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 گرفتار خشکسالی است

مامنتظریم؟
در روایات داریم که انتظار فرج، عبادت است و 
نیز داریم که می فرماید: »من مات و لم یعرف 

امام زمانه مات میته جاهلیه« 
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باشد، جاهل مرده است.« 
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منتظران  بیشتر  اما  است؛  زمان  امام  شناخت 
این پرسش را دارند که آیا منتظر واقعی هستند 
و می شود از منتظران واقعی امام زمان)عج( بود؟
نخستین و ساده ترین پاسخ به این پرسش، این 
است که منتظر امام زمان)عج( باید مانند یک 
منتظر واقعی زندگی كند. وقتی انسان حقیقتا 
منتظر كسی باشد، تمام رفتار و سكناتش نشان 

از منتظربودن دارد...
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خواهد شد.



یادداشت

بهانههستهای
گروه سیاست نفیسه اله دادی

N.A.Dadi@eskimia.ir

ــا  ــام ام ــال ن ــه دنب ــت ب ــوری اس ــتان کش عربس
ــران را رقیــب و  ــه بیراهــه مــی رود. عربســتان ای ب
حتــی دشــمن خــود می نامــد و سیاســت های 
خصمانــه علیــه ایــران بــه کار بــرده اســت؛ حتــی 
در برجــام نیــز از جملــه کشــورهای مخالــف بــوده 
اســت و خواســتار اصــاح برجــام شــده بــا اینکــه 

ــت.  ــده نیس از دول امضاکنن
از زمــان روی کار آمــدن دونالــد ترامــپ در آمریــکا، 
ــا  ــد ت ــیاری کردن ــاش بس ــعودی ت ــات س مقام
پــروژه محدودســازی قــدرت منطقــه ای ایــران 
از  به خصــوص کــه  برســانند.  بــه ســرانجام  را 
زمــان اجــرای توافــق هســته ای تاکنــون، ذهنیــت 
ســعودی ها بــر ایــن بــوده کــه مزایــای اقتصــادی 
ظرفیت هــای  شــدن  آزاد  کنــار  در  برجــام 
ــا  ــران ب ــا ته ــده ت ــث ش ــران باع ــتراتژیک ای اس
دســتان آزادتــری فعالیت هــای خــود را در ســطح 

ــرد.  ــش بب ــه پی منطق
عربســتان مقصــر اصلــی ناکامی هــای خویــش را 
ــد. امــا جــای تعجــب دارد کشــوری  ــران می دان ای
ــه  کــه در کارنامــه خــود تزریــق فکــری و مالــی ب
ــن را دارد  ــه یم ــاوز ب ــتی و تج ــای تروریس گروه ه
ــت  ــح و امنی ــران صل ــم نگ ــت، آن ه ــران اس نگ

ــی!  جهان
نگرانــی وی از جانــب کشــوری مثــل ایــران اســت 
ــروزی  ــر جنگ اف ــه فک ــی ب ــال حت ــه ح ــا ب ــه ت ک
هــم نبــوده و از همــان اول انــرژی هســته ای 

ــت.  ــرده اس ــرح ک ــز را مط صلح آمی
ایــران بــرای دهمیــن بــار از راســتی آزمایی آژانــس 

اتمــی ســربلند بیــرون آمــد.
عربســتان فهمیــده اســت کــه ایــران پایبنــد 
بــه برجــام بــوده و هســت و از ســوی دیگــر 
ــکا بحــث موشــکی  ــه آمری ــا فشــار ب ــد ب نمی توان
تأســیس  فکــر  بــه  بنابرایــن  ببــرد  پیــش  را 
تأســیس  بــرای  اســت.  هســته ای  نیــروگاه 
ــه آمریکاســت؛  ــز وابســته ب ــروگاه هســته ای نی نی
ــان  ــی پنه ــی ول ــداف اصل ــی از اه ــاید یک ــا ش ام
ــی ها و  ــرای بهانه تراش ــعودی از مج ــتان س عربس
ــرا طــرح موضــوع اصــاح برجــام، هســته ای  اخی
شــدن عربســتان اســت دغدغــه ای کــه هــم 
ــه ای  ــم منطق ــی و ه ــای داخل ــی از چالش ه ناش
به خصــوص موضــوع موازنــه قــدرت در برابــر 

رقبــای منطقــه ای اســت. 
ــال  ــتاخانه تر امی ــتان گس ــپ عربس ــان ترام در زم
ــه کارنامــه  ــد ب ــد امــا بای ــال می کن خویــش را دنب
عربســتان نیــز توجــه کــرد، عربســتان بــازوی 
القاعــده و داعــش  مالــی و فکــری طالبــان، 
بایــد  اســت، بــا هســته ای شــدن عربســتان 
ــتی  ــای تروریس ــدن گروه ه ــته ای ش ــر هس منتظ

ــیم. ــز باش نی

کوتاه اخبار 

آغازتوزیعسبدکاالبین
۱۱میلیونایرانیازهفتهآینده

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: ســبد کاال هفتــه 
آینــده بیــن ۱۱ میلیــون خانــوار ایرانــی توزیــع می شــود.

علــی ربیعــی از توزیــع ســبد غذایــی در هفتــه 
آینــده بیــن ۱۱ میلیــون خانــوار خبــر داد و افــزود: در 
توزیــع ســبد کاالی جدیــد 50 میلیــارد تومــان اعتبــار 
بیشــتر از دوره گذشــته در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــدان،  ــه نیازمن ــبد کاال ب ــن س ــه داد: ای ــی ادام ربیع
ــتی  ــداد، بهزیس ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــراد تح اف
ــه  ــی ک ــر از نیازمندان ــزار نف ــه 800 ه ــن ب و همچنی
خودمــان شناســایی کرده ایــم، تعلــق می گیــرد.

کاالی  ســبد  بــرای  اعتبــار  تامیــن  گفــت:  وی 
ــه  ــا هفت ــود ت ــل می ش ــنبه کام ــا پنجش ــی ت حمایت

آینــده بیــن ۱۱ میلیــون نیازمنــد توزیــع شــود.

آیتهللامکارمشیرازی:
بیحجابیدرمألعامجرماست

آیــت هللا  مــکارم شــیرازی بــا اشــاره بــه اینکــه اموری 
در اســام ماننــد رشــوه دادن، دزدی، خــاف عفــت و 
ــروش  ــتعمال و ف ــر و اس ــرب خم ــی و ش بی حجاب
مــواد مخــدر ... ممنــوع اســت، اضافــه کــرد: گاهــی 
ــه خــود اعمالــی انجــام می دهــد کــه  فــردی در خان
ــراد  ــی اف ــور خصوص ــس در ام ــه تجس ــور ب ــا مأم م
نیســتیم ولــی گاهــی فــرد در مــأ عــام یکــی از ایــن 
کارهــا را انجــام می دهــد کــه هــم حکومــت و هــم 
ــه معــروف و نهــی از منکــر  ــه امــر ب مــردم مأمــور ب
هســتند. وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــا شــراب خــواری 
ــه  ــی برخــورد شــود، اضاف ــی و دزدی علن و بی حجاب
ــه اجتماعــی رخ می دهــد  ــی در صحن ــرد: بدحجاب ک
و کاری بــه حریــم خصوصــی نــدارد؛ درســت ماننــد 
کســی کــه در مأعــام شــراب می خــورد و دزدی 

می کنــد.

خرازی:تکفیریهاآبرویاسالم
رادرجهانبردند

ســید کمــال خــرازی در دیــدار عبدالستارالســید 
ــاف ســوریه و جمعــی از علمــای ســوری  ــر اوق وزی
افــزود: تکفیری هــا بــا اقدامــات تروریســتی در 
منطقــه آبــروی اســام را در جهــان بردنــد و مــا بایــد 
ــری  ــاک جلوگی ــن و خطرن ــرکات خش ــن ح از چنی

ــم. کنی
خارجــی  روابــط  راهبــردی  شــورای  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: ســوریه در فرهنــگ اســامی 
ــی  ــای باالی ــا ظرفیت ه ــی داشــته و ب ســابقه طوالن
کــه دارد، می توانــد محــور فرهنــگ اســامی در 
ــال ها  ــر س ــه داد: مص ــرازی ادام ــد. خ ــه باش منطق
چنیــن محوریتــی داشــت امــا بــا وضعیــت کنونــی 
دولــت ایــن کشــور، نمی تــوان امیــد داشــت چنیــن 
ــوریه در  ــای س ــا دارد علم ــد و ج ــا کن ــی ایف نقش
ــرده و  ــدی ک ــاش ج ــامی ت ــگ اس ــاعه فرهن اش

ــد. ــر کنن ــده را ُپ ــاد ش ــا ایج خ

کوتاه خبر 
بنسلمانرسماایرانرا
دشمنعربستانخواند

بــه گــزارش روزنامــه واشــنگتن پســت، محمــد 
ــن  ــتان ای ــاله عربس ــد 32 س ــلمان، ولیعه ــن س ب
ــترده ای  ــیار گس ــرات بس ــی تغیی ــه را در پ مصاحب
کــه در ارتــش و دولــت ایــن کشــور بــه اجــرا 
درآورده انــد، انجــام داد کــه در راســتای آن بســیاری 
از فرماندهــان ارتــش تغییــر پیــدا کــرده و یــک 
ــه عنــوان معــاون وزیــر کار تعییــن شــده  زن نیــز ب
ــود  ــن خ ــاره کمپی ــه درب ــن مصاحب ــت. او در ای اس
بــه بهانــه مبــارزه بــا فســاد و همچنیــن راهبــردش 
ــت  ــری صحب ــا افراطی گ ــارزه ب ــه و مب ــرای منطق ب
کــرد. ولیعهــد عربســتان گفــت، او از یــک حمایــت 
عمومــی نــه فقــط از ســوی نســل جــوان عربســتان 
بلکــه از ســوی خانــدان ســلطنتی ایــن کشــور 

برخوردار است. 
او انتقادهایــی را کــه از سیاســت های داخلــی و 
منطقــه ای اش شــده رد کــرد؛ در حالــی کــه بســیاری 
ــام داده  ــه او انج ــی ک ــت ها و اصاحات ــن سیاس ای
ــرد  ــن ســلمان اســتدالل ک ــد. ب ــر خوانده ان را پرخط
کــه تغییراتــی کــه او در راســتای کمپیــن مبــارزه بــا 
فســاد بــه اجــرا درآورده بــرای تامیــن مالــی توســعه 
عربســتان و مبــارزه بــا دشــمنانش »از جملــه 

ــت. ــته اس ــرورت داش ــران« ض ای

ثبتسفارشبا»دالرآمریکا«
ممنوعشد

ــم  ــروز نه ــزی، از دی ــک مرک ــاغ بان ــاس اب ــر اس ب
ــوع ارز »دالر  ــا ن ــکان ثبت ســفارش ب اســفندماه، ام

ــکا« حــذف شــد. آمری
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن اباغیــه شــامل 
درخواســت هایی بــا نــوع ارز »دالر آمریــکا« کــه قبــل 
از تاریــخ مذکــور، مجــوز 8 رقمــی ثبت ســفارش 

خــود را دریافــت کرده انــد، نمی شــود.

سرمقاله
بهقلممدیرمسئول

مامنتظریم؟
ــا  ــد حتم ــان باش ــر مهم ــر منتظ ــال اگ ــوان مث ــه عن ب
ــی  ــایل پذیرای ــد، وس ــب می كن ــز و مرت ــه را تمی خان
را آمــاده می كنــد و بــا لبــاس مرتــب و چهــره ای 
شــاداب در انتظــار می مانــد. چنیــن كســی مــی توانــد 
ادعــا كنــد كــه منتظــر مهمــان بــوده اســت. امــا كســی 
كــه نــه خانــه را مرتــب و نــه وســایل پذیرایــی را آمــاده 
کــرده و نــه لبــاس مرتــب و تمیــزی پوشــیده اســت و 
نــه اصــًا بــه فكــر مهمــان اســت، اگــر ادعــا كند كــه در 
انتظــار مهمــان بــوده همــه او را ریشــخند خواهنــد كــرد 

و بــر گزافــه گویــی او خواهنــد خندیــد.
بنابرایــن انتظــار قبــل از آنكــه در ادعــای انســان 
فهمیــده شــود، بایــداز رفتــار و كــردار او مشــاهده 
ــا چنیــن توضیحــی روشــن اســت كــه یــک  شــود. ب
منتظــر واقعــی امــام زمــان، بایــد رفتــارش بــه گونه ای 
باشــد كــه هــر لحظــه منتظــر ظهــور امــام زمان)عــج( 
ــه او  ــر را ب ــن خب ــه ای ــه ك ــر لحظ ــی در ه باشــد. یعن
بدهنــد خوشــحال شــود و آمــاده باشــد، بــرای یــاری 
ــاد  ــا مــال و جــان خویــش جه امــام زمــان )عــج( ب
کــرده و خــود را در راه آن حضــرت فــدا کنــد. بنابرایــن 
یــک منتظــر واقعــی اهــل گنــاه و دلبســتگی بــه 
دنیــا نیســت ؛ چراکــه چنیــن کســی نمی توانــد 
دســت  وآلودگی هــا  دلبســتگی ها  ازوابســتگی ها، 
ــدس  ــداف مق ــت اه ــت درجه ــاده خدم ــردارد وآم ب
ــرط  ــه ش ــد ک ــان ش ــد. بی ــج ( باش ــان )ع ــام زم ام
ــان  ــا انس ــت ت ــت اس ــناخت و معرف ــار، ش اول انتظ
ــوب او  ــات خ ــد و از خصوصی ــود را نشناس ــان خ مهم
مطلــع نباشــد، منتظــر او نخواهــد شــد. تنهــا هنگامــی 
انســان در انتظــار كســی مــی نشــیند كــه او را خــوب 
بشناســد.اما اگــر انســان كســی را نشناســد حتــی اگــر 
بدانــد كــه آن شــخص خواهــد آمــد، برایــش اهمیتــی 
نخواهــد داشــت و منتظــر او نخواهــد مانــد. در مــورد 
انتظــار امــام زمــان )عج(هــم، اینگونــه اســت. كســانی 
ــا  ــار و ی ــد كف ــی شناســند مانن ــه آن حضــرت را نم ك
اهــل ادیــان دیگــر، هرگــز انتظــار او را نمــی كشــند امــا 
ــد  ــه او را می شناســند و ارزش او را می دانن كســانی ك
ــر او  ــد، منتظ ــی دارن ــگاه  او آگاه ــام وجای ــه مق و ب
می ماننــد. ریشــه محّبــت و دلدادگــى بــه امام)عــج( 
ــه  ــدازه ک ــه هران ــت. ب ــه اس ــان نهفت ــت ایش در معرف
ــت  ــد، محّب ــر باش ــق  ت ــر و عمی ــص  ت ــت خال معرف
ــر خواهــد بود.پــس از  ــز شــدیدتر و قوى ت ــه نی حاصل
شــناخت، نوبــت محبــت اســت؛ وظیفــه دیگــری كــه 
منتظــران آن حضــرت بایــد در خــود ایجــاد كننــد و آن 
را افزایــش دهنــد، محبــت قلبــی بــه اهــل بیــت )ع(
اســت. بدیهــی اســت كــه تــا انســان از مهمــان خویش 
خوشــش نیایــد و نســبت بــه او محبــت نداشــته 
ــد  ــد نمی توان ــه او را بشناس ــم ك ــد ه ــر چن ــد، ه باش
واقعــا منتظــر آمــدن او باشــد و نیــز منتظــران واقعــی 
بایــد وضعیــت روحــی و فكــری و عملــی خــود را بــه 
گونــه ای ســامان دهنــد كــه ســنخیت كاملــی بــا امــام 
زمــان )عــج( داشــته باشــند. ایجــاد ســنخیت بــا امام 
زمان)عــج( از طریــق تقویــت ایمــان و تقــوا و فضایــل 
اخاقــی و درجــات معنــوی حاصــل مــی شــود و تنهــا 
در ایــن صــورت اســت كــه مــی تــوان ادعــای محبــت 
ــان  ــه انس ــی ك ــت. در صورت ــان را داش ــام زم ــه ام ب
رفتــارش مطابــق میــل امــام زمان)عج( باشــد، شــعله 
محبــت او در دلــش زبانــه خواهــد كشــید و عشــق آن 
حضــرت، او را بــه فریــاد خواهــد آورد و دوری اش را بــر 
ــوار خواهــد ســاخت. طبیعــی اســت  او ســخت و ناگ
كــه هــر چقــدر ایــن ســنخیت بیشــتر باشــد، محبــت 
آن حضــرت بــه انســان بیشــتر و محبــت انســان نیــز 
بــه آن حضــرت افزون تــر خواهــد شــد و منتظــر 
واقعــی بــرای ظهــورش لحظــه شــماری می کنــد 
ــا  ــج( دع ــان )ع ــام زم ــور ام ــریع در ظه ــرای تس و  ب
ــر  ــه زودت ــر چ ــه ه ــد ك ــدا می خواه ــد و از خ می کن
ظهــور او را برســاند. آیــا بــا ایــن شــرایط مــا منتظریــم؟

آیــت هللا آملــی الریجانــی بــه پنجمیــن دوره 
مســابقات سراســری قــرآن کریــم قــوه 
ــن  ــن ای ــرد. مت ــال ک ــی ارس ــه پیام قضائی
ــماعیلی  ــین اس ــط غامحس ــه توس ــام ک پی
ــران در  ــتان ته ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــر  ــه شــرح زی ــت شــد، ب ــن مراســم قرائ ای
اســت: »ذلــک الکتــاب الریــب فیــه هــدی 
للمتقیــن« ایــن اســت کتابــی کــه در آن 
را  پرهیــزکاران  نیســت،  تردیــدی  هیــچ 

راهنماســت. )البقــره 2(.
قــرآن بهتریــن گفتــار و برتریــن کام اســت؛ 

ــه  ــاب ب ــم خط ــروردگار عال ــخن پ ــرا س زی
ــر  ــاب ذک ــرآن کت ــق اســت. ق ــن خای برتری
ــار  ــی را نکبت ب ــراض از آن زندگ ــت و اع اس
می کنــد. قــرآن منــار بلنــد هدایــت و چــراغ 
راه تاریــک و مایــه حیــات قلــب انســان 
ــر  ــرآن تدب ــد در ق ــس بای ــت. پ ــر اس بصی
کــرد و در برابــر آن خاشــع شــد و آن را 
پیشــوای خویــش ســاخت و در عمــل بــه آن 

ــت. ــبقت گرف ــگان س از هم
خداونــد متعــال را شــاکریم کــه توفیــق 
مســابقات  دوره  پنجمیــن  برگــزاری 

سراســری قــرآن کریــم را در دســتگاه قضــا 
عطــا فرمــود و هــزاران تــن از همــکاران 
عزیــز و خانــواده محترمشــان در آن شــرکت 
ــرای  ــه ای ب ــه زمین ــت ک ــد اس ــد، امی کردن
روی آوری، تدبــر، خشــوع و تفکــر مــا در 
ــه آن پیشــتازمان  ــل ب ــرآن شــود و در عم ق
گردانــد و در زندگــی فــردی و اجتماعــی و در 
کار و تــاش اداری و قضایــی، آن را راهنمــای 
مــا در اجــرای احکامــش، بــه ویــژه عــدل و 

ــد. ــرار ده ــط ق قس
ــه  ــرآن و عمــل ب ــو ق ــت واقعــی در پرت عدال
احــکام آن تحقــق پذیــر اســت. قــرآن کریــم 
ــد  ــم را الزم می دان ــت در حک از ســویی عدال
ــاس  ــن الن ــم بی ــد:» و اذا حکمت و می فرمای
ــان مــردم  ــو بالعــدل« و چــون می ان تحکم
کنیــد.  داوری  عادالنــه  می کنیــد،  داوری 

ــا 58(. )النس
از ســوی دیگــر بــا حفــظ قانــون عدالــت، بــر 
اصــاح و ســازش میــان مــردم تاکیــد دارد. 
»فاصلحــوا بینهمــا بالعــدل و اقســطوا اّن هللا 
ــت  ــه عدال یحــب المقســطین« میانشــان ب
صلــح برقــرار کنیــد و همــواره دادگــری کنیــد 

را دوســت دارد.«  کــه خداونــد دادگــران 
ــرات: ۹( )الحج

امیرالمومنیــن )ع( کــه حقیقــت عدالــت 
مردمــان  اصــاح  مایــه  را  عــدل  اســت، 
می دانــد و احســان را زیبایــی اســام و رأس 
ــه  ــرا )س( ک ــه زه ــرت فاطم ــان. حض ایم
اینــک در آســتانه میــاد بــا ســعادت ایشــان 
ــدل  ــش ع ــه مشــهور خوی هســتیم، در خطب
ــوب(  ــه آرامــش دل هــا )تســکینا للقل را مای
دانســت؛ زیــرا قلب هــا جــز بــا عــدل، نظــم، 
ــن  ــد. ای ــدا نمی کن ــش پی ــتگی و آرام پیوس
ــری اساســی  ــه ام ــی اشــاره ب ــم فاطم تعلی
ــه  ــرا ک ــه دارد؛ زی ــاح جامع ــم در اص و مه
دل هــای مــردم، چــون از یکدیگــر تنفــر پیــدا 
کنــد گرفتــار پراکندگــی می شــوند و چــون از 
ــد از یکدیگــر  ــدا کردن یکدیگــر پراکندگــی پی
ــد شــد و در  ــه و باهــم دشــمن خواهن بیگان
ایــن هنــگام دیگــر در میــان مــردم انــس و 

ــود. ــده نمی ش ــی دی الفت
آرامشــی کــه بــه عنــوان نتیجــه اجــرای 
عدالــت شــمرده شــده اســت در پرتــو عمــل 
بــه دســتور قــرآن و احســان زبانــی و رفتاری 

بــه مــردم بهتــر حاصــل می شــود. در ایــن کار 
بــه ایــن آیــه شــریفه تمســک می کنیــم کــه 
فرمــود: » و صــل علیهــم ان صاتــک ســکن 
ــر آن هــا درود  لهــم و هللا ســمیع علیــم« و ب
ــه آرامشــی  ــو مای ــا درود ت فرســت کــه همان
بــرای آنهاســت و خداونــد شــنوا و داناســت.  
)البقــره ۱03( از ایــن رو بــر همــگان الزم 
اســت کــه تکریــم اربــاب رجــوع را بــه عنــوان 
یــک اصــل قرآنــی در رأس برنامه هــای 
خــود قــرار دهنــد و در ســال جدیــد اهتمــام 
ویــژه ای بــه اجــرای دســتور العمــل » تکریــم 

اربــاب رجــوع« داشــته باشــند.
بــر خــود الزم می دانــم از همــه کســانی 
ــری  ــرآن و فراگی ــا ق ــس ب ــاد ان ــه در ایج ک
تــاش  قضائیــه  قــوه  در  آن  معــارف 
می کننــد، تشــکر کنــم. از شــما عزیزانــی 
کــه در برنامه هــای قرآنــی قــوه قضائیــه 
ــز سپاســگزارم  ــد نی ــرده و می کنی شــرکت ک
و از خداونــد متعــال می خواهــم همــه مــا را 
از نــور قــرآن و معــارف آن بهره منــد ســازد و 
توفیــق خوانــدن، تدبــر کــردن، فهــم و عمــل 

ــد. ــا بکن ــب م ــرآن را نصی ــات ق ــه آی ب

پیامرئیسدستگاهقضابهپنجمیندورهمسابقاتسراسریقرآنکریمقوهقضائیه:

عدالت واقعی در پرتو قرآن و عمل 
به احکام آن تحقق پذیر است

ادامه از صفحه اول

شــرکت های  شــده اند  مدعــی  آلمــان  رســانه های 
سوخت رســانی فــرودگاه شــهر »مونیــخ« بــه بهانــه رعایــت 
تحریم هــای آمریــکا، از تأمیــن ســوخت بــرای هواپیمــای حامــل 
»محمــد جــواد ظریــف«، وزیــر خارجــه ایــران خــودداری کردنــد. 
ــس  ــاز کنفران ــش از آغ ــزارش داد پی ــه« گ ــه ول ــگاه »دویچ وب
ایــن شــهر  نفتــی فــرودگاه  امنیتــی مونیــخ، شــرکت های 
ــر خارجــه  ــل وزی ــای حام ــه هواپیم ــه سوخت رســانی ب حاضــر ب
ــود  ــه ب ــور خارج ــاع و ام ــت وزرات دف ــا دخال ــد و ب ــران نبودن ای
ــپیگل«  ــه »اش ــد. روزنام ــه ش ــوایی گرفت ــک رس ــوی ی ــه جل ک
ــده از  ــق ش ــت موف ــه زحم ــان ب ــت آلم ــت دول ــته اس ــم نوش ه
ــرا بعــد از  ایجــاد یــک جنجــال و آبروریــزی جلوگیــری کنــد، زی
امتنــاع شــرکت های نفتــی از سوخت رســانی بــه هواپیمــای 
وزیــر خارجــه ایــران، وزارت خارجــه آلمــان از وزارت دفــاع کمــک 

ــان  ــای سوخت رس ــا تانکره ــده ب ــور ش ــت مجب ــته و دول خواس
ــل  ــران قب ــه ای ــد. وزارت خارج ــام ده ــدام را انج ــن اق ــش ای ارت
از ســفر ظریــف بــه کنفرانــس امنیتــی مونیــخ، از فــرودگاه ایــن 
شــهر خواســته بــود ســوخت الزم بــرای پــرواز هواپیمــای حامــل 
وزیــر خارجــه ایــران بــه ســمت مســکو را فراهم کنــد، اما فــرودگاه 
ایــن درخواســت را رد کــرده بود.رئیــس کنفرانــس امنیتــی مونیــخ  
گفتــه بــا زحمــت فــراوان، حضــور ظریــف و هیئــت همــراه وی در 

ــت.  ــده اس ــر ش ــخ امکان پذی مونی
دویچه ولــه نوشــته اســت: »ایــن نخســتین بــار نیســت کــه وزیــر 
امورخارجــه ایــران در کنفرانــس امنیتــی مونیــخ شــرکت می کنــد 
امــا حتــی در دوره تحریم هــای ســخت بین المللــی علیــه ایــران 
هــم، هواپیمــای حامــل وزیرامورخارجــه و همراهانــش هیــچ گاه 

ــه دلیــل تحریم هــا نشــد.« دچــار »مشــکل سوخت رســانی« ب

ســازمان عفــو بین الملــل، ارتــش ترکیــه و گروهــی از کردهــا را 
بــه کشــتار غیرنظامیــان در ســوریه متهــم کــرد.

اتریــش،  خبرگــزاری  از  نقــل  بــه  فــارس  بــه گــزارش 
ــام  ــی اع ــار گزارش ــا انتش ــنبه ب ــروز چهارش ــل دی عفو بین المل
کــرد کــه ارتــش ترکیــه و در پــاره ای مــوارد یگان هــای مدافــع 
خلــق )YPG(، غیرنظامیــان را در ســوریه هــدف قــرار داده انــد، 
بــه طــوری کــه ارتــش ترکیــه در عفریــن حمــات توپخانــه ای 

ــت. ــورت داده اس ص
ــه  ــهری در فاصل ــم ش ــق ه ــع خل ــای مداف ــن یگان ه همچنی
تقریبــی 20 کیلومتــری عفریــن را بــه وســیله نارنجــک 
و موشــکی مــورد حملــه قــرار دادنــد. بــر طبــق اعــام 
عفوبین الملــل، در هــر دو نقطــه ده هــا غیرنظامــی کشــته 

ند. شــده ا

ترکیــه، حملــه بــه عفریــن در حلــب در شــمال غــرب ســوریه را 
از ۱6 ژانویــه آغــاز کــرد؛ زمانی کــه بــا توپخانــه مواضــع نیروهــای 

کـُـرد در ریــف حلــب شــمالی و غربــی را هــدف گرفــت.
روز شــنبه 20 ژانویــه 20۱8 )30 دی مــاه ۹6(، ترکیه روســتاهای 
اطــراف شــهر عفریــن در 60 کیلومتــری شــمال غــرب حلــب را 
گلولــه بــاران کــرد و همــان روز ســتاد مشــترک ارتــش ترکیــه 
ســاعت ۱7، رســما از آغــاز عملیــات بــه نــام »شــاخه زیتــون« 
خبــر داد و گفــت کــه هــدف ایــن عملیــات، برقــراری امنیــت 
ــت های پ.ک.ک  ــردن تروریس ــود ک ــه و ناب ــرز و منطق در م

اســت.
ــدام  ــه اق ــه ای هرگون ــار بیانی ــا انتش ــتر ب ــز پیش ــق نی دمش
نظامــی ترکیــه و نقــض حریــم ســوریه را محکــوم کــرده و بــه 

ــود. ــدار داده ب ــکارا هش آن

 خودداری شرکت های سوخت رسانی آلمان
 از تأمین سوخت برای هواپیمای ظریف

 عفو بین الملل ترکیه و کُردها را 
به حمله به غیرنظامیان در سوریه متهم کرد
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سیدحســین نقوی حســینی، ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی 
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی در واکنــش بــه 
برخــی اظهارنظرهــا و اختاف افکنــی پیرامــون وظایــف وزارت 
ــتگیری و  ــوزه دس ــپاه، در ح ــات س ــازمان اطاع ــات و س اطاع
ــت:  ــور، گف ــه در کش ــوذ بیگان ــی و نف ــل جاسوس ــب عوام تعقی
ــی،  ــا، از روی ناآگاه ــور م ــئوالن در کش ــات و مس ــی مقام برخ
براســاس پیش داوری هایــی کــه در ذهنشــان وجــود دارد، نســبت 
بــه برخــی قوانیــن قضــاوت می کننــد؛ براســاس قانــون اساســی 
ــکیل  ــنامه های تش ــاس اساس ــز براس ــه و نی ــن موضوع و قوانی
وزارت اطاعــات و ســپاه پاســداران، کامــا صراحــت دارد کــه 
جرایــم جاسوســی، نفــوذ بیگانــه و فعالیت هایــی از ایــن قبیــل، 

ــرار داده شــده اســت. ــر عهــده ســازمان اطاعــات ســپاه ق ب
ــرد: در  ــد ک ــس تأکی ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س
ــز در قوانیــن موضوعــه مصــوب  اساســنامه وزارت اطاعــات و نی
مجلــس بــه صراحــت تصویــب شــده کــه موضوعــات جاسوســی، 
دخالــت بیگانــه، نفــوذ و غیــره، مســتقیما بــه ســازمان اطاعــات 
ســپاه واگــذار شــده اســت. نقوی حســینی بــا بیــان اینکــه 
مســئولیت  های دســتگاه ها در حــوزه جاسوســی، اقدامــات ضــد 
امنیــت کشــور و نفــوذ بیگانــه، اقدامات تروریســتی و جاسوســی، 
کامــا شــفاف و طبــق قانــون بــر عهــده ســازمان اطاعــات ســپاه 

ــا، همــه زحمــات تمامــی  ــح کــرد: انصاف ــرار داده شــده، تصری ق
ــام در وزارت اطاعــات و ســازمان اطاعــات ســپاه  ســربازان گمن
را ارج می  نهیــم، امنیتــی کــه امــروز کشــور مــا دارد و می توانیــم 
بگوییــم کــه امن تریــن کشــور غــرب آســیا، جمهــوری اســامی 
ایــران اســت، حاصــل زحمــات همیــن ســربازان گمنــام اســت.

ــی و  ــی و خارج ــان داخل ــی اختاف افکن ــه برخ ــخ ب وی در پاس
جریانــات غربگــرای داخــل، گفــت: اینکــه بعضی هــا می خواهنــد 
اختــاف ایجــاد کننــد و تقابــل به وجــود آورنــد، درســت نیســت، 
ــأ  ــد، منش ــز کنن ــائل پرهی ــن مس ــد از ای ــراد بای ــن اف ــا ای واقع
و  آمریــکا  صــدای  صهیونیســت ها،  اختاف افکنی هــا،  ایــن 
ــتند؛  ــی هس ــال اختاف افکن ــه دنب ــا ب ــت، اینه ــی اس بی بی س
بهتــر اســت مقامــات و مســئوالن داخلــی، متوجــه پــازل دشــمن 
باشــند. عضــو هیئت رئیســه کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
ــن  ــد بی ــواره می خواه ــرد:  دشــمن هم ــان خاطرنشــان ک در پای
ــات  ــازمان اطاع ــات و س ــن وزارت اطاع ــش و بی ــپاه و ارت س
ــد  ــا نبای ــد، م ــاد کن ــاف ایج ــر، اخت ــتگاه های دیگ ــپاه و دس س
ــد هماهنگــی ایجــاد  ــا بای ــم، م ــات دامــن بزنی ــن اختاف ــه ای ب
ــگاه در  ــم و جای ــه مســئولیت  های مه ــژه کســانی ک ــم، به وی کنی
ایــن کشــور دارنــد، بایــد تــاش کننــد و همپوشــانی و هماهنگــی 
ــظ شــود. ــش حف ــش از پی ــردم بی ــت م ــا امنی ــد ت به وجــود آی

خبرگــزاری رویتــرز گــزارش داده، ایــاالت متحــده و 
ــا اشــاره  ســه کشــور اروپایــی، در بیانیــه ای مشــترک، ب
ــه  ــران ب ــدی ای ــدم پایبن ــل، ع ــزارش ســازمان مل ــه گ ب
ــد.  ــوم کرده ان ــن را محک ــلیحاتی یم ــای تس ــم ه تحری
ــه  ــده ک ــر ش ــس از آن منتش ــک روز پ ــه ی ــن بیانی ای
روســیه پیش نویــس قطعنامــه  انگلیــس در مــورد یمــن 
و ایــران را وتــو کــرد. آلمــان، بریتانیــا، فرانســه و آمریــکا، 
در بیانیــه خــود بــا اشــاره بــه گــزارش کارشناســان 
ســازمان ملــل گفته انــد، اقدامــات ایــران تهدیــدی 
جــدی را متوجــه صلــح و ثبــات در منطقــه کــرده  اســت.

آمریــکا و متحــدان اروپایــی آن در بیانیــه روز سه شــنبه 
ــه  ــی ک ــر اقدام ــورا ه ــته اند »ف ــران خواس ــود، از ای خ
ــض  ــا در نق ــت و ی ــه شــورای امنی ــا قطعنام ناســازگار ب
آن اســت را متوقــف کنــد.« بیانیــه آمریــکا و ســه کشــور 
ــورای  ــه ش ــوی قطعنام ــس از وت ــک روز پ ــی ی اروپای
ــن، توســط  ــران در یم ــرد ای ــا عملک ــه ب ــت، در رابط امنی
ــه  ــس اولی ــش نوی ــت. پی ــده  اس ــر ش ــیه منتش روس
قطعنامــه را بریتانیــا تهیــه کــرده بــود و از حمایــت 

ــود. ــوردار ب ــکا برخ ــه و آمری فرانس
روســیه، روز دوشــنبه ایــن قطعنامــه را وتــو کــرد و 

پــس از آن قطعنامــه ای را پیشــنهاد کــرد کــه بــا وجــود 
ــه  ــای تســلیحاتی یمــن، اشــاره ای ب ــم ه ــد تحری تمدی
ــت.  ــرده  اس ــران نک ــاره ای ــل درب ــازمان مل ــزارش س گ
ــازمان  ــکا در س ــفیر آمری ــی، س ــی هیل ــس از آن نیک پ
ملــل گفــت روســیه بــا ایــن اقــدام مانــع پاســخگو کردن 
ــت.  ــر انداخته اس ــه خط ــه را ب ــده و کل منطق ــران ش ای
ــود: در  ــه ب ــخنانش گفت ــر از س ــی دیگ ــی در بخش هیل
ــوی خــود  ــه اســتفاده از حــق وت ــی کــه روســیه ب صورت
بــرای جلوگیــری از اقــدام علیــه رفتارهــای خطرنــاک و 
ــکا و متحــدان  ــد، آمری ــه ده ــران ادام ــده ای بی ثبات کنن
ــه  ــد ک ــران بزنن ــه ای ــی علی ــه اقدامات ــد دســت ب آن بای

ــا نباشــد. ــری از آنه ــه جلوگی ــادر ب روســیه ق
ــرپوش  ــه »س ــده را ب ــاالت متح ــه ای ای ــران در بیانی ای
ســرکردگی  بــه  یمــن  در  جنایــات  بــر  گذاشــتن 
ــل متحــد  عربســتان« متهــم کــرده  اســت. ســازمان مل
ــی ســه ســال جنــگ در  روز سه شــنبه اعــام کــرد در پ
ــه تشــدید  ــا توجــه ب یمــن، شــرایط مــردم آن کشــور، ب
ــا،  ــروز قحطــی و شــیوع وب ــداوم خطــر ب ــا، ت درگیری ه
ــری  ــه بش ــن فاجع ــه بزرگ تری ــدن ب ــال تبدیل ش در ح

اســت.

 عصبانیت آمریکا از ناکامی 
در قطعنامه ضدایرانی

 موضوعات جاسوسی، دخالت بیگانه و نفوذ
به سازمان اطالعات سپاه واگذار شده است

گروه سیاست نفیسه اله دادی
N.A.Dadi@eskimia.ir

حجت االســام حســن روحانــی رئیــس جمهــور 
کــه بــه اســتان هرمــزگان ســفر کــرده اســت، در 
ــه  ــان اینک ــا بی ــاس ب ــردم شــهر بندرعب جمــع م
مــردم ایــن اســتان پاســداران خلیــج همیشــگی 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــز بوده ان ــه هرم ــارس و تنگ ف
ــته اند  ــزگان نخواس ــردم هرم ــران و م ــردم ای م
ــان را از  ــردم جه ــد و م ــام بگیرن ــی انتق از کس
ــام  ــد. در تم ــار بگذارن ــت فش ــرژی تح ــر ان نظ
طــول جنــگ تحمیلــی نیــروی دریایــی و هوایــی 
ــت  ــد و نف ــت کردن ــراه حفاظ ــن آب ــش از ای ارت
ــکورت اف-۱۴ و  ــا اس ــه ب ــت منطق ــران و نف ای
ــور  ــه عب ــن منطق ــی از ای ــروی دریای ــای نی ناوه
کــرد. در ادامــه بــه ســخنان ایشــان می پردازیــم.

رئیــس جمهــور ادامــه داد: مــا در کنــار ایــن 
اعــام  جهانیــان  بــه  حســاس  ســرزمین 
می کنیــم مــا خواهــان صلــح و امنیــت در جهــان 
ــح  ــگاه صل ــا ن ــان ب ــه جه ــا روزی ک ــتیم ت هس
ــیر  ــن مس ــان ای ــا حافظ ــد، م ــگاه کن ــا ن ــه م ب
اســتراتژیک در منطقــه هســتیم تــا روزگاری کــه 
ــران را در ســر  ــت ای ــه مل ــه علی ــر توطئ ــا فک دنی

ــد. نپروران
ــان  ــا بی ــی ب ــت مل ــی امنی ــورای عال ــس ش رئی
ــر  ــرار دارد و ه ــزوا ق ــروز در ان ــکا ام ــه آمری اینک
کاری را کــه در آینــده علیــه ملــت ایــران طراحــی 

کنــد در انــزوا باقــی خواهــد مانــد، گفــت: ملــت 
بــزرگ ایــران ملتــی اســت کــه در راســتای منافع 
ملــی خــود بــا تمــام تــوان ایســتاده اســت. مــا 
ــا  ــر پ ــان را زی ــل پیم ــرف مقاب ــه ط ــا روزی ک ت
نگذاشــته اســت، پــای پیمــان خــود می ایســتیم 
نخواهیــم  امــا  پایبندیــم،  تعهداتمــان  بــه  و 
بخواهنــد  دیگــران  پیمــان  ایــن  از  گذاشــت 

سو ءاســتفاده کننــد.
روحانــی ادامــه داد: آمریــکا بــار دیگــر بــه صحنــه 
آمــد و خواســت از اعتراضــات و انتقــادات برخــی 
ــده  ــد و پرون ــتفاده کن ــاه سوءاس ــردم در دی م م

ایــران را بــه شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
ببــرد امــا تنهــا مانــد و در میــان ۱5 کشــور عضــو 
شــورای امنیــت، آمریــکا بــاز هــم منــزوی شــد.
وی گفــت: دو شــب پیــش آمریــکا بــاز هــم بــه 
شــورای امنیــت رفــت تــا در مــورد یمــن، ایــران را 
محکــوم کنــد امــا بــاز هــم تنهــا مانــد و تیرشــان 
ــق  ــه ح ــع ب ــرد. از مواض ــت ک ــنگ اصاب ــه س ب
روســیه کــه مواضــع صحیحــی را در کنــار برخــی 
کشــورهای دیگــر در ســازمان ملــل اتخــاذ کردنــد، 

ــم. ــر می کنی تقدی
رئیــس جمهــور بــا تقبیــح رفتــار آمریــکا و 

ــران  ــت ای ــه مل ــه علی ــال توطئ انگلیــس کــه دنب
ــان  ــا و جه ــه اروپ ــت: ب ــار داش ــد، اظه ــوده ان ب
ــردم  ــر م ــه فک ــا ب ــر واقع ــم اگ ــام می کنی اع
ــم« و  ــرب »ناپال ــای مخ ــتید، بمب ه ــن هس یم
خوشــه ای را کــه اســتفاده از آنهــا ممنــوع اســت، 
در اختیــار عربســتان نگذاریــد. اگــر دلســوز مردم 
ــا راه  ــد ت ــار بیاوری ــل فش ــتید، حداق ــن هس یم
رســاندن غــذا و دارو بــه مــردم جنــگ زده و فقیر 

ــاز شــود. یمــن ب
روحانــی بــا بیــان اینکــه آمریــکا 3 بــار در 
ماه هــای اخیــر علیــه ایــران توطئــه کــرد و 
ــی  ــا زمان ــرد: ت ــح ک ــید، تصری ــی نرس ــه جای ب
ــم  ــار ه ــد کن ــجم و متح ــران منس ــت ای ــه مل ک
ایســتاده اند و یــک صــدا بــه فکــر توســعه کشــور 

هســتیم، آمریــکا نمی توانــد کاری بکنــد.

روحانی:
ما با دنیا برای قدرت دفاعی مذاکره نخواهیم کرد

ســفارتآمریــکادربخــشغربیقدس
انتقــالمییابد

ــال  ــت: انتق ــری خــود گف ــرت در نشســت خب ــدر نوئ ه
ســفارت آمریــکا بــه قــدس بــه عنــوان پایتخــت 
اســرائیل در ۱۴ مــاه مــی و در هماهنگــی کامــل بــا وزیــر 
ــا  ــا قب ــزود: م ــود. وی اف ــام می ش ــه انج ــور خارج ام
گفتــه بودیــم کــه ممکــن اســت ایــن فرآینــد چنــد ســال 
طــول بکشــد امــا خوشــحالیم کــه توانســتیم ایــن کار را 
زودتــر انجــام دهیــم. نوئــرت اضافــه کــرد: بزرگ تریــن 
ــکا  ــی آمری ــت کنون ــرای دول ــی ب ــت مل ــوع امنی موض
ــوده و  ــره ب ــره ک ــبه جزی ــته ای زدایی از ش ــواره هس هم

هســت.

هیچبخشیازخاکعراق
دراختیارداعشنیست

ــچ  ــر هی ــال حاض ــه در ح ــت ک ــادی گف ــدر العب حی
بخشــی از خــاک عــراق در اختیــار داعــش نیســت 
و عملیــات نظامــی پاکســازی اراضــی عــراق از وجود 
ــر  ــه نظ ــان دارد. ب ــتمر جری ــور مس ــه ط ــش ب داع
ــه  ــش ب ــادی در واکن ــارات العب ــن اظه ــد ای می رس
ســخنان اخیــر برخــی منتقــدان اســت کــه بــا اشــاره 
بــه چند حملــه روز اخیــر تروریســت های وابســته به 
داعــش در مناطقــی از کرکــوک و موصــل در شــمال 
ــا داعــش از  ــی ب ــگ نظام ــان جن ــام پای ــراق، اع ع

ــد. ــف کرده ان ــگام توصی ــت را زودهن ــوی دول س

ادعاییدربارهنقشکرهشمالی
درسوریه

یکــی از دیپلمات هــای شــورای امنیــت ســازمان ملــل 
ــه  ــام را ب ــمالی اق ــره ش ــه ک ــت ک ــده اس ــی ش مدع
ســوریه ارســال می کنــد کــه قابلیــت تبدیــل شــدن بــه 

ــیمیایی را دارد. ــاح های ش س
ــن  ــی چنی ــت در حال ــورای امنی ــات ش ــن دیپلم  ای
ــد«  ــار اس ــت »بش ــه دول ــرده ک ــرح ک ــی را مط ادعای
رئیس جمهــور ســوریه بارهــا تأکیــد کــرده کــه تمامــی 
زرادخانه هــای ســاح های شــیمیایی را از بیــن بــرده و 
بــه هیــچ  عنــوان بــه دنبــال اســتفاده از ایــن ســاح ها 

علیــه غیرنظامیــان نیســت.

تصمیماتعجیبپادشاهعربستان
همچنــان اوضاع سیاســی داخل عربســتان ســعودی 
ــی و  ــه ای از پیچیدگ ــت و هال ــا  آرام اس ــنج و ن متش
ابهــام آن را فــرا  گرفتــه اســت؛ مســئله ای کــه در احکام 
ســریع و ناگهانــی  ملک ســلمان، اتخــاذ تصمیماتی در 
ــرای انجــام  مــورد تشــکیل هیئت هــا و  موسســاتی ب
مأموریت هــای مشــخص و ســپس لغــو  آنهــا پــس از 
مدتــی کوتــاه، نمــود می یابــد. ملــک ســلمان احــکام 
تــازه ای را مبنــی  بــر برکنــاری تعــدادی از مســئوالن در 
دســتگاه های مختلــف  اجرایــی دولــت ســعودی صــادر 
کــرد کــه تمرکــز ایــن احــکام بــر  روی رهبــری نظامــی 

دولــت عربســتان و صفــوف نظامــی ارتــش  بــود.

ضربهایدیگربهامارات
بنــدر  از  اماراتــی  شــرکت های  اخــراج  پــی  در 
ــز  ــومالی لند نی ــوری س ــی، جمه ــی« جیبوت »دورال
ســاخت پایــگاه نظامــی امــارات در شــهر بربــره را بــه 
تعلیــق درآورد. یکــی از مــوارد اختافــی بازســازی و 
توســعه جــاده »بربره-کــوردول« اســت کــه بــه شــهر 
وجالــی در مــرز ســومالی لند و اتیوپــی متصــل 
ــت و  ــر اس ــدود 220 کیلومت ــول آن ح ــود و ط می ش
در حالی کــه ســومالی لند معتقــد اســت کــه اجــرای 
ایــن پــروژه بخشــی از توافقنامــه اســت امــا ابوظبــی 
می گویــد کــه طبــق قــرارداد بایــد درصــدی از هزینــه 
ــه آن. ــه همــه هزین ــد ن ــروژه را پرداخــت کن ــن پ ای

بین الملل



کوتاه اخبار 
در نوروز

میوه حداکثر ۱۰ درصد گران می شود
از کاهــش قیمــت  بارفروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
پیش بینــی  گفــت:  و  داد  خبــر  بــازار  در  مــوز 
ــر  ــوه حداکث ــت می ــد قیم ــام عی ــرای ای ــود ب می ش
ــان  ــا بی ــری ب ــد. حســن صاب ــش یاب ۱۰ درصــد افزای
 اینکــه تولیــد و عرضــه میــوه فــراوان و قیمت هــا 
قــدری  بــه  قیمت هــا  گفــت:  اســت،  پاییــن 
پاییــن اســت کــه کشــاورزان متضــرر می شــوند. 
ــود،  ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری
قیمــت  عیــد  ایــام  در  می شــود  پیش بینــی 
میــوه حداکثــر ۱۰ درصــد افزایــش یابــد. رئیــس 
ــی  ــان قیمت ــرد: نوس ــه ک ــان اضاف ــه بارفروش اتحادی
ــر  ــم ذخای ــراوان و ه ــد ف ــم تولی ــه ه ــم، چراک  نداری
مناســب اســت. صابــری همچنیــن از کاهــش حــدود 
ــر  ــدود ۵ روز اخی ــی ح ــوز ط ــت م ــدی قیم ۱۰ درص
خبــر داد و گفــت: هم اکنــون قیمــت هرکیلوگــرم مــوز 
بیــن ۵۲۰۰ تــا ۵۵۰۰ تومــان اســت. وی دربــاره دالیــل 
ــده و  ــاد ش ــه زی ــزود: عرض ــوز اف ــت م ــش قیم کاه

قــدرت خریــد مــردم نیــز کاهــش یافتــه اســت.

