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کشور در اصفهان زینتی 

نفوذ فقط برای جمع آوری اطالعات نیست بلکه گاهی برای دخالت در تصمیم گیری ها وتصمیم سازی هاست
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مشاور وزیر نیرو:

 ورودی آب سدها
  ۳۷ درصد کاهش

 داشته است

سرلشکر باقری:

 کل سرزمین سوریه 
باید تا ماه های آینده 

ک سازی شود پا

نگاهی به انیمیشن سینمایی »فهرست مقدس«

تلفن تماس
031-32298058
پذیرش آگهی 
95013704

 پست الکترونیکی
info@Raby.ir
Raby.News@gmail.com
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Raby.ir
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 و ما یسطرون
والقلم

ن 

 کنید.
دنبال

 ربیع 
ا در

ار ر
 ترین اخب

تازه

ی(:
لعال

ب )مدظله ا
م انقال

ر معظ
رهب

ه کرد که به 
ن چشم نگا

ه ای
ی باید ب

ســان
برر

ی خ
سئله 

 به م

یر باشد.
ج خ

روی
ت ت

نی

عالیت 
ی ف

ه واد
ف پا ب

کلی
ور ادای ت

ه منظ
 ربیع ب

خبری
گاه 

پای

ز فرهنگ 
رگرفته ا

گاه ب
ن پای

ی ای
ور اخالق

و منش
گذاشته 

 ارزش های 
ش

الیت
ی فع

مبنا
ت و 

یرانی اس
ی و ا

صیل اسالم
ا

د بود.
 خواه

 مبین اسالم
دین

د و 
ل می دان

ــتق
ی مس

ســان
مر اطالع ر

در ا
د را 

خــو
ع« 

»ربی

ن خاصی 
جریا

ه یا 
گرو

ســی به هیچ 
سیا

ی و 
ی فکر

ستگ
واب

ت.
د داش

خواه
ن

خــود 
 آتــی 

 انــداز
شــم

ر چ
« د

بیــع
ی ر

بــر
ه خ

پایــگا
 «

ور 
شــ

ـر ک
برتـ

بــری 
ی خ

هــا
گاه 

پایــ
ی از 

ن یکــ
ــوا

ه عن
بــ

شــناخته 
ســانی 

ع ر
ع جامــع اطــال

ن مرجــ
ــوا

ه عن
و بــ

 

خواهد شد.

آگهی مناقصه عمومی 
دومرحله ای داخلی

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: کاال و خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون 
بین  از  مرحله ای  دو  عمومی  مناقصه  برگزاری  طریق  از  معامالت شرکت،  نامه  آئین  و  مناقصات  برگزاری 

تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

پیشنهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایتهای زیر دریافت و حداکثر تا پایان 
آباد - ساختمان  به آدرس: اصفهان - چهارباغ عباسی - خیابان عباس   1396/12/19 اداری مورخ  وقت 
شماره 3  توزیع برق شهرستان اصفهان - طبقه همکف - دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. به پیشنهادهایی 

که بعد از مهلت مقرر در فوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

 http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

حاصل  تماس  قراردادها  و  مناقصات  واحد   031-32216102 تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 
فرمائید.

جهت شرکت در مناقصه: مبلغ 300.000 ریال به حساب جاری سپهر شماره 0101906766004 بانک صادرات 
شعبه میدان آزادی و فیش مربوطه داخل پاکت الف قرار داده شود.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است. 
*به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

*سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج می باشد.
*پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

*حضور پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد. 
*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

*شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 72 ساعت قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت 
شرکت و یا تماس با واحد مناقصات و قراردادها، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند؛ در غیر 

اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مبلغ تضمین 
)ریال(

ساعت 
برگزاری

تاریخ برگزاری 
مناقصه

آخرین مهلت 
ارسال پاکات

مهلت دریافت 
اسناد

تاریخ توزیع 
دفترچه

شماره 
مناقصه  موضوع مناقصه ردیف

1.331.000.000 10:00 1396/12/20 1396/12/19 1396/12/15 1396/12/07 9611010
خرید 120 دستگاه سکسیونر موتور دار 

هوایی قابل قطع زیر بار گازی
1



یادداشت

عربستان،متوهمیوحشتزده
نفیسهالهدادی

کارشناسارشدعلومسیاسی
N.A.Dadi@eskimia.ir

عربســتاننیــزماننــدآمریــکابــهصراحــتمخالفــت
خویــشرابــابرجــامآشــکارکــردهاســت.عربســتان
رقیــبجــدیمنطقــهایوایدئولوژیکــیایــراناســت
وازکوچکتریــنروزنــهبــرایدشــمنیوضربــهزدن
بــهایــراندریــغنکــردهاســت.بهویــژهدرســالهای
ــز ــرنی ــورخصمانهت ــندوکش ــطای ــهرواب ــرک اخی
ــوده ــتانب ــبعربس ــمنیازجان ــتودش ــدهاس ش

اســت.
ــه ــتانگفت ــهعربس ــرخارج ــوعوزی ــنموض درهمی
اســتبعضــیکشــورهاازجملــهعربســتانازتوافــق
هســتهایایــراننگــرانهســتندوآیــاپــساز۱۰یــا
ــوم ــازیاورانی ــرایغنیس ــیب ــهاتفاق ــالچ ۱۲س
ــانرا ــناطمین ــردمای ــام ــاد؟آی ــدافت ــرانخواه ای
دارنــدکــهایــرانبــهســاحهســتهایدســتنخواهد

یافــت؟بــهنظــرمــناطمینــانندارنــد.
ــارا ــنادعاه ــیای ــتاندرحال ــهعربس ــرخارج وزی
ــدکــه ــرانمطــرحمیکن ــارهتوافــقهســتهایای درب
ــدی ــارپایبن ــیدهب ــرژیاتم ــیان ــسبینالملل آژان
ــردهاســت. ــدک ــقهســتهایراتأیی ــهتواف ــرانب ای
عربســتانازپیروزیهــایایــراندرمنطقــهوحشــت
ــز ــتهاینی ــرژیهس ــهان ــرانب ــتیابیای داردودس
دســتاورددیگــریاســتکــهایــرانرادرمنطقهمطرح
ــگ ــورکمرن ــیحض ــتانبهتازگ ــاعربس ــد؛ام میکن
ومنفیتــریدرمنطقــهداشــتهاســت.عربســتاندر
ویتنامــیبــهنــامیمــنگیــرکــردهاســتکــههــرروز
تحلیــلمــیرودوافــکارعمومــیمنفــیایرامتبلــور
میکنــد.بــراینجــاتخویــشتوهــمارســالســاح
ازایــرانبــهیمــنرااشــاعهدادهاســت،امــاآن
هــمآشــکارشــدکــهتوهمــیبیــشنیســت؛حتــی
همــکاریبــاآمریــکاوفشــاربــرشــورایامنیــتنیــز
نتوانســتایــنتوهــمراتبدیــلبــهواقعیــتکنــد.

عربســتانایــرانراکشــوریعجــممیدانــدکــهبایــد
مطیــعبــرادربزرگتــرباشــد،نــهفراتــر؛امــاجمهوری
ــته ــوریوابس ــاکش ــردت ــابک ــرانانق ــامیای اس
نباشــد.عربســتانازایــرانهســتهایمیترســد؛زیــرا
ایــرانهســتهایازآنجــاکــهبــهدنبــالدفــاعاســت،
ــاحضــوردر ــرانب ــود.ای ــممطــرحخواهــدب ــهظل ن
ســوریهوعــراقچشــماندازنظامــیبســیارخوبــیرااز
خــودبــهجــایگذاشــتکــهعربســتانازآنهــراس

دارد.

کوتاه از سیاست
پیشرانهستهایمسئلهای
نیستکهآژانسبینالمللی
انرژیاتمیازآنآگاهنباشد

عاءالدیــنبروجــردیبــااشــارهبــهآغــازفعالیــت
جمهــوریاســامیایــرانرویپیشــرانهســتهای
ــی ــتدریای ــهظرفی ــهب ــاتوج ــت:ب ــارداش اظه
جمهــوریاســامیدرســطحجهــانواینکــهایــران
ــه ــردددرعرص ــورهایپرت ــنکش ــیازمهمتری یک
بینالمللــیدریاهــابــوده،الزماســتازتوانمنــدی

پیشــرانهســتهایاســتفادهکنیــم.
ــران ــررویپیش ــرانب ــایای ــازفعالیته ویآغ
هســتهایرااقدامــیدرجهــتاســتفادهازظرفیــت
زیردریاییهــا بــرای ســوختی و اقیانوسهــا
جــزو هســتهای پیشــران افــزود: و دانســت
ــرژی ــیان ــسبینالملل ــهآژان مســائلینیســتک

اتمــیازآنآگاهنباشــد.
سیاســت و ملــی امنیــت رئیــسکمیســیون
خارجــیمجلــسادامــهداد:دســتوررئیسجمهــور
ــروژهپیشــرانهســتهایصــادرو ــرایاجــرایپ ب
ــازیداده ــرایساختمانس ــزب ــهیاتالزمنی تس
ــیاز ــراضخاص ــچاعت ــزهی ــوننی ــدهوتاکن ش
هیــچنهــادبینالمللــیبــهدنبــالآننبــوده

اســت.

یکبامودوهوایآمریکا
دربارهسوریه

دســتیارویــژهرئیــسمجلــسدرامــوربینالملــل
ــکا گفــتکــهتروریســتهایمــوردحمایــتآمری
ــره ــوردرمذاک ــایحض ــکروزادع ــوریه،ی درس
سیاســیرادارنــدوروزدیگــربــرســرمــردم

ــد. ــهمیبارن ــشوگلول ــوریهآت س
حســینامیرعبداللهیــاندرصفحــهشــخصیخــود
مســلحین و تروریســتها نوشــت: توییتــر در
روز یــک ســوریه، در آمریــکا حمایــت مــورد
مذاکــره میــز در حضــور و حکمرانــی ادعــای
سیاســیرادارنــدوروزدیگــربــاســاحهای
اهدایــیکاخســفیدبــرســرمــردممظلــومســوریه
ــت ــیسیاس ــنیعن ــد؛ای ــهمیبارن ــشوگلول آت
نفرتپراکنــیآمریــکاوبــازیبــاتروریســمدر
ــوا. ــامودوه ــکب ــدانی ــرهومی ــزمذاک می

رأیگیریشورایامنیتدرباره
قطعنامهضدایرانی

رئیــسشــورایامنیــتســازمانملــلاعــام
کــردکــهایــنشــوراقــراراســتقطعنامــهای
ــای ــاادع ــرانب ــهدرآن،ای ــذاردک ــهرأیبگ راب
نقــضتحریــمتســلیحاتییمــنمحکــومخواهــد

شد.
ایــنقطعنامــهکــهبــاپیشــنهادوتــاشانگلیــس
آمــادهشــدهاســت،ادعــامیکنــدایــرانبــا
ــین ــدونسرنش ــایب ــکوهواپیم ــالموش ارس
بــهحوثیهــاییمــن،تحریمهــایتســلیحاتی
ــردهاســت ــهیمــنرانقــضک ــلعلی ســازمانمل
ــی ــهاقدام ــدهدســتب ــوددرآین ــدمیش ومتعه

ــد. ــرانبزن ــهای علی
واســیلینبنزیــا،نماینــدهروســیهدرســازمانملــل
ــت ــهمخالف ــسقطعنام ــاپیشنوی ــهب ــتک گف
ــد ــهبای ــنقطعنام ــهای ــتک ــردهاس ــدک وتأکی
ــر ــراینظــارتب ــدکارکارشناســانب ــارهتجدی درب
محکومکــردن نــه باشــد، یمــن تحریمهــای

ــران. ای

کوتاه خبر 

چالشهایآمریکاوترکیه
دردمشق

ــی ــایحام ــهنیروه ــک،روزجمع ــلازنیوزوی ــهنق ب
ــهرو ــدیروب ــشجدی ــاچال ــوریهب ــددرس ــاراس بش
مواجــه بینالمللــی نیروهــای بــا آنهــا شــدند؛
هســتندکــهعلیــهمنافعشــاندرســوریهاقــدام
میکننــد.ازغــربایــنائتــافبــافشــارفزاینــدهایدر
عملیاتهــایاطــرافدمشــقبــودهوازســمتترکیــه
ــن ــیدرعفری ــدنظام ــکتهدی ــهی ــیب ــنرویاروی ای

ــت. ــدهاس ــلش تبدی

ــورای ــتش ــایثاب ــیازاعض ــوانیک ــهعن ــیهب روس
ــرایخاتمــهدرگیریهــا ــکاراتغــربب ــاابت امنیــتب
درغوطــهشــرقیدرخــارجازدمشــقبــرایمــدت۳۰
روزمخالــفاســت.ایــرانوروســیهوســوریه،آمریــکا
ــت ــوردحمای ــایم ــراینیروه ــپرب ــادس ــهایج راب

ــد. ــممیکنن ــیامته ــازمانس س
بــاهمــهاینهــادرحالــیکــهآمریــکا،حامیــانبشــار
اســدرابــهتأخیرانداختــندربرگــزاریجلســاتشــورای
امنیــتمتهــممیکــرد،قطعنامــهپیشــنهادیســوئدو
ــوریه ــس۳۰روزهدرس ــراریآتشب ــرایبرق ــتب کوی
بــهاتفــاقآرادرشــورایامنیــتبــهتصویــبرســید.

عــاوهبــرهیئــتتحریرالشــام،گــروهاســامیاحــرار
الشــام،فالــقالرحمــانوجیــشاالســامهــم
درجبهههــاعلیــهارتــشســوریهدرحــالمبــارزه

ــتند. هس

سرمقاله
بهقلممدیرمسئول

روزنهآسیب
ــا ــنحمایته ــزای ــطنی ــنخ ــداومای ــرایت ب
ــا ــدت ــتقرباش ــتمرومس ــدمس ــانمیبای همچن
ــود؛از ــدهانقــابامیــدوارب ــهآین اینکــهبتــوانب
ایــنرواگــرجریــانوتفکــراشــرافیگریدرمیــان
جامعــهومســئوالنگســترشیافتــهونفــوذیابــد
بــدونتردیــدمیــانمــردموحاکمیــتفاصلــهو
شــکافایجــادخواهــدشــدوهــردوازیکدیگــر

جــداخواهنــدشــد.
نکتــهمهــماینکــهروحیــهاشــرافیگرینمیتوانــد
درمقابــلدشــمنبــاقــدرتبایســتد.ایــنجریان
دربرابــرتهدیــد،تطمیــعو...دشــمنانایســتادگی
ومقاومــتنمیکننــدوتســلیمخواســتههایآن
میشــوند.شــاهدبــرایــنمدعــااتفاقاتــیاســت
ــت؛ ــودهاس ــامرخنم ــخاس ــولتاری ــهدرط ک
ازجملــهحادثــهکربــاکــهدســتگاهیزیــد،برخــی
ازســرانقبایــلاشــرافیمنشرا)کــهبــهظاهــر
شــیعههــمبودنــد(بــاتهدیــدوتطمیــعتوانســت
ازقیــامعلیــهدربــاربــازداردوموجبــاتآنحادثــه
اگــرروحیــه بنابرایــن رافراهــمآورد؛ بــزرگ
اشــرافیگریدرجامعــهحاکــمشــود،جامعــه
گرفتــارسســتیوذلــتخواهــدشــدونخواهــد
ــداف ــحواه ــا،مصال ــاسنیازه ــتبراس توانس

خویــشتصمیــمبگیــردوعمــلکنــد.
ازدیگــرمخاطــراتاشــرافیگریدرارتبــاطبــا
ــاز ــدتبسترس ــهدردرازم ــناســتک ــابای انق
انقابیگــری روحیــه بــودکــه خواهــد ایــن
آهستهآهســته و میکنــد متأثــر را انقابیــون
آنــانراازایــنخــطاصیــلدورمیســازدو
زمینــهســلطهاجانــبرافراهــممــیآورد.

ــن ــهای ــتک ــناس ــرافیگریای ــرراش ــکض ی
انقــاب و مــردم طلبــکار را خــود جریــان
را انقــاب نعمــت نمیتواننــد و میداننــد
نعمتهــای کفــران درنتیجــه و کننــد درک
ــداوم ــرایت ــهب ــابوگســترشآندرجامع انق
ــاتانقــاباســامیبســیارمضــرومخــرب حی
ــی ــچمقام ــسوهی ــههیچک ــود؛البت ــدب خواه
کمبودهــاومشــکاتامــروزمــردمراانــکار

نمیکند.
ــه ــرافیگریک ــیبهایاش ــرهآس ــناززم همچنی
متوجــهانقــاباســامیاســت،ایــناســتکــه
ایــنجریــانبــانفــوذدرمیــانالیههــایمختلــف
اجتماعــیوانقابــی،جریــاناصیــلانقــابرااز
درونتهــیمیکنــدودرگــذرزمــانآنراازمســیر
ــت ــاتمل ــامزحم ــیخــوددورمیســازدوتم اصل
ــهبســیاری ــد؛کمااینک ــرانراهــدرمیده ــزرگای ب
ازانقابهــایمردمــیدنیــاازهمیــنروزنــهگزیــده

ــد. ــرافرفتهان ــهانح ــدهاندوب ش
را اشــرافیگری دیگــر آســیبهای ازجملــه
میتــوانبرانــدازینظــامدانســتکــهبــاگذشــت
ــد ــرارون ــد؛زی ــاقبیفت ــتاتف ــناس ــانممک زم
وســمتوســوینظــامکــهبــاجهتگیــری
را انقابــی آرمانهــای و اهــداف انقابــی،
خواهــاناســتبــامنافــعجریــاناشــرافی
ســازگارینــدارد؛ازایــنروممکــناســتجریــان
اشــرافیبــهایــنلحــاظبــامخالفــانودشــمنان
هماهنگــی موضعگیــری برانــدازی جهــت در
ــردمو ــایم ــابوآرمانه ــهانق ــدوب ــداکن پی

ــد. ــهبزن ــامضرب ــهداوام ش
ــن ــرای ــاراب ــدم ــانش ــاهبی ــهکوت ــواردیک م
مــیداردتــابــاچشــموگــوشبــازرونــدانقــاب
اســامیرارصــدکــردهوهرجــانشــانهایاز
ــنفرصــت ــد،دراولی ــهوجــودآم اشــرافیگریب
ایــنروزنــهگــزشرامســدودکنیــمواجــازه
ندهیــمایــنگــروهبــرامــورمــردمحاکــم
شــوندونیــزاجــازهندهیــمایــنروحیــهمخــرب
درمیــانمســئوالنوجامعــهجــابــازکنــد.

بعونهللاتعالی
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غامحســین المســلمین و حجتاالســام
یکصدوبیســتوپنجمین در اژهای محســنی
ــر ــهاخی ــرد:حادث ــارک ــریاشاظه ــتخب نشس
ســقوطهواپیمــا،همــهمــردموکشــورمــاراداغدار
ــزانرا ــدنفــرازعزی کــردوطــیآنشــصتوچن

ــم. ــتدادی ازدس
معــاوناولقــوهقضائیــهدرادامــهگفــت:بــا
ــراو ــکنوفرقهگ ــدهایقانونش ــفع ــالتأس کم
ــد ــد،آمدن ــتمیکنن ــهدیان ــرب ــهتظاه ــرادیک اف
ــد،دربیــن ــانپاســدارانفاجعــهآفریدن ودرخیاب
ــدومــردماز ــرسکردن ــیوت مــردمایجــادنگران
ــتقیم ــرضمس ــد.تع ــانبازماندن ــبوکارش کس
بــهپاســدارانامنیــتشــدوتعــدادیازمأمــوران
نیــرویانتظامــیبــراثــرشــرارتداعشگونــهایــن
ــم. ــهتســلیتمیگوی ــدندک ــهیدش ــانش مجرم
ــدهدر ــاتمطرحش ــیموضوع ــهبعض ــهب درادام

ــم. ــتمیپردازی ــننشس ای

حجتاالســاموالمســلمینمحســنیاژهایدر
ــت ــنوضعی ــارهآخری ــیدرب ــهپرسش ــخب پاس
پرونــدهاحمدینــژادوهمچنیــننامــهاخیــرشو
صحبتهــایباهنــردرمجمــعتشــخیصمصلحت
نظــامدربــارهدســتگیریاوگفــت:دراینبــاره
ــا ــهقاعدت ــتمک ــیداش ــارصحبتهای ــنب چندی
ــت. ــودهاس ــدهنب ــردمقانعکنن ــماوم ــرایش ب
محســنیاژهایگفــت:درایــنپرونــدهغیــرازآنکــه
ــدام ــده،اق ــزودهش ــریاف ــاتدیگ ــهآناتهام ب
عملــیدیگــریبــهمعنــایاحضــار،تفهیــماتهــام
وبازداشــتصــورتنگرفتــهاســت؛البتــهبــازهــم
ــت ــادهاس ــاقافت ــردیاتف ــویف ــائلیازس مس
ــتهو ــورداش ــیدرکش ــئولیتبزرگ ــامس ــهقب ک
متأســفانهصحبتهایــیمیکنــدوحرفهایــی
ــود ــونوج ــرعوقان ــافش ــهدرآنخ ــدک میزن

دارد.
ــما ــهش ــیک ــنمطلب ــت:چنی ــنگف ویهمچنی
را گفتیــد باهنــر آقــای صحبتهــای دربــاره

نشــنیدهام.

اژهایهمچنیــندرپاســخبــهپرسشــیمبنــی
بــراینکــهبــاتوجــهبــهاینکــهکاووسســیدامامی
ــیما ــدامصداوس ــارهاق ــود،درب ــدهب ــینش دادگاه
ــح ــردتوضی ــنف ــرســاختمســتندازای ــیب مبن
دهیــدکــهآیــاایــناقــدامخــافقانــوناســتیــا
ــدهیــکنفــر ــارهایــنپرون خیــر،اظهــارکــرد:درب
کــهعنــواناســتادیهــمداشــتهاســتخودکشــی
میکنــدوایــنموضــوعدرداخــلوخــارجبازتــاب
ــترا ــدهاس ــشش ــیماپخ ــهازصداوس دارد؛آنچ
ــدورســانه ــیبیفت ــناتفاق ــرچنی ــااگ ــدم؛ام ندی
ــر ــد.اگ ــهمیکنن ــردازد،همــهگای ــهآننپ ــیب مل
ــه ــازگای کســیدســتگیرشــودواعــامنشــود،ب
ــود، ــرحمیش ــایعاتیمط ــیش ــاوقت ــودی میش
مــردمخواهــاناطاعرســانیدربــارهعنــواناتهامــی

هســتند.
معــاوناولقــوهقضائیــهتأکیــدکــرد:امــروز
ــی ــورهایغرب ــهکش ــژهازناحی ــوذبهوی ــثنف بح
مطــرح کشــور در صهیونیســت و آمریــکا  و
بــرایجمــعآوری نفــودفقــط ایــن اســتو
بــرای همچنیــن بلکــه نیســت؛ اطاعــات
ــوذی ــردنف ــاتاســتوف ــذاریدرتصمیم تأثیرگ
کــهقابــلشناســایینیســتونمیتوانــدبــه
و عکسبــرداری بــه شــروع آشــکار صــورت
تصویربــرداریازمناطــقکشــورکنــد،بدیهیاســت
ــد ــتهباش ــشداش ــکپوش ــودی ــرایخ ــدب بای

کــهازطــرفمــردمودولــتقابــلتوجیــهباشــد؛
مثــابایــدتوجیهــیداشــتهباشــدکــهیکمــاهدر

بیابــاناقــدامبــهتصویربــرداریکنــد.
ــهپرســش ــهدرپاســخب ــوهقضائی ــاوناولق مع
خبرنــگاریدربارهاختــاس۱۰۰میلیــاردیدروزارت
ــودنایــنفــردواینکــهوزارت نفــتودوتابعیتیب
ــراددر ــناف ــتای ــرفعالی ــرمنک ــاتپیشت اطاع
ــده ــنپرون ــت:درای ــود،گف ــدهب ــتگاههاش دس
واقعــابایــدازچنــددســتگاهپرســشجــدی
شــود؛حراســتتــااآلنکجــابــوده،حســابرسها
ظــرف میگوینــد بودنــد؟ بازرسهــاکجــا و
چندیــنســالاتفــاقافتــادهاســت،چطــورمتوجــه
ــه ــتوقســمتمربوط ــوروزارتنف نشــدند؟چط
آگاهنشــدند؟۱۲نفــرتــااآلنتحــتتعقیــبقــرار
گرفتنــدوتفهیــماتهــامشــدند.۳نفــرازمدیــران
اآلنبازداشــتهســتند.چیــزیحــدود7۰میلیــارد
تومــانازامــوالفــردیکــهفــرارکــرده،شناســایی
شــدهاســتکــهشــامل۱4آپارتمــانو۲5قطعــه
زمیــنو9دســتگاهاتومبیــلوموتورهــایلوکــس
اســت.مجمــوعاینهــارامیگوینــدحــدود7۰
ــیو ــتماطاعات ــت.ازسیس ــاناس ــاردتوم میلی
ــه ــیک ــاجای ــدهت ــهش ــکگرفت ــتکم ــودنف خ
ممکــناســتامــوالویشناســاییشــودویــک
ــارجاســت ــرددرخ ــنف ــوالای نشــانههاییازام

ــود. ــریمیش ــهپیگی ک

ویبــابیــاناینکــه»امیدواریــمبــااقدامــات
ــن ــت:م ــم«،گف ــمرابرگردانی ــنمته ــیای حقوق
هــمشــنیدمکــهایشــاندوتابعیتــیاســتولــی
ــت ــشدرس ــنادومدارک ــهاس ــردمک ــقنک تحقی
ــی ــادوتابعیت ــد»م ــهبگوین ــر.اینک ــاخی اســتی
نداریــم«،درســتنیســت؛زیــرابرخــیافــراد
دوتابعیتــیوجــوددارنــد.دوتابعیتیهــااجــازه
ندارنــددرهیــچیــکازدســتگاههایدولتــی
فعالیــتکننــد.یــکاســتفادهایکــهبرخــی
ــی ــرددوتابعیت ــکف ــهی ــتک ــناس ــدای میکنن
ــن ــهای ــدک ــهکارمیگیرن ــاورب ــوانمش ــهعن راب

ــت. ــوناس ــفهقان ــاففلس خ
دری عبدالرســول گفــت: اژهای محســنی
اصفهانــیقطعــادوتابعیتــیبــود.ویزمانــی
میکــرد، کار امنیتــی دســتگاههای بــا کــه
در میکــرد. راکتمــان خــود دوتابعیتیبــودن
همیــنســالهایاخیــرایشــانرابــهعنــوان
مشــاوربــهکارگرفتــهبودنــد،امــابــههمــهاســناد
ــاتطبقهبندیشــدهدسترســی ــدارکواطاع وم

داشــت.
ــهپرسشــی ــهدرپاســخب ــوهقضائی ســخنگویق
ــیدگی ــرایرس ــتانیکلب ــهدادس ــراینک ــیب مبن
ــدهافــراددوتابعیتــیدفتــریرادروزارت ــهپرون ب
اطاعــاتایجــادکــردهاســت،گفــت:چنیــن

چیــزیراتأییــدنمیکنــم.

محسنیاژهای:اینکهبگویند»مادوتابعیتینداریم«درستنیست؛برخییکفرددوتابعیتی
رابهعنوانمشاوربهکارمیگیرندکهاینخالففلسفهقانوناست

نفوذدوتابعیتیها

ادامه از صفحه اول

محمدرضــاپورابراهیمــی،رئیــسکمیســیوناقتصــادی
ــدگان ــؤالنماین ــنس ــت:دومی ــارداش ــس،اظه مجل
ازرئیسجمهــوربــامحوریــتمســائلاقتصــادیاز
ــاع ــادارج ــیوناقتص ــهکمیس ــهب ــویهیئترئیس س
دادهشــدهاســتودرکمیســیوناقتصــادیاعــام

وصــولشــد.
رئیــسکمیســیوناقتصــادیمجلــسدرگفتوگــوبــا
مهــردرتشــریحمحورهــایدومیــنســؤالنماینــدگان
مبــارزه در دولــت تعلــل گفــت: رئیسجمهــور از
تحریمهــای ادامــه ارز، و قاچــاقکاال بــا جــدی
ــران، ــوریاســامیای ــداتجمه ــاوجــودتعه بانکــیب
ــی ــولمل ــوداقتصــادی،کاهــشارزشپ ــکاری،رک بی
ونوســاناتبــازارارز،محورهــایاصلــیســؤالاز

هســتند. رئیسجمهــور
ــامی ــورایاس ــسش ــاندرمجل ــردمکرم ــدهم نماین
از ســؤال دومیــن نماینــده ۱۰۰ از بیــش گفــت:

کردنــد. امضــا را رئیسجمهــور
ــه ــادیهفت ــیوناقتص ــزارش،کمیس ــنگ ــاسای براس
گذشــتهبــرایبررســیاولیــنســؤالازرئیسجمهــور
دربــارهتعییــنتکلیــفســپردهگذارانمؤسســاتمالــی
ــور ــژهرئیسجمه ــدگانوی ــاحضــورنماین ــاریب واعتب
ــسکل ــور،رئی ــادیرئیسجمه ــاوناقتص ــاملمع ش
بانــکمرکــزیووزیــراقتصــادتشــکیلجلســهداد.

ــدگانطــرحســؤالاز ــانجلســهامضاکنن ــسازپای پ
ــدگان ــخهاینماین ــدازپاس ــامکردن ــوراع رئیسجمه

ــدهاند. ــعنش ــیقان ــژهروحان وی

مــادرشــهیدمحمدحســینحدادیــان،بســیجیشــهید
حادثــهاغتشــاشدراویــشدرپاســدارانتهــران،در
ــه ــمشــهدایغائل حاشــیهمراســمبزرگداشــتوتکری
ــهید ــارداشــت:ش ــگاراناظه ــعخبرن ــداراندرجم پاس
مــنیــکبســیجیبــود.شــهیدمــن،شــهیدراهوالیــت

ــود. ــتب ــتدرســایهوالی ــودوشــهیدراهامنی ب
بــهگــزارشفــارس،مــادرشــهیدحدادیــانتصریــحکرد:
ــعوالیــتفقیــه ــدتاب اگــرطالــبامنیــتهســتیم،بای
باشــیمواگــردرزمــانغیبــتصاحبالزمان)عــج(
ــابتوانیــمایــن هســتیم،بایــدمطیــعوالیــتباشــیمت
امنیــتوآرامــشراتــازمــانظهــورحضــرتنگــهداریم.
ایــنمــادرشــهیدبــهوقایــعخیابــانپاســدارانتهــران
اشــارهواعــامکــرد:ایــنفتنــهکاریــکفــردنیســت،

بلکــهکاریــکجریــاناســت.ازمســئوالنقضاییکشــور
پــرده پشــت قضایــای ریشــهکنی تــا میخواهــم

ــتارم. ــازاتراخواس ــدمج ــدواش ــتبرندارن دس
ویادامــهداد:ایــنافــرادفتنــهایعجیــبرابــه
وجــودآوردنــدوبــهشــکلفجیــعفرزنــدمــرابــهقتــل
رســاندند.ظاهــرپســرمــنگویــایایــنمطلــباســت؛
ــده ــدنویدی ــایب ــیازضــربوجرحه ــهخیل اگرچ

نشــد.
ــت ــرایوالی ــطب ــنفق ــهداد:م ــانادام ــمحدادی خان
ــدمآرزویشــهادتداشــتومــن تحمــلکــردم؛فرزن
ــم ــم؛امــاآرزومیکن ــرایشــهادتویافتخــارمیکن ب
کــهدیگــرســربازانبــهایــنشــکلکشــتهنشــوندوباید

ــاپاســداریشــود. ــنخونه ازای

دومینسؤالازرئیسجمهوربا۱۰۰امضا
بهکمیسیوناقتصادیارجاعدادهشد

مراسمبزرگداشتشهدایپاسدارانتهرانبرگزارشد

مادرشهیدحدادیان:شهیدمن،شهیدراهوالیتبود

امروز  دوشنبه 07 اسفند ماه 1396 - سال چهارم - شماره 657 روزنامهسیاسـت2

و متحــده ایــاالت بدعهــدی و برجــام اجراییشــدن بــا
نفعنبــردنایــرانازتوافــقهســتهای،فضــایبیاعتمــادی

ــت. ــهاس ــکلگرفت ــربش ــرانوغ ــنای بی
ــهمو ــترس ــونبیش ــهتاکن ــو۱+5ک ــیعض ــورهایاروپای کش
ــا ــد،امــروزب ــهلحــاظاقتصــادیبردهان منفعــتراازبرجــامب
چالشــیبــهاســمترامــپمواجــههســتندکــهبــاســنگاندازی
درمســیربرجــامســعیدرخــروجآمریــکاازایــنتوافــق
بینالمللــیدارد.البتــهرئیسجمهــورآمریــکاهمــوارهبــه
دنبــالتحــتفشــارقــراردادنایــرانبــرایکشــاندنبــهپــای
ــوذ ــهای)نف ــکیومنطق ــائلموش ــارهمس ــرهدرب ــزمذاک می

ایران(است.
ــژه ــطوی ــونرواب ــازتاکن ــهازدیرب ــهک ــرفرانس ــویدیگ ازس
ــکادربرجــام ــدنآمری ــرایمان ــرانداشــته،ب ــاای اقتصــادیب
ــا ــدت ــدکن ــرانرامتقاع ــوریاســامیای ــدجمه ســعیمیکن
دربــارهبرنامــهموشــکیمذاکــرهکنــد.ایــنموضــوعدرســخنان
امانوئــلمکــرونمشــهوداســت؛هرچنــدبارهــاازســوی
مقامــاتکشــورمانهرگونــهمذاکــرهدربــارهمســائلموشــکی

ردشدهاست.
براســاسهمیــنگــزارش،وزیــرخارجــهفرانســهبــاســفربــه
ــاینقــشفرانســه ــرایایف ــیب ــالمقدمهچین ــهدنب ــرانب ته

ــوانگفــتکــهحامــلپیامــیازســوی ــودهوشــایدهــمبت ب
آمریکابرایایراناست.

ســیدحســیننقــویحســینی،ســخنگویکمیســیونامنیــت
ــاره ــسشــورایاســامی،درب ــیوسیاســتخارجــیمجل مل
ســفروزیــرخارجــهفرانســهبــهایــراناظهــارداشــت:»ژانایــو
ــه ــنبهب ــتسهش ــراراس ــهق ــهفرانس ــرخارج ــان«وزی لودری
منظــوردیــداربــامقامــاتایرانــیواردتهــرانشــودوآنچــهوزارت
خارجــهرســمااعــامکــردهاســتهیــچنــوعمذاکــرهایدربــاره
ــتو ــافرانســهصــورتنخواهــدگف ــرانب مســائلموشــکیای
قــراراســتدرایــندیدارهــابیشــتردربــارهمســائلاقتصــادیو

سپسدربارهآیندهبرجامگفتوگوشود.
ویهمچنیــندرپاســخبــهایــنپرســشکــهمطــرحمیشــود
ــت ــفردرخواس ــنس ــددارددرای ــهقص ــهفرانس ــرخارج وزی
ــد، ــرحکن ــابرامط ــمانق ــرمعظ ــارهب ــرونب ــاتمک ماق
تصریــحکــرد:درخواســتماقاتهــابــامقامــاتارشــد
ــوز ــههن ــنزمین ــواندرای ــممیشــودونمیت کشــورمانتنظی
ــوع ــچن ــرانهی ــامیای ــوریاس ــاجمه ــرد؛ام ــرک اظهارنظ
پیششــرطرابــرایماقاتهــانمیپذیــردوازقبــلهمــه
ــحوروشــنازســویوزارتخارجــهاعــامشــده ــواردصری م

اســت.

کل ســتاد رئیــس باقــری، محمــد سرلشــکر
دربــاره خبرنــگاران جمــع در مســلح، نیروهــای
ــم ــاره ــنب ــت:ای ــوریهگف ــسس ــهآتشب قطعنام
ماننــددفعــاتگذشــتهکســانیکــهخواهــانامنیــت
ــشو ــدارت ــیدیدن ــتند،وقت ــوریهنیس ــشس وآرام
ــه ــدحوم ــردهومیخواه ــتک ــوریههم ــتس حکوم
ــازی ــتهاپاکس ــودتروریس ــوثوج ــقراازل دمش
از بتواننــد تــا برداشــتند آتشبــس َعلــم کنــد،

حمایــتکننــد. تروریســتها
ــی ــتقانون ــوریهوحاکمی ــشس ــهداد:ارت ویادام
ــد ــابتوان ــتت ــساس ــالآتشب ــهدنب ــورب ــنکش ای

ــد. ــنکن ــقراتأمی ــردمدمش ــتم امنی
عهدشــکنی بــه اشــاره بــا باقــری سرلشــکر
اظهــارداشــت: اخیــر آتشبــس تروریســتهادر
ازحومــهدمشــقتاکنــونهــزارو٢٠٠خمپــارهبــه
ــش ــتوآرام ــدهوامنی ــلیکش ــقش ــویدمش س
مــردمبرهــمخــوردهاســتوتعــدادزیــادیازمــردم
فعالیتهــای و رســیدند شــهادت بــه بیگنــاه
اقتصــادیمــردمدچــاراختــالشــدهاســت.

ویادامــهداد:بایــددرایــنمناطــقپاکســازی

بــاکارمشــترکیکــهدوســتان اتفــاقمیافتــاد.
کشــورســوریهازجملــهایــرانوروســیهانجــامدادنــد،
ایــنقطعنامــهقــدریتعدیــلشــدوتروریســتهای
مشــخصونامــداریماننــدجبهةالنصــرهاســتثنا
شــدندوجنــگبــاآنهــاادامــهخواهــدداشــت؛لیکــن
برقــرار آتشبــس و آرامــش بــرای حیطههایــی
ــیب ــهدمشــقآس ــردمحوم ــهم ــرایآنک ــودب میش
نبیننــدوبتواننــدبــهزندگــیخــودادامــهدهنــد؛امــا
قطعــااینگونــهنخواهــدبــودکــهاینهــابتواننــد
ازتروریســتهاحمایــتوپشــتیبانیکننــدوایــن

ــد. ــیبمان ــدباق ــتیبخواه ــهتروریس جبه
ــای ــاماهه ــهت ــراینک ــدب ــاتأکی ــریب ــکرباق سرلش
ــود ــازیش ــدپاکس ــوریهبای ــدهکلســرزمینس آین
ــه ــودادام ــیخ ــهزندگ ــدب ــوریهبتوانن ــتس ــامل ت
دهنــد،گفــت:مــابــهایــنقطعنامــهکــهیــکتصمیــم
بینالمللــیاســت،پایبنــدخواهیــمبــودودولــت
ــی ــابخشهای ــداســت؛ام ــهآنپایبن ــمب ســوریهه
ــه ــمب ــهه ــهدرقطعنام ــقک ــهدمش ــهحوم ازمنطق
آنهــااشــارهشــدهاســت،مــوردآتشبــسنیســتندو

ــت. ــدداش ــهخواه ــاادام ــازیدرآنه پاکس

سرلشکرباقری:

کلسرزمینسوریهبایدتاماههایآیندهپاکسازیشود
ایران،هیچپیششرطیرا
برایسفرمکروننپذیرفت

نایبرئیــسدوممجلــسمعتقــداســتهیــچ
ســختگیریایدراجباریبــودنحجــابدر

کشــوروجــودنــدارد.
بــهگــزارشتســنیم،علــیمطهــری،نایبرئیس
مجلــسشــورایاســامی،درحاشــیهمراســم
ترحیــمشــهدایخیابــانپاســدارانتهــرانودر
ــاره ــنیمدرب ــگارتس ــشخبرن ــهپرس ــخب پاس
موضــوعدختــرانخیابــانانقــابوترویــج
ــنمســائل ــاگفــت:ای ــیازســویآنه بیحجاب
مــا نبایــدچنــدانرســانهایشــود؛چــون
ــا ــوانم ــم.بان ــامحجــابنداری ــهن مشــکلیب
بــاایــنگــروههمــکارینخواهنــدکــرد؛بنابرایــن
ایــنمســئلهمشــکلمهمــینیســتوبــهنظــر

ــد. ــهآنبپردازن ــدب ــانههانبای ــنرس م
ویافــزود:یکــیازابزارهــایایــنگروههــا

بــرایپیشــبرداهدافشــانایــناســتکــه
ــرح ــانههامط ــدامدررس ــیم ــوعبدحجاب موض
ــزرگدر ــنمشــکلیب ــدای ــابگوین شــودومث

ــت. ــهاس جامع
ــش ــهپرس ــخب ــسدرپاس ــسمجل نایبرئی
ایــنشــبههکــهمیگوینــد تســنیمدربــاره
جمهــوریاســامیبانــوانرامجبــوربــهداشــتن
حجــابدرجامعــهمیکنــد،ایــنمســئلهچقــدر
صحــتدارد،اضافــهکــرد:ایــنمطلــبدرســت
نیســت؛زیــراخانمهــایمــاخودشــانحجــاب
راانتخــابکردهانــدوامــروزهــمدرجامعــه
اجبــارجــدیدرموضــوعحجــابوجــودنــدارد.

مطهــریادامــهداد:خانمهــاامــروزدرجامعــه
ــد بهراحتــیوآنطــورکــهخودشــانمیخواهن
ظاهــرمیشــوندوهیــچســختگیریایدر
اجباریبــودنحجــابوجــودنــدارد؛البتــه
بهخوبــی را حجــاب خانمهــا، از بســیاری
هــم ســختگیری بــا نمیکننــد. رعایــت
ــان ــرد.مروج ــاریک ــابرااجب ــوانحج نمیت
بیحجابــی،بــهدنبــالترویــجبرهنگــیدر

ــتند. ــههس جامع
آیــا ایــنپرســشکــه بــه ویدرپاســخ
ــکلدارد ــشمش ــردراوی ــاتفک ــاب ــامواقع نظ
ــر ــروهازنظ ــنگ ــت:ای ــارداش ــر،اظه ــاخی ی

فکــریانحرافاتــیدارنــد؛امــادرحادثــهاخیــر
)خیابــانپاســداران(رأفــتبیــشازانــدازهای
نســبتبــهایــنگــروهنشــاندادهشــد؛چــون
باالخــرههــرگروهــیکــهبــهخیابانهــابیایــد
ــا ــدارب ــااقت ــدب ــد،بای ــاشکن ــاداغتش وایج
آنهــابرخــوردشــودودرایــنحادثــههــمبایــد
بــاجدیــتبیشــتریبــااغتشاشــگرانبرخــورد

میشد.
مطهــریتصریــحکــرد:اینکــهمــاچنــدســاعت
بــهآنهــافرصــتبدهیــمکــهدرخیابانــیجمــع
شــوندوهــرکارکــهدلشــانمیخواهــدانجــام
ــی ــخاینچنین ــوادثتل ــهح ــرب ــد،منج دهن

میشــودوبــهنظــرمــنشــورایتأمیــن
خــوبعمــلنکــرد؛یعنــیبایــددســتنیــروی
انتظامــیرابــرایاقدامــاتمتقابــلبازتــر

میگذاشــت.
ویادامــهداد:فــرقمختلفــیازدیربــازدرایران
حضــورداشــتهاندوفعالیــتآنهــاهــممحــدود
بــهدورانحضــورجمهــوریاســامینیســت.

نایبرئیــسمجلــسدرپاســخبــهایــن
پرســشکــهاگــرایــنگروههــادرچهارچــوب
نظــامبــهفعالیــتبپردازنــد،آیــاامــکان
ــن ــرای ــت:اگ ــوددارد،گف ــاوج ــتآنه فعالی
گروههــاخرافــاترااشــاعهندهنــدوجلســاتی
ــد،جلســاتصرفــافکــری کــهبرگــزارمیکنن
ــا ــوریاســامیب ــمجمه باشــد،فکــرنمیکن

ــامشــکلیداشــتهباشــد. ــتآنه فعالی

علیمطهری:
سختگیریدراجباریبودنحجابوجودندارد

خروجمشروطپاکستاناز
فهرستکشورهایحامیتروریست

پیــشازایــنگــروهویــژهاقــداممالــییــاFATFکــه
مقــرآندرپاریــساســت،پــسازیــکهفتــهرایزنیهــا
ســرانجامتصمیــمگرفــتنــامپاکســتانرابــهفهرســت
کشــورهایحامیــانمالــیتروریســماضافــهکنــد.
آمریــکاوانگلیــسســعیداشــتندنــامپاکســتانرابــه
کشــورهایحامــیتروریســماضافــهکننــد؛امــاحمایــت
چیــن،عربســتانوترکیــهســببشــدگــروهویــژهاقدام
مالــیازتصمیــمخــوددرایــنزمینــهصرفنظــرکنــد.
ســرانجامبــهپاکســتانســهمــاهمهلتدادهشــدنشــان

دهــددرمبــارزهبــاتروریســمجــدیاســت.

الجبیر:جنگیمنمشروعاست!
عــادلالجبیــر،وزیــرخارجــهعربســتان،درگفتوگو
بــاخبرگــزاریآلمــانگفــت:مابهتســلیحاتجنگی
شــمانیــازنداریــم.الجبیــردراینگفتوگــو،تصمیم
دولــتآلمــانمبنــیبــرتوقــفصــادراتتســلیحات
ایــنکشــوربــهعربســتانراعجیــبتوصیــفکرد.
وزیــرخارجــهعربســتانگفــت:مــااینتســلیحاترا

ازجایــیدیگــرتأمیــنمیکنیــم.
الجبیــرهمچنیــنمدعــیشــدجنــگیمــن،جنگی
ــاح ــورهاییس ــهکش ــانب ــتوآلم ــروعاس مش
ــاداعــشدرســوریهو ــهب ــهدرمقابل میفرســتدک
عــراقیــاطالبــاندرافغانســتاننقــشدارنــد.

اخراجاماراتازبنادرجیبوتی
ــا ــراردادخــودب ــوق ــرایلغ ــیب ــمجیبوت ــیتصمی درپ
شــرکتبنــادردبــیبــرایادارهبنــدر»دورالــی«جیبوتــی،
مســئوالناینکشــوردالیــلاینتصمیــمرافــاشکردند.
مســئوالنجیبوتــیگفتنــداحتمــاالجمهوری»ســومالی
لنــد«نیــزچنیــنتصمیمــیبگیــردوبــههمــکاریبــا
امــاراتپایــاندهــد.بــهگفتــهایــنمســئوالنازجملــه
شــروطظالمانــهواجحافآمیــزایــنقــرارداد،ممنوعیــت
توســعهتأسیســاتبنــادریاایجــادســاختمانهایجدید
ونابرابــریتقســیمســودحاصلــهاســتوگذشــتهازآن
مدیریــتمالــیآننیــزدردســتشــرکتبنــادرجبــل

علــیزیرمجموعــهبنــادرجهانــیدبــیاســت.

واکنشکرهشمالیبه
تحریمهایجدیدآمریکا

یــکســخنگویوزارتخارجــهکــرهشــمالی
گفــت:هــرنــوعمحاصــرهایازســویآمریــکابــه
عنــواناقدامــیجنگــیدرنظــرگرفتــهمیشــود
وکــرهشــمالیتســلیحاتهســتهایبــرای

ــکارادارد. ــداتآمری ــاتهدی ــوردب برخ
کــره خارجــه وزارت ســخنگوی ادامــه در
ــی ــکامســئولتمام ــهاســتآمری شــمالیگفت
ــوقدادن ــورتس ــهدرص ــتک ــیاس تراژدیهای
ــود ــهوج ــگ،ب ــهســویجن ــرهب ــبهجزیرهک ش

ــد. ــدآم خواهن

ترامپبهمعلمانمسلح
پاداشمیدهد

ــکمدرســه ــاردری ــدازیمرگب ــوعتیران ــیوق درپ
ــداواعتراضــاتگســترده ــدفلوری ــتپارکلن درایال
ــور ــپ«،رئیسجمه ــدترام ــوزان،»دونال دانشآم
آمریــکا،بــاردیگــرازمســلحکردنمعلمــانمدارس
اســتقبالکــردوگفــتکــهبــرایعملیکــردن
چنیــنتصمیمــی،هــرایالتــیمیتوانــدبــرای

خــودشتصمیمگیــریکنــد.
اوهمچنیــنتأکیــدکــردبــههــرمعلمــیکــه
ــم ــاداشه ــیپ ــرد،حت ــتبگی ــهدس ــلحهب اس

داد! خواهــد

بین الملل



کوتاه اخبار 

کاهش ۲۰۰ لیتری مصرف محلول 
سم در اراضی کشاورزی

ــاد  ــیون وزارت جه ــعه مکانیزاس ــز توس ــس مرک رئی
ــول  ــری مصــرف محل کشــاورزی از کاهــش ۲۰۰ لیت
ســم در هــر هکتــار از اراضــی کشــاورزی خبــر 
تجهیــزات،   و  ادوات  خریــد  بــرای  و گفــت:  داد 
 تســهیالت ۴ تــا ۶ درصــدی بــه کشــاورزان پرداخــت 

می شود. 
دومیــن  افتتاحیــه  مراســم  در  عباســی  کامبیــز 
و  ماشــین آالت  نهاده هــا،  بین المللــی  نمایشــگاه 
مکانیزاســیون کشــاورزی، اظهــار داشــت: در گذشــته 
۴۰۰ لیتــر محلــول ســم در هــر هکتــار از اراضــی 
ــعه  ــا توس ــه ب ــد ک ــرف می ش ــور مص ــاورزی کش کش
تراکتــوری  پشــت  ســمپاش های  از  اســتفاده 
توربیــن دار زراعــی، ایــن میــزان بــه ۲۰۰ لیتــر در هــر 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــار کاه هکت
وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از برنامه هــای وزارت جهــاد 
کشــاورزی ایــن اســت کــه با مناســب شــدن ســرعت 
عملیــات سمپاشــی، عرض بــوم ســم پاش ها نیــز 
ــا له شــدگی محصــوالت کشــاورزی  ــد ت ــش یاب افزای

بــه حداقــل برســد. 
ــی  ــای سم پاش ــه عرض بوم ه ــان اینک ــا بی ــی ب عباس
از  مضربــی  می شــود،  اســتفاده  کشــور  در   کــه 
8 - ۶ تــا 1۲ متــر اســت، اضافــه کــرد: ســعی داریــم 
عرض بوم هــا را بــه بیــش از 3۰ متــر برســانیم تــا بــا 
ــور ســطح و حجــم وســیعی از  ــردد تراکت ــار ت یــک ب

اراضــی کشــاورزی سمپاشــی شــود. 
ــین های  ــت ماش ــد صنع ــه رش ــاره ب ــا اش ــی ب عباس
قیمــت  افــزود:  کشــور،  داخــل  در  کشــاورزی 
ماشــین های بخــش کشــاورزی تولیــد داخــل در 
ــوارد  ــی در برخــی م ــا ماشــین آالت اروپای مقایســه ب
بیــن یــک چهــارم تــا یــک ششــم اســت کــه به ســود 

ــود. ــد ب ــاورزان خواه کش

3 شرط جدید تشخیص مؤدیان 
خوش حساب مالیاتی

ــی،  ــد ســازمان مالیات ــر اســاس دســتور العمل جدی ب
ــت  ــاب جه ــان خوش حس ــخیص مؤدی ــرایط تش ش
پرداخــت مالیــات ۴ درصــد علی الحســاب واردات 

کاال، اصــالح شــد. 
مالیاتــی،  ســازمان  رئیــس کل  بخش نامــه  بــا 
ــی کــه مالیــات ۴ درصــد  ــد مؤدیان مشــخصات جدی
ــد، اصــالح  علی الحســاب واردات را پرداخــت نمی کنن

شــد. 
ــوع  ــاب موض ــؤدی خوش حس ــاس، م ــن اس ــر ای ب
بنــد ۴ دســتور العمل ســال 95 ســازمان مالیاتــی، بــه 
ــل  ــرایط ذی ــه دارای ش ــردد ک ــالق می گ ــی اط مؤدیان

باشــند:
1-در پایــگاه اینترنتــی خدمــات الکترونیــک مؤدیــان 
مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی کشــور ثبت نــام خــود 

را کامــل کــرده باشــند.
حســاب  و  اظهارنامــه  اخیــر،  ســال  ســه   ۲-در 
ــی )واردات((  ــت بازرگان ــان )دارای فعالی ــود و زی س
ــرر تســلیم  ــد مق ــد را در موع ــروش و درآم حــاوی ف
ــال  ــه س ــر از س ــه کمت ــی ک ــند. مؤدیان ــوده باش نم
فعالیــت داشــته باشــند، خوش حســاب نمی باشــند.

پرداخــت  ترتیــب  یــا  پرداخــت  بــه  3-نســبت 
 بدهــی مالیاتــی قطعــی شــده ســنوات قبــل، اقــدام 

نموده باشند.

