــه تمــام شــده دارای خــواص منحصــر بــه 
فــردی اســت و آزمایش هــای ُبــرون َتــن )In-vitro( بــر 

روی آن انجــام شــده اســت.
ــای الزم  ــه اقدام ه ــان اینک ــا بی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
 بــرای ثبــت اختــراع ایــن پانســمان در حــال اجــرا اســت، 
ــتاورد  ــن دس ــی ای ــی حیوان ــل آزمایش ــرد: مراح ــه ک اضاف
انجــام شــده و بــه منظــور کارآزمایــی بالینــی و آزمایــش 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوز الزم از دانش ــان، مج ــر روی انس ب
اصفهــان أخــذ شــده و در حــال طــی مراحــل اجرایــی آن 

ــتیم. هس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مراحــل آزمایــش انســانی 
ــول  ــه ط ــاه ب ــد م ــت چن ــن اس ــور ممک ــمان مذک پانس
ــه پــس از طــی شــدن  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــد، اظه انجام
مراحــل آزمایــش انســانی ایــن طــرح و تأییــد آن از ســوی 
ــد  ــرای تولی ــوان ب ــه، بت ــئوالن مربوط ــان و مس متخصص
صنعتــی و انبــوه ایــن محصــول دانــش بنیــان و صــادرات 

ــرد. ــدام ک آن، اق
مقالــه  یــک  تاکنــون  کــرد:  خاطرنشــان   رفیعی نیــا 
ــی  ــش فن ــاره دان ــی درب ــه داخل ــد مقال ــی و چن بین الملل
پانســمان بیــو پلیمــری یــاد شــده، تدویــن و ارائــه شــده 

اســت.

زیبایی

خبری خوش برای طاس ها
ســلول های  و  پوســت  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
بنیــادی، محمدعلــی نیلفــروش زاده در ارتبــاط بــا 
علــت ریــزش مــو، اظهــار داشــت: معمــواًل عمده تریــن 

ــک دارد.  ــه ژنتی ــو جنب ــزش م ــت ری عل
آندروژنیــک آلوپســیا یــا طاســی آندروژنیــک هــم در 
ــد و  ــاق بیفت ــردان ممکــن اســت اتف ــان و م ــن زن بی
ســعی شــده بــرای درمــان و پیشــگیری از محصــوالت 
مختلــف ماننــد لوســیون ها و کرم هــا اســتفاده شــود.

وی در مــورد محصــوالت حــاوی کافئیــن، گفــت: 
ــرار دارد  ــی ق ــاف محافظ ــو در درون غ ــول م فولیک
ــای  ــوذ مولکول ه ــرای نف ــی ب ــاف مانع ــن غ ــه ای ک
ــن  ــن کافئی ــت و بنابرای ــن نیس ــل کافئی ــان مث آبرس
ــدا  ــوذ پی ــو، جــذب و نف ــق غــاف م ــد از طری می توان

ــد. کن
ایــن متخصص پوســت و مــو، ادامــه داد: در ریــزش موی 
ــترون  ــه دی هیدورتستوس ــترون ب ــک تستوس آندروژنی
ــن  ــر ای ــو در اث ــول م ــود فولیک ــث می ش ــل و باع تبدی
مــاده دی هیدروتستوســترون نــازک و مینیاتوری شــود 

و بعــد بریــزد.
ــن  ــار ای ــل مه ــی از عوام ــه یک ــن ک ــورد کافئی وی در م
آنزیــم اســت، اظهارداشــت: مهم تریــن عاملــی کــه 
می توانــد ایــن آنزیــم را مهــار کنــد، کافئیــن اســت کــه 
همیــن عامــل بــه رشــد بهتــر مــو نیــز کمــک می کنــد.

رئیــس کارگــروه پوســت، ترمیــم و ســلول های بنیــادی 
معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری، اضافــه کــرد: 
ــت  ــری پوس ــو و نفوذ پذی ــد م ــر رش ــیم ب ــد مکانس چن
تأثیرگــذار اســت کــه طبــق مطالعــه و بررســی های 
انجــام شــده، کافئیــن اصلی تریــن آن هــا اســت. ایــن 
ــه ایــن  ترکیــب باعــث تحریــک رشــد مــو می شــود. ب
ترتیــب کــه شــامپوها یــا لیکوئیدهــای حــاوی کافئیــن 
ــق  ــن طری ــد و از ای ــوذ می کنن ــا نف ــول موه در فولیک
ــا  ــم ب ــای ک ــان خــون می شــود و در غلظت ه وارد جری
کاهــش آنزیــم سوپراکســید دیســموتاز باعــث رشــد مو 

می شــود.
وی گفــت: همچنیــن، مکانیســم دیگــر کافئیــن در 
افزایــش رشــد مــو، اثــر مهــاری آن اســت کــه می توانــد 
ــع  ــد واق ــک مفی ــی آندروژنی ــاری طاس ــان بیم در درم

شــود.
نیلفــروش زاده افــزود: البتــه منظــور از کافئیــن، همــان 
ــدن  ــوه وارد ب ــیدن قه ــا نوش ــه ب ــی ک ــن خوراک کافئی
 5۰ هم زمــان  خــوردن  چراکــه  نیســت،  می شــود، 
فنجــان قهــوه نیــز نمی توانــد جایگزیــن محلــول حــاوی 
ــان  ــه موهایت ــه ریش ــتقیمًا ب ــه مس ــود ک ــی ش کافئین

نفــوذ می کنــد.
وی در مــورد نقــش کافئیــن بــر اثــر هورمون هــا، 
افــزود: ســرکوب رشــد فولیکــول مــو تحــت درمــان بــا 
ــا اســتفاده  ــه صــورت قابــل ماحظــه ب تستوســترون ب
از کافئیــن در غلظــت ۱ هــزارم درصــد و 5 هــزارم 
درصــد خنثــی می شــود. کافئیــن بــه تنهایــی قــادر بــه 
ــل توجــه رشــد فولیکــول مــو می شــود و  تحریــک قاب
مطالعــات نشــان داده کافئیــن باعــث رشــد ســاقه مــو  

ــز خواهــد شــد. نی

خانواده
انتخاب همسر خوب، چگونه؟!

ــتیم.  ــه هس ــماری مواج ــای بی ش ــا انتخاب ه ــا ب ــروزه، م ام
برخــاف دوران گذشــته، بــا حــق انتخاب هــای فراوانــی 
مواجــه هســتیم، حتــی بــرای خریــدن یــک »جــوراب« هــم 
ــاب  ــوراب را انتخ ــن ج ــف، بهتری ــوع مختل ــد ن ــن چن از بی

می کنیــم.
بــه گــزارش بهداشــت نیــوز، انتخــاب همســر خوب هــم یکی 
ــی اســت کــه مــا در طــول زندگــی  ــن انتخاب های از مهم تری
خــود انجــام می دهیــم. در دوران گذشــته و فضــای ســنتی 
حاکــم بــر آن زمان هــا، انتخــاب همســر جــزو انتخاب هــای 
ــه  ــد ک ــن بودن ــن والدی ــًا، ای ــد و غالب ــوب نمی ش ــا محس م
ــا  ــد، ام ــرای هــم انتخــاب می کردن ــر و پســر را ب ــک دخت ی
امــروزه، دختــران و پســران ایــن حــق را بــرای خــود قائــل 
می شــوند کــه خودشــان بایــد همســر آینــدٔه خــود را انتخــاب 
کننــد. البتــه، کامــًا حــق بــا آن هاســت. بــه ایــن دلیــل کــه 
ــرد همــراه خواهــد  ــا ف ــا ســال ها ب ــن انتخــاب، ت نتیجــٔه ای
ــا خــود فــرد اســت.  ــود و مســئولیت تمــام پیش آمدهــا ب ب
اگــر بخواهیــم معنــای حقیقــی انتخــاب را در نظــر بگیریــم، 
هیچ کســی واقعــًا خــودش همســر خــودش را انتخــاب 
ــه  ــتند ک ــا هس ــی و موقعیت ه ــن زندگ ــه ای ــد. بلک نمی کن

ــد. ــرار می دهن ــا ق ــراد را در ســر راه م اف
 عشق پیش از ازدواج؟

عاشــق  ازدواج  از  قبــل  بگوییــم کــه  نمی خواهیــم  مــا 
ــه  ــر گزین ــورد ه ــه درم ــد عاقان ــک دی ــا ی ــوید! اول ب نش
فکــر کنیــد، ببینیــد کــه آیــا طــرف مقابــل خصوصیت هــای 
ــا  ــت ی ــب را دارا اس ــر مناس ــک همس ــه ی ــدن ب ــل ش تبدی
ــوید  ــی ش ــق کس ــه، عاش ــگاه عاقان ــل از ن ــر قب ــر؟ اگ خی
بــرای همســری شــما  او   و بعــدًا متوجــه شــوید کــه 
عاطفــی  ســنگین  شکســت  بــا  نبــوده،   مناســب 
ــال ها کام  ــا س ــت ت ــن اس ــه ممک ــد ک ــد ش ــه خواهی مواج
ــا اینکــه ممکــن اســت شــما عاشــق  ــد. ی ــخ کنن شــما را تل

ــی او عاشــق شــما نشــود! کســی شــوید، ول
 همسران امروز، والدین فردا

بهتــر اســت کــه در انتخــاب همســر خــود، خودخواهانــه عمل 
نکنیــد! زندگــی شــما بــا همســرتان، فقــط محــدود بــه امروز 
ــود را  ــی خ ــدٔه زندگ ــد آین ــود، بای ــان نمی ش ــر انس و دو نف
هــم در نظــر بگیریــد و  بــه فرزندانــی فکــر کنیــد کــه قــرار 
اســت حاصــل زندگــی شــما باشــند. ایــن فرزنــدان، بــرای 
برخــورداری از یــک زندگــی خــوب و رشــدی بالنــده، نیازمنــد 

والدیــن خــوب هســتند. 
 دوران سرنوشت ساز نامزدی

معمــواًل قبــل از هــر ازدواج رســمی، افــراد مدتــی را بــه 
ــن دوران،  ــر ســپری می کنند.ای ــا همدیگ ــزد« ب ــوان »نام عن
ــا  ــت. ب ــف اس ــائل مختل ــل مس ــرای ح ــان ب ــن زم بهتری
رفت و آمدهــای مختلــف و آشــنایی های به دســت آمــده 
ــم و  ــک تفاه ــه ی ــد ب ــی می توانی ــل، به راحت ــرف مقاب از ط
ــاده  ــود آم ــی خ ــمی زندگ ــاز رس ــرای آغ ــید و ب ــق برس تواف
بــه ازدواج نامــزدی مختــوم   شــوید. در غالــب مــوارد، 

 می شود.
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امــروزه بــا پیشــرفت علــم و تکنولــوژی، بــرای 
ــته  ــوم گش ــاروری معل ــه ناب ــان عرص ــام محقق تم
کــه نازایــی تنهــا یــک مشــکل زنانــه نیســت، بلکــه 
فاکتورهــای مردانــه نیــز در ایــن امــر دخالــت دارنــد 
ــوان می شــده کــه  ــا وجــود آنکــه در گذشــته عن و ب
 بخــش عمــده ای از علــل نابــاروری را بایــد در زنــان 
ــه  ــد ک ــان دارن ــروز اذع ــرد، پزشــکان ام جســتجو ک
ــر یکســان اســت و زن  ــن ام ــن در ای ــش زوجی نق
ــل  ــد از عل ــا 4۰ درص ــدود ۳5 ت ــر دو ح ــرد، ه و م

نابــاروری را شــامل می شــوند.
بیماری هــا، صدمــات، مشــکات مزمــن قلبــی، 
شــیوه و ســبک زندگــی و ســایر عوامــل می تواننــد 
بــر نابــاروری تأثیــر داشــته باشــند. نابــاروری 
ــا  ــده باشــد، ام ــد اســترس زا و ناراحــت کنن می توان
امــروزه درمــان بــرای حــل ایــن مشــکل وجــود دارد.

ــه اســم  ــزی ب ــه چی ــد ک ــن عقیده ان ــر ای بســیاری ب
زوج نابــارور در دنیــا وجــود نــدارد، همــه افــرادی کــه 
ــی  ــه نوع ــد ب ــته اند، می توانن ــی نداش ــاروری طبیع ب

بــرای کارهــای درمانــی مراجعــه کننــد.
ــن  ــه طــور مســاوی بی ــاروری ب ــاالت ب ــواًل اخت معم
زنــان و مــردان توزیــع می شــود. یعنــی فاکتورهــای 
زنانــه و مردانــه بــه یــک انــدازه در ایــن قضیــه دخیــل 
ــارور  ــا زوج هــای ناب ــگ م ــواًل در فرهن هســتند. معم
ــد  ــد. هرچن ــه نمی کنن ــان مراجع ــرای درم ــم ب ــا ه ب
درمان هــای جدیــد بــر ایــن اصــل اســتوار اســت کــه 
زن و مــرد بایــد بــا هــم بــرای درمــان مراجعــه کننــد.

علــوم  دانشــگاه  ارولــوژی  هیئت علمــی  عضــو 
آندرولوژیســت  و  اهــواز  جندی شــاپور  پزشــکی 
جهــاد  نابــاروری  درمــان  و  تحقیقــات  مرکــز 
دانشــگاهی خوزســتان، علیرضــا خردمنــد، بــا اشــاره 
ــردان ــاروری م ــامت و ناب ــره س ــزاری کنگ ــه برگ  ب
 اظهــار کــرد: ایــن کنگــره دوم تــا چهــارم اســفندماه 

دانشــگاه  ابوریحــان  ســالن  در  جــاری  ســال 
برگــزار  تهــران  بهشــتی  شــهید  پزشــکی  علــوم 
می شــود و تازه هــای ســامت مــردان و مســائل 
 بــاروری مــردان مــورد بحــث و گفت وگــو قــرار 
ــا  خواهــد گرفــت، همچنیــن ایــن کنگــره هم زمــان ب

ــه ســامت مــردان برگــزار می شــود. هفت
در ادامــه بخشــی از صحبت هــای دبیــر علمــی کنگــره 
ســامت و نابــاروری مــردان در نشســت خبــری 

آمــده اســت:
 ۱۵ درصد از زوج های ایرانی، دچار مشکل 

ناباروری هستند
ــکل  ــار مش ــان دچ ــا در جه ــد زوج ه ــدود ۱5 درص ح
ــار  ــن آم ــد ای ــر می رس ــه نظ ــتند و ب ــاروری هس ناب
در ایــران نیــز بــه همیــن صــورت بــوده اســت، 
ــد از  ــدود ۱5 درص ــل ح ــود حداق ــی می ش پیش بین
ــند  ــاروری باش ــکل ناب ــار مش ــی دچ ــای ایران زوج ه
ــن  ــه در ای ــل مردان ــوارد، عل ــد م ــدود 5۰ درص و ح

ــش دارد. ــکل نق مش
 علت ناباروری در مردان

در  اساســی  مشــکل  یــک  همــواره  نابــاروری، 
ــان  ــاروری در جه ــرخ ناب ــوده و ن ــری ب ــع بش جوام
در  نابــاروری  علــت  اســت،  درصــد   ۱5 حــدود 
مــردان مختلــف و شــایع ترین علــت آن مــوارد 
از  نیــز  -محیطــی  دالیــل  اســت،  ناشــناخته 
 دالیــل نابــاروری در مــردان بــه شــمار مــی رود، 

بــه طــور مثــال واریکوســل از جملــه دالیل نابــاروری 
در مــردان محســوب می شــود کــه شــایع ترین 
علــت قابــل درمــان بــا جراحــی در نابــاروری مــردان 

اســت.
ــروز  ــز در ب ــا نی ــی بیماری ه ــی و برخ ــل ژنتیک دالی
ــه  ــه ب ــا مراجع ــه ب ــر دارد ک ــردان تأثی ــاروری م ناب
موقــع بــه پزشــک و تشــخیص بــه موقــع می تــوان 

ــه حــل مشــکل پرداخــت.  ــواردی ب در م

 افزایش ناباروری در مردان 
امــروزه بــه دلیــل گســترش شهرنشــینی، نابــاروری 
در مــردان نیــز افزایــش یافتــه اســت کــه بــه دلیــل 
ــه  ــترس، تغذی ــی و اس ــای روح ــش تنش ه افزای
نادرســت، چاقــی، روش هــای نارســت رفتــاری 

مثــل اعتیــاد و آلودگی هــای محیطــی اســت کــه تــا 
ــوان از آن هــا پیشــگیری کــرد. حــدود زیــادی می ت

 جهان در درمان ناباروری، بسیار موفق 
عمل کرده است

ــاروری در مــردان  امــروزه بســیاری از مشــکات ناب
قابــل رفــع بــوده و جهــان در درمــان نابــاروری 
ــن طــی  ــق عمــل کــرده اســت، همچنی بســیار موف
ــران  ــادی در ای ــرفت های زی ــر پیش ــال های اخی س

ــت. ــده اس ــام ش ــاروری انج ــان ناب در درم
 درمان های مدرن ناباروری در ایران

ــارور در ایــران تــا چنــدی   بســیاری از زوج هــای ناب
قبــل بــرای درمــان، مجبــور به ســفر خــارج از کشــور 
ــل توجــه در  ــد، امــا امــروزه پیشــرفت های قاب بودن
ایــران، موجــب شــده بــا اطمینــان اعــام کنیــم کــه 
ــاروری در  ــدرن ناب ــای م ــه درمان ه ــون در زمین اکن
ــات  ــه امکان ــدارد و هم ــود ن ــودی وج ــران، کمب ای
تشــخیصی و درمانــی مــورد نیــاز در ایــن زمینــه در 

ایــران فراهــم اســت.
 سالمت خانواده

ــاروری  ــه ناب ــه منجــر ب ــی ک بســیاری از بیماری های
در مــردان می شــود بــا درمــان آن می تــوان نســبت 
بــه فرزنــد  دار شــدن مــردان امیــدوار بــود. در ایــن 
ــاروری مــردان ســایر مباحــث  ــر ناب کنگــره عــاوه ب
ســامت مــردان و از جملــه ســامت خانــواده و 

ســامت جنســی نیــز مــورد بحــث قــرار گرفــت.

گروه سامتپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

بیماری هــای خــاص، رنــج مزمــن، مــداوم 
ایــن  بــرای  درمانــی،  بــاالی  هزینه هــای  و 
بیمــاران و خانواده هایشــان بــه همــراه دارد، 
بــه همیــن دلیــل بایــد تــاش شــود بخشــی از 
اعتباراتــی کــه بــه اجــرای طــرح تحــول ســامت 
ــاص  ــم اختص ــن مه ــه ای ــه، ب ــص یافت تخصی

ــد. یاب
ــه  ــق بودج ــی و تلفی ــیون اجتماع ــو کمیس عض
۹۷ مجلــس شــورای اســامی، رســول خضــری 
ــت  ــا در لیس ــش بیماری ه ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
بیمــاران خــاص گفــت: کارگروهــی در راســتای 
ــکل از  ــامت متش ــوزه س ــع ح ــرد مناب هزینه ک
ــق، تشــکیل  ــده در کمیســیون تلفی ــار نماین چه
ــن کارگــروه  ــر اســاس نظــر ای شــده اســت و ب
ــه  ــاری ب ــد بیم ــق، چن ــیون تلفی و رأی کمیس

ــد. ــزوده ش ــاص اف ــای خ ــت بیماری ه لیس

 بودجه به بیماران ام  اس، ای  بی
اســاس  بــر   ۹۷ بودجــه  الیحــه  در 
 ۷ تلفیــق،  کمیســیون  در  تصمیم گیری هــا 
ــره ۶ و از  ــان از تبص ــارد توم ــزار و 5۰۰ میلی ه
ــه داری اســامی و ۳ هــزار  محــل اســناد خزان
و ۷۰۰ میلیــارد تومــان از محــل هدفمنــدی 
ــص داده  ــامت تخصی ــوزه س ــه ح ــا ب یارانه ه
شــده اســت کــه بخشــی از ایــن ۲ ردیــف 
ــی و برخــی  ــه بیمــاران ام اس، ای ب بودجــه ب
بیماری هــای صعب العــاج کــه هزینــه درمــان 

باالیــی دارنــد، اختصــاص می یابــد.
 هزینه درمانی کمر شکن

ــاران  ــرای بیم ــی ب ــل اعتبارات ــال های قب از س
خــاص در الیحــه بودجــه وجــود داشــت، هــر 
ــرای  ــی ب ــد منابع ــه بای ــه بودج ــال در الیح س

حمایــت از بیماری هــای خــاص تخصیــص 
داده شــود و در الیحــه بودجــه ۹۷ نیــز منابــع 
بیماری هــای  لیســت  افزایــش  بــرای  الزم 
ــرا  ــده، زی ــه ش ــر گرفت ــاص در نظ ــاران خ  بیم
ــع  ــن مناب ــر گرفت ــدون در نظ ــی ب هزینه تراش

ــت. ــت نیس درس
ــی چــون ام اس،  ــن بیماری های ــرار گرفت ــا ق ب
ــاج  ــای صعب الع ــی بیماری ه ــی و برخ ای ب
در لیســت خــاص بــه بیمــاران کمــک زیــادی 
خواهــد شــد، زیــرا ایــن بیمــاران هزینــه 
قــرار  اکنــون  دارنــد،  درمانــی کمر شــکنی 
لیســت خــاص  در  بیمــاران  ایــن  گرفتــن 
و  اســت  آورده  رأی  تلفیــق  کمیســیون  در 
امیدواریــم ایــن موضــوع در صحــن علنــی 

مجلــس نیــز رأی بیــاورد.

 بدقولی های دولت
مجلــس از دولــت انتظــار دارد تــا الیحــه ای را 
بــرای افزایــش بیماری هــا در لیســت بیمــاران 
خــاص بــه مجلــس بیــاورد، دولــت چنــد ســالی 
ــش  ــرای افزای ــه ای ب ــول داده الیح ــه ق ــت ک اس
بــه  خــاص  بیمــاران  لیســت  در  بیماری هــا 
مجلــس بیــاورد، امــا از ســال ۹۳ تاکنــون شــاهد 
ــه در  ــم ک ــه بوده ای ــن زمین ــت در ای ــی دول بدقول
نهایــت مجبــور شــدیم چنــد بیمــاری را در الیحــه 
بودجــه ۹۷ در زمــره بیمــاران خــاص قــرار دهیــم 
تــا حمایــت از ایــن بیمــاران بــرای دولــت تکلیــف 
شــود و در نهایــت الیحــه آن را بــه مجلــس بیاورد.
ــادگان  ــهر و چ ــدن، فریدونش ــردم فری ــده م نماین
ترکــی  اکبــر  اســامی،  شــورای  مجلــس  در 
نیــز پیش تــر در ایــن زمینــه گفتــه بــود: در 

ــا اعضــای  نشســت اخیــر کمیســیون بهداشــت ب
انجمن هــای ام اس و ای بــی، قــرار بــر ایــن شــد 
کــه، تــاش کنیــم تــا در کمیســیون تلفیــق بودجــه 
ــا نظــر مثبــت، مقــداری از بودجــه بیماری هــای  ب

ــم. ــش دهی ــاص را افزای خ
 افزایش 7 درصدی بودجه سالمت

بودجــه حــوزه ســامت ۷ درصــد نســبت بــه 
بودجــه ســال گذشــته افزایــش داشــته، کــه 
ــی از  ــان ناش ــارد توم ــدود ۳ میلی ــغ ح ــر مبل اگ
هدفمنــدی یارانه هــا کــه در الیحــه بودجــه ۹۷ 
ــه وزارت  ــه ب ــور جداگان ــده، به ط ــاره نش ــدان اش ب
پرداخــت  و  شــده  داده  تخصیــص  بهداشــت 
شــود، بودجــه حــوزه ســامت بــه ۱۱ درصــد 
ــن نیازهــای  ــرای تأمی ــن ب خواهــد رســید، بنابرای
ایــن بخــش بایــد بودجــه قســمت هایی کــه 
ــل  ــه حــوزه ســامت تحمی ــی ب هزینه هــای اضاف
ــه  ــمت هایی ک ــه قس ــش داده و ب ــد را کاه می کن

ــد. ــد، بیفزاین ــارات دارن ــن اعتب ــه تأمی ــاز ب نی

،،
پیش بینــی می شــود حداقــل حــدود 
۱۵ درصــد از زوج هــای ایرانــی دچــار 
 مشــکل نابــاروری باشــند و حــدود 
۵۰ درصــد مــوارد علــل مردانه در این 

مشکل نقش دارد.

آگهی 
 هیات چوگان استان اصفهان در نظر دارد به استناد آیین نامه انتخاب رییس هیاتهای ورزشی استانها 

نسبت به تشکیل مجمع انتخاباتی این هیات 
به منظور انتخاب رییس هیات در استان اصفهان اقدام نماید. بدین وسیله از کلیه افراد واجد شرایط عاقمند به احراز 
لغایت   ۹۶/۱۱/۱ تاریخ  از  نیاز  ارائه مدارک مورد  و  نام  ثبت  ریاست هیئت دعوت می نمایند جهت دریافت فرم  پست 
۹۶/۱۱/8 به مدت ۷ روز کاری از ساعت 8 الی ۱4 به دبیرخانه مجمع واقع در اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه 

و با تحویل مدارک، رسید دریافت نمایند.
این اداره کل به استناد بخشنامه شماره ۱۲۶8۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۹ سازمان بازرسی کل کشور، مبنی بر عدم به کارگیری 
افراد بازنشسته، از ثبت نام و پذیرش بازنشستگان محترم به عنوان کاندیدای ریاست هیاتهای ورزشی معذور است. 
ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد )۷۰%( و باالتر، نیروهای مسلح، وزارت اطاعات و دارندگان اجازات 
مورخ  ۳۲/۹۷۱5/ص  شماره  نامه  طبق  ضمنا  باشند.  می  مستثنی  قانون  این  شمول  از  رهبری  معظم  مقام  خاصه 
۹4/4/۳۰ وزارت ورزش و جوانان مقرر گردیده است افراد معترض به فرآیند انتخابات حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس 
از برگزاری انتخابات شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه جهت رسیدگی به امور مجامع وزارتخانه ارسال نماید. 

بدیهی است به شکایات دریافتی پس از مهلت اعام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
آدرس دبیرخانه: اصفهان -آبشار سوم- بعد از پل غدیر اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شرایط متقاضیان: 
۱- اعتقاد به نظام جمهوری اسامی ایران 

۲- تابعیت جمهوری اسامی ایران 
۳- معتقد به یکی از ادیان رسمی کشور

4- نداشتن سوء سابقه کیفری 
5- دارا بودن حداقل ۳۰ سال تمام 

۶- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم 
مدارک مورد نیاز: 

۱- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه 
۲- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت رسمی در نیروهای مسلح )فقط آقایان( 

۳- دو قطعه عکس جدید
4- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی معتبر یا معادل آن )حداقل فوق دیپلم( 

5- تصویر آخرین حکم کارگزینی در صورت اشتغال در دیگر نهادها و سازمانها و ارگان های دولتی و یا غیر دولتی 
۶- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و گواهی عدم اعتیاد با دریافت تایید از حراست اداره کل )پس از ثبت نام( 

۷- ارائه مدارک و مستندات مدیریتی مورد نیاز 
8- ارائه اصل مدارک به هنگام ثبت نام الزامی می باشد.

ارائه برنامه چهارساله از طرف متقاضیان هنگام ثبت نام الزامی است.

هیات چوگان استان اصفهان

ــا  ــت: ب ــی گف ــم درمان ــه و رژی ــص تغذی ــک متخص ی
آرامــش غــذا خــوردن، عاملــی اســت بــرای جلوگیــری 
از افزایــش دریافــت انــرژی و اگــر ســریع غــذا بخوریــد، 

ــوید. ــاق می ش ــتر چ بیش
ــه و  ــص تغذی ــری، متخص ــیدضیاءالدین مظه ــر س دکت
ــوص  ــارس، در خص ــا ف ــو ب ــی در گفت وگ ــم درمان رژی
اســتعداد چاقــی در برخــی از افــراد گفــت: اغلــب 
ــد  ــان می گوین ــه وزنش ــاره اضاف ــان درب ــا و آقای خانم ه
ــم،  ــم می خوری ــم، آب ه ــی داری ــتعداد چاق ــا کًا اس م
ــدارد. ــت ن ــوع، صح ــن موض ــی ای ــویم، ول ــاق می ش چ

افــرادی کــه  اســت  آنچــه مســلم  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــر جنب ــوند، اگ ــه وزن می ش ــا اضاف ــی ی ــار چاق دچ
مرضــی نداشــته باشــند، یعنــی کــم کاری تیروئیــد، 
بــه  منجــر  بیماری هایــی کــه  و  تخمــدان  کیســت 
ــن  ــاق ای ــه اتف ــب ب ــت قری ــوند در اکثری ــی می ش چاق

 افــراد، بیــن انــرژی دریافتــی و مصــرف آن تعــادل 
ــه و  ــد دقیق ــذای خــود را در چن ــا غ ــد ی ــرار نمی کنن برق

ــد. ــل می کنن ــریع می س
ایــن متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی تصریــح 
ــد خــون  ــت افــت قن ــه عل کــرد: وقتــی کــه غذاهــا را ب
و یــا گرســنگی شــدید تنــاول می کنیــد، زمــان الزم 
ــده و بلعیــده و هضــم شــود  اســت کــه ایــن غــذا جوی
ــز ســیری و گرســنگی  ــه مرک ــه ای برســد ک ــه مرحل  و ب
اعــام بکنــد کــه بــه انــدازه نیــاز، انــرژی و مــواد مختلف 

را دریافــت کرده ایــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن زمــان بیــن ۲5 تــا ۳۰ دقیقــه 
طــول می کشــد، ادامــه داد: از ایــن رو، بــا آرامــش غــذا 
ــش  ــری از افزای ــرای جلوگی ــت ب ــی اس ــوردن، عامل خ
ــتر  ــد، بیش ــذا بخوری ــریع غ ــر س ــرژی و اگ ــت ان دریاف

چــاق می شــوید.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی عنوان کرد:

سریعغذاخوردنمنجربهچاقیمیشود

دبیر علمی کنگره سالمت و ناباروری مردان مطرح کرد:

تأثیرچاقیدرناباروریمردان
۱۵ درصد زوج ها در جهان، مشکالت ناباروری دارند

افزایشبودجهبیماریهایخاصدرسال۹۷
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منظومه خورشیدی

نیـلوفــرتـرکزاده
N.Torkzadeh@eskimia.ir

هشــتســیارهاصلــیوتعــدادیســیارهکوتولــه،بیــشاز160
قمــر،میلیونهــاســیارکواجســامســنگیدیگــروتعــداد
ــند. ــالگردش ــیددرح ــهدورخورش ــهدارب ــماریدنبال بیش
آنهــابــاهــممنظومــهخورشــیدیرامیســازندکــهحجمــی
ازفضــابــهقطــر15تریلیــونکیلومتــررااشــغالکردهانــد.