 افتتاح  نخستین 
مسیر بزرگراهی شمال ایران

ــرح  ــدن ط ــازی از نهایی  ش ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
بزرگراه ســازی جــاده فیروزکــوه تــا پایــان ســال 

ــر داد.  ــاری خب ج
خیــرهللا خادمــی – مدیرعامــل شــرکت ســاخت 
اعــام کــرد:  زیربناهــای حمل و نقــل-  توســعه  و 
خوشــبختانه در ســال جــاری، اقدامــات قابــل توجهــی 
ــار  ــوان انتظ ــد و می ت ــام ش ــوه انج ــاده فیروزک در ج
ــده،  ــر باقیمان ــد کیلومت ــن چن ــان یافت ــا پای داشــت ب
نخســتین مســیر بزرگراهــی کشــور از مرکــز بــه 
ســمت اســتان مازنــدران رســمًا بــه طــور کامــل مــورد 

بهره بــرداری قــرار گیــرد. 
ــک در  ــداد و ترافی ــکل انس ــع مش ــه وی، رف ــه گفت ب
جــاده فیروزکــوه و همچنیــن افزایــش ظرفیــت ایــن 
ــری در  ــت پیگی ــداف در دس ــن اه ــور، اصلی تری مح

ــوده اســت.  ــروژه ب ــن پ ای
ــای  ــعه زیربناه ــاخت و توس ــرکت س ــل ش مدیرعام
حمل و نقــل دربــاره   جزئیــات اقدامــات عمرانــی 
انجــام شــده در هفته هــای گذشــته نیــز تصریــح کــرد: 
خوشــبختانه بــا پایــان کار عمرانــی تونل هــای شــیرگاه 
در محــور فیروزکــوه بــاز شــدند و در حال حاضــر کار در 
 محــدوده زیــرآب و بخش هایــی از شــیرگاه ادامه دارد. 
ایــن  می کنیــم  پیش بینــی  کــرد:  اضافــه  وی 
بخــش از کار کــه حــدودًا پنــج کیلومتــر از جــاده 
ــه  ــه مرحل ــال ب ــان س ــا پای ــز ت ــت نی ــوه اس فیروزک
ــوروز  ــام ن ــد در ای ــافران بتوانن ــا مس ــد ت ــی برس نهای
اســتفاده  فیروزکــوه  جــاده  ظرفیــت  حداکثــر  از 
پیگیــری  ســاخت  شــرکت  آن  کنــار  در  کننــد. 
ــت کار  ــان در دس ــز همچن ــراز را نی ــاده ه ــعه ج  توس
قــرار دارد کــه پیش بینــی می کنیــم بخشــی از کار 
در ســال ۱۳۹۶ و مابقــی در صــورت تأمیــن مالــی در 

ــی برســد.  ــرداری نهای ــه بهره ب ــده ب ســال آین
بــه گــزارش ایرنــا، وزارت راه و شهرســازی، طــرح 
توســعه محورهــای شــمالی کشــور را از چنــد نقطــه در 
دســتور کار دارد کــه در کنــار جــاده فیروزکــوه و هــراز 
اتمــام کیلومترهــای باقیمانــده آزادراه قزویــن بــه 

ــت. ــه اس ــن برنام ــی از ای ــز جزی ــت نی رش

اخبار اقتصادی

بانک ها نگرانند
در جلســه ای کــه بیــن بانک هــا بــرای بررســی 
موضــوع ابعــاد انتشــار اوراق گواهــی ســپرده بــا ســود 
ــا طــی  ــر ایــن شــد ت ۲۰ درصــد برگــزار شــد، قــرار ب
نامــه ای بــه بانــک مرکــزی، مســئله را مطــرح کــرده 
و بخواهنــد تــا ایــن بانــک بــرای جبــران هزینه هــای 
ناشــی از فــروش ایــن اوراق راهــکار ارائــه کنــد. طبــق 
آخریــن آمــار در هفتــه ابتدایــی فــروش اوراق، حدود 

۱۰۰ هــزار میلیــارد فــروش رفتــه اســت. 
ــود ۲۰  ــارد س ــزار میلی ــد ۲۰ ه ــغ بای ــن مبل ــرای ای ب
درصــد پرداخــت شــود کــه در مقایســه بــا ســود ۱۵ 
درصــد موجــود حــدود ۵۰۰۰ میلیــارد تومــان اختــاف 

دارد. 
 در عیــن حــال کــه ایــن رقم تــا انتهــای زمــان فروش 
اخیــرًا  کــه  حالــی  در  می یابــد.   افزایــش 
رئیــس کل بانــک مرکــزی اعــام کــرد کــه اگــر 
اوراق دچــار هزینــه شــوند،  انتشــار  در  بانک هــا 
بــه  می کنــد کــه  تقبــل  را  آن  مرکــزی  بانــک 
ــوز  ــک، هن ــن کم ــی ای ــران بانک ــی مدی ــه برخ گفت
 ماهیــت مشــخصی نداشــته و منابعــی بــرای آن 
تعییــن نشــده اســت و بــه نظــر نمی رســد بــا 
ــر  ــود مگ ــام ش ــا انج ــه بانک ه ــی ب ــق نقدینگ تزری
 اینکــه کاهــش اندوختــه قانونــی یــا تســویه بدهــی 
آن  امثــال  و  مرکــزی  بانــک  بــه   بانک هــا 

اجرایی شود. 
ــزی،  ــک مرک ــر بان ــد: اگ ــز معتقدن ــان نی کارشناس
راهــکار مناســبی بــرای جبــران هزینــه موجــود ارائــه 
نکنــد، انحــراف بانک هــا از ســود تســهیات ورود بــه 
بنگاهــداری بــرای دریافــت ســود بــه نظــر نمی رســد.

 ۹۰۰ مدل خودرو 
از رده خارج می شوند؟!

دبیــر انجمــن خــودرو ســازان کشــور بــا بیــان 
ایــن کــه حــدود ۱۳ اســتاندارد از تاریــخ ۱/ ۱۰/ 
ــن  ــر ای ــت: اگ ــود، گف ــاری می ش ــران اجب ۹۷ در ای
اســتانداردها در ایــران اجرائــی شــود، ۹۰۰ خــودرو از 

ــد.  ــد ش ــارج خواهن رده خ
 ۱۳ حــدود  داد:  ادامــه  نعمت بخــش  احمــد 
اســتاندارد از تاریــخ ۱/ ۱۰/ ۹۷ در ایــران اجبــاری 
ــس  ــت پ ــا نیس ــه در اروپ ــل اینک ــود و بدلی می ش
بیشــتری  اســتانداردهای  از  مــا  خودروهــای 
برخــوردار خواهنــد بــود و اگــر ایــن اســتانداردها در 
ایــران اجرائــی شــود، خودروهایــی از قبیــل؛ ســراتو، 
ســاندرو،  ال ۹۰، پرایــد، پــژو و ســمند )چیــزی 
ــد.  ــد ش ــارج خواهن ــودرو( از رده خ ــدود ۹۰۰ خ ح
ــت:  ــایپا گف ــی س ــاع از کمپان ــه دف ــش ب نعمت بخ
ــتانداردهای  ــه اس ــد هم ــواده پرای ــای خان خودروه
ــرادی  ــه آن ای ــد و ب ــاس می کن ــوا را پ ــی ه آالیندگ

ــت.  وارد نیس
ــرانه  ــا س ــد ب ــران بای ــردم ای ــرا م ــه داد: چ او ادام
ــای  ــا از خودروه ــر از اروپایی ه ــاالنه کمت ــد س درآم
ایــران  در  هنــوز  شــوند،  بهره منــد  پیشــرفته 
ــدارد  ــود ن ــتانداردها وج ــیاری از اس ــاخت بس زیرس
ــاری برخــی اســتانداردها هــم  ــس اجــرای اجب و پ

ــدارد.  ــی ن ضرورت
ــد  ــه درآم ــی ک ــزود: در حال ــد نعمت بخــش اف احم
ســرانه ایرانیــان ســاالنه پنــج تــا شــش هــزار دالر و 
ــد  ــزار دالر اســت، چــرا بای ــش از 4۵ ه ــا بی در اروپ
اســتانداردهای خودرویــی مــا از آنــان باالتــر باشــد. 
ــد را  ــا اســتانداردهای جدی ــام دنی ــت: در تم وی گف
ــد و  ــر نمی گیرن ــود در نظ ــای موج ــرای خودروه ب
ایــن اســتانداردها بــرای خودروهــای جدیــد در 
ــا  ــه در کشــور م ــی ک ــود در حال ــه می ش ــر گرفت  نظ

این گونه نیست.

درحالــی نــرخ دالر مبادلــه ای مدت هــا اســت 
آهســته و پیوســته از ســوی بانــک مرکــزی 
ســیر صعــودی را طــی می کنــد کــه پیش تــر 
ســخنگوی دولــت اعــام کــرده بــود: مبنــای 
ــیدن  ــدن ارز، رس ــی ش ــک نرخ ــرای ت ــا ب م

نــرخ دالر آزاد بــه بانکــی اســت.
بــه گــزارش تســنیم, ســیر صعــودی افزایش 
قیمــت دالر بانکــی یــا همــان دالر مبادلــه ای 
ــاز شــده و کمــاکان  ــی از تابســتان آغ درحال
ادامــه دارد کــه قــرار بــود بــرای تــک نرخــی 
ــه دالر  ــران، دالر آزاد ب ــازار ای ــردن ارز در ب ک

بانکــی برســد. 
درحالــی  آزاد  و  مبادلــه ای  دالر  اختــاف 
ــاال گرفتــه کــه چنــدی قبــل و  ایــن روزهــا ب
زمانــی کــه بــازار ارز روزهــای نســبتًا آرامــی را 
ــش  ــا افزای ــزی ب ــک مرک ــرد، بان طــی می ک
درصــدد  بانکــی  دالر  قیمــت  تدریجــی 
ــود،  ــا هــم ب ــرخ ب ــن دو ن ــک کــردن ای نزدی
ســخنگوی  نوبخــت،  محمدباقــر  هرچنــد 
ــود:  ــه ب ــور گفت ــت و معــاون رئیس جمه دول
ــرخ  ــه ن ــازار آزاد ب ــرخ دالر در ب قــرار اســت ن

ــود.  ــک ش ــی نزدی دولت
در  دولــت  بــود:  کــرده  اعــام  نوبخــت 
تــاش اســت تــا حاشــیه قیمــت دالر در 
را کاهــش  آن  رســمی  نــرخ  و  آزاد  بــازار 
ــاس  ــه براس ــت ک ــی اس ــن درحال ــد، ای ده
نــرخ  صورت گرفتــه،  برنامه ریزی هــای 
بــازار آزاد بایــد خــود را بــه نــرخ رســمی 
ــه ایــن نحــو قیمــت دالر،  دالر برســاند کــه ب

شــد. خواهــد  تک نرخــی 
 نظام تک نرخی ارز

گفتــه  قبــًا  مرکــزی  بانــک  مقامــات 

بودنــد کــه در نیمــه دوم امســال، نظــام 
بــازار ارز کشــور حاکــم  تک نرخــی ارز در 
 خواهــد شــد و بایــد بــا نظــام ارز چندنرخــی 
بــه  توجــه  بــا  ولــی  خداحافظــی کــرد. 
و  آزاد  و  دولتــی  دالر  اختــاف  افزایــش 
روزهــای  بــه  شــدن  نزدیــک  همچنیــن 
ــد گفــت کــه امســال هــم  ــی ســال بای پایان
یکسان ســازی  بــر  مبنــی  دولــت  وعــده 
ــا  ــد ب ــًا بای ــد و فع ــد ش ــی نخواه ارز عمل
خداحافظــی کــرد. ارز  تک نرخــی کــردن 

 افزایش قیمت
ــودار  ــه نم ــروری ب ــنیم، م ــزارش تس ــه گ ب
نشــان  مبادلــه ای  دالر  قیمــت  گرانــی 

ارز  ایــن  اصلــی  مبنــای  کــه  می دهــد 
ــر در برخــی از  ــش قیمــت اســت و اگ افزای
روزهــا، بانــک مرکــزی تصمیــم بــه کاهــش 
ــهم  ــرد، س ــه ای بگی ــای مبادل ــت ارزه قیم
ــًا  دالر مبادلــه ای ارزانــی چنــد ریالــی )عمدت
ــا دو ریالــی( اســت. کــه البتــه ایــن  یــک ت
ــد  ــای بع ــم در روزه ــی ه ــد ریال ــی چن ارزان

می شــود.  جبــران  قیمــت  افزایــش   بــا 
ــا ۳۵  ــنبه ب ــه ای روز چهارش ــرخ دالر مبادل ن
تومــان  بــه مــرز ۳۷۳۰  افزایــش  ریــال 
رســید، امــا بــا ایــن وجــود، بازهــم دالر 
مبادلــه ای بــا دالر آزاد، اختــاف بیــش از ۱۰۰۰ 
ــک  ــد بان ــا هرچن ــن روزه ــان را دارد. ای توم
مرکــزی مدعــی کاهــش قیمــت دالر در بــازار 
آزاد اســت، ولــی بــا حاکــم شــدن وضعیــت 
امنیتــی در بــازار و تشــدید معامــات پنهانــی 
بازهــم  دالر  قیمــت  درگوشــی،  بعضــًا  و 
باالســت و بیــن 4۷۳۰ تــا 4۷۵۰ تومــان 
فــروش  و  خریــد  فردوســی  خیابــان  در 
دالر  بیــن  قیــاس  بنابرایــن  می شــود، 
مبادلــه ای و دالر آزاد نشــان می دهــد کــه 
همیــن االن دالر مبادلــه ای و آزاد اختــاف 
۱۰۲۰ تومانــی دارنــد و ایــن یعنــی رانــت 
ــد  ــرادی کــه می توانن ــرای معــدود اف ــژه ب وی

ــد. ــت کنن ــه ای دریاف ارز مبادل
 رانت ارز مبادله ای

شــمار  اخیــر  ماه هــای  در  هرچنــد 
مبادلــه ای  ارز  می توانســتند   افــرادی کــه 
دریافــت کننــد، نســبت بــه قبــل خیلــی کمتر 
شــده و فهرســت کاالهایــی کــه مشــمول ارز 
مبادلــه ای بودنــد، عمــًا آب رفتــه اســت 
ــرای  ــی ب ــاز هــم اختــاف ۱۰۲۰ تومان ــی ب ول
خیلی هــا ســود باالیــی دارد. هرچنــد دولــت 
طــی یکــی دو ســال اخیــر تــاش کــرده تــا 
شــرایط را به گونــه ای پیــش بــرد کــه تعــداد 
ــه ای  ــت ارز مبادل ــمول دریاف ــای مش کااله
بــرای  زمینــه  و  یابــد  به شــدت کاهــش 
ــادی  ــدود زی ــا ح ــرخ ارز ت ــازی ن یکسان س
فراهــم شــود، امــا هنــوز هــم فهرســت 

مبادلــه ای  ارز  دریافت کننــده  کاالهــای 
وجــود دارنــد و ایــن یعنــی رانــت همچنان در 
ارز از ســوی دولــت توزیــع می شــود. ارائه ارز 
مبادلــه ای اکنــون بــه برخــی از کاالهــا صورت 
ــی  ــانات نرخ ــه نوس ــه ب ــا توج ــرد و ب می گی
ــه ای و  ــرخ مبادل ــه ن ــود دارد، فاصل ــه وج ک
ــون  ــدر جــذاب اســت کــه اکن ــازار آزاد آن ق ب
ــته  ــر آن داش ــدگان را ب ــیاری از تولیدکنن بس
ــای  ــت و وزارتخانه ه ــا دول ــی ب ــا رایزن ــا ب ت
هــم  را  خــود  نــام  به نحــوی  مربوطــه، 
ارز  دریافت کننــده  کاالهــای  فهرســت  در 
مبادلــه ای بگنجاننــد، امــا شــاید دولــت 
از قبــل ســیگنال افزایــش قیمــت دالر و 
بــاال رفتــن اختــاف دالر دولتــی و آزاد را 
ــر  ــن خاط ــه همی ــوده و ب ــرده ب ــت ک دریاف
بــا بخشــنامه ای کــه جهانگیــری آن را در 
روزهــای اخیــر ابــاغ کــرد، خواســت تــا 
بــرای  ارز مبادلــه ای  مشــموالن دریافــت 
ثبــت سفارش شــان، مســتندات بیاورنــد. 
اول  معــاون  جهانگیــری،  اســحاق 
ــک  ــه بان ــنامه ای ب ــوری در بخش رئیس جمه
ــاورزی  ــاد کش ــای جه ــزی و وزارتخانه ه مرک
و صنعــت، معــدن و تجــارت، ثبــت ســفارش 
بــدون انتقــال ارز بــرای واردات از چیــن، هند، 

ــرد. ــام ک ــوع اع ــه را ممن ــره و ترکی ک
اصلــی  دالیــل  از  یکــی  به نظــر می رســد 

از  جلوگیــری  بخشــنامه،  ایــن  ابــاغ 
ســوداگری عــده ای ســودجو اســت، چراکــه 
ــه  ــد ک ــرادی بودن ــن بخشــنامه اف ــل از ای قب
ثبــت ســفارش انجــام داده و بــا اســتفاده از 
ــی  ــی کاالی ــد، ول ــه ای می گرفتن آن ارز مبادل
را وارد کشــور نمی کردنــد، بلکــه ارزهــای 
ــازار آزاد  ــر در ب ــت باالت ــا قیم ــه ای را ب مبادل
و  جدیــد  شــرایط  در  امــا  می فروختنــد، 
تمــام  جهانگیــری،  بخشــنامه  ابــاغ  بــا 
 افــرادی کــه ثبــت ســفارش می کننــد، بایــد 
ــور  ــه کش ــی را ب ــه ارز دریافت ــد ک ــت کنن ثاب
مــورد نظــر منتقــل کــرده و در معامــات 

گرفته انــد. بــه کار 
یکــی از صراف هــا کــه در بــازار ارز فعالیــت 
می کنــد در خصــوص تأثیــر بخشــنامه جدیــد 
جهانگیــری دربــاره ثبــت ســفارش ها بــر بــازار 
ارز گفــت: برداشــت بــازار از خبــر ثبت ســفارش 

باعــث افزایــش تقاضــا بــود. 
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــی نکت ــد: ول وی می گوی
ــًا  ــه قطع ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــان وج زم
بخشــنامه ای  چنیــن  از  دولــت  هــدف 
بــه  کامــل  اشــراف  و  کنتــرل  داشــتن 
از رانــت می باشــد و  واردات و جلوگیــری 
تقاضــای ارز را از بــازار آزاد کمتــر خواهــد 
 کــرد و بایــد مبــدأ ارز خریــداری و مقصــد آن 

مشخص شود.

12 1.300 درصد، تعرفه واردات گوشت 1.868
گوساله

 میلیون نفر
فارغ التحصیالن بیکار کشور

 میلیارد دالر
صادرات پوست مرکبات

واردات  تعرفــه  دولــت،  هیئــت  اســاس مصوبــه  بــر 
شــد. تعییــن  درصــد   12 گوســاله،  گوشــت 

طبــق جدیدتریــن آمــار 1  میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر 
یــا  التحصیــان  فــارغ  را  کشــور  بیــکار  جمعیــت  از 

می دهنــد. تشــکیل  دانشــجویان 

در 1۰ ماهــه اول امســال یک میلیــارد و ۸۶۸ میلیــون 
دالر میوه هــای خوراکــی، پوســت مرکبــات یــا پوســت 

خربــزه صــادر شــده اســت.
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 ۶۸,۳۷۰

 پوند انگلیس

 ۱۳,۴۴۰

  درهم امارات 

۱۱,۱۹۰

  رینگیت مالزی

۵۴,۵۱۸

  یورو 

۱۳,۱۶۰

    لیر ترکیه 

 ۱۲,۶۷۰

 ریال عربستان 

۷,۸۵۰

  یوان چین 
 اقتصادآنالین

)ریال(

،،
ســیر صعــودی افزایــش قیمــت دالر 
مبادلــه ای  دالر  همــان  یــا  بانکــی 
و  شــده  آغــاز  تابســتان  از  درحالــی 
کمــاکان ادامــه دارد کــه قــرار بــود بــرای 
تــک نرخــی کــردن ارز در بــازار ایــران، 

دالر آزاد بــه دالر بانکــی برســد

چرا دالر مبادله ای گران می شود؟

 ارز تک نرخی 
از رؤیا تا واقعیت

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد اجرای پروژه عمرانی به شرح زیر را در بهارستان از طریق مناقصه عمومی به شرکت های 
انتشارآگهی  تاریخ  از  مناقصه  اسناد  دریافت  جهت  می توانند  متقاضیان  لذا  نماید،  واگذار  پیمانکاری  معتبر  دارای گواهینامه صاحیت 

 لغایت روز شنبه ۹۶/۱۲/۱۲ در ساعات اداری به امور قراردادهای شرکت عمران بهارستان به آدرس بهارستان خ الفت شرقی خ امیرکبیر 

))با شماره تماس ۳۶8۶۱۰۹۰ الی ۶ داخلی ۲۳۲(( و یا پایگاه ملی مناقصات mporg.ir و یا سایت شرکت www.BNT.ir مراجعه 

نمایند. ضمنا پیشنهادها می بایست ))در پاکت های جداگانه(( تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲4 تحویل دبیرخانه مرکزی 

شرکت عمران شود. کمیسیون مناقصه ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۲۶ در محل دفتر معاونت فنی و اجرایی تشکیل و نسبت به 

بازگشایی پاکت ها اقدام خواهد شد. الزم به ذکر است که کارفرما می تواند هزینه پروژه ها را به صورت تهاتر با اراضی یا مستحدثات تجاری 

یا مسکونی و یا در صورت امکان و انجام مراحل قانونی نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار در قالب اسناد خزانه اسالمی یا نقدی 
اقدام نماید. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

م الف 148865

مدت پیمان سپرده شرکت در مناقصه 
)ریال(

مبلغ برآورد اولیه 
)ریال(

گواهینامه صالحیت 
پیمانکاری موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف
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رئیس ســازمان حمایت حقــوق مصرف کننــدگان و تولید کنندگان 
گفــت: جنــس فروخته شــده از ســوی فروشــندگان، بایــد پــس 

ــود.  گرفته ش
ــن  ــی در هفدهمی ــه گــزارش صدا و ســیما، ســیدمحمود نواب ب
مصرف کننــدگان گفــت:  از  حمایــت  ملــی  روز  همایــش 
ــود  ــه نمی ش ــس گرفت ــده، پ ــه ش ــس فروخت ــاح جن اصط
بــه رغــم اینکــه توهیــن بــه مشــتری بــود و پشــت شیشــه 
خریــد  آن هــا  از  مــردم  می شــده،  نصــب  فروشــگاه ها 
می کردنــد و مــا ایــن ناهنجــاری را بــه یــک هنجــار اجتماعــی 
تبدیــل کــرده بودیــم،  مــا بــا ایــن پدیــده کــه در هیــچ جــای 
دنیــا مشــابه نداشــت، مقابلــه کردیــم و امــروز شــعار مــا ایــن 
ــه می شــود.  ــس گرفت ــه شــده، پ ــس فروخت ــه جن اســت ک
نوابــی افــزود:  برخــی تبلیغــات، اغواکننــده اســت کــه 
ــی  ــانه ها و حت ــفانه در رس ــود و متأس ــع ش ــد روزی جم بای

صداوســیما تبلیــغ می شــود کــه بایــد جلــوی آن گرفتــه 
ــود.  ش

وی گفــت: مــا بــرای کارآفرینــان بایــد شــأن اجتماعــی 
نبایــد  افــراد  ایــن  ضمانــت  یعنــی  بگیریــم،  نظــر  در 
مثــل افــراد عــادی باشــد، ایــن در حالــی اســت کــه  
و گرفتــاری  وقتــی گرفتــار می شــوند  بعضــًا   متأســفانه 

آن ها از افراد عادی باالتر و بیشتر است. 
نوابــی افــزود: درج قیمــت بایــد قانونــی باشــد، ولــی عمــل 
ــردم در  ــد،  م ــری کنن ــردم مطالبه گ ــد م ــه بای ــود ک نمی ش
تقلــب،   بــا گران فروشــی، کم فروشــی،  برخــورد  صــورت 
قیمــت،   نشــدن  درج  قاچــاق،   عرضــه کاالی  و  احتــکار 
ــع، موضــوع را  ــذاری و توزی ــط قیمــت گ صــادر نشــدن ضواب
بــا ســامانه »۱۲4 « ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 

تولید کننــدگان در میــان بگذارنــد.

ــر ضــرورت  ــد ب ــا تأکی ــران ب ــی ای ــاق بازرگان نایب رئیــس ات
بهبــود فضــای کســب و کار و پیش بینی پذیــر کــردن آن، 
 گفــت: رشــد نرخ ارز موقتًا متوقف شــده و اگــر برنامه مدون 

نداشته باشیم، امکان بازگشت رشد قیمت وجود دارد. 
حســین ســاح ورزی گفــت: مهم تریــن آفــت و آســیب 
در فضــای اقتصــادی، غیرقابــل پیش بینی پذیــر بــودن 
ــاالن  ــیاری از فع ــاس بس ــن اس ــر ای ــه ب ــت ک ــاد اس اقتص
ــارج  ــل خ ــاد از ری ــون اقتص ــه اکن ــد ک ــادی معتقدن اقتص
ــاورم کــه دولــت یازدهــم، تــاش  ــر ایــن ب شــده، اگرچــه ب
ــا اقتصــاد در  ــام داد ت ــات اقتصــادی انج ــرای ثب ــادی ب زی
ــم  ــت دوازده ــدای دول ــرد، متأســفانه از ابت ــرار گی مســیر ق
ایــن تصمیمــات نوســانی و متعــدد و بعضــًا متناقــض 
ــده  ــا ش ــدن فض ــی ش ــل پیش بین ــام و غیرقاب ــب ابه موج

ــت.  اس

ــبه  ــاز و کار محاس ــور س ــه منظ ــوزه ارز و ب ــزود: در ح وی اف
قیمــت واقعــی آن، یکــی از مهم تریــن روش هــا بــر اســاس 
مابه التفــاوت نــرخ تــورم داخلــی و خارجــی اســت کــه بــر 
ایــن اســاس، بــه نظــر می رســد کــه در حــال حاضر بــه دلیل 
کنتــرل تــورم در چنــد ســال گذشــته، نبایــد افزایــش شــدید 
و مســتمری در قیمــت ارز داشــته باشــیم، پــس بخشــی از 
ایــن نوســاناتی کــه رخ داد، بــه خاطــر عقب ماندگــی و فنــر 
ــم و از گذشــته  ــه صــورت متراک ــه ب  فشــرده ارزی اســت ک
ــی و  ــه روان ــز جنب وجــود داشــته اســت و بخشــی از آن نی

ــت.  ــادی داش غیراقتص
وی تصریــح کــرد: باالخــره همــه می داننــد کــه ارزش واقعــی 
قیمــت ارز آن چیــزی نبــود کــه در چنــد هفتــه اخیــر در بــازار 
مشــاهده شــد، تصــور مــن ایــن اســت کــه بــا سیاســت های 

کنترلــی، رشــد نــرخ ارز فعــاً متوقــف می شــود.

هوای ابری کسب و کار در ایرانجنس فروخته شده، باید پس گرفته شود

 ۴۴,۵۷۲

  دالر آمریکا 
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ــم  ــفند درتقوی ــم اس ــه روزنه ــود ک ــه 80 ب در ده
کشــورمان بــه نــام روزحمایــت از مصــرف کننده به 
ثبــت رســید، البتــه بــه تعبیــر بیشــتر اقتصاددانــان 
ــدگان ثبــت  ــام مصــرف کنن ــه ن ــد ب همــه روزه بای
شــود؛ چــرا کــه هــر شــخص حقيقــی يــا حقوقــی 
می کنــد،  خريــداری  را  خدمتــی  يــا  کــه کاال 
از حقوقــی برخــوردار اســت کــه بایــد توســط 

ــود. ــظ ش ــدگان حف ــد کنن ــندگان و تولی فروش
ــه  ــه متوج ــی ک ــن حقوق ــان مهم تری ــن می  در ای
ــت،  ــده می شــود، لحــاظ کــردن کيفي مصــرف کنن
قيمــت کاال، خدمــات و رضايــت وی ازاجنــاس 
درطــول  متاســفانه  اســت.  شــده  خریــداری 
ــدگان  ــوق مصــرف کنن ــه حق ــف  ب ســالیان مختل
تحــت عناویــن مختلــف اجحــاف شــد و آن 
ــن روز  ــی ای ــت مل ــه ثب ــی ها ب ــه مجلس ــان ک زم
بــرای حمایــت از مصــرف کننــدگان در تقویــم 
رســمی کشــور مصمــم شــدند، چنــد نهــاد مرتبــط 
نیــز بــرای پیگیــری، ادلــه و بعضــا شــکایت 
هــای مصرف کننــدگان را در نظــر گرفتنــد کــه 
تعزیــرات  ســازمان  بــه   می تــوان  جملــه  از 
ــدگان  ــت از مصرف کنن ــازمان حمای ــی، س حکومت
و تولیدکننــدگان، ســازمان ملــی اســتاندارد ايــران، 
ســازمان بازرســی کل کشــور، ســازمان نظــام 
ــاره  ــره اش ــی و غی ــای صنف ــه ه ــکی، اتحادی پزش

ــرد. ک
 برقــراری عدالــت اجتماعی در گرو حمایت 

دولت از مصرف کننده اســت
بــه گفتــه کارشناســان اقتصــادی یکــی از مهم تریــن 
راهکارهــای برقــراری عدالــت اجتماعــی، حمایــت 
ــده  ــرف کنن ــده و مص ــد کنن ــوق تولی ــت از حق دول
ــری از  ــرای جلوگی ــه دارد ب ــت وظیف ــت و  دول اس
نابســامانی ها و معظــات اقتصــادی ،از طریــق 

راهکارهــای حقوقــی ، قانونــی و فرهنگــی بــه 
ــردازد. ــا بپ ــروه ه ــن گ ــوق ای ــت از حق حمای

ــرف  ــه مص ــن حلق ــه  آخری ــدگان ک ــرف  کنن مص
بــه  می شــوند،  محســوب  خدمــات   و  کاال 
ــلیقه و  ــارات، ذوق، س ــار، انتظ ــت  رفت ــن عل همی
ارزیابــی هــای آنهــا از کیفیــت کاالهــا و خدمــات 
بســیار حائــز اهمیــت اســت و  بــه عنــوان اصلــی 
تریــن عامــل تاثیرگــذار بــر نظــام عرضــه و تقاضــا 
ــی  ــتند. م ــی هس ــل  حقوق ــایر عوام ــون س همچ
تــوان گفــت کــه یکــی از راهکارهــای عملــی 
جهــت  در  تولیــد کننــدگان  در  انگیــزه  ایجــاد 
ــای  ــویق ه ــده، تش ــرف کنن ــوق مص ــت حق رعای
ــدگان  ــت از تولیدکنن مســتقیم و غیرمســتقیم دول
ــت  ــردن کیفی ــن باالترب ــز ضم ــان نی ــا آن ــت ت اس
در محصــوالت خــود بــا ارائــه قیمــت عادالنــه بــه 
مشــتریان خــود زمینــه رضایتمنــدی بــرای مصرف 
ــت از  ــرای حمای ــا ب ــد. ام ــم کنن ــدگان را فراه کنن
مصــرف کننــدگان اســتان اصفهــان کــه بــه عنــوان 
یکــی از قطب هــای تولیــد محصــوالت کشــاورزی، 
ــره  ــی و غی ــی، غذای ــی ، صنعت ــی، فرهنگ خدمات
ــوق  ــت از حق ــن حمای ــی رود ، انجم ــمار م ــه ش ب
مصــرف کننــدگان  درســال 90 تاســیس شــد و بــه 
گفتــه مدیرانــش  از زمــان تاســیس ایــن انجمــن 
تــا کنــون بیــش از 100 هــزار پرونــده بازرســی 
تشــکیل و بررســی شــکایات در  6 کمیســیون 

ــت.  ــده  اس ــام ش ــی  انج تخصص
 بــه دســت آوردن کاال و خدمــات ســالم و 

ایمــن، حــق مصــرف کننــده اســت
بــه گفتــه معــاون نظــارت ســازمان  صنعــت، 
از  اصفهان،یکــی  اســتان  تجــارت  و  معــدن 
ــه  ــق ب ــده، ح ــرف کنن ــوق مص ــی ترین حق اساس
دســت آوردن کاال و خدمــات ســالم وایمــن اســت 
ــد  ــرای تولی ــد ب ــدگان کاال موظفن ــه کنن ــه عرض ک
ــرده  و  ــتفاده ک ــوب اس ــه مرغ ــواد اولی کاال، از م

کاالهایشــان اســتاندارد باشــند.
ــدن واردات،  ــی ش ــنود، تخصص ــا خش ــد رض حمی
کاهــش بهــای تمــام شــده کاال از طریــق کاهــش 
ــریفات اداری  ــذف تش ــاالری اداری، ح ــوان س دی
در خدمــت بــرای ارتقــای بهــره وری، ایجــاد پنجــره 
واحــد تجــاری در گمــرکات کشــور ، تســهیل 
تجــارت قانونی ، ایجـــــاد خط ســـــبز گمرکـــــی 
ــدگان خوشــنام،  ــدگان و تولیدکنن ــرای واردکنن بـــ
ــارت  ــبکه نظ ــوان ش ــبنم به عن ــرح ش ــت ط تقوی
مردمی و مســـئولیت پــــذیری واردکـــنندگان و 
تولیدکننــدگان  را از جملــه راهکارهــای حمایــت از 

حقــوق مصــرف کننــده بیــان کــرد.  
وی قانــون حمایــت از مصــرف کننــدگان را شــامل  
ــرف  ــع و مص ــد، توزی ــه تولی ــل چرخ ــه مراح هم
و مهم تریــن حقــوق مصــرف کننــدگان را حــق 
برخــورداری از کاال یــا خدمــات ســالم و متناســب 
ــی وحــق  ــداری شــده، حــق ایمن ــا قیمــت خری ب
شــنیده شــدن  عنــوان کــرد و افــزود: بــه  منظــور 
ــه  ــال  ب ــده، امس ــد کنن ــای تولی ــویق واحده تش
14واحــد تولیــدی و خدماتــی برتــر در زمینــه 
رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان گواهینامــه 

ــد. ــل ش ــا تجلی ــا و از آنه ــت، اعط حمای
را  خــود  تولیدکننــدگان،  از  بســیاری   
موظــف بــه رعایــت حقــوق مصــرف کننــده 

داننــد نمــی 
حقــوق  از  حمایــت  انجمــن  رئیــس  امــا 
درگفت وگــو  اصفهــان  اســتان  مصرف کننــدگان 
ــی  ــل نارضایت ــن عل ــن، مهم تری ــای وط ــا کیمی ب
ــن  ــه در ای ــی را ک ــدگان و پرونده های ــرف کنن مص
ــر  ــازار غی ــه ب ــوط ب ــده، مرب ــکیل ش ــن تش انجم
رقابتــی و نامتــوازن، شــبکه توزیــع ســنتی و 
تعــدد واســطه هــا، توجــه کمتــر بــه قوانیــن 
حقــوق مصــرف کننــدگان و گــران فروشــی  برخــی  

تولیدکننــدگان عنــوان کــرد.
 ابراهیــم جلیلــی ، بــه فعالیــت  نزدیــک بــه هــزار  
بــازرس افتخــاری  ایــن انجمــن در اســتان اصفهان 
بــرای رعایــت  حقــوق مصــرف کننــده اشــاره کــرد 

و افــزود: شــماره تمــاس  142 بــرای پیگیــری 
شــکایات مردمــی اختصــاص داده شــده اســت.

 وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود تمامــی  
ــوق   ــت از حق ــرای حمای ــه ب ــی ک تاش هــا و قوانین
ــم  ــاز ه ــا  ب ــده ام ــرا در آم ــه اج ــده  ب مصرف کنن
در برخــی از مواقــع حقــوق مصــرف کننــده تأمیــن 
نشــده اســت، گفــت: متاســفانه  هنــوز بســیاری از 
تولیدکننــدگان، خــود را موظــف و مقیــد بــه تأمیــن 
حقــوق مصــرف کننــده نمی داننــد و در پی اســتفاده 
از فرصــت هــا بــرای کســب ســود بیشترهســتند .

 چتر نظارتی قانون بربازار افزایش یابد
وی اضافــه کــرد: در ایــن میــان مصــرف کننــدگان 
نیــز در انتظــار حمایــت واقعــی و بیشــتر دولــت و 
ــرای رعایــت حقوقشــان  ــط ب ســازمان هــای ذیرب
هســتند کــه بایــد در ایــن رابطــه نهادهــای نظارتــی 
بــا اعمــال قوانیــن محکم تــر در مناســبت های 
خــاص همچــون مــاه رمضــان، شــب عیــد و 
ــدگان  ــرف کنن ــوق مص ــاع از حق ــرای دف ــره ب غی
بــر کار تولیدکننــدگان و فروشــندگان چتــر نظارتــی 
ــدم  ــترین ع ــاید بیش ــد. ش ــال کنن ــتری اعم بیش
رعایــت حقــوق مصرف کننــده را بتــوان در تولیــدات 
خــودرو، لــوازم خانگــی، تجهیــزات پزشــکی و 
صنعتــی خاصــه کــرد، بــه نقلــی هــر چــه اجنــاس 
ــوق  ــری حق ــر گی ــد در نظ ــند درص ــر باش بزرگ ت
مصــرف کننــده بــه خصــوص در بعــد قیمتــی آن 
ــد  ــرکت های تولی ــود و ش ــت نمی ش ــدان رعای چن
کننــده بــه خــود حــق مــی دهنــد کــه در هــر زمــان 
ــه  ــت ب ــش کیفی ــت و کاه ــش قیم ــرای افرای ب
ــه  ــن زمین ــد، در ای ــدام کنن ــف اق ــای مختل بهانه ه
نیــاز اســت تــا ســازمان حقــوق مصــرف کننــدگان 
ــا  ــوند وب ــدان ش ــری وارد می ــرد جدی ت ــا عملک ب
افــرادی کــه بــه بهانــه هــای مختلــف گرانــی دالر 
و تــورم قصــد زیــر پــا گذاشــتن قوانیــن و نقــض 
ــه  کننــد. ــد، مقابل حقــوق مــردم را مــد نظــر دارن

 نقــش نهادهــای قضایــی بــرای حمایــت 
مصرف کننــده   از 

حتــی در طــول ســالیان مختلف جــدال ســازمان های 

ــر  ــر س ــده  ب ــن مصرف کنن ــده و همچنی ــد کنن تولی
ــی  ــی کیفیت ــل ب ــه دلی ــه بعضــا ب ــی را ک ــواد غذای م
ــازار  ــه خطــر انداختــن ســامت مــردم وارد ب ــا ب و ی
شــده انــد، شــاهد بــوده ایــم، امــا در نهایــت 
قرائــن نشــان داد کــه زور کارخانجــات تولیــدی 
ــئله  ــن مس ــده و ای ــدگان چربی ــه زور مصرف کنن ب
باعــث شــد تــا مــردم در ســرگردانی بیــن صحبــت 
ــش  ــا نق ــد. در اینج ــه ســر ببرن ــای مســئوالن ب ه
ــم  ــیار مه ــی بس ــی وقضای ــتگاه های حاکمیت دس
ــا  ــری از ســوء اســتفاده ه ــرای جلوگی ــا ب اســت ت
ــه  ــیاه در جامع ــای س ــازار ه ــاد ب ــن ایج و همچنی
شــدت عمــل بیشــتری داشــته باشــند تــا از اینگونه 
ــد حــق مــردم  اقدامــات جلوگیــری شــود و نگذارن

ــود . ــال ش ــده( پایم ــرف کنن )مص
 باالتر از خبر...

بــا وجــود آنکــه حمایــت از حقــوق مصرف کنندگان 
در کشــور مــا نیازمنــد توســعه و تحــوالت عمــده ای 
اســت، امــا بیشــتر شــهروندان معتقدنــد بــه 
دلیــل وجــود اجنــاس خارجــی و بعضــا بــی 
کیفیــت کــه از برخــی کشــور هــا وارد مــی شــود، 
ــد تمامــی تمرکــز خــود  ــی بای ــده  ایران مصرف کنن
ــادا ســرش  ــا مب ــر ایــن موضــوع قــرار دهــد ت را ب
ــه  ــی ک ــود بازاررقابت ــا وج ــا ب ــن روزه کاه برود.ای
ایجــاد شــده، شــرکت هــا و کارخانجــات مختلــف 
در صــدد ایــن هســتند تــا بــا هــر ترفنــد و ســبکی 
جنــس خــود را بــه بــازار عرضــه کنند،حــال شــده با 
قــرار دادن اجنــاس بــی کیفیــت در قالــب بســته 
بنــدی هــای شــکیل  یــا بــاال بــردن غیــر واقعــی 
برخــی قیمت هــا در بــازار کــه در ایــن میــان 
ــف  ــل مختل ــه دالی ــور اســت ب ــده مجب مصرف کنن
ــد  ــد و نتوان ــروم بمان ــود مح ــی خ ــوق اصل از حق
جنســی مرغــوب و بــا قیمــت مناســب تهیــه کنــد.

ــه  ــود ک ــی ش ــث م ــه دار باع ــان ادام ــن جری ای
آســودگی خیــال و وجــود حــس اطمینــان از 
مصــرف کننــده گرفتــه شــود و او درصــدد باشــد تــا 
نیــاز هــای خــود را بــه گونــه ای دیگــر تامیــن و یــا 

ــد. ــر کن ــود صــرف نظ ــاز خ از نی

در كميســون مــاده 5  ایــن هفتــه اســتان اصفهــان  كــه 
بــا حضــور  معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
برگــزار شــد ، 64 مــورد از مــوارد 6 شــهر اســتان مــورد 

بررســی قــرار گرفــت.
18 مــورد از مــوارد مربــوط بــه گــذر هــای 6 منطقه شــهر 
ــری مناطــق  ــر كارب ــوارد تغيي ــورد از م ــان و 13 م اصفه
ــوده  ــت فرس ــدوده باف ــب مح ــان ، تصوي ــهر اصفه ش
ــوط  ــوارد مرب ــار ، م ــه مســاحت 56 هكت ــد ب شــهر هرن
بــه تودشــك ، كمشــچه ، گــرگاب وگلپايــگان مــورد 

ــت. ــرار گرف بررســی ق
ــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان در رابطــه   مدی
ــد  ــهر هرن ــت : ش ــد گف ــهر هرن ــوده ش ــت فرس ــا باف ب
در فاصلــه 90 كيلومتــری شــهر اصفهــان قــرار دارد و 

ــن  ــه از اي ــار اســت ك ــر 328 هكت ــغ ب مســاحت آن بال
ميــزان 56 هكتــار آن در محــدوده بافــت فرســوده قــرار 

ــهر اســت. ــد كل مســاحت ش ــه 17 درص دارد ك
ــدوده  ــی در مح ــز دانگ ــث ري ــت : بح ــه گف وی در ادام
بافــت فرســوده شــهر هــای كويــری و همچنيــن شــهر 
هرنــد وجــود نــدارد و عمــده مشــكل آن مقــاوم نبــودن 
و نفــوذ ناپذيــری آن اســت و عمــده محورهــای داخــل 
ــر  ــر از 6 مت ــرض كمت ــا ع ــی ب ــت شــهر محــور هاي باف

اســت .
ــهر  ــوده ش ــت فرس ــه در باف ــت ابني ــزود : كيفي وی اف
را  آن  درصــد  اســت كــه 83  ای  بــه گونــه  هرنــد 
ــز  ــد آن را ني ــی و 4 درص ــی و مرمت ــای تخريب بافت ه

ــد . ــی ده ــكيل م ــی تش ــت تاريخ باف

گروه اصفهان زهرانصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir

صبــح دیــروز 9 اســفندماه بــا حضــور مدیــران و کارکنــان 
پاالیشــگاه اصفهــان پیکــر پــاک دوتــن از شــهدای گمنــام  از 
بلــوار پاالیشــگاه اصفهــان تــا یادمــان شــهدای ایــن مجموعــه 

ــه خــاک ســپرده شــد.  ــه ب ــان منطق تشــییع و در هم
ــاره  ــن ب ــان در ای ــگاه اصفه ــی پاالیش ــط عموم ــس رواب رئی
ــای  ــه در عملیات ه ــام ک ــهید گمن ــر دو ش ــر مطه ــت: پیک گف
ــه  ــاو ب ــی ف ــه عملیات ــی در منطق ــک دشــمن بعث رمضــان و ت
ــهید  ــهرک ش ــفندماه در ش ــد، در 8 اس ــیده بودن ــهادت رس ش

ــد. ــییع ش ــان تش ــری اصفه منتظ
محمدصــادق حاجیــان افــزود: یکــی از این دو شــهدا 27ســاله 
بــوده و در منطقــه شــرق بصــره در عملیــات رمضــان و دیگــری 

22ســاله اســت و در عملیــات تــک دشــمن در منطقــه فــاو بــه 
شــهادت رســیده اســت.  

ــار 15 شــهید دوران  ــراز داشــت: ایــن شــهدا در کن ــان اب حاجی
ــه  ــی ک ــار یادمان ــان و در کن ــگاه اصفه ــدس پاالیش ــاع مق دف
ــرده  ــی ک ــاران هوای ــم بعــث صــدام در ســال 66 آن را بمب رژی

ــد. ــود، آرام گرفتن ب
وی یــادآور شــد: پاالیشــگاه اصفهــان، درخواســت میزبانــی از 
ــار  ــه اداره کل حفــظ آث ــام را ســه ســال پیــش ب شــهدای گمن
و ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان داده بــود، ایــن 
درخواســت پــس از بازدیــد یــک مــاه پیــش محمــد باقــرزاده، 
ــای  ــتاد کل نیروه ــن س ــتجوی مفقودی ــه جس ــئول کمیت مس
مســلح و رئیــس بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 

مقــدس از ایــن پاالیشــگاه، مــورد تأییــد قــرار گرفــت.

 تصويب 56 هكتار از شهر هرند 
به عنوان بافت فرسوده

 دو شهید گمنام 
درپاالیشگاه اصفهان آرام گرفتند 

گروه اصفهان پریسا خاکبازان
P.Khakbazan@eskimia.ir

ــاه  ــم کوت ــدرکاران جشــنواره فیل ــه گفتــه دســت ان ب
حســنات، ایــن جشــنواره تنهــا رویــداد هنری اســت 
کــه  طــی 6 دوره در سراســر ایــران تنهــا بــا حمایــت 
ــن  ــته و ای ــو گام برداش ــه جل ــی ب ــش خصوص بخ
ــل  ــمند تبدی ــداد ارزش ــک روی ــه ی ــوع، آن را ب موض
کــرده اســت؛ چــرا کــه حضــور برخــی از اسپانســرها 
و ایجــاد حواشــی نتوانســته مســیر ایــن جشــنواره را 

از شــکل محتوایــی خــود خــارج کنــد .
ــاه حســنات دردورهمــی  ــم کوت ــر جشــنواره فیل دبی
ــه  ــف از اینک ــار تاس ــه اظه ــگاران، ب ــا خبرن ــود ب خ
ــا نــام احســان  هــر ســاله بــرای جشــنواره ای کــه ب
ــن  ــراغ ای ــه س ــد ب ــده بای ــن ش ــوکاری عجی و نیک
ای  بودجــه  تــا  برویــم  آن مســئول  و  مســئول 
بــرای جشــنواره کــه بــه نــام اصفهــان رقــم خــورده 

اســت مهیــا کنیــم، گفــت: مســئوالن اصفهــان بایــد 
ــد  ــی خواه ــن شــهر جشــنواره م ــه ای ــد ک درک کنن
یــا خیــر، بایــد تکلیــف جوانــان و نخبــه هــای 

ــود. ــخص ش ــان مش ــینمایی اصفه س
رســول صــدر عاملــی گفــت: اگرچــه نــام جشــنواره 
فیلــم و کــودک و نوجــوان بــه اســم اصفهــان رقــم 
خــورده امــا 80  درصــد امــور ایــن جشــنواره در 
ــا 100  ــر ت ــی از صف ــود؛ در حال ــام می ش ــران انج ته
جشــنواره حســنات در اصفهــان اســت و بایــد از ایــن 
ــه  ــر و مســئوالن ب ــگ و هن ــی فرهن ــت، اهال موقعی
خوبــی اســتفاده کننــد تــا موقعیــت هــای اصفهــان 

ــد. ــرای همــه تبییــن کنن را ب
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم حســنات از دوره 
ــزود:  ــد، اف ــته باش ــزاری نداش ــه برگ ــتم دغدغ هش
نیکــوکاری بنــای اصلــی ایــن جشــنواره اســت، هیــچ 

فیلمــی نیســت کــه در آن نیکــوکاری پیــدا نشــود.
صــدر عاملــی همچنیــن از برگــزاری دوره هفتــم 
حســنات در اردیبهشــت مــاه خبــر داد و گفــت:  از میان 
1200 تــا 1300 فیلــم، در هئیــت انتخــاب بــه 35 فیلــم 
ــرون  ــوب بی ــای خ ــم ه ــیاری از فیل ــیده اند و بس رس
مانــده اســت. در واقــع هیــچ فیلمســاز خوبــی نیســت 

کــه فیلمــی بــرای حســنات ارســال نکــرده باشــد.
فاخرتریــن  هنــر  زبــان  نيكــوكاری،  بــرای   

نــگاه اســت  
رئيــس جشــنواره فيلــم كوتــاه حســنات نیــز در ایــن 
ــنواره  ــزاری جش ــرای برگ ــروز ب ــت: ام ــت گف نشس
ــم،  ــردم نداري ــردن م ــل ك ــز دخي ــی ج ــچ راه هي
ــره  ــوكاری گ ــه نيك ــا مجموع ــنواره ب ــوع جش موض
خــورده اســت و معتقديــم بايــد در زمينــه نيكــوكاری 

ــر وارد شــد.   ــان هن ــا زب ب

ــه اینکــه گاهــی  ــا اشــاره ب  غامحســين مواليــی، ب
بــه ايــن فكــر مــی كنيــم كــه از اسپانســر اســتفاده 
ــد  ــی آي ــش م ــن ســوال پي ــواره اي ــا هم ــم، ام كني
كــه آيــا وجــود اسپانســر، جشــنواره و اهــداف آن را 
تحــت تاثيــر قــرار نمــی دهــد، افــزود: در جشــنواره 
امســال از انجمــن حمایــت از آســیب های نخاعــی 
ــن  ــه ای ــگاه فیلمســازان ب ــا ن ــی شــود ت ــل م تجلی

ســمت حرکــت کنــد.
 تجلیل از ایرج طهماسب و حسن اكليلی

جانشــین رئیــس جشــنواره ملــی فیلــم کوتــاه 
ــر از  ــه 600 اث ــه اینک ــا اشــاره ب ــان، ب حســنات اصفه
ــم  ــک فیل ــهروند ی ــش »هرش ــه بخ ــهروندان ب ش
ــر از  ــت: 93 اث ــید، گف ــنواره رس ــن جش ــاه« ای کوت
سراســر کشــور بــه بخــش مســابقه ایــن جشــنواره 
راه یافتــه اســت کــه شــامل  30 فیلمنامــه، 33 اثــر 
ــر پویانمایــی اســت.   داســتانی ، 13 مســتند و 17 اث
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  عشــاقی  محمدحســین 
اســتان های تهــران، اصفهــان و گیــان بــه ترتیــب بــا 
ــا ســوم ارســال  ــای اول ت ــه ه 493 ، 265 و 101 رتب
آثــار را بــه ایــن جشــنواره دارنــد، افــزود: فیلــم هــای 

دوره گذشــته جشــنواره حســنات در هفتــه احســان و 
نیکــوکاری در فرهنگســراهای شــهر اکــران مــی شــود 
و بــر ایــن اســاس در 25 شــهر و 19 اســتان کشــور از 
یازدهــم تــا چهاردهــم اســفندماه فیلم هــای منتخــب 

6 دوره گذشــته جشــنواره اکــران مــی شــود.
وی گفــت: برگــزاری آییــن شــبی بــه یــاد زاون 
قوکاســیان و اهــدای جایــزه و تندیــس مهربانــی بــا 
ــم  ــن مراس ــی همچنی ــینماگر اصفهان ــن س ــام ای ن
تجليــل از ايرج طهماســب، حســن اكليلــی و همايون 
اســعديان نيــز در هفتميــن دوره جشــنواره ملــي فيلم 

ــاه حســنات برگــزار خواهــد شــد.  كوت
گفتنــی اســت هيئــت داوران بخــش مســابقه را امــر 
ــوی و شــادمهر راســتين  ــا پرت هللا احمدجــو، كامپوزي
ــتند و  ــش مس ــن در بخ ــد. همچني ــده دارن ــر عه ب
داســتانی؛ كيومــرث پوراحمــد، محســن امير يوســفی، 
محمدرضــا فروتــن، فريــدون خســروی، هومــن 
ــار  ــا پاكــروان و ليــا ارجمنــد داوری آث بهمنــش، تين
را بــه عهــده دارنــد. در بخــش پويانمايــی نیــز مريــم 
كشــكولی نيا، ابوالقاســم نظرپــور و اميــر ســحر خيــز 

ــد.  ــی كنن داوری م

اصفهان4
در حاشیه

 کاهش مصرف زغال خارجی 
در کک سازی ذوب آهن

ــت: در  ــن گف ــرکت ذوب آه ــرداری ش ــاون بهره ب مع
ــازی 40  ــرای کک س ــته ب ــای گذش ــال ه ــول س ط
درصــد زغــال خارجــی مصــرف می شــد امــا اکنــون 
بــه علــت حمایــت از کاالی داخلــی، ایــن عــدد بــه 

یــک ششــم کاهــش پیــدا کــرده اســت.