اخبار اقتصادی
 مزایای سامانه حقوق 

و دستمزد مدیران
ســال گذشــته، انتشــار فیــش حقوق هــای نجومــی برخــی 
ــردم  ــوی م ــادی از س ــات زی ــا اعتراض ــی ب ــران دولت مدی
همــراه شــد و فضــای اجتماعــی بــه هــم ریخــت. قطعــًا 
افــرادی کــه از دولــت و همــه بخش هــای حکومتــی 
ــی کــه  ــد، زمان ــر یــک میلیــون تومــان می گیرن حقــوق زی
ــوق  ــر وی حق ــاه، 5۰ براب ــرد در م ــک ف ــد ی ــاهده کنن مش
دریافــت می کنــد، ناراضــی می شــوند. بعــد از انتشــار 
ــمت  ــران از س ــی مدی ــی، برخ ــای نجوم ــش حقوق ه فی
ــه  ــه خزان خــود اســتعفا و مــازاد حقوق هــای داده شــده ب
دولــت برگردانــده شــد، امــا بــرای بازگشــت ســرمایه های 
تالشــی صــورت  بایــد  اجتماعــی جامعــه  و  معنــوی 
ــن  ــه ای ــی ب ــه خوب می گرفــت کــه مســئوالن قانون گــذار ب

ــد.  موضــوع توجــه کردن
ــم  ــه شش ــون برنام ــاده ۲9 قان ــاس در م ــن اس ــر همی ب
توســعه آمــده اســت مــردم بایــد بتواننــد حقوق و دســتمزد 
مدیــران دولتــی را در ســامانه ای کــه دولــت در ســال اول 
ــاهده  ــد، مش ــدازی می کن ــی و راه ان ــه طراح ــرای برنام اج
کننــد. اکنــون کــه در مــاه پایانــی ســال اول اجــرای برنامــه 
ــن  ــی ای ــری از رونمای ــوز خب ششــم توســعه هســتیم، هن
ــه ای  ــه گون ســامانه نیســت و امیدواریــم برنامه ریزی هــا ب
باشــد کــه تــا پایــان ســال ایــن حکــم قانونــی اجــرا شــود. 
اگــر قانــون بــا ایــراد همــراه اســت بایــد در قالــب الیحــه 
بــه مجلــس داده شــود و دولــت تقاضــای اصــالح قانــون 
ــد در دســتور  ــن صــورت، اجــرای آن بای ــر ای ــد در غی بده

کار دولــت باشــد. 
یکــی از مزایــای ســامانه حقــوق و دســتمزد مدیــران دولتی، 
ــن صــورت  ــران کشــور اســت و در ای ــی مدی شــفافیت مال
دســتگاه های نظارتــی بــه صــورت برخــط می تواننــد ورود و 

خــروج پــول را بــه حســاب ها  رصــد کننــد.

تا پایان امسال، تمامی روستاها 
برق دار می شوند

ــان  ــا پای ــت: ت ــور گف ــتایی کش ــرق روس ــرح ب ــری ط مج
ــا برق رســانی بــه 385 روســتا، همــه روســتاهای  ســال ب

ــوند.  ــد می ش ــرق بهره من ــت ب ــور از نعم کش
بــه  برق رســانی  مراســم  در  مصلحتــی  ولی الدیــن 
ــا افزایــش  روســتای مــازغ مغیــران بندرعبــاس افــزود: ب
ــی  ــه تازگ ــتا ب ــور، 385 روس ــا در کش ــت آبادی ه جمعی

ــدند.  ــر ش ــزار نف ــر 1۰ ه ــت زی دارای جمعی
همچنیــن مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق هرمــزگان گفت: 
ــرق در  ــدون ب ــتای ب ــه 5 روس ــانی ب ــا برق رس ــال ب امس
 هرمــزگان جشــن بــرق دار شــدن همــه روســتاهای اســتان 

برگزار می شود.

مسکن، ۲۲ درصد گران شد
ــزی از افزایــش ۲۲ درصــدی قیمــت مســکن  ــک مرک بان

ــر داد.  طــی یــک ســال اخیــر، خب
همان گونــه کــه رئیــس ســابق کمیســیون تخصصــی 
ــکن در  ــالت مس ــد معام ــف رش ــالک از توق ــه ام اتحادی
ــز در  ــزی نی ــک مرک ــود، بان ــر داده ب ــر خب ــای اخی ماه ه
جدیدتریــن گــزارش خــود از افــت 3.۲ درصــدی معامــالت 
مســکن در بهمــن امســال نســبت بــه مــاه قبــل خبــر داده 

اســت.
بــر ایــن اســاس، تعــداد معامــالت آپارتمان هــای مســکونی 
ــزار و 39۲  ــه 18 ه ــال ب ــاه امس ــن م ــران در بهم ــهر ته ش
ــل، 3.۲  ــاه قب ــه م ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــید ک ــد رس واح

درصــد افــت داشــته اســت
ــکن در  ــالت مس ــار معام ــده آم ــر ش ــار منتش ــق آم مطاب
بهمــن مــاه امســال نســبت بــه بهمــن ســال گذشــته 17.7 
درصــد افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن قیمــت متوســط 
هــر مترمربــع در بهمــن امســال نســبت بــه بهمــن ســال 

گذشــته، ۲۲.3 درصــد افزایــش یافتــه اســت.

ــور  ــاون رئیس جمه ــری، مع ــی کالنت ــر عیس دکت
و رئیـــس ســازمان محیــط زیســت ایــران، 
در جریــان برگــزاری هــــفدهمین نمایشــگاه 
ــضور  ــن حــ ــت، ضم ــط زیس ــی محی بین الملل
در غرفــۀ فــوالد مبارکــه از آخریــن دســتاوردهای 
بازدیــد  شــرکت  ایــن  محیطــی   زیســت 

کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار فــوالد در ایــن بازدیــد، 
محســن ســتاری، رئیــس واحــد محیــط زیســت 
فــوالد مبارکــه، گــزارش کاملــی از دیدگاه هــا و 
اقدامــات شــرکت فــوالد مبارکــه در حــوزۀ محیــط 
زیســت، برخــی پروژه هــای انجــام شــدۀ مرتبــط 
ــرژی،  ــت، آب و ان ــط زیس ــت محیــ ــا بهداش ب
خط مشــی و اهــداف زیســت محیطــی شــرکت 
فــوالد مبارکــه ارائــه کــرد کــه مــورد توجــه رئیــس 
ســازمان محیــط زیســت ایــران و همراهــان 

ــرار گرفــت. ایشــان ق
 سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیارد تومانی 

شرکت فوالد مبارکه در طرح احداث شبکۀ 
فاضالب و جمع آوری پساب های شهری 
و بازچرخانی آن ها در خطوط تولید فوالد 

مبارکه
همزمــان بــا برگــزاری ایــن نمایشـــــگاه حســین 
ــط  ــی و محی ــت، ایمن ــر بهداش ــی فر مدی مدرس
زیســت فــوالد مبارکــه در جمــع خبرنــگاران 
گفــت: در زمینــۀ ایمنــی، بهداشــت و محیــط 
ــرد،  ــا دو رویک ــواره ب ــه هم ــوالد مبارک ــت، ف زیس
ــای  ــی و ارتق ــت محیط ــت زیس ــای وضعی ارتق
ــان گام برداشــته اســت  ــی و ســالمت کارکن ایمن
ــه کارگیــری سیســتم های بســیار کارآمــد  ــا ب و ب
در تصفیــه و بازچرخانــی آب در فراینــد تولیــد 
ــه ای،   ــل مالحظ ــزان قاب ــه می ــت ب ــته اس توانس

ــد. ــش ده ــرف آب را کاه مص
ــت  ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــد  ــه می توان ــوالد مبارک ــرف آب در ف ــوی مص الگ
ــرای ســایر  ــه عنــوان الگویــی کامــاًل مناســب ب ب

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــازمان ها ب س

ــه داد: در  ــوص ادام ــن خص ــی فر در همی مدرس
زمــان راه ا نــدازی فــوالد مبارکــه، طبــق توافــق بــا 
ــد  ــه ازای تولی ــود ب ــده ب ــرر ش ــرو، مق وزارت نی
ــون  ــوالد، ۴5 میلی ــن ف ــزار ت ــون و ۴۰۰ ه ۲ میلی
زاینــده رود  از  ســال  هــر  در  آب   مترمکعــب 
برداشــت شــود، امــا خوشــبختانه بــا اینکــه 
بــه  مبارکــه  فــوالد  تولیــد  ظرفیــت   امــروز 
7 میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن افزایــش یافته اســت، 
بیشــترین میــزان برداشــت آب ۲5 میلیــون 
ــۀ  ــر نتیج ــن ام ــت. ای ــال اس ــب در س مترمکع
اجــرای طرح هــای توســعه در ایجــاد شــبکۀ 
ــن  ــا و همچنی ــی و تصفیه خانه ه ــالب داخل فاض

ــت. ــه از آب اس ــتفاده بهین اس

مدیــر بهداشــت، ایمنــی و محیــط زیســت فــوالد 
ــوالد  ــه در شــرکت ف ــر اینک ــد  ب ــا تأکی ــه ب مبارک
مبارکــه، ســرمایه گذاری بــرای کاهــش ضایعات و 
اســتفادۀ بهینــه از منابــع آبــی یک ارزش دانســته 
می شــود، گفــت: انســان ها بایـــــد بـــداننـــــد 
ــی  ــکان زندگ ــن م ــا در همیـــ ــمۀ م ــه هـــــ ک
ــتانداردهای  ــت اس ــز رعای ــی ج ــم و راه می کنی
زیســت محیطــی و حفــظ منابــع، پیــــش 
ــات  ــکردن الزام ــت نـ ــست و رعایـ ــا نیــ  روی م
آینــدۀ  اســت  ممکــن  محیطــی  زیســت 
ــه ــدی مواج ــرات ج ــا مخاط ــان را ب ــل انس  نس

 کند.

از  دیگــر  یکــی  ســؤال  بــه  پاســخ  در  وی 
پیشــرفت طــرح  میــزان  دربــارۀ  خبرنــگاران 
شــهری  پســاب های  تصفیــۀ  و  جمــع آوری 
همجــوار فــوالد مبارکــه گفــت: ایــن اقــدام 
پیشــرفت  درصــد   85 بــا  اکنــون  ارزشــمند 
تصفیه خانه هــا،  شــبکۀ  احــداث   در 
لوله گــذاری و خطــوط تکمیلــی در حــال ســپری 

کــردن مراحــل پایانــی خــود اســت.
در همیــن زمینه، محســن ســتاری، رئیــس واحد 
ــریح  ــز در تش ــه نی ــوالد مبارک ــت ف ــط زیس محی
اقدامــات زیســت محیطــی ایــن شــرکت گفــت: 
ــط زیســت، یکــی از اهــداف کالن  در حــوزۀ محی
شــرکت فــوالد مبارکــه همزمــان بــا توســعۀ 
ــوع و کیفیــت  کمــی در ظرفیت هــا و افزایــش تن
ــت  ــت زیس ــتمر وضعی ــود مس ــوالت، بهب محص
ــا،  ــن مبن ــر ای ــت. ب ــوده اس ــرکت ب ــی ش محیط
ایــن شــرکت بــرای بهبــود مــداوم عملکــرد 
ــادرت  ــود مب ــای خ ــی، فعالیت ه ــت محیط زیس
ــی  ــت محیط ــت زیس ــدل مدیری ــن م ــه تدوی ب

ــت. ــوده اس نم
وی افــزود: فــوالد مبارکــه بــا توجــه بــه الزامــات 
قانونــی و مقــررات بین المللــی زیســت محیطــی 
از یــک ســو و تحلیــل فرصت هــا و چالش هــای 
زیســت محیطــی پیــش رو و بررســی انتظــارات 
ذی نفعــان از ســوی دیگــر و همچنیــن بــه منظــور 
بــرآورد ظرفیت هــای داخلــی و نقــاط قابــل 
بهبــود شــرکت، اقــدام بــه تدویــن اســتراتژی و در 
مرحلــۀ بعــد تهیــۀ برنامــۀ عملیاتــی بــرای محقق 
ســاختن اســتراتژی ها نمــوده اســت کــه حاصــل 
ــرد زیســت محیطــی  ــود عملک ــد، بهب ــن فراین ای
شــرکت و رعایــت حقــوق ذی نفعــان در راســتای 
عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی شــرکت 

اســت.
وی افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه در همیــن 
راســتا از بــدو امــر اقــدام بــه پیاده ســازی نظــام 
مدیریــت محیــط زیســت در شــرکت فــوالد کــرده 
اســت. ایــن شــرکت بــه عنــوان اولیــن مجتمــع 

بــزرگ صنعتــی کشــور از اســفند مــاه ســال 137۶ 
ــتاندارد  ــی اس ــی بین الملل ــذ گواه ــه أخ ــق ب موف

ــد. ISO 1۴۰۰1 ش
ســتاری از اســتقرار نظــام مدیریــت بــر ضایعــات 
در شــرکت فــوالد مبارکــه، اســتقرار نظــام زیســت 
محیطــی و بــه کارگیــری سیســتم تصفیــه و 
بازیافــت پســاب ها، کاهــش مصــرف منابــع 
و  آالینده هــا  انــرژی، کاهــش مســتمر  و  آب 
زیســت،  محیــط  مخــرب  مــواد  جایگزینــی 
در  تــالش  مصرفــی،  اولیــۀ  مــواد  کاهــش 
ــار  ــش از 1۶۰۰ هکت ــداری بی ــظ و نگه ــت حف جه
شــرکت، کاهــش  در  موجــود  ســبز  فضــای 
تولیــد ضایعــات و تفکیــک و بازیافــت آن هــا در 
ــاک  ــد پ ــوی تولی ــه س ــت ب ــکان و حرک ــد ام ح
 و اقتصــاد ســبز، ارتقــای ســطح آگاهی هــا و 
توانمندی هــای کارکنــان و درنهایــت همــکاری 
و تعامــل بــا ســازمان ها، تشــکل ها و مراجــع 
فرهنگ ســازی  در  مشــارکت  جهــت  نظارتــی 
ــوان  ــه عن ــرل زیســت محیطــی ب عمومــی و کنت
بخــش دیگــری از اقدامــات زیســت محیطــی و 
ــرد. ــاد ک ــرکت ی ــی ش ــئولیت های اجتماع مس

وی گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه بــا در نظــر 
ــوان  ــه عن ــی ب ــت محیط ــات زیس ــن الزام گرفت
ــه دریافــت  ــق ب یــک مســئولیت اجتماعــی، موف
 )ISO 5۰۰۰1( گواهینامۀ اســتاندارد مدیریت انرژی 
ــویی  ــتای همس ــن در راس ــت، همچنی ــده اس ش
 ۲۰11 ســال  از  بین المللــی،  رویکردهــای  بــا 
تاکنــون در برنامــۀ تغییــرات اقلیــم انجمــن 
ــه  ــق ب ــته و موف ــارکت داش ــوالد مش ــی ف جهان
دریافــت گواهینامــۀ مشــارکت و تقدیــر از آن نهــاد 
 معتبــر شــده اســت. ضمــن اینکــه ایــن شــرکت 
بــا  را  دیگــری  مــدون  و  جامــع  برنامه هــای 
هــدف صرفه جویــی در مصــرف انــرژی و آب و 
بــا همــکاری مراکــز علمــی و پژوهشــی داخــل و 

ــدام دارد. ــت اق ــور، در دس ــارج کش خ
ســتاری در بخــش پایانــی ســخنان خــود تصریح 
کــرد: دریافــت باالتریــن نشــان جامعــۀ مدیریــت 
ــرژی و همچنیــن  ــی ان ــا و بنیــاد جهان ســبز اروپ
ــا  ــت اروپ ــاد کیفی ــی بنی ــد ارزیاب ــه فراین ورود ب
ــر  ــرکت های معتب ــار ش ــور در کن EFQM و حض
ــن  ــای ای ــری از موفقیت ه ــش دیگ ــی، بخ جهان

شــرکت در ایــن حــوزه اســت.

گمــرک ایــران اعــالم کــرد: واردات کاالیــی تحــت عنــوان 
 کــود انســانی بــه کشــور صحــت نــدارد. بــر اســاس سیســتم 
طبقه بنــدی بین المللــی کاالیــی )HS( اساســًا کاالیــی تحــت 
عنــوان کــود انســانی در ردیف هــای تعرفــه ای طبقه بنــدی 
ــاب مقــررات  ــه ای کت ــدارد و در جــداول تعرف ــی وجــود ن کاالی
ــود  ــوان ک ــا عن ــی ب ــز کاالی ــورمان نی ــادرات و واردات کش ص
انســانی مذکــور نیســت. گمــرک ایــران در خصــوص موضــوع 
ــف  ــالب« در ردی ــوان »گل و الی فاض ــت عن ــی تح واردات کاالی
تعرفــه ای 38۲5۲۰۰۰ توضیحــات بیشــتری داد و اعــالم کــرد: 
ــا  ــالب ب ــوان گل و الی فاض ــت عن ــی تح ــال 1395 کاالی در س
مجــوز ثبــت ســفارش ســازمان توســعه تجــارت از ترکیــه وارد 
کشــور شــده کــه ایــن کاال پــس از أخــذ مجوزهــای قانونــی از 
جملــه مجــوز ســازمان محیــط زیســت از ســوی یــک شــرکت 
دانش بنیــان بــه گمــرک اظهــار و پــس از پرداخــت کلیــه وجــوه 

متعلقــه و تشــریفات قانونــی از گمــرک ترخیــص شــده اســت. 
مشــخصات کامــل ایــن کاال، بیومــاس ســلولزی جهــت 
ــیله  ــه وس ــوده و ب ــدرن ب ــای م ــه خانه ه ــتفاده در تصفی اس
شــده  وارد  و  حمــل  واگنــی  مخصــوص  ایزوتانک هــای 
اســت. بــر اســاس اســناد تجــاری موجــود، ایــن مــواد 
 کاربردهــای تصفیه خانــه ای مربــوط بــه دانــش فنــی فــرآوری 

پس آب ها را دارد. 
بــا  همزمــان  ایــران  گمــرک  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
الکترونیکــی شــدن و پیاده ســازی ســامانه جامــع گمرکــی و 
ــه  ــرام ب ــوب احت ــرزی و در چارچ ــارت فرام ــد تج ــره واح پنج
حقــوق شــهروندی، جزئیــات آمــار تجــارت خارجــی کشــور را 
ــه  ــرک ب ــال گم ــر روی پورت ــان و آزاد ب ــی آس ــت دسترس جه
آدرس www.irica.ir بــدون هیچ گونــه محدودیتــی قــرار داده 

اســت.

ــه  ــرای جامع ــال ب ــاه س ــن م ــفندماه، مهم تری ــاله اس ــر س ه
کارگــری و نیــروی کار تحــت پوشــش قانــون کار اســت، 
چراکــه در روزهــای پایانــی ایــن مــاه قــرار اســت سرنوشــت 
دســتمزد ســال آینــده مشــخص شــود. امســال نیــز از 
ــه  ــک مصوب ــا ماجــرای ی ــده مســتثنی نیســت، ام ــن قاع  ای
متوقــف کــرد.  را  مــزدی  مذاکــرات  رونــد  حاشیه ســاز، 
تعییــن  بــرای  چانه زنی هــا  و  کارشناســی  مذاکــرات 
بیــن  نیمه هــای ســال  از  تقریبــًا  هــر ســاله  دســتمزد، 
نماینــدگان کارگــری، کارفرمایــی و دولــت آغــاز می شــود 
کــه امســال هــم ایــن مذاکــرات از نیمــه مهــر مــاه در 
قالــب کمیتــه دســتمزد بــه صــورت دو هفتــه یــک بــار 
ــی کــه جلســه  ــه گذشــته در حال ــا هفت ــه کار کــرد. ام ــاز ب آغ
شــورای عالــی کار بــرای بررســی مذاکــرات مــزدی آغــاز 
جریــان  در  اســالمی  شــورای  مجلــس  همزمــان  شــد، 

بررســی بخــش هزینــه ای بودجــه 97، بــا تصویــب بنــد 
 )ز( تبصــره 7 ایــن الیحــه، »ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
مکلــف شــد تمــام ســهم درمــان و ســایر منابــع مربوطــه را در 
حســابی نــزد خزانــه داری کل کشــور بــا عنــوان بیمــه درمــان 
ــس  ــه مجل ــن مصوب ــد.« ای ــز کن ــی متمرک ــن اجتماع تأمی
ــورای  ــی ش ــری و کارفرمای ــای کارگ ــش اعض ــاد و واکن انتق
ــا  ــه ب ــان جلس ــه در هم ــا اینک ــت ت ــی داش ــی کار را در پ عال
تنظیــم نامــه ای واریــز منابــع تأمیــن اجتماعــی به خزانــه داری 
ــان  ــران و کارفرمای ــهم کارگ ــه س ــت اندازی ب ــور را دس کل کش
عنــوان کردنــد و خواســتار حــذف بنــد ز تبصــره هفــت الیحــه 
بودجــه شــدند. همچنیــن نماینــدگان جامعــه کارگــری و 
ــه  ــی ک ــا زمان ــد ت ــالم کردن ــه اع ــان جلس ــی در هم کارفرمای
نســبت بــه تعییــن تکلیــف ایــن بنــد اقدام نشــود در جلســات 
3 جانبــه از جملــه شــورای عالــی کار شــرکت نخواهنــد کــرد.
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معــاون  کالنتــری،  عیســی   دکتــر 
رئیس جمهور و رئیـس سازمان محیط 
برگــزاری  جریــان  در  ایــران،  زیســت 
 هــــفدهمین نمایشــگاه بین المللــی 
محیط زیست،از آخرین دستاوردهای 
زیســت محیطــی ایــن شــرکت بازدیــد 

کرد

 بازدید رئیس سازمان محیط زیست 
از دستاوردهای زیست محیطی فوالد مبارکه

آگهی مزایده عمومی

علی پیراینده - شهردار نطنز

شهرداری نطنز در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر نطنز نسبت به فروش تقریبی 1۰ تن 
چوب و الوار حاصل از درختان خشک و آفت زده سطح شهر متعلق به شهرداری از طریق مزایده عمومی اقدام 

نماید.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارائه پیشنهادات خود حداکثر تا تاریخ پنجشنبه 9۶/1۲/17 به 

شهرداری نطنز مراجعه نمایند.
تلفن تماس: ۰31-5۴۲۲۲119

نوبت دوم

کمیته مزد لغو شدواردات کود انسانی به کشور صحت ندارد

۲۶  ۱۲ درصد، افزایش واردات ۸.۲
قطعات هواپیما  از فرانسه

درصد، افزایش خرید مسکن 
در تهران

درصد،تورم مناطق شهری در 
بهمن ماه

در ســال 2017،  واردات قطعــات هواپیمــا توســط ایــران از 
فرانســه، رشــد 26 درصــدی داشــته اســت.

امســال،  اول  مــاه   10 در  مســکن  معامــالت  بــازار  معــدل 
تهــران  در  آپارتمــان  خریــد  حجــم  درصــدی   12 افزایــش 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل را نشــان می دهــد. نســبت 

بــه  مــاه منتهــی  تغییــرات شــاخص کل در دوازده  درصــد 
بهمــن مــاه ســال 1۳۹6 نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 

بــرای مناطــق شــهری، ۸.2 درصــد اســت.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدرن پولیکا سهامی خاص
به شماره ثبت 9437 و شناسه ملی 10260305232

هیئت مدیره شرکت

بدین وسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت مدرن پولیکا سهامی خاص دعوت می شود که در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ 139۶/1۲/۲1 در ساعت 9 صبح در محل اصفهان شهرک صنعتی 

جی جاده فرودگاه خیابان آخر خیابان سوم پالک 75 برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
دستور جلسه 

تغییر مرکز اصلی شرکت و اصالح ماده مربوطه در اساسنامه

 آگهی مناقصه عمومی چاپ اوراق بیمارستانی
 مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س(

آگهی مناقصه عمومی نگهداشت سخت افزار و شبکه 
مرکز آموزشی درمانی الزهرا )س(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 

با شماره تلفن  یا  مراجعه و   Poshtibani.mui.ac.ir علوم پزشکی اصفهان به آدرس 

379۲۴۰۰5-۰31 تماس حاصل فرمایند.

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه 

با شماره تلفن  یا  مراجعه و   Poshtibani.mui.ac.ir علوم پزشکی اصفهان به آدرس 

379۲۴۰۰5-۰31 تماس حاصل فرمایند.

م الف 14۵۵86

م الف 14۵۵8۵



هشتبهشت
 اصفهان طی 20 سال گذشته 

منزوی شده است
رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورای شــهر بــا بیــان اینکــه 
ــدارد و  ــل ن ــط بین المل ــه رواب ــت ک ــال اس ــان ۲۰ س اصفه
پیــرو آن آســیب های کالنــی دیــده اســت، گفــت: ۲۰ ســال 
تعطیلــی دیپلماســی شــهری در ایــن کالن شــهر، اصفهان را 

در دنیــا منــزوی کــرده اســت. 
کــوروش خســروی افــزود: شــهرداری اصفهــان بایــد 

روابــط بین الملــل خــود را تقویــت کنــد.

آغاز طرح سنجش میزان گاز »رادون« 
در اصفهان

ــت: اجــرای  ــان گف ــز بهداشــت اســتان اصفه رئیــس مرک
طــرح ســنجش میــزان گاز »رادون« در اســتان اصفهــان در 

قالــب طــرح پژوهشــی آغــاز شــد.
ــنجش  ــرح س ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــدری ب ــال حی کم
ــر  ــان و دیگ ــهری اصفه ــازل ش ــزان گاز »رادون« در من می
ــش از  ــرح در بی ــن ط ــت: ای ــتان گف ــتان های اس شهرس
ــال  ــان در ح ــتان اصفه ــکونی در اس ــزل مس ــزار من دو ه
اجراســت و نتایــج آن پــس از شــش مــاه اعــالم خواهــد 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه گاز »رادون« اصــوال در طبقــات نزدیــک 
ســطح زمیــن تجمــع دارد، گفــت: ایــن گاز از مصالــح 
ــزان  ــد می شــود. می ســاختمانی و خــاک و شــن متصاع
ــا و  ــزان دم ــه فصــل، می ــط، بســته ب گاز »رادون« در محی
وضعیــت فیزیکــی محــل در نقــاط مختلــف، متغیر اســت.  
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر اولویــت مــا بــا طبقــات 
همکــف و منهــای ۶۰ اســت، افــزود: براســاس تحقیقــات 
صورت گرفتــه گاز »رادون« پــس از ســیگار، مهم تریــن 

عامــل ســرطان ریــه اســت.

آغاز فروش اوراق سرمایه گذاری 
بانک توسعه تعاون

از ۲8بهمن مــاه 9۶ فــروش اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار 
ــک  ــه توســط بان ــدت دو هفت ــه م ــژه ســرمایه گذاری ب وی

توســعه تعــاون آغــاز شــده اســت.
گفتنــی اســت متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه کلیــه 
شــعب بانــک توســعه تعــاون، ایــن اوراق را بخرنــد. اوراق 
گواهــی ســپرده مــدت دار ویــژه ســرمایه گذاری )عــام( بــا 
ــاف  ــام، مع ــد، بان ــالیانه ۲۰ درص ــاب س ــود علی الحس س
ــا قابلیــت بازخریــد در شــعب بانــک توســعه  از مالیــات ب
تعــاون اســت. گفتنــی اســت ســود پیــش از سررســید ۱۴ 

درصــد اســت.

برگزاری ششمین جشنواره 
فرهنگی هنری سپاه در اصفهان 

ــت:  ــداران گف ــپاه پاس ــری س ــی هن ــئول اداره تبلیغ مس
ششــمین جشــنواره فرهنگی هنری ســپاه از ۵ تا ۷ اســفند 
امســال بــه میزبانــی دانشــگاه حضــرت امیرالمؤمنیــن)ع( 

ــزار می شــود. ــان برگ ــی ســپاه در اصفه ــروی زمین نی

 ســرهنگ پاســدار علیرضــا رجبــی بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ششــمین جشــنواره فرهنگی هنــری ســپاه در  قالب هــای 
ــا هــدف انتقــال فرهنــگ  هنــری، نمایشــی و تجســمی ب
نهــادی و حرفــه ای ســپاه بــه نســل جــوان ســپاه و ایجــاد 
انگیــزه بــرای فعالیــت گروه هــای هنــری و توانمندســازی 
هنرمنــدان پاســدار افــزود: ایــن جشــنواره بــا شــعار »هنــر 
انقالبــی و رســالت آتــش بــه اختیــار در دولــت مقاومــت« 

ــود. ــزار می ش برگ
از پاســداران و ســربازان، 8۷۵  افــزود: ۴۴۲ نفــر  وی 
اثــر هنــری را بــه دبیرخانــه جشــنواره فرهنگی هنــری 
ســپاه ارســال کرده انــد و مراســم اختتامیــه جشــنواره 
ــپاه ۷  ــد س ــدگان هنرمن ــر از برگزی ــری و تقدی فرهنگی هن

اســفندماه برگــزار می شــود.

برگزاری آیین روز نجف آباد  
آییــن گرامیداشــت پنجــم اســفند »روز نجف آبــاد« در 
ســالروز تشــییع پیکــر شــهیدان لشــکر 8 نجــف اشــرف که 
در عملیــات خیبــر بــه شــهادت رســیده بودنــد، برگــزار شــد.
شــهروند  ســالن  در  اســفندماه   ۵ کــه  مراســمی  در 
جنــگ  شــهدای  خانــواده  از  شــد،  برگــزار  نجف آبــاد 

تجلیــل شــد. خیبــر  عملیــات  و  تحمیلــی 
نجف آبــاد،  شــهرداری  همــکاری  بــا  مراســم  ایــن 
ــن شهرســتان برگــزار شــد.  ــاد شــهید ای ــداری و بنی فرمان
در ســال ۱3۶۲ و در عملیــات خیبــر، ۱9۲ رزمنــده لشــکر 8 
نجــف اشــرف بــه شــهادت رســیدند و پیکــر پاکشــان پنــج 

ــان ســال تشــییع شــد. اســفند هم

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 
اقتصاد مقاومتی در همت آباد  

نمایشــگاه دســتاوردهای اقتصــاد مقاومتــی محلــه همت آبــاد 
اصفهــان بــا اهدافــی بــزرگ در زمینــه خدمــت بــه مــردم از 
ــا  ســوی کانــون اقتصــاد مقاومتــی بهشــت افتتــاح شــد و ت
۲9 اســفند 9۶ بــرای بازدیــد عمــوم مــردم بــه فعالیــت خــود 

ــد. ــه می ده ادام
ــی بهشــت،  ــون اقتصــاد مقاومت ــر کان ــی، دبی ــه میرزای فاطم
گفــت: ایــن نمایشــگاه بــا هــدف فــروش محصــوالت 
تولیــدی اقتصــاد مقاومتــی در عرصه هــای تولیــدات خانگــی، 
پوشــاک، لحــاف دوزی، خیاطــی، تولیــدات نمــد، حصیربافی، 

ــاح شــد. ــاه، افتت چــرم دوزی، طــب اســالمی و گل و گی

رئیــس اداره تأمیــن اجتماعــی شــهرضا گفــت: از نخســتین 
اتوماســیون غیرحضــوری صــدور دفترچــه بیمــه درمــان کشــور در 

ــد. ــی ش ــهرضا رونمای ش
نجف قلــی عالی پــور در مراســم رونمایــی از نخســتین اتوماســیون 
ــتان  ــزود: شهرس ــان اف ــه درم ــه بیم ــدور دفترچ ــوری ص غیرحض
ــودن، از  ــن راهــی و مهاجرپذیرب ــت بی ــل موقعی ــه دلی شــهرضا ب
ــز محــل  ــن نی ــه پیــش از ای ــادی برخــوردار اســت ک ــت زی اهمی
اجــرای پایلــوت پروژه هــای بــزرگ ملــی در بخش هــای مختلــف 

بــوده اســت.
ــه موقعیــت جغرافیایــی خــاص  ــا توجــه ب ــا بیــان اینکــه ب وی ب
ــواره  ــز هم ــی آن نی ــن اجتماع ــمی تأمی ــزاری رس ــهرضا، کارگ ش
محــل مراجعــه شــمار فراوانــی از بیمه شــدگان اســت، افــزود: در 
شــهرضا، محــل مناســبی بــرای اجــرای پایلوت طــرح اتوماســیون 

غیرحضــوری صــدور دفترچــه بیمــه درمــان در نظــر گرفتــه شــد.
ــی  ــن اجتماع ــن طــرح بیمه شــدگان تأمی ــزود: در ای ــور اف عالی پ
ــر روی  ــراه« ب ــزار هم ــه »کارگ ــب برنام ــس از نص ــد پ می توانن
ــه را  ــدور دفترچ ــت ص ــل درخواس ــود، مراح ــراه خ ــی هم گوش
انجــام دهنــد و پــس از دریافــت پاســخ از کارگــزاری مبنــی بــر 
ــدام  ــت آن اق ــرای دریاف ــد، ب ــه جدی ــه بیم ــدن دفترچ آماده ش

ــد. کنن
ــه  ــار بیمه شــدگان در مرحل ــان انتظ ــه حــذف زم ــا اشــاره ب وی ب
چــاپ و صحافــی دفترچــه بیمــه تصریــح کــرد: ایــن طــرح بــرای 
نخســتین بــار در کشــور در کارگــزاری رســمی 98 شــعبه شــهدای 
ــزاری ۶۷  ــس از آن در کارگ ــد و پ ــرا ش ــهرضا اج ــتان ش شهرس
شــعبه یــک اصفهــان و کارگــزاری شهرســتان خمینی شــهر و 
پــس از رفــع نواقــص احتمالــی در سراســر کشــور اجــرا می شــود.

ــردم  ــه م ــالب ب ــدای انق ــت: ابت ــان گف ــه اصفه ــام جمع ام
ــد؛ امــروز  ــا کنن ــر را احی ــا زمین هــای غیربای کمــک شــد ت
ــد  ــت کنن ــا ســند دریاف ــرای زمین ه ــد ب ــردم قصــد دارن م
کــه از آنهــا پــول زیــادی مطالبــه می شــود؛ ایــن کار حــرام 

اســت.
همایــش  در  طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
ــکن  ــاد مس ــان بنی ــی کارکن ــی و فرهنگ ــی، سیاس عقیدت
انقــالب اســالمی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اهمیــت کار 
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی گفــت: در ابتــدای پیــروزی 
ــای  ــا زمین ه ــد ت ــک ش ــردم کم ــه م ــالمی، ب ــالب اس انق
غیربایــر را کــه شــن و ماســه بــود، احیــا کننــد؛ امــروز مــردم 
ــه از  ــد ک ــت کنن ــند دریاف ــا س ــرای زمین ه ــد ب ــد دارن قص
ــرام و  ــن کار ح ــود؛ ای ــه می ش ــادی مطالب ــول زی ــان پ آن

نوعــی دزدی شــرعی اســت؛ زمینــی کــه بــه ایــن افــراد داده 
ــاد  ــا را آب ــن زمین ه ــان ای شــده، ارزش نداشــته اســت. آن
کردنــد، درخــت کاشــتند و امــروز تبدیــل بــه بــاغ و ملــک 
شــده اســت؛ درواقــع ارزش افــزوده مــردم را می خواهنــد 

ــد. بگیرن
وی بــا بیــان اینکــه دریافــت پــول بــرای بیمــه ســاختمانی، 
بیمــه  پرداخــت  افــزود:  اســت،  باطــل  و  »ُســحت« 
ــی از کار  ــات ناش ــا صدم ــوادث ی ــر ح ــاختمانی در براب س
بــرای کارگــران اشــکال شــرعی نــدارد؛ امــا دریافــت پــول از 
ســازنده ســاختمان بــا عنــوان بیمــه ســاختمان و بــا هــدف 
ــحت« و  ــور، »س ــران کش ــه کارگ ــای بیم ــن هزینه ه تأمی
ــازنده  ــه س ــول، ب ــت پ ــر دریاف ــرا در براب ــت؛ زی ــل اس باط

ــود.= ــری داده نمی ش ــز دیگ ــا چی ــات ی ــچ خدم هی

ــا( ارتــش  ــژه هوادری ــده تیــپ ۶۵ نوهــد )نیروهــای وی فرمان
ــرای  ــپ ب ــار کم ــرر اســت چه ــت: مق ــوری اســالمی گف جمه
ــه  ــمیرم ب ــای س ــه پادن ــدادی در منطق ــای ام ــتقرار تیم ه اس
منظــور انتقــال پیکــر جانباختــگان حادثــه ســقوط هواپیمــای 

ــران - یاســوج ایجــاد شــود. ته
اســفندماه   ۵ افــزود:  امان اللهــی  ســیروس  ســرهنگ 
تیم هــای کوهنــوردی و هــالل احمــر و تیــپ ۶۵ نوهــد ارتــش 
ــه نزدیــک محــل ســقوط هواپیمــا اعــزام شــدند و  ــه منطق ب
ــد و جانمایــی کمــپ ۲ را انجــام  کمــپ یــک را احــداث کردن

ــد. دادن
وی بــا بیــان اینکــه در روز یکشــنبه ۶ اســفندماه هــوای منطقه 
ــی هواشناســی  ــه پیش بین ــا توجــه ب ــزود: ب ــود، اف ــدار ب ناپای
بــرای امــروز دوشــنبه مبنــی بــر حــدود دو ســاعت پایــداری 

هــوا، برنامه ریــزی شــده اســت کــه بــه محــض اعــالم 
پایــداری هــوا، کمپ هــای ســوم و چهــارم، جانمایــی و 

ــود. ــداث ش اح
فرمانــده تیــپ ۶۵ نوهــد ارتــش گفــت: آمادگــی کامــل داریــم 
در صورتــی کــه هواشناســی ۲۴ ســاعت پایــداری هــوا را اعــالم 
ــرن در  ــق هلی ب ــدادی را از طری ــای ام ــم نیروه ــد، بتوانی کن
ــه  ــار خارجــی ب ــه صــورت اســلینگ )حمــل ب ــا ب ارتفاعــات ی

وســیله بالگــرد( بــه محــل ســقوط هواپیمــا منتقــل کنیــم.
وی یکــی از برنامه هــای ایــن تیــپ را تجهیــز کمپ هــا و 
احــداث محلــی بــرای فــرود بالگــرد در نزدیکــی محــل ســقوط 
هواپیمــا عنــوان و تصریــح کــرد: در صــورت ایجــاد ایــن 
کمپ هــا و محــل مخصــوص فــرود، بالگردهــا می تواننــد 

ــد. ــدام کنن ــا اق ــال پیکره ــرای انتق ب
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ــی  ــاق بازرگان ــا حضــور ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی، رئیــس ات ب
ــی، رئیــس کنفدراســیون صنعــت ســنگ  ــو ماربل ــان و  فالوی اصفه
ایتالیــا، در اتــاق بازرگانــی اصفهــان تفاهم نامــه همــکاری بــرای ایجاد 
انســتیتو و آزمایشــگاه ســنگ در اصفهان بــه امضای دو طرف رســید.
ــا،   ــنگ ایتالی ــت س ــیون صنع ــس کنفدراس ــی، رئی ــو ماربل فالوی
ــیون  ــن کنفدراس ــت: ای ــه گف ــن تفاهم نام ــای ای ــیه امض در حاش
بــا توجــه بــه ظرفیــت تولیــد و فــرآوری ســنگ اســتان اصفهــان 

ــت. ــش اس ــن بخ ــرمایه گذاری در ای ــتار س خواس
وی انتقــال تکنولــوژی، بازاریابــی، فــروش و راه اندازی آزمایشــگاه 
و انســتیتوی تحقیقاتــی را از موضوعــات اصلــی ایــن تفاهم نامــه 
عنــوان کــرد و گفــت: برگــزاری نمایشــگاه مشــترک در اصفهــان و 

ایتالیــا از دیگــر بخش هــای مهــم همــکاری دو طــرف اســت. 
ــا ســازمان توســعه  ــه همــکاری ایــن کنفدراســیون ب ــا اشــاره ب وی ب
صنعتــی ملــل متحــد )یونیــدو( گفــت: یونیــدو از طــرح ایــن 
کنفدراســیون بــرای ســاخت انســتیتوی ســنگ در اصفهــان حمایــت 
کرده و خواســتار توســعه صنعت ســنگ اســتان اصفهان شــده اســت.
ــی  ــاله پیش بین ــان را دو س ــنگ اصفه ــتیتو س ــاخت انس وی س
ــرآوری و  ــد، ف ــی تولی ــای آموزش ــزاری دوره ه ــت: برگ ــرد و گف ک

ــت.   ــتیتو اس ــن انس ــای ای ــنگ از فعالیت ه ــادرات س ص
احمــد خــوروش، رئیس کمیســیون معــادن و صنایع معدنــی، گفت: 
ایــن تفاهم نامــه در راســتای ایجــاد زیرســاخت ها و انتقــال تکنولوژی 
اســتخراج و فــرآوری ســنگ انجــام گرفتــه اســت کــه در فــاز اول 
ســرمایه ای معــادل دو میلیــون یــورو و در فازهــای بعــدی تــا هفت 

میلیــون یــورو از طریــق اتحادیــه اروپــا جــذب خواهــد کــرد.

 رونمایی از نخستین اتوماسیون 
صدور دفترچه بیمه کشور در شهرضا

 دریافت پول زیاد از مردم در ازای صدور سند 
حرام است

 4 کمپ امداد در منطقه پادنای سمیرم
 ایجاد می شود

 سرمایه گذاری دو میلیون یورویی ایتالیا 
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 سامانه 137 شهرداری نطنز 
راه اندازی شد

ــاب رجــوع و پیگیــری  ــم ارب ــاره تکری ــز درب شــهردار نطن
ــی از  ــت: ســامانه ۱3۷، یک ــی گف درخواســت های مردم
راه هــای آســان و ســریع برای برقــراری ارتباط شــهروندان 
بــا شــهرداری اســت تــا بتواننــد درخواســت ها، نظــرات، 
ــای  ــی حوزه ه ــود را در تمام ــکایات خ ــنهادها و ش پیش

کاری مدیریــت شــهری اعــالم کننــد.
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــامانه ۱3۷ ب ــزود: س ــده اف ــی پیراین عل
زمینــه بــرای مشــارکت شــهروندان در مدیریــت شــهری 
ــاط هرچــه  ــر و ارتب ــرد خدمات رســانی مطلوب ت ــا رویک ب
ارشــد شــهرداری  بــا مدیریــت  بیشــتر شــهروندان 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
ــد  ــی می توانن ــس شــهروندان گرام ــن پ ــت: از ای وی گف
درخواســت ها، نظــرات و پیشــنهادهای خــود را در زمینــه 
خدمــات شــهری، حمــل و نقــل و ترافیــک، عمــران 
شــهری، فضــای ســبز، فرهنگــی و اجتماعــی، ســیما و 
منظــر شــهری و رفــع ســد معبر بــه ســامانه گویــای ۱3۷ 
شــهرداری نطنــز اعــالم کننــد کــه پــس از بررســی تمامی 
مــوارد ثبت شــده بــه واحدهــای مختلــف شــهرداری 

ــد. ــد ش ــری خواه ــود و پیگی ــاع داده می ش ارج
وی افــزود: راه هــای دیگــر ارتباطــی شــهروندان بــا 
ــال  ــی 3۰۰۰۱38۰ و کان ــامانه پیامک ــز س ــهرداری نطن ش
 natanziradmin@ تلگرامــی شــهرداری نطنز بــه آدرس

اســت.

کمک جامعه عشایری به 
حادثه دیدگان سانحه هوایی

ــا  ــان ب ــتان اصفه ــایر اس ــور عش ــر کل ام ــاور مدی مش
اشــاره بــه حادثــه ســقوط هواپیمــای آســمان و تســلیت 
ــای  ــه پادن ــت: منطق ــه گف ــن حادث ــدگان ای ــه بازمان ب
ســمیرم حــدود ۱3 هــزار و ۵۰۰ نفــر جمعیــت روســتایی 
و ۱۱ هــزار نفــر جمعیــت عشــایر از ایــل قشــقایی طایفــه 

ــت. ــای داده اس ــود ج ــی مدان را در خ فارس
ــن  ــوع ای ــتین روز وق ــزود: از نخس ــرادی اف ــهراب م س
ــی  ــوردان بوم ــب کوهن ــت مناس ــرای مدیری ــه و ب حادث
ــه  ــه ای ب ــق، کمیت ــن مناط ــی حاضــر در ای ــراد محل و اف
ریاســت مدیــر کل امــور عشــایر اســتان اصفهان تشــکیل 
ــری از  ــرایط و جلوگی ــت ش ــر مدیری ــالوه ب ــه ع ــد ک ش
ــا، حــدود ۴۰  ــل دن ــه قل صعــود مــردم عــادی منطقــه ب
ــان روســتاییان و  ــی از می ــده محل ــوردان زب نفــر از کوهن
عشــایر منطقــه انتخــاب و بــرای همــکاری بــه مســئوالن 
مرکــز عملیــات معرفــی شــدند و در طــول عملیــات امداد 

ــا اســتفاده شــد. و نجــات از تجــارب و اطالعــات آنه
وی بــا بیــان اینکــه راه انــدازی امــداد کوهســتان عشــایر 
از الزامــات در ایــن مناطــق اســت، گفــت: عشــایر ثابــت 
کرده انــد همــواره در ســخت ترین شــرایط پشــتوانه 
ــاع مقــدس  ــا در دف ــه آنه ــاع جانان ــد و دف کشــور بوده ان
ــه امدادگــران طــی  ــا در کمــک ب ــه آنه ــا حضــور فعاالن ی
چنــد روز اخیــر در ســانحه هواپیمــا فقــط نمونه هایــی از 
همراهــی و حمایــت عشــایر در شــرایط ســخت اســت.

 برگزاری کنگره آیت هللا شیخ 
صدوق گلپایگانی و 372 شهید

ــمی  ــت: مراس ــدوق گف ــیخ ص ــت هللا ش ــره آی ــر کنگ دبی
ــت هللا  ــهید آی ــان، ش ــد بی نش ــره مجته ــوان کنگ ــا عن ب
ــم  ــتان ده ــهید شهرس ــدوق و 3۷۲ ش ــادق ص محمدص
اســفندماه و در روز تکریــم از مــادران و همســران شــهدا 

ــود. ــزار می ش ــگان برگ در گلپای
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  علیشــاهی  محمداســماعیل 
ــری انجــام  ــر مقــام معظــم رهب ــا دفت ــی ب هماهنگی های
ــم  ــام معظ ــا مق ــره ب ــزاری کنگ ــه اول برگ ــد و حلق ش
ــدار نزدیــک صــورت  ــک دی ــژه در ی ــه طــور وی ــری ب رهب
گرفــت، افــزود: گــردآوری دائرة المعــارف شــهدا کــه 
ــال  ــود، در ح ــده ب ــده داده ش ــال 93 وع ــره س در کنگ
پیگیــری اســت و هنــوز نیــاز بــه تکمیــل اســناد، 

خاطــرات و تصاویــر شــهدا دارد.
ــانه  ــم در رس ــن مراس ــات ای ــه تبلیغ ــان اینک ــا بی وی ب
ملــی ازجملــه شــبکه های اول و دو انجــام خواهــد شــد، 
افــزود: در شــبکه افــق و یــک و شــبکه اصفهــان مســتند 
ــش و  ــان پخ ــد بی نش ــوع مجته ــا موض ــی ب برنامه های
ــری  ــف خب ــای مختل ــره در بخش ه ــن کنگ ــاب ای بازت

ــود. ــام می ش ــی انج ــانه مل ــتان و رس اس

پرداخت خسارت ۵00 هزار تومانی 
توهین به کشاورزان است 

 عضــو صنــف کشــاورزی اصفهــان گفــت: مــاده ۱۰ و ۱۲ 
مصوبــات زاینــده رود یعنــی پرداخــت خســارت ۵۰۰ هــزار 
تومــان تــا ســه میلیــون تومانــی توهیــن بــه بهره بــرداران 

اســت و مــورد قبــول آنــان نیســت.
کاظــم محمــدی در جلســه مشــکالت کشــاورزان در 
مســجدالمهدی قمشــان از توابــع بخــش جلگــه بــا 
اشــاره بــه مشــکالت کشــاورزان شــرق اصفهــان در 
ــی  ــال زراع ــرد: س ــار ک ــالی اظه ــدت خشکس ــول م ط
9۵-9۶ حــدود هــزار و ۴۰۰ میلیمتــر در کوهرنــگ بــارش 
ــد کــه  ــرای کشــاورزان رهــا شــد؛ هرچن داشــتیم و آب ب
خیلــی دیــر آب در اختیــار کشــاورزان قــرار گرفــت، ولــی 

ــود. نســبتا خــوب ب
ــون  ــز تاکن ــی 9۶-9۷ از اول پایی ــزود: ســال زراع وی اف
حــدود 3۲۰ میلیمتــر در کوهرنــگ بارندگی شــده اســت؛ 
ایــن در حالــی  اســت کــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته 

حــدود 9۰۰ میلیمتــر بارندگــی داشــتیم.
ــک  ــدود ی ــال ح ــد امس ــی می ش ــزود: پیش بین وی اف
میلیــارد و ۲۰۰میلیــون متــر مکعــب آب وارد ســد شــود 
ــا  ــت؛ ام ــر یاف ــب تغیی ــر مکع ــون مت ــه ۷۰۰ میلی ــه ب ک
ــده  ــد ش ــب آن وارد س ــر مکع ــون مت ــون 3۲۰ میلی اکن
اســت. بــا پیگیری هــای انجام شــده بــا کاهــش ۱۰ 
ــش  ــت و کاه ــد از صنع ــرب و ۲۰ درص ــد از آب ش درص
ســد،  و  رودخانــه  باالدســت  برداشــت های  دیگــر 
ــبی  ــبتا مناس ــیم بندی نس ــود آب، تقس ــوان در کمب می ت
را انجــام داد تــا کشــاورزان شــرق اصفهــان نیــز ســهمی 

داشــته باشــند.
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 تالش برای اشتغال روستاییان
راه اندازی واحد های صنعتی در دره بید فریدن 

بــا راه انــدازی هشــت واحــد صنعتــی در دره بیــد فریــدن در یــک ســال گذشــته زمینــه 
اشــتغال ۵۰ جــوان روســتایی فراهــم شــده اســت.

دهیــار روســتای دره بیــد فریــدن بــا اشــاره بــه بیــکاری 8۰ درصــداز جمعیــت جــوان 
ایــن روســتا در فصــل زمســتان گفــت: دهیــاری در نخســتین اقــدام بــا ۲۰۰میلیــون 
ریــال هزینــه، کارگاه خیاطــی ای در محــل حســینیه روســتا بــرای اشــتغال ۲۰ بانــوی 

روســتایی راه انــدازی کــرده اســت.
محمدرضــا کاظمــی افــزود: عــالوه بــر ایــن دهیــاری در یــک ســال گذشــته بــا حــذف 
ــرای  ــه را ب ــی زمین ــای جانب ــایر هزینه ه ــاختمانی و س ــه س ــدور پروان ــوارض ص ع

فعالیــت دیگــر واحدهــا فراهــم کــرده اســت.
بــه گفتــه وی بــا مشــارکت بخــش خصوصــی همچنیــن هفــت واحــد تولیــدی ازجملــه 
لبنیــات، قــارچ، ظــروف پالســتیکی، گــز و بلدرچیــن در ایــن مــدت راه انــدازی شــده 

اســت.
ــز شهرســتان  ــری شــهر داران مرک ــت در بیســت کیلومت ــر جمعی ــا ۲۶۰۰ نف ــد ب دره بی
ــد  ــه از درخت هــای وحشــی بی ــام ایــن روســتا برگرفت ــدن واقــع شــده  اســت. ن فری

ــه اســت. ــه روســتا را دربرگرفت اســت ک

سازماندهی 70 هزار خادم یار آستان قدس رضوی 
برای خدمت به مستضعفان

ــزار  ــازماندهی ۷۰ ه ــوی از س ــدس رض ــتان ق ــن آس ــور خادمی ــز ام ــر مرک مدی
ــر داد. ــتضعفان خب ــه مس ــت ب ــرای خدم ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــار آس خادم ی

ــر  ــالوه ب ــوی ع ــاران رض ــی، خادم ی ــب طرح ــزود: در قال ــا اف ــر عصارنی علی اکب
خدمــت در حــرم مطهــر، بخشــی از مأموریــت خــود را بــه صــورت داوطلبانــه بــه 
ــد. ــت می کنن ــه خدم ــکونت ارائ ــل س ــه مح ــتضعفان در منطق ــان و مس محروم

ــیس  ــر تأس ــک دفت ــتان ی ــر اس ــرح، در ه ــن ط ــاس ای ــرد: براس ــح ک وی تصری
ــر،  ــن دفات ــن فعالیــت ای ــه فعالیــت کــرده اســت کــه مهم تری شــده و شــروع ب
شناســایی محرومیــن و مســتضعفین بــه منظــور ارائــه خدماتــی نظیــر اعــزام زائــر 
ــا همــکاری ســایر نهادهــای دولتــی و غیردولتــی  اولی هــا بــه مشــهد مقــدس ب
ــب  ــان در قال ــازماندهی آن ــوی و س ــاران رض ــش خادم ی ــام و گزین ــز ثبت ن و نی
ــتان  ــان اس ــروم هم ــردم مح ــه م ــت ب ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــای تخصص گروه ه

اســت.
وی ادامــه داد: تاکنــون حــدود ۷۰ هــزار نفــر خادم یــار توســط ایــن دفاتــر 
شناســایی و جــذب و بــرای ارائــه خدمــات تخصصــی بــه مــردم محــروم همــان 

منطقــه ســازماندهی شــده اند.

