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فضایمجازی
مدت های مدیدی است که فضای مجازی مورد 
و حتی  رده های مختلف  در  افراد  توجه  و  بحث 
مردم عادی و نقل محافل و مجالس خانواده ها 
قرار گرفته است؛ عده ای موافق بی چون و چرای 
آن هستند و برخی نیز این فضا را نیازمند نظارت و 
کنترل می دانند؛ هرچند آن را مفید هم می دانند، 
اما مضرات وضع فعلی آن را گوشزد کرده و از 
این شرایط ابراز نگرانی می کنند. این نگاه فقط در 
کشور و بین مردم ما نیست؛  حتی در کشور هایی 
هستند،  هم  شرط  و  بی قید  آزادی  مدعی  که 
کتاب  و  بی حساب  را  مجازی  فضای  مسئوالن، 
نمی گذارند و آن را به میدان تاخت و تاز معاندان 
و آشوبگران و افراد بی بند و بار و ولنگاران تبدیل 
نمی کنند. همین چندی پیش مقامات فرانسه و 
برای  برنامه ای  ارائه  درصدد  کردند  اعالم  آلمان 
محدودیت فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی 

در کشورشان هستند...

بهقلممدیرمسئولسرمقاله
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استقبال۵6هزارنفریاصفهانیها
ازفیلمهایفجر

ظرفیت سینماهای 
اصفهان باید افزایش یابد

کت  آب و فاضالب استان  �ش
اصفهان )سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی خرید را مطابق جدول زیر از فروشندگان 

ذیصالح انجام دهد. همچنین از طریق مزایده مورد زیر را مطابق جدول ذیل به فروش رساند.

مبلغ تضمین 
)ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

103.000.000 جاری اعتبارات فوالد خرید و راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور سیار با توان 450 کیلوولت آمپر جهت پمپاژ 
پساب آبفای منطقه ی مبارکه 96-4-337

3.500.000 جاری مزایده فروش یک دستگاه منبع فلزی هوائی 96-4-338

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/12/5 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/12/6

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-366۸0030-۸
)داخلی 3۸۸ - مزایده داخلی 45۸(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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سرای داستان

این قصه: راست یم گفتند...
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مقاومت درمقابل جاهلیت مدرن
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اول. منقــول اســت میانــٔه جنــگ صفین، که کار به شــدت 
ســخت و طاقت فرســا شــده بــود، بــرای عــده ای از یــاران 
ــا  امیرالمؤمنیــن علیه الســالم شــبهه پیــش آمــد کــه آی
اساســًا ایــن جنــگ، کار درســتی اســت یــا نــه. »اســماء 
بــن حکیــم« کــه از یــاران حضــرت بــود و یکــی از 
ــردی از ســپاه  ــد م ــار یاســر، می گوی ــاب عم ــراه جن هم
ــار  ــاب عم ــت. جن ــار را گرف ــراغ عم ــد و س ــرت آم حض
خــودش را معرفــی کــرد. آن مــرد کــه خوشــحال شــده 
ــن  ــرد: »م ــرح ک ــن مط ــار چنی ــؤالش را از عم ــود، س ب
ــتم  ــان داش ــدم، اطمین ــرون آم ــه بی ــه از خان هنگامی ک
کــه مــا در مســیر حــق هســتیم و شــکی نداشــتم کــه 
ایــن قــوم )معاویــه و طرفدارانــش( بــر باطــل و گمراهــی 
ــان  ــا شــب گذشــته، همیــن عقیــده و اطمین هســتند. ت
ــا، در  ــوی م ــه اذان گ ــدم ک ــی دیشــب دی را داشــتم؛ ول
جمله هــای اذان، گواهــی بــه یکتایــی و رســالت محمــد 
آن هــا  اذان گــوی  و  می دهــد  صلی هللا علیه وآله وســلم 
)معاویــه و هوادارانــش( نیــز گواهــی بــه یکتایــی خــدا 
می دهــد؛  صلی هللا علیه وآله وســلم  محمــد  رســالت  و 
ــا،  ــم آن ه ــم ه ــاز می خوانی ــا نم ــم م ــد از اذان، ه و بع
ــوت  ــت، دع ــی اس ــم یک ــرآن ه ــی ق ــا یعن ــاب م و کت
مــا یکــی اســت، رســول مــا نیــز یکــی اســت. ازایــن رو، 
دیشــب شــک و تردیــد بــر مــن راه یافتــه اســت. 
ــه  ــب را ب ــد، ش ــدا بدان ــز خ ــی ج ــه کس ــب بی آنک دیش
ســر آوردم و صبــح نــزد امیرمؤمنــان علــی علیه الســالم 
ــا عمــار را  ــه مــن فرمــود: آی ــم. ب آمــدم و ماجــرا را گفت
ــرو  ــار ب ــزد عم ــود: ن ــه. فرم ــم: ن ــردی؟ گفت ــات ک مالق
ــروی کــن. اینــک  ــٔه او پی ــد و از گفت ــن چــه می گوی ببی

ــو آمــده ام. ــزد ت ــرای همیــن مســئله ن ب
جنــاب عمــار در جــواب آن مــرد گفــت: آیــا آن صاحــب 
»پرچــم ســیاه« را کــه در مقابــل مــن قــرار گرفتــه 
ــی؟  ــاص( می شناس ــم عمروع ــه پرچ ــاره ب ــت )اش اس
خــدا  رســول  عصــر  در  شــخص  ایــن  بــا  مــن 
ســه  حضــرت،  آن  رکاب  در  صلی هللا علیه وآله وســلم، 
بــار جنگیــدم و اینــک ایــن چهارمیــن بــار اســت کــه بــا 
ــار  ــه ب ــر از س ــر و نیک ت ــار بهت ــن ب ــم و ای او می جنگ
قبــل نیســت؛ بلکــه بدتــر و زشــت تر از آن هاســت. مــن 
ــر او جنگیــدم...  ــدر و احــد و ُحنیــن، در براب در جنــگ ب
صلی هللا علیه وآله وســلم  پیامبــر  عصــر  در  روز  آن 
خــدا  رســول  »پرچم هــای  مرکــز  در  مــا  تجّمــع 

ایــن  تجّمــع  ولــی  بــود  صلی هللا علیه وآله وســلم« 
ــه و ســپاه آن هــا( در مرکــز  ــوم )عمروعــاص و معاوی ق

مشــرکان«. »پرچم هــای 
دوم. در هنــگام نبردهــا و جنگ هــا، اهمیــت پرچــم 
بیشــتر اســت. هــر جبهــه بــرای شناســایی خــود، 
ــمن  ــرد و دش ــم می ک ــپاه َعَل ــوی س ــی را در جل پرچم
ــم  ــدا، پرچ ــه در ابت ــرد ک ــعی اش را می ک ــٔه س ــم هم ه
حریــف، کــه در حقیقــت نمــاد هویتــی جبهــٔه مقابــل بود 
را بــر زمیــن بیفکنــد. بــرای همیــن، نقــش »پرچــم دار« 
در  بــود.  سرنوشت ســاز  و  تعیین کننــده  نبردهــا  در 
جنگ هــا، یکــی از مهم تریــن منصب هــا، پرچــم داری 
ســپاه بــود و بنابرایــن یکــی از اهــداف اصلــی دشــمن، 
ــادن  ــه افت ــود، چراک ــف ب ــن زدن پرچــم دار حری ــه زمی ب
پرچــم و پرچــم دار، نشــانٔه شکســت و ازهم گســیختگی 
عاشــورا،  روز  این کــه  می شــد.  محســوب  لشــگر 
حضــرت سیدالشــهدا علیه الســالم بــه جنــاب اباالفضــل 
اجــازٔه  لحظــه  آخریــن  تــا  علیه الســالم،  العبــاس 
ــه او  ــود، چراک ــل ب ــن دلی ــه همی ــد ب ــدن را ندادن جنگی
پرچــم دار لشــگر حســین علیه الســالم بــود. وقتــی هــم 
ــت  ــام رف ــزد ام ــالم، ن ــاس علیه الس ــرت عب ــه حض ک
بــرای گرفتــن اجــازٔه میــدان، حضــرت بــه همیــن جنبــٔه 
شــخصیتی حضــرت عبــاس اشــاره کرده و می فرماینــد: 
َق  ــرَّ ــَت َتَف ــی َو ِإَذا َمَضی ــُب لَِواِئ ــَت َصاِح ــی َأْن ــا َأِخ »ی
ــو  ــر ت ــی، اگ ــم دار من ــو پرچ ــرادر! ت ــکَِری«، »ای ب َعْس

ــد.« ــم می پاش ــن از ه ــگر م ــوی، لش ــهید ش ش
ــر  ــرن، ب ــارده ق ــد از چه ــالم«، بع ــم اس ــوم. »پرچ س
دوش مــردی از تبــار حســین علیه الســالم قــرار گرفــت 
ــالم« را  ــم »اس ــه ه ــد ک ــی ش ــم دار« جریان و او »پرچ
ــا  ــه نه تنه ــران« را. در روزگاری ک ــم »ای ــرد و ه ــده ک زن
اســالم، بلکــه اساســًا دیــن بماهــو دیــن، جایگاهــی در 
ــا  ــت و ب ــان نداش ــی جه ــی و اجتماع ــوالت سیاس تح
ــت  ــا آن مخالف ــرف ب ــر ط ــا«، از ه ــون توده ه ــام »افی ن
می شــد، و در روزگاری کــه ایــران و ایرانــی تحقیــر 
می شــد تــا جایی کــه آن کارگــزار حکومــت پهلــوی 
ــگ  ــاختن لولهن ــی س ــی توانای ــا حت ــت ایرانی ه می گف
ــی شــد  ــی، پرچــم دار نهضت ــام خمین ــد، ام ــم ندارن را ه
ــی خــود کشــاند، و  ــگاه اصل ــه جای کــه هــم اســالم را ب
ــروزه  ــه ام ــی داد ک ــان عزت ــی را چن ــران و ایران ــم ای ه
ایــران،  می کننــد  اعتــراف  بین المللــی  تحلیلگــران 

ــرای حــل مســائل  ــه اســت و ب ــور منطق ــدرت نوظه ابرق
ــا ایــران نیســت. »در  منطقــه، چــاره ای جــز مصالحــه ب
حقیقــت امــام بزرگــوارِ مــا در ایــن نهضــت عظیمــی کــه 
ــد،  ــود آوردن ــه وج ــالم ب ــان اس ــورمان و در جه در کش
ــتند:  ــگاه داش ــته ن ــد و برافراش ــد کردن ــم را بلن دو پرچ
یــک پرچــم عبــارت اســت از پرچــم احیــاء اســالم؛ بــه 
ــم  ــی. پرچ ــم و الیتناه ــدرت عظی ــن ق ــه آوردن ای عرص
دوم، پرچــم عــزت و ســربلندی ایــران و ایرانــی. ایــن دو 
تــا پرچــم برافراشــتٔه بــه دســت قدرتمنــد امــام بزرگــوار 
ماســت.«)14/03/13۸۸( شــاید بــه دلیــل همیــن 
نقــش پرچــم داری ایــران در جهــان بــود کــه امــام 
ــود: »اگــر اســالم عزیــز و جمهــوری  خمینــی فرمــوده ب
اســالمی نوپــا بــه انحــراف کشــیده شــود و ســیلی بخورد 
ــالم  ــته اس ــود، خدای نخواس ــی ش ــت منته ــه شکس و ب
ــود...«  ــپرده می ش ــیان س ــاق نس ــه ط ــا ب ــرای قرن ه ب

ــی، ج 1۸، ص 5( ــام خمین ــٔه ام )صحیف
چهــارم. »مــردم، پرچــم و پرچــم دار«، ســه ضلــع مثلــث 
اقتــدار و پیــروزی کشــورند، بــرای همیــن، دشــمن و در 
ــی اســت:  ــزرگ« به شــدت عصبان رأس آن، »شــیطان ب
»آمریــکا عصبانــی اســت، به شــدت عصبانــی اســت. از 
کــه عصبانــی اســت؟ فقــط از ایــن حقیــر کــه عصبانــی 
ــران  ــت ای ــت؛ از مّل ــی اس ــم عصبان ــما ه ــت، از ش نیس
ــت،  ــی اس ــران عصبان ــت ای ــت، از حکوم ــی اس عصبان
ــر  ــرای خاط ــرا؟ ب ــت؛ چ ــی اس ــران عصبان ــالب ای از انق
اینکــه شکســت خــورده؛ از ایــن حرکــت عظیــم شکســت 
خــورده.«)19/10/1396( تــا زمانــی هــم کــه مــردم، زیــر 
ــی )ره(،  ــر امــام خمین ــه تعبی پرچــم اســالم هســتند، ب
ــد  ــر پرچــم توحی ــد: »همــه زی ــدی در امان ان از هــر گزن
ــا ایــن وضــع  هســتید. زیــر پرچــم اســالم هســتید؛ و ب
ــر پرچــم اســالم هســتید، آســیب پذیر نخواهیــد  کــه زی
بــود.« راهپیمایــی 22 بهمــن نیــز حضــور میلیونــی یــک 
ــا دو  ــد بیعــت ب ــرای تجدی ــث اســت، ب ــن مثل ــع ای ضل
ضلــع دیگــر، یکــی بیعــت بــا »پرچــم«، کــه نمــاد اتحــاد 
و انســجام ایــران و ایرانــی در برابــر هــر دشــمن بیرونــی 
و درونــی اســت و دیگــری بیعــت بــا »پرچــم دار« ایــن 
ــران  ــالب ای ــت انق ــود، سرنوش ــر او نب ــه اگ ــت، ک نهض
ــالب،  ــن انق ــود. ای ــالب مصــر ب ــزی شــبیه انق ــم چی ه
به واســطٔه ایــن ســه مؤلفــه، مانــدگار خواهــد بــود 

ــع: خــط حــزب هللا ــاذن هللا. منب ب

رازماندگاریانقالبچیست؟

پرچم دار...

گهی روزنامه کیمیای وطن 6-32504254-031جذب آ



کوتاه از سیاست
موافقت رهبر معظم انقالب با عفو و 
تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

ــروزی شــکوهمند انقــاب  ــه مناســبت ســالروز پی ب
ــا عفــو و تخفیــف  ــر معظــم انقــاب ب اســامی، رهب
ــی  ــم عموم ــاِن محاک ــر از محکوم ــازات 565 نف مج
و انقــاب، ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح و 

ــد. ــت کردن ــی موافق ــرات حکومت تعزی

تقدیر سرلشکر جعفری از حاتمی کیا
نامه فرمانده به سرباز نظام

ــده کل ســپاه  سرلشــکر محمدعلــی جعفــری، فرمان
ــی از  ــدور پیام ــا ص ــامی، ب ــاب اس ــداران انق پاس
ابراهیــم حاتمی کیــا، کارگــردان ســینما، تشــکر کــرد. 
ــخنان  ــت: »س ــده اس ــه آم ــن نام ــمتی از ای در قس
ــم  ــی در مراس ــقانه جنابعال ــه و عاش ــا، دردمندان زیب
ــا از  ــی گوی ــر عامت ــم فج ــنواره فیل ــه جش اختتامی
شــجاعت، وطن دوســتی و اخــاص شماســت و 
ــا  ــمن ب ــه دش ــت ک ــده اس ــرح ش ــه ای مط در زمان
ــان و  ــور ایم ــه ش ــه زدن ب ــدد ضرب ــوان درص ــام ت تم
ــه  ــب ب ــران اســت. اینجان ــت ای ــادات مل عمــق اعتق
ــرزمین  ــن س ــه ای ــربازان پاکباخت ــادم س ــوان خ عن
ــه بزرگــی  ــی ب ــاه بای ــی کوت کــه توانســته اند در زمان
ــی  ــد، از جنابعال ــه ریشــه کن کنن داعــش را در منطق
بابــت زحمتــی کــه کشــیده و رنجــی کــه در ارائــه این 
تصویــر درخشــان برده ایــد، سپاســگزاری می کنــم و 
آرزوی آن را دارم کــه دیگــر هنرمنــدان وطن دوســت 
و کاردان ایــن کشــور نیــز در همیــن مســیر گام 

ــد.« بردارن

 پیکر شهدای سانچی 
به تهران رسید

ملــی  شــرکت  ســخنگوی  بهرامــی،  محســن   
ــه  ــان اینک ــا بی ــگاران ب ــع خبرن ــش، در جم نفت ک
ــب  ــانچی دوشنبه ش ــتی س ــهید کش ــه ش ــر س پیک
توســط هواپیمایــی ماهــان از شــانگ های بــه تهــران 
ــاعت  ــح س ــروز صب ــرد: دی ــار ک ــد، اظه ــل ش منتق

ــید.  ــران رس ــه ته ــهدا ب ــن ش ــر ای 05:30 پیک
وی در ادامــه افــزود: بــه خانــواده ایــن شــهدا اعــام 
شــده اســت و در حــال تــدارک بــرای انجــام مراســم 

تشــییع پیکــر شــهدا هســتیم. 
بهرامــی دربــاره آخریــن وضعیــت کشــتی غرق شــده 
ســانچی گفــت: ربات هــای زیردریایــی در حــال 
جســت وجو هســتند و عکــس  و تصاویــری کــه 
توســط آنهــا گرفتــه شــده اســت، نیــاز بــه پــردازش 

دارد. 
ســخنگوی شــرکت ملــی نفت کــش اذعــان داشــت: 
مرحلــه اول نتیجــه ایــن تصاویــر ســه تــا چهــار روز 

ــه خشــکی انتقــال داده می شــود. ــده ب آین

دروغ مضحک رسانه های خارجی
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از کیهــان، 
رســانه های معانــد پــس از هــر راهپیمایــی و حضــور 
ــه  ــی، ب ــی و دین ــای مل ــردم در آیین ه ــترده م گس
ــروی  ــا آب ــوند ت ــغول می ش ــی مش ــرت و پاگوی پ

ــد. ــظ کنن ــود حف ــال خ ــه خی ــود را ب نداشــته خ
 تــا دیــروز، توزیــع ســاندیس و کیــک، تهدیــد 
توزیــع  دولتــی،  ادارات  از  اخــراج  و  اعــدام  بــه 
چلوکبــاب و... ازجملــه دروغ هایــی بــود کــه معانــدان 
بــا جــارزدن آنهــا، حضــور چنــد ده میلیونــی و 
راهپیمایی هــا  در  را  ایــران  مــردم  دشــمن کوب 
توجیــه می کردنــد؛ امــا دروغ امســال شــبکه وهابــی 
ــوان شــاهکاری  دانســت کــه فقــط  »کلمــه« را می ت
ــن  ــری ای ــن برمی آید.مج ــوب معاندی ــن معی از ذه
شــبکه بــا عصبانیــت بــه راهپیمایــی 22 بهمــن 
پرداخــت و در حالی کــه حرکــت صداوســیما را در 
پوشــش تصویــری حماســه ملــی ایرانیــان ناشــیانه 
توصیــف کــرد، گفــت: »صداوســیما تصاویــر 22 

ــرد!  ــش ک ــتان« را پخ ــار و تابس ــن به بهم
ــا و  ــام فصل ه ــوز ن ــی هن ــون وهاب ــرا ضدانقابی ظاه
ماه هــا را نمی داننــد و از برشــمردن ترتیــب ایــن 
نام هــا عاجزنــد و نمی فهمنــد کــه بهمــن، تحــت هــر 

ــه فصــل زمســتان اســت.  شــرایطی، مختــص ب

امام جمعه جدید تهران 
مشخص شد

ــد  ــه جدی ــام جمع ــری، ام ــم رهب ــام معظ ــم مق ــا حک ب
ــد. ــخص ش ــران مش ته

پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
جمعــه  ائمــه  سیاســت گذاری  شــورای  اطاع رســانی 
ــرد  ــن ابوترابی ف ــید محمدحس ــام س ــور، حجت االس کش
بــا حکــم مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان خطیــب موقــت 

ــد. ــوب ش ــران منص ــه ته جمع
قــرار اســت نمــاز جمعــه این هفتــه تهــران را حجت االســام 

ابوترابی فــرد اقامــه کنــد.

ملک شاهی:
سیدامامی براساس فیلم 

پخش شده از پیراهنش برای 
خودکشی استفاده می کند

ــاس  ــت:  براس ــس گف ــی مجل ــیون قضای ــس کمیس رئی
آنچــه در فیلــم پخش شــده بــرای نماینــدگان آمــده 
ــا  ــی را مهی ــات خودکش ــود مقدم ــیدامامی خ کاووس س
ــد. ــتفاده می کن ــن کار اس ــرای ای ــش ب ــرده و از پیراهن ک

در  کوهدشــت  مــردم  نماینــده  ملک شــاهی،  الهیــار 
ــم  ــه پخــش فیل ــا اشــاره ب ــس شــورای اســامی، ب مجل
ــدادی از  ــرای تع ــیدامامی ب ــی کاووس س ــوه خودکش نح
نماینــدگان گفــت: براســاس آنچــه از نمایندگانــی کــه فیلــم 
ــد، شــنیدم  ــده بودن ــه کشته شــدن ســیدامامی را دی لحظ

ــت. ــرده اس ــم ک ــی را فراه ــات خودکش ــود مقدم وی خ
ــاس   ــن اســاس کاووس ســیدامامی لب ــر ای ــزود: ب وی اف
خــود را بیــرون آورده و از پیراهنــش بــرای خودکشــی 

ــت. ــرده اس ــتفاده ک اس
رئیــس کمیســیون قضایــی مجلــس اظهــار داشــت: 
ــرون آوردن پیراهــن خــود  ــس از بی کاووس ســیدامامی پ
ــوده  ــا نب ــن در آنج ــه دوربی ــود ک ــاق خ ــمتی از ات ــه قس ب

ــد. ــی می زن ــه خودکش ــت ب ــی رود و دس ــت، م اس

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

فضای مجازی 
همچنیــن نخســت وزیر انگلیــس طــی ســخنرانی خــود در 
ــی اقتصــاد در داووس، ســرویس پیام رســان  ــع جهان مجم
بــه  »تبدیل شــدن  دلیــِل  بــه  را   )Telegram( تلگــرام 
ــاد   ــورد انتق ــت ها« م ــکاران و تروریس ــرای جنایت ــی ب مأمن
قــرار داد و گفــت کــه شــرکت های فعــال در حــوزه فنــاوری 
موظفنــد بــرای متوقف کــردن این گونــه فعالیــت غیرقانونــی 

ــد«. ــات بیشــتری صــورت دهن »اقدام
ــم کــه شــاهد  ــاز داری ــا نی ــاره گفــت: »م ــرزا مــی در این ب ت
میــان ســرویس های کوچک تــر  افزایــش همکاری هــا 
ــل  ــاوری مای ــرکت فن ــچ ش ــیم. هی ــرام( باش ــابه )تلگ مش
نیســت بــه عنــوان ســرویس مــورد اســتفاده تروریســت ها 
بــرای منحرفــان جنســی  انتخابــی  َاپ  نخســتین  یــا 

ــود«. ــناخته ش ش
چنانچــه اشــاره شــد در روز هــا و هفته هــای اخیــر، در 
ــی و  ــی و اجتماع ــم از سیاس ــی اع ــل عموم ــتر محاف بیش
رســانه ای، صاحب نظــران و حتــی عمــوم مــردم دربــاره 
ــه ای  ــای دغدغه مندان ــده، توصیه ه ــازی رهاش ــای مج فض

ــد. ــه کردن را ارائ
در  اجتماعــی  شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  مزایــای 
جهــان پرســرعت امــروزی، امــری غیرقابــل کتمــان اســت؛ 
ــن  ــن فضــا و ای ــب آن، آســیب ها و خطــرات ای ــا متعاق ام
ــدم  ــورت ع ــت و در ص ــده اس ــیار فزاین ــز بس ــبکه ها نی ش
کنتــرل مراجــع ذی صــاح، حتــی بــرای یــک جامعــه واجــد 

ــی اســت. بحــران امنیت
ــمن  ــده و دش ــبکه ها ش ــن ش ــی ای ــا قربان ــا باره ــور م کش
هرچنــد  مشــکاتی  طریــق  ایــن  از  اســت  توانســته 
ــای سیاســی  ــد و هزینه ه ــش ایجــاد کن ــدت را برای کوتاه م
و امنیتــی و انســانی و اقتصــادی و حتــی اخاقــی را دربــر 
داشــته اســت؛ نمونــه اش نقش آفرینــی فضــای مجــازی در 
آشــوب و اغتشــاش در زمســتان 96 اســت کــه همــگان از 
آن آگاه شــدند، بــه آن اقــرار کردنــد و دشــمن نیــز اعتــراف 
ــران  ــن فضــا، اهدافــش را در ای ــا اســتفاده از ای ــه ب کــرد ک

ــال کــرده اســت. دنب
ــری  ــای فک ــش در اتاق ه ــا پی ــاه 96 از مدت ه ــه دی م فتن
ــه  ــا ب ــود و آمریکایی ه ــورده ب ــد خ ــیا کلی ــی س و عملیات
ــردآوردن  ــا گ ــران ب ــت ای ــک مل ــوان دشــمنان شــماره ی عن
ــده  ــرای آن دی ــژه ای ب ــدارک وی ــد، ت ــای معان ــه گروه ه هم
بودنــد کــه البتــه ماننــد گذشــته بــه واســطه بصیــرت ملــت و 
اتحــاد مســئوالن، حــول محــور اصــل مترقــی والیــت فقیــه، 

ــد. ــه کردن ــاره را تجرب شکســتی دوب
فتنــه آمریکایــی زمســتان 96 بــا اســم رمــز معیشــت 
ــا  ــردم( و ب ــادی م ــق اقتص ــات بح ــردن مطالب )منحرف ک
هــدف نهایــی آشــوب افکنی و اغتشاشــگری در مرحلــه 
ــرای کشــتار  ــزدور و دست نشــانده ب ــراد م اول و تســلیح اف
مــردم در مرحلــه دوم، طراحــی شــده بــود. فتنه افــروزان بــر 
ــر  ــای الگــوی نتیجه گرفتــه خــود در بعضــی کشــورها ب مبن
آن بودنــد تــا از پیرامــون، آشــوب ها را بــه مرکــز بکشــانند و 
ســپس الگــوی تجربه کــرده خــود در ســوریه یعنــی گســیل 
ســاح و تروریســت های اجــاره ای را اجــرا کننــد کــه اقتــدار 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــی و اطاعات ــده امنیت فزاین

طــرح شــوم آن هــا را در نطفــه خفــه کــرد.
طراحــان فتنــه  در نطفــه خفه شــده زمســتان 96 در اجــرای 
پــروژه جنایتکارانــه خــود علیــه ملت ایــران، حســاب ویژه ای 
ــرده  ــاز ک ــرام ب ــژه تلگ ــی، به وی ــر روی شــبکه های اجتماع ب

بودنــد.
ــای  ــرام و کانال ه ــه تلگ ــت ک ــان دهنده آن اس ــواهد نش ش
ــاق جنــگ آشــوبگران تبدیــل  ــه ات ــا ب معلوم الحــال آن، علن
ــتار  ــش و کش ــان آت ــتقیما فرم ــا مس ــن کانال ه ــدند. ای ش
مــردم را می دادنــد. آن هــا بــه طــور ویــژه دســتورکار ســاخت 
و اســتفاده از ابــزار و مــواد تروریســتی نظیــر کوکتل مولوتــف 
را بــر روی خروجــی خــود قــرار می دادنــد و مــردم را ترغیــب 
بــه تخریــب امــوال عمومــی و تصــرف اماکــن دولتــی 

می کردنــد! 
بیشــتر ایــن کانال هــا کــه گردانندگانشــان در خــارج از کشــور 
متنعــم بــه جیــره و مواجــب ســازمان های جاسوســی 
ــی را  ــای انتظام ــردم و نیرو ه ــکارا م ــتند، آش ــه هس بیگان

ــد. ــتن می کردن ــه کش ــد ب تهدی
غلظــت خشــونت گرایی و نفرت پراکنــی و تروریســت پروری 
ــود  ــده ب ــاد ش ــدری زی ــه ق ــی ب ــای تلگرام ــن کانال ه ای
کــه مدیــران شــبکه اجتماعــی تلگــرام مجبــور شــدند 
ــکل  ــه پروت ــان ب ــان دادن تعهدش ــر و نش ــظ ظاه ــرای حف ب
مــروج  کانال هــای  ایــن  از  یکــی  ضدخشــونت گرایی، 
اقدامــات تروریســتی و تخریب کارانــه را مســدود کننــد کــه 
البتــه گرداننــدگان کانــال مزبــور، کانــال مشــابهی را تأســیس 
کردنــد کــه از قضــا از ســوی مدیــر تلگــرام نیــز تبلیــغ شــد!
ــر از  ــی دیگ ــی و برخ ــای تلگرام ــوای کانال ه ــل محت تحلی
شــبکه های اجتماعــی در مدت زمــان آشــوب ها، صحــت 
ایــن گــزاره را بــه اثبــات رســاند کــه تلگــرام، بســتر مناســبی 

ــت. ــرای تروریست هاس ب
ــرام در  ــژه تلگ ــی و به وی ــبکه های اجتماع ــی ش نقش آفرین
ــگان از  ــازی بیگان ــر و بسترس ــوب های اخی ــوادث و آش ح
ــد روز پــس  ــه چن ــود ک ــدری آشــکار ب ــه ق ــق، ب ــن طری ای
غربــی  رســانه های  آشــوب ها،  ایــن  فروکش کــردن  از 

ــه اقــرار در ایــن رابطــه شــدند.  ــر ب ناگزی
ــه در اغتشاشــات  ــدارد ک ــد ن ــروز دیگــر هیچ کــس تردی ام
اخیــر، فضــای مجــازی مؤثــر بــود. دشــمن از طریــق 
فضــای مجــازی، تحریــکات را بیشــتر می کــرد و آمــوزش 

ــی داد.  م
آزادی  مدعــی  جوامــع  در  حتــی  می گویــد  بررســی ها 
بــه فضــای  نیــز، دسترســی ها  ولنــگاری  و  رواداری  و 
مجــازی براســاس مؤلفه هایــی چــون ســن و ســطح 
ــده  ــرل ش ــف و کنت ــاخصه ها، تعری ــایر ش ــات و س تحصی
اســت و این چنیــن نیســت کــه هــر فــردی بــدون در نظــر 
ــازی  ــای مج ــه در فض ــد آزادان ــات، بتوان ــن مقتضی گرفت
ســیر و ســیاحت کنــد. شــاخص ترین کشــور در ایــن رابطــه 
ــررات ســفت و  ــه در آن مق ــی ک کاناداســت؛ کشــوری غرب
ســختی در زمینــه دسترســی بــه فضــای مجــازی براســاس 
ــی  ــود دارد و تخط ــف وج ــاخص های مختل ــا و ش معیاره
از آن نیــز تقریبــا امکان ناپذیــر اســت. بنابرایــن مــردم 
انتظــار دارنــد مســئوالن تدبیــری بیندیشــند تــا ایــن فضای 
ــتفاده  ــکان اس ــود و ام ــازی ش ــی پاک س ــی از آلودگ مخف
ــد و از  ــم آی ــوم فراه ــرز و ب ــن م ــدان ای ــرای فرزن ــد ب مفی
هرگونــه انحــراف ناشــی از فضــای مجــازی پیشــگیری بــه 

عمــل آیــد.

گروه سیاستسارا بهرامی
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مــوج کــه بــه راه می افتــد، عــده ای بــه دنبــال 
دنبــال  بــه  هــم  برخــی   هســتند؛  موج ســواری 
کشــف حقیقــت. در ایــن میــان تشــخیص صــواب 
ــر  و ناصــواب، راســت و دروغ ســخت می شــود. خب
ــام  ــگاه ام ــی دانش ــتاد جامعه شناس ــی اس خودکش
صــادق)ع( همچنــان محــل بحــث در میــان اهالــی 

ــت.  ــت اس سیاس
ماجــرا  ایــن  بــه  واکنش هــا  بــا گسترده شــدن 
»کاووس  مــرگ  نحــوه  دربــاره  ابهاماتــی کــه  و 
ســیدامامی« وجــود داشــت، ســپاه اعــام آمادگــی 
بــر  مبنــی  خــود  شــواهد  و  مــدارک  تــا  کــرد 
»جاســوس بودن« ایــن اســتاد را بــه نماینــدگان 

ــد.  ــه ده ارائ
روز دوشــنبه جلســه ای میــان تعــدادی از نماینــدگان 
ــه ای  ــد؛ جلس ــزار ش ــپاه برگ ــده س ــس و نماین مجل
کــه گویــا درنهایــت نتوانســته اســت ابهامــات را بــه 
طــور کامــل برطــرف کنــد. شــائبه ها دربــاره عجیــب 

ــیاری  ــی بس ــر اصل ــاق، تیت ــن اتف ــودن ای و غریب ب
پســت های  و  توئیت هــا  ســوژه  و  رســانه ها  از 
چهره هــای سیاســی اســت؛ اینکــه اســتاد دانشــگاه 
امــام صــادق بــه عنــوان یــک فعــال محیــط زیســت، 
ــث  ــر بح ــد و اگ ــوس« از آب درمی آی ــور »جاس چط
جاسوســی در کار بــوده اســت، چــرا مراجــع پیگیــر 
ــد و  ــزده بودن ــی ن ــاره حرف ــده، در این ب ــن پرون در ای
ــن اســتاد را  ــر خودکشــی ای ــه خب ــوه قضائی چــرا ق
ــا چــرا  ــه اطاع رســانی نکــرد ی ــر و در روز حادث زودت
ــا 22 بهمــن  چنیــن خبــری بایــد دقیقــا همزمــان ب
ــخ  ــه بی پاس ــت ک ــش هایی اس ــود، پرس ــر ش منتش

ــده اســت.  مان
ــوط  ــم مرب ــدگان پــس از تماشــای فیل برخــی نماین
ــن اســتاد، خودکشــی  ــه لحظــات آخــر زندگــی ای ب
او را تأییــد کردنــد؛ امــا برخــی دیگــر همچنــان 
ــتر و  ــای بیش ــان پیگیری ه ــده اند و خواه ــع نش قان
دقیق تــر در این بــاره هســتند. در عیــن حــال کامــران 
ســیدامامی، بــرادر کاووس ســیدامامی، روز دوشــنبه 
تأییــد و تأکیــد کــرد کــه بــرادرش، خــود را حلق آویــز 

کــرده اســت و گفــت: »تعــدادی از رســانه ها مریــض 
هســتند و همــواره مــا را تحــت فشــار گذاشــتند کــه 
مجبــور بــه بیــان خــاف واقــع شــویم. مــا در حــال 
حاضــر داغداریــم و از رســانه ها خواهــش داریــم کــه 

بــه شــایعات دامــن نزننــد.«
ــر  ــاره اظهارنظ ــئولی در این ب ــام و مس ــچ مق ــا هی فع
شــفاف نکــرده اســت. مصطفــی کواکبیــان از نمایندگان 
مجلــس می گویــد: وزرای اطاعــات و دادگســتری باید 
توضیــح دهنــد کــه اگــر جاسوســی بــوده، این اســتاد با 

کــدام ســرویس خارجــی در ارتبــاط بــوده اســت؟
اتهــام ســیدامامی و چنــد فعــال محیط زیســتی دیگر 
ــا منتشــر شــده،  ــر بازداشــت آنه کــه ایــن روزهــا خب
ــع آوری  ــی و جم ــبکه جاسوس ــک ش ــا ی ــکاری ب هم
اطاعــات بــه نفــع بیگانــگان اســت. همیــن موضــوع 
ســبب شــده اســت تــا ایــن پرســش مطــرح شــود که 
بــه راســتی فعــال محیــط زیســت کــه بــه عنــوان مثال 
بــر روی پــروژه یوزپلنــگ آســیایی کار می کــرده، چــه 
اطاعاتــی می توانســته بــه بیگانــگان بدهــد و اساســا 
اطاعــات زیســت محیطی کشــورمان بــه چــه درد 
ســرویس های جاسوســی غــرب می خــورده اســت؟

ــادی،  ــکر فیروزآب ــه سرلش ــت ک ــی اس ــن پرسش ای
مشــاور عالــی نظامــی فرمانــده کل قــوا، در گفت وگــو 
بــا رســانه ها تــاش کــرد بــه آن پاســخ دهــد؛ 
ــد.  ــع کن ــده ای را قان ــد ع ــاید بتوان ــه ش ــخی ک پاس
هــر  از  پــس  »غربی هــا  گفــت:  فیروزآبــادی 

ــت  ــار شکس ــد، دچ ــران کردن ــا ای ــه ب ــه ای ک تجرب
شــدند. در ســه ســال گذشــته در اروپــا جمــع 
ــا  ــگ ب ــه جن ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــدند و ب ش
ــی  ــگ فرهنگ ــی، جن ــگ نظام ــد جن ــران نمی توان ای
یــا جنــگ سیاســی باشــد؛ بــه همیــن دلیــل گفتنــد 
بایــد بــا هــر چیــزی کــه داریــم بــا ایــران بجنگیــم و 
ــدی«. در  اســمش را هــم گذاشــتند »جنــگ هیبری
جنــگ هیبریــدی ممکــن اســت ایرانگــرد بفرســتند 
کــه جاســوس باشــد. ممکــن اســت فعــال محیــط 
ــن  ــد، ممک ــوس باش ــه جاس ــتند ک ــتی بفرس زیس
اســت دانشــمند فعــال در تحقیقــات کشــاورزی 
بفرســتند کــه جاســوس باشــد. در دورانــی کــه مــن 
ــل و  ــا دلی ــوارد ب ــن م ــه ای ــردم، هم ــت می ک خدم

مــدرک پیــدا می شــد.«
مشــاور رهبــری بــه موضوع جالــب توجــه دیگری هم 
در این بــاره اشــاره کــرده اســت. او بــا ذکــر خاطــره ای 
دربــاره افــرادی کــه چندیــن ســال پیــش بــه عنــوان 
فعالیــت بــرای جمــع آوری کمــک بــه فلســطین بــه 
ایــران آمدنــد و در ادامــه مشــخص شــد، جاســوس 
جانــوران  انــواع  اموالشــان  »در  بوده انــد، گفــت: 
صحرایــی را خریــده بودنــد؛ مثــل سوســمار، مارمولک 
ــن  ــه ای ــم ک ــی کردی ــپس بررس ــت. س و آفتاب پرس
ــه  ــد متوج ــورد؛ بع ــان می خ ــه دردش ــه چ ــوارد ب م
شــدیم پوســت آنهــا امــواج اتمــی را جــذب می کنــد 
و اینهــا جاســوس اتمــی بودنــد کــه می خواســتند بــا 
ــق  ــامی از طری ــوری اس ــل جمه ــه در داخ ــن بهان ای
ــه  ــن نتیج ــه ای ــی ب ــوران صحرای ــن جان ــت ای پوس
برســند کــه مــا در چــه مکان هایــی معــدن اورانیــوم 
ــتیم.«  ــردن هس ــال کار اتمی ک ــا در ح ــم و کج داری

شــوک »کاووس« مــوج بــه راه انداختــه اســت؛ 
ــی  ــتگ های »عل ــان هش ــه در می ــه البت ــی ک موج
ــه  ــر ب ــدوم« کمت ــا« و »رفران کریمــی« و »حاتمی کی
آن پرداختــه شــد و البتــه شــاید در روزهــای آینــده و 
بــا اظهارنظــر مســئوالن قضایــی در این بــاره، زوایــای 
تازه تــری از پرونــده اســتادی کــه اطرافیانــش از 
محســنات زیــادش می گوینــد و مقامــات اطاعاتــی 
ــد،  ــد می کنن ــوس بودنش تأکی ــر جاس ــی ب و امنیت

روشــن شــود. 

پرونده بازداشت فعاالن محیط زیست و خودکشی استاد دانشگاه روی میز نمایندگان

شـوک »کاووس«

ــامی در ادامه از صفحه اول ــاب اس ــم انق ــر معظ ــات رهب بیان
ــهدای  ــره ش ــت اندرکاران کنگ ــا دس ــدار ب دی
اســتان سیســتان  و بلوچســتان کــه در تاریخ 
۱6 بهمــن 96 برگــزار شــده بــود، صبــح دیروز 
در محــل ایــن همایــش در زاهــدان منتشــر 

شــد.
ــگاه  ــل از پای ــه نق ــوز ب ــزارش نامه نی ــه گ ب
ــری،  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــانی دفت اطاع رس
ــدار  ــن دی ــه ای در ای ــت هللا خامن حضــرت آی
بــا اشــاره بــه عاقــه عمیــق خــود بــه مــردم 
سیســتان و بلوچســتان، مــردم بلــوچ را گرم، 
صمیمــی، باصفــا و بااســتعداد، و مــردم 
تاریخــی  لحــاظ گذشــته  از  را  سیســتان 
در بیــن همــه اقــوام ایرانــی، کم نظیــر و 
ــد:  ــان کردن ــف و خاطرنش ــان توصی درخش
ــار، در  ــتعدادهای سرش ــن اس ــود ای ــا وج ب
دوران قاجــار و پهلــوی بــه مــردم سیســتان 

و بلوچســتان بی اعتنایــی می شــد و همیــن 
موجــب شــد کــه اســتعدادهای مــردم بــروز 

ــد. نکن
ایشــان خدمــات انجام شــده در ایــن منطقــه 
را نشــانه  انقــاب  از  در ســال های پــس 
محبــت دوطرفــه مــردم و نظــام دانســتند و 
بــا اشــاره بــه نیازهــای مطرح شــده از جانــب 
ــد: نیازهــای  ــدار افزودن ــن دی اســتاندار در ای
آب شــیرین کن  همچــون  اســتان  مــردم 
ــئوالن  ــق مس ــد از طری ــن را بای ــط آه و خ
ارشــد دولتــی بــه  طــور جــدی دنبــال کنیــد 
ــی،  ــش خصوص ــدان آوردن بخ ــه می ــا ب و ب
اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی نیز 

ــد. ــد ش ــر خواه امکان پذی
ــتان   ــامی سیس ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
اســتان های  همچــون  را  بلوچســتان  و 
وحــدت  مظهــر  گلســتان  و  کردســتان 
زندگــی  و  همــکاری  الگــوی  و  اســامی 
برادرانــه شــیعه و ســّنی بــرای دنیــا دانســتند 
مقابــل  در  هوشــیاری  بــر  تأکیــد  بــا  و 
شــهادت  گفتنــد:  دشــمن  تفرقه افکنــی 
یــک نوجــوان ســّنی در دفــاع مقــدس 
ــه  ــوی اهــل ســنت ب ــک مول ــا شــهادت ی ی
ــه  دســت  علــت دفــاع از انقــاب اســامی ب
ضدانقــاب، نشــان می دهــد بــرادران شــیعه 
و ســنی در جمهوری اســامی در دشــوارترین 

میدان هــا در کنــار یکدیگــر حاضرنــد و بایــد 
بــا کارهــای فرهنگــی و هنــری ایــن حقایــق 
و وحــدت واقعــی را مجســم و نمایــان کــرد.
ایســتادگی  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
جمهــوری اســامی در مقابــل جاهلیــت 
مــدرن بــا وجــود تحریــم و همــه توطئه هــای 
نظامــی و فرهنگــی دشــمنان را مرهــون 
ــد  ــردم خواندن ــداکاری م ــان و ف ــدرت ایم ق
و گفتنــد: مظهــر کامــل ایمــان راســخ در 
ــت،  ــان و مقاوم ــم ایم ــیار مه ــره  بس زنجی
شــهیدان و ایثارگــران هســتند؛ بنابرایــن 
نظــام اســامی بــه تعظیــم و تکریــم شــهدا 

ــت. ــد اس نیازمن

رهبر معظم انقالب در دیدار با دست اندرکاران کنگره شهدای استان سیستان  و بلوچستان:

مردم ایران در مقابل جاهلیت مدرن ایستادگی کردند

سیاسـت2

،،
برخی نمایندگان پس از تماشای فیلم 
مربــوط بــه لحظــات آخــر زندگــی ایــن 
استاد، خودکشی او را تأیید کردند؛ اما 
برخی دیگر همچنان قانع نشده اند و 
خواهان پیگیری های بیشتر و دقیق تر 

در این باره هســتند
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محســن هاشــمی، رئیــس شــورای شــهر تهــران، در 
ــاح  ــت: اص ــهر گف ــورای ش ــه ش ــن جلس چهل وپنجمی
ــارات  ــن و تخصیــص اعتب ــی و تأمی ــت مال نظــام مدیری
شــهرداری و مدیریــت شــهری تهــران، فرآینــدی پیچیــده 
ــا  ــد و ب ــد هدفمن و حســاس اســت کــه از یــک ســو بای

ســرعت و شــتاب مناســب باشــد.
وی افــزود: همچنیــن بایــد حساب شــده باشــد تــا 
بــه بی ثباتــی ســاختار و آســیب دیدن امنیــت روانــی 
کارکنــان و فعــاالن در حــوزه شــهرداری نینجامــد و 
ســرمایه اجتماعــی مدیریــت شــهری را دچــار خدشــه و 

ــازد. ــتی نس کاس
ــه  ــارات ک ــه انتظ ــن زدن ب ــن دام ــت: بنابرای ــمی گف هاش
ــی و  ــورت دفع ــه ص ــهری ب ــت ش ــی مدیری ــام مال نظ
ــه ســرخوردگی جامعــه  یک شــبه اصــاح شــود، فقــط ب
و افزایــش شــکاف شــهروندان و مدیریــت شــهری 
می انجامــد؛ اصاحــات بایــد مســتمر و گام بــه گام باشــد.

وی افــزود: قانــون، تکالیــف و وظایــف دســتگاه های 
ــرده و  ــت خــود مشــخص ک ــه فعالی مســئول را در حیط

متأســفانه اکنــون بســیاری از وظایــف و تکالیــف قانونــی 
ــد  ــه بای ــت ک ــده اس ــن مان ــر زمی ــهری ب ــت ش مدیری
ــع و  ــاس مناب ــدی و براس ــا را اولویت بن ــن فعالیت ه ای

ــود. ــری ش ــارات، پیگی اعتب
هاشــمی تصریــح کــرد: در ایــن میــان نبایــد بــه مدیریــت 
شــهری اتهــام مخالفــت بــا فرهنــگ دینــی زده شــود و 
ــه  ــواری؛ این گون ــام رانت خ ــی اته ــه مذهب ــه جامع ــه ب ن
رویکردهــا بــه جــای حرکــت بــه ســمت وحــدت، شــکاف 

ــد. ــر می کن ــه عمیق ت ــی را در جامع اجتماع
وی افــزود: مشــکات ســاختاری در نظــام بودجه نویســی 
و تأمیــن منابــع و هزینه کــرد شــهرداری تهــران اســت کــه 
طبیعتــا ایــن ســاختار ظــرف چندمــاه قابــل جایگزینــی 
نیســت و بــه همیــن دلیــل کار شــورا در بررســی و اصــاح 
ــت های  ــال سیاس ــتی آزمایی اعم ــه و راس ــه بودج الیح
مدیریــت شــهری در بودجــه کار را دشــوار می کنــد و 
بــه نتیجــه رســیدن آن، تــاش بیشــتر اعضــای شــورا و 
ــی  ــکار عموم ــوری بیشــتر اف مســئوالن شــهرداری و صب

را می طلبــد.

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت: 
ــار مــو می بیننــد و گایــه می کننــد،  آقایانــی کــه دو ت
انــگار وضعیــت حجــاب در اوایــل انقــاب را فرامــوش 

کرده انــد.
آییــن  در  دوشــنبه  شــامگاه  آقامحمــدی  علــی 
ــاب  ــروزی انق ــالروز پی ــی ونهمین س ــت س نکوداش
ــاب  ــه انق ــوتان کمیت ــل از پیشکس ــامی و تجلی اس
اســامی یــادآوری کــرد: برخــی تــا دو تــار مــو 
می بیننــد، می گوینــد ایــن هــم شــد انقــاب؛ در 
ــا چــه وضعیــت  حالــی کــه نمی داننــد مــا کشــور را ب
حجابــی در دســت گرفتیــم و حــال کــه از آن شــرایط 
عبــور کرده ایــم، عــده ای بــه وضعیــت کنونــی حجــاب 

گایــه می کننــد.
ــه  ــت ک ــا نیس ــه م ــرد: وظیف ــد ک ــدی تأکی آقامحم
مــردم گنــاه نکننــد؛ بلکــه مــا مکلــف هســتیم مســائل 
ــن  ــه دام ــردم را ب ــان م ــا رفتارم ــم و ب ــم دهی را نظ

ــم. ــام برگردانی اس
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام از کارکنــان 

ــه همــه و  ــگاه مثبــت ب نیــروی انتظامــی خواســت ن
ــته  ــده داش ــل قانع کنن ــراد دلی ــتن اف ــرای کنارگذاش ب

باشــند.
وی اضافــه کــرد: زمانــی کــه اوایــل پیــروزی انقــاب 
ریاســت کمیتــه انقــاب اســامی را بــه خواســت 
شــهید آیــت هللا مدنــی، امــام جمعــه وقــت همــدان، 
بــر عهــده گرفتــم، نه تنهــا بســیاری از نیروهــای 
ــتفاده  ــا اس ــوان آنه ــه از ت ــزدم، بلک ــار ن ــی را کن نظام

ــردم. ک
دوره  ســرهنگ  یــک  کــرد:  اضافــه  آقامحمــدی 
ستم شــاهی کــه انتظــار داشــت بــا وی برخــورد 
ســلبی صــورت گیــرد، بــه عنــوان عضــو شــورای کمیته 

انقــاب اســامی همــدان انتخــاب شــد.
وی ادامــه داد: ســال گذشــته یکــی از بســتگان 
ــده را  ــوه بن ــر و ن ــن ســرهنگ، جــان دخت ــک ای نزدی
ــا یــک تشــخیص پزشــکی درســت نجــات داد کــه  ب
ایــن از برکــت همــان برخــورد تــوأم بــا رأفــت اســامی 

اســت.

عضو مجمع تشخیص: 

برخی تا دو تار مو می بینند، می گویند این هم شد انقالب
رئیس شورای شهر تهران:

به مذهبی ها، اتهام رانت خواری  نزنیم

نشســت  در  رئیس جمهــور،  روحانــی،  حســن 
رؤســای  بــا  اســتانداران  و  وزیــران  مشــترک 
ســازمان های اقتصــادی بــا اشــاره بــه راهپیمایــی 
ــی  ــع تاریخ ــن مقط ــرد: در ای ــوان ک ــن عن 22 بهم
حضــور مــردم در همــه اســتان ها و شــهرها و 
ــان  ــود و نش ــت ب ــا عظم ــتاها ب ــا و روس بخش ه
داد مــردم مــا نســبت بــه راه و مســیری کــه حــدود 
۴0 ســال پیــش شــروع کردنــد، مصمــم هســتند و 
ــد. ایــن حــرف معنایــش  همــان را ادامــه می دهن
نمی بیننــد  نقصــی  مــردم  نیســت کــه  ایــن 

ــرد. ــل ک ــد ح ــکات را بای مش
ــن  ــی در ای ــخنان روحان ــده ای از س ــه گزی در ادام

نشســت را می خوانیــد.
 مــردم درســت تشــخیص مســیر دادنــد؛ یعنــی 

ــت.  ــه در سرنوش ــدم مداخل ــتقال و ع ــیر اس مس
االن هــم اگــر از مــردم بپرســید می خواهیــد 
ــت  ــگان دخال ــا بیگان ــید ی ــته باش ــتقال داش اس
ــد  ــم می گوین ــاز ه ــد ب ــم درص ــد، 9۸ و 2 ده کنن
تغییــر  آمــار  ایــن  می خواهیــم.  اســتقال 
نمی کنــد. اگــر بپرســیم آزادی می خواهیــد یــا 
ــوری  ــه جمه ــم ب ــروز ه ــار ام ــان آم اســتبداد، هم

می دهنــد. رأی  اســامی 
و  برنامه هــا  و  شــیوه ها  در  اســت  ممکــن   
ــاد داشــته باشــند؛ مــردم  نحــوه اجــرا مــردم انتق
دینی شــان  و  ملــی  فرهنــگ  بــه  می خواهنــد 

ــود.  ــن نش توهی
ــه  ــود ک ــن ب ــد، ای ــل ش ــه 56 و 5۷ حاص  آنچ
قشــرهای مختلــف بــه صحنــه آمدنــد و احســاس 

ــاده  ــه آم ــد و هم ــدا کردن ــترک پی ــان مش و آرم
ــا  ــد؛ ت ــداکاری کنن ــداف ف ــن اه ــرای ای ــدند ب ش
ــاب  ــن انق ــت، ای ــدت هس ــن وح ــه ای ــی ک زمان

ــد.  ــد مان خواه
ــد در  ــدی دارد، نبای ــد 99 درص ــه امی ــی ک  کس
مســئولیت بمانــد. مــا بــه امیــد و نشــاط ۱00 

درصــدی احتیــاج داریــم. 
 چــرا دنیــا در برابــر ترامــپ ایســتاد؟ اگــر آینــده 
ایــران مســتحکم نبــود، ۱90 کشــور جلــوی آمریــکا 
می ایســتاد و آمریــکا و اســرائیل بــا دو کشــور 
کوچــک در منطقــه تنهــا می ماندنــد؟ دنیــا بــا 
ازبین بــردن برجــام مخالفــت کــرد، چــون اعتمــاد 
بــه دولــت و نظــام اســت. آنهــا محاســبه می کننــد 
ــد. ــان نمی گذارن ــل در می ــود را بی دلی ــار خ و اعتب

ــا  ــی مــا از دنی  متأســفانه دســتگاه های تبلیغات
عقــب هســتند و مــردم دچــار ایــن عقب ماندگــی 
نیســتند. برخــی دســتگاه های داخلــی هنــوز بــذر 

ــد.  ــه پخــش می کنن ــأس را در جامع ی
ــاه، از روز  ــردم در دی م ــر م ــات اخی  در اعتراض
اول بــه پلیــس دســتور دادیــم بــدون اســلحه وارد 

صحنــه شــود. 
 اگــر اعتراضــی داریــم قانــون بــرای مــا راه 
ــون  ــم قان ــرده اســت. در 22 بهمــن گفت ــن ک تعیی
اساســی ظرفیت هــای زیــادی دارد کــه اگــر اصــاح 
هــم نشــود، می توانــد هــم کشــور را هدایــت کنــد 
و هــم رضایــت عامــه را بــرآورده ســازد؛ بــه شــرطی 
ــند و  ــی باش ــون اساس ــه قان ــد ب ــه متعه ــه هم ک
فصــل ســوم قانــون اساســی را اجــرا و پیــاده کنیم.
 ســال آینــده، ســال نشــاط و امیــد و شــادمانی 
ــی  ــخت گیری و در زندگ ــت. س ــران اس ــردم ای م
ــام  ــه ام ــد و آنچ ــت نکنی ــردم دخال ــی م خصوص
ــه اش  ــاید در خان ــی ش ــد. کس ــرا کنی ــه را اج گفت
ــد او را  ــا نبای ــا م ــد، ام ــا دروغ بگوی ــد ی ــت کن غیب

ــم. بازخواســت کنی

 دیــن اســام بــر مبنــای ســخت گیری و زنــدان 
نیســت؛ مبنــای اســام، تشــریع و تبلیغ اســت. 

 مــا نبایــد بــرای خودمــان وظیفــه مافــوق 
طاقــت درســت کنیــم و نبایــد بــرای مــردم دیــن 
ــن مشــقت نیســت و  ــم. اســام، دی ــف کنی تعری
ــد حکــم جعــل نکــرده اســت و حکمــی از  خداون

ــت. ــده اس ــل نش ــدا جع ــوی خ س
 اشــتغال، مهم تریــن مســئله ســال آینــده 

ــت.  اس
ــردم  ــه م ــس ب ــل ارزان جن ــرای تحوی ــد ب  بای

ــرد.  ــاد ک ــول ایج ــک تح ی
ــازی  ــای مج ــه فض ــوط ب ــائل مرب ــی مس  برخ
ــا دیــدن یــک عکــس  ــد. گاهــی ب را درک نمی کنن
نامناســب یــا یــک جملــه، طنــز یــا کام بــد 
ــن  ــه ای ــازی را ب ــای مج ــه فض ــات ب ــه توجه هم
ــاد ــی ایج ــای منف ــرده و فض ــوف ک ــمت معط  س

 می کند. 

رئیس جمهور:
اشتغال، مهم ترین مسئله سال آینده است

 ترویج فحشا در کره جنوبی برای 
تقویت روحیه سربازان آمریکایی

ــار نقــش ایــن  ــرای اولیــن ب ــر گــزارش اســپوتنیک، دادگاهــی در کــره جنوبــی ب ــا ب بن
ــرد. ــد ک ــی تأیی ــای آمریکای ــی پایگاه ه ــا در نزدیک ــتم فحش ــور را در سیس کش

در تصمیــم دادگاه عالــی ســئول کــه هفتــه گذشــته برگــزار شــد، آمــده اســت: »دولــت 
ــه  ــا خــود شــاکیان ب حــق تعییــن سرنوشــت جنســی را بررســی کــرده اســت و ضمن
عنــوان ابــزاری بــرای دســتیابی اهــداف دولتــی بــه کار رفته انــد کــه نقــض تعهــدات و 

احتــرام بــه حقــوق فــردی اســت.«
ایــن دادگاه هفتــه گذشــته دربــاره پرداخــت غرامــت بــه ۱۱۷ زن بــه دلیــل آســیب دیدن 
تصمیــم گرفــت. ایــن زنــان علیــه دولــت جمهــوری کــره جنوبــی شــکایت کــرده بودنــد. 
درنتیجــه ۷۴ فــرد شــاکی غرامــت ۷ میلیــون وان )6۴50 دالر آمریــکا( و ســایرین 3 

میلیــون یعنــی 2۷60 دالر را دریافــت می کننــد.

داعش:
انتخابات، »شرک« است!