ســید اردشــیر افضلــی ، در همایــش سراســری 
ــان  ــارس در اصفه ــزاری ف ــتانی خبرگ ــران اس مدی
ــن  ــه زودی پنجاهمی ــان ب ــن اصفه ــزود: ذوب آه اف
ســال فعالیــت خــود را جشــن خواهــد گرفــت کــه 
ــد  ــار hc را تولی ــن ب ــرای اولی ــال ب ــن امس در بهم
کردیــم و در حــال برنامه ریــزی بــرای صــادرات 
ــورد  ــا بیــان اینکــه  ن ایــن محصــول هســتیم.وی ب
ذوب آهــن در تولیــد کشــور منحصــر بــه فــرد اســت 
و از تیــر 16 تــا 30 توانایــی تولیــد دارد، گفــت: 
ــده  ــد کنن ــای تولی ذوب آهــن از نخســتین کارخانه ه
فــوالد کیفــی در کشــور اســت. وی افــزود: بــا 
از 11.2  تاش هــای صــورت گرفتــه مصــرف آب 
ــد  ــه 20 درص ــرده و برنام ــدا ک ــش پی ــه 6.7 کاه ب
کاهــش مصــرف آب پیگیــری شــده و در حــال 
حاضــر از پســاب زرین شــهر اســتفاده می شــود.

راه اندازی موج رادیوی باغ بهادران
باغبــادران  شــهرداری  عمومــی  روابــط  مدیــر 
هنــری  ظرفیت هــای  باغ بهــادران  شــهر  گفــت: 
زیــادی در خــود دارد و بــر همیــن اســاس همــواره 
ــی در  ــدان بوم ــت هنرمن ــم از ظرفی ــاش کرده ای ت

برنامه هــای اجرایــی خــود اســتفاده کنیــم.
ــوج  ــدازی م ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــور، ب ــعید جانی پ س
رادیــوی باغبــادران بــا هــدف معرفــی ظرفیت هــای 
ــهر  ــی ش ــری و اجتماع ــی، هن ــگری، فرهنگ گردش
غرفــه  راه انــدازی  گفــت:  نــوروز  در  باغبــادران 
دســتی  فوتبــال  فکــری،  بازی هــای  رســتوران، 
انســانی، گریــم چهــره کــودکان، شــاهنامه خوانی 
کــودکان، نمایــش طنــز، موســیقی ســنتی در ایــن 

ــد . ــد ش ــی خواه ــنواره اجرای جش
وی افــزود: آییــن مذهبــی شــبی بــا شــهدا در 
آخریــن پنجشــنبه ســال جــاری و حرکــت کارنــاوال 
شــادی در 28 اســفندماه در محــات شــهر باغبادران 

ازدیگــر برنامــه هــای پیــش بینــی شــده اســت. 
 

 کشف ۶۰۰کیلوگرم کله پاچه
 و سیراب غیربهداشتی

اتوبــوس مســافربری حامــل بیــش از 600 کیلوگــرم 
ــاق در  ــتی و قاچ ــیراب غیربهداش ــه و س ــه پاچ کل
ــه  شهرســتان فاورجــان توقیــف شــد. ایــن محمول
ــان  ــواز– اصفه ــوس مســافربری اه ــا اتوب قاچــاق ب
ــود کــه در پلیــس راه اصفهــان –  در حــال انتقــال ب
ــی  ــه مراجــع قانون ــده آن ب ــف و رانن شــهرکرد متوق

معرفــی شــد.

  ۳۴۰ امامزاده اصفهان
 میزبان طرح آرامش بهاری

در  گفــت:  اصفهــان  اســتان  اوقــاف  مدیــرکل 
ــا  ــن طــرح همزمــان ب ــی ای هشــتمین ســال متوال
ــن در  ــا 14فروردی ــفند ت ــور از 25 اس ــر کش سراس
ــود. ــی ش ــی م ــتان اجرای ــن اس ــه ای ــاع متبرک بق

حجــت االســام رضــا صادقــی افــزود: نــوروز 
امســال در 113بقعــه متبرکــه ظرفیــت اســکان 
ــت  ــکان موق ــر و اس ــش از 120هزارزائ ــم و بی داری
از 360 هزارزائــر و درحســینیه هــا هــم  بیــش 
ــات  ــام تعطی ــر در ای ــزار زائ ــکان 40ه ــت اس ظرفی

نــوروزی فراهــم شــده اســت.
از  امامزادگانــی  مقــدس  آســتان  در  وی گفــت: 
ــی  ــا عل ــدگل، آق ــی آران و بی ــن عل ــال ب ــه ه جمل
و  شــهرضا  شــاهرضای  نطنــز،  بــادرود  عبــاس 
ســیدمحمد خمینــی شــهر، امامــزاده ابراهیــم، 
ــی  ــی و خدمات ــات رفاه ــه، امکان ــن و زینبی محس
از جملــه پذیــرش و اســکان مســافران نــوروزی بــا 
ــافران  ــای مس ــتقرار چادره ــی، اس ــزات اقامت تجهی
ــخ  ــی، طب ــای صلوات ــتگاه ه ــی ایس ــوروزی، برپای ن
غــذا بــرای میزبانــی از زائــران و گردشــگران نــوروزی  

ــت. ــم اس فراه
 

سفر نوروزی عتبات دانشجویی 
همراه با وام

اســتان  عالیــات  عتبــات  دانشــجویی  ســتاد 
 97 نــوروز  و  ســال  تحویــل  ایــام  در  اصفهــان 
برنامــه ویــژه اعــزام دانشــجویی عتبــات عالیــات را 
ــای وام  ــور و اعط ــروج از کش ــوز خ ــا مج ــراه ب هم
می کند.دانشــجویانی کــه  برگــزار  قرض الحســنه 
ــور  ــار قب ــوروز امســال را در کن ــد هســتند ن عاقه من
ــام  ــرای ثبــت ن ــا باشــند، می تواننــد ب شــهدای کرب
ــه  ــایت www.esfatabat.com مراجع ــه وب س ب
ــد.  ــام کنن ــت ن ــی ثب ــورت اینترنت ــه ص ــرده و ب ک
ــه  ــوروز 97 ب ــات ن ــات عالی کاروان دانشــجویی عتب
ــن ســفر  ــت ای ــان حرک ــوده و زم ــی ب صــورت زمین
25 اســفند 96 اســت و زمــان بازگشــت بــه ایــران 5 

ــت. ــده اس ــان ش ــن 97 بی فروردی

مدیران جشنواره حسنات اعالم کردند:

نیکوکاری سنگ بنای اصلی جشنواره حسنات است

امروز  پنجشنبه 10 اسفند ماه 1396 - سال چهارم - شماره 660 روزنامه

مسئوالن از جشنواره حسنات برای تبیین موقعیت اصفهان درکشور استفاده کنند

 هشت بهشت
 ۳۴ میلیون نفر در کشور

 بیمه رایگان هستند  
ــه  ــازمان بیم ــل س ــره و مدیرعام ــت مدی ــس هیئ رئی
ــر در  ــون نف ــدود 41 میلی ــت: ح ــران گف ــامت ای س
ــازمان  ــه ای س ــات بیم ــش خدم ــت پوش ــور تح کش
هســتند کــه از ایــن تعــداد 34 میلیــون نفــر معــادل 

ــد. ــگان برخوردارن ــه رای ــد، از بیم 85 درص
ــدود  ــروز ح ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــر موهبت طاه
10 میلیــون نفــر تحــت پوشــش خدمــات ایــن بیمــه 
ــدوق بیمــه ای در ســازمان  ــج صن ــزود: پن هســتند، اف
بیمــه ســامت ایرانیــان شــامل صندوق هــای بیمــه ای 
ــه  ــار، بیم ــایر اقش ــتاییان، س ــت، روس ــان دول کارکن
ایرانیــان و بیمــه رایــگان همگانــی فعالیــت مــی کنــد. 
ــه اینکــه در 6 ماهــه اول ســال جاری  ــا اشــاره ب وی ب
ــگاه ها و  ــه دانش ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــش از 4 ه بی
داروخانــه هــا پرداخــت شــد امــا ایــن مبلــغ پرداختــی 
در 6 ماهــه دوم ســال چنــد برابــر شــد، افــزود: بودجــه 
مــا در ســال 97 نســبت بــه تخصیــص ســال 96 

حــدود چهــار درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت .

یادواره سرداران و ۵۰۰ شهید 
زرهی استان اصفهان  

بــا مشــارکت یگان هــای ســپاه صاحب الزمــان، 
ــاع  ــای دف ــار و ارزش ه ــظ آث ــهید، حف ــاد ش بنی
ــی،   ــکر 8 زره ــان، لش ــهرداری اصفه ــدس، ش مق
لشــکر 14 و تیــپ قمــر بنــی هاشــم و در رأس آن 
مجمــع رزمنــدگان، یــادواره ســرداران و 500 شــهید 
زرهــی اســتان اصفهــان برگــزار مــی شــود.این 
مراســم امــروز دهــم اســفندماه از ســاعت 9 صبــح 
ــام  ــه ام در خیمــه حســینی شــهدای بســیج ناحی
صــادق )ع( بــا ســخنرانی ســردار حســین ســامی، 
جانشــین فرمانــده کل ســپاه برگــزار و از 5 شــهید 

ــود. ــل می ش ــز تجلی ــش نی ــی ارت ــاخص زره ش

 تمدید صدور کارت ملی 
هوشمند تا خرداد سال آینده

اصفهــان گفــت:  اســتان  احــوال  ثبــت  مدیــرکل 
ــی  ــدور کارت مل ــیار ص ــتگاه س ــتقرار 60 ایس ــا اس ب
هوشــمند، تعــدادی ایســتگاه فعــال ســیار در مناطــق 
دوردســت ایــن اســتان در روســتاها، خانــه ســالمندان، 
ــاز،  بیمارســتان هــا و دیگــر مناطــق شــهری مــورد نی
بــه شــهروندان خدمــات صــدور کارت ارائــه مــی شــود. 
حســین غفرانــی افــزود: تعــداد نیــروی هــر ایســتگاه 
ــدگان  ــه کنن ــه مراجع ــانی ب ــت رس ــرای خدم ــیار ب س
ســه نفــر اســت، ایــن درحالــی اســت کــه در گذشــته 
هــم دو ایســتگاه ســیار در زنــدان مرکــزی اصفهــان و 
آسایشــگاه جانبــازان شــهید مطهــری راه انــدازی شــده 

بــود.
وی بــا اشــاره بــه تمدیــد صــدور کارت ملــی تــا خــرداد 
ســال آینــده، افــزود: از تمــام مشــموالن  ایــن طــرح 
ــا بــرای نام نویســی و دریافــت  خواســته مــی شــود ت
کارت ملــی هوشــمند ثبــت نــام کننــد.از ابتــدای 
ــرای  ــمند ب ــی هوش ــت کارت مل ــم  دریاف ــال ه امس
ــاال  ــه ب ــال ب ــاالی 15س ــی ب ــهروندان ایران ــام ش تم
ملــی  تعــداد مشــموالن کارت  الزامــی شــد. وی 
هوشــمند را در ایــن اســتان چهــار میلیــون و 17هــزار 
نفــر دانســت و افــزود: تاکنــون 58درصــد از ایــن افراد 
شــامل  دو  میلیــون و 350هــزار نفــر بــرای دریافــت 

نام نویســی کرده انــد. کارت ملــی 

 هدر رفت ۳۵ درصدی 
محصوالت کشاورزی  

ــع  ــاورزی و مناب ــی کش ــام مهندس ــازمان نظ ــس س رئی
طبیعــی اســتان اصفهــان گفــت: هــر ســاله 35 درصــد 
از محصــوالت کشــاورزی بــه دلیــل نبــود الگــوی مصــرف 

درســت، از بیــن مــی رود.
مهــدی تقــی پــور، بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه در 
کشــور 35 میلیــون تــن مــواد غذایــی از بیــن مــی رود، 
افــرود: ایــن بــه معنــای آن اســت کــه ســاالنه معــادل 
ــران  ــه ای ــا ب ــذا در دنی ــت غ ــدر رف ــد از کل ه 2.7 درص

اختصــاص دارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هرســال بــا 30 درصــد ضایعــات 
در نــان، 25 درصــد ضایعــات در خرمــا و 10 درصــد 
ضایعــات در برنــج و 25 درصــد ضایعــات در میوه هــا و 
ســبزیجات مواجــه هســتیم، گفــت: در حــال حاضــر 70 
ــا  ــرداران بخــش کشــاورزی کــم ســواد ی درصــد بهــره ب
حتــی بــی ســواد هســتند، از ایــن رو بایــد ضریــب نفــوذ 

دانــش در بخــش کشــاورزی افزایــش یابــد.

 المپیاد علمی 
مدارس علمیه خواهران  

معــاون آمــوزش حــوزه علمیــه خواهــران اســتان 
اصفهــان گفــت: نهمیــن المپیــاد علمــی مرحلــه اســتانی 
ــاب  ــی ط ــاد علم ــن المپی ــطح دو و پنجمی ــاب س ط
ســطح ســه روز جمعــه 11 اســفندماه در اصفهــان برگــزار 

مــی شــود.
زهــرا شــفیعی، بــا اشــاره بــه شــرکت 1101 طلبــه ســطح 
دو و ســه مــدارس علمیــه اصفهــان در المپیــاد علمــی 
ــه  ــه مرحل ــر ب ــداد 203 نف ــن تع ــزود: از ای ــدارس، اف م
ــطح  ــم س ــه پنج ــدگان پای ــد. برگزی ــتانی راه یافتن اس
ــدون  ــی ب ــاد علم ــوری المپی ــه کش ــاب در مرحل دو ط
شــرکت در آزمــون مــی تواننــد در ســطح ســه حــوزوی 

ــد.  ادامــه تحصیــل دهن

 ایجاد بیش از هزار و ۴۰۰ شغل
در تیران و کرون  

سرپرســت اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان 
تیــران و کــرون گفــت: امســال بیــش از هــزار و 400 شــغل 

در ایــن شهرســتان ایجــاد شــده اســت.
ــه  ــغل در عرص ــداد ش ــن تع ــزود: ای ــواه اف ــاس دادخ عب
هــای صنعتــی، کشــاورزی، مشــاغل خانگــی و فعالیــت 
هــای فرهنگــی و هنــری ایجــاد شــده کــه بخــش 
ــتند. ــهم را دارا هس ــترین س ــت بیش ــاورزی و صنع کش

وی بیــان کــرد: بــرای ایجــاد شــغل و فعالیــت تولیــدی و 
اقتصــادی، پنــج میلیــارد و 300 میلیــون ریــال تهســیات 
ــارد  ــد، 41 میلی ــار درص ــود چه ــا س ــی ب ــاغل خانگ مش
ــد و  ــود 6 درص ــا س ــدار ب ــاغل پای ــهیات مش ــال تس ری
268 میلیــارد ریــال تســهیات فراگیــر بــا ســود 18 درصــد 

ــت . ــده اس ــی ش پیش بین
بانکــی  تســهیات  درصــد   50 از  بیــش   : افــزود  وی 
ــوص  ــده و در خص ــق ش ــدار محق ــی و پای مشــاغل خانگ
اعتبــار فراگیــر 13درصــد آن تامیــن اعتبــار شــده و مابقــی 

ــت. ــده اس ــق نش ــوز محق آن هن
وی بــا بیــان اینکــه تســهیات بانکــی بــا اســتفاده از منابع 
بانک هــای عامــل، اعتبــارات ســازمان جهــاد کشــاورزی و 
کمیتــه امــداد و بهزیســتی تامیــن شــده اســت، افــزود: 
ــرای مشــاغل  ــی ب ــارد ریال ــن تســهیات 41 میلی همچنی
پایــدار روســتایی و عشــایری شهرســتان تیــران و کــرون 

پیــش بینــی شــده اســت.

 هوانیروز، 1۳ نفر از پژاک را 
به هالکت رساند

ــامی  ــوری اس ــش جمه ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
ــا پشــت  ایــران گفــت: هوانیــروز جمهــوری اســامی ب
ســر گذاشــتن جنــگ و برخــورد بــا ضــد انقــاب، امروز 

ــه اســت. ــاوگان بالگــردی خاورمیان قدرتمندتریــن ن
مراســم  در  حیــدری،  کیومــرث  ســرتیپ  امیــر 
دانشــجویان  فارغ التحصیلــی  و  دانش آموختگــی 
فنــی و خلبانــی مرکــز آموزشــی شــهید وطن پورگفــت: 
هوانیــروز آمادگــی دارد کــه اگــر در کشــور هــر حادثه ای 
رخ دهــد بــا قــدرت حاضــر شــود؛ ماننــد حادثــه زلزلــه 
ــی  ــه خوب ــروز ب ــه هوانی کرمانشــاه و ســرپل ذهــاب ک
بهتریــن خدمــات را ارائــه داد، حتــی آمــاده ایــم اگــر 
زلزلــه ای در عــراق رخ دهــد، بــه خوبــی امــداد رســانی 

ــم. کنی
ــان  ــوریه خلبان ــرد س ــه در نب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هوانیــروز بــه خوبــی شناســایی های الزم را انجــام 
دادنــد بــه طــوری کــه زمانــی کــه داعــش بــه مرزهــای 

ایــران نزدیــک شــد اولیــن صدایــی کــه شــنید صــدای 
ــش  ــروز ش ــت: هوانی ــود، گف ــروز ب ــای هوانی بالگرده
ــرود  ــه ف ــون صاعق ــژاک همچ ــر پ ــر س ــش ب ــاه پی م
آمــد و 13 نفــر آنــان را بــه هاکــت رســاند، هوانیــروز در 
هــر لحظــه و هــر زمانــی آمــاده دفــاع از کیــان اســامی 

اســت.
فرمانــده هــوا نیــروز ارتــش جمهــوری اســامی ایــران 
نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه  هواپیمایــی 
و  قوی تریــن  از  ایــران  ارتــش  زمینــی  نیــروی 
ــت.  ــه اس ــی در خاورمیان ــای نظام ــریع ترین نیروه س
افــزود: کارکنــان هوانیــروز بــا تمــام تــاش، تــوان رزمی 
خــود را ارتقــا داده اســت و در بحــث دوربیــن هــای دید 
ــن  ــته ایم و در ای ــی داش ــرفت های خوب ــب، پیش در ش
خصــوص 150 ســاعت پــرواز فنــی انجــام شــده اســت.

امیــر ســرتیپ دوم خلبــان یوســفعلی قربانــی، بــا 
اشــاره بــه اینکــه بــرای مقابلــه بــا هجمــه هــای 
ــا  ــد را ارتق ــرد بلن ــای ب ــاح ه ــته ایم س ــمن توانس دش
دهیــم، افــزود: مســئولیت امــروز مــا بــه عنــوان 

ــت. ــم اس ــرواز مه ــدس پ مهن

#خبر_گردی

کیمیای وطن گزارش می دهد:

تعدد واسطه ها و گران فروشی 
مهم ترین مشکل مصرف کنندگان است  
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برگزاری دومین جلسه ستاد 
استقبال از نوروز 97

مالرد میالد میرزایی
Mirzaie@eskimia.ir

ــار 1397  ــن در آســتانه به ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج ب
ســتاد اســتقبال از از نــوروز در دفتــر معاونــت اداری 

ــی شــهرداری مــالرد تشــکیل جلســه داد.  و مال
ایــن جلســه بــه ریاســت حســینی و بــا حضــور 
ــد و پــس از بحــث و تبادل نظــر  اعضــا تشــکیل گردی
تنظیــف  شــهر،  زیبا ســازی  از  اعــم  تصمیماتــی 
کوچه هــا، میادیــن و خیابان هــا، برگــزاری برنامه هــای 
تفریحــی و فرهنگــی برای مســافران نــوروزی، آمادگی 
ــکاری  ــانی هم ــان آتش نش ــازمان های خدمات رس س
ــر  ــس و هالل احم ــد اورژان ــازمان ها مانن ــر س ــا دیگ ب

ــد.  اتخــاذ گردی

امینی زاده:
مشارکت شهروندان در مدیریت 

پسماند شهری، ضروری است
بندرعباس سمیه اکبری

S.Akbari@eskimia.ir

مشــارکت  بــه  نســبت  بندرعبــاس  شــهردار 
 عمومــی شــهروندان در مدیریــت پســماند شــهری 
ــوق های  ــه مش ــن زمین ــت: در ای ــرد و گف ــد ک تأکی
ــه  ــر گرفت ــهرداری در نظ ــوی ش ــز از س ــی نی خوب

شــده اســت.
بین الملــل  امــور  و  روابط عمومــی  بــه گــزارش 
در  امینــی زاده  عبــاس  بندرعبــاس،  شــهرداری 
ــورای  ــنواره ش ــتین جش ــه نخس ــم اختتامی مراس
اجتماعــی محــالت ناحیــه یــک منطقــه یــک کــه 
ــزار  ــت پســماندهای شــهری برگ ــا محــور مدیری ب
ــث  ــی در بح ــارکت عموم ــرد: مش ــار ک ــد، اظه ش
ــر  ــک ام ــهری، ی ــماند ش ــت پس ــف و مدیری تنظی

ــت. ــدی اس ج
ــاس  ــهرداری بندرعب ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی را  ــی متنوع ــای فرهنگ ــه برنامه ه ــن زمین در ای
آغــاز کــرده اســت، افــزود: جدیــت مــا نســبت بــه 
موضــوع فرهنگســازی در بخش هــای مختلــف 
ظرفیــت  از  بهره منــدی  جهــت  رایزنــی  باعــث 
ــخت افزاری و  ــات س ــن امکان ــدان و همچنی هنرمن

ــت. ــده اس ــهرداری ش ــزاری ش نرم اف
شــهردار بندرعبــاس ضمــن تقدیــر از برگزارکننــدگان 
از  تفکیــک  موضــوع  گفــت:  جشــنواره  ایــن 
ــا  ــهر ب ــف ش ــای مختل ــزودی در بخش ه ــدا ب مب
ــن  ــه در ای ــود ک ــروع می ش ــد ش ــردی جدی رویک
ــازمان  ــوی س ــی از س ــوق های خوب ــوع، مش موض
ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــماند در نظ ــت پس مدیری

ــر  ــدگان ه ــز برگزی ــا نی ــود، در انته ــه می ش اضاف
ــد. ــرار گرفتن ــر ق ــورد تقدی ــش م بخ

توسعه خدمات شهری در قم 
حاصل همدلی مسئولین است

محمد توکلی
M.Tavakoli@eskimia.ir

قم

ــم در جلســه شــورای اســالمی شــهر  اســتاندار ق
ــوب شــهرداری  ــه خدمــات مطل ــا اشــاره ب ــم، ب ق
بــه شــهروندان قمــی، توســعه خدمات شــهری در 
قــم را حاصــل همدلــی همــه مســئولین دانســت.
ــه  ــم در جلس ــتاندار ق ــی اس ــدی صادق ــید مه س
شــورای اســالمی شــهر قــم، طــی ســخنانی 
اظهــار کــرد: اقدامــات مدیریــت شــهری در جهــت 
ــی  ــام و همدل ــه اهتم ــم، نتیج ــهر ق ــعٔه ش توس
همــه بخش هــای مدیریتــی و حاکمیتــی در قــم 
اســت و الزم اســت بــرای ارائــه خدمــات بهتــر بــه 

ــم. ــالش کنی ــهروندان ت ش
ــی  ــی ورزش ــای فرهنگ ــر از برنامه ه ــا تقدی وی ب
بایــد  افــزود:  شــهرداری در الیحــه ســال 97 
 چنیــن برنامه هایــی از بعــد تعــداد و گســتره اجــرا 

توسعه یابد.
صادقــی اولویت بندی هــای موجــود در اجــرای 
پروژه هــای شــهری را نیــز مناســب عنــوان کــرد و 
ادامــه داد: هماهنگــی و همدلــی بیشــتر مدیریــت 
می توانــد  دســتگاه ها  مســئولین  بــا  شــهری 
منجــر بــه خدمــات بهتــر بــرای شــهروندان و 

ــی شــود. ــت عموم ــب رضای جل
همچنیــن  اســتان  در  دولــت  عالــی  نماینــده 
بــا اشــاره بــه پرداخــت بدهــی دســتگاه های 
ــن  ــه شــهرداری، خاطــر نشــان کــرد: ای ــی ب دولت
موضــوع حاصــل تعامــل همــه مســئولین در 
ــع عمومــی اســت  ــن مناف اســتان در مســیر تأمی
کــه امیدواریــم در آینــده بــا همــکاری بیشــتر و بــا 
صــرف هزینــه کمتــر بــه نتایــج بهتــری در عرصــه 

ــم. ــت یابی ــردم دس ــه م ــانی ب خدمت رس
الزم بــه ذکــر اســت در چایــان ایــن جلســه الیحــه 
ــم  ــهرداری ق ــی ش ــارد ریال ــه 18530 میلی بودج
ــا 21 درصــد ســهم بخــش جــاری و 79 درصــد  ب
بخــش عمرانــی بــه تصویــب تمــام اعضــای 

ــید. ــم رس ــهر ق ــالمی ش ــورای اس ش

هشیالن پرآب تر از همیشه 
ــاه  ــت کرمانش ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
تــاالب  اخیــر،  بارندگی هــای  پــی  در  گفــت: 
هشــیالن لبریــز شــده و جانــوران آن جانــی دوبــاره 

نــد.  یافته ا
ــر  ــای اخی ــه بارش ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب فالحت
ــده  ــه ش ــی منطق ــای زیرزمین ــه آب ه ــث تغذی باع
ــی  ــوری و گیاه ــتم جان ــای اکوسیس ــت از احی اس

ــر داد. ــاالب خب ت
موجــب  تاالب هــا  شــدن  آب  پــر  گفــت:   وی 
بــاال آمــدن و غنــی شــدن ســفره های آب زیرزمینــی 
ــود  ــت ش ــه از آن برداش ــی روی ــر ب ــوند و اگ می ش
ــطح  ــه س ــود، بلک ــک می ش ــاالب خش ــا ت ــه تنه ن

ــی رود. ــن م ــم پایی ــی ه ــای زیر زمین آب ه

محمد توکلی
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رئیــس سرپرســتی منطقــه ۶ بانــک شــهر گفــت: 
ــام  ــا در ای ــی از بانک ه ــه خیل ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــد،  ــوروز، فعالیت هــای خــود را کاهــش می دهن ن
ــان  ــان میزب ــوروز همچن ــام ن ــهر در ای ــک ش بان
گســترده  خدمــات  و  خواهدبــود  شــهروندان 
ــار شــهروندان  ــدون کم وکاســت در اختی  خــود را ب

قرار می دهد
باحضــور دکتــر عظیمــی، مدیریــت مرکــز ارتباطات 
ــرکل  ــدی مدی ــک شــهر،  عاب ــی بان و روابط عموم
شــهرداری  بین الملــل  امــور  و  روابط عمومــی 
ــتی  ــت سرپرس ــری، مدیری ــم و کم ــهر ق کالنش
ــا اصحــاب  ــم جلســه هم اندیشــی ب ــه ۶ ق منطق
رســانه و تجلیــل از همکاری هــای یــک ســاله 
آنــان بــا بانــک شــهر صبــح دیــروز در سرپرســتی 

منطقــه ۶ برگــزار شــد.
درایــن مراســم، رئیــس سرپرســتی منطقــه 
۶ بانــک شــهر گفــت: بایــد در نظــر داشــت 
شــهر  عمرانــی  پروژه هــای  در  تحرکــی   اگــر 

بانــک  بــا حمایــت و پشــتیبانی  وجــود دارد 
شــهر بــوده اســت، بــه عنــوان مثــال پــروژه 
ــه  ــک شــهر ب ــای بان ــا حمایت ه ــار شــهری ب قط

ســرانجام رســید.
احمــد کمــری اظهــار داشــت: ۴7 واحــد بانکــی و 
25 دســتگاه شــهر نــت یــا پیشــخوان های بانــک 

شــهر در منطقــه قــم وجــود دارد.
ــهرها در  ــازی ش ــه هوشمندس ــان اینک ــا بی وی ب
دســتور کار اســت، گفــت: پیرامــون حــرم حضــرت 
ــر  ــردد زائ ــه ت ــی ک ــه )س( و مکان های معصوم
فــراوان اســت ایــن دســتگاه ها پیش بینــی شــده 
ــدان  ــه می ــوان ب ــر می ت ــن معاب ــه ای ــه از جمل ک
نبــوت، میــدان جانبــازان، خیابــان امــام، شــهرک 
قــدس و شــهر پردیســان اشــاره کــرد تــا حداکثــر 

ــه شــود. ــه شــهروندان ارائ خدمــات ب
شــهر  بانــک   ۶ منطقــه  سرپرســتی  رئیــس 
ــی و  ــهر بین الملل ــم، کالنش ــرد: ق ــان ک خاطرنش
ملــی اســت، بنابرایــن ارائــه خدمــات در این شــهر 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــت فراوان از اهمی
وی بــا بیــان اینکــه بخــش عظیمــی از موفقیــت 

رســانه ها  اطالع رســانی  گــرو  در  بانــک شــهر 
اســت، گفــت: بــا کمــک رســانه ها اقدامــات 
عظیمــی کــه انجــام شــده بــه گــوش مــردم 

می شــود. رســانده 
در ادامــه مدیــر مرکــز ارتباطــات و روابــط عمومــی 
بانــک شــهر گفــت: 70 درصــد ســهام بانــک شــهر 
مربــوط بــه شــهرداری ها و 30 درصــد مربــوط بــه 

پذیره نویســی اســت.
حمیدرضــا عظیمــی اظهــار داشــت: مــردم در 
ــاز  ــتر نی ــی بیش ــه نقدینگ ــال ب ــی س ــام پایان ای
ــی  ــران نقدینگ ــا بح ــا ب ــب بانک ه ــد و اغل  دارن
مواجــه می شــوند در حالــی کــه بانــک شــهر 
از وضعیــت خوبــی  ویــژه  بــه طــور   امســال 

برخوردار است.
وی بــا اشــاره بــه نقــش بانــک شــهر در پروژه هــای 
ــای  ــک در پروژه ه ــارکت بان ــت: مش ــهری گف ش
شــهری کــه بــه واســطه ســپرده گذاری شــهروندان 
صــورت می گیــرد در عمــران و آبادانــی بســیار 

مؤثــر و ارزشــمند اســت.
مدیــر مرکــز ارتباطــات و روابط عمومــی بانــک 

ــوروز  ــد ن ــک شــهر در عی ــه برنامه هــای بان شــهر ب
اشــاره کــرد و افــزود: برنامــه ای بانــک شــهر بــرای 
ایــام  بــه متقاضیــان در  بهتــر  خدمات رســانی 
نــوروز در ســه ســال گذشــته اجــرا کــرده و امســال 
ــه  ــن برنام ــرار اســت ای ــن ســال، ق ــرای چهارمی  ب

اجرا شود.
عظیمــی عنــوان کــرد: بانــک شــهر بنــا دارد از خــأ 
کاهــش خدمــت بــه شــهروندان در ایــام تعطیــالت 
اســتفاده کنــد تــا خدمــات بهتــری بــه شــهروندان 

ارائــه شــود.
وی یــادآور شــد: پیشــخوان های شــهر نــت بانــک 
شــهر در محل هــای مختلــف شــهر مشــاهده 
بــه  را  می شــود کــه خدمــات کامــل شــعبه 
صــورت شــبانه روزی بــه ویــژه در ایــام تعطیــل بــه 

شــهروندان ارائــه می دهــد.
امــور   و  عمومــی  روابــط  مدیــرکل  همچنیــن 
بین الملــل شــهرداری قــم در ادامــه گفــت: در 
ــا  ــی و پروژه ه ــی، عمران ــات اجرای ــم خدم ــهر ق  ش
از  کالنشــهرها  بیــن  قــم  و  می شــود  انجــام 

 نظــر وضعیــت مالــی و فعالیت هــای عمرانــی 
وضعیت خوبی دارد.

حمیــد رضــا عابــدی بــا بیــان اینکــه قــم از معدود 
ــهری در آن  ــای ش ــه پروژه ه ــت ک ــهرهایی اس ش
ــم  ــار داشــت: در شــهر ق ــد، اظه پیشــرفت می کن

ــی انجــام می شــود  خدمــات اجرایــی و عمران
دلیــل  بــه  امــر  ایــن  وی خاطرنشــان کــرد: 
ــای  ــی اعض ــم و همراه ــهردار ق ــزی ش برنامه ری
شــورای شــهر اســت. بانــک شــهر نیــز بــه 
ــرای شــهرداری ها و کالنشــهرها  ــی ب ــوان بازوی عن
ــود  ــی نب ــن همراه ــر ای ــود و اگ ــوب می ش محس

نداشــت. پروژه هــای شــهر، گــردش  چــرخ 
مدیــر کل روابــط عمومــی و امــور بین الملــل 
شــهرداری قــم با بیــان اینکــه اقدامات شــهرداری 
گفــت:  می شــود،  رصــد  رســانه ها  ســوی   از 
در نظــر داریــم بــه جایــی برســیم کــه افــراد 
را  شــهرداری  اقدامــات  شــفاف  صــورت   بــه 
ــازوی  زیــر نظــر داشــته و در کنــار اطالع رســانی ب

نظارتــی بــرای شــهرداری باشــند.

رئیس سرپرستی  منطقه ۶  بانک شهر:

بانک شهر در نوروز همچنان 
میزبان شهروندان خواهد بود

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

ــت:  ــتان گف ــاده ای گلس ــل ج ــداری و حمل ونق ــرکل راه مدی
قیمــت بلیــط حمل و نقــل عمومــی تــا پایــان فروردیــن 97 در 
گلســتان افزایــش پیــدا نمی کنــد. مهــدی میقانی در نخســتین 
ــه  ــات ســفر اســتان گلســتان ک ــی خدم جلســه ســتاد اجرای
ــک  ــرد: ی ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــرگان برگ ــوروز 97 در گ ــژه ن وی
هــزار و 500 انــواع وســایل نقلیــه عمومــی توســط 7۴ شــرکت 
 در اســتان گلســتان در ایــام نــوروزی فعالیــت می کننــد. 
ــده و  ــاز ش ــوروزی آغ ــای ن ــروش بلیت ه ــزود: پیش ف وی اف
ــش قیمــت  ــاه افزای ــن م ــان فروردی ــان اســت و تاپای در جری
ــه  ــه روزان ــان اینک ــا بی ــی ب ــت. میقان ــم داش ــط نخواهی  بلی
180 اتوبــوس در 70 مســیر اســتان تــردد می کننــد، اظهــار 

ــدد  ــات متع ــوروزی جلس ــرح ن ــرای ط ــتای اج ــرد: در راس ک
ــه  ــتگاه هایی از جمل ــف و دس ــکالت مختل ــا تش ــی ب هماهنگ
ــس راه  ــتان و پلی ــارت گلس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع  س
برگــزار کرده ایــم. وی ادامــه داد: پــس از طــرح زمســتانه 
ــاره می شــویم و الزم اســت  ــداری به ــداری وارد طــرح راه راه
ــت،  ــده اس ــا وارد ش ــه جاده ه ــتان ب ــه در زمس ــاراتی ک خس

ــم شــود.  ترمی
 17 و  تخلــف  ثبــت  دوربیــن   22 کــرد:  اظهــار  میقانــی 
گلســتان  اســتان  ســطح  در  نظارتــی  ثبــت  دوربیــن 
 فعــال اســت کــه بــه کنتــرل ترافیــک درســطح اســتان 
داد: عیــد ســال 9۶ حــدود  ادامــه  کمــک می کنــد. وی 
ــتان  ــور از گلس ــان ن ــوان کاروان راهی ــت عن ــر تح ــزار نف  10 ه

اعزام شده اند.

تبـریـزاسد فالح
A.Fallah@gmail.com

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجــان شــرقی 
ــط آن  ــه توس ــت ک ــه ای اس ــز 2018 بهان ــداد تبری ــت: روی گف
بتوانیــم ســرانه گردشــگری منطقــه را افزایــش و در راســتای آن 
چرخــه اقتصــاد کشــور را تقویــت کنیــم، لــذا ایــن رویــداد ضمــن 
ــان  ــی آذربایج ــی و تاریخ ــی فرهنگ ــای غن ــی ظرفیت ه معرف
در گســتره جهانــی، فرصتــی مناســب جهــت درآمدزایــی بــرای 

ــود.  ــوب می ش ــتان محس ــی اس ــش خصوص بخ
ــدی  ــادق پورمه ــز، محمدص ــا در تبری ــگار م ــزارش خبرن ــه گ ب
در مراســم امضــای تفاهم نامــه همــکاری بیــن تأسیســات 
گردشــگری اســتان و شــرکت های هواپیمایــی در راســتای 
جــذب گردشــگر ورودی، اظهــار کــرد: انعقــاد ایــن تفاهم نامــه را 

می تــوان یکــی از تعامــالت حســنه در راســتای پیشــبرد اهــداف 
ــز 2018 دانســت.  ــزرگ تبری ــداد ب روی

ــی  ــوان متول ــه عن ــی ب ــش دولت ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
رویــداد،  ایــن  در  خصوصــی  بخــش  کننــده  حمایــت 
 مطالباتــی را نیــز درقبــال حمایــت خــود از ایــن بخــش 
ــی  ــش دولت ــی بخ ــه اصل ــه داد: مطالب ــت، ادام ــتار اس خواس
در قبــال ایجــاد فرصــت درآمدزایــی بــرای فعــاالن حــوزه 
ــه  ــگری ب ــژه گردش ــهیالت وی ــه تس ــتان، ارائ ــگری اس گردش
ــر خدمــات گردشــگری  گردشــگران و مســافران از ســوی دفات
و شــرکت های هواپیمایــی در طــول رویــداد تبریــز 2018 اســت. 
ــل داران،  ــتمر هت ــل مس ــزوم تعام ــر ل ــد ب ــا تأکی ــدی ب پورمه
در جهــت  اســتانی  و  نهادهــای شــهری  و  داران  رســتوران 
ــرد:  ــار ک ــزرگ، اظه ــداد ب ــن روی ــی ای ــور اجرای ــی ام هماهنگ

فعــاالن حــوزه گردشــگری، شــهرداری و میــراث فرهنگــی 
ــه طــور مســتمر در جهــت پیشــبرد برنامه هــای  اســتان بایــد ب
ــه کار  ــداد، توانایی هــای تخصصــی خــود را ب ــن روی ــی ای اجرای
گرفتــه و بــا حرکتــی جمعــی ســبب برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن 

ــند.  ــز باش ــی در تبری ــاق تاریخ اتف
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــرقی، ب ــان ش ــتاندار آذربایج ــاون اس مع
ســاعات پرترافیــک ورود گردشــگران در هتل هــا و فرودگاه هــا، 
ادامــه  بــه گردشــگران،  ویــژه  ارائــه تســهیالت  در جهــت 
 داد: متولیــان نهادهــای فعــال حــوزه گردشــگری اعــم از 
در  بایــد  هواپیمایــی  شــرکت های  رؤســای  و  هتــل داران 
ــی  ــگران یک ــردد گردش ــاعات پرت ــه س ــند ک ــته باش ــر داش نظ
جهــت  می تواننــد  اســت کــه  فرصت هایــی  مهم تریــن  از 
ــم  ــذب و فراه ــتای ج ــگران در راس ــه گردش ــهیالت ب ــه تس ارائ

ســازی اقامــت بیشــتر آن هــا در تبریــز، در نظــر داشــته باشــند. 
ــتر  ــت بیش ــرورت فعالی ــه ض ــاره ب ــا اش ــان ب ــدی در پای پورمه
آژانس هــا و شــرکت های هواپیمایــی در جهــت جــذب تورهــای 
ورودی، افزایــش روزهــای اقامــت آن هــا در تبریــز را عاملی مهم 
در توســعه گردشــگری اســتان بیــان کــرد و گفــت: آژانس هــای 
ــد در نظــر  ــی بای ــن شــرکت های هواپیمای مســافرتی و همچنی
 داشــته باشــند کــه می تواننــد بــا اســتفاده از فرصت هــای 
بین المللــی و ایجــاد ارتبــاط بــا دفاتــر خدماتــی ســایر کشــورها، 
نقــش بســزایی  تورهــای گردشــگری  راســتای جــذب   در 
ــده  ــای آین ــی رود در ماه ه ــار م ــن انتظ ــند، بنابرای ــته باش داش
شــاهد تــالش بیشــتر نهادهــای مربــوط در جهــت جذب بیشــتر 
گردشــگر و معرفــی بین  المللــی تبریــز در گســتره جهانــی 

باشــیم.

یزد کاظم صادقپور
K.Sadeghpour@eskimia.ir

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری 
ــی و  ــیب های روان ــش آس ــدف کاه ــا ه ــت: ب ــزد گف ــتان ی اس
اجتماعــی فرزنــدان طــالق، بــاغ آرزوهــا بــه عنــوان مرکــز مالقــات 

ــد. ــن ش ــا تعیی ــای کالنتری ه ــه ج ــد ب فرزن
محمد حســین رحیمــی زاده در نشســت کمیتــه قضایــی انتظامــی 
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه ضــرورت هماهنگــی هــر چــه بیشــتر 
مســئولین بــرای تقویــت و حــل مشــکالت مرکــز مالقــات فرزنــد 
در یــزد، اظهارداشــت: درگذشــته، خانواده هایــی کــه درگیــر دعــاوی 
خانوادگــی بودنــد و پرونده هایــی را در دادگســتری داشــتند، 
ــی در  ــات قضای ــم مقام ــا حک ــود ب ــدان خ ــات فرزن ــرای مالق ب

ــد. ــر می کردن ــن ام ــه ای ــدام ب ــا اق کالنتری ه

ــال  ــرای اطف ــی ب ــی و روان ــر روح ــیوه ازنظ ــن ش ــزود: ای وی اف
ــه و  ــا تالش هــای صــورت گرفت ــه ب ــرد ک مشــکالتی ایجــاد می ک
هماهنگی هــای انجــام شــده، مرکــز مالقــات فرزنــد در امامــزاده 
جعفــر )ع( یــزد بــا عنــوان بــاغ آرزوهــا بــا هــدف ایجــاد فضایــی 

مناســب بــرای مالقــات بــا فرزنــدان تــدارک شــد.
ــی در  ــوی و مذهب ــب معن ــای مناس ــی، فض ــام قضای ــن مق ای
آســتانه مقــدس امــام زاده جعفــر )ع( و حضــور کارشناســان زبــده 
در ایــن مرکــز را بــه فــال نیــک گرفــت و ابــراز امیــدواری کــرد: بــا 
ــح  ــه صل ــرای ب ــالش ب ــزد، ت ــد در ی ــات فرزن ــت مرکــز مالق تقوی
و ســازش رســاندن خانواده هایــی کــه درگیــر دعــاوی خانوادگــی 
ــر  ــالوه ب ــرد: ع ــح ک ــز نتیجه بخــش شــود. وی تصری هســتند نی
حضــور نیروهــای انتظامــی بــرای مدیریــت اوضــاع، کارشناســان و 

مشــاورین دادگســتری نیــز در محــل حضــور دارنــد.  