 تولید بیش از یک سوم ماهیان زینتی کشور 
در اصفهان

مدیــر شــیالت و آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان گفــت: ایــن اســتان 
رتبــه نخســت تولیــد ماهیــان زینتــی را بــا بیــش از ۶۵ میلیــون ماهــی در کشــور بــه خــود 

اختصــاص داده اســت. 
مجتبــی فوقــی بازارهــای کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس را از مراکــز خواســتار ماهیــان 
ــتان  ــز اس ــی در ۷۵۰ مرک ــی زینت ــداد ماه ــن تع ــزود: ای ــت و اف ــان دانس ــی اصفه زینت
ــز  ــان از مراک ــاد و اصفه ــان، نجف آب ــتان های کاش ــت. شهرس ــده اس ــد ش ــان تولی اصفه

ــی در اســتان هســتند.   ــد ماهــی زینت عمــده تولی
فوقــی بــا اشــاره بــه افزایــش ۱۲ درصــدی تولیــد آبزیــان پرورشــی اســتان در ســال جــاری  
افــزود: امســال  بیــش از  هفــت هــزار و 3۰۰ تــن آبــزی پرورشــی شــامل ماهیــان گرمابــی، 

ســردآبی، خاویــاری و منابــع آبــی در اصفهــان تولیــد شــده اســت. 
وی بیــش از ۷۰درصــد ماهــی تولیدشــده در اســتان را ماهیــان ســردآبی دانســت و گفــت: 
شهرســتان های ســمیرم و فریدونشــهر از قطب هــای تولیــد و پــرورش ماهیــان ســردآبی 

در اســتان هســتند. 
وی مراکــز تولیــد آبزیــان پرورشــی اســتان را بیــش از هــزار و ۱۰۰ واحــد بیــان کــرد و افزود: 

در ایــن حــوزه هم اکنــون بیــش از چهــار هــزار نفــر کار می کننــد.

#خبر_گردی

زهرا نصیریگروه اصفهان
Z.Nasiri@eskimia.ir

مدیــران کل اوقاف و ارشــاد اســتان اصفهان در 
نشســت مشــترکی کــه بــه مناســبت برگــزاری 
شــانزدهمین دوره آزمــون سراســری حفــظ و 
ــن  ــه ای ــزار شــد، ب ــم برگ ــرآن کری ــم ق مفاهی
مطلــب اشــاره داشــتند کــه بایــد بــرای ترویــج 
امــور قرآنــی در جامعــه تالش هــای بیشــتری 
صــورت گیــرد؛ بــه طــوری کــه وقــف در زمینــه 
ــای  ــد و فعالیت ه ــش یاب ــد افزای ــی بای قرآن
ــورت  ــه ص ــز ب ــتان نی ــاجد اس ــی در مس قرآن

ویــژه پیگیــری شــود.
در ایــن نشســت کــه مدیــر کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــرای اولیــن 
ــار پــس از ریاســتش بــه جمــع خبرنــگاران  ب
ــگار  ــه پرســش خبرن ــود، در پاســخ ب ــده ب آم
کیمیــای وطــن مبنــی بــر اینکــه بــرای ترویــج 
فعالیت هــای قرآنــی در کانون هــای فرهنگــی 
و هنــری مســاجد تاکنــون چــه اقداماتــی 
ــور  ــت: در کل کش ــت، گف ــه اس ــورت گرفت ص
۲۴ هــزار کانــون فرهنگــی و هنــری مســاجد 
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  نظــارت  تحــت 
ــداد، ســهم  ــن تع ــه از ای ــد ک ــت می کنن فعالی

ــت. ــون اس ــان ۱8۰۰ کان ــتان اصفه اس
 کار در حوزه فرهنگ هزینه نیست؛ 

سرمایه گذاری برای پیشبرد اقتصاد است
محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســالم 

اصفهــان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  انصــاری 
و  فرهنگــی  کانون هــای  آمــار  باالتریــن 
لحــاظ  بــه  کشــور  در  را  مســاجد  هنــری 
ــه  ــزود: در برنام ــت، اف ــی داراس ــی و کیف کم
ــا در  ــن کانون ه ــه ای ــه ب ــعه توج ــم توس شش
دســتورکار جــدی دولــت قــرار گرفتــه اســت؛ 
بــه گونــه ای کــه مصــوب شــده اســت در 
کل مســاجد شــهری و روســتاهای بــاالی 
تشــکیل  مســاجد  کانون هــای  خانــوار   ۱۰۰ 

شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توجــه به شهرســتان ها 
بــرای افزایــش فعالیت هــای قرآنــی بــه طــور 
ویــژه در دســتورکار اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــه  ــا ب ــزود: م ــرار دارد، اف ــتان ق ــالمی اس اس
ــات  ــام اقدام ــرای انج ــزی ب ــال برنامه ری دنب
ــه  ــتیم ک ــا هس ــن کانون ه ــی در ای ــژه قرآن وی
ــق خواهــد  ــن کانون هــا محق ــدازی ای ــا راه ان ب

شــد.
ــت:  ــی گف ــه قرآن ــدن بودج ــاره کم ش وی درب
قطعــا اقتصــاد مقاومتــی شــامل فرهنــگ هــم 
می شــود و کم شــدن بودجــه قرآنــی در کارهــا 
ــت؛  ــد داش ــکلی خواه ــر ش ــات تأثی و اقدام
ــرا  ــت؛ زی ــد داش ــوی نخواه ــر ماه ــا تأثی ام
دلســوزی اهالــی قــرآن در ایــن زمینــه بیشــتر 
ــه  ــگ هزین ــوزه فرهن ــد. کار در ح ــد ش خواه
ــرای پیشــبرد  نیســت، بلکــه ســرمایه گذاری ب

اقتصــاد اســت.

 همه باید در حوزه فرهنگ از هوای 
پاک فرهنگی استفاده کنند

مدیــر کل ارشــاد اســتان اصفهــان در ادامــه از 
حضــور ۲۴۱ هــزار نفــر از جمعیــت 8۰ میلیونی 
کشــور در شــانزدهمین دوره آزمــون سراســری 
حفــظ و مفاهیــم قــرآن کریــم خبــر داد و بــا 
انتقــاد از اینکــه حضــور ایــن تعــداد قرآن پــژوه 
در مهم تریــن رویــداد قرآنــی جالــب نیســت، 
گفــت: همــه بایــد در حــوزه فرهنــگ از هــوای 
پــاک فرهنگــی اســتفاده کننــد و بــا افزایــش 
همکاری هــا و تعامــالت زمینــه بــروز خالقیــت 
و اســتعدادهای فرهنگــی را روزبــه روز بیشــتر 

فراهــم ســازند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۲۴۱ هــزار و ۲۱۱ نفر در 
کشــور در شــانزدهمین مســابقات سراســری 
حفــظ و مفاهیــم قــرآن شــرکت می کننــد کــه 
از ایــن تعــداد بیــش از ۲9 هــزار نفــر مربــوط 
بــه اصفهــان اســت و از ایــن حیــث اصفهــان 
پــس از تهــران در رتبــه دوم کشــور قــرار دارد، 
افــزود:  از ایــن تعــداد ۲3 هــزار و ۵33 نفــر 
خواهــر و ۵ هــزار 8۱۵ نفــر بــرادر هســتند؛ در 
بخــش کتبــی ۲۰ هــزار ۷9۴ نفــر و در بخــش 
شــفاهی 8 هــزار ۵۲3 نفــر بــه رقابــت خواهند 

پرداخــت.
بــا  انصــاری  المســلمین  و  حجت االســالم 
اشــاره بــه اینکــه اســتان اصفهــان می توانــد در 
زمینــه فعالیت هــای قرآنــی در کشــور پیشــتاز 
ــد،  ــور باش ــاط کش ــایر نق ــرای س ــی ب و الگوی
گفــت: شــانزدهمین آزمــون سراســری حفــظ 
و مفاهیــم قرآنــی همزمــان بــا سراســر کشــور 
دهــم تــا هجدهــم اســفند در اســتان اصفهــان 
و در مصــالی بــزرگ ایــن شــهر برگــزار خواهــد 
شــد. همچنیــن آزمــون شــفاهی نیــز از ۱۲ تــا 
ــل  ــه ای در مح ــورت منطق ــه ص ــفند ب ۱8 اس
امامــزاده ابوالعبــاس خوراســگان و مقبــره 

عالمــه مجلســی برگــزار خواهــد شــد.
 حضور 8۵ درصدی بانوان اصفهانی 

در طرح حفظ مجازی قرآن 
در ادامــه ایــن نشســت، مدیــر کل اوقــاف 
پرســش  بــه  پاســخ  در  اصفهــان  اســتان 
بــر  مبنــی  وطــن  کیمیــای  خبرنــگار 
ــرآن  ــازی ق ــظ مج ــرح حف ــتاورد های ط دس
ــرح از ۲  ــن ط ــت: ای ــان گف ــتان اصفه در اس

ــوری   ــوت کش ــورت پایل ــه ص ــش ب ــال پی س
در اصفهــان بــه اجــرا درآمــد و تاکنــون 3 
ــد و از  ــرکت کرده ان ــر در آن ش ــزار و ۷۰۰ نف ه
ــژوه  ــر قرآن پ ــزار نف ــت ۲ ه ــان فعالی ــن می ای

چشــمگیرتر بــوده اســت.
ــان اینکــه  ــا بی حجت االســالم رضــا صادقــی ب
طــرح حفــظ مجــازی زمینــه ای بــرای تثبیــت 
حفــظ حافــظ اســت، افــزود: بیــش از 8۵ 
ــوان  درصــد شــرکت کنندگان در ایــن طــرح بان

هســتند.
بــه  قرآنــی  بودجــه  دربــاره کم شــدن  وی 
ــد  ــی بای ــا ک ــت: ت ــاره داش ــب اش ــن مطل ای
بــرای ترویــج قــرآن و معــارف اهــل بیــت)ع( 
دســتمان را پیــش دیگــران دراز کنیــم و منتظر 
بودجه هــای دولتــی بمانیــم تــا ایــن بودجه هــا 
هرســاله کــم و زیــاد شــود؟ بــا افزایــش 
وقف هــای قرآنــی می تــوان بــه دســتاورد های 
بزرگــی دســت یافــت. یکــی از مصادیــق 
ــرای قــرآن و نهج البالغــه  اقتصــاد مقاومتــی ب
وقــف اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
و  حفــظ  سراســری  آزمــون  شــانزدهمین 
مفاهیــم قــرآن کریــم کــه امســال بــرای 
بــا  مشــترک  صــورت  بــه  بــار  نخســتین 
ــاف  ــالمی، اداره اوق ــاد اس ــکاری اداره ارش هم
می شــود،  برگــزار  قرآنــی  مؤسســات  و 
ــور ۱۰  ــی کش ــداد قرآن ــن روی ــت: بزرگ تری گف

می شــود. برگــزار  اســفندماه 
 رقبای قرآنی در 24 رشته رقابت 

می کنند 
حجت االســالم صادقــی به روزرســانی و تکمیــل 

بانــک جامــع اطالعــات قرآنــی کشــور در 
و  شناســایی  نیــز  و  مختلــف  رشــته های 
ــان  ــتعدادهای درخش ــگان و اس ــی نخب معرف
قرآنــی در کشــور و همچنیــن تقویــت وحــدت 
ــی،  ــا و فعالیت هــای قرآن و انســجام برنامه ه
ــی کمــی و کیفــی عملکــرد  ســنجش و ارزیاب
و  قرآنــی  مراکــز  و  مؤسســات  آموزشــی 
ایجــاد انگیــزه در جوانــان بــرای فراگیــری 
ــن  ــداف ای ــه اه ــی را ازجمل ــای قرآن مهارت ه

ــرد. ــوان ک ــی عن ــداد فرهنگ روی
ــرکت کنندگان  ــون ش ــن آزم ــزود: در ای وی اف
ــن  ــد؛ ای ــت می پردازن ــه رقاب ــته ب در ۲۴ رش
رشــته ها شــامل حفــظ قــرآن )۱،  ۲، 3،  ۵،  
۱۰، ۱۵، ۲۰ و کل قــرآن( و ســوره های منتخــب 
واقعــه و ملــک و نیــز حفــظ موضوعــی خواهد 

بــود.
ــم،  ــرآن کری ــم ق ــه و مفاهی ــت: ترجم وی گف
صحیفــه  مفاهیــم  نهج البالغــه،  مفاهیــم 
ــا  ــه فدکیــه، انــس ب ســجادیه، مفاهیــم خطب
ــا  ــک، درک معن ــورت الکترونی ــه ص ــرآن ب ق
ــی از  ــورت الکترونیک ــه ص ــرآن ب ــر در ق و تدب
دیگــر رشــته های شــانزدهمین مســابقات 

ــت. ــرآن اس ــم ق ــظ و مفاهی حف
حجت االســالم صادقــی افــزود: ۱۷3۱ نفــر 
از کانــون اصــالح و تربیــت در ایــن طــرح 
ــن ترین  ــن مس ــن بی ــد. در ای ــام کرده ان ثبت ن
ــا ۷۶ ســال ســن در حفــظ ۵  شــرکت کننده ب
ــظ،  ــال ترین حاف ــور دارد و خردس ــزء حض ج
کــودک 3 ســاله در رشــته حفــظ جــزء 3۰ در 
ــد.   ــه رقابــت می پردازن کنــار دیگــر حافظــان ب
شــرکت کنندگان  آمــار  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــش کتب ــرد: در بخ ــح ک ــتانی تصری شهرس
شــهر اصفهــان بــا 8 هــزار و ۶۴۶ نفر و کاشــان 
ــا 3 هــزار و ۲۶8 نفــر و در بخــش شــفاهی  ب
اصفهــان بــا ۴ هــزار و ۴9۴ نفر و شاهین شــهر 
ــرات را  ــترین نف ــرکت  کننده، بیش ــا ۷۵9 ش ب

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان ب
مدیــر کل اوقــاف اســتان اصفهــان گفــت: 
ــفاهی  ــون ش ــی در آزم ــره قبول ــن نم کمتری
بــاال  بــه  از ۱۰۰ و در کتبــی ۷۰  بــاالی ۷۵ 
خواهــد بــود؛ همچنیــن بــه شــرکت  کنندگانــی 
ــوح  ــد، ل ــب کنن ــاال کس ــه ب ــاز 9۵ ب ــه امتی ک

ــد.  ــد ش ــدا خواه ــر اه تقدی

،،
همــه بایــد در حــوزه فرهنــگ از هــوای 
پــاک فرهنگــی اســتفاده کننــد و بــا 
تعامــات  و  همکاری هــا  افزایــش 
زمینــه بــروز خاقیت و اســتعدادهای 
ــه روز بیشــتر فراهــم  فرهنگــی را روزب

ســازند

در نشست مشترک مدیران اوقاف و ارشاد عنوان شد:  

اقتصاد مقاومتی در فرهنگ سرمایه گذاری برای پیشبرد اقتصاد است
تا کی باید برای ترویج قرآن و معارف اهل بیت)ع( دستمان را پیش دیگران دراز کنیم؛ وقف های قرآنی باید گسترش یابد 
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کوتاه اخبار 

 مدیر منابع انسانی شرکت گاز
استان آذربایجان شرقی:

 ارائه بیش از 69 هزار نفر 
ساعت آموزش به کارکنان در مرکز 

آموزش شرکت گاز آذربایجان شرقی
تبریزلیال پاشائی

L.Pashaie@gmail.com

مدیــر منابــع انســانی شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی از 
ارائــه بیــش از 69 هــزار و 495 نفــر ســاعت آمــوزش بــه کارکنــان 
ــز آمــوزش شــرکت گاز اســتان  ــاه ســال جــاری در مرک در 10 م

خبــر داد. 

ــزود:  ــور اف ــر علی پ ــز، ناص ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
ــان در راســتای  ــرای کارکن ــب 130 دوره ب ــن آموزش هــا در قال ای
آموزش هــای عمومــی، فنــی و تخصصــی، شــغلی و ارتقــا و بــه 
روز نمــودن دانــش مســئولین و کارکنــان ارائــه شــده کــه شــامل 

ــد.  ــی می باش ــی و 74 دوره عموم ــی و تخصص 56 دوره فن
وی بــا اشــاره بــر اهمیت و نقــش مقوله آموزش و توانمندســازی 
ــن  ــی ای ــزوم اثربخش ــازمان و ل ــی س ــانی در پویای ــع انس مناب
دوره هــا افــزود: دوره هــای آموزشــی فــوق، نیازهــای متنــوع در 
بخش هــای، اخــالق اداری، ارتقــای مهارت هــای کارکنــان در 
زمینه هــای ICDL، مهارت هــای ارتباطــی، فنــون قراردادهــا، 
تکریــم ارباب رجــوع، آموزش هــای تخصصــی مربــوط بــه شــغل 
و مباحــث روان شناســی بــرای خانواده هــای کارکنــان را پوشــش 
ــر اســاس پایــش انجــام شــده،  دوره هــای مذکــور در  داده و ب

ــته اند. ــی داش ــد اثر بخش ــش از 70 درص ــه بی ــطح دو و س س
ــا  ــت: ب ــار داش ــتان اظه ــرکت گاز اس ــانی ش ــع انس ــر مناب  مدی
ــازمان  ــا س ــی ب ــای آموزش ــرارداد همکاری ه ــدن ق ــی ش اجرای
شــرکت  پیمانــکاری  اســتان، کارکنــان  حرفــه ای  و  فنــی 
 17200 نفــر ســاعت دوره هــای آموزشــی را در ایــن ســازمان 

طی خواهند کرد. 
ــه اهمیــت دوره هــای آمــوزش مجــازی گفــت:  ــا اشــاره ب وی ب
ــرکت کنندگان در  ــا و ش ــداد دوره ه ــش تع ــت افزای ــن مدیری ای
آموزش هــای مجــازی در ســال آتــی را در دســتور کار خــود 
ــات  ــت الزام ــزوم رعای ــر ل ــد ب ــا تأکی ــت. وی ب ــرارداده اس ق
ــش و  ــتای کاه ــت در راس ــط زیس ــت  و محی ــی، بهداش ایمن
مدیریــت ریســک حــوادث افــزود: آموزش هــای متنوعــی 
شــامل نحــوه کار بــا تجهیــزات ایمنــی، رعایــت الزامــات 
 HSE، ایمنــی و آتش نشــانی  و اعمــال و شــرایط ناایمــن  

برگزار شده است. 
الزم بــه ذکــر اســت مرکــز آمــوزش شــرکت گاز اســتان، یکــی از 
مراکــز فعــال آمــوزش شــرکت ملــی گاز ایــران در شــمال غــرب 
کشــور مجهــز بــه دپارتمــان اداری، ســالن آمفــی تئاتــر، ســالن 
کنفرانــس، ســایت IT، کالس هــای آموزشــی بــا پیشــرفته ترین 
تجهیــزات آموزشــی و کمــک آموزشــی، کارگاه هــای آموزشــی و 

همچنیــن کتابخانــه و مهمانســرا می باشــد.

فرماندار یزد:
از جذب راننده توسط شرکت های 

تاکسی اینترنتی در معابر عمومی شهر 
جلوگیری می شود

یزد کاظم صادقپور
K.Sadeghpour@eskimia.ir

ــدون  ــده ب ــذب رانن ــام و ج ــوه ثبت ن ــت: نح ــزد گف ــدار ی  فرمان
شــرایط و ضوابــط قانونــی توســط شــرکت های تاکســی 
اینترنتــی در ســطح شــهر غیرمجــاز بــوده و بــا متخلفــان برخورد 

می شــود.
مصطفــی ســاالری بــا اشــاره بــه حضــور برخــی افــراد مربــوط به 
تاکســی اینترنتی هــای در ســطح شــهر اظهار داشــت: متأســفانه 
ــا  ــرادی ب ــن هســتیم کــه اف طــی روزهــای گذشــته، شــاهد ای
ــه  ــدام ب ــی شــهر اق ــر اصل ــن و معاب حضــور در برخــی از میادی
ثبت نــام راننــده بــرای حضــور در تاکســی های اینترنتــی بــدون 
درنظــر گرفتــن ضوابــط قانونــی نموده انــد کــه از ایــن پــس تــا 

تعییــن شــرایط و ضوابــط الزم، ممنــوع اســت.
ــده توســط شــرکت ها تاکســی  ــا بیــان اینکــه جــذب رانن وی ب
هوشــمند نیــز نیازمنــد بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات مربــوط 
بــه ایــن حــوزه اســت، افــزود: بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه بــا 
ــا  ــط, ب ــتگاه های ذی رب ــایر دس ــور و س ــی، راه ــروی انتظام نی
حضــور عوامــل منتســب بــه ایــن شــرکت ها در معابــر عمومــی 

شــهر برخــورد قانونــی خواهــد شــد.
ســاالری تصریــح کــرد: در زمینــه فعالیــت و جابه جایــی 
مســافرین بایــد مطابــق قوانیــن، امنیــت و حقــوق شــهروندان و 

ــردد. ــت گ ــی رعای ــائل اخالق مس
فرمانــدار همچنیــن بــا اعــالم اینکــه مخالــف راه انــدازی و 
ــتیم،  ــهر نیس ــطح ش ــی در س ــی های اینترنت ــت تاکس فعالی
گفــت: باتوجــه  بــه،  بــه روز شــدن خدمــات و تکنولــوژی ارائــه 
ــه  ــات جامع ــی از ضروری ــمند، یک ــی و هوش ــات اینترنت خدم
امــروز اســت، امــا بایــد ســاز و کارهای الزم بــرای ارائــه خدمــات 
ــا رعایــت حقــوق همــه افــراد مرتبــط در ایــن  بــه شــهروندان ب

ــه فراهــم شــود. زمین

 افزایش ۴۵ درصدی بارش ها 
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجــان غربــی گفــت: بــا 
ــه  ــز دریاچ ــه آبری ــا در حوض ــدی بارش ه ــش 45 در ص افزای
ارومیــه، میــزان ذخایــر آبــی ســد های آذربایجــان غربــی از مــرز 

1 میلیــارد متــر مکعــب گذشــت. 
کامــران دانشــجو، مدیــر عامل شــرکت آب منطقــه ای آذربایجان 
ــزان  ــروز، می ــه ام ــا ب ــاری ت ــی ج ــال آب ــت: در س ــی گف غرب
ــر  ــه 6/207 میلیمت ــه ارومی ــز در یاچ ــه آبری ــا در حوض بارش ه
ــال  ــه س ــبت ب ــدی نس ــش 9/44 درص ــه افزای ــت ک ــوده اس ب

ــد. ــان می ده ــته را نش گذش
وی گفــت: از ابتــدای ســال آبــی جــاری تــا کنــون حجــم آب 13 
 ســد اســتان بــه یــک میلیــارد و 3۸ میلیــون متر مکعب رســیده 

است.

زهرا افضلیان
Z.Afzaleian@eskimia.ir

یزد

انــرژی خورشــیدی، منحصر به  فردتریــن منبــع انــرژی 
ــی اســت  ــدت زمان ــان اســت و م ــر در جه تجدید پذی
کــه اســتفاده ازمنابــع عظیــم انــرژی خورشــید بــرای 
تولیــد انــرژی الکتریســته، اســتفاده دینامیکــی، ایجاد 
گرمایــش محوطه هــا و ســاختمان ها، خشــک کــردن 
تولیــدات کشــاورزی و تغییرات شــیمیایی و… شــروع 

شــده  اســت.
ــی و آب و  ــه جغرافیای ــل منطق ــه دلی ــزد ب ــتان ی اس
ــرژی  ــتفاده از ان ــوزه اس ــک در ح ــرم وخش ــی گ هوای
ــادی انجــام  ــد ســرمایه گذاری زی خورشــیدی، می توان
ــدک  ــرمایه گذاری، ان ــن س ــفانه ای ــی متأس ــد، ول ده

انجــام شــده اســت.
ــع  ــرکت توزی ــر ش ــای تجدیدپذی ــناس انرژی ه کارش
بــرق اســتان درگفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای وطــن 
اظهــار داشــت: عالقمنــدان ســرمایه گذاری جهــت 
ــاد و  ــیار زی ــزد بس ــیدی در ی ــروگاه خورش ــداث نی اح
بیــش از ظرفیــت اســتان هســتند، اما فرآینــد احداث و 
ــوده  ــر ب ــرداری از نیروگاه هــای خورشــیدی زمان ب بهره ب
و جهــت اتصــال نیروگاه هــا بــه شــبکه، بایــد بیــش از 

ایــن صبــور بــود.
نســرین اعلــم، درمــورد میــزان آگاهــی مــردم در زمینه 
ــن  ــرای تعیی ــاری ب ــت: معی ــیدی گف ــرژی خورش ان
میــزان آگاهــی مــردم وجــود نــدارد، امــا روزانــه بیــش 
ــت  ــی جه ــاس تلفن ــا تم ــوری ی ــه حض از 20 مراجع

ــود. ــام می ش ــات انج ــب اطالع کس
وی افــزود: درحــال حاضــر بیــش از 140 نیــروگاه زیــر 
100 کیلــو وات بــا ظرفیــت مجمــوع بیــش از 650 کیلــو 
وات در حــال فعالیــت هســتند و امیــد اســت تــا پایان 
ســال،  400 نیــروگاه کوچــک بــا ظرفیت هــای زیــر 100 
کیلــووات، جمعــًا بــه ظرفیــت 2 مــگا وات و بیــش از 
13 مــگا وات نیــروگاه بــزرگ بــه شــبکه متصــل شــود.

 بی رغبتی دولت در سرمایه گذاری
ــی  ــرمایه گذاران کنون ــام س ــه تم ــان اینک ــا بی ــم ب اعل
ایجــاد نیــروگاه، از بخــش خصوصــی هســتند، تصریح 
ــام  ــرمایه گذاری انج ــه س ــن زمین ــت در ای ــرد: دول ک

نمی دهــد. 
ایــن مســئول گفــت: دربخــش نیروگاه هــای کوچــک، 
ــای  ــزاری دوره ه ــه برگ ــدام ب شــرکت های مجــری اق
آموزشــی و کارگاهــی جهــت آشــنایی هــر چــه بیشــتر 
ــوی  ــد و از س ــرژی نموده ان ــوع ان ــن ن ــا ای ــردم ب م
ــا فراهــم آوردن بســتر تخصیــص وام جهــت  دیگــر ب
ــمت  ــه س ــان را ب ــک، متقاضی ــروگاه کوچ ــداث نی اح
ــوان در  ــه می ت ــد ک ــب نموده ان ــروگاه ترغی ــرای نی اج
ــن  ــگامان در ای ــرکت پیش ــرح ش ــه ط ــان ب ــن می ای

مــورد اشــاره کــرد.

ــز  ــزرگ نی ــای ب ــش نیروگاه ه ــزود: در بخ  وی اف
تا کنــون بیــش از 1000 مــگا وات مجــوز بــه بخــش 
ــد  ــه امی ــت ک ــه اس ــص یافت ــی تخصی خصوص
فرآینــد ســرمایه گذاری،  تکمیــل  بــا  مــی رود 
شــاهد گســترش روز افــزون ایــن نــوع انــرژی در 

ــیم. ــتان باش اس
ــن اســتان در اســتفاده  ــگاه ای ــورد جای ــم در م اعل
ــای  ــن روزه ــت: میانگی ــیدی، گف ــرژی خورش از ان
ــال  ــی در س ــزد، 330 روز آفتاب ــتان ی ــی اس آفتاب
اســت و بــا توجــه بــه تابــش بســیار خــوب اســتان 
یــزد، ایــن اســتان در کنــار ســایر اســتان های 
مرکــزی ایــران ماننــد کرمــان، فــارس و اصفهــان به 
مــکان ایده آلــی بــرای احداث نیــروگاه خورشــیدی 
اســتان  تعییــن جایــگاه  امــا  تبدیــل شــده، 
تجدید پذیــر،  انرژی هــای  توســعه  زمینــه  در 
 خصوصــًا خورشــیدی، مســتلزم گــذر زمــان خواهد

بود.
اســتفاده بســیاری ازکاربردهــای انرژی خورشــیدی 
نیازمنــد ســرمایه گذاری زیــادی نیســت و حتــی در 
ــه  صــرف تغییــر رفتــار  مــواردی بــدون هزینــه و ب
و شــیوه زندگــی، میســر اســت، مثــالً بــا کنــار زدن 
پرده هــا در ســاعات روز، می تــوان از روشــنایی 
طبیعــی و ســالم خورشــید اســتفاده نمــود یــا اگــر 
ــرض  ــت ها در مع ــورت و دس ــه در روز ص 15 دقیق
تابــش مســتقیم خورشــید باشــند، ویتامیــن 
بــدن به صــورت طبیعــی تأمیــن  D موردنیــاز 

می شــود.
 نیازمند سیاست گذاری

هــم  اســتان  پــاک  انرژی هــای  کارشــناس 
درگفت وگــو بــا خبرنــگار مــا اظهــار داشــت: آنچــه 
ــًا  ــت، عمدت ــرح اس ــرمایه گذاری مط ــوان س به عن
بــه یــک نــوع تکنولــوژی تولیــد بــرق خورشــیدی 
)فتوولتائیــک( مربــوط اســت. خوشــبختانه ایــن 
ــد و  ــال رش ــادی درح ــرعت زی ــا س ــوژی ب تکنول

کاهــش قیمــت اســت.
ــد  ــر باش ــاید بهت ــزود: ش ــریف یزدی اف ــر ش امی
ــه  ــن زمین ــی در ای ــت کاف ــش قیم ــر کاه منتظ
ــاًل  ــرود، مث ــدر ن ــرمایه گذاری ها ه ــا س ــیم ت باش
شــاید 100 میلیــون دالر ســرمایه گذاری در یــک 
نیــروگاه فتوولتاییــک شــود و بعــد از دو یــا 
ــه  ــابه ب ــرمایه گذاری مش ــه س ــال، هزین ــه س س
50 میلیــون دالر برســد، در ایــن صــورت احتمــااًل 
در  اینکــه  مگــر  می کنــد،  ســرمایه گذار ضــرر 
همــان مــدت بــرق خورشــیدی خــود را بــه بهــای 
ــم  ــوع ه ــن موض ــه ای ــد ک ــی بفروش ــی گران خیل
بــا فلســفه توجــه بــه بــرق کم هزینــه یــا رایــگان 

ــت. ــاد اس ــیدی در تض خورش

 وی تصریــح کــرد: سیاســت گذاری وزارت نیــرو 
ــت  ــتقیم نیس ــرمایه گذاری مس ــه، س ــن زمین در ای
و بیشــتر مایــل اســت، ســرمایه گذاران بخــش 
ــرای ترغیــب  ــه ب خصوصــی وارد عرصــه شــوند، البت
آنهــا قیمت هــای جذابــی کــه در مــواردی دو تــا ســه 
برابــر قیمت هــای جهانــی اســت، پیشــنهاد و مصــوب 

ــت. ــده اس ــت ش هیئت دول
درهرحــال  ســاخت:  خاطرنشــان  شــریف یزدی 
ماننــد دیگــر تکنولوژی هــای پیشــرفته، هزینــه 
ســرمایه گذاری بــرق خورشــیدی رو بــه کاهــش 
اســت و شــاید ســرمایه گذاری دیرتــر در ایــن زمینــه 
ــه  ــا ک ــرای م ــژه ب ــد،  به وی ــرر باش ــگیری از ض پیش
از  اشــتغال زاتری  و  اقدامــات کم هزینه تــر  هنــوز 
ســمت مصــرف و بــرای بهبود بهــره وری در دســترس 

ــم. داری
وی افــزود: کشــورهای پیشــرفته نیــز ابتــدا بــه 
ــراغ  ــد س ــد و بع ــاده رفته ان ــای س ــن کاره ــراغ ای س
ــی  ــی موقع ــد، یعن ــه آمده ان ــای پرهزین تکنولوژی ه
کــه دیگــر چنــدان کار ارزانتــری باقــی نمانــده و 
همزمــان هــم آن تکنولــوژی کاهــش قیمــت یافتــه 

ــت. اس
 صنایع آلوده

ایــن کارشــناس در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اینکــه 
یــزد یــک شــهر صنعتــی آلوده اســت، چــرا تاکنــون از 
ظرفیــت بســیارخوب ایــن انرژی در اســتان اســتفاده 
نشــده؟ گفــت: آلودگــی یــزد چنــدان بــه نیروگاه های 
گازســوز مربــوط نیســت و عمدتــًا بــه چنــد صنعــت 
به صــورت  اســت کــه  مربــوط  خــاص  آالینــده 
ــن  ــالً میانگی ــتند، مث ــاد هس ــزد زی ــی در ی نامتعارف
ــدود ده  ــور، ح ــوالد در کش ــع ف ــرق صنای ــرف ب مص
درصــد کل بــرق مصرفــی اســت، امــا در اســتان یــزد، 
حــدود چهــل درصــد بــرق مصرفــی در صنایــع فــوالد 
مصــرف می شــود، بــه بیــان دیگــر حــدود چهــار برابــر 
میانگیــن کشــور، در اســتان یــزد فوالد مســتقر شــده 
واز ســویی ایــن ظرفیــت به تعبیــر شــما بســیار خوب، 
ــرمایه گذاری  ــی و س ــرایط اداری و رقابت ــوز در ش هن
ــورت  ــودش و به ص ــه خ ــده ک ــدر ارزان نش ــا آن ق م

طبیعــی جایگزیــن نیروگاه هــای گازســوز بشــود.
شــریف یزدی اظهــار داشــت: خوشــبختانه مولدهــای 
خیلــی کوچــک  ظرفیت هــای  بــا  فتوولتاییــک 
هســتند،  اســتفاده  قابــل  هــم  پشــت بامی  و 
کم هزینه تریــن انــواع بــرق خورشــیدی هــم در 
آینــده )شــاید نــه چنــدان دور( بــه ایــن نــوع مربــوط 
می شــود کــه بــا کمتریــن تلفــات و احیانــًا کمتریــن 
ــه  ــل ب ــل تحوی ــاوب، قاب ــرق متن ــه ب ــل ب ــاز تبدی نی
مصرف کننــدگان عمدتــًا بــرق مســتقیم، خواهــد 

ــود. ب

ــداد  ــای تع ــت به ج ــر اس ــن رو  بهت ــزود: ازای وی اف
نیــروگاه، دربــاره ظرفیــت نصــب شــده یــا ظرفیــت 
قابــل بهره بــرداری توجــه کنیــم بــرای ســادگی 
ــل  ــت قاب ــت نصــب شــده و ظرفی مقایســه، ظرفی
ــب  ــک، به ترتی ــده نزدی ــتان در آین ــرداری اس بهره ب
کمتــر از ده و پنجــاه مــگاوات هســتند، امــا همیــن 
ظرفیــت قابــل مالحظــه و افزایش جهشــی ظرفیت 
ــت  ــگاوات ظرفی ــل حــدود 2000 م ــه در مقاب منصوب
ــم  ــی ک ــوز خیل ــتان، هن ــوز اس ــای گازس نیروگاه ه
اســت و در افــق کوتاه مــدت درحــد چنددرصــد 

می شــود.
ــد  ــی از ُبع ــرد: صرفه جوی ــح ک ــریف یزدی تصری ش
ــر  ــم و کمت ــی ک ــوخت خیل ــرف س ــش مص کاه
ــر  ــه، اگ ــرض امیدواران ــا ف ــوده ب ــد ب ــم درص از نی
ــود، در  ــق ش ــده محق ــی در آین ــن صرفه جوی چنی
ــده  ــرکت گاز دی ــت و ش ــر وزارت نف ــارف مدنظ  مص

می شود.
 موانع پیش رو

ایــن کارشــناس عنــوان کــرد: در مــورد هــوای آفتابی 
یــزد اگــر هــدف تولیــد آب گــرم از تابــش خورشــید 
باشــد، هرچــه هــوا آفتابی تــر و گرم تــر باشــد، بهتــر 
ــر  ــک بهت ــرق فتوولتایی ــد ب ــرای تولی ــا ب اســت، ام

اســت دو نکتــه کلیــدی دیگــر لحــاظ شــوند.
وی افــزود: درســت اســت کــه یــزد کم تریــن بــارش 
و کم تریــن روز ابــری را دارد، امــا شــدت گرمــای هــوا 
و غبارهــوا و به ویــژه غبــار و گــرد و خاکــی کــه روی 
صفحــات می نشــیند از عوامــل کاهــش تولیــد بــرق 
ــی  ــر منطقه های ــان دیگ ــتند به بی ــیدی هس خورش
ماننــد بخش هایــی از شهرســتان تفــت کــه هــوای 
ــًا  ــن حــال تقریب ــری دارد و در عی ــر و پاک ت خنک ت
ــد،  ــت می کن ــزد دریاف ــهر ی ــدازه ش ــه ان ــش ب تاب

اولویــت دارد.

شــریف یــزدی اظهــار داشــت: اســتان یــزد باتوجــه 
ــت  ــبی امنی ــوب و نس ــه خ ــنامی و رتب ــه خوش ب
ســرمایه گذاری، جــزو موفق تریــن اســتان ها در أخــذ 
موافقت نامه هــای احــداث نیروگاه هــای خورشــیدی 
بــوده و تمامــی ایــن مــوارد بــا ســرمایه گذاری بخش 

خصوصــی انجــام می شــود.
کارشــناس انــرژی پــاک گفــت: ازنظــر تولیــد بــرق 
ــتان  ــد اس ــن چن ــگاه بی ــن جای ــک، ای فتوولتایی
در حــال جابجایــی اســت، مثــالً نیروگاهــی 7 
مگاواتــی در همــدان و ســپس نمونه هــای در 
ــال  ــال دارد س ــود و احتم ــاح می ش ــان افتت اصفه
ــزرگ در  ــای نســبتًا ب ــاح نیروگاه ه ــا افتت ــده ب آین
ــه  ــا ک ــا ازآنج ــود، ام ــاز ش ــا ممت ــگاه م ــزد، جای ی
ــا  ــن نیروگاه ه ــران ای ــرق گ ــد ب ــای خری هزینه ه
از اعتبــارات ملــی پرداخــت می شــود، تفــاوت 
ازنظــر ســود و زیــان در ایــن زمینــه، متوجــه 
مهم تریــن  شــاید  نمی باشــد،  اســتان ها 
ــب  ــده غال ــه آین ــاور ب موضــوع فرهنگ ســازی و ب

انرژی هــای پــاک باشــد.
 سرمایه گذاری در یزد

ــی  ــرکل اموراقتصــادی و دارای در همیــن حــال مدی
یــزد در نشســت کارگــروه ســرمایه گــذاری از 
صدورســه مجــوز ســرمایه گــذاری خارجی بــه ارزش 
36 میلیــون یــورو در حــوزه انــرژی خورشــیدی خبر 

داد.
ــال در  ــان س ــا پای ــت: ت ــه اس ــازی گفت ــی نم عل
حــوزه صــادرات انــرژی خورشــیدی فعالیــت 
گســترده تری خواهیــم داشــت وبــا همــکاری 
اســتانداری یــزد همچنیــن شــرکت بــرق منطقه ای 
اســتان، تــا پایــان ســال جــاری افزایــش 10 موردی 
ــرژی خورشــیدی در دســتور  در حــوزه صــادرات ان

ــم. کار داری

کمبودسرمایهگذاری،باعثهدررفتانرژیخورشیدیدریزدمیشود

 
تبریزسحر فالح

S.Fallah@gmail.com

از ســوی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور، 
ــا و  ــا ارتق شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی ب
عملکــردی  و  مدیریتــی  توســعه شــاخص های 
ــاک و  ــن پ ــی زمی ــط زیســت، حام ــوزه محی در ح
هــوای ســالم شــناخته شــد. بــه گــزارش خبرنــگار 
مــا در تبریــز، در نوزدهمیــن همایــش ملــی انتخاب 
واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز کــه بــا حضور 
محمــد شــریعتمداری وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت و عیســی کالنتــری، رئیــس ســازمان 
ــرکت  ــد، ش ــزار ش ــت برگ ــط زیس ــت محی حفاظ
ــد  ــوان واح ــه عن ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج  گاز اس

قابل تقدیــر کشــوری در حــوزه محیــط زیســت 
معرفــی و مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. رئیــس ایمنی، 
بهداشــت و محیــط زیســت شــرکت گاز آذربایجــان 
ــرکت گاز  ــزود: ش ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــرقی ب ش
اســتان بــه جهــت انجــام اقدامــات و اجــرای 
ــش  ــره وری و کاه ــه به ــتانداردهای الزم در زمین اس
آالیندگی هــای زیســت محیطــی، موفــق بــه کســب 
ــط زیســت شــد.  ــر کشــوری در حــوزه محی تقدی

ــرکت،  ــن ش ــزود: ای ــداری اف ــم خدائی علم ابراهی
همــواره در اجــرای برنامه هــای ملــی در زمینــه 
محیــط زیســت، فعالیــت و اقدامــات چشــمگیری 
شــاخص های  توســعه  و  ارتقــا  بــا  و  داشــته 
ــط زیســت،  ــی و عملکــردی در حــوزه محی مدیریت

حامــی زمیــن پــاک و هــوای ســالم اســت. 
وی تصریــح کــرد: ایــن شــرکت فعالیت هــای 
ــظ  ــماند، حف ــت پس ــون مدیری ــترده ای همچ گس
 و نگهــداری فضــای ســبز، کنتــرل آالینده هــای 

آب و هــوا، اســتاندارد محیــط زیســتی محصــوالت  
و ... را در دســتور کار خــود قــرار داده و کســب 
ــت،  ــط زیس ــوص محی ــف در خص ــن مختل عناوی
ــه  ــک ب ــت کم ــرکت جه ــن ش ــزم ای ــان از ع نش

ــت. ــت اس ــط زیس ــت از محی حفاظ
از  حفاظــت  ســازمان  اســت  ذکــر  بــه  الزم    
تشــویق  منظــور  بــه  زیســت کشــور  محیــط 
ــتای  ــه در راس ــی ک ــی و خدمات ــای صنعت واحده
حفــظ محیــط زیســت اقدامــات برجســته ای 
انجــام داده انــد و همچنیــن ترویــج فرهنــگ 
ــی و  ــای صنعت ــن واحده زیســت محیطــی در بی
خدماتــی کشــور و انتقــال تجــارب مدیــران موفــق 
در زمینــه کنتــرل و کاهــش آالیندگی هــای زیســت 
ــاب  ــی انتخ ــش مل ــن همای ــی، نوزدهمی محیط
واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز در کشــور را 

ــرد.  ــزار ک برگ
ــه  ــر ارائ ــوح تقدی ــزارش، در ل ــن گ ــاس ای ــر اس ب

شــده، آمــده اســت: مدیرعامــل محتــرم شــرکت 
ــعه،  ــه توس ــرقی، عرص ــان ش ــتان آذربایج گاز اس
ــون  ــده، مره ــل های آین ــعادت نس ــی و س بالندگ
ــرادی  ــه اف ــغ و مجدان ــات بی دری ــالش و زحم ت
اســت کــه خــود را امانــت دار ســرمایه های مــادی، 
طبیعــی و معنــوی ایــن ســر زمین می داننــد و بــا 
ــت از  ــتای حفاظ ــه در راس ــده ای ک ــای ارزن گام ه
محیــط زیســت برداشــته اند، ایــن ودیعــه را ســالم 
و پــاک بــه نســل های بعــدی تحویــل می دهنــد. 
اقدامــات قابل تقدیــر شــما باعــث گردیــد تــا 
»کمیتــه انتخــاب صنعــت و خدمــات ســبز« 
شــرکت گاز اســتان آذربایجــان شــرقی را بــه عنوان 
ــد.  ــن نمای ــر« تعیی ــی قابل تقدی ــد خدمات »واح

از ایــن رو، ضمــن عــرض تبریــک  و آرزوی توفیــق 
ــت  ــا مدیری ــت ب ــد اس ــد، امی ــزون آن واح روز اف
ــر در  ــی مؤث ــه، گام ــی آن مجموع ــت محیط زیس

ــد. ــدار بردارن ــه اهــداف توســعه پای دســتیابی ب

استانها

شرکتگازاستانآذربایجانشرقیبهعنوانواحدقابلتقدیر
کشوریدرحوزهمحیطزیست،انتخابشد

 مدير عامل آبفای گلستان 
خواستار رعایت مصرف بهینه آب 
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شــرکت  همــکاران  گفــت:  رحمتــی«  »محمدهــادی  مهنــدس 
بــه صــورت  آب  توزیــع  بــرای  در طــول ســال  فاضــالب  و   آب 
تــالش  و  بــا سخت کوشــی  و  مــی کننــد  تــالش  شــبانه روزی 
ــدون  ــع آب ب ــه توزی ــانی در زمین ــکاران، خدمات رس ــبانه روزی هم ش

ــود.  ــی ش ــام م ــه انج وقف
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه در روزهــای پایانــی ســال، شــهروندان 
براســاس یــک ســنت دیرینــه مبــادرت بــه خانه تکانــی و شستشــو و 
نظافــت و بهداشــت منــازل مــی نماینــد همه ســاله در این ایام، شــاهد 
ــی و نظافــت  ــه تکان ــه لحــاظ خان افزایــش چشــمگیر مصــرف آب ب
 هســتیم کــه در نتیجه افت فشــار شــبکه آب در برخــی از مناطق بوجود 

می آید.
ــع آب در  ــه اینکــه مناب ــا توجــه ب ــح کــرد: ب ــی تصری ــدس رحمت مهن

کشــور مــا محــدود می باشــد از ایــن رو آمــوزش و ترویــج فرهنــگ 
صحیــح اســتفاده از آب در جامعــه از اهمیــت ویــژه ای برخوردار اســت. 
وی خاطرنشــان کــرد: شــرکت آب و فاضــالب اســتان نیــز بــا تشــکیل 
پویــش خانــه تکانــی و مدیریــت مصــرف آب بــا شــعار »آب = 
زندگــی« بــا هــدف جلــب توجــه جامعــه، نــگاه جامعــه و مــردم را بــه 
موضــوع حیاتــی آب معطــوف می نمایــد تــا از هدرفــت آب در زمــان 

ــی کاســته شــود . خانه تکان
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان گلســتان در ادامــه به اهداف 
 کلــی ایــن طــرح اشــاره کــرد و گفــت : از اهــداف کلــی ایــن طــرح 
ــه آگاه ســازی و حساس ســازی شــهروندان در خصــوص  ــوان ب می ت
زیانبــار  اثــرات  و  آب  بی رویــه  مصــرف  از  ناشــی  پیامدهــای 
ــرد.  ــاره ک ــوروزی اش ــای ن ــیمیایی در خانه تکانی ه ــوینده های ش ش
وی همچنیــن در خصــوص اهــداف جزئــی ایــن طــرح نیــز گفــت: 
ــی از  ــات همگان ــش اطالع ــه افزای ــوان ب ــن طــرح می ت از اهــداف ای
وضعیــت آبــی کشــور، ارائــه الگوهــای مناســب خانه تکانــی و مصــرف 
ــه  ــتفاده بی روی ــرات اس ــوص تأثی ــانی در خص ــه آب، آگاهی رس بهین
ــوی  ــه الگ ــی، ارائ ــای زیرزمین ــر آب ه ــیمیایی ب ــوینده های ش از ش
آگاهــی  افزایــش  شــیمیایی،  شــوینده های  مصــرف  مدیریــت 

عمومــی در حــوزه آب مجــازی بــا محوریــت مدیریــت پســماند و دور 
ریزهــای غذایــی و تقویــت رویکــرد مســئولیت اجتماعــی و فرهنــگ 
ــور  ــی کش ــی و آب ــع طبیع ــت از مناب ــتای صیان ــی در راس دیگرخواه

اشــاره کــرد .
مهنــدس رحمتــی همچنیــن بــا اشــاره بــه تمهیــدات در نظــر گرفتــه 
ــانی  ــرای خدمات رس ــت: ب ــوروز، گف ــالت ن ــام تعطی ــرای ای ــده ب ش
مناســب بــه شــهروندان بــه خصــوص در زمــان تعطیــالت ســال نــو 
ــیفت های کاری در  ــراری ش ــه برق ــبت ب ــالب نس ــرکت آب و فاض ش
کلیــه مناطــق اقــدام نمــوده اســت و همچنیــن کلیــه مراکــز امــداد 
و رفــع حــوادث آب و فاضــالب بــه صــورت شــبانه روزی بــرای 
 رفــع حــوادث احتمالــی در خطــوط توزیــع آب شــهری در حــال 

آماده باش خواهند بود. 
ــان گفــت: مرکــز  مدیرعامــل آب و فاضــالب اســتان گلســتان در پای
ارتباطــات مردمــی روابط عمومــی آب و فاضــالب با شــماره تماس 122 
در کلیــه روزهــای ســال بــه صــورت شــبانه روزی پاســخ گوی ســؤاالت 
 و راهنمایــی همشــهریان می باشــند، لــذا از شــهروندان تقاضــای 
می شــود در صــورت مشــاهده هرگونــه مشــکل و پیشــنهاد و انتقــاد 

ســازنده بــا ایــن مرکــز تمــاس حاصــل فرماینــد.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها

 ۳9 پروژه شهری در کرج 
بهره برداری شد

کرج محمد ساداتی
M.Sadati@gmail.com

ــرج در  ــردم ک ــده م ــرز، نماین ــتاندار الب ــور اس ــا حض ب
مجلــس اســالمی، شــهردار کالنشــهر کــرج و جمعــی از 
ــه مناســبت  ــروژه شــهری ب مســئوالن شــهری، از 39 پ
ســی ونهمین ســالگرد انقــالب اســالمی بهره بــرداری 

شــد.

ــید،  ــرداری رس ــه بهره ب ــه ب ــی ک ــن پروژه های از مهم تری
تقاطــع  نخســت  فــاز  بهره بــرداری  بــه  می تــوان 
غیرهمســطح میــدان شــهید آجرلــو، در تقاطــع خیابــان 
ــار 362  ــا اعتب ــالمی ب ــوری اس ــوار جمه ــا بل ــتی ب بهش
میلیــارد ریــال، زائرســرا و حســینه راهیــان نــور خرمشــهر 
اعتبــار یکصــد میلیــارد  بــا  باکــری  اردوگاه شــهید 
ریــال و بهره بــرداری از اســتخر ذخیــره آب ســازمان 
آرامســتان ها جهــت آبیــاری و مصــرف شستشــو در 
آرامســتان بهشــت ســکینه بــا حجــم آبگیــری 35 
میلیــون لیتــر بــا اعتبــار 2 میلیــارد و 700 میلیــون ریــال 

ــرد. ــاره ک اش
در ایــن بهره بــرداری همچنیــن می تــوان بــه کلنگ زنــی 
ــا ظرفیــت 7  ــه شــمال ب ــات احــداث پایان و آغــاز عملی
هــزار مترمربــع جهــت احــداث پایانــه شــمال و انتقــال 
شــهروندان بــه شــهرهای شــمالی بــا اعتبــار 32 میلیــارد 
ــژه  ــط وی ــرای خ ــات اج ــدازی عملی ــاز راه ان ــال و آغ ری
اتوبــوس تنــدرو بــا خریــد یــک صــد دســتگاه اتوبــوس 
ایمنــی مســیر  تجهیــزات  و  ایســتگاه ها  احــداث  و 
ــود  ــت بهب ــال جه ــارد ری ــزار و 700 میلی ــار 1 ه ــا اعتب ب

مشــکالت ترافیکــی شــهر کــرج اشــاره کــرد.
از دیگــر پروژه هــای قابــل توجــه، پــروژه بهســازی 
ــار 25  ــزان اعتب ــه می ــرج ب ــران- ک ــان ته ــیه اتوب حاش
میلیــارد ریــال، بهره بــرداری از تصفیه خانــه فاضــالب 
شــهری بــا ظرفیــت تصفیــه 1 هــزار مترمکعــب فاضــالب 
شــهری در شــبانه روز جهــت مصــرف در آبیــاری فضــای 
ســبز بــا اعتبــار 15 میلیــارد ریــال و بهره بــرداری و 
افتتــاح 6 بوســتان و فضــای ســبز در شــهر کــرج اســت.