 سیاره های بیرونی
ــد ــون،ســیارههایبیرونیان ــوسونپت مشــتری،زحــل،اوران
ــن ــراای ــد؛زی ــایگازیمینامن ــاراغوله ــوالآنه ــهمعم ک
شــدهاند. ســاخته گاز از بیشــتر غولپیکــر، ســیارههای
ــاهســتند. ــهایازقمره ــا،شــاملمجموع ــکازآنه هری

 سیاره های درونی
ــره، ــارد،زه ــیعط ــهخورشــید،یعن ــنســیارههاب نزدیکتری
زمیــنومریــخ،رابــهنــامســیارههایدرونــیمیشناســیم.
ــی ــیارههایبیرون ــتندوازس ــنگیهس ــیارهها،س ــنس ای
ــر ــخقم ــنومری ــطزمی ــافق ــانآنه ــد.ازمی کوچکترن

دارنــد.
ــهدور ــویب ــداریبیض ــیدرم ــهشمس ــیارههایمنظوم س
ــه ــنمدارهــاب ــهبیشــترای ــد.البت خورشــیدحرکــتمیکنن
دایــرهشــبیهاســت.یــکدورکامــلبــهگــردخورشــیدرامدار
ــرازخورشــید،فراســوی مینامیــم.میلیاردهــاکیلومتــردورت
دورتریــنســیاره،ابــرکــرویاورتآغــازمیشــود.ایــنابــر
ــه ــیازهســتهیخــیدنبالهدارهاســتک ــودهبزرگ ــروی،ت ک
ــرویحــدود ــرک ــناب ــد.قطــرای ــهدورخورشــیدمیگردن ب

ــنزدهمیشــود. ــوریتخمی ــالن 1.6س
 تولد منظومه خورشیدی

ــای ــهاعض ــههم ــدک ــنباورن ــرای ــانب ــتراخترشناس بیش
ــاکوچکتریــن منظومــهخورشــیدی،ازخورشــیدغولپیکــرت
ســیارکها،ازابــرعظیــموچرخانــیبــهنــامســحابی
5 حــدود فرآینــد ایــن شــکلگرفتهانــد. خورشــیدی
ــاشــکلگیریخورشــیدآغــازشــد. ــاردســالپیــشب میلی
ــاماز ــراجس ــیارههاودیگ ــید،س ــشخورش ــنپیدای درحی
ــتاره ــاردورس ــرصگاز،غب ــدق ــواداستفادهنشــدهایمانن م
ــن ــدنای ــشوخنکش ــاچرخ ــد.ب ــکلگرفتن ــن،ش جنی
ــدند. ــیدهش ــرکش ــزاب ــویمرک ــهس ــوادب ــم،م ــرعظی اب
مرکــزابــرســحابیچگالتــروداغتــرشــدوازگرمــای
ــروع ــهش ــدک ــرمش ــدرگ ــرانجامآنق ــدوس ــودمیتابی خ
بــهتولیــدانــرژیازطریــقهمجوشــیهســتهایکــرد
ــید، ــشخورش ــنپیدای ــد.درحی ــودآم ــهوج ــیدب وخورش
ــهدورخــود، ــرچرخــشب ــراث ــهســحابیخورشــیدیب بقی
ازشــکلتــودهایکــرویبــهشــکلقرصــیدرآمدنــدو
ــار، ــیغب ــم،کم ــدروژنوهلی ــایهی ــاملگازه ــترش بیش
ــک ــزینزدی ــوادســنگیوفل ــد.م ــخبودن ــزوی ســنگ،فل
ــی ــیارههایداخل ــاس ــدندت ــعش ــمجم ــاره ــیدکن خورش
راشــکلدهنــد.درآنمحیــطنزدیکتــربــهخورشــید،
ــراف ــریدراط ــیدی،گازکمت ــادخورش ــشوب ــرتاب ــراث ب
ــه ــیدرمقایس ــّورقیق ــدوج ــعمیش ــیارههاجم ــشس پی
ــت. ــاشــکلگرف ــولگازیدراطــرافآنه ــاســیارههایغ ب
درنواحــیســردترودورتــر،یــخیــاســنگوفلــزهســتههای
ــط، ــوددرمحی ــودنگازموج ــارب ــهب ــاختندک ــهایس اولی

ــد. ــکیلدهن ــرراتش ــیغولپیک ــیارههایخارج س
منبع: حیات هوشمند در کائنات، مترجم: حسن احمدی

گردشگری
دریاچه فامور

و زیباتریــن از یکــی )پریشــان(، فامــور دریاچــه
و ایــران شــیرین آب دریاچههــای بزرگتریــن
خاورمیانــهاســتکــهدربخشجــرهوباالدهشهرســتان
کازرونقــرارگرفتــهاســت.ایــندریاچــهبــهنامهــای
ــت. ــدهاس ــناختهش ــزش ــورنی ــانوفام ــور،پریش م

ایــندریاچــهبیــن51درجــهو۴۴دقیقــهو51درجــه
و51دقیقــهطــولشــرقیو۲۹درجــهو۳۲دقیقــهو
۳0ثانیــهعــرضشــمالیواقــعشــدهاســت.مســاحت
آن۴۳00هکتــاروارتفــاعآنازســطحآبهــایآزاد
۸۲0متــراســت.حــوزهآبریــزآن۲66/5کیلومتــرمربع
اســتوبیشــترینمســاحترادراردیبهشــتماهدارد.
ایــندریاچــهدرکنوانســیونرامســربــهعنــوانتــاالب
ثبــتشــدهاســتودرتقســیمبندی بینالمللــی
محســوب حفاظتشــده منطقــه جــزو مناطــق

میشــود.
ــردهاســت. ــوهاحاطــهک ــندریاچــهراک ــادورای دورت
فاصلــهدریاچــهنســبتبــهکــوهازطــرفشــمال
حــدودا۴تــا5کیلومتــروازطــرفجنــوبحــدودا500
متــراســت.ازطــرفشــمالروســتایمالکــی)قــات
نیلــودهپــاگاه،هلــک،پریشــان(،روســتایعــرب
فامــور،روســتایسیســختودرقســمتشــرق
قلعــهنارنجــی،جــروقودرجنــوبقلعهنرگــسزارودر
غــربدریاچــهروســتایشــهرنجان،زوالــیوایازآبــاد
ــتمهای ــهاکوسیس ــهازجمل ــندریاچ ــد.ای ــراردارن ق
پایــداریاســتکــهدراثــرعوامــلتکتونیــکبــه
ــرایط ــهش ــتک ــالاس ــاس ــدهومیلیونه ــودآم وج
ــی ــیبوم ــهماه ــتو۴گون ــردهاس ــظک ــودراحف خ
بــهنامهــایماهــیزردک،ماهــیســرخه،ماهــی
پــرکومارماهــیآبشــیرینوهمچنیــنچنــدگونــه
ماهــیوارداتــینظیــرماهــیکپــور،ماهــیفیتوفالــک
ــهوارده ــهدریاچ ــال1۳6۸ب ــهدرس ــیداردک وآمورم
شــدهاند.تنهــاکپــورمعمولــیبــاشــرایطتاالبســازش
پیــداکــردهودوگونــهدیگــرمشــکاتعدیــدهایرادر

ــد. ــهوجــودآوردهان ــاالبب ت
ایــندریاچــهبــراثــرســوزاندنبخــشبزرگــیاز
ــاتراهســازیدر ــتعملی ــهعل نیزارهــایاطرافــشب
ــوزیها ــنآتشس ــیای ــت.درط ــراس ــرضخط مع
ــد. ــنرفتهان ــرازبی ــدهمهاج ــزارانالکپشــتوپرن ه
همچنیــنبخــشاعظــمایــندریاچــهبــهعلــت

خشکســالیهایاخیــرخشــکشــدهاســت.

تصاویــرجدیــدازمجموعــهطاقبســتاننشــان
میدهــدبرخــافتکذیبهــایغیرمســئوالنه،
کپکهــا،تارهــایعنکبــوتوفشــارفضــوالت
گیاهــیوجانــوریسرنوشــتایــنشناســنامه
وهویــتتاریخــیایــرانراتهدیــدمیکنــد.

بــهگــزارشخبرنــگارمهــر،یکــیازمهمتریــن
مطالبــاتمطرحشــدهدرفضــایرســانهای
بــه اســتانکرمانشــاه،توجــهورســیدگی
شــرایطنامطلــوبآثــارتاریخــیومیــراث

ــت. ــتاناس ــناس ــیای فرهنگ
ازنمکشــیدنتکیــهمینیاتــوریمعاونالملــکتــا
ــهاولیــن گزارشهــایمتعــددیازبیتوجهــیب
ــادرطــاقبســتانو انیمیشــنهایســنگیدنی
ــنگنگارههایآن. ــرَکدرس ــکوَت ــروزکپ ب

ــسازانتشــار ــهتصــورمیشــدپ ــیک درحال
ــت ــیمدیری ــهمتول ــامجموع ــنگزارشه ای
میــراثفرهنگــیکرمانشــاهبــاورودمنطقــیو
ــنموضــوع ــهای ــژهب ــرایتوجــهوی ــهب عالمان
بــهرفــعدغدغههــایمــردمکمــککنــد،
امــااواخــرهفتــهگذشــتهایــنمجموعــه
ــرای ــداتب ــنتهدی ــهایای ــبریش ــاتکذی ب
تاریخــیکرمانشــاهعمــانشــانداد آثــار

کهبرنامهایبرایبهبودشرایطندارد.
مدیــرکلمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتیو
گردشــگریاســتانکرمانشــاهدرحالــیخبــر
وجــودتارهــایعنکبــوتوکپــکدرکتیبههــا
ــاق ــیط ــهتاریخ ــنگنگارههایمجموع وس
بســتانراتکذیــبکــردکــهتصاویــردراختیــار
ــر،وجــودهــردوآســیبرادر خبرگــزاریمه
ایــنمجموعــهوخطرناکبــودنآنهــارابرای
ــاه ــیکرمانش ــنامهتاریخ ــنشناس ــدهای آین

ــد. ــدمیکن تأیی
فرهنگــی میــراث مدیــر آنکــه جالبتــر
اســتان گردشــگری و دســتی صنایــع
اعــام عجیــب اظهاراتــی در کرمانشــاه
میکنــدمجموعــهتاریخــیطــاقبســتان
نهتنهــاتــرکبرنداشــته،بلکــهازســال60

تاکنــونهــممرمــتشــدهاســت.
اظهاراتــیکــهنهتنهــاحافظــهکوتاهمــدت
ــازیو ــربازس ــهتصاوی ــاه،بلک ــردمکرمانش م
ــالهای۷۲ ــارتاریخــیدرس ــنآث ــتای مرم

ــد. ــاراردمیکن ــز،آنه ــا۷۴نی ت
ــارات، ــناظه ــسازای ــانپ ــیکارشناس برخ
از بیاطاعــی و ناآگاهانــه تکذیبهــای

پیشــینهآثــارتاریخــیاســتانراازســوی
متولــیاصلــیحفاظــتومدیریــتامــور
میــراثفرهنگــیاســتانکرمانشــاه،بیــشاز
هــرچیــزدیگــریبــرایآینــدهایــنســندهای

ــتند. ــیبزادانس ــردمآس ــیم هویت
 مدیریت نکردن مهار آفات 

بیولوژیکی در طاق بستان و تهدید 
جدی برای آثار

یــککارشــناسارشــدباستانشناســیدر
ــت: ــارداش ــراظه ــگارمه ــاخبرن ــوب گفتوگ
مبــارزهبــاحشــرات،بهویــژهقارچهــادر
ــای ــهراهکاره ــایتاریخــیازجمل ــاروبناه آث
از جلوگیــری بــرای پیشــگیرانه حفاظــت

ــت. ــاراس ــاوآث ــهبناه ــیبب آس
شــاهینیــاوریافــزود:ایــنموضــوعازموارد
مهمــیاســتکــهبایــددرفضاهــایمختلــف
قــرار نظــارت تحــت تاریخــی بناهــای و
بگیــرد؛چــوندرصورتــیکــهمدیریــتمهــار
بهدرســتیانجــامنشــود،باعــثمیشــود
ــی ــدوحت ــانبگیرن ــارهج ــادوب ــهقارچه ک
گســترشپیــداکننــدوآثــارتاریخــیوهنــری

ــدمواجــهشــوند. ــاتهدی ب

ــاق ــارهط ــت:درب ــگاهگف ــتاددانش ــناس ای
ــهود ــهمش ــیک ــنمبحث ــتان،ابتداییتری بس
مــوارد و عنکبــوت تارهــای وجــود اســت
بیولوژیکــیوکپــکوکارســیباســتکــه
ــه ــدیب ــورتج ــهص ــدب ــهبای ــنزمین درای
ــتن ــاملکش ــراتش ــومحش ــردنهج مهارک
ــه ــاوتخــمحشــراتپرداخت حشــراتوتاره

ــود. ش
ویمعتقــداســتابتداییتریــنکاریکــه
سندســازی از پــس شــود، انجــام بایــد
و توصیفــی روش دو بــه مســتندنگاری و
ماکروســکوپی،انجــامتوموگرامــیکامپیوتــری
ــرورنگدانههــاومــواد ــراییافتــنمنشــأاث ب
تشــکیلدهندهتارهــایعنکبــوتاســت.

یــاوریآسیبشناســیثبــتدقیــقمحــل
کمبودهــا، ترکهــا، کپکهــا، برداشــت و
مفقودهــا،چرکیهــاوآفــاتبیولوژیکــیرابــه
دوشــیوهدیجیتالــیودســتیوتدویننقشــه
ــاره ــدیدراینب ــاتبع آســیبنگاری،ازاقدام

عنــوانکــرد.
 کارهایی که میراث فرهنگی باید 

انجام می داد و نداد
باستانشناســی ارشــد کارشــناس ایــن
ــدد ــودتع ــهوج ــهب ــاتوج ــرد:ب ــحک تصری
آســیبدرآثــارطــاقبســتانمشــخصاســت
کــههیــچیــکازایــنمــوارددرایــنمجموعــه
ــهاســت. ــورتنگرفت ــیص ــمندوتاریخ ارزش
ویبیــانداشــت:ابتــدابایــدشناســاییکافــی
ــددر ــهبای ــیک داشــتهباشــیم،بعــدمطالعات
ــردو ــراربگی دســتورکارکارشناســانمرمــتق
ــهدر ــمک ــراغتشــخیصبروی ــهس ســپسب
ــد بحــثتشــخیصدرحفاظــتومرمــتبای
ــاداشــته ــقازگونهه ــهوبررســیعمی مطالع
ــدا ــلومکانیزمهــاراپی باشــیمومنشــأوعل

کنیــم.
افــزود:در باستانشــناس و ایــنمحقــق
موضوعیــتساختارشناســیآنعــاوهبــر
ــد اینکــهموضوعیــتپیشــینهتاریخــیآنبای
ازاهمیــتبســزاییبرخــوردارباشــد،بایــد
ــم ــیکنی ــتمحیطیآنرابررس ــرایطزیس ش
ــهچــه ــنباشــیمک ــالای ــهدنب ــتب ودرنهای

دهیــم. انجــام میخواهیــم
بــهگفتــهاینکارشــناسارشــدباستانشناســی
ــش ــرداریوآزمای ــخیص،نمونهب ــسازتش پ
بــرایشناســایینمکهــابایــدانجــامشــودتــا
مشــخصگرددایــنکارســیبهایســفیدرنگ
شــاملکلرایــد، شــاپور نقــش در بهویــژه

ســولفات،فســفاتیــاکربنــاتاســت.
ویخاطرنشــانکــرد:بــهبیانــیدیگــردر
بررســیهایساختارشناســی، بایــد ادامــه
ــی،فازشناســیوشــناختســاختار توموگرام

شــیمیاییانجــامدهیــمودرنمونهبــرداری
بدانیــممنشــأایــنفضــاازکجــاشــکل

میگیــرد.
ایــنکاوشــگرمیدانــیآثــارباســتانیتصریــح
مکانیکــی آزمایشهــای بــرای کــرد:
چگالیســنجی،درصــدآب،سختیســنجی،
نفوذپذیــری،مویینگــیومقاومتهــابایــد
ــیو ــارهچرک ــتدرب ــودودرنهای ــیش ارزیاب
ــر ــد،ه ــیبواردکن ــدآس ــهمیتوان ــاک لکهه
انجــام خاصــی بررســیهای بایــد کــدام

ــرد. گی
 اصول اولیه محافظت از آثار سنگی 

درباره طاق بستان انجام نمی شود
ایــنمتخصــصامــورباستانشناســیبــا
بیــاناینکــهدرحفاظــتازایــنآثــاراولبایــد
ــام ــهانج ــورتروزان ــهص ــاب ــزکاریآنه تمی
شــودوکامــامشــهوداســتکــهایــناتفــاق
ــت: ــادهاســت،گف ــاقبســتاننیفت ــارهط درب
اتفاقــات ایــنزمینــه در تاریــخ درطــول
ــم ــرننوزده ــهق ــتهایم.ازمیان ــژهایداش وی
ــی ــت.گاه ــکلگرف ــیش ــیوههایمختلف ش
ــی ــاحشــراتگندزدای ــارزهب ــرایمب ــاتب اوق
ــا ــعهگام ــتاش ــارتح ــیلهدودوبخ ــهوس ب
ــی ــیدرزمان ــهاســتوحت و...صــورتگرفت
نمــکاســتفادهمیشــد ازمحلــولآبو
شــورهزدن و ســمی محلــول ایجــاد کــه
رادرپــیداشــت؛بنابرایــنکنــارگذاشــته

شد.

ــاف ــنکارانعط ــرایای ــت:ب ــارداش ویاظه
روشهــای انــواع و اســت الزم خاصــی
ــه ــود؛ازجمل ــاممیش ــاانج ــیدردنی حفاظت
تمیــزکاری تــر، و خشــک روشهــای
خمیــری، روش مکانیکــی، و شــیمیایی
آبپاشــیگــرموبخــاروکارلیــزری.

ایــنکارشــناسارشــدباستانشناســیعنــوان
ــه ــتانک ــاقبس ــلط ــریمث ــارهاث ــرد:درب ک
شــبهجهانیوســندکرمانشــاهاســت،کمتریــن
ــام ــدانج ــیمیتوان ــراثفرهنگ ــهمی کاریک
ــهایــنموضــوعاســت. دهــد،پرداختــنب

برخالف تکذیب های غیرمسئوالنه

 کپک و تار عنکبوت 
طاق بستان را تهدید می کند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــاتموضــوعقانــونتعییــنتکلیــفوضعیــت
ثبتــیاراضــیوســاختمانهایفاقــدســندرســمی
آگهــیموضــوعمــاده۳قانــونومــاده1۳آئیــن
ــیو ــتثبت ــفوضعی ــنتکلی ــونتعیی ــهقان نام

اراضــیوســاختمانهایفاقــدســندرســمی
برابــرآرایشــمارههایذیــلهیــاتموضــوع
ــیاراضــی ــتثبت ــفوضعی ــنتکلی ــونتعیی قان
ــتقردر ــمیمس ــندرس ــدس ــاختمانهایفاق وس
واحــدثبتــیحــوزهثبتملــکدولــتآبــادبرخوار
بخــش16ثبــتاصفهــانبااســتناداســنادرســمی
مالکیــتمشــاعیواســنادعــادیتســلیمی
بامعــارض و مالکانــه و مفــروزی تصرفــات
متقاضیــانذیــلمحــرزگردیــدهاســتلــذاطبــق
ــی ــتثبت ــنتکلیــفوضعی ــونتعیی ــاده۳قان م
اراضــیوســاختمانهایفاقــدســندرســمیو
بــهمنظــوراطــاععمــوممراتــبدردونوبــت
ــی ــیشــوددرصورت ــیم ــه15روزآگه ــهفاصل ب
کــهاشــخاصنســبتبــهصــدوراســنادمالکیــت
متقاضیــاناعتراضــیداشــتهباشــندمــیتواننــد
ازتاریــخانتشــاراولیــنآگهــیبــهمــدتدومــاه
اعتــراضخــودرابــهایــنادارهتســلیموپــساز
ــخ ــاهازتاری ــکم اخــذرســید،ظــرفمــدتی
تســلیماعتــراضدادخواســتخــودرابــهمراجــع
قضایــیتقدیــمنماینــد.بدیهــیاســتدرصــورت
انقضــایمــدتمذکــوروعــدموصــولاعتــراض
ــد ــادرخواه ــتص ــنادمالکی ــرراتاس ــقمق طب
ــه ــعازمراجع ــتمان ــندمالکی ــدورس ــد.ص ش

ــهدادگاهنیســت. متضــررب
1۳۹6660۳0۲01۸000۹۷۹ شــماره رای 1-برابــر
کاســهپرونــده1۳۹511۴۴0۲01۸00011۲خانــم
محبوبــهعاصمــیاصفهانــیفرزنــدمحمــدعلــی
ازاصفهــان بشــمارهشناســنامه۸۴5صــادره
ــگ ــاعازشــشدان ــگمش ــهدان ــهس ــبتب نس
ــع ــرمرب ــهمســاحت۲00مت ــابکارگاهب یــکب
احداثــیبــررویقســمتیازپــاک۳1۳اصلــی
واقــعدرمنطقــهصنعتــیدولــتآبــادبخــش16
ــه ــاعیاولی ــتمش ــاندرازایمالکی ــتاصفه ثب
1۳۹660۳0۲01۸000۹۸0 شــماره رای برابــر -۲
آقــای 1۳۹511۴۴0۲01۸000111 پرونــده کاســه
جعفــرپنیریــانفرزنــداحمدبشــمارهشناســنامه
۴۹۹۳۹صــادرهازاصفهــاننســبتبــهســه

ــابکارگاه ــکب ــگی ــگمشــاعازشــشدان دان
ــرروی ــیب ــعاحداث ــرمرب ــهمســاحت۲00مت ب
ــه ــیواقــعدرمنطق قســمتیازپــاک۳1۳اصل
صنعتــیدولــتآبــادبخــش16ثبــتاصفهــاندر

ــه ــتمشــاعیاولی ازایمالکی
تاریخانتشارنوبتاول:1۳۹6/11/01
تاریخانتشارنوبتدوم:1۳۹6/11/16

ادارهثبــتاســنادوامــاکبرخــوارشــماره:11۹6
/۳۷/05/الــف/مبــهتاریــخ۹6/10/۲6

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــاتموضــوعقانــونتعییــنتکلیــفوضعیــت
ثبتــیاراضــیوســاختمانهایفاقــدســندرســمی
آگهــیموضــوعمــاده۳قانــونومــاده1۳آئیــن
ــیو ــتثبت ــفوضعی ــنتکلی ــونتعیی ــهقان نام

اراضــیوســاختمانهایفاقــدســندرســمی
برابــرآرایشــمارههایذیــلهیــاتموضــوع
ــیاراضــی ــتثبت ــفوضعی ــنتکلی ــونتعیی قان
ــتقردر ــمیمس ــندرس ــدس ــاختمانهایفاق وس
واحــدثبتــیحــوزهثبــتملــکدولــتآبــادبرخوار
بخــش16ثبــتاصفهــانبااســتناداســنادرســمی
مالکیــتمشــاعیواســنادعــادیتســلیمی
بامعــارض و مالکانــه و مفــروزی تصرفــات
متقاضیــانذیــلمحــرزگردیــدهاســتلــذاطبــق
ــی ــتثبت ــفوضعی ــنتکلی ــونتعیی ــاده۳قان م
اراضــیوســاختمانهایفاقــدســندرســمیو
بــهمنظــوراطــاععمــوممراتــبدردونوبــت
ــی ــوددرصورت ــیش ــیم ــه15روزآگه ــهفاصل ب
کــهاشــخاصنســبتبــهصــدوراســنادمالکیــت
متقاضیــاناعتراضــیداشــتهباشــندمــیتواننــد
ازتاریــخانتشــاراولیــنآگهــیبــهمــدتدومــاه
ــس ــلیموپ ــنادارهتس ــهای ــودراب ــراضخ اعت
ازاخــذرســید،ظــرفمــدتیــکمــاهازتاریــخ
تســلیماعتــراضدادخواســتخــودرابــهمراجــع
قضایــیتقدیــمنماینــد.بدیهــیاســتدرصــورت
انقضــایمــدتمذکــوروعــدموصــولاعتــراض
ــد ــادرخواه ــتص ــنادمالکی ــرراتاس ــقمق طب
شــد.صــدورســندمالکیــتمانــعازمراجعــه

ــت. ــهدادگاهنیس ــررب متض
1۳۹660۳0۲01۸000650 شــماره رای 1-برابــر
کاســهپرونــده1۳۹۲11۴۴0۲01۸000550آقــای
محمــدحســینزارعــیفرزنــددرویــشبشــماره
شناســنامه16۷1صــادرهازمرودشــتنســبت
ــک ــگی ــشدان ــاعازش ــگمش ــهدان ــهس ب
ــع ــرمرب ــاحت56۲.1۴مت ــهمس ــارب ــابانب ب
بــهاســتثناءبهــاءثمنیــهاعیانــیاحداثــیبــرروی
ــاده ــعدرج ــیواق ــاک۳۹6اصل ــمتیازپ قس
ــاندرازای ــتاصفه ــش16ثب ــادبخ ــبآب حبی

ــه ــاعیاولی ــتمش مالکی
1۳۹660۳0۲01۸0006۴۹ شــماره رای برابــر -۲
کاســهپرونــده1۳۹۲11۴۴0۲01۸0005۴۹آقــای
ــید ــدس ــیفرزن ــمیاناصفهان ــیدمحمدهاش س

جــوادبشــمارهشناســنامه16۹۴صــادرهازاصفهان
ــگ ــشدان ــاعازش ــگمش ــهدان ــهس ــبتب نس
یــکبــابانبــاربــهمســاحت56۲.1۴متــرمربع
بــهاســتثناءبهــاءثمنیــهاعیانــیاحداثــیبــرروی
ــاده ــعدرج ــیواق ــاک۳۹6اصل ــمتیازپ قس
ــاندرازای ــتاصفه ــش16ثب ــادبخ ــبآب حبی

ــه مالکیــتمشــاعیاولی
تاریخانتشارنوبتاول:1۳۹6/11/01
تاریخانتشارنوبتدوم:1۳۹6/11/16

ادارهثبــتاســنادوامــاکبرخــوارشــماره:1۲0۷
/۳۷/05/الــف/مبهتاریــخ۹6/10/۲6

تاریخارسال:۹6/10/۲۷

آگهی فقدان سند مالکیت
6۳۷5۸مــورخ شــماره وارده تقاضــای طبــق
1۳۹6/۹/۳0وبــهاســتناد۴بــرگاستشــهادیه
مصــدقپیوســتکــهامضــاشــهودرســماگواهــی
گردیــدهآقــایمهــردادقنادتوکلــیوخانــممنصوره
ــورخ ــه۲16۷۳۳م ــبوکالتنام ــانبموج خداجوی
1۳۹۳/0۴/0۲بــارمــزتصدیــق1۷6۲15وشناســه
ســند1۳۹۳۳115116۸0000۲1دفترخانــه۲6۸تهــران
مدعــیاســتکــهســندمالکیــتششــدانگ
یــکقطعــهزمیــنپــاک۷5فرعــیاز10اصلــی
مفــروزومجــریشــدهازمزرعــهاقبالیــهســنگ
10اصلــیواقــعدربخــشدوحــوزهثبتــیکاشــان
ــرو ــه1۴۸دفت ــی16۴۲۲صفح ــمارهثبت ــلش ذی
ذیــلشــماره10۲۹۴۲صفحــه5۳۸دفتــر61۳10۹
ــه ــبتب ــینس ــردادقنادتوکل ــایمه ــامآق ــهن ب
ــان ــورهخداجوی ــممنص ــاعوخان ــگمش دودان
نســبتبــهچهــاردانــگمشــاعازششــدانگثبــت
واســنادمالکیــت۲/1۸۷۲۸1و05556۳۴صــادر
وتســلیمگردیــدهاســتکــهبــهعلــتجابجایــی
مفقــودگردیده.چــوندرخواســتصــدورســند
ــاده ــره1م ــقتبص ــودهطب ــینم ــتالمثن مالکی
1۲0اصاحــیاییــننامــهقانــونثبــتآگهــی
مــیشــودکــههــرکــسمدعــیانجــاممعاملــه
نســبتبــهملــکمزبــوریــاوجــودســندمالکیــت
نــزدخــودمــیباشــدازتاریــخانتشــارایــنآگهــی
ــهایــنادارهمراجعــهواعتــراضخــود ــا10روزب ت
راکتبــاضمــنارایــهاصــلســندمالکیــتوســند
معاملــهتســلیمنمایــدتــامراتــبصورتمجلــسو
اصــلســندبــهارایــهکننــدهمســتردگــرددواگــر
ظــرفمهلــتمقــرراعتراضــینرســدیــادرصــورت
اعتــراضاصــلســندارایــهنشــودالمثنــیســند
ــلیم ــیتس ــهمتقاض ــادروب ــومص ــتمرق مالکی

خواهــدشــد.
تاریخانتشار:۹6/11/1

رئیسثبتاسنادواماککاشان
محمدسلمانی۲10۳م/الف

اگهی فقدان سند مالکیت 
طبــقتقاضــایواردهشــماره۹6/10/1۳-۷51۹6
ــرگاستشــهادیهمصــدق ــهاســتنادشــشب وب
پیوســتکــهامضــاشــهودرســماگواهــیگردیــده
علیرضــارجبــیکاشــانیواحســانرجبیکاشــانی

ــتند ــیهس ــادیمدع ــدآب ــبمحم ــرامطل وزه
اســنادمالکیــتششــدانگیــکقطعــهزمیــنبــه
شــماره605۴فرعــیاز11اصلــیواقــعدربخــش
دوحــوزهثبتــیکاشــانذیــلثبــت11۸۹۹5دفتــر
و101610دفتــر606صفحــه ۷1۹صفحــه55۷
ــیکاشــانیوزهــرا ــامعلیرضــارجب ــهن ۹۸و۹5ب
مطلــبآبــادیواحســانرجبــیکاشــانیبالســویه
ــده ــتصــادروتســلیمگردی ــتوســندمالکی ثب
ــده. ــودگردی ــیمفق ــتجابجای ــهعل ــهب اســتک
چــوندرخواســتصــدورســندمالکیــتالمثنــی
ــن ــیایی ــاده1۲0اصاح ــره1م ــقتبص ــودهطب نم
نامــهقانــونثبــتاگهــیمیشــودکــههــرکــس
ــور ــهملــکمزب ــهنســبتب مدعــیانجــاممعامل
ــزدخــودمــیباشــد ــتن ــاوجــودســندمالکی ی
ــن ــهای ــا10روزب ــیت ــناگه ــارای ــخانتش ازتاری
ادارهمراجعــهواعتــراضخــودراکتبــاضمــنارائــه
ــلیبم ــهتس ــندمعامل ــتوس ــندمالکی ــلس اص
نمایــدتــامراتــبصــورتمجلــسواصــلســند
بــهارایــهکننــدهمســتردگــرددواگــرظــرفمهلــت
ــراض ــورتاعت ــادرص ــدی ــینرس ــرراعتراض مق
اصــلســندارایــهنشــودالمثتــیســندمالکیــت
ــد ــلیمخواه ــیتس ــهمتقاض ــادروب ــومص مرق
شــد.ضمنابرابرســندرهنــی۸۷006-/۹۳/۹/۲۹در
ــهمــدت5ســالمیباشــد. رهــنبانــکملــتب

تاریخانتشار۹6/11/1
ــد ــانمحم ــاککاش ــنادوام ــتاس ــسثب رئی

ســلمانیم/الــف۲101

آگهی فقدان سند مالکیت
مــورخ ۷51۳1 واردهشــماره تقاضــای طبــق 
بــهاســتناد۲بــرگاستشــهادیه ۹6/10/1۳و
مصــدقپیوســتکــهامضــاءشــهودرســماگواهی
ــت ــیاس ــانمدع ــدفرمانی ــایمحم ــدهآق گردی
ــی ــیاحداث ــتششــدانگاعیان ــهســندمالکی ک
ــاحت1۷۹/10 ــهمس ــهب ــنموقوف ــهزمی درقطع
مترمربــعپــاکشــماره6۳۹5فرعــی)اکنــونبــه
ــروزومجــزیشــده ــده(مف ــلگردی 115۹۴تبدی
ــی ــاک۲اصل ازشــماره661فرعــیمجــزیازپ
واقــعدرصالــحآبــادبخــشدوحــوزهثبتــی
کاشــانذیــلشــمارهثبتــی۴60۴5صفحــه۳۸۹
ــاماقــایمحمــدفرمانیــان ــهن دفتــر۲۸۹۳۲۸ب
ثبــتوســندمالکیــت۳۲۷۷56صــادروتســلیم
ــی1۲۳11۴ ــدهاســتوبموجــبســندرهن گردی
در مــورخ1۳۸۴/0۹/۳0دفترخانــه16کاشــان
رهــنبانــکمســکنشــعبهمرکــزیکاشــانقــرار
ــده ــودگردی ــیمفق ــتجابجای ــهعل ــهب ــتک گرف
،چــوندرخواســتصــدورســندمالکیــتالمثنــی
نمــودهطبــقتبصــره1مــاده1۲0اصاحــیآئیــن
ــس ــههرک ــودک ــیمیش ــتآگه ــونثب ــهقان نام
ــور ــهملــکمزب ــهنســبتب مدعــیانجــاممعامل
ــزدخــودمــیباشــد ــتن ــاوجــودســندمالکی ی
ــن ــهای ــا10روزب ــیت ــنآگه ــارای ــخانتش ازتاری
ادارهمراجعــهواعتــراضخــودراکتبــاضمــن
ارائــهاصــلســندمالکیــتوســندمعاملهتســلیم
نمایــدتــامراتــبصــورتمجلــسواصــلســند

ــرف ــرظ ــرددواگ ــتردگ ــدهمس ــهکنن ــهارائ ب
ــورت ــادرص ــدی ــینرس ــرراعتراض ــتمق مهل
اعتــراضاصــلســندارائــهنشــودالمثنــیســند
مالکیــتمرقــومصــادروبــهمتقاضــیتســلیم

ــد. خواهدش
تاریخانتشار۹6/11/01

رئیــسثبــتاســنادوامــاککاشــان،محمــد
ســلمانیم/الــف۲115

آگهی فقدان سند مالکیت
ــورخ ــماره6۳۷5۸م ــایواردهش ــقتقاض طب
ــهاســتناد۲بــرگاستشــهادیه 1۳۹6/0۹/۳0وب
ــما ــهودرس ــاءش ــهامض ــتک ــدقپیوس مص
ــی ــادتوکل ــردادقن ــایمه ــدهاق ــیگردی گواه
ــدانگ ــتشش ــندمالکی ــهس ــتک ــیاس مدع
یــکقطعــهزمیــنپــاک۷6فرعــیاز10
اصلــیمفــروزومجــزیشــدهازمزرعــهاقبالیــه
ســنگ10اصلــیواقــعدربخــشدوحــوزه
ثبتــیکاشــانذیــلشــمارهثبتــی16۴۲۳
ــرداد ــایمه ــامآق ــهن ــر10۹ب ــه151دفت صفح
قنــادتوکلــیثبــتوســندمالکیــت۲/1۸۷۲۸۲
ــت ــهعل ــهب ــدهاســتک صــادروتســلیمگردی
ــت ــوندرخواس ــده،چ ــودگردی ــیمفق جابجائ
ــق ــودهطب ــینم ــتالمثن ــندمالکی ــدورس ص
تبصــره1مــاده1۲0اصاحــیآئیــننامــهقانــون
ثبــتآگهــیمیشــودکــههرکــسمدعــیانجــام
معاملــهنســبتبــهملــکمزبــوریــاوجودســند
مالکیــتنــزدخــودمــیباشــدازتاریــخانتشــار
ــه ــنادارهمراجع ــهای ــا10روزب ــیت ــنآگه ای
ــل ــهاص ــنارائ ــاضم ــودراکتب ــراضخ واعت
ــد ــهتســلیمنمای ســندمالکیــتوســندمعامل
ــه ــسواصــلســندب ــبصــورتمجل ــامرات ت
ارائــهکننــدهمســتردگــرددواگــرظــرفمهلــت
ــادرصــورتاعتــراض مقــرراعتراضــینرســدی
اصــلســندارائــهنشــودالمثنــیســندمالکیــت
ــد ــهمتقاضــیتســلیمخواه ــومصــادروب مرق