ــا انتشــار یــک فایــل ویدئویــی مصری هــا را بــه هــدف قــراردادن  گــروه تروریســتی داعــش ب
مراکــز اخــذ رأی در ایــن کشــور و ادامه یافتــن عملیــات تروریســتی در صحــرای ســینا تهدیــد 

کــرد.
تشــکیات تروریســتی داعــش همزمــان بــا عملیــات نظامــی ارتــش مصــر در صحــرای ســینا 
بــا انتشــار یــک فایــل ویدئویــی مصــر را تهدیــد کــرد کــه عملیــات مســلحانه خــود را در ایــن 

منطقــه ادامــه خواهــد داد.
ــات  ــراردادن مراکــز اخــذ رأی انتخاب ــه هــدف ق ــی مصری هــا را ب ــوار ویدئوی ــن ن داعــش در ای

ریاســت جمهــوری ایــن کشــور کــه قــرار اســت مــاه مــارس برگــزار شــود، تهدیــد کــرد.
تروریســت های داعــش مدعــی شــدند کــه انتخابــات »شــرک« اســت و مراکــز تجمــع و اخــذ 

رأی در ایــن کشــور مــورد هــدف آن هــا قــرار خواهــد گرفــت.

 انصارهللا تعدادی از مزدوران ائتالف سعودی را 
به اسارت درآورد

معــاون ســخنگوی ارتــش یمــن از پیشــروی نیرو هــای انصــارهللا در اســتان مــرزی »الجــوف« 
و بــه اســارت درآمــدن تعــدادی از مــزدوران وابســته بــه ائتــاف متجاوز عربســتان خبــر داد.

بــه گــزارش گــروه بین الملــل خبرگــزاری دانشــجو بــه نقــل از اســپوتنیک، »عزیــز راشــد«، 
ــوان  ــت، عن ــور اس ــن کش ــارهللا در ای ــان انص ــه هم پیم ــن ک ــش یم ــخنگوی ارت ــاون س مع
داشــت: اخبــار منتشرشــده از ســوی ائتــاف متجــاوز عربســتان دربــاره کشته شــدن ده هــا 
ــات  ــت عملی ــر شکس ــتن ب ــدف سرپوش گذاش ــا ه ــوده و ب ــذب ب ــا ک ــربازان م ــن از س ت

ــرد. ــورت می گی ــا ص ــام جبهه ه ــا در تم ــی آن ه نظام
وی در ادامــه افــزود: ادعــای رســانه ای ائتــاف عربســتان دربــاره کشته شــدن ده هــا تــن از 
ــه  ــن منطق ــه شکســت نیرو هــای آن هــا در ای ــا در واکنــش ب ــا در الجــوف تنه نیرو هــای م

ــود.  ــرح می ش مط

بین الملل



فناوری
قابلیت جدید اینستاگرام

اینســتاگرام از ایــن پــس بــه منظــور ارتقــا و حفــظ 
ــات از  ــکرین ش ــن اس ــش، گرفت ــخصی کاربران ــم ش حری
اســتوری های کاربــران را بــه آن هــا گــزارش می دهــد. 
ــتاگرام  ــتوری های اینس ــی نت، اس ــایت س ــزارش س ــه گ ب
ــا در طــول مــدت  ــران می دهــد ت ــه کارب ــن قابلیــت را ب ای
یــک شــبانه روز )۲۴ ســاعت( اتفاقــات و پســت های 
ــن  ــد و ای ــتراک بگذارن ــه اش ــان ب ــا دوستان ش ــود را ب خ
ــاعت،  ــت ۲۴ س ــس از گذش ــز پ ــا نی ــر و ویدیوه  تصاوی
امــا طبــق  بیــن خواهنــد رفــت.  از  و  ناپدیــد شــده 
از  مجــازی،  فضــای  در  شــده  منتشــر  گزارش هــای 
ــر  ــت ها و تصاوی ــن پس ــران، ای ــی از کارب ــه برخ ــا ک آنج
را نمی تواننــد بــه مــدت طوالنی تــری مشــاهده کننــد، 
اسکرین شــات  دوستان شــان  اســتوری های  روی  از 

 . نــد می گیر
بســیاری از کاربــران گــزارش داده انــد کــه ایــن امــر 
ــه چالــش کشــانده  ــم شــخصی آن هــا را ب ــد حری می توان
و مــوارد امنیتــی و خصوصــی آن هــا را تهدیــد کنــد، چراکــه 
ــر  ــات از تصاوی ــکرین ش ــه اس ــا تهی ــران ب ــی از کارب برخ
ــد.  ــرروی اســتوری ها سواســتفاده می کنن منتشــر شــده ب
ــبکه  ــی، ش ــای این چنین ــدن گزارش ه ــاد ش ــا زی ــاال ب ح
اجتماعــی اینســتاگرام تصمیــم گرفتــه اســت کــه هــرگاه 
کســی از روی اســتوری کاربــران، اســکرین شــات بگیــرد، 
ــع و  ــی مطل ــام اعالن ــا ارســال پی ــن موضــوع ب وی را از ای

ــرد. ــد ک آگاه خواه

Arri دوربین جدید
ــای  ــه دنی ــت، آری )Arri( ب ــای الرج فرم ورود دوربین ه
ســینما، تغییــرات گســترده ای در محتــوای ویدیویــی 
ــینما و  ــه س ــدی ب ــر عالقه من ــرد. کمت ــد ک ــاد خواه ایج
دوربین هــای حرفــه ای ســینمایی، نــام برنــد معتبــر 
انتخــاب  آلمانــی، آری )Arri( را نشــنیده اســت کــه 
حرفــه ای  فیلمبــرداران  و  کارگردانــان  از  بســیاری   اول 
محســوب می شــود. بــرای آگاهــی از محبوبیــت ایــن 
ــه  ــن به کاررفت ــه ۲۲ دوربی ــد ک ــت بدانی ــی اس ــد، کاف برن
ــوالت آری  ــکار ۲۰۱۸، از محص ــای اس ــورد فیلم ه از ۳۲ م

ــد.  الکســا بودن
حــال ایــن شــرکت نام آشــنا در کنــار معرفــی جدیدتریــن 
ــدی  دوربیــن ســینمایی خــود، از فرمــت و سیســتم جدی

رونمایــی کــرده اســت. 
دوربیــن الکســا ال اف )Alexa LF(  از سنســور بزرگ تــری 
نســبت بــه نمونه هــای فول فریــم و ۳۵ میلی متــری 
متــداول برخــوردار اســت. امــا توانایی هــای ایــن دوربیــن، 
ــر آن بازنمی گــردد و جدیدتریــن  ــه سنســور بزرگ ت ــا ب تنه
رزولوشــن  بــا  فیلمبــرداری  توانایــی  آری،  محصــول 
۴.۵K و نــرخ فوق العــاده  ۱۵۰ فریــم بــر ثانیــه دارد. 
ــن شــرکت  ــد ای ــران آری، سیســتم جدی ــای مدی ــه ادع ب
ــبک تر و  ــوالت س ــر، محص ــی بهت ــی نهای ــار خروج در کن

ــد آورد.  ــان خواه ــه ارمغ ــری ب کوچک ت

اخبار اقتصادی
دالر به ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد

رام نشدنی مثل دالر
دالر و ســکه در ادامــه مســیر صعودی شــان همچنــان 
ــه ۵۰۰۰ تومــان  ــه ای کــه دالر ب ــه گون ــد، ب تخــِت گاز می رون
ــش  ــان افزای ــزار توم ــم ۴۰ ه ــکه ه ــده و س ــک ش نزدی

ــرد.  ــدا ک قیمــت پی
ــا  ــل ت ــه قب ــه در هفت ــکا ک ــنا، دالر آمری ــزارش ایس ــه گ ب
حــدودی افزایــش قیمتــش متوقــف شــده بــود، مجــددًا 
در دو - ســه روز اخیــر صعــودی شــده و روز سه شــنبه بــا 
افزایــش ۱۰۰ تومانــی بــه ۴۹۵۰ تومــان رســید. بقیــه ارزهــا 
هــم دســت کمــی از دالر ندارنــد. بــه گونــه ای کــه یــورو در 
ــس  ــته و پ ــی را داش ــش قیمت ــترین جه ــار دالر، بیش کن
ــا  ــد. ام ــرار دارن ــارات ق ــم ام ــد انگلســتان و دره از آن پون
ــکه  ــت س ــنبه، وضعی ــازار روز سه ش ــل در ب ــه قابل تأم نکت
اســت کــه در فاصلــه یــک روز، ۴۰ هــزار تومــان افزایــش 
قیمــت را تجربــه کــرد و بــه ۱ میلیــون و ۵۹۰ هــزار تومــان 
ــر   ــل در ماه هــای اخی ــه حداق ــی ک ــش قیمت رســید، افزای

ــت.  ــوده اس ــابقه ب بی س
بــا وجــود اینکــه بــه نظــر می رســید پــس از پیش فــروش 
ــر  ــازار متعادل ت ــت ب ــزی، وضعی ــک مرک ســکه توســط بان
شــود، امــا عمــاًل برعکــس آن اتفــاق افتــاد. در ایــن روزهــا، 
طــالی ۱۸ عیــار هــم رکوردشــکنی کــرده و بــا ادامــه مســیر 
ــه  ــان رســید ک ــزار توم ــه ۱۵۴ ه افزایشــی، روز دوشــنبه ب

باالتریــن قیمــت را تجربــه کــرد. 
ــی  ــالی داخل ــابه ط ــت مش ــم وضعی ــال ه ــس ط ــر اون ه
پیــدا کــرده و بــه مســیر افزایشــی خــود ادامــه داده اســت.

 تولید خودروی ارزان سایپا 
با همکاری رنو

مدیرعامــل گــروه خودور ســازی ســایپا گفــت: ســال آینــده 
ــه  ــد و عرض ــو تولی ــکاری رن ــا هم ــدی ب ــای جدی خودوره
ــت  ــت و ارزان قیم ــا کیفی ــی ب ــه محصول ــد ک ــد ش خواه
اســت تــا نیــاز بخــش عمــده ای از اقشــار جامعــه پاســخ 

ــود.  داده ش
همایــش  پنجمیــن  در  قاســم جهرودی  محســن 
ــه  ــرد: هم ــار ک ــران اظه ــودروی ای ــت خ ــی صنع بین الملل
ــن  ــر از ای ــند و اگ ــول ارزان می شناس ــا محص ــایپا را ب س

مشــخصه فاصلــه بگیریــم، خواهیــم باخــت. 
ــا ۱۱ خودرو ســاز  ــر ب ــان اینکــه در ســه مــاه اخی ــا بی وی ب
مذاکــره  محصــوالت  ســبد  تقویــت  بــرای  جهانــی 
ــرروی  ــه تمرکــز مــا ب داشــته ایم، خاطــر نشــان کــرد: البت

تولیــد خــودروی ارزان قیمــت اســت. 
مدیر عامــل گــروه خودروســازی ســایپا ادامــه داد: بــه 
ــتیم  ــی هس ــرم اختصاص ــک مگاپلت ف ــی ی ــال طراح دنب
ــد  ــک محصــول جدی ــا اســتفاده از آن هــر ســاله ی ــه ب ک

ــد.  ــد ش ــازار خواه ــد و وارد ب تولی
او افــزود: امســال خــودروی کوئیــک بــه بــازار عرضــه شــد 
ــی از  ــر متفاوت ــم تصوی ــالش می کنی ــه آن ت ــا عرض ــه ب ک
ــال  ــت: در ح ــرودی گف ــم. جه ــه کنی ــودروی ارزان ارائ خ
حاضــر در جایــگاه پانزدهــم صنعــت خــودروی جهــان قــرار 
داریــم کــه امیدواریــم ســال آینــده بتوانیــم یــک پلــه ارتقــا 

یافتــه و بــه جایــگاه چهاردهــم جهــان برســیم. 
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طــی ســه دهــه اخیــر، تغییــرات رفتــاری زیــادی 
در بیــن مصرف کننــدگان بخــش مســکن ایجــاد 
شــده و ایــن گــروه از خریــداران در بخــش 
مســکن با گــردش محسوســی در انتظــارات خود 
گویــا از خریــد محلــی بــرای ســکونت و آرامــش 
بــه خریــد محلــی بــرای تجــارت روی آورده انــد. 
ایــن تغییــرات اگــر چــه بــه آرامــی اتفــاق افتــاده 
ــی از  ــی در حــال حاضــر بخــش بزرگ اســت، ول
 بــازار را بــه خــود اختصــاص داده و نمی تــوان آن را 

نادیده گرفت. 
اگــر چــه هنــوز آمــار درســتی از ایــن دســت 
در اختیــار  نیســت، ولــی تجربیــات نگارنــده 
ایــن  افــراد  اســت کــه عمــده  آن  از  حاکــی 
و  تنظیــم  چنــان  را  خــود  تقاضــای  گــروه، 
مســکن  تجــارت  می کننــد کــه گویــا   بیــان 
بــرای  محلــی  نــه خریــد  انجــام می دهنــد، 
ــای  زندگــی و ایجــاد آرامــش، آن طــور کــه از معن
 کلمــه مســکن نیــز بایــد چنیــن انتظــاری داشــته 

باشیم. 
بــه  تصمیــم  از  پــس  اولیــن گزینــه ای کــه 
ــد  ــه رش ــت ک ــن اس ــد ای ــالم می دارن ــد اع خری
ــر  ــا گران ت ــود و آی ــد ب ــور خواه ــده چط آن در آین
خواهنــد فروخــت یــا خیــر؟ کمتــر فــردی 
ســؤال خواهــد کــرد کــه آیــا اینجــا محلــی بــرای 

زندگــی و ارامــش مــن و خانــواده ام خواهــد 
ــردن  ــدا ک ــال ف ــع در ح ــر؟! و بالطب ــا خی ــود ی ب
ــرای اولویــت کــم  زندگــی حــال و آینــده خــود ب
نــام »تجــارت« می باشــند  بــه  اهمیت تــری 
ــه را  ــد خان ــما نبای ــه ش ــرف ک ــن ح ــه ای و البت
ــع  ــا جم ــک ج ــان در ی ــه، همزم ــا تجارت خان ب
ــد داد،  ــت خواهی ــر دو را از دس ــه ه ــد و گرن کنی

ــت. ــد داش ــداری نخواه طرف

 ایــن رفتــار شــهروندان بــه مــرور زمان مشــکالتی 
را ایجــاد کــرده و بــا جهت گیری هایــی کــه در 
ــا وجــود دارد  ــی م ــت اقتصــادی و فرهنگ وضعی
ــث  ــرده و باع ــک ک ــار کم ــن رفت ــویق ای ــه تش ب
ــرات  ــمت تغیی ــه س ــهرها ب ــره ش ــه چه ــده ک ش

ــرود. ــوب ب ــاری و نامطل اجب

ــیده از  ــای آن پوش ــرًا بدنه ه ــه اکث ــهرهایی ک ش
مراکــز تجــاری خــرد و کالن شــده وســرانه مراکــز 
ــه  ــر رفت ــا فرات ــتانداردهای دنی ــاری آن از اس تج
اســت و رفتــار ترافیکــی شــهروندان را تحت تأثیــر 
خــود قــرار داده و ســرعت و امنیــت تــردد را 

کاســته اســت. 
از طــرف دیگــر تشــویق های ضمنــی و ظاهــری در 
 پــس ایــن امــر، منجــر بــه خریــد محلــی در بــر

ــش  ــای دو نب ــا موقعیت ه ــی ی ــای اصل خیابان ه
ــور و  ــر ن ــه فضــای پ ــل اینک ــه بدلی  و ســه نبش ن
ایجــاد  زندگــی  بــرای  مطبوعــی  چشــم انداز 
می کننــد، بلکــه بــرای اینکــه امــکان ایجــاد یــک 
ــاد ارزش  ــب و ایج ــت مناس ــا موقعی ــاری ب تج

ایجــاد می کننــد، می شــوند.  را  افــزوده 
ــای  ــاد فض ــث ایج ــار، باع ــن رفت ــترش ای گس
کاذب داللــی و یــا تقاضــای کاذب و افزایــش 
ــازار مســکن و خصوصــًا  نامــوزون قیمت هــا در ب
ــای  ــروش فض ــهری و ف ــاری ش ــای تج فضاه
ایجــاد  بــرای  شــهرداری ها  توســط  شــهری 
فضاهــای تجــاری بیشــتر بــرای پاســخ گویی بــه 
ایــن تقاضاهــا یــا درآمدهــای موقتــی می شــود.

در بعــد دیگــر، ایــن تفکــر و انتظــار یعنــی 
ــر  ــود را از قش ــر ش ــه گران ت ــم ک ــکنی بخری  مس
قابــل  بخــش  بــه  مســکن  ســرمایه گذاران 
ــدگان مســکن تســری  ــه ای از مصرف کنن مالحظ
 داده و نوعــی فراگیــری ایجــاد کــرده اســت

 و حتــی آن گــروه از کســانی کــه حــق انتخــاب 
ــورد  ــن م ــه ای ــبت ب ــد، نس ــز ندارن ــی نی چندان
ــا  ــن حالت ه ــرده و در بدتری ــدا ک ــیت پی حساس
ــا کاهــش  ــرای فــرار از گــران شــدن مســکن ی ب
ــی  ــد محل ــه خری ــدام ب ــود اق ــرمایه خ ارزش س
ــا خواســته ها و شــرایط  ــه تناســبی ب ــد ک می کنن

ــدارد. ــی ایشــان ن زندگ
ــنگین  ــوداگرانه و س ــای س ــترش گرایش ه گس
ــکن  ــد مس ــرمایه گذاری در خری ــه س ــدن کف ش
کــه باعــث ایجــاد یــک ناهنجــاری نیــز در 
بــر  عــالوه  می شــود،  اقتصــادی  سیســتم 
ســبد  در  ایــن کاال  نامتعــارف  وزن  افزایــش 
ــری  ــوارض دیگ ــوار دارای ع ــر خان ــای ه هزینه ه
نیــز هســت کــه نهایتــًا ســرجمع ایــن رفتارهــا هم 
از نظــر کیفیــت زندگــی در شــهرها و هــم از نظــر 
ــتهلک  ــز مس ــی و نی ــرمایه های مل ــت س هدررف
شــدن ســرمایه های اشــخاص دارای ســمت 
و ســوی درســتی نبــوده و منجــر بــه نتایــج 

نامطلوبــی هــم در سیســتم های اقتصــادی و 
ــد. ــد ش ــهروندان خواه ــی ش ــم زندگ ه

اصــالح ایــن رفتــار بدلیــل وجــود دالیــل متعــدد 
 و چنــد وجهــی بــودن آن هــا نــه صرفــًا بــا 
اهرم هــای اقتصــادی و نــه صرفــًا اصالحــات 
نیازمنــد  و  نبــوده  اصــالح  قابــل  فرهنگــی 
ــا بخــش  اصالحــات در هــر دو بعــد می باشــد ت
مســکن بــرای اکثــر مصرف کننــدگان از یــک 
ــارج  ــرف خ ــرمایه گذاری ص ــاری و س کاالی تج
ــاز خــود اقــدام  شــده و شــهروندان متناســب نی
ــری دارای  ــن جهت گی ــد. ای ــد آن نماین ــه خری ب
منافــع دیگــری نیــز هســت کــه مهم تریــن 
آن هــا، خــروج بخشــی از ســرمایه ها از ایــن 
جدیدتــر  و  مولــد  بخش هــای  بــه  بخــش 
از  نیــز  بخــش  ایــن  و  اقتصــادی می باشــد 
معضــالت گریبان گیــر فعلــی آن فاصلــه گرفتــه و 
بــه ســمت حرفه ای تــر شــدن در تولیــد مســکن و 

می گــردد. وابســته  بخش هــای  ســایر 

معــاون روابــط کار وزیــر کار رقــم خــط معیشــت را ۲ میلیــون 
ــس درصــدد  ــت: مجل ــرد و گف ــالم ک ــان اع ــزار توم و ۴۵۰ ه
تصویــب طرحــی اســت کــه به موجــب آن حداقــل دســتمزدها 

بــرای ســال آینــده بــا نــرخ بیشــتری افزایــش یابــد. 
بــه گــزارش تســنیم، احمد مشــیریان، معــاون روابــط کار وزیر 
ــی  ــوی اجتماع ــی گفت وگ ــت تخصص ــیه نشس کار در حاش
ســه جانبه در جمــع اصحاب رســانه از تأثیــر مصوبــه مجلــس 
ــا  ــدان ب ــوق کارمن ــدی حق ــا ۱۸ درص ــش ۱۵ ت ــاره افزای درب
حقــوق کمتــر از ۲ میلیــون بــه روی تصمیمــات شــورای عالــی 
ــی  ــرای کارمندان ــس ب ــه مجل ــت: وقتی ک ــر داد و گف کار خب
ــد، افزایــش ۱۵  ــون تومــان حقــوق می گیرن ــر ۲ میلی کــه زی
تــا ۱۸ درصــدی تصویــب می کنــد، قطعــًا ایــن موضــوع روی 
ــرای افزایــش مــزد کارگــری  تصمیمــات شــورای عالــی کار ب

اثرگــذار خواهــد بــود. 

ــری  ــار کارگ ــن خواروب ــش ب ــه »افزای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــوق  ــل حق ــتر روی حداق ــت و بیش ــی اس ــال ۹7 منتف در س
ــود  ــا وج ــت: ب ــد«، گف ــم ش ــز خواهی ــا متمرک ــزد مبن و م
بــوده، امــا  اینکــه تــورم ۴ ســال گذشــته، ۴۵ درصــد 
ــش ــی 7۵ درصــد افزای ــورم، یعن ــرخ ت ــش از ن  دســتمزد بی

 یافت. 
مشــیریان دربــاره نشســت های شــورای عالــی کارگفــت: پیش 
از شــروع نشســت های شــورای عالــی کار، کارگروه هایــی بــرای 
بررســی هزینه هــای تأمیــن ســبد معیشــت کارگــری بــا حضور 
 کارفرمایان و کارگران برگزار شــد و نتایج آن در شــورای عالی کار 
بررســی خواهــد شــد. بــن خواربــار کارگــران امســال افزایــش 
ــس  ــت درصــدد اســت به پیشــنهاد مجل ــی دول ــد، ول نمی یاب
پایــه حقــوق کارگــران بــا دریافتی هــای پاییــن را بیــن ۱۵ تــا 

۱۸ درصــد افزایــش دهــد.

ــه،  ــل پورش ــس از قبی ــای لوک ــی خودروه ــت برخ ورود موق
 مازاراتــی و بوگاتــی بــه داخــل کشــور ممنــوع شــد. بــا 
ــی، ورود موقــت خودروهــای  ــک دســتگاه دولت ــه ی بخش نام
ســواری بــا برندهــای پورشــه، هامــر، مازاراتــی، بوگاتــی 
و خودروهــای تشــریفاتی و لوکــس مشــابه، امکان پذیــر 

نمی باشــد. 
بــه گــزارش تســنیم، ورود موقــت، عبــارت اســت از ورود کاالی 
ــه ورود  ــا تعلیــق حقوقــی کــه ب ــرای مــدت معیــن ب معیــن ب
قطعــی آن تعلــق می گیــرد به شــرط خــروج مجــدد از کشــور. 
به طــور کلــی واردات موقــت از حقــوق ورودی معــاف هســتند، 
امــا تنظیــم و تســلیم اظهارنامــه و انجــام تشــریفات گمرکــی 
ــه کاالی  ــب اینک ــت. برحس ــی اس ــت الزام ــرای واردات موق ب
ــوع باشــد،  ــا ممن موضــوع واردات موقــت، مجــاز، مشــروط ی
 نــوع تضمیــن آن متفــاوت اســت و بــه  موجــب قانــون و 

نظر گمرک ایران تعیین می شود. 
ــی موظــف شــدند از صــدور  ــرکات اجرای ــب گم ــن ترتی ــه ای ب
پروانــه ورود موقــت بــرای خودروهــای مــورد اشــاره یــا تمدیــد 
ــور  ــای مذک ــا ورود خودروه ــت ب ــا و موافق ــردد آن ه ــدت ت م

ــد.  ــودداری کنن ــاژ، خ ــه دو پاس ــای کارن ــت رویه ه تح
گفتنــی اســت، ســال گذشــته گمــرک ایــران اعــالم کــرده بــود 
ــه  ــرای اتومبیل هــای وارده ب ــه ورود موقــت ب کــه صــدور پروان
ــراد انجــام می شــود کــه  ــرای آن دســته از اف ــًا ب کشــور، صرف
ــت  ــاه اقام ــش م ــرط ش ــوده و ش ــور ب ــارج از کش ــم خ مقی

ــتند.  ــه داش ــور مربوط ــی را در کش متوال
مــدت مجــاز اقامــت خودروهایــی کــه به صــورت ورود موقــت 
ــدت  ــس از م ــاه اســت و پ ــه کشــور وارد می شــوند، ســه م ب
فــوق، بایــد از کشــور خــارج شــوند و تمدیــد مهلت هــای 
مذکــور منــوط بــه موافقــت قبلــی گمــرک ایــران خواهــد بــود.
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،،
گســترش گرایش هــای ســوداگرانه و 
ســنگین شــدن کفــه ســرمایه گذاری 
در خریــد مســکن کــه باعــث ایجــاد 
سیســتم  در  نیــز  ناهنجــاری  یــک 

می شــود اقتصــادی 

تحلیلی بر نگاه سوداگرانه به مسکن

خانه یا تجارتخانه؟

آگهی مناقصات عمومی 960/1018 و 960/1019
)شماره های  ۲۰۰۹6۱۱۸۸۰۰۰۰6۳ و ۲۰۰۹6۱۱۸۸۰۰۰۰6۴ در سامانه ستاد(

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر یا فیش واریز وجه نقد بحساب سیبا ۲۱7۵۰۹۰۲۰۴۰۰۸ با مبالغ فوق الذکر در وجه 
شرکت برق منطقه ای اصفهان

نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد، با مراجعه به »سامانه 
تدارکات  تماس »سامانه  )اطالعات  بود.  پذیر خواهد  امکان   www.setadiran.ir آدرس  به  دولت )ستاد(«  الکترونیکی  تدارکات 
تماس:  مرکز  )توکن(:  الکترونیکی  امضاء  دریافت گواهی  و  سامانه  در  مراحل عضویت  انجام  )ستاد(« جهت  دولت  الکترونیکی 
۴۱۹۳۴-۰۲۱، دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹7۳7 و ۸۵۱۹۳76۸-۰۲۱ - تماس با کارفرما، در صورت لزوم در ساعات اداری روزهای کاری با 

شماره ۰۳۱-۳6۲7۰۸۲۰(
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹6/۱۱/۲۵ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹6/۱۲/۰7

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه 
مورخ ۱۳۹6/۱۲/۱۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور به آدرس: اصفهان، 

خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان تحویل گردد.
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹6/۱۲/۲۱ - سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت 

مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
شرایط مناقصه: 

به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید.

www.setadiran.ir    www.erec.co.ir   www.tavanir.org.ir    http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان م الف ۱۴۳۳۲۱

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

دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر 
با حداقل رتبه چهار ابنیه به همراه رتبه پنج نیرو با 

تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه
2.000.000.000 ریال

تهیه و حمل مصالح مورد نیاز و انجام عملیات 
ساختمانی مربوط به پست 230/63/20 کیلوولت

GIS طالقانی )طیب( واقع در شهر اصفهان
960/1018

دارا بودن گواهی نامه صالحیت پیمانکاری معتبر 
با حداقل رتبه پنج ابنیه به همراه رتبه پنج نیرو با 

تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه
420.000.000 ریال

تامین مصالح مورد نیاز و تکمیل عملیات 
ساختمانی و تاسیساتی پست 230/63/20 
کیلوولت پاکدل )GIS( واقع در شهر اصفهان

960/1019

نوبت اول

ارتباط با روزنامه کیمیای وطن
95013702-4

ورود موقت چند خودرو لوکس ممنوع شدپیشنهاد افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی مزد کارگران

آگهی مزایده
مزایده سراسری فروش اموال و امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه به شماره 14/96 

)با شرایط استثنائی و تخفیف های ویژه(

*اطالعات بیشتر در کلیه شعب بانک سپه و دایره پشتیبانی و ساختمان مدیریت شعب بانک سپه به آدرس اصفهان، 

خیابان استاد مطهری، کد پستی ۸۱۳۳7۳7۳۳۱ و تلفن ۰۳۱۳۲۳۳۸7۴۰

توضیحات وضعیت 
ملک نحوه فروش قیمت پایه 

کارشناسی )ریال( اعیان عرصه نوع کاربری شماره 
پالک ثبتی آدرس

ملک دارای زمین به 
متراژ 237.5 مترمربع 

و همکف 201/24 
مترمربع می باشد

تخلیه نقد و 
نقدواقساط

پس از کسر 20%
19.754.960.000 438/74 500 بانک 2.7553

شهرضا - چهارراه طالقانی -خیابان حافظ غربی-
جنب کوچه شهید سروری )فرعی 17( پالک 81 ملک 

سابق شعبه طالقانی بانک سپه

م الف ۱۴۳۳۴6



هشتبهشت
40 واحد تولیدی آجر غیراستاندارد 

در اصفهان پلمب شد
 کارشــناس واحــد حقوقــی اداره کل اســتاندارد اســتان 
ــدی آجــر غیراســتاندارد  ــب 40 واحــد تولی ــان از پلم اصفه
در اســتان اصفهــان در ســال جــاری توســط ایــن اداره کل 
خبــر داد و گفــت: مصالــح ســاختمانی ازجملــه بتــن، آجــر 
ــمول  ــتاندارد، مش ــون اس ــاس قان ــه براس ــن و ماس و ش

ــتند. ــاری هس ــتاندارد اجب اس
 مرتضــی عامــری افــزود: پرونــده حــدود 50 درصــد از ایــن 
ــت و  ــده اس ــاع داده ش ــی ارج ــع قضای ــه مراج ــا ب واحده
ــرایط و  ــردن ش ــرای فراهم ک ــا ب ــیاری از آنه ــون بس هم اکن

ــد. ــدام کرده ان ــت نشــان اســتاندارد اق دریاف
مدیــر کل اســتاندارد اســتان اصفهــان نیــز گفــت: از 
تولیدکننــدگان محصــوالت باکیفیــت حمایــت می شــود 
امــا اجــازه داده نمی شــود برخــی بــا تولیــد محصــول 
مصرف کننــده  حقــوق  تضییــع  موجــب  غیراســتاندارد 

ــوند. ش
غالمحســین شــفیعی افزود: بیشــترین مشــکل اســتاندارد 
در ایــن اســتان، تولیــد و اســتفاده از مصالــح ســاختمانی 

غیراســتاندارد در ســاخت و سازهاســت. 
بــه گفتــه وی مــوارد بســیاری از مصالــح ســاختمانی 
غیراســتاندارد ماننــد تیرچــه بلــوک، بتــن و لولــه پلی اتیلــن 
ــوند و  ــد می ش ــاز تولی ــی و غیرمج ــای زیرزمین در کارگاه ه
الزم اســت شــهرداری ها و ســازمان نظــام مهندســی بــرای 
ــدام جــدی داشــته  ــح اق ــن مصال ــرد ای ــری از کارب جلوگی

باشــند.

 نمایشگاه فرش ماشینی 
در نصف جهان

هشــتمین نمایشــگاه فــرش ماشــینی، موکــت و کف پــوش 
۲۶ تــا ۲۹ بهمــن بــا حضــور نمایندگانــی از چیــن و ترکیه در 

اصفهــان برپــا می شــود.
ــزار  ــا حضــور ۲0 مشــارکت کننده برگ ــه ب ــن نمایشــگاه ک ای
می شــود، 1800 متــر فضــای مفیــد نمایشــگاهی را بــه 
خــود اختصــاص خواهــد داد و شــرکت های مختلــف 
توانمندی هــای خــود در زمینه هــای فــرش  ارائــه  بــه 
ــرش  ــواری، تابلوف ــذ دی ــوش، کاغ ــت، کف پ ماشــینی، موک

می پردازنــد.  فــرش  شــوینده های  و 
حضــور اســتان های تهــران، اصفهــان، آذربایجــان  شــرقی و 
خراســان  رضــوی در ایــن نمایشــگاه قطعــی شــده اســت و 
نمایندگانــی از کشــورهای چیــن و ترکیــه نیــز در آن حضــور 
ــا ۲۲ از  ــد. عالقه منــدان می تواننــد طــی ســاعات 15 ت دارن

نمایشــگاه بازدیــد کننــد.

 موزه ریسباف در بالتکلیفی 
دبیر انجمن موزه داران اصفهان گفت: تبدیل کارخانه قدیمی 

ریسباف به موزه هنوز در بالتکلیفی به سر می برد.
عبــاس نکویــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته آخریــن 
جلســه بــا اســتاندار را دربــاره مــوزه ریســباف برگــزار کردیــم 
و مقــرر شــد بهتریــن طراحــی بــرای ایــن مــوزه بــه مناقصه 
ــر کل  ــا مدی ــه ب ــه ای ک ــزود: در جلس ــود، اف ــته ش گذاش
میــراث فرهنگــی اصفهــان و نماینــدگان مجلــس داشــتیم، 
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه راه و شهرســازی هنــوز ایــن 
بنــا را واگــذار نکــرده و ایــن در حالــی اســت کــه پــول بــه 

آن هــا پرداخــت و حتــی ثبــت ملــی نیــز شــده اســت.
ــد  ــتاندار جدی ــا اس ــت ب ــرار اس ــه ق ــرد: البت ــان ک  وی بی
ــوزه  ــه و م ــط و روزنام ــوزه خ ــباف، م ــوزه ریس ــاره م درب
تاریــخ طبیعــی جلســه ای داشــته باشــیم کــه بســیاری از 

ــود. ــخص ش ــوارد مش م

تخصیص ۶0 درصد از عوارض شهری 
به توسعه اصفهان

ــت:  ــان گف ــهرداری اصفه ــد ش ــزی درآم ــس اداره ممی رئی
شــهروندان بایــد بداننــد 55 تــا ۶0 درصــد از بودجــه 
شــهرداری بــرای توســعه شــهر، 15 تــا ۲0 درصــد از بودجــه 
بــرای نگهــداری شــهر، رفــت و روب و نگهــداری از درختــان 
و ۲5 درصــد از بودجــه بــرای جلوگیــری از اســتهالک شــهر 

ــود. ــه می ش هزین
مهــدی زارعــی بــا اشــاره بــه اینکــه عــوارض منبــع تأمیــن 
مالــی شــهرداری ها بــرای جبــران هزینه هــای توســعه 
ــن رو  ــزود: از ای ــه بیشــتر شــهر اســت، اف ــی هرچ و آبادان
ــودرو،  ــهری، خ ــران ش ــازی و عم ــون نوس ــی همچ عوارض
کســب و پیشــه تعریــف شــده اســت تــا هزینه هــای 

ــود.  ــن ش ــهرها تأمی ــداری ش نگه
وی گفــت: چنانچــه کســبه بــرای پرداخــت عــوارض خــود 
در ســال جــاری اقــدام نکننــد، ســال آینــده بایــد عــوارض 

ســال ۹۶ را بــه قیمــت ســال ۹۷ بپردازنــد.

ظرفیت اتوبوس های کاشان-اصفهان 
افزایش می یابد

ــداری و  ــافر اداره کل راه ــل مس ــل و نق ــس اداره حم رئی
ــرکت  ــت: ش ــان گف ــتان اصفه ــاده ای اس ــل ج ــل و نق حم
اتوبوس رانــی جدیــدی بــرای مســیر کاشــان-اصفهان 

می شــود. تأســیس 
محمدعلــی صلواتــی دربــاره کمبــود ظرفیــت خطــوط حمــل 
و نقــل اتوبــوس در محــور کاشــان و اصفهــان، افــزود: 
در روزهــای پیــک آخــر هفتــه، بــا افزایــش تقاضــای 
مســافران کاشــان-اصفهان مواجــه هســتیم کــه مشــکالتی 
ــور  ــتلزم حض ــکل، مس ــن مش ــل ای ــراه دارد. ح ــه هم را ب
ســرمایه گذار جدیــد اســت؛ در همیــن راســتا شــرکت 
ــوز  ــذ مج ــل اخ ــی مراح ــال ط ــد در ح ــرمایه گذار جدی س
بــوده و بــا آغــاز فعالیــت شــرکت، مشــکل کمبــود نــاوگان 

ــد. ــد ش ــل خواه ــفر ح ــای اوج س در روزه
ــکان  ــای موجــود و مشــکل م ــه چالش ه ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــه داد: در حــال رایزن ــد ادام ــرای ایجــاد شــرکت جدی ب
ــا ایــن شــرکت در پایانــه  ــا شــهرداری کاشــان هســتیم ت ب
ــان  ــا پای ــم ت مســافربری کاشــان مســتقر شــود. امیدواری

ــه نتیجــه برســد.  ــن موضــوع ب ســال ای

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir  

ــگ  ــل ســوم کوهرن از 3 ســال گذشــته کــه کار تون
ــه اتمــام رســیده اســت، متأســفانه هنــوز اقــدام  ب
ــل صــورت  ــن تون ــرای ســاخت ســد ای ــی ب ضربت
ــد  ــدود ۲4 درص ــط ح ــروژه فق ــن پ ــه و ای نگرفت
پیشــرفت داشــته اســت؛ بــه گونــه ای کــه کار ایــن 

ــده اســت.  ــف مان ــروژه متوق پ
خشکســالی هفــت ســاله ای کــه بــر اصفهــان 
ــه  ــردم ب ــده م ــث ش ــت، باع ــده اس ــایه افکن س
ــن افــت  ــود شــدید بارش هــا و همچنی ــل کمب دلی
ــی و آلوده شــدن بعضــی  شــدید آب هــای زیرزمین
از چاه هــا بــه نیتــرات و شــوری، دچــار تشــویش و 
نگرانــی بــرای تأمیــن آب شــرب خــود در تابســتان 

پیــش رو شــوند.
اگرچــه بهتریــن و ســریع ترین نســخه ای کــه 
مســئوالن بــرای رهایــی از ایــن بحــران می پیچنــد، 
اتمــام هرچــه ســریع تر ســد تونــل ســوم کوهرنــگ 
اســت تــا از ایــن طریــق ۲50 میلیــون متــر مکعــب 
آب بــه زاینــده رود تزریــق شــود، ولــی بــا رونــد رو 
بــه جلویــی کــه ایــن پــروژه داشــته اســت، انتظــار 
ــارات کافــی  و  مــی رود در صــورت تخصیــص اعتب
همــت مســئوالن، ایــن پــروژه در ســه ســال آینــده 

بــه اتمــام برســد.

بــه گفتــه نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس  
ســد زاینــده رود در طــول 50 ســال گذشــته کمترین 
آب را داشــته اســت و ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
ــر مکعــب آب در پشــت  ــر مت ــون لیت ــا 1۲۲ میلی ب
ســد، در حــال حاضــر بیشــتر آب آن لجــن اســت 
ــردم  ــرب م ــرای آب ش ــی ب ــری اساس ــد فک و بای

اســتان اصفهــان شــود.
  ۸۵ درصد تأمین آب شرب اصفهان 

وابسته به سامانه آبرسانی بزرگ است
اظهــار نگرانــی مســئوالن بــرای تأمیــن آب شــرب 
مــردم اســتان اصفهــان تــا بــدان جــا پیــش رفتــه 
ــالب  ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام ــه مدی ــت ک اس
ــه  ــاره دارد ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــان ب ــتان اصفه اس
ــتان  ــرب اس ــن آب ش ــد تأمی ــون 85 درص هم اکن
وابســته بــه ســامانه آبرســانی اصفهان بزرگ اســت 
ــا حجــم ذخیــره  ــاط مســتقیمی ب و ایــن امــر ارتب
ســد زاینــده رود و تخصیــص آن بــه آب شــرب 
ــون حجــم  ــه هم اکن ــی اســت ک ــن در حال دارد؛ ای
ــش  ــابقه ای کاه ــور بی س ــه ط ــده رود ب ــد زاین س
یافتــه اســت؛ بنابرایــن تمــام تالش هــا بایــد بــرای 
ــود  ــاظ ش ــردم لح ــرب م ــتمر آب ش ــن مس تأمی
تــا کاهــش 10 درصــدی تخصیــص آب شــرب 

ــت شــود. مدیری
هاشــم امینــی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 

نبــود  و  اصفهــان  در  شــدید  خشکســالی های 
ــی ۹۶  ــی در ســال جــاری، در ســال آب ــارش کاف ب
تــا ۹۷، نزدیــک بــه ۲۹3 میلیــون متــر مکعــب آب 
ــد  ــت خواه ــیخ علی برداش ــا ش ــه باب از تصفیه خان

شــد.
ــا  ــده ب ــال آین ــع س ــور قط ــه ط ــه داد: ب وی ادام
افــت فشــار آب مواجهیــم؛ بنابرایــن بــا هماهنگــی 
منظــور  بــه  شــد  تصمیــم گرفتــه  مســئوالن 
جلوگیــری از ایجــاد مشــکل شــرب در ســال آینــده 
ــیخ علی  ــه باباش ــت را از تصفیه خان ــر برداش حداکث
ــت  ــتمر برداش ــورت مس ــه ص ــیم و ب ــته باش داش

ــم.  کنی
 سرمایه بخش خصوصی به کمک تونل 

سوم کوهرنگ بیاید
اســتاندار اصفهــان در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
کیمیــای وطــن مبنــی بــر اینکــه بــرای اتمــام تونــل 
ســوم کوهرنــگ تاکنــون چــه اقدامــات اساســی از 
ســوی مدیریــت اســتان صــورت گرفتــه اســت، بــه 
ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه از زمــان واگــذاری 
مســئولیتش در ایــن اســتان خوشــبختانه بــا 
ــه  ــه و بودج ــازمان برنام ــه در س ــی ک پیگیری های
انجــام داده اســت، بیــش از دو برابــر بودجــه مــورد 
نیــاز را بــرای تونــل ســوم کوهرنــگ دریافــت کــرده  
و ۲88 میلیــارد تومــان بــرای ایــن کار در جــدول 1۹ 

دولــت اختصــاص داده شــده اســت.
بخــش  از  دعــوت  بــا  مهرعلیــزاده  محســن 
ــروژه  ــن پ ــرمایه گذاری در ای ــرای س ــی ب خصوص
ــارد  ــه ۷4 میلی ــب اشــاره داشــت ک ــن مطل ــه ای ب

تومــان بودجــه دیگــر بــرای ایــن پــروژه وجــود دارد 
ــرای  ــی ب ــغ خوب ــا اختصــاص آن جمعــا مبل کــه ب
ــه شــده اســت. ــر گرفت ــن طــرح  در نظ ــام ای اتم

ــتان  ــا زمس ــن بودجه ه ــاص ای ــورت اختص در ص
ــگ ســه را  ــرای ســد کوهرن ــی ب امســال کار اجرای

ــرد. ــم ک ــروع خواهی ش
را  اصفهــان  اســتان  در  بارندگی هــا  میــزان  وی 
ــر  ــته کمت ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــا  ــزود: ب ــرد و اف ــوان ک ــی عن ــد بارندگ از 10 درص
ســمت  بــه  صورت گرفتــه  برنامه ریزی هــای 
فعالیت هایــی می رویــم کــه یک دهــم مصــرف 
ــرو  ــر نی ــا وزی ــه ب ــد و در جلس ــی را دارن آب فعل

ــت. ــده اس ــرح ش ــده مط ــوارد یادش م
وی دربــاره تونــل بهشــت آباد بــه ایــن نکتــه اشــاره 
داشــت کــه ایــن طــرح پــروژه بســیار مهمــی 
ــل ســوم  ــام تون ــن کار اتم ــا ضروری تری اســت؛ ام
اســت. بهشــت آباد، یکــی از پروژه هــای درازمــدت 
ــه  ــاز ب ــه نی ــه شــمار مــی رود ک ــان ب اســتان اصفه
ــی دارد  ــارد تومان ــزار میلی ــد ه ــرمایه گذاری چن س
ــن  ــرای تأمی ــی ب ــرات خوب ــد، تأثی ــر راه بیفت و اگ
ــا  ــد نه تنه ــت و می توان ــد داش ــان خواه آب اصفه
ــتان  ــد اس ــکل چن ــه مش ــان، بلک ــکل اصفه مش

ــد. دیگــر را هــم حــل کن
مدیــر ارشــد اســتان اصفهــان از رســیدگی بــه 
طــرح گالب دو خبــر داد و گفــت: بــرای اتمــام 
پروژه هــای نیمه تمــام اســتان اصفهــان بــه ســمت 
ــت؛ ــم رف ــی خواهی ــارکت های عموم ــب مش جل

ــروژه  ــان پ ــتر کارشناس ــان بیش ــن می ــا در ای  ام

تونــل ســوم کوهرنــگ و طــرح بهشــت آباد را 
ــه  ــد ک ــان می دانن ــرای اصفه ــون ب ــه خ ــه مثاب ب
تمامــی  در  ایــن طرح هــا، خــون  تکمیــل  بــا 
ــد. ــدا می کن ــان پی ــهر جری ــن ش ــای ای مویرگ ه

 باالتر از خبر...
بــا وجــود اینکــه ســناریوهای مختلفــی در برخــورد 
بــا شــرایط محتمــل آبــی بــرای ســال ۹۷ در 
مجموعــه وزارت نیــرو مــورد طــرح و بررســی 
ــرح  ــچ ط ــروز هی ــا ام ــا ت ــت، ام ــه اس ــرار گرفت ق
مشــخصی بــرای برخــورد بــا تشــدید شــرایط 
بحرانــی آب در ســال ۹۷ نهایــی نشــده اســت 
ــم  ــه چش ــئوالن مربوط ــد مس ــر می رس ــه نظ و ب
زیــرا پیش بینی هــای  بــه آســمان دوخته انــد؛ 
در  بارش هــا  میــزان  افزایــش  از  هواشناســی 
هفته هــای  و  زمســتان  از  باقی مانــده  روزهــای 
ابتدایــی بهــار حکایــت دارد؛ امــا اینکــه ایــن 
پیش بینی هــا چقــدر می توانــد بــه کاهــش آب 
در پشــت ســدها کمــک کنــد، پرسشــی اســت کــه 

ــد. ــخ دهن ــه آن پاس ــد ب ــران بای مدی
ــه  تبــع کاهــش  آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه ب
جالــب توجــه بارش هــا، میــزان ورودی آب بــه 
ســدهای کشــور نیــز بــا کاهــش چشــمگیر حــدودا 
35 درصــدی مواجــه بــوده اســت. همچنیــن 
براســاس اعــالم رســمی وزارت نیــرو، در حــال 
ــزرگ در ۶ حوضــه  ــوع 1۷۷ ســد ب حاضــر از مجم
آبریــز اصلــی کشــور، ۹5 ســد کشــور زیــر 40 درصــد 
ــل ســد  ــن ســدها مث ــه بعضــی از ای ــد ک آب دارن

ــد. ــد آب دارن ــدود 10 درص ــده رود، ح زاین

معــاون فرهنگــی و هنــری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــتمین  ــزاری هش ــول ۹ روز برگ ــت: در ط ــان گف ــتان اصفه اس
ــن  ــر از مــردم ای ــان، 5۶ هــزار نف ــم فجــر اصفه جشــنواره فیل

ــا شــدند. ــن فیلم ه ــدن ای ــه دی ــق ب اســتان موف
ــم  ــوع ۲۲ فیل ــدت درمجم ــن م ــزود: در ای ــری اف ــز طاه پروی
ــودکان در 5۹  در دو بخــش ســودای ســیمرغ بزرگســاالن و ک
ــم  ــدود 18 فیل ــاالن ح ــش بزرگس ــد. در بخ ــران ش ــت اک نوب
ــتقبال  ــش اس ــل افزای ــی از دالی ــاید یک ــه ش ــد ک ــران ش اک
مــردم، انتخــاب بهتریــن فیلم هــای سی وششــمین جشــنواره 

ــود. ــان ب ــرای اکــران در اصفه ــم فجــر ب فیل
ــتقبال  ــورد اس ــتر م ــه بیش ــی ک ــه فیلم های ــزود: ازجمل وی اف
مــردم قــرار گرفــت، می تــوان بــه فیلم هــای »التــاری«، 
»بمــب«، »مغزهــای کوچــک زنــگ زده«، »چهــارراه اســتانبول«، 

ــرد.  ــاره ک ــادره« اش ــام« و »مص ــت ش ــه وق »ب
ــم  ــار فیل ــز چه ــودکان نی ــژه ک در بخــش ســودای ســیمرغ وی
ــزار و 500  ــن مــدت 5 ه ــه در ای ــش گذاشــته شــد ک ــه نمای ب
ــای  ــه تماش ــق ب ــح موف ــای صب ــودک در نوبت ه ــب ک مخاط

ــدند. ــا ش ــن فیلم ه ای
وی فیلم هــای اکران شــده در بخــش کــودکان و نوجوانــان 
جشــنواره را شــامل فیلم هــای »قهرمانــان کوچک«، »شــکالتی«، 

»دزد و پــری« و انیمیشــن »فیل شــاه« عنــوان کــرد.
جشــنواره  ایــن  اجــرای  مــدت  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ســینماهای ســپاهان و فلســطین بــا ظرفیــت یــک هــزار و ۲00 
ــا  ــد، گفــت: ب ــدان بودن ــان و عالقه من ــان مخاطب ــی میزب صندل
توجــه بــه اســتقبال زیــاد مــردم، احســاس می شــود کــه بایــد 

ــد. ــش یاب ــت ســینماها افزای ظرفی

مهلــت ارســال آثــار بــه هشــتمین جشــنواره 
ــا پنجــم اســفند ســال  ــان ت ــی اصفه ــزه ادب جای

ــد. ــد ش ــاری تمدی ج
دبیــر هشــتمین جشــنواره جایــزه ادبــی اصفهــان 
گفــت: ایــن جشــنواره در ســال های گذشــته بــه 
شــکل ملــی و فرااســتانی برگــزار می شــد، ولــی 
امســال فقــط در ســطح اســتان برگــزار می شــود.

آزرمیدخــت واال افــزود: تــالش مــا بــر ایــن 
ــنواره  ــن جش ــده ای ــال های آین ــه در س ــت ک اس
همچــون گذشــته در ســطح ملــی برگــزار شــود.
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه چنــد 
ســال بیــن جایــزه هفتــم و هشــتم فاصلــه 
افتــاده اســت، انتظــار مــی رود امســال اســتقبال 
بیشــتری نســبت بــه ســال های گذشــته از ایــن 

ــود. ــنواره ش جش

ــزاری  ــی از برگ ــدف اصل ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
جایــزه ادبــی اصفهــان در طــول هفــت دوره 
ــان  ــتعدادهای درخش ــتیبانی از اس ــته پش گذش
ــن  ــته ای ــال های گذش ــت: س ــت، گف ــوده اس ب
جشــنواره فقــط در حــوزه ادبیــات منثــور فعالیــت 
می کــرد، امــا در ایــن دوره شــعر نیــز بــه آن 
ــز  ــزه نی ــن جای ــی ای ــدف اصل ــد و ه ــه ش اضاف
ــان و اســتعدادهای درخشــان  پشــتیبانی از جوان

ــت. ــوم اس ــور و منظ ــات منث ــوزه ادبی در ح
ــنواره  ــتمین جش ــه هش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــتان  ــوزه داس ــج ح ــان در پن ــی اصفه ــزه ادب جای

)مجموعــه داســتان و رمــان(، شــعر )کالســیک، 
آزاد و ترانــه(، ادبیــات کــودک و نوجــوان، ترجمه 
ــاری  ــال ج ــفند س ــی اس ــای ادب و پژوهش ه
برگــزار می شــود، اظهــار داشــت: ایــن جشــنواره 
ویــژه آثــار منتشرشــده در ســال ۹5 و ۹۶ اســت 
و بــرای حضــور در آن پدیدآورنــده اثــر بایــد 
متولــد یــا ســاکن اصفهــان یــا ناشــر اثر یکــی از 

ناشــران اســتان باشــد.
ادبــی  جایــزه  جشــنواره  هشــتمین  دبیــر 
اصفهــان بــا اظهــار اینکــه آخریــن مهلــت ارســال 
ــا 5 اســفند  ــود کــه ایــن زمــان ت ــار 15 دی ب آث

تمدیــد شــد، تصریــح کــرد: در هفته اول اســفند 
آییــن اختتامیــه جشــنواره برگــزار و اســامی 

نفــرات برگزیــده اعــالم می شــود.
ــر اینکــه داوری ایــن جشــنواره  ــد ب ــا تأکی واال ب

از  اســت کــه  علمــی  ســتاد  یــک  توســط 
اســتان  فرهنگــی  و  دانشــگاهی  چهره هــای 
تشــکیل شــده اســت و آثــار در دو مرحلــه، 
داوری  تخصصــی  حــوزه  و  اولیــه  بازبینــی 
می تواننــد  عالقه منــدان  افــزود:  می شــوند، 
ــه  ــتاز ب ــت پیش ــورت پس ــه ص ــود را ب ــار خ آث
ــی اصفهــان واقــع در اداره  ــزه ادب ــه جای دبیرخان
ــگ و ارشــاد اســالمی اســتان ارســال  کل فرهن

ــد. کنن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عالقه منــدان می تواننــد 
 ۲5۶ داخلــی   3۶30۹0۹1-5 تلفن هــای  بــا 
ــد،  ــاس بگیرن ــنواره تم ــن جش ــه ای ــا دبیرخان ب
 گفــت: نشــانی اینترنتــی ایــن فراخــوان در 
 http://isfahan.farhang.gov.ir ســایت 

قابــل مشــاهده اســت.

ــرداری شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان  معــاون بهره ب
گفــت: بــه دلیــل بحــران آب و خشکســالی شــدید حاکــم بــر 
ــی در  ــای زیرزمین ــد از آب ه ــش از ح ــتفاده بی ــتان و اس اس
ــرات  ــه نیت ــوده ب ــان آل حــال حاضــر، آب 4 شهرســتان اصفه

یــا شــور شــده اســت.
حســن غالمــی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون آب شــهرهای 
و  داران  انبــار  بــرف  خوروبیابانــک،  در  جنــدق  اردســتان، 
ــا شــور شــناخته شــده اســت،  ــرات ی ــه نیت ــوده ب شــهرضا آل
ــم از دســتگاه های  ــالش کردی ــن شهرســتان ها ت ــزود: در ای اف

اســتفاده کنیــم. آب شــیرین کن 
وی بــا بیــان اینکــه دیگــر شهرســتان ها هم اکنــون دچــار 
ــی  ــع کمک ــم از مناب ــالش کردی ــدند و ت ــاد نش ــکالت ح مش
اســتاندارد ماننــد اســتفاده از آب چــاه ارگان هــای دولتــی 

ماننــد بهزیســتی و شــهرداری کــه هنــوز از ســطح کیفــی 
خوبــی برخوردارنــد، اســتفاده کنیــم، افــزود: خشکســالی 
ــی گذاشــته اســت؛  ــع آب زیرزمین ــود را روی مناب ــرات خ تأثی
ــی  ــه آب هــای زیرزمین ــی جدیــدی ب ــع آب ــه طــوری کــه منب ب

نمی شــود. اضافــه 
غالمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــهر اصفهــان از منابــع محلــی 
ــه  ــوع ک ــن موض ــود و ای ــتفاده می ش ــدود اس ــیار مح آب بس
ــا آب تصفیه خانــه باباشــیخ علی مخلــوط شــود،  ایــن آب هــا ب
ــکلی  ــت آب مش ــرای بهداش ــد ب ــه بتوان ــت ک ــمگیر نیس چش
ایجــاد کنــد، افــزود: بــه دلیــل اینکــه آب شهرســتان اصفهــان 
ــی  ــه باباشــیخ علی تأمیــن می شــود، جــای نگران از تصفیه خان
وجــود نــدارد. در اصفهــان منابــع محلــی خوبــی داریم و ســعی 

کردیــم بــرای تأمیــن آب از ایــن منابــع اســتفاده کنیــم.

استقبال ۵۶ هزار نفری اصفهانی ها از فیلم های فجر

ظرفیت سینماهای اصفهان باید افزایش یابد
معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

آب ۴ شهرستان اصفهان آلوده به نیترات یا شور شده است

دبیــر انجمــن جراحــی پالســتیک شــاخه اصفهــان 
گفــت: اصفهــان، مقصــد بســیاری از مراجعــان 
از  به ویــژه  زیبایــی،  عمل هــای  انجــام  بــرای 

ــت. ــایه اس ــورهای همس کش
بــه گــزارش مهــر، محمــود عمرانی فــر اظهــار 
داشــت: روزگاری اصفهــان در زمینــه عمــل زیبایــی 
ــق  ــروز تزری ــی ام ــت؛ ول ــام اول را داش ــی مق بین
پوســت،  جوان ســازی  ژل،  تزریــق  بوتاکــس، 
رفــع موهــای زائــد و روشــن کردن پوســت بــا 

ــن  ــای پرطرفدارتری ــن در رده ه ــزر و لیپوساکش لی
ــون  ــت. اکن ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای زیبای عمل ه
ــه  ــرار گرفت ــم ق ــی در رده پنج ــی بین ــل زیبای عم
اســت و رفــع چروک هــای دور چشــم و افتادگــی 
پلــک و خطــوط پیشــانی و اعمــال جراحــی شــکم 
و ســینه ها مــورد اســتقبال چشــمگیر مــردم بــوده 

ــت. اس
وی بوتاکــس را رتبــه اول اعمــال زیبایــی در دو 
طیــف زن و مــرد عنــوان کــرد و افــزود: زنــان 

ــال  ــواع اعم ــرای ان ــدگان ب ــترین مراجعه کنن بیش
ــتند. ــی هس ــی زیبای جراح

ــرای  ــه ب ــرادی ک ــترین اف ــرد: بیش ــه ک وی اضاف
اعمــال زیبایــی مراجعــه می کننــد، بیــن ۲0 تــا 45 

ســاله هســتند.
عمرانی فــر بــا بیــان اینکــه در اعمــال زیبایــی 
مــردان بیشــتر خواســتار بوتاکــس، عمــل زیبایــی 
بینــی و کاشــت مــو هســتند، گفــت: آمــار کســانی 
کــه خواســتار اعمــال زیبایــی هســتند، در تمامــی 

ــران هــم از ایــن  ــه رشــد اســت و ای کشــورها رو ب
امــر مســتثنی نیســت.