 تجهیز ایستگاه های تاکسی 
 به نیمکت و سایه بان 

در سطح شهر مالرد
مالردمیرزایی

Mirzaie@eskimia.ir

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور یبن الملــل شــهرداری 
ــی  ــتگاه های تاکس ــاماندهی ایس ــتای س ــالرد در راس م
ــرداری شــهروندان و مســافران در ســطح شــهر  و بهره ب
مــالرد بــه همــت ســازمان نظــارت بــر تاکســیرانی شــهر 
ــل و  ــت مجل ــایبان و نیمک ــدد س ــداد 6 ع ــالرد،  تع م
فاخــر در ایســتگاه های تاکســی ســطح شــهر نصــب و 

راه انــدازی شــد. 
خیابــان  ابتــدای  ایســتگاه های  در  ایــن ســایبان ها 
ــوار  ــدای بل ــک، ابت ــی )ره(، ســه راهی مارلی ــام خمین ام
راغــب، ضلــع شــمالی چهــار راه مــالرد )ایســتگاه مبــدأ 
قبچــاق و مســکن مهــر صفادشــت(، ایســتگاه مبــدا فــاز 
3 مارلیــک بــه فلکــه پنجــم فردیــس و ایســتگاه مبــدا 
ــاز 3  ــع در ف ــک واق ــه راه مارلی ــه س ــک ب ــاز 3 مارلی ف

ــد. مارلیــک نصــب گردیدن

 تشکیل شورای حمل و نقل 
در استان گلستان، یک فرصت 

مناسب محسوب می شود
گرگاننادر کرمی

N.Karami@eskimia.ir

داشــت:  بیــان  اســتانداری  عمرانــی  امــور  معــاون 
ــک  ــتان ی ــتان گلس ــل اس ــورای حمل و نق ــکیل ش تش
فرصــت خــوب  اســت و بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده 

ــود.  ــه ش بهین
و  راه  کل  اداره  عمومــی  روابــط  اداره  گــزارش  بــه 
شهرســازی اســتان گلســتان،  »مهنــدس میــر محمــد 
ــتان  ــتانداری گلس ــی اس ــور عمران ــاون ام ــراوی«، مع غ
ــل  ــی حمل و نق ــورای هماهنگ ــران ش ــا مدی ــدار ب در دی
هماهنگــی  شــورای  داد:  ادامــه  گلســتان  اســتان 
ــن  ــی از تخصصی تری ــتان یک ــتان گلس ــل اس حمل و نق
ــیار  ــای بس ــه دارای ظرفیت ه ــت ک ــی اس مجموعه های
ــوب  ــتان محس ــران اس ــعه و عم ــرای توس ــی ب مطلوب

می شــود. 
زیــر  شــدن  افــزود: کامــل  مســئول  مقــام  ایــن 
مختلــف کــه  بخش هــای  در  اســتان  ســاخت های 
توســعه اســتان را بدنبــال خواهــد داشــت و ایــن موضوع 
عــالوه بــر اینکــه وظیفــه شــورای حمل و نقــل اســتان را 
دو چنــدان می کنــد، بلکــه نقــش اعضــای ایــن شــورا را 

پررنــگ و اجتناب ناپذیــر در اســتان می نمایــد. 
غــراوی ادامــه داد: داشــتن طــرح جامــع بــرای توســعه 
زیرســاخت ها و پیگیــری تصویــب و أخــذ اعتبــارات 
ملــی و اجــرای ایــن طرح هــا و هماهنگــی و همــکاری 
از امــوری اســت کــه دســتگا ه های عضــو شــورا بایــد در 

ســال 97 بــا شــتاب بیشــتری دنبــال کننــد. 
مهنــدس حســین محبوبــی، مدیــر کل راه و شهرســازی 
اســتان گلســتان و رئیــس شــورای حمل و نقــل اســتان 
در ایــن جلســه بیــان داشــت: بیشــترین تمرکــز شــورای 
ســال  در  اســتان گلســتان  حمل و نقــل  هماهنگــی 
جــاری و ســال 97 اجرایــی شــدن پروژه هــای راه آهــن 
ــه  ــه کالل ــده ب ــه و آزاد راه نوکن ــد و کالل ــه گنب ــرگان ب گ
و تجهیــز فــرودگاه گــرگان بــه دســتگا ه های بــه روز 
ــی در راه هــای اســتان اســت  ــای ایمن فرودگاهــی وارتق
کــه در ایــن زمینــه بــا پیگیــری بعمــل آمــده اســتاندار 
معــزز و نماینــدگان محتــرم اســتان و مجموعــه شــورای 

ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج ــات خوب ــل اقدام حمل و نق
ــل  ــورای حمل و نق ــو ش ــران عض ــه، مدی ــه جلس درادام
اســتان عملکــرد و برنامه هــای خــود راه حــل ارائــه 

ــد. نمودن

تبریزماهان فالح
M.Fallah@gmail.com  

رئیــس بهره بــرداری گاز مرکــز اســتان گفــت: 
بــا احــداث 14 ایســتگاه گاز عــالوه بــر ایجــاد 
جدیــد،  اشــتراک پذیری  زیرســاخت های 
شــبکه گاز شــهری تبریــز نیــز تقویــت شــده 

اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار مــا در تبریــز، خســرو 
آریان پــور بــا اشــاره بــه نقــش ایســتگاه های 
ــی  ــان گاز مصرف ــداری جری ــی در پای احداث
مشــترکین علی الخصــوص در فصــول ســرد 
ســال افــزود: هــم اکنــون شهرســتان تبریــز، 
دارای 16۸ ایســتگاه  مختلــف گاز می باشــد .

ــی  ــات اجرای ــایر اقدام ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
در راســتای پایــداری و تــداوم جریــان گاز 
شهرســتان تبریــز ادامــه داد: عــالوه بــر 
تأسیســات  مســتمر  نگهــداری  و  حفــظ 
اســمی  ظرفیــت  افزایــش  گازرســانی، 
ایســتگاه های موجــود نیــز در دســتور کار 
ــن راســتا،  ــه و در همی ــرار گرفت ــور ق ــن ام ای
تغییــر ظرفیــت ایســتگاه  CGS شــماره 
ــه 600  ــز از 300 هــزار مترمکعــب، ب یــک تبری
 هــزار مترمکعــب بــر ســاعت در حــال اقــدام 

می باشد.
 آریان پــور اظهــار داشــت: شهرســتان تبریــز 
ــزار و  ــراردادن 690 ه ــش ق ــت پوش ــا تح ب

719 مشــترک گاز طبیعــی، بیشــترین حجم 
اشــتراک پذیری گاز در اســتان آذربایجــان 
شــرقی را بــه خــود اختصــاص داده  اســت. 
ــازی های الزم  ــه ظرفیت س ــاره ب ــا اش وی ب
جهــت تأمیــن گاز بخش هــای صنعتــی 
تصریــح کــرد: بخــش صنعــت و تولیــد 
ــوده و  ــه اقتصــاد شهرســتان ب ــور محرک موت
تقویــت ایــن حــوزه عــالوه بــر ارتقــای ارزش 
ــه  ــر ب ــاه، منج ــاخص های رف ــزوده  و ش اف
ــی  ــت محیط ــای زیس ــش آالیندگی ه کاه
هوایــی خواهــد و  آب  بهبــود شــرایط   و 

 بود. 
رئیــس بهره بــرداری گاز مرکــز اســتان در 

ــی در  ــرت گاز طبیع ــه پ ــاره ب ــا اش ــان ب پای
مصــارف خانگی شهرســتان، اظهار داشــت: در 
 صــورت  صرفه جویــی بیشــتر همشــهریان در 
ــا راهکارهــای بســیار  بخش هــای خانگــی ب
انتقــال  ســاده و بــدون هزینــه، امــکان 
فراهــم  زیرســاختی  بــه بخش هــای  گاز 
می گــردد و بــر عکــس درصــورت تــداوم 
مصــرف بی رویــه و عــدم مدیریــت مصــارف 
ســال  ســرد  فصــول  در  علی الخصــوص 
مجبــور بــه افزایــش حجــم گاز تحویلــی بــه 
بخــش خانگــی و اســتفاده بخش هــای 
صنعتــی و تولیــدی از ســایر فرآورده هــای 

ــود. ــم ب ــر خواهی ــان تقطی می

رئیس بهره برداری گاز مرکز استان:

14ایستگاهگازرسانیدرسطحشهرستانتبریز،احداثوراهاندازیگردیدهاست
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متخصــص ارتوپــدی گفــت: بــا بــروز بیمــاری آرتــروز، ســطح 
ــد  ــدا خواه ــی پی ــد سایش ــل، رون ــی مفاص ــاف و صیقل ص
ــه ســطحی خشــن و تخریب شــده  ــه مــرور زمــان ب  کــرد و ب

تبدیل می شود.
مهــدی مقتدایــی متخصــص ارتوپــدی گفــت: ســطح مفاصــل 
پوشــیده از یــک الیــه غضروفــی صــاف و صیقلــی اســت که در 
تحرک هــای زانــو ایــن دو ســطح صــاف در مقابــل یکدیگــر بــه 
راحتــی حرکــت می کننــد و باعــث ســهولت حرکــت مفاصــل 

می شــوند.
وی ادامــه داد: بــه عبــارت دیگــر در حالــت طبیعــی، مفاصــل 
ــد  ــدا می کنن ــایش پی ــر س ــر روی یکدیگ ــت ب ــگام حرک هن
ــی مفاصــل  ــروز، ســطح صــاف و صیقل ــروز بیمــاری آرت ــا ب ب
تخریــب می شــود، رونــد سایشــی پیــدا می کنــد و بــه مــرور 

زمــان ایــن ســطح صــاف بــه ســطحی خشــن و تخریب شــده 
ــود. ــل می ش تبدی

ســطح  افــزود:  ادامــه  در  ارتوپــدی  متخصــص  ایــن 
ــاد  ــروز، ایج ــاری آرت ــوان بیم ــا عن ــل ب ــده مفاص تخریب ش
ــل محیطــی  ــرات ســنی عوام ــر از تغیی ــه غی ــد و ب درد می کن
ماننــد؛ افزایــش وزن، پوکــی اســتخوان، ورزش نکــردن، ضعف 
ــدری(، برخــی  ــا ضرب ــزی ی ــو )پرانت ــای زان عضــات، کجی ه
از عــادات بــد زندگــی ماننــد نشســتن بــر روی زمیــن و بــاال 
ــروز زودرس  ــه ایجــاد آرت ــش از حــد از پل ــن بی ــن رفت و پایی

می کنــد.
مقتدایــی گفــت: نشســتن بــر روی زمیــن بــه حالــت دوزانــو،  
ــد و  ــاد می کن ــو ایج ــل زان ــار در مفص ــدن فش ــر وزن ب 7 براب

ــود. ــب آن می ش ــبب تخری س

ــواد شــوینده  ــه آســیب های م ــا اشــاره ب ــه ب فوق تخصــص ری
ــرد  ــه ف ــواد ب ــن م ــذاری ای ــیب و تأثیرگ ــزان آس ــت: می گف
اســتفاده کننده بســتگی دارد کــه چقــدر اســتعداد آســیب  

رســیدن در وی وجــود دارد.
ــه طــور  ــا بیــان اینکــه ب ــه ب نیلوفــر بشــرزاد، فوق تخصــص ری
کلــی مــواد شــوینده بــر ریــه اثــرات ســوئی می گذارنــد، 
ــرد  ــه ف ــواد ب ــن م ــذاری ای ــیب و تأثیرگ ــزان آس ــت: می  گف
اســتفاده کننده بســتگی دارد کــه چقــدر اســتعداد آســیب  

رســیدن در وی وجــود دارد.
مهم تریــن  از  برونکواسپاســم  افــزود:  ریــه  فوق تخصــص 
ــارت  ــه عب ــاند. ب ــیب می رس ــه آس ــه ری ــه ب ــت ک ــی اس عوامل
دیگــر مــواد شــوینده نیــز بیــش از آلودگــی هــوا، مــواد دخانــی 

ــد. ــاد می کنن ــم ایج ــا برونکواسپاس و عطره

ــس  ــه جن ــتگی ب ــم بس ــدت برونکو اسپاس ــه داد: ش وی ادام
مــواد شــوینده مــورد اســتفاده دارد و میــزان آســیب پذیری آن 

ــا اســتعداد فــرد، کــم یــا زیــاد می شــود.  ب
ــرض  ــی در مع ــورت متوال ــه ص ــراد ب ــر اف ــزود: اگ ــرزاد اف بش
مــواد شــوینده برونکواسپاســم قــرار گیرنــد، بــه تدریــج 
آســیب های جبران ناپذیــری بــه ریــه آنــان وارد می شــود. 
فوق تخصــص ریــه گفــت: توصیــه می شــود افــرادی کــه 
ــه مــواد شــوینده خصوصــًا مــوادی کــه میــزان تولیــد بخــار  ب
ــد،  ــد، از آن دوری کنن ــیت دارن ــت، حساس ــر اس ــا زیادت آن ه
 همچنیــن بایــد هنــگام اســتفاده از وســایل شــوینده از ماســک 
ــوروز و فصــل  ــام ن ــه رســیدن ای ــا توجــه ب اســتفاده شــود. ب
خانه تکانــی توصیــه می شــود از مــواد شــوینده مناســب 
ــرد. ــرار گی ــی مد نظــر ق ــکات ایمن ــت ن اســتفاده شــود و رعای

متخصص ارتوپدی مطرح کرد:

نشستن به حالت دوزانو، عامل تخریب مفاصل
فوق تخصص ریه مطرح کرد:

آسیب برخی مواد شوینده، بیش از آلودگی هوا

 مدیرکل فرآورده های طبیعی 
سازمان غذا و دارو خبر داد:

شرط صدور مجوز واردات مکمل ها
در ســومین جلســه کمیتــه  خانــوی  مهنــاز   دکتــر 
سیاســت گذاری فرآورده هــای مکمــل تغذیــه ای، بــا 
ــای  ــن فهرســت داروه ــه نوی ــه آیین نام ــه اینک اشــاره ب
ســنتی و طبیعــی در حــال تدویــن اســت کــه تــا پایــان 
ســال آن را مصــوب و ابــاغ می کنیــم، افــزود: بر اســاس 
ایــن آئین نامــه، کمیتــه ای تشــکیل شــده کــه فارماکوپــه 
مرتبــط بــا ایــن فهرســت را بــه کمــک دانشــگاه ها 
ــد  ــر چن ــدای ام ــه در ابت ــد ک ــن بکنن ــه تدوی ــروع ب ش
ــتاد  ــن س ــد. همچنی ــی کرده ان ــام آمادگ ــگاه اع  دانش
ریاســت جمهوری و واحــد طــب ســنتی وزارت بهداشــت 

هــم در مراحــل تدویــن، حضــور دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه بازدیدهــای مکــرر نماینــدگان ســازمان 
ــرکت های  ــوب از ش ــت های مص ــاس چک لیس ــر اس ب
تولیــدی اظهــار کــرد: شــرکتی کــه مســائل کیمیــکال و 

میجــر آن حــل نشــده باشــد، اصــًا وارد کمیســیون تولید 
نخواهــد شــد.

بگویــم  می توانــم  بــه جــرأت  داد:  ادامــه  خانــوی 
ــبی  ــت مناس ــور از وضعی ــا در کش ــد مکمل ه ــه تولی ک
برخــوردار اســت و در ایــن زمینــه تقریبــًا نزدیــک 
بــه کیفیــت تولیــد دارو هســتیم. مــا بایــد اجــازه 
ــا  ــی ب ــد فعل ــرای تولی ــود را ب ــات موج ــم امکان بدهی
آن  کنــار  در  و  بشــود  تقویــت  معمــول  تکنولــوژی 
تکنولــوژی  بــا  فرآورده هایــی  بــه  را  واردات  اجــازه 
ــد آن در کشــور  ــکان تولی ــًا ام ــه فع ــر را ک  ســاخت برت
ــم  ــه ه ــل اینک ــه دلی ــم. ب ــادر نمایی ــدارد را ص ــود ن وج
ســامت جامعــه بــا ایــن اقــدام افزایــش پیــدا می کنــد 
بــا تکنولــوژی ســاخت برتــر  و هــم فرآورده هــای 
ــور  ــه کش ــوژی ب ــش آن تکنول ــده دان ــد وارد کنن می توان

ــز باشــد. نی
ــل در  ــنتی و مکم ــی، س ــای طبیع ــر کل فرآورده ه مدی
ادامــه گفــت: سیاســت کلــی ســازمان غــذا و دارو ایــن 
نیســت کــه جلــوی واردات را بگیــرد یــا بر این نیســت که 

فقــط تولیــد مکمــل را تقویــت بکنــد. ولــی ایــن موضــوع 
ــد  ــه تولی جــز خطــوط اول سیاســت ســازمان اســت ک
مکمــل در رونــد سیاســتگذاری مــا برســد بــه جایــی کــه 
مــا دیگــر نیــازی بــه رفتــن دنبــال قطــره آهــن معمولــی 
ــد  ــی در رون ــه عبارت ــا ب ــد نداشــته باشــیم ی ــرای تولی  ب
ــا  ــه ب ــی ک ــال مکمل های ــم دنب ــتگذاری ها بروی سیاس
ــا درحــال تولیــد  ــاال در دنی ــوژی ب ــر و تکنول کیفیــت برت
اســت. در مجمــوع در بحــث واردات سیاســت کلــی 
ــم  ــک حج ــا ی ــه واردات ب ــت ک ــن اس ــر ای ــازمان ب س
معمــول در مــورد فرآورده هایــی صــورت بگیــرد کــه آورده 
ــا  ــد، ام ــان دارن ــال خودش ــه دنب ــی ب ــی و تخصص علم
ــد آن هــا  ــه ســمت تولی ــد ب فرآورده هــای معمــول را بای

ــم. بروی
خانــوی افــزود: مــا یــک فهرســتی از کشــورهای تولیــد 
کننــده مکمــل داریــم کــه عمدتــًا از کشــورهای اتحادیــه 
ــتر از ۹۰  ــر بیش ــال حاض ــده اند. در ح ــکیل ش ــا تش اروپ
ــر اســاس حضــور کشــور  درصــد مجــوز واردات فقــط ب
تولید کننــده مــورد نظــر در ایــن فهرســت ارائــه می شــود.

یــک فوق تخصــص خــون و ســرطان، عائــم 
ــه آن را تشــریح  ــا ب ــل ابت ــده و عوام ســرطان مع

ــرد.  ک
کاوه،  فوق تخصــص خــون و ســرطان اظهــار کــرد: 
شــیوع انــواع خاصــی از ســرطان ها در کشــور، 

ــوارد دیگــر اســت. بیــش از م
ســرطان معــده در آقایــان و ســرطان ســینه در 
بانــون، بیشــترین شــیوع را در کشــورمان دارنــد. اما 
اگــر بخواهیــم ایــن آمــار را براســاس ارقام بررســی 
ــر، 134  ــزار نف ــر 1۰۰ ه ــه ازای ه ــم، ســالیانه ب کنی
مــرد و 128 زن دچــار انــواع ســرطان می شــوند کــه 
ــر از متوســط  ــار کشــور کمت ــًا آم خوشــبختانه فع
جهانــی اســت، ولــی ایــن آمــار در حــال افزایــش 
اســت و بــه متوســط جهانــی نزدیــک شــده اســت.

کاوه بــا اشــاره بــه اینکــه ســه عامــل افزایش ســن، 
ســبک زندگــی و عوامــل محیطــی در ابتــای افــراد 
بــه بیمــاری ســرطان دخالــت دارنــد، عنــوان کــرد: 
ــاد  ــه ســرطان زی ــا افزایــش ســن میــزان ابتــا ب ب
می شــود. ســبک زندگــی در شــیوع انــواع ســرطان، 
تأثیــر زیادی دارد، ســیگار کــه متأســفانه 1۰ درصد از 
افــراد بالــغ کشــور آن را اســتعمال می کننــد، باعــث 
ابتــای افــراد بــه بیمــاری ســرطان می شــود و 
ــن بیمــاری  ــروز ای ــور در ب ــوان یــک ریز فاکت ــه عن ب

نقــش مهمــی دارد.
 35 درصد مردم کشور، فعالیت بدنی 

کمی دارند
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروزه ۹۰ درصــد از مــردم 
ایــران بــه میــزان مــورد نیــاز میــوه و ســبزی مصرف 

ــی در  ــل مهم ــرد: ورزش عام ــد ک ــد، تأکی نمی کنن
ــفانه  ــت و متأس ــرطان اس ــواع س ــگیری از ان پیش
ــی ــی کم ــت بدن ــه فعالی ــراد جامع ــد اف  35 درص

 دارند.
کاوه در خصــوص اینکــه 1۰ درصــد از افــراد جامعــه 
قنــد خــون باالیــی دارنــد و دیابــت بــه عنــوان یــک 
ــود،  ــوب می ش ــرطان محس ــروز س ــور در ب ریز فاکت
در  مــا  جامعــه  در  چاقــی  مســئله  داد:  ادامــه 
ــون  ــی خ ــش چرب ــت و افزای ــش اس ــال افزای ح
و کلســترول نیــز زمینه ســاز بــروز ســرطان های 

ــت. ــراد اس ــف در اف مختل
 افزایش آمار سرطان با مصرف غذاهای 

کنسروی 
ایــن فوق تخصــص خــون و ســرطان بــا بیــان اینکــه 
ــوان  ــه عن ــق ب ــش ذرات معل ــوا و افزای ــی ه آلودگ
عامــل محیطــی در بــروز انــواع ســرطان نقــش دارد، 

ــن و  ــتاندارد بنزی ــر اس ــوختن غی ــرد: س ــار ک اظه
گازوئیــل، زمینــه ابتــا بــه ســرطان را در بیــن مردم 
ــای  ــرف غذاه ــن مص ــد، همچنی ــش می ده افزای
کنســروی حــاوی مــواد نگهدارنــده مثــل نیتــرات، 

ــث ایجــاد ســرطان  می شــود. باع
وی بــا بیــن اینکــه مصــرف فســت فــود، غذاهایــی 
ــگ،  ــوخته و ته دی ــان س ــل ن ــاال مث ــرارت ب ــا ح ب
ــاز  ــوزند، زمینه س ــه می س ــی ک ــن غذاهای همچنی
ــه،  ــو تغذی ــه داد: س ــت، ادام ــرطان اس ــاد س ایج
ــن  ــود پروتئی ــای A و C و کمب ــود ویتامین ه کمب
از عوامــل ابتــای افــراد بــه انــواع ســرطان ها 

محســوب می شــوند.
 عالیم اولیه بروز سرطان معده

کاوه بــا بیــان اینکــه تهــوع، بی اشــتهایی، کاهــش 
وزن، درد قســمت بــاالی شــکم، خــون در مدفــوع 
و اســتفراغ خونــی، همگــی از عائــم اولیــه بــروز 

ــه داد:  ــده محســوب می شــوند، ادام ســرطان مع
افــرادی کــه ســابقه ژنتیکــی ســرطان معــده، 
پولیــپ و میکــروب معــده دارنــد، بیشــتر در 
ــن  ــد، همچنی ــرار دارن ــده ق ــرطان مع ــرض س مع
ســیگاری  افــراد  و  ســال   5۰ بــاالی  مــردان 
 بیشــتر در معــرض ابتــا بــه ســرطان معــده قــرار 

دارند.
 افراد  مستعد ابتال به سرطان معده

ــرادی  ــه اف ــان اینک ــا بی ــون ب ــص خ ــن متخص ای
ــو درمانــی در ناحیــه  کــه ســابقه رادیوتراپــی و پرت
ــابقه  ــه س ــرادی ک ــن اف ــد همچنی ــکم را دارن ش
جراحــی معــده، زخــم معــده و جراحی هــای 
الغــری داشــته ممکــن اســت در دراز مــدت مبتــا 
بــه ســرطان معــده شــوند، افــزود: نوشــیدن 
ــش  ــده را افزای ــرطان مع ــه س ــا ب ــای داغ ابت  چ

می دهد.

#خبر_گردی

سالمت6

سرطانی که با چراغ خاموش حمله می کند 

تازه های پزشکی

قطرات اشک، جدیدترین شیوه 
شناسایی بیماری پارکینسون 

کارشناســان در جدیدتریــن پژوهش هــای خــود دریافتنــد 
بــا دریافــت نمونــه اشــک افــراد و بررســی آن می تواننــد 
ابتــای افــراد بــه بیمــاری پارکینســون را شناســایی کننــد.

ــه  ــمندان مؤسس ــش دانش ــل پژوه ــه حاص ــن یافت  ای
پزشــکی ِکک )the Keck School of Medicine( در 

ــا اســت. کالیفرنی
از  متفاوتــی  میــزان  پژوهــش  ایــن  در  دانشــمندان 
پروتئیــن آلفــا ســینوکلین را در اشــک افــراد مبتــا 
 بــه پارکینســون بــه نســبت ســایر افــراد مشــاهده 

کرده اند.
 )biological marker( ــتی ــای زیس ــایی عامل ه شناس
در اشــک چشــم افــراد می توانــد یــک عامــل شناســایی 
بــا قــدرت تشــخیصی بــاال بــرای تشــخیص ایــن بیمــاری 
باشــد و حتــی در مراحــل اولیــه بیمــاری را شناســایی کند 
ــی و ســایر روش هــا،  ــا دارو درمان ــد ب ــا پزشــکان بتوانن ت

دوپامیــن مغــز افــراد را بــاز گرداننــد.
در  پارکینســون  بیمــاری  بــه  افــراد  ابتــای  میــزان 
ســال های اخیــر در دنیــا افزایــش فــراوان یافتــه اســت، 
ایــن بیمــاری در دســته بیماری هــای غیــر قابــل درمــان 
اســت کــه ســبب تــکان خــوردن غیــر ارادی اعضــای بــدن 
ــدن  ــر ش ــر انعطاف پذی ــفت و غی ــدی س ــل بع و در مراح

مفاصــل می شــود.
بیمــاری  مشــاهده،  قابــل  عارضه هــای  بــر  افــزون 
ــه،  ــدن از جمل ــه اعضــای ب پارکینســون، ســبب آســیب ب
قلــب، مغــز و کلیه هــا می شــود و امیــد بــه زندگــی افــراد 

ــت. ــایرین اس ــر از س ــون کمت ــه پارکینس ــا ب مبت
ــه طــول  ــاری پارکینســون ســال ها ب ــه بیم ــا ب ــد ابت رون
می انجامــد بــه همیــن دلیــل بررســی قطره هــای اشــک 
می توانــد بســیار زودتــر از بــروز عامت هــای بالینــی 
ــی و  ــای محافظت ــا اقدام ه ــد ت ــک کن ــکان کم ــه پزش ب

ــد. ــه کار گیرن ــن بیمــاری را ب ــل ای پیشــگیرانه در مقاب
اشــک انســان دارای پروتئین هــای مختلفــی اســت 
ریــز،  اشــک  غــدد  ســلول های  وســیله  بــه   کــه 
ــوند  ــک می ش ــاب تحری ــی اعص ــوند. وقت ــح می ش ترش
پروتئین هایــی تولیــد می کننــد کــه ســبب تحریــک 
ســلول های اشــک ریــز و در نتیجــه ترشــح اشــک 

می شــوند.
 از آنجــا کــه بیمــاری پارکینســون می توانــد عملکــرد 
ســلول های عصبــی خــارج از مغــز انســان را تحت تأثیــر 
قــرار دهــد بــه همیــن دلیــل کارشناســان اعتقــاد دارنــد 
کــه هرگونــه دگرگونــی در عملکــرد عصب هــای بــدن 
ــر  ــان اث ــک انس ــود در اش ــای موج ــزان پروتئین ه  برمی

می گذارد.
ــه اشــک  ــا جمــع آوری نمون کارشناســان ایــن نتایــج را ب
بیــش از 55 نفــر مبتــا بــه بیمــاری پارکینســون و 
مقایســه آن بــا اشــک 27 فــرد ســالم در همان رده ســنی 

ــد. ــه دســت آورده ان ب
ــع  ــن مجم ــش در هفتادمی ــن پژوه ــورد ای ــا درم یافته ه
 at the American( ــکا ــاب آمری ــی اعص ــاالنه آکادم س
 )7۰th Annual Meeting Academy of Neurology›s

ــه شــده اســت. ــس ارائ در لس آنجل

تغذیه

غذاهایی که مردان باید بخورند
 سبزی های تیره 

کنــار  در  مناســبی  می خواهیــد کــه گزینه هــای  اگــر 
ماهــی ســالمون داشــته باشــید، هرگــز نبایــد ســبزی های 

تیره رنــگ را فرامــوش کنیــد. 
تیره رنــگ،  ســبزی های  کــه  می گوینــد  متخصصــان 
گزینــه ایده آلــی در کنــار گوشــت های ســالم ماننــد ماهــی 
ســالمون هســتند و ســامت عمومــی شــما را تقویــت 
می کننــد. چغنــدر و اســفناج، فقــط دو مــورد از ســبزی های 
ــد و  ــادی آنتی اکســیدان دارن ــدار زی ــه مق ــره هســتند ک تی
بــا روندهــای اکسیداســیون در بــدن مقابلــه می کننــد. ایــن 
محافظــت از بــدن در مقابــل اســترس اکســیداتیو، مانــع از 
ــی و  ــای قلب ــا، بیماری ه ــاب در مفصل ه ــکل گیری الته ش

ــود. ــرطان می ش ــاال س احتم
 انار 

نعــوظ  اختــال  ماننــد  مشــکاتی  بــا  کــه   مردانــی 
مواجــه هســتند، بایــد انــار را به عنــوان یکــی از درمان هــای 
طبیعــی بــه رژیــم غذایــی خودشــان اضافــه کننــد. 
ــد کــه آنتی اکســیدان های  ــادی نشــان داده ان مطالعــات زی
قدرتمنــدی در آب و دانه هــای انــار وجــود دارنــد کــه 
ــه سیســتم  ــد آســیب های اکســیداتیو واردشــده ب می توانن
عروقــی بــدن را رفــع کننــد. همیــن قابلیــت انــار اســت کــه 
نقــش مؤثــری در برطرف ســازی مشــکات ذکرشــده ایفــا 

می کنــد. 
 شیرکاکائو 

شــیرکاکائو می توانــد یکــی از مؤثرتریــن و مغذی تریــن 
نوشــیدنی های ســالم بــرای مــردان ورزشــکار پــس از 

ــد.  ــان ورزش باش پای
ــم  ــد و ه ــه می کن ــا را تغذی ــم عضله ه ــیدنی ه ــن نوش ای
ــاوه،  ــن می ســازد. به ع ــدن را تأمی ــات ازدســت رفته ب مایع
شــیرکاکائوی   در  پروتئیــن  بــه  کربوهیــدرات  نســبت 
کم چــرب، 4 بــه 1 اســت کــه بــا بســیاری از نوشــیدنی های 
ورزشــی مشــهور شــباهت دارد. همچنیــن، همین نوشــیدنی 
به خوبــی ســدیم ازدســت رفته را پــس از ورزش تأمیــن 

می کنــد. 
بعضــی از متخصصــان می گوینــد کــه مــردان بایــد بافاصلــه 
پــس از پایــان ورزش و همین طــور 2 ســاعت پــس از ورزش 

از شــیرکاکائو اســتفاده کنند. 
 گوجه فرنگی 

ــش  ــده خاص ــا فای ــزی ب ــر چی ــتر از ه ــی بیش گوجه فرنگ
ــود.  ــناخته می ش ــردان ش ــتات در م ــامت پروس ــرای س ب
نوعــی مــاده مغــذی  از  ایــن مــاده غذایــی سرشــار 
ــه  ــز را ب ــگ قرم ــًا رن ــه دقیق ــت ک ــن اس ــام لیکوپ ــه ن  ب

وجود می آورد. 
ــرطان  ــد س ــرعت رش ــن، س ــه لیکوپ ــم ک ــروزه می دانی ام
پروســتات را کاهــش می دهــد، در ضمــن بــرای بهره منــدی 
از فوایــد لیکوپــن موجــود در گوجه فرنگــی، بایــد ایــن مــاده 
غذایــی را قبــل از مصــرف در معــرض حــرارت قــرار بدهیــد. 

 گردو
 گــردو جــزو بهتریــن منابــع بــرای دریافــت اســیدهای چرب 
امــگا-3، آنتی اکســیدان های قدرتمنــد و فیتوکمیکال هــا 
)مــواد شــیمیایی گیاهــی( اســت کــه همگــی برای ســامت 

مغــز مفیــد و مهــم هســتند.

زیبایی

چگونه لکه های صورت را از بین ببریم؟
ــن  ــرای از بی ــن راهــکاری مناســب و ارزان قیمــت ب یافت
بــردن لک هــای صــورت و داشــتن پوســتی شــفاف، 

ــت. ــوان اس ــی از بان ــگی برخ ــه همیش دغدغ
صــورت صــاف و شــفاف و بــدون لــک زیبــا اســت و برای 
آنکــه بتوانیــد از شــر لک هــای صــورت رهــا شــوید، بایــد 
از ماســک های طبیعــی اســتفاده کنیــد در اینجــا بــه 

ــم. ــک ها می پردازی ــن ماس ــی ای معرف
 تأثیر جعفری بر روی پوست صورت

ــانی و  ــز پیش ــای ری ــش جوش ه ــبب کاه ــری س جعف
ــی اکســیدان ســبب شــفافیت  ــودن آنت ــل دارا ب ــه دلی ب
پوســت می شــود و همچنیــن لک هــای ناشــی از آفتــاب 
را هــم بــه کمــک ویتامیــن »C« موجــود در خــود از بیــن 

می بــرد.
 محو کردن کک و مک صورت به کمک 

گل ختمی
ــابید  ــرم بس ــد و آن را ن ــه کنی ــفید را تهی ــی س گل ختم
ــد و  ــه کنی ــه آن اضاف ــرش ب ــت ت ــی ماس ــپس کم و س
روزی ســه مرتبــه بــه مــدت ســی دقیقــه بــر روی پوســت 
ــای  ــک کک و مک ه ــن ماس ــد، ای ــود بمالی ــورت خ ص

ــد. ــو می کن ــورت را مح ــت ص پوس
 صورت خود را با خمیر برنج ماساژ دهید

ــج را  ــورت برن ــت ص ــای پوس ــال و لک ه ــع خ ــرای رف ب
پــودر کنیــد و بــه آن آب اضافــه کنیــد تــا حالــت خمیــری 
بــه خــود بگیــرد و ســپس صــورت خــود را بــه کمــک آن 

ماســاژ دهیــد.
 ماسک میوه و عسل

ــج  ــردن لکه هــای صــورت، ســیب و هوی ــن ب ــرای از بی ب
را رنــده کنیــد و یــک قاشــق مربــا خــوری عســل بــه آن 
ــت  ــر روی پوس ــه ب ــدت 2۰ دقیق ــه م ــد و ب ــه کنی اضاف

ــرم بشــویید. ــا آب ول ــد، ســپس ب ــرار دهی صــورت ق
 به کمک ماست، ماسک صورت بسازید

بــرای روشــن شــدن پوســت های تیــره و کــدر یــک 
ــل  ــوری عس ــق غذاخ ــا دو قاش ــت را ب ــان ماس  دوم فنج
 مخلــوط کنیــد و یــک الیــه ضخیــم از آن را بــر روی 

صورت تان قرار دهید و پس از بیست دقیقه بشویید.
 معجزه مخلوط باقالی خشک و سرکه در از 

بین بردن لک صورت
کمــی باقالــی خشــک را آســیاب کنیــد و ســپس 2 
قاشــق غذاخــوری ســرکه و یــک قاشــق غذاخــوری آب 
ــان  ــای صورت ت ــر روی لکه ه ــد و ب ــه کنی ــه آن اضاف را ب
بمالیــد و پــس از گذشــت ســی دقیقــه بــه کمــک پنبــه 
آغشــته بــه گاب ماســک را از روی صورت تــان پــاک 

کنیــد.
 کرم ضد آفتاب را از روی صورت تان پاک کنید

ــاب روی پوســت  ــدن طوالنی مــدت کرم هــای ضدآفت مان
منجــر بــه فاســد شــدن آن و در نتیجــه موجب جــوش دار 
شــدن و ایجــاد لکــه بــر روی پوســت می شــود، بنابرایــن 

نبایــد بیــش از 2 ســاعت بــر روی پوســت بمانــد.
 تأثیر زعفران بر روی پوست صورت

اســتفاده موضعــی زعفــران بــر روی پوســت صــورت تأثیر 
بســیار مثبتــی دارد و بــه روشــن تر شــدن پوســت و 
بهبــود و ازبیــن بــردن لکه هــای پوســتی کمــک می کنــد.

خانواده
کودکی با تجربه تربیت کنید)1(

خــود  فرزنــد  بــرای  را  بهترین هــا  همیشــه  والدیــن 
می خواهنــد و همیشــه در ایــن اســترس هســتند کــه 
کودک شــان در مواقــع حســاس زندگــی قــرار نگیــرد، امــا 
ــا  ــد در بزرگســالی ب ــه نکنن ــر برخــی از شــرایط را تجرب اگ

مشــکات حاد تــری مواجــه می شــوند. 
والدیــن عمومــًا تــاش می کننــد کــه فرزندان شــان از 
ــه دور باشــند  ــی ب ــخ زندگ ــای تل ــا و واقعیت ه موقعیت ه
و شــرایط را بــه گونــه ای تنظیــم می کننــد کــه کودک شــان 
بــا آن مســائل روبــرو نشــود. ایــن یــک امــر عالــی بــرای 
ــرای همیشــه  ــا ب دور نگــه داشــتن از آن هــا می باشــد، ام

ــت.  ــر نیس امکان پذی
ــا نــگاه دائمــی در زندگــی باشــد، هرگــز  محافظــت اگــر ب
امکان پذیــر نخواهــد بــود، چرا کــه فرزنــدان تــا یــک 
ــی  ــرایط و بحران های ــت از ش ــن اس ــاص ممک ــنین خ س
ــاع  ــر و بی اط ــد، بی خب ــود می آی ــه وج ــی ب ــه در زندگ ک
ــن  ــش س ــا افزای ــی ب ــد، ول ــا را درک نکنن ــند و آن ه باش
ــا مســائل و  و قــرار گرفتــن در شــرایط مختلــف زندگــی ب
ــورد و  ــی برخ ــد توانای ــه بای ــی مواجــه می شــوند ک اتفاقات

ــا آن را داشــته باشــند. ــه ب مقابل
کــودکان بایــد یــاد بگیرنــد کــه هنــگام مواجــه با احســاس 
ــه  ــه ب ــد ک ــاد بگیرن ــد ی ــد و بای ــار کنن ــه رفت خشــم چگون
ــا  ــد ی ــی پرخاشــگری کنن ــگام ناراحت ــد هن هیچ وجــه نبای

بزننــد.
ــیوه ای  ــه ش ــه ب ــه چگون ــد ک ــاد بگیرن ــد ی ــودکان بای ک
 مواجــه شــوند. بــه فرزندتــان بیاموزیــد تــا چگونــه بــا ایــن 
احساســات روبــرو شــود و بهتــر اســت کــه بــرای مواجــه 
ســرخوردگی های  و  ناامیدی هــا  و  مســئولیت ها  بــا 

ــوند.  ــاده ش ــالی آم بزرگس
در ایــن مطلــب ســعی شــده اســت تــا احســاس هایی کــه 
کــودکان بایــد از همــان ســنین پاییــن مدیریــت و کنتــرل 

کــردن آن را یــاد بگیرنــد، آورده شــده اســت.
 شکست و سرخوردگی

گرچــه بــه نظــر بهتر اســت کــه مانع احســاس ســرخوردگی 
در بچه هــا شــویم، امــا کــودکان بایــد بیاموزنــد کــه 
ــا ســرخوردگی و شکســت  ــد ب ــه به طــور مؤثــری بای  چگون
مواجــه شــوند. خــواه کــودک درگیــر مســئله های ریاضــی 
اســت یــا از مرتــب کــردن تختــش عاجــز شــده اســت، آن 
کار را بــرای او انجــام ندهیــد، آن هــم صرفــًا بــه ایــن دلیــل 

کــه ســرخورده و کافــه شــده اســت.
بــه او پیشــنهاد بدهیــد کــه یــک کــم اســتراحت کنــد یــا 
ــا او را  ــد، ام ــق بکش ــس عمی ــد نف ــت چن ــر الزم اس اگ
تشــویق کنیــد تــا بعــد از اینکــه آرام شــد، دوبــاره مســئله 

ــد.  را حــل و فصــل کن
اگــر بــه کــودکان ایــن فرصــت داده نشــود کــه خودشــان 
ــا  ــه آن ه ــی ک ــد، زمان ــل کنن ــل و فص ــان را ح مسائل ش
ــد  ــی نباش ــر کس ــد، اگ ــار می آین ــران ب ــه دیگ ــی ب متک
ــد،  ــا مســائل و مشــکات را برایشــان حــل و فصــل کن ت

احســاس بی پناهــی و تنهایــی می کننــد.
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ــل  ــه تبدی ــالت هایی را در زمین ــنتی، رس ــب س ط
باورهــای رایــج بــه علــم، برعهــده دارد تــا از طریــق 
ــث  ــا مباح ــنتی ب ــب س ــش ط ــد دان ــن فراین ای
علمــی روز جهــان پیونــد یابــد و مکمــل طــب 
ــی  ــه برخ ــت ک ــی اس ــن درحال ــود، ای ــن ش نوی
 باورهــای غلــط در پوشــش طــب ســنتی در جامعــه 

ترویج می شود.
دکتــر محمــود بابائیــان، متخصــص طــب ایرانــی،  
ــتی و  ــه بهداش ــن خیری ــش انجم ــان همای میهم
درمانــی حضــرت ابوالفضــل )ع( بــود کــه بخشــی 
ــط در  ــای غل ــورد باوره ــای وی را در م از صحبت ه

ــم. ــنتی می خوانی ــب س ط

 طب سنتی در کنار طب های دیگر به 
درمان کمک می کند

طــب ســنتی در ایــران ســابقه 1۰ هــزار ســاله از نظــر 
شــفاهی و مکتوبــات دارد، ایــن جملــه معــروف 
ــان  ــی درد داد، درم ــر کس ــد: »ه ــه می  گوین ــت ک اس
را هــم داد«، البتــه خداونــد هیــچ گاه درد بــه انســان 
نمی دهــد و ریشــه آن خــود انســان اســت، ولــی 
ــرای دردهــای انســان ها قــرار داده  ــی ب ــد درمان خداون
ــی بهداشــت، کلیــه  اســت و از دیــدگاه ســازمان جهان
مســائلی کــه در جامعــه وجــود دارد، طــب ســنتی آن 
کشــور نــام دارد، طــب ســنتی در کنــار طب هــای دیگــر 
ــنتی،  ــب س ــه ط ــد و ب ــک می کن ــا کم ــان م ــه درم ب
طــب تلفیقــی می گویند.مــا روی طــب ســنتی تأکیــد 
ــد ــردم آن را می پذیرن ــه در گام اول، م ــم، چــرا ک  داری

و در گام دوم هــم نــگاه کل گــرا دارد، دیــد کل نگــری 
فقــط زندگــی دنیایــی نیســت. طــب ســنتی 
ــه  ــت، چرا ک ــن اس ــادی و ام ــه اقتص دارای توجی
می توانیــم بــر اســاس آن نزدیــک بــه دو میلیــون 
ــم،  ــاد کنی ــتقیم ایج ــر مس ــتقیم و غی ــغل مس ش
پــس می توانیــم آن را در کنــار طــب مــدرن بســیار 

ــم.  ــد بدانی کارآم
 مزاج یعنی تعادل بدن انسان

در ایــران دو هــزار گونــه دارویــی و 13 منطقــه 
ــه بســیار  ــه گنجی ــم ک ــی داری ــف آب و هوای مختل
ارزشــمندی اســت. در طــب ایرانی، تأکیــد اول روی 
تدابیــر ســبک زندگــی و حفــظ ســامتی بــه کمــک 
اصــاح روش هــای زندگــی اســت، رژیم هــای 
ــاران اســت و  ــی دســت خــود پزشــک و بیم غذای

بســیار مهــم اســت.
مــزاج یعنــی تعــادل بــدن انســان و ایــن تعــادل به 
ــد،  ــادی می کن ســامتی انســان کمــک بســیار زی
ــادل  ــن تع ــود از ای ــت نش ــزاج رعای ــن م ــر ای اگ
ــروزه از  ــه ام ــم ک ــد بدانی ــویم و بای ــارج می ش خ

ــده ایم.  ــارج ش ــادل خ ــن تع ای
ابن ســینا می گویــد: »باالتریــن مســئله تدبیــر 
ــردی بخواهــد ورزش  ــه ف ــن اســت ک ســامتی ای
ذهــن،  در  ورزش  تفکــر  و  نیــت  فقــط  کنــد، 
برون دهــی قلــب را 2۰ درصــد بــاال می بــرد.« 
فشــار خــون، دیابــت و نارســایی عروقــی، امــروزه 
مشــکاتی کــه در قدیــم در شــاهزاده ها وجــود 
داشــت، چرا کــه مــردم عــادی قدیــم، خــواب 
صحیــح داشــتند. پــس رفتــار امــروز مــا شــاهانه 
ــردم  ــواب و ورزش م ــذا، خ ــر غ ــت. اگ ــده اس ش
ــا  ــد بیماری ه ــًا از ۹۰ درص ــم، حتم ــاح کنی را اص
ــنتی  ــب س ــه ط ــری ب ــود. رهب ــگیری می ش پیش
ایرانــی تأکیــد داشــتند نــه گرایش هایــی بــا 
عناویــن طــب ائمــه و طــب اســامی کــه داروهــای 
عجیبــی تجویــز می کننــد و مشــکاتی هــم بــرای 

مــردم ایجــاد می کننــد.
 نگرش ها در طب سنتی

را  طــب  در  اســامی  نگــرش  می توانیــم  مــا    
ــر  ــم. اگ ــا طــب اســامی نداری داشــته باشــیم، ام
داروی مثــاً امــام صــادق بــر فــردی اثــر نکــرد، ایــن 
ــد. برخــی از باورهــا  ــه زیــادی می زن ــه دیــن ضرب ب
در جامعــه بــه اســم طــب ســنتی رایــج شــده کــه در 
واقــع ارتباطــی بــه طــب ســنتی نــدارد. برخــی فکــر 
ــدارد  ــوارض ن ــاً ع ــی اص ــای گیاه ــد داروه می کنن

کــه ایــن فریبــی بیــش نیســت. 

جمــع آوری  مــا  داروهایــی کــه  ایــن  از  خیلــی 
ــه شــاید درســت  ــرادی اســت ک ــم توســط اف  می کنی
جمــع آوری نشــده باشــد. مثــًا همــراه جعفری شــاید 
شــوکران هــم جمــع شــود، پــس بایــد در ایــن زمینــه 
ــا چنیــن مشــکاتی پیــش  ــد ت افــراد علمــی کار کنن

. ید نیا
 خطرات برخی داروهای گیاهی موجود در 

عطاری ها
 بســیاری از ایــن گیاهــان در کنــار رودخانه هایــی 
آلودگی هــای ســمی و مــواد  هســتند کــه در آن 
شــیمیایی وارد می شــود و حتــی کودهــای شــیمیایی 
هــم می توانــد خطرنــاک باشــد، بایــد ســامت 
ــی از نظــر متخصصــان بررســی شــود.  چنیــن گیاهان
داروهایــی کــه در عطاری هــا ارائــه می شــود بــه 
صــورت کپســولی ارائــه می شــود کــه داخــل آن 
ــاً زاج  ــت. مث ــی اس ــه ترکیبات ــت چ ــخص نیس مش
در ظاهــر الغــر می کنــد امــا اثــرات بســیار بــدی 
بــرای کبــد دارد. متفورمیــن و لووتیروکســین در ایــن 
کپســول های الغــری وجــود دارد کــه خطــرات بســیار 
ــت.  ــد داش ــراه خواه ــه هم ــان ب ــرای انس ــادی ب زی

 مصرف نادرست گیاهان و عوارض
ــاک  ــد خطرن مصــرف نادرســت گیاهــان هــم می توان
ــتی  ــات پوس ــه درد ضایع ــا ب ــی لعاب ه ــد، برخ باش
ــداد روده  ــًا انس ــود، حتم ــورده ش ــر خ ــورد و اگ می خ
قبــل  اعصــاب  داروهــای  ایجــاد می کنــد. مثــاً 
از غــذا بایــد باشــد، در بســیاری نــکات و فــوت 
داروهــای  بــا  تداخــات  دارد.  وجــود  کوزه گــری 
شــیمیایی هــم بایــد رعایــت شــود. پــس بهتــر 
مراجعــه  ســنتی  طــب  متخصــص  بــه  اســت 
ــی  ــد، خیل ــش نیای ــکاتی پی ــن مش ــا چنی ــود ت ش
متخصــص  نظــر  بــا  اگــر  داروهــای گیاهــی   از 

مصرف نشود، امن نیستند.
 اصفهان، بیشترین آمار فست فود را به 

خود اختصاص داده است
ــا   یکــی دیگــر از مباحــث امــروز جامعــه، نمــک دری
اســت، مــا بــر عکــس جوامــع دنیــا هــر چیــزی کــه 
اثــرات منفــی دارد در کشــور مــا مصــرف باالیــی دارد. 
مصــرف بــاالی نوشــابه و نمــک و مصــرف پایین شــیر 

از ایــن مــوارد هســتند.  
ــبک  ــی و س ــم غذای ــوع رژی ــه ن ــم ک ــس می بینی پ
زندگــی عــوض شــده اســت. اصفهــان بیشــترین آمــار 
ــی  ــه خــود اختصــاص داده در صورت ــود را ب فســت ف
کــه در گذشــته اصفهــان، معــروف بــه آش و چنیــن 

ــوده اســت.  ــی ب غذاهای

افــراد خیلــی راحــت طلــب شــده اند و ایــن حالــت 
ــج آن  ــه ســرعت در حــال پیشــرفت اســت و نتای ب
بــا بیماری هــای غیرواگیــر نمــود پیــدا کــرده اســت.