شــد.
تاریخانتشار۹6/11/01

رئیــسثبــتاســنادوامــاککاشــان،محمــد
ســلمانیم/الــف۲10۲

آگهی فقدان سند مالکیت
ــورخ ــماره۷۲۹۳۷م ــایواردهش ــقتقاض طب
ــهادیه ــرگاستش ــتناد۲ب ــهاس 1۳۹6/10/11وب
ــما ــهودرس ــاءش ــهامض ــتک ــدقپیوس مص
رضاونــد اقــایحمیدرضــا گواهــیگردیــده
ــدانگ ــتشش ــندمالکی ــهس ــتک ــیاس مدع
قطعــهزمیــنبــهمســاحت1۲۷مترمربــع
شــماره۲۳۳۲فرعــیومفــروزومجــزیشــده
ازپــاک۲61فرعــیاز11اصلــیبخــشدو
ــل ــلشــمارهثبتــیذی حــوزهثبتــیکاشــانذی
1۳۹5۲0۳0۲0۳۴00۷6۸۴ الکترونیکــی دفتــر
بــهنــامآقــایحمیدرضــارضاونــدثبــتوســند
مالکیــت1۴۸۴01صــادروتســلیمگردیــده
اســتکــهبــهعلــتاثــاثکشــیمفقــود

ســند صــدور درخواســت چــون ، گردیــده
ــقتبصــره1مــاده ــینمــودهطب مالکیــتالمثن
ــی ــتآگه ــونثب ــهقان ــننام 1۲0اصاحــیآئی
ــه ــاممعامل ــیانج ــسمدع ــههرک ــودک میش
نســبتبــهملــکمزبــوریــاوجــودســند
مالکیــتنــزدخــودمــیباشــدازتاریــخانتشــار
ــه ــنادارهمراجع ــهای ــا10روزب ــیت ــنآگه ای
ــل ــهاص ــنارائ ــاضم ــودراکتب ــراضخ واعت
ــد ــهتســلیمنمای ســندمالکیــتوســندمعامل
ــه ــسواصــلســندب ــبصــورتمجل ــامرات ت
ارائــهکننــدهمســتردگــرددواگــرظــرفمهلــت
ــادرصــورتاعتــراض مقــرراعتراضــینرســدی
اصــلســندارائــهنشــودالمثنــیســندمالکیــت
ــد ــهمتقاضــیتســلیمخواه ــومصــادروب مرق

شد.
تاریخانتشار۹6/11/01

رئیــسثبــتاســنادوامــاککاشــان،محمــد
ســلمانیم/الــف۲1۳۳

گواهی ابالغ وقت رسیدگی
غامرضــا فرزرنــد نــادری جمیلــه خانــم
دادخواســتیاعتــراضبــهدادنامــهوجلــب
ثالــثبــهکاســه۹60۲۲۳ح۲بــهطرفیــت
فرزنــد درهشــوری نــادری فــرخ 1-خانــم
منوچهــر۲-ســلمازنادریــانفرزنــدحســینقلی
ــهتاریــخ۹6/1۲/۲1 مطــرحنمــودهاســتکــهب
ــدهاســت ــتگردی ــنوق ــحتعی ســاعت10صب
نظــربــهمجهــولالمــکانبــودنخانــمســلماز
ــد ــدحســینقلیوتقاضــایتجدی ــانفرزن نادری
ــن ــونآئی ــاده۷۳ازقان ــزم ــواهوتجوی ــرخ نظ
ــی ــتدریک ــکنوب ــبی ــیمرات ــیمدن دادرس
ــده ــیناخوان ــراالنتشــارآگه ــایکثی ازروزنامهه
فــوقظــرفیــکمــاهازتاریــخنشــرآگهــیبــه
ــف ــد.1۲۸1/مال ــهنمای ــهمراجع ــردادگ دفت

مدیردفترشعبهدوم–عباسی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان ــدهکاســه۹606۹۹خواه درخصــوصپرون
ــی ــیدادخواســتیمبن ــیکوپای حمیدرضــاتوکل
برمطالبــهبــهطرفیــتجعفــرعبدلــیتقدیــم
نمــودهووقــترســیدگیبــرایروز-مــورخ
16:00۹6/1۲/5تعییــنگردیــدهاســت.باعنایــت
ــب ــدهحس ــودنخوان ــکانب ــولالم ــهمجه ب
۷۳ مــاده بــه مســتندا خواهــان تقاضــای
قانــونآئیــندادرســیمدنــی،مراتــبدرجرایــد
منتشــرتــاخوانــدهقبــلازوقــترســیدگیبــه
ایــنشــعبهواقــعدراصفهــانخشــیخصــدوق
شــمالیچهــارراهوکامجتمــعشــهدایمدافــع
حــرمشــورایحــلاختــافمراجعــهونســخه
ثانــیدادخواســتوضمائــمرااخــذنمایــد.در
ــاغ صــورتعــدمحضــوردروقــترســیدگیاب
قانونــیتلقــیشــدهوتصمیــممقتضــیاتخــاذ

خواهــدشــد.
شــماره:۳۳۲50مالــفدفترشــعبه16شــورای

حــلاختــافاصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آگهــیابــاغوقــترســیدگی)اجــرایقــرار
کارشناســی(بــهخانــمفیــروزهطاووســیفرزنــد
ــا ــینی ــایحســنعدالت ــانآق حســینعلیخواه
ــمفیــروزه ــدهخان ــهطرفیــتخوان دادخواســتیب
طاووســیفرزنــدحســینعلیبــهخواســتهتامیــن
خواســته–تاییــدفســخقــرارداد)مالــی(مطــرح
کــهبــهایــنشــعبهارجــاعوبــهشــمارهپرونــده
ح/۲ ۹۴00۳۷-۹۴0۹۹۸۳۷51۴000۳۳ کاســه
شــعبهدومدادگاهعمومــی)حقوقــی(شهرســتان
برخــوارثبــتووقترســیدگیمــورخ1۳۹6/1۲/0۲
ــتوردادگاه ــهحســبدس ــنک ســاعت1۲:00تعیی
ــندادرســی ــونآئی ــاده۷۳قان ــقموضــوعم طب
مدنــیبــهعلــتمجهــولالمــکانبــودنخوانــدهو
درخواســتخواهــانمراتــبیــکنوبــتدریکــی
ازجرایــدکثیراالنتشــارآگهــیمــیگــرددتــاخوانده
ــی ــارآگه ــخانتش ــسازتاری ــاهپ ــکم ــرفی ظ
بــهدفتــردادگاهمراجعــهوضمــناعــامنشــانی
کامــلخــود،نســخهثانــیدادخواســتوضمائمرا
دریافــتودروقــتمقــررفــوقجهــترســیدگی

ــردد. دردادگاهحاضــرگ
دفترشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیبرخوار

شــمارهنامــهادارهفرهنــگوارشــاداســامی
۹6/10/۲6 تاریــخ بــه الــف 5/۳۷/1۲06/م

تاریخارسال:۹6/10/۳0

آگهی فقدان سند مالکیت
طبــقتقاضــایواردهشــماره۷۴۸۲۴مــورخ
۹6/10/1۳اکــرممحمــدیویــدوجوبــهاســتناددو
ــهامضــاء ــرگاستشــهادیهمصــدقپیوســتک ب
ــی ــردهمدع ــدهنامب ــیگردی ــماگواه ــهودرس ش
اســتکــهســندمالکیــتششــدانگقطعــهزمیــن
ــماره16۹۳۷ ــعبش ــاحت1۴0/۹5مترمرب ــهمس ب
فرعــیمفــروزومجــزیشــدهازپاکهــای)1۲۸۹1
و1۲۸۹5(فرعــیاز15اصلــیواقــعدرناجــیآبــاد
بخــشدوکاشــانذیــلثبــت11۳۲06دفتــر6۸۳
صفحــه۳۲بــهنــاماکــرممحمــدیویــدوجثبــت
ــدهاســت وســندمالکیــتصــادروتســلیمگردی
ــده ــودگردی ــیمفق ــبابکش ــتاس ــهعل ــهب .ک
،تقاضــایصــدورســندالمثنــیرانمــودهلــذاطبــق
ــون ــهقان ــننام ــاده1۲0اصاحــیآئی تبصــره1م
ثبــتآگهــیمیشــودکــههرکــسمدعــیانجــام
معاملــهنســبتبــهملــکمزبــوریــاوجــودســند
ــخانتشــار ــزدخــودمــیباشــدازتاری مالکیــتن
ــهو ــنادارهمراجع ــهای ــا10روزب ــیت ــنآگه ای
ــهاصــلســند ــنارائ ــاضم ــراضخــودراکتب اعت
مالکیــتوســندمعاملــهتســلیمنمایــدتــامراتب
ــده ــهکنن ــهارائ ــندب ــسواصــلس صــورتمجل
مســتردگــرددواگــرظــرفمهلــتمقــرراعتراضی
ــه ــراضاصــلســندارائ ــادرصــورتاعت نرســدی
نشــودالمثنــیســندمالکیــتمرقــومصــادروبــه

متقاضــیتســلیمخواهــدشــد.
تاریخانتشار۹6/11/01

رئیــسثبــتاســنادوامــاککاشــان،محمــد
ســلمانیم/الــف۲1۲۷

،،
تصاویر جدید از مجموعه طاق بستان 
نشــان می دهد برخــاف تکذیب های 
تارهــای  کپک هــا،  غیرمســئوالنه، 
عنکبــوت و فشــار فضــوالت گیاهــی و 
جانوری، سرنوشــت این شناســنامه و 
هویت تاریخی ایران را تهدید می کند

و گردشگری محیط زیست 

مفقودی
مجــوزحمــلســاحشــکاریســاچمه

زنــیکالیبــر1۲بــهشــماره۲۳۳۳۲۸

دارایکــد ترکیــه لــولســاخت تــک

عقدکــی محمــد ۲۲۲5۷015۲50۹بنــام

فرزنــدعلــیصالــحمفقــودگردیــدهاعتبار

ــدارد ن
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اطالعرسانی8
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396  

اداره ثبت اسناد و امالک جوشقان
بــه موجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک و مــاده 59 اصالحــی آئیــن نامــه 
ــوم  ــه س ــه ماه ــه در س ــی ک ــه امالک ــوط ب مرب
ســال 1396 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده 

ــردد :  ــی گ ــی م ــل آگه ــرح ذی ــه ش ب
آنهــا  ثبــت  تقاضــای  امالکــی کــه   ) الــف 
پذیرفتــه شــده و از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت 
ایــن آگهــی مــدت واخواهــی آنهــا )90( روز مــی 

باشــد 
شماره های فرعی از شماره یک اصلی واقعات در 

جوشقان قالی
ــی  ــد عل ــی فرزن ــی لطف ــای محمدعل 1064 آق
ــگ مشــاع  ــک پنجــم دان ــگ و ی تمامــی یکدان
از ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت 

ــع 159/17 مترمرب
شماره های فرعی از شماره 21 اصلی واقعات 

در کامو
فرزنــد حیــدر  عارضــی  اقــای حمیــد   278
چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب انبــار و 

کاهــدان بمســاحت 59/10 مترمربــع
حیــدر  فرزنــد  عارضــی  آقــای حمیــد   279
ــار  ــاب انب ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش چهاردان

مترمربــع  33/21 بمســاحت  کاهــدان 
فرزنــد  رحمتــی  خوانــده  گل  خانــم   658
صفرعلــی تمامــی دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه و زمیــن وصــل بــه آن بمســاحت 

مترمربــع  502/07
ــا و  ــد احمدآق ــی فرزن ــای حســن رحمان 811 آق
خانــم مریــم مظلــوم فرزنــد حســین بالمناصفــه 
مشــاعا ســه دانــگ مشــاع از شــدانگ یکبابخانه 

محلــه ســرده بمســاحت 1170 مترمربــع
ــود  ــد محم ــان فرزن ــی رزاقی ــای مجتب 1046 آق
ــه در کــوی شــهید عارضــی  ششــدانگ یکبابخان

ــع ــاحت 535/76 مترمرب بمس
فرزنــد حیــدر  عارضــی  آقــای حمیــد   1906
تمامــی پنــج هفتــم از دو دانــگ مشــاع از 
مزروعــی دشــت  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ 

مترمربــع  1480/61 بمســاحت  همــواری 
ــی  ــد غالمعل ــی فرزن ــل عارض ــای خلی 2113 آق
زمیــن مشــجر محصــور  قطعــه  ششــدانگ 

بمســاحت مترمربــع
2122 آقــای نعمــت هللا ابوترابــی فرزنــد ســیف 
هللا نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ 
و آقــای عباســعلی ابوترابــی فرزنــد عبــدهللا 
نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکــدرب بــاغ موســتان بمســاحت 2465/40 

ــع مترمرب
شماره های فرعی از شماره 22 اصلی واقعات 

در چوگان
569 اقــای اصغــر زارعــی فرزنــد نوروزعلــی 
 243/90 بمســاحت  یکبابخانــه  ششــدانگ 

مترمربــع
592 آقــای عبــاس عادلــی فرزنــد بمانعلــی 
ششــدانگ یکبابخانــه مخروبــه و زمیــن محصور 
ــع ــاحت 455/58 مترمرب ــه آن بمس ــل ب متص

593 آقــای اصغــر زارعــی فرزنــد نوروزعلــی 
ــاحت  ــور بمس ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع شش

مترمربــع  204/19
ــی  ــد غالمعل ــان فرزن ــان زارعی ــای رحم 594 اق
ــدانگ و  ــاع از شش ــگ مش ــه چهاردان ــبت ب نس
ــبت  ــدر نس ــد حی ــی فرزن ــه خلق ــم صدیق خان
ــه  ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دو دان ب

بمســاحت 592/65 مترمربــع
شماره های فرعی از شماره 23 اصلی مزرعه 

محمودآباد
53 آقایــان عبــاس عارضــی و مرتضــی عارضــی 
مشــاعا  بالمناصفــه  آقــا  محمــد  فرزنــدان 
ششــدانگ قطعــه بــاغ گلســتان بمســاحت 

مترمربــع  5568
ــع در  ــی واق ــماره 26 اصل ــی از ش ــماره فرع ش

ــو ــه کام ــهرک همواری ش
309 آقــای محمدعلــی پــو فرزنــد غالمحســین 
ــاحت  ــور بمس ــن محص ــه زمی ــدانگ قطع شش

315/75 مترمربــع
شماره فرعی از شماره 60 اصلی واقع در مزرعه 

بیدابید کامو
ــژاد فرزنداســماعیل  ــی ن 80 اقــای علیرضــا کیان
ششــدانگ یکــدرب بــاغ مشــجر و اعیانــی 
احداثــی درآن بمســاحت 1152/80 مترمربــع

ــع در  ــی واق ــماره 64 اصل ــی از ش ــماره فرع ش
ــو ــه رود کام ــه کاس مزرع

ــد  ــرودی فرزن ــر قه ــم صنعتگ ــای ابراهی 117 اق
ــتان و  ــاغ موس ــدرب ب ــدانگ یک ــی شش صفرعل

ــع ــاحت 952/52 مترمرب ــجر بمس مش
ــی آن  ــای نوبت ــی ه ــال آگه ــه قب ــی ک ب( امالک
منتشــر و در آن اشــتباهی رخ داده و مــدت 
اعتــراض بــه آنهــا از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار 
ــرح  ــن ش ــد بدی ــی )30( روز میباش ــن آگه ای

ــت : اس
شماره های فرعی از شماره 21 اصلی واقعات 

در کامو
ــر  ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــرا امل ــم صغ 1013 خان
ــاه  ــاع از پنج ــهم مش ــار س ــی و چه ــی س تمام
ــه  ــتان ک ــاغ موس ــدرب ب ــدانگ یک ــهم شش س

ــت ــده اس ــی گردی ــهم آگه ــال 4 س قب
ــر  ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــرا امل ــم صغ 1063 خان
اکبــر  علــی  فرزنــد  داللــی  بتــول  خانــم  و 
بالمناصفــه مشــاعا تمامــی دوازده ســهم مشــاع 
ــت  ــی دش ــن مزروع ــه زمی ــدانگ قطع از شش
مالــون کــه قبــال ده ســهم آگهــی گردیــده اســت

1720 آقــای علــی ترابــی و خانــم راحلــه ترابــی 
فرزنــدان قنبرعلــی کمــا فــرض هللا تمامــی 
ــاغ  ــدرب ب ــدانگ یک ــاع از شش ــگ مش دو دان
ــال  ــه قب ــع ک ــر مرب مشــجر بمســاحت 2770 مت

ــت ــده اس ــی گردی ــاع اگه ــه مش بالمناصف
لــذا طبــق مــاده 16 قانــون ثبــت چنانچــه کســی 

نســبت بــه امــالک منــدرج در ایــن آگهــی 
اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن نوبــت 
انتشــار آگهــی نســبت بــه ردیــف الــف بــه مــدت 
90 روز  و نســبت بــه ردیــف )ب( بمــدت 30 
روز دادخواســت واخواهــی خــود را کتبــا بــه ایــن 
ــخ  ــاه از تاری ــدت یکم ــرف م ــلیم و ظ اداره تس
اقامــه  صالحــه  دادگاه  در  معتــرض  تســلیم 
ــم دادخواســت را  ــد و گواهــی تقدی ــوی نمای دع
اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد در صورتــی 
کــه قبــل از انتشــار آگهــی دعــوی اقامــه شــده 
باشــد طــرف دعــوی بایــد گواهــی دادگاه مشــعر 
بــر جریــان دعــوی را ظــرف مــدت مذکــور 
تســلیم نمایــد اعتــراض یــا گواهــی طــرف 
دعــوی کــه پــس از انقضــا مــدت مرقــوم واصــل 
گــردد بالاثــر مــی باشــد و برابــر قســمت اخیــر 
مــاده 16 و تبصــره مــاده 17 قانــون ثبــت رفتــار 
ــن  ــاده 56  آئی ــق م ــا طب ــد . ضمن ــد ش خواه
ــع  ــی در موق ــوق ارتفاق ــت حق ــون ثب ــه قان نام
تحدیــد حــدود و در صورتمجلــس تحدیــدی 
ــه  قیــد و واخواهــی صاحبــان امــالک نســبت ب
ــون ثبــت  ــق مــاده 20 قان حقــوق ارتفاقــی مطاب

ــد شــد. ــه خواه پذیرفت
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه  1396/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1396/12/02
ــقان  ــالک جوش ــناد ام ــت اس ــس اداره ثب رئی

ــوروز ــین ن ــی، حس قال
2136 م/الف

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396  
اداره ثبت اسناد و امالک قمصر

بــه موجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد 
و امــالک و مــاده 59 اصالحــی آئیــن نامــه 
ــوم  ــه س ــه ماه ــه در س ــی ک ــه امالک ــوط ب مرب
ســال 1396 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده 
و همچنیــن شــماره هــای از قلــم افتــاده و نیــز 
ــی  ــت آگه ــارت ثب ــت نظ ــق آرای هیئ ــه طب آنچ
آنهــا بایــد تجدیــد شــود مربــوط بــه حــوزه ثبتــی 

ــد :  ــی نمای ــی م ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــر ب قمص
ــک و  ــخصات مال ــالک و مش ــماره پ ــف ( ش ال
ــه  ــه ماه ــا در س ــه آنه ــه اظهارنام ــک ک ــوع مل ن
مربوطــه تنظیــم و جهــت انتشــار آگهــی در 
ــه  ــال اظهارنام ــه قب ــی ک ــور و امالک ــف منظ ردی
ــرر  ــد مق ــتباها در موع ــی اش ــم ول ــا تنظی آنه

ــد : ــده ان ــی نش آگه
امــالک و ابنیــه بخــش یــک حــوزه ثبتــی 

قمصــر
شــماره هــای فرعــی از 4 اصلــی واقــع در 
حســین آبــاد بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر

56- آقــای علــی محمــد پــروار فرزنــد غالمعلــی 
و خانــم فاطمــه میرزایــی گبرآبــادی فرزنــد 
ــاب  ــدانگ یکب ــه –شش ــی –بالمناصف رمضانعل

ــع ــاحت 408/37 مترمرب ــه مس ــه ب خان
68-خانــم ســمیرا حضرتــی کاشــی فرزنــد 
بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ   – ماشــاا... 

مترمربــع.  58/20 مســاحت 
86 فرعــی از 66 – آقــای محمــود مومــن فرزنــد 
محمدعلــی  - ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه 

ــع. ــاحت 300 مترمرب مس
شــماره هــای فرعــی از 16 اصلــی واقــع در 
فرفهــان بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر

فرزنــد  رمــوزی  امیرحســین  آقــای   –  275
فرزنــد  بخــردی  پرویــن  خانــم  و  حســن 
ــه – ششــدانگ قســمتی  ــی – بالمناصف مصطف
از یکبابخانــه بــه مســاحت 151/55مترمربــع 

جهــت الحــاق بــه پــالک 254 فرعــی.
شــماره هــای فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 

بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر
ــد  ــرد فرزن ــاکری مف ــای داوودش 81 و 79 – آق
ــه  ــه ب ماشــاا... ششــدانگ قســمتی از یکبابخان
مســاحت 42/39 مترمربــع بانضمــام دو دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ مشــاعات خانــه بــه شــماره 

66 فرعــی.
ــرزاده  ــدی پی ــای مه ــی از 302 – آق 1603 فرع
ــه  ــدانگ یکبابخان ــین – شش ــد محمدحس فرزن

ــع. ــاحت 187/23 مترمرب ــه مس ب
شــماره هــای فرعــی از 36 اصلــی واقــع در 

ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی بخ
ــری  ــینی قمص ــالل حس ــید ج ــای س 14 – آق
فرزنــد ســید مصطفــی – ششــدانگ قطعــه 

باغچــه بــه مســاحت 538/97 مترمربــع.
قمصــری  کیوانــی  حســین  آقــای   –  550
فرزنــد ماشــاهللا – ششــدانگ باغچــه خانــه بــه 

مترمربــع.  240/64 مســاحت 
967 – آقــای ســیدجالل قمصــری فرزنــد ســید 
مهــدی – ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت 

579/62 مترمربــع .
جــالل  ســید  آقــای   –  14 از  فرعــی   2191
ــی –  ــید مصطف ــد س ــری فرزن ــینی قمص حس
ــاحت  ــه مس ــی ب ــه قدیم ــدانگ یکبابخان شش

مترمربــع.  1068
حســین  آقــای   –  1177 از  فرعــی   2205
 – میرزاتقــی  فرزنــد  قمصــری  عزیــززادگان 
ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 

مترمربــع.  211/66
2211 فرعــی از 300 – آقــای ســید علــی جاللــی 
قمصــری فرزنــد ســید مرتضــی و خانــم فاطمــه 
مجــروح قمصــری فرزنــد عبــاس – بالمناصفــه 
ــه مســاحت 197/62  ــه ب – ششــدانگ یکبابخان

مترمربــع.
ــوی  ــیدرضا رض ــای س ــی از 141 – آق 2212 فرع
ــه  ــدانگ قطع ــا – شش ــین آق ــد حس زاد فرزن

ــع. ــاحت 311/27 مترمرب ــه مس ــن ب زمی
علــی  ســید  آقــای   –  967 از  فرعــی   2214
 – ســیدمهدی  فرزنــد  قمصــری  جاللــی 
ــاحتت 42/  ــه مس ــن ب ــه زمی ــدانگ قطع شش

مترمربــع.  571
2215 فرعــی از 989 – آقــای احســان درخشــان 
ــارزاده  ــه غف ــم مرفوع ــر و خان ــد اکب ــرد فرزن ف

 – بالمناصفــه   – احمــد  فرزنــد  قمصــری 
ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت 401/68 

ــع. مترمرب
2217 فرعــی از 638 – خانــم پریســا مســتغایی 
از  قســمتی  ششــدانگ   – عبــدهللا  فرزنــد 
یکبابخانــه بــه مســاحت 575/13 مترمربــع.

شــماره هــای فرعــی از 49 اصلــی واقــع در 
بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصــر

768 الــی 771 – آقــای ماشــاهللا کریــم زاده 
ــه  ــود – ششــدانگ قطع ــد محم قمصــری فرزن

ــع. ــاحت 163/94 مترمرب ــه مس ــن ب زمی
1165 و 1166 – خانــم انیــس ســادات موســوی 
صــدر فرزنــد ســید مصطفــی – ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 106/30 مترمربــع واقــع 

ــن رود . در ب
ابوالفضــل  آقــای   –  1584 از  فرعــی   2841
صابــری قمصــری فرزنــد عبــاس – ششــدانگ 
ــع  ــر مرب ــه مســاحت 375/49 مت ــه ب یکبابخان

ــد . ــع در جزاون واق
2842 آقــای حســن باخداقمصــری فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه – شش امرال

مترمربــع.  610/12
فرزنــد  بهامیــن  ابوالفضــل  آقــای   –  2843
احمــد – ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت 
109/31 مترمربــع جهــت الحــاق بــه پــالک 

1732 فرعــی واقــع در جزاونــد.
2845 – خانــم الهــه ادیبــی فرزنــد حســین – 
ششــدانگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت 584/12 

متــر مربــع واقــع در کاردیــن.
قمصــری  شــمس  هللا  روح  آقــای   –  2846
ــن  ــه زمی ــی – ششــدانگ قطع ــد محمدعل فرزن
بــه مســاحت 788/83 مترمربــع واقــع در 

کاردیــن.
اجرایــی  ســتاد   –  1487 از  فرعــی   2847
ــت  ــماره ثب ــه ش ــام )ره( ب ــرت ام ــان حض فرم
99 و شناســه ملــی 14003127610 – ششــدانگ 
ــع. ــاحت 3581 مترمرب ــه مس ــن ب ــه زمی قطع

2848 – ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام 
)ره( بــه شــماره ثبــت 99 و شناســه ملــی 
بــه  سنگســتان  ششــدانگ   –  14003127610

مترمربــع.  498/70 مســاحت 
شــماره هــای فرعــی از 201 اصلــی واقــع در 

ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی ــر بخ زنجانب
فرزنــد  خــواه  دولــت  اعظــم  –خانــم   740
محمــد – ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه بــه 

مترمربــع.  4/77 مســاحت 
ــع در  ــی واق ــی از 203 اصل ــای فرع ــماره ه ش

ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی ــق بخ جه
ــد  ــری فرزن ــا نظ ــدهللا غالمرض ــای عب 48 – آق
بــه  زمیــن  قطعــه  ششــدانگ   – حســین 

مترمربــع.  1621/11 مســاحت 
ــع در  ــی واق ــی از 222 اصل ــای فرع ــماره ه ش

ــر ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ــش ی ــاج بخ تتم
ــن –  ــد حس ــی فرزن ــی رزاق ــای عل 339 – آق
ــاحت 451/82  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش

ــع. مترمرب
بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبــت اســناد و 
امــالک چنانچــه کســی نســبت بــه امــالک 
داشــته  واخواهــی  آگهــی  ایــن  در  منــدرج 
باشــدباید از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی 
ــده  ــت ش ــای ثب ــه تقاض ــی ک ــه آنهای ــبت ب نس
انــد ظــرف مــدت 90 روز دادخواســت واخواهــی 
ــره  ــق تبص ــلیم و طب ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
2 مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده 
ــرض ظــرف مــدت  ــت، معت هــای معترضــی ثب
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب بایس
ــم دادخواســت  ــی تقدی ــی گواه ذیصــالح قضای
و  نمایــد  تســلیم  اداره  ایــن  بــه  و  اخــذ  را 
درصورتیکــه قبــل از انتشــار ایــن آگهــی دعوایــی 
ــی  ــد گواه ــوا بای ــرف دع ــد ط ــده باش ــه ش اقام
دادگاه را مشــعر بــه جریــان دعــوا ظــرف مــدت 
ــی  ــا گواه ــد. اعتراضــات ی ــوم تســلیم نمای مرق
طــرح دعــوا کــه بعــد از انقضــای مــدت مرقــوم 
ــق قســمت اخیــر  ــر و مطاب ــال اث واصــل شــود ب
ــار  ــت رفت ــون ثب ــاده 17 قان ــاه 16 و تبصــره م م
خواهــد شــد. ایــن آگهــی در دونوبــت و بــه 
ــت اول در  ــار نوب ــخ انتش ــه 30 روز از تاری فاصل
روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان درج و 

ــود.  ــر میش منتش
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ــالک قمصــر،  رئیــس اداره ثبــت اســناد و ام
ــی ــا طویل رض
2033م/الف

 
موضوع : آگهی نوبتی سه ماهه سوم  
سال 1396 ثبت اسناد وامالک منطقه 

غرب اصفهان
بــه موجــب مــاده 11قانــون ثبــت اســناد 
نامــه  وامــالک ومــاده 59 اصالحــی آئیــن 
ــوم  ــه س ــه ماه ــه درس ــی ک ــه امالک ــوط ب مرب
ســال 1396 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده 
ــاده  ــم افت ــه ازقل ــی ک ــماره های ــن ش وهمچنی
ونیزآنچــه طبــق آراء هیئــت نظــارت ثبــت آگهــی 
آنهــا تجدیــد گردیــده اســت بشــرح ذیــل آگهــی 

ــردد: ــی گ م
الف-امالکــی کــه تقاضــای ثبــت انهــا پذیرفتــه 
شــده ومــدت اعتــراض نســبت بــه انهــا ازتاریــخ 
اولیــن نوبــت انتشــار 90روز اســت )شــامل 

ــان(: ــت اصفه بخش14ثب
1-ابنیه و امالک واقع در جوزدان به شماره12 

اصلی و فرعی زیر:
10626-آقــای مهــدی نصیــری فرزنــد فتــح 
ــی1285034775  ــد مل ــه ش.ش298 و ک هللا ب
جمهــوری  دولــت  تابــع  اصفهــان  صــادره 
ــن  ــه زمی ــک قطع ــران ششــدانگ ی اســالمی ای
کــه قبال«جــای جــوی متروکــه بــوده اســت بــه 

مســاحت23/77 متــر مربع به پــالک12/10626 
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان جهــت 
الحــاق بــه پالکهــای12/1705و12/1706 واقــع در 
ــورت  ــه فعالل«بص ــان ک ــت اصفه ــش 14 ثب بخ
قســمتی از یکبــاب خانــه مســکونی مــی باشــد
2-ابنیه وامالک  واقع در رهنان  به شماره  17 

اصلی و فرعی زیر:
1815-آقــای ســید علــی حســینی رنانــی فرزنــد 
ــنامه11256 و  ــماره شناس ــه ش ــین ب ــید حس س
کــد ملــی1283224283 صــادره از اصفهــان 
ــد  ــی فرزن ــینی رنان ــواد حس ــید ج ــای س وآق
ــنامه 480 و  ــماره شناس ــه ش ــین ب ــید حس س
خمینــی  از  صــادره  ملــی1290408629  کــد 
ــدانگ((  ــه شش ــبت ب ــه نس ــهر ))باالمناصف ش
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
201/60 متــر مربــع پــالک17/1815 مجــزی 
شــده از پــالک17/199 واقــع در بخــش 14 ثبــت 
ــی باشــد  ــه م ــت باالمناصف ــه مالکی ــان ک اصفه
حســینی  الســادات  زهــرا  1816-خانــم 
شــماره  بــه  حســین  ســید  فرزنــد  رنانــی 
از  صــادره  شناســنامه)کدملی(1130045560 
ــک  ــدانگ ی ــران شش ــت ای ــع دول ــان تاب اصفه
ــاحت220/44  ــه مس ــور ب ــن محص ــه زمی قطع
شــده  مجــزی  پــالک17/1816  مربــع  متــر 
ثبــت  بخــش 14  در  واقــع  پــالک17/199  از 

اصفهــان.
ــام  ــه ن ــین ب ــد حس ــد فرزن ــای محم 1817-آق
خانوادگــی شــریفی رنانــی بــه ش.ش281 و کــد 
ابــوذ  ملی1290116563-اصفهــان رهنــان –خ 
ر-جنــب بانــک ســپه ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
ــده از  ــزی ش ــع مج ــر مرب ــاحت19 مت ــه مس ب
ــه  ــان ب ــت اصفه ــش 14 ثب ــالک17/420 بخ پ