استانها

 قیمت بلیت در گلستان تا پایان فروردین ۹۷ 
افزایش پیدا نمی کند

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

رویداد تبریز 2018، فرصت خوبی برای تقویت گردشگری منطقه و چرخه اقتصاد کشور است

معاون اجتماعی  و  پیشگیری از وقوع  جرم  دادگستری  استان یزد:

باغ آرزوها به عنوان مرکز مالقات فرزند دریزد تعیین شد

مدیر كل  راه  و  شهرسازی  استان گلستان:
عملكرد مهندسین در توسعه كشور، مؤثراست

گرگاننادر کرمی
N.Karami@eskimia.ir

ــر كل راه و شهرســازی اســتان گلســتان گفــت : روز مهنــدس، بیانگــر نقشــی اســت  مدی
ــان  ــئولیت مهندس ــاد آور مس ــند و ی ــته باش ــد داش ــه می توانن ــان در جامع ــه مهندس ك
از عوامــل مهــم در رشــد هــر كشــور  یكــی  اســت. بی شــك   در ســطح جامعــه 

فعالیت های مهندسی مهندسان آن كشور است. 
ــی،  ــی اداره كل راه وشهرســازی اســتان گلســتان، حســین محبوب ــزارش روابط عموم ــه گ ب
مدیــركل راه وشهرســازی اســتان گلســتان در مراســم گرامیداشــت روز ملــی مهندســی در 
گــرگان اظهــار داشــت :  در مســائل شــهری دو موضــوع بایــد مد نظــر مهندســان قــرار گیــرد . 
ــن ، آرام ،  ــی ام ــد محیط ــه بای ــت ك ــه اس ــراد جامع ــن موضــوع محــل ســكونت اف اولی
بهداشــتی و بــا رعایــت مســائل زیســت محیطــی باشــد و موضــوع دوم شــاكله شهرســازی 
ــازی  ــل ، مناسب س ــون حمل و نق ــائلی همچ ــت، مس ــهری اس ــای ش ــی در فض و زندگ
ــا ســالمندان  ــرای اقشــار مختلــف جامعــه از كــودكان ت مبلمــان شــهری و شهرســازی ب
اســت ،اگــر مهندســان بتواننــد بــه ایــن نیاز هــا پاســخی مناســبی بدهنــد، موجــب ارتقــای 

اعتمــاد جامعــه بــه تفكــرات مهندســی شــده كــه ایــن خــود باالتریــن ســرمایه خواهــد 
بــود. ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: بایــد تــالش كــرد اعتمــاد عمومــی جامعــه هــدف، 
ــاری ، مهندســی ســازه و  ــای ساخت وســاز شــامل؛  شهرســازی ، معم ــه بخش ه در كلی
ــود و  ــترش داده ش ــی گس ــك زمان ــه برداری و ترافی ــات و نقش ــرق ، تأسیس ــی ب مهندس
ــه مســائل مهندســی جــدی  ایــن دســتاورد وقتــی تحقــق پیــدا می كنــد كــه نگاه مــان ب
ــه طــور نســبی ایجــاد شــده و الزم اســت  بشــود كــه خوشــبختانه ایــن اعتمــاد امــروز ب

تقویــت شــود. 
محبوبــی افــزود :مجموعــه اداره كل راه و شهرســازی اســتان در تــالش اســت ضمــن ایجــاد 
زمینــه كمــك بــه حــل مســائل و مشــكالت صنفــی و معیشــتی مهندســین بــا همــكاری 
ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان و همراهــی دكتــر شــیبانی و مجموعــه تحــت 
مدیریــت ایشــان در مجموعــه وزارت راه و شهرســازی حمایت هــای الزم را از جامعــه 

مهندســین اســتان انجــام دهــد. 
ــا اســتفاده از ظرفیــت مهندســین  ــی ب ــری در پروژه هــای عمران ــد نمــود: بكارگی وی تأكی
ــین  ــتغال مهندس ــه اش ــد ب ــه می توان ــت ك ــای اس ــی از راهكاره ــی یك ــكاران بوم و پیمان
ــت.   ــوده اس ــت نم ــتا حرك ــن راس ــتان در ای ــازی اس ــد و اداره كل راه وشهرس ــك نمای كم
گفتنــی اســت درایــن مراســم معــاون امورعمرانــی اســتانداری گلســتان ، نماینــده اســتان 
در مجلــس خبــرگان رهبــری و نماینــدگان گــرگان و آق قــال در مجلــس شــورای اســالمی و 
دیگــر مدیــران اســتانی و شهرســتانی ،مهندســین و خانواده هــای آنــان حضــور داشــتند.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
در نشست کمیسیون معماری و 

شهرسازی صورت گرفت:
انتقاد از تعلل شهرداری تبریز در 

تعیین تکلیف اراضی پادگان ارتش
تبـریـزاسد فالح

A.Fallah@gmail.com

نشســت کمیســیون معمــاری و شهرســازی شــورای 
بررســی  منظــور  بــه  تبریــز  اســالمی کالنشــهر 

کاربری هــای پــادگان ارتــش برگــزار شــد. 
بــه گــزارش خبرنــگار مــا بــه نقــل از روابط عمومــی 
شــورای اســالمی کالنشــهر تبریــز، در ایــن نشســت 
ــید  ــزه س ــکر 21 حم ــات لش ــور مقام ــا حض ــه ب ک
ــداث  ــل اح ــزوم تکمی ــر ل ــد، ب ــزار ش ــهدا برگ الش
ــز  ــمالی تبری ــه ش ــش در منطق ــد ارت ــادگان جدی پ

ــد.  ــد گردی تأکی
بــا  نشســت  ایــن  در  فرشــبافان  امیرســرتیپ 
جدیــد  محــل  در  معــارض  وجــود  بــه  اشــاره 
خاطــر  بــه  داشــت:  عنــوان  ارتــش،  پــادگان 
را  خــود  داریــم  مــردم  قبــال  در   تعهــدی کــه 
ــن  ــان ممک ــن زم ــا در کمتری ــم ت ــف می دانی موظ
پــادگان جدیــد را تکمیــل و محــل فعلــی را تخلیــه 

کنیــم. 
محمــد اشــرف نیا، عضــو کمیســیون معمــاری و 
ــی  ــابقه طوالن ــت س ــن نشس ــز در ای ــازی نی شهرس
بحــث بــر ســر انتقــال پــادگان ارتــش را مــورد 
ارتــش جمهــوری  از  افــزود:  و  داد  قــرار  اشــاره 
ــرای تحقــق  ــا تمــام وجــود ب ــه ب ــران ک اســالمی ای
ــد، متشــکرم.  ــالش می کن ــی ت ــه مردم ــن مطالب ای
ــل  ــه دلی ــز ب ــهرداری تبری ــال از ش ــن ح وی در عی
بهانه هــای  بــه  توســل  و  »تعلــل  کــه  آنچــه 
ــدون  ــرد. فری ــاد ک ــد، انتق ــب« خوان ــب و غری  عجی
و  معمــاری  کمیســیون  رئیــس  بابایی اقــدم، 
ــواری های  ــه از دش ــان اینک ــا بی ــم ب ــازی ه شهرس
اطــالع  پــادگان  انتقــال  بــرای  ارتــش   کار 
دقیــق داریــم، بــر تســریع عملیــات احــداث پــادگان 

جدیــد تأکیــد کــرد. 
مرتضــی موحدنیــا، شــهردار منطقــه ســه تبریــز نیــز 
ــاره  ــا اش ــت، ب ــور داش ــت حض ــن نشس ــه در ای ک
ــی  ــه احــداث مســیر فضــای ســبز در محــل کنون ب
پــادگان بــه عــرض 55 متــر و بــه طــول 500 متــر، 
ــا  ــال و ب ــک س ــدت ی ــات در م ــن عملی ــت: ای گف
اعتبــار 120 میلیــارد ریــال اجــرا می شــود و بــا 
اجــرای آن، محــور مهــم شــمال بــه جنــوب در 
هســته مرکــزی شــهر تبریــز امتــداد خواهــد یافــت. 
ــای  ــادگان از فض ــورداری پ ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
ســبز مطلــوب یــادآور شــد: بــا اجــرای ایــن طــرح، 
شــاهد اضافــه شــدن بوســتان 10 هکتــاری بــه 

ــود.  ــم ب ــهر خواهی ــدوده ش مح
ــادگان  ــار از محــدوده پ ــک هکت ــرد: ی ــه ک وی اضاف
نیــز صــرف ایجــاد و احــداث ایســتگاه متــرو، 
جایــگاه ســوخت، پارکینــگ و ســایر فضاهــای 

ــد ــد ش ــابه خواه مش

شهردار منطقه 9 تبریز:
پروژه  تجاری  تفریحی  نگین  خاوران  با 

 مشارکت  بخش  خصوصی 
اجرا می شود

  تبریزماهان فالح
A.Fallah@gmail.com

ــاری  ــروژه تج ــت: پ ــز گف ــه 9 تبری ــهردار منطق ش
تفریحــی نگیــن خــاوران بــا مشــارکت 70 درصــدی 
بخــش خصوصــی و 30 درصــدی شــهرداری منطقــه 
 9 در دســتور کار قــرار گرفتــه و در حــال اجــرا 

می باشد. 
بهــرام  تبریــز،  در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
حمایــت  صــورت  در  خاطرنشــان کــرد:  نســیانی 
بــا عنایــت  مدیــران ارشــد اســتانی و شــهری و 
موجــود،  پتانســیل های  و  ظرفیت هــا  بــه 
جدیــد  قطــب  بــه  می توانــد  خــاوران   شــهرک 
ســرمایه گذاری در شــهر تبریــز تبدیــل شــود و بــا توجــه 
ــه درآمــد محــدود شــهرداری،  ســرمایه گذاران نقــش  ب
ــا  ــه ایف اساســی خــود را در توســعه و پیشــرفت منطق

نمایند. 
ــا  ــی زیب ــدرن و نمای ــاری م ــا معم ــور ب ــروژه مذک پ
ــا  ــع و ب ــزار مترمرب ــاحت 21 ه ــه مس ــی ب در زمین
زیربنــای 102 هــزار مترمربــع، در 5 طبقــه متشــکل 
از فضاهــای تجــاری، خدماتــی، ورزشــی و فرهنگــی 
و بــا گنجایــش حــدود 1 هــزار خــودرو در دو طبقــه 
ــی  ــی و عمران ــات اجرائ ــی و عملی ــگ طراح پارکین
و  گردیــده  آغــاز   1392 ســال  اردیبهشــت  از   آن 

هم اکنون در حال احداث است. 
شــهردار منطقــه 9 تبریــز همچنیــن از پیشــرفت 85 
درصــدی عملیــات احــداث مســیر میــدان شــهدای 

غــواص بــه ســه راهــی اهــر خبــر داد. 
توســط  پــروژه  ایــن  افــزود:  نســیانی  بهــرام 
ــه  و  ــی منطق ــی  و عمران ــت فن ــان معاون کارشناس
همچنیــن پیمانــکاران عمرانــی هــم اکنــون در حــال 
اجــرا بــوده و هــدف اصلــی از اجــرای ایــن پــروژه، 
ــز  تســهیل در  ــک و نی روان ســازی و کاهــش ترافی

ــد.  ــز می باش ــهروندان عزی ــد ش ــت و آم رف
ــروژه  ــن پ ــزود: ای ــه اف ــه 9 در ادام ــهردار منطق ش
متــر  و عــرض معبــر 35  متــر   1100 بــا طــول 
برگشــت  و  رفــت  بصــورت  ســواره  دوبانــد   در 

اجرا می شود. 
الزم بــه ذکــر اســت  در ایــن پــروژه، عملیــات 
و  مترمکعــب  هــزار   20 مقــدار  بــه  خاکبــرداری 
آســفالت ریزی بــه مقــدار 27 هــزار مترمربــع در 

دســت اجــرا اســت.

یزدسمیه شرف دینی
S.Sharf@eskimia.ir

ــتاندار  ــع اس ــعه مناب ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
عظیــم  ظرفیــت  بــاور  و  فعال ســازی  بــر  تأکیــد  بــا   یــزد 
ــر  ــز ب ــادی تمرک ــد اقتص ــه رش ــت: الزم ــی گف ــش خصوص بخ

تکمیــل زنجیــره تولیــد، اشــتغال و ثــروت آفرینــی اســت.
اســتان  کارآفرینــی  کانــون  نشســت  در  زینی ونــد   علــی 
ــای  ــانی و ایده ه ــروی انس ــتان در نی ــت اس ــت: مزی ــار داش اظه
مؤثــر اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم باهم افزایــی و تســهیل گری، 
ایــن ظرفیــت را بــه مرحلــه بهره بــرداری برســانیم و بــه شــغل و 

رفــاه بــرای مــردم دررونــد توســعه کشــور تبدیــل کنیــم.
وی ضمــن ابــراز خرســندی از فعالیــت تشــکل کارآفرینــی 
در اســتان افــزود: نفــس حضــور تشــکل های تخصصــی در 

عرصه هــای مختلــف خــود یک قــدم و حرکــت روبه جلــو در 
دنیاســت و اقداماتــی کــه تشــکلی تصمیم گیــری شــوند، نســبت 

بــه فعالیت هــای پراکنــده موفقیــت بیشــتری دارد.
ــا  ــاد دنی ــل و اقتص ــارت بین المل ــرد: در تج ــح ک ــد تصری زینی ون
اتفاقاتــی افتــاده کــه بــه مــا ایــن پیــام را منعکــس می کنــد کــه 
ــش  ــوان کاری را پی ــر نمی ت ــی و فک ــش، بررس ــدون دان ــر ب دیگ

ــول دســت  یافــت. ــه نتیجــه قابل قب ــرد و ب ب
ــه  ــا توجــه ب ــت: ب ــور اقتصــادی اســتاندار گف ــی ام ــاون هماهنگ مع
شــرایط عصــر حاضــر مــا نیــز ناگزیــر بــه ســمت ادغــام در اقتصــاد 
جهانــی پیــش خواهیــم رفــت و از ســوی دیگــر اقتصــاد مقاومتی نیز 
ــه مــا کمــک می کنــد کــه تکانه هــای اقتصــادی از خــارج کشــور را  ب

ــل برســانیم. ــه حداق ــم و آســیب های آن را ب ــت کنی مدیری
زینی ونــد خاطرنشــان ســاخت: در کشــور اتفاقاتــی افتــاده 

ــس  ــت، پ ــرفت اس ــا رو به  پیش ــرایط م ــد ش ــان می ده ــه نش ک
ــن  ــرای ای ــد ب ــده بای ــه وجــود آم ــی ب ــم عموم ــه فه ــا توجــه ب ب
ــم  ــی کنی ــاختاربندی و همراه ــازی، س ــو زمینه س ــای ن رویکرده
کــه اثــرات مثبــت آن تقویــت منافــع مــردم و کشــور را بــه همــراه 

داشــته باشــد.
ــی کالن کشــور  ــگاه اجرای ــان و ن ــت گفتم ــه اهمی ــا اشــاره ب وی ب
ــای  ــد، دیدگاه ه ــر و امی ــت تدبی ــت: در دول ــعه،  گف ــد توس دررون
علمــی و ارزشــمندی وجــود دارد کــه در برنامه هــا و اقدامــات 
صــورت گرفتــه به خوبــی مشــخص اســت و امــروز مــا می دانیــم 
ســمت  بــه کــدام  بایــد  و  افتــاده  اتفاقاتــی  چــه  دنیــا   در 

حرکت کنیم.
ــوزه  ــت در ح ــک عقالنی ــه ی ــور ب ــزود: کش ــتاندار اف ــاون اس مع
توســعه رســیده اســت و امیدواریــم ایــن رونــد رو بــه رشــد باشــد 

ــته ها،  ــر نادانس ــش ب ــار دان ــی و فش ــی اجتماع ــد آگاه ــا رون ت
ــازد. ــون س ــه ســمت راه درســت رهنم کشــور را ب

زینی ونــد اظهــار داشــت: ظرفیــت عظیــم بخــش خصوصــی 
ــا  ــام برنامه ه ــه در تم ــگ و موردتوج ــیار پررن ــور بس ــد در کش بای
باشــد، زیــرا برنامــه مــا چاالک ســازی و فاصلــه گرفتــن از حجــم 
ســنگین نیــروی انســانی واردشــده بــه بدنــه اجرایــی دولــت در 

ــل اســت.  دوره هــای قب
ــان  ــاق خــوب دیگــر در کشــور را رشــد اقتصــاد دانش بنی وی اتف
ــی و  ــگاه علم ــه جای ــا توجــه ب ــزود: خوشــبختانه ب دانســت و اف
نیــروی انســانی مناســب، پویایــی و اثرگــذاری دانش بنیــان 
یــزد  بــرای اســتان  نمونه هــای موفــق  را در  بازارهــا   و فــن 
اقتصــادی  عرصــه  در  کشــورهایی کــه  در  هســتیم   شــاهد 
متحــول شــده اند، اولیــن مطالعــه را بــر موضوعــات آینــده 
ــد در  ــز بای ــا نی ــد و م ــز می کن ــغل متمرک ــک ش ــد، کاال و ی تولی
ــورد توجــه  ــای کالن اقتصــادی، بازارشناســی را م ــار فعالیت ه کن

ــم. ــرار دهی ق

الزمه رشد اقتصادی، تمرکز بر تکمیل زنجیره تولید و اشتغال است
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کوتاهسالمت6 اخبار 
 ارتباط دیابت زودهنگام 

با بیماری قلبی عروقی
ــی  ــاط جالب ــده، ارتب ــام ش ــی انج ــه تازگ ــه ب ــی ک پژوهش
میــان ســن افــراد مبتــا بــه دیابــت و خطــر بیمــاری قلبــی، 
ســکته و مــرگ و میــر در اثــر ســرطان کشــف کــرده اســت.
ــا  ــرد در آن، مبت ــه ف ــنی ک ــت، س ــودی نوش مدیکال نیوزت
بــه دیابــت تشــخیص داده می شــود، بــه پیشــرفت 
 )cardiometabolic(»عوامــل خطر»متابولیــک قلبــی
ــان تشــخیص  ــرد در زم ــر چــه ســن ف ــوط اســت. ه مرب
دیابــت کمتــر باشــد، احتمــال داشــتن اضافــه وزن، 
 ســطوح کلســترول بــد و از دســت دادن کنتــرل ســریع تر 

قند خون، بیشتر است.
 Dianna( »ــو ــا ماگلیان ــور »دیان ــت پروفس ــرار اس ــون ق اکن
 )Jonathan Shaw( »و پروفســور »جاناتان شــاو )Magliano
 Baker Heart and( »از »مؤسســه قلــب و دیابــت بیکــر
ــن  ــان س ــه می ــترالیا، رابط Diabetes Institute( در اس
تشــخیص دیابــت و خطــر بیمــاری قلبــی، ســکته و مــرگ 

ــد. ــر ســرطان را بررســی کنن در اث
از بررســی  پروفســور »ماگلیانــو« و گروهــش، پــس 
ــردم  ــر از م ــزار و 709 نف ــه 743 ه ــوط ب ــای مرب داده ه
ــه  ــا ب ــا 2011، مبت ــال های 1997 ت ــن س ــه بی ــترالیا ک اس
ــد:  ــوع دو تشــخیص داده شــدند، نتیجــه گرفتن ــت ن دیاب
ابتــای زودهنــگام بــه دیابــت نــوع دو و در نتیجــه، مــدت 
طوالنی تــر بیمــاری، بــا خطــر باالتــر مــرگ و میــر در همــه 
ــی و عروقــی، در  ــر بیماری هــای قلب ــًا در اث مــوارد و عمدت

ــاط هســتند. ارتب
ــت، 10  ــخیص دیاب ــت: تش ــوان گف ــاص می ت ــور خ ــه ط ب
ســال زودتــر از ابتــا، خطــر مــرگ در اثــر همــه مــوارد را تــا 
20 الــی 30 درصــد و خطــر مــرگ در اثــر بیمــاری قلبــی را 
تــا 60 درصــد باالتــر بــرد. ایــن نتایــج هــم در مــورد مــردان 

ــان صــدق می کــرد. و هــم زن

 افسردگی بلندمدت 
به ساختار مغز آسیب می رساند

در  روان  ســامت  مرکــز  محققــان   مطالعــه 
ــرای  ــه ب ــرادی ک ــد اف ــان می ده ــادا« نش ــو کان »اونتاری
مــدت طوالنــی دچــار افســردگی درمــان نشــده هســتند و 
بیــش از یــک دهــه بــه طــول انجامیــده اســت، در مقایســه 
ــردگی  ــه افس ــا ب ــال مبت ــر از 10 س ــه کمت ــرادی ک ــا اف ب
درمــان نشــده بودنــد، التهــاب مغــزی بیشــتری داشــتند.

»جــف مایــر«، عضــو تیــم تحقیــق، در ایــن بــاره می گویــد: 
ــرفت  ــداول در  پیش ــش مت ــز، واکن ــتر مغ ــاب بیش »الته
بیماری هــای مغــزی نظیــر آلزایمــر و پارکیســنون اســت.«

ــش از 10 ســال  ــا بی ــراد ب ــی از اف ــه، گروه ــن مطالع در ای
ابتــا بــه افســردگی و گــروه دیگــر بــا کمتــر از 10 ســال ابتا 
بــه افســردگی و همچنیــن گروهــی بــدون افســردگی بــه 

عنــوان گــروه مقایســه حضــور داشــتند.
در ایــن مطالعــه، التهــاب مغــز بــا اســتفاده از نوعــی 
ــه PET اندازه گیــری شــد. ــرداری مغــز موســوم ب تصویرب

ســلول های ایمنــی مغــز موســوم بــه میکروگلیــا در 
ــز  ــه مغ ــه ب ــا صدم ــه آســیب ی ــز ب ــی مغ ــش التهاب واکن

ــد.  ــش دارن نق

خانواده
دالیل بروز پرخاشگری در کودکان

1- عدم تأمین نیازهای اولیه
ــودکان،  ــه ک ــای اولی ــن نیازه ــدم تأمی ــت و ع ــود محب کمب
ــد  ــالگی، می توان ــت س ــا هف ــر ت ــنین صف ــژه در س ــه وی ب
ــرای ایجــاد پرخاشــگری در  ــن عامــل ب ــوان مهم تری ــه عن ب

ــد.  ــودکان باش ک
ــده ای  ــن نش ــناختی تأمی ــای روان ش ــه نیازه ــی ک کودکان
بیشــتر  را  دارنــد، پرخاشــگری  والدین شــان   از ســمت 
ــه  ــد والدین شــان ب ــد. کودکانــی کــه می بینن نشــان می دهن
ــًا  ــد، نهایت ــی ندارن ــه او محبت ــا ب ــد ی ــه نمی کنن ــا توج آن ه
از طریــق انجــام دادن رفتارهــای منفــی و نامطلــوب، توجــه 

ــد. ــب می کنن ــان را جل والدین ش
2- الگوبرداری و مشاهده 

ســال،  هفــت  زیــر  ســنین  در  ویــژه  بــه   کــودکان 
مشــاهده گرها و الگوبردارهــای بســیار توانمنــدی هســتند. 
اگــر والدیــن کودکان، پرخاشــگری و خشــونت را بروز بدهند 
 و کــودکان فیلــم و کارتن هــای خشــونت آمیز  ببیننــد و 
ــه  ــد، ب ــام بدهن ــگری را انج ــا پرخاش ــراه ب ــای هم بازی ه
راحتــی می تواننــد پرخاشــگری را در رفتارهــای روزمــره 

ــد. ــان بدهن ــم نش ــان ه خودش
3- ناکام شدن های پی در پی

ــاکام شــدن کــودکان در موقعیت هــای مختلــف زندگــی،  ن
در بــازی کــردن، در تأمیــن نیاز هــای روان شــناختی، در 
درس خوانــدن و ... می توانــد باعــث ایجــاد خشــم و بــروز 

پرخاشــگری در آن هــا بشــود. اگــر افــراد نتواننــد بــه 
اهداف شــان در زندگــی برســند، قطعــًا حــس خشــم را در 

ــد. ــه می کنن خودشــان تجرب
4- حفظ موقعیت و جایگاه

 از دالیــل دیگــری کــه باعــث بــروز خشــم در کــودکان 
در  موقعیت شــان  و  جایــگاه  دادن  دســت  از  می شــود، 
 حضــور والدیــن می باشــد. ایــن حالــت زمانــی در کــودکان 
نشــان داده مــی شــود کــه یــا فرزنــد جدیــدی متولــد شــده 
باشــد و تمــام توجه هــا بــه ســمت او رفتــه باشــد و بــه نوعی 
فرزنــد اول فرامــوش یــا نادیــده  گرفتــه شــود، یــا در حالتــی 
کــه والدیــن فرزندشــان را بــا دیگــران مقایســه می کننــد و 
یــا اینکــه فرزنــدان بــا انجــام دادن رفتــار اشــتباه یــا گرفتــن 
نمــرات پاییــن درســی، متوجــه بشــوند جایگاه شــان را 
ــعی  ــس س ــد. پ ــت داده ان ــود از دس ــن خ ــور والدی در حض
ــان را  ــاالی فرزندان ت ــوب و ب ــگاه خ ــت و جای ــد موقعی  کنی

حفظ کنید.
5- احساس حقارت و نداشتن اعتماد به نفس 

ــد و توانایی هــا  ــری دارن ــی کــه اعتماد به نفــس پایین ت کودکان
و شایســتگی های خــود را نمی شناســند، بیشــتر ابــراز 

خشــونت نشــان می دهنــد.
6- عوامل محیطی

عوامــل زیســت محیطــی ماننــد آلودگی هــای صوتــی 
ــل  ــی و تحم ــطح توانای ــتن و ... س ــان داش ــوا، میهم و ه
ــه  ــودک را وادار ب ــه ک ــی آورد و در نتیج ــن م ــودک را پایی ک

می کنــد. خشــونت 
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ســنت  بــا  همزمــان  و  نــو  ســال  آســتانه   در 
خانه تکانــی در کشــورمان، توجــه بــه اصــول ایمنــی 
ــامت،  ــظ س ــرای حف ــوینده ب ــواد ش ــرف م در مص

امــری ضــروری اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش، بدتریــن شــکل اســتفاده 
اســت کــه  آن  و شــوینده  پاک کننــده  مــواد   از 
از  یــا  کننــد  مخلــوط  گــرم  آب  بــا  را  آن هــا 
آب  بخــار  بســته ای کــه  محیط هــای  در   آن هــا 
ــود از  ــنهاد می ش ــد. پیش ــتفاده کنن ــود دارد، اس وج
مــواد شــوینده و پاک کنندهــای اســتفاده شــود 
ــًا اســتفاده از  ــری می رســاند، مث ــه آســیب کمت ک
ــد، بســیار  ــم هــم دارن ــه آنزی پودرهــای شــوینده ک
ــواد ســفیدکننده ای اســت  ــر از اســتفاده از م ایمن ت

ــه بخــار دارد. ک
ضــرورت دارد هنــگام خانه تکانــی از پاک کننــده 
اســتاندارد اســتفاده کنیــد. از مصــرف مــواد شــوینده 
بســته خــودداری  در فضاهــای  پاک کننده هــا  و 
کنیــد. بخــار متصاعــد شــده از ترکیــب جوهــر نمــک 

ــه  ــت و ری ــم، پوس ــرای چش ــیار ب ــس بس و وایتک
ــن  ــب ای ــد از ترکی ــا بای ــت و خانم ه ــاک اس خطرن
دو مــاده جــدًا بپرهیزنــد. هنــگام شستشــوی حمام 
و دستشــویی از ماســک های محافــظ اســتفاده 
کنیــد، پنجره هــا را بــاز و تهویــه را روشــن کنیــد تــا 

ــان هــوا برقــرار شــود. جری
 عبور مواد شوینده از ماسک ها

توجــه کنیــد بســیاری از مــواد ضد عفونــی  کننــده بــه 
ــد و  ــور می کنن ــذی عب ــک های کاغ ــی از ماس راحت
می تواننــد موجــب آســیب بــه ریــه شــوند. بنابرایــن 
ــردن هواکــش و  ــه مناســب محــل، روشــن ک تهوی
بازکــردن پنجره هــا، اســتفاده نکــردن از محلول هــای 
غلیــظ و بســتن دســتمال ضخیــم مرطــوب بــر روی 
ــروز  ــادی از ب ــد زی ــا ح ــد ت ــی می توان ــان و بین  ده
مشــکات  ایــن  از  پیشــگیری  و   آلرژی هــا 

کمک کند. 
پوشــیدن دســتکش و ماســک هنــگام اســتفاده از 

محصــوالت ســوزاننده ضــروری اســت.

بر پایه این گزارش، اســتفاده از مواد شــوینده شــیمیایی 
ــب،  ــای قل ــدید بیماری ه ــث تش ــت باع ــن اس ممک
عروقــی و ریــوی شــود. مــواد شــوینده شــیمیایی روی 
زنــان بــاردار، افــراد مســن و کودکان بیشترآسیب رســان 
ویــژه  صــورت  بــه  نــکات  ایــن  بــه   اســت. 
توجــه کنیــد: مطمئــن شــوید کــه اســتفاده، نگهــداری و 
دفــع مــواد شــیمیایی، مطابــق با دســتورالعمل ســازنده 

اســت. 
 مواد خطرناک باید در مکانی دور از دســترس بچه ها 
شــیمیایی  محصــوالت  درب  شــوند.  نگهــداری 
صــورت  در  ببندیــد.  محکــم  را  پاک کننده هــا  و 
جابجــا کــردن مــواد، بقیــه مــاده را در ظــرف اصلــی 
ــیمیایی  ــواد ش ــاوی م ــای ح ــد. فرآورده ه بازگردانی
ــژه نگهــداری کنیــد. هرگــز  پرخطــر را در ظــروف وی
ــد،  برچســب روی ظــروف موادشــیمیایی را برنداری
اگــر برچســب روی ظــروف دچــار پوســیدگی شــده، 

ــد. ــب بزنی ــددًا روی آن برچس مج
 اقدام ضروری در مسمومیت های ریوی

ــوی،  ــرای مســمومان ری ــدام ب ــن اق ــن و بهتری اولی
خــروج ســریع فــرد از محــل سربســته و اســتفاده 
ــان  ــرض جری ــن در مع ــرار گرفت ــوای آزاد و ق از ه
تــازه،  هــوای  استنشــاق  چرا کــه  اســت،  هــوا 

تنفــس را تســهیل می کنــد و باعــث ایجــاد آرامــش 
ــور  ــوص بخ ــه خص ــور، ب ــتفاده از بخ ــود. اس می ش
ســرد بســیار کارآمــد اســت. خــودداری از صحبــت 

ــد اســت.  ــردن، مفی ک
ارجــاع هرچــه ســریع تر بــه پزشــک یــا تمــاس بــا 

اورژانــس ضــروری اســت.
 آسیب ناشی از مواد شوینده بر چشم

ایــن گــزارش حاکــی اســت کــه انــواع مــواد 
آســیب  چشــم  بــه  می تواننــد  شــیمیایی 
ازجملــه  رنگ بــر  و  شــوینده  مــواد  برســانند، 
 خطرناک تریــن مــواد بــرای چشــم بــه شــمار 
می رونــد و در صــورت تمــاس بــا چشــم بــه ســرعت 
قرنیــه را زخــم کــرده و حتــی درمــوارد شــدیدتر مــی 

تواننــد بــه ســوراخ شــدن کــره چشــم منجر شــوند.
مــواد شــوینده همچنیــن مــی تواننــد موجــب 
و  شــده  پلــک  در  شــدید  زخم هــای   ایجــاد 
ــراه  ــه هم ــک را ب ــره چشــم و پل چســبندگی های ک
مــواد  ایــن  از  ناشــی  آســیب  باشــند.  داشــته 
ــی  ــه بینای ــد ک ــدی باش ــدر ج ــت آن ق ــن اس ممک
ــک  ــرود. اســتفاده از عین ــن ب ــل از بی ــه طــور کام ب
حفاظتــی جهــت کاهــش آســیب چشــم ها توصیــه      

می شــود.

 خطر مسمومیت کودکان با مواد شوینده
کــودکان بــه علــت کنجــکاوی ممکــن اســت درتماس 
ــهل انگاری  ــی و س ــد، بی دقت ــواد قرارگیرن ــن م ــا ای ب
در اســتفاده، نگهــداری یــا جابجــا کــردن مــواد 
پاک کننــده و ســفیدکننده کــودکان را درمعــرض خطــر 
قــرار می دهــد. مصــرف اتفاقــی ایــن مــواد منجــر بــه 
ــود و  ــوارش می ش ــتگاه گ ــوختگی دس ــاب و س الته

ــد. ــا مشــکل مواجــه می کن ــع را ب عمــل بل
همیشــه  را  شــوینده  و  شــیمیایی  محصــوالت   
درظــرف اصلــی آن نگهــداری کنیــد. هیــچ گاه ایــن 
مــواد را درظــروف موادخوراکــی )ماننــد بطــری 
نوشــابه ( نگهــداری نکنیــد. ایــن عمــل ســبب 
خــورده شــدن اشــتباهی ایــن مــواد توســط کــودکان 

می شــود. 
والدیــن در صــورت مســمومیت خوراکــی فرزنــدان، 
آن هــا را وادار بــه اســتفراغ نکننــد، زیــرا ایــن 
کار موجــب آســیب دیدگی و ســوختگی بیشــتر 
دهــان  بافاصلــه  می شــود.  گــوارش  دســتگاه 
کــودک را شستشــو داده، کــودک آب نخــورد، چــون 
ــود،  ــب می ش ــا آب ترکی ــوینده ب ــاده ش ــی م وقت
جــذب آن ســریع تر می شــود و وضعیــت بدتــر 

می شــود. 

نهمیــن  در  ایــران  نــادر  بیماری هــای  بنیــاد  مدیرعامــل 
 همایــش بین المللــی روز جهانــی بیماری هــای نــادر در مرکــز 
ضمــن گرامیداشــت  صداوســیما،  بین المللــی  همایش هــای 
یــاد و خاطــره علــی داودیــان، بنیان گــذار بنیــاد بیماری هــای 
ــاب  ــوان یــک کت ــه عن ــادر ب ــادر، افــزود: اطلــس بیماری هــای ن ن
ــن اســت پزشــکان٬  ــه ممک ــادری ک ــای ن ــرای بیماری ه ــع ب جام
آشــنایی  آن هــا  بــا  درمان گــر  یــا گروه هــای   متخصصیــن 
نداشــته باشــند بــا تصاویــر و عکس هــا و روش هــای پیش گیــری 
و درمــان تهیــه شــده اســت. همچنیــن ماهنامــه نــدای نــادر نیــز به 

عنــوان صــدای بیمــاران نــادر در بنیــاد انجــام می شــود.
وی ادامــه داد: در ماهنامــه ســفیر ســامت نیــز تمامــی ســفیران 
ــای  ــاب ناگفته ه ــن کت ــوند و همچنی ــی می ش ــادر معرف ــاد ن بنی
ــاران  ــای بیم ــه ای از گفت وگوه ــز مجموع ــادر نی ــار ن ــزار بیم 12 ه

ــزود:  ــی اف ــد. ادراک ــر ش ــاد منتش ــط بنی ــه توس ــت ک ــادر اس ن
ســمپوزیوم ها و ســمینارهایی نیــز توســط ایــن بنیــاد در راســتای 
بــه روز شــدن اطاعــات و افزایــش تجربیــات گروه هــای پزشــکی 
برگــزار می شــود. طرح هــای غربالگــری و پایــش ســامت 
در جهــت شناســایی بیمــاران از ســال های گذشــته انجــام 
می شــود. وی گفــت: صــدور ســامت کارت بــرای بیمــاران نــادر در 
راســتای ســهولت درمــان انجــام شــده کــه بــا ارائــه ایــن کارت هــا 
می تواننــد از خدمــات درمانــی رایــگان در مراکــز تحــت پوشــش 

بنیــاد اســتفاده کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم بیمــه ســامت ایــران همــه 
بیمــاران نــادر را تحــت پوشــش قــرار بدهــد، اظهارداشــت: کارهــای 
ــه صــورت کار گروهــی  ــد ب ــن بیمــاران بای ــرای ای انجــام شــده ب

ــم. ــج بهتــری بگیری ــا نتای انجــام شــود ت

متخصــص تغذیــه اظهــار داشــت: بــدن انســان بــرای انجــام 
کارهــای روزمــره بــه انــرژی نیــاز دارد کــه از راه غــذا خــوردن 

ــد. ــدن می رس ــه ب ــی ب ــای غذای در وعده ه
ــوص  ــه در خص ــص تغذی ــری، متخص ــیدضیاءالدین مظه س
خــوردن وعده هــای غذایــی در زمــان مشــخص گفــت: بــدن 
انســان بــرای انجــام کارهــای روزمــره بــه انــرژی نیــاز دارد و 

ــدن می رســد.  ــه ب ــرژی از راه غــذا خــوردن ب ــن ان ای
راه  چنــد  از  بــدن  در  تولیدشــده  انــرژی  افــزود:   وی 
ــن  ــه تأمی ــده ب ــرژی تولیدش ــده ان ــود، عم ــرف می ش مص
بــدن  حیات بخــش  غیــرارادی  ارگان هــای  فعالیت هــای 
ــز،  ــدد درون ری ــازدم، غ ــب، دم و ب ــم قل ــش منظ ــد؛ تپ مانن

مغــز و... می رســد.
 مظهــری اظهــار داشــت: بخــش دیگــر انــرژی، صــرف 

فعالیت هــای بدنــی اعــم از نشســت و برخاســت، پیــاده روی 
ــرژی الزم  ــت آوردن ان ــه دس ــن ب ــود. همچنی و ورزش می ش
ــی  ــده غذای ــک وع ــا ی ــًا ب ــا صرف ــه فعالیت ه ــرای این گون  ب
دریافــت نمی شــود، بلکــه در فاصلــه زمانــی صبحانــه، ناهــار، 
بــدن  نیمــروز و عصرانــه جــذب   شــام، میان وعده هــای 

خواهد شد. 
ایــن متخصــص تغذیــه اظهــار داشــت: اگــر وعده هــای 
غذایــی بــه صــورت کامــل و در زمــان معیــن بــه بــدن نرســند، 
ــود و  ــار می ش ــترس دچ ــه اس ــرارادی ب ــور غی ــه ط ــدن ب ب
ســطح انــرژی را پاییــن مــی آورد، همچنیــن اگــر افــراد یــک 
ــی  ــم غذای ــل رژی ــه دلی ــا ب ــل ی ــدون دلی ــی را ب ــده غذای وع
حــذف کننــد، در سیســتم سوخت وســاز بــدن اخــال ایجــاد 

می شــود.

مدیرعامل بنیاد بیماری های نادر ایران مطرح کرد:

ارائه خدمات رایگان به بیماران نادر با »سالمت کارت« 
متخصص تغذیه مطرح کرد:

اخالل در سوخت وساز بدن با حذف وعده های غذایی

توصیه های وزارت بهداشت در آستانه خانه تکانی های نوروز:

مراقب خطرات تنفسی 
استفاده از شوینده ها باشید

حصر وراثت
خانــم / آقــا طیبــه خدایــار          دارای شــماره 
شناســنامه 59 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 3643/96 از ای کاس
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان نادعلــی جانقربــان  بــه 
ــخ 96/8/4  در  ــنامه 14 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم اقامت
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه :  1 پســر و 

ــل :  ــام هــای ذی ــه ن ــر و همســر ب 3 دخت
ش  ش  جانقربــان  شــهرام   -1
ش  ش  شــهرزادجانقربان   -2 فرزنــد   599
3687 فرزنــد3- شــهره جانقربــان ش ش 
1190 فرزنــد4- لیاجانقربــان ش ش 2213 
فرزنــد5-  طیبــه خدایــار ش ش 59  همســر

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

ــف 37950 ــد .   م ال ــد ش خواه
ــاف  ــی شــورای حــل اخت شــعبه دهــم حقوق

ــان  اصفه

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــاز          دارای  ــوم س ــدی م ــا مه ــم / آق خان
شــماره شناســنامه 742 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 3650/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه  ــاز      ب ــوم س ــر م ــادروان اکب ــه ش داده ک
ــخ96/9/15  ــنامه 11499 در تاری ــماره شناس ش
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 1- محمــد 
مــوم ســاز ش ش 656 فرزنــد 2- مهــدی 
مــوم ســاز ش ش 742 فرزنــد3- عــذری کــر 

باســچی ش ش 2430 همســر متوفــی 
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ــه  ــی ب ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ظ
ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 

انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 
ــد .   ــد ش ــادر خواه ص

 م الف 37949
شعبه دهم حقوقی  اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مهستاشــیراز منجمــی          دارای 
شــرح  بــه   8713 شناســنامه  شــماره 
دادخواســت بــه کاســه 96-3678 از ایــن 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــح داده کــه شــادروان افشــین  ــن توضی و چنی
شــیراز منجمــی      بــه شــماره شناســنامه 240 
در تاریــخ 96/9/26  در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــادر  ــک م ــر ی ــه :  دو پســر – دو دخت اســت ب

ــدر  –یــک پ
1-اشکان شــیراز منجمی ش ش 040646-2-

228 فرزنــد متوفــی 2- رضــا شــیراز منجمــی 
متوفــی3-  فرزنــد   3490127935 ش  ش 
میناشــیراز منجمــی ش ش 349-025462-7 
فرزنــد متوفــی4- مهســتا شــیراز منجمــی ش 
ش 8713 فرزنــد متوفــی5- گل بهــار  فرهــاد 
غامــی ش ش 229 مــادر  متوفــی6- محمــود  

شــیراز منجمــی ش ش 7900 فرزنــد متوفــی
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

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

خواهــد شــد .   م الــف 37951
شعبه دهم حقوقی  اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا بتــول بابائــی ســودانی          دارای 
شــرح  بــه   39806 شناســنامه  شــماره 
ایــن  از  دادخواســت بــه کاســه 3680-96 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــودانی      ب ــمی س قاس
68 در تاریــخ96/5/17 در اقامتــگاه دائمــی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــه : ســه پســر – ســه دختــر  منحصــر اســت ب

ــر  ــک همس – ی
ش  ســودانی  قاســمی  حســین  1-محمــد 
ش 13825فرزنــد متوفــی 2- بهزادقاســمی 
ســودانی ش ش 1222 فرزنــد  متوفــی3- 
ــد   ــودانی ش ش 23 فرزن ــمی س ــم قاس کاظ
ش  ش  ســودانی  قاســمی  متوفی4-لیــا 
5-151619-127 فرزنــد  متوفــی5- ســمیه 
فرزنــد   58 ش  ش  ســودانی  قاســمی 
متوفــی6- اللــه  قاســمی ســودانی ش ش 
بابائــی  بتــول  متوفــی7-  12933فرزنــد 

متوفــی 39806 همســر   ســودانی ش ش 
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

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

ــد .   ــد ش خواه
 م الف 37952

شعبه دهم حقوقی  اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا مســعود جهرمــی زاده          دارای 
شــماره شناســنامه 170 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 3665/96  از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان فاطمــه دینــاری      بــه 
ــخ 96/11/6   شــماره شناســنامه 42360 در تاری
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــه : 3 پســر  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
و یــک دختــر 1- ســعید  جهرمــی زاده  ش 
ــی  ــعود جهرم ــی 2- مس ــد متوف ش 46 فرزن
ــور  ــی3-  منص ــد متوف زاده  ش ش 170 فرزن
طوســی نجــف آبــادی   ش ش 2906  فرزنــد 
ــی زاده  ش ش 1002  ــره جهرم ــی4- زه متوف
فرزنــد متوفــی متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــد  ــی باش ــزد او م ــی ن ــه ای از متوف وصیتنام
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

خواهــد شــد .   م الــف 37953
شعبه دهم  حقوقی اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــد حســین شــی روئــی          
دارای شــماره شناســنامه 1272935507 بــه 
ــه 3648/96  از  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ش
ــت  ــی حصــر وراث ــن شــورا درخواســت گواه ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
احســان شــی روئــی      بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 96/11/18 در اقامت 907 در تاری
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
منحصــر اســت بــه : یــک پســر و یــک دختــر 

ــر  ــک همس و ی
ش  ش  روئــی   شــی  حســین  1-محمــد 
ــی  ــار ش ــی 2- به ــد متوف 1272935507 فرزن
روئــی ش ش 1272150712 فرزنــد متوفــی 
3-زهــرا نبــی  ش ش 57773همســر متوفــی 

متوفی ورثه  دیگری ندارد . 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 

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

ــد .   ــد ش خواه
 م الف 37942

رئیس شعبه دهم  حقوقی اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی           ــاه کوچک ــی ش ــورش صفائ ــا ک ــم / آق خان
شــرح  بــه   1100 شناســنامه  شــماره  دارای 
ایــن  از  بــه کاســه 3656/96  دادخواســت 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــح داده کــه شــادروان  رامــش  و چنیــن توضی
کیانــی       بــه شــماره شناســنامه 47 در 
تاریــخ96/8/23 در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــدر  ــر و پ ــر وهمس ــر 1 دخت ــه : 1 پس ــت ب اس

ــادر  و م
1-محمــد رضــا صفائــی شــاه کوچکــی ش 
 -2 متوفــی  فرزنــد   127545848-3 ش 
ــی ش ش  ــاه کوچک ــی ش ــرا صفائ ــن زه نازنی
7-127705109  فرزنــد متوفــی3- کــوروش 
ــر   ــی ش ش 1100  همس ــاه کوچک ــی ش صفائ
متوفی4-اکــرم  صفائــی ش ش 6  مــادر 
ــدر  ــی ش ش 800 پ ــار کیان ــی5- بختی متوف

ــی  متوف
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

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

خواهــد شــد .   م الــف 37943
رئیس شعبه دهم  شورا 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم / آقا فخری رضائی ســودانی          دارای 
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه 17 ب
بــه کاســه 3636/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان صفــر علــی رضائی ســودانی      
بــه شــماره شناســنامه 890 در تاریــخ96/11/19 
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه : 2 پســر و 

2 دختــر و یــک همســر 
1-بهــزاد  رضائــی  ســودانی ش ش 1222 
رضائــی   رضــا  محمــد   -2 متوفــی  فرزنــد 
فرزنــد   1271486350 ش  ش  ســودانی 
ش  ســودانی  رضائــی   مریــم  متوفــی3- 
ش 5780 فرزنــد متوفــی4- بهــاره رضائــی  

متوفــی5-  فرزنــد   1999 ش  ش  ســودانی 
ــد  فخــری  رضائــی  ســودانی ش ش 17 فرزن

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

ــد .   ــد ش خواه
 م الف 37945

رئیس شعبه دهم حقوقی  شورا 

رونوشت آگهی حصر وراثت
موســوی  حبیــب  ســید  آقــا   / خانــم 
کیــا          دارای شــماره شناســنامه 11 بــه 
ــه 3638/96 از  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ش
ــت  ــی حصــر وراث ــن شــورا درخواســت گواه ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
اقــدس جنیرانــی      بــه شــماره شناســنامه 8 
ــود  ــی خ ــگاه دائم ــخ96/5/22 در اقامت در تاری
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
اســت بــه : 3 پســر و 6دختــر  و یــک همســر
1-ســید فرهــاد موســوی کیــا ش ش47854 
فرزنــد متوفــی 2-  ســید مجیــد موســوی کیــا 
ــد متوفــی3- ســید علیرضــا  ش ش 32 فرزن
ــی4-  ــد متوف ــا ش ش 58 فرزن ــوی کی موس
فرزنــد   1150 ش  کیــا  موســوی  مهیــن 
بیگــم  موســوی کیــا  متوفــی5- ســادات 
ــوی  ــا موس ــی6- لی ــد متوف ش ش1291فرزن
کیــا ش ش1561 فرزنــد متوفــی7- اعظــم 
ــی8-  ــد متوف ــا ش ش 50 فرزن ــوی کی موس
 1130061213 ش  ش  کیــا  موســوی  زهــرا 
ــا ش  ــوی کی ــه موس ــی9- فاطم ــد متوف فرزن
حبیــب   ســید   -10 فرزنــد   1130061205 ش 

موســوی کیــا ش ش 11 همســر متوفــی
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

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

خواهــد شــد .   م الــف 37944
شعبه دهم حقوقی اصفهان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا فاطمــه جــوان بخــت دزکــی          
شــرح  بــه   11 شناســنامه  شــماره  دارای 
ایــن  از   3651/96 بــه کاســه  دادخواســت 
شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــح داده کــه شــادروان محمــود  ــن توضی و چنی
ســاالری راد      بــه شــماره شناســنامه 691 

در تاریــخ96/11/15  در اقامتــگاه دائمــی خــود 
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر 
ــای  ــام ه ــه ن ــر ب ــر و همس ــه : 2 پس ــت ب اس

ــل  ذی
ــد  ــاالری راد ش ش 9741 فرزن ــید س 1-فرش
2- فــرزاد ســاالری راد ش ش 17298 فرزنــد 
3- فاطمــه جــوان بخــت دزکــی ش ش 11 

ــی  همســر متوف
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

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

ــد .   ــد ش خواه
 م الف 37946

شعبه دهم حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه : خانــم مریــم 
آذرنــگ فرزنــد محمــود ، شــرکت مانــدگار 
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــا دود  نش ــارت آپادان تج

مجهــول المــکان .
ســینا  آقــای  لــه:  محکــوم  مشــخصات 
جمشــیدی قمصــری فرزنــد حســین ، نشــانی 
، اول خیابــان  : فرمانــداری  اقامــت  محــل 
زیارتــی ، جنــب کبابســرای چشــم بیــن ، 

پــاک 8 .
محکــوم بــه : بــه موجــب رای شــماره 644/95 
حــل  شــورای   4 حــوزه   96/08/01 تاریــخ 
قطعیــت  اختــاف شهرســتان کاشــان کــه 
ــت  ــوم اس ــه محک ــوم علی ــت محک ــه اس یافت
ــت  ــال باب ــغ 9/000/000 ری ــت مبل ــه : پرداخ ب
بابــت   96/03/20  -981090 شــماره  چــک 
ــال  اصــل خواســته و پرداخــت 2/355/000 ری
ــر  ــارت تاخی ــت خس ــی و پرداخ ــه دارس هزین
تادیــه طبــق شــاخص ســالیانه بانــک مرکــزی 
ــم  ــت اجــرای حک ــخ صــدور چــک لغای از تاری
در حــق محکــوم لــه طبــق رای غیابــی تبصــره 
2 قانــون 306 رعایــت نیــم عشــر از خوانــدگان 
دریافــت شــود.ماده 34 قانــون اجــرای احکام:

ــاغ  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب ــن کــه اجرایی همی
شــد محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز 
مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی 
ــی  ــا مال ــه بدهــد ی ــرای پرداخــت محکــوم ب ب
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا 
ــی  ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب محک
ــه  ــاد اجرایی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ک
ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد 

ــد. ــدارد صریحــا اعــام نمای ــی ن و اگــر مال
قاضــی شــعبه 4 شــورای حــل اختــاف کاشــان 

2404 م/الف 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139604002126000471/1

بدینوســیله بــه اصغــر صفایــی صفــت ضامــن 
ــر  ــه براب ــده کاســه 9600521 ک و بدهــکار پرون
ــی  ــاغ م ــد اب ــده ای ــناخته نگردی ــزارش ش گ
ــه  ــند ازدواج 4291 مورخ ــر س ــه براب ــردد ک گ
1366/01/09 بیــن شــما و فاطمــه حســین 
ــه  ــال ک ــون ری ــک میلی ــغ ی ــی مبل زاده کریم
تاکنــون بــه نــرخ روز نشــده بدهــکار مــی 
باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه 
ــوده  ــه نم ــدور اجرائی ــت ص ــتانکار درخواس بس
ــادر و  ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون ــس از تش پ
بکاســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد 
ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 18/19 آئی ــق م ــذا طب ل
مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ 
اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در 
ــردد  ــی گ ــر م ــاپ و درج و منتش ــه چ روزنام
ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام و در غیــر اینصــورت بــدون 
اجرائــی  عملیــات  دیگــری  آگهــی  انتشــار 
ــد ــب خواه ــما تعقی ــه ش ــررات علی ــق مق  طب

 شد. 
ــت اســناد و امــاک کاشــان ،  رئیــس اداره ثب

محمــد ســلمانی
م/الف 2406

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای حســنعلی شــفیعی بــه  شناســنامه 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   1306 شــماره 
کاســه 1497/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــه شــماره  ــه شــادروان رضــا شــفیعی ب داده ک
 1395/07/29 تاریــخ  در   5557 شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه  1( اکــرم ســادات ســخایی فرزنــد حســین 

ــی ، ــر متوف ــه ش ش 120 همس ب
ــه ش  ــد رضــا ب  2( محمدعلــی شــفیعی فرزن
ش 544  ، 3( حســنعلی شــفیعی فرزنــد 
ــفیعی  ــا ش ــه ش ش 1306 ، 4( فریب ــا ب رض

ــه ش ش 481 ، ــا ب ــد رض فرزن
5( احمدرضــا شــفیعی فرزنــد رضــا بــه ش ش 
3631،6(طاهــره شــفیعی فرزنــد رضــا بــه ش 
ش 237 ، همگــی فرزنــدان متوفــی والغیــر. 

مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
ــی / ــه از متوف ــا وصیتنمام ــی دارد و ی اعتراض
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ــم دارد واال  ــورا  تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
 قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف 

کاشــان ، علیرضــا علــی آبــادی بیدگلــی
م/الف 2417 

 اعالم مفقودی 
 کارت ســبز خــودرو اینجانــب مجیــد بهمنــی 
بــه  نــوروز علــی  آبــادی  فرزنــد  حیــدر 
شــماره موتــور 3127744 و شــماره شاســی 
ــدل 1388 ( ــد م S1412288045168 )پرای
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

ــی باشــد. م



7 محیط زیست 

کمبود پنج هزار و 700 محیط بان 
در کشور 

ــط  ــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت محی ــده ی فرمان
ــزار و 500  ــت ه ــر هش ــال حاض ــت: در ح ــت گف زیس
نفــر پســت ســازمانی محیط بانــی در سراســر کشــور 
وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد تنهــا 2 هــزار و 800 نفــر 

مشــغول خدمــت هســتند.
ســرهنگ جمشــید محبت خانــی در گفت وگــو بــا 
خبرنــگار ایرنــا افــزود: ایــن تعــداد محیط بــان حــدود 
37 درصــد پســت ســازمانی محیط بانــی کشــور را 

تشــکیل می دهنــد.
ــان در  ــروی محیط ب ــود نی ــه کمب ــان اینک ــا بی وی ب
ــود  ــان کــرد: ایــن کمب سراســر کشــور وجــود دارد، بی
ــاص و  ــی خ ــت جغرافیای ــا موقعی ــتان های ب در اس

ــت. ــاهده اس ــل مش ــتر قاب ــور بیش صعب العب
محبت خانــی ادامــه داد: در لرســتان نســبت بــه 
پســت ســازمانی حــدود 40 درصــد نیــرو تامیــن 

ــت. ــده اس ش
نیروهــای  افزایــش  درخواســت  وی  گفتــه  بــه 
ســازمان  ســطح  در  و  شــده  اعــام  محیط بانــی 
حفاظــت محیــط زیســت ایــن امــر بــه صــورت جــدی 

در حــال پیگیــری اســت.
ــط  ــگان حفاظــت ســازمان حفاظــت محی ــده ی فرمان
نــوع  بــر  ایــن کمبودهــا  زیســت کشــور گفــت: 
شــیفت بندی محیط بان هــا بــه صــورت 18 شــبانه 
ــرای  ــختی را ب ــرایط س ــت و ش ــذار اس ــر گ روز تاثی

محیط بانــان ایجــاد کــرده اســت.
بــه گفتــه وی افزایــش تکنولوژی هــای نویــن در 
حفاظــت و حراســت از محیــط زیســت کشــور در 
اولویــت قــرار گرفتــه کــه تــاش مــی شــود بــه زودی 

ــود. ــب ش ــده نص ــت ش ــق حفاظ در مناط
اقدامــات  لرســتان  در  کــرد:  اظهــار  محبت خانــی 
اجتماعــی بســیار خوبــی در راســتای حراســت از 
ــردم  ــئوالن و م ــده ومس ــام ش ــت انج ــط زیس محی
ــط  ــای محی ــث حوزه ه ــی در بح ــل توجه ــل قاب تعام

ــد. ــتی دارن زیس
وی طبیعــت و حــوزه محیــط زیســت لرســتان را 
بــه عنــوان قطــب کشــوری برشــمرد و گفــت: کمبــود 
محیط بــان در ایــن اســتان بــا اقدامــات انجــام شــده 
ــری  ــردم پیگی ــکل ها و م ــا و تش ــتای نهاده در راس

شــده اســت. 
وی همچنیــن اظهــار کــرد: محیط بانــان حفاظــت 
ــوده  ــتری ب ــاص دادگس ــط خ ــت، ضاب ــط زیس محی
ــکات  ــع مش ــتای رف ــه در راس ــتند ک ــلح هس و مس
ــم  ــم و تقدی ــراد الیحــه ای تنظی ــن اف پیــش روی ای
ــس شــورای اســامی شــده و در حــال حاضــر  مجل
در کمیســیون نهایــی حقوقــی و قضایــی در حــال 

ــت.  ــی اس بررس
وی افــزود: بــه زودی ایــن الیحــه بــه صحــن علنــی 
مجلــس ارائــه مــی شــود و امیــد اســت کــه در 
ــان از  ــاح محیط بان ــری س ــه کارگی ــون، ب ــث قان بح

محیط بانــان کاســته شــود. دغدغه هــای 

غزل سلیمانی
Soleimani@gmail.com

باشگاه مخاطبان کیمیای وطن

همــه ســاله، بنــا بــه رســم پیشــین و 
ــو و شــروع  ــا، ســال ن ــا ایرانی ه ســنتی م
بهــار، از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.

ــو و  ــاس ن ــو، لب ــی، شست وش ــه تکان خان
ــرای  ــادی ب ــا دارای اهمیــت زی ــال اینه امث
خانواده هاســت؛ بــه ویــژه خانواده هایــی 
کــه فرزنــدان خردســال، کــودک و نوجــوان 

دارنــد.
همانطــور کــه مشــخص اســت بنــا بــر ایــن 
رســوم، احتیاجاتــی شــکل خواهــد گرفــت؛ 

از جملــه خریــد مــواد شــوینده، مــواد 
ــاک و... ــی، پوش غذای

 کارمندان و عیدی ساالنه
از جملــه چالش هایــی کــه سرپرســت های 
ــازار داغ  ــه رو هســتند، ب ــا آن رو ب ــوار ب خان
و گرانــی شــب عیــد اســت کــه ایــن روزهــا 
ــد.  ــد نمی شناس ــازاری و کارمن ــب و ب کاس
بــازاری کــه روز بــه روز بــا افزایــش قیمــت 
رو بــه روســت و عیــدی و ســنواتی کــه 
آخــر  تــا  بایــد  بگیــران  حقــوق  بــرای 

ــد. ــن کن ــارج را تأمی ــن، مخ فروردی
 بــه نظــر می رســد بــه همیــن خاطــر 

ــد  ــوی عی ــال ب ــه س ــال ب ــه س ــت ک اس
ــر  ــد. ه ــام می رس ــه مش ــر ب ــر و کمت کمت
ســال خبــری از ســفره رنگیــن شــب عیــد 
ــک  ــال ی ــر س ــت، ه ــته نیس ــال گذش س
ــم  ــم می کنی ــا را ک ــل و میوه ه ــم از آجی قل
ــدر  ــی پ ــم و حت ــم دوام بیاوری ــا بتوانی ت
ــاج  ــاک و مایحت ــد پوش ــا از خری و مادره
شــخصی گاهــا صــرف نظــر می کننــد و 
ــال  ــه ح ــا ب ــم خوش ــی گویی ــال م ــر س ه

ــته! ــال گذش س
 بــازار عیــد؛ جایــی بــرای گشــت و گذار 

یــا خرید؟
در چنــد ســال اخیــر طــی برآوردهــا و 
نشســتن پــای درد و دل کســبه و خریدارها 
ــید.  ــوان رس ــد می ت ــه واح ــک نتیج ــه ی ب
ــدار  ــه خری ــد ک ــان دارن ــا اذع ــه آن ه هم
و  می پرســد  قیمــت  و  می آیــد  فقــط 
گشــتی مــی زنــد و بــی آنکــه خریــد کنــد 
مــی رود و خریدارهــا نــاکام از خریــدی کــه 
ــد  ــاب میلشــان باشــد، نگاهــی می اندازن ب

می رونــد . و 
بــا تمــام تــاش شــهرداری ها و دولــت 
ــاز  ــاره، ب ــگاه های به ــی نمایش ــرای برپای ب
ــدرت  ــان ق ــا و اطرافیانم ــی از م ــم خیل ه
خریدمــان  نهایــت  و  نداریــم  خریــد 

محــدود بــه نیازهــای خوراکــی ضروریمــان 
آن هــم نــه آجیــل و شــیرینی، بلکــه 
همــان مــواد اولیــه خوراکــی مثــل گوشــت 
ــاک  ــش و پوش ــال آن و کف ــج و امث و برن

می شــود. فرزندانمــان 
 صرفه جویی کنیم

گذشــته از اینکــه می تــوان از خریــد بعضــی 
از اقــام چشــم پوشــی کــرد امــا مگــر 

می شــود گوشــت، مــرغ، تخــم مــرغ، برنــج 
یــا حبوبــات را از ســبد خریــد حــذف کــرد؟

مطبوعــات مختلــف مــدام اعــام می کننــد 
ــرل شــده اســت،  ــد کنت ــازار در شــب عی ب

بــا واردات ســعی در کنتــرل قیمــت دارنــد 
امــا چیــزی کــه ماحظــه می شــود همــان 
ــه ذوق  ــت ک ــام آور اس ــای سرس قیمت ه

ــد. ــی کــور می کن ــه کل ــار را ب ــد و به عی
ــه اقتضــای سنشــان چیــزی از  کــودکان ب
بــی پولــی نمی فهمنــد، تقاضــای کفــش و 
رخــت نــو دارنــد و پــدر خانــواده بــا فشــار 
روحــی ناشــی از گرانــی، بــا استرســی 
ــا  ــد ت ــه نکن ــاند ک ــدام او را می ترس ــه م ک
آخــر مــاه کــم بیــاورد، ســر و کلــه می زنــد 
و چــه بســا ایــن فشــارها منجــر بــه 

ــود. ــونت ش خش
 تقاضای شهروندان و مردم از دولت

نباشــد.  شــعار  فقــط  قیمــت  کنتــرل 
کمــی بــه فکــر افــراد کــم بضاعت تــر 
باشــید. تســهیاتی را کــه در گذشــته بــرای 
ــد.  ــذف نکنی ــده، ح ــن ش ــدان تعیی کارمن
بــه عهــد خــود وفــا کنیــد و ایــن نبــود پــول 
ــه  ــری ک ــا تدبی ــب و کار ب ــه کس را در عرص
در شــان مــردم صبــور ایــن مملکــت اســت 

ــد. ــرل کنی کنت
بــه امیــد آنکــه هیــچ پــدری شــرمنده 
فرزندانــش نباشــد و هیــچ کودکــی بــا 
بغــض نداشــتن خــوراک و لبــاس نــو، بــه 

ــرود. ــواب ن خ

سفره گران عید

یــک شــرکت ســوئدی کفــش دوســتدار محیــط 
زیســت تولیــد کــرده کــه دارای الیــاف ســازگار بــا 
ــدم اســتفاده  ــه شــونده در صــورت ع طبیعــت و تجزی

ــت.  اس
ــنه  ــا اش ــک ی ــده از کتانج ــی یادش ــای ورزش کفش ه
ــزرگ  ــک ب ــی جلب ــه نوع ــد ک ــده ان ــد ش ــی تولی دریای
ــوط  ــواًل در خط ــاه معم ــن گی ــود. ای ــوب می ش محس
ســاحلی اســکاتلند غربــی، نــروژ و ســواحل اقیانــوس 
اطلــس در آمریــکای شــمالی پیــدا می شــود.گیاه 
اشــنه دریایــی کــه بــوی تنــدی دارد، بــه شــکل بادبــزن 
و دارای بافــت نــازک چرمــی شــکل اســت. ســاقه های 
ــبز  ــای زرد و س ــه رنگ ه ــاه ب ــن گی ــادوام ای ــی ب برگ
مایــل بــه قهــوه ای هســتند و طــول آنهــا بــه یــک متــر 

ــک بادکــش  ــاه توســط ی ــی گی می رســد و ســاقه اصل
ــبد. ــره می چس ــه صخ ــرد ب گ

ــه  ــک ک ــن جلب ــا اســتفاده از ای ــد شــده ب ــاف تولی الی
بیوریــن نــام دارد، ســازگاری باالیــی بــا محیــط زیســت 
دارد و تولیــد آن توســط شــرکت نوپایــی بــه نــام 

ــت. ــه اس ــورت گرفت Algiknit ص
ــت و در آب  ــیار باالس ــده بس ــاف یادش ــتحکام الی اس
حــل نمــی شــود امــا بعــد از دو ســال اســتفاده، 
ــه می شــود.تولید بســیاری از کفش هــا و البســه  تجزی
امــروزی مســتلزم تخریــب گســترده محیــط زیســت و 
مصــرف میــزان زیــادی آب اســت کــه اختــراع پوشــاک 
ســازگار بــا محیــط زیســت، مــی توانــد ایــن شــرایط را 

تــا حــد زیــادی تغییــر دهــد.

ششــمین کارگاه ســفر و گردشــگری مــوزه بــرادران امیــدوار 
بــا موضــوع »ســفر گروهــی بــا خــودرو« یکشــنبه 13 
اســفند 96 از ســاعت 10 تــا 12، در ســالن ســینمای کاخ 
مــوزه ملــت واقــع در مجموعــه فرهنگــی  تاریخــی ســعدآباد 

برگــزار می شــود.
کارگاه »ســفر گروهــی بــا خــودرو« در ســعدآباد بــا اجــرای 
حســین دلفــان آذری برگــزار می شــود و طــی آن اصــول و 
جزئیــات ســفر گروهــی با خــودرو در مســیرهای جــاده ای و 
ــرای عاقه منــدان بیــان خواهــد  خــارج از جــاده و فرعــی ب

شــد.
حســین دلفــان آذری تاکنــون بیــش از 180 ســفر گروهــی 
بــا مســافت بیــش از 600هــزار کیلومتــر در اکثــر نقــاط ایــران 

و کشــورهای همســایه برگــزار کــرده اســت.

ازجملــه ســفرهای گروهــی او می تــوان بــه ســفر در مســیر 
ــبز  ــد س ــیر کمربن ــفر در مس ــران، س ــم در ای ــاده ابریش ج
شــمال، ســفر در مســیر شــمال بــه جنــوب ایــران به صــورت 
ــه  ــران از جمل ــاط کویرهــای ای ــه ســایر نق ادونچــر و ســفر ب
ــر،  ــتران، مص ــن، ش ــگ، زری ــن، بندری ــگ ج ــاب، ری مرنج
 حلــوان، طبــس، بیابانــک، لــوت، گنــدم بریــان اشــاره

 کرد.
مــوزه بــرادران امیــدوار اقــدام بــه برپایــی سلســله کارگاه های 
»ســفر و گردشــگری« به صــورت یــک روز در هــر مــاه کــرده 
اســت تــا اهالــی ســفر و گردشــگری تجربیــات خــود را برای 
ــته  ــج کارگاه گذش ــون پن ــد و تا کن ــو کنن ــدان بازگ عاقه من
ــوده  ــل توجــه دوســتداران ســفر مواجــه ب ــا اســتقبال قاب ب

اســت.

 کفش دوستدار محیط زیست 
با جلبک تولید شد

 کارگاه »سفر گروهی با خودرو« 
در سعدآباد برگزار می شود

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610100370005182

شــماره پرونــده 9309983655600505 شــماره 
تنظیــم  تاریــخ   960056  : شــعبه  بایگانــی 

96/11/23:
مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی :1- مهــدی 
ــی  ــدر عل ــد حی ــودرجانی فرزن ــور س ــن پ حس
ــول  ــدر مجه ــد حی ــری  فرزن ــین باق 2-حس
حضور1397/01/20دوشــنبه  تاریــخ  المــکان 
ــاغ  ــار ب ســاعت :9:00محــل حضــور اص خ چه
ــتری   ــاختمان دادگس ــهیدنیکبخت س ــاال  ش ب
کل اســتان اصفهــان  طبقه 4 اتــاق 455 تاریخ 
حضــور 97/01/20 ســاعت حضــور : 9:00 در 
خصــوص دعــوی محمدجعفریــان بــه طرفیــت 
ــیدگی  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ش
ــس  ــوید . توجه*پ ــر ش ــعبه حاض ــن ش در ای
ــی  ــاغ اوراق قضای ــه ،اب ــن اباغی ــت ای ازدریاف
بهصــورت الکترونیــک انجــام خواهــد شــد 
ــدود  ــذی در مواردمح ــورت کاغ ــه ص ــاغ ب واب
واســتناءانجام مــی شــود.بنابراین ضــروری 
ــن  ــام ومشــاهده ای ــت ن ــه ثب اســت نســبت ب
ــامانه  ــق س ــی ازطری ــای آت ــه واباغیه ه اباغی
بــه  ورود  جهــت  نمایید.*چنانچــه  اقــدام 
ــز( ــه ورم ــری )شناس ــاب کارب ــامانه ،حس س

ــه  ــام ،ب ــت ن ــت ثب ــد جه ــوده ای ــت ننم دریاف
یکــی ازدفاتــر خدمــات الترونیــک قضائــی 
ــن  ــه نزدیکتری ــی ،ب ــدم دسترس ــورت ع ودرص
واحدقضاتئــی مراجعــه نمایید.م الــف/36751 
شــعبه 2دادگاه کیفــری  یــک اســتان اصفهــان 

ــابق (  ــتان س ــری اس )16 کیف

آگهی حصر وراثت 
شــماره  بــه  نویــی  قلعــه  حســن  آقــای 
شناســنامه 4747  بــه شــرح دادخواســت 
تقدیمــی بــه کاســه 960947/656  از ایــن 
شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نموده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدیجــه 
خاتــون مقیســه بــه شــماره شناســنامه 7   در 
تاریــخ 96/6/6  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه: 1 حســن قلعــه نوئــی ش 
ش 4747  کــد ملــی 0072850647  ت ت 
56/1/1  صــادره از تهــران پســر  2  مهــدی 
ملــی  کــد    3972 ش  ش  نوئــی  قلعــه 
از  صــادره    39/9/10 ت  ت    0045622371
تهــران پســر 3 رضــا قلعــه نوئــی ش ش 225 
 44/1/30 ت  ت    0052867064 ملــی  کــد 
ــی  ــه نوئ ــی قلع ــر 4  عل ــران پس ــادره از ته ص
ــی 0052931668  ت ت  ش ش 1998 کــد مل
46/9/16  صــادره از تهــران پســر 5 رقیــه قلعــه 
نوئــی ش ش 5518  کــد ملــی 0054055342  
ت ت 49/3/3  صــادره از تهــران دختــر 6  
کبــری قلعــه نوئــی ش ش 4418  کــد ملــی 
0072613653  ت ت 54/2/30  صــادره از 
ــی  ــه نوئ ــه قلع ــر  7 معصوم ــران دخت ته

ش ش 6168  کــد ملــی 0072464674  ت 
ت 52/4/1  صــادره از تهــران دختــر  اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی  ن
ظــرف مــدت یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال 

ــد شــد.  گواهــی مربوطــه صــادر خواه
شــعبه  رئیــس  110/160407ت  
ــع شــماره  ــاف مجتم 656  شــورای حــل اخت

تهــران   14

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای مرتضی 

تهمتن فرزند 
خواهــان آقــای حامــد عابــدی بوکالــت فاطمــه 
پیشــدادیان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 
آقــای مرتضــی تهمتــن بــه خواســته 150000000  
ریــال مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــه 9609981066000734  ــده کاس ــماره پرون ش
ــارده شــورای  شــعبه 660  مجتمــع شــماره چه
حــل اختــاف شــهر تهــران ثبــت و وقــت 
ــورخ 1397/02/02  ســاعت 16:30   رســیدگی م
طبــق  دادگاه  دســتور  حســب  تعییــن کــه 
موضــوع مــاده 73  قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ــت و در  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــیدگی در دادگاه  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

حاضر گردد. 110/160413ت   
رئیــس شــعبه 660  شــورای حــل اختــاف 

ــران  ــماره 14 ته ــع ش مجتم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای حسین 

نعمتی فرزند عزیز 
زیــرک جــدی  آقــای محمدرضــا  خواهــان 
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــتی ب ــان دادخواس صیق
ــه  ــته مطالب ــه خواس ــی ب ــین نعمت ــای حس آق
وجــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه 
ــه 9609981065600786  ــده کاس ــماره پرون ش
شــعبه 656  مجتمــع شــماره چهــارده شــورای 
حــل اختــاف شــهر تهــران ثبــت و وقــت 
رســیدگی مــورخ 1397/2/9  ســاعت 16:00  
طبــق  دادگاه  دســتور  حســب  تعییــن کــه 
موضــوع مــاده 73  قانــون آئیــن دادرســی 
مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــک  ــب ی ــان مرات ــت خواه ــده و درخواس خوان
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک نوب
مــی گــردد تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از 
تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه 

ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
ــت و در  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــیدگی در دادگاه  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

حاضر گردد. 110/160403ت   
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 656  ش ــس ش رئی

مجتمــع شــماره 14 تهــران 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای یوسف 

نیک قلب کورنده
ــی  ــتانی فراهان ــن دارس ــای محس ــان آق خواه
آقــای  خوانــده  طرفیــت  بــه  دادخواســتی 
یوســف نیــک قلــب کورنــده بــه خواســته 
مطالبــه وجــه بابــت ارش معاملــه مطــرح 
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
پرونــده کاســه 9609981065600964 شــعبه 
ــل  ــورای ح ــارده ش ــماره چه ــع ش 656  مجتم
اختــاف شــهر تهــران ثبــت و وقــت رســیدگی 
مــورخ 1397/2/9  ســاعت 17:30 تعییــن کــه 
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
ــت  ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی 73  قان
ــده و درخواســت  ــودن خوان ــول المــکان ب مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد.  ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
شــعبه  رئیــس  110/160404ت  
ــع شــماره  ــاف مجتم 656  شــورای حــل اخت
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و 
دادخواست و ضمائم به آقای علی 

جعفری 
بهادرزایــی  غــوث  محمــد  آقــای  خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده آقــای علــی 
ــرح  ــه مط ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــری ب جعف
کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره 
ــعبه  ــه 9609981065600884 ش ــده کاس پرون
ــل  ــورای ح ــارده ش ــماره چه ــع ش 656  مجتم
اختــاف شــهر تهــران ثبــت و وقــت رســیدگی 
مــورخ 1397/2/5  ســاعت 17:00  تعییــن کــه 
ــاده  ــوع م ــق موض ــتور دادگاه طب ــب دس حس
ــت  ــه عل ــی ب ــن دادرســی مدن ــون آئی 73  قان
ــده و درخواســت  ــودن خوان ــول المــکان ب مجه
خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــده  ــا خوان ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خــود نســخه ثانــی دادخواســت 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــردد.  ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
110/160405ت    

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 656  ش ــس ش رئی
تهــران   14 شــماره  مجتمــع 

آگهی ابالغ وقت دادرسی و 
دادخواست و ضمائم به 

کاســه پرونــده 960970/654 وقــت رســیدگی 
ســه شــنبه 97/2/11  ســاعت 15:30 خواهــان: 
ــت  ــا وکال ــدی ب ــدی ســلطان محم ــد مه محم
ــریف  ــی ش ــده: امیرعل ــدار  خوان ــمت پای حش
خواهــان  وجــه   مطالبــه  خواســته:  زاده  
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــلیم ش ــتی تس دادخواس
ــوزه 654   ــه ح ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده 
بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
بــه درخواســت خواهــان و دســتور حــوزه و 
ــن دادرســی  ــون آئی ــاده 73  قان ــز م ــه تجوی ب
ــد  ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن
ــده از  ــا خوان ــی مــی شــود ت کثیراالنتشــار آگه
ــاه  ــک م ــی ظــرف ی ــن آگه ــخ نشــر آخری تاری
بــه دفتــر حــوزه مراجعــه و ضمــن اعــام 
ــل خــود نســخه دوم دادخواســت  نشــانی کام
ــت  ــک نوب ــت ی ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

ــود.  ــد ب ــدت آن 10 روز خواه ــر و م منتش
شــعبه  رئیــس  110/160408ت  
ــماره  ــع ش ــاف مجتم ــل اخت ــورای ح 654 ش
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آگهی حصر وراثت 
آقــای مهــدی قرائــی گرکانــی بــه شــماره 
دادخواســت  بــه شــرح  شناســنامه 3615  
تقدیمــی بــه کاســه 960995/663  از ایــن 
وراثــت  حصــر  درخواســت گواهــی  شــعبه 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه شــماره شناســنامه  ــول شــکوری ب ــم بت خان
ــی  ــگاه دائم ــخ 1396/8/30  اقامت 48 در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حیــن 
الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه: 1 
فاطمــه قرائــی گرکانــی ش ش 3188  کــد 
  1356/4/28 ت  ت    0072794496 ملــی 
صــادره از تهــران دختــر 2 علــی قرائــی گرکانــی 
ش ش 2451  کــد ملــی 0045962642 ت 
 3 پســر  تهــران  از  صــادره   1347/6/30 ت 
محمدحســن قرائــی گرکانــی ش ش 4040  
کــد ملــی 0056488599  ت ت 1351/4/1 
صــادره از تهــران پســر 4 مهــدی قرائــی گرکانــی 
ــی 0060842180  ت ت  ــد مل ش ش 3615 ک
ــا  ــک ب ــران پســر این 1361/12/20 صــادره از ته
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب را در ی
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی  ن
ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــه ص ــی مربوط واال گواه
110/160411ت  رئیــس شــعبه 663  شــورای 

ــران  ــماره 14 ته ــع ش ــاف مجتم ــل اخت ح

آگهی حصر وراثت 
خانــم زهــرا ناقــل بــه شــماره شناســنامه 1566 
ــه  ــه کاس ــی ب ــت تقدیم ــرح دادخواس ــه ش ب
درخواســت  شــعبه  ایــن  از   960990/663
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
بــه  درگزینــی  عســکر  شــادروان  داده کــه 
شــماره شناســنامه 320 در تاریــخ 1392/10/28 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه: 1 مهــدی درگزینــی ش ش 8929  کــد 
  1355/12/2 ت  ت    0072775823 ملــی 
ــی ش  ــران پســر 2 ســحر درگزین صــادره از ته
ش 17685  کــد ملــی 0082970777  ت ت 
ــر 3 زهــرا  ــران دخت 1365/4/31  صــادره از ته
ــی 0933614160   ــد مل ــل ش ش 1566  ک ناق
ت ت 1336/11/1 صــادره از مشــهد همســر 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی 
مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا 
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی مربوطــه 

صادر خواهد شد.110/160412ت   
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 663  ش ــس ش رئی

ــران  ــماره 14 ته ــع ش مجتم

دادنامه
پرونــده کاســه 9609981260600189  شــعبه 
2606  مجتمــع شــماره یبســت و هفت شــورای 
ــی  ــم نهای ــران تصمی ــهر ته ــاف ش ــل اخت ح
ــش  ــرگان پخ ــرکت مه ــان: ش ــماره  خواه ش
حافــظ بــا مدیریــت آقــای محمدحســینی 
ــد  ــی فرزن ــد عاءالدین ــای حمی ــت آق ــا وکال ب
علیخــان بــه نشــانی اســتان تهــران شهرســتان 
ــر  ــل از امی ــری قب ــران خ مطه ــران شــهر ته ته
اتابــک پ 147  ط 5  خوانــده: آقــای علــی 
اصغــر هریونــدی بــه نشــانی مجهــول المــکان   
ــکار:  ــت... گردش ــه باب ــه وج ــته: مطالب خواس
بــه  درخواســتی  دادخواســتی/  خواهــان 
ــم  ــده تقدی ــت خوان ــه طرفی ــوق ب ــته ف خواس
ــعبه  ــن ش ــه ای ــاع ب ــس از ارج ــه پ ــته ک داش
ــریفات  ــری تش ــوق و ج ــه ف ــه کاس ــت ب و ثب
ــرر شــعبه  ــاده/ مق ــوق الع ــت ف ــی در وق قانون
ــت  ــکیل اس ــر تش ــده زی ــدی امضاکنن ــه تص ب
ــا توجــه بــه محتویــات پرونــده نظــر ختــم  و ب
رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی نمایــد. رای شــورا: در خصــوص 
دادخواســت تقدیمــی خواهــان شــرکت مهرگان 
پخــش حافــظ بــه وکالــت حمیــد عاءالدینــی 
بــه طرفیــت خوانــده علــی اصغــر هریونــدی بــه 
ــغ  ــه مبل ــه یــک فقــره چــک ب خواســته مطالب
11/000/000 ریــال بــه شــماره 970856  بــه 
تاریــخ 96/1/29  بــا احتســاب خســارت تاخیــر 
ــری  ــا ج ــورا ب ــی ش ــارات دادرس ــه و خس تادی
ــت  ــدم پرداخ ــی ع ــی و گواه ــریفات قانون تش

بانــک محــال علیــه همگــی داللــت بــر اســتقرار 
ــده  ــده خوان ــته برعه ــزان خواس ــه می ــن ب دی
ــور در  ــتندات مذک ــل مس ــای اص ــته و بق داش
یــد مدعــی داللــت بــر بقــای دیــن و اشــتغال 
وجــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در مطالبــه 
ــی  ــده دفاع ــون خوان ــذا چ ــه آن را دارد. ل وج
ــته  ــول نداش ــه معم ــوای مطروح ــال دع در قب
ــر برائــت ذمــه خــود اقامــه و ارائــه  و دلیلــی ب
ــه مــواد 314 و 313  نکــرده اســت. مســتندا ب
و 312 قانــون تجــارت و مــاده 198  قانــون 
ــه را  ــوای مطروح ــی دع ــی مدن ــن دادرس آیی
ــت  ــر محکومی ــم ب ــت دانســته و حک وارد و ثاب
ــال  ــغ 11/000/000 ری ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
بابــت اصــل خواســته در حــق خواهــان صــادر و 
اعــام مــی نمایــد. همچنیــن بــه اســتناد مــاده 
ــر  ــی حکــم ب ــن دادرســی مدن ــون آیی 519 قان
ــه پرداخــت هزینه هــای  ــده ب محکومیــت خوان
دادرســی بــه مبلــغ 520/000 ریــال و طبــق 
قانــون استفســاریه تبصــره الحاقــی بــه مــاده 2 
اصــاح مــوادی از قانــون صــدور چــک مصــوب 
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع   1376/3/10
ــرد  ــام مصــوب 1377/9/21 خســارت دیرک نظ
از تاریــخ سررســید تــا زمــان وصــول آن مطابــق 
مــاده 522  قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
طبــق شــاخص بانــک مرکــزی احتســاب و 
ــت  ــان پرداخ ــق خواه ــذ و در ح ــده اخ از خوان
ــی ظــرف بیســت روز  ــد. رای صــادره غیاب نمای
از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا 

می باشد. 110/160409ت   
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 2606  ش ــس ش رئی

ــران  ــماره 27 ته ــع ش مجتم

دادنامه 
جلســه  مقــرر  وقــت  در   96/11/18 بتاریــخ 
شــعبه 759 شــورای حــل اختــاف بــه تصــدی 
ــده  ــت پرون ــکیل اس ــر تش ــدگان زی امضاءکنن
ــرار دارد  ــر ق ــت نظ ــه 626/759/96  تح کاس
شــورا بــا اســتعانت از درگاه خداونــد متعــال و با 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی 
ــد.  ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب را اعــام مب
ــب  ــای طال ــوی آق ــوص دع ــه: در خص دادنام
غریــب زاده بــه طرفیــت آقــای محمــد رباطــی 
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 44 میلیــون ریــال 
بابــت وجــه یــک فقــره چــک بانــک ســپه بــه 
ــه عــاوه خســارت  شــماره ســریال 579716 ب
تاخیــر تادیــه و هزینــه دادرســی بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه چــک مذکور 
توســط خوانــده صــادر گردیــده اســت و وجــود 
اصــل برگــه چــک در نــزد خواهــان حکایــت از 
بقــای دیــن مینمایــد و نظــر بــه گواهــی عــدم 
پرداخــت صــادره توســط بانــک محــال علیــه که 
وجــه چــک مذکــور را بــه علــت کســر موجــودی 
غیــر قابــل پرداخــت اعــام نمــوده اســت و بــا 
ــه  ــده در جلس ــور خوان ــدم حض ــه ع ــت ب عنای
شــورا علیرغــم انتشــار آگهــی وقــت رســیدگی 

و اینکــه دفــاع و انــکار و تکذیبــی کــه بــی 
اعتبــاری مســتندات خواهــان را شــامل شــود 
بــه عمــل نیــاورده و الیحــه ای ارســال ننمــوده 
ــه مــوارد مذکــور شــورا  ــا توجــه ب ــذا ب اســت ل
ــخیص  ــح و وارد تش ــان را صحی ــوی خواه دع
داده بــه اســتناد مــواد 198 و 519و 522 قانــون 
ــون  ــاده 265  قان ــی و م ــی مدن ــن دادرس ائی
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه 
ــه عــاوه  ــال ب ــغ 44 میلیــون ری پرداخــت مبل
خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید تــا 
زمــان پرداخــت طبــق شــاخص تــورم اعامــی 
از ســوی بانــک مرکــزی و مبلــغ 582/500  
ریــال بابــت هزینــه دادرســی بــه شــرح مذکــور 
ــم  ــد حک ــی نمای ــادر م ــان ص ــق خواه در ح
ــد از  ــدت 20 روز بع ــرف م ــی ظ ــادره غیاب ص
ــی  ــعبه م ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب اب

باشــد. 
110/160401ت   

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 759  ش ــس ش رئی
تهــران   15 شــماره  مجتمــع 

حصر وراثت
پــور           حیــدر  قنــاد  اشــرف  آقــا   / خانــم 
دارای شــماره شناســنامه 55501 بــه شــرح 
از  2840/96ح54  بــه کاســه  دادخواســت 
ــت  ــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
فضــل الــه قنــاد پــور      بــه شــماره شناســنامه 
20374 در تاریــخ 96/11/8  در اقامتــگاه دائمی 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــک  ــر و ی ــت دخت ــه :  هش ــت ب ــر اس منحص
همســر  دائمــی : 1- ملیحــه قنــاد حیــدر پــور  
ش ش 407 فرزنــد متوفــی 2- پرویــن قنــاد 
حیــدر پــور  ش ش 166 فرزنــد متوفــی3- 
پــور  ش ش 55501  قنــاد حیــدر  اشــرف 
فرزنــد متوفی4-شــهین  قنــاد حیــدر پــور  ش 
ــاد  ــن قن ــی5¬ –مهی ــد متوف ش 55502 فرزن
حیــدر پــور  ش ش 55503 فرزنــد متوفــی6-

زهــره  قنــاد حیــدر پــور  ش ش 55504 فرزند 
متوفی7-منیــژه  قنــاد  پــور  ش ش 63423 
ــور  ش ش  ــاد  پ ــا قن ــد متوفــی8- فریب فرزن
ســبقت  ایــران  متوفــی9-  فرزنــد   68133

الهــی   ش ش 31987  همســر  متوفــی
متوفی ورثه  دیگری ندارد . 

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

ــد .   ــد ش خواه
 م الف 37894

 3 شــماره  مجتمــع   54 شــعبه  رئیــس 
اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 

،،
بــا تمــام تــاش شــهرداری ها و دولــت 
ــی نمایشــگاه های بهــاره،  ــرای برپای ب
ــی از مــا و اطرافیانمــان  ــاز هــم خیل ب

قــدرت خریــد نداریــم

و گردشگری محیط زیست 

گردشگری
سنت استقبال از بهار )2(

مراسم نوروزی عبارت اند از:
 خانه تکانی / زدودن آلودگی ها

ــه تکانــی چیســت؟ در ایــران باســتان  دلیــل ایــن خان
ــه آلودگــی از  ــد هیچگون ــود کــه نبای ــن ب ــر ای ــاد ب اعتق
ــد  ــی بمان ــه باق ــان خان ــم و ج ــر جس ــش، ب ــال پی س
ــای  ــرای اعض ــزه ب ــط پاکی ــد در محی ــو بای ــال ن و س

ــود. ــاز ش ــواده آغ خان
بهتــر اســت در ایــن میــان فرامــوش نکنیــم کــه خانــه 
ــه  ــت و آنچ ــی ماس ــی از زندگ ــود بیرون ــک نم ــا ی تنه
ــاک و عــاری  ــی پ ــا دل اهمیــت دارد ایــن اســت کــه ب
ــوروز  ــد ن ــتقبال عی ــه اس ــرت ب ــه و نف ــه کین از هرگون

ــم. بروی
سالی بشد از دست در ایام جوانی
نوروز رسید و تو همینی که همانی

گیرم که به رسم همگان خانه تکاندی
پس کی دل افسرده خود را بتکانی؟

 خریدهای نوروزی/ آماده شدن برای عید
بــا آغــاز مــاه اســفند بازارهــا و مراکــز خرید رنــگ دیگری 
بــه خــود مــی گیرنــد. همهمــه ای در بازارهــا و خیابان هــا 
برپــا مــی شــود و بســاط دستفروشــان در همــه جــا پهن 
می شــود. هرکــس بســته بــه وســع مالــی خــود ســعی 
مــی کنــد تکــه ای لبــاس نــو بخــرد و وســایل پذیرایــی از 
مهمانــان عیــد نــوروز را آمــاده کنــد. در این میان بســیاری 
ــد و  ــی افتن ــان م ــایل زندگیش ــردن وس ــو ک ــر ن ــه فک ب
دوســت دارنــد بــا ورود بــه ســال نــو تعــدادی لــوازم نــو 

نیــز در خانــه داشــته باشــند.
آجیــل، میــوه و شــیرینی هــم قســمت های خوشــمزه 
ــی از لیســت  ــد هســتند کــه در بخــش پایان ایــن خری
ــر از  ــر ت ــد و معمــوال دی ــرار دارن ــوروزی ق خریدهــای ن

ــه می شــوند. ــر تهی ــام دیگ ــه اق هم
 از راه رسیدن حاجی فیروز و عمو نوروز

حاجــی فیــروز یــک چهــره شــناخته شــده در فرهنــگ 
ــی ســال  ــای پایان ــه در روزه ــی اســت ک ــور ایران فولکل
بــه شــهرها و روســتاها می آیــد تــا خبــر رســیدن نــوروز 
ــدام  ــردی الغر ان ــروز م ــردم بدهــد. حاجــی فی ــه م را ب
و گیوه هــای  دارد  بــر ســر  اســت کــه کاه دوکــی 
ــک  ــد. او ی ــن می کن ــرخ برت ــی س ــا لباس ــز ب ــوک تی ن
دایره زنگــی یــا تنبــک در دســت مــی گیــرد و بــه 
ــیرین کاری و خوانــدن آواز مــی پــردازد و  رقــص، ش
ــداری  ــه وســع خــود مق ــد بســته ب ــی توان هرکــس م
پــول بــه او پرداخــت کند.بــه جــز حاجــی فیــروز، 
ــه چشــم  ــا ب ــز در خیابان ه ــور دیگــری نی ــره فولکل چه
ــد  ــی ده ــد م ــو را نوی ــال ن ــدن س ــه آم ــورد ک ــی خ م
و بــا نــام عمــو نــوروز یــا بابانــوروز شــناخته مــی 
شــود. ایــن شــخصیت افســانه ای بــه همــراه حاجــی 
ــردش  ــه گ ــتاها ب ــهرها و روس ــد و در ش ــروز می آی فی

می پــردازد.
ادامه دارد...
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اطالعرسانی8
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی 
مســتقردر اداره ثبــت اســناد و امــاک کاشــان تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 
ــا  ــورد تقاض ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا  مش . ل
بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در2  نوبــت بــه 
ــخاص  ــه اش ــود 0 در صورتیک ــی میش ــه 15 روز آکه فاصل
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند . م ــته باش داش
ــه اداره  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب آگه
ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــان تس ــناد کاش ــت اس ثب
ــراض .  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ظ
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد.
دوم. شــماره139660302034019001هیأت  1(رای 

عبــاس ظاهــری کاشــانی فرزنــد حســین بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه41667صادره 
ششــدانگ  از  دانگمشــاع  ملی1260406741-ســه 
بشــماره7فرعی  بمســاحت91/92مترمربع  یکبابخانــه 
واقــع  پالک5914-اصلــی  از  فرعــی   5 از  مجــزی 

رســمی( شهربخش1کاشــان)مالک  دراراضــی 
دوم. شــماره139660302034019002هیأت  2(رای 
بشــماره  رضــا  فرزنــد  نیــا  لطفــی  معصومــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1078صادره 
ششــدانگ  از  دانگمشــاع  ملی1261779428-ســه 
بشــماره7فرعی  بمســاحت91/92مترمربع  یکبابخانــه 
واقــع  ازپالک5914-اصلــی  فرعــی   از5  مجــزی 

رســمی( شهربخش1کاشــان)مالک  دراراضــی 
شــماره139660302034019114هیأت  3(رای 
بشــماره  محمــد  فرزنــد  بانــی  دوم.معصومــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه42056صادره 
یکبابخانــه  ملی1260410625-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره3فرعی  بمســاحت173/60مترمربع 
ــاعات  ــمتی ازمش ــی وقس ــی ازپالک6673-اصل از2فرع
تابعــه از واقــع دراراضــی شهربخش1کاشــان)خریداری از 

ســواری( وصغــری  محمدبانــی  وراث 
شــماره139660302034014389هیأت  4(رای 
حســینعلی  فرزنــد  خیرخــواه  دوم.حمیــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه14صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1261739345-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره680فرعی  بمســاحت111مترمربع 
ــاد  ــاث اب ــع در غی ــی واق ــی ازپالک3و18-اصل از78فرع

احمدحدادیــان( از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034018266هیأت  5(رای 
بشــماره  الــه  ولــی  فرزنــد  قدوســی  اول.زهــرا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه14350صادره 
ملی1263455980-ششــدانگ کارگاه بمســاحت247/2 
مترمربــع بشــماره257فرعی ازپالک4-اصلــی واقــع 
اکبــر  از  بخش2کاشــان)خریداری  آبــاد  عیســی  در 

اکبــرزاده( 
ــر  ــماره139660302034020063هیأت اول. اکب 6(رای ش
دادائــی فرزنــد ابوالقاســم بشــماره شناســنامه421صادره 
ملی1261804589-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
یکبابخانــه بمســاحت179/10مترمربع بشــماره9613فرعی 
واقــع  اصلــی   ازپــالک11-  از7581فرعــی  مجــزی 
تقــی  ســید  از  بخش2کاشــان)خریداری  زیــدی  در 

ــدی( محم
شــماره139660302034018434هیأت  6(رای 
رضــا  فرزنــد  طاهــری  اول.محمدحجــاری 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه180صادره  بشــماره 
مخروبــه  خانــه  ملی1263610447-ششــدانگ 
بمســاحت130/5مترمربع بشــماره9703فرعی مجــزی 
از342فرعــی از پــالک 11- اصلــی واقــع در زیــدی 
ــیرخدائی( ــی ش ــه عل ــان)خریداری از ورث بخش2کاش
اول. شــماره139660302034016511هیأت  7(رای 

بشــماره  رضــا  فرزنــد  کاشــانی  برقــی  مهیــن 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه1362صادره 
مغــازه  یکبــاب  ملی0051431572-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره4211فرعی  بمســاحت21/29مترمربع 
از192و4091فرعــی ازپالک12-اصلــی واقــع در جمــال 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد 
شــماره139660302034018307هیأت  8(رای 
بشــماره  امیرعلــی  فرزنــد  ازانــی  اول.حمیدرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه45309صادره 
مســکونی  ســاختمان  ملی1260443140-ششــدانگ 
ــزی  ــماره5810فرعی مج ــاحت113/26مترمربع بش بمس
دشــت  در  واقــع  ازپالک13-اصلــی   از4642فرعــی 
ــی( ــی رضــا ازان ــم بخش2کاشــان)خریداری از عل حکی
دوم. شــماره139660302034019116هیأت  9(رای 

بشــماره  محمــود  فرزنــد  رهقــی  رســولی  زینــب 
بشــماره  تهــران  از  شناســنامه2322صادره 
ششــدانگ  از  دانگمشــاع  ملی0055234933-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت115/60مترمربع بشــماره5811فرعی 
ــع در  ــی واق ــالک 13-اصل ــی ازپ ــزی از 3096 فرع مج
دشــت حکیــم بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

الجــوردی( الــه  ســیدحبیب  از 
شــماره139660302034019117هیأت  10(رای 
ابوالقاســم  فرزنــد  رهقــی  آخونــدی  دوم.زهــرا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه34صادره  بشــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ملی1263068839-س
یکبابخانــه بمســاحت115/60مترمربع بشــماره5811فرعی 
مجــزی از3096فرعــی ازپــالک 13-اصلــی واقــع در 
دشــت حکیــم بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه 

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

ــادی( ــی اب ــره ناج از نی
شــماره139660302034015576هیأت  12(رای 
بشــماره  اکبــر  فرزنــد  ابــاد  ناجــی  اول.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه29786صادره 
ــتمل  ــن مش ــه زمی ــدانگ قطع ملی1260487911-شش
بمســاحت2191/07مترمربع  خانــه  برچندبــاب 
بشــماره22765فرعی از پــالک 15-اصلــی واقــع در 
ــاد بخش2کاشــان)خریداری از ملیحــه ناجــی  ناجــی اب

ابــادی(
دوم. شــماره139660302034019017هیأت  13(رای 

بشــماره  عبــاس  فرزنــد  عابــدی  غالمحســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه9395صادره 
یکبابخانــه  ملی1263406467-ششــدانگ 
مجــزی  بشــماره22844فرعی  بمســاحت100مترمربع 
از5970فرعــی از پــالک 15 - اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

باقــرزاده( محمدرضــا  از  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034019088هیأت  14(رای 
اکبــر  علــی  فرزنــد  ظهیرکاشــانی  دوم.ماشــااله 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه825صادره  بشــماره 
ملی1262251826-ششــدانگ یکبــاب مغــازه وانبــار 
بمســاحت86/60مترمربع بشــماره22846فرعی از پــالک 
15-اصلــی واقع در ناجــی اباد بخش2کاشــان)خریداری 
مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی اراضــی ناجــی ابــاد(
شــماره139660302034019096هیأت  15(رای   
فرزندمحمودبشــماره  داودی  دوم.نرگــس 

بشــماره کاشــان  از  شناســنامه635صادره 
یکبابخانــه  ملی1261882814-ششــدانگ 
بمســاحت125مترمربع بشــماره22847فرعی مجــزی 
از5061فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034019094هیأت  16(رای 
رحیــم  اقــا  فرزنــد  حمیــدی  دوم.عشــرت 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1201صادره  بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی1261226593-ششــدانگ 
بمســاحت72/90مترمربع بشــماره22848فرعی مجــزی 
از3160فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
دوم. شــماره139660302034019098هیأت  17(رای 
امیرحســین  فرزنــد  کاشــانی  مهاجــر  علیرضــا 
بشــماره شناســنامه13605صادره از کاشــان بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263448534-ششــدانگ 
بمســاحت130مترمربع بشــماره22849فرعی از پــالک 
15-اصلــی واقع در ناجــی اباد بخش2کاشــان)خریداری 

مــع الواســطه از مالکیــن مشــاعی ناجــی ابــاد(
اول. شــماره139660302034018426هیأت  18(رای 
مجیــد خــاری زاده مجــرد کاشــانی فرزنــد عبــاس 
کاشــان  از  صــادره   4250 شناســنامه  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262114136-ششــدانگ  بشــماره 
مجــزی  بشــماره22855فرعی  بمســاحت110مترمربع 
از9749 فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول. شــماره139660302034018424هیأت  19(رای 
فرزنــد  ابــادی  نــوش  زاده  یوســف  ســیدمرتضی 
ســیدعباس بشــماره شناســنامه 1499صــادره از کاشــان 
ســاختمان  ملی1262086663-ششــدانگ  بشــماره 
بشــماره22856فرعی  بمســاحت135/48مترمربع 
مجــزی از3030فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در 

ابــاد بخش2کاشــان)مالک رســمی( ناجــی 
شــماره139660302034018376هیأت  20(رای 
بشــماره  ناصــر  فرزنــد  زاده  برقــی  اول.احمــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه485صادره 
ملی1263482945-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــماره22857فرعی  ــاحت100مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
ــع در  ــی واق ــالک 15-اصل ــی از پ ــزی از 6196 فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  ناجــی 
شــماره139660302034018375هیأت  21(رای 
صمــد  فرزنــد  نیاســر  عصاریــان  اول.الهــام 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
ملی1250036739-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــماره22857فرعی  ــاحت100مترمربع بش ــه بمس یکبابخان
ــع در  ــی واق ــالک 15-اصل ــی از پ ــزی از 6196 فرع مج

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  ابــاد  ناجــی 
شــماره139660302034018263هیأت  22(رای 
بشــماره  محمدتقــی  فرزنــد  غالمــی  اول.مریــم 
بشــماره  دلیجــان  از  شناســنامه0صادره 
یکبابخانــه  ملی0570002737-ششــدانگ 
بمســاحت61/95مترمربع بشــماره22859فرعی مجــزی 
از6455فرعــی ازپــالک 15-اصلــی واقــع درناجــی ابــاد 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
شــماره139660302034018456هیأت  23(رای 
بشــماره  حســن  فرزنــد  ســرانجام  اول.ســجاد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2041صادره 
یکبابخانــه  ملی1263332943-ششــدانگ 
بمســاحت132/4مترمربع بشــماره22860فرعی مجــزی 
از17331فرعــی از پــالک 15-اصلــی واقــع در ناجــی ابــاد 
اقارضــازاده( مهــدی  از  بخش2کاشــان)خریداری 

شــماره139660302034018937هیأت  24(رای 
چوپــان  فرزنــد  فــر  بینــش  محمــد  اول.ملــک 
بشــماره  دزفــول  از  شناســنامه214صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی2002390312-ششــدانگ 
بمســاحت160مترمربع بشــماره22862فرعی از پــالک 
15-اصلــی واقع در ناجــی اباد بخش2کاشــان)خریداری 

اولیــه( مالکیــن  از 
شــماره139660302034019779هیأت  25(رای 
بشــماره  محمــد  علــی  فرزنــد  دوم.وحیدغــزال 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه3707صادره 
زمیــن  قطعــه  ملی1263349595-ششــدانگ 
بمســاحت194مترمربع  براطــاق  محصورمشــتمل 
بشــماره22870فرعی از پــالک 15-اصلــی واقــع درناجــی 
ــع الواســطه از شمســی  ابادبخش2کاشــان)خریداری م

کاشــی( بخشــی 
اول. شــماره139660302034016526هیأت  26(رای 

بشــماره  حســن  فرزنــد  ضیافــت  محمدمتیــن 
شناســنامه0صادره از کاشــان بشــماره ملی1251118682-

چهاردانگمشــاع ازششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 
بمســاحت150مترمربع بشــماره  اطــاق  بــر  مشــتمل 
6566 فرعــی مجــزی از361فرعــی از پــالک 23-اصلــی 
ــه  ــن بخش2کاشــان)خریداری از عطی ــع در درب فی واق