 واقعیت هایی از نمک دریا
در طــب ســنتی، بدتریــن نــوع نمــک، نمکــی اســت 
کــه از آب دریــا تهیــه شــده اســت. این نکتــه مربوطه 
ــواد  ــد و م ــرآب بودن ــا پ ــه دریاه ــود ک ــی ب ــه زمان ب
شــیمیایی و کودهــای شــیمیایی وارد آن نمی شــدند. 
ــن مســائل وجــود دارد.  ــام ای ــر تم ــه دیگ ــروزه ک ام
پــس نمکــی کــه در دریــا تهیــه می شــود، بایــد روی 
ــن کار هــم از  ــادی انجــام شــود و ای ــای زی آن کاره

ــد.  ــر نمی آی عهــده هــر کســی ب
دربــاره  شــده  کار  کــه  نامه هایــی  پایــان   در 
ــچ  ــک هی ــن نم ــه ای ــد ک ــه می گوی ــه ارومی دریاچ
ــام  ــه نظ ــی ک ــی از کارهای ــدارد. یک ــدی ن ــه ی گون
ــد  ــدو تول ــد از ب ــش تیروئی ســامت انجــام داد، پای
انجــام شــد و نتایــج خوبــی هــم داشــت. در 
ــیاری از  ــه و بس ــه ارومی ــه در دریاچ ــک ک ــن نم ای
دریاچه هــا وجــود دارد، PH اســیدی اســت. بیشــتر 
بیماری هــا حالــت اســیدی دارنــد و در اثــر بــاال 

ــت.  ــدن اس ــیدی ب ــت اس ــن حال رفت
ــی  ــم باالی ــه منیزی ــد ک ــراد بگوین ــی اف ــاید برخ ش
ــاه برداشــت  ــه فصــل و م ــم ب ــن منیزی ــا ای دارد، ام
ــت.  ــور نیس ــن ط ــه ای ــتگی دارد و همیش ــم بس ه
ــم  ــتیم، می توانی ــم هس ــال منیزی ــه دنب ــا ب ــر م اگ
ــج  ــبوس برن ــد س ــی مانن ــیار خوب ــای بس از غذاه
ســبزی هایی  همچنیــن  و  گنــدم  ســبوس  و 
ــاع،  ــه، نعن ــم. پیازچ ــتفاده کنی ــنیز اس ــد گیش  مانن
تخــم کــدو، شــوید، تخــم هندوانــه، بــذر کتــان، پــودر 
قهــوه، دانه هــای کنجــد هــم سرشــار از منیزیــم بــاال 
ــم  ــتکان تخ ــف اس ــردی روزی نص ــر ف ــتند. اگ هس
آفتابگــردان کــه شــور نیســت مصــرف کنــد، بهتریــن 
ــد داشــته  ــدن می توان ــرای ب بهــره را در ایــن مــورد ب

باشــد.
گفتنــی اســت، عاقمنــدان بــه پرداخــت کمک هــای 
مســتمر جهــت درمــان بیمــاران نیازمنــد، می تواننــد 
ــه  ــور مشــترکین خیری ــا واحــد ام ضمــن تمــاس ب
بهداشــتی و درمانــی حضــرت ابوالفضــل)ع( بــه 
شــماره 32234872 الــی 3 ایــن انجمــن را حمایت 
یــا بــا شــماره گیــری 1۹3 بــا خیریــه ارتبــاط برقــرار 

نماینــد. 
آدرس: خیابــان اســتانداری، مقابــل گــذر پشــت 
مطبــخ، انجمــن خیریــه بهداشــتی درمانــی حضــرت 

ــل ع ابوالفض

دکتر محمود بابائیان متخصص طب ایرانی مطرح کرد:

باورهای غلط طب سنتی در جامعه 
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ابرهای مولکولی
نیلوفرترکزاده

باشگاهمخاطبانکیمیایوطن
N.Torkzadeh@eskimia.ir

در مــا کهکشــان جــرم کــه میدانیــد شــما
ــرجــرمخورشــیداســت ــاردبراب حــدودصــدمیلی
وجــرمســتارگانمتعــارفحــدودا۱/۰تــا۱۲۰
برابــراســت.جــرمتودههــایبــزرگابرهــای
ــرجــرم ــونبراب ــکمیلی ــای ــیکهکشــانت مولکول
ــی ــایمولکول ــایابره ــت.تودهه ــیدیاس خورش
ــه ــاداســت،بلک ــادهزی ــاتعدادشــانفوقالع نهتنه
بزرگتریــناجــرامکهکشــانمــانیــزهســتند.نــام
ــای ــنتودهه ــرای ــلب ــندلی ــهای ــیب ــرمولکول اب
ابــرگذاشــتهشــدهاســتکــهدرآنهــامولکولهــای
ــواد ــیازم ــایمولکول ــد.ابره ــوددارن ــادیوج زی
ــر ــامقادی ــت،ام ــدهاس ــاختهش ــکلس گازیش
زیــادیغبــاربیــنســتارهایهــمدارنــدکــهدراثــر
تابــشفروســرخمــادونقرمــزکــهازخــودســاطع
ــه ــوندک ــعآنمیش ــدهومان ــردش ــد،س میکنن
قســمتهایداخلــیابرهــادراثــرتابــشســتارگان
ــهدرون ــمک ــننتیجــهمیگیری ــرمشــوند؛ازای گ
یــاهســتهابرهــایمولکولــیمعمــوالبســیارســرد
ــا۱۰درجــهکلویــن ــاحــد۵ت شــدهودمــایآنت
پاییــنمیآیــدوایــنباعــثمیشــودجــرم
ــد۱۰ ــاح ــات ــتهابره ــیهس ــاچگال ــوصی مخص
درجــهذرهدرهــرســانتیمترمکعــبهــمبرســدکــه
ــی ــتند.وقت ــتارگانهس ــکیلس ــگاهتش ــنجای ای
مــوجچگالــییــکمارپیچــیکهکشــانازرویابــر
مولکولــیعبــورمیکنــد،بــهابــرمولکولــیاصابــت
ــرده ــیفش ــرمولکول ــمتهاییازاب ــدوقس میکن
نیروهــایگرانشــی جایــیکــه تــا میشــوند
ابــرواردمیــدانشــدهودرهمریــزیابــرازآن

قســمتهاآغــازمیشــود.
ــیار ــایبس ــیتودهه ــایمولکول ــایغولآس ابره
ــد؛ ــددیدارن ــتههایمتع ــتندوهس ــیهس طوالن
ــا ــوادابره ــشم ــزیناشــیازگران ــوندرهمری چ
بــزرگصــورت وحجــم طوالنــی درمســافت
ــوددارد، ــاوج ــهدرابره ــیک ــردودورانکم میگی
ــهای ــتزاوی ــدازهحرک ــایان ــلبق ــاساص براس
هســتههای و مییابــد افزایــش شــدت بــه
ــاســرعتبیشــتری درهمآمیختــهوفشردهشــدهب
درهمریــزی چــون همچنیــن میکننــد؛ دوران
غیرشــعاعی و بینظــم صــورت بــه گرانشــی
ــت ــیتح ــشنواح ــرگران ــود،دراث ــاممیش انج
و تفکیــک بــهقســمتهایجداگانــهای دوران
مجــزامیشــوندوحرکــتدورانــیبــهحرکــت
ایــن تبدیــلمیشــود. آنقســمتها مــداری
ــش ــایگازیافزای ــزیابره ــههایدرهمری پروس
تودههــای تکهتکهشــدن و دورانیــان ســرعت
ــا ــوندت ــرارمیش ــارتک ــدب ــهدوار،چن درهمریخت
اینکــهتکههــایکوچــکتخــتوپولکیشــکل
منظومههــای مولــد کــه آینــد وجــود بــه
ــنتکههــای ــزای ســتارهایهســتند؛چــوندرمرک
ــه ــومب ــایموس ــهقرصه ــتک ــکلاس پولکیش

میشــوند. ایجــاد رمبشــی قرصهــای
آیــامنظومــهســتارهایایجادشــدهمتشــکلاز
چندیــنســتارهاســتیــافقــطیــکســتاره

دارد؟ وجــود مرکــزی
بایــدتوجــهداشــتکــهتمــامپروســهذکرشــدهبــه
ــود؛ ــینمیش ــتارهمنته ــدس ــاچن ــکی ــدی تولی
ــرمولکولــی ــادرهمریــزیگرانشــییــکاب بلکــهب
ــد ــکلازچن ــتارگانمتش ــهایازس ــهخوش همیش
صــدیــاحتــیچنــدهــزارســتارهبــهطــورهمزمــان

ــد. ــودمیآی ــهوج ب
 تکامل ستارگان قبل از رشته اصلی

ــه ــکمنظوم ــهپیشــاهنگتشــکیلی ــمک میدانی
تودهایشــکل ســتاره یــک بــا خورشــیدی
ــک ــادی ــرایایج ــزآنب ــادهدرمرک ــهم ــتک اس
بــا آن اطــراف و تجمــعمییابــد پیشســتاره
ــه ــیاحاط ــرصرمبش ــامق ــهن ــاختاریدوارب س
را پیشســتاره قــرص مــواد ایــن و میشــود
تغذیــهمیکننــد.تعــدادیازایــنقرصهــای
رمبشــیتــابــهحــالدیــدهشــدهاند.داخــلایــن
ــد قــرصاســتکــهســیارههانیــزشــکلمیگیرن

وبــهوجــودمیآینــد.
تکامــلســتارههارابــادقــتبیشــتربررســی
ــه میکنیــم؛بهویــژهســتارگانیکــهکــموبیــشب
خورشــیدمــاشــباهتدارنــدوبــهصــورتبالقــوه
محتملتریــنســتارههابــرایایجــادحیــاتدر

ــتند. ــودهس ــرافخ ــیاراتاط س
دردرجــه ابــرگازی اولدرهمریــزی درمرحلــه
حــرارتنســبتاکــمرخمیدهــد.ایــنانــرژی
علــت بــه فشردهشــدنگاز اثــر در تولیدشــده
تابــش صــورت بــه عمدتــا آن ذرات گرانــش
فروســرخازذراتغبــاردفــعمیشــودودرجــه
حــرارتپیشســتارهتقریبــاثابــتمیمانــدو
ــسازحــدود۰۰۰/۵۰۰ســال ــد.پ ــرینمیکن تغیی
آنجــرمتجمــعیافتــهدرهســتهپیشســتاره
ــهحــدیمتراکــموفشــردهمیشــودکــهدیگــر ب
ــرژی ــدوان ــدانمیکن ــرونراهپی ــهبی تابــشآنب
آزادشــدهناشــیازگرانــشباعــثافزایــشســریع
درجــهحــرارتهســتهپیشســتارهمیشــود.
وقتــیایــندرجــهحــرارتبــهحــدودیــکمیلیــون
درجــهکلویــنرســید،واکنشهــایهســتهای
ــه ــروعب ــمش ــودودوتری ــازمیش ــیآغ همجوش
ــود ــلمیش ــمتبدی ــههلی ــدوب ــوختنمیکن س
کــهایــنمرحلــهرارشــتهاصلــیدوتریــمیــاخــط

ــد. ــدمیگوین تول
ــه ــهدرخشــندگیســتارگانشــبیهب ــنمرحل درای
خورشــیدامــروزیبــودهاســت.وقتــیایــنمرحلــه
آغــازشــدســتارهایکــهقبــاپشــتغبــارقــرص
رمبشــیپنهــانبــوده،دیــدهمیشــود؛چــون
مقــداردوتریــمکــهایزوتوپــیازهیــدروژناســت،
نســبتبــههیــدروژنموجــوددرپیشســتاره
فقــطحــدود۱۰بــهتــوانمنفــیپنــجبرابــراســت؛
ــم ــرژیک ــهان ــهب ــاتوج ــوختنآنب ــنس بنابرای
ــاالی ــرژیب ــهان ــداردک ــین ــدرتکاف ــدیق تولی
خروجــیناشــیازدرخشــندگیراتأمیــنکنــد؛
درنتیجــهســتارهبــهرمبــشخــودادامــهمیدهــد
وانــرژیگرانشــیآنکمــاکانآزادمیشــود.

ادامهدارد...

ــالگرد ــنس ــهدومی ــیب ــن«درحال »اللجی
کــه میشــود نزدیــک جهانیشــدنش
همچنــانبعضــیزیرســاختهایگردشــگری
حــال و نیســت فراهــم شــهر ایــن در
ــدان۲۰۱۸« ــداد»هم ــهروی ــدب ــمامی چش

دارد.
اللجیــنکــهبــهشــهرگلوســفالمعــروف
اســتبــاجمعیتــیافــزونبــر۱۵هــزارنفــر
در۲۳کیلومتــریمرکــزاســتانهمــدانواقــع
شــدهویکــیازشــهرهایشهرســتانبهــاردر
اســتانهمــداناســتکــهبــهعنــوانمرکــز
تولیــدســفالخاورمیانــهشــناختهشــدهوبــا
بیــشازیــکهــزارو۱۰۰واحــدخــرد،کوچــک
ومتوســطتولیــد،تکمیــلوفــروشســفالو
ســرامیکرابــااشــتغالیافــزونبــر۵هــزار

نفــردرخــودجــایدادهاســت.
ــاراعامشــدهبیــشاز ــنآم براســاسآخری
۶۰درصــدمــردمایــنشــهربــاصنعتســفال
وســرامیکاعــمازتولیــد،تکمیــل،فــروش،
ــطهســتندو ــلمرتب ــلونق صــادراتوحم
ــه درحــالحاضــرســفالگریایــنمنطقــهب
عنــوانیکــیازمهمتریــنرشــتههایصنایــع
دســتیاســتانهمــدانشــهرتجهانــیدارد.
 اللجین، مرکز عمده ساخت سفال و 

سرامیک ایران و جهان
ــفالو ــاختس ــدهس ــزعم ــنازمراک اللجی
ســرامیکایــرانوجهــانبــهشــمارمــیرودو
محصــوالتهنرمنــدانآنعــاوهبرشــهرهای
دورونزدیــکایــرانبهبســیاریازکشــورهای

ــرصــادرمیشــود. دیگ

ــن ــعدســتیشــهراللجی ــایصنای ظرفیته
بــهحــدیاســتکــهاللجیــنســالگذشــته
ازســویشــورایجهانــیصنایــعدســتیبــه
ــدهشــد؛ ــیســفالبرگزی ــوانشــهرجهان عن

زیــرااینشــهربــاداشــتنبیــشاز۷۰۰کارگاه
درداخــلشــهرو۳۰۰کارگاهدرشــهرکصنایع
دســتیســببپویایــیمنطقــهشــدهاســت.

 نزدیک به دو سال از جهانی شدن 
شهر اللجین می گذرد

اگــرازامتیــازیکــهبــهواســطهخاصبــودن
حرفــهمــردمشــهراللجیــنبــهایــنمنطقــه
ــگاهرا ــمون ــهاســت،بگذری اختصــاصیافت
کمــیفراتــرببریــم،مشــاهدهمیکنیــم
ــالاز ــهدوس ــکب ــتنزدی ــودگذش ــاوج ب
برخــی همچنــان اللجیــن، جهانیشــدن

ــت. ــکاتپابرجاس مش
بــامطرحشــدن بهتازگــی دیگــر ازســوی
پایتخــتگردشــگری بــهعنــوان همــدان
رویــداد میزبانــی و آســیایی کشــورهای
»همــدان۲۰۱۸«آنچــهمــوردتأکیــدقــرار
ــی ــعایرادات ــرایرف ــاشب ــزومت ــرد،ل میگی
ــنمشــهود ــیاللجی ــهدرشــهرجهان اســتک

اســت.
مشــکاتتــاحــدیاســتکــهازهمــانبــدو
ورودبــهشــهرجهانــیســفالدراســتانهمدان
حــس شــهر ورودی نامناســب وضعیــت
ــد؛در ــامیکن ــهمســافرالق ــایندیراب ناخوش
حالــیکــهانتظــارهــرگردشــگریدرورودبــه
ــمنوازاســت. ــرچش ــدنمناظ ــهردی ــنش ای

 رویداد »همدان ۲۰۱۸«، فرصتی 
برای شهر جهانی اللجین

ــورد ــام ــعمشــکاتباره ــهرف ــزومتوجــهب ل
تأکیــدقــرارگرفتــهاســتومســئوالناســتان
ــارادر ــعآنه ــیرف ــهنوع ــکب ــدانهری هم
ــهطــوریکــه اســرعوقــتیــادآورشــدهاند؛ب
ــود ــتخ ــننشس ــداندرآخری ــتاندارهم اس
ــن ــااعضــایشــورایشــهروشــهرداراللجی ب
رویــداد»همــدان۲۰۱۸«رافرصتــیبرایشــهر

ــوانکــرد. ــیاللجیــنعن جهان
محمدناصــرنیکبخــتبــابیــاناینکــهشــورای
ــی ــهرجهان ــأنش ــددرش ــنبای ــهراللجی ش
اللجیــنعمــلکنــدوتوســعهیافتهباشــد،زیــرا
ــت ــینیس ــهرمعمول ــکش ــری ــندیگ اللجی
وشــهریجهانــیاســت،گفــت:میزبانــی
همــدانازرویــدادبینالمللــیبــرایتمــام
شهرســتانهایاســتانهمــدانیــکفرصــت
ــذبگردشــگر ــرایج ــدازآنب ــهبای اســتک

ــرد. ــرهب به
ویبــاتأکیــدبــراینکــهبایــدهزینــهالزمبــرای
زیباســازیشــهرتأمیــنشــود،گفــت:همــدان

درســال۹۷میزبانــیایــنرویــدادبینالمللــی
راعهــدهداراســتوبایــدتــاآبانمــاهســال۹۷،
اللجیــنبهتریــنشــرایطگردشــگریراداشــته

. شد با
 اختالف و حاشیه سازی توسعه را 

پیش نمی برد
ــافو ــهاخت ــاناینک ــابی ــدانب ــتاندارهم اس
نمیبــرد پیــش را توســعه حاشیهســازی
وبــرایتوســعهشــهرهمــهبایــدکمــکو
همــکاریکننــدواختافــاترادوربریزنــد،
گفــت:توســعهشــهرجهانــیاللجیــننیــازبــه

دارد. همهجانبــه حمایــت
ــراینکــهســفال ــاتأکیــدب اســتاندارهمــدانب
ــنداردو ــرایگفت ــرفب ــاح ــندردنی اللجی
ایــنشــهرجهانــیبایــدتغییــروزمینــهرابــرای
ــرد: ــوانک ــد،عن ــمکن ــگرفراه ــذبگردش ج
مســئوالنشــهراللجیــنبایــددرهماهنگــیبــا
صنایــعوســازمانهایمربوطــهکاریکننــد
کــهاللجیــنهــمســفالداشــتهباشــدوهــم

ــد. ســفالعرضــهکن
اهالــیومســئوالنشــهرجهانــیاللجیــن
ــی ــدمدرراهآبادان ــدل،ق ــدیکصــداوهم بای
ــور ــرایحض ــهب ــازمین ــدت ــهربگذارن ــنش ای
حداکثــریگردشــگراندرشــهرجهانــیاللجین

فراهــمشــود.
درهمیــنراســتابــرایبررســیاقدامــات
انجامشــدهدرایــنشــهربــهســراغمســئوالن
رفتیــمودرگفتوگویــیکوتــاهازرونــداجــرای

ــدیم. ــهرآگاهش ــنش ــادرای برنامهه
گفتوگــو در اینبــاره در اللجیــن شــهردار
ــهدرراســتای ــاناینک ــابی ــرب ــگارمه ــاخبرن ب

ــن ــگریاللجی ــاختهایگردش ــنزیرس تأمی
ــت: ــت،گف ــداماس ــتاق ــیدردس برنامههای
توســعهفضــایســبزدرشــهراللجینضــروری
ــه ــبزب ــایس ــادفض ــیوایج ــتوطراح اس
ــگریدر ــاختهایگردش ــادزیرس ــالایج دنب

ــراردارد. ــتورکارق دس
حمیــدمحبــیبــابیــاناینکــهاقدامــات
ــاختهای ــنزیرس ــهتأمی ــدهدرزمین انجامش
ــااماکــنتفریحــی گردشــگریماننــدهتــلی
گردشــگریدراللجیــنآنطــورکــهبایــدجالب
ــرایســاخت ــیب ــت:رایزن توجــهنیســت،گف

ــنانجــامشــدهاســت. ــلدراللجی هت
 برنامه ریزی برای ساخت دهکده 

سفال
ویازبرنامهریــزیبــرایســاختدهکــده
ســفالخبــردادوبــابیــاناینکــهبایــدطرحــی
تهیــهوبــاهمــکاریســازمانشــهرداریها
ــرد: ــوانک ــود،عن ــدامش ــاختآناق ــرایس ب
اللجیــن شــهر ورودی فضــای متأســفانه
ــرایســاماندهیفضــای مناســبنیســتوب
ورودیشــهربایــدپیادهروســازیخیابانهــای
زیباســازی ورودی، بلــوار آســفالت ورودی،

ــود. ــامش ــاتانج ــایراقدام ــهریوس ش
محبــیبــابیــاناینکــهتوســعهفضــایســبز،
ســاماندهیورودیهــا،زیباســازیشــهرو
درمجمــوعفراهمکــردنشــرایطبــرایمیزبانــی
ازگردشــگراننیازمنــدتأمیــناعتبــاراتمالــی
اســت،گفــت:ایــناقدامــاتبهتنهایــیاز
عهــدهشــهرداریبرنمیآیــدوســازمانمیــراث
فرهنگــیبایــددرایــنزمینــهکمکحــال

باشــد.

ویبــابیــاناینکــهبــهنظــرمیرســدشــهر
ــوان ــاموعن ــیســفالفقــطدرحــدیــکن جهان
اســتوکاریبــرایدوامآنانجــامنشــدهاســت،
گفــت:توســعهوزیباســازیشــهراللجیــننیازمند

ــت. ــقاس ــزیدقی برنامهری
شــهرداراللجیــنبابیــاناینکــهمتأســفانهاللجین
بــاتوجــهبــهنــاموآوازهآنهنــوزنتوانســتهاســت
ســیماومنظــرخــودرازیبنــدهنــامشــهرجهانــی
کنــد،گفــت:تغییــرچهــرهاللجیــننیــازبــههمــت

همگانــیدارد.
 اللجین فراتر از مرزها تبلیغ شود

ــان ــابی ــهب ــنزمین ــزدرای ــننی ــداراللجی بخش
ــن ــداللجی ــت:بای ــود،گف ــرب ــدکاننگ ــهبای اینک
ــتفادهاز ــااس ــردوب ــغک ــاتبلی ــرازمرزه رافرات
روشهــاینویــنوبــاایجــادظرفیتهــایجدیــد
ازجملــهســمنهاایــنشــهررابــهجهانیــان

ــاند. شناس
اوقافیبــودن وضعیــت بــه حاکمــی رضــا
بیــان بــا زمینهــایاللجیــناشــارهکــردو
ــرمایهگذاردر ــذبس ــرج ــوعب ــنموض ــهای اینک
اللجیــنمؤثــراســت،گفــت:وســعتچشــمگیری
اززمینهــایشــهراللجیــنوقفــیاســتو
ــدارد. ــرددرآنن ــههزینهک ــیب ــرمایهگذاررغبت س
نــگاه بایــد اینکــهدراللجیــن بیــان بــا وی
ــردم ــدوم ــشیاب ــهافزای ــارکتیوداوطلبان مش
ــااثربخــشباشــد، ــافعالیته ــایکارباشــندت پ
گفــت:همــکاریوهمراهــیدرهــربرنامــهزودتــر
ــدان ــداد»هم ــد.حاکمیروی ــهمیرس ــهنتیج ب
۲۰۱۸«رافرصتــیبــرایمعرفــیبهتــرشــهر
ــدازفرصــت ــرد:بای ــدک ــندانســتوتأکی اللجی

بهوجودآمــدهنهایــتاســتفادهراداشــت.

شهر جهانی سفال در انتظار حمایت

،،
مشکالت تا حدی است که از همان 
بــدو ورود بــه شــهر جهانــی ســفال در 
اســتان همــدان وضعیــت نامناســب 
ورودی شهر حس ناخوشایندی را به 

مســافر القــا می کند

و گردشگری محیط زیست 

 محیط زیست

بی توجهی به تخریب محیط 
زیست عامل حبس یک کشاورز
یــک رزنگفــت: زیســت محیــط اداره رئیــس
کشــاورزدرشهرســتانرزنکــهنســبتبــهجمــعآوری
پســماندهایپاســتیکیحاصــلازکشــتزیــر
ــس ــه۹۱روزحب ــود،ب ــاوتب پاســتیکخــودبیتف

ــد. ــومش محک
مجیــداســکندریاظهــارکــرد:ازابتــدایســال
تاکنــونادارهحفاظــتمحیطزیســتشهرســتانرزن
بــرای۲۱کشــاورزکــهاقــدامبــهکشــتزیرپاســتیک
ــیصــادرکــردهاســت. ــهقانون ــد،اخطاری کــردهبودن
ــاورزانی ــاهکش ــدایمهرم ــهازابت ــاناینک ــابی ویب
ــعآوری ــرایجم ــهب ــتاخطاری ــسازدریاف ــهپ ک
پســماندهایپاســتیکیاقــدامخاصــیانجــامنــداده
ــهمراجــعقضایــیمعرفــیشــدند،افــزود: ــد،ب بودن
۱۳پرونــدهدرایــنزمینــهدرمراجــعقضایــیدرحــال

پیگیــریاســت.
ــطزیســترزنخاطرنشــانکــرد: رئیــسادارهمحی
ــر ــیازکشــتهایزی ــتیکیناش ــماندهایپاس پس
پاســتیکجــزوپســماندهایکشــاورزیبــهحســاب
ــای ــطوروشه ــاده۱۳ضواب ــدوبراســاسم میآی
ــع ــیپســماندهایکشــاورزی،مراج ــتاجرای مدیری
قضایــیبــهموجــبشــکایتوزارتجهــادکشــاورزی
وســازمانحفاظــتمحیــطزیســتدربــارهتخلفــات
مرتبــطبــامدیریــتپســماندهایکشــاورزی،بــهایــن

ــد. ــمرســیدگیمیکن جرای
ویاظهــارکــرد:درهمیــنراســتاادارهحفاظــت
ــا ــهطــورجــدیب ــطزیســتشهرســتانرزنب محی
ــژه ــهپســماندهایکشــاورزیبهوی کشــاورزانیکــهب
ــورد ــند،برخ ــهباش ــتیکیبیتوج ــماندهایپاس پس

ــرد. ــدک ــیخواه قانون
اســکندریافــزود:درســالجــاریپنــجنفــردیگــر
ازکشــاورزانمعرفیشــدهبــهمراجــعقضایــیدر
ــهپرداخــتجرایــمنقــدیاز۲۰ ــزمب ــهمل ایــنزمین

ــدهاند. ــالش ــونری ــا۶۰میلی ــونت میلی
ویبــابیــاناینکــهپاســتیکهایرهاشــدهدر
زمینهــایکشــاورزینیازمنــد۱۰۰تــا۳۰۰ســالزمــان
بــرایتجزیــهاســت،گفــت:ایــنپســماندهاموجــب
آلودگــیخــاک،تخریــببافــتوســاختمانخــاکو

ــود. ــطزیســتمیش ــیمحی ــتآلودگ درنهای
تأکیــدکــرد: رزن زیســت محیــط اداره رئیــس
ــترا ــطزیس ــهمحی ــاورزانک ــنکش ــیاریازای بس
ــتانها ــتندوازاس ــیرزننیس ــد،بوم ــودهمیکنن آل
زمینهــای اجــاره بــا مجــاور شهرســتانهای و
کشــاورزیبــرایکشــتهندوانــهبــهایــنشهرســتان

میآینــد.
ویافــزود:ایــنکشــاورزانعــاوهبــرآسیبرســاندن
بــهمنابــعآبــیبــارهاکــردنپســماندهایکشــاورزی
بهویــژهپاســتیکهایناشــیازکشــتهایزیــر
ــطزیســت پاســتیکباعــثآلودگــیخــاکومحی

میشــوند.

صدور ۲۷۵ اخطاریه 
زیست محیطی برای 

بیمارستان های پایتخت
ــن ــرانضم ــهرته ــتش ــطزیس ــسادارهمحی رئی
ــتانها ــهمشــکاتزیســتمحیطیبیمارس ــارهب اش
اخطاریــه ۲۷۵ صــدور از درمانــی مراکــز و
داد. خبــر واحدهــا ایــن بــرای زیســتمحیطی

محمدحســینبازگیــربــااشــارهبــهاینکــهازابتــدای
ــی ــددرمان ــدود۲۷۵واح ــاهح ــابهمنم ــالت امس
وبیمارســتانیپایــششــدهاســت،اظهــارکــرد:
بــهدلیــلمشــکات ایــنتعــداد۱۱۷واحــد از
دریافــت اخطاریــه پســماند مدیریــت از ناشــی

کردهاند.
ویادامــهداد:۴۲مــورداخطاریــهفضــایســبزنیــز
درپــیرعایتنکــردنســرانهفضــایســبزبــرای
واحدهــایدرمانــیوبیمارســتانیصــادرشــدهاســت؛
ــر ــیآبتذک ــلآلودگ ــهدلی ــدب ــن۱۳۱واح همچنی

گرفتهانــد.
بــا تهــران شــهر زیســت محیــط اداره رئیــس
ــد ــی۳واح ــکایاتمردم ــلش ــهدلی ــهب ــاناینک بی
بیمارســتانیاخطاریــهآلودگــیصوتــینیــزدریافــت
کردهانــد،گفــت:بعضــیازفعالیتهــای۶واحــد
درمانــینیــزســببآلودگــیهــوامیشــدکــهبــرای

ــت. ــدهاس ــادرش ــهص ــزاخطاری ــانی آنه
بازگیــربــابیــاناینکــهممکــناســتدریــک
اخطاریــهتمــاممشــکاتزیســتمحیطییــک
واحــددرمانــیوبیمارســتانیذکــرشــدهباشــد،
تصریــحکــرد:درمجمــوع۳۰واحــدبــهاخطاریههــای
زیســتمحیطیبیتوجهــیکردنــدکــهتمامــیآنهــا

ــدند. ــیش ــیمعرف ــعقضای ــهمراج ب
ویبــااشــارهبــهاینکــهبســیاریازواحدهــای
ــع ــهرف ــتاخطاری ــادریاف ــتانیب ــیوبیمارس درمان
مشــکلکردنــد،گفــت:بــاواحدهــایمتخلفــیکــهبــا
محیــطزیســتهمــکارینمیکننــد،برخــوردخواهــد

شــد.
ــان ــراندرپای ــطزیســتشــهرته ــسادارهمحی رئی
درمانــی، مراکــز و بیمارســتانها پایــش گفــت:
اقدامــیپیوســتهوهمیشــگیاســتوممکــناســت
یــکبیمارســتانامــروزنــکاتزیســتمحیطیرا
ــدات ــیظــرفمــدتکوتاهــیتمهی ــد،ول رعایــتکن
زیســتمحیطیآنبــامشــکاتیمواجــهشــود؛
ــز ــتانهاومراک ــتهبیمارس ــشپیوس ــنروپای ازای
درمانــیدردســتورکارادارهمحیــطزیســتشــهرتهران

است.
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رئیــسمرکــزآمــوزشعلمیکاربــردیمیــراثفرهنگــی
ــای ــیتوانمندیه ــورمعرف ــهمنظ ــت:ب ــویگف ــانرض خراس
دانشــگاهعلمیکاربــردیمیــراثفرهنگــیایــناســتان
درزمینههــایصنعــت،هنــر،خدمــاتومدیریــت،مرکــز
ــراثخراســانرضــویدرجشــنوارهونمایشــگاه ــوزشمی آم

ــرد. ــرکتک ــشش ــگاهیروی دروندانش
روابــطعمومــی از بــهنقــل میــراثآریــا بــهگــزارش
ادارهکلمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتیوگردشــگری
ــوزش ــزآم ــسمرک ــا،رئی ــدخالقنی ــوی،مجی ــانرض خراس
ــروز ــوی،دی ــانرض ــیخراس ــراثفرهنگ ــردیمی علمیکارب
یکشــنبه۶اســفندبــااعــامایــنخبــرافــزود:اولینجشــنواره
رویــشدانشــگاهجامــععلمیکاربــردیخراســانرضــویدر
هتــلپــارسمشــهددایــرشــدهاســت؛درایــنجشــنواره۵۱

غرفــهحضــوردارنــدکــه۲۰غرفــهازاســتانخراســانرضــوی
وباقــیآنهــاازمراکــزعلمیکاربــردیســایراســتانها

ــتند. هس
توانمندیهــایدانشــگاههای ایــنغرفههــا افــزود:در او
علمیکاربــردیدرزمینههــایصنعــت،کشــاورزی،هنــرو
ــت. ــدهاس ــتهش ــشگذاش ــهنمای ــتب ــاتومدیری خدم

نمایشــگاه، ایــن افتتاحیــه درمراســم افــزود: خالقنیــا
مدیــراندانشــگاهجامــع،معــاوناســتاندارورئیــسشــورای
شــهرمشــهدنیــزحضــورداشــتندوازنزدیــکازآثــارهنــریو

ــد. ــدکردن ــزبازدی ــعدســتیمراک صنای
اولیــنجشــنوارهرویــشدانشــگاهجامــععلمیکاربــردی
خراســانرضــویاز۵اســفندماهبــهمــدتســهروزدرهتــل

ــزاریاســت. ــارسمشــهددرحــالبرگ پ

ــتای ــت:درراس ــمگف ــتانداریق ــیاس ــورعمران ــاونام مع
گســترشگردشــگریاســتانقــم،همــهدســتگاههای
ذینفــعبــرایتســهیلوســاماندهیگردشــگریهمــکاری

ــد. کنن
ــیاداره ــطعموم ــلازرواب ــهنق ــاب ــراثآری ــزارشمی ــهگ ب
کلمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتیوگردشــگریاســتان
ــی ــورعمران ــیام ــاونهماهنگ ــتی،مع ــنبهش ــم،محس ق
اســتانداریقــم،شــنبه۵اســفنددرجلســهکارگــروه
ــاندو ــدورهمزم ــاص ــت:ب ــتانگف ــناس ــگریای گردش
ــرایتأسیســاتگردشــگری ــهازســویدوســازمانب پروان
ــل ــونعم ــرقان ــهم ــدب ــنراهبای ــفهســتیمودرای مخال

ــم. کنی
معــاونعمرانــیاســتانداریقــمافــزود:گســترشصنعــت

ــمدرســندچشــماندازتوســعه ــتاولق گردشــگری،اولوی
ــی ــتگاههایاجرای ــهدس ــدهم ــیربای ــنمس ــت.درای اس

همــراهباشــند.
ــتان ــگریدراس ــهگردش ــیک ــهداد:هنگام ــتیادام بهش
ــام ــهتم ــگری،بلک ــاتأسیســاتگردش ــرد،نهتنه ــقبگی رون

اصنــافازایــنصنعــتبهرهمنــدمیشــوند.
ــات ــت:تأسیس ــوروزگف ــدن ــیعی ــهنزدیک ــهب ــاتوج اوب
گردشــگریدرقیمتگــذاری،جانــبانصــافرارعایــت
ــند. ــتهباش ــتریداش ــارتبیش ــا،نظ ــدورویقیمته کنن
بهشــتیگفــت:درســالجدیــد،بیــشازگذشــتهبــهزائــران
ــه ــیراک ــموانتظارات ــتکنی ــت)ع(خدم ــلبی ــهاه کریم
ــرای ــم،ب ــورداری ــفکش ــاطمختل ــودازنق ــافرتخ درمس

ــم. ــرانقــمتأمیــنکنی گردشــگرانوزائ

 حضور مرکز آموزش میراث خراسان رضوی 
در جشنواره و نمایشگاه درون دانشگاهی رویش

 همه دستگاه های ذی نفع باید 
برای تسهیل و ساماندهی گردشگری قم همکاری کنند

آمــدن و زمســتان خداحافظــی نــوروزی گلهــای
ــد. ــدمیدهن ــباراننوی ــهارس ــترادرمنطق ــارطبیع به

گلهــاینــوروزیکــهبــهنامهــایگلحســرتو
ــی« ــارچیچک ــا»ق ــی«ی ــی»نوروزگول ــانترک ــهزب ب

ــوددر ــنخ ــبتاپه ــاینس ــابرگه ــد،ب ــزمعروفان نی
ارتفاعــاتوکوهپایههــابــرایچندیــنروزدراســفندیــا

ــوا ــدنه ــاروگرمش ــهدادهوفصــلبه ــنغنچ فروردی
رانویــدمیدهنــد.

#طبیعت_گردی

صنایــع طبــسگفــت: ویــژه فرمانــدار
دســتیطبــسبایــدیــکبرنــدبــرای
ــوز ــادی ــواننم خــودداشــتهباشــدومیت
ــیاســت، ــدجهان ــکبرن ــهی آســیاییراک
بــرایصنایــعدســتیایــنمنطقــهانتخــاب

ــرد. ک
ســیدمهــدیطایــیمقــدم،فرمانــدار
ــت: ــرگف ــگارمه ــهخبرن ــس،ب ــژهطب وی
ــام ــسانج ــهرداریطب ــهش ــیک کارخوب
امــام بــهمیــدان داد،سروســاماندادن
خمینــی)ره(طبــسبــودکــهاکنــونیکیاز
ــد. ــهشــمارمیآی ــمطبــسب بازارهــایمه
نفــری چنــد آن در کــه بــازار ایــن در
مشــغولفــروشصنایــعدســتیهســتند،

متأســفانهصنایــعدســتیطبــسرابســیار
کــممیبینیــموبیشــترصنایــعدســتی
اعــام مــا میشــود. دیــده اصفهانــی
کردهایــمکــههــرکســیبخواهــدکمکــش
ــتی ــعدس ــروشصنای ــهف ــاب ــمت میکنی

ــد. ــدامکن اق
ویگفــت:مــنپیشــنهادکــردهامیــک
برنــدبــرایصنایــعدســتیطبــسداشــته
ــدون ــدب ــامتولی ــهن ــزیب ــاچی باشــیم.م
کارخانــهداریــم.دربســیاریازکشــورها
ــازه ــدواج ــدمیکنن ــکمحصــولراتولی ی
میدهنــدبرندشــانرویآنمحصــولقــرار
ــا ــتیب ــعدس ــمصنای ــامیتوانی ــرد.م گی
ــانرا ــدخودم ــموبرن ــدکنی ــتتولی کیفی

ــی ــامحل ــیازبرنده ــم.بعض رویآنبزنی
بعضــیاســتانیوبعضــیکشــورییــا
ــی ــدجهان ــکبرن ــای ــتند.م ــیهس جهان
ــوزآســیایی ــههمــانی ــمک درطبــسداری
ــرام ــکهلوگ ــنپیشــنهاددادمی اســت.م
ازیــوزآســیاییراکــهدرطبــسدیــدهشــده
بــرایصنایــعدســتیطبــسطراحــیکننــد
ــا وازآنبــهبعــدصنایــعدســتیطبــسب
ــم ــوندوخان ــدعرضــهشــود.اکن ــنبرن ای

ــد. ــهکارکردهان ــروعب ش
طایــیمقــدمبیــانکــرد:زمانــیکــهبــازار
صنایــعدســتیراگرفتیــد،ازشــهرهایدیگر
ــت ــاناس ــدوآنزم ــهمیکنن ــزمراجع نی
ــیرا ــتیاصفهان ــعدس ــوانصنای ــهمیت ک

ــع ــونصنای ــرد.اکن ــکک ــیتفکی ازطبس
دســتیطبــسحکاکــیرویمــساســت.
ــینی ــدس ــهرمیآی ــهش ــهب ــافریک مس
طبســیراازاصفهانــیتشــخیصنمیدهــد؛
امــااگــررویصنایــعدســتیطبــسبرنــد
ــافر ــرمس ــود،درنظ ــوصآنزدهش مخص
ــم بســیارارزشــمندخواهــدشــد.مــنگفت
رویایــنموضــوعکارکنندواکنــوناتودهای
اولیــهکارراهــمزدهانــد.مــااگــربتوانیــمبرند
خوبــیبــرایصنایــعدســتیمانداشــته
ــوزه ــنح ــزدرای ــهمســائلنی باشــیم،بقی
ــوی ــوانازلوگ ــیمیت ــود.حت ــلمیش ح
ژئوپــارکنیــزبــرایلوگــویصنایــعدســتی

طبــساســتفادهکــرد.

پیشنهاد استفاده از »یوز آسیایی« به منزله برند صنایع  دستی طبس
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رونوشــت آگهی حصر وراثت
ــی           ــماعیلی کجان ــد اس ــا حمی ــم / آق خان
ــه شــرح  دارای شــماره شناســنامه 213 ب
از   353/96 کالســه  بــه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
اســماعیلی  محســن  شــادروان  کــه 
شناســنامه  شــماره  بــه  کجانــی     
در  تاریــخ1396/11/23  در   1240102119
ــی  ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه 
: 1-متقاضــی :حمیــد اســماعیلی کجانــی 
)پدر(2-رضــوان توســلی )مــادر( متوفــی 
ورثــه  دیگــری نــدارد .  اینــک بــا انجــام 
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای 
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا 
ــا انقضــای  تحویــل دارد ، بدیهــی اســت ب
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

ــد .   ــد ش ــادر خواه ص
 م الــف 470 محبوبــه محققــی نیــا –

قاضــی شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل 
ــن ــتان نائی ــالف شهرس اخت

رونوشــت آگهی حصر وراثت
ــا ســیدرضا کاظمــی محمــدی           ــم / آق خان
ــرح  ــه ش ــنامه 52 ب ــماره شناس دارای ش
ــن  ــه 350/96 از ای ــه کالس ــت ب دادخواس
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

شــادروان ســید محمــد علــی موســی 
کاظمــی      بــه شــماره شناســنامه 1838 
ــی  ــگاه دائم ــخ1393/6/9 در اقامت در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم 
ــید  ــی س ــه : 1-متقاض ــت ب ــر اس منحص
)پسر(2-ســید  موســی کاظمــی  رضــا 
)پســر(3- موســی کاظمــی  موســوی 
ــر(4- ــی )پس ــی کاظم ــن موس سیدحس

ــر(  ــی )دخت ــی کاظم ــم موس ــه بیگ فاطم
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
ــزد  ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــی باشــد ظــرف ی او م
ــل دارد  ــن شــورا تحوی ــه ای ــی ب نشــر آگه
، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 
ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص گواه

شــد .  
 م الــف 468 محبوبــه محققــی نیــا –

قاضــی شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل 
ــالف اخت

آگهی ابالغ وقت رســیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به آقای 

امیرحســین فرودیان فرزند 
قربانــزاده  الــه  ســیف  خواهــان 
خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
امیــر حســین فرودیــان بــه خواســته 
شــعبه  ایــن  بــه  مطــرح کــه  تقلیــل 
پرونــده کالســه  شــماره  بــه  و  ارجــاع 
9609980231400888  شــعبه 149 دادگاه 
عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــران ثب ــی ته محالت
مــورخ 1397/2/31  ســاعت 10:00  تعییــن 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73  قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
ــاه  ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ م
ــر  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری پ
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
ــی دادخواســت و  کامــل خــود نســخه ثان
ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 
ــردد. ــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گ جه

 149 شــعبه  رئیــس  110/159776ت 
دادگاه عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی 

ــران  ــی ته ــهید محالت ش

آگهی ابالغ وقت رســیدگی و 
دادخواســت و ضمائم به شــرکت 
اذر حرکت شــمس بشــماره ثبت 

313378  اداره ثبت شــرکت های 
تهــران بــا مدیریت امیر محرمی 

بخشایشی فرزند 

خواهــان بانــک ملــت )سرپرســتی منطقــه 
4(  بــا نمایندگــی مــع الواســطه محســن 
شــجاع بــا وکالــت زینــب گــودرزی و 
بــه  دادخواســتی  حــدادزاده  حســین 
حرکــت  آذر  شــرکت  خوانــده  طرفیــت 
محرمــی  امیــر  مدیریــت  بــا  شــمس 
بخشایشــی بــه خواســته مطالبه خســارات 
تاخیــر تادیــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه 
پرونــده کالســه  شــماره  بــه  و  ارجــاع 
دادگاه   20 شــعبه    9609980228000597
عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــران ثب ــتی ته بهش
مــورخ 1397/2/31  ســاعت 11:00 تعییــن 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73  قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
ــاه  ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ م
ــر  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری پ
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــود نس ــل خ کام
و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 
ــر ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه  ف

 گردد. 
ــعبه 20 دادگاه  ــس ش 110/159772ت رئی
عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 

بهشــتی تهــران 

آگهــی مربــوط به تجدیدنظر 
ضمائــم  و  دادخواســت  ابــالغ  آگهــی 
خانــم آقــای/  بــه  تجدیدنظرخواهــی 

و  هوشــنگ  آقــای  تجدیدنظرخــواه 
محمدرضــا و ناصــر و نوشــین و ناهیــد 
همگــی بــا شــهرت نبــوی بــا وکالــت 
دادخواســت  بهبهانیــان  شــاهرخ 
طرفیــت  بــه  تجدیدنظرخواهــی 
ــه  ــی ابیان ــد وهاب ــده محم تجدیدنظرخوان
و فاطمــه مزروعــی ابیانــه نســبت بــه 
  9609970228001050 شــماره  دادنامــه 
ــه 9409980228000989   ــده کالس در پرون
حقوقــی  و  عمومــی  دادگاه   20 شــعبه 
ــاده  ــوع م ــق موض ــه طب ــم ک ــران تقدی ته
دادرســی  آئیــن  قانــون    346 و   73
ــودن  ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل ــی ب مدن
ــح  ــادل لوای ــب تب ــده مرات تجدیدنظرخوان
یــک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار 
ــده  ــا تجدیدنظرخوان ــردد ت ــی گ ــی م آگه
انتشــار  تاریــخ  از  پــس  روز  ده  ظــرف 
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن 
ــی  اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه ثان
ــی  ــم تجدیدنظرخواه دادخواســت و ضمائ
ــا  را دریافــت و چنانچــه پاســخی دارد کتب
بــه ایــن دادگاه ارائــه نمایــد. در غیــر 
ایــن صــورت پــس از انقضــاء مهلــت 

مقــرر قانونــی نســبت بــه ارســال پرونــده 
خواهــد  اقــدام  تجدیدنظــر  دادگاه   بــه 

شد. 
ــعبه 20 دادگاه  ــس ش 110/159774ت رئی

عمومــی حقوقــی تهــران 

آگهی
اســمعیلی  حمیدرضــا  آقــای  خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقایــان 
ــد هــر دو بزمــی فاروجــی  ــن و مجی فرزی
پــالک  فــک  بــه  الــزام  بــه خواســته 
ایــن شــعبه  بــه  خــودرو مطــرح کــه 
پرونــده کالســه  شــماره  بــه  و  ارجــاع 
دادگاه   191 شــعبه    9609980214000941
عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــران ثب ــری ته مطه
مــورخ 1397/4/3  ســاعت 10:30   تعیین 
کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع 
مــاده 73  قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت 
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 
ــاه  ــک م ــرف ی ــده ظ ــا خوان ــردد ت ــی گ م
ــر  ــه دفت ــی ب ــار آگه ــخ انتش ــس از تاری پ
ــانی  ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
ــت  ــی دادخواس ــخه ثان ــود نس ــل خ کام
و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر 
ــر ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس ــوق جه  ف

 گردد. 
110/159768ت رئیــس شــعبه 191 دادگاه 
عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 

مطهــری تهــران 

دادنامه
  9609980213100613 کالســه  پرونــده 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   178 شــعبه 
مطهــری  شــهید  قضایــی  مجتمــع 
شــماره  نهایــی  تصمیــم  تهــران 
ــازمان  ــان: س 9609970213101189  خواه
ــران  ــی ته ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش آت
ــل ســعید شــریف زاده  ــت عام ــه مدیری ب
ــا نمایندگــی آقــای امیرحســین شــکری  ب
ــران  ــتان ته ــانی اس ــه نش ــادر ب ــد ن فرزن
ــان  ــران خیاب ــهر ته ــران ش ــتان ته شهرس
آزادی خیابــان میمنــت ســازمان آتــش 
ــدی  ــی احم ــای عل ــده: آق ــانی  خوان نش
فرزنــد قاســم بــه نشــانی تهــران خیابــان 
کلهــر حــد فاصــل نــواب و رودکــی کوچــه 
ــته:  ــد 1  خواس ــالک 13 واح ــکین پ مش
ــه  ــه ب ــا توج ــارت  دادگاه ب ــه خس مطالب
محتویــات پرونــده ختــم دادرســی را اعالم 
و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بشــرح 
آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. 
رای دادگاه: در خصــوص دعــوی ســازمان 
ــران  ــی ته ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش آت

بــه طرفیــت علــی احمــدی مبنــی بــر 
مطالبــه خســارت وارده بــه یــک دســتگاه 
انتظامــی  شــماره  بــه  تویوتــا  خــودرو 
44- 171 ع 82  بــه مبلــغ 125/000/000  
ریــال بــه انضمــام خســارات دادرســی. بــا 
ــده  ــات پرون ــوع محتوی ــه مجم ــت ب عنای
اســتماع اظهــارات خواهــان و مالحظــه 
ــه  ــی ک ــه کارشناس ــتندات وی و نظری مس
مصــون از ایــراد موثــر مانــده اســت و 
عــدم حضــور خوانــده در جلســه دادرســی 
ــاظ  ــه و لح ــه دفاعی ــال الیح ــدم ارس و ع
ــان  ــای خواه ــارات ادع ــن و ام ســایر قرائ
ــه اســتناد  ــی و ب ــه صحــت تلق ــرون ب مق
آئیــن  قانــون    198  ،515  ،519 مــواد 
دادرســی در امــور مدنــی و مــواد 1 و 2 
ــه  ــده را ب ــی خوان ــئولیت مدن ــون مس قان
  125/000/000 مبلــغ  نصــف  پرداخــت 
ــودرو  ــه خ ــارت وارده ب ــت خس ــال باب ری
و پرداخــت مبلــغ 1/500/000  ریــال بابــت 
دســتمزد کارشناســی و مبلــغ 1/687/500  
ــه دادرســی و پرداخــت  ــت هزین ــال باب ری
ــت  ــی دول ــدگان حقوق ــه نماین حــق الوکال
بــر اســاس تعرفــه رســمی از بــاب قاعــده 
ــی  ــوم م ــان محک ــق خواه ــبیب در ح تس
مبلــغ  مطالبــه  خصــوص  در  و  نمایــد 
مــازاد بــر مبلــغ فــوق الذکــر بــا توجــه بــه 
نظریــه کارشــناس کاردان فنــی تصادفــات 
و میــزان تقصیــر 50 درصــدی خوانــده، 
دعــوی خواهــان غیرثابــت تشــخیص و بــه 
اســتناد مــاده 197  قانــون اییــن دادرســی 
ــالم  ــادر و اع ــالن ص ــه بط ــم ب ــی حک مدن
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــردد رای ص ــی گ م
ــالغ واقعــی  مــدت بیســت روز پــس از اب
ــپس  ــن دادگاه س ــی در ای ــل واخواه قاب
ــل تجدیدنظــر در  ــور قاب ظــرف مــدت مزب
 دادگاه هــای تجدیدنظــر اســتان تهــران

 می باشد. 
110/159770ت رئیــس شــعبه 178 دادگاه 
عمومــی حقوقــی مجتمــع قضایــی شــهید 

مطهــری تهــران 

آگهی ابالغ وقت رســیدگی 
محمدرضــا  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
رضوانــی یزدلــی دادخواســتی بــه طرفیــت 
مهدیــه ملــک نیــا فرزنــد مجیــد  بــه 
ــس از  ــه پ ــم ک دادگســتری کاشــان تقدی
ــه شــعبه چهــارم دادگاه حقوقــی  ارجــاع ب
بــه کالســه 960566 ثبــت و بــرای روز 
وقــت  صبــح   9 ســاعت   97/01/28
آنجاکــه  از  گردیــده  تعییــن  رســیدگی 
خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــون  ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
عمومــی  هــای  دادگاه  دادرســی  آئیــن 
و انقــالب در امــور مدنــی مراتــب بــه 
ــت  ــه در وق ــردد ک ــی گ ــالغ م ــرده اب نامب

مقــرر در جلســه دادرســی حاضــر شــوند . 
ضمنــا نامبــرده میتوانــد تــا قبــل از جلســه 
ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــیدگی جه رس
دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر شــورا 
ــه  ــی ب ــن آگه ــار ای ــد .انتش ــه نمای مراجع
منزلــه ابــالغ محســوب شــده و در صــورت 
عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی 

ــرد. ــد ک ــاذ خواه اتخ
حقوقــی  دادگاه  چهــارم  شــعبه  دفتــر 

2392 م/الــف  کاشــان. 