ــی. ــالک1817 فرع پ
1819- آقــای احمــد صالحــی رنانــی فرزنــد 
ــی  ــد مل ــنامه290 و ک ــماره شناس ــه ش ــی ب تق
ــت  ــع دول ــان تاب ــادره از اصفه 1289940622 ص
ــه  ــه ب ــه مخروب ــاب خان ــدانگ یکب ــران شش ای
ــالک17/1819  ــع پ ــر مرب ــاحت239/65 مت مس
مجــزی شــده از پــالک17/224 واقــع در بخــش 

ــان . ــت اصفه 14 ثب
3-ابنیه و امالک و امالک واقع در رهنان به 

شماره 18 اصلی و فرعی زیر:
9203-علــی کیانــی رنانــی فرزنــد علــی محمــد 
بــه شناســنامه شــماره227 صــادره حــوزه هفــت 
ــاکن  ــی 1289836027 س ــماره مل ــان ش اصفه
ســلمان  ،خیابــان  ســجاد  ،خیابــان  رهنــان 
فارســی ،مســجد قبــا ،کوچــه احمــد رضــا 
ســلطانی تابــع دولــت جمهــوری اســالمی ایــران 
شــماره9203  پــالک  یکبابخانــه  ششــدانگ 
فرعــی مجــزی شــده از پــالک18/793 بــه 
ــان  ــع در رهن ــع واق ــر مرب مســاحت 230/60 مت

ــان.  ــت اصفه ــارده ثب ــش چه بخ
4-ابنیه وامالک واقع درآفاران به شماره  24 

اصلی وفرعی زیر:
فرزنــد  ایمانیــان  خدیجــه  3068-خانــم 
ــد  ــنامه 1323-وک ــماره شناس ــه ش ــم ب ابراهی
آبــاد  نجــف  از  صــاره  ملــی1090935382 
ــه  ــه ب ــران ششــدانگ یکبابخان ــت ای ــه دول تابع
ــالک24/3068  ــع پ ــر مرب مســاحت88/75 مت
ــع دربخــش14  مجــزی شــده از پالک24/5واق

ــان. ــت اصفه ثب
ملــک  عزیــزی  قهرمــان  3079-آقــای 
کــد  ش.ش11  بــه  میــرزا  فرزنــد  آبــادی 
یکبابخانــه  ششــدانگ   6209653911 ملــی 
پــالک ثبتــی3079 فرعــی مجــزی شــده از 
پالک165فرعــی بــه شــماره24-اصلی واقــع در 
ــه مســاحت95/25  ــان ب ــت اصفه بخــش14 ثب

متــر مربــع مــی باشــد .
5-ابنیه و امالک واقع در ولدان به شماره 36 

اصلی و فرعی زیر:
2152-قربانعلی شــریفی ولدانــی ش.ش1263 
کــد ملــی1283509717 اصفهــان فرزنــد حســن 
ــه  ــی ب ــاختمان احداث ــاب س ــگ یکب ــدا ن شش
 14 بخــش  پــالک36/152  از  قســمتی  روی 
ثبــت اصفهــان بــه مســاحت240/80 متــر مربــع 
مــی باشــد کــه معــادل 240/80 ســهم مشــاع از 
306/66 ســهم مشــاع از 920 ســهم ششــدانگ 

مــی باشــد بــه پــالک2152 فرعــی.
6-ابنیه و امالک واقع در لمجیر به شماره40 

اصلی و فرعی زیر:
3961-فاطمــه فرزنــد اســمعیل نــام خانوادگــی 
و کــد  ش.ش1081  بــه  دینانــی   محمــدی 
نســبت  شــهر  ملی1140737864-خمینــی 
ــد حســین  ــی فرزن ــگ مشــاع و عل ــه چهاردان ب
ــه ش.ش656 وکــد  ــی ب ــام خانوادگــی میزبان ن
دو  بــه  نســبت  ملی1285431170-اصفهــان 
ــاکن  ــران س ــت ای ــن دول ــاع تابعی ــگ مش دان
ــه  ــی-ورودی خان ــام خمین ــان ام اصفهان-خیاب
ــا ب  ــه آفت ــک کوچ ــماره ی ــه ش اصفهان-کوچ
پــالک27 ششــدانگ یکبــاب خانــه پــالک3961 
فرعــی مجــزی شــده از 40/646 بخــش14 ثبت 
اصفهــان واقــع در لیمجیــر بــه مســاحت136/56 

ــع . ــر مرب مت
لمجیــری   کیقبــادی  مهــدی  3996-آقــای 
فرزنــد علــی بــه شــماره شناســنامه 565 و 
از  ملــی شــماره1283461773 صــادره  کــد 
ــد  ــیرازی فرزن ــان ش ــان جاللی ــان و مرج اصفه
محمــد بــه شــماره شناســنامه 864 وکــد ملــی 
1818574098 صــادره ازآبــادان تابعیــن دولــت 
ــدانگ(( ــه شش ــبت ب ــه نس ــران ))باالمناصف ای
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت117 
ــده از  ــزی ش ــالک40/3996 مج ــع پ ــر مرب مت
پــالک40/328 واقــع در  لمجیربخــش14 ثبــت 

ــان . اصفه
ــت  ــا در وق ــی آنه ــی نوبت ــه آگه ــی ک ب(امالک
مقــرر منتشــر شــده ولیکــن بــه واســطه اشــتباه 
موثــری کــه در انتشــار آنهــا رخ داده وبــه موجــب 
ــه  ــا دســتور اداره مســتند ب ــات نظــارت ی آرا هی

اختیــارات تفویــض موضــوع بندهــای385-
ــا اول  ــی ت ــنامه ثبت ــه بخش 386-387مجموع
ــده ا  ــی ش ــد آگه ــه تجدی ــر ب ــر 1365منج مه
نــد ومــدت اعتــراض نســبت بــه آنهــا از تاریــخ 
ــرح  ــه ش ــت ب ــی روز اس ــار س ــن   ا نتش اولی

ــر اســت : زی
1-ابنیه و امالک واقع در ولدان به شماره36 

اصلی و فرعی زیر:
ــد  ــی فرزن ــم  مهــری جعفــری ولدان 1107- خان
ــد  ــم عــزت عباســی ولدانــی  فرزن رحیــم و خان
840ســهم  بــه  نســبت  باالمناصفــه  محمــد 
ــالک1107  ــدانگ پ ــهم شش ــاع از 4680 س مش
واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه بصــورت 

ــد. ــی باش ــاختمان م ــن و س زمی
بــه موجــب مــاده 16 قانــون ثبــت امــالک 
چنانچــه کســی نســبت بــه امــالک منــدرج 
ــد  ــد بای ــته باش ــی داش ــی واخواه ــن آگه درای
ــی 96/11/1  ــت آگه ــن نوب ــار اولی ــخ انتش ازتاری
ظــرف مــدت 90 روزدادخواســت واخواهــی خــود 
رابــه ایــن اداره تســلیم وطبــق تبصــره دو مــاده 
ــای  ــده ه ــف پرون ــن تکلی ــون تعیی ــده قان واح
ــک  ــدت ی ــرف م ــرض ظ ــت معت ــی ثب معترض
ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه ازتاری م
ــع  ــه مرج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب بایس
ــم دادخواســت  ــی تقدی ــی گواه ذیصــالح قضای
رااخــذ وبــه ایــن اداره تســلیم نمایــد ودرصورتــی 
ــی اقامــه  ــن آگهــی دعوای ــل ازانتشــار ای کــه قب
شــده باشــد طــرف دعــوی بایــد گواهــی دادگاه 
را مشــعر برجریــان دعــوی ظــرف مــدت مرقــوم 
ــرح  ــی ط ــا گواه ــات ی ــد. اعتراض ــلیم نمای تس
دعــوی کــه بعــد از انقضــاء ومــدت مرقــوم 
واصــل شــود. بالاثربــوده ومطابــق قســمت 
ــون ثبــت  اخیــر مــاده 16 وتبصــره مــاده 17 قان
ــق مــاده 56آئیــن  ــار خواهــد شــد.ضمنًا طب رفت
ضمنــًا  رفتارخواهدشــد.  ثبــت  قانــون  نامــه 
طبــق مــاده 56آئیــن نامــه قانــون ثبــت حقــوق 
ارتفاقــی درموقــع تعییــن حدوددرصورتمجلــس 
ــن  ــالک ومجاوری ــان ام ــد وواخواهــی صاحب قی
نســبت بــه حدودوحقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده 
20 قانــون ثبــت وتبصــره دو مــاده واحــده قانــون 
ــده هــای معترضــی ثبــت  تعییــن تکلیــف پرون
ــت  ــی در دونوب ــن آگه ــه خواهــد شــد ای پذیرفت
ــت اول  ــار نوب ــخ انتش ــه 30 روزازتاری ــه فاصل ب

ــف  34141 ــود. م ال ــرمی ش ــاپ ومنتش چ
علیرضا حیدری

ــرب  ــه غ ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــس ثب رئی
ــان اصفه

تاریخ انتشارنوبت اول:     96/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم:  96/12/2

                                                                                                                                                     
   آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 

1396 اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرستان خوروبیابانک

بــه موجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد 
وامــالک و مــاده 59 اصالحــی آئیــن نامــه 
قانــون مذکــور امالکــی کــه در ســه ماهــه ســوم 
ســال 1396 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه 
شــده وآنچــه طبــق آراء هیــات نظــارت بایســتی 
ــی   ــوزه ثبت ــهای 5 و6 ح ــود در بخش ــد ش تجدی

ــود. ــی ش ــی م ــل آگه ــرح ذی ــه ش ب
بخش 5 حوزه ثبتی :

غالمرضایــی  خانــم  – کوچــک  اصلــی   330
فرزنــد عبدالکریــم شــش دانــگ یکبــاب خانــه  
بــه مســاحت 342/93متــر مربــع واقــع در 

خوروبیابانــک
زمانــی  رضــا  آقــای   – اصلــی   342 و   340
فرزنــد غالمرضــا شــش دانــگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 364/20 متــر مربــع واقــع در 

خوروبیابانــک
ــی  ــین مقیم ــر حس ــای امی ــی – آق 505  اصل
فرزنــد محمدحســن  شــش دانــگ یــک بــاب 
ــع  ــع واق ــر مرب ــه مســاحت 205/39مت ــه ب خان

در خوروبیابانــک
وهــاب  ابوالفضــل  آقــای   - اصلــی   599
ــه  ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــد  ش ــد محم فرزن
بــه مســاحت157/34 متــر مربــع واقــع در 

خوروبیابانــک
آقــای   – اصلــی   3567 از  224فرعــی 
ــش  ــت ش ــد حکم ــور فرزن ــی پ حمیدرضارضای
دانــگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 1043/51 

متــر مربــع واقــع در روســتای نیشــابور
872 فرعــی از 3765 اصلــی – دولــت جمهوری 
اســالمی ایــران بــه نمایندگــی ناجــا شــش 
دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 300/98متــر 

ــع واقــع در روســتای بیاضــه مرب
دولــت   – اصلــی   3765 از  فرعــی   873
ــی ناجــا  ــه نمایندگ ــران ب ــوری اســالمی ای جمه
پاســگاه  ســاختمان  یکبــاب  دانــگ  شــش 
ــع  ــر مرب ــاحت 8340/98 مت ــه مس ــی ب انتظام

واقــع در روســتای بیاضــه
6فرعــی از 3921 اصلــی - آقــای حامــد نقــوی 
فرزنــد نوبخــت  شــش دانــگ یــک قطعــه 
ــر  ــاحت 336/54 مت ــه مس ــور ب ــن محص زمی

ــک ــع در خوروبیابان ــع واق مرب
از 3952  اصلــی –  از401 فرعــی  500فرعــی 
ــی  ــید عل ــد س ــم آل داودفرزن ــرا بیگ ــم زه خان
ــه ســاز  ــه نیم ــاب خان ــگ یکب ــر شــش دان اکب
بــه مســاحت  144/04متــر مربــع واقــع در 

خوروبیانــک
بخش 6حوزه ثبتی :

1 فرعــی از 228 اصلــی – خانــم کبــری عســکری 
فرزنــد آقاعلــی شــش دانــگ قســمتی از یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 44/50 متــر مربــع واقــع در 

شــهر فرخــی 
ــای  ــی – آق ــی 3312 اصل ــی از 59 فرع 207 فرع
ــش  ــین ش ــد حس ــد محم ــالمی فرزن ــا اس رض
دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 
1147/07 متــر مربــع واقــع در روســتای نصــر آبــاد 

 – اصلــی   3312 فرعــی   60 از  فرعــی   208
ــین  ــد حس ــد محم ــالمی فرزن ــا اس ــای رض آق
ــور  ــن محص ــه زمی ــک قطع ــگ ی ــش دان ش
ــع در  ــع واق ــر مرب ــاحت 258/44 مت ــه مس ب

ــاد  ــر آب ــتای نص روس
515 از 72 فرعــی از 3331 اصلــی – خانــم 
طاهــره ســمیعی فرزنــد ابراهیــم شــش دانــگ 
ــه  ــداری ب ــاختمان مرغ ــاب س ــمتی از یکب قس
واقــع در  مســاحت 2637/24 متــر مربــع 

ــک  ــتای چاهمل روس
)3385 اصلی واقع در جندق ومزرعه مارزا 

فروعات به شرح ذیل(
سیدمحمدحســن  آقــای   – فرعــی    1582
ــدی دو ســهم مشــاع از  ــد مه ــی فرزن طباطبای
960ســهم شــش دانــگ قنــات جنــدق حــدود 
ــای منتشــر شــده  ــی ه ــه شــرح آگه ــات ب قن

ــرکاء ــایر ش س
1596 فرعــی  – موقوفــه علــی محمــد ورقیــه با 
تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
خوروبیابانــک  شــش دانــگ یــک قطعــه زمین 

مزروعــی بــه مســاحت239/21متر مربع 
ــی  ــف عل ــه محمــد خل 1606 فرعــی  -  موقوف
اکبــر باتولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
ــک  ــگ ی ــش دان ــک ش ــتان خوروبیابان شهرس
قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 143/26 

ــع  ــر مرب مت
ــی محمــد  ــه عل 1634 و1658فرعــی  – موقوف
ــه  ــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیری ــه ب ورقی
شهرســتان خوروبیابانــک  شــش دانــگ دو 
ــای  ــاحت ه ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع

ــع  ــر مرب 139 و207/23 مت
1661و 1665 و1667 فرعــی  -  موقوفــه محمــد 
خلــف علــی اکبــر باتولیــت اداره اوقــاف و امــور 
خیریــه شهرســتان خوروبیابانــک شــش دانــگ 
ســه قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 
متــر  و123/75   116/07 و   636/83 هــای  

ــع  مرب
1670 فرعــی  – موقوفــه علــی محمــد ورقیــه بــا 
تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
خوروبیابانــک  شــش دانــگ یــک قطعــه 
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 356 متــر مربــع 
محمــد  موقوفــه    - فرعــی   و1675   1671
خلــف علــی اکبــر باتولیــت اداره اوقــاف و امــور 
خیریــه شهرســتان خوروبیابانــک شــش دانــگ 
دو قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  هــای 

ــع  ــر مرب 127/94 و113/71 مت
ــد  ــی محم ــه عل ــی  – موقوف 1680و1688 فرع
ــه  ــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیری ــه ب ورقی
شهرســتان خوروبیابانــک  شــش دانــگ دو 
ــای   ــاحت ه ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع

211/09 و467/92 متــر مربــع 
 1698 و 1699فرعــی  -  موقوفــه محمــد خلــف 
علــی اکبــر بــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور 
خیریــه شهرســتان خوروبیابانــک شــش دانــگ 
دو قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت هــای  

ــع  ــر مرب 86/103 و401/87مت
1708 و1725 و1726 و1729 و1730فرعــی  – 
ــت اداره  ــا تولی ــه ب ــد ورقی ــی محم ــه عل موقوف
اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خوروبیابانک  
شــش دانــگ پنــج قطعــه زمیــن مزروعــی بــه 
مســاحت هــای 54/202 و509/95 و448/45 

ــع  و175/02 و322/94 متــر مرب
1734 فرعــی  -  موقوفــه محمــد خلــف علــی 
اکبــر باتولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
ــک  ــگ ی ــش دان ــک ش ــتان خوروبیابان شهرس
ــه مســاحت 26/192  قطعــه زمیــن مزروعــی ب

ــع  متــر مرب
محمــد  علــی  موقوفــه   – فرعــی    1759
ــه  ــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیری ــه ب ورقی
دانــگ  شــش  خوروبیابانــک   شهرســتان 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی

مربــع  26/331متــر 
1763 و 1773 و1794 فرعــی  -  موقوفــه 
محمــد خلــف علــی اکبــر باتولیــت اداره اوقــاف 
خوروبیابانــک  شهرســتان  خیریــه  امــور  و 
ــی  ــن مزروع ــه زمی ــه قطع ــگ س ــش دان ش
و427/73    89/91 هــای  مســاحت  بــه 

مربــع  و385/07متــر 
 1795 و 1799فرعــی  – موقوفــه علــی محمــد 
ــه  ــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیری ــه ب ورقی
شهرســتان خوروبیابانــک  شــش دانــگ دو 
ــای   ــاحت ه ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع

ــع  ــر مرب 50/168و 200/03مت
1800 و1804فرعــی  -  موقوفــه محمــد خلــف 
امــور  و  اوقــاف  اداره  باتولیــت  اکبــر  علــی 
خیریــه شهرســتان خوروبیابانــک شــش دانــگ 
دو قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت هــای 

ــع  ــر مرب 78/309 و300/33مت
ــد  ــی محم ــه عل ــی  – موقوف 1847 و1850فرع
ــه  ــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیری ــه ب ورقی
شهرســتان خوروبیابانــک  شــش دانــگ دو 
ــای  ــاحت ه ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع

34/422 و266/76متــر مربــع 
1873و1877و1878و1898فرعــی  -  موقوفــه 
محمــد خلــف علــی اکبــر باتولیــت اداره اوقــاف 
خوروبیابانــک  شهرســتان  خیریــه  امــور  و 
شــش دانــگ چهــار قطعــه زمیــن مزروعــی بــه 
مســاحت هــای 90/243و 262/95 و372/75 

ــع  ــر مرب و454/32مت
1901 فرعــی  – موقوفــه علــی محمــد ورقیــه بــا 
تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
خوروبیابانــک  شــش دانــگ یــک قطعــه 
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 270 متــر مربــع 
ــی  ــف عل ــه محمــد خل 1919 فرعــی  -  موقوف
اکبــر باتولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
دانــگ  شــش  خوروبیابانــک  شهرســتان 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی

مربــع  44/793متــر 

1920 فرعــی  – موقوفــه علــی محمــد ورقیــه بــا 
تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان 
خوروبیابانــک  شــش دانــگ یــک قطعــه 
زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 382 متــر مربــع 
1925 فرعــی  -  موقوفــه محمــد خلــف علــی 
اکبــر باتولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
دانــگ  شــش  خوروبیابانــک  شهرســتان 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی

40/267متــر مربــع 
ــی محمــد  ــه عل 1935 و1953فرعــی  – موقوف
ــه  ــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیری ــه ب ورقی
شهرســتان خوروبیابانــک  شــش دانــگ دو 
ــای  ــاحت ه ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع

76/170 و125/17متــر مربــع 
1957 فرعــی  -  موقوفــه محمــد خلــف علــی 
اکبــر باتولیــت اداره اوقــاف و امــور خیریــه 
دانــگ  شــش  خوروبیابانــک  شهرســتان 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ی

16/168متــر مربــع 
ــد  ــی محم ــه عل ــی  – موقوف 1961 و1964فرع
ــه  ــا تولیــت اداره اوقــاف و امــور خیری ــه ب ورقی
شهرســتان خوروبیابانــک  شــش دانــگ دو  
ــای  ــاحت ه ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی قطع

60/121و92/56متــر مربــع 
ســمیعی  ابوالفضــل  آقــای   – فرعــی   2201
ــه  ــاب خان ــگ یکب ــش دان ــین ش ــد حس فرزن

بــه مســاحت 506/44 مربــع 
ــد  ــی فرزن ــدی ثابت ــای مه ــی  – آق 3270 فرع
محمــد شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 

977/22 متــر مربــع 
3277 فرعــی  – آقــای علــی محمــد واحــدی 
فرزنــد عبدالــه و خانــم حــوا آزادی فرزنــد 
یوســف هریــک بــه نســبت ســه دانــگ مشــاع 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب ــش دان از ش

ــع ــر مرب ــگ  404/59مت ــش دان ش
3280 فرعــی  – آقــای ســید محمــد علــی 
ــت  ــا والی ــدی ب ــید مه ــد س ــی  فرزن طباطبای
پــدرش شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 
محصــور بــه مســاحت 209/49 متــر مربــع  
 3282 فرعــی  – آقــای ســید محمــد حســین 
طباطبایــی فرزنــد ســید هاشــم شــش دانــگ 
یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت 

ــع  ــر مرب 204/11 مت
3283 فرعــی  -  آقــای حســن براتــی فرزنــد 
محمــد شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن 

ــع  ــر مرب ــاحت 419/81مت ــه مس ــور ب محص
–آقــای  از2787فرعــی   فرعــی   3286
شــش  تقــی  فرزنــد  ســمیعی  حســینعلی 
دانــگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 120/24 

متــر مربــع  
186فرعــی از 3429 اصلــی –  آقــای ســید 
حســین طباطبایــی فرزنــد ســید محمــد شــش 
ــاحت 571/30  ــه مس ــه ب ــاب خان ــگ یکب دان

ــع در روســتای مصــر ــع واق ــر مرب مت
ــاس  ــای عب ــی – آق ــی از 3429 اصل 187 فرع
ــاب  ــگ یکب ــد شــش دان ــد محم شــاهی فرزن
خانــه بــه مســاحت 626/25 متــر مربــع واقــع 

در روســتای مصــر
 )3453 اصلی – واقع در شهر فرخی فروعات آن 

به شرح ذیل (
ــی  ــلطان امام ــی س ــی ب ــم ب ــی– خان 802 فرع
فرزنــد علــی اصغــر شــش دانــگ  یکبــاب خانــه 

ــع  ــر مرب ــاحت 533/04 مت ــه مس ب
803فرعــی از 120فرعــی- خانــم لیــال متقــی 
ــه  ــاب خان ــگ یکب ــد حســینعلی شــش دان فرزن

ــع  ــر مرب ــاحت 415/33 مت ــه مس ب
804فرعــی از 120فرعــی- خانــم لیــال متقــی 
ــاب مغــازه  ــد حســینعلی شــش دانــگ یکب فرزن

ــع  ــر مرب ــاحت63/19 مت ــه مس ب
805 فرعــی از 120فرعــی- خانــم لیــال متقــی 
ــه  ــک قطع ــگ ی ــش دان ــینعلی ش ــد حس فرزن
ــع  ــر مرب ــه مســاحت70/68 مت زمیــن محصــور ب
لیــال  خانــم  120فرعــی-  از  فرعــی   806
دانــگ  شــش  حســینعلی  فرزنــد  متقــی 
متــر  27/07 مســاحت  بــه  مغــازه   یکبــاب 

 مربع 
807 فرعــی از 120فرعــی- خانــم لیــال متقــی 
ــاب مغــازه  ــد حســینعلی شــش دانــگ یکب فرزن

ــع  ــاحت 27/97 مترمرب ــه مس ب
بــه موجــب مــاده 16قانــون ثبــت اســناد و امــالک 
ــدرج در  ــالک من ــه ام ــبت ب ــی نس ــه کس چنانچ
ــخ  ــد از تاری ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــن آگه ای
ــدت90  ــرف م ــت 96/11/01 ظ ــن نوب ــار اولی انتش
روز اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم وطبــق 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــاده واحــده  قان تبصــره 2 م
ــرض ظــرف  ــت معت ــده هــای معترضــی  ثب پرون
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــت  ــم دادخواس ــا تقدی ــتی ب ــن اداره بایس ــه ای ب
بــه مرجــع ذیصــالح قضایــی گواهــی تقدیــم 
دادخواســت رااخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد 
در صورتــی کــه قبــل از انتشــارآگهی دعوایــی اقامه 
ــی دادگاه  ــد گواه ــوی بای ــرف دع ــد ط ــده باش ش
ــوم  ــدت مرق ــرف م ــوی ظ ــان دع ــعر برجری مش
ــی  ــا گواه ــات ی ــن اداره نمایداعتراض ــلیم ای تس
طــرح دعــوی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مرقــوم 
ــاده 16و  ــر م ــق قســمت اخی واصــل شــود  مطاب
تبصــره مــاده 17 قانــون ثبــت رفتــار خواهــد 
شــد. ضمنــا طبــق مــاده 56 آئیــن نامــه  قانــون 
ــدود  ــد ح ــع تحدی ــی در موق ــوق ارتفاق ــت حق ثب
ــان  ــی صاحب ــد و واخواه ــس قی ــورت مجل در ص
امــالک و مجاوریــن نســبت بــه حــدود و حقــوق 
تعییــن  قانــون     20 مــاده  مطابــق  ارتفاقــی 
ــه  ــت پذیرفت ــده هــای معترضــی ثب تکلیــف پرون
خواهــد شــد ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 
30 روز از تاریــخ انتشــارنوبت اول در روزنامــه  
ــر  ــان  درج و منتش ــاپ اصفه ــن چ ــای وط  کیمی

می شود.
تاریخ انتشار نوبت اول :  یکشنبه   96/11/01

تاریخ انتشار نوبت دوم :  چهارشنبه 96/12/02
م الف 381-   محمد علی بیطرف

رئیس اداره ثبت خوروبیابانک
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9 توپ و تور
 اطالعیه باشگاه پرسپولیس 

درباره کامیابی نیا
باشــگاه پرســپولیس دربــاره آخریــن وضعیــت  هافبــک 

مصــدوم پرســپولیس اظهــار نظــر کــرد. 
ــا پــس  ــر، کمــال کامیابی نی ــه گــزارش خبرگــزاری مه ب
ــف  ــه کت ــیب دیدگی از ناحی ــث آس ــه باع ــه ای ک از حادث
و شــانه او شــد، بــا نظــر پزشــک متخصــص بایــد چنــد 

روزی را بــه اســتراحت مطلــق اختصــاص دهــد. 
ایــن مســئله شــایعاتی را در شــبکه های اجتماعــی 
ــاع  ــرای اط ــپولیس ب ــگاه پرس ــه باش ــد ک ــبب ش س
اعــام مــی دارد  ایــن مــوارد،  رد  هــواداران، ضمــن 
ــی  ــتراحت مطلق ــه اس ــه ب ــا توج ــا ب ــال کامیابی نی کم
کــه داشــت، در حــال حاضــر نیــز براســاس هماهنگــی 
افشــین  و  بیــن کارلــوس کــی روش  صورت گرفتــه 
پیروانــی، تحــت نظــر کادر پزشــکی تیــم ملــی قــرار دارد 
و پــس از احــراز شــرایط انجــام تمریــن، سرخپوشــان را 

ــرد. ــد ک ــی خواه همراه

چرا باید رونالدو - منچستریونایتد 

را منتفی بدانیم؟
در ماه هــای اخیــر صحبــت از بازگشــت کریســتیانو 
ــرح  ــش مط ــش از پی ــتریونایتد بی ــه منچس ــدو ب رونال
شــده اســت؛ امــا دالیلــی وجــود دارد کــه نشــان 

می دهــد ایــن انتقــال عملــی نخواهــد شــد. 
ــام  ــت اع ــده اس ــط مان ــده و فق ــی ش ــز قطع همه چی
رســمی توســط تیــم فوتبــال منچســتریونایتد مبنــی بــر 
اینکــه آن هــا الکســیس ســانچس را از آرســنال جــذب 
ــن  ــه ای ــان را ب ــک میخیتاری ــد و در ازای او هنری کردن
تیــم داده انــد. ســانچس بــا حقــوق ســالیانه ۱۶ میلیــون 
ــد  ــورو راهــی منچســتر شــده و ایــن موضــوع می توان ی
پایانــی بــرای گمانه زنی هــا مبنــی بــر انتقــال احتمالــی 

کریســتیانو رونالــدو از رئــال بــه یونایتــد باشــد. 
ــابقش  ــم س ــه تی ــدو ب ــا رونال ــر باره ــال های اخی در س
نســبت داده شــده و اوج ایــن خبرهــا هــم در ماه هــای 
اخیــر بــوده اســت؛ امــا بــه نظــر ژوزه مورینیــو برنامــه ای 
ــدارد. الکســیس ســانچس خــط  ــال ن ــن انتق ــرای ای ب
حملــه ای را تقویــت خواهــد کــرد کــه پیــش از ایــن هــم 
در آن بازیکنانــی ماننــد مارکــوس راشــفورد، خــوان ماتــا، 
ــگارد و  ــی لین ــیال، جس ــی مارس ــو، آنتون ــو لوکاک رومل
زالتــان ایبراهیموویــچ حضــور داشــتند؛ بــه همیــن دلیــل 
هــم احتمــاال بایــد بازگشــت رونالــدو بــه تیــم ســابقش 
منچســتریونایتد یــا گــرت بیــل را بــه لیگــی که ســابقا در 
آن بــازی می کــرده اســت، منتفــی بدانیــم؛ به ویــژه کــه 

بیــل هــم مــدام بــه ایــن تیــم نســبت داده می شــود.

 لژیونر ایرانی، بهترین بازیکن 
دیدار با ژاپن شد

ــق شــد  ــن موف ــا ژاپ ــدار ب ــران در دی ــال ای ــر هندب لژیون
ــن  ــوان بهتری ــاند، عن ــر رس ــه ثم ــه ب ــی ک ــس از ۶ گل پ

ــد.  ــاص ده ــود اختص ــه خ ــن را ب ــن زمی بازیک
تیــم ملــی هندبــال ایــران موفــق شــد در دومیــن دیــدار 
خــود در رقابت هــای قهرمانــی آســیا بــا نتیجــه 37 بــر 
32 ژاپــن را شکســت دهــد تــا بــه عنــوان تیــم اول بــه 

مرحلــه بعــد صعــود کنــد. 
ــاندن  ــر رس ــه ثم ــا ب ــدار ب ــن دی ــتکی در ای ــجاد اس س
ــوان  ــت عن ــت، توانس ــه داش ــی ک ــش خوب ۶ گل و نمای
ــه خــود اختصــاص دهــد.  ــن را ب ــن بازیکــن زمی بهتری
البتــه میــاد مســائلی بــا 8 گل آمــار بیشــترین گل زده 
را در ایــن دیــدار داشــت و علیرضــا موســوی هــم ۶ گل 
ــزاری  ــئوالن برگ ــا مس ــود؛ ام ــرده ب ــن ک وارد دروازه ژاپ
ــن  ــوان برتری ــه عن ــتکی را ب ــجاد اس ــام س ــا ن رقابت ه

ــد. ــی کردن ــدان معرف بازیکــن می

مدافع سرخ پوشان به ذوب آهن 
پیوست

مدافــع اســبق تیــم فوتبــال تراکتورســازی بــه ذوب آهــن 
پیوست. 

خالــد شــفیعی، مدافــع فوتبــال ایــران، بــا عقــد 
ــن  ــت. ای ــن پیوس ــال ذوب آه ــم فوتب ــه تی ــراردادی ب ق
ــا باشــگاه اف ســی  ــرارداد خــود ب ــا فســخ ق ــن ب بازیک
ســئول کــره جنوبــی بــه اصفهــان آمــد و پیــش از ظهــر 
ــر عامــل  ــا ســعید آذری، مدی روز شــنبه قــراردادش را ب

ــرد. ــا ک ــن امض ــگاه ذوب آه باش

شجاعیان به بازی با پارس جم 
می رسد؟

ــا  ــازی ب ــه ب ــک خــاق اســتقال ممکــن اســت ب هافب
ــر هــم  پــارس جــم در هفتــه بیســت و یکــم لیــگ برت

نرســد. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، داریــوش شــجاعیان بــازی 
ــت داد و  ــت از دس ــل مصدومی ــه دلی ــده را ب ــر پدی براب
ــرد.  ــتفاده ک ــن اس ــد نورافک ــود او از امی ــتقال در نب اس
ــن اســتقال غایــب  شــجاعیان روز شــنبه هــم در تمری
ــوز شــرایط تمرین کــردن را  ــا مشــخص شــود هن ــود ت ب
نــدارد و حــاال حضــور او در بــازی بــا پــارس جــم هــم در 

هالــه ای از ابهــام قــرار گرفتــه اســت. 
ــر  ــازی اســتقال براب ــا ب ــه در حــال حاضــر 4 روز ت البت
پــارس جــم زمــان باقــی مانــده اســت و کادر پزشــکی 
ــاده بازگشــت  ــر او را آم ــا در تاشــند هرچــه زودت آبی ه

بــه میادیــن کننــد.