حمیــدی(
شــماره139660302034016524هیأت  27(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  ضیافــت  اول.ملیحــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه41000صادره 
ازششــدانگ  ملی1260400085-دودانگمشــاع 
بــه  اطــاق  بــر  مشــتمل  محصــور  زمیــن  قطعــه 
مســاحت150مترمربع بشــماره 6566 فرعــی مجــزی 
ــن  ــع در درب فی ــی واق ــالک 23-اصل ــی از پ از361فرع
حمیــدی( عطیــه  از  بخش2کاشــان)خریداری 
دوم. شــماره139660302034019015هیأت  28(رای 

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

شــادیانه( ماشــاله  و 
شــماره139660302034019132هیأت  29(رای 
بشــماره  حســین  فرزنــد  تســلیمی  دوم.محمــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه561صادره 
ملی1261574771-ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
بمســاحت86مترمربع  ازیکبابخانــه  قســمتی 
بشــماره6820فرعی مجــزی از 5200 فرعــی از پــالک 
ــان)مالک  ــن بخش2کاش ــع در درب فی ــی واق 23-اصل

رســمی(
دوم. شــماره139660302034019133هیأت  30(رای 

ســرورصدف فرزند مهدی بشــماره شناســنامه1030صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1262243122-ســه دانگمشــاع 
ازششــدانگ قســمتی ازیکبابخانــه بمســاحت86مترمربع 
بشــماره6820فرعی مجــزی از 5200 فرعــی از پــالک 
ــان)مالک  ــن بخش2کاش ــع در درب فی ــی واق 23-اصل

رســمی(
دوم. شــماره139660302034018981هیأت  31(رای 
کاظــم فنائــی فرزنــد احمد بشــماره شناســنامه301صادره 
ــاع  ــه دانگمش ــماره ملی1262218160-س ــان بش از کاش
بمســاحت149/15مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
 351 باقیمانــده  از  مجــزی  بشــماره6822فرعی 
فیــن  درب  در  واقــع  23-اصلــی  پــالک  از  فرعــی 
بخش2کاشــان)خریداری ازسیدمحســن رضــوی علوی(
32(رای شــماره139660302034018982هیأت دوم.نیره 
صابــری فرزنــد ابوالقاســم بشــماره شناســنامه84صادره 
از کاشــان بشــماره ملی1262244412-ســه دانگمشــاع 
بمســاحت149/15مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره6822فرعی مجــزی از باقیمانــده 351فرعــی 
فیــن  درب  در  واقــع  23-اصلــی  پــالک  از 
بخش2کاشــان)خریداری ازسیدمحســن رضــوی علوی(
شــماره139660302034018327هیأت  33(رای 
بشــماره  رمضــان  فرزنــد  جوباقــی  اول.معصومــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه6801صادره 
ــاز  ــه س ــاختمان نیم ــدانگ س ملی1260574466-شش
بمســاحت133/31مترمربع بشــماره6823فرعی مجــزی 
ــن  ــع در درب فی ــی واق ــالک 23-اصل ــی از پ از 87فرع

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

کاشــان از  شناســنامه1703صادره 
زمیــن  ملی1261964111-ششــدانگ  بشــماره 
محصــور مشــتمل بــر انبــاری بمســاحت200مترمربع 
بشــماره6824فرعی مجزی از 238 فرعــی از پالک 23-

اصلــی واقــع در درب فیــن بخش2کاشــان)خریداری از 
اســداله دروازه فینــی(

شــماره139660302034018691هیأت  35(رای 
دوم.اکــرم چشــمه ئــی فرزنــد عباســعلی بشــماره 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه10516صادره 
ملی1260611515-ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور 
بمســاحت83/48مترمربع  براعیــان  مشــتمل 
بشــماره1440فرعی مجــزی از 146فرعــی از پــالک 24-
اصلــی واقــع در دیزچــه بخش2کاشــان)مالک رســمی(
دوم. شــماره139660302034019030هیأت  36(رای 
ســیداکبر  فرزنــد  نســب  اصغرمرتضــوی  ســیدعلی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
زمیــن  قطعــه  ملی1250344352-ششــدانگ 
ــان بمســاحت426/97مترمربع  محصــور مشــتمل براعی
ــی  ــالک 24-اصل ــی از پ ــماره1441 از 146و147فرع بش
احــد  از  بخش2کاشــان)خریداری  دیزچــه  در  واقــع 

ازورثــه عباســعلی چشــمه ئــی(
شــماره139660302034018331هیأت  37(رای 
علــی  فرزنــد  فینــی  طاهــرزاده  اول.صفیــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه104صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262738032-ششــدانگ 
بمســاحت281/71مترمربع بشــماره11184فرعی مجــزی 
از 488فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع در فیــن 
ــرزاده( ــی طاه ــان)خریداری از عل ــک بخش2کاش کوچ
شــماره139660302034018323هیأت  38(رای 
بشــماره  حســین  فرزنــد  ابراهیمــی  اول.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه4495صادره 
محصــور  چهاردیــواری  ملی1261021304-ششــدانگ 
بمســاحت260/64مترمربع  برســاختمان  مشــتمل 
9551فرعــی  از  مجــزی  فرعــی  بشــماره11187 
علیــا  فیــن  در  واقــع  33-اصلــی  پــالک  از 
ابراهیمــی( حســین  از  بخش2کاشــان)خریداری 
اول. شــماره139660302034018939هیأت  39(رای 

سیدامیرحســین ســاداتی فینــی فرزنــد سیدحســن 
کاشــان  از  صــادره   43957 شناســنامه  بشــماره 
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــماره ملی1260429660-شش بش
ــزی  ــماره11188فرعی مج ــاحت15/25مترمربع بش بمس
از 780فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع در فیــن علیــا 

فــالح( ازمحمدحســن  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034018948هیأت  40(رای 
بشــماره  نورالــه  فرزنــد  دوم.ســعیدصالحی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه320صادره 
مشــجر  چهاردیــواری  ملی1261742400-ششــدانگ 
بمســاحت592/45مترمربع  براطــاق  مشــتمل 
بشــماره11189 از694فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع 
ــع الواســطه  ــا بخش2کاشــان)خریداری م ــن علی در فی
الــه وحــاج ماشــااله نیــک بخــت( ازحــاج فــرج 
دوم. شــماره139660302034019102هیأت  41(رای 

رمضانعلــی  فرزنــد  کاشــانی  تراشــی  محمدعلــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه8صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1262864682-ششــدانگ 
ــزی  ــماره11191فرعی مج ــاحت155/03مترمربع بش بمس
از 335و336 فرعــی از پــالک 33-اصلــی واقــع در 
ــع الواســطه  ــن کوچــک بخش2کاشــان)خریداری م فی

فینــی( فالحیــان  ازغالمرضــا 
شــماره139660302034019734هیأت  42(رای 
قنبــر  فرزنــد  پورکاشــان  ملکــی  دوم.حســن 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه487صادره  بشــماره 
وباغچــه  یکبابخانــه  ملی1261629868-ششــدانگ 
ــی  ــماره11197 از 1113فرع ــاحت660/40مترمربع بش بمس
کوچــک  فیــن  در  واقــع  33-اصلــی  پــالک  از 
الواســطه ازمعصومــه  بخش2کاشــان)خریداری مــع 

جوپافینــی( وشمســی  زاده  مســتوفی 
شــماره139660302034019023هیأت  43(رای 
الــه  حبیــب  فرزنــد  جعفــرزاده  دوم.حســن 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه192صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1260682811-ششــدانگ 
ــزی از  ــماره7132فرعی مج ــاحت294مترمربع بش بمس
979/6354 فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک  بــزرگ 
شــماره139660302034019035هیأت  44(رای 
بشــماره  حســن  فرزنــد  روحــی  دوم.اعظــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه656صادره 
وبــاغ  یکبابخانــه  ملی1261696131-ششــدانگ 
بمســاحت670/50مترمربع بشــماره7133فرعی مجــزی 
از 1097و5666فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در 
فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری ازپروین.فخــری 

ســلیمانیه( وعزیزالــه 
شــماره139660302034019044هیأت  45(رای 
بشــماره  ماشــااله  فرزنــد  مســگرپناه  دوم.زینــب 
شناســنامه0صادره از تهــران بشــماره ملــی0010577955-
یکبابخانــه  ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه 
ــزی  ــماره7134فرعی مج ــاحت205/10مترمربع بش بمس
از1108 فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ 
از ماشــااله  الواســطه  بخش2کاشــان)خریداری مــع 

دشــتبان فینــی(

شــماره139660302034019046هیأت  46(رای 
ماشــااله  فرزنــد  فینــی  دشــتبانی  دوم.محمــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه214صادره  بشــماره 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ملی1263033288-س
یکبابخانه بمســاحت205/10مترمربع بشــماره7134فرعی 
ــع در  ــی واق ــالک 34-اصل ــی از پ ــزی از 1108فرع مج
فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

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

و زهــرا فتاحــی(
شــماره139660302034018387هیأت  48(رای 
احســان  فرزنــد  فینــی  هاشــمی  اول.مهــدی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه55صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1263021751-ششــدانگ 
بمســاحت108/43مترمربع بشــماره7137فرعی مجــزی 
از1542فرعــی از پــالک 34- اصلــی واقــع در فیــن 
محمدحســین  از  بخش2کاشــان)خریداری  بــزرگ 

یونــی( هما
شــماره139660302034018329هیأت  49(رای 
احســان  فرزنــد  فینــی  هاشــمی  اول.رضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه844صادره  بشــماره 
مســکونی  خانــه  ملی1263566782-ششــدانگ 
ــزی  ــماره7140فرعی مج ــاحت125/97مترمربع بش بمس
از1542 فرعــی از پــالک 34-اصلــی واقــع در فیــن 
ــی( ــی عظیم ــان)خریداری از علینق ــزرگ بخش2کاش ب

شــماره139660302034018424هیأت  50(رای 
محمدآقــا  فرزنــد  فینــی  هدائــی  اول.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه3619صادره  بشــماره 
ــن محصــور مشــتمل  ملی1261012471-ششــدانگ زمی
بــر ســاختمان بمســاحت362/32مترمربع بشــماره7141 
ــی  ــالک 34-اصل ــی از پ ــزی از2494 فرع ــی مج فرع
ــمی( ــان)مالک رس ــزرگ بخش2کاش ــن ب ــع در فی واق

51(رای شــماره139660302034018268هیأت اول.زهــرا 
ــر بشــماره شناســنامه8272صادره  ــد امی ســمنانی فرزن
ملی1263395236-ششــدانگ  بشــماره  کاشــان  از 
بمســاحت110/68مترمربع  مســکونی  ســاختمان 
فرعــی  از1542  مجــزی  بشــماره7142فرعی 
بــزرگ  فیــن  در  واقــع  اصلــی   -34 پــالک   از 
ــی( ــین همایون ــان)خریداری از محمدحس بخش2کاش

شــماره139660302034019822هیأت  52(رای 
بشــماره  علــی  فرزنــد  فــر  ســادات  دوم.مهدیــه 
بشــماره  ازکاشــان  شناســنامه97صادره 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ملی1263559298-س
یکبابخانه بمســاحت208/60مترمربع بشــماره7145فرعی 
ــع در  ــی واق ــالک 34-اصل ــی از پ ــزی از763 فرع مج
فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)خریداری از عباســعلی 

زاده( نصرالــه 
شــماره139660302034019821هیأت  53(رای   
بشــماره  فرزندعلــی  زاده  نصرالــه  دوم.عباســعلی 

کاشــان از  شناســنامه4099صادره 
از  مشــاع  دانــگ  ملی1261017331-ســه  بشــماره 
بمســاحت208/60مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
بشــماره7145فرعی مجــزی از763 فرعــی از پــالک 
34-اصلــی واقــع در فیــن بــزرگ بخش2کاشــان)مالک 

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

شــماره139660302034009241هیأت  55(رای 
بشــماره  اکبــر  علــی  فرزنــد  مصلــح  اول.علیرضــا 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه1046صادره 
ازششــدانگ  دانگمشــاع  ملی1260952894-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت198/71مترمربع بشــماره1490فرعی 
واقــع  40-اصلــی  پــالک  از  فرعــی  از247  مجــزی 
در حســن ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از محمــد 

) ی خلعتبــر
اول. شــماره139660302034009242هیأت  56(رای 
ماشــااله  فرزنــد  لتحــری  فــرد  رمضانــی  صدیقــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه29صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ملی1262981018-ســه 
یکبابخانــه بمســاحت198/71مترمربع بشــماره1490فرعی 
واقــع  40-اصلــی  پــالک  از  از247فرعــی  مجــزی 
در حســن ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از محمــد 

خلعتبــری(
شــماره139660302034018687هیأت  57(رای 
علــی  فرزنــد  لتحــر  اکبــری  دوم.فاطمــه 
کاشــان  از  شناســنامه17صادره  بشــماره  عبــاس 
دانگمشــاع  ملــی1263010237-دو  بشــماره 
بمســاحت228/15مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
پــالک  از  از1381فرعــی  مجــزی  بشــماره7030فرعی 
45-اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری از 

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

لتحــری( مقــدم  حســنی  رمضــان 
دوم. شــماره139660302034018684هیأت  59(رای 

فرزندرمضــان  لتحــری  مقــدم  حســنی  حســین 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه2965صادره  بشــماره 
ملــی1261050861-دو دانگمشــاع ازششــدانگ یکبابخانه 
بمســاحت228/15مترمربع بشــماره7030فرعی مجــزی 
از1381فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقــع در لتحــر 
بخش2کاشــان)خریداری از رمضــان حســنی مقــدم 

ــری( لتح
شــماره139660302034018462هیأت  60(رای 
بشــماره  تقــی  فرزنــد  مهنــدس  اول.مهــدی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه447صادره 
ســاختمان  ملی1261814177-ششــدانگ 
ــزی  ــماره7044فرعی مج ــاحت118/92مترمربع بش بمس
لتحــر  واقــع در  پــالک 45-اصلــی  از  از451فرعــی 
بخش2کاشــان)خریداری ازورثــه ماشــااله جبــاری(

شــماره139660302034018486هیأت  61(رای 
اول.علــی پیلــه وریــان مرقــی فرزنــد علــی اکبــر 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه8صادره  بشــماره 

یکبابخانــه  ملی1262782198-ششــدانگ 
بمســاحت202/35مترمربع بشــماره7045فرعی مجــزی 
از3240فرعــی از پــالک 45-اصلــی واقــع در لتحــر 

رســمی( بخش2کاشــان)مالک 
اول. شــماره139660302034018921هیأت  62(رای 
بشــماره  ماشــاله  ســید  فرزنــد  قپانــی  ســیدعلی 
شناســنامه0صادره از کاشان بشــماره ملی1250132231-

بمســاحت192/80مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
پــالک  از  از1418فرعــی  بشــماره7046فرعی مجــزی 
45-اصلــی واقــع در لتحــر بخش2کاشــان)خریداری از 

محمدجعفــری(
شــماره139660302034017144هیأت  63رای 
الــه  قــدرت  فرزنــد  کاغــذی  رضائــی  اول.عبــاس 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه32صادره  بشــماره 
زمیــن  قطعــه  ملی1261467284-ششــدانگ 
ــاحت194/84مترمربع  ــان بمس ــر اعی ــتمل ب محصورمش
بشــماره 14597 فرعــی مجــزی از2916فرعــی از پــالک 
49-اصلــی واقع درصفی ابــاد بخش2کاشــان)خریداری 

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

عزیــز باباحســنی(
دوم. شــماره139660302034018648هیأت  65(رای 

حســین خــرم دشــتی بــاال عبــاس ابــادی فرزندمحمــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه 87صــادره  بشــماره 
ازششــدانگ  دانگمشــاع  ملی1262305403-ســه 
بشــماره14612  بمســاحت86/30مترمربع  یکبابخانــه 
از8713فرعــی از پــالک 49-اصلــی واقــع درصفــی 
ــز  ــطه از عزی ــع الواس ــان)خریداری م ــاد بخش2کاش اب

باباحســنی(
شــماره139660302034019005هیأت  66(رای 
پرویــز  فرزنــد  مفــرد  قاســمی  اصغــر  دوم.علــی 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه287صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی6199742044-ششــدانگ 
ــزی  بمســاحت84/09مترمربع بشــماره14613فرعی مج
از1465فرعــی از پــالک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 
بخش2کاشــان)خریداری مــع الواســطه از علــی محمــد 

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

رباطــی( وخانــم شمســی  فــر  فتاحــی 
شــماره139660302034018380هیأت  68(رای 
احمدرضــا  فرزنــد  مقــدم  اول.ناصرصالحــی 
کاشــان  از  شناســنامه1882صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1260795128-ششــدانگ  بشــماره 
ــزی  ــماره14621فرعی مج ــاحت106/4مترمربع بش بمس
از4078 فرعــی از پــالک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

شــجری( ازرضــا  بخش2کاشــان)خریداری 
شــماره139660302034018458هیأت  69(رای 
علیرضــا  فرزنــد  نیاســر  غفاریــان  اول.زهــره 
کاشــان  از  شناســنامه472صادره  بشــماره 
از  دانگمشــاع  ملی1261905113-ســه  بشــماره 
بمســاحت90/39مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــالک  ــی از پ ــزی از8269 فرع ــماره14623فرعی مج بش
ــاد بخش2کاشــان)مالک  ــی اب ــع درصف ــی واق 49-اصل

رســمی(
شــماره139660302034018459هیأت  70(رای 
غالمحســین  فرزنــد  آویــز  دل  اول.رضــا 
کاشــان  از  شناســنامه275صادره  بشــماره 
از  دانگمشــاع  ملی1262348511-ســه  بشــماره 
بمســاحت90/39مترمربع  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــالک  ــی از پ بشــماره14623فرعی مجــزی از 8269 فرع
ــاد بخش2کاشــان)مالک  ــی اب ــع درصف ــی واق 49-اصل

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

) ی مصطفــو
شــماره139660302034018929هیأت  72(رای   
بشــماره  ســیدجعفر  فرزنــد  اول.سیدســعیدمیراب 

کاشــان از  شناســنامه703صادره 
یکبابخانــه  ملی1261954114-ششــدانگ  بشــماره 
بمســاحت95/87مترمربع بشــماره14625فرعی مجــزی 
از5063 فرعــی از پــالک 49-اصلــی واقــع درصفــی ابــاد 

ــمی( ــان)مالک رس بخش2کاش
شــماره139660302034017249هیأت  73(رای 
محمــد  فرزنــد  ســفیده  رضــازاده  الــه  دوم.فضــل 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه518صادره  بشــماره 
مغــازه  یکبــاب  ملی1262203066-ششــدانگ 
بشــماره373فرعی  بمســاحت143/20مترمربع 
ابــاد  صفــی  اراضــی  در  واقــع  ازپالک52-اصلــی 
از مالکیــن  الواســطه  بخش2کاشــان)خریداری مــع 

ابــاد( صفــی  مزرعــه  مشــاعی 
شــماره139660302034019128هیأت  74(رای 
جعفــر  فرزنــد  زاده  زارع  شــفیعی  دوم.معصومــه 
کاشــان  از  شناســنامه45572صادره  بشــماره 
یکبابخانــه  ملی1260445771-ششــدانگ  بشــماره 
ــزی  ــماره3008فرعی مج ــاحت88/30مترمربع بش بمس
ازمشــاعات 594 فرعــی ازپالک53-اصلــی واقــع در 
ابــاد بخش2کاشــان)خریداری از حمیدرضــا  یحیــی 

ابوزیــدی(
شــماره139660302034019121هیأت  75(رای 
عبــاس  فرزنــد  راونــدی  نــادی  دوم.فاطمــه 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه0صادره  بشــماره 
ازششــدانگ  دانگمشــاع  ملی1250385164-ســه 
بمســاحت145/30مترمربع  یکبابخانــه 
ــالک  ــی از پ ــزی از 3630 فرع ــماره5470فرعی مج بش
ــان)خریداری از  ــد بخش4کاش ــع در راون ــی واق 1-اصل

هاشــمی( بنــی  فاطمــه  خانــم 
شــماره139660302034019120هیأت  76(رای 
رضــا  فرزنــد  راونــدی  مــداح  دوم.محســن 
کاشــان  از  شناســنامه869صادره  بشــماره 
مشــاع  دانــگ  ملی1263602691-ســه  بشــماره 
بمســاحت145/30مترمربع  یکبابخانــه  ازششــدانگ 
بشــماره5470فرعی مجــزی از3630فرعــی از پــالک 

ــان)خریداری از  ــد بخش4کاش ــع در راون ــی واق 1-اصل
هاشــمی(  بنــی  فاطمــه  خانــم 

شــماره139660302034018276هیأت  76(رای 
مهــدی  فرزنــد  راونــدی  زاده  محمــد  اول.احمــد 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه35صادره  بشــماره 
ســاختمان  یکبــاب  ملی1263114776-ششــدانگ 
بمســاحت38/10مترمربع بشــماره5471فرعی مجــزی 
از 1825 فرعــی از پــالک 1-اصلــی واقــع در راونــد 
بخش4کاشــان)خریداری از ورثــه ماشــااله قاســم پــور(

شــماره139660302034019039هیأت  77(رای 
بشــماره  اقــا  حســن  فرزنــد  انــوری  دوم.اعظــم 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه769صادره 
یکبابخانــه  ملی1263601693-ششــدانگ 
بمســاحت197/70مترمربع بشــماره3437فرعی مجــزی 
در  واقــع  3-اصلــی  پــالک  از  ازباقیمانده42فرعــی 
طاهرابــاد بخش4کاشــان)خریداری مــع الواســطه از 

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

رســمی( بخش6کاشــان)مالک  نیاســر  در  واقــع 
شــماره139660302034019784هیأت  79(رای 
احمــد  فرزنــد  فــرد  منصــوری  دوم.ابوالفضــل 
بشــماره  کاشــان  از  شناســنامه513صادره  بشــماره 
ششــدانگ  از  دانگمشــاع  ملی1262379423-ســه 
یکبــاب ســاختمان بمســاحت251/45مترمربع بشــماره 
3894 فرعــی مجــزی از3514فرعــی از پــالک 35-
ــی واقــع در نیاســر بخش6کاشــان)مالک رســمی( اصل
دوم. شــماره139660302034019126هیأت  80(رای   
فرزنــد  نیاســری  فــرد  میرصیفــی  سیدماشــااله 
ســیدمهدی بشــماره شناســنامه 2545 صادره از کاشــان 
یکبابخانــه  ملی1261098285-ششــدانگ  بشــماره 
بشــماره3900فرعی  بمســاحت233/50مترمربع 
مجــزی از1889فرعــی از پــالک 35-اصلــی واقــع 
درنیاسربخش6کاشــان)خریداری از علــی ابوالفضلــی 

نیاســری(
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 
مالکیــت  مقــررات  ســند  طبــق  اعتــراض  وصــول 

الــف2304  م  صادرخواهدشــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول :  1396/11/25 
تاریخ انتشارنوبت دوم :  1396/12/10  
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان

  محمد سلمانی

برگ اخطاریه
نــام و نــام خانوادگــی : علــی افخمــی نیــا ، محــل اقامت 

: مجهــول المکان
محــل حضــور : شــعبه اجــرای احــکام ، واقــع در 
: دادگســتری وقــت حضــور : 7 روز پــس از رویــت ، 
ــف  ــه توقی ــه ب ــا توج ــور : ب ــت حض ــاعت : اداری عل س
امــوال شــما )کابینــت( علیــه آقــای ســید رضــا آمیــری 
ــرف  ــد ظ ــی داری ــا مطلب ــی ی ــه اعتراض ــی چنانچ فین

ــوید. ــر ش ــرا حاض ــن اج ــوق در ای ــرر ف ــت مق مهل
اجــرای احــکام مجتمــع شــماره یــک شهرســتان کاشــان 

م/الــف 2418

آگهی ابالغ نسخه ثانی دادخواست تجدید نظر 
خواهی و ضمائم آن به آقای سیامک باقری

نظــر بــه اینکــه آقــای امیــن عظیمــی دادخواســت 
تجدیدنظرخواهــی خــود را بطرفیــت آقــای ســیامک 
باقــری فرزنــد علــی نســبت بــه دادنامــه شــماره 
9609973657600918 – 96/07/12  تقدیــم ایــن شــعبه 
نمــوده و نشــانی تجدیدنظــر خوانــده را مجهــول المــکان 
اعــالم نمــوده اســت لــذا بدینوســیله مراتــب فــوق جهــت 
ــکان  ــول الم ــده مجه ــه تجدیدنظرخوان ــالغ ب اطــالع و اب
آقــای ســیامک باقــری در یکــی از روزنامــه هــای 
ــرده  ــه نامب ــا چنانچ ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه کثیراالنتش
ــار  ــخ انتش ــدت 10 روز از تاری ــرف م ــه ای دارد ظ جوابی
ــد در  ــه ایــن شــعبه اعــالم و ارســال نمای ــا ب آگهــی کتب
غیراینصــورت پرونــده بــا همیــن کیفیــت بــه دادگاه 
تجدیدنظــر ارســال خواهــد شــد . الزم بــه توضیــح 
ــت  ــت دریاف ــد جه ــی توان ــده م ــت تجدیدنظرخوان اس
ــم  ــی دادخواســت تجدیدنظرخواهــی و ضمائ نســخه ثان
ــر  ــر دفت ــه نماید.مدی ــعبه مراجع ــن ش ــر ای ــه دفت آن ب
ــان  م/ ــان ، باغبانی ــی کاش ــم دادگاه حقوق ــعبه شش ش

الــف 2425

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و مفاد دادخواست
ــا  ــر نی ــی اصغ ــرین عل ــم نس ــه خان ــیله ب ــن وس بدی
ــتی  ــردد دادخواس ــی گ ــالغ م ــی اب ــد عل ــی فرزن ارجق
ــید  ــد س ــی فرزن ــین کریم ــید حس ــای س ــوی آق از س
ــه وجــه  ــه خواســته مطالب ــت شــما ب ــه طرفی حســن ب
ــی  ــارات دادرس ــاب خس ــا احتس ــک ب ــره چ ــک فق ی
ــی  ــعبه دوم حقوق ــی 960509 ش ــماره بایگان ــت ش تح
کاشــان ثبــت و بــرای روز 1397/01/18 ســاعت 9 صبــح 
وقــت رســیدگی تعیــن شــده و بــه علــت مجهــول 
ــز مــاده  ــه تجوی ــودن شــما و دســتور دادگاه ب المــکان ب
73 قانــون آئیــن دادرســی مراتــب یــک نوبــت متوالــی 
ــا  ــردد ت ــی گ ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای در یک
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــده جه خوان
ضمائــم و اعــالم نشــانی کامــل و دقیــق خــود بــه ایــن 
دفتــر مراجعــه و در وقــت مقــرر بــاال در شــعبه دوم 
حقوقــی کاشــان جهــت رســیدگی حاضــر گــردد واال در 
ــد ــاذ خواه ــی اتخ ــم قانون ــور تصمی ــدم حض ــورت ع  ص

 گردید.
حقوقــی  عمومــی  دادگاه   2 شــعبه  دفتــر  مدیــر    

2432 م/الــف  ســلمانیان  کاشــان.  شهرســتان 

آگهی حصر وراثت 
ــماره  ــه ش ــان ب ــوش نمکی ــد خ ــی محم ــای عل آق
ــه  ــی ب ــق دادخواســت تقدیم شناســنامه 257 مطاب
ــن شــعبه  ــده 9601244/354/96 از ای کالســه پرون
ــن  ــوده و چنی ــت نم درخواســت گواهــی حصــر وراث
توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم ابوالفضــل 
ــنامه 58 در  ــماره شناس ــه ش ــردی ب ــی جمج چوپان
تاریــخ 91/12/30 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه و ورث ــی گفت زندگ
ــردی  ــی جمج ــدی چوپان ــه: 1 مه ــت ب ــر اس منحص
ش ش 3961 ت ت 1360/2/21  صــادره از تهــران 
ــردی ش ش  ــی جمج ــره چوپان ــی 2 نی ــر متوف پس
ــر  ــران دخت 7919  ت ت 1357/3/23  صــادره ازته
متوفــی 3  طیبــه چوپانــی جمجــردی ش ش 
42763  ت ت 1367/6/1  صــادره از تهــران دختــر 
ــلجی ش ش 5015    ــازی نش ــیه خب ــی 4 انس متوف

ت ت 1336/12/1  صــادره از کاشــان همســر متوفــی 
ــام  ــا انج ــک ب ــدارد این ــری ن ــه دیگ ــوم ورث و مرح
ــور را باســتناد  ــی درخواســت مزب تشــریفات مقدمات
ــت  ــک نوب ــبی در ی ــور حس ــون ام ــاده 361  قان م
ــی دارد و  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م آگه
یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــعبه 
تقدیــم دارد واال گواهــی مربــوط صــادر خواهــد شــد. 
ــل  ــورای ح ــعبه 354 ش ــس ش رئی 110/161805ت  

ــران  ــماره 8 ته ــع ش ــالف مجتم اخت

آگهی
محکــوم لــه: عمــاد باصــری  محکــوم علیــه: محمــد 
ــد  ــره در جرای ــای منتش ــی ه ــرو آگه ــدی  پی محم
ــکان  ــول الم ــه مجه ــی ک ــر آگه ــه نش ــیله ب بدینوس
مــی باشــد ابــالغ مــی شــود طبــق اجرائیــه صــادره از 
شــعبه در پرونــده کالســه 960170/352  بــه موجــب 
دادنامــه شــماره 960808 مــورخ 96/8/22  صــادره از 
ــه پرداخــت  شــعبه 352  محکــوم علیــه محکــوم ب
مبلــغ 200000000  ریــال بابــت اصــل خواســته و 
نیــز  پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه مبلــغ مذکــور 
ــم و  ــرای حک ــان اج ــت زم ــید لغای ــخ سررس از تاری
پرداخــت مبلــغ 2560000 ریــال بابــت خســارات 
ــغ 0  ــز پرداخــت مبل ــه دادرســی و نی ناشــی از هزین
ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل در مرحلــه بــدوی در 
حــق محکــوم لــه مــی باشــد. پرداخــت نیــم عشــر 
ــده  ــی برعه ــای اجرائ ــه ه ــز هزین ــرا و نی ــق اج ح
محکــوم علیــه مــی باشــد. بدیهــی اســت بــا توجــه 
بــه غیابــی بــودن حکــم اجــرای حکــم غیابــی منــوط 
بــه معرفــی ضامــن معتبــر یــا اخــذ تامین متناســب 
از محکــوم لــه، یــا ابــالغ واقعــی اجرائیــه بــه 
محکــوم علیــه مــی باشــد لــذا مفــاد اجرائیــه صــادره 
ــاده 9  ــاده 73 آ.د.م و م ــرای م ــت در اج ــک نوب ی
ــد  ــی از جرای ــی در یک ــکام مدن ــرای اح ــون اج قان
کثیراالنتشــار درج مــی گــردد تــا ظــرف ده روز پــس 
ــه اجــرای مفــاد اجرائیــه  از انتشــار آگهــی نســبت ب
ــرای  ــد اج ــورت واح ــن ص ــر ای ــردد. در غی ــدام گ اق
ــول  ــه اجــرای مدل ــق مقــررات نســبت ب احــکام طب
ــد  ــدام خواه ــی اق ــه اجرای ــول هزین ــه و وص اجرائی
نمــود. 110/161793ت رئیــس شــعبه 352  شــورای 

ــران  حــل اختــالف مجتمــع شــماره 8 ته

آگهی اجرائیه 
مشــخصات محکــوم لــه: مریــم مصلحــی نــام 
رســالت  بزرگــراه  تهــران  نشــانی  محمــد  پــدر 
ــان کرمــان خیابــان شــهید صافــی بــن بســت  خیاب
ــوم  ــخصات محک ــد 2  مش ــالک 5 واح ــوزگار پ آم
علیــه: 1 احســان رضائــی 2 افشــین هاشــم زاده  
محکــوم بــه: بــه موجــب درخواســت اجــرای حکــم 
ــه شــماره 9610091030400175  و شــماره  مربوطــه ب
محکــوم   9609971030400671 مربوطــه  دادنامــه 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــد ب ــوم ان ــا محک ــا تضامن علیه
ریــال   2/980/000 پرداخــت   – 173/000/000ریــال 
ــال  ــغ 2/200/000 ری ــه دادرســی- پرداخــت مبل هزین
هزینــه کارشناســی.110/161809ت رئیــس شــعبه 
354 شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــماره 8 

ــران  ته

آگهی ابالغیه 
مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی: محمدرضــا 
ــران  ــی اصغــر نشــانی ته ــدر عل ــام پ ــور ن فاطمــی پ
خزانــه خ تقــوی ک شــهید محمــودی پ 2 ط 4 
واحــد 12  تاریــخ حضــور: 1397/01/20  دوشــنبه 
ســاعت : 15:00   محــل حضــور: تهــران بزرگــراه 
ــارک  ــی پ ــع جنوب ــران ضل ــه ای ــد از بیم ــت بع بعث
بعثــت خیابــان شــهید تقــوی   در خصــوص دعــوی 
مهــدی تحصیلــدار بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر 
فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید. 
رئیــس شــعبه 709  110/161788ت  
ــران  ــماره 16 ته ــع ش ــالف مجتم ــل اخت ــورای ح ش

دادنامه
ــان  ــا زاهدی ــان: غالمرض ــخ 1396/9/13  خواه تاری
فــر  خوانــده: محمــد حســام وفاداریــان – غالمرضــا 
نقــدی  خواســته: مطالبــه چــک  گردشــکار بــه تاریخ 
ــوق  ــده کالســه 960492  در وقــت ف 96/9/13  پرون
العــاده/ مقــرر تحــت نظــر قــرار گرفــت بــا بررســی 
مجمــوع اوراق و محتویــات پرونــده و بــا ملحوظ نظر 
قــرار دادن نظریــه مشــورتی مــورخ 96/9/13 اعضــاء 
محتــرم شــعبه 655  بــا اعــالم ختــم رســیدگی بــه 
شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد. رای 
شــورا: در خصــوص دعــوی آقــای غالمرضــا زاهدیــان 
ــاداران-  ــه طرفیــت آقــای محمــد حســام وف فــر  ب
غالمرضــا نقــدی  بــه خواســته مطالبــه مبلــغ یکصــد 
ــک  ــت وجــه ی ــال باب ــون ری ــج میلی و هشــتاد و پن
فقــره چــک بــه شــماره 9053/205527 عهــده 
ــن از  ــدان آرژانتی ــعبه می ــن ش ــاد نوی ــک اقتص بان
جــاری 42869891 و مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه 
ــده  ــه خوان ــه اینک ــر ب ــی نظ ــای دادرس ــه ه و هزین
دلیلــی بــر پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه خــود بعمل 
نیــاورده و نســبت بــه اصالــت ســند ایــراد و تکذیبــی 
ــه  ــتغال ذم ــراز اش ــا اح ــن ب ــت بنابرای ــرده اس نک
ــخیص  ــان را وارد تش ــوی خواه ــورا دع ــده ش خوان
519/515/502/198/و522   مــواد  بــه  مســتندا  و 
قانــون آئیــن دادرســی مدنــی دادگاه هــای عمومــی 
و انقــالب در امــور مدنــی مصــوب 1379 و مــواد 
تجــارت؛  قانــون  307و309و310و311و313و314  
ــال  ــغ -/185/000/000ری ــه پرداخــت مبل ــده را ب خوان
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 2/360/000 ریــال 
خســارت  پرداخــت  و  دادرســی  هــای  هزینــه 
ــاالنه از  ــاخص س ــر ش ــی از تغیی ــه ناش ــر تادی تاخی
ــا  ــگام پرداخــت متناســب ب ــا هن زمــان سررســید ت
شــاخص اعالمــی از جانــب بانــک مرکــزی جمهوری 
اســالمی ایــران بــا لحــاظ مــاده 522  قانــون مزبــور 
کــه احتســاب آن موقــع پرداخــت بــا واحــد محتــرم 
ــا در  ــود مجموع ــد ب ــی خواه ــکام مدن ــرای اح اج
حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای 
قابــل  ابــالغ  از  روز   20 ظــرف  و  غیابــی  صــادره 
 اعتــراض و واخواهــی در شــورا عمومــی شــعبه 655 

می باشد. 
110/161783ت   

ــران  ــالف ته رئیــس شــعبه 655 شــورای حــل اخت
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سناریوی ویژه 

دربی به نفع دو تیم!
 

ــت  ــه دوس ــا گفت ــرخ ه ــلطان س ــن س ــی پروی عل
ــر تماشــاگران اســتقالل  ــش براب ــم محبوب ــدارد تی ن
ــن  ــی »فردی ــا کم ــی آق ــی بگیرد.عل ــن قهرمان جش
هــواداران  احتمــاال  امــا  اســت  درآورده  بــازی« 

ــد. ــری دارن ــر دیگ ــپولیس نظ پرس
ــزرگ، هیچوقــت دو طــرف  ــی ب ــک درب ــان ی در پای
ــی  ــاید در درب ــا ش ــد ام ــن نمی گیرن ــکوها جش س
امــروز، ایــن قانــون شکســته شــود. پرســپولیس بــا 
ــان می شــود  ــا قهرم ــدار امــروز قطع ــروزی در دی پی
ــن در  ــت ذوب آه ــا شکس ــاوی ی ــورت تس و در ص
شــهر جــم کــه بعیــد هــم نیســت، بــا یــک مســاوی 
ــت،  ــن دو حال ــد. در ای ــی می رس ــه قهرمان ــم ب ه
ــد  ــی خواهن ــحال درب ــرف خوش ــی ها ط پرسپولیس
بــود و در صورتــی کــه اســتقالل بتوانــد جلــوی 
قهرمانــی پرســپولیس را بگیــرد، آن هــا جشــن بــرد 

را برگــزار می کننــد. 
بــازی پــارس جنوبــی و ذوب آهــن، تقریبــا ســاعت 
۱۶:۴۵ دقیقــه بــه پایــان می رســد. اگــر پــارس 
ــن را  ــود ذوب آه ــق ش ــابقه موف ــی در آن مس جنوب
شکســت بدهــد، قهرمانــی پرســپولیس قطعــی 
ــت  ــورت شکس ــی در ص ــا حت ــد و آن ه ــد ش خواه
برتــر  لیــگ  قهرمــان  هــم  اســتقالل  مقابــل 
ــروزی اســتقالل،  ــا پی می شــوند. در آن شــرایط و ب
ــم  ــرد ه ــروزی می گی ــن پی ــفر جش ــم ش ــم تی ه
ــی  ــن قهرمان ــابقه جش ــان مس ــان در پای سرخپوش
ــزار  ــش ۶۰ ه ــام گنجای ــرد و تم ــد ک ــزار خواهن برگ
ــد.  ــادی دارن ــرای ش ــه ای ب ــگاه، بهان ــری ورزش نف

ــت.( ــده اس ــه ش ــت فروخت ــزار بلی ــط ۶۰ ه )فق

چهره ویژه دربی

بی خیال ترقه
 

ــی  ــروز »جیوان ــی ام ــژه درب ــره وی ــدون شــک چه ب
ــا  ــت ب ــرار اس ــه ق ــت ک ــس فیفاس ــو« رئی اینفانتین
ــال از  ــای فوتب »فــن باســتن« ســتاره پیشــین دنی
نزدیــک و در ورزشــگاه آزادی تماشــاگر ایــن دیــدار 
باشــد. از مــدت هــا قبــل هــم بــرای اســتفاده 
ــران،  ــا در ای ــس فیف ــور رئی ــت حض ــه از فرص بهین
مثــال  اســت؛  شــده  مختلــف  برنامه ریزی هــای 
ــزاری  ــال، برگ ــیون فوتب ــای فدراس ــی از برنامه ه یک
جشــنواره فوتبالــی دختــران اســت کــه ایــن مراســم 
ــق  ــا طب ــود ام ــزار می ش ــفند برگ ــاله ۱۸ اس ــر س ه
ــه  ــه ب ــا توج ــال، ب ــیون فوتب ــایت فدراس ــالم س اع
ــن  ــده ای ــرار ش ــران، ق ــا در ته ــس فیف ــور رئی حض
جشــنواره امســال در ۱۰ اســفند)امروز( برگــزار شــود 
ــنواره و  ــن جش ــزاری ای ــاهد برگ ــو ش ــا اینفانتینی ت

ــد.  ــران باش ــه دخت ــال ب ــیون فوتب ــه فدراس توج
مســئوالن  از  فیفــا  رئیــس  می شــد  شــنیده 
فدراســیون فوتبــال کشــورمان درخواســت کــرده تــا 
مقدمــات دیــدار او بــا رئیــس جمهــور را هــم فراهــم 
ــان و  ــاره آزادی زندانی ــد می خواســت درب ــد، الب کنن
ــی حــرف  ــا حســن روحان ــران ب ــوق بشــر در ای حق

ــد. بزن
داســتان   . داریــم  واجب تــری  کارهــای  مــا 
دادن  نشــان  ایــران،  بلوکــه شــده  پاداش هــای 
ادعا هــای  رد  و  ایــران  ورزشــگاه های  در  امنیــت 
محرومیــت  موضــوع  عربســتانی ها،  واهــی 
پرســپولیس از یــک پنجــره نقل وانتقاالتــی و ... 
ــو  ــان حضــور اینفانتین ــه در زم ــی اســت ک موضوعات
فیفــا  رئیــس  بــا  آنهــا  در خصــوص  ایــران  در 
ــم  ــواداران دوتی ــم ه ــط امیدواری ــرد. فق ــت ک صحب
ــد و امــروز  ــل نکنن ــد تبدی ــه تهدی ــن فرصــت را ب ای
را بــی خیــال ترقــه بــازی و آتــش روشــن کــردن و 
بــه جــان هــم افتــادن شــوند بلکــه کــذب محــض 

ــود. ــخص ش ــا مش ــعودی ه ــای س ــودن ادع ب

افسوس ویژه

فقط 3 میلیارد تومان
در آبان مــاه ســال جــاری ســندی مبنــی بــر درآمــد 
ــی پایتخــت  ــی صداوســیما از درب ــارد تومان ۱۶ میلی
ــغ  ــه تبلی ــر ثانی ــند ه ــن س ــق ای ــد. طب ــر ش منتش
بیــن دو نیمــه بــازی اســتقالل و پرســپولیس، 
آب  آگهی دهنده هــا  بــرای  تومــان  میلیــون   ۱۲۵
می خــورد. در انتهــای ایــن ســند، عنــوان شــده 
اســت کــه مجموعــه درآمــد صــدا و ســیما از 
ــدی  ــن ۹۰ درص ــف میانگی ــا تخفی ــابقه ب ــن مس ای
ــی  ــبات برخ ــه محاس ــت ک ــان اس ــارد توم ۱۶ میلی
ســایت های اقتصــادی نشــان می دهــد درآمــد 
خالــص کمــی بیشــتر از ایــن اســت و حداقــل 
ــت.  ــد یاف ــش خواه ــان افزای ــارد توم ــا ۲۰ میلی ت
ضمــن اینکــه در ایــن ســند درآمــد ایــن ســازمان از 

ــود. ــده ب ــاظ نش ــه لح ــر برنام اسپانس
در روزهــای گذشــته ســایت های خبــری اعــالم 
کردنــد کــه درآمــد اســتقالل و پرســپولیس از ایــن 
مســابقه چیــزی حــدود ۳ میلیــارد تومــان اســت و 
بــرای اولین بــار اســت کــه ایــن دو باشــگاه از یــک 

ــد. ــب می کنن ــدی کس ــن درآم ــابقه چنی مس
ایــن رقــم را مقایســه کنیــد بــا درآمــد  حــاال 
ــان.  ــرح جه ــای مط ــرای تیم ه ــزرگ ب ــای ب بازی ه
ــال در الکالســیکو رفــت امســال ۴۶  ــوان مث ــه عن ب
میلیــون دالر بــه حســاب دو باشــگاه رئــال مادریــد 

ــد.  ــه ش ــلونا اضاف و بارس
ــد  ــد از درآم ــه ۶۰ درص ــت ک ــب اینجاس ــه جال نکت
ــزی  ــود؛ چی ــی ب ــه حــق پخــش تلویزیون ــوط ب مرب
کــه در محاســبات دو باشــگاه بــزرگ ایرانــی هیــچ 
جایــی نــدارد، زیــرا صــدا و ســیما خــودش را مکلــف 
بــه پرداخــت حــق پخــش نمی دانــد، تبلیغــات 

ــت.  ــگاه ها نیس ــت باش ــه دس ــم ک ــی ه محیط

داورِ محبوب مغضوب!
قابــل پیــش بینــی بــود. فعــاًل اســتانداردترین داور 
ــس  ــوی چشــم رئی ــی ۸۶ را جل ــران اســت. درب ای
فیفــا ســوت زد. قضــاوت در برابــر اینفانتینیــو بــرای 
ــرای  ــروز ب ــه را دارد. او ام ــیر دولب ــم شمش او حک
پنجمیــن بــار در دوران داوری خــود، قضــاوت دربــی 
را بــر عهــده خواهــد داشــت. نتایــج ۴ دربــی قبلــی 
ــم  ــرای دو تی ــی ب ــکل عجیب ــه ش ــاوت او ب ــا قض ب
پرســپولیس و اســتقالل یکســان رقــم خــورده 
اســت. در ایــن ۴ دربــی، دو بــار بــازی بــه تســاوی 
بــدون گل انجامیــده و پرســپولیس و اســتقالل هــر 
ــروز شــده اند. ــف پی ــر حری ــار ۳-۲ ب ــک ب ــدام ی ک

قضــاوت  جنجالی تریــن  و  ســخت ترین  شــاید 
ایــن  در  بــود.   ۸۴ دربــی  دربی هــا،  در  فغانــی 
ــا خطــای ســیدجالل  ــازی گل دوم پرســپولیس ب ب
حســینی بــه دســت آمــد کــه فغانــی آن را ندیــد و 
ــی  ــرف و حدیث های ــرد. ح ــالم ک ــح اع گل را صحی
ــه  ــازی ب ــده ب ــف ش ــای تل ــون وقت ه ــم پیرام ه
ــه  ــد ک ــد بودن ــی ها معتق ــد و پرسپولیس ــود آم وج
فغانــی بــه انــدازه کافــی وقــت تلــف شــده محاســبه 
ــدا  ــه ص ــازی را ب ــان ب ــوت پای ــر س ــرده و زودت نک
درآورده اســت. او در پایــان بــازی مهــدی رحمتــی را 

ــرد. ــن اخــراج ک هــم از زمی

کُری به سبک خارجی
ــل  ــی مقاب ــد در درب ــه می خواه ــرًا گفت ــو اخی برانک
اینفانتینــو ســورپرایز داشــته باشــد. واکنــش شــفر 
ــود. او  ــب ب ــو جال ــای برانک ــن حرف ه ــه ای ــا ب ام
ــو ســورپرایز  ــرای اینفانتین ــو ب ــت: »شــاید برانک گف
دارد و مثــاًل می خواهــد بــا او شــام بــه بیــرون 
ــتید  ــورپرایز هس ــال س ــما دنب ــم ش ــرود! نمی دان ب

ــه.« ــا ن ی
ــت:  ــری زده اس ــای جالب ت ــه حرف ه ــفر در ادام ش
ــی  ــال جــام حذف ــه فین ــود ک ــن ب ــن ای ــای م »روی
ــی  ــم و آن درب ــام دهی ــپولیس انج ــل پرس را مقاب
رویایــی بــود، امــا پرســپولیس از جــام حذفــی کنــار 
رفــت و ایــن فینــال انجــام نشــد. ایــن می توانســت 
یــک بــازی خــاص و ویــژه باشــد، حتــی در آســیا. 
اینکــه پرســپولیس و اســتقالل در فینــال جــام 

حذفــی باشــند.«
 

آبی های ُسرمه ای پوش
ــی در  ــرای درب ــا ب ــد ت ــم گرفتن ــتقاللی ها تصمی اس
اقدامــی جالــب توجــه و کــم ســابقه از پیراهن هــای 

ســوم خــود اســتفاده کننــد.
ــرمه ای  ــگ س ــه رن ــان ب ــی پوش ــوم آب ــن س پیراه
اســت و البتــه در آن طرح هــای آبــی رنــگ اســتفاده 
ــا  ــاس اول آبی ه ــا لب ــی ب ــاوت چندان ــده و تف ش
ــم  ــتقاللی ها تصمی ــود، اس ــن وج ــا ای ــا ب ــدارد ام ن
ــتاد و  ــی هش ــن در درب ــن پیراه ــا از ای ــد ت گرفتن
ششــم اســتفاده کننــد. آخریــن مرتبــه ای کــه 
ــان اســتقالل از پیراهــن اول خــود اســتفاده  بازیکن
نکردنــد، دربــی هفتــاد و نهــم بــود کــه آبی هــا 
ــن  ــا ای ــه ب ــد و البت ــن کردن ــر ت ــن مشــکی ب پیراه

ــد. ــت خوردن ــن شکس پیراه
 

 تماشاگران دربی ترقه دیدند
اطالع دهند

فدراســیون  رئیــس  اینفانتینــو  جیانــی  حضــور 
ــی  ــای درب ــرای تماش ــران ب ــال در ای ــی فوتب جهان
ــتری  ــیت های بیش ــده حساس ــث ش ــت، باع پایتخ
در ایــن مســابقه ایجــاد شــود. از ایــن رو مســئوالن 
برگــزار کننــده و نیــروی انتظامــی در تــالش هســتند 
تــا امنیــت ویــژه ای روی ســکوها برقــرار شــود. 
در ایــن خصــوص ســازمان لیــگ از هوادارانــی 
ــگاه آزادی  ــه ورزش ــابقه ب ــای مس ــرای تماش ــه ب ک
ــعید  ــام داد. س ــی انج ــت جالب ــد، درخواس می رون
فتاحــی، رئیــس کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ 
در ایــن بــاره گفــت: »از هــواداران خواهشــمندم کــه 
ــت  ــد و رعای ــان دهن ــی را نش ــل ایران ــگ اصی فرهن
ــردی را  ــر ف ــد و اگ ــل آورن ــه عم ــائل را ب ــه مس هم
کــه همــراه خــود ترقــه یــا از ایــن قبیــل مــواد دارد، 
ــد، چــون  ــس اطــالع دهن ــه پلی ــد ب مشــاهده کردن
ایــن مســائل تأثیــر بســزایی در بحــث میزبانــی ایــن 

ــیا دارد.« ــگاه در آس دو باش

کیمیای وطنسارا بهرامی
S.Bahrami@eskimia.ir

یــک شــایعه عجیــب؛ »بــه پرســپولیس 
ایــن  ببــازد!«  دربــی  در  بایــد  گفته انــد 
زمزمــه ای اســت کــه در آســتانه دربی شــنیده 
شــد و خیلی هــا را شــوکه کــرد. ادعایــی کــه 
ــار آن را  یــک ســایت خبــری بــرای اولیــن ب
ــع آگاه  ــک منب ــل از ی ــه نق ــرد و ب ــرح ک مط
ــران دو  ــا مدی ــه ب ــه ای ک ــت:»در جلس نوش
باشــگاه برگزار شــد، با شکســت پرســپولیس 
در ایــن دیــدار موافقــت شــد تــا آقایــان بــه 
منفعــت خــود برســند. فوتبالــی کــه بــا پــول 
می چرخــد و احساســات میلیون هــا هــوادار 
ــن عنصــر ممکــن اســت.  در آن بی ارزش تری
از ایــن مــدل دربی هــا کــم نداشــته ایم؛ 
یــا  پرسپولیســی ها  کــه   ۸۴ شــهرآورد 
ــا  ــد ی ــاب می کردن ــی را انتخ ــرد درب ــد ب بای

ــی!« قهرمان
ســال گذشــته هــم در آســتانه دربــی شــبیه 
چنیــن شــایعه ای را شــنیدیم. آن موقــع 
امســال،  مثــل  پرســپولیس  قهرمانــی 
مســجل نشــده بــود و گفتنــد از بــاال بــه ایــن 
باشــگاه دســتور داده شــده ببــازد و بیــن 
قهرمانــی یــا بــرد در دربــی، یکــی را انتخــاب 
کنــد! پرســپولیس در آن بــازی باخــت و 

ــد. ــان ش ــم قهرم ــل ه آخرفص
امســال قهرمانــی سرخپوشــان تقریبــًا قطعی 
در  می تواننــد  برانکــو  شــاگردان  و  اســت 
ــن  ــروز، جش ــدار ام ــروزی در دی ــورت پی ص
قهرمانــی بگیرنــد امــا شــایعات، همــه چیــز 
ــپولیس  ــاال پرس ــت. ح ــرده اس ــراب ک را خ
خــود  خــوب  روز  در  واقعــًا  اگــر  حتــی 
نباشــد و در برابــر اســتقاللی کــه از قضــا 
ــازی  ــا ســرحال اســت و خــوب ب ــن روزه ای
ــه  ــز را ب ــه چی ــرد، هم ــه نگی ــد، نتیج می کن
همیــن »درگوشــی های تأییــد نشــده« ربــط 

خواهنــد داد.
شــایعاتی کــه قدمتــی بــه انــدازه حداقــل دو 
ــی  ــم وقت ــه ۸۰ ه ــال های ده ــه دارد. س ده
فوتبــال و دربــی حــال و هــوا و لــذت دیگــری 
اعصــاب  شــایعات  همیــن  بــا  داشــت، 
ــی از  ــد. وقت ــخ می ش ــان تل ــن، کامم خردک
ــه بعــد، دربی هــا یکــی پــس  ــی ب یــک جای
از دیگــری مســاوی می شــد و می گفتنــد 
»گفتــه شــده دربــی مســاوی تمــام شــود« 
هیــچ وقــت هــم نمی گفتنــد چــه کســی یــا 
چــه کســانی و از کــدام نهــاد و ارگان چنیــن 

ــد. ــادر کرده ان ــتوری ص دس
ــه پخــش  ــوا ک ــر. حل ــود دیگ ــی ب خــب درب
و  پرســپولیس  دربــی  اصــاًل  نمی کردنــد! 