دبیــر انجمــن جراحــی پالســتیک شــاخه اصفهــان 
ــا بیــان اینکــه از کشــورهای همجــوار هــم بــرای  ب
اعمــال زیبایــی بــه اصفهــان ســفر می کننــد، 
ــای  ــه عمل ه ــه هزین ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــی  ــای جهان ــه نرخ ه ــبت ب ــران نس ــی در ای زیبای
ــرای  ــات ب ــر کشــورها مراجع ــر اســت، از دیگ کمت

ــم. ــا داری ــوع عمل ه ــن ن ای
 ورود تخصص های دیگر به حوزه 

جراحی های زیبایی
ــی  ــک جــراح زیبای ــل اینکــه ی ــه دلی وی گفــت: ب
ــد ســال های  ــد بای ــه دســت یاب ــن حرف ــه ای ــا ب ت

ــد و دســت کم در ســن 3۷  ــادی را تحصیــل کن زی
ــی  ــی زیبای ــوق تخصص ــه دوره ف ــالگی ب و 38 س
عمــل  هزینه هــای  بنابرایــن  می یابــد،  دســت 
زیبایــی نیــز زیــاد اســت، افــزود: متأســفانه امــروز 
پزشــکان مختلفــی بــا تخصص هــای گوناگــون 

ــد. ــی می کنن ــی زیبای ــام جراح ــه انج ــدام ب اق
وی اضافــه کــرد: برخــی از افــراد بــا اعمــال زیبایــی 
بــه دنبــال زیبایــی ایــده آل هســتند و اســیر بعضــی 
ــا انجــام  ــل ب ــن دلی ــه همی تبلیغــات می شــوند؛ ب
ــد پزشــکان  ــی راضــی نمی شــوند کــه بای هــر عمل
ــی  ــر عمل ــش از ه ــایی و پی ــراد را شناس ــن اف ای
ــه ارجــاع  ــاز ب ــد و اگــر افــراد نی ــه کنن مشــاوره ارائ
بــه روان شــناس دارنــد، آن هــا را راهنمایــی کننــد.

اصفهان4
درحاشیه

بهره برداری از پروژه اصالح شبکه 
آب شرب روستای علی آباد چادگان 

گروه اصفهانحامد شریعتی
H.Shariat@eskimia.ir

پــروژه اصــالح و تعویــض شــبکه آب شــرب روســتای 
علی آبــاد از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان چــادگان 
بــه طــول ســه کیلومتــر بــرای تأمیــن آب شــرب ســالم 
و پایــدار یــک هــزار و 500 نفــر و بــا هزینــه ای بیــش از 
۲ میلیــارد و ۶00 میلیــون ریــال بــه بهره بــرداری رســید.

مدیــر آبفــار شهرســتان چــادگان در ایــن مراســم 
ــرب  ــبکه آب ش ــض ش ــالح و تعوی ــروژه اص ــت: پ گف
روســتای علی آبــاد بــا لوله گــذاری شــبکه آب بــه 
طــول 3 کیلومتــر و نصــب 110 فقــره انشــعاب آب بــرای 
ــت. ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــی ب ــترکان خانگ مش

ــره  ــت فق ــروژه هف ــن پ ــزود: در ای ــی اف ــدی زمان مه
حوضچــه و نصــب شــیرآالت کشــویی بــرای قطــع 
ــتا  ــرب روس ــبکه آب ش ــع ش ــرل توزی ــل و کنت و وص
احــداث شــده و 1400 متــر مربــع بهســازی مســیر 
ترانشــه و آســفالت ریزی روی ترانشــه ها انجــام شــده 

ــت. اس

 کنتورهای برق شهرضا 
هوشمند می شوند

رئیــس اداره امــور بــرق شهرســتان شــهرضا گفــت: بــا 
نصــب کنتورهــای هوشــمند امــکان مدیریــت مصــرف 
بــرق فراهــم و از خطــای انســانی در نظارت هــا کاســته 

می شــود.
مجتبــی باقــی بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای امســال 
در  مربــی   11۲ و  دانش آمــوز   ۶۲۶ و  هــزار  تاکنــون 
طرح هــای آموزشــی اداره امــور بــرق شهرســتان آموزش 
دیده انــد، افــزود: بــه 33 مشــترک تجــاری شهرســتان 
داشــتند،  متعــارف  حــد  از  بیــش  مصرفــی  کــه 

المپ هــای کم مصــرف اهــدا شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مشــترکان ایــن شــرکت در بخــش 
ــی،  ــای خانگ ــاد نیروگاه ه ــا ایج ــد ب ــی می توانن خانگ
ــت:  ــند، گف ــت بفروش ــه دول ــود را ب ــدی خ ــرق تولی ب
متقاضیــان اســتفاده از ایــن طــرح می تواننــد بــا 
مراجعــه بــه شــرکت امــور بــرق شهرســتان و امضــای 
ــد و  ــروع کنن ــی کار را ش ــل اجرای ــه ای مراح تفاهم نام
ــه  ــده را ب ــرق تولیدش ــود ب ــد می ش ــز متعه ــت نی دول
مــدت ۲0 ســال بــه صــورت تضمینــی خریــداری کنــد.

لزوم توجه و رسیدگی به 
خانواده های شهدا 

 فوالدشهرکبری قریشوندی
K.Gharishvandi@eskimia.ir

سرپرســت دانشــگاه آزاد واحــد لنجــان کــه بــه همــراه 
هیئتــی از ایــن دانشــگاه، رئیــس بنیــاد شــهید لنجــان 
ــدار  ــه دی ــهر ب ــور زرین ش ــام ن ــگاه پی ــس دانش و رئی
خانــواده  شــهدای شــهر ســده لنجــان رفتــه بــود، گفــت: 
ــه قشــر ایثارگــر، نشــان دهنده اهمیــت  ادای احتــرام ب

ــت. ــه انسان هاس ــزد هم ــانی ن ــای انس ارزش ه
ــه  ــت ب ــرد: خدم ــار ک ــان اظه ــا صادقی ــید حمیدرض س
خانــواده شــهدا، یــک فرصــت طالیــی بــرای نزدیکــی به 
خداســت. رســیدگی بــه خانواده هــای شــهیدان، یعنــی 
ــون  ــت مدی ــک مل ــه ی ــه کســانی ک ــرام ب توجــه و احت

آن هــا هســتند. 
محمــد ســلیمیان، رئیــس بســیج دانشــجویی شــهید 
آوینــی واحــد لنجــان، نیــز در دیــدار بــا خانــواده شــهید 
ــه  ــران ب ــم ایثارگ ــرد: تکری ــان ک ــی بی ــی صالح غالمعل
معنــی حفــظ کرامــت و احتــرام بــه ایــن قشــر و درک 
ــن راســتا  ــد. در ای ــه انجــام داده ان ــی اســت ک کار بزرگ
ــرای  ــن فرصــت ب ــادی دانشــگاه آزاد در اولی گــروه جه
تعمیــر منــزل مســکونی ایــن مــادر شــهید اقــدام 

خواهــد کــرد.

توقیف ۵1 کیلو تریاک در سمیرم  
ســمیرم  شهرســتان  انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
ــا مــواد مخــدر ایــن  ــارزه ب گفــت: مأمــوران پلیــس مب
بــه یــک دســتگاه  شهرســتان، شــامگاه دوشــنبه 
ــن  ــی از ای ــدند و در بازرس ــکوک ش ــواری 405 مش س
خــودرو 51 کیلــو و 500 گــرم تریــاک کشــف و دو نفــر را 

ــد. ــتگیر کردن ــه دس ــن زمین در ای
ســرهنگ دوم ســهراب قرقانــی همچنیــن از ادامــه 
ــای  ــزات کشــاورزی و کااله دســتگیری ســارقان تجهی
ــر داد  ــتان خب ــن شهرس ــزارع ای ــا و م ــود در باغ ه موج
و افــزود: شــامگاه گذشــته نیــز تعــدادی دیگــر از ایــن 

ســارقان در باغ هــای ســمیرم دســتگیر شــده اند.

 آموزش کار در فضای معلق 
به آتش نشانان کاشانی 

کاشانابراهیم قربانی
E.Ghorbani@eskimia.ir

مدیــر عامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
شــهرداری کاشــان گفــت: ۲۷ نفــر از پرســنل ســازمان 
ــی  ــوزش تخصص ــان آم ــهرداری کاش ــانی ش آتش نش

ــد. ــق را فراگرفتن ــداد و نجــات در فضــای معل ام
محمدمســعود چایچــی افــزود: افزایــش آگاهــی و 
آمــوزش پرســنل ســازمان آتش نشــانی می توانــد آنــان 
ــئولیت پذیری  ــهروندان و مس ــه ش ــک ب ــر کم را در ام
زمانــی  اتفاقــات  بخشــد؛  ارتقــا  تمام تــر  هرچــه 
ازجملــه  امــدادی  ســازمانی  کــه  داد  خواهــد  رخ 
مشــارکت  جهــت  در  آتش نشــانی  ســازمان های 
عمــل کــرده  موفــق  آنــان  آمــوزش  و   شــهروندان 

باشند.
وی ادامــه داد: در ایــن دوره 3 روزه آمــوزش تخصصــی 
ــاب  ــزار، طن ــا اب ــنایی ب ــات، آش ــداد و نج ــات ام عملی
بســتن، سیســتم باالکشــی، ایمنــی در ارتفــاع و عمــق، 
عبــور از گــره، صعــود بــا کــرول و تعویــض ابــزار، انتقــال 
ــا ســفره نجــات، دسترســی و  مصــدوم از ســاختمان ب
نفــوذ بــه ســاختمان و انتقــال مصــدوم از چــاه برگــزار 

شــد.

دبیر انجمن جراحی پالستیک:

مقصد بسیاری از مراجعان عمل های زیبایی، اصفهان است

 دبیر هشتمین جشنواره جایزه ادبی اصفهان

 مهلت ارسال آثار به هشتمین جایزه ادبی اصفهان تمدید شد
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 رئیس اتاق تعاون 
استان اصفهان:

تشکیل کارگروه اندیشه ورز 
 تعاون در اتاق تعاون 

استان اصفهان  
گروه اصفهان پریسا خاکبازان

P.Khakbazan@eskimia.ir

رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن خبــر از تشــکیل 
کارگــروه اندیشــه ورز در اتــاق تعاون اصفهــان داد و 
ــای  ــت ها و مأموریت ه ــتای سیاس ــت: در راس گف
ــش  ــن بخ ــگاه ای ــای جای ــاون و ارتق ــش تع بخ
ــروه تشــکیل  ــن کارگ ــم در اقتصــاد کشــور، ای مه

شــد.
ــاق  ــنهاد ات ــه پیش ــزود: ب ــی اف ــب هللا بهرام حبی
ــی  ــور بررس ــه منظ ــد ب ــرر ش ــتان مق ــاون اس تع

ــردم  ــب م ــویق و ترغی ــی تش ــای چگونگ راهکاره
ــا،  ــت از تعاونی ه ــی و حمای ــکیل تعاون ــرای تش ب
بهســازی  و  نوســازی  توســعه،  همچنیــن 
تعاونی هــا و ارائــه ایــده در تمامــی حوزه هــای 
از طریــق مطالعــه و تحلیــل  تعــاون  بخــش 
پژوهش هــا، کارگــروه اندیشــه ورز تعــاون بــه 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر کل تع ریاســت مدی
ــعه  ــک توس ــس بان ــت رئی ــا عضوی ــتان و ب اس
تعــاون، رئیــس اتــاق تعــاون و تعــدادی از مدیران 
نخبــه بخــش تعــاون اســتان و اســتادان دانشــگاه 

ــود. ــکیل ش ــتان تش ــاون اس ــاق تع در ات
وی بیــان داشــت: آسیب شناســی علــل رکــود 
در تعاونی هــای تولیــدی و خدماتــی، تدویــن 
راهبردهــای  و  سیاســت ها  چشــم اندازها، 
ارتقــای  منظــور  بــه  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت 
اســتان،  اقتصــاد  در  تعــاون  بخــش  جایــگاه 
ــه  ــن طرح هــای اســتراتژیک، ارائ مطالعــه و تدوی
ــه  ــزی ب ــع و برنامه ری ــی جام ــته های مدیریت بس

منظــور برگــزاری کارگاه هــا و ســمینارهای آموزشــی 
دانش آموختــگان  آشــنایی  بــرای  ترویجــی 
ــادی در  ــت اقتص ــای فعالی ــا مزای ــگاهی ب دانش
ــن  ــکیل ای ــداف تش ــر اه ــی از دیگ ــب تعاون قال

کارگــروه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم بــا بررســی دقیــق 
ایــن کارگــروه  در  تعــاون  بخــش  مشــکالت 
ــاون  ــت در بخــش تع ــی مثب شــاهد ایجــاد تحول
اســتان باشــیم، افــزود: دســتور جلســات کارگــروه 
ــه  ــی در کمیت ــس از بررس ــاون پ ــه ورز تع اندیش

کارشناســی تنظیــم می شــود.

 مدی کوپتر اصفهان به 
جایگاه اختصاصی نیاز دارد

ــان  ــکی اصفه ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــر ح مدی
ــس  ــرد اورژان ــر )بالگ ــص مدی کوپت ــت: تخصی گف
ــه اصفهــان منــوط  هوایــی اختصاصــی پزشــکی( ب
ــت و  ــرای نشس ــی ب ــگاه اختصاص ــاد جای ــه ایج ب

ــت.  ــن بالگردهاس ــت ای برخاس
وزارت بهداشــت بــرای تخصیــص ۲ فرونــد مدی کوپتر 
بــرای تســهیل انتقــال مصدومــان بــه اســتان 
اصفهــان موافقــت کــرده اســت؛ امــا تــا زمانــی کــه 
ــاد  ــا ایج ــن بالگرده ــوص ای ــد( مخص ــگاه )پ جای

ــد. ــان نمی رس ــه اصفه ــا ب ــود، بالگرده نش
ــرای  ــی ب ــه مکان یاب ــان اینک ــا بی ــتین ب ــور راس غف
جایــگاه مخصــوص مدی کوپترهــا در محــدوده ورودی 
ــت،  ــده اس ــام ش ــان انج ــهر اصفه ــمالی کالن ش ش
ــوله  ــا و س ــاد فض ــرای ایج ــگاه ب ــن جای ــت: ای گف
ــاز دارد. ــران نی ــت خی ــه حمای ــرد ب ــوص بالگ مخص

ــان از  ــر در اصفه ــان حاض ــزود: در زم ــتین اف راس
ــرای  ــاص ب ــرایط خ ــا ش ــی و ب ــای نظام بالگرده
اورژانــس هوایــی اســتفاده می شــود؛ در حالــی 
ــرای  ــای اختصاصــی ب ــا، بالگرده ــه مدی کوپتره ک

ــتند. ــکی هس ــس پزش اورژان
مخصــوص  جایــگاه  ســه  ایجــاد  دربــاره  وی 
نقطــه  ســه  در  هوایــی  اورژانــس  بالگردهــای 
کالن شــهر اصفهــان نیــز گفــت: بیمارســتان کــودکان 
ــتان  ــرب، بیمارس ــمال غ ــین)ع( در ش ــام حس ام
غرضــی یــا امــام موســی کاظــم)ع( در شــمال 
ــن  ــه ای ــان ب ــرق اصفه ــی در ش ــتان فاراب و بیمارس

ــت.  ــده اس ــنهاد ش ــور پیش منظ
ــگاه  ــک جای ــن ی ــش از ای ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
ــرا)س( در  ــرد در بیمارســتان الزه مخصــوص بالگ
جنــوب اصفهــان ایجــاد شــده بــود، تصریــح کــرد: 
ــود  ــل وج ــه دلی ــر ب ــان حاض ــگاه در زم ــن جای ای
یــک ســاختمان در جــوار آن، بــدون اســتفاده مانــده 

اســت.  

#خبر_گردی

گزارش کیمیای وطن از رویارویی با واقعیتی انکارناپذیر در اصفهان

 تونل سوم کوهرنگ، امسال 
به داد آب شرب اصفهان نمی رسد

زاینده رود آب ندارد؛ مردم مدیریت مصرف داشته باشند 
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کوتاه اخبار 

 بیش از 16900 خانوار از نعمت
گاز طبیعی، برخوردار هستند 

 مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ایــام گفــت: طــرح 
گاز رســانی بــه 34 روســتا و صنایــع شهرســتان دهلــران 

طــی ایــام دهــه فجــر بــه بهره بــرداری رســید. 
ــتان  ــرکت گاز اس ــل ش ــمس اللهی، مدیر عام ــاس ش عب
ــتا و  ــه 34 روس ــانی ب ــرای گاز رس ــرد: ب ــان ک ــام  بی ای
کارخانــه گــچ جواهــر جنــوب، کارخانه آســفالت، نیــروگاه 
بــرق و دیگــر صنایــع شهرســتان دهلــران، 375 کیلومتــر 
انشــعاب  توزیــع اجــرا، 3150  خــط تغذیــه شــبکه 
 نصــب و 6 هــزار خانــوار از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار 

شده اند.
ــش از 612  ــوع بی ــرد: در مجم ــه ک ــمس اللهی اضاف ش
کیلومتــر خــط تغذیــه شــبکه توزیــع اجــرا، بیــش از 7800 
ــوار از نعمــت گاز  ــش از 16900 خان انشــعاب نصــب و بی

طبیعــی برخــوردار هســتند.

تقویت فشار آب شرب در 
روستا های الهیجان 

فشــار آب آشــامیدنی 6 روســتای شهرســتان الهیجــان 
تقویــت شــد. 

داود زمانــی، مدیــر امــور آب و فاضــاب روســتایی 
ــک دســتگاه  ــدازی ی ــا نصــب و راه ان الهیجــان گفــت: ب
پمــپ شــناورِ مجتمــع آبرســانی گوکــه، فشــار آب شــرب 

ــد. ــت ش ــان، تقوی ــتای الهیج 6 روس
ــانی،  ــرح آبرس ــن ط ــرای ای ــا اج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای  ــزود: ب ــت، اف ــت یاف ــوار تقوی ــرب 600 خان آب ش
 انجــام ایــن عملیــات، بیــش از 90 میلیــون ریــال 

هزینه شده است.

 احداث و بهره برداری 38 پروژه 
 در محورهای مواصالتی 

 استان گلستان با اعتباری 
بالغ بر 135000 میلیون ریال

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

اســتان  جــاده ای  حمل و نقــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
گلســتان گفــت: در ایام هللا دهــه فجر 38 پروژه بهســازی 
ــور  و روکــش آســفالت، ســامانه های ثبــت تخلفــات عب
و مــرور، ســامانه توزیــن در حــال حرکــت)wim( و 
ــتان  ــی اس ــای مواصات ــاده در محوره ــر پی ــای عاب پل ه
ــا اعتبــار بالــغ بــر 135000 میلیــون ریــال بــه   گلســتان ب

بهره برداری خواهند رسید. 
ــا هــدف  ــر گفــت: ب ــا اعــام ایــن خب ــی ب مهــدی میقان
بهبــود شــاخص های ایمنــی در جاده هــای اســتان و 
ــی،  ــوانح رانندگ ــرعت و س ــات س ــزان تخلف ــش می کاه
ــرور در  ــور و م ــات عب ــت تخلف ــمند ثب ــامانه هوش 16 س
محورهــای مواصاتــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 32000 
ــون 20  ــه تاکن ــد ک ــد ش ــداث خواه ــال اح ــون ری میلی

ــت.  ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــامانه ب س
ــا  ــاده ب ــل عابر پی ــتگاه پ ــداث 9 دس ــه از اح وی در ادام
ســرمایه گذاری بالــغ بــر 18000 میلیــون ریــال جهــت 
تســهیل در تــردد عابــران پیــاده و کاهــش تلفات جــاده ای 
خبــر داد.مدیــرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای اســتان 
ــری، روکــش آســفالت و بهســازی 45  گلســتان، لکه گی
کیلومتــر از محورهــای مواصاتــی اســتان بــا اعتبــار بالــغ 
ــل  ــای قاب ــر پروژه ه ــال را از دیگ ــون ری ــر76500 میلی  ب

بهره برداری در ایام هللا دهه فجر عنوان نمود. 
ــه احــداث ســامانه توزیــن در حــال  ــا توجــه ب ــی ب میقان
ــه  ــاد، افــزود: از جمل ــی آب حرکــت در محــور گــرگان- عل
ــن در  ــامانه های توزی ــب س ــوزه ITS، نص ــای ح پروژه ه
حــال حرکــت یــا WIM می باشــد کــه هم اکنــون در 
حــال احــداث آن بــا اعتبــار بالــغ بــر 8500 میلیــون ریــال 
 می باشــیم کــه در حــال حاضر یک ســامانه دیگــر در محور 

علی آباد- گرگان به بهره برداری رسیده است.
وی هــدف از احــداث ســامانه های توزیــن در حال حرکت 
ثبــت تخلفــان نــاوگان بــاری در قبــال اضافــه بــار و اعمال 
 قانــون آن هــا عنــوان نمــود کــه ایــن امــر، موجــب حفــظ 
ملــی  ســرمایه های  عنــوان  بــه  اســتان  راه هــای 

. شــد می با

اهوازمحمد سامت دوم
M.Salamat@eskimia.ir

ورود مشــتقات نفتــی بــه تأسیســات آبرســانی 
ــرات و  ــپ تعمی ــاد توســط 4 اکی شــهدای جه
ــای روســتایی شهرســتان  ــور آبف ــداری ام نگه

اهــواز مهــار و تخلیــه گردیــد.
و  آب  شــرکت  روابط عمومــی  بــه گــزارش 
خوزســتان،  اســتان  روســتایی  فاضــاب 
ورود  بــه  اشــاره  بــا  پور رکنــی  محمدرضــا 
مشــتقات نفتــی بــه تأسیســات آبرســانی 
ورود  گفــت:  جهــاد  شــهدای  روســتایی 
ــث  ــه کارون باع ــه رودخان ــی ب ــتقات نفت مش
ــن  ــش ای ــت پوش ــتای تح ــی 43 روس آلودگ

تأسیســات شــده بــود.

ــا  ــاهده آلودگی ه ــس از مش ــه داد: پ وی ادام
و بــوی بــد بوجــود آمــده در آب، تأسیســات و 
پمپــاژ آب خامــوش شــد و 4 اکیــپ تعمیــرات 
و نگهــداری بــرای بررســی مشــکل بــه وجــود 

پور رکنــی  آغــاز کردنــد.  را  آمــده کار خــود 
افــزود: پــس از کنکاش هــای بــه عمــل آمــده، 
ــه  ــمتی از رودخان ــگ در قس ــیاه رن ــاده س  م
کشــف شــد کــه مشــتقات نفتــی تخلیه شــده 

در آب بــود. 
مدیــر امــور آبفــای روســتایی شهرســتان اهــواز 
بــا اشــاره بــه اینکــه الگن هــای ذخیــره آب بــه 
ــد،  ــی شــده بودن ــواد نفت ــه م ــی آغشــته ب کل
گفــت: 3 الگــن 50 هــزار متــر مکعبــی در 
تأسیســات شــهدای جهــاد وجــود دارد کــه آب 
ذخیــره شــده در آن هــا دچــار آلودگــی ناشــی 
از مشــتقات نفتــی بــود و همــان آب وارد 
فیلترهــا و ســایر مخــازن نیــز شــده بــود. بــه 
همیــن ســبب ظــرف 72 ســاعت و بــه صــورت 
شــبانه روزی کلیــه الگن هــا، خطــوط انتقــال و 
شــبکه های داخلــی تخلیــه شــدند تــا آلودگــی 

ــرود. ــن ب ــده از بی ــود آم به وج
ــاعت و  ــن 72 س ــه داد: در ای ــی ادام ــور رکن پ

پــس از آزمایشــات الزم و جلــب اطمینــان 
آبگیــری  عملیــات  آب،  کیفیــت  از  کافــی 
مــدار  در  آب  و  آغــاز  الگن هــا  از  یکــی   در 

قرار گرفت. 
از ســخنان خــود  دیگــری  بخــش  در  وی 
ــانی  ــدد در آبرس ــال مج ــه اخت ــاره ب ــا اش ب
ــات  ــش تأسیس ــت پوش ــتاهای تح ــه روس ب
شــهدای جهــاد بــه دلیــل قطعــی بــرق گفــت: 
ــط  ــا توس ــوی مقره ه ــه شستش ــه ب ــا توج ب
ــرای ســاعاتی امــکان پمپــاژ  ــرق، ب ســازمان ب
آب وجــود نداشــت، ولیکــن در حــال حاضــر 
شــرایط عــادی اســت و آب میــان اهالــی 
شــریف روســتایی در حــال توزیــع اســت. 
گفتنــی اســت تأسیســات آبرســانی روســتایی 
شــهدای جهــاد، 43 روســتا را تحــت پوشــش 
دارد کــه از ایــن تعــداد، 9 روســتا از توابــع 

ــتند. ــهر هس ــتان خرمش شهرس

استانها

آب شرب ۴۳ روستا، تحت پوشش تأسیسات شهدای جهاد سالم و بهداشتی است

کوتاه از استان ها
3 پد بالگرد جمعیت هالل احمر 

استان گلستان افتتاح شد
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر اســتان گلســتان گفــت: 3 
ــا حضــور معــاون  پــد بالگــرد جمعیــت هال احمــر، امــروز ب
ــون  ــارد و 500 میلی ــا 3 میلی ــور ب ــر کش ــت هال احم جمعی
بهره بــرداری رسید.حســین احمــدی  بــه  اعتبــار  تومــان 
در مراســم افتتــاح پــد بالگــرد جمعیــت هال احمــر در 
شهرســتان بندرگــز اظهــار داشــت: بــا توجه به شــرایط اســتان 
گلســتان و وجــود مناطــق صعب العبــور، یکــی از موضوعــات 

ــی اســت.  ــداد هوای ــم در بحــث امدادرســانی، ام مه
وی تصریــح کــرد: ضــرورت دارد کــه امــداد هوایــی بــه صورت 
ــال شــود و وجــود امــداد  اســتاندارد در اســتان گلســتان دنب

هوایــی، ســبب کاهــش تلفــات در حــوادث می شــود. 
ــادآور  ــتان ی ــتان گلس ــر اس ــت هال احم ــل جمعی مدیرعام
شــد: 3 پــد بالگــرد جمعیــت هال احمــر بــا حمایــت 
اســتانداری گلســتان در محورهــای مختلــف و اســتان در 
و  ییــاق  بندرگــز، خــوش  و شهرســتان  نوکنــده  ورودی 

توسکســتان در نظــر گرفته شــده اســت. 
ــن  ــداد ای ــه تع ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــت: ب ــدی گف احم

ــم.   ــش دهی ــرد را افزای ــای بالگ پده
ــر  ــانی منج ــش امدادرس ــه افزای ــا ب ــن پده ــزود: ای وی اف
می شــود. بــرای راه انــدازی ایــن پدهــا، 3 میلیــارد و 500 
میلیــون تومــان اعتبــار در نظــر گرفته شــده و همچنیــن 
ــع  ــاحت 400 مترمرب ــاد 20 در 20 و در مس ــا در ابع ــن پده ای

ــت.  ــده اس ــی ش جانمای
ــت:  ــتان گف ــتان گلس ــر اس ــت هال احم ــل جمعی مدیرعام
ــرد  ــدن بالگ ــد ش ــرود و بلن ــه ف ــوادث ب ــا در ح ــن پده ای
ــتگاه ها  ــر دس ــز دیگ ــوادث نی ــر ح ــد و در غی ــک می کنن کم

ــد.  ــتفاده کنن ــا اس ــن پده ــد از ای می توانن
بندرگــز،  مــردم کردکــوی،  نماینــده  نورقلی پــور،  رامیــن 
ــز  ــامی نی ــورای اس ــس ش ــن در مجل ــان و بندرترکم گمیش
ــد امــدادی جمعیــت هال احمــر  ــن پ ــاح ای در حاشــیه افتت
گفــت: اســتان گلســتان از مناطــق صعب العبــور زیــادی 
می کنــد. ســخت  را  امدادرســانی  اســت کــه  برخــوردار 

وی تصریــح کــرد: امیــد داریــم از ظرفیــت هال احمــر 
ــی  ــف هوای ــای مختل ــبکه پده ــاد ش ــور ایج ــور به منظ کش
در اســتان گلســتان اســتفاده شــود و در بــروز حــوادث 
طبیعــی دســتگاه های مختلــف اســتان، بتوانــد بــه جمعیــت 

هال احمــر کمــک کننــد.

 راه اندازی اسکان  نوروزی 
در مدارس سمنان 

محمــد  ســمنان،  اســتان  آموزش وپــرورش  مدیــرکل 
دســتورانی در گردهمایــی مشــترک معاونیــن پشــتیبانی 
باکارشناســان تعــاون شهرســتان ها و مناطــق اســتان ســمنان 
ــدارس  ــوروزی در م ــکان های ن ــدازی اس ــه راه ان ــاره ب ــا اش ب
ــاده  ــمنان، آم ــتان س ــدارس اس ــت : م ــمنان گف ــتان س اس
ــود. ــوروزی می ش ــافر ن ــزار مس ــا ه ــه ده ه ــی ب ــکان ده اس

ــه  ــد، ارائ ــات عی ــام تعطی ــه در ای ــان اینک ــا بی ــتورانی ب دس
خدمــات باکیفیــت بــاال بــه مســافران در ایــن منطقــه، یکی از 
اولویت هــای مهــم دولــت بــه شــمار مــی رود، تصریــح کــرد: 
آمــوزش و پــرورش و امکانــات موجــود در آن، نقــش ویــژه ای 

ــد. ــا می کن ــن عرصــه ایف در ای

 کارت کاالی همراه مسافر 
در منطقه آزاد چابهار فعال می شود 

ــت: در راســتای  ــار گف ــه آزاد چابه مدیرعامــل ســازمان منطق
چابهــار، کارت  آزاد  منطقــه  در  قیمت هــا  اقتصادی کــردن 
ــود.  ــال می ش ــه فع ــاره در منطق ــافر دوب ــراه مس کاالی هم
آزاد  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل  کــردی،  عبدالرحیــم 
چابهــار   بــا اشــاره بــه ضــرورت جــذاب کــردن چابهــار بــرای 
ــود  ــل نب ــه دلی ــی ب ــازده زمان ــک ب ــزود: در ی ــگران اف گردش
ــق  ــار از رون ــه آزاد چابه ــای منطق ــا و بازار ه ــگر هتل ه گردش
افتــاد، هتل هــای خــوب مــا از مــدار خــارج بودنــد و مشــتری 
ــود،  ــه نب ــرای عرضــه کاالی مرغــوب در منطق و گردشــگری ب
ــر  ــن ام ــرد و ای ــدا ک ــش پی ــز افزای ــا نی ــن قیمت ه بنابرای
ــه  ــد در منطق ــگری و خری ــادن گردش ــق افت ــب از رون موج
ــداد  ــا و تع ــش تور ه ــا افزای ــاال ب ــا ح ــد، ام ــار ش آزاد چابه
پرواز هــا، یعنــی روزانــه ســه الــی چهــار پــرواز بــه چابهــار بــه 
ــت. وی  ــت اس ــال بازگش ــم در ح ــق کم ک ــد رون ــر می رس نظ
افــزود:  بــرای جــذاب کــردن خریــد در منطقــه آزاد در حــال 
ــراه  ــاره کارت کاالی هم ــردن دوب ــال ک ــرای فع ــزی ب برنامه ری

ــتیم . ــه هس ــدوده منطق ــافر در مح مس

ــان  ــاب آذربایج ــرکت آب وفاض ــل ش  مدیر عام
ــب  ــون مترمکع ــاالنه 105 میلی ــت: س ــی گف غرب
تصفیه خانه هــای  از  شــده  تصفیــه  پســاب 
ــه  ــتان ب ــز اس ــه آبری ــهرهای حوض ــاب ش فاض

دریاچــه ارومیــه انتقــال  داده می شــود.
رســول اکبــری در گفت وگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه 
ــای  ــارات احی ــل اعتب ــوب از مح ــای مص پروژه ه
ــار داشــت: احــداث شــبکه  ــه، اظه دریاچــه ارومی
ــه طــول  ــال ب جمــع آوری فاضــاب، خطــوط انتق
1100 کیلومتــر، احــداث تصفیه هــای فاضــاب 
 بــه ظرفیــت 115 هــزار و 563 مترمکعــب در 
شــبانه روز و احــداث ایســتگاه پمپــاژ بــه تعــداد 30 

واحــد از مهم تریــن ایــن طرح هــا اســت.
 وی اعتبــار مصــوب اجــرای ایــن طرح هــا را 
و  برشــمرد  ریــال  میلیــارد   164 و  هــزار   5
ــول 160  ــه ط ــا ب ــن طرح ه ــون از ای ــت: تاکن گف
ــی  ــاب، اصل ــع آوری فاض ــبکه جم ــر ش کیلومت
ــاژ  ــال اجــرا، دو واحــد ایســتگاه پمپ و خــط انتق
احــداث و ظرفیــت تصفیه خانه هــای فاضــاب 
در  مترمکعــب  و 372  هــزار   52 میــزان   بــه 
شــبانه روز افزایــش یافتــه اســت کــه بــرای اجرای 
آن هــا 1 هــزار و 130 میلیــارد ریــال هزینــه شــده 

اســت.
اکبــری، تــداوم خشکســالی و افــت شــدید منابع 
آب، انباشــتگی تأسیســات فرســوده آب، افزایــش 
ــه  ــال، تصفی ــن، انتق ــده تأمی ــام ش ــت تم قیم
 و توزیــع آب و افزایــش هزینــه تمــام شــده، 
از  را  انتقــال و تصفیــه فاضــاب   جمــع آوری، 
و  برشــمرد  پیــش رو  مهم تریــن چالش هــای 
اضافــه کــرد: ســرانه منابــع آب تجدید شــونده 
در ایــران از 6 هــزار و 860 مترمکعــب در ســال 
 35 بــه کمتــر از 1700 مترمکعــب در ســال 96 

کاهش یافته است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب آذربایجــان 
ــت  ــد از جمعی ــه 100 درص ــان اینک ــا بی ــی ب غرب
شــرکت  ایــن  خدمــات  از  اســتان   شــهری 
بهره منــد هســتند، افــزود: تعــداد شــهرهای تحــت 
پوشــش شــبکه توزیــع آب شــرب 38 اســت کــه 
2 میلیــون و 130 هــزار نفــر از جمعیــت اســتان را 

ــود. ــامل می ش ش
ــزار و  ــتان را 9 ه ــن آب اس ــت تأمی ــری ظرفی اکب

703 لیتــر در ثانیــه برشــمرد و اضافه کــرد: ظرفیت 
تأمیــن از آب هــای ســطحی، 51 درصــد و ظرفیــت 

تأمیــن از آب هــای زیرزمینــی، 49 درصــد اســت.
آب  پــروژه حوضــه   81 اینکــه  بیــان  بــا  وی 
وفاضــاب اســتان در اســتان وجــود دارد کــه 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر 10 هــزار و 100 میلیــارد 
ــن  ــاح ای ــا افتت ــزود: ب ــود، اف ــرا می ش ــال اج ری
پروژه هــا، ظرفیــت تأمیــن آب اســتان از 9.7 متــر 
ــه و  ــر مکعــب در ثانی ــه 11 مت ــه ب مکعــب در ثانی

و  از شــبکه جمــع آوری  بهره منــدی  شــاخص 
تصفیــه بهداشــتی فاضــاب از 62.59 درصــد بــه 

ــد. ــش یاب ــد افزای 75 درص
اکبــری بابیــان اینکــه در حــال حاظــر پروژه هــای 
فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد   70 دارای  فــوق 
هســتند، گفــت: تــا پایــان ســال 95 احــداث 
وتوســعه شــبکه توزیــع وخطــوط انتقــال آب دارای 
ــوده اســت و  ــی 65 درصــدی ب پیشــرفت فیزیک
ــا 98  ــزان ت ــن می ــش ای ــرکت افرای ــاش ش ت

ــت. ــاری اس ــال ج ــان س ــا پای ــد ت درص
ــان  ــتان آذربایج ــهری اس ــای ش ــل آبف مدیرعام
غربــی بــا بیــان اینکــه 208 میلیــارد ریــال اعتبــار 
جهــت اصــاح شــبکه توزیــع آب اســتان در نظــر 
گفتــه شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن پــروژه 
تاکنــون دارای 53 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
ــه  ــزان ب ــن می ــه ای ــود ک ــاش می ش ــوده و ت ب
93 درصــد تــا پایــان ســال جــاری افزایــش یابــد 
ــره وری  ــش به ــبکه، افزای ــرت ش ــش پ ــه کاه ک
مدیریــت شــبکه و افزایــش مــدت دوره طــرح از 

ــت. ــای آن اس مزای
وی بــه اقدامــات ایــن شــرکت درراســتای افزایش 
شــاخص بهداشــت آب اشــاره کرد و افــزود: تجهیز 
و بکارگیــری 15 واحــد آزمایشــگاهی پیشــرفته بــه 
منظــور کنتــرل کیفیــت آب آشــامیدنی در اســتان، 
انجــام 200 و 80 هــزار آزمــون کنتــرل کیفیــت آب 
ــتی آب  ــاخص های بهداش ــرل ش ــور کنت ــه منظ ب
 شــرب اســتان و نیــز شــاخص ســامت کلــر 
 100 میکروبــی  و   99.97 بــاالی  باقی مانــده 
ــرکت  ــن ش ــی ای ــات اصل ــه اقدام ــد ازجمل درص
بهداشــت آب  افرایــش شــاخص  راســتای   در 

بوده است.

مدیرعامل آب و فاضالب آذربایجان غربی:

۱۰۵ میلیون مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه منتقل می شود
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 بهره برداری از شبکه فاضالب 

شهرک شهید بهشتی میانه
تبریزلیا پاشائی
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بــه مناســبت گرامیداشــت دهه مبارک فجــر با حضور نماینــده مردم میانه در مجلس شــورای 
اســامی، معــاون مهندســی و توســعه شــرکت آب و فاضــاب اســتان، فرمانــدار ویــژه میانــه، 
اعضــای شــورای اســامی، مقامــات و مســئولین محلــی، خانواده هــای معظــم شــهدا و جمع 
 کثیــری از مــردم از طــرح احــداث تأسیســات شــبکه فاضــاب شــهرک شــهید بهشــتی میانه 

بهره برداری شد. 
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز بــه نقــل از روابط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــاب  ــرکت آب و فاض ــط  ش ــاب توس ــات فاض ــاد تأسیس ــرح ایج ــرقی، ط ــان ش آذربایج
اســتان بــه منظــور بهبــود آثــار زیســت محیطــی منطقــه و ارتقــا و بــاال بــردن ســطح زندگــی 

مــردم منطقــه در شــهرک شــهید بهشــتی میانــه اجــرا شــده اســت. 
ســلیمانی، مدیــر امــور آب و فاضــاب منطقــه میانــه در مراســم بهره بــرداری از طــرح مذکــور 
گفــت: طــرح ایجــاد تأسیســات فاضــاب شــهرک بهشــتی میانــه، شــامل خطــوط انتقــال و 
شــبکه اصلــی و فرعــی جمــع آوری فاضــاب  بــه طــول 1600  متــر در اقطــار مختلــف و بــه 
تعــداد 156 عــدد منهــول بــوده و بــا هزینــه ای بالــغ بــر 23 میلیــارد ریــال از محــل تأمیــن 
اعتبــارات عمرانــی و ســایر منابــع اســتانی اجــرا شــده  اســت. ایــن طــرح، همزمــان بــا دهــه 
مبــارک فجــر انقــاب اســامی بــا حضــور مســئولین اســتانی و شهرســتانی بــه بهره بــرداری 

. رسید
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ــرکت،  ــعه ش ــی و توس ــت مهندس ــور معاون ــا حض ــر و ب ــارک فج ــه مب ــا ده ــان ب  همزم
مســئولین اســتانی، امــام جمعــه،  فرمانــدار منطقــه، شــهردار، مســئولین ادارات و جمعــی 
ــد.  ــرداری ش ــایش، بهره ب ــهر بخش ــال آب ش ــط انتق ــردم از خ ــهدا و م ــای ش از خانواده ه
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
آذربایجــان شــرقی، مهنــدس زحمتــی مدیــر امــور آب و فاضــاب منطقــه هریــس در آئیــن 
بهره بــرداری از طــرح خــط انتقــال آب شــهر بخشــایش بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: شــرکت 
آب و فاضــاب آذربایجــان شــرقی بــه منظــور اســتفاده از آب اســتحصالی چاه هــای حفــاری 
شــده بــرای تأمیــن و حــل مشــکل آب آشــامیدنی شــهر بخشــایش مطالعــات تأسیســات 
آب شــهر مذکــور را انجــام داده و در نهایــت حاصــل ایــن مطالعــات، اجــرای خــط انتقــال بــه 

طــول 12000 متــر از محــل چاه هــا بــه مخــزن ایــن شــهر بــوده اســت. 
مدیــر امــور آب و فاضــاب منطقــه هریــس افــزود: بــرای اصــاح خــط انتقــال آب این شــهر 
ــز از  ــر نی ــر و 6900 مت ــی مت ــا ســایز 315 میل ــن ب ــر لوله گــذاری پلی اتیل ــه طــول 5100 مت ب
لولــه پلــی اتیلــن بــه قطــر 200 میلــی متــر اجــرا شــده و عملیــات اجرایــی آن از ســال 1395 
آغــاز شــده اســت. وی در پایــان گفــت: طــرح انتقــال آب شــهر بخشــایش از توابــع منطقــه 
ــه  ــارک فجــر افتتــاح و ب ــال در دهــه مب ــر 25000 میلیــون ری ــغ ب ــه ای بال ــا هزین هریــس ب

بهــره بــرداری کامــل رســید.

صعود گروه کوهنوردی شرکت آبفای آذربایجان شرقی 
به قله 3750 متری کمال سهند

تبریزمهناز پاشائی
L.Pashaie@gmail.com

ــه  ــوردی شــرکت آب و فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی، ب ــروه کوهن گ
ــان  ــره فجرآفرین ــاد و خاط ــت ی ــر و گرامیداش ــه فج ــام هللا ده ــبت ای مناس
قلــه کمــال  بــه  بــه صعــود  موفــق  11 همنــورد  از   ســرافراز متشــکل 

گردید. 
ــه نقــل از روابط عمومــی شــرکت آب و  ــز ب ــگار مــا در تبری ــه گــزارش خبرن ب
فاضــاب اســتان آذربایجــان شــرقی، قلــه کمــال، بلندتریــن قلــه رشــته کــوه 
 ســهند اســت که 3750 متر ارتفاع دارد و در فاصله بین شهرســتان های تبریز و 

بستان آباد واقع شده است. 
ــزرگ و  ــی ب ــار طبیع ــوه اســتخر و آب انب ــای ک ــه آن و درســت در پ در دامن
 بســیار زیبایــی واقــع شــده اســت کــه در زبــان محلــی آذری بــه قــوش گولی

معروف است .
ــال  ــداد ی ــه و در امت ــه یافت ــول ادام ــن گ ــار ای ــم از کن ــود ه ــیر صع مس
 جنوبــی مشــرف بــه قلــه بــه نقطــه پایانــی کمــال منتهــی گردیــده 

است. 
الزم بــه ذکــر اســت اعضــای گــروه در ایــن برنامــه، نیــک خصلــت، زهــدی، 
ــادی،  ــزاد و عب ــم زاده، نیک ــادی، ابراهی ــک آب ــور، مل ــم، غامپ عباســی، بافه

اســمعیل پــور بــه سرپرســتی ناصراهــری بودنــد.

همگام با سایر اقشار مردم:
حضور پر شور کارکنان و مدیران شرکت آب و فاضالب 

استان آذربایجان شرقی در راهپیمایی 22 بهمن
تبریزماهان فاح

M.Fallah@gmail.com

ــرقی،  ــان ش ــتان آذربایج ــاب اس ــرکت آب و فاض ــران ش ــان و مدی کارکن
ســی و نهمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی را بــا 
 شــرکت و حضــور حماســی در راهپیمایــی یــوم هللا 22 بهمــن گرامــی 

داشتند. 
ــرکت آب  ــی ش ــل از روابط عموم ــه نق ــز ب ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــل،  ــی، مدیرعام ــن راهپیمای ــرقی، در ای ــان ش ــتان آذربایج ــاب اس و فاض
معاونیــن و تعــداد کثیــری از همــکاران، همــگام بــا سایراقشــارمردم و 
کارکنــان ادارات، ســازمان ها و کارخانجــات، مســیر راهپیمایــی را طــی کــرده 
ــا امــام راحــل  ــاره ب ــد و دوب ــی )ره( گردهــم آمدن و در مصــای امــام خمین
خــود و رهبــر انقــاب و شــهدا و آرمان هــای انقــاب اســامی تجدیــد میثــاق 

ــد.  نمودن
الزم بــه ذکــر اســت در مســیر راهپیمایــی و در راســتای فرهنگ ســازی 
ــه آب،  روابط عمومــی شــرکت آبفــا آذربایجــان شــرقی اقــدام  مصــرف بهین

ــود.  ــی نم ــی و آموزش ــته های فرهنگ ــع بس ــه توزی ب
بــا شــعار راهپیمایــی  نیــز در مســیر   همچنیــن تن پــوش قطــره آب 

»آب = زندگی« حضور داشت.

پایداری شبکه های فوق توزیع برق خوزستان
ــود دشــت بزرگ،گفت:  ــه ای خوزســتان، محم ــرق منطق ــل شــرکت ب  مدیرعام
باتوجــه بــه اقدامــات پیشــگیرانه ای کــه ســال های گذشــته در ســطح 
ــرق  ــع ب ــبکه های فوق توزی ــت، ش ــده اس ــام ش ــتان انج ــرق اس ــبکه های ب ش

ــتند. ــدار هس ــدی پای ــورت 100 درص ــه ص ــتان ب خوزس
وی بیــان داشــت: امــروز، شــاهد پدیــده گــرد و خــاک بــا کانون هــای داخلــی 
در اســتان هســتیم. ایــن نــوع گــرد و خــاک از نــوع بســیار نامطلوب و چســبنده 

بــر روی تجهیــزات بــرق اســتان اســت.
دشــت بزرگ افــزود: ترکیــب ایــن گــرد و خــاک ســنگین و مــه غلیــظ 
ــه از ســازمان هواشناســی انجــام شــده  ــا اســتعامی ک دردسر ســاز اســت و ب
ــرا  ــم، زی ــب نداری ــرای امش ــظ را ب ــه غلی ــی م ــبختانه پیش بین ــت، خوش اس
ــده ای  ــل نگران کنن ــد عام ــار می توان ــرد و غب ــا گ ــظ ب ــه غلی ــدن م ــراه ش هم

ــا باشــد. ــرای م ب
ــی  ــرد: پیش بین ــح ک ــتان تصری ــه ای خوزس ــرق منطق ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــا  ــا ب ــن بارش ه ــر ای ــه اگ ــت ک ــده اس ــتان ش ــطح اس ــی در س بارندگی های
ســرعت زیــادی اتفــاق بیافتــد، می توانــد بــرای شســتن گــردو غبــاری کــه بــر 

ــر باشــد. ــزات نشســته اســت، بســیار مؤث روی تجهی
دشــت بــزرگ گفــت: آلودگــی کــه در ســطح شــبکه اتفــاق می افتــد، طبیعــی 
ــی  ــاران و طبیع ــیله ب ــه وس ــز ب ــی نی ــود پاالیندگ ــه خ ــر ک ــه بهت ــت و چ  اس

اتفاق بیافتد.

 ذخیره سازی 129 میلیون مترمکعب 
منابع آبی، پشت سدهای مازندران

ــدران، موســوی  ــه ای مازن ــی شــرکت آب منطق ــر آب ــرداری و ذخای ــر بهره ب مدی
مجــد بــا اشــاره بــه 230 میلیــون مترمکعــب ذخیــره آبی ســال گذشــته  پشــت 
ســدهای ایــن اســتان، گفــت: از ابتــدای امســال تاکنــون بــا 40 درصــد کاهــش،  

حجــم بــه 129 میلیــون مترمکعــب رســیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه 96 میلیــون متــر مکعــب از ظرفیــت ســدها همچنــان خالی 
اســت، افــزود: سدشــهید رجایــی بــا 60 درصــد، شــیاده بابــل بــا 50 و البــرز بــا 

25 درصــد کاهــش ذخایــر همــراه شــده اســت.
ــرداری  ــدها و بهره ب ــت س ــازی آب در پش ــا ذخیره س ــت: ب ــد گف ــوی مج موس
رودخانه هــای  از  آب  نیــاز  مترمعکــب  میلیــون   200 و  میلیــارد   1 آن  از 
ــاورزی را  ــش کش ــازگازی در بخ ــد س ــه و رون ــرف بهین ــت مص ــتان مدیری  اس

تأمین می شود.
ــزود:  ــدران اف ــه ای مازن ــرکت آب منطق ــی ش ــر آب ــرداری و ذخای ــر بهره ب مدی
منابــع آبــی، یکــی از منابــع پراهمیــت ومهــم بــرای تولیــد محصوالت کشــاورزی 
ــاورزی  ــای کش ــره وری اززمین ه ــر به ــه و حداکث ــرف بهین ــا مص ــه ب ــت ک اس
می توانــد آب را در بخــش کشــاورزی و بخشــی های مختلــف مدیریــت کنــد .

وی گفــت: 10 ســد بــه حجــم 327 میلیــون مترمکعــب و حــدود 800 قطعــه آب 
بنــدان بــا ظرفیــت 370 میلیــون متــر مکعــب وجــود دارد کــه ایــن تأسیســات 
حــدود 20 درصــد از آب مصرفــی بخــش کشــاورزی اســتان را تأمیــن می کننــد.

 اتوبوس روباز گردشگری
خدمت رسان مسافران نوروزی

شــهردار همــدان گفــت: یــک دســتگاه اتوبــوس روبــاز گردشــگری در ایــام نــوروز 97 بــه 
مســافران و گردشــگران ایــن شــهر خدمات رســانی می کنــد.

ــا اشــاره  عبــاس صوفــی در جلســه اعضــای ســتاد خدمــات ســفر اســتان همــدان ب
بــه اینکــه ایــن خــودرو بــا اســتانداردهای بین المللــی اتوبوس هــای روبــاز گردشــگری 
همخوانــی دارد، افــزود:  2 اتوبــوس دیگــر هــم  در حــال آماده ســازی بــرای 

ــت. ــتانی اس ــگران تابس ــه گردش ــانی ب خدمت رس
وی ادامــه داد: رویــداد همــدان 2018، ســرفصل اصلی کار شــهرداری درحوزه فضاســازی ها 
و طراحی های شــهری همدان اســت و از 15 اســفند امســال، پاکســازی شهر و ساماندهی 
فضــای ســبز آن آغــاز می شــود.وی بــا بیــان اینکــه ســاماندهی ورودی هــای همــدان آغاز 
 شــده امــا تــا پایان ســال فرصــت کافی بــرای اتمــام ســاماندهی تمــام ورودی های شــهر 
وجــود نــدارد، اضافــه کــرد: نــوروز امســال نصــب چــادر در میــدان باباطاهــر ممنــوع و بــه 
صــورت جــدی بــر آن نظــارت  می شــود و بــه جــای اطــراف اماکــن گردشــگری، فضــای 

مناســبی بــرای نصــب چــادر در اختیــار مســافران قــرار مــی گیــرد.
ــان  ــاماندهی دست فروش ــافران، س ــل از ورود مس ــال قب ــت: امس ــار داش ــی اظه صوف
گنجنامــه اجرایــی می شــود و در ایــن چارچــوب ســاز و کار جدیــدی بــرای فعالیــت آن هــا 
در نظــر گرفتــه شــده است.شــهردار همــدان گفــت: تــاش می شــود پیــاده راه میــدان 
ــا ســالروز والدت  ــان ب ــان در 18 اســفندماه همزم ــان اکبات ــی )ره( و خیاب ــام خمین ام

حضــرت زهــرا )س( افتتــاح شــود.
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درمانــی،  رژیــم  و  تغذیــه  متخصــص 
گفت وگــو  در  حیــدری  مطهــره  دکتــر 
بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن، گفــت: 
تعریــف نابــاروری دارای اهمیــت زیــادی 
ــل  ــه دلی ــراد ب ــه بعضــی اف اســت، چرا ک
ناآگاهــی، برچســب نابــارور را بــه زوجیــن 
می زننــد کــه بــار عاطفــی منفــی زیــادی 

ــراه دارد. ــه هم ب
ایــن متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی 
فعالیت هــای  زمانــی کــه  داد:  ادامــه 
از  اســتفاده  بــدون  مرتــب  جنســی 
بــارداری  از  پیشــگیری   روش هــای 
وجــود داشــته باشــد و بــاروری در 12 
 مــاه اتفــاق نیفتــد، بایــد بــه پزشــک 

مراجعه کنند و علت آن بررسی شود.

در  ســن  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــاروری، افــزود: زمانــی کــه خانــم ســن  ب
ــاه را  ــا 12 م ــر از 35 ســال باشــد، م کمت
ــن 35  ــر بی ــی اگ ــم، ول ــر می گیری در نظ
ــا 40 ســال باشــد، شــش مــاه در نظــر  ت
ــال  ــاالی 40 س ــر ب ــود و اگ ــه می ش گرفت
ــاروری  ــه ب ــدام ب ــه اق ــی ک باشــد، هنگام
ــد. ــاق بیافت ــارداری اتف ــد ب ــد، بای می کنن

نابــاروری،  اینکــه  بیــان  بــا  حیــدری 
ــرد:  ــح ک ــی دارد، تصری ــای مختلف علت ه
ــردان  ــان و م ــاروری در زن ــای ناب علت ه
متفــاوت اســت و ممکــن اســت از طــرف 
 هــر دو مشــکل وجــود داشــته باشــد

کــه بایــد بررســی شــود، بــه طــور معمــول 
زمانــی کــه صحبــت از ناباروری می شــود، 
ــی رود  ــک زوج م ــرف ی ــه ط ــا ب ذهن ه
کــه تشــکیل خانــواده داده انــد، ولــی باید 
ــه  ــی ک ــل کل ــان اص ــق هم ــم طب  بگویی
هــم،  زمینــه  ایــن  در  می دانیــم 
اســت. درمــان  از  بهتــر  پیشــگیری 

ایــن متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی 
ــا  ــی بیماری ه ــرد: بعض ــان ک ــر نش خاط
ــوند در  ــاروری می ش ــه ناب ــر ب ــه منج ک
ــوان  ــه می ت ــد ک ــم وجــود دارن ســنین ک
در همــان مراحــل اولیــه درمــان شــوند و 
اگــر شناســایی شــوند، جلــوی پیشــرفت 

بیمــاری گرفتــه خواهــد شــد.
وی افزود: شــغل های نامناســب، ســبک 
زندگــی غلــط و الگــوی غذایی نادرســت، 
نداشــن فعالیــت بدنــی، اســترس و 
روحی-روانــی،  فشــارهای  اضطــراب، 
آلودگــی هــوا و...، می تواننــد در بــاروری 

ــند. ــذار باش ــت آن اثرگ و کیفی
ــرای  ــد کــرد: الزم اســت ب ــدری تأکی حی
مدتــی، هــم زن و هــم مــرد، ســبک 
بگیرنــد.  پیــش  در  ســالمی  زندگــی 
ــدت،  ــن م ــالم در ای ــی س ــبک زندگ س
شــامل فعالیــت بدنــی روزانــه بــه میــزان 
پیــاده روی،  دقیقــه   45-30 حداقــل 

آب،  لیــوان   8-6 حداقــل  اســتفاده 
ــا  ــذی ب ــواد مغ ــای م ــرف مکمل ه مص
ــی،  ــم غذای ــت رژی ــز پزشــک، رعای تجوی
شــامل گروه هــای غذایــی ســالم ماننــد 
نــان ســبوس دار، حبوبــات، ســبزیجات و 
ــرغ  ــک، تخم م ــازه و ارگانی ــای ت میوه ه
ــوداده و  ــر ب ــی غی ــای روغن ــازه، مغزه ت
ــب  ــی نامناس ــواد غذای ــاب از م ...، اجتن
گازدار،  نوشــابه های  ماننــد  مضــر،  و 
سوســیس و کالبــاس، قهــوه، فســت 
آمــاده، کنســروها،  غذاهــای  فودهــا، 
کمپوت هــا، غذاهــای ســرخ کــرده و 
آلودگــی هــوا،  از  ...، فاصلــه گرفتــن 
آلودگی هــای  ســایر  و  اشــعه ها 
ــز  ــترس و تمرک ــش اس ــی، کاه محیط
ــش و ...  ــش بخ ــای آرام ــر تکنیک ه ب

ــت. اس

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی مطرح کرد:

تأثیر تغذیه و رژیم غذایی در باروری و کیفیت آن

 گیاهی فوق العاده برای 
درمان بی خوابی و اضطراب

گفــت:  ایرانــی  طــب  متخصــص  یــک 
»اســطوخدوس« را جــاروب ِدمــاغ یــا مغــز 
ــد  ــل می کن ــز را زای ــت مغ ــرا رطوب ــد، زی می نامن
 و موجــب نشــاط افــراد می شــود و ذهــن را 
ــی  ــی ناش ــان بی خواب ــرای درم ــد و ب ــاز می کن ب
از خســتگی، اضطــراب و بیش فعالــی مغــز، 

ــد اســت. مفی
بــه گــزارش تســنیم، محمــد عسکرفراشــاه، 
ــرد:  ــار ک ــطوخدوس« اظه ــواص »اس ــاره خ درب
به معنــی  یونانــی  به زبــان  »اســطوخدوس«، 
ــدن،  ــوی ب ــاه مق ــن گی ــت, ای ــظ ارواح اس حاف
قلــب و احشــا اســت و در تقویــت دمــاغ )مغــز( 
را  »اســطوخدوس«  اســت,  خــوب  بســیار 
جــاروب ِدمــاغ یــا مغــز می نامنــد، زیــرا رطوبــت 
ــراد  ــاط اف ــب نش ــد و موج ــل می کن ــز را زای مغ

می شــود و ذهــن را بــاز می کنــد.
وی افــزود: »اســطوخدوس«، اثــر مســکن و 
ضدمیکروبــی دارد و در درمــان ســرماخوردگی و 
ــرات  ــت تأثی ــن به عل ــر اســت، همچنی زکام، مؤث
آرام بخشــی آن بــر عضــالت قلــب بــرای درمــان 
تپــش قلــب و کاهــش فشــار خــون مفید اســت، 
ــطوخدوس« را روی  ــن »اس ــره از روغ ــه قط س
تکــه ای پنبــه چکانــده و روی بالــش قــرار دهیــد، 
می گذاریــد،  بالــش  روی  را  ســرتان  وقتــی 
ــت و  ــش اس ــطوخدوس«، آرامبخ ــه »اس رایح

ــد. ــاد می کن ــی را ایج ــواب راحت خ
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــب ایران ــص ط ــن متخص ای
ــرای درمــان  ــری ب »اســطوخدوس«، داروی مؤث
و  اضطــراب  خســتگی،  از  ناشــی  بی خوابــی 
طــب  منظــر  از  و  اســت  مغــز  بیش فعالــی 
بی خوابی هــای  »اســطوخدوس«،  ایرانــی 
ناشــی از غلبــه خشــکی دمــاغ )مغــز( را برطــرف 

. می کنــد

 طرز تهیه مربای اسطوخدوس
ــای  ــه مرب ــرای تهی عسکرفراشــاه توضیــح داد: ب
مرباهایــی  همــه  ماننــد  »اســطوخدوس«، 
ــدا  ــود، ابت ــه می ش ــان تهی ــرگ گیاه ــه از گلب ک
چنــد  بــا  را  »اســطوخدوس«  تلخــی  بایــد 
بــار جوشــاندن گرفــت، ســپس هــم وزن گل 
»اســطوخدوس«، شــکر یــا عســل اضافــه کــرد و 
حــرارت داده شــود تــا قــوام پیــدا کنــد، مداومــت 
در خــوردن مربــای »اســطوخدوس«، بــرای رفــع 
غــم و وســواس مفیــد اســت، همچنیــن موجــب 

ــود. ــز می ش ــه نی ــت حافظ تقوی
وی اضافــه کــرد: بــرای دور کــردن کک هــا و 
ــوان از  ــر، می ت ــپش س ــه ش ــی ب ــان آلودگ درم
روغــن »اســطوخدوس« اســتفاده کــرد. روغــن 
»اســطوخدوس« دارای خاصیــت ترمیم کنندگــی 
پوســت اســت و در درمــان ســوختگی می تــوان 
ــا اســتفاده  ــب لوســیون ها و کرم ه از آن در ترکی

گــردد.