کوتاه اخبار 

 ۱۵ هزار ایرانی خارج نشین 
بلیت جام جهانی خریدند

ــام  ــران در ج ــای ای ــی بازی ه ــئول بلیت فروش مس
جهانــی می گویــد بیشــتر بلیت هــای واگذارشــده 
ــنبه  ــت و روز دوش ــه اس ــروش رفت ــه ف ــران ب ــه ای ب
ــورت  ــی ص ــک قرعه کش ــته ی ــای دس ــرای بلیت ه ب

می گیــرد. 
ــران  ــد بلیــت بازی هــای ای ــه گــزارش ایســنا، خری ب
در دور گروهــی جــام جهانــی 2۰۱8 روســیه از ســوی 
فدراســیون فوتبــال روز پنجشــنبه بــه پایــان رســید و 

بخــش اعظمــی از بلیت هــا بــه فــروش رفــت.
جــام  بلیت فروشــی  مســئول  خطیــر،  علــی 
جهانــی در ایــران و معــاون دبیــر کل فدراســیون 
ــان  ــرد: زم ــار ک ــا ایســنا اظه ــو ب ــال، در گفت وگ فوتب
بلیت فروشــی بــه پایــان رســید و حــدود ۵2۰۰ 
قطعــه بلیــت بــه فــروش رفــت و حــدود 4۰۰ بلیــت 

ــت.  ــده اس ــی مان ــوم باق ــته س از دس
ــی  ــت فروش ــد بلی ــکان تمدی ــه ام ــان اینک ــا بی او ب
ــازی  ــزود: بلیت فروشــی ب ــود دارد، اف ــا دو روز وج ت
اســپانیا کامــل شــد و تعــدادی بلیــت از دســته ســوم 
بازی هــای ایــران بــا مراکــش و پرتغــال باقــی مانــده 
ــان  ــی، هموطن ــا روز قرعه کش ــاال ت ــه احتم ــت ک اس

ــد.  ــا را بخرن ــن بلیت ه ــد ای می توانن
معــاون دبیــر کل فدراســیون فوتبــال دربــاره برگــزاری 
صاحبــان  مشخص شــدن  بــرای  قرعه کشــی 
صندلی هــا در بازی هــای ایــران گفــت: داوطلــب 
بــرای بلیت هــای دســته یــک بیــش از قســمت های 
دیگــر اســت؛ زیــرا حــدود 7۰ بلیــت از دســته ســوم 
ــر  ــنبه بعدازظه ــد. روز دوش ــور می رس ــر کش ــه ه ب
قرعه کشــی بــا حضــور نماینــدگان نهادهــای نظارتــی 
ــن  ــم در ای ــگاران ه ــاال خبرن ــزار می شــود. احتم برگ
مراســم حضــور داشــته باشــند؛ امــا فعــا برنامــه ای 
ــم.  ــن مراســم از صداوســیما نداری ــرای پخــش ای ب
ــا  ــق فیف ــی از طری ــاره اینکــه چــه تعــداد ایران او درب
ــون ۱۵  ــد، گفــت: تاکن ــد بلیــت کردن ــه خری اقــدام ب
ــای  ــت بازی ه ــد بلی ــه خری ــق ب ــی موف ــزار ایران ه
ــه 2۰۱8  ــا 3۰ ژانوی ــی ت ــده اند. بلیت فروش ــران ش ای

ــه دارد. ــن( ادام )۱۰ بهم

من بودم، ایران را می بردیم
ســرمربی پیشــین کــره جنوبــی بــه انتقــاد شــدید از 

ســران فوتبــال کــره جنوبــی پرداخــت. 
 ،taeguk warriors ــی ــگاه اینترنت ــزارش پای ــه گ ب
تیــم ملــی کــره جنوبــی بــا هدایــت اولــی اشــتلیکه 
ــود و فدراســیون  ــاکام ب ــی ن ــی جــام جهان در انتخاب
فوتبــال ایــن کشــور نیــز دســت بــه تغییــر زد و 
شــین تایــه یونــگ را بــه جــای اشــتلیکه بــه عنــوان 

ــرد.  ــی ک ــود معرف ــد خ ســرمربی جدی
ــره  ــین ک ــی پیش ــرمربی آلمان ــتلیکه، س ــی اش اول
ــام  ــی ج ــه نایب قهرمان ــم ب ــن تی ــا ای ــه ب ــی ک جنوب
ــور در  ــاره حض ــت، درب ــت یاف ــیا دس ــای آس ملت ه
ــراج  ــس از اخ ــار پ ــن ب ــرای اولی ــره ب ــی ک ــم مل تی
خــود بــه صحبــت پرداخــت و گفــت: مــن بیشــترین 
دوره را در بیــن مربیــان کــره ای داشــتم و هیچ کــس 
انــدازه مــن نتوانســته بــود بــه صــورت مــداوم روی 
نیمکــت کــره بنشــیند. کــره تیمــی اســت کــه ۹ بــار 
ــی در  ــه اســت، ول ــی راه یافت ــه جــام جهان ــی ب پیاپ
ــر  ــم تغیی ــن تی ــرمربی ای ــار س ــد ب ــه چن ــن بره ای
ــان در 3۰  ــی نیســت. آلم ــن طبیع ــرده اســت؟ ای ک
ســال گذشــته ۵ تــا ۶ ســرمربی داشــته اســت؛ ولــی 
کــره در همیــن مــدت نزدیــک بــه 2۵ مربــی داشــته 
اســت. تیــم بــه جــام جهانــی راه یافتــه و قبــا هــم 
بــه جــام جهانــی راه یافتــه اســت و چــه دلیلــی دارد 
ــره  ــال ک ــد. فدراســیون فوتب ــر کن ــا ســرمربی تغیی ت
بیــش از حــد بــه رســانه ها و مــردم گــوش می دهــد 
ــی از  ــچ حمایت ــا هی ــدارد. آن ه ــی ن ــار چندان و اختی
مــن نکردنــد. مــن می توانســتم ســرمربی کــره 
ــر  ــا براب ــم. م ــب کن ــج را کس ــن نتای ــم و همی بمان
ایــران بــازی داشــتیم و می توانســتیم ایــران را 
ببریــم. اگــر ایــران را نمی بردیــم، حــق داشــتند مــن 

ــد. را اخــراج کنن

 قهرمان جهان و المپیک 
به ایران می آید

تیــم کشــتی فرنگــی کوبــا در رقابت هــای بین المللــی 
کشــتی فرنگــی جــام تختــی شــرکت می کنــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون کشــتی، ســی 
و هشــتمین دوره رقابت هــای بین المللــی کشــتی 
ــاه در  ــای ۵ و ۶ بهمن م ــی روزه ــام تخت ــی ج فرنگ
ــزار می شــود.  شــهر ماهشــهر اســتان خوزســتان برگ
تیــم کوبــا بــا ســه کشــتی گیر در ایــن رقابت هــا 
شــرکت می کنــد کــه اســماعیل بــوررو، قهرمــان 
ــال  ــان در س ــان جه ــال 2۰۱۶ و قهرم ــک در س المپی
2۰۱۵، نیــز در ترکیــب ایــن تیــم حضــور خواهــد 

ــت.  داش
ترکیــب تیــم کوبــا در ایــن مســابقات بــه شــرح زیــر 
اســت: ۶۰ کیلوگــرم: اســماعیل بــوررو مولینــا )قهرمان 
جهــان و المپیــک( - 77 کیلوگــرم: لوئیــس انریکــه 

گوتیــرز - 82 کیلوگــرم: آنتونیــو دوران.

گروه ورزشهامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

ــه  ــی ک ــپاهان در حال ــروات س ــرمربی ک س
در هفته هــای اخیــر بــه شــدت تحــت 
ــئوالن  ــی مس ــی و برخ ــکار عموم ــار اف فش
رده بــاالی اســتان اصفهــان بــود، بــه ناچــار 
از ســرمربیگری ســپاهان اســتعفا داد و 
 بــه صــورت توافقــی از ایــن تیــم جــدا

شد. 
ــی  ــوان یک ــه عن ــال ها ب ــه س ــپاهان ک س
از باثبات تریــن تیم هــای فوتبــال ایــران 
اخیــر  ســال های  در  می شــد،  شــناخته 
ــرمربی  ــل و س ــر عام ــر مدی ــورددار تغیی رک
بــوده اســت و بــه همیــن دلیــل هــم 
تیمــی کــه روزگاری از شــانس های مســّلم 
قهرمانــی در لیــگ برتــر و حتــی آســیا 
شــناخته می شــد، در انتهــای جــدول بــرای 

ــد. ــا می زن ــت و پ ــا دس بق
اوضــاع ایــن روزهــای ســپاهان بی شــباهت 
بــه زاینــده رود نیســت. زاینــده رود هــم کــه 
روزگاری پرآب تریــن رودخانــه مرکــز ایــران 
ــه  ــل ســوء مدیریت ها ب ــه دلی ــود، حــاال ب ب
ــده  ــل ش ــف تبدی ــی آب و عل ــوره زاری ب ش
اســت کــه هیــچ نشــانی از گذشــته پرابهــت 
خــود نــدارد. ســپاهان هــم بــه عنــوان 
پرافتخارتریــن تیــم لیــگ برتــر فوتبــال 
ایــران بــا پنــج قهرمانــی، حــاال تنهــا ظاهــر 

ــت گذشــته را دارد. ــم پرابه آن تی

 مشکالت سپاهان
ــپاهان را  ــروز س ــکات ام ــی مش ــل اصل دلی
بایــد در تغییــر مدیرت هــای پیاپــی ایــن 
ــک  ــه ی ــی ک ــرد. مدیران ــت وجو ک ــم جس تی
روز می آمدنــد و خیلــی زود جــای خــود را بــه 
مدیــران دیگــر می دادنــد، بــدون اینکــه دربــاره 
عملکردشــان دســت کم پاســخگوی طرفداران 
ــم ســپاهان  ــه تی ــی ب ــن بی ثبات باشــند. همی
هــم منتقــل و ایــن تیــم دچــار چنددســتگی 
ــن  ــین ای ــان پیش ــو بازیکن ــک س ــد. در ی ش
بی مهری هــا  از  کــه  داشــتند  قــرار  تیــم 
ناراحــت بودنــد و ناخــودآگاه بــه عاملــی بــرای 
فشــار بــه بازیکنــان جدیــد تبدیــل شــده 
ــتگی  ــن چنددس ــر، ای ــوی دیگ ــد؛ در س بودن
حتــی بــه میــان هــواداران ســپاهان هــم 
بــود شــده  گونــه ای  بــه  اوضــاع  و   وارد 

 کــه بســیاری از هــواداران واقعــی قیــد 
تماشــای بازی هــای ایــن تیــم را می زدنــد و 
ترجیــح می دادنــد از خانــه بــازی تیــم مــورد 
عاقه شــان را دنبــال کننــد. تماشــاگران 
ــق  ــدان تعل ــه چن ــم ک ــم ه ــن تی ــد ای جدی
ــم  ــا تی ــتند، نه تنه ــم نداش ــه تی ــری ب خاط
ــد،  ــاری نمی کردن ــخت ی ــات س را در لحظ
بلکــه بــا انــواع و اقســام بدرفتاری هــا 
بــه مشــکات تیــم اضافــه می کردنــد؛ 
ــل،  ــن فص ــا در همی ــه تنه ــه ای ک ــه گون ب
ــار  ــت رفت ــان باب ــا توم ــپاهان میلیون ه س

ــد. ــرر ش ــراد متض ــن اف ای
فشــار ناشــی از ایــن اتفاقــات باعــث شــد 
عبــدهللا ویســی کــه بــا هــدف تغییــر نســل 
ــود، خیلــی زود قیــد  وارد ســپاهان شــده ب
ــه کرانچــار  ــد و کار ب تحــول ســپاهان را بزن
ــرای  ــا اوضــاع ب ــه ســپرده شــد؛ ام باتجرب
انتظــار  کــه  همان گونــه  هــم  کرانچــار 
می رفــت، خــوب پیــش نرفــت و درنهایــت 
ــی  ــه شــکلی غیرفوتبال ــم ب ــی ه ــن مرب ای
ــم شــد. ــن تی ــری از ای ــه کناره گی ــور ب مجب

اســتعفای طاهــری، مدیــر عامــل ســپاهان 
هــم حــاال اوضــاع را بــرای ایــن تیــم 
ــم  ــت و تی ــرده اس ــته ک ــوارتر از گذش دش
بــه جــز ســرمربی، حــاال مدیــر عامــل 
مشــخصی هــم نــدارد و هــر روز یــک نــام 

بــرای مدیــر عاملــی عنــوان می شــود.
اســت مشــخص  حــاال  از   آنچــه 

ــی  ــرایط فعل ــن ش ــا ای ــپاهان ب ــه س  اینک
ــم  ــان ه ــرمربی جه ــن س ــا بهتری ــی ب حت
ــی  ــل اصل ــدارد. عام ــن ن ــکان نتیجه گرفت ام
ــن  ــه در درون زمی ــپاهان را ن ــکات س مش
جســت.  بایــد  زمیــن  از  خــارج  بلکــه 
مدیریــت  نبــود  و  بیجــا  دخالت هــای 
باثبــات و همچنیــن نبــود زیرســاخت باعــث 
ــر  ــه روز ضعیف ت  شــده اســت ســپاهان روزب

شود.
ــه  ــای پای ــت تیم ه ــه وضعی ــی ب ــا نگاه تنه
ســپاهان نشــان دهنده ایــن موضــوع اســت 
ــگاه  ــن باش ــتعدادهای ای ــن اس ــه بهتری ک
ــر شــده اند.  ــای دیگ ــی جــذب تیم ه به راحت
ســپاهان کــه روزگاری در خریــد موفــق 
بازیکنــان خارجــی در لیــگ ایــران یــک الگــو 
محســوب می شــد، در چنــد ســال اخیــر بــه 
انــدازه تمــام تیم هــای لیــگ خریــد ناموفــق 

در کارنامــه خــود داشــته اســت.

ــداران  ــاماندهی طرف ــی در س ــپاهان حت س
خــود هــم ناموفــق بــوده اســت؛ بــه گونه ای 
کــه پــس از افتتــاح ورزشــگاه نقــش 
جهــان در حالــی کــه انتظــار می رفــت 
طرفــداران اصفهانــی تمــام ســکوهای ایــن 
ورزشــگاه را اشــغال کننــد، ســپاهانی ها 
در بســیاری از بازی هــا شــاهد حضــور 
ــه جــای  ــه ب ــد ک ــدک تماشــاگرانی بودن ان
ــه بازیکنــان خــودی بــد و بیــراه  تشــویق ب

می گفتنــد.
ــش از  ــار درخش ــرایطی انتظ ــن ش در چنی
تیــم ســپاهان، انتظــاری بســیار غیرمعقــول 
اســت. اینکــه ســپاهان در ایــن فصــل 
ــد، مشــخص  ــدا می کن چــه سرنوشــتی پی
ــت  ــد وضعی ــرار باش ــر ق ــا اگ ــت؛ ام نیس
مدیریتــی ســپاهان بــه همین شــکل فعلی 
ادامــه یابــد، ســپاهان هــم سرنوشــتی بهتر 

ــت. ــد داش ــده رود نخواه از زاین

سپاهان تنهاتر از همیشه

یازالــده گومــز پینتــو، بازیکــن جدیــد مدنظــر اســتقال، آمــار 
ضعیفــی در گلزنــی دارد. 

ــا  ــد ب ــتقال می خواه ــال اس ــم فوتب ــنا، تی ــزارش ایس ــه گ ب
مهاجــم جدیــدی بــه نــام یازالــده گومــز پینتــو قــرارداد امضــا 
کنــد. او ملیتــی گینه ای پرتغالــی دارد و در شــهر ویــا دو 
ــاله در  ــم 2۹ س ــت. مهاج ــده اس ــد ش ــال متول ــده پرتغ کون

ــود.  ــوب می ش ــن آزاد محس ــر بازیک ــال حاض ح
ــازی  ــال ب ــوه اوه پرتغ ــرای ری ــز ب ــن نی ــش از ای ــز پی گوم
ــو  ــت. پینت ــورو اس ــزار ی ــی اش 4۰۰ ه ــرد و ارزش کنون می ک
ــه  ــای پای ــرای تیم ه ــروع و ب ــال 2۰۰۱ ش ــش را از س فوتبال
ورزیــم پرتغــال بــازی کــرد؛ ســپس بــه تیــم اصلــی راه یافت. 
ــار،  ــرا م ــه، بی ــراگا، اوال ننس ــون ب ــی همچ ــرای تیم های او ب

ــرد.  ــازی ک ــو ب ــل ویســنته و آســترا جورجی ــا، گی گاالب
نکتــه جالــب توجــه دوران ورزشــی مهاجــم گینــه ای قرضــی 

ــت. ارزش  ــوده اس ــف ب ــای مختل ــرای تیم ه ــردن ب بازی ک
ــه دو  ــه در ســال 2۰۱3 ب ــود ک ــورو ب ــه گومــز 4۰۰ هــزار ی اولی

ــورو رســید.  ــون و 8۰ هــزار ی میلی
ــگاهی در  ــازی باش ــون 28۶ ب ــی تاکن ــم گینه ای پرتغال مهاج
ــه  ــط 47 گل ب ــه فق ــام داده ک ــی اش انج ــام دوران ورزش تم
ــن 38۱  ــن بازیک ــی ای ــن گلزن ــت. میانگی ــانده اس ــر رس ثم
دقیقــه بــرای هــر گل اســت. گومــز در تیــم زیــر 2۰ و 2۱ ســال 
ــرای ایــن تیم هــا  ــازی ب پرتغــال نیــز حضــور داشــت و 2۵ ب
ــن  ــاند. ای ــر برس ــه ثم ــت گل ب ــت هش ــام داد. او توانس انج
بازیکــن ســپس تصمیــم گرفــت بــرای تیــم ملــی گینــه بــازی 

کنــد. 
ــراه  ــه هم ــت. او ب ــته اس ــز داش ــی نی ــه قهرمان ــو تجرب پینت
ــم  ــت. مهاج ــته اس ــی داش ــه قهرمان ــو تجرب ــترا جورجین آس
ــد. ــی ش ــگ رومان ــان لی ــل ۱4-2۰۱3 قهرم ــه ای در فص گین

ســاالم بــرای هدایــت تراکتورســازی در ۱۰ بــازی، مبلغــی 
نزدیــک بــه یــک میلیــارد و ششــصد و هفتــاد و پنــج میلیــون 

ــرد.  ــد ک ــت خواه ــان دریاف توم
ــان  ــا پای ــود ت ــد خ ــه ســرمربی جدی باشــگاه تراکتورســازی ب
فصــل 38۰ هــزار دالر داده اســت و او اعــام کــرده می خواهــد 
ــه  ــا توج ــد. ب ــت کن ــز فعالی ــه ای در تبری ــتیار ترکی ــا 4 دس ب
بــه حضــور 4 دســتیار ترکیــه ای در کنــار ســاالم، مجتبــی 
ــه زودی از ایــن تیــم جــدا خواهــد شــد؛ زیــرا  حســینی نیــز ب
گفتــه می شــود ایــن ســرمربی ترکیــه ای تمایلــی بــرای ادامــه 

ــی نخواهــد داشــت.  ــی ایران ــن مرب ــا ای همــکاری ب
ــازی  ــت تراکتورس ــرای هدای ــی ب ــن مرب ــاف ای ــن اوص ــا ای ب
ــارد و ششــصد و  ــک میلی ــه ی ــک ب ــی نزدی ــازی، مبلغ در ۱۰ ب
هفتــاد و پنــج میلیــون تومــان دریافــت خواهــد کــرد کــه بــه 
ــر دوش تراکتورســازی  ــار بزرگــی ب ــن هــم ب نظــر می رســد ای

خواهــد بــود. جالــب اســت کــه برانکــو در ایــن فصــل بــرای 3۰ 
بــازی، ۶۵۰ هــزار دالر از پرســپولیس گرفتــه اســت کــه بــا ایــن 
وضعیــت، ســاالم بســیار گران تــر از برانکــو بــرای تراکتورســازی 

خواهــد بــود. 
یــک  تراکتورســازی،  جدیــد  ســرمربی  ســاالم،  ارتــورول 
ــه  ــل ترکی ــی اه ــن مرب ــت. ای ــی اس ــد و مذهب ــان معتق انس
کــه بافاصلــه پــس از ورود بــه تبریــز در نمــاز جمعــه شــرکت 
کــرد، ســال ها پیــش بــه دلیــل حجــاب همســرش تــا 
ــت  ــد دس ــر نش ــا حاض ــت؛ ام ــش رف ــینی پی ــرز خانه نش م
ــورول  ــه ارت ــادات خــود بکشــد. باشــگاه بشــیکتاش ب از اعتق
ــود،  ــگاه ش ــن باش ــرمربی ای ــد س ــر می خواه ــرد اگ ــام ک اع
ــا  ــد؛ ام ــاب کن ــف حج ــه کش ــاب ب ــرش را مج ــد همس بای
ــادات  ــال از اعتق ــه خاطــر فوتب ــز ب ــی شــد هرگ ــورول مدع ارت

مذهبــی خــود و همســرش نمی گــذرد. 

ورزش

،،
اگــر قــرار باشــد وضعیــت مدیریتــی 
ســپاهان بــه همیــن شــکل فعلــی 
ادامه یابد، ســپاهان هم سرنوشــتی 
بهتــر از زاینــده رود نخواهــد داشــت
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آگهی نوبتی سه ماهه سوم 
آگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ســال 96 
ــناد  ــت اس ــون ثب ــاده 11 قان ــب م ــه موج ، ب
ــه  ــن نام ــی آیی ــاده 59 اصالح ــالک و م و ام
مربــوط بــه امالکــی کــه در ســه ماهــه ســوم 
ســال 96 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده 
و همچنیــن شــماره های از قلــم افتــاده و 
نیــز آنچــه طبــق آرا هیــات نظــارت آگهــی آنهــا 
بایــد تجدیــد شــود مربــوط بــه حــوزه ثبتــی 
میمــه را بــه شــرح ذیــل اگهــی مــی نمایــد .

ــی  ــک اصل ــماره ی ــی از ش ــماره های فرع  ش
رضــا  اقایــان   ۱۱8۰7  ، میمــه  در  واقــع 
اشــتری فرزنــد عبدالحســین شناســنامه 

شــماره ۵۶ حــوزه 2۹ اصفهــان و امیر حســین 
اشــتری فرزنــد عبدالحســین ش ش  شــماره 
ــدانگ  ــاعا شش ــعه مش ــه بالمناس 22۰4 میم
قطعــه زمبــن مزروعــی واقــع در دشــت لــورک 
میمــه جــز بخــش ثبتــی میمــه بــه مســاحت 
۱۵۰7/۰2 متــر مربــع ، ۱22۰3 حمیــد رضــا 
زمانــی ش ش  ۱2۰ میمــه فرزنــد عباســعلی 
و فاطمــه زمانــی ش ش 7 میمــه فرزنــد 
بالمناصفــه مشــاعا ششــدانگ  عباســعلی 
قطعــه زمیــن محصــور محــل جــوی متروکــه 
بــه مســاحت 4۵/8۰ متــر مربــع شــماره های 
فرعــی از ۱۱ اصلــی واقــع در وزوان ، علــی 
اکبــر ســر بنــدی ش ش ۶ اصفهــان تمامــی 

ــه ششــدانگ مجــاری  ــه از ۱2۰۰ حب ــک حب ی
المیــاه قنــات ۱۱ اصلــی ، شــماره های فرعــی 
از شــماره 3۰ اصلــی واقــع در زیــاد آبــاد 
، 72۶ آقــای حســن بیابــان پیمــا فرزنــد 
ــدانگ  ــه شش ــی ش ش :۱8 میم ــد تق محم
ــتای  ــع در روس ــی واق ــن مزروع ــه زمی قطع
زیــاد آبــاد بــه مســاحت ۵۱7/7۰ متــر مربــع 
شــماره های فرعــی از 88 اصلــی واقــع در 
الی بیــد 22- حمیــد رضــا زارعــی فرزنــد 
ــگان  محمــد رضــا ش ش ۱2۱۰۰444۱2 گلپای
یــک دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ 
ــه واقــع در الی بیــد جــز بخــش  یکبــاب خان
ــر  ــاحت 23۶۵/34 مت ــه مس ــه ب ــی میم ثبت

مربــع ، شــماره های فرعــی از ۱۵2 اصلــی 
واقــع در مزرعــه مراونــد ۱- آقــای رضــا بانــی 
ابیانــه فرزنــد علــی شناســنامه شــماره 2۰ 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــز شش ــک نطن ــوزه ی ح
ــی  ــش ثبت ــز بخ ــد ج ــه مراون ــع در مزرع واق
ــع ،  ــر مرب ــاحت 24۵/۵۰ مت ــه مس ــه ب میم
شــماره فرعــی از 2۶ اصلــی واقــع در روســتای 
ونــداده 4۱8۰ آقــای فتحعلــی منصوریــان 
ش ش 3۹ میمــه فرزنــد حســین و مهــرداد 
منصوریــان فرزنــد ســلیمان ش ش ۱2۹8 
تهــران بالمناصفــه و مشــاعا ششــدانگ قطعــه 
ــداده  ــتای ون ــع در روس ــی واق ــن مزروع زمی
بــه مســاحت  ثبتــی میمــه  جــز بخــش 

2۶۹8۱/43 متــر مربــع کــه در آگهــی نوبتــی 
ــتباها 2۶۹8/43  ــاک اش ــاحت پ ــی مس قبل
ــه  ــذا ب ــت . ل ــده اس ــر گردی ــع ذک ــر مرب مت
و  اســناد  ثبــت  قانــون  موجــب مــاده ۱۶ 
ــاک  ــه ام ــبت ب ــی نس ــه کس ــاک چنانچ ام
منــدرج در ایــن آکهــی اعتــراض داشــته 
باشــد نســبت بــه آنهایــی کــه تقاضــای ثبــت 
پذیرفتــه شــده از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ۹۰ روز دادخواســت 
واخواهــی )اعتــراض ( خــود را بــه ایــن اداره 
تســیلم نمــوده و رســید دریافــت دارد . ضمنــا 
معتــرض بایســتی از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــه تنظیــم  ــادرت ب ظــرف مــدت یــک مــاه مب

ــوده و  ــی نم ــع قضای ــه مراج ــت ب دادخواس
ــن اداره  ــه ای ــوی اخــذ و ب ــرح دع ــی ط گواه
از  . در صورتــی کــه قبــل  نمایــد  تســلیم 
ــده  ــه ش ــی اقام ــی دعوای ــن آگه ــار ای انتش
باشــد طــرف دعــوی بایســتی گواهــی دادگاه 
ــرف  ــوی ظ ــرح دع ــان ط ــر جری ــعر ب را مش
ــات  ــد . اعتراض ــلیم نمای ــوم تس ــدت مرق م
یــا گواهــی طــرح دعــوی کــه بعــد از انقضــای 
مــدت مرقــوم واصــل شــود بــا اثــر اســت و 
ــون  ــاده ۱7 قان ــره م ــاده ۱۶ و تبص ــق م مطاب

ــد شــد . ــار خواه ــت رفت ثب
ــون  ــه قان ــن نام ــاده ۵۶ آیی ــق م ــا طب  ضمن
تعییــن  موقــع  در  ارتفاقــی  حقــوق  ثبــت 

ــد و  ــد قی ــس تحدی ــدود و صورتمجل ح
ــن  ــاک و مجاوری ــان ام ــی صاحب واخواه

ــاده  ــق م ــی مطاب ــوق ارتفاق ــه حق ــبت ب نس
2۰ قانــون ثبــت و اصاحــی آن پذیرفتــه 
ــه  ــت و ب ــی در دو نوب ــن آگه خواهــد شــد ای
فاصلــه 3۰ روز از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار 
ــر ــان درج و منتش ــاپ اصفه ــه چ  در روزنام

 میشود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۶/۱۱/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۶/۱2/۱ 
مهــدی ذکاوتمنــد رئیــس اداره ثبــت و اســناد 

و امــاک میمــه
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جورجــی ولســیانی و کــی روش اســتنلی را می تــوان 
خوشــحال ترین بازیکنــان خارجــی حاضــر در لیــگ 
ــر  ــای اخی ــه در بازی ه ــی ک ــت. بازیکنان ــر دانس برت
نمایــش  بــه  بازی هــای خوبــی  موفــق شــدند 

ــد.  بگذارن
بــه گــزارش »ورزش ســه«، امیــر قلعه نویــی گویــی 
کــه ضعــف تیمــش را پیــدا کــرده باشــد، ایــن 
روزهــا پــس از پایــان هــر دیــدار بــه عنــوان مربــی 
ــی از  ــا یک ــد و قطع ــرک می کن ــن را ت ــده زمی برن
ــم  ــاق شــناخت ترکیــب درســت تی ــن اتف ــل ای دالی

ــت.  ــن اس ذوب آه
در  ذوبی هــا کــه  ترکیــب  در  ثابــت  بازیکــن  دو 
بازی هــای اخیــر بــه عنــوان بازیکنــان ثابــت در 
میــدان حضــور داشــتند و اتفاقــا بــازی قابــل 
ــک  ــتند،  هافب ــا گذاش ــه ج ــود ب ــز از خ ــی نی قبول

ــم  ــن تی ــی ای ــم برزیل ــتانی و مهاج ــی گرجس دفاع
هســتند. جورجــی ولســیانی کــه به تازگــی بــه 
جمــع ذوبی هــا اضافــه شــده اســت در مدت زمــان 
حضــور خــود در ایــن تیــم موفــق شــده اســت خــود 
ــه تثبیــت  ــی ب ــان اصل ــوان یکــی از بازیکن ــه عن را ب
ــگ  ــدای لی ــه از ابت ــی روش اســتنلی ک برســاند و ک
پیراهــن ذوب را بــه تــن کــرده، از عملکــرد پرنوســان 
خــود کــم کــرده و حتــی در بــازی اخیــر ایــن تیــم 
ــه ثمــر  ــا را ب ــق شــد یکــی از گل هــای ذوبی ه موف

ــاند.  برس
بــه هرحــال ایــن دو بازیکــن گرجســتانی و برزیلــی 
البتــه خوشــحال ترین  و  بهتریــن  از  را می تــوان 
ــت؛  ــر دانس ــگ برت ــای لی ــن روزه ــای ای خارجی ه
ــدان  ــه می ــی ب ــب اصل ــم در ترکی ــه ه ــی ک بازیکنان

می رونــد و هــم در پســت خــود می درخشــند.

ــران در  ــش ای ــاره نق ــا درب ــش گمانه زنی ه ــا افزای ب
میزبانــی قطــر در جــام جهانــی 2۰22 در اســکان 
طرفــداران در دو جزیــره قشــم و کیــش، کمیتــه 
برگــزاری ایــن رقابت هــا تمــام ایــن اخبــار را تکذیــب 

ــرد.  ک
در پــی افزایــش گمانه زنی هــا و اخبــار دربــاره نقــش 
ــام  ــاگران ج ــت ها و تماش ــکان توریس ــران در اس ای
ــش،  ــم و کی ــره قش ــر در دو جزی ــی 2۰22 قط جهان
ــی 2۰22  ــام جهان ــازماندهی ج ــه س ــر کل کمیت دبی
مشــارکت ایرانی هــا در میزبانــی بعضــی دیدارهــا 
ــت  ــن تورنمن ــداران را در ای ــکان طرف ــن اس و همچنی

ــرد.  ــب ک تکذی
حســن الــذوادی در همیــن زمینــه گفــت: قطــر 
ــت و  ــال اس ــی 2۰22 فوتب ــام جهان ــان ج ــا میزب تنه
ــی در  ــا را به تنهای ــن رقابت ه ــدار ای ــزاری ۶4 دی برگ

هشــت ورزشــگاه بــر عهــده خواهــد داشــت. تمامــی 
ورزشــگاه ها تــا ســال 2۰22 میــادی آمــاده خواهنــد 
شــد و فیفــا در ســال جــاری میــادی دربــاره تعــداد 
تصمیم گیــری  نیــاز  مــورد  ورزشــگاه های  نهایــی 
خواهــد کــرد. همچنیــن اماکــن اقامتــی کافــی 
بــرای گردشــگران و هــواداران فوتبــال وجــود خواهــد 
داشــت. شــاید حتــی از وعــده ای کــه مبنــی بــر 
ــور  ــم، هــم عب ــاق داده بودی ــردن ۱۰۰ هــزار ات فراهم ک
کنیــم. تمامــی برنامه هــا بــا هماهنگــی فیفــا پیــش 
ــد.  ــت دارن ــا رضای ــرفت کاره ــا از پیش ــی رود و آنه م
ــی از  ــانه های بین الملل ــی از رس ــن بعض ــش از ای پی
ــی 2۰22  ــام جهان ــای ج ــدادی از دیداره ــال تع انتق
بــه کشــور دیگــری ازجملــه ایــران بــه دلیــل بحــران 
ــی  ــایگان عرب ــا همس ــکات ب ــر و مش ــی قط سیاس

ــد. ــر داده بودن خــود خب

پیشکســوت تیــم فوتبــال اســتقال گفت: شــفر 
بایــد پــارس جنوبــی را ببــرد تــا ایــن شــائبه از 
بیــن بــرود کــه او در بــازی بــا تیم هــای بــاالی 

جدولــی و ســخت بــه چالــش برمی خــورد.
ایــوب اصغرخانــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهر 

دربــاره مســاوی اســتقال مقابــل پدیــده گفــت: 
دو تیــم بــازی متعادلــی را انجــام دادنــد. 
ــدام از دو  ــه هرک ــود ک ــی ب ــن از آن بازی های ای
ــا  ــند؛ ام ــازی باش ــده ب ــتند برن ــم می توانس تی
ــن  ــاوی، عادالنه تری ــت مس ــد گف ــه بای منصفان

نتیجــه ای بــود کــه می توانســت در ایــن بــازی 
رقــم بخــورد.