اســتقالل بــا همیــن دعواهــای داخــل زمیــن 
ــود  ــم ب ــان دو تی ــای بازیکن ــری خوانی ه و ک
ــرد.  ــدا می ک ــری پی ــوی دیگ ــگ و ب ــه رن ک
پرســپولیس محرمــی داشــت و اســتقالل 
ــم  ــه ه ــم ب ــا چش ــه ت ــی ک ــه نوی ــر قلع امی
مــی زدی، می دیــدی وســط زمیــن بــه جــان 
هــم افتاده انــد و محرومیــت را هــم بــه جــان 

می خریدنــد.
ــا و  ــی محاب ــم ب ــان ه ــدی بازیکن ــل بع نس
جســور بــود و نمی خواســت کــم بیــاورد. 
ــورت  ــوی ص ــت ت ــا مش ــت« ب ــان رأف »پای
»محمــد  و  می کوبیــد  برومنــد«  »پرویــز 
نــوازی« و »حمیــد اســتیلی« کنــار زمیــن از 
خجالــت هــم درآمدنــد و بعــد از بــازی شــب 
را در بازداشــتگاه ســر می کردنــد و »ســیاوش 
ــه جــان  ــو ب ــا چاق ــازی ب ــور« بعــد از ب اکبرپ
بازیکــن تیــم رقیــب می افتــاد و موهــای او را 

از پشــت می کشــید و ...
درگیری هــا آن قــدر زیــاد شــده بــود کــه 
یــک دفعــه تصمیــم گرفتــه شــد دو تیــم از 
ــه  ــد. از آن ب ــن بیفتن ــه زمی ــام ب آن ســوی ب
ــم  ــی« طع ــال ها، »درب ــا س ــه ت ــود ک ــد ب بع
و جذابیــت و هیجــان خــود را از دســت داد. 
آزادی خالــی شــد و خیلی هــا حتــی از پــای 
تلویزیــون هــم رغبتــی بــرای دیــدن شــهرآورد 

پایتخــت نداشــتند؛ چــون همــه می دانســتند 
عجیــب  و  می شــود  مســاوی  نهایــت  در 

ــد. ــور می ش ــن ط ــم همی ــرًا ه ــه اکث اینک
دوتیــم  میــان  مشــترک  ضیافــت شــام 
درســت شــب قبــل از بــازی و ادعــای رفاقــت 
بــا بازیکنــان تیــم رقیــب کــه اســتارت آن از 
دو هفتــه قبــل از دربــی می خــورد تــا قربــان 
صدقــه رفتن هــای بازیکنــان بــرای همدیگــر 
حســابی  را  هــواداران  بــازی،  جریــان  در 
ــز  ــه چی ــود. هم ــرده ب ــد ک ــوس و ناامی مأی
می دیدیــم اال دربــی! اصــاًل انــگار فیلــم 
ــود و  ــری ب ــت خب ــه از کیفی ــود. ن ــدی ب هن
ــری  ــک درگی ــی ی ــا کس ــی ب ــی کس ــه حت ن
کوچــک فوتبالــی درون زمیــن پیــدا می کــرد 
کــه بــاور کنیــم درحــال تماشــای دربــی 

ــی روح. ــخ و ب ــرد و ی ــتیم، س هس
ــکند و  ــی بش ــخ درب ــا ی ــت ت ــال ها گذش س
ــازی برگــردد. در دو  ــن ب ــه ای روح هیجــان ب
ســه ســال اخیــر، بــرد و باخــت در شــهرآورد 
ــم و همیــن موضــوع امیدوارمــان کــرد  دیدی
دســتوربده«  ازبــاال  »آقایــاِن  نســل  کــه 
دو  درســت  حــاال  امــا  شــده  منقــرض 
ســه روز مانــده بــه دربــی، شــایعه ای در 
بــه  را  تصوراتمــان  کــه  می پیچــد  شــهر 
ــان  ــه هیج ــال ب ــن فوتب ــزد. ای ــم می ری ه

و  »پرســپولیس«  را  هیجــان  و  دارد  نیــاز 
می کننــد.  تزریــق  آن  بــه  »اســتقالل« 
دوتیمــی کــه بایــد همیشــه در اوج باشــند تــا 
ــن  ــاس همی ــر اس ــد. ب ــر باش ــگاه ها پ ورزش
ــادالت  ــرد، مع ــر بب ــپولیس اگ ــه، پرس نظری
ــازد  ــد بب ــس بای ــزد پ ــه هــم می ری ــن ب آقای
ــند.  ــی باش ــم راض ــتقالل ه ــوادران اس ــا ه ت
ــد  ــوض می توانن ــواداران پرســپولیس در ع ه
ــد ولــی اگــر ادعــای  جشــن قهرمانــی بگیرن
ــرده،  ــن موضــوع را مطــرح ک ــه ای ســایتی ک
درســت باشــد بایــد گفــت جشــن قهرمانــی 
ــی  ــاید اتفاق ــی ش ــروزی در درب ــس از پی پ
نــادر باشــد کــه حــاال حاالهــا تکــرار نشــدنی 
باشــد. جــای تعجــب دارد کــه سرخ پوشــان 
بــر چــه اساســی حاضــر شــدند چنیــن 
رکــوردی را از دســت بدهنــد. اگــر ایــن خبــر 
صحــت داشــته باشــد و نتیجــه دربــی از قبل 
تعیین شــده باشــد، بایــد فاتحــه ایــن فوتبــال 
ــزد.  ــاک ن ــال پ ــر دم از فوتب ــد و دیگ را خوان
ــان  ــم امیدم ــد چش ــرایطی بای ــن ش در چنی
ــان پرســپولیس باشــد  ــی بازیکن ــه نافرمان ب
ــی  ــازی کثیف ــن ب ــه چنی ــن ب ــاید ت ــه ش ک
ــود  ــنیده می ش ــه ش ــه البت ــازی  ک ــد؛ ب ندهن
ــش  ــم نق ــم« ه ــترک دو تی ــر مش »اسپانس

عمــده ای در اجــرای آن دارد.

 شایعه 
در شهر

گروه ورزشصدرا مطیعی
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می توانــد  کــه  مســابقه ای  ۸۶؛  دربــی 
و  اســتقالل  نشــود…  تکــرار  هیچ وقــت 
پرســپولیس امــروز در حالــی بــه مصــاف 
ــرد در  ــا ب ــد کــه پرســپولیس ب هــم مــی رون
ــر هفدهــم  ایــن مســابقه، قهرمــان لیــگ برت
می شــود. امــا اســتقاللی هــا کــه ایــن روزهــا 
ــد  ــرم هســتند، دوســت دارن حســابی روی ف
ــا  ــوند ی ــپولیس ش ــی پرس ــع قهرمان ــا مان ی
ــه  ــک هفت ــم را ی ــن تی ــی ای ــل قهرمان حداق

ــد. ــب بیندازن ــده عق ــه ش ــم ک ه
+++

ســال هــا گذشــته اســت از آن روزهایــی کــه 
ــرا  ــخص و اصولگ ــری متش ــاهین«، مدی »ش

داشــت کــه تیمــش را از بیــن شــاگردان 
مرغــوب دبیرســتان های البــرز و فیــروز  و 
و دســت پرورده های  انتخــاب کــرد  بهــرام 
ــگاه ها  ــاگردهای اول دانش ــش، ش ــل اول نس
بودنــد. اعتبــار اخالقــی بازیکنانــی کــه عناوین 
تحصیلــی بــاال مثــل دانشــجوی دکتــرا و 
دهــه  جامعــه  در  و…داشــتند،  مهنــدس 
۲۰ کــه کشــور ۱۳درصــد باســواد داشــت، 
تبدیــل بــه الگوهــای تاریخــی بــرای جوانــان 
خصلتــی  هــم  تاجی هــا  درعــوض  شــد. 
ویــژه در جــذب تماشــاگر داشــتند، آنهــا 
بعــد از ادغــام دوچرخه ســواران خســروانی 
بــا ســربازان خاتمــی تیمــی پیــدا کردنــد کــه 
پروانــه و اســناد قدرتــش بــه دربــار هبــه شــد 
ــت  ــزار جذابی ــم اب ــه ه و تماشــاگران مجموع

ــال شــدند. درجــه داران  ــودن فوتب ــی ب دوقطب
معتبــر و بــا اعتبــاری کــه بــا شــورت ورزشــی 
فوتبــال  می کردنــد و بازیکنــان معتبــری 
ــد،  ــوپ می زدن ــان ت ــن نظامی ــار ای ــه در کن ک
توده هــای  ژنتیکــی کــه  احتــرام  در کنــار 
ــور  ــان متص ــدرت حاکمیتش ــرای ق ــردم ب م
ــا  ــاختند. بعده ــاج را س ــداران ت ــد، طرف بودن
ــر  ــاهین-تاج تغیی ــواداری ش ــه ه ــا معادل ام
ــه  ــور جامع ــا در تص ــاهینی ها بعده ــرد. ش ک
و در دوران اوج گیــری مبــارزه بــا انقــالب 
ســفید شــاه وحکومــت وقــت »آزاده مردانــی 
ــده و  ــی ش ــت« معرف ــنفکر و ضدحکوم روش
طرفــدار بیشــتری پیــدا کردنــد و تاجی هــا بــه 
علــت انتســاب بــه حکومــت در اقلیــت قــرار 
ــی«  ــم »مردم ــوان تی ــاهین عن ــد. ش گرفتن

ــد.  ــی« ش ــاج »حکومت ــت و ت ــود گرف ــه خ ب
درســت مثــل »بارســا« و »رئــال« و داســتان 
مردمــی بــودن بارســا و حکومتــی بــودن 

ــال. رئ
+++

ــا  ــه م ــت عالق ــم عل ــن دو تی ــود ای ــه ب هرچ
بــه فوتبــال شــدند. علــت کــری خوانی هــای 
بازیکنــان و هــواداران دو تیــم. کری هایــی کــه 
دامنــه آن بــه وســعت ۵۰ ســال اســت، هنــوز 
ــال  ــه در ۱۰ س ــت ک ــم اس ــش تایی ها مه ش
ــود و  ــم نب ــروز مه ــدازه ام ــه ان ــش ب اول ثبت
هنــوز دوطــرف در حــال یافتــن نمادیــن 
اعــدادی هســتند کــه آن را متعلــق بــه خــود 
بداننــد. مثــل اســتقاللی ها کــه بــا وجــود 
ــرای  ــا چهــار گل، عــدد چهــار را ب دو باخــت ب
ــب  ــد و رقی ــان می دهن ــب نش ــف رقی تضعی
هــم در مســیر تاریخ ســازی و تاریخ بافــی 
ــد  ــی می دان ــداد درب ــه اع ــک هم خــود را مال
بردهــای  تعــداد  هنــوز  حالی کــه  در 
ــت.  ــر اس ــا باالت ــی از آنه ــتقاللی ها در درب اس
ــا بیشــتر  ــی آنه ــای کری خوان ــد نماده هرچن

ــر. ــب باالت ــم از رقی ــان ه ــت و تعدادش اس
راســتش ایــن بــار هرچه گشــتیم، چیــز زیادی 
عایدمــان نشــد. انــگار نشســت مشــترک قبل 
از بــازی جــواب داده اســت. از کــری خوانــی 
بازیکنــان دوتیــم علیــه یکدیگــر خبــری نبــود. 
همــه چیــز آرام اســت اال قلــب و ذهــن 
ــوز هــم عاشــقند و  ــه هن ــی ک همــان هواداران
ــان در  ــم محبوبش ــازی تی ــرای ب ــان ب جانش
ایــن دیــدار در مــی رود. همان هایــی کــه 
محرمانــه  نشســت های  در  ندارنــد  کاری 
پشــت در و ضیافت هــای مشــترک نمایشــی 
ــازی چــه رخ می دهــد و چــه قــول  ــل از ب قب
هایــی رد و بــدل مــی شــود و شــایعات چقدر 
درســت اســت و ایــن نســل از بازیکنــان مثــل 
نســل دهــه ۵۰ و ۶۰ و 7۰ و ۸۰ چیــزی از 
تعصــب سرشــان مــی شــود یــا فاصله عشــق 
برایشــان بــه انــدازه یــک اســکناس تانخــورده 
اســت... بــه اینهــا کاری ندارنــد. آن هــا هنــوز 
عاشــق تاریــخ ســازی و تاریــخ بافــی هســتند 
ــان را  ــان« ام ــم ن ــه »غ ــا ک ــن روزه ــی ای حت

بریــده اســت...
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به پرسپولیس گفته اند در دربی بباز؟!
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واکنش ها به یک شایعه
می خواهند هواداران را مایوس کنند

مدیــر روابــط عمومــی باشــگاه پرســپولیس در واکنــش بــه شــایعه 
ــی گفــت: انتشــار  ــرای باخــت پرســپولیس در درب ــاال ب دســتور از ب
ــت  ــواداران اس ــردن ه ــوس ک ــرای مای ــی ارزش ب ــب زرد و ب مطال
ــای  ــود. آق ــر می ش ــی حاض ــوان در درب ــه ت ــا هم ــپولیس ب و پرس
گرشاســبی بــا وجــود مشــغله های فــراوان 
جلســه ای بــا مربیــان و بازیکنــان در تمریــن 
تــا  بازیکنــان خواســت  از  و  کــرد  برگــزار 
بــا همــه تــوان بــرای شــاد کــردن دل 
هــواداران، برنــده از زمیــن بیــرون بیاینــد 
تــا بعــد از دربــی ۸۶ یــک جشــن 
کنیــم.  برگــزار  باشــکوه  قهرمانــی 
ــپولیس  ــگاه پرس ــت باش ــرار اس ق
اقدامــات حقوقی-قضایــی بــرای 
ــب را  ــن مطل ــاردهندگان ای انتش

ــد. ــام ده انج

مدیــره  هیئــت  عضــو  کاشــانی،  جعفــر 
جلســه  از  بعــد  پرســپولیس  باشــگاه 
ــه ای  ــی در مصاحب ــانه و درب ــی رس هم اندیش
ــم  ــان مه ــی برایم ــرد: »نتیجــه خیل ــالم ک اع

ــار  ــردن و رفت ــازی ک ــوب ب ــت، خ نیس
موضــوع  همیــن  دارد!«  اهمیــت 
باعــث شــد تــا صــدای برخــی از 
حتــی  و  پرســپولیس  هــواداران 

 مدیرعامــل ســابق ایــن باشــگاه بلنــد 
مدیرعامــل  عابدینــی،  امیــر  شــود. 
واکنــش  در  باشــگاه  ایــن  ســابق 

صحبت هــای  بــه 
کاشــانی گفــت: 

ــده  ــراى بن ب
ر  ظهــا ا

ــاى  ــن او را آق ــه م ــتان ك ــى از دوس ــر يك نظ
خنثــى می نامــم، بســيار عجيب اســت. ايشــان 
ــت.  ــم نيس ــه مه ــا نتيج ــراى م ــد ب فرموده ان
مگــر شــما مالــک اين باشــگاه 
هســتيد كــه از طــرف خيل 
ــع  ــوادار راج ــى ه ميلیون
ــذل  ــازى ب ــه ب ــه نتيج ب
می كنيــد.  بخشــش  و 
قطعــا تيــم بــراى كســب 
نتيجــه خــوب بــه ميــدان 
ــوادار  ــر ه ــی رود و از نظ م
نتيجــه بســيار مهــم 

اســت.

نه اخالقی است، نه انسانی
ــر  ــی ب ــایعاتی مبن ــاره ش ــم درب ــپولیس ه ــگاه پرس ــت باش سرپرس
دســتور از بــاال بــرای شکســت ســرخ پوشــان پایتخــت در دربــی گفــت: 
احــدی جــرأت نــدارد کــه حتــی چنیــن حرفــی را بیــان کنــد چــون نــه 

ــی رود و  ــمار م ــه ش ــانی ب ــه انس ــی و ن اخالق
دور از تمــام شــئونات اخالقــی و اجتماعــی 
اســت کــه کســی بخواهــد بــه ایــن فازهــا 
ــی  ــروزی در درب ــرای پی ــا ب ــد. م ورود کن
شــاءا...  ان  و  می رویــم  میــدان  بــه 
ــود.  ــم ب ــاهد خواهی ــی را ش ــازی خوب ب

ــم  ــد رق ــا بای ــز بچه ه نتیجــه را نی
ــتیبانی های  ــا پش ــد. م بزنن

ــم و  ــام داده ای الزم را انج
بازیکنــان بایــد حملــه 

ــه  ــه نتیج ــا ب ــد ت کنن
ــیم. برس

رحمتی مصدوم در غم دوری حسینی!
ــا فــوالد کارت زرد گرفــت و ۳ اخطــاره  ــازی ب سیدحســین حســینی در ب
شــد و مهــدی رحمتــی نیــز هنــوز مصدومیتــش بــه طــور کامــل 
برطــرف نشــده اســت. بــا ایــن حــال پزشــکان اســتقالل احتمــاال 
هرطــور شــده رحمتــی را بــه بــازی امــروز مــی رســانند تــا ایــن 
ــن  ــان در زمی ــوان کاپیت ــه عن ــش را ب ــد تیم ــه بتوان ــان باتجرب دروازه ب
ــد از نیمکــت نشــینی در  ــی بع ــد. در هــر حــال اینکــه رحمت ــت کن هدای
ــب اســتقالل برمــی گــردد، مســئله مهمــی تلقــی  ــه ترکی ــی رفــت ب  درب

می شود. 

خسرو دفاع چپ می شود؟!
ــد  ــور و امی ــی پ ــالد زک ــاب می ــوالد خوزســتان در غی ــل ف ــدری مقاب خســرو حی
نورافکــن کــه دوران مصدومیــت را ســپری مــی کننــد، بــه عنــوان مدافــع چــپ 
ــه میــدان رفــت و عملکــرد خوبــی هــم داشــت. هافبــک تکنیکــی و ســرعتی  ب
آبــی هــا کــه دربــی هــای زیــادی را تجربــه کــرده و هــواداران اســتقالل از بــازی 
کردنــش در دربــی خاطــرات خوبــی دارنــد، احتمــاال امــروز در پســتی متفــاوت 
بــه میــدان خواهــد رفــت. حیــدری بــا توجــه بــه قــدرت پابــه تــوپ و دریبلــی 
ــک  ــد ی ــه جدی ــن تجرب ــه ای ــد ک ــوذ کن ــد از ســمت چــپ نف کــه دارد، مــی توان

ســورپرایز در تیــم شــفر خواهــد بــود.

بازگشت مسلمان به ترکیب پرسپولیس
ــین  ــت نش ــک نیمک ــه ی ــته ب ــای گذش ــه ه ــلمان در هفت ــن مس محس
ــه همیــن خاطــر حواشــی زیــادی را نیــز  محــض تبدیــل شــده و ب
ــو  ــه برانک ــد ک ــن باورن ــر ای ــه برخــی ب ــی ک ــرده اســت. در حال ــه ک تجرب
اعتقــادش بــه مســلمان را از دســت داده، احتمــاال ایــن ســتاره تکنیکــی 
ــی  کــه یکــی از بهتریــن پاســورهای لیــگ محســوب مــی شــود، در درب
امــروز فیکــس خواهــد شــد. برانکــو بــرای اینکــه تیمــش بتوانــد در خــط 
ــدا  ــه اســتقالل پی ــری عــددی نســبت ب ــر شــده و برت هافبــک قدرتمندت

ــرار مــی دهــد.  ــی ق ــب اصل ــاال مســلمان را در ترکی ــد، احتم کن

مگر مالک باشگاهی که بذل و بخشش می کنی؟

گروه ورزش

گروه ورزش

صبا راد

امیرعلی پارسا



حرف و نقل

خانگــی  نمایــش  مجموعــه  از  قســمت  اولیــن   
ــدای  ــا ص ــعیبی ب ــروز ش ــی به ــه کارگردان ــیفته« ب »گلش
ــازار  ــه ب ــاه ب ــفند م ــم اس ــنبه نه ــراد، چهارش ــد هی حمی
ــار،  ــاز افش ــیدی، مهن ــن س ــمی، هوم ــدی هاش ــد. مه آم
ــان افشــار،  ــاره کی ــی، به ــن بیات ســیامک انصــاری، نازنی
ــه و شــیال خــداداد در  ــی، امیــر مهــدی ژول محمــد بحران

»گلشــیفته« ایفــای نقــش می کننــد.
ــی  ــن جشــنواره مل ــر هفتمی ــی دبی  رســول صدرعامل
فیلــم کوتــاه حســنات گفــت: هفتمین جشــنواره حســنات 

ــاه برگــزار می شــود. ــا ۲۵ اردیبهشــت م از ۲۲ ت
 منوچهــر والــی زاده از صداهــای مانــدگار عرصــه 
»لــوک  یادماندنــی  بــه  شــخصیت  خالــق  و  دوبلــه 
خوش شــانس«، دربــاره وضعیــت دوبلــه در کشــور، 
گفــت: کار حرفــه ای مــن دوبلــه اســت، امــا هیــچ وقت در 
ــه  حاشــیه کار نکــرده ام. فیلم هایــی کــه حــرف می زنــم ن
زیرزمینــی اســت و نــه حاشــیه دارد و چنانچــه احســاس 
کنــم فیلم هایــی حاشــیه دارنــد و افــرادی خــارج از کادر 
انجمــن گوینــدگان آن را کار می کننــد، بــا آن هــا همــکاری 

ــد. ــن نمی آین ــراغ م ــم س ــا ه ــه آن ه ــم؛ البت نمی کن
ــک در  ــوزار )BOZAR( بلژی ــه ب ــوت موسس ــه دع  ب
اســفند مــاه ســال جــاری بروکســل میزبــان شــش 

ــود. ــد ب ــران خواه ــش از ای نمای
 مراســم رونمایــی و جشــن امضــای مجموعــه شــعر 
»رویاهــا برگشــته اند؟!« ســروده آرش نصــرت اللهــی 

برگــزار می شــود.
 رامیــن امانــی دارنــده لقــب AFIAP آرتیســت فیــاپ 
ــد  ــت: هنرمن ــر عکاســی گف ــی هن ــن الملل فدراســیون بی
عــکاس بــه هنــر دیــدن و شــکار لحظه هــا مجهــز اســت. 
معنــی  بــه  او  جســت وجوگر  و  هوشــیار  چشــم های 
ــگاه  ــه از ن ــد ک ــه می کن ــی رخن ــیا و حوادث ــا، اش مکان ه
ــن  ــد، بنابرای ــان می مان ــران پنه ــم های دیگ ــده چش لغزن
زیبایــی را در چیزهــای پیــش پــا افتــاده، غیــر معمــول و 

ــد. ــی می بین ــی معن ــرًا ب ــور ظاه ــی را در ام معن
 »آنــگ لــی« کارگــردان آمریکایی تایوانــی برنــده 
اســکار، فیلمبــرداری جدیدتریــن ســاخته اش را بــا بــازی 

ــرد. ــاز ک ــی آغ ــل اســمیت« در نقــش اصل »وی
 مســتند »گرامافیلــم« بــا موضــوع بررســی موســیقی 
و شــعر تیتــراژ ســریال ها در ایــام نــوروز از شــبکه آی فیلــم 

فارســی پخــش خواهــد شــد.
 آثــار منتشرنشــده رادی در هفــت جلــد بــه نام هــای 
ــاِن در  ــد«، »می ــک کارمن ــت های ی ــخره و یادداش »مس
ــت  ــا«، »از دس ــانه دری ــر«، »افس ــتان دیگ ــد داس و چن
ــران  ــزارش« و »ماهیگی ــار رود«، »گ ــردی کن ــه«، »م رفت
دریــا و کنــار حــوض« و در یــک مجموعــه کلــی بــه 
ــی« پیــش از نمایشــگاه کتــاب  ــه آب ــام »پیــش از روزن ن
ــر و در  ــوش منتش ــر خام ــط نش ــهت ۱۳۹۷ توس اردیبش

ــد. ــد ش ــی خواهن ــاب رونمای ــگاه کت نمایش
 فیلــم »۲4 فریــم« آخریــن ســاخته زنده یــاد عبــاس 
کیارســتمی کارگــردان ســینمای ایــران و جهــان، بــه زودی 

در ســینماهای »هنــر و تجربــه« اکــران می شــود.
 جایــزه بهتریــن فیلــم داســتانی یــک جشــنواره 
ــی کاوه مظاهــری  ــه کارگردان ــوش« ب ــه »روت بالروســی ب

ــید. رس

کوتاه اخبار 
 تصویربرداری »ساخت ایران ۲« 

ادامه دارد
ــه  ــاره ب ــا اش ــران ۲« ب ــاخت ای ــه »س ــردان مجموع کارگ
اینکــه تصویربــرداری ســریال ادامــه دارد، اعــالم کــرد کــه 
ــد.  ــفر می کنن ــن س ــور چی ــه کش ــن ب ــدای فروردی در ابت
ــران  ــاخت ای ــریال »س ــردان س ــژاد، کارگ ــک ن ــرزو نی ب
۲« کــه ایــن روزهــا در شــبکه نمایــش خانگــی ســاخته 
بــه  مجموعــه،  ایــن  ویژگی هــای  دربــاره  می شــود، 
ــادی  ــاوت زی ــه تف ــن مجموع ــت: ای ــر گف ــگار مه خبرن
ــه  ــه تجرب ــا اینک ــون دارد و ب ــریال هایم در تلویزی ــا س ب
اول مــن در شــبکه نمایــش خانگــی اســت ولــی تــالش 

نــژاد  نیــک  باشــد.  جــذاب  کار  خروجــی  می کنــم 
ــرد:  ــار ک ــریال اظه ــن س ــندگی ای ــه نویس ــاره ب ــا اش ب
ــران« را  ــاخت ای ــل دوم »س ــه فص ــی فیلمنام ــر عرب امی
می نویســد و مــا گاهــی بــا هــم گفت وگوهایــی هــم 
داریــم. اولیــن تجربــه مــن بــا او در ســریال »دردســرهای 
ــد.  ــینمایی می نویس ــتر س ــی او بیش ــود ول ــم ۲« ب عظی
جذابیت هــای  ســعی کردیــم  مــا  اضافــه کــرد:  وی 
بصــری را بــه ایــن ســریال اضافــه کنیــم و تــالش 
ــد.  ــر باش ــری اول آن جذاب ت ــل، از س ــن فص ــم ای داری
ــدی و  ــای کم ــردم از قابلیت ه ــعی ک ــم س ــن ه ــود م خ
ــری  ــوخی های تصوی ــه از ش ــط در کالم بلک ــه فق ــز ن طن
اســتفاده کنــم. در ایــن ســریال بازیگــران زیــادی جلــوی 

ــد.  ــذت ببرن ــردم از آن ل ــدوارم م ــن هســتند و امی دوربی
ــان  ــز بی ــریال نی ــن س ــات ای ــن اتفاق ــاره آخری وی درب
کــرد: ایــن روزهــا محمدرضــا گلــزار، امیــن حیایــی، ســحر 
ــران احمــدی و محســن  ــی، مه دولتشــاهی، ســارا بهرام

ــتند. ــن هس ــوی دوربی ــی جل کیای
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هنرنمایــی  بــا  کوچــک«  »قطــرات  نمایــش 
بازیگــران ایتالیایــی و کارگردانــی گوگلیلمــو پاپــا بــا 
همــکاری گــروه تئاتــر »نــان و عروســک شــرق« به 

ــت. ــه رف روی صحن
ایــن نمایــش بــا همــکاری تــاالر هنــر توســط 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 

میزبــان  اســفند  پنجــم  تــا  یکــم  از  اصفهــان 
بــود. عالقه منــدان 

کارگــردان نمایــش »قطــرات کوچــک«؛ گوگلیلمــو 
پاپــا، ایتالیایــی اســت کــه خــود نیــز نقــش اصلــی 
ــه  ــر ک ــن تئات ــده دارد. ای ــه عه ــش را ب ــن نمای ای
موضــوع آن بحــران آب و عملکــرد مثبــت اســتفاده 
از آب اســت، حــدود 6 ســال پیــش برای نخســتین 
بــار بــه نمایــش در آمــده و اجــرای نخســت آن در 

ایتالیــا یعنــی وطــن گوگلیلمــو پاپــا بــوده اســت.
قطــرات کوچــک در جشــنواره تئاتــر کــودک و 
نوجــوان همــدان هــم شــرکت داشــته و توانســت 
ــد. حضــور  ــل را کســب کن ــزه بخــش بین المل جای
ایــن نمایــش در جشــنواره همــدان سرمنشــأ آغــاز 
ــر  ــروه تئات ــا گ ــی ب ــروه ایتالیای ــن گ ــکاری ای هم

ــت. ــوده اس ــرق« ب ــک ش ــان و عروس »ن
ســالن  در  »قطــرات کوچــک«  نمایــش  دکــور 
ــی  ــگ مس ــک دی ــامل ی ــر؛ ش ــاالر هن ــک ت کوچ
ــام  ــا ن ــی ب ــنتی آفریقای ــه س ــد کاس ــی، چن ایران
»کالِبــا« و یــک پارتیشــن در وســط صحنــه بــرای 
تغییــر موضــع بازیگــران اســت. بیشــتر حجــم ایــن 
تئاتــر بــه صــورت پانتومیــم و نمایــش بــی کالم بــه 
ــودن  ــی ب ــت بین الملل ــه خاصی ــد ک ــرا در می آی اج
ــت. دو  ــل اس ــن دلی ــه همی ــز ب ــش نی ــن نمای ای
ــد  ــی از چن ــش گاه ــن نمای ــی ای ــر ایتالیای بازیگ
اســتفاده  فارســی  زبــان  بــه  دیالــوگ کوتــاه 

. می کننــد
پیــام نمایــش »قطــرات کوچــک« کــه شــاید 
ــده، در  ــی ش ــودکان طراح ــف ک ــرای طی ــتر ب بیش
ــوای نمایــش در بخشــی از  مــورد آب اســت. محت
ــرآب و  ــرزمین های پ ــران را در س ــا، بازیگ صحنه ه

ــا مشــکل آب درگیــر می کنــد  بارانــی قــرار داده و ب
و در بخشــی دیگــر از صحنه هــا بازیگــر را بــه 
ــا مشــکل کم آبــی  ــرده و ب ســرزمین های بیابانــی ب

روبــه رو می کنــد.
در  نمایــش »قطــرات کوچــک«  اجــرای   
چندیــن کشــور مختلــف از چنــد قــاره جهــان

ــان و عروســک شــرق«  ــروه نمایشــی »ن ــر گ مدی
پیرامــون نمایــش »قطــرات کوچــک« گفــت: ایــن 
نمایــش در کشــورهای مختلفــی همچــون آمریــکا، 
کانــادا و کشــورهای اروپایــی مثــل رومانــی، ایرلنــد 
و انگلیــس و همچنیــن کشــورهای آســیایی ماننــد 
کــره و ژاپــن اجــرا شــد و جوایــز متعــددی را 
دریافــت کــرد و مخاطبــان را در کشــورهای مختلــف 

تحــت تأثیــر قــرار داد.
 نمایشــی بــا محتــوای تبعــات کمبــود آب در 

جهــان بــرای گروه هــای ســنی مختلــف
امیــد نیــاز، همــکاری بــرای اجــرای ایــن نمایــش را 
بســیار اتفاقــی دانســت و اظهــار داشــت: محتــوای 
ــن  ــه ای ــت و ب ــورد آب اس ــک، در م ــرات کوچ قط
ــون  ــره آب همچ ــر قط ــه ه ــاره دارد ک ــوع اش موض
ــا  ــاگر ب ــش، تماش ــن نمای ــالل ای ــت. در خ طالس
تبعــات بحــران کــم آبــی مواجــه خواهــد شــد کــه 

ــد و  ــه اجــرا درمی آی توســط دو بازیگــر ایتالیایــی ب
ــنی  ــای س ــان رده ه ــه مخاطب ــت آن را دارد ک قابلی
۵ ســال بــه بــاال را از نظــر مفهــوم پوشــش دهــد.
 »قطره هــای کوچــک را بگیریــد در دســتتان 

ماننــد نــور، ببریــد بــه ســرزمین های دور«
در پایــان نمایــش، از کاســه های ســنتی آفریقایــی 
بــا نــام »کالبــا« بــه عنــوان ســاز کوبــه ای اســتفاده 
می شــود. ایــن موســیقی پایانــی، تماشــاچی را 
ــان  ــد و پــس از پای ــا نمایــش همــراه می کن ــز ب نی
نمایــش، روال داســتان بــا تماشــاچی نمایــش 
تلفیــق شــده و بازیگــر بــه بخــش تماشــاگران ورود 

ــد. ــدا می کن پی
دو بازیگــر ایــن نمایــش بــا ورود بــه بخــش 
تماشــاچی از کاســه های کالِبــا چنــد قطــره آب 
و شــعار  تماشــاچی می ریزنــد  هــر  در دســت 
»قطره هــای کوچــک را بگیریــد در دســتتان ماننــد 
ــی  ــرزمین های دور« را همخوان ــه س ــد ب ــور، ببری ن

. می کننــد
ــا اجــرای گوگلیلمــو  نمایــش »قطــرات کوچــک« ب
ــدت ۵ روز و  ــه م ــی ب ــی ایتالیای ــال مگ ــا و آریی پاپ
هــر روز ۲ نوبــت در ســالن کوچــک یــا بلــک باکس 

تــاالر هنــر بــه نمایــش در آمــد.

نگاهی به نمایش »قطرات کوچک«

 بارانِ »قطرات کوچک« 
از ایتالیا تا اصفهان
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کارگردان علیرضا امینی
نویسنده علیرضا امینی

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

محمودی، شبنم مقدمی
                چهارباغ

اسرافیل
کارگردان آیدا پناهنده

نویسنده ارسالن امیری، آیدا پناهنده
بازیگران هدیه تهرانی، پژمان بازغی، 

مریال زارعی، هدی زین العابدین
سینما چهارباغ

ما خیلی باحالیم
کارگردان بهمن گودرزی

نویسنده سیدمحسن جاهد
بازیگران مهران غفوریان، مجید 
صالحی، مریم امیرجاللی، بهنوش 

بختیاری، مهران رجبی
سینما یاسمن شاهین شهر

 سینما

فاطمــه معتمــد آریــا در مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه اعــالم 
کــرد: »یکــی از آرزوهــای بــزرگ زندگــی ام، بــازی در 

ــت. ــس« اس ــش »فرنگی نق
بــه گــزارش ایســنا، در زمــان حضــور هنرمنــدان و جانبــازان 
کشــورمان بــرای شــاد کــردن دل کــودکان و دانــش آموزان 
مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه درقالــب دوازدهمیــن 
مقــدس،  دفــاع  فیلــم  دانش آمــوزی  دوره جشــنواره 
فاطمــه معتمد آریــا بــا در دســت گرفتــن کتــاب خاطــرات 
ــه معلمــان و دانــش  فرنگیــس حیدرپــور و معرفــی آن ب
ــای  ــی از آرزوه ــرد: »یک ــالم ک ــرکت کننده اع ــوزان ش آم

ــای نقــش فرنگیــس اســت.« ــزرگ زندگــی ام، ایف ب
راوی ایــن کتــاب، فرنگیــس حیدرپــور از اهالــی روســتای 
گورســفید گیــالن غــرب در زمــان شــروع جنــگ تحمیلــی 
ــوان  ــه عن و تصــرف ایــن منطقــه توســط ارتــش بعــث، ب

ــدر و  ــهادت پ ــس از ش ــر پ ــرد کله ــی ک ــر بوم ــک دخت ی
ــت  ــاوزان برخاس ــا متج ــه ب ــه مقابل ــر ب ــا تب ــرادرش ب ب
کــه... هــم اکنــون ایــن خاطــرات شــگفت انگیــز از حضــور 
ــا  ــی ب ــدس در کتاب ــاع مق ــان کشــورمان در عرصــه دف زن
نــام )فرنگیــس( و بــه کوشــش مهنــاز فتاحــی بــه چــاپ 

رســیده اســت.
ــه  ــان ب ــن زن قهرم ــی ای ــب، معرف ــکات جال ــر ن از دیگ
ــورت  ــه ص ــاهی ب ــرد کرمانش ــده کُ ــرکت کنن ــان ش نوجوان
ــف  ــاده و بی تکل ــای س ــی و صحبت ه ــا همراه ــی ب عین

ــود. ــن ها ب ــن جش ــور در ای ــس حیدرپ ــود فرنگی خ
گفتنــی اســت معتمدآریــا در فیلم هــای کارگردانــان بــزرگ 
ســینمای ایــران چــون بهــرام بیضایــی، ایــرج طهماســب، 
ــرده و  ــازی ک ــان آرا ب ــن فرم ــاد و بهم ــان بنی اعتم رخش
بــازی او بارهــا مــورد توجــه و تحســین قــرار گرفته اســت.

رضــا ناجــی از فیلمبــرداری ســریال »دیــوار بــه دیــوار« 
در خیابــان دولــت خبــر داد. رضــا ناجــی، بازیگــر 
ــای  ــن فعالیت ه ــاره جدیدتری ــون درب ــینما و تلویزی س
ــش  ــای نق ــغول ایف ــر مش ــال حاض ــت: در ح ــود گف خ
در ســریال »دیــوار بــه دیــوار ۲« بــه کارگردانــی ســامان 
مقــدم هســتم کــه البتــه نقــش بلنــدی در ایــن 
ــکانس  ــد س ــای چن ــه ایف ــی ب ــه گاه ــدارم بلک ــر ن اث
می پــردازم. وی افــزود: مــن در ادامــه ســری اول ایــن 
ســریال بــاز هــم نقــش یــک وکیــل را بــه نــام هادیــان 
ــن ســریال  ــد. ای ــت می کن ــه کار وکال ــم ک ــازی می کن ب
ــود  ــش ش ــبکه ۳ پخ ــوروز از ش ــام ن ــت در ای ــرار اس ق
و هنــوز فیلمبــرداری آن بــه پایــان نرســیده و کار در 
خیابــان دولــت پیگیــری می شــود. ضمــن اینکــه اغلــب 
داســتان ایــن ســریال در یــک خانــه روایــت می شــود، 

بــا ایــن وجــود قســمت های خارجــی هــم دارد. ناجــی 
ــه  ــن تجرب ــرای م ــریال ب ــن س ــرد: کار در ای ــار ک اظه
متفاوتــی اســت زیــرا گــروه خوبــی داریــم و کارگــردان 
و تهیــه کننــده نیــز بــا عوامــل همراهــی زیــادی دارنــد. 
ایــن بازیگــر بــا اشــاره بــه دیگــر فعالیت هایــش، 
ــازی در فیلــم ســینمایی  عنــوان کــرد: چنــدی پیــش ب
»الزانیــا« ســاخته حســین قناعــت را بــه پایــان رســاندم 
کــه در ایــن فیلــم هــم نقــش کوتاهــی داشــتم، البتــه 
همــه افــرادی کــه در ایــن فیلــم بــازی می کردنــد، 
نقش هــای کوتاهــی داشــتند. وی گفــت: »الزانیــا« 
یــک فیلــم اجتماعــی خانوادگــی اســت امــا رگه هایــی 
از طنــز هــم دارد کــه چنــدی پیــش فیلمبــرداری آن بــه 
ــق  ــی موف ــران عموم ــدوارم در اک ــید و امی ــان رس  پای

باشد.
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11 و حوادث اجتماعی  یادداشت سردبیر
سیره سیاسی نبوی

 پایبندی به عهد و پیمان
عمــل بــه قــول و وعــده و وفــای بــه عهــد از جملــه 
ــت،  ــوی اس ــیره نب ــی در س ــاق سیاس ــول اخ اص
ــی در  ــیار مهم ــش بس ــد نق ــی می توان ــن ویژگ ای
ــان  ــت گذاران و والی ــه سیاس ــهروندان ب ــاد ش اعتم
جامعــه، ایفــا نمایــد، پایبنــدی بــه وعده هــا و 
ــته اند و  ــردم بس ــا م ــئوالن ب ــه مس ــی ک میثاق های
ــه واســطه  آن هــا اعتمــاد مــردم را جلــب کــرده و  ب
 بــر مســند قــدرت تکیــه زده انــد، اعتمــاد عمومــی را 
جلــب می کنــد و موجــب لســتحکام پایه هــای 
نظــام حکومتــی می شــود. چــه بســیار زمامدارانــی 
کــه پــس از رســیدن بــه قــدرت، تمامــی وعده هــای 
ــد  ــر ســر کار آورده ان ــه وی را ب ــی ک ــه مردم خــود ب
ــد،  ــده داده ان ــرده و خــاف آنچــه وع را فرامــوش ک
بــه  پشــت کــردن  ایــن  می کننــد کــه  عمــل 
ــت  ــز شکس ــزی ج ــه اش چی ــت و نتیج ــردم اس  م
نخواهــد بــود. پایبنــدی بــه عهــد و پیمــان در تمامــی 
ــود و  ــکار ب ــوح آش ــه وض ــر )ص( ب ــی پیامب زندگ
ــرت  ــز، آن حض ــائل نی ــن مس ــی در جزئی تری حّت
ــد.  ــش نبودن ــده  خوی ــول و وع ــه نقــض ق حاضــر ب
ــا  ــه روزی رســول خــدا )ص( ب ــت اســت ک در روای
مــردی در نقطــه ای )صخــره ای( قــرار گذاشــته بــود. 
آفتــاب بــه شــدت می تابیــد و شــدت حــرارت، 
پیامبــر )ص( را رنــج مــی داد. اصحــاب بــه پیامبــر 
عــرض کردنــد کــه زیــر ســایه رود و در آنجــا منتظــر 
ــا  ــده م ــد: »وع ــواب دادن ــرت ج ــد. حض ــرد باش م
همیــن جــا اســت. درایــن مــکان می مانــم تــا 
ــد و  ــه عه ــه ب ــت ک ــوی اس ــیره نب ــن س ــد« ای بیای
پیمــان اهمیــت داده و از آن تخطــی نمی کنــد حتــی 
ــوب  ــروز خ ــئوالن ام ــد. مس ــختی بیفت ــه س ــر ب  اگ
دقــت کننــد کــه حســاب شــده قــول بدهنــد 
ــل  ــه باعم ــی ک ــد و اال قول ــل باش ــکان عم ــه ام ک
ــرای  ــد ب ــز نبای ــت آور اســت، هرگ ــا و نکب  اســت، ب
قولــی  جمعــی  یــا  فــرد  کــردن   دلخــوش 
داده شــود کــه عملــی نباشــد کــه در پشــت آن 
بایــد مرتکــب خاف هــای زیــاد دیگــری شــد 
ــدا )ص(  ــول خ ــت. رس ــوایی اس ــرش رس ــه آخ ک
ــه  ــه« آنکــس ک ــد ل ــن لمــن ال عه ــد: »الدی فرمودن
وفــای بــه عهــد و پیمــان نکنــد، دیــن نــدارد. و نیــز 
ــرع  ــم ی ــن ل ــه م ــن بالل ــن کان یوم ــد: »م فرمودن
عهــوده و دممــه« آن کــس کــه بــه خــدا و روز 
قیامــت ایمــان دارد، بایــد بــه وعــده ای کــه می دهــد 
وفــا کنــد و ســفارش علــی )علیــه الســام( اســت: 
»ال تعتمــد علــی مــوده مــن ال یوفــی بعهــده.« 
ــود  ــان خ ــد و پیم ــه عه ــه ب ــی ک ــتی کس ــر دوس ب
فرمودنــد:  نیــز  نکــن.  اعتمــاد  نمی کنــد،  وفــا 
 »اذا نقضــوا العهــد ســلط هللا علیهــم هدوهــم.« 
خداونــد  کننــد،  پیمان شــکنی  مــردم  هــرگاه 
دشــمنان را بــر آن هــا مســلط می کنــد. عهــد و 
پیمــان دو طرفــی اســت اگــر مــردم هــم نســبت بــه 
مســئوالن وفــای بــه عهــد نکننــد شــکننده اســت و 

باعــث تســلط دشــمن می شــود.

جامعه
رئیس مرکز ملی خشکسالی:

 ۹۷ درصد ایران
گرفتار خشکسالی است

رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران 
ــوع خشکســالی در ۹۷ درصــد  ســازمان هواشناســی از وق
مســاحت کشــور خبــر داد و گفــت: اقلیــم خشــک و 
نیمــه خشــک ایــران را بایــد بپذیریــم و بــه جــای مبــارزه 
ــم. شــاهرخ  ــا آن ســازگاری پیشــه کنی ــن شــرایط ب ــا ای ب
فاتــح بــا تأکیــد بــر ضــرورت مدیریــت مصــرف منابــع آب 
کشــور اظهــار کــرد: طبیعــی اســت کــه در چنیــن وضعیتــی 
ــا ایــن شــرایط، مســیر  بایــد بــه جــای مقابلــه و مبــارزه ب
ــان  ــا بی ــم. وی ب ــش بگیری ــم را در پی ــا اقلی ــازگاری ب س
اینکــه بخشــی از مشــکات منابــع آب کشــور، امــری 
طبیعــی و بخــش دیگــر ناشــی از عوامــل انســانی اســت، 
تصریــح کــرد: کم بارشــی و افزایــش دمــا، عواملــی طبیعــی 
ــًا  ــوند. تقریب ــالی می ش ــه خشکس ــر ب ــه منج ــتند ک هس
امــکان مبــارزه بــا ایــن شــرایط وجــود نــدارد، امــا می تــوان 
حوزه هــای  در  انســانی  فعالیت هــای  مدیریــت  بــا 
ــدید،  ــرف آب از تش ــش مص ــت و کاه ــاورزی و صنع کش
 تــداوم و توســعه خشکســالی کشــور جلوگیــری کــرد. 
رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران 
ســازمان هواشناســی تأکیــد کــرد: تنهــا از طریق ســاماندهی 
فعالیت هــا و توســعه اســت کــه می توانیــم خطــرات و 
آســیب های ناشــی از خشکســالی را بــه حداقــل برســانیم 
و بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف الزم اســت برنامه هــای 
توســعه ای کشــور را مطابــق بــا اقلیــم ســرزمین مان تنظیــم 
و اجــرا کنیــم. فاتــح تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه شــاخص 
وســیعی  بخش هــای  خشکســالی   SPEI کوتاه مــدت 
از اســتان های خوزســتان، ایــام، بوشــهر، کهگیلویــه و 
بویراحمــد، فــارس، سیســتان و بلوچســتان، خراســان 
جنوبــی، خراســان رضــوی و شــمالی، اصفهــان، مرکــزی بــا 
ــد. ــرم می کنن ــت و پنجه ن ــدید دس ــیار ش ــالی بس خشکس

آماده باش پلیس برای 
چهارشنبه سوری

فرمانــده نیروی انتظامــی از افزایش ۳۰ درصدی کشــفیات 
مــواد محترقــه درآســتانه چهارشنبه ســوری امســال نســبت 
بــه ســال گذشــته خبــر داد. ســردار اشــتری بــا بیــان اینکه 
ــون  ــی همچ ــد در موضوعات ــال بای ــی س ــای پایان در روزه
ترافیــک، چهارشنبه ســوری، نــوروز آمادگی هــای الزم را 
ــوارد  ــن م ــه ای ــن توجــه ب داشــته باشــیم، گفــت: همچنی
ــرد.  ــرار بگی ــد مد نظــر ق و مــوارد دیگــر در طــول ســال بای
وی در پاســخ بــه ســوالی در بــاره چهارشنبه ســوری و 
ــًا  ــی حتم ــروی انتظام ــرد: نی ــار ک ــس اظه ــات پلی اقدام
ــرادی  ــع از حرکت اف ــرده و مان ــدام ک ــزی اق ــا برنامه ری  ب
ــه  ــر چ ــت و خط ــاد مزاحم ــد ایج ــه قص ــد ک ــد ش خواه

صوتــی و انفجــار بــرای خانواده هــا را دارنــد.