رئیــس دفتــر مدیریــت بیماری هــای غیرواگیــر 
وزارت بهداشــت گفــت: بیماری هایــی مثــل 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی، ســکته های 
مغــزی و قلبــی، فشــارخون، انــواع ســرطان ها، 
دیابــت، بیماری هــای عضالنــی و اســکلتی، 
پوکــی اســتخوان و ســاییدگی مفاصــل، همگــی 

از عواقــب چاقــی هســتند.
بــا  گفت و گــو  در  اســتوار  افشــین  دکتــر 
ــر،  ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــم ب ــام ج ج
مهم تریــن علــل مــرگ و میــر و ناتوانــی در 
عروقــی«،  و  قلبــی  »بیماری هــای  کشــور، 
»ســوانح و حــوادث ترافیکــی« و »ســرطان ها« 
ــن  ــل، باالتری ــن 3 عام ــرد: ای ــد ک ــت، تأکی اس

هزینــه درمــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وی افــزود: تغذیــه ناســالم، مصــرف دخانیــات 
ــم  ــت ک ــی، فعالی ــه وزن و چاق ــکل، اضاف و ال
فیزیکــی، فاکتورهــای خطــری هســتند کــه در 
صــورت توجــه نکــردن بــه خطــرات آن ممکــن 

اســت بیمــاری را بــرای فــرد رقــم بزننــد.
ــه اینکــه 56 درصــد مــردم  ــا اشــاره ب اســتوار ب
تحــرک کافــی  و  بدنــی  فعالیــت  کشــور، 
ندارنــد، تأکیــد کــرد: متأســفانه آمارهــا در حــال 
 افزایــش اســت و مــردم کشــور از نظــر چاقــی و 
اضافــه وزن، وضعیــت خوبــی ندارنــد و حــدود 
25 درصــد از بزرگســاالن و حــدود 60 درصــد کل 

جمعیــت کشــور، درگیــر اضافــه وزن هســتند.

رئیــس دفتــر مدیریــت بیماری هــای غیرواگیــر 
وزارت بهداشــت، آمــار چاقــی و اضافــه وزن در 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــان عن ــر از آقای ــان را باالت زن
آمــار چاقــی در زنــان، 2 برابــر مــردان اســت، بــه 
طــوری کــه از هــر 3 زن ایرانــی 1 نفــر و از 6 مــرد 

ایرانــی، 1 نفــر دچــار چاقــی هســتند.
ــا 50  ــزود: در ســنین 35 ت ــن متخصــص اف ای
ســال، آمــار زنــان چــاق ایرانــی، بــاالی 40 
درصــد بــوده کــه ایــن آمــار نگران کننــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه آمــار کــودکان چــاق در کشــور 
ــز  ــی، نی ــودکان ایران ــی در ک ــرد: چاق ــه ک اضاف
تقریبــًا 20 درصــد گــزارش شــده کــه ایــن ارقــام 

نشــان از رشــد چاقــی در کشــور دارد.
وی »کــم تحرکــی« و »تغذیــه نامناســب« 
در  چاقــی  بــاالی  افزایــش  عامــل   2 را 
زندگــی  ســبک  و گفــت:  دانســت  کشــور 

ــری  ــه کال ــده ک ــه ای ش ــه گون ــور ب ــردم کش م
اضافــه بــه بــدن می رســد و سوخت و ســاز 
نتیجــه  در  می گیــرد  صــورت  کمتــری 
تعــادل میــان دریافــت و مصــرف کالــری 
 بهــم  می خــورد و تجمــع چربــی در بــدن 

شکل می گیرد.
ــی  ــت زندگ ــد کیفی ــی می توان ــه تنهای ــی ب چاق
ــه شــدت تحــت شــعاع قــرار دهــد. افــراد را ب

رئیــس دفتــر مدیریــت بیماری هــای غیرواگیــر 
تمامــی  بهداشــت خاطرنشــان کــرد:  وزارت 
ــه رو  ــا معضــل چاقــی روب اســتان های کشــور ب
وضعیــت  نیســت کــه  اســتانی  و  هســتند 
مناســبی در ایــن رابطــه داشــته باشــد، شــدت 
مســئله در اســتان های شــمالی و مرکــزی 
کشــور، ماننــد آذربایجــان، اردبیــل، گیــالن، 
ــتر  ــزد بیش ــمنان و ی ــتان، س ــدران، گلس مازن

اســت و الگوهــای غذایــی در ایــن مناطــق 
باعــث شــده کــه کالــری بیشــتری نســبت بــه 

دیگــر اســتان ها دریافــت شــود.
وی در خصــوص مبــارزه بــا چاقــی افــزود: 
بهداشــت  ســازمان  هدف گــذاری  براســاس 
جهانــی، بایــد افزایــش شــیوع چاقــی درکشــور 
متوقــف شــود، امــا مســئله آن قــدر پیچیــده و 
دشــوار اســت کــه بــه آســانی نمی تــوان طــرح 

ــرد. ــی را اجــرا ک کاهــش شــیوع چاق
ــه  ــن زمین ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتوار ب اس
ــی  ــکاری تمام ــردم و هم ــد مشــارکت م نیازمن
ســالمت  نظــام  و  موضــوع  در  ســازمان ها 
ــی  ــه تنهای ــت ب ــزود: وزارت بهداش ــتیم، اف هس
ــون  ــد، چ ــدف برس ــن ه ــه ای ــت ب ــادر نیس ق
بیــش از 70 تــا 80 درصــد بحــث چاقــی، خــارج 

از کنتــرل وزارت بهداشــت اســت.

#طب_سنتی
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رئیس دفتر مدیریت بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت تشریح کرد:
8 خطر مرگ آور »چاقی« در کمین ایرانیان

تازههایپزشکی

راهکارهای محافظت در مقابل 
بیماری قلبی را بشناسید

ــر  ــرگ در سراس ــی م ــل اصل ــی از عل ــی، یک ــاری قلب بیم
ــوان  ــای ســاده می ت ــا برخــی راهکاره ــا ب ــا اســت، ام دنی
از خودمــان در مقابــل بیمــاری قلبــی محافظــت نماییــم.

ــق از  ــم تحقی ــت تی ــالتوینر«، سرپرس ــد اس ــر »دیوی دکت
ــد:  ــاره می گوی ــورک، در این ب ــوژی در نیوی ــش کاردیول بخ
را  نفــر  هــزار  قلبــی، ســاالنه جــان صدهــا  بیمــاری 
می گیــرد، امــا بســیاری از ایــن شــرایط، قابــل پیشــگیری 

ــتند. هس
وی در ادامــه توضیــح می دهــد: ورزش، رژیــم غذایــی 
نظیــر  پرخطــر،  رفتارهــای  از  اجتنــاب  و   متعــادل 
ســیگار کشــیدن، بهتریــن شــیوه های حفــظ ســالمت قلــب 

. هستند
ــگیری از  ــورد پیش ــی را در م ــوژی وی، نکات ــم کاردیول تی

بیمــاری قلبــی توصیــه می کننــد:
ــوه و  ــر می  مصــرف مــواد خوراکــی کامــاًل گیاهــی، نظی
ســبزیجات، مغزهــای آجیلــی و دانه هــا. کاهــش مصــرف 

مــواد خوراکــی فــرآوری شــده یــا تصفیــه شــده، نظیــر 
ــد،  ــاوی قن ــیدنی های ح ــن نوش ــفید، و همچنی ــان س ن

ــی. ــوه صنعت ــابه گازدار و آبمی ــر نوش نظی
 پرهیــز از مصــرف چربی هــای ترانــس کــه در مــواد 
ــن  ــه، بســته بندی شــده، اســنک ها، مارگاری ــی پخت خوراک
و فســت فودهای ســرخ شــده وجــود دارد.چربی هــای 
ــش  ــکته را افزای ــا س ــی ی ــاری قلب ــک بیم ــس، ریس تران

می دهنــد.
ــب  ــن قل ــالم انجم ــق اع ــیگار، طب ــتعمال س ــدم اس  ع
ــروز  ــل ب ــیگار عام ــرض دود س ــری در مع ــکا، قرارگی آمری
ــگام ناشــی از بیماری هــای  حــدود 34 هــزار مــرگ زودهن

ــی اســت. قلب
ــول  ــاعت در ط ــا 8 س ــه 7 ت ــی ک ــواب کاف ــتن خ  داش
شــبانه روز اســت. اگــر دچــار اختــالل خــواب هســتید، بــه 
فکــر درمــان آن باشــید. ایــن عارضــه بــا مشــکالت ضربــان 

قلــب و بیمــاری قلبــی مرتبــط اســت.

 یائسگی موجب تشدید 
عالئم آرتروز می شود

ــب  ــگی، موج ــه یائس ــد ک ــان می ده ــد نش ــه جدی مطالع
تســریع زوال فیزیکــی در زنــان مبتــال بــه آرتــروز روماتوئید 

می شــود.
ســه  زنــان،  در  روماتوئیــد  آرتــروز  بیمــاری  شــیوع 
ــن  ــه ای ــال ب ــان مبت ــت و زن ــردان اس ــتر از م ــر بیش براب
شــدیدتری  ناتوانــی  و  فیزیکــی  زوال  دارای   بیمــاری 

هستند.
ــه  ــت ک ــی اس ــالل خودایمن ــک اخت ــد، ی ــروز روماتوئی آرت

موجــب بــروز التهــاب و درد در مفاصــل می شــود.
ــروز  ــه آرت ــت ک ــان داده اس ــم نش ــر ه ــق دیگ ــک تحقی ی
روماتوئیــد در زنــان عمدتــًا ناشــی از زایمــان و ســایر 

تغییــرات هورمونــی و تولیدمثلــی اســت. 
بــه عنــوان مثــال، محققــان عنــوان می کننــد: زنــان مبتــال 
بــه یائســگی زودهنــگام بیــش از ســایر زنــان در معــرض 

ابتــال بــه آرتــروز روماتوئیــد قــرار دارنــد.

تغذیه
 بهترین گزینه های غذایی 

برای افزایش انرژی
بــرای طرفــداران کاهــش وزن و کســانی کــه قصــد رســیدن 
بــه اهــداف تناســب انــدام را دارنــد، ایــن چالــش، همیشــه 
وجــود داشــته کــه چطــور می تــوان بــدون عــوارض جانبــی 
ــید.  ــده آل رس ــه وزن ای ــرژی، ب ــطح ان ــود س ــد کمب مانن
ــال  ــر ح ــرژی در ه ــن ان ــن، ای ــش س ــا افزای ــد ب هرچن
کاهــش خواهــد یافــت، امــا راه هایــی وجــود دارد کــه بتــوان 

رونــد ایــن کاهــش را کنــد کــرد.
گزینه هــای مفیــد غذایــی بــرای جلوگیــری از افزایــش وزن 
و تقویــت انــرژی در تمــام طــول روز پیشــنهاد شــده اســت:

 غالت سبوس دار 
دارنــد،  نقــش  بــدن  در سوخت و ســاز  کربوهیدرات هــا 
ــات  ــتن ترکیب ــده از شکس ــد ش ــز تولی ــه گلوک ــن اینک ضم
کربوهیدراتــی، پــس از ورود بــه جریــان خــون، در اختیــار 
بافت هــا و ســلول های بــدن قــرار می گیــرد. در ایــن میــان 
کربوهیدرات هــای پیچیــده موجــود در غــالت ســبوس دار و 
نــان کامــل، فراینــد هضم شــان طوالنی تــر اســت و ســطح 
می دارنــد. کربوهیدرات هــای  نگــه  پایدارتــر  را  انــرژی 
فــرآوری شــده ماننــد نــان ســفید، منجــر بــه انفجــار ســریع 

ــوند. ــریع آن می ش ــت س ــرژی و اف ان
 ماست

ــدرات ضــروری اســت  ــه کربوهی اضافــه کــردن پروتئیــن ب
و ســطح انــرژی را پایدارتــر نگــه مــی دارد. ماســت یونانــی 
ــن  ــرم پروتئی ــر فنجــان ماســت ســنتی، حــاوی 5 گ در ه
اســت. ماســت منبــع عالــی بــرای داشــتن یــک صبحانــه 
ــواع  ــی از ان ــون برخ ــد چ ــت کنی ــه دق ــت. البت ــوی اس مق

ــتند. ــده هس ــه ش ــد اضاف ــاوی قن ــت ها ح ماس
 آب

انــرژی  ذخیــره  حفــظ  بــرای  گزینــه  راحت تریــن 
ــه  ــر ب ــدن منج ــف در ب ــی خفی ــی کم آب ــون حت ــت. چ اس
افــت انــرژی می شــود. شــما بایــد روزانــه، حداقــل 8 
شــیرین کننده  افزودنی هــای  بــدون  مایعــات   اونــس 
ــوه،  ــد قه ــن دار، مانن ــیدنی های کافئی ــد. نوش ــت کنی دریاف
ــول  ــدن را در ط ــی ب ــد کم آب ــابه، نمی توانن ــا نوش ــای ی چ

ــد. ــران کنن روز جب
 بادام 

ــواد  ــل م ــرای تبدی ــن »ب« ب ــم و ویتامی ــار از منیزی سرش
ــد کــه  ــرژی اســت. تحقیقــات نشــان داده ان ــه ان غذایــی ب
منیزیــم در متابولیســم انــرژی، نقــش مهمــی دارد و ســطح 
پاییــن آن منجــر بــه فقــدان انــرژی بــه خصــوص در هنگام 
ورزش می شــود. همچنیــن ســطوح ناکافــی ویتامیــن 
»ب« منجــر بــه خســتگی و تحریک پذیــری خواهــد شــد.

 کره بادام زمینی 
سرشــار از چربی هــای مفیــد و پروتئیــن اســت. فیبــر 
موجــود در آن نیــز منجــر بــه کاهــش احســاس گرســنگی و 

ــود. ــالم می ش ــدوده س ــون در مح ــد خ ــظ قن حف
 ماهی قزل آال 

بــرای کاهــش  امــگا 3  از اســیدهای چــرب  سرشــار 
افســردگی و افزایــش خلق و خــوی اســت. چربی هــای 
ســالم موجــود در ایــن ماهــی انتخابــی هوشــمندانه بــرای 
ســالمت قلــب نیــز محســوب می شــوند، زیــرا فشــار خــون 

و کلســترول را کاهــش می دهنــد.

زیبایی
شوره سر را با راهکار های خانگی 

تارومار کنید 
بانــوان  از  بســیاری  بــرای  شوره ســر   عارضــه 
در  راهکارهــای  بــا  بانــوان  و  اســت  آزار دهنــده 
دســترس و خانگــی می تواننــد ایــن معضــل را 

برطــرف کننــد.
شوره ســر یــا ســبوره بــا پوســته ریزی پوســت 
ــارش  ــا خ ــراه ب ــه هم ــود ک ــخص می ش ــر مش س
و گاهــی اوقــات همــراه بــا قرمــزی و دلمــه 
ــالی  ــگ در الب ــفید رن ــته های س ــد. پوس می باش
ــر  ــه و از نظ ــه گاهــی روی شــانه ها ریخت ــا ک موه
زیبائــی و اجتماعــی ناخوشــایند اســت. شوره ســر، 
ــد.  ــبوروئیک می باش ــت س ــف درماتی ــوع خفی ن
ــه  ــا درماتیــت شــوره ای ب درماتیــت ســبوروئیک ی
ضایعــات قرمــز و پوســته دار پوســت کــه بــا تولیــد 
ــفید  ــک س ــا خش ــرب ی ــته های چ ــبوره )پوس س
ــه می شــود.  ــگ(  و خــارش همــراه اســت، گفت رن

ایــن بیمــاری مســری نیســت.
ــیاری  ــه بس ــت ک ــواردی اس ــه م ــر از جمل شوره س
از بانــوان را آزار می دهــد و آن هــا همــواره بــه 
دنبــال راهــی هســتند تــا ایــن مشــکل را برطــرف 
ــی  ــای خانگ ــی راهکاره ــه معرف ــا ب ــد در اینج کنن
رفــع  در دسترســی می پردازیــم کــه ســبب   و 

شوره سر می شود.
 سرکه سیب، شوره سر را از بین می برد

ــاوی  ــدار مس ــر، مق ــردن شوره س ــن ب ــرای از بی ب
یکدیگــر  بــا  را  آب گــرم  و  ســیب  ســرکه   از 
مخلــوط کنیــد و بــه طــور یکنواخــت بــر روی 
پوســت ســرتان بریزیــد و پــس از گذشــت چنــد 

ــویید. ــرتان را بش ــه س دقیق
 جوش شیرین، شوره سر را ازبین می برد

ــد و  ــوط کنی ــا آب مخل ــیرین را ب ــی جوش ش کم
ــد  ــان بزنی ــر روی موهای ت ــه صــورت شــامپو ب و ب
ــه  ــیرین را ب ــی جوش ش ــد کم ــن می توانی همچنی
طــور مســتقیم بــر روی موهای تــان بمالیــد و 

ــویید. ــا آب بش ــپس آن را ب س
 تأثیر مثبت شنبلیله بر روی پوست سر

شــنبلیله، سرشــار از مــواد مغــذی اســت و همیــن 
 موضــوع ســبب تقویــت پوســت ســر و رفــع 
ــدت  ــه م ــنبلیله را ب ــه ش ــود، دان ــر می ش شوره س
یــک شــب خیــس کنیــد و ســپس آن  را آســیاب 
کنیــد، ســپس بــه مــدت 45 دقیقــه بــر روی ســر 

خــود بزنیــد.
 به پوست سرتان، روغن نارگیل بزنید

ــن  ــی روغ ــتحمام، کم ــل از اس ــاعت قب ــک س ی
ــد. ــود بزنی ــای خ ــر روی موه ــل را ب نارگی
 خاصیت ضد قارچی مخلوط سیر و 

عسل برای پوست سر
همیــن  و  دارد  ضد قارچــی  خاصیــت  ســیر، 
ــر  ــای س ــردن باکتری ه ــن ب ــبب ازبی ــوع س موض
ــا کمــی  ــد و ب ــه ســیر را بکوبی ــد حب می شــود. چن
ــر روی پوســت ســرتان  ــد و ب ــوط کنی عســل مخل

ــد. بمالی

خانواده
چطور به فرزندتان »نه« بگویید؟

کــودکان معمــواًل بــرای رســیدن بــه خواســته خــود، هــرکاری 
ــا  ــوا، ام ــر و دع ــا قه ــه ت ــرق گرفت ــه و قش ــد، از گری می کنن
واقعــًا چیــزی کــه کــودک می خواهــد  اوقــات  گاهــی 

ــتید.  ــر او بایس ــد در براب ــت و بای ــی اس غیرمنطق
ــه  ــور ب ــه ط ــم چ ــما می آموزی ــه ش ــب ب ــن مطل ــا در ای م
ــر را داشــته باشــد؟ ــن تأثی ــد کــه بهتری ــه بگویی ــان ن فرزندت

 از قبل صحبت کنید
اگــر احســاس می کنیــد فرزندتــان در موقعیتــی قــرار گرفتــه 
ــنیدن  ــاده ش ــل او را آم ــد، از قب ــه بگویی ــه او ن ــد ب ــه بای ک
ــازه  ــه مغ ــان ب ــا فرزندت ــد ب ــر می خواهی ــاًل اگ ــد، مث ــه کنی ن
اســباب بازی  فروشــی برویــد و بــرای دوســتش کادوی تولــد 
ــازه  ــرر او در مغ ــت های مک ــا درخواس ــد ب ــد و می دانی بخری
مواجــه خواهیــد شــد، از قبــل او را آماده شــنیدن »نــه «کنید. 
ــم  ــه، نمی تون ــد: »ن ــازه بگویی ــب در مغ ــه جــای اینکــه مرت ب
ــل از  ــت قب ــرم«، بهتراس ــو بخ ــرای ت ــباب بازی رو ب ــن اس  ای
ــم  ــروز می خواهی ــد: »ام ــه او بگویی ــازه ب ــه مغ ــدن ب وارد ش
ــس  ــو، پ ــرای ت ــه ب ــم، ن ــباب بازی بخری ــتت اس ــرای دوس ب
یــادت باشــه بــرای دوســتت اســباب بازی انتخــاب کنــی، نــه 
بــرای خــودت.« بــه ایــن ترتیــب کــودک بــا آمادگی بیشــتری 

بــرای شــنیدن نــه بــا شــما وارد مغــازه خواهــد شــد.
 مثبت باشید

بعضــی از کــودکان تنهــا بــا شــنیدن کلمــه »نــه«، نمی تواننــد 
علــت بعضــی از قوانیــن را بفهمنــد. 

ــا  ــد ب ــد می توانی ــواده معتقدن متخصصــان روان شناســی خان
ــه همــان  ــه ای مثبــت حــرف بزنیــد و ب ــه گون ایــن کــودک ب
نتیجــه برســید. مثــاًل بــه جــای اینکــه بگوییــد: »قبــل از شــام 
ــد:  ــه او بگویی ــد ب ــوری«، می توانی ــکالت بخ ــی ش نمی توان

»بلــه تــو اجــازه داری، شــکالتت را بعــد از شــام بخــوری.«
 دلیل و منطق داشته باشید

والدیــن بهتــر اســت کــه علــت نــه گفتن شــان را بــه فرزنــدان 
خــود توضیــح دهنــد. هرچنــد بعضــی والدیــن معتقدنــد کــه 
کودک شــان بــه طــور کامــل، متوجــه منظــور آن هــا نمی شــود 
و دالیــل آن هــا را درک نمی کنــد، امــا نبایــد فرامــوش کننــد 
کــه ایــن امــر در تربیــت کــودک الزم اســت. البتــه بایــد قبــول 
کــرد کــه معمــواًل درک چنیــن دلیل هایــی از ســوی کــودکان 
مدتــی طــول خواهــد کشــید، امــا بــا گذشــت زمــان همیــن 

صحبت هــا، اثــر بخــش خواهــد بــود.
 جدی باشید

ــن  ــد از همی ــه بای ــند ک ــته باش ــه داش ــد توج ــن بای والدی
کودکــی، حــد و مرزهــا را بــرای فرزندان شــان تعییــن کننــد. 
ــان،  ــی فرزندانش ــان دوران نوپای ــد از هم ــا بای ــدر و مادره پ
ــا بیــان  ــه بگوینــد و گاهــی ب ــه آن هــا ن ــه طــور مســتقیم ب ب
ــادران در  ــر م ــد، اگ ــم بدهن ــتور ه ــا دس ــه آن ه ــی ب جمالت
ــه  ــت ب ــا محب ــم و ب ــه طــور جــدی، محک ــع مناســب ب مواق
ــد،  ــت کنن ــا مخالف ــا آن ه ــد و ب ــه« بگوین ــان، »ن  فرزندانش
ــود و  ــا وارد نمی ش ــخصیت آن ه ــه ش ــیبی ب ــه آس هیچ گون
آن هــا بــه مــرور زمــان بــا ایــن محدودیت هــا آشــنا خواهنــد 

شــد و بــه آن هــا عــادت خواهنــد کــرد.
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وزیــر بهداشــت ضمــن تشــریح آورده هــای انقــالب 
ــه  ــردم، ب ــان م ــت و درم ــوزه بهداش ــالمی در ح اس
ــرد و  ــاره ک ــم اش ــود ه ــای موج ــی گرفتاری ه برخ
راه و مســیر اصلــی وزارت بهداشــت بــرای خــروج از 
ایــن مشــکالت را عمــل بــه قانــون و البتــه فراهــم 
از ســوی  بــه قانــون  کــردن زمینه هــای عمــل 

قانون گــذاران، دانســت.
ــنا،  ــا ایس ــو ب ــمی در گفت وگ ــر سید حسن هاش دکت
بــا اشــاره بــه برخــی دســتاوردهای حــوزه ســالمت 
ــالمی،  ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــال های بع در س
ــت و  ــوزه بهداش ــتاوردهای ح ــی از دس ــت: یک گف
ــق  ــالب اســالمی محق ــروزی انق ــا پی ــه ب ــان ک درم
شــد، توفیــق جمهــوری اســالمی در ارتقای بهداشــت 
ــدی  ــش ج ــل آن، کاه ــه حاص ــت ک ــی اس عموم
ــا  ــی از آن ه ــر ناش ــر و مرگ ومی ــای واگی بیماری ه
ــروزی  ــش از پی ــه پی ــوری ک ــود. به ط ــور ب در کش
انقــالب اســالمی 70 درصــد مرگ ومیرهــا در کشــور 
ناشــی از بیماری هــای واگیــر بــود، امــا امــروز، 
کمتــر از 10 درصــد مرگ هــا بــه دلیــل ایــن دســته از 

می دهــد.  رخ  بیماری هــا 

دلیــل بــروز چنیــن دســتاوردی هــم دسترســی 
بیشــتر مــردم بــه آب آشــامیدنی ســالم، بهره منــدی 
جمعــی،  ارتبــاط  وســایل  و  جــاده  بــرق،   از 
با ســواد شــدن مــردم و ورود تعــدادی از روســتائیان 
ــالمی  ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــگاه ها بع ــه دانش ب

اســت.
 واکسیناسیونی که ۱۰۰ درصدی شد

وی بــا اشــاره بــه توســعه اقدامــات پیشــگیرانه 
از طریــق ایجــاد شــبکه بهداشــتی گســترده در 
ــزود:  ــالمی، اف ــالب اس ــد از انق ــور بع ــر کش سراس
ــر ایــن اســاس در حــال حاضــر، شــاهد پوشــش  ب
100 درصــدی واکسیناســیون در کشــور هســتیم، 
ــیون در  ــش واکسیناس ــزان پوش ــه می ــی ک در حال
ابتــدای انقــالب، تنهــا 30 درصــد بــود. البتــه پیــش 
ــالب اســالمی، انســان های شــریفی  ــروزی انق از پی
در حــوزه ســالمت، پایه گــذار شــبکه بهداشــت و 
 درمــان بودنــد و انصــاف حکــم می کنــد کــه از 
آن هــا یــاد کنیــم، چراکــه اگــر اکنــون هــم ایــن افراد 
بودنــد، قطعــًا در ایــن حــوزه تــالش بیشــتری انجــام 

ــد. می دادن

 انقالب در روستاها
از  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بیــان  بــا  هاشــمی 
خوبــی  شــرایط  پزشــک،  بــه  دسترســی  نظــر 
تمــام  تقریبــًا  طــوری کــه  بــه  داریــم، گفــت: 
 مراکــز درمانی مــان دارای پزشــک بــوده و همــه 
ــدان همیــن کشــورند و دانــش و  آن هــا هــم از فرزن
مهارت شــان هــم در حــد اســتانداردهای بین المللــی 
ــه دارو و  ــر دسترســی ب ــال از نظ ــن ح اســت. در عی
ــور  ــی در کش ــرایط خوب ــم ش ــکی ه ــزات پزش تجهی
حاکــم اســت، به طــوری کــه در روســتاها، بالــغ 
ــه  ــن هم ــت. همچنی ــم اس ــم دارو فراه ــر 460 قل ب
ــد و  ــرار گرفته ان روســتائیان تحــت پوشــش بیمــه ق

ــگان اســت. ــًا رای بیمــه آن هــا تقریب
 نبود رفاه عمومی، سالمت مردم را 

تهدید می کند
ایــن  بازگــو کــردن  اینکــه  بیــان  بــا  هاشــمی 
موفقیت هــا بــه معنــی ســرپوش گذاشــتن بــر 
گرفتاری هــا و مشــکالت متعــدد مــردم مــا نیســت، 
گفــت: یــک مشــکلی کــه بــه طــور جــدی ســالمت 
مــردم را تهدیــد می کنــد، مســئله رفــاه عمومــی 
ــیار  ــوزه بس ــن ح ــه در ای ــه ام ک ــا گفت ــت. باره اس

ــم.  ــل کردی ــق عم ناموف

ــد  ــت، نبای ــالمی داش ــالب اس ــه انق ــی ک ــا اهداف ب
بــه ویــژه فقــر مطلــق در  امــروز شــاهد فقــر 
خانواده هــای  حاضــر  حــال  در  باشــیم.  کشــور 
زیــادی هســتند کــه بــه دلیــل فقــر، دچــار بیمــاری 
ــه ورطــه فحشــا، بیماری هــای واگیــر  می شــوند و ب
و صعب العــالج از جملــه ایــدز مبتــال می شــوند. 
ــادی هســتند کــه بیمــار  همچنیــن خانواده هــای زی
ــول روی دست شــان اســت و حمایــت مؤثــری  معل

را از بهزیســتی و کمیتــه امــداد نمی بیننــد.
 اجرای قانون، برنامه اصلی

وزارت بهداشت
وزیــر بهداشــت، »اجــرای قانــون« را برنامــه اصلــی 
وزارت بهداشــت خوانــد و افــزود: برنامــه ای کــه 
پیــش روی ماســت، اجــرای قانــون اســت، اجــرای 
ــًا  ــه حتم ــر اینک ــه ششــم توســعه مشــروط ب برنام
در ســایر مــوارد از جملــه قانــون بودجــه، نماینــدگان 
محتــرم مجلــس، زمینــه اجــرای آن را فراهــم 
ــی نوشــته  ــی خوب ــد. در کشــور قانون هــای خیل کنن
باقــی  گنجه هــا  در  آن هــا  اکثــر  امــا  می شــود، 
ــزارش را فراهــم  ــد، چراکــه متأســفانه اب خواهــد مان
نمی کننــد. در حــوزه بهداشــت و درمــان نیــز همیــن 

طــور اســت. 

در برنامه هــای توســعه چهــارم، پنجــم و ششــم 
مــواردی آمــده اســت کــه متأســفانه در هیــچ کــدام 
آن هــا، قانونگــذار زمینــه اجــرای آن را فراهــم نکــرده 
و همــواره وزرای محتــرم چــه در گذشــته و چــه 
ــت، مقصــر قلمــداد  ــی و دول ــون، دســتگاه اجرای اکن
ــز در  ــه چی ــه هم ــت ک ــی اس ــن در حال ــده اند. ای ش
اختیــار مجلــس اســت و آن جاهایــی کــه دولت هــا 
ــذار  ــوان قانونگ ــه عن ــس ب ــد، مجل ــی می کنن کوتاه
ــه  ــودش را در بودج ــد اراده خ ــور دارد و می توان حض
ســالیانه ای کــه تصویــب می کنــد، بــه مرحلــه ظهــور 
ــاق در  ــن اتف ــز ای ــن دوره نی ــدوارم در ای برســاند. امی

ــد. ــده بیفت ــان باقی مان زم
ــون  ــا اجــرای قان ــه م وی گفــت: در هــر حــال وظیف
اســت، اجــرای برنامــه ششــم توســعه، اســتقرار نظام 
ارجــاع، تکمیــل پرونــده الکترونیــک ســالمت، تــالش 
بــرای پیشــگیری از بیماری هــای غیرواگیــر، تــالش 
در جهــت عدالــت در دسترســی بــه مرکــز بهداشــتی، 
مرکــز درمانــی، متخصــص، دارو و تجهیــزات پزشــکی 
ــرز  ــالش در م ــان ت ــال وظیفه م ــن ح ــت. در عی اس
دانــش اســت تــا اینکــه بتوانیــم دانش آمــوزان، 
تــراز  را در  بهتــری  دانشــجویان و دانش پژوهــان 

انقــالب اســالمی تربیــت کنیــم.

ــا   متخصــص طــب فیزیکــی و توانبخشــی، حبیــب مفخــم ب
بیــان اینکــه اگــر ضایعــه عصبــی و فشــار روی ریشــه عصبــی 
ــی  ــی الزام ــا جراح ــان ب ــورت، درم ــن ص ــود در ای ــاد ش زی
 اســت، افــزود: درمــان بــا جراحــی در بیمارانــی کــه از کمــر درد 
ــی  ــح و علم ــی و صحی ــوی منطق ــک الگ ــد از ی ــج می برن رن
پیــروی می کنــد و ایــن گونــه نیســت کــه بــه صــورت 

ســلیقه ای باشــد.
 وی ادامــه داد: بــه طــور مثــال، جراحــی بــرای درمــان 
ــا روی  ــی ی ــه عصب ــار روی ریش ــک و فش ــی دیس بیرون زدگ
ــاری  ــه بی اختی ــی ک ــرای بیماران ــاع، جراحــی اورژانســی ب نخ
ــی  ــت بیرون زدگ ــه عل ــه ب ــد ک ــوع دارن ــا مدف ــع ادرار ی در دف
دیســک روی نخــاع و عصــب ایجــاد می شــود و بیمــار را دچــار 

ــد. ــر درد می کن کم

ایــن متخصــص طــب فیزیکــی و توانبخشــی بــا بیــان اینکــه 
ایــن بیمــاران، از ضعــف در انــدام و پیشــرفت آن در وضعیــت 
حســی رنــج می برنــد، ادامــه داد: بــرای مثــال، در یــک ناحیــه 
ــن  ــود و ممک ــاد می ش ــی ایج ــالل حس ــار، اخت ــای بیم از پ
ــی، دو  ــا یک ــا ده روز ی ــه ی ــک هفت ــت ی ــد از گذش ــت بع اس
مــاه، ایــن ناحیــه وســیع تر شــود. ایــن نقــص پیش رونــده، در 
معاینــه هــم اثبــات می شــود. وی در برنامــه رادیویــی ســالمت 
اظهــار داشــت: مثــاًل فــرد در بــاال آوردن شســت پایــش دچــار 
ــترش  ــدی گس ــه بع ــف در معاین ــن ضع ــده و ای ــکل ش مش
یافتــه اســت بــه طــوری کــه بــا بــاال آوردن پــا یــا روی پاشــنه 
ایســتادن نیــز، احســاس ناتوانــی می کنــد. ایــن  نشــان دهنده 
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــه عصب ــودن آن ضایع ــده ب پیش رون

ــا جراحــی، الزامــی می شــود. ــان ب صــورت، درم

متخصــص پوســت و مــو، مجیــد شــهدی بــا اشــاره به افــرادی 
کــه بــه پرعرقــی دچــار هســتند، گفــت: ایــن افــراد بــرای درمان 
ــی  ــه ابتدای ــد، در مرحل ــش رو دارن ــد راه پی ــاری چن ــن بیم ای
تشــخیص، اینکــه بــروز ایــن بیمــاری بــه دلیــل اختــالالت غده 
تیروئیــد اســت یــا خیــر؟ امــری ضــروری محســوب می شــود، 
در ایــن حالــت، امــکان رفــع بیمــاری بــا تشــخیص پزشــک بــه 

وســیله قــرص و داروهــا وجــود دارد. 
بــه گــزارش فــارس، وی افــزود: اگــر پرعرقــی در ناحیــه 
خاصــی از بــدن باشــد، بیمــار می توانــد بــا اســتفاده از تزریــق 
ژل هــای بوتاکــس بــه صــورت دوره ای، بیمــاری را درمــان کنــد، 
ــا تزریــق ژل بــه آن بخــش، تعریــق بــه مــدت چنــد  یعنــی ب

مــاه در آن نقطــه متوقــف خواهــد شــد. 
ایــن متخصــص پوســت اظهــار داشــت: اگــر کــرم و ژل 

بوتاکــس در درمــان ایــن بیمــاری، کارایــی نداشــت، امــکان آن 
وجــود دارد تــا بــه وســیله جراحــی بــا دســتگاه های الکتریکــی 

بــرای مدتــی از تعریــق جلوگیــری کــرد. 
وی ادامــه داد: در کل، تعریــق در دســت و پــا در اکثــر مواقــع 
ــع  ــا قط ــر نیســت. در دســت ب ــی درمان پذی ــه صــورت قطع ب
ــی  ــد، ول ــق کاهــش می یاب ــواًل تعری اعصــاب ســمپاتیک معم
ــخت تر  ــرایط س ــی، ش ــودن جراح ــخت ب ــل س ــه دلی ــا ب در پ

خواهــد بــود.
ــی  ــام جراح ــا انج ــت: ب ــار داش ــت اظه ــص پوس ــن متخص ای
نظــر  مــورد  قســمت  در  تعریــق  رفتــن  بیــن  از   امــکان 
ــی ممکــن اســت در بخــش دیگــری، خــود را  وجــود دارد، ول
بــروز دهــد، بــه طــور مثــال در جراحــی اعصــاب ســمپاتیک پــا، 

تعریــق از کــف پــا بــه ســاق انتقــال پیــدا می کنــد.

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی:

کمر دردهایی که باید جدی گرفته شوند
یک متخصص پوست و مو مطرح کرد:

قطع اعصاب سمپاتیک، مهم ترین راه درمان تعریق

وزیر بهداشت ضمن تشریح دستاوردهای ۴۰ ساله سالمت، تأکید کرد:

 اجرای قانون، برنامه اصلی
 وزارت بهداشت

نبود رفاه عمومی، سالمت مردم را تهدید می کند



7 محیط زیست
 تولید خودروهای گازسوز 

راهکاری مهم برای کاهش آلودگی هوا
ــش و  ــی پاالی ــرکت مل ــمی ش ــام رس ــاس اع براس
پخــش فرآورده هــای نفتــی ایــران، متوســط مصــرف 
بنزیــن از اول فروردیــن تــا ۲۶ شــهریورماه بــه  طــور 
میانگیــن روزانــه ۸۱ میلیــون و ۵۰۰ هــزار لیتــر در روز 
بــوده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه یک 
ــک  ــرژی و مکانی ــت علمــی دانشــکده ان عضــو هیئ
دانشــگاه شــهید بهشــتی خودروهــای بنزینــی و 
ــوا  ــی ه ــار آلودگ ــادی در انتش ــش زی ــی نق گازوئیل
دارنــد. در ایــن شــرایط تولیــد خودروهــای گازســوز با 
توجــه بــه امکانــات موجــود و دسترســی بــه منابــع 

ــت. ــری اس ــادی و امکان پذی ــکار اقتص گازی، راه
ــاره  ــنا درب ــا ایس ــو ب ــرام در گفت وگ ــی احت محمدعل
راهــکار مؤثــر در کاهــش آلودگــی هــوا بــا بیــان اینکه 
اگــر مســئوالن در حــال برنامه ریــزی و تصمیم گیــری 
ــت  ــر اس ــتند، بهت ــوا هس ــی ه ــش آلودگ ــرای کاه ب
اتوبوس هــای گازســوز  و  ســواری ها  تولیــد  روی 
نیــز کار کننــد، گفــت: اگــر جهت گیــری مــا در 
کان شــهرها بــه ســمت تولیــد خودروهــای گازســوز 
ــه و  ــق اولی ــد ذرات معل ــکل تولی ــد، مش ــت کن حرک
ثانویــه نیــز تــا حــد زیــادی حــل و فصــل می شــود.

وی تصریــح کــرد: البتــه منظــور از خودروهــای 
گازســوز، خودروهــای کارگاهــی نیســت؛ بلکــه تولیــد 
ــت و  ــی درس ــا طراح ــوز ب ــه گازس ــای پای خودروه
دقیــق موتــور و بدنــه اســت. در حــال حاضــر تولیــد 
ــور  ــرایط کش ــه ش ــه ب ــا توج ــوز ب ــای گازس خودروه
ــع گازی،  ــه مناب ــی ب ــود و دسترس ــات موج و امکان
ــن  ــت؛ ضم ــری اس ــادی و امکان پذی ــکار اقتص راه

ــود. ــوا می ش ــی ه ــش آلودگ ــث کاه ــه باع اینک
 اقدام روسیه برای تولید خودروهای 

گازسوز
ــا  ــوا ب ــی ه ــودرو و آلودگ ــوزه خ ــناس ح ــن کارش ای
ــش  ــن نق ــوز کمتری ــای گازس ــه خودروه ــان اینک بی
را در تولیــد ذرات ثانویــه دارنــد، گفــت: در حــال 
حاضــر روســیه بــا هــدف کاهــش آلودگــی اقداماتــی 
را بــرای تولیــد خودروهــای گازســوز آغــاز کــرده 
اســت. بــرای کشــور مــا هــم کــه منابــع گازی خوبــی 
ــرژی هــم  ــن ان ــرای صــادرات ای ــم و شــرایط ب داری
ــرای  ــد خودروهــای گازســوز ب مســاعد نیســت، تولی
ــش  ــت و در کاه ــدی اس ــکار مفی ــهرها، راه کان ش

ــری دارد. ــش مؤث ــق نق ــد ذرات معل تولی
 امکان خرید خودروی هیبریدی برای همه 

وجود ندارد
خودروهــای  واردات  دربــاره  پایــان  در  احتــرام 
برقــی و هیبریــدی بــه کشــور بــه عنــوان جایگزیــن 
خودروهــای  کــرد:  اظهــار  بنزینــی  ســواری های 
ــی  ــد و حت ــادی دارن ــت زی ــدی قیم ــی و هیبری برق
ــدگان  ــه مصرف کنن ــرای هم ــز ب ــر نی ــه صف ــا تعرف ب
ایرانــی امــکان خریــد ایــن خودروهــا وجــود نــدارد؛ 
ــه  ــه ب ــه دادن یاران ــور ب ــت مجب ــه دول ــن اینک ضم
ــرای کشــور ایجــاد  ــادی ب ــه زی ــه هزین آن هاســت ک

می کنــد.

گردشگری

 آغاز تشدید نظارت بر 
تأسیسات گردشگری آذربایجان شرقی

اداره  کل  گردشــگری  معاونــت  سرپرســت 
ــع  دســتی و گردشــگری  ــراث  فرهنگــی، صنای می
ــر  ــاز تشــدید نظــارت ب آذربایجــان شــرقی، از آغ
ــن 9۶  ــتان، از ۲۰ بهم ــگری اس ــات گردش تأسیس

ــر داد. خب
فرشــاد رســتمی، سرپرســت معاونــت گردشــگری 
ــا بیــان اینکــه در ارائــه خدمــات  ایــن اداره  کل، ب
گردشــگری بایــد وحــدت رویــه و هماهنگــی 
پذیــرد،  صــورت  اجرایــی  دســتگاه های  بیــن 
گفــت: بــرای تقویــت صنعــت گردشــگری اســتان 
نیازمنــد همــکاری و نــگاه یکســان در هماهنگــی 
گردشــگران  و  مســافران  بــه  خدمت رســانی 
هســتیم تــا بتوانیــم بــا ایــن اقــدام در مانــدگاری 
ــراد در  ــن اف ــت ای ــتفاده از ظرفی ــافران و اس مس
تقویــت اشــتغال و اقتصــاد منطقــه گام هــای 
مؤثــری برداریــم؛ بنابرایــن در ایــن راســتا طــرح 
تأسیســات گردشــگری  بــر  نظــارت  تشــدید 
ــوی  ــفند 9۶ از س ــا 7 اس ــن ت ــتان، از ۲۰ بهم اس
کمیتــه نظــارت و ارزیابــی واحدهــای اقامتــی در 
ــاز  ــتان آغ ــی اس ــز اقامت ــه ای مراک ــن حرف انجم

شــد.
انجمــن  از  حمایــت  راســتای  در  افــزود:  او 
نســبت  و  اســتان  اقامتــی  مراکــز  حرفــه ای 
واحدهــای  بــر  نظــارت  امــر  تفویــض  بــه 
ــل،  ــم از هت ــگری اع ــات گردش ــی و تأسیس اقامت
ــه  ــر، خانه مســافر، کمیت هتل آپارتمــان، میهمان پذی
ــوان  ــه  عن ــی ب ــی واحدهــای اقامت نظــارت و ارزیاب
بخشــی از اختیــارات انجمــن فــوق تشــکیل شــد.

سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره  کل میــراث 
 فرهنگــی، صنایع  دســتی و گردشــگری آذربایجان 
ــارت و  ــه نظ ــه کمیت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرقی ب ش
ارزیابــی واحدهــای اقامتــی اســتان در طــول 
ــای  ــی واحده ــی و ارزیاب ــا بررس ــدت ب ــن م ای
ــی و  ــای تخصص ــر روش ه ــه ب ــا تکی ــده ب یادش
حرفــه ای خــود بــر رفــع نواقــص تجهیزاتــی، 
خدماتــی و نیــروی انســانی تأکیــد خواهنــد 
داشــت، ادامــه داد: در صــورت وجــود کاســتی در 
تجهیــزات واحدهــا، خدمــات و نیروهای انســانی، 
کمیتــه یادشــده ضمــن راهنمایی هــای تخصصــی 
ــام  ــص اع ــع نواق ــرای رف ــرر را ب ــان مق الزم، زم
و خواســتار اقــدام مؤثــر از ســوی واحدهــای 
ذی ربــط خواهــد بــود تــا در آســتانه نــوروز 
جهانــی 97 تبریــز، بــرای ارائــه خدمــات مطلــوب 
ــا  ــتانداردهای الزم ب ــاس اس ــافران براس ــه مس ب
ــدام  ــت اق ــب رضای ــا و جل ــزان خط ــن می کمتری

شــود.
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ــما فکــر می کنیــد غیــر از زمیــن حیــات در  ش
منظومــه شمســی وجــود دارد؟ در کجــا بایــد 
ــه  ــی در منظوم ــا مکان های ــم؟ آی ــال آن بگردی دنب
شمســی وجــود دارنــد کــه همــه شــرایط زندگــی 
و شــکل گیری حیــات از قبیــل درجــه حــرارت 
ــی را داشــته باشــند؟  ــرژی کاف مناســب، آب و ان
ــو و  ــر دو ج ــاه ه ــارد و م ــه عط ــل اینک ــه دلی ب
ــد، پــس احتمــال یافتــن حیــات  اقیانــوس ندارن
در ایــن دو بســیار انــدک اســت. بــه دلیــل مشــابه 
ــک و  ــار کوچ ــه دار و اقم ــتارگان دنبال ــد دور س بای
ــن ترتیــب  ــه ای ســیارک ها را هــم خــط کشــید. ب
بــرای  شمســی کــه  منظومــه  از  مکان هایــی 
ــد،  جســت وجوی حیــات فرازمینــی باقــی می مانن
عبارت انــد از مریــخ، اقمــار بــزرگ مشــتری و 

ــان. ــام تیت ــه ن شــاید هــم قمــر زحــل ب
زیــادی  فاصلــه  در  اقمــار ســیارات غول پیکــر 
ــا  ــد؛ ام ــرار دارن ــت ق ــل زیس ــه قاب ــرون ناحی بی
ــات  ــرای حی ــرژی الزم را ب ــد ان ــکان دارد بتوانن ام
از گرمایــش جــزر و مــدی ســیاره مرکــزی خــود 

ــد. ــب کنن کس
 قمر اروپای مشتری

ــاری از  ــا ع ــتری عم ــای مش ــر اروپ ــطح قم س
دهانه هــای برخــوردی بــوده و ایــن مایــه شــگفتی 
ــر  ــخ قم ــای ی ــا الیه ه ــزرگ ی اســت. صفحــات ب
اروپــا ظاهــرا روی صفحــات و الیه هــای عمیق تــر 
ــای  ــه قاره ه ــباهت ب ــر ش ــن نظ ــد و از ای می لغزن
اقیانوس هــا  پوســته  روی  دارنــد کــه  زمیــن 
ــباهت هایی  ــاال ش ــن احتم ــد و ای ــت می کنن حرک
زمیــن  اقیانوس هــای  وســط  پشــته های  بــه 
دارد؛ یعنــی جایــی کــه پوســته جدیــد کــف 
ــن  ــواد از درز بی ــدن م ــل باالآم ــه دلی ــوس ب اقیان
می شــود؛  تشــکیل  مرتــب  واگــرا  صفحــات 

ــا  ــک معم ــی ی ــات چیدن ــه قطع ــور ک همان ط
بــه نــام جیــگ ســاو بایــد بــا هــم جــور درآینــد، 
ممکــن اســت در اروپــا نیــز نوعــی فعالیت هــای 
زمین ســاختی رخ  دهــد و مــواد بیــن صفحــات 
تــرک بخــورد کــه مجــزا از هــم شــبیه بــه لجــن 
بــا گل شــلی بــه نظــر می رســند کــه حــاال تبدیــل 
ــیار  ــطحی بس ــای س ــخ زده در دم ــد ی ــه جام ب

پاییــن شــده اند.

بــه   برخــوردی کــه  دهانه هــای  و  کاســه ها 
نشــان  صــورت عجیبــی کم عمــق هســتند، 
ــرم  ــدر گ ــطحی آن ق ــخ زیرس ــه ی ــد ک می دهن
اســت کــه بتوانــد حفره هــای عمیــق را پــر 
ــن  ــطح ای ــه در س ــد ک ــن برمی آی ــد و چنی کن
ــطحی در  ــخ س ــت و ی ــوان اس ــیار ج ــر بس قم
از آن احتمــاال فقــط ۳ تــا ۴  قســمت هایی 
ــواهد  ــن ش ــام ای ــت دارد؛ تم ــر ضخام کیلومت
ــع  ــی از آب مای ــد اقیانوس ــد بای ــان می ده نش
در زیــر یــخ ســطحی قمــر اروپــا وجــود داشــته 
ــه  ــوط ب ــن مشــاهدات مرب ــر ای باشــد؛ عــاوه ب
میــدان مغناطیســی قــوی نشــان می دهــد 
ــد  ــطحی در کانیم ــع زیرس ــی از آب مای اقیانوس

ــود دارد.  ــم وج ه

ایــن نــوع دریاهــای آبــی بــا پوشــش یــخ 
ــد  ــنا و مانن ــده ای آش ــا پدی ــطحی در رویان ه س
دریاهــای یــخ قطــب جنــوب اســت و ایــن 
قمرهــای گالیلــه  شــده  باعــث  مشــاهدات 
مشــتری توجــه زیــادی را بــه خــود جلــب کنــد.

ــختی  ــرایط س ــوال در ش ــا معم ــی باکتری ه آرک
ماننــد دمــای زیــاد یــا غلظــت زیــاد نمــک 
زندگــی می کننــد. ایــن شــاخه کمتــر از ۱۰۰ گونــه 
باکتری هــای  شــامل  می دهــد؛  تشــکیل  را 
محیط هــای  بــا  کــه  غیرهــوازی   و  هــوازی 

افراطــی ســازگار شــده اند.
 نقش متانوژن ها

ــه در شــرایط  ــی هســتند ک ــا، آرکه های متانوژن ه
بی هــوازی متــان را بــه عنــوان محصــول حتمــی 
متابولیســم تولیــد می کننــد. آن هــا معمــوال 
ــان  ــد گاز مت ــئول تولی ــوب مس ــای مرط در جاه
هســتند. رســوبات دریایــی متانــی بــه جاهایــی 
ــر  ــوال زی ــده اند، معم ــی ش ــولفات خال ــه از س ک
بقیــه  شــده اند.  محــدود  باالیــی،  الیه هــای 
اکســترمو فیــل هســتند و در محیط هــای داغ 
ماننــد چشــمه های آب گــرم و نیــز در کیلومترهــا 
زیــر ســطح زمیــن در ســنگ های مــذاب پوســته 

ــده اند.  ــت ش ــن یاف زمی
همین طــور  و  بی هوازی انــد  متانوژن هــا 
نمی تواننــد عملکــردی در شــرایط هــوازی داشــته 
باشــند، ولــی می تواننــد تنــش اکســیژنی را 
بــرای مــدت طوالنــی تحمــل کننــد. مــوردی 
 Methanosarcina اســتثنا وجــود دارد بــه نــام
ــاز  ــم سوپراکســید دیــس موت barkeri کــه آنزی
ــرای مــدت  ــد تنــش اکســیژن را ب دارد و می توان
ــدروژن  ــه هی ــی ک ــد. برخ ــل کن ــتری تحم بیش
تروفیــک نامیــده می شــوند، از CO2 بــه عنــوان 
منبــع کربــن و از H2 بــه عنــوان احیاکننــده 

اســتفاده می کننــد.