رونوشــت آگهی حصر وراثت
مرقــی  هاشــمی  علــی  ســید  آقــای 
بــه  شناســنامه شــماره 13 بــه شــرح 
از   1488/96 کالســه  بــه  دادخواســت 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 
نمــوده و چنیــن توضیــح داده  وراثــت 
کــه شــادروان ســید عبــاس هاشــمی 
در   56 شناســنامه  شــماره  بــه  مرقــی 
دائمــی  اقامتــگاه   1396/09/23 تاریــخ 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــه   ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
فرزنــد  مرقــی  محمــدزاده  فاطمــه   )1
ابراهیــم بــه ش ش 1224 همســر متوفــی 
،  2( ســید علــی هاشــمی مرقــی فرزنــد 
ســید عبــاس بــه ش ش 13  ،  3( زهــرا 
هاشــمی مرقــی فرزنــد ســید عبــاس بــه 
ــد  ش ش 10 ،  4( اشــرف هاشــمی فرزن
ســید عبــاس بــه ش ش 445 ، 5( ســید 
حســین هاشــمی مرقــی فرزنــد ســید 

عبــاس بــه ش ش 488 ،
ــد ســید  6( طاهــره هاشــمی مرقــی فرزن
ــین  ــه ش ش 809  ،  7( حس ــاس ب عب
هاشــمی مرقــی فرزنــد ســید عبــاس بــه 
ــی  ــمی مرق ــر هاش ش ش 14 ،  8( منی
 99 بــه ش ش  عبــاس  ســید  فرزنــد 

ــر.  ــی و الغی ــدان متوف ــی فرزن ،همگ
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
و  نوبــت  یــک  را در  درخواســت مزبــور 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از 
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــه ن ــی /متوفی متوف
ــورا   ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش
 تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شد . 
قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل   
ــادی  ــی آب ــا عل ــان ، علیرض ــالف کاش اخت

 2390 م/الــف  بیدگلــی 

رونوشــت آگهی حصر وراثت
آقــای ناصــر احمــدی بــه  شناســنامه 
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب شــماره 1184 ب
کالســه 1490/96 از ایــن شــورا درخواســت 
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
فاطمــه  شــادروان  کــه  داده  توضیــح 

 300 شناســنامه  شــماره  بــه  آبــاد 
اقامتــگاه دائمــی  تاریــخ 96/10/18  در 
ــن  ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  1( 
ــه ش  ــد ب ــد محم ــدی فرزن ــاس احم عب
ش 716 همســر متوفــی ،  2( پرویــن 
احمــدی فرزنــد عبــاس بــه ش ش 776 
فرزنــد متوفــی  ،  3( ناصــر احمــدی 
ــد  ــه ش ش 1184 فرزن ــاس ب ــد عب فرزن
،  4( میثــم احمــدی فرزنــد  متوفــی 
ــی  ــد متوف ــه ش ش 680 فرزن ــاس ب عب
ــه  ــد عبــاس ب ، 5( شــهین احمــدی فرزن
ش ش 98 فرزنــد متوفــی ، و ال غیــر 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  ،  اینــک ب
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ی
کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنمامــه از 
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــه ن متوفــی /متوفی
ــورا   ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش
 تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد

 شد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل 
ــادی  ــی آب ــالف کاشــان ، علیرضــا عل اخت

بیدگلــی م/الــف 2405 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــد حســن شــریفی 
 2 شــماره  شناســنامه  بــه  همابــاد 
کالســه  بــه  دادخواســت  شــرح  بــه 
ــر  ــت حص ــورا درخواس ــن ش 342/96ازای
وراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده  کــه 
شــادروان حســین شــریفی   همابــاد    بــه 
ــخ96/10/21  ــنامه 5 در تاری ــماره شناس ش
بــدرود  خــود  دائمــی  اقامتــگاه  در 
ــر  ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت زندگ
ضــی  متقا است به :  1- 
ــر(2-   ــریفی هماباد)پس ــن ش :محمدحس
هماباد)پســر(3- شــریفی  عبــاس 
)پســر(4- همابــاد  شــریفی  علیرضــا 
هماباد)پسر(5-ســکینه  علــی شــریفی 
شــریفی همابــاد )دختــر(6- نســرین 
مریــم  هماباد)دختــر(7-  شــریفی 
ــا انجــام  ــران دوســت )همســر(اینک ب ای
ــور  ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات تش
نمایــد  مــی  آگهــی  نوبــت  یــک  در  را 
یــا  و  دارد  اعتراضــی  کســی  هــر  تــا 
مــی  او  نــزد  متوفــی  از  ای  وصیتنامــه 
ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ باش
 ، دارد  تحویــل  ایــن شــورا  بــه  آگهــی 
ــرر  ــت مق ــا انقضــای مهل ــی اســت ب بدیه
 گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد 

شد. 
 463/م الــف  محبوبــه محققــی نیــا-
قاضــی شــعبه دوم حقوقــی شــورای حــل 

ــن ــتان نائی ــالف شهرس اخت

اعالم مفقودی 
اینجانــب  التحصیلــی  فــارغ  مــدرک 
ســجاد خوشنویســان فرزندعلــی اکبــر  بــه 
ــادره از  ــنامه 1210017849 ص ــماره شناس ش
گلپایــگان  در مقطــع کارشناســی ناپیوســته  
ــد  ــادره از واح ــد  ص ــاخت و تولی ــته س رش
دانشــگاهی  گلپایــگان  بــا شــماره 1031 
اعتبــار  وفاقــد  اســت  گردیــده  مفقــود 
میباشــد از یابنــده تقاضــا مــی شــود اصــل 
مــدرک رابــه دانشــگاه  آزاد اســالمی واحــد 
گلپایــکان  بــه نشــانی گلپایــگان کیلــو متــر 
ــد ــه ســعیدآباد ارســال نمای ــد ب 3 ارگ گوگ

اعالم مفقودی 
ــب محمــد جــواد  کارت دانشــجویی  اینجان
ــه شــماره  ــی  ب ــد محمــد عل احمــدی فرزن
شــماره  بــه  و   95126015 دانشــجویی؛ 
از  و  گردیــده  ملی:5650093644مفقــود 

ــد  ــی باش ــاقط م ــار س ــه اعتب درج

کوتاه خبر 
مشاور وزیر نیرو:

 ورودی آب سدها ۳۷ درصد 
کاهش داشته است

ــدها 37  ــت: ورودی آب س ــرو گف ــر نی ــاور وزی مش
ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه درص

بــه گــزارش ایســنا، محمدتقــی توکلــی اظهــار کــرد: 
تــا 30 بهمن مــاه ســال جــاری میــزان بارندگــی 
ــه ســال  ــه نســبت ب ــود ک ــر ب کشــور 62.4 میلی مت

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه ــته 55 درص گذش
وی بابیــان اینکــه ایــن میــزان بارندگــی نســبت 
بــه بلندمــدت نیــز 55 درصــد کاهــش را نشــان 
لرســتان  اســتان  بارندگــی در  افــزود:  می دهــد، 
نســبت  و  درصــد   52.6 بلندمــدت  بــه  نســبت 
ــته  ــش داش ــد کاه ــته 57.6 درص ــال گذش ــه س  ب

است.
ــی 97-96  ــح کــرد: در ســال آب ــن مســئول تصری ای
ورودی آب بــه ســدها 4.5 میلیــارد مترمکعــب بــوده 
کــه ایــن رقــم نســبت بــه قبــل 37 درصــد کاهــش 

داشــته اســت. 
ــارد  ــدود 21 میلی ــدها ح ــم س ــر حج ــال حاض در ح
مترمکعــب اســت کــه ایــن میــزان در ســال گذشــته 

ــوده اســت. ــارد مترمکعــب ب 25 میلی
محمدتقــی توکلــی مشــاور وزیــر نیــرو بابیــان اینکــه 
در حــال حاضــر متوســط حجــم پــر بــودن ســدها 42 
درصــد اســت، بیــان کــرد: درحــال حاضــر وضعیــت 
ــدها  ــر س ــی اکث ــت، ول ــد نیس ــدها ب ــی س آب برخ
نســبت ســال گذشــته وضعیــت نامطلوبــی دارنــد و 
بــه ایــن خاطــر منابــع آب ســطحی نســبت بــه ســال 
ــوده کــه ایــن خــود در تأمیــن  گذشــته نیــز کمتــر ب

آب مشــکالتی ایجــاد خواهــد کــرد.
زمانــی  بــه  آب  بحــث  در  کــرد:  اظهــار  توکلــی 
ــم  ــف کنی ــش تعری ــم چال ــه نمی توانی ــیده ایم ک رس
ــت  ــل و مدیری ــد در عم ــر بای ــال حاض ــه در ح بلک

مصــرف آب تغییراتــی ایجــاد شــود. 
ــد و  ــت نمی کنن ــرف آب را رعای ــوی مص ــردم الگ م
بایــد از کشــت های آب دوســت جلوگیــری و اصــالح 

الگــوی مصــرف رعایــت شــود.
توکلــی افــزود: در عمــل بایــد مقــداری از مصــرف آب 
ــه وضعیــت ایــن مــاده  ــا توجــه ب ــد و ب کاهــش یاب
حیاتــی در هــر منطقــه از کشــور بایــد تصمیم گیــری 
ــه  ــود آن گرفت ــات نب ــوی تبع ــل جل ــا در عم ــود ت ش
شــود. از تبعــات نبــود آب مهاجــرت و حاشیه نشــینی 
 بــوده کــه خــود تبعــات اجتماعــی را بــه دنبــال

دارد.
توکلــی گفــت: رفــع مشــکالت امــروز آب به تنهایــی از 
ــه دســتگاه های  ــد هم ــد و بای ــده وزارت برنمی آی عه
مرتبــط و مــردم در ایــن راســتا وزارت را کمــک کننــد 

تــا ایــن کار اجرایــی شــود.

»اینترنتــی ســفارش بدهیــد تــا برایتــان 
تــازه  ایــن مــدل  بیاوریــم!«  پمپ بنزیــن 
سوخت رســانی در ایــران اســت کــه تــازه 
حــدود یــک هفتــه ای می شــود کــه در منطقــه 
2 تهــران اجــرا شــده و گویــا اســتقبال هــم باال 

ــت. ــوده اس ب
 بــه گــزارش اقتصادآنالیــن به نقل از شــهروند، 
ــن  ــک اپلیکیش ــا ی ــا ب ــت راننده ه ــی اس کاف
و  بدهنــد  ســیار  پمپ بنزیــن  درخواســت 
ظرفیــت  سوخت رســان کــه  کامیون هــای 
انتقــال هــزار لیتــر بنزیــن را دارنــد، بــه مــکان 
توقــف راننــده مراجعــه کــرده و ســوخت را بــه 
ــب وکار  ــک کس ــازه از ی ــی ت ــانند. مدل او برس
البتــه بــه گفتــه احســان  اینترنتــی کــه 
جعفرتبــاری، مدیــر اجرایــی ایــن طــرح بــرای 
نخســتین بار اســت کــه در خاورمیانــه و بــرای 
چهارمین بــار در جهــان اجرایــی می شــود.

ــد:  ــاری می گوی ــه احســان جعفرتب ــه ک  آنگون
بــا توســعه ایــن اپلیکیشــن دیگــر هیــچ 
ــر تمام شــدن ســوخت در  ــه خاط ــده ای ب رانن

نمی مانــد. راه 
ــع  ــر توزی ــال حاض ــد: درح ــح می ده او توضی
ســوخت آنالیــن در کشــورهای آمریــکا، آلمان 
ــن  ــران چهارمی ــود و ای ــرا می ش ــن اج و چی
کشــوری اســت کــه اقــدام بــه اجــرای چنیــن 
طرحــی کــرده اســت. اپلیکیشــن پیــدو کــه از 
حــدود یــک هفتــه پیــش در منطقــه 2 تهــران 
ــی  ــا اســتقبال خوب ــًا ب ــی شــده و اتفاق اجرای
ــار  ــا از به ــت ت ــرار اس ــده، ق ــه ش ــم مواج ه
ــرویس دهی  ــاده س ــران آم ــر ته 97 در سراس

باشــد. 
ــع  ــتارت آپ توزی ــل اس ــه مدیرعام ــه ک آن گون
اعــالم  اینترنتــی  صــورت  بــه  ســوخت 
ــای  ــداد کامیون ه ــر تع ــال حاض ــرده؛ درح ک
سوخت رســان کــه ظرفیــت انتقــال هــزار لیتــر 

بنزیــن را دارنــد، در فــاز اول 50 دســتگاه بــوده 
ــه 300  ــا ب ــداد آن ه ــار تع ــط به ــا اواس ــا ت ام

دســتگاه افزایــش می یابــد.
 میزان صرفه جویی کاهش تردد 

معادل هزینه احداث یک هکتار جنگل
کافــی  تهــران  پمپ بنزین هــای  تعــداد 
ــتانداردهای  ــق اس ــه طب ــی ک ــت. درحال نیس
بــه  دسترســی  ســطح  متوســط  جهانــی 
ــا  ــد، ام ــر باش ــد یک کیلومت ــن بای پمپ بنزی
طبــق گفته هــای مدیــر اجرایــی طــرح توزیــع 
ســوخت بــا ســفارش اینترنتــی درحــال 
ــن  ــک پمپ بنزی ــه ی ــرای رســیدن ب حاضــر ب
در تهــران بایــد 6 الــی 7 کیلومتــر مســافت را 
ــی اســت کــه  ــد. ایــن جــدای از زمان طــی کن
پمپ بنزین هــا  در  ســوخت گیری  صــرف 

می شــود. 
بــه گفتــه او، طبــق بررســی ای کــه بــا همکاری 
گرفتــه،  صــورت  محیط زیســت  ســازمان 
خودروهــا  رفت وآمــد  در  کــه  اکســیژنی 
می ســوزد، حجــم بســیار باالیــی اســت. 
ــرای  ــن ب ــک پمپ بنزی ــر ی ــه اگ ــوری ک به ط
ــه  ــیژنی ک ــود، اکس ــا زده ش ــش تردده کاه
یــک  احــداث  معــادل  می شــود،  حفــظ 
ــدای  ــه ج ــن البت ــت. ای ــگل اس ــار جن هکت
ــد  ــر تولی ــه دیگ ــت ک ــیدکربنی اس از منواکس

نمی شــود.
 پیدو چرا در منطقه ۲ تهران آزمایش 

شد؟
منطقــه 2 تهــران کــه تراکم جمعیتش بــه 690 
هــزار نفــر رســیده و روزانــه 130 هــزار مســافر 
دارد، تنهــا 5 الــی 6 پمپ بنزیــن دارد. درحالــی 
کــه در حالــت عــادی در چنیــن منطقــه ای بــا 
چنیــن تراکــم جمعیــت و وســعتی حداقــل به 
12 الــی 15 پمپ بنزیــن نیــاز اســت. البتــه اگر 
قــرار باشــد طبــق اســتانداردهای جهانــی رفتار 

ــگاه  ــه جای ــا ب ــتر از این ه ــیار بیش ــم، بس کنی
ســوخت نیــاز داریــم، امــا مشــکالت متعددی 
ــت،  ــن اس ــودن زمی ــن آن گران ب ــه مهم تری ک
شــرایطی را پیــش آورده کــه تعــداد متقاضیان 
به طــور چشــمگیری  پمپ بنزیــن  احــداث 
کاهــش یابــد. همیــن چنــد وقــت پیــش بود 
کــه بیــژن حــاج محمدرضــا رئیــس اتحادیــه 
جایگاهــداران ســوخت اعــالم کــرد کــه تنهــا 5 
درصــد جایگاه هــای ســوخت تهــران ســودده 
راه انــدازی  شــرایطی  چنیــن  در  هســتند. 
ــد مشــکالت  ــن اپلیکیشــن هایی می توان چنی

بســیاری از مــردم را حــل کنــد.
طبــق گفته هــای مدیرعامــل ایــن اســتارت آپ 
حــدود 180 جایــگاه ســوخت در تهــران وجــود 
نــدارد و بــا توجه بــه وســعت و خودروهایی که 
ــد،  ــد می کنن ــران رفت وآم ــای ته در خیابان ه
حداقــل بــه 200 الــی 250 پمپ بنزیــن دیگــر 

نیــاز داریــم.
 تجارت سنتی علیه استارت آپ ها

و  اینترنتــی  کســب وکارهای  گســترش 
اپلیکیشــن های آن در گوشــی های هوشــمند 
ــده  ــه ش ــنتی مواج ــوف س ــراض صن ــا اعت ب

ــت.  اس
ــل  ــه دلی ــداران ب ــای خری ــه تقاض ــی ک درحال
ــه خدمــات  ســهولت و دسترســی ســریع تر ب
ایــن نــوع کســب وکارها درحــال افزایــش 
اســت، برخــی صنــوف معتقدنــد؛ ظهــور ایــن 
ــع  ــدل از کســب وکار موجــب کاهــش مناف م

ــان شــده اســت.  آن
ایــن اعتراض هــا در شــرایطی بیــان می شــود 
ــان  ــعه یافته نش ــورهای توس ــه کش ــه تجرب ک
آن  اقتصــاد  در  اســتارت آپ ها  می دهــد 
ــیاری  ــتند و بس ــد هس ــال رش ــورها درح کش
از مصرف کننــدگان بــا مراجعــه بــه آن هــا 
دریافــت  را  خــود  نیــاز  مــورد  خدمــات 

 . می کننــد
ــنپ،  ــه اس ــه علی ــی ک ــد از اعتراضات ــاال بع ح
ــوار و دیگــر اپلیکیشــن ها صــورت  تپســی، دی
رســیده  پیــدو  بــه  نوبــت  حــاال  گرفتــه، 
ــع  ــاز اول توزی ــه اجــرای ف ــی ک اســت. درحال
ــرای  ــان ب ــارد توم ــوخت 15 میلی ــن س آنالی
ــم  ــی ه ــًا خصوص ــه اتفاق ــرمایه گذار آن ک س
ــاری  ــا جعفرتب ــت ام ــورده اس ــت، آب خ هس

ــن  ــاالن ای ــی از فع ــنگ اندازی های برخ از س
ــد. ــخن می گوین ــه س ــه مدرنیت ــف علی صن

ــرای  ــاری ب ــچ انب ــا هی ــه م ــان این ک ــا بی او ب
ذخیــره ســوخت ها نداریــم و بــه صــورت 
دریافــت  جایگاه هــا  از  را  بنزیــن  روزانــه 
می کنیــم، ادامــه داد: قــرار نیســت وزارت 
فرآورده هــای  پخــش  شــرکت  و  نفــت 
ــد.  ــار مــا قــرار دهن ــی را در اختی نفتــی، بنزین
طبــق توافقــات صورت گرفتــه مــا بنزیــن 
می کنیــم.  خریــداری  پمپ بنزین هــا  از  را 
بنابرایــن برخــالف تصــور عمــوم مــا بــه 
جایگاهــداران  بــرای  تهدیــدی  هیچ وجــه 
ــه  ــر ب ــا منج ــت م ــتیم و فعالی ــنتی نیس س

نمی شــود. آن هــا  در کســب وکار  رکــود 
 برای خرید آنالین بنزین چقدر باید 

پول بدهید
ــای  ــه به ــت ک ــازی نیس ــور نی ــالف تص برخ
بیشــتری بــرای بنزیــن آنالیــن پرداخــت 
کنیــد. آنگونــه کــه مجــری اجــرای ایــن طــرح 
ــی و ســوپر  ــن معمول ــد: قیمــت بنزی می گوی
بــه ترتیــب لیتــری 1000 و 1200 تومــان اســت 
و تنهــا هزینــه حمل ونقــل بــه آن افــزوده 

می شــود. 

ــه  ــرد ک ــه ک ــم اضاف ــه را ه ــن نکت ــه ای او البت
هیــچ قیمــت مشــخصی بــرای هزینــه حمــل 
اپلیکیشــن های  نــدارد و همچــون  وجــود 
دیگــر حمل ونقــل بهــای پرداختــی متقاضیــان 
براســاس زمــان، میــزان ترافیک و شــرایط آب 

ــود. ــن می ش ــی تعیی و هوای
 پیدو چیست؟

اپلیکیشــن پیــدو دارای دو نرم افــزار بــرای 

درصورتــی  اســت؛  و سوخت رســان  کاربــر 
از طریــق  را  کــه کاربــر درخواســت خــود 
ــن ماشــین  ــد، نزدیک تری ــالم کن ــت اع اینترن
پاســخ  آن  بــه  می توانــد  سوخت رســان 
ــافت  ــت و مس ــه قیم ــس از این ک ــد و پ ده
آن مشــخص شــد، کاربــر نیــز می تواننــد 
انتخــاب  را  انصــراف  یــا  تأییــد   دکمــه 

کند. 
متقاضیــان می توانــد ایــن اپلیکیشــن را از 
بــازار یــا اپ اســتور دانلــود کننــد. طــرح توزیــع 
ــه اداره  ــی تأییدی ــه صــورت اینترنت ســوخت ب
 )HSE( بهداشــت، ایمنــی و محیط زیســت
ــای  ــت و کامیون ه ــه اس ــت را گرفت وزارت نف
آن براســاس اســتانداردهای NSPA ســاخته 
شــده و آنگونــه کــه مدیــران ایــن اســتارت آپ 
ــکلی از  ــرح مش ــن ط ــرای ای ــد، اج می گوین

ــد. ــاد نمی کن ــی ایج ــر ایمن نظ
 فضاهنوز برای کار وجود دارد

ــی  ــانی اینترنت ــرای کار در سوخت رس ــا ب فض
ــود دارد.  ــان وج همچن

در همیــن رابطــه »محمدرضا مظلومــی« مدیر 
بازرگانــی شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای 
نفتــی ایــران بــه رادیــو جــوان گفتــه بــود کــه 
توانایــی  توانمنــد کــه  کلیــه شــرکت های 
ــد  ــد، می توانن ــابه را دارن ــانی مش خدمات رس
اســتانداردهای  و  از شــرایط  اطــالع  بــرای 
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــا اداره رواب ــه الزم ب اولی
تمــاس   09627 شــماره  یــا  نفــت   ملــی 

بگیرند. 
رفــاه  ایجــاد  راســتای  در  او،  گفتــه  بــه 
دســته  آن  آســان تر  دسترســی  و  بیشــتر 
کــه  بنزین ســوز  خودروهــای  دارنــدگان  از 
تمایــل بــه دریافــت بنزیــن در محــل زندگــی 
ــی  ــد، شــرکت مل ــا کســب وکار خــود را دارن ی
ــروع  ــوز ش ــی مج ــای نفت ــش فرآورده ه پخ
بــه فعالیــت آن را در کالنشــهر تهران در دســتور 
از مدت هــا  بعــد  کار خــودش قــرار داد و 
ــی،  ــی و عملیات ــاد فن ــه ابع بررســی همه جانب
ــن  ــیار و تعیی ــان س ــای سوخت رس خودروه
اســتانداردهای اولیه براســاس اســتانداردهای 
جهانی، روز گذشــته نخســتین ســوخت گیری 
آزمایشــی ایــن دســتگاه سوخت رســان در 

ــد. ــام ش ــت انج ــگ وزارت نف پارکین

 پمپ بنزین اینترنتی
 هم آمد!

،،
کافی است راننده ها با یک اپلیکیشن 
درخواســت پمپ بنزیــن ســیار بدهنــد 
کــه  کامیون هــای  سوخت رســان  و 
ظرفیــت انتقــال هــزار لیتــر بنزیــن را 
دارنــد، بــه مــکان توقــف راننده مراجعه 

ــه او برســانند. کــرده و ســوخت را ب

نفت

افزایش عرضه نفت غیراوپکی ها 
رشد تقاضای جهان را پوشش 

خواهد داد
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اعــالم کــرد، افزایــش عرضه 
نفــت از ســوی تولیــد کننــدگان غیــر عضــو اوپــک احتمااًل 
ــال  ــی دو س ــت در ط ــرای نف ــی ب ــای جهان ــد تقاض رش

آینــده را پوشــش خواهــد داد.

ــرگ،  ــل از بلومب ــه نق ــنیم ب ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
آژانــس بیــن المللــی انــرژی اعــالم کــرد، افزایــش عرضه 
نفــت از ســوی تولیــد کننــدگان غیــر عضــو اوپــک احتمااًل 
ــال  ــی دو س ــت در ط ــرای نف ــی ب ــای جهان ــد تقاض رش
آینــده را پوشــش خواهــد داد. ایــن اتفــاق ممکــن اســت 
اوپــک را وادار ســازد توافــق کاهــش تولیــد را بــرای مــدت 

بیشــتری ادامــه دهــد.
ــا  ــرژی ب ــی ان ــن الملل ــدر آژانــس بی ــرول، می فیــس بی
ــه افزایــش تولیــد نفــت در آمریــکای شــمالی،  اشــاره ب
برزیــل و مکزیــک اظهــار داشــت: »مــا شــاهد ورود مقدار 
ــو  ــر عض ــورهای غی ــوی کش ــت از س ــی نف ــل توجه قاب

ــازار هســتیم.« ــه ب اوپــک ب
ــک و  ــی ممکــن اســت تالش هــای اوپ ــن پیــش بین ای
شــرکایش بــرای پایــان دادن بــه توافــق کاهــش تولیــد 
کــه از ابتــدای ســال گذشــته میــالدی بــه اجــرا گذشــته 
ــت خــارج  ــر عرضــه نف ــدازد. اگ ــر بیان ــه تأخی شــده را ب
ــدازه ای باشــد کــه پاســخگوی افزایــش  ــه ان از اوپــک ب
ــا  ــر خواهــد شــد ت ــزان مصــرف باشــد، اوپــک ناگزی می
ــطح  ــود را در س ــد خ ــالدی تولی ــاری می ــه ج ــان ده پای

فعلــی محــدود ســازد.
هرچنــد کشــورهای عضــو توافــق کاهــش تولیــد در 
حــال بررســی چگونگــی تمدیــد شــراکت خــود در طــی 
ــه محــدود ســازی  ــا ادام ــده هســتند، ام ســال های آین
تولیــد می توانــد چالش هایــی را بــه همــراه داشــته 
باشــد. شــرکت های نفتــی روســیه کــه عالقمنــد بــه ورود 
بــه پروژه هــای جدیــد نفتــی هســتند، خواهان اتمــام آرام 
توافــق کاهــش تولیــد هســتند، در حالــی کــه کشــورهای 
عضــو اوپــک نظیــر ایــران، عــراق و لیبــی بعــد از ســال ها 
ــه دلیــل تحریــم و جنــگ  کاهــش درآمدهــای نفتــی ب
مایل انــد ظرفیــت تولیــد نفــت خــود را افزایــش دهنــد.

بیــرول افــزود، عرضــه نفــت جدیــد از ســوی غیراوپکــی 
هــا ممکــن اســت رشــد تقاضــای جهانــی در ســال های 
2019 و 2020 را پوشــش دهــد. وی گفــت، چالــش اصلــی 
در طــی چنــد ســال آینــده بــه وجــود خواهــد آمــد یعنــی 
ــاال، ســالخورده شــدن میادیــن و  زمانــی کــه تقاضــای ب
عــدم ســرمایه گــذاری کافــی بــرای تولیــد نفــت جدیــد 

موجــب بــی ثباتــی در بــازار خواهــد شــد.
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زمان داربی تهران تغییر کرد
کمیتــه مســابقات از تغییــر ســاعت بــازی اســتقالل و 
ــر داد.  ــر خب ــگ برت ــه بیســت وپنجم لی پرســپولیس در هفت
ــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان لیــگ فوتبــال ایــران،  ب
ــه  ــپولیس از هفت ــتقالل و پرس ــال اس ــم فوتب ــدار دو تی دی
ــر روز پنجشــنبه ۱۰ اســفند ســاعت  بیســت وپنجم لیــگ برت
ــی ۸۶  ــود دارب ــرار ب ــن ق ۱۵:۴۵ آغــاز می شــود. پیــش از ای

ــزار شــود. ســاعت ۱۷:۲۰ برگ

 جلسه رسیدگی به 
تصادف مهدی قائدی برگزار شد

ــل  ــودروی حام ــی خ ــه واژگون ــه حادث ــیدگی ب ــه رس جلس
ــهر  ــرای بوش ــاری دادس ــعبه اول دادی ــدی در ش ــدی قائ مه
برگــزار شــد. در ایــن جلســه مهــدی قائــدی، فضیلــه زارعــی 

ــواده شــاکر حضــور داشــتند.  ــل خان ــدی و وکی ــل قائ وکی
دادیــار پرســش هایی را دربــاره کــم و کیــف حادثــه و 
اتفاقــات قبــل از آن از قائــدی پرســید. وکیــل قائــدی هــم 
ــود وی  ــه خ ــر اینک ــی ب ــن پور مبن ــرار حس ــه اق ــه ب ــا توج ب
ــده  ــه رانن ــوده اســت، شــکایتی را علی ــده ب )حســن پور( رانن
ــی و  ــات تکمیل ــرای تحقیق ــده ب ــرد. پرون ــت ک ــرح و ثب مط
بازجویــی از ســایر افــراد دخیــل در ماجــرا همچنــان در 

ــت. ــوح اس ــاری مفت دادی

مدافع خبرساز، ساکت و بی حاشیه 
در جم

ــچ  ــدون هی ــا ب ــن روزه ــی ای ــارس جنوب ــه پ ــع باتجرب مداف
ــی رود.  ــدان م ــه می ــده جــم ب ــرای نماین حاشــیه ای ب

بــه گــزارش »ورزش ســه«، محمــد طیبــی فصــل عجیبــی را 
تــا اینجــای کار ســپری کــرده اســت؛ او در ابتــدای فصــل از 
اســتقالل خوزســتان راهــی پــارس جنوبــی شــد و بــا وجــود 
اینکــه بــا ایــن تیــم قــرارداد داشــت، ناگهــان بــه قطــر رفت و 
بــرای تیــم القطــر بــه میــدان رفــت. شــکایت باشــگاه پــارس 
جنوبــی از طیبــی و باشــگاه قطــری بــا اســتناد بــه قــراردادی 
کــه ایــن بازیکــن بــا نماینــده جــم امضــا کــرده بــود، طیبــی 
را بــه یکــی از خبرســازترین بازیکنــان فوتبــال ایــران تبدیــل 

کــرد. 
طیبــی در نیم فصــل لیــگ قطــر خیــال بازگشــت بــه لیــگ 
ایــران بــه ســرش زد و گفتــه می شــد از بیــن تراکتورســازی 
و فــوالد یکــی را انتخــاب می کنــد؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه 
احتمــال مــی داد از ســوی فیفــا بــا محرومیــت مواجــه شــود، 
تصمیــم بــه مذاکــره بــا مســئوالن پــارس جنوبــی گرفــت. او 
پــس از توافــق بــار دیگــر بــه پــارس جنوبــی برگشــت و حــاال 

بــرای ایــن تیــم بــه میــدان مــی رود.

 فوتسال فوالد مبارکه 
فاتح مسابقات ایمیدرو کشور

رامین قلندریگروه ورزش
R.Galandari@eskimia.ir

ــم از  ــور ۱9 تی ــا حض ــور ب ــدرو کش ــال ایمی ــابقات فوتس مس
ــژه  ــه وی ــی منطق ــه میزبان ــور ب ــای کش ــن تیم ه قدرتمندتری
هرمــزگان کــه از ۲۶ بهمن مــاه آغــاز شــده بــود، بــا قهرمانــی 

مقتدرانــه صنایــع فــوالد مبارکــه بــه پایــان رســید. 
در ایــن رقابت هــا تیــم خوش ترکیــب فــوالد مبارکــه بــا 
ــرد  ــدا ک ــال راه پی ــازی فین ــه ب ــاندن 3۰ گل ب ــر رس ــه ثم ب
ــف  ــق شــد از ســد حری ــکار تماشــایی موف ــن پی و در آخری
مدعــی تیــم هرمــزگان، میزبــان مســابقات، بگــذرد و فاتــح 
رقابت هــای فوتســال ایمیــدرو کشــور شــود و جــام قهرمانــی 
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــان ف ــرای کارکن ــن دوره از مســابقات را ب ای
ارمغــان آورد. تیــم هرمــزگان بــر ســکوی دوم ایســتاد و تیــم 

ــه مقــام ســومی بســنده کــرد.  ذوب آهــن اصفهــان نیــز ب
اعضــای تیــم قهرمــان مســابقات فوتســال ایمیــدرو کشــور 
آقایــان: مهــدی انتظــاری، ســعید بهــادران، محمــد جبــاری، 
محمــد سلحشــوری، علــی جاللــی،  هــادی حاتمــی، مهــرداد 
سلحشــوری، بهــروز محمــدی، علــی جعفــری، کیــوان الهــی، 
داوود ســبحانی، بهنــام اورنگــی، مجتبــی قنبــری و غالمرضــا 

اخالقــی بودنــد. 
گفتنــی اســت آقــای محســن باقــری بــا ســمت مربیگــری 
و همچنیــن آقــای رســول خــدادادی بــا عنــوان سرپرســتی 
توانســتند تیــم فوتســال صنعــت فــوالد مبارکــه را تــا رســیدن 

بــه مقــام قهرمانــی هدایــت کننــد.

 انجام تست دوپینگ در 
لیگ برتر والیبال بانوان

ــوان فدراســیون والیبــال گفــت:  سرپرســت نایب رئیســی بان
در بازی هــای باقی مانــده لیــگ برتــر بانــوان ســال جــاری از 

ــان تیم هــا تســت دوپینــگ گرفتــه می شــود.  بازیکن
ــه  ــال، صدیق ــیون والیب ــی فدراس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــه جــاری هفت ــرد: روز پنجشــنبه هفت ــار ک ــی زاده اظه کعب
ــدار در  ــه دی ــا س ــوان ب ــال بان ــر والیب ــگ برت ــم لی دوازده
ــد شــد.  ــری خواه ــران پیگی ــر و ته ــز، بهنمی شــهرهای تبری
وی تصریــح کــرد: بــا فدراســیون پزشــکی ورزشــی هماهنگی 
شــده اســت کــه از تیم هــای لیــگ برتــر بانــوان نیــز تســت 

دوپینــگ گرفتــه شــود. 
ــوان فدراســیون والیبــال تأکیــد  سرپرســت نایب رئیســی بان
کــرد: بنابرایــن در ســه هفتــه باقی مانــده از لیــگ برتــر بانــوان 
ــای  ــان دیداره ــگ از بازیکن ــت دوپین ــن تس ــال گرفت احتم

ــود دارد.  ــا وج ــن رقابت ه ــده ای باقی مان
ــنبه  ــوان روز پنجش ــال بان ــر والیب ــگ برت ــم لی ــه یازده هفت
ــای  ــد و تیم ه ــری ش ــدار پیگی ــه دی ــا س ــته ب ــه گذش هفت
ــر  پیــکان تهــران، ذوب آهــن اصفهــان و ســالوت تهــران براب

ــیدند. ــروزی رس ــه پی ــود ب ــان خ حریف

آلکمار با جهانبخش 3 امتیاز گرفت
آلکمــار در حضــور کامــل ســتاره ایرانــی خــود مقابــل 

رســید.  پیــروزی  بــه  اســپارتاروتردام 
بــه گــزارش »ورزش ســه«، در ادامــه مســابقات هفتــه 
بیســت وپنجم لیــگ اردیویســه هلنــد تیــم آلکمــار در حالــی 
کــه علیرضــا جهانبخــش را از ابتــدا در ســمت راســت خــط 
ــاس  ــب در آف ــاعت ۲۱ دیش ــت، س ــب داش ــه در ترکی حمل

ــود. ــردام ب ــان اســپارتا روت اســتادیوم، میزب
 یــاران جهانبخــش کــه در ۱۰ مســابقه اخیرشــان چهــار 
تســاوی و ۶ پیــروزی داشــتند، دیشــب هــم موفــق شــدند 
بــا نتیجــه ۲ بــر ۱ برابــر اســپارتا روتــردام بــه برتــری دســت 
یابنــد تــا بــا ۵3 امتیــاز همچنــان در جایــگاه ســوم جــدول 
لیــگ اردیویســه بایســتند. جهانبخــش در دیــدار بــا اســپارتا 

ــود. ــا پایــان مســابقه در زمیــن ب ــردام ت روت

کوتاه اخبار 

عضو تیم ملی کاراته جوانان:
هدفم کسب مدال المپیک است

ــور در  ــرای حض ــت: ب ــان گف ــه جوان ــی کارات ــم مل ــو تی عض
ــی آمــاده می شــوم و هدفــی  ــم مل ــی تی رقابت هــای انتخاب

ــدارم.  ــک ن ــدال المپی ــن م ــب خوش رنگ تری ــز کس ج
مبینــا حیــدری گفــت: رقابت هــای جهانــی اســپانیا همزمــان 
شــد بــا اولیــن ســالگرد درگذشــت پــدرم و بــه دالیــل 
ــا  ــن رقابت ه شــخصی و مشــکالت روحــی نتوانســتم در ای

ــم.  شــرکت کن
وی ادامــه داد: پــس از مدت هــا تمریــن و تــالش بــه 
شــرایط مناســبی رســیدم و منتظــر شــروع مســابقات 
انتخابــی تیــم ملــی هســتم. هــدف مــن حضــور در المپیــک 
ــن  ــدال ای ــن م ــرس« و کســب خوش رنگ تری ــس آی »بوین
ــم  ــه اردوی تی ــد ب ــن گام بای ــه در اولی ــت. البت رقابت هاس
ملــی برســم و ســپس بــرای حضــور در ترکیــب ثابــت تیــم 

ــم.  ــالش کن ــی ت مل
حیــدری افــزود: در مســابقات جهانــی اندونــزی توفیقــی در 
کســب مــدال نداشــتم؛ پــس از آن در آســیایی اندونــزی طال 
و قهرمانــی آســیا در قزاقســتان بــه نشــان برنز دســت یافتم. 
اکنــون پــس از پشــت ســر گذاشــتن مشــکالت شــخصی به 

شــرایط خوبــی بــرای حضــور در مســابقات رســیده ام. 
ــه انتخــاب  ــا اشــاره ب ــان آســیا ب قهرمــان ســال ۲۰۱۷ جوان
ــیون  ــدم فدراس ــت: معتق ــار داش ــی اظه ــم مل ــی تی کادر فن
ــا  ــت و ب ــاب را داش ــن انتخ ــش بهتری ــن بخ ــه در ای کارات
توجــه بــه شــناختی کــه اســتاد خوش قــدم از کاراتــه جهــان 
و کاراته کاهــای ایــران دارد، می توانیــم بــا برنامه ریــزی دقیــق و 

ــه اهــداف بزرگــی دســت یابیــم.  تــالش مســتمر ب
وی در پایــان گفــت: از خانــم بغالنــی مربــی خــودم خیلــی 
تشــکر می کنــم کــه در ایــن مــدت کنــار مــن بــود و زحمــات 
زیــادی بــرای مــن کشــید. مــن بــرای حضــور در مرحلــه دوم 
ــه  ــیدن ب ــم رس ــهمیه دارم و تالش ــی س ــای انتخاب رقابت ه

ترکیــب اصلــی تیــم ملــی اســت.

تبریک المپیاکوس به حاج صفی
باشــگاه یونانــی در ســایت رســمی خــود تولــد ایــن بازیکن 

ایرانــی را تبریــک گفت. 
ــد  ــوس تول ــگاه المپیاک ــه« باش ــزارش »ورزش س ــه گ ب
۲۸ ســالگی احســان حاج صفــی را بــا انتشــار عکســی در 
ســایت رســمی خــود تبریــک گفــت. ایــن بازیکــن در نقــل 
ــان  ــم اول یون ــه تی ــوس ب ــاالت نیم فصــل از پانیونی و انتق
ــم  ــازی کری ــرد و همب ــکان ک ــل م ــوس نق ــی المپیاک یعن

ــد.  ــم ش ــن تی ــرد در ای انصاری ف
حاج صفــی در بیشــتر مــوارد بــه صــورت بازیکــن جانشــین 
ــازی می کنــد و موفــق شــده اســت دو گل  در ایــن تیــم ب
ــه ثمــر برســاند. ایــن بازیکــن  ــا پیراهــن المپیاکــوس ب ب
ــان  ــی از بازیکن ــاد یک ــیار زی ــال بس ــه احتم ــی ب اصفهان
ــت  ــت و در لیس ــیه اس ــی روس ــام جهان ــی روش در ج ک

ــران قــرار خواهــد گرفــت. ای
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و  صاحب نــام  تیم هــای  از  بعضــی  گاه  اینکــه 
سرشــناس احتمــال دارد در برهــه ای دچــار بحــران 
شــوند، امــری اســت طبیعــی و اجتناب ناپذیــر. 
ــوده  ــر مســتثنی نب ــن ام ــم ذوب آهــن هــم از ای تی
ــام  ــر ج ــگ برت ــن لی ــای آغازی ــت و در هفته ه اس
خلیــج فــارس، شــرایطی در خــور نــام پــرآوازه خــود 
ــی و  ــی در کادر فن ــه تغییرات ــر ب ــه منج ــت ک نداش
ــوک  ــی ش ــر قلعه نوی ــا آوردن امی ــد و ب ــری ش رهب
ــه  ــود را ب ــج خ ــا به تدری ــد ت ــم وارد ش ــه تی الزم ب
صــدر جــدول مســابقات نزدیــک کنــد و بــا ۱۶ امتیاز 
کمتــر نســبت بــه تیــم پرســپولیس در رده دوم قــرار 

ــرد. بگی
ــر  ــا کس ــر ب ــال اخی ــی، دو س ــه در یک ــن ک ذوب آه
ــی  ــکل مال ــا مش ــع ب ــه بالطب ــاردی بودج ۱۲ میلی
مواجــه بــوده اســت، در امــر بســتن تیــم و یارگیــری 
ــا  ــت؛ ام ــوده اس ــوردار نب ــی برخ ــت مطلوب از وضعی
ــی کــه  ــت خــوب باشــگاه و تمهیدات ــو مدیری در پرت
ــن  ــرایط ممک ــخت ترین ش ــد، در س ــیده ش اندیش
ــد  ــاد ش ــی ایج ــه در رأس کادر فن ــی ک ــا تغییرات ب
همدلــی  و  غیرتمندانــه  بازی هــای  ســایه  در  و 
و  قدیمــی  یــاران  به ویــژه  بازیکنــان،  تک تــک 
محمدرشــید  رجــب زاده،  مهــدی  نظیــر  وفــادار 
مظاهــری، قاســم حــدادی )بــا وجــود مصدومیت(، 
ــی تبریــزی و تعصــب مثال زدنــی جوانــان  مرتض
ــد  ــم ش ــتری فراه ــک بس ــک و خوش تکنی دینامی

ــم  ــن تی ــی الزم، ای ــردن انســجام تیم ــا پیداک ــا ب ت
ــره  ــه چه ــی رفته رفت ــی اصفهان ــناس و قدیم سرش
واقعــی خــود را بازیابــد و نه تنهــا در لیــگ برتــر 
ــیا  ــان آس ــای قهرمان ــه در رقابت ه ــورمان، بلک کش
نیــز بــا ارائــه بازی هــای قابــل قبــول مدافــع اعتبــار 

ــود. ــران ش ــال ای ــت فوتب و حیثی
فوتبــال ذوب آهــن کــه ســابقه درخشــانی در لیــگ 
ــس  ــان آســیا دارد، پ ــی و قهرمان ــر، جــام حذف برت
ــیر  ــن در مس ــران و قرارگرفت ــد بح ــی از کمن از رهای
بازگشــت بــه روزهــای طالیــی و رســیدن بــه اوج و 
ــا  ــته ب ــال های گذش ــوش س ــرات خ ــد خاط تجدی
ــوب  ــج خ ــب نتای ــی و کس ــای منطق ــه بازی ه ارائ
ــای  ــه تیم ه ــد ازجمل ــرد می توان ــت ک ــر ثاب ــار دیگ ب
ــا شایســتگی در صــدر  ــی باشــد و ب مدعــی قهرمان
ــی و  ــرایط کنون ــه در ش ــرد؛ اگرچ ــرار بگی ــدول ق ج
ــیدن  ــپولیس رس ــم پرس ــا تی ــاز ب ــالف ۱۶ امتی اخت
ــی  ــه نظــر می رســد، ول ــد ب ــی بعی ــه جــام قهرمان ب
ــروزی  ــد پی ــه رون ــیدن ب ــا تداوم بخش ــم ب ــن تی ای
بــا  دســت کم  می توانــد  آینــده  هفته هــای  در 
تــالش بیشــتر و کســب پیــروزی در بازی هــای 
باقی مانــده، همچنــان در رده دوم جــدول باقــی 

ــد. بمان
ــروزی  ــس از پی ــه پ ــی ک ــر قلعه نوی ــاگردان امی ش
ــه  ــا روحی ــتان ب ــو ازبکس ــم لوکوموتی ــل تی در مقاب
بیشــتری میزبــان پدیــده بودنــد، در غیاب ســرمربی 
ــراض  ــل اعت ــه دلی ــا ســایپا ب ــازی ب ــه در ب خــود ک
بــه رأی داور محــروم بــود و از جایــگاه تماشــاگران 

تیــم را هدایــت می کــرد، بــا فشــار زیــادی کــه 
ــه ۲۰  ــد فقــط ب ــه عمــل آوردن ــی ب ــا حمــالت پیاپ ب
ــختکوش  ــم س ــا تی ــتند ت ــاز داش ــان نی ــه زم دقیق
ــا  ــا پــاس زیبــای مرتضــی تبریــزی - ب پدیــده را ب
حرکــت از جنــاح راســت - و ارســال تــوپ بــه روی 
دروازه پدیــده و ضربــه ســر کــی روش اســتنلی 
ــند. ــری برس ــه گل برت ــد و ب ــر کنن ــوارز زمین گی س

ــا ایــن  ــز اهمیــت اســت کــه ذوبی هــا ب بســیار حائ
ــی و  ــای عمق ــی و پاس ه ــازی تهاجم ــا ب روش ب
ارســال از جناحیــن بارهــا در موقعیــت گلزنــی قــرار 
گرفتنــد و بــر روی دروازه حریــف خطرســاز شــدند؛ 
ــعید  ــتودنی س ــی و س ــای دیدن ــد واکنش ه هرچن
ــده دار  ــوان آین ــور و ج ــان جس ــی راد، دروازه ب جالل
تیــم پدیــده، سفیدپوشــان ذوب آهــن را در زدن 
گل هــای بیشــتر نــاکام گذاشــت، ولــی ایــن برتــری 
بیــش از ۴۰ دقیقــه دوام نداشــت؛ زیــرا اشــتباه 
بوحمــدان در محوطــه جریمــه کــه پــس از اســتپ 
ســینه بــه نظــر می رســید تــوپ بــا دســت چپــش 
برخــورد داشــته اســت، محمدرضــا اکبریــان، قاضــی 
میــدان را واداشــت تــا نقطــه پنالتــی را نشــان دهــد 
کــه اعتــراض بوحمــدان و دریافــت کارت زرد وی را 

در پــی داشــت.
ــا  ــی شــد و ب ــن پنالت ــور زدن ای ــی مأم ــر صادق اکب
ــت  ــت حرک ــالف جه ــت برخ ــق درس ــه ای دقی ضرب
دروازه  درون  را  تــوپ  مظاهــری،  محمدرشــید 
ــه  ــه ۴۱ ب ــازی را در دقیق ــای داد و ب ــن ج ذوب آه
ــای  ــانتر زیب ــه ۱+۴۵ س ــاند. در دقیق ــاوی کش تس

میــالد فخرالدینــی از جنــاح راســت بختیــار رحمانــی 
را در یــک موقعیــت اســتثنایی قــرار داد تــا بــا یــک 
ــر  ــه ثم ــن را ب ــی گل دوم ذوب آه ــه سرچکش ضرب
برســاند کــه از بخــت بــد ایــن بازیکــن و ذوب آهــن، 
تــوپ پــس از اصابــت بــه دیــرک دروازه بــه زمیــن 
بازگشــت و نیمــه اول بــا نتیجــه یــک - یــک 

ــان رســید. ــه پای مســاوی ب
نیمــه دوم ســرعت بیشــتری گرفتــه بــود و فرارهــای 
بی محابــا و برخورد هــای پی درپــی بارهــا بــازی 
وقــت  دقیقــه  چهــار  می کــرد کــه  متوقــف  را 
ــی  ــا تعویض های ــت؛ ام ــن ادعاس ــد ای ــه مؤی اضاف
ــدی  ــا آوردن مه ــژه ب ــت، به وی ــی داش ــه قلعه نوی ک
رجــب زاده بــه جــای قاســم حدادی فــر باعــث شــد 
ــد و  ــال کن ــازی را دنب ــر ب ــن تهاجمی ت ــا ذوب آه ت
ــا ایــن حــال  تــوپ و میــدان را در اختیــار بگیــرد؛ ب
بایــد اذعــان کنیــم تیــم تالشــگر پدیــده بــرای حفــظ 
دســت کم یــک امتیــاز از ایــن بــازی پابه پــای 
ــرای  ــم ب ــادی ه ــای زی ــد و فرصت ه ــا دوی ذوبی ه

ــی داشــت. گلزن
ــا تســاوی یــک - یــک  ــی ب 9۰ دقیقــه وقــت قانون
دنبــال شــد، امــا در ثانیه هــای پایانــی چهــار دقیقــه 
وقــت اضافــه و در زمانــی کــه همــه منتظــر ســوت 
ــا از  ــع عط ــی ربی ــال عال ــد، ارس ــازی بودن ــان ب پای
ــد مرتضــی  ــرواز بلن ــده و پ گــوش چــپ دروازه پدی
ــه تــوپ وارد کــرد،  ــه ســری کــه ب ــا ضرب تبریــزی ب
را  دروازه ســعید جاللــی راد  بــار  دومیــن  بــرای 
ــا امیدهــای رضــا مهاجــری ســرمربی  فروریخــت ت
ســرد و گــرم چشــیده پدیــده بــه یــأس بــدل شــود.
در ایــن بــازی همــه  بازیکنــان ذوب آهــن جنگنــده و 
خــوب ظاهــر شــدند؛ امــا مرتضــی تبریــزی کــه هــم 
پــاس گل داد و هــم گل دوم را بــه زیبایــی در دروازه 
پدیــده کاشــت، بهتریــن بــود؛ مضــاف بــه اینکــه بــا 
وجــود دو گلــی کــه ســعید جاللــی راد دریافــت کــرد، 
ــا واکنش هــای  ــود کــه ب ــده ب ــر تیــم پدی چهــره برت
به موقــع و شــجاعانه بارهــا مانــع فروریختــن دروازه 

تیمــش شــد.
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ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــپولیس ب ــال پرس ــم فوتب ــوت تی پیشکس
ــت:  ــان آســیا باشــد، گف ــگ قهرمان ــد لی ــم بای ــن تی ــت ای اولوی
ــت،  ــی اس ــازی معمول ــک ب ــی ی ــد درب ــه می گوین ــی ک آن های

ــد.  ــدار ندارن ــن دی ــی از ای درک
مرتضــی فنونــی زاده دربــاره پیــروزی یــک بــر صفــر پرســپولیس 
مقابــل اســتقالل خوزســتان گفــت: کادر فنــی پرســپولیس بــرای 
آنکــه تمــام بازیکنــان خــود را بــرای دربــی پایتخــت بــا اســتقالل 
تهــران در اختیــار داشــته باشــد، بــه چنــد بازیکــن اصلــی 
ــان  ــه بازیکن ــود ک ــی ب ــل طبیع ــن دلی ــه همی ــتراحت داد. ب اس
ذخیــره ایــن تیــم در بــازی بــا اســتقالل خوزســتان دچــار بعضــی 

اشــتباهات فــردی و تاکتیکــی شــوند. 
پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس دربــاره دیدار سرخپوشــان 
پایتخــت مقابــل اســتقالل تهــران تصریــح کــرد: پرســپولیس را 
ــرای  ــی ب ــت در درب ــا موفقی ــت؛ ام ــگ دانس ــان لی ــد قهرم بای

خــودش جــام جداگانــه ای محســوب می شــود. بــرای اســتقالل 
و پرســپولیس، دو جــام بیشــتر در لیــگ وجــود دارد. هــر بــازی 
ــام  ــر انج ــا همدیگ ــتقالل ب ــپولیس و اس ــه پرس ــتقیمی ک مس
می دهنــد بــرای هــواداران ایــن تیــم حکــم قهرمانــی دارد. 
هرکــس بگویــد دربــی یــک بــازی معمولــی اســت، درکــی از آن 

ــرای همیشــه خــاص اســت.  ــازی ب ــدارد. ایــن ب ن
فنونــی زاده خاطرنشــان کــرد: پرســپولیس بایــد اولویــت خــود را 
ــد  ــم بای ــن تی ــد. ای ــرار ده ــان آســیا ق ــگ قهرمان ــای لی بازی ه
ــد.  ــش کن ــش از پی ــش رو بی ــای پی ــود را در بازی ه ــدرت خ ق
آن هــا در لیــگ قهرمانــان آســیا ضعیــف ظاهــر شــدند و نبایــد در 
ادامــه بازی هایشــان اتفاقــی کــه در دیــدار بــا الســد قطــر رخ داد 
و ســه بــر یــک شکســت خوردنــد، تکــرار شــود. بــازی در آســیا 
ــاد  ــد در ب ــپولیس نبای ــد و پرس ــری را می طلب ــی باالت کالس فن

قهرمانــی زودهنــگام لیــگ برتــر بخوابــد.