وی افــزود: متأســفانه اســتقال ســه بــازی 
پی درپــی را مســاوی کــرد و امتیــازات ارزشــمندی 
بــه آن صــورت  تیــم  ایــن  را از دســت داد. 

شــانس قهرمانــی نداشــت و نــدارد. متأســفانه 
در  ایســتادن  شــانس  حتــی  رفته رفتــه 
ــاالی جــدول را هــم از دســت داده  رده هــای ب
اســت و اگــر بــا همیــن روال پیــش بــرود، در 
ــم  ــم اول ه ــن ســه تی ــی بی ــان ســال حت پای

بایســتد. نمی توانــد 
ــان داشــت: شــفر  پیشکســوت آبی پوشــان بی
هنــوز بازی هــای ســخت را نبــرده و ایــن 
ــخصه  ــه ش ــن ب ــت. م ــده اس ــی نگران کنن کم
امیــدوارم در دیــدار ایــن تیــم بــا پــارس 
جنوبــی کــه آن هــم یــک بــازی ســخت اســت، 
نــوار مســاوی های ایــن تیــم قطــع شــود و بــار 
دیگــر بــه جــاده پیــروزی بازگــردد. شــفر بایــد 
پــارس جنوبــی را ببــرد تــا ایــن شــائبه از بیــن 
ــه چالــش  بــرود کــه او در بازی هــای بــزرگ ب

می خــورد.
اصغرخانی بیان داشــت: شــفر در پســت برخی 
از بازیکنــان اســتقال مرتــب تغییــر ایجــاد 
ــان  ــن باعــث می شــود آن بازیکن ــد و ای می کن
بــه شــرح وظایفشــان آن طــور کــه باید و شــاید 
مأنــوس نشــوند. مثــا بازیکنــی مثــل نورافکــن 
اســت،  چــپ  دفــاع  بازی هــا  بعضــی   در 

بعضــی وقت هــا  هافبــک دفاعــی و گاه هافبــک 
ــازی هــم  ــان ب ــی در جری چــپ می شــود. حت
ممکــن اســت دقایقــی تغییــر پســت دهــد و  
هافبــک تهاجمــی شــود یــا فرشــید اســماعیلی 
ــد و گاه هافبــک  ــازی می کن کــه گاه مهاجــم ب

راســت و گاه هافبــک میانــی و... .
هافبــک پیشــین اســتقال تصریــح کــرد: 
اســتقال مملــو از بازیکنــان خــوب و شایســته 
اســت. ایــن تیــم بیشــترین ملی پــوش را 
در بیــن همــه تیم هــا دارد و ایــن نشــان از 
پتانســیل زیــاد بازیکنــان ایــن تیــم دارد. بایــد 
ــن  ــن شــکل ممک ــه بهتری ــن داشــته ها ب از ای

اســتفاده و بهره بــرداری کــرد.
پنالتــی  دربــاره  اســتقال  پیشکســوت 
ــت:  ــان داش ــی بی ــد ابراهیم ــت رفته امی ازدس
هــواداران  آن قــدر  ابراهیمــی  اینکــه  اول 
ــن  ــه ای ــرده اســت ک اســتقال را خوشــحال ک
ــا  ــم آنه ــه چش ــا ب ــردن اص ــی خراب ک پنالت
نمی آیــد. دوم اینکــه بزرگ تریــن بازیکنــان 
دنیــا هــم ممکــن اســت روزی پنالتــی خــراب 
کننــد و ایــن اصــا اتفــاق عجیبــی در فوتبــال 

ــت. نیس

بازیکن جدید استقالل را بیشتر بشناسید

خوشحال ترین خارجی های لیگ در اصفهان

سرمربی تراکتورسازی، گران ترین مربی لیگ شد

ایران، نقشی در میزبانی قطر ندارد

بعضی تغییرات شفر درست نیست



پیشهناد فیلم

جایی که موجودات وحشی هستند

ــک  ــتند«، ی ــی هس ــودات وحش ــه موج ــی ک »جای
ــده   ــر تحسین ش ــردان اث ــزی درام از کارگ ــم فانت فیل

ــت.  ــز اس ــپایک جون ــی اس Her، یعن
ــتند« از روی  ــی هس ــودات وحش ــه موج ــی ک »جای
نــام، نوشــته  یــک کتــاب کــودکان بــه همیــن 
موریــس ســندک در ســال ۱۹۶۳ اقتبــاس شــده و در 

ــت.  ــه اس ــینماها رفت ــرده  س ــال ۲۰۰۹ روی پ س
ایــن فیلــم، تصاویــر واقعــی الیــو اکشــن را بــا 
ــن موجــودات، عروســک ها و  ــاس ای ــکاران در لب بدل
جلوه هــای ویــژه  رایانــه ای ترکیــب کــرده اســت. 
فیلــم، داســتان پســربچه  هشــت ســاله ای بــه 
ــره   ــر از جزی ــه س ــد ک ــت می کن ــس را روای ــام مک ن
ــودات  ــاکنانش موج ــه س ــی آورد ک ــاده ای درم دورافت
بزرگــی معــروف بــه »موجــودات وحشــی« هســتند و 
ــد.  ــود می پذیرن ــس خ ــوان رئی ــه عن ــس را ب مک

ــروس و  ــو، الرن امب ــاول دان ــی، پ ــز گاندولفین جیم
کریــس کوپــر، از صداپیشــگان فیلــم هســتند. ایــن 
ــط  ــه  ۸۰ توس ــل ده ــود در اوای ــرار ب ــدا ق ــم ابت فیل
دیزنــی ســاخته شــود، امــا پیش تولیــد آن در مرحلــه  
ترکیــب کارتــون و واقعیــت متوقــف شــد و بــه جایــی 

نرســید.
ایــن اثــر فانتــزی توســط تــام هنکــس و اســتودیوی 
ــاد ۱۰۰  ــه شــده و بودجــه  زی ــوت تهی ــام پلی ن ــه ن او ب
ــا  ــه ب ــا اینک ــم ب ــت. فیل ــته اس ــون دالری داش میلی
ــت  ــک شکس ــا ی ــد، ام ــه رو ش ــی روب ــای مثبت نقده
ــد  ــا ص ــی رود و تنه ــمار م ــه ش ــس ب ــس آفی در باک
هــزار دالر بیشــتر از بودجــه اش فروخــت. ۷۳ درصــد 
ــتند و  ــت هس ــوز مثب ــن تومیت ــم در رات ــای فیل نقده
میانگیــن امتیــازات آن از ۳۷ نقــد در متاکریتیــک، ۷۱ 
اســت. خلــق شــخصیت های فیلــم در دنیــای خیالــی 
ــازی و  ــد و فضاس ــین ش ــدان تحس ــط منتق آن توس
جــّو فیلــم، ازجملــه نقــاط مثبت آن برشــمرده شــدند. 
امــا »جایــی کــه موجــودات وحشــی هســتند«، 
فیلمــی اســت کــه بــرای دیــدن آن نمی تــوان چنــدان 
بــه نمــرات و نظــرات منتقــدان اکتفــا کــرد. فیلــم بــه 
دلیــل وجــه خیالــی خــود بــا برخــی مخاطبــان ارتباط 
بســیاری نزدیک تــری برقــرار می کنــد کــه تنهــا 
ــه آن رســید. ــم ب ــه  شــخصی فیل ــا تجرب ــوان ب می ت

حرف و نقل

 فیلم هــای سی وششــمین جشــنواره ملــی فیلــم 
فجــر امســال در ۳۱ اســتان کشــور نمایــش داده می شــوند.

 رســول صدرعاملــی، دبیــر هفتمیــن جشــنواره فیلــم 
ــر  ــاه حســنات، گفــت: در بخــش فیلمنامــه ۵۵۰ اث کوت
ــا نظــر  بــه دبیرخانــه ایــن جشــنواره ارســال شــد کــه ب
ــی،  ــاه بررس ــه م ــس از س ــاب پ ــت انتخ ــای هیئ اعض
ــن  ــه بخــش مســابقه ای ــی ب ــه راهیاب ــق ب ــر موف ۳۰ اث

جشــنواره شــدند.
ــه  ــه« ب ــوس آویخت ــوی فان ــل سوس ــش »مث  نمای
نویســندگی محمدرضــا کوهســتانی بــا طراحــی و کارگردانی 
پویــان عطایــی از ۱۱ بهمن مــاه در آموزشــگاه هنرهــای 

ــود. ــرا می ش ــک اج ــی آدم نمایش
 مریــم دوســتی، کارگــردان فیلــم ســینمایی »دریاچه 
ماهــی«، بــا اشــاره بــه اینکه نــگارش فیلمنامه »آســیه در 
زمســتان« بــه پایــان رســیده اســت، بیــان کــرد: بخشــی 
از داســتان ایــن فیلــم در زمســتان اتفــاق می افتــد کــه ما 
بایــد پیــش از پایــان زمســتان، ایــن بخش هــا را جلــوی 
ــی در  ــم و پــس از آن ســکانس های داخل دوربیــن ببری

بهــار فیلمبــرداری می شــود.
دربــاره  تلویزیــون،  بازیگــر  علیمردانــی،  امیــد   
ــی ســعید ســلطانی و اینکــه  ــه کارگردان »ســتایش ۳« ب
چــه زمانــی ایــن ســریال کلیــد می خــورد، گفــت: ســعید 
مطلبــی، نویســنده ســریال »ســتایش«، تاکنــون ۲۰ 
ــگارش  ــه ن ــه را ب ــن مجموع ــوم ای ــری س ــمت از س  قس

درآورده است.
در حالــی کــه مــردم از روز شــنبه ۳۰ دی مــاه   
ــم فجــر  ــی فیل ــای جشــنواره مل ــد بلیت ه ــکان خری ام
جشــنواره  دبیرخانــه  ســهمیه های  کردنــد،  پیــدا  را 
 امــکان خریــد بلیــت از ۲۸ دی از ســایت دیگــری را 

داشته اند.
 بــاران کوثــری بــه عنــوان ســفیر انجمــن خیریــه یاری 
ــا شــعار  ــاری ب ــران معرفــی شــد. انجمــن ی ســوئد در ای
»کــودک خیابانــی کمتــر، دانش آمــوز بیشــتر« یــک 
ســازمان مســتقل غیرانتفاعــی مردمــی اســت که در ســال 
ــا  ــی و ب ــعود واریان ــاد مس ــط زنده ی ــادی توس ۱۹۹۹ می
انگیــزه یــاری بــه همنوعــان ســرزمین مــادری بــه عنــوان 
یــک حرکــت خیریــه مردمــی در کشــور ســوئد تأســیس 

شــد.
 فیلم انیمیشــن »پدینگتــون ۲« رکــورد بیشــترین 
نقدهــای مثبــت را در ســایت معــروف ســینمایی »راتــن 

ــرد. ــوز« از آن خــود ک تومیت
 ســیامک اطلســی کــه هــم در عرصــه گویندگــی 
ــل دارد  ــتر تمای ــری، بیش ــم بازیگ ــته و ه ــت داش فعالی
ــه  ــد و ب خــودش را عضــو انجمــن گوینــدگان معرفــی کن
ــاره  ــی درب ــد قدیم ــن هنرمن ــادار اســت. ای ــی وف گویندگ
فعالیت هــای ایــن روزهایــش در عرصــه گویندگــی، دوبلــه 
ــخن  ــی، س ــریال های تلویزیون ــور در س ــن حض و همچنی

ــه اســت. گفت
 نمایــش »چشــم ها« بــه کارگردانــی بهار محمــودزاده 

بــرای ناشــنوایان اجــرای حرفــه ای خواهد داشــت.
 فیلــم »آوا«، نخســتین فیلــم بلنــد صــدف فروغــی، 
بیشــترین نامــزدی را از ســوی آکادمــی فیلــم و ســینمای 

کانــادا بــه دســت آورد و نامــزد هشــت جایــزه شــد.

کوتاه اخبار 

»باجنبه ها« به شبکه نسیم می آید
ــا« را  ــز »باجنبه ه ــوی طن ــش تاک ش ــر غفارمن امی

ــد.  ــیم می نویس ــبکه نس ــرای ش ب
طنــز  مجموعــه  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»باجنبه هــا«، یــک تاک شــو اســت کــه طــرح 
اولیــه آن توســط امیــر غفارمنــش بــه شــبکه نســیم 
ارائــه شــده و وی در حــال نــگارش آن اســت. 

در ایــن مجموعــه قــرار اســت هــر بــار از چهره هــای 
صنف هــای مختلــف ورزشــی، سیاســی، هنــری 
ــود.  ــوخی ش ــا ش ــا آنه ــه ب ــوت و در برنام و ... دع
ــرش  ــه و پذی ــزان جنب ــرار اســت می »باجنبه هــا« ق
ــی را  ــد و مهمانان ــش ده ــراد نمای ــوخی را در اف ش
دعــوت می کنــد کــه اجــازه دهنــد بــا آنهــا شــوخی 
شــود. ایــن برنامــه ســال آینــده وارد مراحــل تولیــد 

می شــود.

 واکنش سروش صحت به 
شوخی با احسان علیخانی

بــا توجــه بــه واکنــش تنــد هــواداران احســان 
بــه  تلویزیــون،  تهیه کننــده  و  مجــری  علیخانــی، 
شــوخی ای کــه بــا او در ســریال »لیسانســه ها« 
شــده بــود، ســروش صحــت کارگــردان ایــن ســریال 
داد.  توضیحاتــی  این بــاره  در  اینســتاگرامش  در 

بــه گــزارش جــام جــم آنایــن، ایــن بازیگــر و 
کارگــردان طنــز کشــور در اینســتاگرامش نوشــت: 
ــد  برنامه ســازان حــوزه طنــز بارهــا مجبــور شــده بودن
بــرای هــر شــوخی کوچکــی مفصــا توضیــح بدهنــد 
کــه قصــد و غــرض توهیــن نداشــته اند. آســتانه 
ــه قــدری پاییــن  ــی مــردم ب تحمــل مســئوالن و حت
آمــده بــود کــه هــر شــوخی کوچکــی به راحتــی توهین 
ــتانی  ــه دوس ــحالم ک ــد. خوش ــی می ش ــی تلق بزرگ
مثــل احســان علیخانــی عزیــزم شــوخی مــا را فقــط 
شــوخی دانســتند و نشــان دادنــد کــه در یــک برنامــه 
ــن  ــم. م ــان شــوخی کنی ــا عزیزانم ــم ب ــز می توانی طن
ــه ها«  ــه »لیسانس ــازنده مجموع ــروه س ــی گ و تمام
ــا ســعه صدرشــان یــادآوری  از همــه دوســتانی کــه ب
ــد کــه می شــود ظرفیــت و آســتانه تحملمــان را  کردن

ــم، متشــکریم.  ــر ببری باالت
ــدی  ــعودی، امیرمه ــی مس ــی، عل ــان علیخان از احس
ــن،  ــرزاد فرزی ــا، ف ــی ضی ــیدپور، عل ــا رش ــه، رض ژول
و... صمیمانــه  فریــدون آســرایی، رضــا صادقــی 
سپاســگزاریم. احتــرام مــا به شــما همیشــگی اســت.

ساز »التاری« کوک شد
موســیقی فیلــم ســینمایی »التــاری« بــه کارگردانــی 

محمدحســین مهدویــان ســاخته شــد. 
حبیــب خزایی فــر کــه قبــا در فیلم هــای ســینمایی 
بــا  »ایســتاده در غبــار« و »ماجــرای نیمــروز« 
مهدویــان همــکاری کــرده بــود، ایــن بــار هــم 

ــت.  ــاخته اس ــم را س ــن فیل ــیقی ای موس
ــیمای  ــینمایی س ــه س ــول مؤسس ــاری« محص »الت
مهــر بــه تهیه کنندگــی ســید محمــود رضــوی اســت.

تهیه کننــده ســریال »گیلــه وا« کــه ایــن روزهــا آخریــن مراحــل 
ــوز  ــان اینکــه هن ــا بی ــذارد، ب ــد خــود را پشــت ســر می گ تولی
شــبکه پخــش ایــن مجموعــه مشــخص نشــده اســت، اظهــار 
ــرار  ــان ق ــه مخاطب ــورد توج ــریال م ــن س ــرد ای ــدواری ک امی

گیــرد. 
ــد  ــد تولی ــاره رون ــنا درب ــا ایس ــی ب ــان در گفت وگوی ــر بن امی
ــخ را در  ــد تاری ــاش می کن ــه ت ــی ک ــه تلویزیون ــن مجموع ای
دوره قحطــی ســال ۱۲۹۷ بــه تصویــر بکشــد، گفــت: در حــال 
ــذاری،  ــان رســیده و مراحــل صداگ ــه پای ــن کار ب حاضــر تدوی
ــری و موســیقی در حــال آماده ســازی  ــژه تصوی جلوه هــای وی
ــه  ــی کــه مراحــل تولیــد ایــن مجموعــه ب ــا زمان اســت؛ امــا ت
پایــان نرســد، شــبکه پخــش آن نیــز مشــخص نخواهــد شــد. 
او همچنیــن یــادآور شــد: ســریال »گیلــه وا«، قصه گویــی روان 
ــود،  ــان ب ــد در نظرم ــش از تولی ــه پی ــا آنچ ــی دارد و ب و خوب

ــت دارد.  مطابق
ــی و نویســندگی اردالن  ــه کارگردان ــه وا« ب ــط ســریال »گیل ضب
عاشــوری و تهیه کنندگــی امیــر بنــان از ابتــدای تابســتان 
ــعیبی،  ــروز ش ــون به ــی چ ــی بازیگران ــا نقش آفرین ــال ب امس
حمیدرضــا پــگاه، ســتاره اســکندری، مهــدی زمین پــرداز، 
امیرحســین  هاشــمی، علــی عطایــی، پریــا مردانیــان، مهــران 
رجبــی، حســین توشــه، ســتاره حســینی و امیرحســین صدیــق 

ــورد.  ــد خ ــان کلی در کیاشــهر گی
ایــن ســریال بــه عنــوان یکــی از تازه تریــن محصــوالت مرکــز 
فیلــم و ســریال ســازمان هنری رســانه ای اوج در تــاش اســت 
بــا نگاهــی عاطفــی بــه زندگــی مــردم شــمال ایــران در بســتر 
اتفاقــات تاریخــی ســال ۱۲۹۷ بپــردازد و روایتگــر ســبک 
زندگــی و روابــط اجتماعــی و عاطفــی مــردم ایــران و به ویــژه 

مــردم خطــه گیــان در صــد ســال گذشــته باشــد.

ــه  ــرد ک ــان ک ــینما، بی ــذار س ــدق، صداگ ــین ابوالص حس
ــا  ــر« ســاخته نیم ــذاری »امی ــون ۸۰ درصــد از صداگ تاکن

ــت.  ــیده اس ــان رس ــه پای ــا ب اقلیم
ــا  ــو ب ــینما، در گفت وگ ــذار س ــدق، صداگ ــین ابوالص حس
خبرنــگار مهــر دربــاره جدیدتریــن فعالیت هــای خــود 
گفــت: در حــال حاضــر مشــغول صداگــذاری فیلــم 
ســینمایی »امیــر« بــه کارگردانــی نیمــا اقلیمــا هســتم کــه 
بــه ســی و ششــمین جشــنواره ملــی فیلــم فجــر راه یافتــه 
و تاکنــون ۸۰ درصــد از کارهــای آن بــه پایان رســیده اســت 
ــر« را  ــم »امی ــی پی فیل ــده دی س ــه آین ــل هفت ــا اوای و ت

می کشــیم. 
وی افــزود: »امیــر«، فیلمــی اجتماعــی بــا موضــوع روز و 
در عیــن حــال جــذاب و بــه روز اســت. ایــن فیلــم متفــاوت 
ــه طــور  ــا ب ــن روزه ــه ای از ســوژه های ســینمایی اســت ک

مرتــب در آثــار مــا تکــرار می شــوند؛ از همیــن رو مخاطبــان 
ــد و  ــداری می کنن ــر« همذات پن ــا »امی ــب ب ــور مرت ــه ط ب
ــن  ــد؛ ضم ــه می گیرن ــود از آن نتیج ــور خ ــاس تص براس
اینکــه موضــوع ایــن فیلــم چیــزی اســت کــه ایــن روزهــا 
خانواده هــا همــواره بــا آن درگیــر هســتند. »امیــر« دربــاره 
عواطــف انســانی اســت کــه در جامعــه مــا مــرده یــا ســرد 
ــد و ...  ــر، فرزن ــم از همس ــا اع ــت و خانواده ه ــده اس ش

درگیــر آن هســتند. 
ابوالصــدق بــا اشــاره بــه کار صداگــذاری ایــن اثــر بیــان کرد: 
صداگــذاری »امیــر« کار بســیار ســختی بــود؛ بــا توجــه بــه 
اینکــه امــکان صدابــرداری از بــاال بــرای ایــن فیلــم وجــود 
نداشــته و همــه صدابرداری هــای آن از پاییــن انجــام 
شــده اســت، کار صدابــرداری و صداگــذاری »امیــر« 

ســخت شــده اســت.
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مهــدی صبــاغ زاده، کارگــردان قدیمــی سینماســت 
کــه بســیاری از مخاطبــان، او را بــا فیلم هــای 
خوبــی چــون: مهاجــران )۱۳۶۹(، جســت وجو 
ــه  ــوت )۱۳۷۰( ب ــه خل ــره )۱۳۶۹( و خان در جزی

یــاد می آورنــد. 
»خانــه خلــوت« بــا بازیگرانــی همچــون عــزت هللا 
انتظامــی، نیکــو خردمنــد، فاطمــه گــودرزی، 
ــن  ــری، در دهمی ــا رویگ ــر و رض ــر فروه جهانگی
دوره جشــنواره فیلــم فجــر در چندیــن رشــته 
ــن  ــزه شــد و ســیمرغ بلوری ــت جای ــزد دریاف نام
بهتریــن فیلمنامــه و لــوح تقدیــر بهتریــن بازیگــر 
ــاخت.  ــود س ــرد را از آن خ ــش اول و دوم م نق
ــم درخشــان، دیگــر  ــن فیل ــاغ زاده پــس از ای صب
نتوانســت اثــری در حــد و اندازه هــای »خانــه 
خلــوت« تولیــد کنــد و تقریبــا از ســال ۹۰، فیلمــی 

نســاخت. 

از  دوری  و  ســال ها کناره  گیــری  از  پــس  وی 
ــر  ــار دیگ ــذی« ب ــه کاغ ــم »خان ــا فیل ــینما ب س
ــت  ــه بازگش ــت. اگرچ ــینما بازگش ــای س ــه دنی ب
ایــن کارگــردان قدیمــی اتفــاق خوبــی بــرای 
کاغــذی«  »خانــه  فیلــم  امــا  سینماســت، 
ــی  ــم فیلم ــاز ه ــاغ زاده ب ــر صب ــار اخی ــد آث مانن

اســت. واقعیــت  از  دور  و  کســل کننده 
 داستان

امیرعلــی ابراهیمــی، روزنامه نــگار کنارکشــیده 
در خانــه قدیمــی اش همــراه دختــرش ســارا کــه 
او هــم روزنامه نــگار اســت، زندگــی می کنــد. 
بازگشــت مینــو کــه روزگاری عاشــق هــم بوده اند و 
شــنیدن حقایــق دربــاره دالیــل رفتــن او، امیرعلــی 
را مجــاب بــه بازگشــت دوبــاره و افشــای اســراری 
می کنــد کــه بابــت آن هــا خــود را بازنشســته کــرده 
ــروی  ــه دل در گ ــارا ک ــر س ــوی دیگ ــت. از س اس
عشــق ســردبیرش دارد، راه و رســمی متفــاوت از 

پــدر بــرای زندگــی اش انتخــاب کــرده اســت.

 شخصیت پردازی و داستان
ــم  ــد فیل ــاغ زاده همانن ــذی« صب ــه کاغ در »خان
ــار دیگــر نگاهــی بــه دنیــای  »خانــه خلــوت«، ب
مطبوعــات داشــته اســت؛ امــا برخــاف آن 
فیلــم به یادماندنــی، »خانــه کاغــذی« هیــچ 
شــباهتی بــه دنیــای فعلــی مطبوعــات نــدارد و 
شــخصیت ها بــه حــدی مصنوعــی هســتند کــه 
ــم  ــتویی ه ــز پرس ــد پروی ــری مانن ــی بازیگ حت
نتوانســته اســت نقشــش را به درســتی ایفــا 
ــد و شــاهد یکــی از بدتریــن شــخصیت های  کن
خلق شــده توســط پرویــز پرســتویی در ســال های 

ــر هســتیم. اخی
ایــن فیلــم بــه گفتــه کارگــردان قــرار بــوده 
اســت ادای دینــی باشــد بــه روزنامه نــگاران؛ 
امــا فیلــم در نشــان دادن حتــی کلیشــه ای 
از روزنامه نــگاری امــروز هــم ناموفــق عمــل 
می کنــد و ایــن نشــان دهنده آن اســت کــه 
ــا روال  ــچ آشــنایی ای ب نویســنده متأســفانه هی
کار روزنامه هــای امــروز کشــور نــدارد و احتمــاال 
نویســندگان  تصــورات  براســاس  فیلمنامــه 
ــعودی نیا( از  ــی مس ــی و عل ــرو نقیب ــر )خس اث
مطبوعــات ۲۰ ســال پیــش نوشــته شــده اســت.

 فیلمبرداری
بــه جــز ضعــف در ســاختار و شــخصیت ها نحــوه 
فیلمبــرداری فیلــم هــم چنگــی بــه دل نمی زنــد 
و کادرهــا بــه قدری کاســیک بســته شــده اســت 

کــه گاه حوصلــه بیننــده از نماهــای تکــراری ســر 
ــا ۳۰  ــدود ۲۰ ت ــت ح ــس از گذش ــی رود و پ م
ــی  ــده باق ــرای بینن ــتگی ب ــط خس ــه، فق دقیق

می مانــد.

 تینا پاکروان
ــینما  ــده س ــردان و تهیه کنن ــروان، کارگ ــا پاک تین
در ایــن فیلــم در نقــش دختــر پرویــز پرســتویی 
بــه ایفــای نقــش پرداختــه اســت. اگرچــه 
بــازی پاکــروان هــم بــه دلیــل ضعــف در 
شــخصیت پردازی چنــدان درخشــان نیســت، 
ــت  ــم اس ــران فیل ــدود بازیگ ــی از مع ــا او یک ام
ــن  ــرده و ای ــه ک ــی ارائ ــل دفاع ــازی قاب ــه ب ک
ــابقه کار  ــه س ــط ب ــاال بی رب ــم احتم ــوع ه موض

نیســت.  پاکــروان  روزنامه نــگاری 

بازیگــری،  جــز  بــه  پاکــروان  البتــه 
تهیه کننــده ایــن اثــر هــم بــوده و شــاید ایــن 
موضــوع و نقــش پررنگــش در فیلــم چنــدان 
ــا  ــن موضــوع نباشــد؛ ام ــه ای ــط ب هــم بی رب
در هــر حــال او همان گونــه کــه عنــوان شــد، 
بــازی قابــل دفاعــی ارائــه داده کــه کمتــر بــه 

کلیشــه ها نزدیــک اســت.
در انتهــا بایــد گفــت فیلــم »خانــه کاغــذی« 
اثــری در حــد نــام کارگــردان و بازیگــران اثــر 
ــی  ــم توســط کارگردان ــن فیل ــر ای نیســت. اگ
ــه  ــت ب ــد، می توانس ــاخته می ش ــازه کار س ت
ــا  ــود؛ ام ــی ش ــط ارزیاب ــری متوس ــوان اث عن
ــی  ــی از کارگردان ــن فیلم ــدن چنی ساخته ش
دوران  پایــان  ســال های  در  کهنــه کار، 
ــل دفــاع نیســت، بلکــه  حرفــه ای نه تنهــا قاب
ــن فکــر وامــی دارد کــه چــرا  ــه ای ــده را ب بینن
ــران در دوران  ــان خــوب ســینمای ای کارگردان
ــاهکارهای  ــاخت ش ــای س ــه ج ــالی ب کهنس
ــاری  ــق آث ــه خل ــت ب ــود دس ــینمایی خ س
می زننــد کــه حتــی گذشــته آنهــا را هــم زیــر 

ســؤال می بــرد. 
بــه نظــر می رســد تنگناهــای مالی و تــرس از 
فراموش شــدن باعــث شــده اســت بســیاری 
از کارگردانــان بــزرگ مــا فیلم هایــی بســازند 
می کننــد  آرزو  طرفدارانشــان  همــه   کــه 

ای کاش نمی ساختند.

،،
ایــن فیلــم بــه گفتــه کارگــردان قــرار 
بــه  باشــد  دینــی  ادای  اســت  بــوده 
روزنامه نگاران؛ اما فیلم در نشان دادن 
حتی کلیشــه ای از روزنامه نگاری امروز 

هــم ناموفــق عمــل می کنــد

نگاهی به فیلم »خانه کاغذی« ساخته مهدی صباغ زاده

خانه پوشالی

 بخشی از وصیت نامه 
شهید محمود دایه علی

بسم هللا الرحمن الرحیم
ــبیل  ــي س ــوا ف ــن قتل ــبن الذی و ال تحس
هللا امواتــًا بــل احیــاء عنــد ربهــم یرزقــون

ــدا  ــه در راه خ ــانی ک ــد کس ــان مبری  گم
بلکــه  مرده انــد؛  می شــوند،  کشــته 
زنده انــد و نــزد خــدا روزی می خورنــد. 
مــن، محمــود دایه علــی، وصیت نامــه  
خــود را بــه نــام خــدا و در راه تــداوم 
انقــاب اســامی بــه ]یــاد[ رهبــری زعیــم 
عالیقــدر امــام امــت، خمینــی روح خــدا، 

شــروع می کنــم. 
ای مــردم مســلمان و مســتضعف ایــران! 

ــت  ــام ام ــری ام ــه رهب ــاب را ب ــن انق ای
ــی  ــران خیل ــت ای ــا مل ــد. م ــه دهی ادام
ــه  ــاب ب ــن انق ــه ای ــم ک ــون داده ای خ
پیــروزی برســد؛ نکنــد از رهنمودهــای 
امــام ســرپیچی کنیــد و امــام را تنهــا 
زمان)عــج(  امــام  نایــب  او  بگذاریــد! 
اســت. نگذاریــد خــون ایــن شــهیدان 
پایمــال شــود. مــا هرچــه خــون بدهیــم، 
ایــن  می شــود.  پایدارتــر  انقابمــان 
آمریکایــی خائــن بــا کمــک منافقــان 
ــاب  ــال انق ــن نه ــرگ ای ــاخ و ب دارد ش
را می ریــزد. مــا نبایــد بگذاریــم ایــن 
ــا  ــی آنه ــطه های داخل ــا و واس ابرقدرت ه
ــه ایــن انقــاب ضــرر و زیــان برســانند.  ب
اگرچــه همــه را بکشــند، مــا بایــد تــا 

ــه پــای ایــن  آخریــن قطــره  خونمــان را ب
نهــال انقــاب بریزیــم و آن را آبیــاری 

ــم.  ــد بدهی ــم و رش کنی
در زمــان امــام حســین)ع(، امــام را تنهــا 
گذاشــتند. حــاال کــه امــام خمینــی راه او 
را مــی رود، مــا نبایــد او را تنهــا بگذاریــم. 
ــام  ــه خــط ام ــواده ام می خواهــم ک از خان
ــم  ــادرم می خواه ــد و از م ــه دهن را ادام
ــا  ــد ت ــرکت ده ــیج ش ــم را در بس برادرهای
ــد  ــه شــهادت رســیدم، بتوانن ــر روزی ب اگ

ــند.  ــن باش ــده  راه م ادامه دهن
از برادرهایــم می خواهــم پــس از مــن 
خــون  و  بگیرنــد  بــه دوش  را  اســلحه 
خودشــان را بــه پــای درخــت اســام 
بریزنــد تــا درخــت اســام بارورتــر شــود. 