ــان  ــد مت ــرای تولی ــا H2 ب ــداری از CO2 ب  مق
یــک گرادیــان  می شــود کــه  واکنــش  وارد 
ایجــاد  غشــا  عــرض  در  الکتروشــیمیایی 
شــیمیو  جهــت  در  را   ATP کــه  می شــود 

می کنــد.  مصــرف  اســمزی 
برخاف این ها، گیاهان و جلبک ها از آب به 

عنوان احیاکننده استفاده می کنند. 
 متانوژن و اطراف 

نتیجــه  دریایــی  بیوژنیــک  متــان  بیشــتر 
ــتات  ــز از اس ــی نی ــت و اندک ــای CO2 اس احی
اســت. آرکه هــای کاتابولیزکننــده از اســتات، 
ــده  ــتیک نامی ــتیک الس ــا اس ــتوتروفیک ی اس
از  متیلوتروفیــک  آرکه هــای  می شــوند. 
آمین هــا،  متیــل  مثــل  متیــل دار  ترکیبــات 
متانــول و نیــز متــان تیــول اســتفاده می کننــد. 
در  حیاتــی  اکولوژیکــی  نقــش  متانوژن هــا 
محیط هــای بی هــوازی بــا زدودن هیــدروژن 
اضافــی و محصــوالت تخمیــری کــه توســط 
تولیــد  بی هــوازی  تنفــس  دیگــر  فرم هــای 

می کنــد.  ایفــا  شــده اند، 

ــه طــور مشــخص در محیط هایــی  متانوژن هــا ب
ــل  ــرون )مث ــای الکت ــه گیرنده ه ــه در آن بقی ک
نیتــرات، اکســیژن، ســولفات و آهــن ســه 
ظرفیتــی( موجــود نباشــند، رونــق می یابنــد. در 
ــان  ــورد نیازش ــدروژن م ــق هی ــنگ های عمی س
ــم  ــرم فراه ــو و گ ــده رادیواکتی را از آب تجزیه ش

می کننــد. 
متانوژن هــا در محیط هــای افراطــی بــر روی 
ــرم  ــای گ ــوند. از محیط ه ــت می ش ــن یاف زمی
و خشــک در صحــرا تــا در زیــر کیلومترهــا یــخ 
در گرینلنــد. بیشــتر متانوژن هــا تولیدکننده هــای 
اتوتــروف هســتند؛ امــا آن هایــی کــه از اســتات 
اســتفاده می کننــد، در جایــگاه شــیموهترتروف ها 
متــان  زنــده ای کــه  میکروب هــای  هســتند. 
می ســاختند در هســته نمونه هــای یخــی از ســه 
کیلومتــری زیــر گرینلنــد بــه وســیله تحقیقاتــی از 
University of California, Berkeley یافــت 

شــد.
کائنات منبع: حیات هوشمند در 

مترجم: دکتر حسن احمدی

حیات در منظومه شمسی

دانشــمندان  پژوهــش  از  حاصــل  نتایــج 
نشــان  آمریــکا  »کلــرادوی«  دانشــگاه 
می دهــد باالآمــدن ســطح آب اقیانوس هــا 
ســرعت گرفتــه اســت؛ بــه طــوری کــه در پایــان 
قــرن جــاری میــادی، )۲۱۰۰ میــادی( ممکــن 
اســت ســطح آب اقیانوس هــا، ۶۵ ســانتیمتر 

ــد. ــاال بیای ب
در  صورت گرفتــه  پژوهــش  براســاس 
ســطح  آمریــکا،  »کلــرادوی«  دانشــگاه 
بــاال  اقیانوس هــا ســالیانه ســه میلیمتــر 
ایــن  می شــود  پیش بینــی  کــه  می آیــد 

میــزان در ســال ۲۱۰۰ میــادی، ده هــا میلیمتر 
افزایــش یابــد. ایــن پژوهــش کــه براســاس 
در  ماهواره هــا  از  گردآوری شــده  اطاعــات 
ــا  ــت، ب ــه اس ــورت گرفت ــال ص ــول ۲۵ س ط
ــازمان  ــی س ــان آب و هوای ــزارش کارشناس گ
ــت دارد. ــال ۲۰۱۴ مطابق ــد در س ــل متح مل
اســتیو نیریــم، اســتاد مهندســی هوایــی 
ــی  ــئول اصل ــکا مس ــرادوی آمری ــگاه کل دانش

رونــد  افزایــش  گفــت:  پژوهــش،  ایــن 
ناشــی  اقیانوس هــا  آب  ســطح  باالآمــدن 
ــب  ــد و قط ــای گرینلن ــدن یخچال ه از آب ش
ــد موجــب  ــن امــر می توان ــوب اســت و ای جن
افزایــش ســطح آب اقیانوس هــا در ســال 

۲۱۰۰ شــود.
ــد  ــش رون ــا افزای ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
بــاال آمــدن ســالیانه ســطح آب دریاهــا، ایــن 

میــزان در پایــان قــرن جــاری میــادی بیــش 
ــن  ــزود: ای ــود، اف ــد ب ــانتیمتر خواه از ۶۰ س
برآوردهــا هشــداردهنده اســت. آب شــدن 
و  جنــوب  و  شــمال  قطــب  یخچال هــای 
ــل  ــه از عوام ــه ای ک ــای گلخان ــش گازه افزای
اصلــی تغییــرات آب و هوایــی بــه شــمار 
مــی رود، موجــب افزایــش ارتفــاع ســطح 
شــده  اقیانوس هــا  و  دریاهــا  آب هــای 

کم ارتفــاع  شــهرهای  می توانــد  و  اســت 
از ســوی  ببــرد.  آب  زیــر  بــه  را  ســاحلی 
ــا گرم شــدن کــره زمیــن، بســیاری از  دیگــر ب
یخچال هــای موجــود در ایــن ســیاره از بیــن 

ــت.  ــد رف خواه
ــوع ۱۵۰  ــکو، از مجم ــزارش یونس ــاس گ براس
ــم،  ــرن نوزده ــط ق ــی در اواس ــال طبیع یخچ
ایــن تعــداد در ســال ۲۰۱۰ بــه ۲۴ عــدد 
کاهــش یافــت و پیش بینــی می شــود تــا 
۱۲ ســال آینــده، یخچالــی در کــره زمیــن 

ــد. ــی نمان باق

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــلمانی  ــم س ــران حکی ــید مه ــا س ــم / آق خان
ــنامه  ــماره شناس ــب زاده          دارای ش طبی
بــه کاســه  دادخواســت  شــرح  بــه   ۵۳۴
درخواســت  شــورا  ایــن  از  ۲۶۸۵/9۶ح۵۴ 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــی   ــادات بحرالعلوم ــادروان بدراس ــه ش داده ک
شــاپور آبــادی     بــه شــماره شناســنامه ۱۸۳۶ 
ــگاه دائمــی خــود  ــخ9۶/9/۲۳ در اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه : یــک پســر ویــک دختربــه اســامی 
ــب زاده  ــلمانی طبی ــم س ــیدمهران حکی :۱-س

ــد ــی فرزن ــبت بامتوف ــه ش ش ۵۳۴  نس ب
ــب  ــلمانی طبی ــم س ــادات حکی ــم الس ۲-مری
زاده بــه ش ش ۱7۱9 بامتوفــی فرزنــد وال 
غیراینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد  ــد ش خواه
۳۶۲۶۵ رئیــس شــعبه ۵۴ دادگاه شــورای 

ــان  ــاف  اصفه ــل اخت ح
 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مجیــد رمضانــی          دارای 
شــرح  بــه   ۶۵9۱9 شناســنامه  شــماره 
از  ۲7۰۲/9۶ح۵۴  بــه کاســه  دادخواســت 
ــت  ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
محمدعلــی رمضانــی      بــه شــماره شناســنامه 
دائمــی  اقامتــگاه  در  تاریــخ9۶/۱۰/۵  در   ۱۲
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
یــک   ، پســر  ســه   : بــه  اســت  منحصــر 
دختــر ویــک همســر دائمــی بــه اســامی  
ــبت  ــه ش ش ۶۵۲ نس ــی ب ــعید رمضان ۱-س
ــه  ــی ب ــا رمضان ــد رض ــی فرزند۲-حمی بامتوف
فرزنــد  بامتوفــی  ۶۳9۸۶نســبت  ش  ش 
ــه ش ش۶۵9۱9نســبت  ــی ب ۳-مجیــد رمضان
بــه  رمضانــی  ۱-زهــره  فرزنــد  بامتوفــی 
بامتوفــی فرزنــد  ش ش  ۵۸9۶۴ نســبت 
۲-ســکینه جلوانــی بــه ش  ش ۱۵79نســبت 
ــام  ــا انج ــک ب ــر  این ــر و الغی ــی همس بامتوف
مزبــور  درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــاه  ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن متوف
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــخ نشــر آگهــی ب از تاری
مهلــت  انقضــای  بــا  اســت  بدیهــی   ، دارد 
ــت صــادر خواهــد ــرر گواهــی انحصــار وراث  مق

 شد .
ــعبه ۵۴ دادگاه  ــس ش ــف رئی ۳۶۲۶۶/ م ال

ــان  ــاف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مریــم صادقــی          دارای شــماره 
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب شناســنامه ۳997۶ ب
کاســه ۲7۰۶/9۶ح ۵۴ از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان صدیقــه ایروانــی محمدآبادی      
ــه شــماره شناســنامه ۱7۵ در تاریــخ9۶/۸/۲۵  ب
زندگــی  بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه  در 
گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 
ــر  ــامی : ۱-اصغ ــه اس ــر ب ــک دخت ــر وی دوپس
ــی  ــبت بامتوف ــه ش ش ۳۸۰7۸ نس ــی ب صادق
فرزند۲-قاســم صادقــی بــه ش ش 9۳۱ نســبت 
ــه ش ش  ــی ب ــم صادق ــی فرزند۳-مری بامتوف
۳997۶نســبت بامتوفــی فرزنــد والغیراینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن
نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار 

وراثــت صــادر خواهــد شــد .
۳۶۲۶7/ م الــف  رئیــس شــعبه ۵۴ دادگاه 

ــان  ــاف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــم / آقــا زهرااعتصامــی         دارای شــماره  خان
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب شناســنامه ۴۸۵۰۳ ب
کاســه ۲7۱۲/9۶ح۵۴ از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــان      ــت فروش ــه پوس ــادروان صدیق ــه ش داده ک
بــه شــماره شناســنامه ۱۰۴9 در تاریــخ9۶/7/۲۲ 
زندگــی  بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه  در 
گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 
ــامی:  ــه اس ــر ب ــر وهمس ــج دخت ــر ،پن ــک پس ی
بــه ش ش  اعتصامــی  محمدتقــی  ۱-ســید 
۳۲۳۴  نســبت بامتوفــی فرزنــد  ۲- بهجــت 
ــبت  ــه ش ش ۱۰۰۳نس ــی  ب ــادات اعتصام الس
بامتوفــی فرزند۳-حشــمت الســادات اعتصامــی 
بــه ش ش ۳۱۲ نســبت بامتوفــی فرزنــد۴- 
نســبت   7۸7 ش  ش  بــه  اعتصامــی  زهــره 
ــه ش  ــی ب ــه اعتصام ــد۵- فاطم ــی فرزن بامتوف
زهــرا   -۶ فرزنــد  بامتوفــی  7۸۶نســبت  ش 
اعتصامــی بــه ش ش ۴۸۵۰۳ نســبت بامتوفــی 
ــه ش ش ۲۳۶  ــد7- حســین اعتصامــی ب فرزن

ــد ــی فرزن ــبت بامتوف نس
متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد .  اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضی 
ــزد او مــی  ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــی  ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ باش
ــا  ــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت ب ب
ــت  ــرر گواهــی انحصــار وراث ــت مق انقضــای مهل

صــادر خواهــد شــد .  
دادگاه   ۵۴ شــعبه  رئیــس   ۳۶۲۵9/ الــف  م 

شــورای حــل اختــاف  اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا حمیدرضــا شــیخان ســودانی          
شــرح  بــه  شناســنامه ۸۴۳  شــماره  دارای 
دادخواســت بــه کاســه ۲7۱۱/9۶ح ۵۴ از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فتــح الــه 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــودانی      ب ــیخان س ش
۱۱ در تاریــخ9۶/۱۰/۱۵ در اقامتــگاه دائمــی خود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه : ســه پســر ودودختــر ویــک همســر 
ــودانی   ــیخان س ــا ش ــامی :۱-حمیدرض ــه اس ب

ــد ــی فرزن ــبت بامتوف ــه ش ش ۸۴۳ نس ب
۲-محمدشــیخان بــه ش ش ۱۰۲۳ نســبت 
ش  بــه  شــیخان  فرزند۳-امیــر  بامتوفــی 
فرزند۴-مریــم  بامتوفــی  نســبت  ش ۲۰۱۳ 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــه ش ش ۵۰ نس ــیخان ب ش
 ۵۸۲ ش  ش  بــه  شــیخان  فرزند۵-مهســا 
فرزند۶-طیبه هــادی  بامتوفــی  نســبت 
عابدینــی ســودانی بــه ش ش ۴۵۴۱9 نســبت 
ــام  ــا انج ــک ب ــر این ــر وال غی ــی همس بامتوف
را  مزبــور  درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــاه  ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن متوف
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
ــد  ــد ش ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص گواه
دادگاه  رئیــس شــعبه ۵۴  الــف   .۳۶۲۶۰م 

ــان  ــاف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش
  

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا افســانه توکلی قینانــی          دارای 
شــماره شناســنامه ۴7۴ به شــرح دادخواســت 
ایــن شــورا  از  بــه کاســه ۲۶7۸/9۶ح ۵۴ 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــی  ــادروان مجتب ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
توکلــی قینانــی      بــه شــماره شناســنامه ۴۲۰ 
در تاریــخ9۶/۱۱/۲۳ در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه : یــک پســر،یک دختــر ویــک 
همســر دائمــی بــه اســامی :۱-فرشــید توکلــی 
ــد۲- ــی فرزن ــبت بامتوف ــه ش ش ۶9۸نس ب

افســانه توکلــی قینانی به ش ش ۴7۴ نســبت 
ــه  ــی ب ــی قینان ــری توکل ــی فرزند۳-پ بامتوف
ش ش ۲۵۲ نســبت بامتوفــی همســر و ال غیــر

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

ــد . ــد ش خواه
دادگاه   ۵۴ شــعبه  رئیــس  الــف  ۳۶۲۶۲/م 

شــورای حــل اختــاف  اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا لیلی هارونــی          دارای 
شــرح  بــه   ۱۴ شناســنامه  شــماره 
۲۶۸۱/9۶ح۵۴  بــه کاســه  دادخواســت 
ــر  ــی حص ــت گواه ــورا درخواس ــن ش از ای
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
بــه شــماره  شــادروان هما هارونــی      
شناســنامه ۳۱۲ در تاریــخ بتاریــخ ثبــت 
9۶/۱۱/۱۳ در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 

ــام : ــه ن ــه : مادرب ــت ب اس
۱۴نســبت  ش  ش  بــه  لیلی هارونــی 
بامتوفــی مادرمتوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب . این
ــی  ــت آگه ــور را در یــک نوب درخواســت مزب
ــی دارد  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای م
ــزد او مــی  ــا وصیتنامــه ای از متوفــی ن و ی
باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر 
آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی 
ــی  ــرر گواه ــت مق ــای مهل ــا انقض ــت ب اس

ــد . ــد ش ــادر خواه ــت ص ــار وراث انحص
۳۶۲۶۳/ م الــف رئیــس شــعبه ۵۴ دادگاه 

شــورای حــل اختــاف  اصفهــان 
 

 آگهی مزایده و فروش 
اموال غیر منقول

اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان 
ــده  ــوص پرون ــر دارد در خص ــوار در نظ برخ
ــع   ــه نف ــکام ب ــرای اح ــه 9۶۰۲97 اج کاس
خانــم زهــرا مهاجــری علیــه جــواد قصابــی 
ســینی بــه خواســته مطالبــه مهریــه جلســه 
ــخ 9۶/۱۲/۲۳ ســاعت  ــده ای   در تاری مزای
ــگ  ــه دان ــروش س ــور ف ــه منظ ــح ب ۱۰ صب
زمیــن ۲۶۰ متــری )۱۳۰متــر( واقــع در 
ــه  ــان شــهید خدامــی شــماال ب ســین خیاب
خیابــان ۱۲ متــری و جنوبــا بــه کــوی شــش 
متــری بنبســت اردیبهشــت کــه توســط 
ــع  ــر مرب ــر مت ــگ ه ــه دان ــناس س کارش
ــده و فعــا در  ــی گردی ــال ارزیاب ۲7۰۰۰۰۰ ری
تصــرف آقــای قصابــی اســت برگــزار نمایــد 
. طالبیــن مــی تواننــد ۵ روز قبــل از مزایــده 
ــرای  ــر اج ــه دفت ــک ب ــد از مل ــت بازدی جه
احــکام دادســرای برخــوار مراجعــه نماینــد 
مزایــده در روز مقــرر در دفتــر اجــرا از مبلــغ 
ــه کســی  ــک ب ــی شــده شــروع و مل ارزیاب
ــد  ــنهاد نمای ــت را پیش ــن قیم ــه باالتری ک
ــت  ــر اس ــد . الزم بذک ــد ش ــه خواه فروخت
خریــدار مــی بایســتی ۱۰ درصــد مبلــغ 
مــورد مزایــده را فــی المجلــس بــه حســاب 

ــد. ــز نمای ــتری واری دادگس
اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه عمومــی 

حقوقــی برخــوار
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 
ــخ  ــه تاری ــف ب اســامی ۵/۳7/۱۳۴۲/م ال

9۶/۱۱ /۲۴

 آگهی مزایده و فروش
 اموال غیر منقول

شهرســتان  دادگســتری  احــکام  اجــرای 
پرونــده  در خصــوص  دارد  نظــر  در  برخــوار 
احــکام  اجــرای   9۶۰۳۴۱-9۶۰۰7۶ کاســه 
ــه احمــد  ــول جعفــری علی ــم بت ــه نفــع  خان ب
علــی خاصــی بــه خواســته جلســه مزایــده ای   
در تاریــخ 9۶/۱۲/۲۳ ســاعت ۰9 صبــح بــه 
منظــور فــروش ســه دانــگ زمیــن ۲۶۰ متــری 
)۱۳۰متــر( واقــع در ســین خیابــان شــهید 
خدامــی شــماال بــه خیابــان ۱۲ متــری و جنوبــا 
ــری بنبســت اردیبهشــت  ــوی شــش مت ــه ک ب
ــر  ــگ هــر مت ــه توســط کارشــناس ســه دان ک
مربــع ۲7۰۰۰۰۰ ریــال ارزیابــی گردیــده و فعــا 
در تصــرف آقــای قصابــی اســت برگــزار نمایــد 
ــده  ــل از مزای ــد ۵ روز قب ــی توانن ــن م . طالبی
جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر اجــرای 
احــکام دادســرای برخــوار مراجعــه نماینــد 
ــغ  ــرا از مبل ــر اج ــرر در دفت ــده در روز مق مزای
ارزیابــی شــده شــروع و ملــک بــه کســی کــه 
ــه  ــد فروخت ــن قیمــت را پیشــنهاد نمای باالتری
اســت خریــدار  بذکــر  . الزم  خواهــد شــد 
ــده  ــورد مزای ــغ م ــی بایســتی ۱۰ درصــد مبل م
را فــی المجلــس بــه حســاب دادگســتری 
واریــز نماید.اجــرای احــکام شــعبه اول دادگاه 

ــوار ــی برخ ــی حقوق عموم
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــخ 9۶/۱۱/۲۳ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/۱۳۴۰/م ال

دادنامه
پرونــده کاســه : 9۶/۵99 شــماره دادنامــه 
ــل  ــورای ح ــم ش ــعبه پنج 7۳۵-9۶/۱۰/۳۰ ش
ــم  ــرداد حات ــان : مه ــتگرد خواه ــاف دس اخت
ــه  ــپاه کوچ ــز خ س ــانی گ ــه نش ــزی ب ــور ج پ
ــان  ــده: حســین کریمی نیکــو پــاک ۲۳  خوان
دیوســنگی فرزنــد رمضانعلــی بــه نشــانی 
مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه بــه تاریــخ 
ــورای  ــم ش ــعبه پنج ــاده ش ــوق الع ــت ف دروق
ــاء  ــدی امض ــه تص ــتگرد ب ــاف دس ــل اخت ح
ــا توجــه  ــل تشــکیل اســت شــورا ب ــده ذی کنن
بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را 
ــه صــدور  ــادرت ب ــل مب ــه شــرح ذی اعــام و ب
رای مــی نمایــدرای شــورا در خصــوص دعــوی 
آقــای مهــرداد حاتــم پــور جــزی فرزنــد کریــم   
ــد  ــان فرزن ــای حســین کریمی ــت آق ــه طرفی ب
رمضــان علــی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 
ــماره  ــک ش ــه چ ــال وج ــون ری ــصت میلی ش
ــک  ــده بان ــورخ ۱۳9۴/۰۵/۱۰ عه ۸۳۳9۴۸ م
صــادرات  بــا احتســاب هزینــه دادرســی و 
خســارت تاخیــر تادیــه در خصــوص اصــل 
ــی  ــاد دادخواســت تقدیم ــه مف ــر ب ــوی نظ دع
خواهــان و ماحظــه تصویــر مصــدق چــک 
ــت آن  ــدم پرداخ ــی ع ــوی و گواه ــتند دع مس
ــار  ــی و انتظ ــاغ قانون ــده اب ــه خوان ــن ک و ای
کافــی در شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه 

خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و 
دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده 
لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص 
داده و مســتندا بــه مــواد ۲۴9 قانــون تجــارت 
و  ۱۲9۱ و ۱۳۰۱ قانــون مدنــی و ۱9۸ قانــون 
آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب 
در امــور مدنــی و تبصــره الحاقــی بــه مــاده ۲ 
قانــون صــدور چــک مصــوب مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 
شــصت میلیــون ریــال وجــه بابــت اصــل 
خواســته و مبلــغ –بابــت هزینــه دادرســی 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــت خس و پرداخ
صــدور چــک تــا اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ 
ــر اســاس شــاخص اعامــی از ســوی  ــورم ب ت
ــکام  ــرای اح ــط اج ــه توس ــزی ک ــک مرک بان
محاســبه مــی شــود در حــق خواهــان محکــوم 
مینمایــد و اعــام مــی دارد رای صــادره غیابــی 
و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و بیســت روز پــس 
از آن قابــل تجدیــد نظرخواهــی در دادگســتری 
ــوص  ــد. در خص ــی باش ــوار م ــتان برخ شهرس
تامیــن خواســته قبــا اظهــار نظــر شــده اســت. 
دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــخ 9۶/۱۱/۲۴ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/۱۳۴۱/م ال
تاریخ ارسال:9۶/۱۱/۲۴

ابالغ مالحظه نظریه کارشناسی  به 
خواندگان  محمد حسین عابدی – 
علی عابدی – زهراعابدی – محمد 
عابدی – معصومه  عابدی – حسن 

عا بدی 
 شماره بایگانی شعبه : 9۴۰۶۳۱

ــدگان  ــودن  خوان ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل ب
محمــد حســین عابــدی-  علــی عابــدی – 
زهراعابــدی – محمــد عابــدی – معصومــه  
عابــدی – حســن عــا بــدی و در خواســت 
خواهــان  و بــه تجویــز مــاده  7۳ قانــون آئیــن 
ــاب  در  ــی و انق ــای عموم ــی  دادگاهه دادرس
امورمدنــی و دســتوردادگاه مراتــب  یــک نوبــت  
ــد کثیــر االنتشــار  آگهــی مــی  در یکــی از جرای
شــود  تــا خوانــده / متهــم پــس از نشــر آگهــی  
و اطــاع از مفــاد  آن بــه دادگاه مراجعــه و 
ــخه و  ــود  نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ضم
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد .  ــر گ ــیدگی حاض ــت رس ــوق جه ــرر ف مق
دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر   ۳۶۶77 الــف  م 
عمومــی حقوقــی دادگســتری شــهر ســتان 

برخــوار 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مهــری نصــر اصفهانــی          دارای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه ۴ ب ــماره شناس ش
شــورا  ایــن  از   ۵۴ ۲7۰7/9۶ح  بــه کاســه 

درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مصطفــی 
نصــر اصفهانــی     به شــماره شناســنامه ۳۴ در 
تاریــخ9۶/7/۱۶ در اقامتــگاه دائمــی خود بدرود 
ــه آنمرحــوم منحصــر اســت  ــه ورث زندگــی گفت
ــک همســر  ــر وی ــک دخت ــک پســر وی ــه : ی ب
ومــادر بــه اســامی :۱-احســان نصــر اصفهانــی 
بــه ش ش ۱۱ نســبت بامتوفــی فرزنــد۲-

ــبت  ــه ش ش ۱۸۲نس ــی ب ــر اصفهان ــه نص اله
ــی  ــر اصفهان ــری نص ــد ۳-مه ــی فرزن بامتوف
ــه  ــر ۱-خدیج ــی همس ــه ش ش ۴  بامتوف ب
ــادی بــه ش ش ۱۸۱۰نســبت  نصــر ی نصــر آب
ــه  دیگــری  بامتوفــی مــادر والغیر.متوفــی ورث
نــدارد . اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

خواهــد شــد .
۳۶۲۶۸/م الــف  رئیــس شــعبه ۵۴ دادگاه 

ــان ــاف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش

 رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا پرویــن اکبریــان          دارای 
شــماره شناســنامه ۵۰۰ بــه شــرح دادخواســت 
شــورا  ایــن  از  ۲۶97/9۶ح۵۴  بــه کاســه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســید 
اســداله مــرادی     بــه شــماره شناســنامه 
ــگاه دائمــی  ۲۸۳9 در تاریــخ9۶/۱/۲۴ در اقامت
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه : دوپســر ودو دختــر ویــک 
همســر وپــدر بــه اســامی : ۱-ســید نیمــا 
مــرادی بــه ش ش ۱۲7۳۱۸۸۳۲۲ نســبت 
بامتوفــی فرزند۲-ســید محمــد مهــدی مرادی 
بــه ش ش ۱۲7۴۶۴۱۳۸۱نســبت بامتوفــی 
ــه ش ش  ــرادی ب ــن ســادات م فرزند۳-نازنی

۱9۶۰۴۵۰999 نســبت بامتوفــی فرزنــد
ش  ش  بــه  مــرادی  ســادات  ۴-ســاناز 
فرزنــد بامتوفــی  ۱9۶۰۴9۴۰۸۲نســبت 

۲-پرویــن اکبریــان بــه ش ش ۵۰۰نســبت 
ــه  ــرادی ب ــیدمحمد م ــر ۳-س ــی همس بامتوف

ــر ــدر والغی ــی پ ــبت بامتوف ش ش ۲۲۲نس
متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی
ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس
ــاه  ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن متوف
ــل  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه از تاری
دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
ــت صــادر خواهــد شــد . گواهــی انحصــار وراث
۳۶۲۶9/م الــف  رئیــس شــعبه ۵۴ دادگاه 

ــان ــاف  اصفه ــل اخت ــورای ح ش

،،
مکان هایــی از منظومــه شمســی کــه 
بــرای جســت وجوی حیــات فرازمینــی 
باقــی می ماننــد، عبارت انــد از مریــخ، 
اقمــار بــزرگ مشــتری و شــاید هــم 

قمــر زحــل بــه نــام تیتــان

و گردشگری محیط زیست 
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باال آمدن سطح آب اقیانوس ها سرعت گرفته است



اطالعرسانی8
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
ــی اراضــی و ســاختمانهای  تکلیــف وضعیــت ثبت

فاقــد ســند رســمی 
ــان  ــاک کاش ــناد و ام ــت اس ــتقردر اداره ثب مس
تصرفــات مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محرز 
ــان و  ــخصات متقاضی ــذا  مش ــت . ل ــده اس گردی
امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــوم در2  نوب ــاع عم اط
ــی میشــود 0 در صورتیکــه اشــخاص نســبت  آکه
ــان اعتراضــی  ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی ب
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند . م ــته باش داش
ــراض خــود  ــاه اعت ــه مــدت 2 م ــی ب ــن آگه اولی
ــه اداره ثبــت اســناد کاشــان تســلیم و پــس  را ب
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس از اخ
تســلیم اعتــراض . دادخواســت خــود را بــه 

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــع قضائ مرج
شــماره139660302034019001هیأت  1(رای 
فرزنــد  کاشــانی  ظاهــری  دوم.عبــاس 
شناســنامه41667صادره  بشــماره  حســین 
ملــی1260406741- بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانگمشــاع  ســه 
بمســاحت91/92مترمربع بشــماره7فرعی مجــزی 
از 5 فرعــی از پالک5914-اصلــی واقــع دراراضــی 

رســمی( شهربخش1کاشــان)مالک 
شــماره139660302034019002هیأت  2(رای 
فرزنــد  نیــا  لطفــی  دوم.معصومــه 
از  شناســنامه1078صادره  بشــماره  رضــا 
ملــی1261779428- بشــماره  کاشــان 
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  دانگمشــاع  ســه 
بمســاحت91/92مترمربع بشــماره7فرعی مجــزی 
از5 فرعــی  ازپالک5914-اصلــی واقــع دراراضــی 

رســمی( شهربخش1کاشــان)مالک 
شــماره139660302034019114هیأت  3(رای 
دوم.معصومــه بانــی فرزنــد محمــد بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه42056صادره 
یکبابخانــه  ملی1260410625-ششــدانگ 
بشــماره3فرعی  بمســاحت173/60مترمربع 
ازپالک6673-اصلــی  از2فرعــی  مجــزی 
ــی  ــع دراراض ــه از واق ــاعات تابع ــمتی ازمش وقس
شهربخش1کاشــان)خریداری از وراث محمدبانــی 

ســواری( وصغــری 
شــماره139660302034014389هیأت  4(رای 
حســینعلی  فرزنــد  خیرخــواه  دوم.حمیــد 
ــماره  ــان بش ــنامه14صادره از کاش ــماره شناس بش
یکبابخانــه  ملی1261739345-ششــدانگ 
بمســاحت111مترمربع بشــماره680فرعی مجــزی 
از78فرعــی ازپالک3و18-اصلــی واقــع در غیــاث 
ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از احمدحدادیــان(

شــماره139660302034018266هیأت  5(رای 
ــماره  ــه بش ــی ال ــد ول ــی فرزن ــرا قدوس اول.زه
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه14350صادره 
کارگاه  ملی1263455980-ششــدانگ 
ــماره257فرعی  ــع بش ــاحت247/2 مترمرب بمس
آبــاد  عیســی  در  واقــع  ازپالک4-اصلــی 
اکبــرزاده(  اکبــر  از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034020063هیأت  6(رای 
اول. اکبــر دادائــی فرزنــد ابوالقاســم بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه421صادره 
یکبابخانــه  ملی1261804589-ششــدانگ 
بشــماره9613فرعی  بمســاحت179/10مترمربع 
مجــزی از7581فرعــی ازپــالک11- اصلــی  واقــع 
در زیــدی بخش2کاشــان)خریداری از ســید تقی 

محمــدی(
شــماره139660302034018434هیأت  6(رای 
رضــا  فرزنــد  طاهــری  اول.محمدحجــاری 
بشــماره شناســنامه180صادره از کاشــان بشــماره 
ملی1263610447-ششــدانگ خانــه مخروبــه 
بشــماره9703فرعی  بمســاحت130/5مترمربع 
مجــزی از342فرعــی از پــالک 11- اصلــی واقــع 
در زیــدی بخش2کاشــان)خریداری از ورثــه علــی 

ــیرخدائی( ش
شــماره139660302034016511هیأت  7(رای 
ــد رضــا بشــماره  اول.مهیــن برقــی کاشــانی فرزن
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه1362صادره 
مغــازه  یکبــاب  ملی0051431572-ششــدانگ 
بشــماره4211فرعی  بمســاحت21/29مترمربع 
ازپالک12-اصلــی  از192و4091فرعــی  مجــزی 
بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  جمــال  در  واقــع 

رســمی(
شــماره139660302034018307هیأت  8(رای 
ــماره  ــی بش ــد امیرعل ــی فرزن ــا ازان اول.حمیدرض
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه45309صادره 
ســاختمان  ملی1260443140-ششــدانگ 
بمســاحت113/26مترمربع  مســکونی 
از4642فرعــی  مجــزی  بشــماره5810فرعی 
حکیــم  دشــت  در  واقــع  ازپالک13-اصلــی  
ــی( ــا ازان ــی رض ــان)خریداری از عل بخش2کاش

شــماره139660302034019116هیأت  9(رای 
محمــود  فرزنــد  رهقــی  رســولی  دوم.زینــب 
تهــران  از  شناســنامه2322صادره  بشــماره 
بشــماره ملی0055234933-ســه دانگمشــاع از 
ــه بمســاحت115/60مترمربع  ششــدانگ یکبابخان
فرعــی   3096 از  مجــزی  بشــماره5811فرعی 
ازپــالک 13-اصلــی واقــع در دشــت حکیــم 
از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

ســیدحبیب الــه الجــوردی(
شــماره139660302034019117هیأت  10(رای 
دوم.زهــرا آخونــدی رهقــی فرزنــد ابوالقاســم 
بشــماره شناســنامه34صادره از کاشــان بشــماره 
از  مشــاع  دانــگ  ملی1263068839-ســه 
ــه بمســاحت115/60مترمربع  ششــدانگ یکبابخان
از3096فرعــی  مجــزی  بشــماره5811فرعی 
ازپــالک 13-اصلــی واقــع در دشــت حکیــم 
از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

ســیدحبیب الــه الجــوردی(
شــماره139660302034014445هیأت  11(رای 
اول.علــی ناجــی ابــاد فرزنــد اکبــر بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه653صادره 
قطعــه  ملی1261924691-ششــدانگ 
ســاختمان  برچندبــاب  مشــتمل  زمیــن 
بشــماره22616فرعی  بمســاحت4289مترمربع 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  15-اصلــی  پــالک  از 
بخش2کاشــان)خریداری از نیــره ناجــی ابــادی(

شــماره139660302034015576هیأت  12(رای 
اکبــر  فرزنــد  ابــاد  ناجــی  اول.فاطمــه 
کاشــان  از  شناســنامه29786صادره  بشــماره 
ملی1260487911-ششــدانگ  بشــماره 
خانــه  برچندبــاب  مشــتمل  زمیــن  قطعــه 
بمســاحت2191/07مترمربع بشــماره22765فرعی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  15-اصلــی  پــالک  از 
ناجــی  ملیحــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 

ابــادی(
شــماره139660302034019017هیأت  13(رای 
دوم.غالمحســین عابــدی فرزنــد عبــاس بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه9395صادره 
یکبابخانــه  ملی1263406467-ششــدانگ 
بشــماره22844فرعی  بمســاحت100مترمربع 
مجــزی از5970فرعــی از پــالک 15 - اصلــی 
واقــع در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از 

محمدرضــا باقــرزاده(
شــماره139660302034019088هیأت  14(رای 
ــر  ــی اکب ــد عل ــانی فرزن ــااله ظهیرکاش دوم.ماش
کاشــان  از  شناســنامه825صادره  بشــماره 
ملی1262251826-ششــدانگ  بشــماره 
ــاحت86/60مترمربع  ــار بمس ــازه وانب ــاب مغ یکب
بشــماره22846فرعی از پــالک 15-اصلــی واقــع 
در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 
الواســطه از مالکیــن مشــاعی اراضــی ناجــی 

ــاد( اب
شــماره139660302034019096هیأت  15(رای   
فرزندمحمودبشــماره  داودی  دوم.نرگــس 

بشــماره کاشــان  از  شناســنامه635صادره 
یکبابخانــه  ملی1261882814-ششــدانگ 
بشــماره22847فرعی  بمســاحت125مترمربع 
مجــزی از5061فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب در ناج

شــماره139660302034019094هیأت  16(رای 
رحیــم  اقــا  فرزنــد  حمیــدی  دوم.عشــرت 
بشــماره شناســنامه1201صادره از کاشــان بشــماره 
ملی1261226593-ششــدانگ یکباب ســاختمان 
بمســاحت72/90مترمربع بشــماره22848فرعی 
مجــزی از3160فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب در ناج

شــماره139660302034019098هیأت  17(رای 
فرزنــد  کاشــانی  مهاجــر  دوم.علیرضــا 
شناســنامه13605صادره  بشــماره  امیرحســین 
ملــی1263448534- بشــماره  کاشــان  از 

بمســاحت130مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره22849فرعی از پــالک 15-اصلــی واقــع 
در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع 
الواســطه از مالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد(

شــماره139660302034018426هیأت  18(رای 
ــد  ــانی فرزن ــرد کاش ــاری زاده مج ــد خ اول.مجی
صــادره   4250 شناســنامه  بشــماره  عبــاس 
ملــی1262114136- بشــماره  کاشــان  از 

بمســاحت110مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره22855فرعی مجــزی از9749 فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  15-اصلــی  پــالک  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034018424هیأت  19(رای 
نــوش  زاده  یوســف  اول.ســیدمرتضی 
بشــماره  ســیدعباس  فرزنــد  ابــادی 
بشــماره  کاشــان  از  1499صــادره  شناســنامه 
ســاختمان  ملی1262086663-ششــدانگ 
ــماره22856فرعی  بمساحت135/48مترمربع بش
مجــزی از3030فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع 
ــمی( ــان)مالک رس ــاد بخش2کاش ــی اب در ناج

شــماره139660302034018376هیأت  20(رای 
اول.احمــد برقــی زاده فرزنــد ناصــر بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه485صادره 
مشــاع  دانــگ  ملی1263482945-ســه 
بمســاحت100مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره22857فرعی مجــزی از 6196 فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  15-اصلــی  پــالک  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034018375هیأت  21(رای 
صمــد  فرزنــد  نیاســر  عصاریــان  اول.الهــام 
بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره 
مشــاع  دانــگ  ملی1250036739-ســه 
بمســاحت100مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره22857فرعی مجــزی از 6196 فرعــی 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  15-اصلــی  پــالک  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034018263هیأت  22(رای 
ــماره  ــی بش ــد محمدتق ــی فرزن ــم غالم اول.مری
بشــماره  دلیجــان  از  شناســنامه0صادره 
یکبابخانــه  ملی0570002737-ششــدانگ 
بمســاحت61/95مترمربع بشــماره22859فرعی 
مجــزی از6455فرعــی ازپــالک 15-اصلــی واقــع 
درناجــی ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی(

شــماره139660302034018456هیأت  23(رای 
ــماره  ــن بش ــد حس ــرانجام فرزن ــجاد س اول.س
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2041صادره 
یکبابخانــه  ملی1263332943-ششــدانگ 
بشــماره22860فرعی  بمســاحت132/4مترمربع 
مجــزی از17331فرعــی از پــالک 15-اصلــی 
واقــع در ناجــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از 

مهــدی اقارضــازاده(
شــماره139660302034018937هیأت  24(رای 
ــان  ــد چوپ ــر فرزن ــش ف ــد بین ــک محم اول.مل
بشــماره شناســنامه214صادره از دزفــول بشــماره 
یکبابخانــه  ملی2002390312-ششــدانگ 

بشــماره22862فرعی  بمســاحت160مترمربع 
ابــاد  ناجــی  در  واقــع  15-اصلــی  پــالک  از 
اولیــه( مالکیــن  از  بخش2کاشــان)خریداری 

شــماره139660302034019779هیأت  25(رای 
ــماره  ــد بش ــی محم ــد عل ــزال فرزن دوم.وحیدغ
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه3707صادره 
ملی1263349595-ششــدانگ قطعــه زمیــن 
ــاحت194مترمربع  ــاق بمس ــتمل براط محصورمش
ــع  ــی واق ــالک 15-اصل بشــماره22870فرعی از پ
مــع  ابادبخش2کاشــان)خریداری  درناجــی 

ــی( ــی کاش ــی بخش ــطه از شمس الواس
شــماره139660302034016526هیأت  26(رای 
حســن  فرزنــد  ضیافــت  اول.محمدمتیــن 
بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره 
ملی1251118682-چهاردانگمشــاع ازششــدانگ 
اطــاق  بــر  زمیــن محصــور مشــتمل  قطعــه 
فرعــی   6566 بشــماره  بمســاحت150مترمربع 
مجــزی از361فرعــی از پــالک 23-اصلــی واقــع 
در درب فیــن بخش2کاشــان)خریداری از عطیــه 

حمیــدی(
شــماره139660302034016524هیأت  27(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  ضیافــت  اول.ملیحــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه41000صادره 
ازششــدانگ  ملی1260400085-دودانگمشــاع 
ــه  ــاق ب ــر اط ــتمل ب ــور مش ــن محص ــه زمی قطع
فرعــی   6566 بشــماره  مســاحت150مترمربع 
مجــزی از361فرعــی از پــالک 23-اصلــی واقــع 
در درب فیــن بخش2کاشــان)خریداری از عطیــه 

حمیــدی(
شــماره139660302034019015هیأت  28(رای 
فرزنــد جــواد  بخشــی کاشــی  دوم.مرتضــی 
بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1250198151-ششــدانگ 
بشــماره6819فرعی  بمســاحت126/95مترمربع 
از  باقیمانده186فرعــی  از  مجــزی 
فیــن  درب  در  واقــع  23-اصلــی  پــالک 
بخش2کاشــان)خریداری از وکالی مالکیــن زهــرا 

شــادیانه( ماشــاله  و  وعلــی 
شــماره139660302034019132هیأت  29(رای 
حســین  فرزنــد  تســلیمی  دوم.محمــد 
کاشــان  از  شناســنامه561صادره  بشــماره 
دانــگ  ملی1261574771-ســه  بشــماره 
ازیکبابخانــه  قســمتی  ازششــدانگ  مشــاع 
بمســاحت86مترمربع بشــماره6820فرعی مجزی 
از 5200 فرعــی از پــالک 23-اصلــی واقــع در درب 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  فیــن 
شــماره139660302034019133هیأت  30(رای 
بشــماره  مهــدی  فرزنــد  دوم.ســرورصدف 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1030صادره 
ملی1262243122-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ 
بمســاحت86مترمربع  ازیکبابخانــه  قســمتی 
فرعــی   5200 از  مجــزی  بشــماره6820فرعی 
فیــن  درب  در  واقــع  23-اصلــی  پــالک  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034018981هیأت  31(رای 
بشــماره  احمــد  فرزنــد  فنائــی  دوم.کاظــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه301صادره 
ــدانگ  ــاع ازشش ــه دانگمش ملی1262218160-س
بمســاحت149/15مترمربع  یکبابخانــه 
بشــماره6822فرعی مجــزی از باقیمانــده 351 
فرعــی از پــالک 23-اصلــی واقــع در درب فیــن 
بخش2کاشــان)خریداری ازسیدمحســن رضــوی 

علــوی(
شــماره139660302034018982هیأت  32(رای 
ــماره  ــم بش ــد ابوالقاس ــری فرزن ــره صاب دوم.نی
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه84صادره 
ملی1262244412-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ 
بمســاحت149/15مترمربع  یکبابخانــه 
باقیمانــده  از  مجــزی  بشــماره6822فرعی 
ــع در درب  ــی واق ــالک 23-اصل ــی از پ 351فرع
ــن  ــان)خریداری ازسیدمحس ــن بخش2کاش فی

رضــوی علــوی(
شــماره139660302034018327هیأت  33(رای 
ــد رمضــان بشــماره  اول.معصومــه جوباقــی فرزن
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه6801صادره 
ســاختمان  ملی1260574466-ششــدانگ 
بمســاحت133/31مترمربع  ســاز  نیمــه 
87فرعــی  از  مجــزی  بشــماره6823فرعی 
فیــن  درب  در  واقــع  23-اصلــی  پــالک  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034018301هیأت  34(رای   
محمــد  علــی  فرزنــد  پورقاســم  اول.مجیــد 

کاشــان از  شناســنامه1703صادره  بشــماره 
ملی1261964111-ششــدانگ  بشــماره 
انبــاری  بــر  مشــتمل  محصــور  زمیــن 
بشــماره6824فرعی  بمســاحت200مترمربع 
مجــزی از 238 فرعــی از پــالک 23-اصلــی 
واقــع در درب فیــن بخش2کاشــان)خریداری از 

فینــی( دروازه  اســداله 
شــماره139660302034018691هیأت  35(رای 
عباســعلی  فرزنــد  ئــی  چشــمه  دوم.اکــرم 
کاشــان  از  شناســنامه10516صادره  بشــماره 
ملی1260611515-ششــدانگ  بشــماره 
براعیــان  مشــتمل  محصــور  زمیــن  قطعــه 
بشــماره1440فرعی  بمســاحت83/48مترمربع 
مجــزی از 146فرعــی از پــالک 24-اصلــی واقــع 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  دیزچــه  در 
شــماره139660302034019030هیأت  36(رای 
فرزنــد  نســب  اصغرمرتضــوی  دوم.ســیدعلی 
ــان  ــنامه0صادره از کاش ــماره شناس ــیداکبر بش س
ملی1250344352-ششــدانگ  بشــماره 
براعیــان  مشــتمل  محصــور  زمیــن  قطعــه 
از  بشــماره1441  بمســاحت426/97مترمربع 
ــع در  ــی واق ــالک 24-اصل ــی از پ 146و147فرع
دیزچــه بخش2کاشــان)خریداری از احــد ازورثــه 

عباســعلی چشــمه ئــی(
شــماره139660302034018331هیأت  37(رای 
علــی  فرزنــد  فینــی  طاهــرزاده  اول.صفیــه 

بشــماره شناســنامه104صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262738032-ششــدانگ 
بمســاحت281/71مترمربع بشــماره11184فرعی 
مجــزی از 488فرعــی از پــالک 33-اصلــی 
واقــع در فیــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری 

ــرزاده( ــی طاه از عل
شــماره139660302034018323هیأت  38(رای 
حســین  فرزنــد  ابراهیمــی  اول.فاطمــه 
کاشــان  از  شناســنامه4495صادره  بشــماره 
ملی1261021304-ششــدانگ  بشــماره 
برســاختمان  مشــتمل  محصــور  چهاردیــواری 
بمســاحت260/64مترمربع بشــماره11187 فرعــی 
مجــزی از 9551فرعــی از پــالک 33-اصلــی 
واقــع در فیــن علیــا بخش2کاشــان)خریداری از 

ابراهیمــی( حســین 
شــماره139660302034018939هیأت  39(رای 
فرزنــد  فینــی  ســاداتی  اول.سیدامیرحســین 
سیدحســن بشــماره شناســنامه 43957 صــادره 
از کاشــان بشــماره ملی1260429660-ششــدانگ 
بمســاحت15/25مترمربع  مغــازه  یکبــاب 
780فرعــی  از  مجــزی  بشــماره11188فرعی 
علیــا  فیــن  در  واقــع  33-اصلــی  پــالک  از 
بخش2کاشــان)خریداری ازمحمدحســن فــالح(

شــماره139660302034018948هیأت  40(رای 
نورالــه  فرزنــد  دوم.ســعیدصالحی 
کاشــان  از  شناســنامه320صادره  بشــماره 
ملی1261742400-ششــدانگ  بشــماره 
براطــاق  مشــتمل  مشــجر  چهاردیــواری 
بشــماره11189  بمســاحت592/45مترمربع 
از694فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع در فیــن 
علیــا بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 
ازحــاج فــرج الــه وحــاج ماشــااله نیــک بخــت(
شــماره139660302034019102هیأت  41(رای 
فرزنــد  کاشــانی  تراشــی  دوم.محمدعلــی 
شناســنامه8صادره  بشــماره  رمضانعلــی 
ملــی1262864682- بشــماره  کاشــان  از 

ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت155/03مترمربع 
335و336  از  مجــزی  بشــماره11191فرعی 
فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع در فیــن 
کوچــک بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

فینــی( فالحیــان  ازغالمرضــا 
شــماره139660302034019734هیأت  42(رای 
دوم.حســن ملکــی پورکاشــان فرزنــد قنبــر 
بشــماره شناســنامه487صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1261629868-ششــدانگ 
وباغچه بمســاحت660/40مترمربع بشــماره11197 
از 1113فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع در فیــن 
کوچــک بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 
ازمعصومــه مســتوفی زاده وشمســی جوپافینــی(
شــماره139660302034019023هیأت  43(رای 
حبیــب  فرزنــد  جعفــرزاده  دوم.حســن 
از  شناســنامه192صادره  بشــماره  الــه 
ملــی1260682811- بشــماره  کاشــان 
بمســاحت294مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
 979/6354 از  مجــزی  بشــماره7132فرعی 
فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بزرگ 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034019035هیأت  44(رای 
بشــماره  حســن  فرزنــد  روحــی  دوم.اعظــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه656صادره 
ملی1261696131-ششــدانگ یکبابخانــه وبــاغ 
بمســاحت670/50مترمربع بشــماره7133فرعی 
مجــزی از 1097و5666فرعــی از پالک 34-اصلی 
ــزرگ بخش2کاشــان)خریداری  ــن ب ــع در فی واق

ازپروین.فخــری وعزیزالــه ســلیمانیه(
شــماره139660302034019044هیأت  45(رای 
ماشــااله  فرزنــد  مســگرپناه  دوم.زینــب 
تهــران بشــماره  از  بشــماره شناســنامه0صادره 
از  مشــاع  دانــگ  ملی0010577955-ســه 
ــه بمســاحت205/10مترمربع  ششــدانگ یکبابخان
فرعــی  از1108  مجــزی  بشــماره7134فرعی 
از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

فینــی( دشــتبان  ماشــااله 
شــماره139660302034019046هیأت  46(رای 
ــااله  ــد ماش ــی فرزن ــتبانی فین ــد دش دوم.محم
بشــماره شناســنامه214صادره از کاشــان بشــماره 
از  مشــاع  دانــگ  ملی1263033288-ســه 
ــه بمســاحت205/10مترمربع  ششــدانگ یکبابخان
1108فرعــی  از  مجــزی  بشــماره7134فرعی 
از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

ماشــااله دشــتبان فینــی(
شــماره139660302034018999هیأت  47(رای 
علــی  فرزنــد  فینــی  بوســتانی  دوم.فاطمــه 
بشــماره شناســنامه98صادره از کاشــان بشــماره 
ــه  ــدرب باغچ ــدانگ یک ملی1262815649-شش
بمســاحت248/50مترمربع بشــماره7136فرعی 
مجــزی از1120فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع 
در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری از وراث 

ــرا فتاحــی( ــی و زه ــی بوســتانی فین عل
شــماره139660302034018387هیأت  48(رای 
اول.مهــدی هاشــمی فینــی فرزنــد احســان 
بشــماره شناســنامه55صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263021751-ششــدانگ 
بمســاحت108/43مترمربع بشــماره7137فرعی 
مجــزی از1542فرعــی از پــالک 34- اصلــی 
ــزرگ بخش2کاشــان)خریداری  ــن ب ــع در فی واق

از محمدحســین همایونــی(
شــماره139660302034018329هیأت  49(رای 
احســان  فرزنــد  فینــی  هاشــمی  اول.رضــا 
بشــماره شناســنامه844صادره از کاشــان بشــماره 
ملی1263566782-ششــدانگ خانــه مســکونی 
بشــماره7140فرعی  بمســاحت125/97مترمربع 
مجــزی از1542 فرعــی از پــالک 34-اصلــی 
ــزرگ بخش2کاشــان)خریداری  ــن ب ــع در فی واق

ــی( ــی عظیم از علینق
شــماره139660302034018424هیأت  50(رای 

اول.فاطمــه هدائــی فینــی فرزنــد محمدآقــا 
کاشــان  از  شناســنامه3619صادره  بشــماره 
ملی1261012471-ششــدانگ  بشــماره 
ســاختمان  بــر  مشــتمل  محصــور  زمیــن 
بمســاحت362/32مترمربع بشــماره7141 فرعــی 
مجــزی از2494 فرعــی از پــالک 34-اصلــی 
واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)مالک 

رســمی(
شــماره139660302034018268هیأت  51(رای 
بشــماره  امیــر  فرزنــد  ســمنانی  اول.زهــرا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه8272صادره 
ســاختمان  ملی1263395236-ششــدانگ 
بمســاحت110/68مترمربع  مســکونی 
فرعــی  از1542  مجــزی  بشــماره7142فرعی 
از پــالک  34- اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
محمدحســین  از  بخش2کاشــان)خریداری 

همایونــی(
شــماره139660302034019822هیأت  52(رای 
ــماره  ــی بش ــد عل ــر فرزن ــادات ف ــه س دوم.مهدی
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه97صادره 
از  مشــاع  دانــگ  ملی1263559298-ســه 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت208/60مترمربع 
فرعــی  از763  مجــزی  بشــماره7145فرعی 
از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
ــه  ــعلی نصرال ــان)خریداری از عباس بخش2کاش

زاده(
شــماره139660302034019821هیأت  53(رای   
ــی بشــماره  ــه زاده فرزندعل دوم.عباســعلی نصرال

ــان ــنامه4099صادره از کاش شناس
بشــماره ملی1261017331-ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت208/60مترمربع 
فرعــی  از763  مجــزی  بشــماره7145فرعی 
از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034018058هیأت  54(رای 
سیدمحســن  فرزنــد  دیهیــم  اول.ناهیــد 
کاشــان  از  شناســنامه694صادره  بشــماره 
ملی1262295629-ششــدانگ  بشــماره 
بــاغ محصــور مشــجر مشــتمل برســاختمان 
بشــماره238فرعی  بمســاحت651/66مترمربع 
مجــزی از55 فرعــی از پــالک 37-اصلــی واقــع 
در مزرعــه یــزد آبــاد بخش2کاشــان)خریداری از 

محســن دیهیــم(
شــماره139660302034009241هیأت  55(رای 
ــد علــی اکبــر بشــماره  اول.علیرضــا مصلــح فرزن
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1046صادره 
ملی1260952894-ســه دانگمشــاع ازششــدانگ 
بمســاحت198/71مترمربع  یکبابخانــه 
فرعــی  از247  مجــزی  بشــماره1490فرعی 
ابــاد  حســن  در  واقــع  40-اصلــی  پــالک  از 
ــری( بخش2کاشــان)خریداری از محمــد خلعتب
شــماره139660302034009242هیأت  56(رای 
فرزنــد  لتحــری  فــرد  رمضانــی  اول.صدیقــه 
شناســنامه29صادره  بشــماره  ماشــااله 
ملــی1262981018- بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه 
بشــماره1490فرعی  بمســاحت198/71مترمربع 
مجــزی از247فرعــی از پــالک 40-اصلــی واقــع 
از  بخش2کاشــان)خریداری  ابــاد  حســن  در 

خلعتبــری( محمــد 
شــماره139660302034018687هیأت  57(رای 
ــد علــی عبــاس  دوم.فاطمــه اکبــری لتحــر فرزن
ــماره  ــان بش ــنامه17صادره از کاش ــماره شناس بش
ــدانگ  ــاع ازشش ــی1263010237-دو دانگمش مل
بمســاحت228/15مترمربع  یکبابخانــه 
از1381فرعــی  مجــزی  بشــماره7030فرعی 
لتحــر  در  واقــع  45-اصلــی  پــالک  از 
رمضــان حســنی  از  بخش2کاشــان)خریداری 

لتحــری( مقــدم 
شــماره139660302034018685هیأت  58(رای 
فرزنــد  لتحــری  دوم.زینــب حســنی مقــدم 
از  شناســنامه0صادره  بشــماره  محمدرضــا 
ملــی1250567866- بشــماره  کاشــان 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانگمشــاع  دو 
بشــماره7030فرعی  بمســاحت228/15مترمربع 
مجــزی از1381فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقــع 
در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری از رمضــان 

لتحــری( حســنی مقــدم 
شــماره139660302034018684هیأت  59(رای 
لتحــری  مقــدم  حســنی  دوم.حســین 
بشــماره شناســنامه2965صادره  فرزندرمضــان 
ملــی1261050861- بشــماره  کاشــان  از 

یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانگمشــاع  دو 
بشــماره7030فرعی  بمســاحت228/15مترمربع 
مجــزی از1381فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقــع 
در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری از رمضــان 

لتحــری( مقــدم  حســنی 
شــماره139660302034018462هیأت  60(رای 
بشــماره  تقــی  فرزنــد  مهنــدس  اول.مهــدی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه447صادره 
ســاختمان  ملی1261814177-ششــدانگ 
بشــماره7044فرعی  بمســاحت118/92مترمربع 
45-اصلــی  پــالک  از  از451فرعــی  مجــزی 
واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری ازورثــه 

ماشــااله جبــاری(
شــماره139660302034018486هیأت  61(رای 
اول.علــی پیلــه وریــان مرقــی فرزنــد علــی اکبــر 
ــماره  ــان بش ــنامه8صادره از کاش ــماره شناس بش
یکبابخانــه  ملی1262782198-ششــدانگ 
بمســاحت202/35مترمربع بشــماره7045فرعی 
از پــالک 45-اصلــی  مجــزی از3240فرعــی 
ــمی( ــان)مالک رس ــر بخش2کاش ــع در لتح واق
شــماره139660302034018921هیأت  62(رای 
اول.ســیدعلی قپانــی فرزنــد ســید ماشــاله 
بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1250132231-ششــدانگ 
بشــماره7046فرعی  بمســاحت192/80مترمربع 
45-اصلــی  پــالک  از  از1418فرعــی  مجــزی 

از  بخش2کاشــان)خریداری  لتحــر  در  واقــع 
محمدجعفــری(

شــماره139660302034017144هیأت  63رای 
قــدرت  فرزنــد  رضائــی کاغــذی  اول.عبــاس 
کاشــان  از  شناســنامه32صادره  بشــماره  الــه 
ملی1261467284-ششــدانگ  بشــماره 
اعیــان  بــر  محصورمشــتمل  زمیــن  قطعــه 
 14597 بشــماره  بمســاحت194/84مترمربع 
فرعــی مجــزی از2916فرعــی از پــالک 49-اصلی 
واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از 

حســن فتــاح(
شــماره139660302034018646هیأت  64(رای 
دوم.اشــرف معصومــی برزکــی فرزنــد عقیــل 
کاشــان  از  شناســنامه2965صادره  بشــماره 
دانگمشــاع  ملی1260926028-ســه  بشــماره 
ازششــدانگ یکبابخانه بمســاحت86/30مترمربع 
از8713فرعــی  مجــزی  بشــماره14612فرعی 
ابــاد  درصفــی  واقــع  49-اصلــی  پــالک  از 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از عزیــز 

باباحســنی(
شــماره139660302034018648هیأت  65(رای 
ــادی  ــاس اب ــاال عب دوم.حســین خــرم دشــتی ب
87صــادره  شناســنامه  بشــماره  فرزندمحمــد 
ملــی1262305403- بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه  ازششــدانگ  دانگمشــاع  ســه 
بشــماره14612  بمســاحت86/30مترمربع 
واقــع  49-اصلــی  پــالک  از  از8713فرعــی 
ابــاد بخش2کاشــان)خریداری مــع  درصفــی 

باباحســنی( عزیــز  از  الواســطه 
شــماره139660302034019005هیأت  66(رای 
ــز  ــد پروی ــرد فرزن ــر قاســمی مف ــی اصغ دوم.عل
بشــماره شناســنامه287صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی6199742044-ششــدانگ 
بشــماره14613فرعی  بمســاحت84/09مترمربع 
49-اصلــی  پــالک  از  از1465فرعــی  مجــزی 
واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری 
مــع الواســطه از علــی محمــد فتاحــی فــر وخانــم 

ــی( ــی رباط شمس
شــماره139660302034019007هیأت  67(رای 
میرعبــاس  فرزنــد  منــش  زارع  دوم.ســهیال 
بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1250136334-ششــدانگ 
بمســاحت72/53مترمربع بشــماره14614فرعی 
49-اصلــی  پــالک  از  از1465فرعــی  مجــزی 
واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری 
مــع الواســطه از علــی محمــد فتاحــی فــر وخانــم 

ــی( ــی رباط شمس
شــماره139660302034018380هیأت  68(رای 
احمدرضــا  فرزنــد  مقــدم  اول.ناصرصالحــی 
کاشــان  از  شناســنامه1882صادره  بشــماره 
بشــماره ملی1260795128-ششــدانگ یکبابخانه 
بشــماره14621فرعی  بمســاحت106/4مترمربع 
مجــزی از4078 فرعــی از پــالک 49-اصلــی 
واقــع درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری 

ــجری( ــا ش ازرض
شــماره139660302034018458هیأت  69(رای 
علیرضــا  فرزنــد  نیاســر  غفاریــان  اول.زهــره 
کاشــان  از  شناســنامه472صادره  بشــماره 
بشــماره ملی1261905113-ســه دانگمشــاع از 
ــاحت90/39مترمربع  ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
فرعــی  از8269  مجــزی  بشــماره14623فرعی 
ابــاد  درصفــی  واقــع  49-اصلــی  پــالک  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034018459هیأت  70(رای 
غالمحســین  فرزنــد  آویــز  دل  اول.رضــا 
کاشــان  از  شناســنامه275صادره  بشــماره 
ــاع از  ــه دانگمش ــماره ملی1262348511-س بش
ــاحت90/39مترمربع  ــه بمس ــدانگ یکبابخان شش
بشــماره14623فرعی مجــزی از 8269 فرعــی 
ابــاد  درصفــی  واقــع  49-اصلــی  پــالک  از 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034018951هیأت  71(رای 
بشــماره  هــادی  فرزنــد  اول.ســعیدجاویدپناه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2564صادره 
یکبابخانــه  ملی1263338178-ششــدانگ 
بمســاحت115/22 مترمربع بشــماره14624فرعی 
مجــزی از372فرعــی از پــالک 49-اصلــی واقــع 
درصفــی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از عالیــه 

مصطفــوی(
شــماره139660302034018929هیأت  72(رای   
اول.سیدســعیدمیراب فرزنــد ســیدجعفر بشــماره 

شناســنامه703صادره از کاشــان
بشــماره ملی1261954114-ششــدانگ یکبابخانه 
ــماره14625فرعی  ــاحت95/87مترمربع بش بمس
مجــزی از5063 فرعــی از پــالک 49-اصلــی 
بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  درصفــی  واقــع 

ــمی( رس
شــماره139660302034017249هیأت  73(رای 
دوم.فضــل الــه رضــازاده ســفیده فرزنــد محمــد 
بشــماره شناســنامه518صادره از کاشــان بشــماره 
مغــازه  یکبــاب  ملی1262203066-ششــدانگ 
بشــماره373فرعی  بمســاحت143/20مترمربع 
ــاد  ــی اب ــع در اراضــی صف ــی واق ازپالک52-اصل
از  الواســطه  مــع  بخش2کاشــان)خریداری 

ــاد( ــی اب ــه صف ــاعی مزرع ــن مش مالکی
شــماره139660302034019128هیأت  74(رای 
فرزنــد  زاده  زارع  شــفیعی  دوم.معصومــه 
شناســنامه45572صادره  بشــماره  جعفــر 
ملــی1260445771- بشــماره  کاشــان  از 
ــه بمســاحت88/30مترمربع  ششــدانگ یکبابخان
 594 ازمشــاعات  مجــزی  بشــماره3008فرعی 
ــاد  ــی اب ــع در یحی ــی واق فرعــی ازپالک53-اصل
بخش2کاشــان)خریداری از حمیدرضــا ابوزیدی(
شــماره139660302034019121هیأت  75(رای 
عبــاس  فرزنــد  راونــدی  نــادی  دوم.فاطمــه 
بشــماره شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره 
ملی1250385164-ســه دانگمشــاع ازششدانگ 
بمســاحت145/30مترمربع  یکبابخانــه 

 3630 از  مجــزی  بشــماره5470فرعی 
راونــد  در  واقــع  1-اصلــی  پــالک  از  فرعــی 
بخش4کاشــان)خریداری از خانــم فاطمــه بنــی 

هاشــمی(
شــماره139660302034019120هیأت  76(رای 
فرزنــد  راونــدی  مــداح  دوم.محســن 
از  شناســنامه869صادره  بشــماره  رضــا 
ملــی1263602691- بشــماره  کاشــان 
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
ــماره5470فرعی  ــاحت145/30مترمربع بش بمس
مجــزی از3630فرعــی از پــالک 1-اصلــی واقــع 
خانــم  از  بخش4کاشــان)خریداری  راونــد  در 

هاشــمی(  بنــی  فاطمــه 
شــماره139660302034018276هیأت  76(رای 
ــدی  ــد مه ــدی فرزن ــد زاده راون ــد محم اول.احم
کاشــان  از  شناســنامه35صادره  بشــماره 
ملی1263114776-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت38/10مترمربع  ســاختمان  یکبــاب 
 1825 از  مجــزی  بشــماره5471فرعی 
راونــد  در  واقــع  1-اصلــی  پــالک  از  فرعــی 
ماشــااله  ورثــه  از  بخش4کاشــان)خریداری 

قاســم پــور(
شــماره139660302034019039هیأت  77(رای 
ــا بشــماره  ــد حســن اق ــوری فرزن ــم ان دوم.اعظ
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه769صادره 
یکبابخانــه  ملی1263601693-ششــدانگ 
ــماره3437فرعی  ــاحت197/70مترمربع بش بمس
مجــزی ازباقیمانده42فرعــی از پــالک 3-اصلــی 
واقــع در طاهرابــاد بخش4کاشــان)خریداری مع 

ــی( ــی مصطفائ ــطه از عل الواس
شــماره139660302034019783هیأت  78(رای 
فرزنــد  نیاســر  پــور  تقــی  دوم.ســمیه 
شناســنامه2876صادره  بشــماره  مرتضــی 
ملی1261101812-ســه  بشــماره  کاشــان  از 
دانگمشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بشــماره3894  بمســاحت251/45مترمربع 
فرعــی مجــزی از3514فرعــی از پــالک 35-

ــان)مالک  ــر بخش6کاش ــع در نیاس ــی واق اصل
رســمی(

شــماره139660302034019784هیأت  79(رای 
فرزنــد  فــرد  منصــوری  دوم.ابوالفضــل 
از  شناســنامه513صادره  بشــماره  احمــد 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــه اینکــه خواهــان ســید محمــد زاهــدی  نظــر ب
بــا وکالــت عباســعلی شــریفی دادخواســتی بــه 
خواســته مطالبــه وجــه بــه طرفیــت محمدرضــا 
پیلــه وریــان  بــه مجتمــع شــوراهای حــل 
اختــالف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه 
شــعبه چهــارم حقوقــی شــورای حــل اختــالف به 
کالســه 285/96 ثبــت و بــرای تاریــخ 97/01/06 
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــر وق ــاعت 05/45عص س
گردیــده از آنجاکــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول 
ــون  ــه تجویــز مــاده 73 قان ــذا ب ــوده ل المــکان ب
آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب 
ــالغ مــی  ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن در ام
ــی  ــه دادرس ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ــردد ک گ
حاضــر شــوند . ضمنــا نامبــرده میتوانــد تــا قبــل 
از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا 
ــه  ــه منزل ــی ب ــن آگه ــد .انتشــار ای مراجعــه نمای
ابــالغ محســوب شــده و در صــورت عــدم حضــور 
ــود.  ــد نم ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــورا تصمی ش
مســئول دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حــل 

ــان.م/الف 2280 ــالف کاش اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا زهــرا جانقربانــی پــوده          دارای 
شــماره شناســنامه 774 بــه شــرح دادخواســت 
شــورا  ایــن  از  2683/96ح54  کالســه  بــه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنین 
توضیــح داده کــه شــادروان ایــران فــرودی     بــه 
شــماره شناســنامه 1671 در تاریــخ96/10/5 در 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثه 
ــک  ــر وی ــه : دوپس ــت ب ــر اس ــوم منحص آنمرح
ــی  ــا جانقربان ــامی : 3-محمدرض ــه اس ــر ب دخت
پــوده بــه ش ش 390 نســبت بامتوفــی فرزنــد 
ــه ش ش 68  ــوده ب ــی پ 4-حمیدرضــا جانقربان
ــی  ــرا جانقربان ــد  5-زه ــی فرزن ــبت بامتوف نس
پــوده بــه ش ش 774 نســبت بامتوفــی فرزنــد 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این والغی
آگهــی  نوبــت  یــک  در  را  مزبــور  درخواســت 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت مــی نمای
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظرف 
ــه ایــن شــورا  یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی ب
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق

شد 
دادگاه  شــعبه 54  رئیــس  الــف   36264/م 

شــورای حــل اختــالف  اصفهــان
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اینفانتینو، تماشاگر دربی پایتخت
رئیــس فدراســیون جهانــی فوتبــال )فیفــا( نهم اســفندماه 

بــه تهــران ســفر می کنــد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، »جیوانــی اینفانتینــو« نهــم 
اســفندماه بــه تهــران خواهــد آمــد؛ در همیــن راســتا 
بــا حضــور محمدرضــا  چهارمیــن جلســه هماهنگــی 
رؤســای کمیته هــای  فدراســیون،  کل  دبیــر  ســاکت، 
ــاره  ــزار و درب ــگاه آزادی برگ ــئوالن ورزش ــیون و مس فدراس
ــرا  ــو اج ــور اینفانتین ــت در حض ــرار اس ــه ق ــی ک برنامه های

ــد.  ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــود، بح ش
از برنامه هــای فدراســیون فوتبــال برگــزاری جشــنواره 
فوتبالــی دختــران اســت کــه ایــن مراســم هــر ســاله ۱۸ 
ــایت  ــام س ــاس اع ــا براس ــود؛ ام ــزار می ش ــفند برگ اس
ــا  ــس فیف ــور رئی ــه حض ــه ب ــا توج ــال، ب ــیون فوتب فدراس
در تهــران قــرار شــده اســت ایــن جشــنواره امســال در ۱۰ 
ــو شــاهد برگــزاری ایــن  ــا اینفانتین اســفند برگــزار شــود ت
جشــنواره و توجــه فدراســیون فوتبــال بــه دختــران باشــد. 
همچنیــن قــرار اســت رئیــس فیفــا تماشــاگر ویــژه دربــی 
پایتخــت در همیــن روز باشــد. ایــن بــازی ســاعت ۱۷:۲۰ 

ــود. ــزار می ش ــگاه آزادی برگ ــه در ورزش دقیق

ربروف، آب را به روی بازیکن ایران 
بست!