کوتاه حوادث 
انتقال پیکرهای هواپیمای یاسوج 

به سه هفته دیگر موکول شد
عملیــات  تخصصــی  نشســت  در  کارشناســان  اکثــر 
جســت وجوی حادثــه ســقوط هواپیمــای تهــران ــــ 
یاســوج بــا حضــور هیمالیانــوردان بــا تأکیــد بــر شــرایط 
ــارش  ــوی و ب ــب ج ــت نامناس ــود و وضعی ــوار صع دش
ــران ــــ  ــای ته ــای هواپیم ــال پیکره ــا، انتق ــرف در دن ب
ــنیم،  ــزارش تس ــه گ ــد. ب ــوان کردن ــر عن ــوج را زمانب  یاس
ــات  ــداد و نج ــازمان ام ــاون س ــی ــــ مع ــاهین فتح ش
جســت وجوی  عملیــات  تخصصــی  نشســت  در 
ــوان  ــوج، عن ــران ــــ یاس ــای ته ــقوط هواپیم ــه س حادث
کارشناســان  حضــور  نشســت  ایــن  در  می کنــد: 
را  نجــات  و  امــداد  حــوزه  در  کوهســتان  توانمنــد 
کــه  بــرف  بارش هــای  بــه  توجــه  بــا  و  داشــتیم 
نقــاط مرتفــع محــل ســقوط هواپیمــای  برخــی  در 
ــت،  ــیده اس ــر رس ــدود ۳ مت ــه ح ــوج ب ــران ــــ یاس  ته
ســعی خواهیــم کــرد بــا توجــه بــه ســختی امدادرســانی 
بهتریــن ســناریوی صعــود را داشــته باشــیم. همچنیــن 
ـــ مربــی فدراســیون کوهنــوردی  در ایــن نشســت، افشــارـ 
 کــه به عنــوان یکــی از امدادگــر زبــده کوهســتان در 
ــد:  ــح می ده ــز توضی ــد، نی ــت می کن ــر فعالی هال احم
ارتفاعــات،  در  بــاد  شــدید  وزش هــای   به دلیــل 
امــکان اســتفاده از بالگــرد نیــز وجــود نــدارد. همچنیــن 
ــه  ــت وجوی حادث ــات جس ــی عملی ــت تخصص در نشس
ــور  ــا حض ــه ب ــوج ک ــران ــــ یاس ــای ته ــقوط هواپیم س
ــان  ــی از کارشناس ــت، یک ــورت پذیرف ــوردان ص هیمالیان
ــخت و  ــرایط س ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــوان می کن عن
بارندگی هــا در ارتفاعــات محــل ســقوط هواپیمــای تهــران 
ــال  ــرای انتق ــران ب ــزام امدادگ ــت اع ــوج، وضعی ــــ یاس
مابقــی پیکرهــا را بایــد در دو تــا ســه هفتــه آینــده 
جســت وجو کــرد، کمــا اینکــه در همیــن زمــان نیــز 
ــزام  ــه اع ــل حادث ــات مح ــه ارتفاع ــاب ب ــای ارزی تیم ه

ــد.  ــد ش خواهن

تصادفمرگبارکامیونها
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی شــهر تهــران از تصــادف 
ــا یــک دســتگاه کامیــون بنــز  یــک دســتگاه کامیونــت ب
در خیابــان دماونــد کــه منجــر بــه مــرگ راننــده کامیونــت 
شــد، خبــر داد. جــال ملکــی اظهــار کــرد: در ســاعت 24 
ــادف  ــورد تص ــک م ــنبه، ی ــح روز چهارش ــه صب و ۷ دقیق
کامیونــت یخچــال دار بــا کامیــون بنــز بــه ســازمان 
ــد در  ــان دماون ــرب خیاب ــه غ ــرق ب ــانی در ش آتش نش

ــل شــرکت واحــد اعــام شــد.  محــدوده پ
ــه عقــب  ــت ب ــان اینکــه یــک دســتگاه کامیون ــا بی وی ب
ــه  ــود، ادام ــرده ب ــورد ک ــز برخ ــون بن ــتگاه کامی ــک دس ی
داد: در ایــن حادثــه راننــده کامیونــت کــه آقایــی 45 
ــه  ــود ک ــده ب ــوس ش ــن محب ــل کابی ــود در داخ ــاله ب س
آتش نشــانان بــا تجهیــزات هیدرولیکــی اقــدام بــه بــرش 
ــده را از داخــل کابیــن خــارج کــرده  ــد و رانن کابیــن کردن
و تحویــل عوامــل اورژانــس دادنــد کــه در بررســی اولیــه 
مشــخص شــد راننــده کامیونــت جــان خــود را از دســت 

ــت. داده اس

ــوط  ــی مرب ــات قضای ــه کشــور موضوع مدیرعامــل ســتاد دی
ــی  ــل مل ــک معض ــدنی را ی ــت نش ــای پرداخ ــه مهریه ه  ب
ــان  ــوم زندانی ــر، دوس ــال حاض ــت: در ح ــرد و گف ــرح ک مط

ــتند. ــه هس ــکاران مهری ــان، بده ــتان کرم ــد اس غیرعم
کشــور،  دیــه  ســتاد  روابــط  عمومــی  گــزارش   بــه 
ســید اســدهللا جوالیــی ادامــه داد: شــاید بــاور کردنــی 
نباشــد امــا جمعــی کوچــک نــه بابــت ضمانــت خوشــبختی 
ــت  ــی جه ــاری احتمال ــتن افس ــرای داش ــه ب ــان، ن خودش
ــت  ــه ای جه ــه حرب ــک ب ــرای تمس ــه ب ــادا، ن ــای مب روزه
ــان، بلکــه صرفــًا جهــت فراهــم  ــا حــق طــاق آقای ــه ب مقابل
ــه  شــدن مقدمــات ارســال پســتی در اینســتاگرام نســبت ب
ــی  ــق برخ ــرده و طب ــدام ک ــاص اق ــای خ ــن مهریه ه تعیی
پرونده هــای مفتــوح در ایــن ســتا، مردمــی، عــرض می کنــم 
ــت از  ــن دس ــا ای ــزان ی ــن می ــن ای ــرار در تعیی ــه اص ــه ب ک

صداق هــای معلوم الوصــف و بعضــًا مضحــک می کننــد. 
جوالیــی افزایــش زندانیــان مهریــه را بــه 2۸۰۰ زندانــی 
ــرد و گفــت:  ــک آسیب شناســی جــدی مطــرح ک ــد ی نیازمن
ــی  ــاع موضوعات ــا امتن ــاره امــکان ی ــن روزهــا عــده ای درب ای
ــه  ــد، البت ــای محــال« را مطــرح می کنن ــارت »تمن ــد، عب چن
ــات  ــادن اقدام ــر افت ــًا کارگ ــا واقع ــت، ام ــن غلظ ــا ای ــه ب ن
ــی و  ــا آگاه ــردم ب ــه م ــوزه ک ــن ح ــوا در ای ــا ق ــا ی دولت ه
تحقیقــات بیشــتری نســبت بــه تعییــن مهریــه اقــدام 
ــال قــدرت  ــا در قب ــود، ام ــر خواهــد ب ــد، اگــر چــه مؤث نماین
ــر  ــادوی هن ــه ج ــرای نمون ــر ب ــور مصداقی ت ــه ط ــر و ب هن
ــل قیــاس نیســت.  ــدان قاب ــون چن ــا قــاب تلویزی هشــتم ی
عمــوم افــراد در امــور شــخصی و در قبــال قراردادهــای 
ــد  ــت قواع ــه رعای ــی ب ــدان تمایل ــان، چن ــی خودش خصوص

ــد. ــده ندارن ــدد و محدودکنن متع

مدیــرکل قــرآن، عتــرت و نمــاز وزارت آمــوزش و پــرورش 
بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ســند جامــع توســعه و تعمیــق 
فرهنــگ نمــاز، زمانــی بــه عنــوان »زنگ نمــاز« در ســاعات 
آموزشــی مــدارس در نظــر گرفتــه شــده و قانونگــذار، نیــم 
ســاعت زمــان بــرای ایــن زنــگ پیش بینــی کــرده اســت، 
گفــت: در واقــع بــرای برگــزاری نمــاز جماعــت در مــدارس، 
ــدارس  ــی م ــاعات آموزش ــرجمع س ــه س ــاعت ب ــم س نی
اضافــه شــده اســت. محمدرضــا مســیب زاده در گفت وگــو 
ــع  ــند جام ــرای س ــرورت اج ــر ض ــد ب ــا تأکی ــنا، ب ــا ایس ب
توســعه و تعمیــق فرهنــگ نمــاز در مــدارس کشــور، اظهــار 
کــرد: ســند جامــع توســعه و تعمیــق فرهنــگ نمــاز، یــک 
ســند جامــع نظــام مهندســی اســت و کامــًا تمــام ارکان 
آمــوزش و پــرورش در آن دیــده شــده اســت. ایــن ســند 
یــک برنامــه مــدون، دقیــق و کامــل اســت کــه مطالعــات 

آن از ســال های گذشــته شــروع شــد و ســرانجام در ســال 
۹1 بــه تصویــب شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش رســید و 
توســط رئیس جمهــور بــه آمــوزش و پــرورش ابــاغ شــد. 
ــا  ــح ی ــگ تفری ــود از زن ــن ب ــًا ممک ــه قب ــم آنک علی رغ
ــم،  ــاد کنی ــرای نمــاز جماعــت کــم و زی ــگ کاس هــا ب زن
امــا اکنــون قانونگــذار تصویــب کــرده اجــرای برنامــه نمــاز 
ــا افــق شــرعی همزمــان شــود، صــورت  در ســاعاتی کــه ب

ــرد.  گی
مســیب زاده دربــاره توســعه مــدارس قرآنــی عنــوان کــرد: 
ــام  ــت و در نظ ــی اس ــدارس قرآن ــا م ــدارس م ــه م هم
جمهــوری اســامی مدرســه ای نداریــم کــه مدرســه قــرآن 
ــه  ــت ب ــر اس ــدارس ویژه ت ــی م ــرد برخ ــا رویک ــد، ام نباش
عنــوان مثــال مدیــر مدرســه ســبقه قرآنــی دارد و دانــش 

ــد. ــت بیشــتری دارن ــوزان رغب آم

»زنگ نماز« به ساعات آموزشی مدارس اضافه شد۲۸۰۰ زندانی مهریه در کشور
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ــزرگ  ــه شــهرهای ب ــده مهاجــرت ب ــروزه پدی ام
پیچیــده  و  مهــم  بســیار  یــک معضــل  بــه 
ــر  ــه گریبانگی ــی ک ــت، معضل ــده اس ــل ش تبدی
ــه  ــاد وســیع تر شــده و ب ــع شــهری در ابع جوام
گســترش شهرنشــینی در حاشــیٔه شــهرهای 
ــه  ــه نتیج ــت ک ــده اس ــر ش ــور منج ــزرگ کش ب
آن خالــی شــدن روســتاها و شــهرهای کوچــک 
ــه  ــی ک ــات منف ــال آن تبع ــه دنب ــکنه و ب از س
ــر جــای خواهــد گذاشــت، اســت. کان شــهر  ب
ــه عنــوان ســومین شــهر بــزرگ  اصفهــان هــم ب
کشــور بعــد از تهــران و مشــهد، درگیــر موضــوع 
مهاجــرت شــده، امــا یکــی از دالیــل اصلــی 
را می تــوان در خشکســالی های  اتفــاق  ایــن 
پی در پــی چنــد ســال اخیــر و تبعــات دنبالــه دار 
ــان حاشیه نشــین اطــراف شــهر  ــرای مردم  آن ب

آب،  نبــود  کــه  موضوعــی  کــرد،  جســتجو 
می شــود،  محســوب  آن  دلیــل  اصلی تریــن 
ــده رود  ــیه زاین ــه روزگاری در حاش ــاورزانی ک کش
ــروزه  ــد، ام ــغول بودن ــت مش ــت و زراع ــه کش ب
عمــًا کارشــان بــا تعطیلــی مواجــه شــده اســت 
ــه  ــا رو ب ــده اند ی ــکار ش ــا بی ــا ی ــتر آن ه و بیش

ــد. ــر آورده ان ــاغل دیگ مش
معضــل بیــکاری هــم بــه عنــوان یکــی از دالیــل 
اصلــی کــه ایــن روزهــا ذهــن طیــف وســیعی از 
جوانــان را درگیــر خــود کــرده اســت هــم بالتبــع 
گریبانگیــر اســتان های همجــوار اصفهــان شــده 
ــدا  ــرای پی ــای کار را ب ــراد جوی ــده اف ــث ش و باع
کــردن شــغل بهتــر بــه ســمت اصفهــان کشــیده 
شــوند، مهاجرانــی کــه اکثــرًا از اســتان های 
ــار  ــه دی ــاری ب ــال و بختی ــتان و چهارمح خوزس
واقــع  در  کرده انــد،  مهاجــرت  نصف جهــان 
هنگامــی کــه شــهری بــه یکبــاره بــا طیــف 

ــد  ــرو می شــود، نیازمن وســیعی از مهاجــران روب
زیرســاخت های وســیع  و  امکانــات  داشــتن 
ــر  ــه اگ ــراد می باشــد ک ــن اف ــن ای ــرای پذیرفت ب
ایــن امکانــات فراهــم نباشــد بــا مشــکات 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــده ای مواج عدی
 در کنــار ایــن اتفاقــات بعضــًا شــاهد مهاجــرت 
افــرادی از شــهرها بــه روســتاها و شــهرهای 
نــوع  ایــن  کــه  بوده ایــم  هــم  کوچک تــر 
ــتا  ــرت از روس ــتردگی مهاج ــه گس ــرت ب مهاج
ــه  ــدام ب ــه اق ــرادی ک ــه شــهرها نمی باشــد، اف ب
مهاجــرت از شــهرها بــه روســتاها می کننــد، 
ــه  ــد ک ــانی می باش ــتگان و کس ــتر بازنشس بیش
دغدغــٔه مالــی و معیشــتی نداشــته یــا بومــی آن 
ــوان  ــه عن ــا ب ــد ی ــه می باشــند و می خواه منطق
تفریــح روزگاری را در مناطــق آرام و زیبــا ســپری 
 کننــد و یــا بــه خاطــر ســامت روحــی و جســمی 
واقــع  در  می شــوند.  نقل مــکان  بــه  مجبــور 

محیطــی  زیســت  آلودگــی  اســت  ممکــن 
شــود  باعــث  شــهرها  صوتــی  آلودگــی  و 
مشــکات  دارای  افــرادی کــه  و  ســالمندان 
تنفســی هســتند، بــرای ســامت جســمانی 
آب  کــه  شــهرهایی  و  روســتاها  بــه  خــود 
مهاجــرت  دارنــد،  متناســب تری  هــوای  و 
ــورهای  ــرت در کش ــوع مهاج ــن ن ــا ای ــد، ام کنن
 اروپایــی و توســعه یافتــه بــا اســتقبال بیشــتری 

مواجه شده است.
ــیلٔه  ــد بوس ــا بای ــوع از مهاجرات ه ــن ن ــٔه ای هم

تدویــن یــک نقشــٔه راه جامــع و کامــل بــه 
ــا  ــت شــوند ت ــد هدای ســمتی درســت و هدفمن
در آینــده شــاهد اتفاقــات ناگــواری در ایــن 
حــوزه نباشــیم همــان طــوری کــه اگــر روســتاها 
و شــهرهای مــرزی خالــی از ســکنه شــوند، 
مرزهــای یــک کشــور بــا تهدیــدات امنیتــی 
مواجــه خواهنــد شــد، مســئوالن و متولیــان امــر 
ــوع  ــن موض ــه ای ــی ب ــورت تخصص ــه ص ــد ب بای
پرداختــه و قوانینــی را در ایــن حیطــه وضــع 

ــد. نماین

عصــر دوازدهــم شــهریور مــاه ســال ۹5، پســر 1۷ 
ســاله ای بــه نــام محمــد کــه همــراه خواهــرش از 
ــس  ــس پردی ــا پلی ــود ب ــته ب ــه برگش ــه خان ــردش ب گ
ــادرش  ــدر و م ــکوک پ ــرگ مش ــت و از م ــاس گرف تم

خبــر داد.
ــه  ــرد ب ــن زن و م ــه نشــان مــی داد ای بررســی های اولی
ــپرده اند،  ــان س ــپزخانه ج ــلنگ گاز آش ــی ش خاطرپارگ
امــا وقتــی پزشــکی قانونــی علــت فــوت را خفگــی اعام 

کــرد، پرونــده رنــگ و بــوی جنایــی بــه خــود گرفــت.
در تحقیقــات بعــدی روشــن شــد ایــن زوج از یک ســال 
قبــل بــا پســر نوجوان شــان اختــاف داشــتند. بــه ایــن 
ترتیــب محمــد بــه عنــوان نخســتین مظنــون بازداشــت 

شــد. 
ــا همدســتی  ــادرش ب ــدر و م ــل پ ــه قت پســر نوجــوان ب
ــرد.  ــراف ک ــدی اعت ــام مه ــه ن ــاله اش ب ــت 1۶ س دوس
بــه ایــن ترتیــب وی نیــز بازداشــت شــد. محمــد 
در تشــریح جزئیــات ماجــرا گفــت: مــن و مهــدی 
دوســت های صمیمــی بودیــم، امــا از وقتــی پــدر و 
مــادرم فهمیدنــد مهــدی ســیگار و قلیــان می کشــد 
مهــدی  بــا  را  دوســتی ام  تــا  خواســتند  مــن   از 
قطــع کنــم، امــا قبــول نکــردم. مــن بــه خاطــر لج بــازی 
بــا مــادرم دوســتی ام را بــا مهــدی بیشــتر کــردم. 
 مهــدی هــم همیشــه می گفــت بــا پــدر و مــادرش 
اختــاف دارد و وقتــی از مشــکاتم بــه او گفتــم، مهــدی 
پیشــنهاد قتــل پــدر و مــادرم را مطــرح کــرد. پســر 
نوجــوان ادامــه داد: مــن از درگیری هــای همیشــگی بــا 

ــودم.  ــدر و مــادرم خســته شــده ب پ
بــه همیــن خاطــر پیشــنهاد مهــدی را پذیرفتــم. مــا بــه 
عطــاری رفتیــم و قــرص برنــج تهیــه کردیــم. مــن قرص 
 را در خورشــت ریختــم، ولــی پــدر و مــادرم با خــوردن غذا 
مــرا  حرف هایــش  بــا  مهــدی  نشــدند.   مســموم 
تحریــک کــرد تــا نقشــه را بــار دیگــر عملــی کنیــم. یــک 
هفتــه بعــد قــرص خــواب آور تهیــه کردیــم و آن را داخــل 

آبمیــوه ریختــم.
ــواب  ــه خ ــموم، ب ــوه مس ــوردن آبمی ــد از خ ــادرم بع  م
ــم و  ــه کردی ــک شــال خف ــا ی ــا او را ب ــه م ــود ک ــه ب رفت
جنــازه اش را بــه اتــاق طبقــه بــاال بردیــم. محمــد گفــت: 
وقتــی پــدرم بــه خانــه برگشــت آبمیــوه مســموم را بــه 
پــدرم خورانــدم. پــدرم بــه خــواب رفــت و مــن و مهــدی 

پــدرم را هــم خفــه کردیــم.
 صبــح زود خواهــرم را بیــدار کــردم تــا بــه همــراه مهــدی 
بــه تفریــح برویــم. وقتــی برگشــتیم بــه دروغ گفتــم پدر 
ــه  ــه خاطــر گاز گرفتگــی جــان ســپرده اند. ب ــادرم ب و م
دنبــال اعتراف هــای تکان دهنــده پســر نوجــوان، مهــدی 
ــتی  ــه همدس ــت. وی ب ــرار گرف ــی ق ــت بازجوی ــز تح نی
ــردن  ــرا ک ــن در اج ــت: م ــرد و گف ــراف ک ــا اعت در قتل ه
ــودش  ــردم. او خ ــک ک ــتم کم ــه دوس ــا ب ــه قتل ه نقش
نقشــه قتــل پــدر و مــادرش را کشــیده بــود. مــن فقــط 
موقــع تــرک شــیر گاز آشــپزخانه را بریــدم تــا همــه فکــر 
کننــد پــدر و مــادر محمــد بــه خاطــر گاز گرفتگــی فــوت 

شــده اند.

ــه  ــد ب ــرای محم ــرم ب ــه ج ــازی صحن ــال بازس ــه دنب  ب
ــل  ــت در قت ــادرش و معاون ــل م ــرت در قت ــام مباش اته
پــدرش و بــرای مهــدی بــه اتهــام معاونــت در مباشــرت 
در قتــل پــدر دوســتش و معاونــت در قتــل مــادر 
ــعبه  ــه ش ــده ب ــادر و پرون ــت ص ــتش کیفرخواس دوس
ــژه  ــه وی ــران ک ــتان ته ــک اس ــری ی ــم دادگاه کیف هفت
رســیدگی بــه جرائــم اطفــال اســت، فرســتاده شــد. دو 
ــه ریاســت قاضــی کی خــواه و  ــروز ب ــم نوجــوان دی مته
بــا حضــور یــک مستشــار پــای میــز محاکمــه ایســتادند. 
ــه حــاال  ــد ک ــر 1۳ ســاله محم ــدای جلســه خواه در ابت
کــه  حالــی  در  می شــود  نگهــداری  بهزیســتی   در 
هیــچ  بــرادرم  از  گفــت:  می ریخــت،  اشــک 
 شــکایتی نــدارم و گذشــت می کنم.ولــی از مهــدی 
ــدارد،  ــه را ن ــت دی ــوان پرداخ ــر ت ــم. اگ ــه می خواه دی

ــاص دارم. ــای قص ــش تقاض برای
 پدربــزرگ مــادری محمــد، امــا وقتــی روبــه روی 
پســرنوجوان  دو  بــرای  گفــت  ایســتاد،  قضــات 
قیمتــی  هیــچ  بــه  و  می خواهــم  قصــاص 
کانــون  از  نمی کنــم. ســپس محمــد کــه  گذشــت 
بــود،  شــده  منتقــل  دادگاه  بــه  تربیــت  و   اصــاح 
روبــه روی قضــات ایســتاد و گفــت: قبــول دارم بــا 
همدســتی دوســت صمیمــی ام پــدر و مــادرم را کشــتم، 

ــود. ــرده ب ــرح ک ــل را مط ــنهاد قت ــدی پیش ــی مه ول
ــادرم  ــدر و م ــه داد: پ ــت ادام ــک می ریخ ــه اش  وی ک
ــه  ــد. وقتــی از مدرســه ب ــان بودن ــا مــن خــوب و مهرب ب
ــر  ــا دیگ ــادرم خواســتند ت ــد و از م ــگ زدن ــان زن خانه م
ــا  ــاط باشــم، رابطــه ام ب ــدی در ارتب ــا مه اجــازه ندهــد ب
پــدر و مــادرم بــد شــد. مــادرم اصــرار داشــت بــا مهــدی 
قطــع رابطــه کنــم بــه همیــن خاطــر هــم مــن و مهــدی 
ــه  ــادرم ب ــه م ــد از اینک ــم. بع ــل گرفتی ــه قت ــم ب تصمی
خاطــر خــوردن آبمیــوه مســموم بــه خــواب عمیــق رفتــه 
بــود، مهــدی دســت و پــای او را گرفــت و مــن بــا شــال 
ــدرم  ــه پ ــد ک ــاعت بع ــد س ــردم. چن ــه ک ــادرم را خف م
ســر رســید بــه او هــم آبمیــوه مســموم خورانــدم. پــدرم 
گیــج بــود کــه مهــدی شــالی را دور گردنــش پیچیــد و 
او را خفــه کــرد. متهــم نوجــوان کــه بــه ســختی صحبــت 
می کــرد، گفــت: مــن خیلــی شــرمنده و پشــیمان 
هســتم، امــا موضوعــی کــه بســیار ناراحتــم می کنــد ایــن 
ــن  ــم. م ــادرم را می بین ــواب م ــب خ ــر ش ــه ه ــت ک اس
ــه رو می شــوم، ســرم را  ــا مــادرم روب ــی ب در خــواب وقت
ــد  ــرم می کش ــه س ــتی ب ــا او دس ــدازم ام ــن می ان پایی
و می گویــد: »ناراحــت نبــاش.« ســپس مهــدی بــه 
ــل  ــد مــن نقشــه قت ــاور کنی ــاع پرداخــت و گفــت: ب دف
ــدر و  ــر پ ــود اگ ــه ب ــن گفت ــه م ــد ب ــیدم. محم را نکش
ــد. او  ــه او می رس ــی ب ــه خوب ــیم، ارثی ــادرش را بکش م
ــار  ــرد و در کن ــیکلت بخ ــم موتور س ــود برای ــول داده ب ق
هــم زندگــی خوبــی داشــته باشــیم. وی ادامــه داد: مــن 
تــوان پرداخــت دیــه را نــدارم، ولــی اگــر حــرف جانــم در 
میــان باشــد، قــول می دهــم پــول دیــه را هــر طــور شــده 
تهیــه کنــم. در پایــان ایــن جلســه هیئــت قضایــی وارد 

ــا رأی صــادر کنــد. شــور شــد ت

خواب های آشفته قاتل بیرحم
کنش    وا

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد  

تنها افرادی مانند سالمندان یا بیماران صعب العاج باید 
تا پایان عمر تحت پوشش کمیته امداد باشند و حضور 

افراد توانمند باید با برنامه ریزی مدت دار باشد. انجام 
روند خروج و پاالیش مددجویان به معنای قطع رابطه 

آن ها با کمیته امداد نیست، بلکه تنها مستمری این 
افراد قطع می شود و بقیه خدمات مانند پوشش ایتام، 

طرح محسنین، حامی یابی، اختصاص وام، درمان و 
...به آن ها پرداخت خواهد شد. حتی کمک های موردی 

نیز سر جای خودش است.

سازمان تأمین اجتماعی
تعداد پرونده های بازمانده بیمه شدگان متوفی سازمان 

 تأمین اجتماعی تا پایان سال ۹5، معادل 
۷5۶ هزار و 1۳۶ مورد است که در مجموع 1 میلیون و 

1۰4 هزار و ۶۳2 بازمانده را در برمی گیرد. بازماندگان ۳۹ 
 درصد کل مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را 

تشکیل می دهند. استان تهران با 2۳5 هزار و ۹۳ 
بازمانده، بیشترین آمار بازماندگان تحت پوشش تأمین 

اجتماعی را دارد. استان خوزستان با 1۰1 هزار و ۷52 نفر 
دومین استان و اصفهان با ۹1 هزار و 2۶4 نفر، سومین 

استان از نظر تعداد مجموع بازماندگان هستند.

معاون مرکز توسعه و پیشگیری درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی

در شش ماه اول سال جاری، حدود 545۰ نفر از 
زنان معتاد در کمپ های سازمان بهزیستی پذیرش 

شده اند. سازمان بهزیستی کشور همواره به دلیل تنوع 
ارائه خدمات مراکز متعددی را در سطح کشور دارد 

که در زمینه بهبود و بازتوانی افراد دچار اختال مصرف 
 مواد مخدر 

فعالیت می کنند. بدون شک بخشی از خدمات سازمان 
 بهزیستی در زمینه درمان اعتیاد به بانوان معتاد 

ارائه می شود، به طوری که امروزه از میان تمام کمپ های 
موجود، 5۰ کمپ ترک اعتیاد در کشور به صورت 

اختصاصی برای بانوان به کار گرفته می شوند.

رئیس مرکز اطالعات و کنترل ترافیک 
پلیس راهور ناجا

محور اولنگ-شاهرود در استان های گلستان و سمنان، 
محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز و 
محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان، تا 
اطاع ثانوی مسدود هستند. محور  یاسوج-پادنا در 

استان کهگیلویه و بویراحمد به علت بارش برف مسدود 
بوده و محور جایگزین، یاسوج-سمیرم-پادنا است. در 
استان ایام محور دره شهر -پل دختر محدوده واریانات 

چشمه شیرین به علت ریزش کوه مسدود گردید و 
مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال
افراد فاقد کارت هوشمند می توانند در سه ماه اول سال 

آینده در سامانه ثبت نام کنند.
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مــرد شــیاد کــه بــا مــدارک جعلــی، آپارتمانــی را بــه دو 
نفــر فروختــه بود، پــس از 4 ســال و در اقدامــی عجیب، 
مســتأجر از همــه جــا بی خبــر خانــه را بــا حکــم تخلیــه 
ــل  ــه را تحوی ــرد و خان ــان ک ــه و خیاب ــوری آواره کوچ ف

شــاکی داد.
از شــهروندان ســاکن شهرســتان  یکــی  ســال ۹۳ 
ــت  ــش پرداخ ــت و پی ــه ای نشس ــای معامل ــدس پ ق
خریــد آپارتمانــی را داد، امــا پیــش از اینکــه خانــه اش را 
تحویــل بگیــرد، فروشــنده »ســعید« متــواری شــد. مــرد 
خریــدار بــرای گرفتــن ۳۰ میلیــون تومــان پــول از دســت 
رفتــه اش و پیــدا کــردن فروشــنده بــه جســت وجو 
ــت،  ــگاه رف ــه بن ــه ب ــاری ک ــن ب ــا آخری ــت، ام پرداخ

ــه شــده اســت. ــه فروخت ــه خان ــد ک فهمی
ــراوان  ــای ف ــس از پیگیری ه ــود، پ ــوک زده ب ــه ش او ک
ــن  ــه او ای ــت ک ــا دریاف ــرد، ام ــدا ک ــه را پی ــدار خان خری
خانــه را ســه مــاه پــس از معاملــه اقســاطی، به صــورت 
نقــدی بــه فــرد دیگــری فروختــه اســت. همــه اســناد 
فــروش کامــل بــود و خریــدار نیــز به خاطــر نیــاز 
مالــی به طــور ضرب االجــل خانــه را فروختــه بــود. 
 در ایــن میــان موضوعــی کــه روشــن بــود اینکــه 
ــا  ــرده و ب ــرداری ک ــنده اول- کاهب ــعید«- فروش »س
ــب  ــان به جی ــا توم ــر، میلیون ه ــه دونف ــه ب ــروش خان ف

ــت. زده اس
آوارگیعروسودامادباحکمجعلی

ــده ای  ــعید«، پرون ــه از »س ــرد مالباخت ــکایت م ــا ش ب
قــدس  شهرســتان  دادگســتری  در  بــاره   درایــن 
ــاوه  ــات ع ــال، قض ــه س ــس از س ــد و پ ــکیل ش تش
ــه  ــم، او را ب ــرای مته ــدان ب ــت 2 ســاله زن ــر محکومی ب
ــل،  ــدی قب ــا چن ــد، ام ــوم کردن ــال محک پرداخــت رد م
متهــم پیــش از اینکــه حکــم زندانــش اجرایــی شــود، 
در اقدامــی عجیــب، حکــم تخلیــه فــوری خانــه را گرفــت 
و بــا حکمــی کــه در دســت داشــت، مأمورانــی بــا خــود 
همــراه کــرد و بــا شکســتن قفــل، خانــه را تخلیــه کــرد.

ــه اظهــارات ســاکنان محلــی، عــروس و دامــادی  ــا ب بن

ــاق در  ــن اتف ــان ای ــد، در زم ــه بودن ــتأجر خان ــه مس ک
محــل کارشــان بودنــد کــه به دنبــال تمــاس همســایه ها 
ــان در  ــوازم خانه ش ــا ل ــده و ب ــه آم ــه خان ــیمه ب سراس

ــه رو شــدند. ــان روب خیاب
ــد،  ــه بودن ــن خان ــتأجر ای ــال مس ــه 4 س ــن زوج ک ای
ــه  ــان در کوچ ــم شکسته ش ــایل دره ــا وس ــی ب در حال
روبــه رو شــدند کــه هیــچ اطاعــی از درگیــری فروشــنده 

ــه نداشــتند. ــی خان ــداران قبل و خری
بــا شــکایت ایــن زوج مشــخص شــد صاحبخانــه آن هــا 
مالــک چهــارم خانــه اســت کــه یــک ســال قبــل آن را 
ــن  ــینه ای ــز از پیش ــرده و او نی ــه ک ــتأجر معامل ــا مس ب

آپارتمــان اطاعــی نداشــته اســت.
دردادگاهچهگذشت؟

در نخســتین جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده در 
حالــی کــه  در  قاضــی  قــدس،  شهرســتان   دادگاه 
اعــام کــرد بــا وجــود اجاره نامــه و نبــود اخطــار و 
ــد 21 روز  ــن زوج بای ــه، ای ــاکنان خان ــرای س ــدار ب هش
ــرای  ــرار ب ــن ق ــدون تعیی ــده ب ــد، پرون ــت می گرفتن مهل
»ســعید« بــه جریــان افتــاد. در حــال حاضــر مســتأجر 
ــه صــورت ســریالی از هــم شــکایت  ــکان ب ــه و مال خان
کرده انــد تــا دادگاه پــس از بررســی شــرایط، حکــم 
ایــن پرونــده را صــادر کننــد. حکمــی کــه شــاید ســال ها 

ــه نتیجــه برســد... ــا ب زمــان ببــرد ت
مــا  کــه  »آن طــور  گفــت:  مالباختــگان  از  یکــی 
ــه انجــام کارهــای  ــه بهان ــم »ســعید« بارهــا ب فهمیده ای
شــهرداری و... از مــردم مبالــغ میلیونــی گرفتــه و عــاوه 
 بــر ایــن پرونــده، چندیــن کاهبــرداری دیگــر نیــز 
ــه  ــت ک ــا از آن اس ــب م ــا تعج ــت. ام ــام داده اس انج
چــرا بــا ایــن همــه پرونــده هنــوز آزاد می گــردد. معلــوم 
نیســت تــا بــه نتیجــه رســیدن پرونــده مــا، او چنــد نفــر 
دیگــر را سرکیســه کنــد. امیدواریــم ایــن پرونــده زودتــر 
ــق  ــه ح ــه ب ــریع تر هم ــه س ــر چ ــا ه ــود ت ــری ش پیگی
ــه  ــز ب ــردار نی ــیاد و کاهب ــن ش ــیده و ای ــان رس خودش

ــش برســد.« ســزای اعمال

ک سیاه نشاند خانه ای که چند خانواده را به خا

مهاجرت شهری، مهاجرت روستایی

یکــی  گفــت:  بالینــی  روانشــناس  یــک 
در  دانشــجویان  کــه  آســیب هایی  از 
کشــورهای  و  شــهرها  در  تحصیــل  حــال 
را  خانــواده  از  دور  واقــع  در  و   دیگــر 
تهدیــد می کنــد، اعتیــاد بــه مــواد مخــدر اســت. 
 در بســیاری از مــوارد وقتــی بــا چنیــن افــرادی 
روبــه رو می شــویم، مهم تریــن علتــی را کــه 

ــه ســمت مــواد کشــیده شــده اند، »تنهایــی«   ب
ذکــر کرده انــد. دکتــر زهــرا گلســتانی دربــاره علل 
گرایــش جوانــان و نوجوانــان بــه اعتیــاد گفــت: 
ــن در  ــنین پایی ــرف در س ــن مص ــواًل اولی معم
ــی  ــرد، وقت ــورت می گی ــتی ص ــای دوس گروه ه
نوجــوان یــا جــوان وارد گروهــی شــود کــه افــراد 
ایــن گــروه مصــرف مــواد مخدر داشــته باشــند، 

فــرد بــرای اینکــه احســاس مقبولیــت در گــروه 
داشــته باشــد بــه مصــرف مــواد روی مــی آورد. 
ــاد  ــه اعتی ــش ب ــل گرای ــه عل ــاره ب ــا اش وی ب
ــیدگی  ــن و از هم پاش ــاد در والدی ــزود: اعتی اف
از  والدیــن  جدایــی  همچــون  خانواده هــا 
همدیگــر یــا غیبــت طوالنــی یکــی از آن هــا، بــه 
هــر دلیلــی می توانــد از گرایش هــای بــه اعتیــاد 

شــمرده شــود، هچنیــن قابلیــت دسترســی بــه 
ــر  ــک تفک ــا ی ــده ای ب ــه ع ــدر و اینک ــواد مخ م
غلــط بــه بهانــه درمــان مشــکات جســمی یــا 
روحــی بــه ســمت اعتیــاد می رونــد. گلســتانی 
بیــان کــرد: انگیــزه ورود بــه دنیــای بزرگســاالن 
ــش  ــل گرای ــر عوام ــدن از دیگ ــزرگ ش و زود ب
ــه  ــی ک ــن نوجوانان ــت، همچنی ــاد اس ــه اعتی ب
افــرادی گوشــه گیر و منــزوی هســتند و روابــط 

خوبــی بــا دوســتان و همســاالن و اقــوام خــود 
ندارنــد و همچنیــن والدیــن نظارتــی بــر رفتــار 
آن هــا ندارنــد و هیــچ عامــل بازدارنــده ای مقابل 
ــد، بیشــتر در معــرض آســیب و  خــود نمی بینن
پذیــرش رفتارهــای پر خطــر هســتند، ایــن افراد 
ــدارد و  ــول ن ــا را قب ــی آن ه ــد کس ــر می کنن فک
بــا مصــرف مــواد مخــدر چیــزی بــرای از دســت 

ــد. دادن ندارن

دانشجویان چرا معتاد می شوند؟



پیامرباعظم)ص(میفرمایند:
اّياَكاَْنَتْضَحَكِمْنَغْيِرَعَجٍباَْوَتْمشَىوَتَتـَكلََّمفىَغْيِر

اََدٍب
ازخنديدِنبىتعجب]وبیجا[ياراهرفنتوسخنگفنِتبىادبانه

بپرهيز.
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 از مسلسل تا شمشیرهای دونیش در بین آالت قتاله جنایتکاران 
در مشهد! عکس: ایرنا

 فضاپیمای حامل فضانوردان روس و آمریکایی پس از مأموریت 
5.5 ماهه خود به زمین بازگشت.

عامل تیراندازی در شهر کازان در روسیه که روز دوشنبه یک 
افسر پلیس را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کرده بود، بازداشت 

شد.  

  نمایش نظامی، معرفتی، بصیرتی »ستارگان زمینی« در راستای 
آشناکردن جوانان با رویدادهای مهم تاریخ انقالب، هرشب در 

پادگان شهید مسعودیان اهواز برگزار می شود. عکس: مهر 

در حادثه برخورد دو قطار مسافربری در استان البحیره مصر 
دست کم شانزده نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند.  

یک مأمور پلیس در راه انجام وظیفه و در عملیات تعقیب و 
گریز دزد، پاهایش را روی ریل قطار از دست داد.  
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امیــر حســین رحیمــی، مدیــر آبفــای منطقــه دو شــهر اصفهــان 
در دیــدار بــا رئیــس شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه 
اســتان و روحانیــون منطقــه 5 شــهرداری اصفهــان، بــر اهمیــت 
مــردم  بــه  آب  بهینــه  در مصــرف  روحانیــون  رهنمودهــای 
ــر اســتان،  ــم ب ــات خشکســالی حاک ــرد: تبع ــام ک ــد و اع تاکی
بــه همــراه داشــت؛  را  تأمیــن آب  محدودیت هــای منابــع 
ــد  ــی درچن ــی در پ ــالی های پ ــداوم خشکس ــه ت ــه ای ک به گون
ــوزه  ــا در ح ــی بارندگی ه ــد کاهش ــه رون ــر ب ــر منج ــال اخی س
ــه طــوری کــه آمارهــا بیانگــر کاهــش  ــده رود شــد ب ــز زاین آبری
بی ســابقه حجــم ذخیــره ســد زاینــده رود اســت؛ بنابرایــن 
ــه  ــردم، ب ــن م ــح آب در بی ــرف صحی ــج مص ــور تروی ــه منظ ب

ــت. ــاز اس ــه نی ــد همیش ــون مانن ــای روحانی رهنموده
وی افــزود: جامعــه روحانیــون ثابــت کرده انــد در مواقــع بحرانــی 
همیشــه در کنارمســئوالن گــره گشــای مشــکات بوده انــد، پــس 
ــه در  ــاد جامع ــی آح ــی بخش ــه آگاه ــاز ب ــه نی ــه ک ــن بره در ای
ــد  ــات می توانن ــه و جماع ــه آب هســت، ائمــه جمع مصــرف بهین
نقــش بســزایی در ترغیــب مــردم بــه مصــرف صحیــح آب داشــته 
باشــند تــا بتوانیــم بــدون مواجــه شــدن بــا کوچک تریــن مشــکلی 

از بحــران کــم آبــی در نیمــه اول ســال عبــور کنیــم.
رحیمــی در ادامــه بــر اقدامــات فرهنگــی انجــام شــده در راســتای 

فرهنــگ ســازی اســتفاده بهینــه از ذخایــر آب اشــاره کــرد و اظهــار 
ــج  ــتای تروی ــان در راس ــهر اصفه ــه دو ش ــای منطق ــت: آبف داش
فرهنــگ مصــرف بهینــه آب، تعامــل بــا آمــوزش و پــرورش را بــه 
عنــوان رکــن اصلــی تعلیــم و تربیــت در دســتور کار قــرار داد و در 
ایــن زمینــه اجــرای برنامه هــای آگاه ســازی بــرای دانش آمــوزان 
بــه ویــژه در مقطــع ابتدایــی بــه صــورت گســترده انجــام گرفــت 
همچنیــن اقدامــات فنــی پیرامــون پیشــگیری از هــدر رفــت آب 
نظیــر اصــاح شــبکه و انشــعابات فرســوده آب صــورت پذیرفــت.

ــن نشســت  ــان ای ــان در پای ــه دو شــهر اصفه ــای منطق مدیرآبف
ــه  ــای مجدان ــون و همکاری ه ــکر از روحانی ــر و تش ــن تقدی ضم
آنهــا اعــام کــرد: روحانیــون بــا اســتفاده از تریبــون نمــاز جمعه و 
جماعــات و بــا توجــه بــه اعتمــادی کــه در بیــن شــهروندان دارند، 
می تواننــد نســبت بــه آگاه کــردن مــردم از شــرایط خشکســالی 
ــا  ــب آنه ــی کشــور و اســتان و ترغی ــع آب شــدید و کاهــش مناب
ــی،  ــه و جلوگیــری از اســراف ایــن مــاده حیات ــه مصــرف بهین ب

ــان باشــند. ــده شــرکت آبفــای اســتان اصفه یاری کنن

 روحانیون نقش بسزایی در ترغیب مردم به 
مصرف بهینه آب دارند

سرای داستان

ــوی  ــت. دل ت ــاعت انداخ ــه س ــی ب ــن نگاه رامی
دراز  اتاقــش  تخت خــواب  روی  نبــود.  دلــش 
کشــید. صــدای گوشــی را کــه شــنید از جــا پریــد؛ 
برایــش  را  قــرار  ســاعت  و  آدرس  بــود.  آرش 
ــم  ــد؛ ه ــه کار کن ــت چ ــود. نمی دانس ــتاده ب فرس
ــس  ــاب عک ــه ق ــرس. ب ــم ت ــت و ه ــان داش هیج
پــدرش روی دیــوار نــگاه کــرد. خجالــت می کشــید 
ــره شــود. ســرش را پاییــن  ــدر خی ــه چشــمان پ ب
انداخــت. لباســی را کــه دیــروز خریــده بــود، 
پوشــید و از اتــاق بیــرون آمــد. مــادر ســفره شــام 

ــود. ــرده ب ــن ک را په
- رامین جان، کجا میری؟ شام آماده شده... .

- کاری پیــش اومــده بایــد بــرم؛ شــما منتظــر مــن 
نبــاش.

مــادر بلنــد شــد و بــه ســمت طاقچــه اتــاق رفــت 
و چیــزی برداشــت.

ــن  ــا ای ــه. بی ــور می زن ــم ش ــرا دل ــم چ - نمی دون
ــه. ــت؛ باش ــو جیب ــذار ت ــک را ب ــرآن کوچی ق

رامیــن ســریع از خونــه خــارج شــد. کوچــه تاریــک 
ــه  ــر ب ــار دیگ ــک ب ــه. ی ــر از همیش ــود، تاریک ت ب
ــت.  ــی می رف ــا تاکس ــد ب ــرد. بای ــگاه ک آدرس ن
ــتاد.  ــرد، ایس ــد ک ــت بلن ــه دس ــی ک ــن تاکس اولی
ــی.  ــای جوگندم ــا موه ــود ب ــردی ب ــده پیرم رانن
موســیقی شــادی از ضبــط ماشــین پخــش می شــد:
ایــن دو روز دنیــا خــوش بــاش ..... فــردا را کســی 

ندیــده
ــن انداخــت و ســر  ــه رامی ــر چشــمی نگاهــی ب زی

ــرد: ــاز ک ــت را ب صحب
ــر، عشــق و حــال  ــذت بب ــا جوونــی از زندگــی ل - ت
کــن کــه وقتــی مثــل مــا پیــر شــدی، حســرت بــه 

دلــت نمونــه.
رامیــن غــرق ســکوت فقــط بــه حرف هــای پیرمــرد 
گــوش مــی داد. راننــده ســرش را بــه ســمت رامیــن 

چرخونــد و بــا صــدای آروم گفــت:
ــیه  ــه نس ــه ب ــا را ول نمی کن ــد دنی ــل نق - آدم عاق

ــازه اگــر آخرتــی باشــه... . آخــرت بچســبه؛ ت

ــیدند.  ــه آدرس رس ــا ب ــید ت ــول کش ــه ط ده دقیق
تاکســی ســر خیابــان ایســتاد. رامیــن پیــاده شــد. 
کیــف پــول را از جیبــش درآورد کــه راننــده تاکســی 

از داخــل ماشــین صــدا زد:
ــام  ــه حرف ــی ب ــوون؛ ول ــاش ج ــن ب ــون م - مهم

ــن. ــر ک ــوب فک خ
ــن  ــه ای ــن ب ــد و رامی ــر می ش ــی دور و دورت تاکس
فکــر می کــرد کــه راننــده تاکســی آدرس را از کجــا 

می دانســت؟!
در همیــن افــکار بــود کــه خــودش را روبــه روی خانه 
ــص  ــود. از رق ــده ب ــروع ش ــه ش ــد. برنام آرش دی
نــوری کــه روی پنجــره افتــاده بــود، مشــخص بــود. 
ــید.  ــوش می رس ــه گ ــدی ب ــیقی تن ــدای موس ص
ــود؛  ــه ب ــودش را گرفت ــر وج ــی سراس ــد عجیب تردی
ــگ در را زد. ــد، زن ــتش می لرزی ــه دس ــی ک درحال

- کیه؟
- آرش منم، رامین.

ــام  ــن االن می ــر ک ــر، صب ــدی پس ــه خوش اوم - َب
ــرون. بی

ــش  ــتانش را در جیب ــرما دس ــدت س ــن از ش رامی
ــادرش  ــه م ــه قرآنــی خــورد ک ــرد. دســتش ب فروک
ــا در جایــی  ــود. قــرآن را از جیبــش درآورد ت داده ب
ــاد؛ روی  ــرآن افت ــان ق ــذی از می ــد. کاغ ــان کن پنه

ــود: ــذ نوشــته شــده ب کاغ
»قســمتی از نامــه حضــرت مهــدی )عجــل اهلل 

تعالــی فرجــه شــریف(: 
از تمــام حــوادث و ماجراهایــی کــه بــر شــما 
از  و هیچ چیــز  آگاه هســتیم  می گــذرد، کامــا 
ــا  ــت. از خطاه ــیده نیس ــا پوش ــر م ــما ب ــار ش اخب
ــا  ــد، از آنه ــح خداون ــدگان صال ــه بن ــی ک و گناهان
مرتکــب  را  آنهــا  شــما  امــا  می کننــد،  دوری 
و  عهدشــکنی ها  از  باخبریــم.  نیــز،  می شــوید 
ــم...  ــا آگاهی ــد و پیمان ه ــتن عه ــت سرگذاش پش

)1(  ».
آرش بیرون آمد، ولی رامین آنجا نبود... .

1- بحاراالنوار، ح 53، ص 175
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