ــد  ــته باش ــول نداش ــام را قب ــس ام هرک
ــام  ــه خــون تم ــد، ب ــن بیای ــر م و ســر قب

ــت.  ــرده اس ــت ک ــهیدان خیان ش
زمــان  در  امــروز  مــا  مــادرم!  و  پــدر 
امتحــان هســتیم؛ چــون در جبهــه وجــود 
دارد حســینی و یزیــدی و مــن راه حســین 
را انتخــاب کــرده ام. شــما هــم از فرصــت 
اســتفاده کنیــد و بــه جبهــه حســین 

ــد.  بپیوندی
ــود  ــینی وج ــام حس ــی، ام ــر کربای در ه
دارد و حســین امــروز خمینــی اســت. 
ــا  ــد و ب ــت کنی ــز دق ــام عزی ــود ام در وج
ــد. ــه دهی ــل، راه او را ادام ــناخت کام ش

ــن  ــدن م ــار آم ــم در انتظ ــادرم! می دان م
می کنیــد؛  دعــا  هم اکنــون  و  هســتید 

امــا حــرف مــن بــه برادرانــم ایــن اســت 
حــق  جبهه هــای  بــه  یکی یکــی  کــه 
علیــه باطــل فرســتاده شــوند؛ مــن بــرای 
ــهادت  ــس از ش ــروزی پ ــب پی ــا طل آنه

 . می کنــم
دوســتانم! در پیــروزی مــا در ایــن جنــگ 
هیــچ شــکی نداشــته باشــید. این ســخنان 
ــه  ــم ک ــهید می گوی ــک ش ــوان ی ــه عن را ب
اگــر وحــدت خودمــان را از دســت بدهیــم 
و امــام را تنهــا بگذاریــم، بــه خــون تمــام 
ــما  ــدا ش ــم و خ ــت کرده ای ــهیدان خیان ش
امــام  خــط  در  فقــط  نمی بخشــد.  را 
حرکــت کنیــد و بدانیــد بهتریــن تســلیت 
ــام  ــون تم ــن خ ــن، انتقام گرفت ــرای م ب

شــهیدان اســت.

تئاتر

تئاتری درباره مفاسد اقتصادی
ــده«  ــده، نیام ــره، پیچی ــتاده، منتظ ــردان »ایس ــنده و کارگ ــدوی، نویس کاوه مه
دربــاره اجــرای ایــن اثــر نمایشــی بــه مهــر گفــت: ایــن نمایــش کــه از ۲۰ دی مــاه 
اجــرای خــود را در تماشــاخانه مهــر حــوزه هنــری آغــاز کــرده اســت بــه مســائل 
اجتماعــی و دغدغه هــای مــردم بــه زبانــی کمــدی و در چهــار اپیــزود می پــردازد. 
وی ادامــه داد: ایــن نمایــش طنــز در ارتبــاط بــا مفاســد اقتصــادی و مفســدان 
اقتصــادی اســت کــه داســتان نمایــش در هــر اپیــزود تغییــر می کنــد و در یــک 
زمــان و فصــل دیگــر نســبت بــه بخــش قبلــی روایــت می شــود و درواقــع قصــه 

ایــن نمایــش چهــار بــار عــوض می شــود. 
ــزود اول، داســتان  ــرد: در اپی ــان ک ــزود بی ــاره ویژگی هــای هــر اپی ــدوی درب مه
در زمســتان ســال ۹۵ روایــت می شــود کــه در آن تعــدادی مغــازه دار کــه تصــور 
ــک  ــا را بخــرد و ی ــن مغازه ه ــاری ای ــن کن ــد زمی ــردی می خواه ــد پیرم می کنن
ــند؛  ــرد می کش ــرای پیرم ــه ای ب ــرس نقش ــدازد، از روی ت ــت راه  بین  هایپرمارک
ــرد کشــته  ــر و دار پیرم ــن گی ــی رود و در ای ــش نم ــز درســت پی ــه چی ــا هم ام
می شــود. در اپیــزود دوم همــان آدم هــا در بهــار ســال ۶۸ حضــور دارنــد و حــاال 
ــی  ــدازی  هایپرمارکــت مطــرح نیســت؛ بلکــه موضــوع اصل دیگــر مســئله راه ان

ایــن اپیــزود احتــکار اســت. 
ــد و  ــال ۹۱ رخ می ده ــز س ــوم در پایی ــه س ــد: قص ــادآور ش ــردان ی ــن کارگ ای
ــه«  ــر پل ــام »زی ــه ن ــرد و مســئله قاچــاق و واژه ای ب ــن پیرم داســتان ســفر ای
ــزود ســوم اســت کــه طــی آن،  ــداد اپی ــارم در امت مطــرح می شــود. قصــه چه
ــته روی  ــرف گذش ــخ مص ــای تاری ــاق داروه ــه قاچ ــاال ب ــا ح ــن مغازه داره ای

ــد.  آورده ان
مؤسســه  از  تولیــدی  نیامــده«،  پیچیــده،  منتظــره،  »ایســتاده،  نمایــش 
فرهنگی هنــری »هومــان هنــر هــور« بــا حمایــت حــوزه هنــری از روز چهارشــنبه 
۲۰ دی تــا ۱۰ بهمن مــاه ســاعت ۱۸:۳۰ در تماشــاخانه مهــر حــوزه هنــری، 

ــت. ــاگران اس ــان تماش میزب

ادبیات

مخاطب به نویسنده ایرانی مشکوک است
ــار خارجــی در نظــر مخاطــب  ــد کــه چــرا آث محمــد قاســم زاده از ایــن می گوی
ایرانــی جذاب تــر اســت. او معتقــد اســت نــوع ممیــزی مخاطــب را بــه 

ــت.  ــرده اس ــکوک ک ــی مش ــنده ایران نویس
ایــن داســتان نویس در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره اســتقبال مخاطبــان ایرانــی 
از آثــار ترجمــه بــه نســبت آثــار تألیفــی اظهــار کــرد: مقایســه آثــار ترجمــه بــا 
آثــار داخلــی، مقایســه مشــکل داری اســت بــرای اینکــه یــک کشــور را بــا یــک 
ــه  ــان ترجم ــی ۵۰-۶۰ کشــور جه ــار ادب ــع آث ــد. درواق ســیاره مقایســه می کنی
ــتیم  ــور هس ــک کش ــا ی ــه م ــد؛ در حالی ک ــادی دارن ــوع زی ــه تن ــوند ک می ش
ــت  ــازار رقاب ــور در ب ــندگان ۵۰ کش ــا نویس ــور ب ــک کش ــندگان ی ــی نویس و وقت
می کننــد، خودبه خــود جاذبــه آن هــا بیشــتر اســت؛ چــون ماجراهــا، ســبک ها 
و موضوعــات مختلــف مطــرح می شــود. ایــن مقایســه ماننــد ایــن اســت کــه 
ــی  ــورهای خارج ــندگان کش ــر نویس ــه در براب ــور ترکی ــندگان کش ــد نویس بگویی

چقــدر جذابیــت دارنــد. 
او در ادامــه بیــان کــرد: موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه مــا در ممیــزی تبعیــض 
داریــم. اداره کتــاب وزارت ارشــاد اجــازه نمی دهــد خیلــی از کلمــات و 
موضوعاتــی را کــه یــک نویســنده خارجــی بــه کار می بــرد، نویســندگان ایرانــی 
ــا  ــت ت ــده اس ــث ش ــی باع ــندگان ایران ــا نویس ــورد ب ــوع برخ ــد. ن ــه کار ببرن ب
ــد  ــر کن ــی مشــکوک شــود و فک ــه نویســنده ایران ــی نســبت ب مخاطــب ایران
ــاب  ــود کت ــث می ش ــن باع ــت و ای ــده اس ــور ش ــد سانس ــه می خوان ــی ک کتاب

ــد.  ــت بده ــب از دس ــر مخاط ــه اش را در نظ ــی جاذب ایران
قاســم زاده خاطرنشــان کــرد: رفتــار اداره کتــاب بــه گونــه ای اســت کــه نویســنده 
ــر  ــد اگ ــی می گوی ــنده ایران ــد. نویس ــوری می کن ــه خودسانس ــی را وادار ب ایران
ایــن موضــوع را بنویســم، ممکــن اســت ارشــاد مجــوز ندهــد یــا ایــن جملــه 
ــه  ــبت ب ــی نس ــنده بوم ــورت نویس ــن ص ــه ای ــد؛ ب ــازه نمی ده ــم، اج را بنویس

ــد. ــینی می کن ــی آرام آرام عقب نش ــنده خارج نویس

تلویزیون

بازگشت کره ای محبوب
ــا بــازی بازیگــر نقــش »یانگــوم« و بــا دوبلــه مینــو  ســریال »ســایمدانگ« ب

ــد شــد.  ــاه پخــش خواه ــی زاده از پنجــم بهمن م ــر وال ــوی و منوچه غزن
بــه گــزارش روابــط عمومــی تلویزیــون تعاملــی تیــوا، پخــش ســریال تلویزیونی 
»ســایمدانگ« بــا بــازی »لــی یونــگ ئــه« کــه پیــش از ایــن بــا بــازی در نقش 
یانگــوم در ســریال »جواهــری در قصــر« در ایــران بــه محبوبیــت رســیده بــود، 

از پنجشــنبه )۵ بهمن مــاه( توســط تلویزیــون تعاملــی تیــوا آغــاز می شــود. 
همزمــان بــا پخــش جهانــی در شــبکه نــت فیلیکــس، هــر هفتــه دو قســمت 
ــه فارســی در وب ســایت و اپلیکیشــن  ــا دوبل ــن ســریال ۳۰ قســمتی ب از ای
ــا  ــرار خواهــد گرفــت و ت ــدان ق ــوا در دســترس عاقه من ــی تی ــون تعامل تلویزی
ــه  ــه در دوبل ــب توج ــکات جال ــت. از ن ــد داش ــه خواه ــت ماه ۹۷ ادام اردیبهش
ایــن ســریال می تــوان بــه حضــور مینــو غزنــوی کــه پیــش از ایــن در ســریال 
جواهــری در قصــر نیــز صداپیشــگی نقــش »یانگــوم« را بــر عهــده داشــت، در 

ایــن ســریال اشــاره کــرد. 
مینــو غزنــوی در ایــن ســریال صداپیشــه نقــش اصلــی بــا بــازی لی یونگ ئــه 
اســت، منوچهــر والــی زاده گوینــده بازیگــر نقــش اصلــی مــرد و زهــره شــکوفنده 

بــه عنــوان مدیــر دوبــاژ حضــور دارنــد. 
ایــن ســریال کــه محصــول ســال ۲۰۱۷ کــره جنوبــی اســت، بازگشــت بازیگــر 
ــا اســتقبال  ــوده و ب ــای بازیگــری ب ــه دنی مشــهور کــره ای پــس از ۱۴ ســال ب
بســیار خــوب در کشــورهای شــرق آســیا مواجــه شــده اســت. داســتان ایــن 
ســریال کــه پیــش از ایــن از شــبکه اس بــی اس کــره جنوبــی پخــش شــده، 
روایــت زندگــی پرافتخــار و عاشــقانه »ســایمدانگ«، یکــی از شــخصیت های 
معــروف تاریخــی کــره اســت کــه در دو دوره زمانــی مختلــف روایــت می شــود. 
تلویزیــون تعاملــی تیــوا یکــی از IPTV هــای فعــال کشــور اســت کــه پــس از 
دریافــت مجــوز از ســازمان صداوســیما در ســال ۹۵، تولیــد و انتشــار محتــوای 

تصویــری را در فضــای اینترنــت در دســتورکار قــرار داده اســت.
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قیمت 8 هزار و 800 تومان
نشر کیان افراز

کلکسیونر
نویسنده مهسا رهنما

قیمت 8 هزار و 300 تومان
نشر شانی

فلسفه نفس
نویسنده ویلیام دی. هارت

قیمت 4800 تومان
نشر سروش
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11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 

آموزش در ایران اجباری نیست
ــل  ــی عل ــه بررس ــوادآموزی ب ــت س ــازمان نهض ــس س رئی
عــدم ریشــه کن شــدن بی ســوادی پرداخــت و گفــت: 
پوشــش کامــل کــودکان عــدم  علــل،  عمده تریــن   از 
ــی دارد و آن  ــه قانون ــک ریش ــه ی ــت ک ــاله اس ــش س ش
ایــن اســت کــه آمــوزش الزامــی نیســت. در واقــع قوانیــن 
ــی  ــت، ول ــوزش اس ــودن آم ــگان ب ــر رای ــر ب ــتی ناظ باالدس
ــی  ــون قانون ــا اکن ــودن آن نیســت و م ــاری ب ــر اجب ناظــر ب
بــرای اجبــار افــراد بــرای ثبت نــام در دوره ابتدایــی نداریــم. 
بــه گــزارش ایســنا، علــی باقــرزاده بــا اشــاره بــه چالش های 
ســوادآموزی در کشــور اظهــار کــرد: ســواد، تعاریــف مختلفی 
ــه  ــی ک ــت و توانای ــارت، قابلی ــر مه ــت ه ــا در نهای دارد، ام
ــد،  ــته باش ــری داش ــی بهت ــرد زندگ ــا ف ــد ت ــک می کن کم
ــی  ــی خویش فرمای ــه نوع ــود و ب ــوب می ش ــواد محس س
اشــخاص در حوزه هــای مختلــف سیاســی، فرهنگــی، 

ــی دارد.  ــادی را در پ ــی و اقتص اجتماع
وی آمــار بی ســوادان را بــه تفکیــک ســنی نیــز اعــام کــرد و 
گفــت: طبــق آمــار ســال ۹۵ بی ســوادان، ۲ میلیــون و ۸۵۰ 
ــون و ۸۶۰  ــر ۵۰ ســال ســن و حــدود ۵ میلی ــر زی ــزار نف ه
هــزار نفــر بــاالی ۵۰ ســال ســن دارنــد، البتــه گــروه ســنی ۱۰ 
تــا ۴۹ ســال در اولویــت کاری نهضــت ســوادآموزی هســتند. 
وی دربــاره تــرک تحصیــل کــودکان گفــت: بــا افــرادی 
مواجهیــم کــه وارد مدرســه می شــوند، امــا در دوره ابتدیــی 
تــرک تحصیــل می کننــد کــه طبــق پژوهش هــا، ۵۳ 
 درصــد علــت اقتصــادی، ۳۵ درصــد علــت اجتماعــی،
ــت آموزشــی دارد.  ــج درصــد عل ــت فــردی، پن ۷ درصــد عل
ــادی و  ــل اقتص ــل، دالی ــرک تحصی ــد ت ــع ۸۸ درص در واق
اجتماعــی دارد و اگــر بخواهیــم مشــکل را حــل کنیــم، بایــد 

ــم. ــرمایه گذاری کنی ــش س ــن بخ در ای

بیمه غیر مزدبگیران روستایی
قائم مقــام امــور بیمــه ای صنــدوق بیمــه روســتائیان و 
عشــایر گفــت: در صــورت افزایــش اعتبــارات، امــکان 
ــتایی و  ــران روس ــر مزدبگی ــی غی ــه تمام ــایی و بیم شناس

کشــاورزان غیــر ســاکن در صنــدوق وجــود دارد. 
صمدللــه فیــروزی در مــورد اعتبــارات صنــدوق بیمــه 
ــده  ــال آین ــت: در س ــایر گف ــتائیان و عش ــی روس اجتماع
ــتائیان  ــه ای روس ــات بیم ــه خدم ــرای ارائ ــه ب ــه ای ک بودج
ــان  ــارد توم ــه شــده اســت، ۵۵۰ میلی و عشــایر در نظرگرفت
ــش  ــدی افزای ــته، درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک اس

ــت.  ــه اس یافت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۳۵ شــغل کشــاورزی وجــود دارد، 
ــت تحــت  ــه گســتردگی جمعی ــه ب ــا توج ــار داشــت: ب اظه
پوشــش روســتائیان و عشــایر و مشــاغلی کــه در ایــن 
ــارات  ــدگان، اعتب ــه نماین ــا دارد ک ــود دارد، ج ــوص وج خص

ــد.  ــش دهن ــتائیان را افزای ــدوق روس صن
ــش از ــر بی ــال حاض ــه درح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــروزی ب  فی
ــون و ۶۰۰ هــزار روســتایی و عشــایر تحــت پوشــش  ا میلی
ــن افــراد از خدمــات بیمــه ای  ــد کــرد: ای مــا هســتند، تأکی
بازنشســتگی  و  فــوت  افتادگــی،  کار  از  مســتمری   و 
تعهــدات  براســاس  همچنیــن  و  می شــوند  بهره منــد 
صنــدوق شهرنشــینان زیــر ۲۰ هــزار نفــر نیــز تحــت پوشــش 

قــرار می گیرنــد.

گزارش

خانواده های ایرانی به تک فرزندی 
گرایش دارند؟

یکــی از تغییــرات رفتارهــای بــاروری در ســال های اخیــر، 
تأخیــر در فرزنــدآوری اســت. عــاوه بــر تأخیــر ســن 
ازدواج، فاصلــه بیــن ازدواج و اولیــن فرزنــد، فاصلــه بیــن 

ــد دوم و ... بیشــتر شــده اســت.  ــد و فرزن ــن فرزن اولی
بــه عنــوان مثــال، بــر مبنــای شــاخص های چندگانــه 
ــه  ــال ۱۳۸۹، فاصل ــران  در س ــت در ای ــامت و جمعی س
بیــن ازدواج و اولیــن فرزنــد، بــه طــور متوســط حــدود ۳.۵ 
ســال بــرآورد شــده و فاصلــه بیــن اولیــن فرزنــد و دومیــن 

فرزنــد نیــز حــدود ۴.۵ ســال بــوده اســت. 
تعــداد  کــه  شــد  باعــث  بــاروری  رفتارهــای  ایــن 
ــان در ســنین ۲۵-۲۹ ســاله  ــده زن ــا آم ــه دنی ــدان ب  فرزن
کاهــش یابــد و همیــن امــر بــه گرایــش جامعــه بــه پدیده 

»بی فرزنــدی یــا تک فرزنــدی« تعبیــر شــده اســت. 
بــر آن، شــیوع بی فرزنــدی و تک فرزنــدی در  عــاوه 
ــه ای  ــات نمون ــج تحقیق ــر اســاس نتای ــًا ب ــه، عموم جامع
ــر  ــه ب ــا اینک ــد ی ــم ندارن ــت تعمی ــه قابلی ــت ک ــوده اس ب
مبنــای تحلیــل مقطعــی از داده هــای موجــود بــوده اســت 

ــراه اســت.  ــا اشــکال هم ــز ب ــج نی ــن نتای ــه ای ک
مهم تــر از آن، بررســی نگــرش زنــان در مــورد فرزنــدآوری 
در شــرایط نامطلــوب اقتصــادی و ویژگــی تــورم بــاال 
نمی توانــد بــه عنــوان رفتــار واقعــی و طوالنی مــدت افــراد 
ــده  ــه در آین ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــود. ای ــداد ش قلم
ــا تغییــر وضعیــت اقتصــادی، نگــرش زوجیــن در مــورد  ب

ــد.  ــر کن ــا تغیی ــداد آن ه ــدآوری و تع فرزن
ــدی  ــا تک فرزن ــدی ی ــاره موضــوع بی فرزن در گزارشــی درب
بــر مبنــای شــاخص های چندگانــه ســامت و جمعیــت در 
ایــران ۱۳۸۹، مشــخص شــد یــک ســوم زنــان از مجمــوع 
ــک  ــد و ت ــدون فرزن ــا ب ــد ی ــًا ازدواج نکرده ان ــان، اص زن
ــد و  ــد دارن ــان دو فرزن ــوم زن ــک س ــتند. ی ــد هس فرزن
یــک ســوم زنــان ســه یــا بیشــتر از ســه فرزنــد دارنــد. در 
مقایســه  ایــران  بــا کشــورهایی کــه بــاروری بســیار پایینــی 
)برابــر بــا بــاروری کل کمتــر از ۱.۵ فرزنــد( دارنــد، کمتــر از 
۱۰ درصــد زنــان،  ســه یــا بیشــتر از ســه فرزنــد دارنــد،  در 
حالــی کــه هنــوز در ایــران حــدود یــک ســوم زنــان،  ســه 

فرزنــد یــا بیشــتر دارنــد.
الگــوی توزیــع زنــان ایرانــی از نظــر متوســط تعــداد فرزنــد، 
بســیار شــبیه کشــورهایی از جملــه استرالیاســت کــه 
ــول  ــط و معق ــطح متوس ــک س ــاروری را در ی ــتند ب توانس

ــد.  حفــظ کنن
نکتــه مهــم بــرای سیاســت های جمعیتــی در ایــران ایــن 
ــن،  ــی پایی ــطح خیل ــاروری در س ــد ب ــر چن ــه ه ــت ک اس
یعنــی حــدود ۱.۵ فرزنــد و کمتــر نیســت، امــا بایــد تــاش 
شــود ترکیــب تعــداد فرزنــد در جامعــه بــه صــورت فعلــی 
ــد. در  ــن حــد کاهــش نیاب ــاروری از ای ــا ب ــظ شــود ت حف
حــال حاضــر حــدود دو ســوم زنــان، دو و ســه فرزنــد یــا 

ــد. ــا می آورن ــه دنی بیشــتر ب

کوتاه اخبار 
سلفی مرگبار

ــدان،  ــکی زاه ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــز ح ــس مرک رئی
باشــگاه  خبرنــگار  بــا  گفت و گــو  در  راشــدی  فریبــرز 
خبرنــگاران جــوان، اظهــار کــرد: جوانــی بــه اســم مهــرداد 
خلیلــی در خــال گرفتــن تصویــر ســلفی بــا قطــار در زمــان 

ــت داد.  ــود را از دس ــان خ ــت ج حرک
راشــدی اضافــه کــرد: ایــن جــوان ســاعت ۱۶ روز جمعــه 
در مســیر ریلــی در محــدوده پــارک ملــت در حــال گرفتــن 
تصویــر ســلفی بــا قطــار بــود کــه بــاد متأثــر از ســرعت قطار 
ــنگ های  ــا س ــر وی ب ــورد س ــدن و برخ ــاب ش ــث پرت باع

اطــراف ریــل گردیــد. 
وی تصریــح نمــود: شــدت ضربــه بــه حــدی بــود کــه ایــن 

جــوان در دم جــان باختــه اســت.

شاعر قالبی به دام افتاد
ــگاه  ــتاد دانش ــاعر و اس ــودش را ش ــه خ ــیادی ک ــرد ش ف
معرفــی و از زنــان جــوان أخــاذی می کــرد، بــه دام افتــاد. 
ــه اداره  ــواز ب ــتان اه ــی در شهرس ــل زن جوان ــدی قب چن
پلیــس رفــت و از مــرد شــیادی بــه اتهــام أخــاذی میلیونی 

شــکایت کــرد. 
ــه  ــردی آشــنا شــدم ک ــا م ــل ب ــی قب ــت: مدت شــاکی گف
ــا  خــودش را شــاعر و اســتاد دانشــگاه معرفــی کــرد. او ب
ــا هــم ارتبــاط  چرب زبانــی اعتمــاد مــرا جلــب کــرد. مــا ب
ــن  ــه م ــدون اینک ــم ب ــتیم و کم ک ــی داش ــی و تلفن پیامک
ــی ام  ــای خصوص ــا و فیلم ه ــه عکس ه ــوم ب ــه ش متوج
دســت پیــدا کــرد. چنــد روز بعــد او بــه مــن پیــام 
داد و تهدیــد کــرد عکس هــا و پیام هایــم را در اختیــار 

خانــواده ام قــرار می دهــد. 
ــه او  ــان ب ــون توم ــه ۸۰ میلی ــت: چنانچ ــیاد گف ــرد ش م
ــا و فیلم هــای خصوصــی ام را در  ــم، عکس ه پرداخــت کن
فضــای مجــازی منتشــر نمی کنــد. بــا طــرح این شــکایت، 
ــم،  وارد  ــرای شناســایی مته ــس ب ــوران پلی ــی از مأم تیم

عمــل شــدند. 
ســرهنگ شــاهین حســنوند، رئیــس پلیــس فتــا اســتان 
ــر گفــت: پــس از تشــکیل  ــن خب ــا اعــام ای خوزســتان ب
پرونــده،  پیگیــری در خصــوص آن بــه ســرعت در دســتور 
کار کارشناســان ایــن پلیــس قــرار گرفــت و مأمــوران طــی 
عملیــات غافلگیرانــه متهــم را دســتگیر و پــس از بازرســی 
مخفیگاهــش، ۲۰۰ دســتگاه گوشــی، مقادیــر زیــادی طا و 
جواهــر أخــاذی شــده و تعــداد زیــادی تجهیــزات رایانــه ای 

ممنوعــه و مشــروبات الکلــی کشــف کردنــد. 
وی افــزود: در ادامــه مشــخص شــد تعــداد قربانیــان 
ــا شــگرد جعــل مــدارک  ــوده و متهــم ب بیــش از ۱۰ نفــر ب
ــی،  ــدارک جعل ــتفاده از م ــی و سواس ــایی و هویت شناس
قربانیــان خــود را تحــت عنــوان مأمــور ناجــا و وزارت 
ــن  ــات، اســتاد دانشــگاه و شــاعر و بســیاری عناوی اطاع
دیگــر معرفــی کــرده و پــس از دســت یافتــن بــه عکــس 
و فیلــم خصوصــی آن هــا بــا تهدیــد انتشــار در شــبکه های 

ــت.  ــرده اس ــاذی می ک ــه أخ ــدام ب ــف اق اجتماعی
همچنیــن مشــخص شــد متهــم بــه جرائــم دیگــری نظیــر 
ــراف  ــروع اعت ــاط نامش ــری و ارتب ــی، زورگی ــرقت گوش س

کــرده اســت. تحقیقــات از متهــم ادامــه دارد.

ــا در  ــداد کانتری ه ــش تع ــی از افزای ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــر داد.  ــور خب ــر کش سراس

ســردار حســین اشــتری، فرمانــده ناجــا در گفت وگــو بــا خبرنگار 
ــا افزایــش کانتری هــا کــه  ــه ســوالی کــه آی مهــر و در پاســخ ب
ــط  ــد، فق ــرح ش ــران مط ــدار ته ــوی فرمان ــن از س ــش از ای پی
مختــص تهــران اســت، گفــت: برنامــه افزایــش کانتری هــا در 
ــران  ــط مختــص ته ــش فق ــن افزای ــا ای دســتور کار ماســت، ام

نیســت و برنامــه مــا بــرای سراســر کشــور اســت. 
ــی  ــا، نیروی ــش کانتری ه ــدا از افزای ــا ج ــد م ــزود: تأکی وی اف
تــوام بــا اقتــدار، رفعــت و مهربانــی اســت. چنــدی پیش ســردار 
ــح  ــز در توضی ــت نی ــس پایتخ ــس پلی ــی، رئی ــین رحیم حس
ایــن نکتــه کــه در بافــت فرســوده و مناطــق حاشــیه ای تهــران، 
برخــی جرائــم ماننــد زورگیــری و فــروش و مصــرف مــواد مخدر 

ــد  ــی بای ــًا کانتری هــای فعل ــری دارد، گفــت: قطع بســامد باالت
ــش  ــران و افزای ــترش ته ــا گس ــب ب ــد و متناس ــدا کنن ــا پی ارتق
ــزرگ  ــران ب ــتری در ته ــای بیش ــه کانتری ه ــاز ب ــت، نی جمعی

داریــم. 
وی افــزود: مــا در ایــن زمینــه برنامــه داریــم و ایــن موضــوع را 
ــن  ــه همین جــا از خیری ــم، ضمــن اینک ــال می کنی ــه جــد دنب ب
امنیت ســاز دعــوت می کنــم بــه کمــک پلیــس بیاینــد و در ایــن 

امــر مهــم مــا را همراهــی کننــد.  
ــا  ســرهنگ بســتو، رئیــس پلیــس پیشــگیری پایتخــت نیــز ب
ــا  ــاس نیازه ــر اس ــد ب ــا بای ــش کانتری ه ــه افزای ــان اینک بی
انجــام شــود، گفــت: بایــد نیازهــا را در نظــر بگیریــم و بــر اســاس 
ــد  ــت بای ــر جمعی ــزار نف ــر ه ــرای ه ــی ب ــتانداردهای جهان اس

ــس داشــته باشــیم. شــش پلی

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو، دربــاره خــروج برخــی اقــام 
دارویــی از پوشــش بیمــه ای گفــت: هیــچ دارویــی کــه بیماران 
مبتــا بــه ســرطان و صعب العــاج مصــرف می کننــد، از 

پوشــش بیمــه خــارج نشــده اســت. 
ــوزه  ــی در ح ــچ داروی ــت: هی ــار داش ــور اظه ــوش جهانپ کیان
ســرطان و بیماری هــای خــاص یــا صعب العــاج، ام اس 
ــد  ــده و نخواه ــارج نش ــه خ ــه پای ــمول بیم ــت ش و... از لیس
ــت و  ــد داش ــه خواه ــاکان ادام ــم کم ــا ه ــد و حمایت ه ش
ــا ناشــی  ــا منشــا نامشــخص و ی متأســفانه ایــن شــایعات ب
ــوده و  ــامت ب ــاد دارو و س ــت های اقتص ــی سیاس از بدفهم

ــدارد.  ــت ن واقعی
وی ادامــه داد: در مــورد پوکــی اســتخوان هــم فقــط یــک دارو 
بــه علــت اینکــه در گــزارش هزینــه -اثربخشــی ارائــه شــده 

توســط شــرکت ســازنده، عمــًا در ســطح هزینــه فعلــی بــرای 
نظــام ســامت مــا، هزینه-اثربخــش تشــخیص داده نشــده، 
شــورای عالی بیمــه ســامت آن دارو را از لیســت شــمول بیمــه 
خــارج کــرده اســت کــه اقدامــی منطقــی، علمــی و مبتنــی بــر 

تخصیــص بهینــه منابــع و حفــظ منافــع عمومــی اســت. 
جهانپــور گفــت: هیــچ دارویــی بــا هزینــه- اثربخشــی مطلوب 
ــد  ــن نخواه ــم چنی ــده ه ــده و در آین ــذف نش ــت ح از فهرس
شــد، کمــا اینکــه هــر دارویــی بــا هزینــه- اثربخشــی مطلوبــی 
کــه وارد بــازار دارویــی جهــان گــردد و شــرایط علمــی، فنــی، 
ــق شــورای  ــد، از طری ــی را احــراز نمای ــی و امنیــت داروی ایمن
ــت  ــور، وارد فهرس ــمی کش ــه رس ــن دارونام ــی و تدوی بررس
ــامت و  ــه س ــی بیم ــورای عال ــوی ش ــده و از س ــی ش داروی
ســازمان های بیمه گــر نیــز مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت.

مریم رجالی
کارشناسی ارشد روانشناسی

Dina110_60@yahoo.com

ــه  ــت  ک ــا اینس ــیاری  از م ــه بس ــا دغدغ ــن  روزه ای
 زندگــی  چیســت؟ چگونــه  زندگــی  کنیــم؟ یادگیــری 
ــم   ــا مه ــیاری  از م ــرای  بس ــی  ب ــای زندگ  مهارت ه
شــده  اســت. بــه  دنبــال  کتاب هــای  مرتبــط  بــا ایــن 
موضوعــات هســتیم. موضــوع  صحبــت  بســیاری  از 
کارشناســان  روانشناســی  در ایــن  خصــوص  اســت  و 
در نــگاه  کلــی، مــردم  مــا روزانه  بــه  زندگی  و داشــتن  
ــیدن  ــای  رس ــی  از راه ه ــد. یک ــر می کنن ــش  فک آرام
 بــه  آرامــش، یادگیــری  مهارت هــای زندگــی اســت. 
هســتند  توانایی هایــی  زندگــی«،  »مهارت هــای 
کــه بــه مــا کمــک می کننــد بــا موقعیت هــای 
زندگــی – بــه خصــوص موقعیت هــای پر خطــر 
ــن  ــم. برخــی از ای ــح برخــورد کنی ــه طــور صحی - ب
 مهارت هــا و توانایی هــا عبارتنــد از: ریزبینــی، صبــر، 
همســر شناســی، دوســت شناســی،  آینــده نگــری، 
مهــارت  حــل  مســئله  و مدیریــت  بحــران همان طــور 
ــا را  ــد م ــری می توان ــوع تغیی ــر ن ــم، ه ــه  می دانی ک
در موقعیت هــای اســترس زا قــرار دهــد. بعضــی 
از آن هــا خلــق می شــوند و بعضــی همین طــور 
اتفــاق می افتنــد، مثــل  زلزله هــای  اخیــر کــه  باعــث 
ــی و  ــی، واکنش هــای  عصب ــروز مشــکات  هیجان  ب
ــر دو  ــت. در ه ــده  اس ــی  ش ــردگی های  واکنش افس
ــدارد کــه کنترل مــان را از  حالــت، هیــچ فایــده ای ن
دســت بدهیــم و در جایــی کــه تنهــا چیــزی کــه بــه 
آن نیــاز داریــم آرام، منطقــی و مفیــد بــودن اســت، 

پــر از وحشــت و نگرانــی شــویم.
اکنــون  ۱۰ نکتــه بــرای کمــک بــه شــما بــرای 
ــی پیشــنهاد  حفــظ آرامــش در چنیــن موقعیت های

می دهیــم:
۱- در ذهن خود برنامه ای داشته باشید

ــزل  ــا من ــل کار ی ــارج از مح ــم خ ــواًل نمی دانی معم
ــت  ــا را تح ــد و م ــت رخ ده ــرار اس ــی ق ــه اتفاق چ
ــم از  ــا گاهــی می توانی ــرار دهــد، ام ــی ق فشــار روان

پیــش ایده هایــی در این بــاره داشــته باشــیم.