حالــی کــه  هافبــک  در  و  دوم  نیمــه  میانه هــای  در 
را  زمیــن  آب کنــار  بطری هــای  از  یکــی  تراکتوری هــا 
برداشــت بــا اعتــراض شــدید مربــی االهلــی روبــه رو شــد. 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، یکــی از عجایــب دیــدار 
تیم هــای تراکتورســازی ایــران و االهلــی عربســتان در 
دقیقــه ۷۰ اتفــاق افتــاد؛ دقیقه ای کــه دانیال اســماعیلی فر 
بــا ســرمربی تیــم عربســتانی درگیــری لفظــی پیــدا کــرد. 
ــی  ــه دوندگ ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــرار اس ــن ق ــان از ای جری
ــال  ــقط، دانی ــرجی مس ــوای ش ــا و ه ــن تراکتوری ه بازیک
اســماعیلی فر در دقیقــه ۷۰ بــازی احســاس تشــنگی 
ــری آب  ــن بط ــه اولی ــود را ب ــل خ ــن دلی ــه همی ــرد و ب ک
کنــار زمیــن رســاند کــه از قضــا در قســمت محوطــه فنــی 
تیــم عربســتانی بــود و بــا برداشــتن بطــری آبــی ســعی در 
رفــع عطــش خــود داشــت کــه در ایــن هنــگام بــا اعتــراض 

ــه رو شــد.  ــروف روب شــدید رب
ســرمربی االهلــی معتقــد بــود اســماعیلی فر بایــد بــرود و 
از ســمت نیمکــت تیــم خــود بطــری آب را بــردارد و نبایــد 
ــه  ــی ک ــد! اتفاق ــتفاده کن ــتانی ها اس ــره آب عربس از ذخی
ــا در  ــه نظــر برســد، ام ــردن آن شــاید شــوخی ب تعریف ک
ــاد و دســتمایه  ــاق افت ــا اتف ــن الســیب مســقط واقع زمی
درگیــری لفظــی  هافبــک جــوان تراکتوری هــا و ســرمربی 

االهلــی شــد.

 ابهام در حضور یزدانی 
مقابل مشکی پوشان

ــن  ــی ممک ــتگی بین ــل شکس ــه دلی ــی ب ــیاوش یزدان س
ــد.  ــان نرس ــر مشکی پوش ــدار براب ــه دی ــت ب اس

ــر  ــدار براب ــپاهان در دی ــم س ــع تی ــی مداف ــیاوش یزدان س
نفــت تهــران کــه بــا تســاوی بــدون گل خاتمــه یافــت، در 
ــی  ــا بین ــا ب ــد ت ــی آســیب دی ــه بین ــک برخــورد از ناحی ی

ــه دهــد. ــت را خاتم ــر نف ــدار براب شکســته دی
دربــاره  ســپاهان،  باشــگاه  پزشــک  ربیعــی،  عبــاس 
مصدومیــت ایــن بازیکــن و اینکــه آیــا می توانــد در مقابــل 
ــی  ــت: یزدان ــد، گف ــی کن ــش را همراه ــیاه جامگان تیم س
دچــار شکســتگی ســطحی در اســتخوان بینی شــده اســت 
و نیــاز بــه جراحــی نــدارد؛ امــا هنــوز شــرایط ایــن بازیکــن 
بــرای دیــدار هفتــه  آینــده مشــخص نیســت و بایــد بــا گذر 

زمــان شــرایط ایــن بازیکــن را بررســی کنیــم.

 داور عربستانی در آستانه 
حذف از جام جهانی

ــه  ــرد ک ــام ک ــتان اع ــال عربس ــیون فوتب ــه فدراس ــا ب فیف
امــکان دارد داور عربســتانی از حضــور در جــام جهانــی 

ــود.  ــذف ش ح
ــتان، از  ــال عربس ــی فوتب ــی، داور بین الملل ــد المرداس فه
ــیه  ــی ۲۰۱۸ روس ــام جهان ــرای ج ــا ب ــده فیف داوران برگزی
ــابقه ای را  ــچ مس ــر، هی ــه اخی ــد هفت ــا در چن ــت؛ ام اس
قضــاوت نکــرده اســت. حــال فیفــا بــه فدراســیون فوتبــال 
ــد  ــا بای ــه ی ــه زده و هشــدار داده اســت ک ــن کشــور نام ای
ــا مرداســی  ــد ی ــرای قضــاوت بدهی ــازی ب ــن داور ب ــه ای ب
ــد  ــط خواه ــی خ ــام جهان ــت داوران ج ــه زودی از لیس ب

خــورد. 
ایــن هفتــه الشــباب و الهــال دیــدار حساســی را برگــزار 
بازگشــت فهــد  بــازی،  ایــن  خواهنــد کــرد و شــاید 

المرداســی بــه میادیــن باشــد.

ناظم الشریعه: 
قراردادم با تیم ملی تا ۲۰۲۰ است

ــم  ــا تی ــراردادش ب ــت ق ــال گف ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی س
ــت.  ــال ۲۰۲۰ اس ــا س ــال ت ــی فوتس مل

ــن  ــرای دوازدهمی ــران ب ــی ای ــم مل ــنا، تی ــزارش ایس ــه گ ب
ــریعه  ــد ناظم الش ــد. محم ــیا ش ــال آس ــان فوتس ــار قهرم ب
ــن  ــت: ای ــگاران گف ــع خبرن ــران در جم ــه ای ــت ب در بازگش
قهرمانــی را بــه مــردم ایــران و تمامــی فوتســالی ها تقدیــم 
می کنیــم و بــه خانــواده بازیکنــان کــه نگران تــر از همــه مــا 

ــد.  بودن
ــال  ــی فوتس ــم مل ــا تی ــراردادش ب ــان ق ــاره مدت زم او درب
خاطرنشــان کــرد: قــرارداد مــن تــا جــام جهانــی ۲۰۲۰ اســت. 
ــه ای  ــکل تغذی ــاره مش ــال درب ــی فوتس ــم مل ــرمربی تی س
ــم برخــاف  ــار تی ــود آشــپز کن ــه و نب ــم در چین تایپ ــن تی ای
ســایر تیم هــای ملــی گفــت: مــن در جریــان آشــپز نیســتم. 
ــا کــدام تیم هــا مــی رود.  از فدراســیون بپرســید کــه آشــپز ب
چیــزی کــه می دانــم غــذای مــا در آنجــا خــوب نبــود. کادر 
مدیریتــی مــا رفته رفتــه مشــکل را رفــع کــرد. مشــکل مربوط 

بــه AFC بــود. 
ــه  ــرا ب ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــریعه در پاس ناظم الش
ــراه  ــه هم ــیراز ب ــال ش ــت فوتب ــس هیئ ــپز، رئی ــای آش ج
ایــن تیــم بــه چین تایپــه آمــد، تأکیــد کــرد: این هــا را از مــا 
نپرســید. مــا چــه کار بــه ایــن جریان هــا داریــم. او از طــرف 

ــود.  ــده ب AFC آم
ســرمربی تیــم ملــی دربــاره اینکــه فدراســیون فوتبــال هزینه 
ســفر رئیــس هیئــت فوتبــال شــیراز را محــول کــرده اســت، 

ــار بی اطاعــی کــرد. اظه

کوتاه اخبار 

 وزنه برداران چگونه به 
المپیک توکیو می رسند؟

ــرداری نحــوه کســب  ــر فدراســیون وزنه ب ــا اعــام دبی ب
ســهمیه المپیــک ۲۰۲۰ تغییــر کــرده اســت. 

در حالــی کــه در دوره هــای گذشــته ســهمیه المپیــک در 
رشــته وزنه بــرداری بــه صــورت تیمــی بــه کشــورها اعطــا 
ــرداری  می شــد، در ایــن دوره فدراســیون جهانــی وزنه ب
ــه  ــدی گرفت ــم جدی ــگ تصمی ــا دوپین ــارزه ب ــرای مب ب
ــد  ــرداری بای ــر وزنه ب ــک ۲۰۲۰ ه ــرای المپی ــت. ب اس
ــا  ــد ت ــی شــرکت کن هــر ســال در ۲ مســابقه بین الملل
ــور در  ــهمیه حض ــازات الزم، س ــب امتی ــورت کس در ص

ــه دســت آورد.  ــو را ب المپیــک توکی
وزنه بــرداری،  فدراســیون  دبیــر  بیرانونــد،  محســن 
در توضیــح ایــن ماجــرا می گویــد: »ایــن تصمیــم 
فدراســیون جهانــی در جهــت مبــارزه بــا دوپینــگ 
ــی  ــرای برخ ــورها ب ــی کش ــن بعض ــش از ای ــت. پی اس
و  غذایــی  ویــژه  برنامه هــای  خــود  وزنه بــرداران  از 
آماده ســازی در نظــر می گرفتنــد و آن وزنه بــردار در 
ــا پیــش از المپیــک شــرکت  هیــچ مســابقه رســمی ت
ــن  ــت. ای ــک روی ســکو می رف ــا در المپی ــرد؛ ام نمی ک
ــروزا اســتفاده  ــواد نی ــه از م ــی داد ک موضــوع نشــان م
ــارزه  ــرای مب ــرداری ب ــی وزنه ب شــده و فدراســیون جهان
بــا دوپینــگ کــه به تازگــی در بســیاری از کشــورها مــورد 
اســتفاده قــرار گرفتــه، تصمیــم دارد ســهمیه المپیــک را 

ــاورد.«  ــرادی در بی ــورت انف ــه ص ــی ب ــت تیم از حال
ــم در ۲ دوره آخــر  ــی کــه یــک تی ــن امتیازات ــل از ای قب
مســابقات جهانــی وزنه بــرداری می گرفــت، تعــداد 
ــن  ــرد. در ای ــخص می ک ــور را مش ــهمیه های آن کش س
سیســتم کشــورها ایــن اختیــار را داشــتند کــه براســاس 
ــان  ــه مدنظرش ــرداری را ک ــر وزنه ب ــهمیه ها ه ــداد س تع
بــود، بــه المپیــک اعــزام می کردنــد. در سیســتم 
جدیــد وزنه بــرداران مدعــی هــم بایــد حضــور فعــال در 
مســابقات قــاره ای و جهانــی داشــته باشــند تــا مجــوز 

ــد.  ــک را بگیرن حضــور در المپی
بایــد دیــد در سیســتم جدیــد فدراســیون جهانــی 
ــت آورد؛  ــه دس ــهمیه ب ــد س ــد چن ــور می توان ــر کش ه
ــرای  ــی کــه پیــش از ایــن ســقف هــر کشــور ب در حال
تعــداد ورزشــکاران در المپیــک ۶ وزنه بــردار بــود. البتــه 
ــک ۲۰۲۰ اوزان  ــت از المپی ــرار اس ــود ق ــنیده می ش ش
ــوع  ــن موض ــه ای ــود ک ــدود ش ــم مح ــرداری ه وزنه ب

ــی نشــده اســت. ــوز قطع هن

 شکست الغرافه با 
گلزنی مهدی طارمی

ــا  ــان ب ــگ قهرمان ــدار خــود در لی ــن دی ــه در اولی الغراف
نتیجــه 3 بــر ۲ مقابــل الجزیــره امــارات شکســت 

ــورد.  خ
در ایــن دیــدار کــه دروازه بــان الغرافه بــا نمایشــی دور از 
انتظــار نقــش پررنگــی در شکســت تیمــش ایفــا کــرد، 
مهــدی طارمــی در نیمــه اول توانســت یکــی از گل هــای 
تیمــش را بــه ثمــر برســاند. ابتــدا ایــن الجزیــره امــارات 
بــود کــه روی اشــتباه گلــر حریــف توســط رومارینیــو در 
دقیقــه ۱۰ بــه گل رســید؛ امــا مهــدی طارمی بــا ضربه ای 
ــازی را  ــه ۱۱ ب ــدم در دقیق ــده ق ــل هج ــی از داخ زمین
بــه تســاوی کشــاند. در دقیقــه ۲۸ یوســف مفتــاح بــا 
اشــتباه یــک گل بــه خــودی به نفــع الجزیــره رقــم زد تا 

حریــف بــا پیــروزی راهــی رختکــن شــود. 
ــاز  ــودبردن از امتی ــا س ــره ب ــم الجزی ــه دوم ه در نیم
میزبانــی بــه حمــات خــود ادامــه داد و در دقیقــه ۶9 
ــه گل ســوم دســت یافــت.  ــا گل محمــد الهاشــمی ب ب
ــرک دروازه  ــه تی ــه ب ــدی ک ــنایدر روی ریبان ــلی اس وس
ــه ۷۱ گل دوم را  ــود، در دقیق ــرده ب ــورد ک ــره برخ الجزی
بــرای الغرافــه رقــم زد. مهــدی طارمــی در ایــن دیــدار 
دو موقعیــت مناســب گلزنــی بــه دســت آورد و بــا 
ــان و  ــس مدافع ــت از پ ــاد نتوانس ــی زی ــود دوندگ وج
گلــر آمــاده  الجزیــره بربیایــد تــا درنهایــت بــا شکســت 

ــد. ــرک کن ــن را ت زمی

 پایان کار دختر اسکی باز ایرانی 
با رده ۶۸

المپیــک  رقابت هــای  در  ایــران  اســکی باز  بانــوی 
گرفــت.  قــرار  هشــتم  و  شــصت  رده  در  زمســتانی 
روز  از  پیونگ چانــگ  زمســتانی  المپیــک  بازی هــای 
ــمانه  ــت. س ــده اس ــاز ش ــمی آغ ــور رس ــه ط ــه ب جمع
بیرامــی، ملی پــوش اســکی صحرانــوردی کشــورمان، بــه 
عنــوان نخســتین ورزشــکار ایــران دیــروز بــا حریفانــش 

ــت.  ــت پرداخ ــه رقاب ب
پرچــم دار کاروان ایــران در بازی هــای المپیــک زمســتانی 
ــان 4:4۷.9۱ در رده ۶۸  ــا زم ــپرینت ب ــاده اس ۲۰۱۸ در م
قــرار گرفــت. در ایــن مــاده اســتینا نیلســون از ســوئد بــا 
زمــان 3:۰۸.۷4 در رده نخســت قــرار گرفــت. 3۰ نفــر برتر 
ــی نخســتین  ــد. بیرام ــدا می کنن ــد راه پی ــه بع ــه مرحل ب

ــد. ــه می کن حضــورش را در المپیــک تجرب

گوتی: 
دوست دارم نیمار به رئال بیاید

گوتــی، اســطوره باشــگاه رئــال مادریــد، ابــراز امیــدواری 
ــال  ــه رئ ــن ب ــن ژرم ــاری س ــتاره پ ــار، س ــه نیم ــرد ک ک

ــدد.  ــد بپیون مادری
نیمــار بــا ۲۲۲ میلیــون یــورو در تابســتان، بارســا را تــرک 
کــرد و بــه پــاری ســن ژرمــن پیوســت تــا بــه گران تریــن 
ــال  ــه دنب ــال ب ــل شــود. رئ ــال تبدی ــخ فوتب بازیکــن تاری
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــار اســت و گوت جــذب نیم

ایــن انتقــال نهایــی شــود. 
ــه  ــت. او ازجمل ــی اس ــن متفاوت ــار، بازیک ــت: نیم او گف
ــم  ــت داری ــم دوس ــا ه ــت. م ــان اس ــای جه بهترین ه
ــر حضــور  ــم. اگ ــان ببینی ــان را در تیمم ــای جه بهترین ه
ــاده  ــود، فوق الع ــم نش ــدو از تی ــی رونال ــث جدای او باع
می شــود. مــن دوســت دارم نیمــار و رونالــدو را بــا 

ــم.  ــم ببین ــر در تی یکدیگ
نیمــار در ۲۷ بــازی، ۲۸ گل بــه ثمــر رســانده و نمایش های 

فوق العــاده ای در ایــن فصل داشــته اســت.

گروه ورزشدامون رشیدزاده
D.Rashidzade@eskimia.ir

ــاکت،  ــا س ــا محمدرض ــی ب ــی کریم ــره عل مناظ
ــود«،  ــال، در برنامــه »ن دبیــر کل فدراســیون فوتب
بی شــک یکــی از داغ تریــن مناظــرات ســال های 
ــه  ــی ک ــی جنجال ــود؛ بحث ــران ب ــال ای ــر فوتب اخی
بســیاری از مــردم ایــران را تــا بامــداد روز ۲4 
ــا  ــون نشــاند؛ ام ــای گیرنده هــای تلویزی بهمــن پ
ایــن مناظــره داغ برخــاف آنچــه هم اکنــون 
دســت  بــه  دســت  مجــازی  شــبکه های  در 

ــت.  ــده داش ــک برن ــط ی ــود، فق می ش
خیلی هــا عنــوان می کننــد علــی کریمــی بــا 
بــه چالــش کشــیدن فدراســیون فوتبــال، برنــده 
ــم  ــر ه ــیاری دیگ ــود. بس ــره ب ــن مناظ ــزرگ ای ب
ــزاری  ــا برگ ــی پور ب ــادل فردوس ــد ع ــاد دارن اعتق
ــد  ــان ده ــر نش ــار دیگ ــت ب ــه توانس ــن برنام ای
برنامــه »نــود«، قطعــا یکــی از برنامه هــای موفــق 
ــت.  ــران اس ــون ای ــخ تلویزی ــاز تاری و جریان س

اظهارنظرهــا  ایــن  همــه  درســتی  وجــود  بــا 
ــی –  ــدل کریم ــدن ج ــرد تبدیل ش ــراف ک ــد اعت بای
ــی-  ــدل کریم ــه ج ــدن ب ــا تبدیل ش ــیون ب فدراس
تیــم ملــی و شــخص کــی روش، فقــط یــک 
برنــده می توانــد داشــته باشــد و آن هــم، فســاد 

ــت. اس
از نظــر شــخصیتی، علــی کریمــی تشــابه فراوانــی 
آنهــا  دوی  هــر  دارد؛  بــا کارلــوس کــی روش 

ــر  ــه ب ــتند ک ــم هس ــادق و مصم ــان هایی ص انس
ــواره در  ــرده و هم ــاری ک ــود پافش ــادات خ اعتق
شــاید  می کننــد.  طغیــان  بی عدالتــی  برابــر 
ــده  ــث ش ــم باع ــابه ه ــای مش ــن اخاق ه همی
بــود ایــن دو نتواننــد در تیــم ملــی در کنــار هــم کار 
ــا وجــود ایــن مفســدان فوتبالــی حتــی  کننــد. ب
در خوشــبینانه ترین حالــت هــم فکــر نمی کردنــد 
مناظــره چالشــی فدراســیون ناگهــان تغییــر 
ــی  ــی روش - کریم ــدل ک ــه ج ــد و ب ــیر ده مس

ــود. ــل ش تبدی
متأســفانه در حالــی کــه همــه چیــز بــه نفــع علــی 
ــن  ــال پیش رفت ــران در ح ــال ای ــی و فوتب کریم
بــود، ناگهــان اصــرار کریمــی بــر موضوعــی 
نه چنــدان مهــم )البتــه در مقایســه بــا فســادهای 
عجیــب و غریــب فوتبــال( تمــام معــادالت را بــر 

هــم زد.
علــی کریمــی پیــش از ایــن ماجــرا هــم بــا 
گاردگرفتــن در برابــر برنامــه »نــود«، همیــن 
بــا  البتــه  بــود کــه  کــرده  تکــرار  را  اشــتباه 
هوشــمندی خــودش و حضــور در »نود« توانســت 

به خوبــی ایــن اشــتباه را جبــران کنــد.
در ایــن نبــرد اگــر بخواهیــم از نظــر تاکتیــک 
نظامــی نگاهــی بــه اشــتباه علــی کریمــی داشــته 
باشــیم، بایــد گفــت علــی کریمــی و عــادل 
افــرادی  مهم تریــن  از  دو  هــر  فردوســی پور 
هســتند کــه سال هاســت علیــه فســاد در فوتبــال 

ــی  ــع عل ــد؛ درواق ــاگری می زنن ــه افش ــت ب دس
ــه  ــود هم ــا وج ــی پور ب ــادل فردوس ــی و ع کریم
اختــاف نظرهایشــان هــر دو در یــک جبهــه 
ــه  هســتند و در مقابــل آنهــا لشــکری قدرتمنــد ب
ــه  ــوان علی ــام ت ــا تم ــه ب ــرار دارد ک ــام فســاد ق ن
ایــن دو نفــر در حــال مبــارزه اســت. در ایــن 
ــن  ــی، بدتری ــی کریم ــادل و عل ــاد ع ــان اتح می
ــرای مفســدان اســت؛ در حالــی  اتفــاق ممکــن ب
ــاق  ــن اتف ــم بهتری ــر ه ــن دو نف ــاف ای ــه اخت ک
ــا  ــرای لشــکر مفســدان اســت. علــی کریمــی ب ب
ــتراتژیک  ــای اس ــار خط ــادل دچ ــانه گرفتن ع نش
مهلکــی شــد، امــا خوشــبختانه توانســت خیلــی 
زود ایــن اشــتباه را جبــران کنــد. بــا ایــن حــال او 
ــاره  ــی دوب ــم مل ــی روش و تی ــا نشــانه گرفتن ک ب

ــرد. ــرار ک ــتباه را تک ــن اش همی
از  خوشــحال  هــوادار  هــزاران  امــروز  شــاید 
افشــاگری علــی کریمــی بــرای او فریــاد حمایــت 
ســر دهنــد، امــا اگــر خدایــی نکــرده آتــش 
ــی  ــم مل ــوردن تی ــث لطمه خ ــاف باع ــن اخت ای
ــل  ــوب قلب هــا تبدی ــی کریمــی از محب شــود، عل
ــاق  ــن اتف ــد و ای ــد ش ــا خواه ــور قلب ه ــه منف ب
ــرای مفســدان  ــن اتفــاق ممکــن ب درواقــع بهتری

ــت. ــی اس فوتبال
ناکامــی کــی روش یــا منفورشــدن علــی کریمــی 
در  فوتبالــی  مفســدان  دســت نیافتنی  آرزوی 
تمــام ایــن ســال ها بــوده اســت؛ امــا ایــن آرزوی 

محــال بــا تنهــا یــک اشــتباه از ســوی کریمــی و 
البتــه کــی روش باعــث شــده اســت مفســدان بــه 
طــرز بســیار باورنکردنــی ای بــه ایــن آرزو نزدیــک 

شــوند.
بزرگ تریــن  از  یکــی  مــا،  فوتبــال  متأســفانه 
قتلگاه هــای اسطوره هاســت. یادتــان باشــد در 
ــا  ــتی ب ــای ناشایس ــه رفتاره ــال چ ــن فوتب همی
امثــال ناصــر حجــازی و علــی پرویــن شــد. هنــوز 
داغ سرمربی شــدن علــی دایــی در تیــم ملــی 
تــازه اســت و افــرادی ماننــد حمیــد علیدوســتی، 
بــا   ... و  چراغ پــور  جــال  رســول کربکنــدی، 
همیــن توطئه هــای کثیــف سال هاســت قیــد 
ــی کریمــی هــم  ــد. متأســفانه عل ــال را زده ان فوتب
امــروز بــا وجــود همــه تشــویق های طرفدارانــش 
در مســیر همــان پرتگاهــی قــرار دارد کــه دیگــران 

قبــل از او در آن افتاده انــد.
برخــاف بــاور عمــوم نگارنــده اعتقــاد راســخ دارد 
ــق مناظــره  ــده مطل ــود کــه برن کــه ایــن فســاد ب

ــد  ــود« شــد. مفســدان امــروز هرچن تاریخــی »ن
در پســتو مخفــی شــده اند، امــا قطعــا از اتفاقــات 
رخ داده و قرارگرفتــن کریمــی در مقابــل کــی روش 
بســیار خرســندند و دیــر یــا زود بــا شعله ورشــدن 
ــاف از پســتو خــارج می شــوند  ــن اخت ــش ای آت
و بــه پایکوبــی خواهنــد پرداخــت. بــا ایــن حــال 
آرزوی قلبــی مــا ایــن اســت کــه بــزرگان فوتبــال 
ــش  ــی زود آت ــینند و خیل ــاکت ننش ــار س ــن ب ای
اختــاف را خامــوش کننــد تــا شــاهد نابودشــدن 
یکــی دیگــر از اســطوره های فوتبالمــان نباشــیم. 
مــا عاشــقان فوتبــال بــرای مبــارزه بــا غولــی بــه 
ــی  ــی، عل ــی کریم ــال عل ــه امث ــاد« ب ــام »فس ن
و  فردوســی پور  عــادل  مهدوی کیــا،  دایــی، 
ــام  ــی روش و تم ــوس ک ــی کارل ــود«ش و حت »ن
مبرمــی  احتیــاج  ملی پوشــش  ســتاره های 
داریــم. ایــن فســاد ریشــه کن نخواهــد شــد، 
ــا  ــد ت ــم متح ــار ه ــا در کن ــه م ــه هم ــر اینک مگ

ــتیم. ــس بایس ــن نف آخری

درباره یک ماجرای جنجالی

فساد،برندهدعوایکریمی–کیروش

عبــاس ترابیــان، سرپرســت کاروان اعزامــی فوتســال بــه 
چین تایپــه، دربــاره اســتفاده از بــج ژاپــن روی کتــش در 
ــتش  ــا دوس ــود و واقع ــنگ ب ــج قش ــت: آن ب ــه گف چین تایپ
داشــتم. هیــچ دلیــل خاصــی هــم بــرای اســتفاده از آن 
ــد  ــا نبودن ــا م ــی ب ــه گروه ــا در مرحل نداشــتم. اصــا ژاپنی ه
ــزی  ــم و مشکل ســاز شــود. چی ــا را ببینی ــم آن ه ــه بخواهی ک
کــه آدم دوســت دارد مشــکل ایجــاد نمی کنــد. بــه هــر حــال 
مــن اصــراری بــرای اســتفاده از آن نداشــتم و روز دوم آن را از 

ــتم.  ــم برداش روی کت
او همچنیــن دربــاره دلیــل خداحافظــی فرهــاد توکلــی از 
تیــم ملــی و اینکــه گفتــه می شــود قصــد دارد در کشــور 
ــد،  ــه ده ــود را ادام ــخصی خ ــی و ش ــی ورزش ــری زندگ دیگ
ــق  ــتند. ح ــام هس ــای ن ــوان و جوی ــال ج ــر ح ــه ه ــت: ب گف
هــم دارنــد، چــون نابغه انــد و فکرهــای اســتثنایی بــه ذهــن 

ــود آزاد و  ــخصی خ ــی ش ــا در زندگ ــد. آن ه ــا می رس نابغه ه
مختــار هســتند؛ امــا نبایــد ِعــرق بــه ایــران را فرامــوش کننــد. 
ــرود، امــا خــودش  ــه چــه کشــوری می خواهــد ب ــم ب نمی دان
می گفــت کــه تصمیمــش هنــوز بــه آن صــورت قطعــی 

نیســت. 
ــاره ناراحتــی مهــدی جاویــد  ترابیــان در ادامــه همچنیــن درب
ــن  ــح داد: م ــز توضی ــی نی و شــرکت نکردن در جشــن قهرمان
هــم متوجــه ناراحتــی جاویــد شــدم و او چنــدان ســر حــال 
ــر  ــه ه ــت. ب ــود نداش ــم وج ــی ه ــکل خاص ــا مش ــود؛ ام نب
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــن حرف هاس ــر از ای ــد بزرگ ت ــال جاوی ح
اینکــه چیــزی بــه دوســتش رســیده اســت و بــه او نرســیده، 
ناراحــت باشــد. او بازیکــن برازنــده و خوبــی اســت. بــا ایــن 
حــال بازیکنــان خودشــان بایــد بیاینــد و بــا مــا حــرف بزننــد و 

ــویم. ــر آن نمی ش ــی پیگی ــا خیل م

رئیــس فدراســیون کشــتی گفــت: رأی کمیتــه حقوقــی 
ــی  ــا کریم ــده علیرض ــاره پرون ــتی درب ــی کش ــه جهان اتحادی

می شــود.  اعــام  بــه زودی 
ــده  ــرانجام پرون ــاره س ــادم درب ــول خ ــنا، رس ــزارش ایس ــه گ ب
علیرضــا کریمــی و زمــان اعــام رأی کمیتــه حقوقــی اتحادیــه 
ــه  ــث کمیت ــر از بح ــوع فرات ــن موض ــت: ای ــتی گف ــی کش جهان
ــج و پیچیــده  ــوده و یــک مســئله بغرن ــی المپیــک ب بین الملل
اســت. برخــی می گوینــد کــه ســابقه ایــن موضــوع ســال ها در 
ورزش کشــور وجــود داشــته و همــواره حل وفصــل شــده اســت؛ 
امــا ایــن بــار در یــک شــرایط غیرمعمــول قــرار گرفته ایــم. مــا 
توانســتیم تــا حــدود زیــادی زمــان بخریــم و موضــوع تعلیــق 
ــن  ــه همی ــم ک ــب بیندازی ــرد، عق ــری می ک ــه IOC پیگی را ک
مســئله، فضــا را آرام کــرد. در حــال حاضــر هــم منتظریــم درباره 
علیرضــا کریمــی، مربــی اش و کشــتی ایــران اظهارنظــر رســمی 

ــه  ــی را ک ــه بلیت های ــن موضــوع هم ــا در ای ــرد. م صــورت بگی
ــا  ــم ت ــه کردی ــم، هزین ــرده بودی ــره ک ــد ســال ذخی ــن چن در ای
دچــار تعلیــق نشــویم. بــه زودی نیــز جمع بنــدی نهایــی IOC و 

اتحادیــه جهانــی کشــتی اعــام خواهــد شــد. 
ــم  ــابق تی ــرمربی س ــا، س ــد بن ــر محم ــاره اظهارنظ ــادم درب خ
ــول  ــا قب ــادم ب ــه خ ــر اینک ــی ب ــی، مبن ــتی فرنگ ــی کش مل
ســرمربیگری تیــم ملــی کشــتی آزاد مرتکــب ریســک بزرگــی 
ــران  ــرای ای ــزرگ ب ــی ب ــک مرب ــا، ی ــت: بن ــت، گف ــده اس ش
اســت. او مطلــب درســتی را گفتــه اســت. فکــر نمی کنــم هیــچ 
مســئولی بخواهــد خــودش را ســیبل قــرار بدهــد و خــودش به 
ــه هــر حــال ایــن تصمیــم از ســوی شــورای  میــدان بیایــد. ب
ــه ســوابقی کــه در ســال های  ــا توجــه ب ــه شــد و ب ــی گرفت فن
قبــل داشــتم، قــرار بــر آن شــد کــه مدتــی ایــن مســئولیت را 

دنبــال کنــم.
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ــت  ــدم بازگش ــل ع ــه دلی ــرد ب ــام ک ــال اع ــیون فوتب فدراس
ــاحلی، در  ــال س ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی ــو، س ــو اوکتاوی مارک
ــرد.  ــد ک ــری خواه ــه تصمیم گی ــن زمین ــرر، در ای ــان مق زم
فدراســیون فوتبــال دربــاره خبــر قطــع همــکاری بــا ســرمربی 
تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی اطاعیــه ای منتشــر کــرد. 
در متــن ایــن اطاعیــه آمــده اســت: »مارکــو اوکتاویــو، 
ــه  ــران ک ــاحلی ای ــال س ــی فوتب ــم مل ــرم تی ــرمربی محت س
پیــش از مســابقات بین المللــی پرشــین کاپ بــا حضــور 
ــال ســاحلی را در دســتورکار  ــی فوتب ــم مل ــران اردوی تی در ای
شــاگردانش قــرار داده بــود، بــه یــک بــاره بــه دلیــل پــاره ای 
ــه  ــه تــرک ایــران و بازگشــت ب ــور ب از مســائل شــخصی مجب
ــی  ــن روی خروج ــش از ای ــر آن پی ــه خب ــد ک ــورش ش کش
ســایت رســمی فدراســیون منتشــر شــد. ایــن موضــوع 
ــرای بازگشــت  ــا از ســوی فدراســیون مهلتــی ب باعــث شــد ت

ــه  ــه نام ــخ ب ــان در پاس ــه ایش ــود ک ــخص ش ــو مش اوکتاوی
ــان بیشــتری  ــت و مدت زم رســمی فدراســیون خواســتار مهل
ــه  ــد؛ ب ــور ش ــه کش ــت ب ــائل و بازگش ــاماندهی مس ــرای س ب
ــرارداد  ــاد ق ــاس مف ــال براس ــیون فوتب ــل فدراس ــن دلی همی
ــن ایشــان در  ــل حضورنیافت ــه دلی ــه ب ــار را دارد ک ــن اختی ای
ــه  ــن زمین ــرایط در ای ــی ش ــا بررس ــده ب ــت مشخص ش مهل

تصمیم گیــری کنــد.« 
ــن  ــی در ای ــم مل ــان سرشــناس تی پیمــان حســینی دروازه ب
ــین  ــابقات پرش ــه مس ــن کاپ ک ــن در آخری ــت: »م ــاره گف ب
ــم  ــتم تی ــت نتوانس ــل مصدومی ــه دلی ــود ب ــهر ب کاپ در بوش
ــا  ــر ب ــو دیگ ــه اوکتاوی ــا شــنیدم ک ــم ام ــی را همراهــی کن مل
ــام  ــما اع ــاری او رس ــر برکن ــه خب ــن ک ــا ای ــت ت ــم نیس تی
شــد. البتــه بــه مــا گفتنــد او بــه دلیــل مشــکات خانوادگــی 

ــدارد«. ــران ن ــا ای ــکاری ب ــه هم ــی ب تمایل

هفتــه هفدهــم لیــگ برتــر فوتبــال بانــوان بــا شکســت 
ســپاهان و پیــروزی ذوب آهــن بــه پایــان رســید. 

بــه گــزارش خبرنــگار ایمنــا، هفتــه هفدهــم لیــگ 
ــت  ــا ثب ــد و ب ــزار ش ــروز برگ ــوان دی ــال بان ــر فوتب برت
ــای  ــه تیم ه ــت در کارنام ــک شکس ــروزی و ی ــک پی ی

ــید.  ــان رس ــه پای ــی ب اصفهان
ــه  ــه ب ــاری ارومی ــه همی ــروز در خان ــه ام ــپاهان ک س
مصــاف ایــن تیــم رفتــه بــود، غافلگیــر شــد و بــا نتیجــه 
چهــار بــر ســه شکســت خــورد تــا بــرای دومیــن هفتــه 
ــر  ــد. ه ــر را نبین ــگ برت ــروزی در لی ــگ پی ــی رن متوال
ــد  ــام فرهمن ــابقه را اله ــن مس ــپاهان در ای ــه گل س س

ــه ثمــر رســاند.   ب
دیگــر تیــم اصفهانــی، یعنــی ذوب آهــن، دیــروز دســت 
بــا تــک گل دقیقــه 4۱ ســارا  بزرگــی زد و  بــه کار 

ســبزواری، راه یــاب ملــل ســنندج مدعــی و رده ســومی 
را شکســت داد. 

ــیرجان  ــهرداری س ــز ش ــته نی ــه گذش ــن هفت ذوب آه
ــگ  ــل از لی ــن فص ــی ای ــای مدع ــر از تیم ه ــی دیگ یک

ــود.  ــت داده ب ــر را شکس برت
در یکــی دیگــر از دیدارهــای هفتــه هفدهــم لیــگ برتــر، 
شــهرداری بــم بــا نتیجــه چهــار بــر دو نماینــده فــارس را 
شکســت داد و جایــگاه خــود در صــدر جــدول رده بنــدی 

ــرد.  ــتحکم تر ک را مس
ــوان،  ــال بان ــر فوتب ــگ برت ــم لی ــه هفده ــان هفت در پای
شــهرداری بــم بــا 43 امتیــاز در صــدر جــدول رده بنــدی 
باقــی مانــد و ســپاهان و راه یــاب ملــل ســنندج هــم بــا 
ــا 3۸ امتیــاز رده هــای دوم و ســوم  وجــود شکســت، ب

جــدول رده بنــدی را حفــظ کردنــد.

در آغاز لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا ۲۰1۸
 شکست سنگین ذوب آهن 

در دوحه قطر
اصغر قلندریگروه ورزش

A.Galandari@eskimia.ir

بــه یقیــن فوتبــال تنهــا ورزشــی اســت کــه هــواداران میلیونــی 
ــر  ــن« در سرتاس ــورت »روتی ــه ص ــود را دارد و ب ــاص خ و خ
دنیــا بــه ایــن رشــته ورزشــی توجــه ویــژه ای می شــود. 
درواقــع فوتبــال، برنــد معتبــری اســت کــه خیلــی از کشــورها 
در حســرت داشــتن فوتبالــی در رقابت هــای جهانــی و صاحــب 
ــه اینکــه داشــتن فوتبالــی  اعتبــار جهانــی هســتند. مضــاف ب
در عرصه هــای جهانــی، مســاوی اســت بــا درآمدزایــی و 

بهره برداری هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی.
ــعودی  ــتان س ــر، عربس ــر قط ــورهایی نظی ــه کش ــر ب ــه اگ البت
و امــارات نــگاه کنیــم، خواهیــم دیــد دولــت ایــن کشــورهای 
عربــی چــه عنایــت و توجــه ویــژه ای بــه ورزش به ویــژه 
فوتبــال دارنــد؛ در حالــی کــه در ایــران مســئوالن ورزش ســعی 

ــد.  ــذار کنن ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــا ورزش را ب ــد ت می کنن
در چنیــن شــرایطی تیم هایــی مثــل ذوب آهــن کــه بــه نوعــی 
می تــوان گفــت وابســته بــه دولــت اســت، بــا کمبــود بودجــه 
ــری  ــان اســت و در یارگی ــه گریب ــی دســت ب و مشــکات مال
ــام پــرآوازه تیــم ریشــه دار  و بســتن تیمــی در حــد و انــدازه ن
ــکل  ــا مش ــال دارد، ب ــش از ۶۰ س ــی بی ــه قدمت ــی ک ذوب آهن

مالــی روبه روســت.
ــر  ــگ برت ــای اول لی ــای هفته ه ــر ناکامی ه ــال اگ ــن ح ــا ای ب
ــم یکــی از  ــد اذعــان کنی ــه فراموشــی بســپاریم، بای ــه بوت را ب
موفق تریــن تیم هــای حــال حاضــر لیــگ بــوده کــه بــه 
مربیگــری امیــر قلعه نویــی خــود را از اواســط جــدول رده بنــدی 
بــه رده دوم رســانده اســت؛ امــا در اولیــن روزهــای مســابقات 
لیــگ قهرمانــان باشــگاه های آســیا، ذوب آهــن، تراکتورســازی، 
پرســپولیس و اســتقال بــه ترتیــب بایــد بــا تیم هــای 
ــان قطــر  ــی عربســتان، نســف قارشــی و الری ــل، االهل الدحی
ــای  ــزی از تیم ه ــدارکات و برنامه ری ــه لحــاظ ت ــه ب ــد ک بجنگن

ــتند. ــر هس ــا پیش ت م
ذوب آهــن در هفتمیــن حضــور خــود در رقابت هــای قهرمانــان 

ــل الدحیــل  ــازی خــود در دوحــه قطــر مقاب آســیا در اولیــن ب
بــازی را خــوب شــروع کــرد و بــا پاس هــای ســریع و اســتفاده 
ــک کــرد  ــل نزدی ــه دروازه الدحی ــد خــود را ب از ارســال های بلن
ــه ســر دقیقــه ۱۲ کــی روش اســتنلی  ــا ضرب ــه ب و در دو مرحل
ــر  ــا برتــری یــک ب ــه گل رســید و نیمــه نخســت را ب ســوارز ب

صفــر بــه پایــان رســاند. 
البتــه در ادامــه اشــتباهات پیاپــی مدافعــان ذوب آهــن چندین 
فرصــت طایــی و موقعیــت گلزنــی بــه شــاگردان جمــال بــل 
ماضــی دادنــد کــه واکنــش محمــد رشــید مظاهــری آنهــا را در 
رســیدن بــه گل نــاکام گذاشــت. مظاهــری بــا چاالکــی، ناجــی 
دروازه ذوبی هــا شــد؛ به ویــژه در دفــع ضربــه ســهمگینی کــه از 
پشــت محوطــه جریمــه زده شــد و بــا کــف دســت چــپ تــوپ 
را بــه کرنــر فرســتاد تــا هنــر دروازه بانــی خــود را بــه نمایــش 

بگذارد.
ــد،  ــه بودن ــی فرورفت ــا در الک دفاع ــه ذوبی ه ــه دوم ک در نیم
ــا  ــد و ب ــار گرفتن ــوپ و میــدان را در اختی ــان الدحیــل ت بازیکن
ــه دروازه  کار تیمــی و پاس هــای دقیــق از جناحیــن خــود را ب
ــوت  ــه ۷4 ش ــرانجام در دقیق ــد و س ــک کردن ــن نزدی ذوب آه

ســنگین یوســف المســاکنی و دفــع ناقــص مظاهــری تــوپ را 
بــه کریــم بودیــاف رســاند تــا  هافبــک دفاعــی الدحیــل کــه در 
۱۶ مســابقه، 59 گل در ســتارگان قطــر بــه ثبــت رســانده اســت 
بــا اســتفاده از اشــتباه مدافعــان بــا ضربــه ای مهارنشــدنی گل 

تســاوی را بــه ثمــر برســاند.
ــم ذوب آهــن از  ــه شــیرازه تی ــی ک ــه بعــد و در حال ســه دقیق
هــم پاشــیده شــده بــود، تیــم الدحیــل صاحــب یــک ضربــه 
از نقطــه کرنــر شــد کــه کریــم بودیــاف بــدون مزاحــم بــه هــوا 
ــا  ــج دروازه ذوبی ه ــوپ را کن ــی ت ــه عال ــک ضرب ــا ی ــد و ب پری

ــود. جــای داد و کاری هــم از مظاهــری ســاخته نب
قرمزپوشــان الدحیــل کــه اشــتهای زیــادی بــرای گلزنــی یافتــه 
ــه  ــر مواج ــا خط ــن را ب ــر دروازه ذوب آه ــار دیگ ــد، چندب بودن
به موقــع مظاهــری حمــات  ســاختند کــه واکنش هــای 
شــاگردان بــل ماضــی را خنثــی می کــرد؛ امــا در دقیقــه ۸4 که 
بــازی را رهــا کــرده بودنــد، ارســال بلنــد نــام تائــه هــی مهاجــم 
تیزپــای کــره ای تیــم الدحیــل بــه یوســف المســاکنی رســید تا 
بــرای ســومین بــار دروازه ذوب آهــن فروریــزد و بازنــده ســه بر 

یــک ایــن دیــدار باشــد.

#خبر_ویژه

ســوی  از  ایــران  درخواســت  رد  از  پــس 
ــان  ــن زم ــرای تغییرنیافت ــی ب ــه جهان اتحادی
ــیون  ــی، فدراس ــتی فرنگ ــی کش ــام جهان ج
کشــتی اعــام کــرد در جــام جهانــی کشــتی 

نمی کنــد.  آمریــکا شــرکت  آزاد 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، اتحادیــه جهانــی 
در پاســخ بــه نامــه ایــران دربــاره تغییرنکــردن 
ــام  ــی اع ــتی فرنگ ــی کش ــام جهان ــان ج زم
ــه متوجــه نگرانی هــای  ــه ضمــن اینک ــرد ک ک
فدراســیون ایــران در ایــن زمینــه اســت، 
ــاه  ــابقات در فروردین م ــزاری مس ــق برگ مواف
نتوانــد  ایــران  صورتــی کــه  در  و  نیســت 
مســابقات را در آذرمــاه ســال 9۷ برگــزار کنــد، 
ــور  ــک کش ــه ی ــی را ب ــام جهان ــی ج میزبان

ــد.  ــذار می کن ــر واگ دیگ
ــران  ــن نامــه فدراســیون کشــتی ای ــی ای در پ

ــه اتحادیــه جهانــی کشــتی اعــام کــرد کــه  ب
بــه دلیــل برهم خــوردن برنامه هــای فنــی 
مســابقات ملــی خــود، در جام جهانی کشــتی 
ــا توجــه  ــد و ب ــکا شــرکت نمی کن آزاد در آمری
بــه لــزوم مذاکــره دوبــاره بــا حامیــان مالــی 
بــه زودی دربــاره قبــول میزبانــی جــام جهانــی 
ــر  ــال 9۷ نظ ــاه س ــی در آذرم ــتی فرنگ کش

ــد. ــام می کن ــود را اع خ
متــن پاســخ ایــران بــه اتحادیــه جهانــی 

کشــتی بــه شــرح زیــر اســت:
ــاره  ــت دوب ــد الزم اس ــخ جدی ــاره تاری ۱( درب
مذاکــره  وارد  جدیــدی  اسپانســرهای  بــا 
شــویم. بــه زودی نظــر فدراســیون ایــران بــرای 
ــتی  ــی کش ــام جهان ــابقات ج ــزاری مس برگ
فرنگــی در تاریــخ جدیــد مشخص شــده از 

ســوی اتحادیــه را اعــام می کنیــم.
ایــران  فدراســیون  ســؤال  ایــن  امــا   )۲
کشــورهای  چطــور  کــه  مانــد  بی پاســخ 
اروپایــی بــرای شــرکت در جــام جهانــی 
تاریــخ  از  روز  ســه  حــدود  آمریــکا، کــه 
دارد،  فاصلــه  ایــران  جدیــد  پیشــنهادی 

زمــان جدیــد  بــا  امــا  ندارنــد،  مشــکلی 
پیشــنهادی از ســوی ایــران )در تاریــخ ۲۲ 
ــی  ــام جهان ــزاری ج ــن( در برگ و ۲3 فروردی
فرنگــی )ســه روز بعــد از آزاد( می تواننــد 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــند. ب ــته باش ــکل داش مش
مخالفــت بــا زمــان قبلــی برگــزاری مســابقات 
جــام جهانــی کشــتی فرنگــی، مشــکل همــه 

نیســت. اروپایــی  کشــورهای 
3( بــه هــر حــال بــا توجــه بــه اینکــه 
تاریــخ اعامــی جدیــد اتحادیــه کــه برخــاف 
هیئت رئیســه  جلســه  در  مصــوب  تاریــخ 
تمامــی  متأســفانه  اســت،  فرانســه  در 
برنامه هــای برگــزاری مســابقات انتخابــی 
تیم هــای ملــی بزرگســاالن آزاد و فرنگــی 

ایــران را کــه براســاس یــک برنامــه مشــخص 
ــه  ــدان ب ــردم و عاقه من ــت م ــق خواس مطاب
همزمــان  ســاله،  هــر  ایــران،  در  کشــتی 
 برگــزار می شــود، تحــت تأثیــر خــود قــرار 

می دهد. 
از ســوی دیگــر فدراســیون ایــران بایــد تــدارک 
ــی  ــتی فرنگ ــی در کش ــم مل ــه تی ــور س حض
خــود را در مســابقات بازی هــای آســیایی، 
جهانــی و جــام جهانــی در حــد فاصــل زمانــی 
نســبتا محــدود ببینــد؛ از این رو ضــرورت دارد 
ــی  ــای مل ــی تیم ه ــابقات انتخاب ــخ مس تاری
آزاد و فرنگــی ایــران تغییــر کنــد؛ بــه همیــن 
دلیــل بــا توجــه بــه مشــکل بــه وجــود آمــده، 
ــه پیشــین اعــام شــد  ــه در نام همان طــور ک
ــام  ــد در ج ــران نمی توان ــتی آزاد ای ــم کش تی

جهانــی آمریــکا شــرکت کنــد.

بجژاپنقشنگبود،استفادهکردم!