عضــو کمیتــه فنــی اســتقالل گفــت: متأســفانه داور در 
ــی  ــیار بزرگ ــتباه بس ــوالد اش ــل ف ــدار مقاب ــان دی جری
مرتکــب و باعــث شــد در ایــن بــازی یــک نقطــه ســیاه 

ایجــاد شــود. 
ــاره  ــر درب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــوری در گفت وگ ــد ن محم
پیــروزی آبی پوشــان مقابــل فــوالد اظهــار داشــت: 
خوشــبختانه رونــد رو بــه جلــوی اســتقالل ادامــه دارد و 
بــازی بــه بــازی پیشــرفت در ایــن تیــم مشــهود اســت. 
ــل الهــالل داشــتیم،  ــی کــه مقاب پــس از پیــروزی خوب
ــن  ــک چنی ــروزی و ی ــن پی ــک چنی ــی ی ــش از درب پی
ــت  ــر دس ــازی آخ ــا در دو ب ــد. م ــه ای را می طلبی نتیج
بــه دو کار بــزرگ زدیــم و ابتــدا الهــالل را خــارج از 
خــاک ایــران مغلــوب کردیــم و حــاال فــوالد را در اهــواز 
بــا نتیجــه ای پــرگل شکســت دادیــم تــا بــا روحیــه ای 

ــی آمــاده شــویم.  ــرای درب خــوب ب
عضــو کمیتــه فنــی آبی پوشــان بیــان داشــت: از دربــی 
ــی نســبت  ــون اســتقاللی ها ذهنیــت خوب گذشــته تاکن
بــه دکتــر حیــدری نداشــتند و تصمیمــات او را در همــان 
ــم  ــن تصمی ــا ای ــتند؛ ام ــتباه می پنداش ــم اش ــی ه درب
ــان  ــدن دروازه ب ــه محروم ش ــر ب ــه منج ــی را ک جنجال
بااخــالق تیــم اســتقالل شــد، بایــد بزرگ تریــن اشــتباه 
ایشــان دربــاره اســتقالل دانســت. اخطــاردادن بــه 

ــود.  ــا هیــچ متــر و مالکــی درســت نب حســینی ب
ــم  ــش بودی ــف پی ــا دو گل از حری ــا ب ــت: م ــوری گف ن
ــه وقت کشــی داشــته باشــیم؛  ــاز ب ــه یــک گل کــه نی ن
ــاره  ــاره و چندب ــازی را دوب ــم ب ــه شــما فیل ــن اینک ضم
ــرار  ــد اصــال حســینی ق ــد؛ می بینی ــگاه کنی ــاره ن و صدب
نبــود آن ضربــه را بزنــد کــه بخواهــد وقت کشــی کنــد.
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یــک ســایت کشــتی در روســیه مدعــی شــد علیرضــا 
محــروم  مادام العمــر  بایــد  مربــی اش  و  کریمــی 

ــوند. ش
بــه گــزارش ایســنا، ســایت کشــتی داغســتان روســیه 
ــرده اســت براســاس  ــا ک ــی شــیطنت آمیز ادع در مطلب
قوانیــن IOC علیرضــا کریمــی و مربــی اش بایــد 
مادام العمــر محــروم شــوند و کشــتی ایــران نیــز بایــد 
بــه مــدت یــک ســال از حضــور در میادیــن بین المللــی 

محــروم شــود. 
ایــن ســایت روســی در ادامــه نوشــته اســت اتحادیــه 
جهانــی کشــتی جریمــه ســبکی بــرای کشــتی ایــران در 
نظــر گرفتــه و تأکیــد کــرده اســت اگــر ایــن اتفاقــات 
ــود.  تکــرار شــود، جریمــه بعــدی ســنگین تر خواهــد ب
ســایت داغســتان همچنیــن عنــوان کــرده اســت ایــن 

ــی  ــتی گیران ایران ــه کش ــت ک ــار نیس ــن ب ــرای اولی ب
بــرای رویارونشــدن بــا اســرائیل خــود را قربانــی 

نمی دهنــد. ادامــه  مســابقات  بــه  و  می کننــد 
بــه گــزارش ایســنا، ایــن اظهــارات و مداخــالت علنــی 
ــی  ــران در حال ــتی ای ــر کش ــرای اخی ــا در ماج روس ه
ــان  ــی از رقیب ــواره یک ــران هم ــه ای ــود ک ــرح می ش مط
قطعــا  و  اســت  بــوده  کشــتی  در  روســیه  جــدی 
ــود؛  ــن کشــور خواهــد ب ــه نفــع ای ــران ب محرومیــت ای
ــتی  ــه کش ــه زدن ب ــال ضرب ــه دنب ــا ب ــن روس ه بنابرای
ایــران بــا دامــن زدن بــه مســئله رویارونشــدن بــا رژیــم 

ــتند. ــتی هس صهیونیس
ــی کشــتی علیرضــا کریمــی را  ــه جهان به تازگــی اتحادی
۶ مــاه و مربــی اش را ۲ ســال از حضــور در کشــتی 

ــرد. محــروم ک

آخرین اخبار مصدومان استقالل
ــت  ــاره وضعی ــتقالل درب ــگاه اس ــکی باش ــاون پزش مع

ــرد.  ــه ک ــی ارائ ــی توضیحات پادوان
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر امیــن نــوروزی، معــاون 
ــاردو  ــاره وضعیــت لئون پزشــکی باشــگاه اســتقالل، درب
در  متأســفانه  تهــران گفــت:  رادیــو  بــه  پادوانــی 
ــار  ــی دچ ــنبه، پادوان ــوالد در روز ش ــا ف ــازی ب ــن ب حی
مصدومیتــی از ناحیــه ســر و گــردن شــد کــه مســتقیما 
ــه  ــتند، ب ــم داش ــکان تی ــه پزش ــی ک ــر خوب ــا تدابی ب
ــی  ــه خیل ــه صدم ــم ک ــد. دیدی ــل ش ــتان منتق بیمارس
ــد.  ــام ش ــکن انج ــت و MRI و سی تی اس ــدید اس ش
ــد.  ــاوره ش ــم مش ــی ه ــوب تهران ــان خ ــا متخصص ب
بایــد هرچــه ســریع تر عمــل می شــد تــا فشــار از 
ــل  ــبختانه در عم ــود. خوش ــته ش ــش برداش روی نخاع
جراحــی موفــق شــدند فشــار را از روی نخــاع بردارنــد. 
بــه تبــع بــا توجــه بــه فشــاری کــه روی نخــاع آمــده، 
ــه شکســتگی  ــه ب ــا توج ــا ب ــان اســت؛ ام ــه زم ــاز ب نی
ایجادشــده در ســر، منتظریــم شــرایط عــادی شــود تــا 
ــل  ــران منتق ــه ته ــی ب ــس هوای ــا اورژان ــم او را ب بتوانی
کنیــم و بــا کمــک دوســتان و اســتادان شکســتگی ســر 

ــم.  ــان کنی ــم درم ــن را ه ــن بازیک ای
او بــا رد شــایعات کمبــود امکانــات در اهــواز اظهــار کــرد: 
خیــر. خوشــبختانه آمبوالنــس فــورا او را بــه بیمارســتان 
بــرده اســت. بیمارســتان اول چــون MRI نداشــته، بــه 
ــرده شــده اســت. خوشــبختانه  ــری ب بیمارســتان دیگ
ــت. او در  ــده اس ــل ش ــی عم ــب پادوان ــان مناس در زم
ــی  ــد از گمانه زن ــده. بای ــوش آم ــه ه ــر ب ــال حاض ح
ــادی مطــرح  ــم. حرف هــای ضــد و نقیــض زی بپرهیزی
شــده اســت. مــا از مــردم می خواهیــم بــرای پادوانــی 
دعــا کننــد. او بســیار پســر خوبــی اســت. فعــال تــالش 

پزشــکان خــوب بــوده اســت.
معــاون پزشــکی باشــگاه اســتقالل دربــاره زمــان 
ــی  ــن خیل ــت: م ــن گف ــه میادی ــی ب ــت پادوان برگش
مــا  بــرای  و  بازیابــد  را  ســالمتی اش  او  امیــدوارم 
بــا  بتوانــد  ان شــاءهللا  اســت.  مهــم  او  ســالمتی 
ــود.  ــه می ش ــم چ ــم ببینی ــردد و منتظری ــالمتی برگ س

مــا بــا کمــک مدیریــت باشــگاه تــالش می کنیــم اگــر 
ــران  ــه ته ــردا او را ب ــد، ف جراحــان اهــوازی اجــازه دهن

ــم. ــل کنی منتق
ــت  ــا از وضعی ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب او در پاس
قائــدی اطالعــی دارد، بیــان کــرد: قائــدی خوشــبختانه 
خیلــی بهتــر شــده اســت. یــک فیزیوتــراپ در بوشــهر 
هــر روز بــا او کار می کنــد. شــرایطش خیلــی بهتــر 
شــده اســت. خوشــبختانه او شکســتگی نــدارد و تنهــا 
ــا  ــم ب ــه جراحــی شــد. منتظری ــود ک ــد ب مشــکلش کب
اجــازه دکتــر ایــن بازیکــن، او را بــه تهــران بیاوریــم. بــا 

ــود. ــر می ش ــوب کار و بهت ــی خ او خیل
ــدوم  ــر مص ــت دیگ ــاره وضعی ــان درب ــوروزی در پای ن
و گفــت:  صحبــت کــرد  بــرزای  بهنــام  اســتقالل، 
متأســفانه در ایــن دوره مصدومیت هایــی داشــتیم کــه 
ــه  ــه ناحی ــرزای از س ــودم. ب ــده ب ــال ها ندی ــن س در ای
ــان  ــا درم ــود. م در همســترینگ دچــار پارگــی شــده ب
ــش  ــل درمان ــل مراح ــا تکمی ــد ت ــم و بای ــاز کردی را آغ

ــم. ــر کنی صب
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حرف و نقل

 محمــد بحرانــی، صداپیشــه عروســک جناب خــان 
دربــاره تازه تریــن اخبــار از برنامــه »خندوانــه« می گویــد: 
»مــن هــم در اخبــار خوانــدم کــه برنامــه از عیــد شــروع 
ــا  ــاال هــم جناب خــان حضــور دارد؛ ام می شــود و احتم
تــا جایــی کــه مــن در جریــان هســتم، هنــوز هیــچ چیــز 
ــان  ــور جناب خ ــه حض ــت. در قضی ــده اس ــی نش قطع
در »خندوانــه« شــخص مــن هیــچ وقــت مســئله 
ــان در  ــتم جناب خ ــت داش ــه دوس ــن همیش ــوده؛ م نب
ــن  ــی بی ــی و مال ــات حقوق ــه« باشــد؛ اختالف »خندوان
صاحــب امتیــاز عروســک و تلویزیــون بــود؛ امیــدوارم که 

حــل شــود.
 نمایــش »آوای فاختــه« بــه نویســندگی و کارگردانی  
هــادی عســکری از نهم اســفندماه در ســالن ســوره حوزه 

هنــری روی صحنه مــی رود.
»حســین  موســیقی  کنســرت  نخســتین   
خواجه امیــری« )ایــرج( در اصفهــان، روز ۱۳ اســفندماه 
در ســالن شــیخ بهایی نجف آبــاد برگــزار می شــود.

ــا  ــی »آدین ــه کارگردان ــم »مــرا لمــس نکــن« ب  فیل
ــالی  ــرس ط ــزه خ ــب جای ــه کس ــق ب ــی« موف پینتیل
ــن  ــنواره برلی ــتمین جش ــم از شصت وهش ــن فیل بهتری

شــد.
 مراســم رونمایــی از کتــاِب نمایشــنامه »بــوف 
نه چنــدان کــور« نوشــته محمدعلــی ســجادی بــا 
ــراز، روز دوشــنبه  ــاران و نشــر اف ــکاری مؤسســه به هم
ــه  ــا ۸ عصــر در خوانش خان ۷ اســفندماه از ســاعت ۶ ت
ســاعدِی مؤسســه بهــاران بــه نشــانی خیابــان ولی عصر، 
ــان  ــن، خیاب ــپ بنزی ــه روی پم ــت، روب ــر از زرتش باالت

نوربخــش، پــالک ۲۱ برگــزار می شــود.
 »ســری دوی« از معروف تریــن بازیگــران زن تاریــخ 
ســینمای بالیــوود در ســن ۵۴ ســالگی بــر اثــر حملــه 
قلبــی درگذشــت. »نارنــدرا مــؤدی«، نخســت وزیر هنــد، 
در توئیتــر خــود نوشــت که از درگذشــت نابهنگام »ســری 
دوی« بســیار متأثــر شــده و »رام ناتــه«، رئیس جمهــور 
هنــد، نیــز نوشــت کــه بــا شــنیدن خبر مــرگ این ســتاره 

بالیــوودی شــوکه شــده اســت.
 مجموعــه تلویزیونــی »دســتت را بــه مــن بــده« بــه 
کارگردانــی محمدمهــدی عســکرپور و تهیه کنندگــی علی 
پورکیانــی اوایــل مهرمــاه در تهــران کلیــد خــورده اســت و 
گــروه تولیــد هم اکنــون در خیابان هــای تهــران مشــغول 
تصویربــرداری هســتند و بــه زودی بــرای ادامــه کار راهــی 
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــه خان ــوند ک ــازه ای می ش ــن ت لوکیش

کاراکترهــای مجموعــه اســت.
ــه در  ــه ای ک ــده ســازهای کوب ــا یوســفی، نوازن  زکری
کارنامــه فعالیتــی خــود همــکاری بــا چندیــن گــروه و 
هنرمنــد صاحب نــام موســیقی کشــورمان را دارد، بــا 
ــان کــرد: از  ــن فعالیت هــای خــود بی ــه تازه تری اشــاره ب
اوایــل اســفند همــراه بــا علیرضــا قربانــی کنســرت هایی 
را در شــهرهای مختلف کشــور اســترالیا ازجمله ســیدنی، 

ــم. ــزار می کنی ــورن برگ ــن و ملب بریزبی
 ســیاوش طهمــورث اعــالم کــرد قصــد دارد نمایــش 
»معرکــه در معرکــه« را کــه پیــش از این تصمیم داشــت 
در بهــار ۹۷ بــه صحنــه ببــرد، از ۱۵ تیرمــاه ســال آینــده در 

مجموعــه تئاتــر شــهر روی صحنــه ببرد.

کوتاه خبر 
»بازیچه« را با سس تعلیق و ترس 

می سازم
محمدعلــی ســجادی از ســاخت فیلــم ســینمایی 

ــر داد.  ــرس خب ــق و ت ــس تعلی ــا س ــه« ب »بازیچ
محمدعلــی ســجادی، کارگــردان ســینما، گفــت: فیلــم 
ــرای  ــه خاطــر گربه هــا« ب ــده ب ــم ب ســینمایی »طالق
اکــران آمــاده اســت و امیــدوارم ایــن فیلــم ســال ۹۷ 
اکــران عمومــی شــود. البتــه فکــر می کنــم ایــن اثــر 
ــش داده  ــه« نمای ــر و تجرب ــروه »هن ــینمایی در گ س

می شــود. 
ــام  ــا ن وی ادامــه داد: همچنیــن یــک پــروژه دیگــر ب
ــه  ــی پروان ــه به تازگ ــتورکار دارم ک ــه« در دس »بازیچ
ــه  ــدوارم هرچ ــت و امی ــده اس ــادر ش ــاخت آن ص س
ــد  ــرای تولی ــبی ب ــادی مناس ــرایط اقتص ــریع تر ش س

ــر فراهــم شــود.  ــن اث ای
ســجادی در پایــان گفــت: »بازیچــه« را می تــوان 
یــک ملــودرام بــا ســس تعلیــق و تــرس دانســت کــه 
ــن  ــم ای ــی می توان ــوز مشــخص نیســت چــه زمان هن

ــر ســینمایی را جلــوی دوربیــن ببــرم.  اث

معــاون توســعه و فنــاوری ســازمان صداوســیما اعــالم کــرد ســه 
ــا  ــام آنه ــه ن ــتند ک ــدن هس ــال HDش ــی در ح ــبکه تلویزیون ش

ــد شــد.  ــالم خواه ــس ســازمان اع توســط رئی
رضــا علیــدادی در گفت وگــو بــا ایســنا دربــاره برنامه هــای 
ــار  ــاوری ســازمان صداوســیما اظه ــت توســعه و فن ــد معاون جدی
ــرای گســترش و توســعه زیرســاخت های  ــت ب ــن معاون ــرد: ای ک
فنــی ســازمان در همــه ابعــاد خــود اعــم از بخش هــای تولیــدی، 
براســاس  دارد کــه  مدونــی  برنامه هــای  انتشــار،  و  انتقــال 
راهبردهــای پنــج ســاله رســانه ملــی کــه توســط رئیــس ســازمان 
ــن  ــی ای ــه قطع ــه نتیج ــم ب ــالش می کنی ــت، ت ــده اس ــالغ ش اب

ــه برســیم.  برنام
ــن  ــی در صح ــتودیوی تلویزیون ــیس اس ــه تأس ــاره ب ــا اش وی ب
معاونــت  کــرد:  بیــان  صالح بن موســی الکاظم)ع(  امامــزاده 
ــن  ــابه ای ــری مش ــای دیگ ــازمان برنامه ه ــاوری س ــعه و فن توس

پــروژه را در دســتورکار دارد تــا بــرای بخش هایــی کــه بــه عنــوان 
تأمیــن منابــع محتوایــی غنــی ملــی و اســالمی فعالیــت دارنــد، 

بســتر و زیرســاخت مناســبی فراهــم شــود. 
معــاون توســعه و فنــاوری ســازمان صداوســیما خاطرنشــان کــرد: 
ــرای  ــه HD ب ــل کیفیــت از SD ب ــزات و تبدی ــای کیفــی تجهی ارتق
ســه شــبکه تلویزیونــی نیــز در برنامــه پنــج ســاله ذکــر شــده کــه 
قــرار اســت ایــن ســه شــبکه توســط ریاســت ســازمان اعالم شــود. 
علیــدادی بــا اشــاره بــه پــروژه پوشــش ۹۹ درصــدی شــبکه های 
ــرار دارد  ــروژه در دســتورکار ق ــن پ ــح داد: ای ــز توضی ــال نی دیجیت
ــم  ــه امیدواری ــت ک ــده اس ــاز ش ــز آغ ــش نی ــال پی ــک س و از ی
ــن  ــم ای ــر می کن ــه فک ــد؛ البت ــه برس ــه نتیج ــریع تر ب ــه س هرچ
پــروژه زودتــر از زمــان مشخص شــده بــه پایــان برســد. همچنیــن 
ــه  ــتی ک ــاس درخواس ــز براس ــی FM نی ــش رادیوی ــت پوش کیفی

معاونــت صــدا از مــا داشــته، در حــال ارتقاســت.

میرجالل الدیــن کــزازی گفــت: اگــر جهانیــان اندکــی دربــاره 
ــن دل  ــه ولنتای ــز ب ــا می دانســتند، هرگ جشــن  ســپندارمذگان م
خــوش نمی کردنــد و  ســپندارمذگان، جشــن بزرگداشــت زن 

می شــد. 
ــاالر  ــه در ت ــفندگان ک ــن اس ــم جش ــاهنامه پژوه در مراس ــن ش ای
ــه اندیشــمندان علــوم انســانی برگــزار شــد، بیــان  فردوســی خان
ــه  ــنی هم پای ــم، جش ــن می شناس ــه م ــی ک ــرد: در فرهنگ های ک
ــت.  ــده اس ــد نیام ــت زن پدی ــپندارمذگان و بزرگداش ــن  س جش
گاهــی کســانی را کــه بــا فرهنــگ ایرانــی بیگانه انــد می بینــم کــه 
ــا ولنتایــن می ســنجند. اگــر ایــن  خام اندیــش، ایــن جشــن را ب
دو جشــن هم ماننــدی بــا یکدیگــر داشــته باشــند در گرامیداشــت 
زن اســت؛ امــا ولنتایــن جشــنی اســت کــه پیشــینه دیرینــه ندارد 
ــه  ــی ک ــت؛ در حال ــه اس ــه گرفت ــی مای ــداد تاریخ ــک رخ و از ی

ا ســپندارمذ جشــنی کهــن، آیینــی و باورشــناختی اســت. 

ــت  ــر تخ ــوده و ب ــاه ب ــن روز زن پادش ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــد،  ــان او بوده ان ــه فرم ــدان ب ــوی و فرزن ــت و ش ــته اس می نشس
گفــت: در ایــن روز مــردان می کوشــیدند تــا بــه زنانشــان ارمغانــی 
ــه در یکــی از  ــرای نمون ــوان داد؛ ب ــه هرکســی نمی ت ــه ب ــد ک دهن
ــل  ــی از فص ــا برف ــت ت ــوه می رف ــه ک ــوهر ب ــفند، ش ــای اس روزه
زمســتان را بــه ســرای خــود آورد تــا برفــاب بســازد و بــه بانــوی 
خــود پیشــکش کنــد؛ ارمغانــی کــه بــا رنــج و تــالش بــه دســت 
می آمــده و صدهــا بــار ارزشــمندتر از ارمغــان ســیمین و زر اســت. 
ــوی  ــام مــادر و بان ــه ن ــدان ب کــزازی اضافــه کــرد: شــوهر و فرزن
خانــه، درختــی در خانــه می کاشــتند و زمیــن، امشاســپند و 
ــبزترین  ــت، سرس ــن درخ ــتند. ای ــی می داش ــپندارمذ را گرام س
درخــت خانــه می شــد؛ زیــرا آن را بــا مهــر و بــاور بســیار 
ــی  ــه گرام ــان این گون ــن در جه ــدام جش ــتند. زن در ک می کاش

می شــود؟ داشــته 
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انیمیشــن ســینمایی »فهرســت مقــدس« بــه 
ــی  ــن همدان ــی محمدامی ــی و تهیه کنندگ کارگردان
بــه عنــوان اثــر برگزیــده در بخــش انیمیشــن های 
ــد.  ــده ش ــر برگزی ــنواره فج ــرکت کننده در جش ش
ایــن کار، محصــول »خانــه پویانمایــی انقــالب 
ــده  ــد ش ــه اوج تولی ــوده و در مؤسس ــالمی« ب اس
اســت. نوشــته حاضــر بــه بررســی »فهرســت 

مقــدس« می پــردازد.
ــه  ــت ک ــی اس ــدس« از پدیده های ــت مق »فهرس
ــت.  ــرده اس ــه ک ــینما عرض ــه س ــا ب ــن م انیمیش
ــاب  ــرای »اصح ــه از ماج ــم برگرفت ــتان فیل داس
ــی  ــع تاریخ ــرآن و مناب ــه در ق ــت ک ــدود« اس اخ
ــل  ــا مث ــی م ــای ادب ــی گنجینه ه ــر و بعض معتب
ــت.  ــده اس ــاره ش ــه آن اش ــوی« ب ــوی مول »مثن
ایــن  از  آزاد  اقتباســی  مقــدس«،  »فهرســت 

ماجراســت.
 خالصه داستان

ــعودی  ــتان س ــور عربس ــران« در کش ــهر »نج ش
فعلــی در دورانــی حــدود یــک قــرن پیــش 
پادشــاه  ســلطه  زیــر  پیامبــر)ص(  میــالد  از 
ــواس  ــود. ذن ــواس« ب ــام »ذن ــه ن ــن ب ــار یم جب
ــران  ــه در نج ــی ک ــا مردم ــه ب ــرای مقابل ــود ب یه
بــه رهبــری »فیمیــون« بــه دیــن مســیحیت 
ــد  ــی می کن ــا لشکرکش ــه آنج ــد، ب ــده بودن گروی
و بــا توجــه بــه اصــرار نوکیشــان بــر دیــن جدیــد 
ــر از ســاکنان شــهر را در  خــود، بیــش از ۲0000 نف
نسل کشــی،  ایــن  محــل  می ســوزاند.  آتــش 
 مکانــی بــه نــام »اخــدود« در جــوار شــهر نجــران

 بود و... .

فیلمنامه نویــس، هومــن فاضــل، انتخــاب موضــوع 
بســیار هوشــمندانه ای داشــته اســت. نشــان دادن 
یهودیــان  توســط  تاریــخ  نسل کشــی  اولیــن 
می توانــد راهــی بــرای نشــان دادن ریشــه تاریخــی 
ــا ادیــان دیگــر باشــد.  خصومت هــای ایــن قــوم ب
ــر کشــور  ــالوه ب ــد ع ــم می توان ــن فیل از ســویی ای
ــورهای  ــرای کش ــی ب ــب توجه ــوع جال ــا، موض م

ــان باشــد. ــی مســیحیان جه اســالمی و حت
ایــن حکایــت تاریخــی قابلیت هــای مناســبی 
ــات  ــک در ادبی ــب دراماتی ــه قال ــال ب ــرای انتق ب
ــعی دارد  ــم س ــدای فیل ــی دارد. راوی در ابت نمایش
ــن  ــه دی ــران ب ــردم نج ــدن م ــرای گروی ــار ماج ب
مســیحیت را بــه دوش بکشــد؛ امــا تأثیــر فیمیون، 
ــن  ــردم را در ای ــر م ــی تغیی ــان و حت ــر نوکیش رهب
تحــول شــاهد نیســتیم. حاکــم نجــران، آندریــاس 
ــه  و خاخام هــا و... همــه نگــران گرویــدن مــردم ب
مســیحیت هســتند؛ امــا نوکیشــان بی حــال و 
بی حرکــت و غیرفعــال و برخــی مریــض و ضعیــف 
هســتند و ایــن نیــروی وارفتــه کــه قــدرت دفــاع 
ــد  ــری را می توانن ــه خط ــد، چ ــود ندارن ــم از خ ه

ــد؟ ــود ایجــاد کنن ــرای حــکام و مراجــع یه ب
ــی  ــه راهزن ــاران - ک ــخصیت  ه ــول ش ــد تح رون
جایزه بگیــر اســت - تــا یــک انســان فــداکار، ایــده 
ــف  ــت. ضع ــاس اس ــن اقتب ــی در ای ــیار خوب بس
اصلــی در پرداخــت بیــش از انــدازه بــه آندریــاس، 
حاکــم نجــران و همســرش اســت کــه نقــش 
محــوری در شــخصیت پردازی مســیر داســتان 

ــد.  ندارن
ــان  ــیر قهرم ــون در مس ــا فیمی ــد ی ــور مرش حض
ــری  ــه )دخت ــور رفق ــد و حض ــاق می افت ــر اتف دی
ــد(  ــرار می کن ــاران برق ــا  ه ــی ب ــه عاطف ــه رابط ک

ــز بیــش از حــد  ــر اســت. تمرک ــه و کم اث محتاطان
ــز فرصــت پرداخــت  و تکــرار مســابقات  هــاران نی
ــرده دوم  ــان را در پ ــر قهرم ــد تغیی ــه رون بیشــتر ب
ــرای  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــرده اس ــگ ک کم رن
ســرعت دادن بــه ریتــم فیلــم از طریــق صحنه هــای 
ــرا در  ــرورت ماج ــن ض ــدون درنظرگرفت ــن، ب اکش

ــده شــده اســت. داســتان گنجان
زیــر فشــار قــراردادن ماجــرا تــا رســیدن ذنــواس 
ترفنــدی خــوب اســت. ذنــواس بــه نجــران 
می رســد و مســیحیان را بــه دســتور او قتــل عــام 
ــدی  ــش کلی ــن بخ ــفانه راوی، ای ــد. متأس می کنن
ــم از  ــد و فیل ــت می کن ــتان را روای ــی داس و اصل

ــوان اســت. ــد نات ــن رون نشــان دادن ای
ــن فهرســت از اهمیــت  ــز ای ــع تاریخــی نی در مناب
ــفانه  ــا متأس ــت؛ ام ــوده اس ــوردار ب ــژه ای برخ وی
مشــخص  فیلــم  در  فهرســت  ایــن  اهمیــت 
نمی شــود. در جایــی از داســتان بــه رونــد تهیــه و 
تنظیــم و کارکــرد آن اشــاره نمی شــود و راوی ایــن 
ــاندن  ــه رس ــد و درنتیج ــم نمی کن ــت ه ــار دخال ب
اســت  گفتنــی  نمی کنــد.  بیــان  را  فهرســت 
اســتفاده از شــاهین، پرنــده شــکاری  هــاران، برای 

ــت. ــی اس ــر عال ــه قیص ــت ب ــاندن فهرس رس
از زمــان کشته نشــدن  پــرده ســوم فیلمنامــه 
ــی را  ــت خوب ــاران، حرک ــت  ه ــه دس ــون ب فیمی
آغــاز می کنــد و داســتان نیــز بــا جذابیــت و 
کشــش قابــل قبولــی پایــان می یابــد. پایــان جــزو 
بهتریــن قســمت های ایــن فیلمنامــه اســت.

ــب  ــات در قال ــره حیوان ــن از چه ــتفاده نمادی اس
انســانی از چالش هــای مهــم ایــن اثــر اســت. این 
اغــراق مبتنــی بــر فیزیــک و ظاهــر و نمادیــن در 
ظاهــر انســان ها و نشــان دادن درونیــات آن هــا در 
ــا وام گرفتــن از ویژگی هــای نمادیــن  چهره شــان ب
حیوانــی اســت. آندریــاس، حاکــم نجــران، شــبیه 
خــوک و زنــش مــار اســت. فیمیــون بــز، نگهبانــان 
ســگ ها، رفقــه آهــو و ذنــواس کرگــدن و عــده ای 

گــرگ هســتند. 
ــر در ایــن بخــش  ــده معتقــد اســت ایــن اث نگارن
نه تنهــا موفــق بــوده اســت، بلکــه اثــر را بــه 
ــرای  ــب ب ــزی و مناس ــذاب و فانت ــی ج محصول

ــت. ــرده اس ــدل ک ــن ب ــای انیمیش مدی
ــم  ــمندانه در فیل ــای هوش ــی نماده ــور بعض حض
بیننــده هشــیار دور نمی مانــد؛  از چشــم  نیــز 
بــرای نمونــه اســتفاده از مجســمه ای در شــهر 
نجــران شــبیه بــه مجســمه آزادی آمریــکا طعنــه 

ســازندگان را بــه غــرب نشــان می دهــد. 

ــم  ــی می بینی ــر جهنم ــه پس ــبیه ب ــواس را ش ذن
ــه  ــتی دارد ک ــادی صهیونیس ــه اعتق ــاره ب ــه اش ک
پســر شــیطان بــا دو شــاخ بــر ســرش بــه زمیــن 

می آیــد.
ــتفاده  ــر اس ــن اث ــوت ای ــاط ق ــبختانه از نق خوش
همزمــان از نــگاه هنــری بــا اســتفاده از هنرمنــدان 
انیمیشــن و طراحــی در تیــم تولیــد در کنــار تســلط 
تکنیکــی قابــل قبــول و برجســته اســت. انیمیــت 
یــا حرکــت کاراکترهــا پذیرفتــه اســت؛ امــا هنــوز 
ــن  ــورت در انیمیش ــک ص ــدن و میمی ــرکات ب ح
ــن  ــت. در ای ــی نیس ــکال دارد و طبیع ــران اش ای
فیلــم دســت ها و انگشــتان ایــراد دارنــد و الگــوی 
ــی  ــن یک ــاران خش ــا  ه ــف ب ــر ظری ــت دخت دس
ــتفاده  ــت. اس ــل نیس ــینگ کام ــپ س ــت! لی اس
از بعضــی تکنولوژی هــا مثــل موشــن کپچــر 
ــدنی  ــه رفع ش ــه البت ــران دارد ک ــی در ای ضعف های
ــت دســتی  ــدون کمــک از انیمی اســت و شــاید ب
برســد.  قوی تــری  وضعیــت  بــه  روزی  هــم 
رنگ هــا بســیار خــوب انتخــاب و اجــرا شــده اند؛ 
اگرچــه کیفیــت نمایــش در ســالن های مــا قابــل 

ــاد نیســت.  اعتم

ــه  ــوی و هنرمندان ــه طراحــی فضــای ق جــا دارد ب
ایــن اثــر نیــز اشــاره کنیــم کــه بــا بررســی تاریخــی 
مناســب در طراحــی فضــا کامــال در اثــر خودنمایــی 

می کنــد.
نگارنــده، »فهرســت مقــدس« را اثــری در اندازه هــای 
ــر  ــه تبح ــاز ب ــوز نی ــه هن ــد؛ گرچ ــینما می دان س
بیشــتر و نــگاه ســینمایی مســلط تر و تجربه هــای 
بعــدی محســوس اســت. تدویــن اثــر نیــز جــای 
کار بیشــتری دارد و کات هــای ســریع و گاهــی 
ضعف هایــی  دوربیــن،  غیرحرفــه ای  حــرکات 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــر ب ــه در اث ــت ک اس
انیمیشــن در دنیــا مخاطــب عــام دارد تــا خانــواده 
ــه  ــد و هریــک ب ــر را ببینن ــد اث ــار هــم بتوانن در کن
ســهم و بــه تناســب دریافــت خــود از فیلــم لــذت 

ببرنــد. 
مخاطبــان اصلــی »فهرســت مقــدس« هــم مثــل 
ــن  ــده در انیمیش ــینمایی تولیدش ــار س ــتر آث بیش
مــا، نوجوانــان و ســنین باالتــر هســتند. ایــن 
ویژگــی را می تــوان بــه عنــوان ضعــف فیلــم 
قلمــداد کــرد. بیشــترین جذابیــت »فهرســت 
ــتفاده از  ــوان، اس ــب نوج ــرای مخاط ــدس« ب مق
اکشــن های جذابــی اســت کــه به خوبــی طراحــی 

ــت. ــده اس ــرا ش و اج
موســیقی بهــزاد عبــدی بــا اجــرای »ارکســتر ملــی 
ــن  ــذار ای ــوت و تأثیرگ ــاط ق ــن«، یکــی از نق اکرای

اثــر اســت.
ــا  در پایــان بایــد یــادآور شــویم اقنــاع مخاطــب ب
ــاز  ــوز نی ــران هن تولیــدات ســینمایی انیمیشــن ای
بــه ســعی و خطاهــای بیشــتری دارد. نگارنــده بــر 
ایــن بــاور اســت کــه »فهرســت مقــدس« نشــان 
داد ایــن کمیــت می توانــد بارقه هایــی از آثــار 
کیفــی را بــه همــراه داشــته باشــد. دســت مریــزاد 
ویــژه ای نثــار عوامــل ایــن اثــر. امید اســت شــاهد 
آثــار بالنــده دیگــری در انیمیشــن ایــران باشــیم.

تغییــر اســم ایــن اثــر از »بازگشــت« بــه »فهرســت 
مقــدس« هوشــمندانه بــود؛ امــا واژه مقــدس 
ــب و  ــا تعص ــرادف ب ــام مت ــب ع ــگاه مخاط در ن
گذشــته نگری اســت و عطشــی بــرای دیــدن اثــر 

ایجــاد نمی کنــد.

،،
ــد تحــول شــخصیت  هــاران - کــه  رون
راهزنــی جایزه بگیــر اســت - تــا یــک 
انســان فــداکار، ایده بســیار خوبــی در 

ایــن اقتبــاس اســت

نگاهی به انیمیشن سینمایی »فهرست مقدس«

هوشمندی هنر و تکنیک

مستند
 »سمفونی زاینده رود«

 برای غم دل مردم نصف  جهان
محســن  ســید  تهیه کنندگــی  بــه  زاینــده رود  ســمفونی 
طباطبایی پــور در ۱۲ قســمت توســط ۱۲ کارگــردان ســاخته شــده 
اســت. ایــن مســتند بــه زوایــای مختلــف زاینــده رود می پــردازد.

ــا تــو شــادم زاینــده رود«، »ســازنده رود«، »غارهــای یخــی«،  »ب
»نغمه هــای پــل«، »اوی مثبــت؛ اوی منفــی«، »آدم هــای روی 
ــان تــاالب«، »ســفرنامه ســیاحان«، »دو  پــل«، »زاده آب«، »زن
رود«، »فرزنــدان زاینــده رود« و »عکاســان حاشــیه زاینــده رود«، 
ــب  ــه ترتی ــه ب ــت ک ــه اس ــن مجموع ــمت های ای ــن قس عناوی
ــال اســکویی،  ــان، جم ــی،  هاشــم مرتضوی توســط نفیســه توتون
فرشــاد احمــدی، عزت الــه پــروازه، فرهــاد بردبــار، محمــد 
ــازی،  ــد غ ــری، محم ــی جعف ــجادیه، عل ــهره س ــودی، ش محم

ــده اند. ــاخته ش ــائلی س ــوذر مس ــاری و اب ــول انتش رس
ایــن مســتند بــه موضوعاتــی چــون ارتبــاط زاینــده رود بــا شــادی 
ــت  ــاط صنع ــه، ارتب ــدگاه زنان ــان از دی ــردم اصفه ــالمت م و س
منطقــه  در  زردکــوه  یخچال هــای  و  زاینــده رود  و  اصفهــان 

می پــردازد. کوهرنــگ 
همچنیــن ایــن مســتند بــا بررســی تأثیــر معمــاری خــاص پــل 
ــان،  ــت داران آواز در اصفه ــی دوس ــع و هنرنمای ــو در تجم خواج
تأثیــرات بی آبــی در زندگــی کشــاورزان، ســاخت پل هــای جدیــد 
ــده رود در عصــر  ــان آدم هــای شــهر و پل هــای زاین و تعامــل می
ــمه،  ــده رود در سرچش ــاع زاین ــال و اوض ــه ح ــی ب ــد، نگاه جدی
ــی  ــی و چگونگ ــاالب گاوخون ــت ت ــای رود، وضعی ــز و انته مرک

ــای آن دارد. ــظ و بق ــرای حف ــاد ب ــی مردم نه ــرد گروه عملک
شرق شناســان،  و  پژوهنــدگان  ســیاحان،  نــگاه  از  اصفهــان 
بررســی نقــش زاینــده رود در هویت بخشــی بــه اصفهــان از 
ــه  ــورگ ک ــهر فرایب ــابه در ش ــا رودی مش ــه آن ب ــق مقایس طری
ــان  ــده می شــود، جوی هــای اصفه ــان خوان ــده اصفه خواهرخوان
و زندگــی و خاطــرات عکاســان قدیمــی و ســیار حاشــیه 
ــت. ــتند اس ــن مس ــوری ای ــات مح ــر موضوع ــده رود از دیگ زاین

آییــن رونمایــی از »ســمفونی زاینــده رود« روز پنجشــنبه ۳ 
ــدان کشــور در نگارســتان  ــا حضــور مســئوالن و هنرمن اســفند ب

ــد. ــزار ش ــان برگ ــی)ره( اصفه ــام خمین ام
رئیــس اتــاق صنایــع، معــادن، بازرگانــی و کشــاورزی اصفهــان بــا 
بیــان ایــن پرســش کــه »چــه ارتباطــی بیــن صنعتگــران و اهالی 
فرهنــگ اســت؟«، گفــت: الزم اســت صنعتگــران توانمندی هــای 

خــود را از زبــان هنرمنــدان بــه همــه دنیــا نشــان دهنــد.
عبدالوهــاب ســهل آبادی افــزود: چندیــن ســال پیــش وقتــی از 
ــچیان را  ــی فرش ــع فرهنگ ــدم، مجتم ــد رد می ش ــان توحی خیاب
خــراب دیــدم و نمی دانســتم متولــی بازســازی آن چــه ارگانــی 
ــگ  ــه اداره کل فرهن ــم و ب ــورت گرفت ــهرداری مش ــت. از ش اس
ــد  ــردم؛ گفتن ــرده ک ــت مذاک ــس وق ــا رئی ــه و ب و ارشــاد مراجع
بودجــه بــرای بازســازی آن نیســت. قــرار شــد مــا این ملــک را از 

ارشــاد یــک ســال اجــاره و آن را بازســازی کنیــم.
ــا انتقــاد از عملکــرد دولــت در عرصه هــای فرهنگــی بیــان  وی ب
ــی  ــگاه اصل ــاد جای ــرای ایج ــت ب ــم دول ــر می کردی ــرد: فک ک
هنرمنــدان بــه مــا کمــک می کنــد؛ امــا گفتنــد بایــد ماهیانــه ۵0 
میلیــون تومــان اجــاره بپردازیــد تــا اینکــه وقتــی یکــی، دو مــاه 
ــود، قــرار شــد آنجــا دیگــر  ــده ب ــان قــرارداد یک ســاله مان از پای

در اختیــار مــا نباشــد.
ــی و کشــاورزی اصفهــان  ــع، معــادن، بازرگان ــاق صنای رئیــس ات
از طلــب ۸00 میلیــون تومانــی اداره ارشــاد پــرده برداشــت و 
خاطرنشــان کــرد: پــس از گذشــت یــک ســال و دو مــاه از فســخ 
قــرارداد بــا اداره ارشــاد قــرار اســت بدهــی تعمیــرات را بپردازنــد؛ 

امــا هنــوز ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت و گفتنــد شــکایت کنیــد.
 با هنر نمی توان پول درآورد

وی تصریــح کــرد: بــه عنــوان نماینــده جامعــه صنعــت و معــدن 
کشــور خوشــحالم کــه هنرمنــدان، تئاتــر و همایش در ســاختمان 
فرشــچیان برگــزار می کننــد و این گونــه ارتباطــم را بــا هنرمنــدان 

تقویــت کــردم.
ــوز  ــد هن ــر می کنن ــده ای فک ــه ع ــاد از اینک ــا انتق ــهل آبادی ب س
هــم می تواننــد از طریــق هنــر پــول دربیاورنــد، افــزود: آیــا ایــران 

ــاج و ارحــام صــدر دیگــری را می بینــد؟ متأســفانه  کســاییان، ت
اصفهــان بــا اینکــه مهــد تعزیــه اســت، امــا بایــد بــرای ایــن هنــر 

در شــیراز مراســم گرفتــه شــود.
 هنر، جاذبه گردشگری اصفهان است

وی بــا ابــراز امیــدواری از راه انــدازی مراکــز بــرای برگــزاری تئاتــر 
هنرمنــدان در اصفهــان اظهــار داشــت: در گذشــته مســافران 
ــد و  ــان می آمدن ــه اصفه ــدن تئاترهــای ارحــام صــدر ب ــرای دی ب
ــب  ــان را عق ــا برگشتش ــن تئاتره ــدن ای ــرای دی ــا ب ــی روزه حت
ــای گردشــگری اســتان  ــی از جاذبه ه ــع یک ــد؛ درواق می انداختن

ــر اســت. اصفهــان، هن
رئیــس اتــاق صنعــت، معــدن و اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان 
ادامــه داد: دلمــان می ســوزد وقتــی زاینــده رود را خشــک 
نداشــتن همــه  تدبیــر  زاینــده رود دســت خوش  می بینیــم. 
رؤســای جمهــور شــد کــه بــدون رضایــت صاحبــان اصلــی، آب را 

ــد. ــه مناطــق دیگــر منتقــل کردن ب
ــان  ــردم و کشــاورزان اصفه ــه ســرمایه گذاری م ــا اشــاره ب وی ب
ــاب و  ــر حس ــرد: اگ ــان ک ــگ خاطرنش ــل اول کوهرن ــرای تون ب
کتابــی در انتقــال آب زاینــده رود بــود، االن مــردم اصفهــان 
بــرای خشک شــدنش اشــک نمی ریختنــد؛ درواقــع بیشــتر 
 هنرمنــدان عمرشــان را بــه خاطــر زاینــده رود در ایــن شــهر 

گذراندند.

سینما

زلزله کرمانشاه فیلم می شود
ــرد  ــان ک ــینما، بی ــردان س ــودی، کارگ ــا مقص رض
کــه قصــد دارد فیلمــی دربــاره زلزلــه کرمانشــاه در 

ــن اســتان بســازد.  ــه زده ای ــق زلزل مناط
ســینمایی  فیلــم  مقصــودی، کارگــردان  رضــا 
سی وششــمین  در  کــه  نکــش«  »خجالــت 
جشــنواره ملــی فیلــم فجــر بــه نمایــش گذاشــته 

ــت:  ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــر ب ــن اث ــاره ای شــد، درب
ــی  ــام تغییرات ــغول انج ــا مش ــر م ــال حاض در ح
بســیار کوچــک در ایــن اثــر بــرای اکــران عمومــی 
ــان  ــا هم ــم ب ــن فیل ــال ای ــن ح ــا ای ــتیم؛ ب هس
ــش  ــه نمای ــنواره ب ــه در جش ــه ک ــان ۹0 دقیق زم
گذاشــته شــد، اکــران می شــود. ایــن را هــم 
بگویــم کــه هنــوز تصمیمــی دربــاره نمایــش 

عمومــی ایــن فیلــم نگرفته ایــم. 

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه دیگــر فعالیت هایــش 
عنــوان کــرد: مــا در حــال حاضــر مشــغول تحقیــق 
و جمــع آوری اطالعــات بــرای نــگارش فیلمنامه ای 
دربــاره زلزلــه کرمانشــاه هســتیم. بــه همیــن 
منظــور دســتیارم چنــد ســفر بــه کرمانشــاه داشــته 
اســت و مــن نیــز بــه زودی بــه ایــن اســتان ســفر 

می کنــم. 
مقصــودی بیــان کــرد: بــه محــض اینکــه تحقیقات 

مــا بــه پایــان برســد، شــروع بــه نــگارش فیلمنامه 
ــام  ــن انج ــر ضم ــال حاض ــه در ح ــم؛ البت می کنی
ــا  ــم؛ ب ــم می کن ــت برداری ه ــات، یادداش تحقیق
وجــود ایــن بایــد عنــوان کنــم پــس از عیــد نــوروز 

شــروع بــه نــگارش ایــن فیلمنامــه می کنــم. 
ــر  ــن اث ــه موضــوع ای ــا اشــاره ب ــردان ب ــن کارگ ای
اظهــار کــرد: در ایــن ســرزمین زلزلــه چیــزی 
اســت کــه هیــچ گاه موضوعیــت خــود را از دســت 

نمی دهــد؛ از همیــن رو شــاید موضــوع زلزلــه 
فرامــوش  و  بــرود  یادهــا  از  روزی  کرمانشــاه 
ــود دارد؛  ــواره وج ــه هم ــوع زلزل ــی موض ــود، ول ش
بــر همیــن اســاس حوادثــی از ایــن دســت 
ــانی و  ــای انس ــروز ویژگی ه ــرای ب ــی ب عرصه های
ــادن و  ــراغ، دورافت ــت، ف ــل مصیب ــی مث موضوعات
ــه  ــل ب ــد تبدی ــائل می توانن ــن مس ــت و ای ... اس

ــوند. ــم ش فیل
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شورای شهر آگهی مزایده موضوع مزایده ردیف

8.500.000 5.100.000 تجدید 
مزایده

 اجاره کلبه اغذیه فروشی واقع در محله 22 بهمن )فاز یک( 
به مساحت حدود 51/5 متر مربع 1

1.500.000 900.000 تجدید 
مزایده

 غرفه شماره یک واقع در پارک شیخ بهایی 
محله A6 به مساحت 50 متر مربع  2

8.000.000 4.800.000 تجدید 
مزایده

قطعه زمینی به مساحت حدودًا 500 متر مربع واقع در محدوده 
پارک معلم )محله 22 بهمن( صرفًا جهت ایجاد پارک بادی 

کودکان
3

96/27
96/8/23

96/384
96/3/7

96/16
96/7/23

کوتاه خبر 

هومن سیدی به فیلم نرگس آبیار 
پیوست

هومــن ســیدی، اولیــن بازیگــر فیلــم ســینمایی »شــبی که 
مــاه کامــل شــد« بــه کارگردانــی نرگــس آبیــار شــد. 

ــق  ــی از مناط ــر جوان ــت دخت ــینمایی روای ــم س ــن فیل ای
ــی  ــق جوان ــر عش ــه درگی ــت ک ــران اس ــهر ته ــوب ش جن
شهرســتانی می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه دختــر بــه 
دالیلــی مجبــور بــه مهاجــرت از ایــران اســت. در این مســیر 
بــرادرش بــا او همــراه می شــود؛ امــا در میانــه راه، اتفاقاتــی 
بــرای آن هــا رقــم می خــورد. »شــبی کــه مــاه کامــل شــد« 
ــد می شــود  ــی محمدحســین قاســمی تولی ــه تهیه کنندگ ب
و محصــول جدیــد مؤسســه تصویرگســتر پاســارگاد اســت 
کــه امســال، فیلم هــای ســینمایی »خــوک« بــه کارگردانــی  
مهــران  بــه کارگردانــی  »مصــادره«  و  حقیقــی  مانــی 
احمــدی را تولیــد کــرده بــود. »شــبی کــه مــاه کامــل شــد«، 
ــار  ــس از آث ــار پ ــس آبی ــینمایی نرگ ــم س ــن فیل چهارمی
تحسین شــده  »اشــیا از آنچــه در آینــه می بینیــد بــه شــما 
نزدیک ترنــد«، »شــیار ۱۴۳« و »نفــس« اســت کــه نیمــه 

ــوی دوربیــن مــی رود. اول ســال ۹۷ جل

ه های ارکا�ن �ن �ت

پل خواب
کارگردان اکتای براهنی
نویسنده اکتای براهنی

بازیگران ساعد سهیلی، هومن 
سیدی، آناهیتا افشار، شهین 

تسلیمی، علی اکبر زنجان پور

بلوک 9 خروجی 2
کارگردان علیرضا امینی
نویسنده علیرضا امینی

بازیگران امیر جعفری، پانته آ 
بهرام، حمیدرضا آذرنگ، الهام کردا، 

ستایش محمودی، شبنم مقدمی

اشک نرگس
کارگردان احمد عبداللهیان

نویسنده فتانه توفیقی
بازیگران محمدرضا ایرانمنش، 
نگین معتضدی، محمود مقامی، 

گیتی ساعتچی، آتنا زندیه

 سپندارمذگان، جشنی برای گرامیداشت زنسه شبکه در انتظار HDشدن



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 ضرب و شتم  1۵ پرستار 

در دو ماه اخیر
گفــت:  پرســتاری  نظــام  ســازمان   قائم مقــام 
ــان  ــاران و همراه ــب بیم ــتار از جان ــتم ۱۵ پرس ضرب و ش
ــئوالن  ــت و مس ــده اس ــیار نگران کنن ــر بس ــاه اخی در ۲ م

ــد.  ــه آن رســیدگی کنن ــد ب ــی بای دولت
ضرب و شــتم  خصــوص  در  شــریفی مقدم  محمــد 
پرســتاران گفــت:  طــی یــک ســال گذشــته، آمــار تعــدی 
کنــار  در  و  شــده  نگران کننــده  بســیار  پرســتاران  بــه 
مشــکالت دیگــر ایــن طیــف از فعــاالن عرصــه درمانــی، بــه 
یــک معضــل بــزرگ تبدیــل شــده اســت و نیــاز بــه تدبیــر 

ــئوالن دارد.  ــوری مس ف
وی افــزود: در طــی ۲ مــاه گذشــته، ۱۵ مــورد ضرب و شــتم 
اســتان های  در  بیمــار  همراهــان  توســط  پرســتاران 
ــان،  ــتان، دامغ ــه، گلس ــل، ارومی ــاد، اردبی ــان، مهاب اصفه
ــده  ــزارش ش ــدان گ ــل و زاه ــتان، زاب ــتان و بلوچس سیس
اســت کــه ضربــه از ناحیــه شکســتگی بینــی، دنــده، 
را در  بــدن، بیشــترین آســیب ها  صــورت و چاقــو در 
ــن  ــت. همچنی ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــورد ب ــن م ای
براســاس گزارش هــای موجــود، شــهر گــرگان، بیشــترین 

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــار را ب آم
قائم مقــام ســازمان نظــام پرســتاری خاطــر نشــان کــرد: 
پرســتاران بــه دلیــل تعــدد و حضور فعــال در بیمارســتان ها 
ــرار  ــان ق ــاران و همراه ــه بیم ــخ گویی ب ــف اول پاس در ص
ــود  ــت و کمب ــه عصبانی ــورت هرگون ــن در ص ــد، بنابرای دارن
خدمــات از جانــب مراجعه کننــدگان، ایــن طیــف درمانــی 
ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــی و فیزیک ــای لفظ ــورد تخریب ه م
ــا  ــتر تعدی ه ــته بیش ــه در گذش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
لفظــی بــوده و امــروزه ضــرب و شــتم بیــش از قبــل اتفــاق 

می افتــد.