۲- بر روی یک کار تمرکز کنید 
معمــواًل انجــام چندیــن کار بــه طــور هم زمــان، 
هــر شــخصی را دچــار دســتپاچگی و اضطــراب 
ــا  ــرای کاره ــز ب ــی نی ــای بحران ــد. در زمان ه می کن
اولویــت قــرار دهیــد و آن هــا را بــه ترتیــب اهمیــت 

ــد. ــام دهی انج

۳- انعطاف پذیر باشید 
و  برنامه ریــزی  در  چقــدر  کــه  نمی کنــد  فرقــی 
اولویت بنــدی کارهایتــان دقــت بــه خــرج داده باشــید. 
گاهــی اوقــات اتفاقــات بیرونــی می تواننــد همــه آن ها 
ــث آزرده خاطــری  ــد و باع ــرار بدهن را تحت الشــعاع ق
شــما شــوند. ممکــن اســت مســئله پیــش رو  کامــًا 
ــا  ــد، ام ــی باشــد و کاری از دســت شــما برنیای بیرون

ــه کار خــود ادامــه دهیــد. شــما موظــف هســتید ب
4- نفس عمیق بکشید 

می شــود،  اضطــراب  دچــار  هــرگاه  انســان 
تنفســش کوتاه و ســریع می شــود. در ایــن زمــان 
بهتریــن کار نفــس عمیــق کشــیدن به ویــژه از طریــق 
بینــی اســت. ســعی کنیــد در هــر بــار دم، یــک ثانیــه 
نفس تــان را نگــه داریــد و ســپس در بــازدم آن را از راه 
دهــان خــارج کنیــد. تــا زمانــی کــه آرامــش پیــدا کنید 

ــد. ــن کار ادامــه بدهی ــه ای ب
5-شمارش معکوس راهی مناسب برای آرام 

شدن محسوب می شود
ــعی  ــدند، س ــد ش ــش از ح ــان بی ــی نگرانی هایت وقت
کنیــد از ۱ تــا ۱۰ بشــمارید و ســپس شــروع بــه 

ــد. ــوس کنی ــمارش معک ش
6- اغراق نکنید 

معمــوالً در شــرایط حســاس و بحرانــی ذهــن انســان 
بــه صــورت ناخــوداگاه، بدتریــن اتفــاق ممکــن 
را پیش بینــی می کنــد. ســعی کنیــد بــه جــای 
ترســاندن خــود بــا تخیــات، ســریع فکرتــان را جمــع 

ــید. ــل باش ــر راه ح ــه فک ــد و ب کنی

7- به خودتان اعتماد کنید 
ــما  ــه ش ــد ک ــی بیافت ــت اتفاقات ــن اس ــی ممک گاه
خــارج کنــد.  شــده تان  برنامه ریــزی  مســیر  از  را 
ــوید  ــترس ش ــار اس ــت دچ ــع الزم نیس ــن مواق در ای
ــتید.  ــئله نیس ــا مس ــدن ب ــه رو ش ــه روب ــادر ب ــه ق ک
اعتمــاد کنیــد.  فکرتــان  قــدرت  و  خودتــان   بــه 
بــاور داشــته باشــید کــه حتــی در لحظــات بحرانــی هم 
می توانیــد بــا کمــی تفکــر، تصمیــم عاقانــه ای بگیرید.

 8- مثبت بیاندیشید 
ــد و کارهایــی  ــه اتفاقــات ب ــه جــای فکــر کــردن ب ب
کــه نمی توانیــد انجــام دهیــد، بــه جنبه هــای مثبــت 
ــر  ــر باشــید، کمت بیاندیشــید. هرچــه مثبت اندیش ت

ــوید. ــترس می ش ــراب و اس ــار اضط دچ
 9- کمک بخواهید 

هیچ کــس بــه تنهایــی نمی توانــد در برابــر تمــام 
زمانی کــه   به ویــژه  شــود،  پیــروز   مشــکات 

فشــار روانــی  روی  شــما زیــاد اســت. بهتــر اســت در 
ــی می شــوید،  ــه دچــار اضطــراب و نگران مواقعــی ک

تنهــا نباشــید.

۱0-خود را سرگرم کنید 
بــا بعضی کارهــا مثــل  تمرکــز و ریلکسیشــن، 
بســتن چشــم ها، ماســاژ، آب ســرد ریختــن 
روی مــچ دســت، شــانه کــردن موهــا، رفتــن  بــه 
محیــط جدیــد،  دریافــت نــور خورشــید، تماشــای 
ــش  ــای آرام بخ ــمام بوه ــرون، استش ــره بی منظ
ــش  ــه  ارام ــیدن ب ــرای  رس ــوه ب ــو و  قه مثل لیم

تاش کنیــد.  درونــی 
ــده یکــی از  ــه خن ــد، ک ــه  دل  بخندی ــت  از ت درنهای
راه هــای عالــی بــرای مبــارزه بــا اســترس اســت.

ــه  ــی، رســیدن ب ــا در زندگ ــه م ــی هم  هــدف اصل
ــه انجــام  شــادی و آرامــش اســت و هــر کاری ک
بــه همیــن  یافتــن  بــرای دســت  می دهیــم 
ــه  ــتگی ب ــز بس ــه چی ــه  هم ــت، البت ــدف اس ه
ــه خــدا کــه  ــه زندگــی دارد. ب نحــوه نگرش مــان ب
وصــل شــوی آرامــش وجــودت را فــرا می گیــرد. 
نــه بــه راحتــی می رنجــی و نــه بــه آســانی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــهم دل ــش س ــی، آرام می رنجان

ــت. ــرف خداس تص

کیمیای وطن بررسی کرد:

قدرت حفظ آرامش در مواقع بحرانی

،،
خنده یکی از راه های عالی برای مبارزه 
بــا اســترس اســت.  هــدف اصلــی همــه 
مــا در زندگــی، رســیدن بــه شــادی و 

آرامــش اســت

ماجــرای ناپدیــد شــدن مرمــوز چهــار عضــو خانــواده ای 
در مــارد، بــا کشــف جســد ســه نفــر از آن هــا در حاشــیه 
رودخانــه چالــوس، وارد مرحلــه تــازه ای شــد. سرنوشــت 
ابهــام  از  در هالــه ای  خانــواده  ســاله  چهــار   دختــر 

قرار دارد.
بــه گــزارش رکنــا، ســاعت ۱۶ چهــارم  آبــان امســال مردی 
هنــگام عبــور از حاشــیه رودخانــه چالوس شــهر کــرج، با 
دیــدن جســد زنــی جــوان کــه در کنــار حاشــیه رودخانــه 
و میــان شــاخ و بــرگ درختــان افتــاده بــود، بــا پلیــس 

تمــاس گرفــت و ماجــرا را خبــرداد.
مأمــوران کانتــری بــا حضــور در آنجــا و بررســی حاشــیه 
ــه متوجــه شــدند، ماجــرا صحــت دارد. شــواهد  رودخان
حکایــت از آن داشــت کــه چنــد روزی از مــرگ ایــن زن 
می گــذرد و هیــچ مدارکــی همــراه نــدارد تــا هویــت وی 
رانشــان دهــد. باتوجــه بــه مشــکوک بــودن مــرگ وی، 
ــا  ــه بازپــرس جنایــی کــرج گــزارش شــد و ب موضــوع ب
ــرای مشــخص  هماهنگــی قضایــی، جســد زن جــوان ب
 شــدن هویــت و علــت مــرگ بــه پزشــکی قانونــی

منتقل شد.
بازپرســی  درشــعبه ۱۳  قضایــی  پرونــده  باتشــکیل 
بازپــرس  دســتور  بــا  کــرج  جنایــی   دادســرای 
ــان اداره  ــی از کارآگاه ــن، تیم ــی اصل ثمری ــن عای حس
جرائــم جنایــی پلیــس آگاهــی اســتان البــرز، تحقیقــات 
 بــرای رازگشــایی از مــرگ مشــکوک زن ناشــناس را 

آغاز کردند.
ــه  ــن زن ب ــت ای ــدن هوی ــخص ش ــرای مش ــوران ب مأم
بررســی پرونــده افــراد گمشــده درپلیــس آگاهــی 
ــا  ــا آن ه ــن زن ب ــر ای ــوم شــد تصوی ــه معل ــد ک پرداختن
ــه  ــا اینک ــت ت ــه داش ــات ادام ــدارد. تحقیق ــت ن مطابق
ظهــر روز بعــد مأمــوران در جریــان کشــف جســد مــردی 
ــد. ــرار گرفتن ــوس ق ــه چال ــیه رودخان ــوان در حاش ج

مأمــوران پلیــس آگاهــی اســتان البــرز بــا حضــور در آنجا 
مشــاهده کردنــد ایــن مــرد نیــز مدارکــی کــه هویتــش را 
نشــان بدهــد، همــراه نــدارد و بــه نظــر می رســد وی نیــز 
ــی  ــس از هماهنگ ــذرد. پ ــش می گ ــد روزی از مرگ چن
ــد.  ــل ش ــی منتق ــکی قانون ــه پزش ــد او ب ــی جس قضای
بررســی ها نشــان مــی داد کــه محــل کشــف دو جســد 

حــدود دو کیلومتــر از هــم فاصلــه دارد.
ایــن در حالــی بــود کــه مأمــوران هنــگام بررســی محــل 
کشــف جســد ایــن مــرد، کارت بانکــی را یافتنــد. آن هــا 
کــه احتمــال می دادنــد ایــن کارت ممکــن اســت متعلــق 
ــک  ــتعام از بان ــه اس ــد، ب ــده باش ــوت ش ــرد ف ــه م ب
پرداختنــد تــا اینکــه هویــت وی بــه نــام »ولــی« ســاکن 

شــهر مــارد، شناســایی شــد.
مأمــوران بــا شناســایی خانــه ایــن مــرد بــرای تحقیقــات 
بــه آنجــا رفتنــد، امــا کســی حضــور نداشــت. آن هــا بــه 
تحقیــق از همســایه ها پرداختنــد کــه معلــوم شــد ایــن 
مــرد همــراه همســر و دو دختــرش کــه یکــی نوجــوان 
 و دیگــری خردســال بــوده در ایــن خانــه اجــاره ای 
زندگــی می کردنــد و دوم آبــان امســال آن هــا را دیده انــد 

کــه از خانه شــان بیــرون رفتــه و دیگــر بازنگشــته اند.

مأمــوران در مرحلــه بعــدی تحقیقــات توانســتند خواهــر 
و بــرادر همســر ایــن مــرد را شناســایی کننــد. بــا احضــار 
ــد  ــوم ش ــرز معل ــتان الب ــی اس ــس آگاه ــه پلی ــا ب آن ه
خواهــر خانــواده بــه نــام زهــرا، روز دوم آبــان امســال بــا 
آن هــا تلفنــی حــرف زده و از آن هــا حالیــت خواســته و 
ــه مشــهد  ــدش ب اعــام کــرده همــراه شــوهر و دو فرزن
ــا  ــا آن ه ــه ب ــر چ ــد روز ه ــس از چن ــد. پ ــفر می کنن س
اســت.  نبــوده  پاســخ گو  تمــاس گرفته انــد، کســی 
ــه  ــه ماجــرا مشــکوک شــوند و ب همیــن باعــث شــده ب
ــا را  ــد شــدن آن ه ــه و ناپدی ــارد رفت ــی م ــس آگاه پلی

ــد. ــزارش دهن گ
ــه  ــواده را ب ــن خان ــای ای ــه عکس ه ــی ک ــوران زمان مأم
دســت آوردنــد، متوجــه شــدند جســد زن و مــرد کشــف 

شــده، متعلــق بــه ایــن زوج اســت.
بــا رازگشــایی از هویــت زوج فــوت شــده، رونــد رســیدگی 
بــه پرونــده، وارد مرحلــه جدیــدی شــد. ایــن در حالــی 
بــود کــه هنــوز ردی از دختــر ۱۴ ســاله ایــن خانــواده بــه 
ــام ســارا در  ــه ن ــار ســاله او ب ــام ســمانه و خواهــر چه ن

دســت نبــود. 
ــرگ  ــا م ــاط ب ــده ای درارتب ــای پیچی ــا معم ــوران ب مأم
زوج جــوان روبــه رو شــده بودند،چرا کــه خانــواده زن 
ــاف و  ــا اخت ــد آن ه ــه بودن ــس گفت ــه پلی ــده ب فوت ش
ــن  ــرا ای ــد چ ــا کســی نداشــته اند و نمی دانن ــکلی ب مش

ــورده اســت. ــم خ ــا رق ــرای آن ه ــخ ب سرنوشــت تل
ــه  ــی خان ــه بازرس ــی ب ــی قضای ــا هماهنگ ــوران ب  مأم
دستنوشــته  اتاق هــا  از  یکــی  در  و  پرداختــه  آن هــا 
ــود:  ــد کــه درآن نوشــته شــده ب ــدا کردن مشــکوکی را پی
ــم،  ــوس بروی ــه چال ــه رودخان ــدیم ب ــور ش ــا مجب »م

ــد.« ــان کنی حالم
در  همچنــان  پلیــس  کــه  بــود  حالــی  در  ایــن 
ــود.  ــواده ب ــن خان ــده ای ــر گمش ــت وجوی دو دخت جس
بنابرایــن بــا هماهنگــی قضایــی مأمــوران همــراه تیمــی 
ــن  ــن ردی از ای ــرای یافت ــانان ب ــان و آتش نش از غواص
ــوس  ــه چال ــیه رودخان ــه حاش ــده ب ــر ناپدیدش دو دخت
ــد روز جســت وجو  ــد،  آن هــا همــه جــا را طــی چن رفتن
ــق  ــان امســال، مأمــوران از طری ــا اینکــه ۲۵ آب ــد ت کردن
یکــی از اهالــی باخبــر شــدند کــه جســد دختــری 

ــت. ــاده اس ــه افت ــیه رودخان ــوان درحاش نوج
ــتان  ــی اس ــس آگاه ــی پلی ــان جنای ــی ازکارآگاه تیم
البــرز بــرای بررســی ماجــرا در آنجــا حاضــر شــدند کــه 
بــا دیــدن جســد دختــر نوجــوان متوجــه شــدند او همان 

ــواده اســت. دختــر ۱۴ ســاله گمشــده ایــن خان
بــه نظــر می رســید کــه او نیــز چنــد هفتــه ای از مرگــش 
می گــذرد. جســد ســمانه نیــز بــه پزشــکی قانونــی 

منتقــل شــد.
جســت وجوها بــرای یافتــن دختــر چهارســاله ایــن 
خانــواده بی نتیجــه مانــده و هنــوز مشــخص نشــده 
ــی  ــا قربان ــه قتــل رســیده اند ی ــواده ب اعضــای ایــن خان
ــه شــده اند. تحقیقــات در  ــا حادث مــرگ خودخواســته ی
ایــن زمینــه ادامــه دارد و پلیــس بــه دنبــال ردی از دختــر 

ــواده اســت. ــن خان کوچــک ای

مرگ مرموز یک خانواده در جاده چالوس نجات هتل دار مشهدی از دست گروگانگیران

ــناس  ــراد ناش ــط اف ــه توس ــاله ای ک ــل دار ۴۰ س هت
ــاش ۴۸ ســاعته  ــا ت ــود، ب ــوده شــده ب در مشــهد رب
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی در حالی 
ــان  ــران رهایــی یافــت کــه آدم ربای از چنــگ گروگانگی
تومــان  یــک میلیــارد  تقاضــای  آزادی وی   بــرای 

وجه نقد کرده بودند.
رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی گفــت: 
صبــح ۱۸ دی مــاه پرونــده مــردی کــه ادعــا می شــد، 
گــم شــده اســت، بــه پلیــس آگاهــی خراســان رضوی 
رســید. ســرهنگ کارآگاه »حمیــد رزمخــواه« افــزود: با 
توجــه بــه اهمیــت و حساســیت موضــوع و همچنیــن 
احتمــال وقــوع جنایــت، ایــن پرونــده در دایــره مبــارزه 
بــا آدم ربایــی مــورد رســیدگی قــرار گرفــت. بــرادر مــرد 
گــم شــده در تشــریح جزئیــات ماجــرای گــم شــدن 
بــرادرش بــه کارآگاهــان گفــت: بــرادرم کــه حــدود ۴۰ 
ســال دارد بــه قصــد رفتــن بــه محــل کار از منزلــش 
ــا او در  ــاد خــارج شــد، ام ــه احمــد آب ــع در منطق واق
ــرای  ــز ب ــا نی ــای م ــت و تاش ه ــور نیاف ــر حض دفت
پیــدا کــردن ســرنخی از او درحالــی بی نتیجــه مانــده 
ــد و  ــز پاســخ نمی ده ــش نی ــه تلفن های ــه ب اســت ک

...
رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی ادامــه داد: 
ایــن پرونــده زمانــی اهمیــت خاصــی یافــت کــه بــرادر 
ــه  ــد حســاب بانکــی ســخن ب ــرد گــم شــده از چن م
ــراه  ــک آن،  هم ــر بان ــای عاب ــه کارت ه ــان آورد ک می
ــا  ــرد: ب ــح ک ــت. وی تصری ــوده اس ــاله ب ــرد ۴۰ س م
ــت و  ــوت گرف ــی ق ــرای آدم ربای ــارات، ماج ــن اظه ای
ــی  ــس آگاه ــی پلی ــان اداره جنای ــات کارآگاه تحقیق
در ایــن زمینــه متمرکــز شــد، امــا هیــچ ســرنخی در 
ــات  ــل عملی ــن دلی ــه همی ــاره وجــود نداشــت ب این ب
اطاعاتــی کارآگاهــان بــا اســتفاده از شــگردهای 
تخصصــی و فنــی و همچنیــن بررســی دوربین هــای 

ــد. ــدی ش ــه جدی ــته، وارد مرحل مداربس
ســرهنگ »رزمخــواه« خاطرنشــان کــرد: هنــوز دقایقی 
از بامــداد نوزدهــم دی نگذشــته بــود کــه تمــاس فــرد 
ــرای ــاله از ماج ــرد ۴۰ س ــواده م ــا خان ــی ب  ناشناس
آدم ربایــی پــرده برداشــت. آن فــرد ناشــناس بــا 

ــرای آزادی  ــان ب ــارد توم ــک میلی ــغ ی درخواســت مبل
گــروگان، خانــواده وی را تهدیــد کــرد کــه  اگــر  پلیــس 
در جریــان موضــوع قــرار گیــرد، گــروگان خــود را 

ــت! ــد کش خواهن
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی اضافه کــرد: در این شــرایط 
بــود کــه آموزش هــای الزم بــرای حفــظ خونســردی و 
دیگــر مــوارد پلیســی بــه خانــواده گــروگان ارائــه شــد 
ــوی  ــژه ای از س ــتورات وی ــدور دس ــا ص ــوع ب و موض
بازپــرس ابراهیمــی )بازپــرس شــعبه ۲۰۵ دادســرای 
ــتور  ــی در دس ــت خاص ــا جدی ــاب( ب ــی و انق عموم
ــان  ــظ ج ــه اول حف ــه در درج ــت، چرا ک ــرار گرف کار ق

ــود. گــروگان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار ب
ســرهنگ »حمیــد رزمخــواه« تأکیــد کــرد: در همیــن 
از  بعــدی،  تماس هــای  در  شــرایط گروگانگیــران 
ــارد  ــک میلی ــغ ی ــا مبل ــروگان خواســتند ت ــواده گ خان
ــه  ــد ک ــز کنن ــه یکــی از حســاب هایی واری ــان را ب توم
ــه  ــود. ب ــروگان ب ــت گ ــک آن در دس ــر بان کارت عاب
همیــن دلیــل خانــواده وی ایــن مبلــغ را درحالــی بــه 
حســاب بانکــی مــورد درخواســت گروگانگیــران واریــز 
ــای  ــر عملیات ه ــه ب ــس لحظه به لحظ ــه پلی ــد ک کردن
بانکــی نظــارت می کــرد. در حالــی کــه برداشــت مبلــغ 
ــتم های  ــال در سیس ــا اخت ــی ب ــارد تومان ــک میلی ی
ــغ درخواســتی  ــا مبل ــود، ام برداشــت مواجــه شــده ب
گروگانگیــران درحســاب بانکــی وجــود داشــت، آن هــا 
بــه موضــوع مشــکوک شــدند و خــود را در حلقــه تنگ 
محاصــره پلیــس دیدنــد بــه همیــن دلیل نیز گــروگان 
 ۴۰ ســاله را بــا چشــم های بســته بــه منطقــه طــاب

انتقال دادند و رها کردند.
وی دربــاره اظهــارات گــروگان ۴۰ ســاله پــس از رهایی 
ــه  ــر اینک ــه خاط ــت: ب ــز گف ــان نی ــگ آدم ربای از چن
گروگانگیــران، او را بــا چشــم های بســته بــه مکان های 
 مختلــف برده انــد، نتوانســت چهــره آدم ربایــان را

ــس  ــه پلی ــی ب ــل توجه ــرنخ قاب ــد و س ــر کن  تصوی
ــا شــیوه های  ــان ب ــه نشــد، امــا تحقیقــات همچن ارائ
ــن ماجــرا ادامــه دارد و  ــاره ای ــی درب علمــی و اطاعات
بــه زودی عامــان گروگانگیــری یــک میلیــارد تومانــی 

در چنــگ قانــون گرفتــار خواهنــد شــد.
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   #هموطن_سالم
سام دوستان باور کنید علت این همه زلزله فقط گناهه، 

چرا سال ها پیش از زلزله خبری نبود، من به شخصه 
اعتقاد دارم که هر چقدر که گناهان بیشتر بشه، باها هم 

بیشتر میشه

پروردگارا ! مملکت عزیزمان ایران را ازگزند دشمنان محفوظ 
نگهدار . مسئولین مراقب دشمنان باشند.

تعرفه قبض های آب و برق بسیار افزایش پیدا کرده است، 
دولت به فکر مردم استان سیستان و بلوچستان باشد که 

عمده آن ها از نظر معیشتی وضعیت مناسبی ندارند

مردم خوزستان نیازمند توجه و رسیدگی مسئوالن به اوضاع 
زندگی ومعیشت خود هستند.مردم مابیشترین تلفات 

رادرجنگ تحمیلی متحمل بودن و وظیفه و دین خود را به 
کشور عزیزمون ادا کردن از مسئوالن انتظار دارن که ایجاد 

اشتغال کنن و به وضع اب وهوا رسیدگی کنند چرا با وجود 
شرکت های نفت و گاز وفوالد و... جوانان بومی بیکارند ؟ 
فقط دود حاصل از این شرکت ها در ریه هایشان مینشیند 
درحالی که پول حاصل از این شرکت ها می تواند در یک 
چشم برهم زدن اوضاع اقتصادی و رفاهی ما را متحول 

کند.  امید ما اهوازی ها را ناامید نکنید، ما وفاداری خودمان 
را با خون عزیزانمون نشان دادیم

من به نمایندگی از نیروهای نگهداری خط راه آهن خراسان، 
شرکت تراورس)خط و ابنیه فنی( به اطاع شما می رسانم 

که حدود ۱۸ ماه است بیمه نداریم، یعنی حق بیمه از 
حقوق ما کسر می شود، ولی واریز نمی شود. در بحث 

حقوق هم دو ماه حقوق معوق داریم. به شرکت که می 
گوییم، اعام  می کند راه آهن پول نمی دهد. خواهشمندم 

این موضوع را به گوش مسئوالن برسانید.

سرعت اینترنت در بسیاری از روستاهای جنوبی استان 
سیستان و بلوچستان بسیار پایین و در بیشتر مواقع قطع 

است. این اختال سبب ایجاد مشکات زیادی برای انجام 
امور ضروری می شود.

به نظر من بخش زیادی از آلودگی هوای تهران مربوط به 
اتوبوس های شرکت واحد و خودروهای سنگین است، بارها 
در شهر شاهد بودم دود غلیظی از اگزوز این خودروها خارج 
می شود، حتی در همین روزهای اخیر، لطفا پیگیری کنید.

باسام؛ چرا دولت برای کارگران باالی ۱۰ یا ۱۵ ساله 
شهرداری مشهد هیچ فکری نمی کند و قدمی برای آن ها 

برنمی دارد، مابعد از این همه کار می ترسیم که ثبات شغلی 
نداشته باشیم.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

 افزایش تعداد کالنتری ها 
در سراسر کشور

 حذف پوشش بیمه 
داروهای بیماران صعب العالج کذب است
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حدیث روز

نهج الفصاحه، ص 665، ح 2422

 استفاده از تجربه اتاق فکر مشترکان آبفای استان اصفهان 
در سطح شرکت های آبفای شهری

ــان  ــای اســتان اصفه ــد آبف ــات مشــترکین و درآم ــاون خدم مع
ــرکت های آب و  ــترکین ش ــوزه مش ــر ح ــاق فک ــه کار ات ــاز ب از آغ

ــر داد. ــک خب ــده ای نزدی فاضــاب کشــور در آین
ــا معــاون مهندســی و  رضــا رضایــی کــه در نشســت مشــترک ب
ــه  ــا اشــاره ب ــت، ب ــرز ســخن می گف ــای اســتان الب توســعه آبف
ســابقه تشــکیل اتــاق فکــر در حــوزه خدمــات مشــترکین شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان از ســال 1391 و دســتاوردهای آن 
ــت  ــرار اس ــت آمده ق ــات به دس ــاس تجربی ــت: براس ــار داش اظه
شــرکت های آب و فاضــاب شــهری در پنــج گــروه دســته بندی 
ــات  ــزاری جلس ــرای برگ ــرگروه ب ــک س ــر ی ــر نظ ــوند و زی ش
ــدام  ــه راهکارهــای الزم اق مشــترک، شناســایی مشــکات و ارائ

کننــد.
ــترکین در  ــر مش ــاق فک ــدازی ات ــرد راه ان ــدواری ک ــراز امی وی اب
ســطح شــرکت های آب و فاضــاب کشــور موجــب نزدیکــی 
ــه روش  ــن و دســتیابی ب ــا، کاهــش تفســیرها از قوانی دیدگاه ه

ــود. ــترکین ش ــان و مش ــه متقاضی ــات ب ــه خدم ــد در ارائ واح
علیرضــا مناســکی، معــاون مهندســی و توســعه آبفــای اســتان 
البــرز، نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــده اتــاق فکــر در ســطح کشــور 
می توانــد بســیار اثرگــذار باشــد، گفــت: بایــد بــه ســمتی حرکــت 

کنیــم کــه تفکــرات و تصمیم گیری هــا از حالــت جزیــره ای 
خــارج شــود.

ــن  ــرز همچنی ــتان الب ــای اس ــعه آبف ــی و توس ــاون مهندس مع
بــه همــراه مدیــران آمــوزش و دفتــر نظــارت بــر درآمــد و 
وصــول مطالبــات آبفــای اســتان البــرز و مدیــر آبفــای کــرج از 
ســامانه های 1522 و 122 و آزمایشــگاه فنــی کنتورهــای آب 

ــرد. ــد ک بازدی

»آگهی مزایده«
نوبت اول

شهرداری فالورجان در نظر دارد براساس مصوبه شماره 5/552 مورخ 96/10/19 شورای اسامی شهر 
فاورجان پارکینگ واقع در میدان آزادی به متراژ تقریبی 1600 متر مربع را طبق شرایط ذیل براساس 
قیمت کارشناسی جهت پارکینگ عمومی به متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره به مدت یکسال 

شمسی واگذار نماید.
الف( قیمت پایه اجاره ماهیانه مبلغ 61.000.000 ریال می باشد که باالترین مبلغ پیشنهادی برنده 

مزایده خواهد بود.
ب( متقاضیان می بایست آخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز دوشنبه 

مورخ 96/11/16 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل نمایند.
ج( کلیه هزینه ها از جمله بیمه، مالیات، عوارض شهرداری، ارزش افزوده، چاپ آگهی و... به عهده 

برنده مزایده می باشد. 
د( شهرداری )کمیسیون( در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت اینترنتی www.falavarjan.ir مراجعه فرمائید.

جواد نصری - شهردار فالورجان

آگهی شناسایی سرمایه گذار 
ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضالب شهر رزوه در ازای واگذاری پساب )به روش بیع متقابل (

)مزایده شماره 96-4-303(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد در راستای دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت )2( با موضوع شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده 

بهره برداری، به بخش غیر دولتی )مصوب 1394/07/04( و بند الف ماده 142 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی آن 

به شماره 48007/169/67 مورخه 91/2/3، »ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضالب شهر رزوه 

در ازای واگذاری پساب )به روش بیع متقابل(« به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین  و با 
شرایط ذیل به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.

الف- شرح مختصری از پروژه:
- موضوع پروژه: ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت مشارکت در ایجاد تاسیسات فاضاب شهر رزوه در ازای واگذاری پساب 

)به روش بیع متقابل( 

- شامل سرمایه گذاری در احداث: 

         احداث شبکه جمع آوری و انتقال و نصب انشعابات مربوطه 

         ارتقاء تصفیه خانه فاضاب 

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

- دوره احداث: 2 سال شمسی 

- دوره بهره برداری تجاری: براساس مدل مالی 

- محل اجرا: استان اصفهان - شهر رزوه 

- مبلغ تضمین براساس مبلغ سرمایه گذاری و مطابق اسناد ارزیابی کیفی تعیین می گردد. 
ب شرایط کلی برای سرمایه گذاری: 

- سرمایه گذار به صورت شخصی حقیقی یا حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و تخصیص سرمایه مورد نیاز را 
به عهده خواهد داشت. 

- ارایه ضمانت نامه شرکت در مزایده معادل با 800.000.000 ریال 
- تاریخ، مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده: سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد ارزیابی سرمایه گذاری در 

طرح به وب سایت شرکت آب و فاضاب استان اصفهان به آدرس www.abfaesfahan.ir مراجعه نمایند.
- محل و زمان تحویل مدارک درخواستی: مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 15:30 روز شنبه مورخ 96/11/14 و 

محل تحویل دبیرخانه معامات شرکت اتاق 292 می باشد.
- تاریخ بازگشایی: از ساعت 8 روز یکشنبه مورخ 96/11/15 

- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 031-36680030-6 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

رسای داستان

ــت  ــام وق ــح تم ــودم. از صب ــته ب ــی خس خیل
ــا  ــتم. واقع ــوان نداش ــر ت ــودم. دیگ ــا ب روی پ
ــرد. آن روز  ــرژی آدم را می گی ــس ان ــه تدری ک
ــد و حجــم کار هــم  ــی اذیــت کردن بچه هــا خیل
ــی  ــه وقت ــودم ک ــته ب ــدر خس ــود. آن ق ــاد ب زی
ســوار اتوبــوس شــدم، فقــط دنبــال یــک جــای 
ــد.  ــی نباش ــر صندل ــی اگ ــودم؛ حت ــتن ب نشس
ــد  ــتر راه را بای ــود؛ بیش ــی رو نب ــیرم تاکس مس
ــارم  ــگ زرد رخس ــدم. رن ــوس می ش ــوار اتوب س
از حــال و احوالــم خبــر مــی داد. چنــد نفــر چنــد 
ــد در  ــاره رفتن ــا دوب ــد، ام ــم زل زدن ــاری به ب
ــان  ــه همراهش ــای همیش ــه همراه ه ــی ک دنیای
ــم؛  ــوژی  را می گوی ــن تکنول ــان. همی می بردش
ــه  ــدل. البت ــک م ــر روز ی ــی های ه ــن گوش همی
ــم. ــر... بگذری ــا دیگ ــا بعضی ه ــد نیســتند، ام ب
ــگ  ــر نداشــتند؛ چــون در فرهن بیچاره هــا تقصی
اتوبــوس سوارشــدن مــا هرکســی کــه اول 
ــه  ــن نقط ــا آخری ــی را ت ــود، صندل ــوار می ش س
ممکــن کــه نزدیــک مســیرش باشــد، بــا همــان 

هزینــه ای کــه داده اســت، موقتــا می خــرد. 
ــاع  ــان دف ــد از حقم ــت؛ بای ــق ماس ــره ح باالخ
ــم  ــر ه ــرود. اگ ــدر ب ــان ه ــادا کرایه م ــم مب کنی
احیانــا بخواهیــم از حقمــان بگذریــم، جایمــان را 
ــای  ــا و خانم ه ــا و پیرزن ه ــه پیرمرده ــط ب فق

بــاردار و گاهــی بچــه دار می دهیــم... .
ــاده شــد و مــن  ــر پی خالصــه، باالخــره یــک نف
جایــش نشســتم. همیــن کــه نشســتم، ســتون 
ــه  ــد ثانی ــم جابه جــا شــد؛ طــوری کــه چن فقرات
ــاس  ــدم. احس ــت مان ــان حال ــت در هم بی حرک
ــدا کــرد و  ــان پی ــم جری کــردم خــون در رگ های
مــن مســیر حرکتــش را تــا مغــز ســرم احســاس 

ــرد.  ــم زق زق می ک ــف پاهای ــردم. ک ک
کمــی  گذشــت و بدنــم داشــت آرام می شــد کــه 
ــر  ــز و س ــال تر و تمی ــا میانس ــم تقریب ــک خان ی
حــال ســوار شــد. مــدام بــه مــن کــه نزدیکــش 
بــودم، نــگاه می کــرد و زیــر لــب می گفــت 
راحت طلــب کــه  ایــن جوان هــای  از  امــان 
ــوند... . ــر می ش ــد روزی پی ــر نمی کنن ــال فک اص

جوانهایراحتطلب
راوی این قصه: مریم بینا

نوبت اول