اطالعیهفدراسیونفوتبالدربارهقطعهمکاریبااوکتاویو

حضورنداشتنایراندرجامجهانیکشتیآزاد

هیچمسئولیخودشراسیبلقرارنمیدهد

شکستتلخسپاهاندرارومیه



پیشهناد فیلم

کتاب جنگل
ــی )فیلمــی کــه  ــن الیواکشــن های دیزن یکــی از موفق تری
از روی کارتــون ســاخته می شــود(، فیلــم »کتــاب جنــگل« 

اســت کــه ســال پیــش گیشــه ها را درهــم شکســت. 
جــان فاوریــو، کارگــردان دو قســمت »مــرد آهنــی«، نشــان 
داد هماننــد کمیــک از روی کارتون هــای کالســیک هــم 

ــازد.  ــی بس ــای موفق ــد فیلم ه می توان
فیلــم »کتــاب جنــگل« از داســتان های رودیــارد کیپلینــگ 
کــه اواخــر قــرن نوزدهــم منتشــر شــدند هــم الگــو گرفتــه 
ــی کــه در ســال  ــون دیزن ــه کارت و داســتانش را منحصــر ب

۱۹۶۷ نمایــش داده شــد، نکــرده اســت. 
ــت  ــی را روای ــام موگل ــه ن ــم، داســتان پســربچه ای ب فیل
ــه  ــود و ب ــزرگ می ش ــات ب ــط حیوان ــه توس ــد ک می کن
ســفری بــرای شــناخت خــود مــی رود و در همیــن حــال، 
ــدات »شــیر خــان« هــم جــان  ــا و تهدی ــد از توطئه ه بای
ــل اســتفاده   ــه دلی ــگل« ب ــاب جن ــه در ببرد.»کت ســالم ب
رایانــه ای، ۱۷۵  ویــژه   جلوه هــای  از  گســترده  بســیار 
میلیــون دالر بــرای دیزنــی خــرج برداشــت؛ امــا نزدیــک 
ــم  ــن فیل ــرد و پنجمی ــروش ک ــارد دالر ف ــک میلی ــه ی ب

ــد.  ــال ۲۰۱۶ ش ــروش س پرف
فــروش »کتــاب جنــگل« بیشــتر از انتظــارات بــود و 
پــس از »زوتوپیــا« و »کاپیتــان آمریــکا: جنــگ داخلــی«، 
ــون دالر  ــرز ۹۰۰ میلی ــه از م ــود ک ــم ۲۰۱۶ ب ــومین فیل س
فــروش عبــور کــرد. جالــب اینجاســت کــه هــر ســه فیلــم 

ــی هســتند.  محصــول اســتودیوهای دیزن

حرف و نقل

 ســارا بهرامــی، بازیگــر برنــده ســیمرغ بلوریــن 
جشــنواره فیلــم فجــر، بــرای بــازی در فیلــم »دارکــوب« 
گفــت: بــرای بــازی در ایــن فیلــم، روزگار بســیار ســختی 
را پشــت ســر گذاشــتم؛ زیــرا آنچــه بیرونــی اســت یــک 
ــن نقــش از درون  ــرای ای شــخصیت اســت، امــا مــن ب
خــرد شــدم و شکســتم. هنوز هم نتوانســتم بــا آن نقش 
کنــار بیایــم و بــا اینکــه از اردیبهشــت فیلمبــرداری تمــام 

ــا آن شــخصیت درگیــرم. شــده اســت، ولــی هنــوز ب
 کتــاب »انــگار خــودم نیســتم« اثــر »یاســمن 
خلیلی فــرد« را انتشــارات »ققنــوس« چــاپ و روانــه بازار 

نشــر کــرده اســت.
 مــدال »نیوبــری« کــه نخســتین جایزه کتــاب کودک 
در جهــان محســوب می شــود، در ایــن دوره بــه »ســالم 

دنیــا« نوشــته »آریــن انتــرادا کلــی« تعلــق گرفت.
ــی  ــهور مکزیک ــاز مش ــورو«، فیلمس ــو دل ت  »گیلرم
بــه عنــوان رئیــس هیئــت داوران جشــنواره فیلــم ونیــز 

ــده شــد. برگزی
 خشــایار الونــد از همــکاری دوبــاره با محســن تنابنده 

برای ســاخت ســریالی جدیــد در تلویزیون خبــر داد.
 پــس از آنکــه بــا انتصــاب معــاون هنــری جدیــد در 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، زمزمــه تغییــر در اداره  
کل هنرهــای تجســمی در محافــل خبــری و هنــری 
ــتعفا در  ــر اس ــی ب ــری مبن ــز خب ــی نی ــد و به تازگ پیچی
ــالم  ــز اع ــر کل مرک فضــای مجــازی منتشــر شــد، مدی
کــرد تصمیم گیــری در ایــن زمینــه در اســفندماه انجــام 

می شــود.
 تهیه کننــده برنامــه »قــاب نقــد« دربــاره علــت 
پخش نشــدن ایــن برنامــه بــا حضــور ســروش صحــت، 
اعــالم  کارگــردان »لیسانســه ها«، توضیحاتــی داد و 
ــا  ــود ب ــرار ب ــه شــامگاه دوشــنبه ق ــه ک ــن برنام ــرد ای ک
ــه  ــرود، ب ــن ب ــه روی آنت ــد ســریال »لیسانســه ها« ب نق
ــول  ــد موک ــه بع ــه هفت ــور ب ــی کنداکت ــل جابه جای  دلی

شد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــاه« ب ــن »فیل ش ــردان انیمیش  کارگ
»اولیــن بــار اســت کــه در تاریــخ جشــنواره  فیلــم فجــر، 
فیلمــی در بخــش ســودای ســیمرغ داوری نمی شــود« 
گفــت: ابتــدا فکــر می کردیــم ایــن ســلیقه هیئــت داوران 
بــوده کــه »فیل شــاه« هیــچ ســهمی از جشــنواره نــدارد؛ 
ــده  ــال داوری نش ــه اص ــدیم ک ــه ش ــی متوج ــی وقت ول

اســت، توهیــن بزرگــی بــرای مــا بــود.
 مجیدرضــا مصطفوی خطاب، کارگردان »آســتیگمات« 
در نامــه ای خطــاب بــه دبیــر جشــنواره  فیلــم فجــر بــاز هم 
بــه انتخاب نشــدن فیلمــش بــرای حضــور در ایــن رویــداد 
انتقــاد و ادعــا کــرد »اطمینــان دارم کــه ایــن حــذف نه تنهــا 

ســهوا، بلکــه براســاس تعمد بــوده اســت.«
 عبــاس جهانگیریــان، نویســنده ادبیــات کــودک 
بچه های مــان  کــه  زمانــی  می گویــد:  نوجــوان،  و 
دانش آمــوز بودنــد، کتاب هــای بســیار بــدی بــه دستشــان 
دادیــم و آن هــا را از آثــار ایرانــی زده کردیــم؛ درواقــع یــک 

ــد. ــز دارن ــی گری ــار ایران ــی از آث جورهای
 رضــا رویگــری بــا »الزانیــا« بــه تهیه کنندگــی احمــد 
احمــدی و کارگردانــی حســین قناعــت بــه ســینما 

بازمی گــردد.

کوتاه اخبار 

رونمایی از »گنجینه« خانه صفوی
مجموعــه ای از آثــار درخشــان و شــاخص هنرمنــدان برجســته 
اصفهــان در رشــته های هنــری طراحــی، نقاشــی و عکاســی 

در نگارخانــه صفــوی در حــال برگــزاری اســت. 
مدیــر نگارخانــه صفــوی اظهــار کــرد: »گنجینــه خانــه صفــوی«، 
عنوانــی بــرای مجموعــه آثــاری اســت کــه حاصــل یــک ســال 
ــه صفــوی را  فعالیــت نمایشــگاه های هنرهــای تجســمی خان
بــه نمایــش می گــذارد. در ایــن نمایشــگاه مجموعــه ای از آثــار 
شــاخص ۳۵ نمایشــگاه انفــرادی و گروهــی ایــن نگارخانــه و 
آثــار هنرمندانــی کــه در زمینه هــای نقاشــی، طراحــی و عکاســی 

بــا خانــه صفــوی همــکاری کرده انــد، ارائــه شــده اســت. 
ــن  ــد در ای ــدگان می توانن ــه داد: بازدیدکنن ــان ادام ــاز رجبی الن
ــه  ــی، محدث ــل آقای ــاخص از ابوالفض ــاری ش ــگاه، آث نمایش
بدرالســماء، ســهراب  رضــا  اغماضــی،  احمدجــو، ســحر 
پــرواز، یوســف پوروقــار، فرحنــاز تنکابنــی، بهــاره جاللی فــر، 
ــا  ــی، مین ــم عبدالله شــهریار صمصــام، جــواد طاهــری، مری
ــرزادی،  ــی ف ــا فتاحــی، عل ــارزاده، مین ــن فخ عســکری، امی
ــو،  ــا لوپرت ــان، کلودی ــم گنجی ــگ بهشــتی، ابراهی ــد کورن مجی
تماشــا  را  وکیــل زاده  ایمــان  و  مشــمولی   جالل الدیــن 

کنند. 
ــوی  ــه صف ــه خان ــار گنجین ــد از آث ــرای بازدی ــدان ب عالقه من
می تواننــد تــا چهارشــنبه، دوم اســفندماه بــه نگارخانــه 

ــد. ــه کنن ــی مراجع ــان خاقان ــع در خیاب ــوی، واق صف

 کارگاه تخصصی نورپردازی پرتره 
در نگارستان

بــه همــت کانــون عکــس اصفهــان کارگاه  کیمیای وطن
ــد ریحــان روز  ــا حضــور احم ــره ب ــردازی پرت تخصصــی نورپ
چهارشــنبه ۲۵ بهمــن ۹۶ ســاعت ۱۵:۳۰ در نگارســتان امــام 

خمینی)ره( برگزار می شود. 
آموزشـــی  کارگاه  ایـــن  در  حضــــور  بــه  عالقه منـــدان 
ــرام                               ــه آی دی تلگ ــک را ب ــدد ی ــام ع ــرای ثبت ن ــد ب می توانن

ارســـال کننـــد.  Miladgharbikh@

ابرهــا«  ســوی  »آن  ســینمایی  فیلــم  اکــران  اولیــن 
ســاخته مجیــد مجیــدی در پردیــس کــوروش برگــزار 
شــد و مجیــدی در ایــن مراســم بــر لــزوم اکــران خارجــی 

فیلم هــای ایرانــی تأکیــد کــرد. 
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، اولیــن اکــران فیلم ســینمایی 
مجیــدی  مجیــد  بــه کارگردانــی  ابرهــا«  ســوی  »آن 
دوشنبه شــب ۲۳ بهمــن بــا حضــور هنرمنــدان در پردیــس 

ــزار شــد.  ــوروش برگ ســینمایی ک
ــران طــی ســال های  ــت: ســینمای ای ــدی گف ــد مجی مجی
ــیاری دارد و  ــای بس ــت ظرفیت ه ــان داده اس ــته نش گذش
ــر  ــد جهانی ت ــه بتوان ــکان را دارد ک ــن ام ــا ای ــن ظرفیت ه ای
ــر  ــورهای دیگ ــی در کش ــینماگران ایران ــور س ــود. حض ش
اقتصــادی  رونــق  باعــث  فیلمســازی می توانــد  بــرای 

ــود.  ــران ش ــینمای ای س

مجیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ســینما در هنــد یــک 
ــالی  ــد س ــون در هن ــت: هم اکن ــت، گف ــدی اس ــت ج صنع
ــینما  ــروز س ــود و ام ــاخته می ش ــم س ــزار فیل ــدود ۳ ه ح
در هنــد رشــد بســیار عجیبــی کــرده اســت؛ البتــه در هنــد 
ــد و از ســینماگران ســایر  ســینماگران ایرانــی طرفــدار دارن

ــتند.  ــده هس ــناخته ش ــتر ش ــورها بیش کش
کارگــردان فیلــم »آن ســوی ابرهــا« اظهــار کــرد: امیــدوارم 
ــازی  ــران ظرفیت س ــینمای ای ــرای س ــد ب ــم بتوان ــن فیل ای
کنــد و قدمــی باشــد کــه بتوانیــم اندیشــه و نگاهمــان را بــه 
آن ســوی مرزهــا ببریــم و زمینــه ســاخت، نمایــش و اکران 
گســترده فیلم هــای ایرانــی را از ایــن طریــق فراهــم کنیــم. 
ــه  ــا« ب ــوی ابره ــینمایی »آن س ــم س ــت فیل ــی اس گفتن
کارگردانــی مجیــد مجیــدی از هفتــه آینــده در ســینماهای 

ــود. ــران می ش ــور اک ــر کش سراس

ســعید بیابانکــی، شــاعر، بــا بیــان اینکــه اقبــال مــردم به 
شــعر خیلــی زیــاد شــده اســت، می گویــد: گوشــی های 
همــراه باعــث شــده اســت مــردم بیشــتر شــعر بخوانند. 
ایــن شــاعر در یکــی از برنامه هــای جانبــی در نمایشــگاه 
کتــاب ایــالم اظهــار کــرد: دهــه اخیــر فصــل اســتیالی 
ــه لحــاظ کیفــی  ــان مجــازی اســت. اینکــه شــعر ب جه
ــردم  ــال م ــا اقب ــری اســت؛ ام ــرده، بحــث دیگ رشــد ک
بــه شــعر بیشــتر شــده و ایــن ماجــرای دیگــری اســت. 
امــروز در هــر گوشــی همراهــی می شــود یکــی، دو 
شــعر پیــدا کــرد. پیــش از ایــن شــعر یــا در کتــاب بــود 
یــا در مطبوعــات و همیــن باعــث شــده ریــز و درشــت و 
بــد و خــوب درهــم آمیختــه شــود و اینکــه چــه کســی 

بایــد تمیــز دهــد هــم، ماجــرای دیگــری اســت. 
ــرداز کار بســیار ســخت و  وی ادامــه داد: شــاعران طنزپ

ــی  ــم روزنامه های ــا داری ــا م ــه بس ــد و چ ــواری دارن دش
ــت  ــه فعالی ــور از ادام ــا کاریکات ــعر ی ــک ش ــا ی ــه ب ک
و  ظرافــت  نشــان دهنده  ایــن  و  شــده اند  محــروم 

ــت.  ــوزه اس ــن ح ــاد ای ــیت زی حساس
ــن  ــر و در عی ــز، مؤث ــه طن ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب بیابانک
ــا  ــرد: از آنج ــه ک ــت، اضاف ــاک اس ــذاری خطرن تأثیرگ
ــا  ــت، اساس ــز اس ــط قرم ــا خ ــرداز ب ــروکار طنزپ ــه س ک
ــوده  ــا این هــا همیشــه مخاطب پســند ب شــوخی کردن ب

ــدارد.  ــا ن ــه دوره م ــم ب و ربطــی ه
ــر اینکــه بــه نظــرم  ــا تأکیــد ب ایــن شــاعر و طنزپــرداز ب
دهــه اخیــر بــه لحــاظ ادبــی یــک جورهایــی دهــه طنــز 
اســت، بیــان کــرد: مــا همــه چیــز را آزمودیــم. پــس از 
انقــالب، طنــز، آخریــن قلــه ای بــود کــه شــاعران کشــور 

فتــح کردنــد.
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ساناز سالم
باشگاه مخاطبان کیمیای وطن

ــن  ــش ای ــا پیدای ــران ب ــی در ای ــت عکاس قدم
هنــر در جهــان، تــوازن نســبی دارد. در ایــران 
ــا عکاســان زبردســتی  ایــن هنــر شــگفت انگیز ب
همچــون نیکــوالی پائولــوف و ژول ریشــار و نیــز 
ملــک قاســم میــرزا، والــی آذربایجــان، نخســت 
در میــان اهالــی دربــار و ســپس در میــان تــوده 
مــردم شــناخته و پرداختــه شــد. در دوره ناصری 
و پــس از آن، دولــت قاجــار فــراز و نشــیب های 
سیاســی اجتماعی سرنوشت ســازی را تجربــه 

کــرد؛ بــه طــوری کــه مملکــت گاه بــه آشــوب و 
ویرانــی کشــیده می شــد و گاه آرامــش نســبی و 

موقتــی را شــاهد بــود. 
مــردم ایــران در ســال های پایانــی ســلطنت 
قاجــار، مشــروطه و قراردادهــای اقتصــادی و 
در  تجربــه  کردنــد؛  را  بی ســابقه ای  سیاســی 
ایــن شــرایط حســاس مملکتــی ســوژه های 
نــاب و بــه روز بــرای عکاســی در شــهرهای فعــال 
سیاســی بســیار بــود و چشــم بینــای عکاســانی 
ــت رســانند  ــه ثب ــری را ب ــا تصاوی ــد ت را می طلبی

ــدگان باشــد.  ــرای آین ــخ مصــوری ب ــه تاری ک

ــه  ــاه ب ــار، ناصرالدین ش ــاهان قاج ــان ش در می
دلیــل عالقــه وافــری کــه بــه آثــار مدرنیتــه 
جــزو  فیلمســازی  و  عکاســی  در  داشــت، 
ــه  ــران ب ــه در ای ــدان اولی ــگامان و عالقه من پیش
شــمار می رفــت. ایــن حمایــت و پشــتیبانی 
طبیعتــا ســبب  عکاســی،  هنــر  از  حکومــت 
و  بیشــتر  هرچــه  پای گیــری  و  پیشــرفت 
گسترده ترشــدن ایــن هنــر در ایــران شــد و 
تاریخچــه هنــری ایــن فــن در ایــران را بــه 

قدمــت دویســت ســاله رســاند. 
عمــده عکاســان دربــار قاجــار بــه پیــروی از 

جــّو دربــاری، هرکــدام راویانــی بودنــد کــه 
رویدادهــای روزمــره حکومتــی و گاه بســیار مهــم 
را از طریــق تصویــر بــه تاریــخ پیونــد دادنــد و بــه 

ــیدند.  ــار بخش ــندیت و اعتب ــا س آنه
روزگار  از  به جامانــده  عکس هــای  امــروزه 
معاصــر از هــر ســند و منبــع تاریخــی ای، گویاتــر 
و روشــن تر تــوان بیــان بعضــی واقعیــات را 
ــه  ــد، بلک ــده تاریخن ــا بازگوکنن ــه نه تنه ــد ک دارن
ــگ و  ــا فرهن ــاط ب ــر عکاســی را در ارتب ســیر هن
ــت  ــر روای ــان تصوی ــه زب ــی ب ــنت های مردم س

می کننــد.
ــکاس  ــوریوگین )۱8۳۰-۱۹۳۳ م(، ع ــوان س آنت
ــود و  ــار ب ــران دوره قاج ــی گرجی ای ــهور روس مش
گویاتریــن روایــات  تصویــری اواخــر قاجــار و اوایل 

ــر عکاســی اوســت.  ــون هن ــوی مدی دوره پهل
ــا  ــراه ب ــی هم ــت جوان ــال های نخس وی در س
ــهر  ــرد و در ش ــرت ک ــران مهاج ــه ای ــرادرش ب ب
ــوان  ــه عن ــرزا ب ــن می ــار مظفرالدی ــز در درب تبری
ــام  ــس از اتم ــد. پ ــت گزی ــار اقام ــکاس درب ع
ــتقرارش  ــاه و اس ــدی مظفرالدین ش دوران ولیعه
رکاب  جــزو  ســوریوگین  آنتــوان  تهــران،  در 
ملتزمیــن شــاه بــود و از آن پــس در تهــران 
ــرد  ــر ک ــی دای ســاکن شــد و عکاســخانه کوچک
کــه الگــوی اولیــه ای از آتلیه هــای عکاســی 

ــود.  ــروزی ب ام
ــی  ــری تدریج ــران و فاصله گی ــه ته ــرت ب مهاج
ــی  ــوژه های عکاس ــار، س ــلطنت قاج ــار س از درب
وی را از سیاســت دور نــگاه داشــت و نگــرش 
ــر نگــرش سیاســی  جامعه شناســانه و مردمــی ب
ــده  ــدود گرفته ش ــای مح ــد. عکس ه ــب ش غال
ــوریوگین،  ــط س ــروطیت توس ــوع مش ــا موض ب
عکس هــای  هنری تریــن  و  تاریخی تریــن  از 

به جامانــده از آن دوره اســت. 
و  هنــر  ایــران،  بومــی  فرهنــگ  بــه  عالقــه 
را  ایــران، ســوریوگین  مختلــف  قومیت هــای 
ــوچ  ــه ک ــاالت  و تجرب ــه ای ــفر ب ــیر و س ــه س ب
بــا عشــایر تشــویق کــرد. بــا چشم پوشــی از 
ــی  ــاری و سیاس ــوع درب ــه موض ــی ک عکس های
دارنــد بــا اندکــی دقــت نظــر در بســیاری از 
ــوان  ــط وی، می ت ــده توس ــای گرفته ش عکس ه
دیگــری  و چشــمگیر  بــارز  ویژگی هــای  بــه 
البســه  و  بــه پوشــش  اشــاره کــرد؛ توجــه 
مــردان، زنــان و اشــخاص خــاص اجتمــاع مثــل 
ــف  ــان مختل ــگاه زن ــه جای ــه ب ــش، توج دراوی
طبقــات در محیط هــای شــهری و روســتایی، 
ارائــه تصاویــری بی پیرایــه از زندگــی روزمــره 
ــغل ها و  ــی از ش ــز عکاس ــایر و نی ــالت و عش ای
مهارت هــای رایــج در بیــن مــردم از ویژگی هــای 

ــت. ــبک اوس ــت س ــز اهمی حائ

بــه  دهــه  درمجمــوع ۵  آنتــوان ســوریوگین 
ــران اشــتغال داشــت و  ــه ای در ای عکاســی حرف
ایــن فعالیــت را تــا عصــر پهلــوی اول ادامــه داد.

،،
آنتوان ســوریوگین درمجمــوع 5 دهه 
به عکاسی حرفه ای در ایران اشتغال 
داشــت و ایــن فعالیــت را تــا عصــر 

پهلــوی اول ادامــه داد

نگاهی به زندگی آنتوان سوریوگین

تاریخ به روایت عکس

 وصیت نامه شهید 
ابوالقاسم شرفیان

فرزنــد  شــرفیان،  ابوالقاســم  شــهید 
ــهریورماه 1339 در  ــوم ش ــدهللا در س اس
روســتای زاهــدان از توابــع شهرســتان 
فســا بــه دنیــا آمــد. وی تحصیــات خــود 
را تــا کاس پنجــم ابتدایــی در زادگاهــش 
ســپری کــرد و ســپس بــرای ادامــه 
ــل، راهــی مســجد ســلیمان شــد. تحصی
 شــهید شــرفیان تحصیــات خــود را 
در آن شــهر ادامــه داد و پــس از اخــذ 
دیپلــم بــه اســتخدام ارتــش درآمــد. 
و مســتحبات  واجبــات  انجــام  در  وی 
دینــی بســیار کوشــا بــود و برحســب 

خــود  وافــر  عقیــده  و  کاری  وظیفــه 
انســانی،  و  اســامی  ارزش هــای  بــه 
باطــل  علیــه  عــازم جبهه هــای حــق 
 شــد و خالصانــه و صادقانــه خدمــت 

کرد. 
شــهید ابوالقاســم شــرفیان ســرانجام در 
ــک  ــه کوش ــخ 1363/04/05 در منطق تاری
بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد و در 
گلــزار شــهدای زاهــدان بــه خــاک ســپرده 

شــد.
متــن وصیت نامــه ای را کــه از ایــن شــهید 
ــت، در  ــده اس ــادگار مان ــه ی ــام ب واالمق

ادامــه می خوانیــد:
بسم هللا الرحمن الرحیم

ــبیل هللا  ــی س ــل ف ــن یقت ــوا لم و التقول

ــعرون ــن ال تش ــاء ولک ــل احی ــوات ب ام
و آن کــس را کــه در راه خــدا کشــته شــده 
مــرده نپنداریــد؛ بلکــه او زنــده ابــدی 
اســت؛ ولیکــن همــه شــما ایــن حقیقــت 

ــره( ــت. )ســوره بق ــد یاف را نخواهی
در اول وصیت نامــه ام پیامــی دارم بــه 

ــرادران: ــران و ب ــادرم، خواه ــدر، م پ
پــدر و مــادر! بنــده کــه بــه جبهــه مــی روم 
هرچــه  کــه  نباشــید  ناراحــت  شــما 
خــدا بخواهــد می شــود و دعــا کنیــد 
ــی  ــروزی نهای ــه پی ــام ب ــاءهللا اس ان ش
برســد و اگــر در ایــن راه بــرای بنــده 
ــدا در  ــای خ ــد، رض ــش آی ــئله ای پی مس

آن اســت. 
می گوییــد  همیشــه  پــدر!  ای  شــما 

ــود  ــان می ش ــد هم ــدا بخواه ــه خ هرچ
ــن  ــب ای ــهادت را نصی ــد ش ــر خداون و اگ
ــد  ــل کنی ــما تحم ــرد، ش ــر ک ــده حقی بن
ــد و  ــر می ده ــما اج ــه ش ــد ب ــه خداون ک
ــی،  ــر کن ــد صب ــم بای ــو ه ــادر! ت ای م
ــم. ــم و خواهران ــما برادران ــن ش همچنی
پــدر! خــود می دانــی کــه حــق بــر گــردن 
مــن زیــاد داری و بایــد از صمیــم قلــب، 
ــده  ــان! بن ــدر ج ــی. پ ــال کن ــرا را ح م
وصیــت مالی نــدارم، جــز همین ماشــین 
کــه خــودت می دانــی هرچــه دلــت 
خواســت بکــن و قیــم زن و فرزنــدان من 
شــما هســتید و همســر و فرزندانــم نــزد 
خودتــان باشــند و بــه خوبــی از بچه هــای 
مــن سرپرســتی کنیــد و چنانچه همســرم 

 خواســت ازدواج کنــد، مزاحــم او نشــوید؛ 
ــاه دارد و شــما  چــون جــوان اســت و گن

ــا آن زمــان از او سرپرســتی کــن.  ت
ــم  ــه می نویس ــم ک ــه ه ــن وصیت نام ای
بــرای ایــن اســت کــه هــر مســلمانی بایــد 
ــد  ــد و بع ــت خــود را بکن در زندگــی وصی
ــت  ــت گذاش ــن من ــر م ــدا ب ــر خ از آن اگ
ــم،  ــهادت برس ــه ش ــودش ب ــه در راه خ ک
ــه خــود و  افتخــاری اســت کــه نســبت ب
خانــواده ام شــده اســت کــه در ایــن بــاره 
ــر  ــق ه ــن عاش ــد م ــد می فرمای خداون
ــرم.  ــود می ب ــزد خ ــوم، او را ن ــی بش کس
خداونــدا! ســایه امــام را بــر ســر مــا ملــت 
ایــران و همــه مســلمانان مســتدام بــدار. 

ــام علیکم. والس
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نوبت اول

تلویزیون
 سیروس گرجستانی 

به »مرد« پیوست
ــه  ــه جمــع بازیگــران ســریال »مــرد« ب بازیگــران جدیــدی ب

ــدند.  ــه ش ــن پور اضاف ــدون حس ــی فری کارگردان
بــه گــزارش فــارس، تصویربــرداری ســریال »مــرد« بــه پایــان 
راه رســیده اســت و گــروه تولیــد مدتــی اســت از بــام دیلمــان 
بــه الهیجــان رفته انــد و تــا عیــد نــوروز ادامــه تصویربــرداری را 

در آنجــا مقابــل دوربیــن می برنــد. 
ــن  ــران ای ــع بازیگ ــه جم ــتانی ب ــیروس گرجس ــی س به تازگ
ســریال پیوســته و در نقــش آقــای امیــدوار، معلم بازنشســته 
ــون  ــت. تاکن ــه اس ــن پور رفت ــن حس ــل دوربی ــی، مقاب گیالن
بــازی رحیــم نــوروزی،  امیــر نــوری و نســرین بابایــی در ایــن 
ــان رســیده اســت. در خالصــه داســتان ایــن  ــه پای ســریال ب
ســریال آمــده اســت: یــک معلــم جــوان بــه ناچــار بایــد بــه 
مــدت یــک ســال در دبیرســتان دورافتــاده کوهســتانی روزگار 

بگذرانــد. دوســتی او بــا پزشــکی کــه در آن منطقــه بــه تنهایــی 
ــد، داســتان قصــه »مــرد« را شــکل می دهــد.  زندگــی می کن
ــی  ــن های اصل ــران، لوکیش ــت و ته ــان، رش ــات دیلم ارتفاع
ایــن ســریال هســتند. پژمــان بازغــی، مهــران غفوریــان، پیــام 
دهکــردی، مهــران رجبــی، رحیــم نــوروزی، مهــرداد فالحتگــر، 
ســیروس گرجســتانی، تــرالن پروانــه، نگیــن معتضــدی، امیر 
نــوری، مجیــد پتکــی، مینــا نــوروزی، کریــم قربانــی، نســرین 
ــر  ــن، امی ــدی که ــدی بوســتان پرور، مهشــید مرن ــی، مه بابای
ــر  ــت، جاب ــول حق دوس ــتانی، رس ــیاوش گرجس ــهیلی، س س
ــاد،  ــه نه ــه ب ــا ترکاشــوند، مهران ــج، آزیت ــده دریام ــوق، فری وث
ــول  ــید رس ــی، س ــعود بدرطالع ــنی، مس ــادق حس ــن ص بهم
برســان، ســاقی زینتــی، مهــدی بوســتان پرور و ارمیــا قاســمی 

از بازیگــران ایــن ســریال هســتند. 
ســریال »مــرد« بــه تهیه کنندگــی ســید مصطفــی موســوی در 
۳۰ قســمت بــرای پخــش از شــبکه دو ســیما تهیــه و تولیــد 

می شــود.

سینما
 آغاز فیلمبرداری 

کمدی »کاتیوشا«
فیلمبــرداری کمــدی پربازیگــر »کاتیوشــا« بــه کارگردانــی علــی 
عطشــانی روز گذشــته ۲۳ بهمن مــاه در مشکین دشــت اســتان 

البــرز بــا حضــور احمــد مهرانفــر و لیــال اوتــادی آغــاز شــد. 
بــه گــزارش ســینماپرس، »کاتیوشــا«، یک اثــر کمــدی پربازیگر 
ــر  ــی و تهیه کنندگــی آن را ب اســت کــه علــی عطشــانی کارگردان
عهــده دارد. فیلمنامــه »کاتیوشــا« را مهــدی علی میرزایــی 

ــراب قاســم خانی نوشــته اســت.  براســاس طرحــی از مه
فیلمبــرداری ایــن فیلــم کــه پیش تولیــد آن از حــدود یــک مــاه 
پیــش آغــاز شــده بــود، طــی روزهــای آتــی در مشکین دشــت 
ادامــه می یابــد. احمــد مهرانفــر، ســیما تیرانــداز، ارژنــگ 
امیرفضلــی، لینــدا کیانــی، میتــرا حجــار، لیــال اوتــادی، قاســم 
ــد  ــه خواه، امی ــژن بنفش ــایار راد، بی ــی، خش ــران رجب زارع، مه
منصورفــالح، ماهــان ناصربخــت و رادمهــر روحانــی مقــدم، 
بازیگــران »کاتیوشــا« هســتند و یــک بازیگــر دیگــر نیز بــه زودی 

ــه ایــن جمــع خواهــد پیوســت.  ب

در خالصــه قصــه کمــدی »کاتیوشــا« آمــده اســت: »مــن اگــه 
بخــوام تــوی زندگــی ام موفــق باشــم، حتمــا نبایــد اونجــوری بــه 

زندگــی نــگاه کنــم کــه تــو نــگاه می کنــی.« 
بخشــی از عوامــل ایــن فیلــم کــه حضورشــان تاکنــون قطعــی 
شــده اســت، عبارت انــد از: تهیه کننــده و کارگــردان: علــی 
ــخه  ــنده نس ــی، نویس ــدی علی میرزای ــنده: مه ــانی، نویس عطش
ــیامک  ــردان: س ــتیار اول کارگ ــیانی، دس ــم خودس ــی: کری نهای
ــد:  ــر تولی ــرداری: محمــود عطشــانی، مدی ــر فیلمب ــه، مدی مردان
علیرضــا یگانگــی، برنامه ریــز: عاطفــه باقــری، طــراح صحنــه و 
ــرداری: محمــد شــاهوردی،  ــر صداب ــاس: آبتیــن برقــی، مدی لب
 ،)PH ــاک ــزه زاده )پوش ــام حم ــران: پی ــاک بازیگ ــن پوش تأمی
فرزانــه  چهره پــرداز:  گل زاده،  امیــد  چهره پــردازی:  طــراح 
زردشــت، دســتیار چهره پــردازی: نــدا عطــاردی، مدیــر تــدارکات: 
ــکاس:  ــری، ع ــدی کالنت ــن: مه ــیقی مت ــعید دالوری، موس س
ــی، دســتیار  ــردان: ســینا بیگ ــرزم، دســتیار دوم کارگ ــان گ پیم
ــد  ــی: محم ــروه کارگردان ــو، گ ــورنا بایرامل ــردان: س ــوم کارگ س
تیمــوری، ســید امیــن شــجاعی، جانشــین تهیه کننــده: احمــد 

ــب. ــان ادی ــده: ایم ــاور تهیه کنن ــیرازی، مش ش

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

حکایت های چهارمقاله نظامی عروضی
نویسنده عباس جهانگیریان

قیمت ۱۰ هزار تومان
نشر پیدایش

ماهی باالی درخت
نویسنده لیندا.م.هانت
قیمت ۲۴ هزار تومان

نشر پیدایش

این دختر نامرئی نیست
نویسنده مارکوس سجویک

قیمت ۲۳ هزار تومان
نشر پیدایش

تأثیر گوشی همراه بر بیشتر شعرخواندن مردممحبوبیت ایرانیان در هند

م الف ۱4۱۷۹۲



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 آلودگی های خاک

معضل فراموش شده
خــاک«  جامــع  »الیحــه  تدویــن  از  دهــه  یــک 
ــور  ــاک در کش ــئله خ ــان مس ــا همچن ــذرد، ام می گ
ــا بی توجهــی و بی مهــری مســئوالن مواجــه اســت،  ب
بدون شــک اگــر ایــن الیحــه عملیاتــی شــود، بســیاری 
ــد.  ــد ش ــرف خواه ــش برط ــن بخ ــکالت در ای از مش
ــی از  ــوده و یک ــه ب ــائل جامع ــکلت مس ــاک، اس خ
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــور ب ــع هرکش ــمندترین مناب ارزش
امــا متأســفانه در ایــران فاقــد متولــی اســت، اگرچــه 
معاونــت آب و خــاک ســازمان جهــاد کشــاورزی، 
مســئولیت آب و خــاک را بــه عهــده دارد، امــا در 
مدیریــت خــاک کشــور، اقــدام مؤثــری انجــام نــداده 

ــت.  اس
ــردی  ــزارش راهب ــی از گ ــی آرا در بخش ــز پژوهش مرک
»مدیریــت منابــع خــاک، امــری مهــم و مغفــول« کــه 
توســط اندیشــکده افــرا، گردآوری شــده و نســخه ای از 
 آن را در اختیــار خبرنــگار مهــر قــرار داده، آورده اســت: 
معضــالت  از  یکــی  به عنــوان  خــاک  آلودگــی 
ــود  ــناخته می ش ــا ش ــده در دنی ــت محیطی عم زیس
و قطعــًا بــدون داشــتن خــاک ســالم، حیــات و 
زندگــی روی زمیــن امکان پذیــر نخواهــد بــود، چراکــه 
از زمیــن حاصــل می شــود،  انســان  ۹۵% غــذای 
بنابرایــن برنامه ریــزی بــرای داشــتن خاکــی ســالم و 

تولید کننــده، الزمــه بقــای انســان اســت. 
ــه  ــرژی ب ــا ان ــتی ی ــم های زیس ــواد، ارگانیس ورود م
درون خــاک، ســبب تغییــر کیفیــت خــاک می شــود، 
همیــن مســئله باعــث می شــود کــه خــاک از حالــت 

طبیعــی خــود خــارج و آلــوده شــود. 
نشــت  ماننــد  آلودگــی،  ایجــاد  مختلــف  منابــع 
ترکیبــات  انتقــال  لوله هــای  مختلــف،  صنایــع  از 
ــزات ســنگین، ضایعــات صنعتــی و غیــره،  نفتــی، فل
باعــث کاهــش کیفیــت خــاک، گســترش در ســطح 
آب هــای زیرزمینــی و بــروز ســایر مشــکالت محیــط 
ــر کشــور، یکــی  ــع خــاک ه زیســتی می شــود. مناب
ــود.  ــوب می ش ــور محس ــی آن کش ــای مل از ثروت ه
ــات  ــداوم حی ــا اســت کــه ت خــاک، امانتــی گــران به
بشــر بــر روی کــره زمیــن بــه حفــظ و بقای آن وابســته 
اســت. خــاک، ظــرف ذخیــره آب و بزرگ تریــن 
ــر  ــی مؤث ــت و عامل ــت اس ــده آب در طبیع ذخیره کنن
در بهــره وری مصــرف آب در کشــاورزی محســوب 

می شــود. 
خــاک، بزرگتریــن منبــع کربــن در خشــکی ها بــوده و 
در ترســیب کربــن نقــش به ســزایی دارد. در هــر گــرم 
خــاک، چندیــن میلیــارد میکروارگانیســم وجــود دارد 
و در حفــظ تنــوع زیســتی، طبیعــت اهمیــت زیــادی 
دارد. بســیاری از نیازهــای حیاتــی انســان در دل خاک 

نهفتــه اســت. 
خــاک در تولیــد غــذا، پوشــاک، چــوب، مـــواد اولیـــه 
صـــنعت و انـرژی، ذخیـره و تصـفیه آب، فعالیت های 
عمرانــی و شهرســازی، دفــن پســماندها و پســاب ها، 
ذخیــره کربــن اتمســفر، تأمیــن نیازهای زیباشــناختی 

انســـان و...، اســتفاده می شــود. 

جامعه

 امکان بیمه پردازی ایرانیان 
خارج از کشور

ایرانیــان خــارج از کشــور بــرای درخواســت بیمــه، نیــاز بــه 
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه قبلــی نــزد ســازمان تأمیــن 
 اجتماعــی ندارنــد و می تواننــد بــدون ســابقه قبلــی، 
بیمه پــردازی خــود را آغــاز کننــد و همچنیــن آن دســته از 
ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور کــه دارای ســوابق بیمــه ای 
قبلــی نــزد ایــن ســازمان هســتند، می تواننــد ســوابق خــود 

را تکمیــل کننــد. 
بــه گــزارش ایســنا، تمامــی اتبــاع ایرانــی شــاغل و 
غیرشــاغل مقیــم خــارج از کشــور می تواننــد خــود را نــزد 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی، بیمــه کننــد. بــرای بهره منــدی 
از بیمــه ایرانیــان خــارج از کشــور، شــخص یــا وکیــل وی 
ــن اجتماعــی  ــه یکــی از شــعب ســازمان تأمی ــد ب می توان
ــد.  ــه کن ــرزی مراجع ــرون م ــزاران ب ــی از کارگ ــه یک ــا ب ی
همچنیــن متقاضیــان ایــن نــوع بیمــه می تواننــد از طریــق 
غیرحضــوری، در ســامانه اعــالم درخواســت بیمــه ایرانیــان 

خــارج از کشــور تقاضــای خــود را ثبــت کننــد. 
حداکثــر ســن پذیــرش تقاضــا بــرای مــردان و زنــان 
ــن  ــل س ــام و حداق ــال تم ــا ۵۰ س ــت تقاض ــان ثب در زم
ــت تقاضــا ۱۸ ســال تمــام اســت.  ــخ ثب متقاضــی در تاری
چنانچــه ســن متقاضــی در زمــان ثبــت تقاضــا بیــش از ۵۰ 
ســال باشــد، پذیــرش درخواســت وی منــوط بــه دارابــودن 
ســابقه پرداخــت حــق بیمــه قبلــی معــادل مــازاد ســنی 

ــود.  مقــرر خواهــد ب
تأمیــن  ســازمان  روابط عمومــی  اداره کل  بــه گــزارش 
اجتماعــی، پذیــرش درخواســت آن عــده از متقاضیانــی کــه 
قبــل از تاریــخ ارائــه تقاضــا حداقــل دارای ۱۰ ســال ســابقه 
پرداخــت حــق بیمــه هســتند، از اعمــال شــرایط ســنی مقرر 

معــاف خواهنــد بــود.

افزایش ۹ درصدی تلفات رانندگی 
در آذر ماه

ــدی  ــش ۹ درص ــور از افزای ــی کش ــکی قانون ــس پزش رئی
ــر داد. ــال خب ــاه امس ــاده ای در آذر م ــات ج تلف

ــصت  ــجاعی در ش ــد ش ــر، احم ــگار مه ــزارش خبرن ــه گ ب
ــوروزی  ــی ن ــتاد ترافیک ــی س ــه هماهنگ ــن جلس و یکمی
گفــت: تــردد در ســال ۹۶ بیــش از ۱۰.۵ درصــد رشــد 

ــت. ــته اس داش
وی افــزود: بیشــترین آمــار تلفــات، نتیجــه افزایــش 
ترددهــا بــوده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه خدمــات 

ــت.  ــده اس ــتر ش ــر و بیش ــس بهت ــداری و پلی راه
ــی ســال،  ــه اینکــه در روزهــای پایان ــا اشــاره ب شــجاعی ب
ــزود:  ــود، اف ــم ب ــا خواهی ــزان تردده ــش می ــاهد افزای ش
ــا افزایــش ترددهــا، شــاهد افزایــش میــزان  امیدواریــم ب
آمــار تلفــات جــاده ای نباشــیم و آمارهــا نســبت بــه ســال 

گذشــته افزایــش چشــمگیری نداشــته باشــد.

کوتاه اخبار 
 کشف جسد مردی میانسال

در فریدونکنار
ــد  ــف جس ــار از کش ــتان فریدونکن ــی شهرس ــده انتظام فرمان

ــر داد.  ــتان خب ــن شهرس ــالی در ای ــرد میانس م
در پــی کشــف جســد مــردی میانســال در یــک منــزل 
ــده  ــژاد فرمان ــین رمضان ن ــار، غالمحس ــکونی در فریدونکن مس
انتظامــی ایــن شهرســتان گفــت: در ایــن رابطــه، هیــچ آثــاری 
از زدگــی، کبــودی، خراشــیدگی و یــا شکســتگی دیــده نشــد. 
مــرگ  علــت  مــی رود  احتمــال  خاطرنشــان کــرد:  وی 
خودکشــی یــا گازگرفتگــی باشــد کــه در نهایــت بایــد منتظــر 
پاســخ کالبدشــکافی از طریــق پزشــکی قانونــی باشــیم. 
رمضان نــژاد یــادآور شــد: بــر اســاس مشــخصات کارت ملــی 
کــه در محــل حادثــه پیــدا شــد، متوفــی فــردی بــه نــام م_
شــاهینی فرزنــد ابراهیــم بــوده کــه تنهــا در منــزل اســتجاری 

زندگــی می کــرده اســت. 
ــت:  ــه گف ــار در ادام ــتان فریدونکن ــی شهرس ــده انتظام فرمان
بــرای  جســد  مشــخصات  ثبت احــوال  اداره  طریــق  از 
متوفــی،  خانــواده  شناســایی  و  قانونــی  مراحــل   ســیر 

استعالم می شود.

پسر جوان از قصاص گریخت
رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ســوم آبــان ســال ۹۴ بــا 
اصلــی شــهر  میــدان  در  پســر جوانــی  مــرگ  گــزارش 
جنایــی  کارآگاهــان  حضــور  بــا  شــد،  شــروع  ورامیــن 
شــد کــه  مشــخص  مقدماتــی  تحقیقــات  و  محــل  در 
ــل  ــه به دلی ــت ک ــن اس ــام رامی ــه ن ــی ب ــر جوان ــول پس مقت
ــان  ــتان ج ــینه اش در بیمارس ــه س ــو ب ــه چاق ــت ضرب  اصاب

باخته است. 
ــا  ــر و ب ــد نف ــا چن ــری ب ــول در درگی ــه شــاهدان، مقت ــه گفت ب
ــده  ــروح ش ــجاد«،  مج ــام »س ــی به ن ــر نوجوان ــوی پس چاق
بــود. بــا ایــن ســرنخ، جســت و جو بــرای یافتــن عامــالن نــزاع 
شــروع شــد و ســرانجام مأمــوران ســجاد را دســتگیر کردنــد. 
ــت:  ــرد و گف ــراف ک ــل اعت ــه قت ــی ب ــوان در بازجوی ــن نوج ای
ــدم،  ــنا ش ــی آش ــروه تلگرام ــک گ ــول( در ی ــن )مقت ــا رامی ب
ــر  ــرای دخت ــای او ب ــه مزاحمت ه ــی متوج ــد از مدت ــا بع ام
مــورد عالقــه ام شــدم و بــه همیــن دلیــل بــا هــم قــرار دعــوا 
گذاشــتیم و در یــک نــزاع دســته جمعــی بــا ضربــه چاقــو او 

ــا درآوردم.  را از پ
بــا ایــن اعترافــات، پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار شــعبه 
ــی  ــت قاض ــه ریاس ــران ب ــتان ته ــری اس ــارم دادگاه کیف چه
عبداللهــی قــرار گرفــت و اولیــای دم خواســتار قصــاص شــدند. 
ــن و  ــت: آن روز م ــتاد و گف ــگاه ایس ــم در جای ــپس مته س
رامیــن بــه اتفــاق دوســتان مان بــرای دعــوا بــه میــدان شــهر 
رفتیــم. تعدادمــان زیــاد بــود و بــه جــان هــم افتادیــم کــه من 

ناخواســته باعــث قتــل رامیــن شــدم. 
ــم  ــت: موکل ــم گف ــجاد ه ــع س ــل مداف ــه، وکی ــن جلس در ای
هنــگام ارتــکاب جــرم، زیــر ۱۸ ســال بــوده بــه همیــن خاطــر 
تقاضــا دارم طبــق مــاده ۹۱ قانــون مجــازات اســالمی جدیــد 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ــر ۱۸ س ــان زی ــرای محکوم ــه ب ک
ــان جلســه،  ــم حکــم صــادر شــود. در پای ــرای موکل اســت، ب
قضــات وارد شــور شــدند و بــا توجــه بــه ســن کــم قاتــل او را 
بــه پنــج ســال حبــس و پرداخــت دیــه کامــل محکــوم کردند.

بــه گفتــه یــک عضــو هیئــت علمــی دانشــکده انــرژی و مکانیک 
دانشــگاه شــهید بهشــتی خودروهــای بنزینــی و گازوئیلــی نقش 
ــد. در ایــن شــرایط تولیــد  ــادی در انتشــار آلودگــی هــوا دارن زی
خودروهــای گازســوز بــا توجــه بــه امکانــات موجــود و دسترســی 

بــه منابــع گازی، راهــکار اقتصــادی و امکان پذیــری اســت. 
ــکار  ــورد راه ــنا، در م ــا ایس ــو ب ــرام در گفت وگ ــی احت محمدعل
ــا بیــان اینکــه اگــر مســئوالن  ــر در کاهــش آلودگــی هــوا ب مؤث
ــی  ــرای کاهــش آلودگ ــری ب ــزی و تصمیم گی ــال برنامه ری در ح
هــوا هســتند، بهتــر اســت روی تولیــد ســواری ها و اتوبوس هــای 
گازســوز نیــز کار کننــد، گفــت: اگــر جهت گیــری ما در کالنشــهرها 
ــد، مشــکل  ــت کن ــای گازســوز حرک ــد خودروه ــه ســمت تولی ب
 تولیــد ذرات معلــق اولیــه و ثانویــه نیــز تــا حــد زیــادی 

حل و فصل می شود. 
خودروهــای گازســوز،  از  منظــور  البتــه  تصریــح کــرد:  وی 

ــه  ــای پای ــد خودروه ــه تولی ــی نیســت، بلک ــای کارگاه خودروه
ــه اســت. در  ــور و بدن ــا طراحــی درســت و دقیــق موت گازســوز ب
حــال حاضــر تولیــد خودروهــای گازســوز بــا توجــه بــه شــرایط 
کشــور و امکانــات موجــود و دسترســی بــه منابــع گازی، راهــکار 
اقتصــادی و امکان پذیــری اســت، ضمــن اینکــه باعــث کاهــش 

ــود.  ــوا می ش ــی ه آلودگ
ــا بیــان اینکــه  ایــن کارشــناس حــوزه خــودرو و آلودگــی هــوا ب
ــه  خودروهــای گازســوز، کمتریــن نقــش را در تولیــد ذرات ثانوی
دارنــد، گفــت: در حــال حاضــر روســیه بــا هــدف کاهــش 
آلودگــی، اقداماتــی را بــرای تولیــد خودروهــای گازســوز آغازکــرده 
ــع گازی خوبــی داریــم و  ــرای کشــور مــا هــم کــه مناب اســت. ب
ــت،  ــاعد نیس ــم مس ــرژی ه ــن ان ــادرات ای ــرای ص ــرایط ب ش
ــدی ــرای کالنشــهرها، راهــکار مفی ــد خودروهــای گازســوز ب  تولی

است.

معــاون توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزیــر آمــوزش و 
ــه ۶ هــزار  ــان اینک ــا بی ــار ترکمــن ب ــی الهی ــرورش، عل پ
ســرباز معلــم در آمــوزش و پــرورش فعالیــت می کننــد، 
اظهــار داشــت: مجــوز حضــور ۶ هــزار ســرباز معلــم دیگــر 

ــم.  ــرورش گرفته ای ــوزش و پ ــز از آم را نی
بــه گــزارش فــارس، الهیــار ترکمــن در خصوص حــق بیمه 
ــه ســتادکل نیروهــای  ــی ک ســربازمعلمان گفــت: از زمان
ــق  ــوق، ح ــر حق ــالوه ب ــد ع ــه بای ــرد ک ــالم ک ــلح اع مس
ــتگاه های  ــط دس ــربازی توس ــه س ــای امری ــه نیروه بیم
ــبات  ــوع در محاس ــن موض ــود، ای ــت ش ــی پرداخ اجرای
ــاس،  ــن اس ــر ای ــت و ب ــده اس ــرورش آم ــوزش و پ آم
ســربازمعلمان می تواننــد بــه ســازمان خدمــات درمانــی 
 نیروهــای مســلح مراجعــه کــرده و دفترچــه بیمه شــان را 

دریافت کنند. 

وی در خصــوص تأخیــر در پرداخــت حقوق ســربازمعلمان 
بیــان داشــت: تأخیــر در پرداخــت حقــوق ســربازمعلمان 
بلکــه خزانــه  نیســت،  عــدم تخصیــص  دلیــل  بــه 
را پرداخــت  اعتبــار ســایر   بــه دلیــل محدودیت هــا، 

نکرده است. 
ــوزش  ــر آم ــتیبانی وزی ــت و پش ــعه مدیری ــاون توس مع
ــکل  ــل مش ــا ح ــا ب ــرد ت ــدواری ک ــار امی ــرورش اظه و پ
ــه، در اســفند مــاه مطالبــات کل  محدودیــت مالــی خزان

ــردد.  ــویه گ ــربازمعلمان تس ــال س س
وی تصریــح کــرد: تاکنــون مطالبــات پنــج مــاه اول ســال 
ســربازمعلمان پرداخــت شــده اســت، بــه عبــارت دیگــر 
تــا پایــان مردادمــاه حقــوق آن هــا را پرداخــت کرده ایــم و 
مابقــی آن بــا حــل مشــکل محدودیــت اعتبــار خزانــه، تــا 

پایــان ســال پرداخــت خواهــد شــد.

أخذ مجوز فعالیت ۶ هزار سربازمعلمراهکاری برای کاهش آلودگی هوا

ــوزش و  ــی آم ــوزش ابتدای ــاون آم ــه مع ــه گفت ب
ــتان خوانی،  ــال ۹۷ داس ــوروز س ــرای ن ــرورش ب پ
توســط  داستان نویســی  و  داســتان گویی 
ــوروزی  دانش آمــوزان ابتدایــی، جایگزیــن پیــک ن

می شــود. 
بــه گــزارش مهــر، نشســت خبــری رضــوان 
حکیــم زاده، معــاون آمــوزش ابتدایــی، بــا موضــوع 
ــر از  ــد و وی خب ــزار ش ــوروزی« برگ ــف ن »تکالی
ــی  ــه طرح ــدارس و ارائ ــوروزی م ــک ن ــذف پی ح

جایگزیــن داد. 
وی در ایــن مراســم گفــت: امســال دســتورالعملی 
ــذف  ــوروزی ح ــک ن ــه پی ــت ک ــده اس ــن ش تدوی
خواهــد شــد و بــه جــای آن، طرحــی اجــرا 
بــا  را  دانش آمــوزان  آن  طــی  کــه  می شــود 
داســتان خوانی، داســتان گویی و داستان نویســی 
آشــتی بدهیــم و محیطــی شــاد را بــرای کــودکان 

ــم.  ــاد کنی ایج
ــر  ــرد: ب ــان ک ــتر بی ــح بیش ــم زاده در توضی حکی
اســاس مصوبــه ای کــه از قبــل اعــالم شــده 
ــد.  ــوروزی را ندارن ــد پیــک ن اســتان ها، حــق تولی
فعالیــت  ســه  ایــن  دربــاره  همچنیــن   وی 
امســال  دانش آمــوزان می تواننــد  بیــان کــرد: 
را  را بخواننــد و آن  ایــام تعطیــالت کتابــی   در 
ــک  ــر ی ــد روایت گ ــد. می توانن ــی کنن خالصه نویس
داســتان یــا خاطــره ای باشــند کــه آن را بــا صــدای 
خــود ضبــط کرده انــد یــا از خــود فیلــم بگیرنــد. در 
ــتانی  ــد داس ــوزان می توانن ــر دانش آم ــکل دیگ ش

را بنویســند. 

حکیــم زاده گفــت: مــا قــرار اســت امســال هفــت 
داســتان نویس  و  داســتان گو  میلیــون  نیــم   و 
ــای  ــت، مهارت ه ــه در آن خالقی ــیم ک ــته باش داش
ــوزان  ــدن در دانش آم ــداری و شــنیداری و خوان دی

ــود. ــت می ش تقوی

 نوروز برای تعمیق یادگیری، زمان 
مناسبی نیست

ــرد:  ــار ک ــه اظه ــی در ادام ــوزش ابتدای ــاون آم مع
ایــن تصمیــم در راســتای اســتفاده بهینــه از دوران 
کودکــی و آشــتی دادن کــودکان بــا داســتان ها 
گرفتــه شــده اســت. بــا توجــه بــه شــرایط خــاص 
ــدت  ــه طوالنی م ــوروزی ک ــالت ن ــودکان در تعطی ک
هــم هســت و در ایــن مــدت از یادگیــری فاصلــه 
می گیرنــد، مــا ایــن طــور بــه موضــوع نــگاه کردیــم 
کــه از ایــن زمــان، بــرای تقویــت مهارت هایــی کــه 
ــم.  در طــول ســال ســلب می شــود، اســتفاده کنی

ــود  ــن ب ــوروزی ای ــک ن ــاد پی ــت ایج ــع عل در واق
 کــه دانش آمــوز از یادگیــری فاصلــه می گیــرد و 
را  یادگیــری  ایــن  پیک هــا  ایــن  بــود   قــرار 

جبران کند، اما عمالً این اتفاق رخ نمی داد. 
ــکالت  ــن مش ــران همی ــرای جب ــه داد: ب وی ادام
ــه  ــری ب ــکل سراس ــه از ش ــود ک ــادی ب ــک ش پی
اســتانی و بعــد منطقــه ای و مدرســه ای تبدیل شــد، 
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه پیک هــای نــوروزی در 
تعمیــق و تثبیــت یادگیــری نقشــی نداشــتند و تنهــا 
ــی  ــری ذهن ــار درگی ــوز را دچ ــواده و دانش آم خان
می کردنــد. کــودکان تــا آخریــن روز مشــغول تفریح 
بودنــد و در روز آخــر پیــک را تکمیــل می کردنــد. در 
ســال ۹3-۹2 هــم دســتورالعملی جدیــد در زمینــه 
ــی  ــج کتابخوان ــاد و تروی ــی ش ــری در محیط  یادگی
مــورد تأییــد قــرار گرفــت. بــر همیــن اســاس 
برنامــه توانمندســازی معلمــان ابتدایــی را در برنامه 
ــوروزی  ــک ن ــر پی ــم تغیی ــن تصمی ــتیم و ای داش
ــبه  ــک ش ــتان گویی، ی ــی و داس ــه داستان نویس ب

ــت. ــده اس ــه نش گرفت
ــتورالعمل  ــه در دس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم زاده ب حکی
بــرای  مناســب  فعالیــت  انتخــاب   قبلــی کــه 
ــان  ــده معلم ــر عه ــوروز ب ــد ن ــوزان در عی دانش آم
بــود و آن هــا فرصــت کافــی بــرای انتخــاب فعالیــت 
مناســب نداشــتند و در نهایــت بــاز هــم رونویســی 
ــا  ــان کــرد: م ــد، بی ــن می کردن و تکلیــف را جایگزی
ــوزان  ــت دانش آم ــد از فعالی ــکل جدی ــن ش ــا ای ب
ــوروزی می خواهیــم  در امــر یادگیــری در فرصــت ن
بــرای تخیــل دانش آمــوزان بســتری فراهــم کنیــم. 

ضمــن اینکــه قالــب قصه گویــی در سراســر قــرآن 
کریــم نیــز مرتــب تأکیــد شــده اســت و بــرای بیان 

حقایــق هســتی از آن اســتفاده شــده اســت.
 می خواهیم بال های کودکان را باز کنیم

ــا فرصتــی  وی همچنیــن گفــت: کــودکان امــروز ب
ــرده  ــم ک ــان فراه ــن برایش ــای نوی ــه فن آوری ه ک
اســت، فرصــت زیــادی بــرای داســتان  خوانــدن و 
ــا ســرگرم برنامه هــای  ــد ی داســتان شــنیدن ندارن
ــا  ــتند ی ــویه هس ــک س ــی ی ــا تعامل ــی ب تلویزیون
ــی  ــتند. حت ــازی هس ــغول ب ــود مش ــت خ ــا تبل  ب
بزرگ ترهــا نیــز از امــر خوانــدن فاصلــه گرفته انــد. 
میلیــون   ۷.۵ کــه  بــود  ایــن  هدفمــان   مــا 
دانش آمــوز را بــا ایــن امــر آشــتی دوبــاره بدهیــم. 
یــا داســتانی خلــق کننــد و یــا داســتانی را روایــت 
کننــد، حتــی از دانش امــوزان می خواهیــم نــام 
داســتان و نویســنده و انتشــارات را در صــورت 
انتخــاب مــدل خالصه نویســی یــک داســتان ذکــر 
ــت را هــم  ــت امان ــا مستند نویســی و رعای ــد ت کنن

تمریــن کننــد. 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــوزش ابتدای ــاون آم مع
بــرای رســیدن بــه اهــداف ایــن دســتورالعمل 
ــازوان  ــه ب ــتیم ک ــان هس ــی معلم ــد همراه نیازمن
تربیتــی ما هســتند، اظهــار کــرد: در زمــان باقیمانده 
فرصــت ایــن را داریــم بــا کمــک معلمــان بــه 
دســتورالعمل واضح تــر برســیم، مــا اینجــا هســتیم 
ــاعر  ــور، ش ــر امین پ ــاد قیص ــده ی ــول زن ــه ق ــا ب ت
بــاز  را  »بال هــای کــودکان   خــوب کشــورمان، 

کنیم.« 
وی در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه انتخــاب 
کتاب هــای داســتان بــه عهــده مــدارس اســت یــا 
خانواده هــا در ایــن انتخــاب آزاد هســتند، گفــت: در 
مرحلــه اول، حــق انتخــاب آزاد اســت و در بازار نشــر 
نیــز خوشــبختانه کتاب هــا بــرای گروه هــای ســنی 
مختلــف وجــود دارد و مشــخص شــده اســت. 
خانــواده و مدرســه، شــرکای اصلــی مــا هســتند کــه 
ــد. خوشــبختانه پایه هــای  ــه مــا کمــک کنن ــد ب بای
اول و دوم دبســتان مــا نیــز قــادر بــه خوانــدن 

هســتند. 