 »زلزله، کم آبی و فرونشست« 
از مخاطرات طبیعی ایران

رئیــس پژوهشــکده علــوم زمین زلزلــه، آتش فشــان و 
فرونشســت را از جملــه مخاطــرات کره زمیــن نــام بــرد کــه 
ــران  ــت: در ای ــا آن مواجــه هســتند و گف ــر کشــورها ب اکث
عــالوه بــر مخاطراتــی ماننــد زلزلــه، بــا کمبــود آب مواجــه 
هســتیم کــه ایــن امــر مســئله فرونشســت و ریزگردهــا را 

بــه دنبــال دارد. 
دکتــر مرتضــی طالبیــان رئیــس پژوهشــکده علــوم 
بین المللــی  کنگــره  سی و ششــمین  در  زمین زلزلــه 
ــرای  ــن ب ــوم زمی ــت عل ــه اهمی ــا اشــاره ب ــن ب ــوم زمی عل
ــود  ــا کمب ــه تنه ــالی ها ن ــزود: خشکس ــر، اف ــت بهت زیس
چــون  مخاطراتــی  بلکــه  می شــود،  موجــب  را  آب 
فرونشســت زمیــن و ریزگردهــا را بــه دنبــال دارد. از 
ــازمان  ــن و س ــوم زمی ــکده عل ــان پژوهش ــن رو محقق ای
گذشــته  دهه هــای  از  را  مطالعاتــی   زمین شناســی، 
ــا  ــات در صــدد هســتند ت ــن مطالع ــد و در ای ــاز کرده ان آغ

تغییــرات ایجــاد شــده را بیابنــد. 
طالبیــان در عیــن حــال، خاطرنشــان کــرد: علی رغــم  
خاطــرات بالیــای طبیعــی، می توانیــم بــا برنامه ریزی هــای 

ــم. ــن مخاطــرات را  کاهــش دهی مناســب، ای

گزارش
عاشق  پیشگی مردان مسن در ایران

ــی،  ــی، ناپختگ ــاز عاطف ــی، نی ــفر خارج ــق، س ــول، عش پ
ــای  ــاز زندگی ه ــل پیوندس ــری؛ عام ــل دیگ ــر دلی ــا ه ی
امــروزی شــده اســت. مــردان مســنی که همســران بســیار 
ــده ای را  ــگاه متعجــب هــر بینن ــد، ن ــر از خــود دارن جوان ت

ــد.  ــب می کنن ــود جل ــه خ ب
ــد  ــا چن ــا مــردان مســن، ت ــان جــوان ب ــد ازدواج زن هرچن
ــا  ــد، ام ــوب نمی ش ــادی محس ــال و ع ــش، نرم ــال پی س

ــه اســت.  ــده از بیــن رفت ــن پدی ــح ای امــروزه قب
چنــدان  خــود  خــودی  بــه  نکــردن،  ازدواج   شــاید 
ــائل و  ــار مس ــی آن را در کن ــا وقت ــد، ام ــده نباش نگران کنن
محدودیت هــا و موانــع و کمبودهــا قــرار می دهیــم، شــرایط 
ــه،  ــروزه در جامع ــه ام ــت ک ــت اس ــد. درس ــر می کن تغیی
شــاهد افزایــش گرایــش دختــران جــوان بــه ازدواج 
ــراه  ــا هم ــاد هســتیم، ام ــه ســنی زی ــا فاصل ــردان ب ــا م ب
بــا افزایــش ایــن گرایــش، حساســیت های درســت و 
ــتر  ــی بیش ــن ازدواج های ــه چنی ــبت ب ــز نس ــت نی نادرس
ــه  ــد ک ــته نمی دانن ــردم، شایس ــی از م ــت. برخ ــده اس ش
ــو اینکــه آن  ــد ول ــا مــرد مســن ازدواج کن ــر جــوان ب دخت
مــرد هیــچ گاه ازدواج نکــرده باشــد، امــا برخــی از دختــران 
جــوان حتــی بــه ازدواج بــا مردانــی رغبــت دارنــد کــه یــا 
ــه ازدواج  ــاًل تجرب ــا قب در حــال حاضــر متأهــل هســتند ی
داشــته اند! واقعیــت ایــن اســت کــه نگرانــی دربــاره آینــده 
و تــرس از تنهایــی تبدیــل بــه یکــی از مــوارد اصلــی بحــث 
ــه و  ــان مطلق ــی زن ــا حت ــرده ی ــران ازدواج نک ــان دخت می
ــرای فــرار از ایــن  ــان ب ــا شــده اســت و بســیاری از زن تنه
ــی  ــه و حت ــف، پرهزین ــای مختل ــرس، راه ه ــی و ت نگران

خطرنــاک را در پیــش می گیرنــد. 
ــا  ــه ازدواج ب ــه ب ــی ک ــه دختران ــد ک ــان معتقدن کارشناس
ــاالی  ــران ب ــب دخت ــد، اغل ــل دارن ــال تمای ــراد میانس اف
ــد  ــی نمی توانن ــن زندگ ــرای تأمی ــه ب ــتند ک ــال هس 30 س
ــونت  ــن خش ــد. همچنی ــاد کنن ــوان اعتم ــران ج ــه پس ب
در پســران جــوان بســیار باالســت، بنابرایــن دختــران 
 بــه ســمت مــردی می رونــد کــه رفتــار محبت آمیــز 

داشته باشد. 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی در مــورد 
ازدواج مــردان بــاالی 60 ســال هــم گفــت: در جایــی 
زندگــی می کنیــم کــه آدم هــا بســیار تنهــا هســتند و 
ــی  ــای مختلف ــی، کاره ــن تنهای ــرار از ای ــرای ف ــع ب  در واق
انجــام می دهنــد. افــراد در جامعــه ایــران ســعی می کننــد 
ــن  ــه ای ــد ک ــی شــرایطی را فراهــم کنن ــرار از تنهای ــرای ف ب
نــوع از ازدواج هــا نیــز بــه همیــن مســئله مربــوط اســت. 
بــه اعتقــاد امیرمحمــود حریرچــی، ایــران جامعــه موفقــی 
ــه و پســران  ــاال رفت ــر ازدواج نیســت. ســن ازدواج ب از نظ
ــیاری  ــن بس ــتند بنابرای ــوان هس ــران ج ــال دخت ــه دنب ب
ــت  ــت ازدواج را از دس ــال فرص ــاالی 30 س ــران ب از دخت
دادنــد، شــاید بــه مــردی کــه مهــر و محبــت داشــته باشــد 
و بتوانــد هزینه هــای زندگــی را تقبــل کنــد حتــی بــا ســن 

بــاال تمایــل نشــان دهنــد.

کوتاه اخبار 
شکایت علی دایی از هنرپیشه 

جنجالی
ســرمربی ســایپا قصــد دارد بــه زودی از یــک هنرپیشــه کــه 
او را متهــم بــه ضرب و شــتم در رشــت کــرده، شــکایت کنــد. 
ــا  ــازی ب ــرای ب ــت ب ــایپا در رش ــم س ــور تی ــان حض در جری
ــدان سرشــناس  ــه چن ــی از هنرپیشــه های ن ســپیدرود یک
ــورد  ــش م ــی و نزدیکان ــی دای ــه توســط عل ــی شــد ک مدع

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتم ق ضرب و ش
ایــن هنرپیشــه اعــالم کــرد کــه در البــی هتــل محــل اقامــت 
ســایپا حضــور داشــته و ظاهــرًا در همــان زمــان جلســه فنــی 
ــه او  ــرده ک ــان ک ــز گم ــی نی ــده و دای ــزار ش ــم برگ ــن تی ای
بــرای جاسوســی در البــی حاضــر شــده و بــه همیــن دلیــل 

او را کتــک زده اســت! 
ــی و  ــد دای ــد محم ــی ش ــن مدع ــه همچنی ــن هنرپیش ای
ــه ور  ــه او حمل ــز ب ــی نی ــل دای ــرادر و وکی ــان ب ــن دهق بهم
هتــل  نمازخانــه  در  را  او  بعــد  دقایقــی  و   شــده اند 

کتک زده اند. 
انتشــار اظهــارات ایــن هنرپیشــه در برخــی رســانه ها و 
ــم  ــالن، خش ــیمای گی ــش در س ــش اظهارات ــن پخ همچنی
ــه همــراه داشــت و باعــث شــد ســرمربی  ــی را ب ــی دای عل
دوربین هــای  فیلــم  اقامــت،  محــل  هتــل  از  ســایپا 

ــد.  ــه کن ــته را تهی مداربس
وی قصــد دارد بــا تکمیــل اســناد خــود از هنرپیشــه مذکــور 
بــه خاطــر نشــر اکاذیــب و بــازی بــا آبــروی او بــه مراجــع 

قضایــی شــکایت کنــد.

دستگیری شرور فراری در کوهستان
ــی مــالرد  ــل آذر امســال، ســرقت مســلحانه ای در حوال اوای
ــی  ــی های مقدمات ــد. بررس ــزارش ش ــس گ ــه پلی ــرج ب ک
ــام »مســلم  ــه ن ــرج ب ــروف ک ــی از اراذل مع نشــان داد یک
ــرده  ــری ک ــی زورگی ــرد جوان ــاله- از م ــکارچی«-3۵ س ش
ــه اش،  ــه ســمت طعم ــا شــلیک ب ــری، ب ــان درگی و درجری
متــواری شــده اســت. جــوان مجــروح پــس از ایــن 
درگیــری بــه بیمارســتان انتقــال یافــت، امــا به دلیــل 

ــت. ــان باخ ــدید ج ــزی ش خونری
ــود را  ــات خ ــه تحقیق ــرج ک ــی ک ــس جنای ــان پلی  کارآگاه
ــا  ــد ب ــرده بودن ــاز ک ــراری آغ ــکار ف ــرای دســتگیری جنایت ب
ــراری در  ــکار ف ــد جنایت ــی بردن ــی پ ــای تخصص ردیابی ه
ــر  ــن خاط ــت. به همی ــده اس ــی ش ــرز مخف ــای الب کوه ه
پــس از شناســایی دقیــق مخفیگاهــش در رشــته کوه  هــای 
البــرز، آنجــا را محاصــره کردنــد. امــا جنایتــکار شــرور 
ــلیک های  ــا ش ــود ب ــده ب ــوران ش ــور مأم ــه حض ــه متوج  ک
پی در پــی ســعی در فــرار داشــت، ولــی راه بــه جایــی نبــرد 

و مجبــور بــه تســلیم شــد. 
ــرز  ــی، رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان الب ســرهنگ صفای
ــود،  ــه »مســلم شــکارچی« معــروف ب ــه ب ــم ک گفــت: مته
ــز  ــن نی از متهمــان ســابقه دار کــرج اســت کــه پیــش از ای
ــب  ــت و رع ــاد مزاحم ــرقت، ایج ــری و س ــام زورگی ــه اته ب
ــود. در حــال حاضــر او  و وحشــت، بارهــا دســتگیر شــده ب
ــرار  ــی ق ــل، تحــت بازجوی ــف و قت ــه عن ــه جــرم تجــاوز ب ب
 دارد و پــس از تکمیــل تحقیقــات بــه مراجــع قضایــی 

معرفی می شود.

ــد کل  ــه 46 درص ــرد ک ــالم ک ــا اع ــای ناج ــس فت ــس پلی رئی
ــز در  ــرام و ۲0 درصــد نی ــم فضــای مجــازی کشــور در تلگ جرائ

می دهــد.  رخ  اینســتاگرام 
هادیان فــر  کمــال  ســید  ســردار  ایســنا،  گــزارش   بــه 
اظهــار کــرد: هفــت مرکــز ادلــه دیجیتــال در هفــت اســتان کشــور 
ــاح  ــا افتت ــده ناج ــوی فرمان ــس و از س ــو کنفران ــق ویدئ از طری

شــد. 
ــا پیــش از افتتــاح ایــن مراکــز برخــی از  ــا بیــان اینکــه ت وی ب
اســتان های مــا بــرای کشــف ادلــه دیجیتــال و ادله گیــری 
مراجعــه  معیــن  اســتان های  بــه  می بایســت  مجرمــان  از 
می کردنــد، گفــت: از ایــن لحظــه بــه بعــد، ایــن مراکــز در 

تمامــی اســتان ها فعــال خواهنــد بــود. 
ــش از ۱۵۲  ــر بی ــال های اخی ــه در س ــان اینک ــا بی ــر ب هادیان ف
هــزار ادلــه دیجیتــال از ســوی پلیــس فتــا بررســی شــده اســت، 

گفــت: از ایــن تعــداد، 60 درصــد معــادل چیــزی حــدود ۱0۲ هزار 
مــورد مربــوط بــه پلیــس فتــا بــوده و مابقــی مربــوط بــه پلیــس 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر، پلیــس آگاهــی و مجموعه هــای 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــا م ــس فت ــوی پلی ــه از س ــوده ک ــی ب قضای

گرفتــه اســت.
وی در مــورد کاربــرد ادلــه دیجیتــال نیــز گفــت: بــا ادلــه 
دیجیتــال، دیگــر نیــازی بــه اعترافــات متهــم وجــود نــدارد و این 

ــل اســتناد اســت.  ــی قاب ــام قضای ــرای مق ــه ب ادل
ســهم  اینکــه  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  هادیان فــر 
شــبکه های اجتماعــی و ســایت های مختلــف در وقــوع جرائــم 
ــم  ــدر اســت،  گفــت: 46 درصــد از جرائ ــی در کشــور چق اینترنت
فضــای مجــازی در تلگــرام و ۲0 درصــد نیــز در اینســتاگرام 
ــبکه  ــایت و ش ــزار س ــش از 930 ه ــز در بی ــم نی ــی جرائ و مابق
ــد. ــتند، رخ می ده ــال هس ــور فع ــه در کش ــر ک ــی دیگ اجتماع

ســخنگوی وزارت کشــور تأکیــد کــرد: برخــورد بــا تخلــف بایــد 
ــس  ــد و هیچ ک ــی باش ــرعی و قانون ــن ش ــت موازی ــا رعای ب
مجــوزی بــرای اقــدام خــالف قانــون حتــی در مقــام برخــورد 

بــا جرائــم مشــهود را نــدارد. 
بــه گــزارش وزارت کشــور، ســید ســلمان ســامانی در واکنــش 
ــا مضمــون  ــوی منتشــر شــده در فضــای مجــازی ب ــه ویدی ب
برخــورد مأمــور نیــروی انتظامــی بــا فــردی کــه کشــف 
ــوان  ــه عن ــی ب ــروی انتظام ــزود:  نی ــود، اف ــرده ب ــاب ک حج
ــهود را  ــم مش ــا جرائ ــورد ب ــه برخ ــتری وظیف ــط دادگس ضاب
برعهــده دارد و مطابــق قانــون بایــد اقدامــات الزم را بــه 
ــا  ــرار ی ــری از ف ــرم و جلوگی ــوع ج ــه وق ــظ ادل ــور حف منظ
 مخفــی شــدن متهــم بــه عمــل آورد، تحقیقــات الزم را 
انجــام دهــد و بالفاصلــه نتایــج و مــدارک بدســت آمــده را بــه 

اطــالع دادســتان برســاند. 

وی در ادامــه گفــت: این هــا همــه در حالــی اســت کــه 
ــود  ــن، خ ــا مجرمی ــورد ب ــت در برخ ــون می بایس ــری قان مج
ــه  ــون را داشــته باشــد و از هر گون ــه قان بیشــترین پایبنــدی ب
ــد.  ــون اســت، خــودداری کن ــره قان اقدامــی کــه خــارج از دای
ســخنگوی وزارت کشــور تصریــح کــرد: برخــورد بــا تخلــف باید 
بــا رعایــت موازیــن شــرعی و قانونــی باشــد و در نظــام مقدس 
جمهــوری اســالمی هیچ کــس مجــوزی بــرای اقــدام خــالف 

قانــون حتــی در مقــام برخــورد بــا جرائــم مشــهود را نــدارد.
 ســامانی گفــت: نیــروی انتظامــی در ایــن روزهــا بــا اقتــدار و 
رفتــار متیــن خــود، صیانــت از امنیــت ملــی و مصالح کشــور را 
در تمامــی حوزه هــا، از دورتریــن نقــاط مــرزی تــا پایتخــت بــه 
ــه  ــر کشــیده اســت و انتظــار مــی رود در انجــام این گون تصوی
ــه  ــن ب ــت موازی ــت در رعای ــت دق ــز نهای ــی نی ــف قانون وظای

عمــل آیــد.
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ــرده و  ــم را درگیرک ــه ذهن ــت ک ــدی اس ــدت مدی م
ــج و  ــم؟ گی ــرح کن ــه ام رامط ــور عالق ــم چط نمی دان
ــا  ــد، ب ــراری می کن ــم بی ق ــده ام و دل ــردرگم ش س
ــر  ــه دی ــف ک ــا حی ــدم، ام ــش آرام ش صحبت های
متوجــه شــدم در خــواب و خیــال بــه ســرمی بــردم 
و بایــد بــا متخصصــی آگاه مشــورت می کــردم، 
مشــکالت متعــددی برایــم پیــش آمــد کــه از یــک 

ــال شــروع شــد. ف
بــرای گفت و گــو دربــاره تأثیــر باورهــای خرافــی 
از جملــه فال گیری هــای متــداول بــر زندگــی و 
جامعــه بــه ســراغ مرضیــه شــمالی، روان شــناس و 

ــم. مشــاور رفتی
ــه  ــه درجامع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــناس ب ــن روان ش ای
کنونــی، یــک ســری از افــراد تمایــل دارنــد از 
خلقیــات، روحیــات و شــخصیت اطرافیان شــان 
ــانی  ــان، کس ــز اطرافی ــه ج ــت: ب ــوند، گف ــع ش مطل
افــراد  ایــن  توجــه  مــورد   هســتند کــه   هــم 
قــرار می گیرنــد و آن هــا دوســت دارنــد دربــاره ایــن 

اشــخاص بیش تــر بداننــد. 
دســته دیگــر هــم کســانی هســتند کــه می خواهنــد 
از آینــده مطلــع شــوند، تــا بتواننــد روزهــای آتــی را 
بگذراننــد ایــن افــراد قــدرت ریســک کــردن ندارنــد و 
ــه فال گیرهــا رجــوع می کننــد. ــه همیــن دلیــل ب ب

ــی  ــه توانای ــتند ک ــرادی هس ــز اف ــوم نی ــته س دس

برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران را ندارنــد و در ارتباط شــان 
دچــار مشــکل هســتند و خصومــت و بحــث پیــش 
می آیــد. شــناختی ازخودشــان ندارنــد و می خواهنــد 
ــه  ــواردی ک ــر م ــالوه ب ــند. ع ــس برس ــال نف ــه کم ب
ــد  ــه می خواهن ــتند ک ــم هس ــانی ه ــد، کس ــر ش ذک
نظــر جنــس مخالــف و کســی کــه دوســتش دارنــد 
ــا  ــزد فال گیره ــت ن ــن عل ــه همی ــد ب ــب کنن را جل

می رونــد.
ــا  ــران ب ــران درای ــه فال گی ــمالی از اینک ــه ش مرضی
اقبــال روبــرو شــده اند گالیــه کــرد و ادامــه داد: افــراد 
تحصیــل نکــرده، بیش تــر از تحصیل کرده هــا بــه 
ســمت فال گیرهــا می رونــد. نکتــه حائزاهمیــت 
ــی  ــات جزئ ــا اطالع ــا ب ــه فال گیره ــت ک ــن اس ای
)نــام وســن و...( کار خــود را شــروع می کننــد و 
ــد و  ــل می کنن ــده عم ــش مراجع کنن براســاس واکن
ــق  ــت، طب ــه ای اس ــا کلیش ــؤاالت فال گیره ــر س اکث
ــت،  ــده اس ــه ش ــه ارائ ــن زمین ــه درای ــی ک آمارهای
درایــران زنــان بیشــتر از مــردان در ســنین ۱8 تــا ۲8 

ــد. ــه می کنن ــران مراجع ــه فال گی ــالگی، ب س
فال گیــری  در  کــه  خصــوص  درایــن  شــمالی 
گســترش  را  موضــوع  کــه  هســتند  پاســخ ها 
می دهنــد، تصریــح کــرد: فال گیــر تنهــا ســؤال 
مراجــع  جواب هــای  بــه  توجــه  بــا  و  می کنــد 
موضــوع  بنابرایــن  می دهــد،  ادامــه  را  بحــث 
انــدک  هزینه هــای  و  می شــود  بیــان  فقــط 
ــه  ــراد ب ــه اف ــود ک ــبب می ش ــا س ــی فال گیره  برخ

ــال  ــه ف ــد و ب ــه نکنن ــاور مراجع ــناس و مش روان ش
ــرح  ــوع مط ــط موض ــری فق ــد، درفال گی ــا کنن اکتف
می گــردد و حــل نمی شــود، مشــاور مشــکل را 
بررســی می کنــد و راه حــل ارائــه می دهــد، امــا 
ــو  ــط مشــکل را بازگ ــوزش نمی دهــد فق ــر آم فال گی
ــی  ــت درصورت ــوع نیس ــراه ارباب رج ــد و هم می کن
کــه روان شــناس گام بــه گام بــا مراجــع همراه اســت.

ــت  ــه رضای ــرای رســیدن ب وی درخصــوص اینکــه ب
از زندگــی بایــد فــرد ســعی و تــالش کنــد، افــزود: 
بــرای بهبــود روابــط بــا دیگــران الزم اســت کــه ایــن 
ــکات را انجــام دهــد: حقیقــت وجــود خــودش را  ن
ــق  ــه تحق ــت یابی ب ــرای دس ــش ب ــد، کوش بشناس
نفــس و کمــال انســانیت، شــناخت روحیــات و 
ــدرت  ــت آوردن ق ــه دس ــراد، ب ــایر اف ــخصیت س ش
گذشــت و اعتماد به نفــس، پذیرفتــن دیگــران آن 
ــان کــه مــا دوســت  ــه آن چن ــان کــه هســتند ن چن

ــم، باشــند. داری
مرضیــه شــمالی دربــاره عالقــه افــراد بــه فــال گفــت: 
فــال و فال گیــری، بــرای ســرگرمی و تفریــح خــوب 
اســت، امــا اگــر بخواهــد اســاس زندگــی قراربگیــرد 
مقابلــه  توانایــی  فــرد  و  دارد  درپــی  را  نابــودی 

ــود. ــرده می ش ــدارد و افس ــکالت را ن بامش
ایــن روان شــناس و مشــاور، نقــش فضــای مجــازی 
باورهــای خرافــی مؤثــر می دانــد و  را درانتشــار 
خاطرنشــان کــرد: فضــای مجــازی و اینترنــت 
 جــز جدایی ناپذیــر زندگــی مــردم شــده اســت،

مجــازی  فضــای  ازنقــش  بخواهیــم  اینکــه   
چشم پوشــی کنیــم، امکان پذیــر نیســت، چــون 
اینترنــت وفضــای مجــازی در زندگــی افــراد جامعــه 
نفــوذ کــرده اســت و تبعاتــی هــم بــه همــراه دارد کــه 
شکســتن باورهــا وارزش هــای انســانی یکــی ازایــن 
تبعــات اســت، درحــال حاضــر، فضــای مجــازی ایــن 
ــه افــراد می دهــد کــه هویــت غیرواقعــی   امــکان را ب
داشــته باشــند و افــکار و ایده های شــان را بیــان کننــد. 
درمــورد فال گیــری هــم همیــن طــور اســت، افــرادی 
ــد افکارشــان را  ــد می توانن کــه باورهــای خرافــی دارن
منتشــرکنند و مطلبــی کــه خوانــده می شــود، زیربنای 
تفکــررا دگرگــون می کنــد کــه این از مشــکالتی اســت 
 کــه بــه وجودآمــده اســت. ریشــه گرایــش افــراد بــه 
انتظــار  جامعــه  از  اســت کــه  ایــن  فال گیــری 
دارنــد بســتری را فراهــم کنــد کــه نیازهای شــان 
ــا  ــتر محی ــن بس ــه ای ــی ک ــد، هنگام ــرف کنن رابرط
افــراد بــه صــورت فــردی و گروه هــای  نشــود، 
می پردازنــد.  مشکالت شــان  حــل  بــه   کوچــک 
مواجهــه  اســتقبال  بــا  وقتــی  هــم  فال گیرهــا 

می شــوند، فعالیت هــای جدیــد وخالقانــه ارائــه 
ــذب  ــتری را ج ــا بیش ــه اعض ــرای اینک ــد، ب می دهن

ــد. کنن
مرضیــه شــمالی دربــاره  اثــرات فال گیــری درجامعــه 
گفــت: عملکردهــا وپیشــرفت ها را کاهــش می دهــد، 
همچنیــن عقایــد باطــل و اشــتباه باقــی می ماننــد و 

بــه نســل بعــدی منتقــل می گــردد.
وی در پایــان، نقــش خانــواده را مــورد بررســی 
قــرار داد و اظهــار کــرد: هنگامــی کــه افــراد خانــواده 
نتواننــد مشکال ت شــان رادرخانــواده  برطــرف کننــد، 
همچنین مشــکالت باعث ســرخوردگی شــده باشــد 
می رونــد،  غیرمنطقــی  راه حل هــای  ســمت  بــه 
ــا  ــا ونباید ه ــری بایده ــک س ــواده بای ــون درخان چ
ــوع  ــا رج ــه فال گیره ــن ب ــود. بنابرای ــه می ش مواج
و  فــرد وعــده  بــه  فقــط  فال گیرهــا  می کننــد، 
ــد  ــواده بای ــای خان ــن اعض ــد، بنابرای ــد می دهن نوی
بایکدیگــر گفــت وگــو کننــد و مســائل راحــل نماینــد، 
ــده ای  در  ــم وتعیین کنن ــش مه ــواده نق ــون خان چ

ــراد دارد. ــی اف ــد زندگ رون

گفت وگوی کیمیای وطن با مرضیه شمالی، روان شناس و مشاور

فال گیری، عامل انتشار عقاید باطل و اشتباه

ــران  ــردن دخت ــرای غافلگیرک ــول، ب دوپســر جــوان بی پ
مــورد عالقه شــان و تهیــه هدیــه روز »ولنتایــن«، ازکــرج 
ــز را  ــران شــده و نقشــه ســرقت خــودروی بن راهــی ته

طراحــی و اجــرا کردنــد.
 شکایت از دزدان مسلح

۲۵ بهمــن امســال، پســر جوانــی بــا پلیــس ۱۱0 تمــاس 
گرفــت و از ســرقت مســلحانه خــودرو بنــزش توســط دو 
پســر جــوان خبــر داد. او گفــت: ســاعاتی قبــل درخیابان 
گانــدی بــرای گرفتــن پــول از خودپــرداز در کنــار خیابــان 
نگــه داشــتم و از ماشــین پیــاده شــدم. در صــف گرفتــن 
ــزدم  ــای نام ــدای فریاده ــان ص ــه ناگه ــودم ک ــول ب پ
راشــنیدم. همــان موقــع هــم مــرد جوانــی را دیــدم کــه 
ــب  ــی عق ــرد و روی صندل ــاز ک ــن را ب ــودروی م در خ
نشســت. نامــزدم نیــز بــا فریــاد از ماشــین پیــاده شــد 
و فــرار کــرد. بــا دیــدن ایــن صحنــه بــه طــرف ماشــین 
دویــدم کــه ناگهــان پســر جــوان دیگــری نیــز وارد 
ــرا ســوار ماشــین  ــد اســلحه، م ــا تهدی ماجــرا شــد و ب
کردنــد. آن هــا بــا تهدیــد گردنبنــد طالیــم را دزدیدنــد و 
بعــد هــم از مــن خواســتند حرکــت کنــم. همــان طــور 
ــا  ــم، آن ه ــران می رفت ــای ته ــدف در خیابان ه ــه بی ه ک
ــتفاده  ــوه اس ــتند نح ــن خواس ــلحه از م ــد اس ــا تهدی ب
ــار  ــرا در کن ــم م ــد ه ــم. بع ــان بده ــین را یادش از ماش
خیابــان پیــاده کردنــد و رفتنــد. البتــه بــه غیــر از گردنبند 
ــودم و  ــت خ ــن گران قیم ــی های تلف ــن، گوش ــالی م ط

نامــزدم را نیــز ســرقت کردنــد.
 دستگیری سارقان بنزسوار

ــده ای در شــعبه پنجــم  ــا شــکایت پســر جــوان، پرون ب
ــه  بازپرســی دادســرای ویــژه ســرقت تشــکیل شــد و ب
ــم  ــان اداره یک ــرد موســی، کارآگاه ــرس ای دســتور بازپ

پلیــس پایتخــت وارد عمــل شــدند.
در نخســتین گام، شــماره پــالک خــودروی بنــز ســرقتی 
ــوز ۲4  ــالم شــد. هن ــای گشــتی اع ــی واحده ــه تمام ب
ســاعت از ایــن ماجــرا نگذشــته بــود کــه کارآگاهــان اداره 
یکــم، درتمــاس مأمــوران یکــی از کالنتری هــای کــرج در 
جریــان دســتگیری ســارقان خــودروی بنــز قــرار گرفتند. 
متهمــان که ســه پســر جــوان بودنــد، پس از دســتگیری 

بــه دادســرای ویــژه ســرقت منتقــل شــدند.
 سرقت به خاطرکادوی »ولنتاین«

ــی  ــت، روی صندل ــتبند به دس ــوان، دس ــر ج ــه پس س
نشســته بودنــد. دو نفــر از آن هــا ســرقت را قبــول 
داشــتند و نفــر ســوم مدعــی بــود کــه در زمــان ســرقت 
ــی- در  ــم اصل ــان -مته ــت. پژم ــته اس ــور نداش حض
گفت وگویــی ازنحــوه ســرقت و انگیزه شــان گفــت.

 چه شد که تصمیم گرفتید سرقت کنید؟
ــته های  ــه خواس ــردد ب ــا برمی گ ــن مصیبت ه ــه ای هم
ــی  دخترمــورد عالقــه ام. البتــه مــن متأهــل هســتم ول
ــرده  ــرک ک ــه را ت ــه همســرم خان یکســالی می شــود ک
ــا  ــه ب ــاط دارم. روز حادث ــی ارتب ــر جوان ــا دخت ــن ب و م
ــت:  ــه او گف ــودم ک ــتانم- ب ــی از همدس ــین – یک افش
دختــر مــورد عالقــه اش پرســیده، کادوی ولنتایــن چــه 

ــتم.  ــکل را داش ــن مش ــم همی ــن ه ــرد. م می خ

بــه همیــن خاطــر بایــد پــول از جایــی تهیــه می کردیــم 
ــه  ــه ب ــری ک ــا فک ــا از کجــا؟ تنه ــم. ام ــا کادو را بخری ت
ــود.  ــدار ب ــک آدم پول ــری از ی ــید، زورگی ــان رس ذهن م
بــرای همیــن چاقــوی کوچکــی برداشــتم و بــه همــراه 
افشــین، راهــی تهــران شــدیم. پــول زیــادی نداشــتیم، 
کل پول های مــان ۱۵ هــزار تومــان بــود. بــا متــرو 
ــدی  ــان گان ــم راهــی خیاب ــد ه ــم و بع ــران آمدی ــه ته ب

شــدیم.
 چه شد که تصمیم به سرقت بنز گرفتید؟

ــع  ــا طم ــم، ام ــرقت کنی ــز را س ــتیم بن ــا نمی خواس م
ــم. ــرا کردی ــه را اج ــدی نقش ــان گان ــم و در خیاب کردی

 بعد چه اتفاقی افتاد؟
پــس از ســوارکردن صاحــب ماشــین بــه او گفتیــم پــول 
ــه  ــور ب ــه خاطــر کادوی ولنتایــن مجب نداریــم و فقــط ب
دزدی شــده ایم. پســر جــوان هــم بــدون هیــچ مقاومتی 
ــا داد.  ــه م ــردن داشــت را ب ــه گ ــه ب ــی ک ــد طالی گردنبن
ــتیم  ــم برداش ــان را ه ــن همراه ش ــی های تلف ــا گوش ام
ــپس از  ــد. س ــه راه بیفت ــتیم ب ــوان خواس ــر ج و از پس
 او خواســتیم تــا ماشــین را بــرای ســاعتی بــه مــا 
قــرض دهــد. او هــم قبــول کــرد کــه بعــد از دو ســاعت 
ــر  ــن خاط ــه همی ــم. ب ــا کنی ــی ره ــین را در محل ماش
آموزش هــای الزم را در خصــوص نحــوه کار ماشــین 
را در کنــار خیابــان  او  باالخــره  یــاد داد و   بــه مــا 
پیــاده کردیــم. حتــی بــه مــا قــول داد شــکایت 
 هــم نکنــد. بعــد از آن کمــی در خیابان هــای تهــران 
کــرج  ســمت  بــه  آن  از  بعــد  و  زدیــم   گشــت 
ــاده  ــه اش پی ــل خان ــتم را مقاب ــم. دوس ــت کردی حرک
ــان  ــر از خانه م ــه پایین ت ــد کوچ ــردم و ماشــین را چن ک
پــارک کــردم و بــه خانــه رفتــم. صبــح هــم بــه ســراغ 
ــم و  ــه طالفروشــی رفتی ــم ب ــدا باه ــم، ابت دوســتم رفت
ــه  ــه قهوه خان ــم ب ــد از آن ه ــم. بع ــد را فروختی گردنبن

ــم. رفتی
 چرا ماشین را رها نکردید؟

می خواســتیم شــب ولنتایــن بــا دخترهــا بیــرون 
برویــم و بعــد از آن خــودرو را رهــا کنیــم.

 ماشین را چه کردید؟
و  بــود  پلیــس  یــک کانکــس  قهوه خانــه  نزدیــک 
ماشــین را همان جــا پــارک کردیــم. بعــد هــم بــه 
یکــی از دوســتانم زنــگ زدم -ســومین متهــم- و از او 

خواســتم بــه قهوه خانــه بیایــد.
 چطور دستگیر شدید؟

ــس  ــور پلی ــد مأم ــه چن ــم ک ــه بودی ــوه خان ــل قه داخ
ــی  ــه کس ــرای چ ــز ب ــودروی بن ــیدند خ ــد و پرس آمدن
اســت. مــا کــه می دانســتیم ماجــرا از چــه قــرار اســت، 
حرفــی نزدیــم، امــا مأمــوران بــه بازرســی بدنــی همــه 
ــب مــن  ــز داخــل جی ــا اینکــه ســوئیچ بن ــد. ت پرداختن
ــت را  ــه واقعی ــدیم ک ــور ش ــم مجب ــا ه ــد و م ــدا ش پی

ــم. بگویی
روانــه  آن هــا  متهمــان،  اعتراف هــای  دنبــال  بــه 
بازداشــتگاه شــدند تــا تحقیقــات تخصصــی در ایــن بــاره 

ــود. ــام ش انج

سرقت به خاطر کادوی »ولنتاین«
کنش    وا

 معاون رئیس جمهور در امور 
زنان و خانواده   

طبق برنامه ششم برای دست یافتن به جامعه متعادل 
در سیاست گذاری و داشتن جامعه سالم باید عدالت 

جنسیتی را مدنظر گرفت که دولت به دنبال تقویت حضور 
زنان در عرصه های مختلف جامعه و برقراری عدالت 
جنسیتی است. بیش از نیمی از جامعه کشور را زنان 

تشکیل داده اند به همین دلیل نمی توان سهم و جایگاه 
زنان را در رشد و سالمت جامعه نادیده گرفت. باید به امور 

و مشکالت زنان توجه کرد و در جهت رفع این مشکالت 
گام برداشت که رفع مشکل بانوان همان رفع آسیب ها و 

مشکالت جامعه است.

فرمانده ناجا 
جرائم با موضوعات مالی و کالهبرداری و برداشت های 
غیر مجاز از جمله بیشترین جرائم رخ داده است که با 

هوشیاری مأموران بسیاری از آن ها منجر به کشف شده 
است همچنین در این زمینه با بانک ها نیز هماهنگی 

شده است. امروزه تهدیدات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، 
فرهنگی اجتماعی و ... در کشور وجود دارد که حتمًا 
فضای مجازی نقش قابل مالحظه ای در آن دارد. از 

مسئولین می خواهم بر فضای مجازی مدیریت کنند به 
ویژه در زمانی که اتفاقی رخ می دهد، چرا که باید این فضا 

مدیریت شود.

فالحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی 
مجلس 

دلیلی نمی بینم که مسئولین جمهوری اسالمی ایران در 
قبال عربستان، دست پائین بگیرند و در شرایطی که 

 عربستانی ها اعالم کردند دیه شهدای منا را 
پرداخت نمی کنند مسئوالن ساز و کار اعزام حجاج 

کشورمان را به عربستان بچینند و این موضوع را از نظر 
سیاسی درک نمی کنم. اعتقاد من این است که بدترین 

اتفاقی که ممکن است برای یک هیئت دینی و یا کاروان 
مذهبی رخ دهد، همین اتفاقی است که در منا شکل 
گرفت و مسئولیت مستقیم این کار بر عهده عربستان 
است و حداقل کاری که عربستان باید انجام دهد این 

است که دیه شهدای منا را به بازماندگان شان پرداخت کند.

 رئیس سازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره 

استعداد بچه ها را باید از طریق تست های استعدادسنج 
و رغبت سنج و مصاحبه های عمیق روان شناسی و 

مشاهده دقیق سنجید. همین ها است که در نهایت به 
انتخاب رشته تحصیلی و شغلی می انجامد و می توان 
مطمئن بود در صورت شناسایی استعداد افراد از این 

طریق ویژگی های فردی او را سنجیده ایم و هدایت 
درستی صورت داده ایم. وقتی دانش آموزی از ابتدا در 

یک شاخه ای که در آن مستعد است، شروع به فعالیت 
می کند از آن لذت می برد و در آن پیشرفت می کند 
و رضایت او رضایت بعدی او را در شغل متناسب با 

استعدادش به همراه دارد و در نهایت نوید دهنده یک 
زندگی سالمت است.
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مــادرزن کــه نیمه هــای شــب و در دفــاع از همســرش، 
در  واقــع  مســکونی  مجتمــع  یــک  در  را  خــود  دامــاد 
ــس از دو  ــود، پ ــانده ب ــل رس ــه قت ــران، ب ــه ته ــه الهی محل
ــد و راز  ــت ش ــول بازداش ــد مقت ــدن جس ــدا ش ــا پی ــاه، ب م
ــر  ــرد. همس ــاش ک ــان ف ــرای کارآگاه ــبانه را ب ــت ش جنای
ــه کالنتــری ۱0۱ تجریــش رفــت و اعــالم  ــی جنایــت ب قربان
کــرد شــوهرش- یعقــوب 36 ســاله- از خانــه بیــرون 
ــن شــکایت  ــس از ای ــر برنگشــته اســت. پ ــا دیگ ــه، ام رفت
ــی  ــرای جنای ــتم دادس ــعبه هش ــرس ش ــتور بازپ ــه دس ب
ــم  ــار اداره یازده ــیدگی در اختی ــرای رس ــده ب ــران، پرون ته
ــان  ــا کارآگاه ــت ت ــزرگ قرارگرف ــران ب ــی ته ــس آگاه پلی
ــر  ــد. همس ــق کنن ــرد تحقی ــن م ــدن ای ــد ش ــاره ناپدی درب
ــن  ــت: »م ــی گف ــور در اداره آگاه ــس از حض ــرد پ ــن م ای
و شــوهرم ســرایدار یــک مجتمــع مســکونی در منطقــه 
ــادرم  ــه همــراه م ــرادرم ب ــه هســتیم، ســه روز پیــش ب الهی
از شهرســتان بــه خانــه مــا آمدنــد تــا اینکــه حــدود ســاعت 
ــد،  ــان برگردن ــه خانه ش ــد ب ــم گرفتن ــر تصمی ــداز ظه ۷ بع
ــه را  ــادرم قصــد خــارج شــدن از خان ــرادر و م ــه ب ــی ک زمان
داشــتند، یعقــوب از آن هــا خواهــش کــرد او را هــم درطــول 
 مســیربه مقصــد برســانند. پــس از آن هــر ســه نفــر از خانــه 
ــا از  ــت، ام ــوب گذش ــن یعق ــاعتی از رفت ــد. س ــرون رفتن بی
او خبــری نشــد تــا اینکــه بــا بــرادرم تمــاس گرفتــم کــه او 
گفــت: یعقــوب را در حوالــی پــارک وی پیــاده کــرده و دیگــر 

ــدارد.«  ــری از او ن خب
بــا آغــاز تحقیقــات پلیســی، کارآگاهــان در همــان تحقیقــات 
اولیــه پــی بردنــد مــرد گمشــده اعتیاد بــه مصــرف موادمخدر 
ــالف  ــری و اخت ــی درگی ــت اصل ــوع، عل ــن موض دارد و همی
شــدید وی بــا همســر و خانــواده زنش بــوده اســت. بنابراین 
ــادر و  ــوب، م ــرس، همســر یعق ــا دســتور بازپ ــان ب کارآگاه
بــرادرش را دســتگیر کردنــد و تحقیقــات پلیســی از آن هــا در 
دســتور کار پلیــس قــرار گفــت. درحالــی کــه ایــن ســه نفــر 
ــه اطــالع از سرنوشــت  ــی، منکــر هرگون ــارات مقدمات در اظه
دامادشــان بودنــد، امــا در ادامــه، محمد علــی )بــرادرزن 
مــرد گمشــده( اعتــراف کــرد کــه جســد یعقــوب را شــبانه و 
 بــدون آنکــه ســاکنان مجتمــع مســکونی از موضــوع اطــالع 

پیــدا کننــد بــه منطقــه ای روســتایی در شهرســتان تاکســتان 
بــرده و زیــر خــاک دفــن کرده انــد. وی درعیــن حــال مدعــی 
ــرده  ــاد م ــر اعتی ــر اث ــه او ب ــوب را نکشــته اند، بلک شــد یعق
ــازار رفتــه  اســت. متهــم ادامــه داد: »ســاعت 9 صبــح بــه ب
ــت  ــت و درخواس ــاس گرف ــن تم ــا م ــرم ب ــه خواه ــودم ک ب
ــه وارد  ــی ک ــردم، زمان ــه برگ ــه خان ــریع تر ب ــه س ــرد هرچ ک
خانــه شــدم، بــا جســد یعقــوب روبــه رو شــدم، بــرای آنکــه 
خواهــرم از ســاختمان اخــراج نشــود، تصمیــم گرفتــم جســد 
شــوهرش را مخفیانــه از ســاختمان بیــرون ببــرم و در بیابــان 

دفــن کنــم. 
تحقیقــات بــرای کشــف علــت اصلــی مــرگ مقتــول 
همچنــان ادامــه یافــت تــا اینکــه ســرانجام مشــخص شــد: 
ــات  ــت ضرب ــا اصاب ــش و ب ــط مادرزن ــبانه توس ــوب ش یعق
ــوب  ــر یعق ــت. همس ــده اس ــته ش ــرش کش ــر س ــنگ ب س
هــم در اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت: آن شــب مــن بــا 
ــوی  ــی کــه یعقــوب گل ــودم، در حال ــر شــده ب یعقــوب درگی
مــرا گرفتــه بــود و بشــدت فشــار مــی داد، مــادرم در حمایــت 
ــوب زد  ــر یعق ــه س ــه ب ــد ضرب ــنگی چن ــه س ــا تک ــن ب از م
ــرادرم  ــا ب ــه ب ــرد، بالفاصل ــاد و م ــن افت و شــوهرم روی زمی
تمــاس گرفتــم و او هــم پــس از مــدت کوتاهــی بــه خانــه 
ــب  ــدوق عق ــبانه در صن ــوب را ش ــد یعق ــا جس ــد،  آن ه آم
ماشــین انداختنــد و بــا خودشــان بردنــد. مــن هــم چنــد روز 
پــس از ایــن ماجــرا بــه کالنتــری رفتــم و شــکایت کــردم کــه 

شــوهرم گــم شــده اســت.« 
بــا ایــن اعتــراف، جســد دامــاد در نزدیکی یکی از روســتاهای 
تاکســتان از زیــر خــاک بیــرون کشــیده شــد و کارآگاهــان 
اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ با دریافــت نیابت 
ــی  ــا راهنمای ــد و ب ــتان رفتن ــتان تاکس ــه شهرس ــی ب قضای
محمدعلــی، صبــح شــنبه موفــق بــه کشــف جســد مقتــول 
شــدند. ســرهنگ کارآگاه، حمیــد مکــرم، معــاون مبــارزه بــا 
جرائــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ گفت: بــا توجه 
 بــه اعتــراف صریــح هــر ســه متهــم قــرار بازداشــت موقــت 
ــه  ــر س ــد و ه ــادر ش ــده ص ــرس پرون ــوی بازپ ــا از س آن ه
بــرای انجــام تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار اداره دهــم ویــژه 

قتــل پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفتنــد.

اعتراف مادرزن به قتل داماد



امامصادقعلیهالسالممیفرمایند:
منظلممظلمةأخذهبافینفسهأومالهأوولده.

هرکهظلمیکندبهسببآنظلمدرجانشیامالش
یافرزندانشگرفتارشود.

زندگیامروز دوشنبه 07 اسفند ماه 1396 - سال چهارم - شماره 657 روزنامه
دریچه

 بیش از صد روز از زلزله منطقه سرپل ذهاب در استان کرمانشاه 
گذشته و مردم این منطقه با وجود نبود امکانات، کاستی ها و 

کمبودهای ناشی از خسارات زلزله، به کارهای روزمره خود مشغولند 
و زندگی جریان دارد. عکس: فارس

 کشف گورستان باستانی در مصر

در روزهای اخیر تلفات غیرنظامیان در جنگ داخلی سوریه به 
 EPA :شدت افزایش یافته است. عکس

  روز پانزدهم رقابت های المپیک زمستانی  

مراسم افتتاح هفتمین جشنواره مد و لباس فجر صبح دیروز 
یکشنبه در تاالر وحدت برگزار شد. عکس: ایرنا 

مانور امداد، نجات و جست وجوی دریایی در آب های خلیج 
فارس - عکس: مهر 

جدول سودوکو - شماره 155

حدیث روز

 وافی ج 5، ص 968، ح 3393

کاالهای مصرفی در سال ۹۶ کاریکاتور - واردات 1۹ هزار میلیارد دالری 

 تسنیم

ک 43   امور شهرستان ها: 021-88976881-88991927 گلریز  دفتر مرکزی: اصفهان-خیابان صغیر اصفهانی-پال  روزنامه سراسری صبح ایران  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر   مدیرمسئول: مظفر حاجیان  سردبیر: علی حاجیان  امتیاز: 39.7  چاپ: 
http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی   eskimia.ir/?page_id=16523 :میثاق نامه  info@eskimia.ir :پست الکترونیکی  eskimia.ir :تلفن دفتر مرکزی: 6-32504254-031  فکس: 95013701-031  سامانه پیامکی: 3000573433  سایت اینترنتی 

از قرآن بپرس

ــن  ــرآن و س ــاره ق ــرس« درب ــرآن بپ ــش اول »از ق در بخ
ازدواج، تشــویق خــدا و رســول خــدا در امــر ازدواج و یکــی 
ــش دوم و  ــد. در بخ ــت ش ــرکات ازدواج صحب ــار وب از آث
ســوم بــه ادامــه بحــث ازدواج از منظــر قــرآن و احادیــث 

می پردازیــم.
آثار و برکات ازدواج از منظر قرآن و احادیث

1. حفظ دین
پیامبــر ختمــی مرتبــت)ص( یکــی از آثــار ازدواج را چنیــن 
ــِق  َج َفَقــْد َاْحــَرَز َشــْطَر دیِنــِه َفْلَیتَّ برمی شــمارند: »َمــْن َتــَزوَّ

اهّلل َ فــی َشــْطِر الّثانــی« 
ــظ  ــش را حف ــی از دین ــد، نیم ــه ازدواج می کن ــی ک »کس
کــرده اســت. پــس بــرای احــراز نیــم دیگــر بایــد تقــوای 

ــة، ج 2، ص 1179( ــزان الحکم ــد.« )می ــی را پیشــه کن اله
ــز  ــد غرای ــر می توان ــد، راحت ت ــه ازدواج می کن ــی ک کس
جنســی خــود را کنتــرل کنــد و ایــن عاملــی را کــه قــادر 
اســت مانــع انجــام فرایــض و موجــب اشــتغال فکــری و 
ــد  ــال، بای ــن ح ــردارد؛ در عی ــر راه ب ــود، از س ــی او ش روان
بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ازدواج یــک علــت تاّمــه 
بــرای دینــداری نیســت؛ بلکــه زمینــه مناســبی بــرای حفظ 
ــا  ــد ب ــوان می توان ــک ج ــت و ی ــداری اس ــتمرار دین و اس
اســتفاده از شــرایط مســاعدی کــه در اثــر ازدواج برایــش 
فراهــم آمــده، تــاش کنــد تــا دیــن خــود را حفــظ و کامل 

کنــد.
2. یاری خداوند

رســول خــدا)ص( می فرماینــد: »َحــقٌّ َعَلــی اهّلل ِ َعــْوُن َمــْن 
َم اهّلل« ُ َنَکــَح ِاْلِتمــاَس اْلِعفــاِف َعّمــا َحــرَّ

ــه  ــود از آنچ ــتن خ ــاک نگهداش ــور پ ــه منظ ــه ب »هرک
خداونــد حــرام کــرده اســت ازدواج کنــد، بــر خداســت کــه 

ــال، ح 44443( ــد.« )کنزالعم ــک کن او را کم
کســی کــه نیازهــای جنســی خــود را از طریــق حــال کــه 
ــن ســبب شــود  ــد و ای ــرآورده کن ــا ازدواج اســت، ب همان
تــا در ایــن زمینــه مرتکــب حــرام نشــود، خــدای تعالــی 
ــی  ــد؛ ول ــاری کن ــر خــود الزم دانســته اســت کــه او را ی ب
ــس از ازدواج  ــه پ ــی ک ــامل کس ــی ش ــن اله ــن تضمی ای
ــه  ــا ب ــت ی ــروع اس ــال نامش ــام اعم ــدد انج ــم درص ه
ــاِل  ــال و من ــه م ــیدن ب ــد رس ــی مانن ــای غیراله انگیزه ه
طــرف مقابــل یــا فخرفروشــی و مباهــات ازدواج می کنــد، 

نمی شــود.
3. ایجاد مودت و محبت

ــد زناشــویی  ــار ســازنده پیون ــد متعــال در بیــان آث خداون
ــُکْم  ــْن َاْنُفِس ــْم ِم ــَق َلُک ــِه َاْن َخَل ــْن آیاِت ــد: »َوِم می فرمای

ًة َوَرْحَمــًة ِانَّ  َاْزواجــا ِلَتْســُکُنوا الی هــا َوَجَعــَل َبْیَنُکــْم َمــَودَّ
ــرُوَن«؛ )روم: 21( ــْوٍم َیَتَفکَّ ــاٍت ِلَق ــَک اَلآی فــی ذِل

ــه  ــان علق ــدت کوتاهــی از ازدواج، چن ــت م ــس از گذش پ
و وابســتگی ای بیــن زن و شــوهر بــه وجــود می آیــد 
ــر  ــان، همســرش را ب ــک از آن ــوارد، هری ــه در بیشــتر م ک
ــل  ــود متحم ــت خ ــر اس ــی دارد و حاض ــدم م ــود مق خ
رنــج و آســیب شــود، ولــی همســرش از رنــج و زحمــت 
در امــان باشــد؛ از ایــن رو، اســتعدادهای درونــی زوجیــن 
یکدیگــر  بــه  محبت کــردن  و  دوســتی  در خصــوص 
ــرد  ــد؛ م ــد می کن ــه روز رش ــده و روزب ــکوفا ش ــا ش کام
بــا بیــان مطالبــی کــه در طــول روز مایــه نگرانــی او 
ــد  ــدا می کن ــش پی ــرش، آرام ــا همس ــا درددل ب ــده ی ش
ــدر  ــعه ص ــل، س ــرف مقاب ــای ط ــنیدن درددل ه ــا ش و ب
می یابــد و این چنیــن، اگــر هــر دو ســعی در حــذف امــور 
اختاف انگیــز و جزئــی کــرده و گذشــت را پیشــه کننــد، بــه 
مــرور بــر ایــن حــس دوســتی و محبــت افــزوده می شــود 

ــردد. ــم می گ ــواده محک ــای خان ــه بن ــاس و پای و اس
4. فزونی روزی و نیکویی اخاق

ــد ازدواج  ــر از فوای ــی دیگ ــان یک ــرم)ص( در بی ــول اک رس
ــْم  ــُن َلُه ــِانَّ اهّلل َ ُیْحِس ــم، ف ــوا َایاماُک ُج ــد: »َزوِّ می فرماین
ــم ِفــی  ــم َوَیزیُدُه ــْم ِفــی َاْرزاِقِه ــُع َلُه ــم َوُیَوسِّ فــی َاْخاِقِه

ُمُرّواِتهــم« )بحاراالنــوار، ج 100، ص 222، ح 38(
ــرده  »شــخص متأهــل احســاس مســئولیت بیشــتری ک
ــت، رزق و  ــن جه ــه همی ــد. ب ــش می افزای ــر فعالیت و ب
ــا ارضــای  روزی بیشــتری عایــدش می شــود. همچنیــن ب
مشــروع غرایــز جنســی بــه نوعــی خــود را تخلیــه می کنــد 
ــد.« ــک می یاب ــوی نی ــق و خ ــش و خل ــر آن، آرام و در اث

ــر  ــال در ام ــد متع ــار را خداون ــب و آث ــن مواه ــه ای هم
ــت  ــا غفل ــرار داده اســت و خــودداری از ازدواج ی ازدواج ق
از آن بــه دالیــل واهــی، انســان را از دســت یابی بــه ایــن 
ــان،  ــد. بســیاری از جوان ــرکات محــروم می کن نعمــات و ب
ــده  ــخت ش ــیار س ــرایط ازدواج بس ــه ش ــه اینک ــه بهان ب
اســت، در ســنین جوانــی مبــادرت بــه ایــن کار نمی کننــد؛ 
بــه همیــن دلیــل ســن ازدواج بــاال رفتــه و اگــر ایــن رونــد 
پیــش بــرود، بــه جایــی می رســد کــه عــده ای، بــه طــور 
کلــی از ازدواج صرف نظــر می کننــد و ســیر تخلفــات و 
ارتــکاب محرمــات روزبــه روز فزونــی می یابــد؛ بنابرایــن بــر 
ــار ازدواج،  ــان آث مبّلغــان گرامــی اســت کــه در جهــت بی
تشــویق جوانــان، خوش بین کــردن آنهــا بــه ازدواج و 
داشــتن تــوکل و اعتمــاد بــه حــق تعالــی در ایــن زمینــه 

همــت گمارنــد.
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