پیک نوروزی حذف شد

،،
ابتدایــی  آمــوزش  معــاون  گفتــه  بــه 
آمــوزش و پــرورش بــرای نــوروز ســال 
و  ۹۷ داســتان خوانی، داســتان گویی 
داستان نویســی توســط دانش آمــوزان 
نــوروزی  پیــک  جایگزیــن  ابتدایــی، 

می شــود

جدایــی و طــالق اتفاقــی غیر طبیعــی نیســت و ممکــن 
ــل  ــا دالی ــراد رخ دهــد، ام اســت در زندگــی برخــی اف
ــه حــدی مضحــک اســت کــه هــر  بعضــی طالق هــا ب

شــنونده ای را بــه تعجــب وا مــی دارد.
 دوست ندارم شوهرم کارمند یک زن باشد

خســرو و نگیــن، زندگــی عاشقانه شــان را درســت 
همــه  اوایــل  کردنــد.  آغــاز  پیــش  هشــت ماه  از 
ــدر  ــت، آن ق ــش رف ــوب پی ــی خ ــن زندگ ــز در ای چی
ــد  ــور می کردن ــان تص ــن زوج هردویش ــه ای ــوب ک خ
ــا  ــت، ام ــد داش ــم خواهن ــار ه ــانی کن ــده درخش آین
هیچ کــس فکــرش را نمی کــرد زندگــی عاشــقانه 
هــم  از  به خاطــر شــغل خســرو  تنهــا  زوج،  ایــن 
ــم  ــن ه ــود و نگی ــک زن ب ــد ی بپاشــد. خســرو، کارمن
ــا  ــی آن ه ــد، زندگ ــش نمی آم ــت خوش ــن وضعی از ای
ــم  ــران خت ــواده ته ــه دادگاه خان ــه ب ــن بهان ــه همی ب
شــد. مــرد جــوان در این بــاره بــه قاضــی گفــت: 
ــان  ــاده، زندگی م ــوع س ــک موض ــر ی ــرم به خاط همس
ــم و  ــم بودی ــق ه ــا عاش ــرد. م ــل ک ــم تبدی ــه جهن را ب
ــم  ــور می کردی ــدیم، تص ــنا ش ــم آش ــا ه ــه ب روزی ک
ــم  ــار ه ــی کن ــر از آرامش ــالف و پ ــدون اخت ــی ب  زندگ
خواهیــم داشــت. ســر هــر موضوعــی بــا هــم تفاهــم 
داشــتیم و ســعی می کردیــم بــه هــم آرامــش بدهیــم، 
امــا یک موضــوع ســاده، خوشــبختی مان را نابــود 
کــرد، ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه بعــد از ازدواج، مــن 
ــا  ــر کاری ب ــرکت معتب ــک ش ــتم در ی ــره توانس باالخ
ــث  ــن شــغل باع ــا همی ــم، ام ــدا کن ــد خــوب پی درآم
بدبختــی مــا شــد، نگیــن تــا متوجــه شــد مدیرعامــل 
مــن یــک زن اســت، بهانه گیری هایــش را شــروع 
کــرد، هــر شــب دعــوا راه می انداخــت و می گفــت 
ــا  ــان می شــود! تنه ــم، باورت ــد از کارم اســتعفا بده بای
ــد  ــود، بای ــک زن ب ــن ی ــل م ــه مدیرعام ــر اینک به خاط
می بســتم  مناســبم  درآمــد  و  روی کار  را  چشــمم 
و بیــکار می شــدم. هرچــه ســعی کــردم نگیــن را 
 قانــع و بــا آرامــش او را متوجــه اشــتباهش کنــم، 
 فایــده ای نداشــت. االن پنــج ماه اســت نگین هر شــب 
قهــر می کنــد و دعــوا بــه راه می انــدازد تــا مــن از کارم 
ــرای  ــن ب ــدارد م ــد دوســت ن ــم. می گوی اســتعفا بده
ــش  ــدم حرف ــی دی ــم وقت ــن ه ــم. م ــک زن کار کن ی
غیرمنطقــی اســت، قبــول نکــردم. زندگــی مــا در ایــن 
چنــد مــاه از ایــن رو بــه آن رو شــد. آن قــدر کــه هــردو 
ــن  ــر ای ــه، همس ــم. در ادام ــالق گرفتی ــه ط ــم ب تصمی
مــرد نیــز بــه قاضــی گفــت: آقای قاضــی مــن دوســت 
ــک زن  ــد. از ی ــک زن کار کن ــرای ی ــوهرم ب ــدارم ش ن
ــد. کار  ــتور بده ــه او دس ــک زن ب ــرد و ی ــوق بگی حق
شــوهرم جــوری اســت کــه در شــرکت ارتبــاط مســتقیم 
بــا مدیرعاملــش دارد. بــرای همیــن هــر روز بایــد ایــن 
ــن موضــوع مــرا  ــرد، ای ــد و از او دســتور بگی زن را ببین
آزار می دهــد. بــرای همیــن از شــوهرم خواهــش 
کــردم کارش را عــوض کنــد. او براحتــی می توانــد 
ــودش  ــرای خ ــبی ب ــر کار مناس ــرکت دیگ ــک ش در ی
پیــدا کنــد، ولــی نمی دانــم چــرا حاضــر نیســت 

ــی  ــت زندگ ــر اس ــد؟ او حاض ــرکت دل بکن ــن ش  از ای
مشــترک مان نابــود شــود، ولــی کارش را از دســت 
ــوض  ــغلش را ع ــتم ش ــاه از او خواس ــد م ــد. چن نده
ــرای  ــداد، ب ــه حرفــم اهمیتــی ن ــی او اصــاًل ب ــد، ول کن
ــن  ــار ای ــم در کن ــر نمی خواه ــم دیگ ــن ه ــن م همی
قاضــی  پایــان  در  زندگــی کنــم.  خودخــواه  مــرد 
از  را  زوج  ایــن  صحبت هایــش  بــا  کــرد  ســعی 
ــالق  ــوان از ط ــرد ج ــی م ــد، ول ــرف کن ــی منص  جدای
منصــرف نشــد، بــرای همیــن قاضــی دادگاه ایــن زوج 
ــا شــاید مشکل شــان  ــز مشــاوره فرســتاد ت ــه مرک را ب

حــل شــود.
 شوهرم نسبت به من تعصب ندارد

زن جــوان وقتــی دیــد شــوهرش روی او غیرتــی 
ــد از  ــت بع ــم گرف ــدارد، تصمی ــب ن ــود و تعص نمی ش
ــرای  ــود ب ــترک خ ــی مش ــه زندگ ــم، ب ــال و نی یک س
همیشــه پایــان دهــد. ایــن زن در این بــاره بــه قاضــی 
دادگاه خانــواده گفــت: ۱۸ مــاه اســت بــا فربــد ازدواج 
کــرده ام. مــن عاشــق شــوهرم بــودم و روزی کــه او را 
ــارش  ــردم در کن ــور می ک ــدم، تص ــار دی ــرای اولین ب ب
خوشــبخت خواهــم شــد. فربــد، ویژگی هــای اخالقــی 
خوبــی داشــت و مــرد مهربــان و مظلومــی بــود. خیلــی 
ــن  ــرای همی ــار می کــرد. ب ــا شــخصیت رفت ــن و ب متی
او را مــرد آرزوهایــم دیــدم و بــه خواســتگاری اش 
ــی  ــه از زندگ ــد ماهــی ک ــا چن ــت دادم، ام جــواب مثب
و  عیب هــا  بــه  پــی  تــازه  مشــترک مان گذشــت، 
ــی  ــی و تعصب ــد مــردی غیرت ــردم. فرب نقص هایــش ب
ــه  ــا مــردان غریب ــا شــب هــم ب ــح ت نیســت، اگــر صب
ــا  ــی وقت ه ــد. گاه ــی نمی ده ــم، اهمیت ــت کن صحب
از روی عمــد شــب ها تــا نزدیک هــای صبــح بــا 
ــف چــت  گوشــی تلفــن همراهــم در گروه هــای مختل
ــد.  ــراض هــم نمی کن ــی اعت ــد حت ــی فرب ــم، ول می کن
کاری بــه پوشــش و لباســم نــدارد. اهمیتــی بــه ایــن 
کــه کجــا مــی روم و بــا چــه کســانی در ارتبــاط هســتم، 
نمی دهــد. اگــر صبــح تــا شــب هــم در خانــه نباشــم، 
ــاس  ــط تم ــتم. فق ــا هس ــت کج ــم نیس ــش مه برای
می گیــرد و می پرســد کــی بــه خانــه برمی گــردم. ایــن 
ــن شــده اســت. احســاس  ــث آزار م ــش باع رفتارهای
ــدارد  ــه مــن ن ــد هیــچ حســی نســبت ب ــم، فرب می کن
و برایــش مهــم نیســتم. دیگــر تحمــل رفتارهایــش را 
نــدارم. بــرای همیــن تصمیــم بــه جدایــی گرفتــم. در 
ــه قاضــی گفــت: آقــای  ادامــه، شــوهر ایــن زن نیــز ب
قاضــی مــن اخالقــم همین طــور اســت. دوســت 
نــدارم در مســائل خصوصــی و شــخصی همســرم 
ــا ایــن کار او را آزار  دخالــت کنــم. احســاس می کنــم ب
ــه همســرم اعتمــاد کامــل  می دهــم. در ضمــن مــن ب
ــم،  ــک کن ــش را چ ــر کارهای ــم اگ ــر می کن دارم و فک
ــب اســت  ــت می شــود. جال ــن موضــوع ثاب خــالف ای
همــه زن هــا از بدبینی هــای همسرشــان شــکایت 
ــته ام،  ــون او را آزاد گذاش ــن چ ــر م ــا همس ــد، ام دارن
شــاکی اســت. در پایــان نیــز قاضــی دلیــل آن هــا بــرای 

ــی ندانســت. ــی را کاف جدای

طالق های عجیب و دالیل عجیب تر ک سناریوی ناتمام فرار قاتل شکا

ســاعت 22:3۰ دقیقــه پنجشــنبه 2۸ دی قتــل زن میانســالی به 
بازپــرس کشــیک قتــل تهــران اعــالم شــد و بازپــرس مــرادی، 

همــراه تیــم بررســی صحنــه جــرم، راهــی محــل جنایــت شــد.
تیــم تحقیــق پــس از ورود بــه آپارتمانــی در ســاختمانی 
ــه رو شــد و پســر  ــاله ای روب ــا جســد زن ۵۰ س ــه ب ــار طبق چه
ــت  ــی پایتخ ــس آگاه ــم پلی ــان اداره ده ــه کارآگاه ــن زن ب ای
ــا مــن تمــاس گرفــت  ــدرم ب گفــت: ســاعت ۶ بعــد از ظهــر، پ
ــودم را  ــم خ ــن ه ــت و م ــوب نیس ــادرت خ ــال م ــت ح و گف
ــه  ــی ک ــادرم درحال ــدن نیمه جــان م ــا ب ــه رســاندم و ب ــه خان ب
ــا دیــدن ایــن  ــه شــدت خونریــزی داشــت، مواجــه شــدم. ب ب
ــازه  ــون مغ ــم، چ ــاس گرفت ــس تم ــرادرم و اورژان ــا ب ــه ب صحن
بــرادرم نزدیــک خانــه اســت، او خیلــی زود خــودش را رســاند 
ــان در  ــادرم را از آپارتمان م ــان م ــدن نیمه ج ــک او، ب ــه کم و ب
طبقــه چهــارم بــه طبقــه اول منتقــل کردیــم تــا هــر چــه زودتــر 
او را بــه بیمارســتان برســانیم، امــا مقابــل در ورودی ســاختمان 
ــع  ــادرم دیگــر نفــس نمی کشــد، همــان موق متوجــه شــدم م
ــه محــل رســیدند و مــرگ مــادرم  امدادگــران اورژانــس هــم ب

ــد. ــد کردن را تأیی
در جریــان تحقیقــات کارآگاهــان دریافتنــد شــوهر ایــن زن بــا او 
ــده، تحــت  ــوان مظنــون اصلــی پرون اختــالف داشــته و او به عن

تعقیــب قــرار گرفــت.
بدیــن ترتیــب مشــخصات مظنــون ۵۵ ســاله بــه نــام حجــت 
بــه تمامــی واحدهــای گشــت پلیــس آگاهــی فرســتاده شــد و 
ــد  ــود دریافتن ــی های خ ــی در بررس ــان جنای ــویی کارآگاه از س
کــه مــرد میانســال بعــد از ارتــکاب جنایــت راهــی مشــهد شــده 
اســت. بــا ایــن ســرنخ، کارآگاهــان جنایــی بــا نیابــت قضایــی 
راهــی مشــهد شــدند و بــه تحقیــق از هتل هــا و مســافرخانه ها 
ــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی، مظنــون  پرداختنــد و ســرانجام ب
ــتگیر  ــایی و دس ــهد شناس ــی مش ــان طبرس ــراری را در خیاب ف

کردنــد.
ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــاون مب ــرم، مع ــد مک ــرهنگ کارآگاه حمی س
جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ گفــت: حجــت پــس از 
انتقــال بــه اداره آگاهــی بــه قتــل همســرش بــه خاطــر اختــالف 

اعتــراف کــرد.
دعوا بر سر شناسنامه گمشده مقتول

ایــن مــرد میانســال در گفت وگویــی، انگیــزه اش را دربــاره قتــل 
همســرش شــرح داد:

 روز حادثه سر چه موضوعی با هم درگیر شدید؟
مــن و همســرم چنــد ســالی باهــم اختــالف داشــتیم. مدتــی 

ــنامه اش  ــت شناس ــود و می گف ــر داده ب ــن گی ــه م ــه ب ــود ک ب
از حســابش  را  بــا آن پول هایــش  تــا   را مــن برداشــته ام 
ــه شناســنامه اش  ــردم ک ــد می ک ــن تأکی ــی م ــم. ول ــارج کن خ
ــم  ــه ه ــد. روز حادث ــاورش نمی ش ــت و او ب ــن نیس ــت م دس
چــادرش را ســر کــرد تــا بــه خانــه خواهــرش بــرود. مــن از ایــن 
کارش خیلــی عصبانــی شــدم و بــه آشــپزخانه رفتــم، چاقویــی 
ــینه و ران  ــه س ــردن و قفس ــه گ ــه ب ــن ضرب ــتم و چندی برداش

ــش زدم. پای
 فقط به خاطر اینکه می خواست به خانه خواهرش 

برود؟
نبایــد بــه آنجــا می رفــت. مــا باهــم مشــکل داشــتیم و درگیــری 
بیــن مــن و شــوهر خواهــرش و خواهرزاده هایــش بیشــتر از آن 

بــود کــه زنــم بخواهــد بــه خانــه آن ها بــرود.
چه درگیری با خانواده خواهر همسرتان داشتید؟

ســر ارث و میــراث بــا آن هــا مشــکل داشــتم، به خاطــر همیــن 
موضــوع، چندیــن بــار بــا هــم درگیــر شــده بودیــم.

 همسرت چرا به تو شک کرده بود که 
شناسنامه اش را برداشته ای؟

ــرم  ــار همس ــردم، رفت ــرار ک ــی ف ــر بده ــه خاط ــه ب ــی ک از زمان
ــود. ــده ب ــوض ش ع

 بدهی داشتی؟
ــه، مدتــی قبــل معامله هایــی انجــام دادم و نتوانســتم پــول  بل
ــال  ــه س ــه س ــد ک ــوری ش ــم. این ط ــت کن ــم را پرداخ طلبکاران
ــن  ــتند ردی از م ــه نتوانس ــم ک ــواده ام ه ــودم و خان ــراری ب ف
ــد. زمانــی کــه فهمیــدم  ــد، بدهــی ام را پرداخــت کردن پیــدا کنن
تهــران  بــه  کرده انــد  پرداخــت  را  بدهی هایــم  خانــواده ام 
ــای همســرم مشــکوک شــده  ــه رفتاره ــی ب ــا کم برگشــتم. ام

ــرد. ــار نمی ک ــوب رفت ــن خ ــا م ــم ب ــی او ه ــودم و از طرف ب
 پس از قتل همسرت چه کردی؟

ــه  ــم و ب ــاس گرفت ــرم تم ــا پس ــم ب ــض لباس های ــد از تعوی بع
ــد اســت و خــودش را برســاند.  ــادرش ب ــه حــال م ــم ک او گفت
ــده  ــه پســرم برســد، همســرم زن ــی ک ــا زمان ــردم ت ــر می ک فک
ــه  ــوس ب ــا اتوب ــال آزادی ب ــم از ترمین ــد از آن ه ــد. بع می مان
مشــهد رفتــم. می خواســتم در آنجــا توبــه کنــم و بعــد هــم بــه 
بندرعبــاس بــروم و بــه کار آرماتوربنــدی بپــردازم. البتــه در ایــن 
مــدت هــم بــا بچه هایــم تمــاس گرفتــم و آن هــا را وادار کــردم 

کــه بــه حســابم ۵ میلیــون تومــان پــول بریزنــد.
 تصمیم نداشتی خودت را معرفی کنی؟
نه، اما از کاری که کرده بودم، خیلی پشیمان بودم.

کنش    وا

مدیر مرکز کنترل هماهنگی عملیات 
سازمان امداد و نجات   

یکی از اصلی ترین مشکالت ما به اشتراک گذاشته 
نشدن اطالعات بین دستگاه های اجرایی است و باید 
اطالعات جامعی از سازمان های دیگر، فعالیت هایی 

که انجام می دهند و حوزه های خدماتی که دارند 
در دسترس باشد. با تحلیل این اطالعات، می توان 

خدمات بهتری به افراد حادثه دیده ارائه کرد. اگر 
امکان اشتراک گذاری این اطالعات بین دستگاه ها 

وجود داشته باشد و اگر منبعی باشد که تمام اطالعات 
مراکز امدادی و دستگاه ها در آنجا بارگذاری شود،  

این امکان برای هر یک از سازمان ها وجود دارد که 
بتوانند بر اساس نیاز خود، از این اطالعات در راستای 

خدمت رسانی بهتر استفاده کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
همان طور که در جلسه مشترک ستاد مبارزه با مواد 

مخدر و کمیته درمان تصویب شده است، امکان 
راه اندازی »اتاق تزریق« در استان هایی که این 

درخواست را دارند، در صورت فراهم شدن شرایط و 
تصویب شورای هماهنگی استان ها، فراهم خواهد شد. 

از آنجایی که معتادان عمدًا در خرابه ها و بیقوله ها و 
مکان هایی که دسترسی به آن ها دشوار است، حضور 

دارند، توزیع خدمات بهداشتی و درمانی به آن ها تنها از 
طریق گروه های Out reach»تیم امداد رسانی سیار«، 

امکان پذیر است. این افراد در قالب گروه های یک تا 
سه نفره بااستفاده از کوله پشتی هایی، شامل سرنگ 

و سوزن، وسایل پانسمان و وعده های غذایی به محل 
اقامت معتادان مراجعه می کنند.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا 
 بر اساس هماهنگی های صورت گرفته بین مجلس 

شورای اسالمی و ستاد کل نیروهای مسلح، دارندگان 
باالترین اولویت کسر خدمت ایثارگری می توانند از 

23 بهمن ماه جاری با دریافت کسر خدمت از یگان 
مربوطه از این تسهیالت بهره مند شوند. از آنجایی که 

واجدان شرایط بهره مندی از این تسهیالت در سال 
۹۶، دارای سابقه رزمندگی بیش از 2۴ ماه، ۱22 هزار 
نفر می باشند، لذا بر اساس مصوبه، امسال تعداد 2۰ 
هزار نفر از آنان که دارای بیشترین سابقه هستند در 

اولویت بهره مندی از این تسهیالت قرار گرفته و مابقی 
افراد در صورت غیرغایب بودن در سال های آتی )هر 

سال به تعداد 2۰ هزار نفر(، می توانند از این تسهیالت 
بهره مند شوند.

 معاون آموزش متوسطه 
وزیر آموزش و پرورش 

حذف آزمون از مدارس نمونه دولتی و استعدادهای 
درخشان در پایه هفتم صورت می گیرد، اما آزمون 

ورودی پایه دهم این مدارس برقرار است. قباًل برای 
ورود دانش آموزان به مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی 

دوره دوم متوسطه دو آزمون برگزار می کردیم، اما 
امسال تنها یک آزمون برگزار می شود.
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راهبــرد شــرکت فــوالد مبارکــه در ضــرورت تأمیــن 
ــد و  ــش تولی ــق افزای ــی از طری ــازار داخل ــاز ب ــر نی حداکث
ــد  ــب ش ــادرات موج ــه ص ــی ب ــازار داخل ــی ب اولویت ده
ــزار  ــون و ۸۲۹ ه ــال ۱۳۹۶، 4 میلی ــاه اول س ــا در ۱۰ م ت
ــازار داخلــی  ــه ب ــواع محصــوالت فــوالدی تخــت ب تــن ان
عرضــه شــود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل، 

ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش ۲۵ درص
محمــود اکبــری، معــاون فــروش و بازاریابــی فــوالد 
ــام  ــن اع ــوالد ضم ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــه، در گفت وگ مبارک
ایــن خبــر بــه تشــریح عملکــرد فــوالد مبارکــه در بخــش 
فــروش، نقــش بــورس کاال و برخــی مــوارد مطرح شــده 
در ایــن زمینــه پرداخــت کــه در ادامــه ایــن گفت وگــو را از 

ــد. ــر می گذرانی نظ
 جناب آقای اکبری، وضعیت عرضه محصوالت 

فوالد مبارکه در ماه های اخیر را چطور ارزیابی 
می کنید؟

تأمیــن حداکثــری بازارهــای داخلــی بــه عنــوان یکــی از 
ــواره در دســتورکار  ــه هم ــوالد مبارک ــی ف ــای اصل راهبرده
بــوده اســت؛ بــه نحــوی کــه از ســال ۱۳۹4 تاکنــون میزان 
عرضــه محصــوالت فــوالد مبارکــه در بازارهــای داخلــی بــا 
رشــد فزاینــده ای مواجــه بــوده اســت. بــه عبارتــی میــزان 
فــروش شــرکت در داخــل کشــور کــه در ســال ۹4 بیــش 
از ۳ میلیــون و ۳۳۰ هــزار تــن بــوده، در ســال ۹۵ بــا رشــد 
4۲ درصــدی بــه 4 میلیــون و ۷۱۸ هــزار تــن و در ۱۰ مــاه 
ســال ۹۶ بــه 4 میلیــون و ۸۳۰ هــزار تــن افزایــش یافتــه 

اســت.
 آیا این سطح از تولید و فروش محصوالت در 

بازار داخلی، تأثیری بر واردات این محصوالت 
داشته است؟

ــزرگ صنعــت فــوالد کشــور کــه  یکــی از دســتاوردهای ب
ــام معظــم  ــا در راســتای سیاســت های مدنظــر مق دقیق
ــد  ــش تولی ــت، افزای ــی اس ــاد مقاومت ــری در اقتص رهب
ــوالد در داخــل کشــور و کاهــش  و عرضــه محصــوالت ف

ــت. ــوده اس ــوالت ب ــن محص واردات ای
ــرکت  ــد در ش ــش تولی ــر افزای ــال ها در اث ــن س ــی ای ط
ــازار داخــل، واردات ورق  ــه ب ــه و عرضــه آن ب ــوالد مبارک ف
فــوالدی از رقــم ۳ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تــن در ســال ۹4 به 
۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن در ســال ۹۵ و ۱ میلیــون و ۶4۰ 

هــزار تــن در ۹ مــاه ۹۶ کاهــش یافتــه اســت.
 در عرضه محصول به بازار داخل، آیا به نیاز 

مشتریان توجه خاص می شود؟
مهم تریــن عامــل در تعییــن برنامــه تولیــد در فــوالد 

مبارکــه، ســفارش مشــتریان اســت.

ــوالد  ــد ف ــت ارش ــد مدیری ــر تأکی ــال های اخی ــی س  ط
مبارکــه از یــک ســو و تــاش و دانــش کارکنــان موجــب 
شــد تــا همــواره در جهــت تأمیــن نیازهــای جدیــد 
ــوالت  ــد محص ــش تولی ــم. افزای ــت کنی ــتریان حرک مش
ویــژه طــی ایــن ســال ها گواهــی بــر ایــن رویکــرد اســت.

همچنیــن بنــا بــه درخواســت برخــی مشــتریان، شــرکت 
ــد کاف  ــا درصــد تولی ــزی کــرد ت ــه برنامه ری ــوالد مبارک ف
گــرم بــا ضخامــت کمتــر از ۳ میلیمتــر را افزایــش دهــد؛ 
ــر از ۳  ــد و عرضــه ضخامــت کمت ــت تولی ــن عل ــه همی ب
ــال  ــن در س ــزار ت ــی از ۷4۹ ه ــازار داخل ــه ب ــر ب میلیمت
۱۳۹4 بــه یــک میلیــون و ۶۱۵ هــزار تــن در ســال ۱۳۹۵ 
ــد رشــدی ۱۱۵ درصــدی را شــاهد  ــن تولی ــه ای رســیده ک
ــا  ــز ب ــال نی ــاه امس ــبختانه در ده م ــت و خوش ــوده اس ب
رشــدی حــدود ۳۰ درصــد بــه یــک میلیــون و ۷۳۵ هــزار 

تــن رســیده اســت.
در فــوالد مبارکــه بــه صورت کلــی قاعده ای حکم فرماســت و 
آن، اینکــه هــر نــوع محصــول کــه از نظــر فنــی در محدوده 
تولیــد خطــوط مختلــف شــرکت قــرار دارد، بــا بهره گیــری 
از دانــش و همــت همــکاران بــا هــدف رفــع نیــاز داخــل 
از واردات و همچنیــن حضــور شــرکت در بازارهــای هــدف 

صادراتــی، اقــدام بــه تولیــد آن می شــود.
ایــن اراده از طریــق توســعه های مختلــف عمــودی و 
افقــی کــه طــی ایــن ســال ها در شــرکت انجــام پذیرفتــه 
قابــل تحقــق اســت و گام هــای بلنــدی هــم در این راســتا 

برداشــته شــده اســت.
 تأثیر کاهش واردات بر تولید ملی چه بوده 

است؟
بــه علــت افزایــش تولیــد شــرکت و افزایــش عرضــه بــه 
ــوالت  ــته، واردات محص ــال گذش ــی در دو س ــازار داخل ب
ــی داشــته و در ســال جــاری واردات  ــد نزول ــوالدی رون ف
۲۷ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش 
یافتــه اســت؛ ایــن موضــوع کمــک زیــادی بــه جلوگیــری 
ــا  ــت ت ــده اس ــب ش ــرده و موج ــور ک ــروج ارز کش از خ
ــرار  ــبی ق ــق نس ــادن در رون ــع و مع ــی از صنای زنجیرهای

گیرنــد.
 تعامل شرکت فوالد مبارکه در بخش فروش با 

مشتریان چگونه است؟
نظــام  اســتراتژی کان  راســتای  در  مبارکــه  فــوالد 
جمهــوری اســامی ایــران به ویــژه در حــوزه اقتصــاد 
ــار  ــا اعتب ــود را ب ــای خ ــه کااله ــزان عرض ــی، می مقاومت
بلندمــدت افزایــش داده و ایــن اقــدام کمــک زیــادی بــه 
تولیدکننــدگان پایین دســت فــوالد مبارکــه بــرای کاهــش 
ــه  ــتغال و ادام ــاد اش ــی، ایج ــن نقدینگ ــکات تأمی مش

ــت. ــته اس ــد داش ــای تولی ــت کارگاه ه فعالی
 به طور معمول هر زمان محصول بیشتری به 
بازارهای داخلی اختصاص داده می شود، عرضه 
محصول در بازار صادرات کاهش می یابد. برای 

ایجاد توازن بین عرضه محصول در داخل کشور 
و صادرات آن چه تدابیری اندیشیده شده است؟

همان گونــه کــه می دانیــم اهمیــت صــادرات همــواره 
در سیاســت های راهبــردی اقتصــادی کشــور بــوده و 
ــزی  ــد برنامه ری ــی نیازمن ــای صادرات ــه بازاره دســتیابی ب
اســت و یک شــبه اتفــاق نمی افتــد؛ از همیــن رو اهمیــت 
حفــظ بــازار صادراتــی، کمتــر از دســتیابی بــه آن نیســت 
و فــوالد مبارکــه همــواره تــاش کــرده اســت اولویــت اول 
خــود را بــه تأمیــن نیــاز بــازار داخلــی اختصــاص دهــد و 
در عیــن حــال بازارهــای صادراتــی خــود را نیــز حفــظ کند.
 به نظر شما فوالد مبارکه در زمینه پاسخگویی 

به درخواست و اعالم نیازهای مشتریان تا چه 
حد موفق بوده است؟

افزایــش تولیــد در فــوالد مبارکــه و رونــد نزولــی واردات به 
کشــور گــواه ایــن اســت کــه فــوالد مبارکــه بــا بهره گیــری 
اســت  توانســته  به خوبــی  تمــام ظرفیــت خــود،  از 
پاســخگوی نیــاز بــازار داخــل باشــد، تــا جایــی کــه ایــن 
ــا  ــواره از مشــتریان خــود خواســته اســت ت شــرکت هم
ــد کــه بســیاری از آن هــا  ــاز واقعــی خــود را اعــام کنن نی
نیــز همــکاری خوبــی در ایــن زمینــه داشــته اند؛ در عیــن 
ــن  ــرای تعیی ــی ب ــل نامعلوم ــه دالی ــز ب ــی نی ــال برخ ح
میــزان ورق مــورد نیــاز خــود هیچ گونــه آمــار مســتندی را 
اعــام نکرده انــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ۹۵، 
بیــش از 4۰۰ هــزار تــن پیشــنهاد فــروش فــوالد مبارکه به 
دلیــل عــدم نیاز مشــتریان داخلــی و اشــباع بــازار، با عدم 
اســتقبال خریــد مواجــه شــد و ایــن محصــوالت به ســایر 

مشــتریان فروختــه شــده اســت.
 نظر شما درباره اینکه گفته می شود فوالد 
مبارکه در تولید و عرضه انحصار ایجاد کرده 

است، چیست؟
ــار  ــاهده رفت ــن مش ــازار و همچنی ــود در ب ــای موج آماره
عملکــردی فــوالد مبارکــه نشــان می دهــد رشــد فــروش 
ــد  ــر می ده ــا خب ــه و تقاض ــش عرض ــوالت از افزای محص
و بنابرایــن ایــن ادعــا کــه کنتــرل قیمت هــا بــا اســتفاده 
از محدودیــت عرضــه ایجــاد شــده اســت، مبنــای 
ــوان  ــار را نمی ت ــن، انحص ــر ای ــاوه ب ــدارد؛ ع ــتی ن درس
ــی وقتــی  ــه طــور اصول ــرد و ب ــه کار ب ــزان عرضــه ب در می
 قیمت گــذاری محصــوالت در اختیــار فــوالد مبارکه نیســت، 
 شــکل گیری انحصــار نیــز فاقــد موضوعیــت اســت

ــرار داد؛  ــه ق ــورد توج ــازار م ــرکت را در ب ــار ش ــد رفت  و بای
ضمــن آنکــه محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه جهــت کیفیت 
ــن  ــداران اســت؛ بنابرای ــه خری ــن گزین ــاد همــواره اولی زی
چگونــه می تــوان انتظــار داشــت کــه فروشــنده ای رفتــار 
انحصارگرانــه داشــته باشــد، امــا محصــوالت تولیــدی اش 

گزینــه اول تأمیــن تمامــی خریــداران باشــد.
ــر  ــال های اخی ــی س ــه ط ــوالد مبارک ــاش ف ــی ت از طرف
ــوالت  ــوع محص ــد و تن ــت تولی ــعه در ظرفی ــرای توس ب

ــت. ــادی اس ــی اقتص ــاد واقع ــک جه ــده، ی عرضه ش
حرکت پیوســته فوالد مبارکه در مســیر رشــد و توســعه در 
ســال های اخیــر کــه ســهم خــود را به خوبــی در افزایــش 
تولیــد ایفــا کــرده و در مقابــل ســایر بخش هــا کــه احیانــا 
بــا ســرعت کمتــری رشــد یافته انــد، جــای تقدیــر دارد و 
اطــاق لفــظ »انحصــار« بــه نوعــی ظلــم بــه مجاهــدت 

هــزاران نفــر از کارکنــان و پیمانــکاران مربوطــه اســت.
 نقش بورس کاال را در بحث قیمت گذاری 
محصوالت فوالدی چگونه ارزیابی می کنید؟

فلســفه شــکل گیری بــورس مشــخص اســت و همان گونه 
کــه می دانیــم تمامــی اقتصادهایــی کــه بــر مبنــای 
تجــارت آزاد فعالیــت دارنــد، بــر تــداوم فعالیــت بــورس 
بــه واســطه شفاف ســازی و بســتری بــرای تنظیــم بــازار 

تأکیــد دارنــد. 
در گذشــته محصــوالت از ســوی دولــت نرخ گــذاری 
بیشــتر  را  آنهــا  افــراد کــه  از  برخــی  می شــد کــه 
واردکننــدگان تشــکیل می دادنــد، بــرای کنتــرل قیمت هــا 
ــازار آزاد  ــده در ب ــی ایجادش ــپ قیمت ــری از گ ــا بهره گی ب
ــق  ــد محصــوالت و کســب ســود از ایــن طری ــرای خری ب
اقــدام می کردنــد کــه ایــن موضــوع بــا ورود محصــوالت 
بــه بــورس کاال متوقــف شــد و درنتیجــه تاقــی عرضــه و 

ــود. ــخص می ش ــت مش ــای قیم تقاض

بــورس کاال، یکــی از ابزارهــای اقتصــادی در دنیــای مــدرن 
ــده ای  ــوب می شــود و نقــش تعیین کنن کنونــی محس
ــا(،  ــه و تقاض ــاس عرض ــی )براس ــذاری رقابت در قیمت گ
ــازار، تســهیل معامــات، مدیریــت  ایجــاد شــفافیت در ب

ــی و ... دارد. ریســک، تأمیــن مال
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب توج
ــه  ــای پرمعامل ــه کااله ــوالدی ازجمل ــواع محصــوالت ف ان
ــد و بنابرایــن از اهمیــت  ــه شــمار می رون ــورس کاال ب در ب
جالــب توجهــی برخوردارنــد. فــروش محصــوالت فوالدی 
ــفافیت  ــو ش ــک س ــورس کاال، از ی ــازمان ب ــق س از طری
آمــاری و مالیاتــی و از ســوی دیگــر امــکان مدیریــت بــازار 
را فراهــم مــی آورد و از همیــن رو انتظــار مــی رود ایــن نهاد، 

ــد.  ــر از گذشــته عمــل کن ــه روز قوی ت روزب
ــررات  ــه مق ــران، مجموع ــورس کاالی ای ــی ب شــورای عال
و دســتورکار هایی را بــرای پذیــرش یــک شــرکت و 
ــن کــرده  ــورس تعیی ــن ب ــل عرضــه در ای محصــوالت قاب
اســت. درواقــع واحــدی کــه قصــد دارد محصــوالت 
تولیــدی خــود را از طریــق بــورس کاال بــه فــروش 
ــرد  ــفافیت عملک ــت از ش ــه نخس ــد در درج ــاند بای برس
ــل کاالی  ــن تحوی ــرای تضمی ــه ب برخــوردار باشــد؛ ازجمل
فروخته شــده در معامــات ســلف و آتــی بــه علــت اینکــه 
ــی  ــود، ول ــت می ش ــن قیم ــه تعیی ــان معامل کاال در زم
ــی  ــا هــر دو آن در زمان ــای کاال ی ــت به ــا دریاف ــل ی تحوی
ــن  ــن طرفی ــد، بنابرای ــاق می افت ــده اتف ــخص در آین مش
معاملــه بایــد تــوان ارائــه ضمانت نامــه یــا بخشــی از وجــه 
ــرد،  ــرار می گی ــای ق ــاق پایاپ ــار ات ــه در اختی ــه را ک معامل
ــه  ــتند ب ــرر نتوانس ــان مق ــر در زم ــا اگ ــند ت ــته باش داش
تعهــد خــود عمــل کننــد، از محــل آن ضمانــت خســارت 
ــط  ــن فق ــود؛ بنابرای ــت ش ــه پرداخ ــر معامل ــرف دیگ ط
ــوان برنامه ریــزی دقیــق  شــرکت هایی کــه شــفافیت و ت

ــد.  ــورس کاال را دارن ــکان حضــور در ب داشــته باشــند، ام
این طــور می تــوان نتیجــه گرفــت کــه حضــور شــرکت ها 
ــورس کاال، موجبــات شــفافیت عملکــرد واحدهــای  در ب
ــت،  ــاوه قیم ــه ع ــد. ب ــم می کن ــور را فراه ــی کش صنعت
میــزان عرضــه و تقاضــا و مقــدار معامله شــده بــه صــورت 
شــفاف مشــخص می شــود. تحقــق ایــن موضــوع 
درنهایــت بــه اصــاح زنجیــره تولیــد و فــروش در کشــور 
ــده  ــرکت های تولیدکنن ــور ش ــا حض ــود. ب ــر می ش منج
محصــوالت فــوالدی در بــورس کاال، شــفافیت در زنجیــره 
ــدت  ــه ش ــتی آن ب ــع پایین دس ــوالد و صنای ــت ف صنع

بهبــود یافتــه اســت.
 هم اکنون قیمت گذاری در بورس کاال چگونه 

است؟
ــورس کاالی  ــوی ب ــده از س ــتورکار صادرش ــاس دس براس
ایــران، واحدهــای تولیــدی بــرای تعییــن حداکثــر قیمت 
ــد از  ــورس کاال، بای ــروش محصــوالت خــود در ب ــه ف پای
ــی  ــد؛ یعن ــتفاده کنن ــارس اس ــج ف ــت CFR خلی قیم
قیمــت پایــه عرضــه محصــول در بــورس کاالی کشــور در 
بیشــترین حالــت ممکــن، هزینــه فــروش جهانــی آن با 

احتســاب هزینــه حمــل ونقــل خواهــد بــود. 
ــدات  ــذاری تولی ــه قیمت گ ــزم ب ــز مل ــه نی ــوالد مبارک ف
خــود بــا همیــن فرمــول و فــروش آن در بــورس 
کاالســت. البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر 
می رســد کــه در بیشــتر مــوارد، قیمــت پایــه عرضه شــده 
بــرای بســیاری از محصــوالت، همچــون تولیــدات فــوالد 
مبارکــه، کمتــر از نرخ هــای یادشــده و رقــم فــروش 

ــت. ــارس اس ــج ف ــی در خلی صادرات
ــر  ــال حاض ــاخت در ح ــان س ــد خاطرنش ــه بای در ادام
شــورای رقابــت بــرای ورق هــای گــرم بــا ضخامــت کمتــر 
از ۵ میلیمتــر دســتورکاری را ابــاغ کــرده اســت کــه بــر 
مبنــای ایــن دســتورکار، قیمــت ایــن محصــول براســاس 
متوســط قیمــت ۱۵ روز گذشــته در منطقــه CIS و دریای 
ســیاه طبــق اعــام متــال بولتــن تعییــن می شــود. ایــن 
شــرکت نیــز بــر همیــن اســاس، قیمــت پایــه ورق هــای 
ــام  ــورس کاال اع ــروش در ب ــرای ف ــود را ب ــدی خ تولی

می کنــد.
 آیا این صحبت که گفته می شود محصوالت 

فوالد مبارکه به صورت قطره چکانی در بورس 
عرضه می شود، صحت دارد؟

ــد  ــاره ش ــه اش ــه ک ــت. همان گون ــه نیس ــر، این گون خی
ــه در  ــوالد مبارک ــرکت ف ــروش ش ــای ف ــی آماره بررس
بــورس کاال حکایــت از آن دارد کــه میــزان عرضــه و 
ــاله و در  ــی، هرس ــازار داخل ــرکت در ب ــن ش ــروش ای ف
ــه  ــش یافت ــروش ســال گذشــته آن افزای ــا ف ــاس ب قی
اســت. نتیجــه حاصــل از ایــن آمــار و اطاعــات نشــان 
ــدود  ــروش مح ــر ف ــی ب ــه مبن ــی ک ــد ادعاهای می ده
ــورس کاال  ــه در ب ــوالد مبارک ــدات ف ــی تولی و قطره چکان

مطــرح می شــود، نادرســت اســت. 
ــه  ــزان عرض ــه می ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس ــح ای توضی

ــاه  ــی در ده م ــازار داخل ــه در ب ــوالد مبارک ــوالت ف محص
ــش  ــدت مشــابه ســال ۹۵، بی ــه م ســال ۹۶ نســبت ب
ــدت  ــن م ــت و در همی ــته اس ــد داش ــد رش از ۲۵ درص
ــش  ــز افزای ــورس کاال نی ــتقیم در ب ــه مس ــزان عرض می
ــد عرضــه محصــوالت و  ــن رون 4۲ درصــدی دارد؛ بنابرای
درصــد معامله شــده محصــوالت ایــن شــرکت در بــورس 
ــات  ــوع اثب ــن موض ــت و ای ــوده اس ــد ب ــه رش کاال رو ب
ــه  ــه ازجمل ــوالت مبارک ــروش محص ــرایط ف ــد ش می کن
ــی،  ــن واحــد، قیمــت رقابت ــدات ای ــی تولی کیفیــت نهای
ــت و  ــذاب اس ــتریان ج ــرای مش ــل و... ب ــان تحوی زم
مصرف کننــدگان محصــوالت فــوالدی ایــران همــواره مــا 
را بــه عنــوان انتخــاب اول تأمیــن نیــاز خــود برگزیده انــد.

 در بورس کاال درخواست خرید محصول از 
سوی مشتریان فوالد مبارکه چگونه باید باشد؟

بــرای  تعیین شــده  بــورس کاال کمتریــن خریــد  در 
هریــک از نمادهــای فــوالد مبارکــه، ۱۱۰ تــن اســت. ایــن 
تعییــن کــف خریــد بــه علــت ایــن اســت کــه تولیــد در 
ــرد و  ــام می گی ــفارش انج ــاس س ــه براس ــوالد مبارک ف
ضــرورت برنامه ریــزی بــرای تولیــد و به ویــژه تولیــد 
مــذاب نیازمنــد کمتریــن تنــاژ اســت؛ البتــه برنامه هــای 
ریخته گــری و نــورد چنــد برابــر ایــن تنــاژ اســت کــه بــا 
ــزی  ــوان برنامه ری ــف می ت ــفارش های مختل ــع س تجمی

ــام داد. مناســب را انج
 به نظر شما بورس کاال برای فروشندگان و 

خریداران چه مزایایی دارد؟
ــداران  ــندگان و خری ــرای فروش ــورس کاال ب ــور در ب حض
مزایــای زیــادی بــه همــراه دارد؛ ازجملــه آنکــه بــا عرضــه 
ــن  ــت تعیی ــوان از مزی ــن ســازمان می ت ــی در ای محصول
قیمــت رقابتــی بــورس کاال اســتفاده کــرد؛ زیــرا تعییــن 
قیمــت در بــورس کاال درنتیجــه عرضــه و تقاضا مشــخص 
می شــود و از آنجــا کــه خریــداران متعــدد هســتند، 

قیمت هــا منطقــی و واقعی تــر می شــوند.
فــروش تولیــدات در بــورس کاال در اولویــت فــوالد مبارکــه 
قــرار دارد؛ زیــرا عــاوه بــر تعــداد بســیار زیــاد مشــتریان و 
امــکان رقابــت آزاد، بــه شــفافیت هرچه بیشــتر در عملکرد 

ایــن مجموعــه منجــر می شــود.
شــرکت فــوالد مبارکــه، یــک شــرکت بورســی اســت کــه 
در عملیــات خریــد و تولیــد، شــفافیت دارد و بــورس کاال 
ــم  ــز فراه ــد نی ــفافیت را در خری ــن ش ــاد ای ــکان ایج ام
ــر  ــه نظ ــه ضــروری ب ــن نکت ــه ای ــرده اســت. توجــه ب ک
ــرای  ــاختاری ب ــوان س ــه عن ــورس کاال ب ــه ب ــد ک می رس
ــورس کاال  ــع، ب ــود و درواق ــناخته می ش ــت ش ــذف ران ح
ــان  ــان عرضــه و فــروش را از می ــد رانت هــای پنه می توان
ــال  ــورس کاال از س ــدازی ب ــا راه ان ــه ب ــور ک ــرد؛ همان ط بب
ــازار بــه شــدت  ــه و ب ۸۲، اختــاف قیمــت عرضــه کارخان

کاهــش یافــت. 
در پایــان بــد نیســت بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره شــود کــه 
قیمــت محصــوالت فــوالد مبارکــه در بــازار داخــل در حــال 

حاضــر از قیمــت جهانــی ایــن محصــوالت کمتر اســت.

در ۱۰ ماه سال جاری صورت گرفت:

افزایش ۲۵ درصدی عرضه محصوالت فوالد مبارکه به بازار داخلی

کیمیای وطن سعید امامی ابرقویی
S.Imami@eskimia.ir

ــان در  ــال محــات شــهر اصفه ــی و نهایــی مســابقات والیب ــه نیمه نهای مرحل
ورزشــگاه شــهید قاضــی برگــزار و از برگزیــدگان ایــن مســابقات تجلیــل شــد.

والیبــال ازجملــه ورزش هــای بســیار محبــوب در ایــران اســت. بــازی والیبــال 
کــه معمــوال از محــات و کوچه هــا آغــاز می شــود، قهرمانــان و ورزشــکاران را 

ــد. ــت می کن ــی هدای ــم مل ــا باشــگاه ها و تی ت
ــه ورزش  ــی کــه در دل محــات ب ــان و جوانان اســتعدادیابی و کشــف نوجوان
می پردازنــد، نیــاز بــه برنامه ریــزی و توجــه مســئوالن دارد. چــه بســیار 
ــی  ــای مل ــه تیم ه ــی ب ــای خاک ــروف از زمین ه ــال مع ــه در مث ــی ک جوانان
محــات طرح ریــزی  بیــن  در  رقابت هایــی کــه  و  مســابقات  رفته انــد. 
ــم آورد.  ــتعدادها را فراه ــن اس ــروز ای ــور و ب ــه ظه ــد زمین ــود، می توان می ش
اســتعدادهای ورزشــی بــه  عنــوان ســرمایه های نمادیــن ایــن جامعــه 
ــد  ــه پدی ــد را در جامع ــوج امی ــا م ــه آن ه ــه ب ــوند و توج ــوب می ش محس

ــی آورد. م
معاونــت ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
ــا توجــه بــه اهمیــت ایــن رشــته اقــدام بــه برگــزاری مســابقات  اصفهــان، ب
ــه  ــه مــدت ۶ هفت ــن مســابقات ب ــرد. ای ــان ک ــال محــات شــهر اصفه والیب
ــتقبال  ــد. اس ــزار ش ــان برگ ــهرداری اصفه ــه ش ــق پانزده گان ــات مناط در مح
ــن  ــداد شــرکت کنندگان در ای ــود و تع ــن مســابقات بســیار چشــمگیر ب از ای
ــی  ــن ورزش و همراه ــه ای ــان ب ــهر اصفه ــردم ش ــه م ــان از توج ــداد نش روی
ــک  ــود. ی ــزار می ش ــهرداری برگ ــط ش ــه توس ــی دارد ک ــا برنامه های ــا ب آن ه
 هــزار و ۳۵۱ نفــر در قالــب ۶۷ تیــم از محــات اصفهــان در ایــن مســابقات 
شــرکت کردنــد و در ایــن 4 گــروه بانــوان، پیشکســوتان آقایــان، دســته دوم 
ــد.  ــت پرداختن ــه رقاب ــان ب ــان و دســته اول بزرگســاالن آقای بزرگســاالن آقای
مســابقات نیمه نهایــی و نهایــی آقایــان در ورزشــگاه شــهید قاضــی بــه مــدت 
ــور  ــکان حض ــن م ــرکت کننده در ای ــای ش ــد و تیم ه ــزار ش ــاعت برگ ۵ س

یافتنــد.
حضــور مــردم شــهر اصفهــان، به ویــژه مــردم اطــراف ورزشــگاه شــهید قاضــی 
ــن برنامــه  ــه ای ــی خــاص ب ــن مســابقات، شــور و هیجان ــرای تماشــای ای ب
ــن  ــت ای ــکات مثب ــه ن ــر ازجمل ــای حاض ــتانه تیم ه ــت دوس ــود. رقاب داده ب
دوره از مســابقات بــود. اخــاق ورزشــی در ایــران همیشــه مــورد توجــه بــوده 

ــش  ــه نمای ــم را ب ــن مه ــه نحــو احســن ای ــن مســابقات ب و حاضــران در ای
گذاشــتند.

ــاون  ــان، مع ــه ناظری ــور حبیب ال ــا حض ــابقات ب ــن مس ــان ای ــس از پای پ
ورزشــی تفریحی ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان 

ــا اهــدا شــد. ــه آن ه ــی ب ــدال و جــام قهرمان ــر و م ــر تقدی از تیم هــای برت
در رده پیشکســوتان بخــش آقایــان مقــام اول را تیــم شــهدای خواجــو، مقــام 
ــزوه  ــم شــهدای پ ــام ســوم را تی ــال و مق ــت والیب ــم شــهدای هیئ دوم را تی

بــه دســت آورد.
ــهدای  ــم ش ــه تی ــام اول ب ــان، مق ــش آقای ــاالن بخ ــته دوم بزرگس در دس
ســیچان، مقــام دوم بــه تیــم بانــک مســکن و مقــام ســوم بــه تیــم شــهید 
دردشــتی رســید. در دســته اول بخــش آقایــان تیــم علــم و صنعــت بــه مقــام 

ــام دوم رســید. ــه مق اول و خورشــید ســپاهان ب
در بخــش بانــوان نیــز تیــم نیکبخــت مقــام اول را بــه دســت آورد و تیــم گل 

نرگــس )ب( بــه مقــام دوم رســید و تیــم امیــن در جایــگاه ســوم ایســتاد.
ــکوهمند  ــروزی ش ــالگرد پی ــیدن س ــک فرارس ــا تبری ــان ب ــه ناظری حبیب ال
انقــاب اســامی اظهــار داشــت: ایــن مســابقات از ابتــدای ســال برنامه ریــزی 
ــال  ــاهد فین ــید. ش ــام رس ــه انج ــال ب ــت والیب ــکاری هیئ ــا هم ــد و ب ش
ــن  ــد؛ ای ــام ش ــان انج ــا و آقای ــش خانم ه ــه در دو بخ ــم ک ــابقاتی بودی مس
مســابقات در ســال ۹۷ بــه شــکل شــدیدتر و قوی تــر و در دل محــات 

پیوســته اجــرا خواهــد شــد.
وی بیــان کــرد: محــات کم برخــوردار در برنامه هــای خــاص مــا قــرار دارنــد. 
برنامه هــای آموزشــی و تفریحــی در ایــن مناطــق پررنگ تــر پیگیــری 
ــت.  ــم داش ــه خواهی ــات برنام ــه مح ــرای هم ــه ب ــر هفت ــد. ه ــد ش خواه
برنامــه تنهــا در مناســبات  خــاص نخواهــد بــود؛ عــاوه بــر روزهایــی که شــکل 
متمرکــز و تجمیــع دارنــد، در طــول ســال و هــر هفتــه بــرای هــر محلــه برنامه 

خواهیــم داشــت.
ــدواری  ــن امی ــان رســید و ای ــه پای ــان ب ــال محــات اصفه ــای والیب رقابت ه
ــز  ــر نی ــال های دیگ ــا در س ــن برنامه ه ــه ای ــد ک ــد آم ــران پدی ــن حاض در بی

ادامــه داشــته باشــد. 
حضــور ورزشــکارانی کــه پیــش از ایــن در محــات خــود و گاهــی بــه  صــورت 
غیرحرفــه ای بــه ورزش می پرداختنــد، انگیــزه ای بــرای آن هــا بــه وجــود آورد 

تــا بیــش از پیــش بــه ورزش بپردازنــد.

برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال محالت اصفهان 

سرای داستان

ــر  ــدر از نظ ــو. هرچق ــای دوقل ــتیم، برادره ــو هس دوقل
ــده  ــی از نظــر عقی ــم ول ــه هــم شــباهت داری ظاهــر ب
ــث  ــر بح ــا یکدیگ ــاد ب ــتیم. زی ــاوت هس ــم متف ــا ه ب
قانــع  بــه حــال هیچ کــدام  تــا  ولــی  می کنیــم، 
نشــده ایم. همیشــه مــن بــا ســواالتم بحــث را شــروع 
ــام  ــث را تم ــرد بح ــاب خ ــا اعص ــرادرم ب ــم و ب می کن
ــود را  ــرد می ش ــش خ ــه اعصاب ــت اینک ــد. عل می کن
ــی  ــت، ول ــق اس ــن مواف ــا م ــش ب ــم. او در قلب می دان
ــا  ــون ب ــد؛ چ ــول کن ــت قب ــش نیس ــه نفع ــر ب در ظاه
پذیرفتــن حرف هــای مــن بایــد قیــد بعضــی لذت هــا 
را بزنــد. بــرای اینکــه عــذاب وجــدان نگیــرد، بــه ایــن 
مســائل فکــر نمی کنــد و ترجیــح می دهــد همــه چیــز 

ــد.  ــوش کن را فرام
ــراغش  ــه س ــود ک ــناکردن ب ــال ش ــرادرم در ح آن روز ب
رفتــم. تــا مــن را دیــد، ســرش را بــه نشــانه ناراحتــی 
تــکان داد و گفــت: اومــدی دوبــاره اعصابمــا خــرد کنی؟ 
ــوال  ــه س ــط ی ــم: فق ــه گفت ــدون مقدم ــم ب ــن ه م
ــی   ــه می گ ــه ک ــت چی ــو دلیل ــی رم. ت ــم و م می پرس

ــداره؟ ــود ن ــا وج ــن دنی ــر از ای ــه ای غی ــای دیگ دنی
بــرادرم اخم هایــش را درهــم کشــید و گفــت: مــن 
ــدارم؛ اگــر راســت  ــاد ن ــم، اعتق ــزی کــه نمی بین ــه چی ب
ــن  ــه ای ــده ک ــون ب ــن نش ــه م ــر را ب ــه نف ــی ی می گ

ــه. ــده باش ــی را دی ــو می گ ــه ت ــی ک دنیای
***

آن قــدر نــور شــدید بــود کــه چشــمانم را بســته بــودم. 
صداهــای عجیبــی بــه گوشــم می رســید. 

احســاس مــرگ تمــام وجــودم را فراگرفتــه 
ــا  ــد. ب ــرس می لرزی ــم از ت ــام بدن ــود. تم ب

ــی زدم  ــاد م ــوان فری ــام ت تم
می خواســتم.  کمــک  و 

اولیــن صدایــی کــه شــنیدم، 
صــدای جیــغ بــود. یــک 

ــی زد. از  ــغ م ــدام جی ــر م نف
ــغ  ــاد و جی ــدای فری ــان ص می

ــه  ــنیدم ک ــری را ش ــدای دیگ ص
ــت: ماشــاءاهلل، ماشــاءاهلل،  می گف

ببیــن چــه آقــا پســریه، ایــن 
ــون. اولیش

مــن هنــوز چشــمانم را بســته بــودم و از شــدت تــرس 
فریــاد مــی زدم.

***
زمانــی کــه بغلــم کــرد، آرامــش عجیبــی یافتــم؛ دیگــر 
ــال  ــه ح ــا ب ــی زدم. ت ــاد م ــه فری ــیدم و ن ــه می ترس ن
ــور چشــمانم را  ــوز از شــدت ن ــودم. هن این قــدر آرام نب
بســته بــودم. صدایــی را شــنیدم کــه گفــت : تبریــک 

ــی داره؟  ــه حس ــدن چ ــزم. مادرش ــم عزی می گ
تــازه متوجــه شــدم در آغــوش مــادرم هســتم. از فــرط 
خوشــحالی شــروع کــردم بــه فریــادزدن و بلنــد بلنــد 
ــت داره... ــادر واقعی ــت داره، م ــادر واقعی ــم: م می گفت

مــادرم کــه متوجــه حرف هــای مــن نمی شــد، خیلــی 
ترســیده بــود. 

خوشــحال بــودم کــه از اعتقــادم دســت برنداشــتم. یــاد 
ــه  ــن ب ــت: م ــه می گف ــادم ک ــرادرم افت ــای ب حرف ه
ــادر  ــه م ــدارم؛ مــن ب ــاد ن ــم، اعتق ــه نمی بین ــزی ک چی

هــم اعتقــاد نــدارم.
ناگهــان یــاد بــرادرم افتــادم. چشــمانم را بــه زحمــت 
کمــی بــاز و بــه اطــراف نگاه کــردم. اثــری از او نبــود. در 
همیــن لحظــه صــدای مــادرم را شــنیدم کــه می گفــت: 

پــس اون یکــی پســرم کــو؟ کجــا بردینــش؟
- آروم بــاش عزیــزم. اون یکــی پســرت تــا لحظــه آخــر 
ــت  ــی دوس ــگار خیل ــود، ان ــبیده ب ــاف* چس ــد ن ــه بن ب
داشــت اونجــا بمونــه، اگــر یکــم دیرتــر بنــد نــاف را ول 
ــه  ــی خداراشــکر ب ــود، خفــه می شــد؛ ول کــرده ب
خیــر گذشــت. یکــم از نظــر تنفســی دچــار 
مشــکل شــده، فعــا گذاشــتیمش 

ــوی دســتگاه. ت
ــک  ــاری اش ــر به ــل اب ــادرم مث م
نمی شــد  بــاورم  می ریخــت. 
دوســت  را  بــرادرم  این قــدر 
داشــته باشــد. راســت می گفتنــد، 
ــان  هــم وجــود دارد و هــم مهرب
ــزی  ــر از آن چی ــت، مهربان ت اس

کــه فکــرش را می کــردم.
ــت  ــوی اس ــاف، عض ــد ن *بن
ــه وســیله آن  ــن ب ــه جنی ک

تغذیــه می کنــد.
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